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Metai XXIV

Dideji

Karec

Ant vakarinio karts lauki) nei nė

Maskvan reikia ii dienų.
Bet
paskui, kada Japonija susierzino

Iš Kares Laiiko.

l'hinais, jai pačiai ginklų ir
Berlinas.
amunicijos reikėjo, -tai jų RusiVokiečių oficiališ
jai pristatyti negalėjo. Vienati- pranešimas skelbia apie visą eilv
nis ginklų gabenimui iš svetur susirėmimų
Lietuvoje, Kauno
kelias buvo Archangelsko portas, gubernijoj ir Kuršėje. Šitie su.-u

tiems

ta

ant

Įgi

1

su
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Liepojuj, .perkirsdami lini-, rūkstančiu-

bombų

t;ipo

sukon-

Petrogrado

žinios

praneša, kad
ją tarp Liepojaus ir Klaipėdos. centruota ant rusu gaivu bė£\ j c J viena iš
dešimties austro-vokiška
L*
Tuom pačiu laiku rusai užėmė' vienos valandos.
t••....
jeigu męs bū- armijų
tapo šiomis dienomis atPalangą ant l>altiko jūrių ir kai-, tume galėję tą pati padaryt vo- šaukta' iš Pili'eos
fronto ir panią Rutzan, į pietus nuo Liepo- kiečiams; jie butu
jau senai buvę siusta ant Italijos rubežiaus.
jaus. Kitas rusų pulkas artinasi' išvyti iš Prancūzijos ir Belgijos. V okiečiai
prie Nidos upės (pieprie Liepojaus iš šiaurių pusės. Męs turime daugiaus kareivių
Itinėj
Lenkijos
uždalyj)
Apsupus tokiu bųdu Liepojų, negu jiems ginklu ir amunicijos." ėmė
atsigynimo pozicijas. Sulvg
iš trijų pusių, vokiečiams lieka 'Poliaus ministeris
kvietė pridėti rusu pranešinu), tik dvi
austrotik vienas išėjimas per jūres.
visas savo i ajiegas išdirbimui divokiečių armijos perėjo per upę
(Šitas telegramas yra labai- desnio
skaitliaus
amunicijos. San; dvi jų armijos tapo atakyvas ir mums išrodo tiesiog" Manchesterio miestas—yra cent- stumtos prie Pruto ir
Stryj. o
netikėtinas.
iki ras ginklų dirbtuvių.
Pranešimuose
trj< armijos tapo sulaikytos prie
šiolei buvo minėta apie įvairius
upės Dniestro.
mušius, sulyg kurių sprendžiant,
Lugano, Šveicarijoj. San Ma{domu, kad nei austrai, nei
gaiima buvo manyt, kad musių rint), nia/.iau'ia pasaulyj repub- vokiečiai, kurie
ypatingai visuolinija Žemaitijoj ėjo, maž-daug, lika, apskelbė karę Austrijai. Sau met garsino belaisvius tūkstannuo
Liepojaus j rytus iki Am- Marino turi apie 22 angį. bertai- čiais, dabar niekt) visiškai nemini
botten (Kuršėje), nuo čia j piet- nines mylias didumo ir
apie 10,- apie tai. kiek rusų pateko prie
-ryčius per Ylakius, Židikius, -000 gyventojų. Ji yra netoli Frzemvslio. Tas nurodo
j tai,
Tirkšlius, Kuršėnus ir toliaus j Adriatiko ir iš visų pusių apsup- kad rusai laiku ir
nuo
tvarkoj
piet-ryčius iki Raseinių ir Du- ta Italijos. Jos "armija" suside- Przemyslio pasitraukė.
bisos upės prie Kirogalos.
Nuo da iš 39 aficierų ir 950 milicijos
čia mūšiai ėjo Dubisos
paupiu kareivių.
Petrogradas.
Vokiečių orlainet
iki Seredžiui, kur Dubina
viai Zeppelinai pasirodė tieupe
jpuola j Nemuną, Todėl žingeiWashingtonas. Su v. Valstijų Bzura, Lenkijoj, ir pradėjo mėdu, kokiu bud u rusai galėjo pa- valdžia rengiasi
pasiųsti Vokie- tyt j rusų linijas bombas, prikliūti j Palangą ir Rutzan, kuris tijai
naują Amerikos notų, kaipo pildytas nuodingais ga/ais. Apie
yra 28 verstai j šiaurius nuo Pa- pridėčką prie pirmos notos, pa- tai pranešama oficiališkai.
Ant
langos. Jeigu šita žinia teisin- siustos po Lusitanijos nuskandi- Baltiko jūrių vokiečiai
mėgina
ga, tai tas reiškia, kad rusai su- nimo ir kaipo atsakymą j Vokienaujos formos milžinišką Zepkirto vokiečius apielinkėse Židikių tijos
atsakymą, kuris Amerikai peliną, kuris, sakoma, turi tris

taipgi tapo Įveikta ir nustumvokiečiai, nei talkininkai
linijos tarp Sopackinės ir
Rusu
tikrai svarbaus pereitą savaitę Vilkaviškio.
užpuolimas bet jis didesnę pusę metų už- sirėmimai buvo nedideli, bet vonenuveikė. Vokiški orlaiviai mė- tapo atmuštas prie l'genų, Kau- šalęs, iš jo, nei jin laivai tąsyk kiečiai sako, kad jie buvo vokieateiti negali.
čiams "pasekmingi."'
Pranešitė bombas j Anglijos pakrančių no gub.
Dabar Galicijoj mūšiai eina Į mas biržflio 2 d.
vokiečiai
skamba:
taipmiestus, taijnji-į Prancūzijos purpradėjo
šiaip
Lenkijoj
vartoti nuodingu> gazus. Pri- rytus nuo miestų Przemysl ir
tini miestą t'alais, bet vien su
"Pasekmingi susirėmimai pasiSmarkiai dar rusai taikė su mažesniais rusiškais
kariumenės taiko juos mušyj prie upės Rau- Jarosla\v.
žemės
orlaiviais
pulįveikti negalima, nes žemė- ka- ką ir užnuodijo plotą 20 ketvir- priešinasi Pruto paupiuose; ru- kais prie Neuhausen (apie 45
riumenė tur; daugiau ginklų, <u tainiu myliu vidurinėj Lenkijoj. sų pirmyn žengimas visur tapo verstai j šiaur-ryčius nuo Liepokuriais pasekmingai nuo orlaivių Ne tik žmonės, bet ir gyvuliai sulaikytas. Suvienyta austro-vo- jaus, Kuršėje), ir prie Šidikių
Belgijoj, netoli daug turėjo nuo to nukentėti. kiečių kariumenė užėmė miestą (Telšių paviete, apie <>0 verstų
itsiginti gali.
orlai- Nuo nuodu išmirė daug vaiku Kalus/, ir upės Dniestr paupius.
franeuziški
(ianriavos du
j piet-ryčius nuo Liepojaus) Tel.Mūšiai traukėsi ir prie Mosciska,
viai užklupo didelj vokišką Zep- ir motery.
šių distrikte ir prie upės Dubisos
Iš Stoekliolmo pirmiausiai pra- bet jie dar nepasibaigė; rusai
pelino orlaivį ir karabinų šūviais,
j piet-ryčius nuo Kelmės (Raseiten smarkiai
nors j i> gynėsi mašininėmis ka- nešė apie laivynų mūšį Baltike
priešinasi. Vokie- nių paviete) ir tarp Ugėnų ir
nuolėmis, nutraukė ant žemės. jnrėsc, apielinkėse Švedijai pri- čiai rengiasi traukti prie Lcm- Eirogalos miestelių,
ĮKauno paDegantis Zeppelinas nupuolė ant gulinčios salos (iothland, nuo kur bergo (Lvovo) ir ji nuo rusų viete. Prie Šiaulių
njęs paėmėm
katalikiško vienuolyno priemie-- kelias valandas girdėt buvo smar- atimti.
500 belaisvių."
Ant karės lauko su Italija iki
Berline
tyj St. Amand ir jį uždegė, o kus kanuolių šūviai.
šiol
but
vokad
tai
kumanoma,
turėjo
svarbesnių musių nebuvo,
| kiečiu
vienuolyne buvo daug vaikų,
Chiasso, Italijoj. Iiirželio 3 d.
žvalgų laivai, tyrinėjanti nors austrai ir giriasi mažais surie. persigandę ugnies, veržėsi
pirmos italu bombos jau krito
laukan, myniodami viens kitn. jūres, ir jose turėjo susitikti su mušimais italų. Ant piet-vakarinio
austrų mieste Triest. Jtalų kaĮ rusų kariškais laivais. Vėlesnės karės lauko prie rubežiaus pasi- nuolės 11110 tos vietos, kur upė
Sumyniota daug vaikų.
< iarsus
italas išradėjas (iugli- 'žinios t.į spėjimą patvirtina ir taiko maži priešakinių kariumc- lsonzo
įpuola j Triesto jlanka,
elino Mareoni padirbo specialę dar-gi priduria, kad tapo paskan- nių dalių susirėmimai: koki ne- pasiekė skersai įlankos patj miesdintas rusiškas mažas skraiduo- turi svarbos. Didesnės italų paprietaisą, su kuria l e vielų ga- lis
Italų armija pasiekė tuom
tą.
Anuir, klojantis minas jūrėse. jiegos,
ir
labai
peržengusios
naikinti
ir ^ lakiu ir iš čia atidarė san k-orubežių, tarpu miestą Monfalcone.
lima
augštai
lekiančiu- orlaivius, ir savo iš- Rygos nžlajoj užbėgo ant minos traukia vis gilyn Austrijon, o
lią Į Rutzan ir Palangą. Nuo
rusiškas kariškas laivas Jenisei austrų kariumenė prieš didesnes
ardimą pavedė Italijos valdžiai.
Sulyg pranešimo Ylakių (Telšių paviete) iki RutParyžius.
ir tapo jos espliozijos paskandin- italų
pajiegas atgal traukiasi. laikraščio Petit Parisien, Ruma- zan yra 44 verstai
\'okiečiai mėgino bombarduoti
tiesioj linitas.
Jeigu tas at-itikti galėjo, Italų apgyventame mieste Triest
franeuzų tvirtovę Verdun, o fransutiko atiduoti Bulgarijai joj, o iki Palangai—yra Oo vernija
euzai vokiečių tvirtovę Metz, bet tai ta> laivas ant rusiškos minos užgimė tikra anarchija." Išgriau- dali provincijos, Dobrudžia.
Ta- stų.)
nes
už- ta daug namų, išnaikinta dirbužbėgti
galėjo,
Rygos
kiti
blogo
nedaug
vieni,
ir
taip
taip
Rusijos
rybos tarp Rumanijos
laja yra Rusijos kontrolėj, tai tuvės ir pardavinės. Suareštavo
padarė, nes šaudė iš toli.
Londonos.
sakoma,
yra beveik užtaippat,
Austro-vokiečiai,
ten vien rusų minos Imti
galėjo; miesto majorą ir miesto tarybą
yra, sako- paimdami Przemyslio tvirtovę po
Rumanija
J šiaurius nuo Arras vis dar
baigtos.
ir
gal
užlajon
atplaukė
vokiečių poišgabeno Austrijos gilumon. ma,
20
traukiasi smarkų- mūšiai, kurie,
prisiruošusi karėn.
dienų mūšių, laimėjo vieną iš
vandeninis laivelis.
liet ir tai Dalmatijos pakrantėse
italų lainors palengva, krypsta talkinindidžiausių
šioje karėje pergalių.
butų taipgi pačių rusų kaltė, kad vynas išgriovė jūrių žiburius ir
Me- Kiek rusų pateko teutonams
Kadangi
kų naudoti, vokiečių besipriešiWashingtonas.
sysvetimus
jie
pavojingus laivus bombardavo pajūrių miestus, iš- xikos
niiras eina silpnyn; tik nežinia,
revoliucijos nematyt galo, kiu su tvirtove, kol-kas, to nežileidžia prie savo krafctų. Už tai ardė
geležinkelį tarp Cattaro ir tai Amerikos valdžia davė Me- noma, bet
ar ilgai taip bus, nc< vokiečiai,
menama, kad rusai,
rusų pajūriniai laiveliai ir minos Ragusa.
I'rzet. y. kariaujančių partijų turėdami užtektinai laiko ir neatėmę nuo rusų tvirtovę
xikai,
paskandino 3 vokiškus transpor- Turkams karė su talkininkais
Prezi- laukdami kol
niysl, iš (ialicijo.s gabena Fran- tiniu- laivus, kurie
vadams, persergėjimą.
juos apsups, ištraugabeno ka- taipgi negeriausiai sekasi, o jų dentas \Yilsonas
čielas
naujas
viešą kė iš Przemyslio savo k°.riumeapskelbė
euzijon ir Helgijon
reivius
ir
manė
išsodinti
nekariumenės pajiegos beveik baijuos
savo kariumenės
armijas. Prie toli
pranešimą apie dalykų stovį Mexi- nę, o likusias kanuoles sunaikiIr orlaiviai mėgino giasi.
Rygos.
vien
vokicSouchez
iki
Konstantinopolyj
N'oulette
Aix
koje ir jame davė suprasti, kad no.
bombarduoti
kariumenės yra 50,000 sužeistų
rusų
kareivių, o Mexikoje privalo buti įvesta tvarčiai tapo truputį atgal nustumti.
Žinios parodo, kad kanuolės
stovyklas, bet taipgi be pasek- užmuštų ir sužeistų turkai iki
IVie Neuville St. Yaast francukad ir su ginklu. Prez. savo išlošė teutonams šituos mušius.
ka,
mių. Išlipti ant kranto prie Ry- šiol nužudė suviršum 100,000 kazai užėmė daugiau vokišku appranešime nurodo, kad Mexikoj Telegramai praneša, kad prie ru£o< vokiečiams nepasisekė.
reivių; nuolatiniuose atakuose
vokiškų apkasų
kasų ; dabar
jau perilgai siaučia revoliuci- siškų paimtų kanuolių nerasta
Dideli vokiški kariški laivai turi
jie milžiniškus nuostolius.
tose
apielinkėse yra franeuzų iš kariško
ja. Šalis ir žmonės—ir ne tik nei vienos kulkos-botnbos: visos
porto Kiel išplaukė Į Mesopotamijoj anglų kariumenė
rankose. Prancūzai nužengė tomexikonai, bet ir svetimų šalių jos buvo iššaudytos iki paskutiIJaltiko jūres, bet susirėmimo su paėmė
miestą Amaza. Ten talliau j šiaurius nuo Aisne paupiu,
piliečiai—nuo to labai kenčia. nei. Stoka amunicijos privertė
rusu laivynu <lar nebuvo.
Petro- kininkams
teko
kanuolių, Anarchija turi užsibaigti, ir pre- ruslis
j rytus nuo Tracy smts Trou- grade
apleisti Karpatus ir dėlei
kad
vokiečiai kanuolinis laivas, keli pirklių laimanoma,
vt^nt ir užėmė dvi liuiji vokišku
zidentas šiaip atsiliepia prie Me- stokos
amunicijos jie negalėjo
išsodinti savo že- vai ir 2,000 nelaisvių. Turkai iš
bandys
Kuršėj
xikos vadovų, duodamas jiems toliaus
apkasti. Teko ten francuzanis mės kariunientv
atsilaikyti
prie Przemysant
Azijos
pussalio Gallipoli gaka3 77-milinietrinės vokiečių
lio. Prie to atvirai pripažįsta ir
galutinį perse:gėjima:
Siti y g Nerlino pranešimo, vo- bena visas, kokias
išspausti ganuolės ir 200 nelaisvių. Taipgi
"Aš todėl viešai ir labai rimtai rusų štabas oficiališkame pranekiečiai perėjo upę Ventą Į piet- li, savo kariškas
Konpaiegas.
prie
provincijoj,
Champagne
vadovus partijų Mexikoj šime. Sakoma, kad kuomet anskviečiu
nuo
ryčius
Liepojaus. Laukia- stantinopolin vėl atkako 200 voBtausejour francuzai nužengė ma didesnio mūšio
ir pradėt veikti tuo-' tro-vokiečiai
išvien
veikti
pradėjo savo paskuprie Mažei- kiškų aficierų, nors jų turkai neJr vokiečių ofitoliau j rytus.
ir paliuo-i tini žygį Galicijoj, rusai
kad
palengvinus
jaus,
kiu
turėjo
(Muravjevo).
Į šiaurius kenčia ir organizuos turkų naiiciali- raportas praneša, jog j rysavus (nuo anarchijos) savo su- tik po 35 šuvius ant žmogaus.
nuo
raiteliai
Kuršėnų vokiečių
jokus.
tu?. nuo Lorette, nors vokiečiai
Aš skaitau savo
Pirmą žingsnį prie I'rzemyspersikėle Į rytus per Ventą, Prie
Iš Londono pranešama, buk naikintą šalį.
het
atmušė francozŲ užpuolimą,
pasakyti jiems (vadams), lio paėmimo padarė bavariškoji
pareiga
vokiečiai
nelaisvėn
Kurtuvėnų
Rumanija jau pastatė Austrijai
su dideliais sau nuostoliais; nuisusitaikinti kariumenė, kuri persilaužė
paėniė 3,340 rusų ir 10 mašini- ultimatum, taigi paskutinį reika- kad jeigu jie negali
per
?u.i eina už likpsią apkasų dali.
ir susivienyti tam tikslui labai fortus i šiaurius nuo tvirtovė?.
nuo .Ne- lavimą.
nių
karabinų.
(
pietus
maAtsakymui palikta
Cukraus -valykla Souchcz yra
trumpu laiku, tai šioji valdžia Nuo to pasidarė spraga apie 7
muno vokiečiai išvalė nuo
rusų žai laiko. Jeigu Austrija greifrancu/ų rankose, jie ją atėmė visą
bus
priversta nu- verstų ilga' ir vakariniai Przenuo
kraštą
Zapyškio iki tai reikalavimo neišpildys, Ru- (Amerika)
nuo vokiečių.
Tolau-ių. Rusų pirmyn žengi- manija žada kartj pradėti, nors spręsti, ką turės daryt Suvieny- myslio iortai tapo užatakubti is
Birželio 7 dieną pagarsintas mas
tos Valstijos, idant
pagelbėjus priešakio ir iš užpakalio. Rusų
Lietuvoj ir Latvijoj suvisu iš T>erlino užtikrina, jog Rumafranc.11 zų oticialis pranešimas kalMexikai ir jos žmonėms."
garnizonas seredos vakare atsipasiliovė-; dabar jie vien ginasi nija pasižadėto nekariauti nei
ba apie nepaprastai smarkius ar- ir tai
tratikė į Przemyslio priemiesčius,
neįstengia atsilaikyti, Prie vienu Vokietijos draugu.
Bet
buk popie- o ketverge apie 3 vai. išryto tvirtilerijos mušius i šiaurius nuo Šiaulių vienok rusai, gavę pastip(landas,
Rymas,
apie teisingumą Berlino praneSmarkiausiai šaudytasi
Arra-.
rinimą. sulaikė vokiečių pirmyn šimo visur žinovai abejoja. Bet žius Benediktas buvo pasiryžęs tovė jau buvo austro-vokiečių
prie Lorette, IClain, t'abaret žengimą. I'rie Liepojaus rusai iki šiol nei
apleisti Rymą laike karės ir va- rankose.
Bulgarija, nei Ruma- žiuoti
Rouge, Souchez, Labirintli ir pasitraukė 40 mylių nuo jūrių. n i a
Ispanijon, pasirodė esą?
j nestoja nei austro-vokiėčių,
prie Kcurie. Vokiečiai kelis karneteisingas. Vatikano sferose saLondonas.
suimta tik nei talkininkų
Tvirtovėj
Przemysl
Anglų povandeninesikiša
pusėj;
tus užpuolė iraneuzų linijas, bet
koma, kad tas gandas buvęs ty- nė valtis Įsigavo i Marmuro
7.000 rusų, kiti, pamatę, kad dėl karėn ir Grekija.
Sveikata jos
juvi<i jų užpuolimai tapo atmušti. Mokos
sunkių kanuolių tvirtovės karaliaus po operacijai taip pa- čiai paleista, kad sukelti nesusi- ros ir vakar išryto nuskandino
Vatikano ir ItaliMėgino jie veržti Souchez cuk- negali palaikyti, su ginklais išuidc-lj vokišką transportą su kagedo, kad daktarai nedideles pratimus tarp
raus
dirbtuves, bet su dideliais traukė i
valdžios.
Popiežius nemano riu mene.
rytus, vokiečių vejami; turi viltis, kad jis išgyti galėtų. jos
Atnuostoliais tapo atmušti.
paliko ten tik 31 kanuolę ir 30 Kadangi karalius labjausiai prie- iš Rymo keltis kur kitur.
mušti j u lygiai naktiniai, kaip kulkasvaidžiii.
šinosi Grekijos įsikišimui karėn,
Manchester, Anglijoj. Naujam
ir dieniniai užpuolimai LabirinBerlinas. Vokiečių štabas garVokiečiai rusų nepasisekimus tai manoma, kad
kabinete tapo sutvertas
mirus, Grejam
Anglijos
nuo
tlie. Prie Lorette francuzai
Lietuvoj ir (Galicijoj aiškina sto- kija greitai pakryps talkininkų sina. kiek vokiečiai ir austrai yra specįr.1 iškas. naujas urėdas—amu\< kiečiu
išvalė čielą kiliometrą ka
blėdies padarę rusams per pereitą
geru Rinkių ir amunicijoj. pusėn.
nicijos minisftrio, Jo' priederI>rie Toutvent francuzai
žemės.
Przemyslio tvirtovėj kareiviai
Rytinės Afrikos pakrantėse gegužio mėnesį:
mė—prigaminti reikalingą skaitvokiečiu
apvaldė 1,200 metrų
neturėjo kuom šaudyti, Galici- angliški kariški laivai porte "Gegužio mėnesyj tapo paimta liu ginklų ir kulkų, bombų, šrapgrabių ir paėmė pnrą šimtų nc- joj suimta daug rusiškų karei- Sphinxhafen
paskandino vokišką 88} aficierai ir 268,869 kareiviai nelių ir 1.1. Šitą urėdą užėmė Sir
laisvių ir kelias mašinines ka- vių, kurie, -vietoj karabinų, tuužgriebta 251 kanuo- David Lloyd-( ieorge.
llerman
von belaisvėn,
šarvuotą
laivą
Šiądien
nuoles.
rėję medines lazdas. O bet-gi \Vissman. Sphinxhaten yra vo- lė, 576 kulkasvai'lžiai.' Iš šito Mancbesteri.) mieste jis laikė
Ant Šiaur-rytinio karės lauko, karė Rusijos, apgynime
skaitliais 400 af'icierų ir du geneSerbijos, kiškose kolionijose.
karštą prakalbą, nurodydamas,
taigi Lietuvoj, vokiečiams seka- buvo pradėta, ir Rusija žinojo,
Pietinėj Azijoj, ant salos Cey- rolu, 153.254 kareiviai, »6o ka- kad dabartinėje karėje pergalės
si geriau. Nors Petrogrado ra- kad pradėjus karę su
Austrija, lon užgimė neramumas, muštis nuolių ir 403. kulkasvaidžiai iš- jgija ne tiek žmonės, kiek kulportai nepripažįsta nepasisekimų, jo* gaisras apimti turės visą Eu- pradėjo nuo senai nesikenčianti puola ant gen. Mackenseno ar- kos. "Šios karės laimėjimas—>abet toki buvo, nes t«i rodo vo- ropą, o ji bet-gi karėn nebuvo Buddos
išpažintojai su mahome- mijos. Pridėjus visus paimtus kė
ministeris—priklauso nuo
kiečių kari umenių pasikrutini- pasirengusi, j ergu karėn. ant pra- tonais. Berline iš to džiaugiasi, belaisvėn ant viso fronto, abel- dirbtuvių, dirbtuvių man:.džerių
iv.ai.
Kods yra ir pasigyrimai, žnties siuntė kareivius su medi- nes
skaitlius, rusų, pakliuvusių ir darbininkų daugiaus, negu nuo
mano, kad tai yra čiabu- nas
buk vokiečių kariumenė Liepo- nėmis lazdomis
j
ii-toj karabinų. vių sukilimas prieš Angliją. Sa- musų rankas laike gegužio mė- generolų ir kareivių. Aš atvyjaas apielinkėse tapo atkirsta nuo Kilus karei, jau ginklų privežti' los gubernatorius vienok užtik- nesio, siekia agie 1,000 oficierų k:u čia, idant pasakyt jums' teiKlaipėdos, taif^i nuo susinėsimų nebuvo galima, nes keliai, ve- rina, kad tos riaušės nieko svar- ir daugiaus įiegu 300,000 karei- sybę. Musų talkininkas Rusija
su Klaipėda ir su operacijos lirdanti Rusijon, atsirado priešų besnio nereiškia, tai yra vien vių."
tapo dikėiai sumušta. Vokiečiai
nija. bet kad to vokiečiai nepai- rankose, o jie ginklų Rusijon ne- nuo senai esančio skirtingų tikėįgijo didelį laimėjimą ne todėl,
50, bet /engia toliau j šiaurius, leido.
Išpradžių dar Rusijai jimų žmonių nesikentimo apsi- Londonas. Reuterio agentū- kad ių kareiviai narsesni, bet
tai aišku, kad tikro atkirtimo ginklus siųsdavo Japonija, nors reiškimas. Sala Ceylon yra
pie- ros telegramas iš. Petrogrado, todėl, kad jie turi geresnius ginknėra, jeigu jo vokiečiai nesi- geležinkelio pasažieriniams trau- tinėj Azijoj, priguli Anglijai, gy- birželio 4 d. pranešė, kad rusai, lus ir daug daugiau bombų iri
atkirto keliį vokiečiams, esan-' abclnai amunicijos.
bijo. Suvalkijoj rusu kariame- kiniams kelionei ii Vladivostoko ventojų turi ape 2 milioau.
Du šimtai
nieko

$2.50

$3.00

rates on

A.

CHICACO, IU.

$2.00

,

buvo visai neužganėdinantis, Ši- rezervuarus su nuodinatičiais
gata nauja Amerikos nota
pastatys /ais.
keletą punktų: ij kad Amerikos
ir Amerikos piliečių interesai reiPrie
Paryžius.
Dardanelių,
kalauja, idaiu Vokietija, užpul- vieton angliško admirolo, laivydinėdama ant neapginkluotų lai- no vadu tapo paskirtas

franeuzų

vų, prisilaikytų taisyklių, nusta- admirolas N'ico1
tytų
tarptautiškais įstatymais;
2) kad kol Vokietija neišpildys
Washingtonas. Rusijos caras
šio pirmo reikalavimo, Amerika leido Amerikos atstovams
apnesvarstys su Vokietija jokių pa- žiūrėti kariškų belaisvių 'stotis
šalinių klausimų, surištų su Lu- Siberijoj. Apie tai prezidentas
sitanijos paskandinimu; 3) kad \\ ilsotias buvo prašęs ypatiškai
Vokietija būtinai turi prižadėti Rusijos caro.
neskandinti neapginkluotų laivų,
e

pirmiaus jų neapžiurėjus; ji

Petrogradas. Smarkus veikiduoti jiems persergėjimą ir 4) mas pradeda vy-tytis Baltiko jūkad Lusitanija buvo neginkluo- rėse. Prie inėjimo i Rygos Įlanturi

laivas.

ką atsibuvo mušis, laike kurio
nuskandinta tris vokiški transWashingtonas. Vokietija pri- portai ir vienas rusiškas laivas.
siuntė Amerikai notą, kurioj ji Menama, kad didesnė dalis voišreiškia pasigailėjimą už torpe- kiškų laivų, iki šiolei stovėjusių
davimą Ameirkos laivo (iulfligbt Kiel kanale, išėjo j Baltiko jūres.
ir praneša, kad šis laivas buvo Petrograde manoma, kad vokietorpeduotas per klaidą. Vokieti- čiai vėl mėgins išsodinti kariuja apsiima už nuskandiiiimą lai- mem kur nors Baltiko jūrių pakraščiuose.
vo atlyginti.
tas

Korespondentas iš
telegrafuoja Londo-

Londonas.

Amsterdamo
nan sekančiai:
"Vokiški laikraščiai,
kad

pažįsta.

nors

Pusiau-oficialis rusų
skelbia sekančiai:

praneši-

mas

"Mtisų povandeniniai laivai ir
tėmijimo stotis praneša apie priepri- šo veiklumą netoli nuo musų

Przėmyslio atgavi- krantų, ypatingai apielinkėse Ry-

Dideli priešo laiyra smagus vokiečiams .ap- gos Įlankos.
sireiškimas, bet jie nurodo, kad vai, kuriuos lydėjo torpediniai
iš kitur nauji debesiai renkasi, laivai, prisiartino prie inėjimų j
mas

būtent

iš

Rumanijos Rygos įlanką "birželio 3 d., bet
Bulgarijos pu>0s. J'rivatiš- pasitraukė atgal, pamatę musų
kos žinios iš Berlino praneša, laivyną.
Amerikos,

ir

kad tarp

Vokietijos

ir

viršpami

"Netrukus

nėtų viešpatijų ryšiai gali Luti siuntė-

pertraukti.'.

(vandeninius

traukiasi
Rusai
nuo Przemyslio linkui Lembergo,
jų pėdomis slenka austro-vokiečiai. Rusų pasitraukimą pridengia užpakalinės sargybos, kurios
vokiečiais nuolatinį "r
varo
su
atkaklų mūšį, kad duoti rusams
laiko pasitraukti atgal tvarkoje
ir užimti nauias atsigynimo poLondonas.

zicijas.
Ant

augštumų į piet-vakarius

Medyka,

priešas išliydro-aeroplianus

po. to

savo

orlaivius),

kurie

šitas
užpuolė
musų
vienok
nebuvo
jų užpuolimas
laivu,

ant

pasekmingas.

J u bombos nepataikė i nuisŲ laivus, ir orlaiviai
buvo nuvyti musų artilerijos šūviais.
"Priešas

atkartojo

manevrą birželio 4

šitą

-avo

d.,

povandeninės valtjs

bet musų
užkirtu jam

kelią.

laiku

ko

Tuom

jūrėse

pačiu

musų

Llalti-

transportas

Je-

uisei tapo užpultas vokiečiu pogeležinkelio tarp
ir Cirodek, rusai pa- vandeninės valties ir nuskandintas: 3J vyru išgelbėta.
skaitlių artileri-

ant

Przemyslio

pusėtiną
"žlinios nuo birželio o d. prajos, kurios užduotim yra sulaikyti austro-vokiečių pinnyneigą. neša, kad musų minus, užstaDidelės vokiečių jiegos šturmuo- tytos ant priedo kelio ir inusu
ja šitas augštiimas. šita vieta povandeninės valtis nuskandino
statė

angl. mylių atstu nuo
l'rzemyslio, kas parodo, jog ru-ai

yra

15

pasitraukė
22

nuo

Przemyslio apie

verstu.

tris vokiškus laivus.
Lcndonas.

kos

armijos,

Dvi

austro-vokiš-

kurios iš

dviejų

pu-

Žinios, ateinančios iš Vienuos, sių—iš vakarų ir iš pietų—-dcusako, kad galima tikėtis, jog vi- ka linkui I.embergo, sakoma, su-

(lalieija bus nuo rusų apva- sitinka su desperatišku rusų palyta. Savo keliu nurodoma, kad sipriešinimu ant kiekvieno žingrusai dar prieš Lembergą turės snio.
Oficiališki pranešimai, išleisti
stiprią atsigynimo liniją, bėgančią maž-daug nuo Žemutiniojo Perline ir Petrograde, nesutinka
Sano išilgai upės \\ i>znia ir tarp savęs ir paduoda skirtingas
sa

Dniestr.
Žinios is \ iennos

žinias,

bet abudu

pranešimai

tr.i-

taipgi prane- rodo j desperatiškus mūšius, kuša, kad austrų armija po vado- rie siaučia (ialicijoj.
Londone manoma, kad rusai
vyste gen. Boebm-F.rmolli prasimušė per rusų linijas j
ir rytus nuo Przemyslio ir

artino

prie

Moseiska,

pietus įvedė

pri.

i-

musin

zervų ir kad
bent keletas

didelį

skaitlių

re-

pereis dar
dienų, kol dalykų
todėl

ofieialis
Berlinas.
Vokiečiu
galutinai išsiaiškins ar
stovį
rusams pasiseks atsilaikyti prieš pranešifnas
dalyku
apie
ir Lietuvoje praneša sekančiai:
reiks
ar
apleisti
I.etnbcrgą,
stovis

—

"f šiaurius

šitą miestą.

Petrogrado

iš

žinios,

ateina

Kuršėnų

nuo

Gegužio mėnesyj

mušt

vių. 5,500,000 patronų ir 32,000
karabinų ir daug kitokios medžiagos.

kavalerija persikėlė per upę Ven
tą ir pasistūmė pirmyn pietį

kftd austro-vokiški atakai ant rusišku pozicijų netoli kaimo Kru- linkui.

"J piet-ryčius nuo Kurtavenų
verstų nuo Mosci>ka,
su dideliais nuosto- iv apielink^se j rytus nuo Rauatmušti
tapo
dininkų nui.-ų pirmyneiga padaliai- vokiečiams.
Toliau- pranešama, kad rusai rė gerą progresą: 3,340 belaisvių
kcnice,

užgriebė keletą, vokiškų tranšėjų
dešiniojo kranto upės San,

aut

tarp l.ubac/.avvka ir Szklo upių.
\nt kairiojo kranto upės \\ isz-

ir

10

rusai užėmė kaimą Star- paviete)
Savo keliu iš Petrogrado krantą
zaua.
štabo pranešimo negalima -pręsti. kad rusai butų galutina' '.as-

męs

Londonas.

Italų laivynas biržeapgaudinėjo Dalmatijos
pakraščius prie Adriatiko jūrių,
Rymas.

lio 5 d.

švituriai tapo sunaikinti

gele-

ir

apvalėme

priešo

nuo

net

|Į Anglijos sitfragečių

upės

iki

Baisiausi*

butų patrauktos

mušis

menėn.

Lietuvoj pasitaikė prieš keletą
dienų ant Dubisos upės, netoli
į šiaurius nuo Raseinių, Kauno
gubernijoj. Abidvi pusės—rusai
ir vokiečiai—pasiryžo paimti upę
j savo rankas. Petrogrado ko-

tarp

ir

J

didelės

buvo

kuriose
dalyvavo
žmonių; reikalauta
prieš Austriją. Rumauija

apie 30,000
karės
dabar

pereina per tuos pačius
nuotikius, koki buvo Italijoj
karės

prieš

apskelbimą.

Washingtonas. Belgijos lcgacija (atstovystė) VVashingtone
apskelbė savo atsakymą j vokiškus užniėtinėjimus, buk belgari-gy ventojai užpuldinėjo vokiečiu kariumenę ir todėl vokiečiai turėjo aštriai su jais elgtis.
Siame atsakyme sakoma, kad
vokiečių žiaurumai Belgijoj pereina visus rube/ius ir kad Ang-

lijos

valdiškos

komisijos tyrinėjimai (po Bryce'o priežiūra), taipgi ir tyrinėjimai Belgijos valdžios komisijų parodė, jog vokiečiai veda karę "barbarišku būdu.
"Iki šiai dienai gauta žinios,
sulvg kurių 40 kunigai Belgijoj
tapo vokiečių nužudyti,"—sakoma

"Nekurie iš jų
kankinami."

pranešime.

buvo
Ant

baisiai

galo belgų pranešime

koma, kad vokiečiai

savo

darbą.
dieną ir naktį be paliovos su sako Armeiskij Viestnik, oficiatrimis darbininkų permainomis. lis rusų armijos organas.
Visi specialistai ginklų ir amunicijos dirbime, neišskiriant ir
techniškų mokyklų studentų, tapo pakviesti darban.
Tapo paskirta tam tikra taryba. kuri rūpinsis amunicijos reiTRAUKINIAI IŠŠOKO Iš
kalais. Patariama, kad net butų
BĖGIŲ.
sutverta nauja ministerija—amuLa Crosse, Wis. Birželio 5 d.
nicijos ministerija, taip kaip kad šitose apielinkėse siautė audra su
Anglijoj susitvėrė.
debesių praplyšimu, nors mieste
lietaus visai nebuvo; debesių praWashingtonas.
Daug kalbų plyšimai išardė geležinkelio linitaip vietinių dipliomatų sukėlė
ją. Mikvaukee pasažierinis trauatvažiavimas Amerikon Ilollan- kinis
įbėgo j prekių traukinį ir
dijos karalienės patarėjo Von užbėgo ant išgriauto tilto netoli
Cihcll Geldemeester'o. Jis prieš
Lake City, Minn.
Prie to užišvažiavimą matėsi su Vokietijos mušta du geležinkelio tarnai, vieaugštais valdininkais Berline, ir nas nepažįstamas pasažierius ir
sakoma, kad jo atvykimas i šią du slapta
važiuojanti trampai.
šali esąs surištas su karės užTraukinį North\vestern geležinbaigimo klausimu. Jis butų ne- kelio smarki vandens vilnis išva
neoficiališku Vokietijos pametė iš bėgių.
Jo vedėją taip
siuntiniu, kad užmegsti tarybas
nuplikino išsiveržęs garas, kad
apie karės užbaigimą. Vokiška nuo to
jis pasimirė. Traukinių
ambasada \Yashingtone pranešė,
kokiam laikui turėjo
bėgiojimas
kad šis pasiuntinys neturjs jokių
but sulaikytas.
oficiališkų įgaliojimų nuo Vokietijos valdžios.
KUNIGAIKŠČIO ENGALIČETuom tarpu ateina ir iš Rymo
VO PERSKYRŲ BYLA.
žinia, kurioj sakoma, buk poNew York. Gyvenanti čia kupiežius rengiasi paduoti sumanyatsišaumą, kad sušaukti taikos kongre- nigaikštienė Engaličeva
kė

de- ba

monstracijos,

sa-

oficia-

liškuo-e

pasiteisinimuose dažnai
pasiremia Maagos konvencijos

IS AMERIKOS.

są.
Apie tai rašoma Rymo
nutarimais, nežiūrint to, kad VoGiornale d'Italia.
kietija nuo pat karės pradžios raštyj

begėdiškiausiu budu sulaužė viIfaagos konvencijos nutari-

sus

mus.

Londonas.

Anglai iki šiolei
nustojo prie Dardanelių 900 ati-

laik-

Berlinas.

Francuzų kariumepradėjo
taip vadinamą
"degantį skystį," sulyg oficiališko vokiečių pranešimo.
Vokiečių tranšėjos netoli Baunė

vartoti

gois tapo aplaistytos tuom dekareiviu užmušgančiu
skystimu. Šis franeuzų
tais, sužeistais ir nelaisvėn paatakas buvo netikėtas, ir daugeimtais.
lis vokiškų kareivių priešakinėse

cieru ir

20,000

Turkų nuostoliai, sakoma, nepozicijose tapo sudeginta. Priepaprastai dideli ir sulyg apskait- šas
po to mėgino užimti vokieturi
liaviinų,
sakoma,
jie
čių tranšėjas, bet vokiečiai šrapsiekti apie 100,000 vyru.
Vie- neliais ir
kuflčasvaidžiais jų prie
nam
tik

Konstantinopolyj

apie 50,000 sužeistų.

Pereitą ketvergą

ir

yra to

neprileido.
Matyt, francu/.ai nori vokiepėtnyčią, čiams atsilyginti už vartojimą

sulyg oticialio anglu pranešimo, nuodingų
Indijos ir anglų kariumenė padarė

gazų.

išrado

pavedė

Italijos valdžiai.
budy. kaip galima ma-

tarnauti kariu-

Pankliurstienė apreiškė,

|j Vokietijos ciesorius uždraumažiausiai milio- dė Vokietijoj perstatinėti
italų
nas moterų dirba
amuniciją, tą komponistų operas, o itališkų
turėtų daryti ir Anglijos mote- l emponistų gaidas, V okietijoj 1
rį-;; galėtų jos ir kitokiu budu 'ei.-tas, sudeginti. Sudegino taipprisidėti prie karės vedimo.
gi veikalus italų poeto d'Annuncio.
|| Prancūzijos iždo ministeris
pareikalavo karės vedimui 5,600,|i Grekijoj grekai

organizuoja
kreditų. Tokią liuosnorių legijonus, kurie, .supaskolą turės vėl Francuzija už- siorganizavę, traukia pagelbon
traukti. Tiek pinigu reikia už- talkininkams
prieš turkus.
dengimui trečiojo bertainio šių
metų išlaidų.
|| Austrijos kariškame porte
Pola išdegė laivų dokai ir keroĮį Vokiškas orlaivininkas ties sino krautuvės, taipgi didesnė
Yaršava metė bombą ir pataikė miesto dalis.
Sakoma, buk kej krutančių paveikslų teatrą. Už- rosino krautuves ir laivų dokus
mušta 6 žmonės, sužeista 25, uždegė sukilę italai, o kiti
sako,
kad tai padarė itališki orlaividauguma moterįs ir vaikai.
ninkai išmestomis iš
orlaivių
Minsko
bombomis.
Bobrin|Į
gubernijoj,
sko pavietyj, išdegė didesnė dalis
miestelio Leubar.
ĮĮ Krupp'o dirbtuvės dirba Vokietijai naują pavojingą ginklą.
ĮĮ Yaršavoj per tris dienas len- Yra tai pragariška eirškynė, čirkiškoms privatinėms mokykloms škianti nuo toli degančius skystimus ir galinti nuo toli išdesurinko 163,000 rublių.
ginti kaimus ir miestus.
000,000

franku

Jj Japonijos parliamente prieministerių pirmininko grafo
Okuma sukėlė riaušes. Jie mėgino ministerijai išreikšti neužsitikėjimą ir tokiu budu priversti
ją pasitraukti, bet tas nepasisekė, nes parliamente buvo jos ša-

I
——————

šus

į LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ SO. BOSTON, MASS.

"Gabijos" veikimas. "Gabijos"
draugija paruošė eilę koncertų ir

lininku dauguma.
Reikalavimą
išreikšti ministerijai neužsitikčjimą atmetė 232 balsais

prieš

vakarų sekančiose So. Boston'o
apielinkės miestuose: Laurence,

133.

Mass.—gegužio 23 d.; Llrighton,
San Antonio, Texas. Nuo rug- buvgh'o aprokuoja. kad, europi|| Ant salos Cliios grekai kai- Mass.
—gegužio 26 d.; Lynu,
pjučio i d. 1914 m. iki kovo nei karei iškįlant, jaučiasi didesnė miečiai pagavo tris turkų šni- Mass.
28 d. Lietuvių
—gegužio
pabaigai šjų metų iš Suvienytų stoka darbininkų plieno ir gele- pus, kurie nuo mažo laivelio tėmokiniai ir "GaKonservatorijos
Valstijų išgabenta Mexikon gink- žies dirbtuvėse. Jis sako, kad ne- mijo talkininkų pasikrutinimtts.
lų ir amunicijos už 20 milionų busią stebėtina matyt moteriškes Grekai atidavė juos angliškai ka- ; bijos" artistai, vadovaujant gerb.
mūsų kompozitoriui M. Petrauriumenei.
doliarių. Per tą laiką kulkų ten dirbant geležinėse dirbtuvėse.
įskui, davė eilę puikių koncertų ir
pasiųsta už $9,258,282; parako už
suvaidino operetę "Consilium Fa$387,679, kitokių sprogstančių
Michigano valstijos unijos || Mexikoj, prie geležinkelio cultatis."
medžiagų už $3,491,603: karabi- darbininkai ragina savo atstovus, stoties Queravabi sušaudyta penApie pusė metų stga: "Gabija"
nų ir kitokių ginklų už 6,667,181. kad
remtų dabar esantį valstijos ki Vilios kariautojai; žuvo ten ir i važinėjo po Massachusetts valstilegislaturoje sumanymą, kuris rei- vienas Carranzos kareivis.
ijos miestus, duodama vakarus,
VOKIŠKI PATRIOTAI.
kalauja, kad visi kalėjimų išdirbii Tuomet vakarus rengė vietinės
E. St. Louis, Mo. čionykščios niai turėtų savo ženklą.
|| Italijoj, mieste Melano (Medraugijos. Rengusios tuos vakadiolanum) suėmė chicagietę IsaGeorge Hell/r dirbtuvės atmetė
draugijos stengėsi sutraukti
Ją kaltina už priPrancūzijos užsakymą kanuol.ų
senatas belę \Vade.

j

į

Kalifornijos valstijos
atmetė sumanymą "pataisyt"

kulkų, kurių
Prancūzijos

77 milionus užsakė
karės
ministerija. lyginimo įstatą. "Pataisymu"
Kelios dienos pirma firma Theorėta sutrumpinti darbininko
dore Phillipi atmetė
užsakymą žeidimo pripažinimo laikas
mašinų šrapnelių dirbimui. Abid- 14
dienų iki 10 dienų.
vi

firmos, kaip rodosi,

yra

įrus

atnosu-

nuo

vo-

kiečių.

įjuosna kaip galint daugiau žmosidėjimą prie šnipinėjimo Italijos
Tas nelabai vyko; žmonių
kariumenės paslapčių.
Suimtas nių.
nors
bet neperdaugiausueidavo,
drauge ir Bavarijos aficieras
Žmonės
vis
Įsia.
turėjo užmetimų,
Martin Sehehammer.

Mergina

\Vade

kad

operos giesmininkė.
tai
gyvenime rado laiškus ir
yra

Jos
generalio štabo žemlapius

su

vi-

vakarą rengia

tai

socialistii&a,

katalikiška draugija.

išakydavo: "Męs

nieko

Žmonės
neturime

Johnstovvn, Pa. Vaikščiojan- sokiais paženklinimais.
!prieš Petrauską nei prieš "Gabiją,"
ti
stubas
bet mums nepatinka ta draugija,
po
plumberiai reikalauja
MIRĖ GARSUS TEPLIORIUS.
8 vai. dienos darbo ir $4.50 užil Mexikoj, gegužio 27 d. Vii- kuri rengia vakarą." (iirdi, "jeiNew York. Pasimirė čia dimokesčio.
ilos kareiviai užmušė amerikoną gu tuos vakarus surengtų puti
rektorius piešimo mokyklos, vieI. X. Bennett.
Tą atsitikimą "Gabija," tai męs visi eitumt."
nas iš geresnių Amerikos
teplioGirdėdama tokias kalbas. "Gabi\Yilson prisakė gerai
prezidentas
rių, John W. Alexander, išgyištirti. Netoli Noria plėšikai ap- ja," kad praplatinus tarp mažesvenęs 59 metus.
gulė namus kito amerikono I. B. niųjų miestelių lietuvių lietuviškos
Bouers.
dailės supratimą ir davus kiekvieJ| Iš Londono pranešama, jog
nam
lietuviui

į

1$ VISUS.

IS DARBO LAUKO.

proga

ledų pasiliuosavo Rusijos
portas Archangclsk, prie Baltųjų
nuo

pasidžiaugti

||

Paimtas nelaisvėn turkiškas savaja daile, nutarė savomis jiegoaficieras užtikrina, jog ant pus- tnis parengti tris augščiaus minėreikalaudama
teisman,
perjūrių, ir laivai iš ten vėl galės salio Gallipoli turkai nužudė vien tuosius v;: karus.
Brockton, Mass. Fred l-'ield
skyrų su savo vyru, nes jis buk
plaukioti, galėdami aplenkti Ual- užmuštais 40,000 savo kareiviu.
"(iabija" karčiai apsivylė. Neneištikimas jai, mėto jos pinigus čeverykų dirbtuvės gavo nuo Itatiko jūres, kur juos skandina voskaitant
artistu padėtojo darbo nei
su
kitomis moterimis.
Kuni- lijos užsakymą greitai padirbti
kiški povandeniniai laivai.
Varšavos
tan
darban laiko, jinai tu|j
Lenkijoj,
apielin- įdėtojo
gaikštis Engaličev yra rusas, jis 200,000 porų" čeverykų kareiužtiko
laukus.
Varkėse,
iš
savo kišeniaus pridėti,
anglių
rėjo dar
Chicagoj buvo rusišku vice-kon- viams, todėl dirbtuvės iirba dievokiečiai paskandi- šavos apielinkėse iki šiol anglių kad
|j
Kadangi
suliu; moteris jo yra turtinga nomis ir naktimis. Grand Motor
apmokėjus kelionės išlaidas.
no du
Portugalijos laivu, tai vi- nebuvo surasta.
Tai kokis puikus gavosi rezultatas
amerikone, todėl ji nuo vyro Truck Co. dirba Anglijai už 2
sokių pakraipų laikraščiai reikaatlyginimo nereikalauja, nes jis milionu doliarių motorinių vežipo visų gražiu žodžiu ir prižadėjilauja, kad Portugalija su VokieIš
Rotfcrdamo pranešama, mu ! 'lokiu hudifžtnončs pasirodė
Į|
nieko neturi.
Dirbtuvės priėmė 10,000
mų.
tija pertrauktų dipliomatiškus buk vokiečiai mieste Moboken remia
svarbuj; "(labijos" darbą.
darbininkų daugiau negu jų dir- ryšius.
mėgina naujas mašinines kanuo- Išrodė, tartum vietos žmonės baiGAL IŠSISUKS NUO
bo sausio mėnesyj.
Nito cukies ir jų metamas kulkas, kokių kštavo ir
KILPOS.
raus dirbtuvių
Petrauską ir "(labi ją."
Francuzija perka
Į|
Neturinčių
bet
pastogės
žydų
užgautas
žmogus
neišgija,
Ažuot
cukraus 27 milionus svarų, o
raginę, vienas kitą dar suFlorence, Arizona.
Valstijos
Rusijoj yra suviršum 100,000; turi mirti. Vartojimas panašių laikė nuo
vakarų lankymų: Xeigubernatorius Hunt sulaikė iki Anglija 67,000,000 svarų. f
daugiausiai
žydai
nukentėjo | kulkų yra uždraustas, bet da- kime. nes atvažiavo mus išnaudoti."
liepos 30 d. nužudymą penkių
Lomžos gubernijoj.
bartinėj karėj civilizuotų tautų Žmonės, ar suprantate, kokį didelį
Chicagc, 111. Chicagos mamexikonų, teismo už žmogžunutarimai nepildomi visai. Kasavo tamsumą apreiškiate tokiu saIki lūnininkai padarė naujus kondystes mirtin pasmerktų.
|| Japonijos užsienių ministeris rė; tikslas yra ne užmušinėti kuotraktus
tam
laikui legisliatura užbaigs
jjpalonų savininkais ir Kato parliamente paaiškino, jog daugiausiai žmonių, bet vien vo pasielgimu! < labi j iečiai per
naktis nemiega, iki 12-tai valandai
Ariužbaigė streiką. 400 darbininkų Japonija turi padariusi sutarimą
svarstyti reikalavimą visoj
kundaugiausiai kareivių padaryti
kiti
darmirties
darban;
m<»kina>i. Kiekvienam reikia > iv>
sugrįžo
sugrįš
bausmę.
zonoj panaikinti
su Anglija,
Prancūzija, Rusija ir negalinčiais priešintis, o tam paduona užsidirbti. Tas pats ir su
Jeigu legisliatura užgirs panai- ban šitą, o vėliausiai sekančią, Italija, kuris neleidžia nei vienai kanka sunkesnio sužeidimo.
!''
kinti mirties bausmę, tai minėti savaitę.
gabi j iečiais. Jie iš tų vakarų sau
iš tų viešpatysčių taikytis skymexikonai išsisuks nuo kilpos.
Save skliausdami,
neturi.
rium su Vokietija.
i| Generolas Obregon, vadas pelno
nuo savo pasilsio po
Šią savaitę Ne\v Yorke atsilaiką
vogdami
Carranzos armijų, po penkių dieVOKIEČIŲ DRAUGAS.
įbuna suvažiavimas, kur reprezen- || Gegužio mėnesyj Anglija nu- nų mušiu, skaudžiai sumušė Vil- darbui, jie pašvenčia visus savo vavaidinimų mokinimams.
Garsus pini- tuojama apie 30 skirtingų mote- žudė 85 laivus; iš jų 17 buvo ios armiją ir užėmė miestą Leon. karus
Pittsburg, Pa.
Kokiu tikslu jie tai daro? I\?d
siauguočius F. B. Malvy pasiuntė riškų amatų unijų. Viso nepre-

keletą puikių atakų ir užLondonas.
Vokiečių kariški
svarbias turkų pozicijas,
expertai rašo, kad sulyg jų nuobet vėliaus negalėjo išlaikyti turmonės Rusija yra jau nuilsusi,
kų ugnies ir tu-ėjo jas apleisti. kad
jų užpuldinėjimai Kuršėje ir
Kauno gubernijoj yra silpni. SuRymas. Popiežius rengiasi iš- lyg vokiškų žinių, rusų kariuleisti oticialiską "Kaltą Knygą," menė Žemaitijoj, sakoma, susižėgliniit. Daug paskandino
vokiškam
kurioj bus išdėstvti visas popie- dedanti daugiausiai iš senų re- $100
ambasadoriui 'zentuojama 100,000 narių.
Tarp tusios vėtros, arba jie paskendo
žiaus darbavimasis laike šios ka- zervistų, kuriems prigelbsti dar- Washingtone. Už tuos
pinigus kitų klausimų bus svarstoma, kad per neatsargumą. Garlaivių parės: kaip popiežius, rūpinosi, kad bininkai, greituoju apginkluoti.
turi but nupirktas šampanas įgu- darbo diena butų 8 vai., mokestis skendo 68, o iš jų 43 paskandino
šią karę užbaigus, kad išmainius Toliaus jie nurodinėja, kad ru- lai vokiško povandeninio laivo užtektinas ir pilnos pilietystės tei- vokiškos torpedos, du gi tursužeistus nelaisvius ir t.t.
sai vos tegalėjo sulaikyti yokie kuris paskandino augliuką muši< kės moterims,
kiškos. Žruoniiį žuvo 1*251*

ėmė

ji

.-

laikraščiui
Post sekančiai:
Upė Dubisa iaike vienos dieParyžius.
Sulyg pranešimo nos
penkis sykius ėjo iš rankų
laikraščio Tribūna iš Cienevos
i ranka* ir vakarui užėjus upė
(Šveicarijoj), Rumanija gegužio buvo visiškai
u/.grusta tūkstan2^ d. Įteikė Austrijai ultimatumą,
O/jH OP THE FĮ&ST SUBMARINES. THE HEWEST TQRPEDQ B0/97 DESTROYER..
čiais lavonų.
Upės užgrudimas
kuriame reikalaujama atidavimo j
buvo taip didelis, kad rusai, kuRumunijai tulų žemių. Rtunani- rie
PRIE KARĖS JŪRĖSE.
galų-galc vokiečius čia pexja šioj notoj, sakoma, davė \tisVienas
nutiesė
lentas
skersai
Viršuj:
galėjo,
pirmutinių jų povandeninių laivų. Dabarupę
trijai laiko atsakyti iki birželio.
laivai
viršum
ir
povandeniniai
tinieji
yra daug didesni ir nepalyginamai getiesiog
lavonų
permetė
(> d.
Bulgarija, sakoma, šitą savo
resni.
skersai upę, beartileriją
Rumanijos notą paremia. AusApačioj: Naujausis torpedinis laivas.
sivydami vokiečius.
trija siūlo Rumanijai atiduoti
Dubisos upė, nors plati, bet
nekuriuos plotus, bet tas išneša
yra ueyili ir nekuriose vietose ją
tik aštuntą dalj Rumanijos reikagalima perbristi. Rusai ir vo- čiii pirmynžangą j šiaur-ryčius ir laivą Majestic. Malvy žada pa- J[ Ne\v Yorke darbai eina gelavimų.
kiečiai susitiko ties upe netoli Į j pietus nuo Šiaulių ir kad rusai aukauti daug tūkstančių doliariau; žmonės uždirba užtektinai pivos-vos
šiaurius nuo Raseinių.
partraukti į Min- riu, jeigu vokiečiai išloš karę.
Keletą
spėjo
nigu
prasimaitinimui ir nebereiRymas. Pirmas didelis mušis sykių vieni kitus atakavo durtaują savo Devynioliktąjį korkalauja pigaus valgio. Panaikintarp italų ir austrų pradeda vy- tuvais pačiam
KAIZERIO LIN- ta penkias
upės viduryj, ir pusą.
VOKIEČIŲ.
valgyklas, kur pardastytis prie upės Isonza, apielin- visi, kurie
Savo keliu, rusiški expertai
nors lengvai
puolė,
vinėta
PREZIDENTUI. I
po centą užkandžiai.
KĖJIMAI
kėse Tolmein, kur italai susitiko
T'*-- \
1
mušis yra kitokios nuomonės ir linksužeisti, prigėrė.
Taip
su pirmu rimtu austrų pasiprieWashington, D. C. Turbut
siautė per visą dieną, ir pava- smiau į dalykus žiuri. Nors jie
Chicagos dailvdžių kontrakšinimu.
Artilerijos mušis siau- karėj abidvi pusės, atakuoda- pripažįsta, kad dėlei sunkios vo- Vokietijos ciesorius pabūgo patoriai
nutarė statyt $2,000.000 verčia jau nuo kelių dienų ir iš
sekmių besierzinimo Vokietijos
nios ar kontr-atakuodamos savo kiečių artilerijos rusai buvo
pritės medinių darbu dirbtuvę, kad
su Suvienytomis
toabiejų pusių stovi prirengta priešą, jau nebrido
Valstijomis,
per upę, bet versti pasitraukti, bet vokiečiams
visus medžio išdirbinius turėt savo
<laug kariumenės.
kiekvienas žingsnis brangiai atsi- dėl pradeda laižytis prezidentui
ėjo viršum lavonų.
\Yilsonlti. Vokietijos ambasado- dirbtuvėj padarytus ir nieko neėjo, o sulaužyti rusų fronto jiems
irus perdavė prezidentui asabiš- imt iš tų dirbtuvių, kurių savininBuc'narestas, Rumanijoj. RuLondonas.
Korespondentas visgi nepasisekė.
kai padarė sutartj su savo streitnatiijos karalius pasirašė ant pa- laikraščio Times (ištark: Taims)
Przemyslio paėmimas didelės ką Vokietijos ciesoriaus laišką
su
linkėjimais ir išreiškimu pa- kuojančiais dailydėmis, prieš norą
licpir.io mobilizuoti visą Runta- praneša iš Petrogrado, kad rusu kariškos svarbos neturi, nes runijis kariumenę. f s to spren- valdžia pradėjo stropiai organi- sai tenai, po vadovyste gen. Iva- guodos ir prielankumo Amerikai. kontraktorių draugijos.
džiama, kad Rumauija netrukus zuoti amunicijos ir ginklų dirbi- novo, nepražudė nei vieno beGINKLAI MEXIKAI.
Plieno išdirbėjas iš Pittsstos karėn talkininku pusėj.
mo.
Visos dirbtuvės dir- laisvio, nei vienos kanuolės. Taip
Buehareste

ir

Jis

jog Vokietijoj

Kaguza
respondentas praneša
tapo pusėtinai pagadintas,
žinkelis

C attaro

vadovė

Emeline Pankhurst pastatė rei- tyti per nepermatomus daiktus,
kalavimą, kad dabartinėj karėj ne j4ali žmones matyt per stora*
tik Anglijos vyrai, bet ir irioterįs sienas.

Za-

pyškio."

kiečių pirmyn'eigą

tro m

Nemuno (t. y.
Naumiesčio

Suvalkų gubernijoj,

ina

kitais nežinia,
Greitai ištraukti
giliai pančių negalima, nes oloj
o su

•

kulkasvaidžių pakliuvo į
uuo

ta du negyvu,
kas atsitiko,

[Į Bavarijos sostinės Muen- yra daug užgriuvusiu žemių.
eheno apielinkėse buvo smarkus
i?"
žemės drebėjimai.
Drūčiai tapo
pagadinta astronomiška tėmykla;
Į] Garsus bevielinio telegrafo
mieste nuo drebėjimo išbyrėjo išradėjas, italas Marcuni, atliko
langai.
naujų, nemažai svarbų išradimą,

mūsų rankas.

"Į pietus

!| Kritiškoj Coltimbijoj, anglių
kasykloj \anaimo atsitiko gazų
expliozija. Oloj užkrto 40 darbi 11 i 11 k 11. Išgelbėta lO ;; ištrauk-

rusu vo-

nuo

kiečiai atėmė iK<; amunicijos vežimus, K,500 krnvu artilerijos šū-

Obregono armija vejasi sumuštą

išeitu,

IVilllą, kuris bėga į šiaurius. vaidinimai ir dainos geriau
Obregon praneša, kad šiame 11111- kad lietuvių dailė tiems patiems
lint
švj jis užgriebė visą Vilios ar- lietuviams butų patiekia k\ip g;
formoje,
ui jos artileriją ir traukinius su augštesnėje, tobulesnėje
minio> pamaĮ kad pačios lietuvių

tytiĮ, kaip graži

yra jųjti dailė ir gų praneš" policijai.
Policistas
gerbti bei mylėti. užklupo lošėjus, kuomet pinigų
I.ii tuvis, matydamas -ava dailę krūvos
gulėjo ant stalo. I .ošėjai
tobulesnėje formoje, ir pat- kjia dar liaiulė -t verti s už pinigu, bet
augštyn, eina artyn prie* tobulo, buvo per vėlu: policistas šmaukšte-

l.eip jąją

Apvaikšciojimas,

reikia

Šioji kolionija

kaip
galima pastebėti
Sužeisti: Pov. Michalauskis,
daugelyje vietą. Nors čia augę.
Šimavieius Sart. vai., PetJonas
jaunieji gražiai lietuviškai kalba.
ras Sirauskis.
Dalyvavęs K.
tėjęs,

lietuvių Lietuvoje"
išnaudojimą, bet žmonių tajai balius buvo *11 mažu pronaudą, Įsėliną augštyn. <»abijiečiu 'gramėiiu, kuris -u>idėjo iš dainų,
darbas yra ne išnaudojimai, bet
ir muzikos.
Svarpasišventimas -avo broliu I: bu i. 'biausią viela progratne užėmė pažmonių

Ežerėnu
VARDAN

įdekliamaeijų

žmonių

taip bus,
sipratę.

ki-

nesusipratimo.

kuomet visi bu-ime

su-

F. Rutkaitė,
paskambino
jnelč piano
keletą gabalėlių muzikos
kuri

ant

vargstantiems nuo karės Lietuvotai buvo renkamos aukos, P-lės
A. lianzaitė ir F. Petrušaičiutė

boro

ir

Lemonas ir J. Schultzas; po
vedėju buvo gerb. Petrauskas. 25c f. Druča.s. A. Lapienas, J.
"Fauste" Mefistofelio rolėje p.V. Kiskul, 1. Stančikas, P.
Matulis,
Fedcravuia parode tvirtą bo-ą ir \.
Sagadinafte, J Rinkus ir A.
patieke gero vaidinimo. Ponas I). jankau>kas; po 20c- l\ Svirskis;
Autatiavičia daktaro rolėje gerai
•mulkių (po 10 ir 5c.)—S1.80.
sudainavo. Jisai turi puiku tenorą
\ i-^o labo surinkta $O.00.
ir yra

muizkaiiškas,

bet

pri.

boso

balsas buvo truputi perminkštas.
( boras dainavo gerai.
Aplamai
imant, "Fau-ta-" mt-iseke gerai.

"Šienapjūtėj" buvo parinktos geriausio: jit'gos. kaip tai p. \ JušM.
kus
(Masulio rolei), j)-lė
M.
(Aldonos
rolei)
p.
Keipiutė
Karbauskas. Jie galima pavadinti
tikrais artistais..

Skambus ir -sci-

\ akaras

skrajojančia

užsibaigė

šokiais

tus

VOKIEČIAMS UŽĖMUS

ir

uoliai

Bal.
Bar-

Smalv. vai., Ant. Balr.ndzn.

paaiškinimu

myslj.
arčiaus

IŠ AMSTERDAM, N. Y.
Vienos draugijos darbštumas.
Piknikas. \ ietim" Lietuvos Sunų
kad

Usavroius-

Panevėžio Pavieto.
Užmušti: efr. Aug. Januška
Pabirž. vai., Cen. Tancis Pakr. vai.
Sužeisti: efr. Mykolas Vasdr-jos prezidento, p. A. I'. Alimyslio ir apielinkių. Juodoji li- šausko. Tasai
iliauskis
iš Panevėžio, Jonas Mipaliudijimas ("Kenija, rodanti priešingųjų kariu- leivis" atsisakė ir ii talpinti) drau- kalajūnas l.inkavos vai., Juoz. Bomcnių padėjimą, paimant Prze- ge su p. Alikonio
tel- čelis iš Pinų, VI. Lukošaitis, Mot.

k rasa.

Dukterų Draugystė

pasiųs-j kauskas

pinigus j Liet. (ielb. Fondą ji<;;i neprasilenkė su dr-jos nutarimu) ir kad tilpęs "Keleivyje"
užsipuolimas neteisingas, p. Alikonis p.rupino paliudijimą iš tos

Viršuj: Austru artilerija.
Viduryj: Austrų raiteliai.
Apačioj: Žemlapis Prze-

I. Jankauskas.

ir

ir nutarimus

damas

PRZEMYSLĮ.

Pelno, is vakaro atlikę virš $20.

buojasi.

Pavieto.
Gab.

draugijos įsta- Papuolė nelaisvėn:
Černiauskis Juž. vai., Jon.
(taigi, ir

žemiaus minimosios

solistu A.

jojo

mušti:

sai straipsnelis'buvo pasiųstas "Ke- Panem.
vai., Dion. Galevičius
leivini." kitrisai taciaus pasiaiški- Drisv. vai., Gren. Jon. Sake'.is Slab.
nimo netalpino ir sugrąžino jį p. vai., Ad. Kačonauskis Krasn. vai.,
Alikoniui.
Kad prirod/ius. jog vyr. unt. of. Jonas Rageitis Atojisai niekuomet neprasi/engė prieš lent. vai. iš Bikunų.

je,

atsakydama i patirtąjį perėjo per svetainę, aukas rinkapsivylimą, gegužio ,?0 d. Lietuviu damos. Aukavo šios ypatos:
iabija statė "baustą ir
salėje
SI.00—M. I.ačumienė; po 50c
t

/.

Redakcijos, /.ėmiaus tal- -Vonsevičius Aps. vai., Petras Rapiname ]>. J. II. Alikonio straip- minskis, Pr. Bandaris Turčilų kaisnelį, kuriame jisai pasiaiškina dė- mo.
Sužeisti: Jonas Kovaliunas,
ki tilpusiu- "Keleivyje" užsipuldiAnt.
Biznas, Konst. l'itkevičius,
nėjimų, buk jisai sauvališkai ir
prieš draugijos nutarimą pasielgęs, Alf. Dzcrukas, Juoz. Kamarauskas
pasiųsdamas nurinktas aukas (S46) Dusetų vai., fer. Ant. Esmanavij Lietuvos (lelbėjim Fondą. la- •1-ius Taurag. vai., Kaz. Krisiukas

Tartum

"šienapjūtę.

U

TEISYBĖS.

Nuo

ir padainavo "Siuntė Mane Motidojimu.
I'.et patįs gabijiečiai neturėtų nuU; ii rankų, ir reikia tikėtis, kad įiiėlė."
Kadangi ši<> vakaro tikslu buvo
jie nenuleis. Tai nepasisekimą: užpelnyti keletą centų žmoni mš,
delei

Jaukas, Aug. Audrutis Mosėdžiu
vai., Stcp. Markevičius iš Kretingos, Jonas Janušis, Telšių bajoras,

yra nedidelė. Yie- f.iudvikas šakis Alec. vai., Tadas
lietuviai ir draugijos sugyvenu Ernardas 2id. vai.
tarp savęs gerai.
Dažnai girdėt
Raseinių Pavieto.
žmones kalbant apie karę ir LieU ž m u š t i: Juoz. Nasvitis Sart.
Žmonėms matomai giliai
tuvą.
apeina paliktosios tėvynės nelai- vai., Petras Majatukas iš Šatu,
\ inc. Požeris Jurb.
vai., Petr. Bikmės. Čia augęs jaunimas neištaušonis Kelinių vai.
tai

IŠ MILWAUKEE, WIS.
yra darbas, kurį kiekvienas gerbiantis >avą tautybę. gerbianti- -ave
Nukentėjusiu naudai. (iegužio
ir norintis geresnes ateities, švieįJJ d. atsibuvo "Miiuaukee's l'onsesnio rytojaus privalėtu remti.
j<to šelpimo nuo karė-.'nukentėjusiu
Šių vakaru rengėjai turi omenyje
balius'.
Minė-

Sunku, sunku, kuomet baitas .-kaijuodu ir pa-išventima^ išnau-

gra-

tos

lėjo griebiantiems už pinigu su
bo, kurj vero gabijiečiai. Oabi j ie- "bilc" per nagus, o pinigus >ait j
čių darbas yra pasišventimas mušu f Iclnt >ną...
K oresp.
visu. visu lietuviu naudai.
Tai

toma

imant,

ži.

i'ats lietinis turi nauda iš to dar-

ne

abelnai

pavyko gerai. Diena pasitaikė

Dabar

linija yra
prie Lembergo.

Lapenas Pabirž. vai., Ant. Vileins"Keleivio" No. 18-tame p. Ig. kis, Kaz. Jankauskis, Kaz. KrišKazlauske s rašo, buk aš sumin- tanavičius Remig. Ežer. vai., Petdžiojęs Draugijos tiesas ir pasi- ras Jurėnas Pump. vai.
Papuolė nelaisvėn: Kaz.
elgęs sauvališkai ir priešingai Šv.
Jurgio Kareivio Draugijos nutari- Pečeliūnas, Juoz. Linevičius, Jurg.

atlenkta pa

j

dar-

surinkus

žemiaus.

kuodaugiau
mui.
Pasiųsdamas baliaus pelną. Tamošunas, Jon. Valavičius, Juoz.
žavėjo publiką. pašelpos nukentėjusiems nuo karės
Sarautnikas, Jon. Boroli?, Ant.
$46.00. j L. C. F.
l\o:ni:,,<ą Stepo Juškaus rolę gerai Lietuvoje.
Draugijos įgaliotiniai
Kad
butu
nors kiek
čia
teisybės, Marčunas, Pctr. Kondratavičius,
su vaidino
p-lė M. (irevi>kiutt\ lanko-i po* namus atskyrai pas
turėčiau tylėti ir pasiduoti drau- Ipol. Lapenas, Juoz. Babickis, Juoz,
Visas vaidinimas pasisekė nepakiekvieną lietuvį, rinkdami auka?*.
I!et p. Ig. Kubilis, Pctr. Susla, Ant. Urnis,
gystės nubaudimui.
prastai getai.
Vienai jaunavedžiu porelei čia gyvenime daug darbuojasi, prisi- nia
Pinigų surinkta $300.
tik keliomis
Kazlauckas
pailgint
neteisybę rašo, vien Jon. Labakėnas, Dion. Adomaitis,
Publikos susirinko apie .M).
Tuom pačiu Lietuvos gyventojų buvo daug vargo, kol pasisekė dėdamas
vietos lietuvių pa- mis. nes viduriai e>ą
prie
visai
mano
apsmeiždamas
svaigalu
vpatą per Jonas Liva.
Buvo ir \< : pielinkės miestelių.
d
-u- j stot i
iHtvo kėlimo
šelpimo tikslu gegužio
ant
kulturos sunaikinti.
moterystės stonau.
Už 2 valandų ()sy- laikraštį "Keleivį" ( Xo. 18).
augštesnio
Dabar "dabija" vėl turi prieš
rengta piknikas, kuriame apsieita nuėjo pas lietuvių kleboną užsi- laipsnio.
Kas šeštadienis susi- lus mirė. Liko moteris ir 8 vai- ^
V ilk merges Pavieto.
sybės vardan reikalauju, kad p.
Birželio 1(' ir be
save sunkų darbą.
bet
dėlei
I
šaukia
svaiginančių gėrimų. Žmonių rašyti,
vaikučius baž- kiu—vyriausia
poterių nemokė-j
paaugusius
Užmušti:
duktė
efr. Stan. AbraKazlauckas
Ig.
ištekėjus.'
atšauktų tą
20 d. Lietuvių Salėje statoma didis buvo
nemažai, ir niekas nejautei jimo klebonas neprileidęs prie už-; nytinėn svetainėn ir ten per 4—5 ()svliaus lavonas palaidota ant
mavičius.
ir kad prirodytų, su
žinią
Čia galima
draugi-j
veikalas "\estuvės."
i
Paskui jie nuvažiavę Į valandas mokina juos1 netft tikėji- Ac\v
svaigalų stokos.
rasų.
Pluladelphijos lietuvių kapi- jos viršininkų parašais, kuomet aš! Sužeisti: Kaz. Tyla iš Anykmušu daisenovės
gražiomis
gėrėtis
(iegužio 23 d. bažnytinėje sve- Orange, .Mass., kame airių kle- miškų dalyku, bet ir apsiėjimo nių su bažnytinėmis
apeigomis.' sumindžiojęs draugijos tiesas. To ščių, Juoz. Stumbris Taur. vai. iš
nomis, puikia muzika. Vaidinimui
tainėje buvo vakaras, kame vai- bonas išpradžių sutikęs padaryti (etikos), hvgienos. sanitciHškumo Velionis prigulėjo prie šv.
jam nepadaręs, aš busiu priversta- Pokev., Juozas Motcjunas 01. vai.,
"sumobilizuota" pačios geriausios dinta "Saliamono
.Sapnas'' ir "Ma- užsakus ir apvesdinti porelę. Vė- ir abelnai visų svarbiausių kasdie- miero draugijos, kuri iškilmingai i<tatų keliu j ieškoti
atlyginimo už Jonas Petrauskis, Juoz. AmbrezeDirbama issi-j lūnininkas ir Kaminakrėtis."
**( iabijos" jiegos.
liaus sužinojęs apie Athol'io kle- ninių
atidavė jam paskutinį patarnavimą.
vičius Šad. vai. iš Kauliu, Bcn.
reikalų.
Pub-Į
apšmeižimą.
ji'.osus, kad butų prisiruošta kuoge-j li'vOs buvo nemažai. Pelnas ėjoj bono uždraudimą ir atsisakęs duo- Birželio 3 d.
laikraščiai rašė, kad OsyAš buvau atsakęs "Keleivio" Sabaliauskas Boln. vai., Ant. MaAnglų
parengė
prakalbas
riatisiai.
Priegto veikalas pirmu nukentėjusių naudai.
ti šliubą.
Šliubui paskirtoje die- su dainomis.
Kalbėtoju buvo už- lius miręs iš išgąsčio. Kiti vėl No. \(\ kad šv. Jurgio Kareivio čiulis, efr. Jon. Karšanskas, Juozas
Vei';alo pastatykartu statoma.
Abelnai imant, minėtoji
buvo nuvažiavusi pas
noje
porelė
Dr.
Šulcas Pavarinčių kaimo, efr. Br.
A. L. (jraiėunas. sako, kad tai esąs apoplekcijos Draugystė nebuvo nutariusi
prašytas
draugi-Į
pamui reikalingos didelės išlaidos. ia
parodė gražaus pasidarbavimo j j. Jisai juos pasiuntė prie At- Nors dainininkų choras nesenai darbas.
KorcsĮ>. siųsti aukas Į "L. Š. Fondą" ir Imbra Rag. vai., efr. Bal. Trajis
Scenerijos žada but; tokios, kokiu pavyzdį, kurį kiekvienam butų hol'io klebono. Šis atsisakė nega- susitveręs, vienok labai
kad vietos komitetas nieko bendro Tauj. vai., ulanas Ant. Karkevigražiai paIŠ TAMAQUA, PA.
lietuviai retai teturi savo valįs duot šliubo be užsakų, jei bent dainavo keletą lietuviškų dainelių.
privalu sekti.
čius iš Uškonių, Mik. Jurela Kuk.
neturi su šv. Jurgio Kareivio
Pirko žemės kapinėms.
Viekaruose. Tikimasi, kad kaip vieDr-į
iegužio 30 d. buvo' piknikas, vyskupas leistų. Vyskupas atsa- Dr. kun. V. Yarnagiris taip turi
Kazlauckas išvadina mane vai., \'inc. Bagdanas Kavarsko vai.
tos lietuvių šv. Petro ir Povilo -ja.
tinė, taip ir apielinkės publika kitu žmonių surengtas.
Piknikas kė, kad bent vieni užsakai turi darbą sutvarkęs, kad beveik visi
iš Turčinų.
melagiutn,
apgaviku, "išradėju sa-'
parapija nusipirko pusaštunto ąkeskaitlingu savo atsilankymu paro- tęsėsi nuo 2 vai. iki 12 Va!, nak- buti padaryti vietinėje parapijoje. vakarai
vo Fondo," kuriam aš
yra naudingai praleidžiami rio žemės
žmonių su- P a p u o 1 ė n e 1 a i s v ė n: Bron.
prie 0\vl Creek kelio.)
dys, kad jinai supranta "(iabijos" ties.
Žmonių buvo geras būre- Nieko nepešę, jaunavedžiai nuva- ir tuom daugybė lietuvių atitrauaukautus pinigus pasiuntęs ir 1.1. Gurbinskis bajoras, Kaz. ParšiuNupirktoji žemė bus paversta j
veikimo svarbą ir prijatičia jam, li-.
Kiti taip įsilinksmino, kad žiavo pas kitą koki tai kunigą ir kiama nuo
vakaVienas
Rodos Kazlauckas žino, ką dr- kas Ušp. vai.
smuklių.
P. R.
kapines.
ju<> labiau statant tokį veikalą, tiktai ant rytojaus pataikė namon galop buvo sutuokti. Jaunavedžių ras
kidainoms,
->tė nutaria, ką ne.
savaitėje paskirta
Tai kokią
kokiu yra ''Vestuvės." Laimingos sugrjžtr*~Piknike buvo
IŠ SO. OMAHA, NEBR.
svaiginan- vargai užbaigta linksmomis ves- ta žada įrengti hygienps kursus,
Šiaulių Pavieto.
turi p. Kazlauckas ginčytis
tiesą
klotic> uoliems darbininkams!
Gailiunas. trečią—virimo kursus moterims ir
Koncertas. (iegųžio 30 ir 31 d. ir viešai
čių gėrimų, kuriais istrošku-ieji tuvėmis.
Sužeisti:
Kaz. Gudas Akiu.
kitą kriminališkume kalJ'r-biijoras. malšino savo trošktdį. Žmonės,
siuvimo, pas mus buvo didelis' koncertas, tinti ir šmeižti?
merginoms,
ketvirtą
vai.,
Jonas Paluckis, Juoz. Latyša
Neteisingai {taria. "Lietuvos*'
i-važiavę tyru oru pakviepuoti,
Skenienu vai., Mik. Cirikas, Prapenktą—naudingų
pasikalbėjimų ; kurio platų programą atliko beVardan teisybės.
22-raine
MASS.
numeryje tilpo koresponIŠ GARDNER,
ažuot to turėjo progą prisisrėbti,
turi veik išimtinai amerikonai; iš lietuJ. II. Alikoiiis, nas Indrulaitis Kriukų vai. iš
dencija iš Athol, Mass.. kurios au- šeštadienį, kaip jau minėjau,
Prakalbos, (icguzio .p d. vir- svaigalų.
Lietuviai nors viu programe dalyvavo p. Jonas
Lietuvoje mūsų tėvai, torium
jaunimui.
paskyręs
Mason Lity. la. Nancvėtų, Juoz. Balčiūnas Pašv.
yra pasirašęs .slapyvardžiu
tinė T M D. kuopa surengė prakal- broliai, seseris ir giminės baisiaunelabai striopiai prisi- Mažaras ir p. Povylas Kisiekas.
vai., Dom. Jurgaitis Kruopių vai.,
išpradžios
"(irinorius."
M.
atidarė
bas.
Susirinkimą
sioje nelaimėje, o męs čionai, vybet palengva pradeda matyt Programas susidėjo iš daugybės
Vincas Paterbis Žag. vai., Aleks
dėjo,
Paliudijimas.
Pauguma vietos lietuvių Įtaria
StaMšnas. kalbėtojum buvo J. O. rai, ulevokime taip, kad viskas'
Kas kart veikalų ir muzikalių numeriu, daKimantas
Grez. vai., Jonas Drazsau.
tųjų
vakarų
nauelą
Šiuomi
Alikad
II.
T.
mane
tos korespondencijos autoliudijama,
Vienu
Sirvydas i- l'rooklyn,X.
u/tų! tiražu.
vis daugiaus randasi pritarėjų pra- lyvaujant ir šv. Juozapo bažnyčios koiiis.
IAcluyos Sunits.j rium esant. ''Čia
dauskis iš Šiaulių, Kaz. Pučinskis
Kareivio
Šv.
buvęs
Jurgio
tavo,—sako,—
chorui.
atveju kalbėjo apie Kuropos karę,
Programų išpildyme da- Dr-stės sekretorius, niekuomet nė- iš Šiaulių, Kaz. Tomašauskis <Gruzdėtamjam judėjimui.
nes tu daug ką rašinėji į
darbas,
>iekit1s
antru
politiapie lietuvių
IŽ ATHOL, MASS.
Gerai butų, jeigu atsirastu kas iš lyvavo apie šimtas gerų artistų ir ra
peržengęs nei .sumindžiojęs džią vai., Kaz. Linkevičius, Juoz.
laikraščius."
koje. Prakalbos buvo pamargintos Vakaras. Susirinkimas. Vieabu
dainininkų.
.vakaj
Žmonių
vietos
ir
tarpo
lietuvių plataus apdraugystės tiesų bei jos nutarimų Zamkus Kruopių vai., VI. Gapšis
muzika.
Muzikai? dalį atliko nos poros vargai, (iegužio 29 d. Kad aš rašinėju j laikraščius,
ru prisirinko suvirs 500, tačiaus
kovietinės
ir kad Ig. Kazlauckas neteisybę ra- Skcm. vai., Al Varanavičius Pap.
lietinių
tai a^ to visai nesigiriu, bet taria- raštų apie
T M D. chorą-. p-Iė Telksnytė ir jos šv. < )nos moterų draugija buvo
sudarė beveik išimti- šė "Keleivio" No. 18.
tą
skaitlių
pa., VI. Šakalauskis iš Šiaulių,
ir
lionijos gyvenimą,; draugijas
brolis (pianas ir smuikas). P-lės surengusi vakarą bažnytinėje sve- mosios korespondencijos aš neranai amerikonai; lietuvių teatsilanVikt. Zvierka, Tonas Sprogis.
ar
l\
A.
Ališauskas.
veikimą.
Taipgi apie jaunimą,
šiau.
Aleliniukė ir Ladaviciute surinko tainėje.
Vaidinta "Katriutė,"' trikė vos apie 15—25 ypatos. MaPapuolė nelaisvėn: efr.
lankosi
vaikai
la.
Des
Į
aukšteslietuvių
Moincs,
Pasitikėdamas, kad mano gerb.
16 doliarių aukų nukentėjusiems veiksmis dramos paveikslėlis iš
:nusi;kiai tokių da1
Kaz. Serafinas Šksmų vai., of.
tyt,
nemėgsta
nes mokyklas ir kiek—kokios
proDraugystės Antspaudą.
vientaučiai šiuomi pasitenkins, paPublikos liaudies
karės Lietuvoje.
nuo
Vaidinimui
gyvenimo.
O raAnt. Rudis-Rutkauskis Škėmų vai.,
ar amalo daugiausiai mo- lykų, kaip gen koncertai.
fesijos
silieku
200.
buvo su virš
todėl,
pasibaigus parodyta eile gyvu pasi,
kad
svaiAlb. Krumėnas.
neatsiląnkjta
kinasi jaunimas?
Nes kur nevaSu pagarba,
Reporteris. veikslu: 1) "Lietuvos Mokykla
nebuvo.
Koncertas
buvo
sugalų
Antanas K. Losius. žiuosi, kokion lietuvių kolionijon
nuo 18'M iki 1904 m.," 2) "Ką
Kauno Pavieto.
nežvilgterėsi, tai vis užtėmyti duo- rengtas naudai naujų vargonų, kunew philadelphia, p\. Mušu Moteris Veikė Senovėje,''
re
lietuviškoSužeisti:
cfr. Aug. Timonas SurĮtaisoma
dasi
vietinėje
Nuo Redakcijos. Ponas Antapuikai priaugančio jaunimo.
Apie vieną "Maikę." Kazir- •.Vi Moteris i^ Netolimos Praei- nas K. Losius nėra tariamosios Bet apie jų ėjimą į augštesnį mok- je parapijoje. Vargonai yra dvie- KAUNO G U B ERNUOS KARĖS vil. vai., unt. of. Jonas BartaseviAUKOS.
ninkų bėda. Keli mėnesiai atga! ties," 4) "Ką Moterįs veikia Šią- •korespondencijos autorium.
čius Airog. vai.
slą labai mažai ką galima dasiži- nii kliavišių eilėmis ir pedalais,
atsibastė čion tu!as "Maikė." Prie dien," 5) "Šv. Onos Dr-jos Vėir
Sužeisti
ir
triubos.
Užmušti
Prapuolę,
taipgi
yra
noti.
Omega.
kiek v ici»os progos jis dejuodavo, liavos Pagerbimas."
Lietuviai.
ProtarpiuoIŠ SHEBOYGAN, WIS.
Raseinių Pavirto.
mūdomos
Vyrai, atkreipkite
j
kad "nėra čia socialistų: j< i jų čia se sakyta dekliamacijos.
IŠ UNION CITY, CONN.
Kauno Pavieto.
Sužeisti: drag. Juoz. Seteir
Amerikos
i
t
sų
jaunimą
pranešk
Paroda.
butų, tai, girdi, reiktu nušluostyt Publika programų matomai li- Apsilankymo įspūdžiai. NetiTruputis apie vietos Užmušti: Ant. Jasukas Ja- ris Aleks. vai.
visuomenei, kaip stovi mūlietuvių
kėtai
diekeliatą
pabuvoti
prisiėjo
R
ir
nosis."
kosi
liet ivius. Gegužio 31 d. V. D. nav. vai., Konst. Minauskis, VI.
tamsuoliams
raką
užganėdinta.
Žmonių vaNepažymėta Pavirtai.
lietuviu kolionijoje mieste She- sų jaunimas mokyklų lankyme, ko Šv. Pranciškaus
nau- Skinduris,
Montvydą jis vadino "durniais/* karan vienok nedaug atsilankė, i nų
Izid.
Sužeisti:
Dr-ja-savo
Trandis,
Jurg.
Juagis Vaitekūnas,
galima tikėtis iš jaunųjų gentkarkad jie "pasidavė" policijai. Anot
jos vėliavos ir taipogi amerikoniš- Škadauskis, Ant. Danis, Juoz. Hle- Sini. Linas.
'yno pelno liko apie $15. Visas Į boygan. Daugeli miestų Amerikoje
įti
GYaičuuas.
Di>.
čių.
e>u matęs, bet tokio gražų ir švakosios
vėliavos
jo: "iš po mano rankų jau keletas pelnas paskirta naudai nukentėapvaikščiojimui nauskis Vilk. vai., barab. Juozas Papuolė nelaisvėn: Juorų tai dar pirmą syk j temačiau:
ir
Amerikoj pakišta po jusiu nuo karės lietinių.
Lietuvoj
surengė
zas Bernaras, Mik. Bagdanavičius
iškilmingą
parodą. Rudeikis.
IŠ CUMBOLA, PA.
Malonu pažymėti tokį gražų gatvės plačios, švarios; šaligattiltu, ir nei lapė nelojo." Jis klauIškilmėje dalyvavo šios draugijos: Sužeisti: Ant. Polubeckis, Bresl. vai., Fab. (laidaniavičius \'iviai medžiais apsodinti; prie kiekBene svaigalu auka. < iegužio šv. Jurgio Kankintinio. šv. Petro, Ant. Rusteika. Al. Špakauskis,
sinėdavo, kas pardavinėja "Ke- musų moterų veikimą.
džių vai., Pier. Zakarevičius.
vienos
stv.bos
darželis—rodogėlių
M
d.
leivi."
28—29
baž(iegužio
Kitų laikraščių nepirkdatoje pačioje
naktį apie 2 vai. \\. Dcv- D. K. Vytauto ir Lietuvos Sese- feir. Ant. Urbanavičius, trub. Jurvo, nor> čia yra kelių lietuviškų nytinėje
svetainėje buvo lietuvių si. kad ne mieste randiesi, bet kur lin'o, anglo, name gimė gaisras. rų. Apart kelių kitų, dalyvumą gis Ciereška, Bcrn. Blinja Airog
VILNIUS.
susirinkimas
dėlei rinkimo para- nors kaime, gojuje.
agentūros.
Pagalios
laikraščių
Įvykus sujudimui, Jur. Osylius, ėmė ir muzikantai Lietuvių Tau- vai., Klimas Skardis.
Vilniun pradeda vis daugiau
pasirodė, kad jis nešiodavo* po šų po peticija, kurią žadama siųs- Lietuviai irgi gražiai, švariai smuklininkas, pabudęs irgi bėgo tiško J.»eno D r-jos iš \Yaterb11ry, Papuolė nelaisvėn: Ant. plaukti pabėgėlių iš įvairių Kauno
skvernu geležinį "kočėlą."
Bur- ti nusivažiuosiančiam po karės val- gyvena. Jų neperdaugiausiai. Gal ugnies link, kuri buvo netoli jo Conn.
Apvaikšeiojimo dienos, vy- Šilis Kruku vai.
<iub. vietų: Raseinių, Šiaulių, Kėir
"Maikę" pra- stybių atstovų susirinkimui. Vie- vargais-negalais priskaitytum su smuklės. Sakoma, kuomet jis pri- riausiais vadais buvo pp. J.. Asdingtosis paluigo
dainių, Ukmergės ir kitur.
Maikė "nušluostė'' bu- tos klebonas kvietė visus be skir- visais vaikois j 1.000 ypatų. Turi siartinęs prie ugnies, tai smarkiai trauskas, P. Vaičiulis ir
šalino.
Telšių Pavieto.
J. Kudį.Suvalkų gub. komitetas išveriui no«i: snt $-10.00; "nei lapė tumo pasirašyti po ta peticija. Pa- savo bažnyčią, mažutę svetainę ir knystelėjęs ir greit metęsis, savo navičius, pulkininku— p.J. PalKaz.
Užmušti:
("largvonis, siuntė 487 pabėgėlius-darbinlnkus
nelojo," kuomet jis apleido mies- rašų rinkimui paskirta tam tikri mažą kleboniją, viskas švarioj ir buto link. Nepasiekęs jo, prisi- tanavičius, aficierais—pp; "J. Rat- Ivaz. Monseilis Kreziptų.
taisytų kelių ir plentų Suv. gub.
žmonės.
Susirinkime rinkta ir gražioje vietoje.
telį.
šliejęs prie stulpo ir pradėjęs de- kevičius it J. Bekeris. Pasibaigus Sužeisti: Ant. Daekus, Kaz. Suvalkų gub. komitetas irgi siauPooĮ-roomiuose i nėjo mada loš- auka- nukentėjusiems nuo karės.
Dr. kun. V. Yarnagiris, vieti- juoti," kad jam bloga.
Paršauktas parodavimui, p. J. Astrąuskas aiš- Kubiška, Pelr. Možclis, Dąn. Stoč- rina savo pabėgėlių šelpimą dėlei
ti kortomis per ištisas naktis. Tū- Surinkta isvi-o apie $30.00.
Lnis
Žmo-j klebonas, ne tik kad rūpinasi ti- iš Pottsville ligonbučio gydytojas kino šio apvaikšeiojimo tikslą ir ka Sėdų vai., unt. of. Ant. Jasiu- lėšų stokos.
los moterįs apie vieną tokių įstai- nių susirinkime buvo nedaug.
( Užbaiga ant 5-to puslapio.)
kėjimo dalykais, bet ir viešame pasakė, kad ligonio gyvastį gali-j p?dėkavojo visiems ui dalyvavimu. kaitis, unt. of. Jonas Gudelis, Pr.
nus
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Visi laikraščiui siunčiam! rankrašta*
čiai turi buti pažymėti autoriaus parašu ir adresu.
Pasirašantieji pseu- tastai pasaulis
donimais turi paduoti, Redakcijos žikas
niai. Ir savo tikraji vardą.

[kaip

priedermes

«' 'I

visas civilizuo-

jas.

l!

<■!

^

Tokiu budu

-1
ilgainiu ir atsira- sime negu Įnirtieji kita mūsų srioSusivienijimas turi narių 9,405:
supranta.
dus "laisvamaniškas" "kunigas M. vių.
;!>
suaugusių 8,580 ir vaikų 825.
'X.
Mockus."
tokiam
darJeigu
kenktų
Viena*'ilaikriaštis laikinai pa- Susivienijimo
pinigiukas stovis:
Redakcija pasilieka sau teisę at- bui. nebūtų vertas vadintis ciJeigu tai, kas "Amerikos Lietu- tikėjo taiaj i;.ką p. Žymontienė
ftlunčUnius jai rankraščius trumpinti
1 apsaugos fondą nuo birželio
vilizuotu žmogum.
Ir galinta ti- vyje" nupasakojama, ir yra tei- buvo rašiusia
ir laisyti.
Bet tenai buvo mėli percitii
metų iki birželio šių
Netinkamus laikraščiui rankraščius kėtis, kad
Amerikos singa. tai iš to nėra ko labai ste- paliestas .klausimas apie šelpimo
tokių
tarp
metu, įplaukė $28,201.80. Į paRedakcija, pareikalauta, gnjžiua autobėtis.
lietuvių neatsiras.
riui otgal jo lėšomis.
J vairus "kunigai" Ameri- draugija^ ikiętuvoje, bet jokiu šelpos
skyrių, kuris likosi įvesta?
Reikia visada rašyti pK'Vsna ir tik
kos
lietuviams
ne naujiena.
liet budtt ne jaukų. rinkimas čia Ame"Lietuvių
Draugija," prisiųsant vl«nos popl»>ro pusės, paliekant
spalio mėn. 1914 m., įplaukė apie
dama savo atstovą pas Amerikos kaip išaiškinti pasielgimą mūsų so- rikoje. /Fftdql; nei negalėjo paplačius tarpus tarp eilučių.
$2,000.
F'ašelpos išmokėta tiktai
lietuvius, r'oi, pagelbės mums cialistiškų laikraščiu, kurių skilty- kenkti auku.^/irkimui. Ątpenč,
$3.00; algų—$1,150. Viso išmoiškopti is tos suirutės, kurią pa- Ise to vyro vekimas yra garsina-j i kiek męs žinome, tasai laikraštis kėta
per metus $16,369.33.
gimdo peraugštai įsisiūbavusios mas ?
Į visą laiką stovėjo ant plačios Susivienijimo turtas užaugo
partyviškumo bangos. KiekvieIvisų fondu rėmimo papėdės dau- metus ant $11,80().45. Visas per
Sunas
is musų suprantame, kad
Atsargiau su savo kaltinimais. giau negu by kurisai kitas mūsų sivienijimo turtas siekia
$57,8(>1.39.
"Lietuviu Draugijos" atstovas Amerikos lietuvių auka tokiam
laikraščių. Jeigu anam laikraškalbėdamas

Apžvalga.

jau atvyko.

Sulyg "Tėvynės" tikslui,

pranešimo, p. S. Šimkus, apie kurio, kaipo "Lietuvių Draugijos

"Draugas,"

apie

p.

kokiu yra dabartinis Lie- /.ymontienės
žygį. kurisai sukėlė
tuvos šelpimas,
turėtų butt kelis tiek daug triukšmo ir suirutės
kartus didesnė negu kad iki šio- tarp Amerikos lietuvių, sako, kad
lei jinai yra.
Dabar yra proga "po jos įtekme tautininkai nepasiekti tai, kad neturėtume gė- maža pakenkė aukų rinkime, bet
dintis patįs savęs, kaipo
tos ponios melams iškilus
vir-

Raportas

priimta.
čiui ir galima ką nors užmesti,
Kasierius Burba savame raportai jokiu budu ne kenkimą aukų
te patvirtina, kad viskas
taip yra,
rinkimui.
sekretorius pranešė.
kaip
Gerai butų visuomet gerai apKasos globėjai J. Stulgaitis ir
sigalvoti pirm negu metus sunLukoševičius
užgiria, kad finansų
kius apkaltinimus.
knygos vedamos labai gerai ir

negali pastebėti, pamatai ir prie-

žastis.

yra
mas

Matai, kad čia nėra tų
jiegų,
kurias turi Lietuva. Tenai lietuviu inteligentija
skaitlinga, bent
kelis kartu
skaitlingesnė už Amerikos lietuvių
Ir sa-

dvarininkų Įsteigti. Sodindadaug bulvių, dvarininkas gami-

na nemažai
spirito ir dar gaunama
broga pašeria daugelį gyvulių2).
Seniau degitnės akcize buvo
palyginamai maža: siekė tik 4 kap.
inteligentiją.
vienam laipsniui.
Vėliau ji buvo
vo rųšim. imant
daugumoje, Lie- į pakelta ligi 10 kap., o 1(XX) m.—
tuva pralenkia Amerikos lietuvius. 111
kap. Tatai fabriKos, išvariusios
Laikraščių gi tenai leidžiama 157,058,550
laipsnių spirito, išmodaug-maž toksai pat skaitlius, 'kai kėjo apie 17 mil.
rublių,
ir čionai.
Pati inteligentija tenai
Vilniaus mieste yra Lipskio bei
yra daugiau susispietusi prie laiksūnų peisakinės (žydų šventėms
raščių negu čionai. Žynius skait- degtinė)
bravaras, kurs išvaro
lius, jeigu ne didelė dauguma, '610,000
laipsnių
inteligentijos ten rašo j savus laik- Drauge su
degtine kai-kurios
raščius.
Lietuvių daktarų, advo- fabrikos gamina ir mieles.
Tokatų. inžinierių ir kitų profesiokių fabrikų galima priskaityti apie
nalų pavardės taip spaudoje, taip
dešimti, bet kiek pagamina—tepaaplamai
viešamjarne gyvenime rodė tik
trįs; jų gaminimas siekia
mirgėte mirga.
2,765.000 pudų mielių.
Čionai gi mažai ką dalyvauja
90 fabrikuose dirba 1031
darb.,
viešame gyvenime bei spaudoje ir lo 92
fabrikų vartojamoji arklių pataip neskaitlinga inteligentija. Ne- jiega ligi 1,566
arklių.
skaitant pavienių ypatų, kurias ga13 alaus
bravarų per metus išvalima paskaityti prie
išskyrimų, ro 4,293,000 kibirų alaus. 32 bradauguma profesijonalų, —daktarų varų nurodė savo
išdarą, paverstą
ir kitų.— yra užsidarę
siaurutyje pinigais, siekiantį 4,794,000
rublių,
savo "biznio"
ratelye, apart kurio daugiausia išvaro Vilniaus
Lipskio
mažai kas jiems rupi.
Lietuviai ir
Šopeno* bravarai: abu
•

Dėl Karės Šelpti" atstovo, kelionę Amerikon "Lietuvoje" buvo
pranešta, jau atvykęs- \*ew Yorkžmonių,
į
-an.
Platesniu žinių apie tai, ką kurie sunkioje ir kritiškoje va- šų, jie daugiau tur but nenorės
viskas esą tvarkoje.
Permainos redakcijose.
ir kaip atvykęs atstovas mano landoje vengė savo šventos prie- lengvai įtikėti užmėtinėjiniams
"VieDvasiško vadovo raportas.
veikti, neturime.
prieš gerą organizuotą darbą." nybė Lietuvninkų" praneša, kad
Suprantame, dermės atlikimo.
Kun. J. Jakaitis praneša, kad
iš
kad svarbiausiu jojo atsilankyjos redakcijos išstojęs p. Ged"Draugo" apžvalgininkas daro
pereitų
metų Velykinės išpažinties
kurio
mo tikslu
vietą užėmęs p.
pas Amerikos lietuvius
Musu
gyvenimo netvarkoje. didelę klaidą užmesdamas tauti- minas,
reikalas buvęs jau geriau sutvarto
laikraščio
bendradarbis.
ninkams
yra aukų rinkimas nukentėju- Xe vieną kartą tenka
sunkų kaltinimą kenki- Nprkus,
girdėt išme
siems nuo karės šelpti. Bene bus
rinkimui.
Panašius
"Draugo" bendrovės valdyba kytas, bet visgi galutinai negalėaukų
turi
sitarimą: "Jei
gerą gerklę ir
kaltinimus
parengtas maršrutas jam keliau- geras akis, tai tarp inu.-ų Amereikėtų gerai pama- praneša, kad kun. Kemėšis atsi- jęs sužinoti, kurie atliko išpažintį,
ti po mtisų kolionijas su susi- rikos
tuoti, pirm negu sviedus kam sakęs redaguoti "Draugą" ir "Pa- o kurie ne, nes daug kuopų nelietuvių galėsi gerai gyrinkimų. prakalbų ir rinkliavų venti." 'I'as pasakymas yra, ra- nors į akis. Kiek męs žinome, žangą". "Pažangą" redaguosiąs' prisiunčia išpildytų blankų su papo 1,000,rengimu. Smulkmenas galėsime si, truputį šiurkštus, bet
tautininkų spauda niekuomet ir p. J. Kaupas, "Draugą" gi p. Pr. žymėjimu, kurie atlikę, o kurie gydytojai, advokatai, neskaitant
jojo tei- niekur
-000 kibirų.
ne.
Ši
Vėliaus sužinoti.
viekas.
teko
Mums
kenkti
nesistengė
sužinoti,
aukų
keleto, mažai ką kalba musų spausingumas sunku yra užginčyti.
Aštuoni bravarai. pažymėję, savo
Tolesniai išduoda raportą knyrinkimui, nežiūrint, kas darbuo- kad p. Šivickas šios savaitės scCia norėtume pažymėti tiktai Musų gyvenime
nedoje.
Laikraštija, rūpintis yra pa- išdarą,
viešpatauja
siekiantį 2.811,000 rublių,
patį faktą "Lietuvių Draugijos" tvarka, kurioje apsukrus ir san-i tųsi. Iš pačių pradžių buvo aiš- redoie išvažiavęs Missouri uni- gius, kun. Inčiura iš Freeland. likta tiktai beveik vien tiems, kurie
nurodė, kad jie išmoka 642,088
kini pasakyta ir pabriežta, kad versitetan. "Draugas" tokiu bu- Pa.
nes
ne- dirba
atstovo prisiuntimo ir jojo svarRaportas
neaiškus,
žiningtimo klausimais nesivaržąs
pačiuose laikraščiuose, laik- rublius
akcizės3).
bą dabartiniuoju momentu. Au- vyras gali smagiai sau gyventi tautininkai skaito prasižengimu du pasilieka tuom laiku visai be pasako, nei kiek tų knygų yra, raštininkams. Lietuvoje gi laik34 alaus bravaruose dirlx> 1,357
kenkti
kurio
nors
nei
fondo šalinin- redaktoriaus.
kokia jų vertė; raporto išdavėkų rinkimo darbas pas Amerikos ir kartais net gero pelno turėti.
kiek man tek/;) patirti,
darbininkai, taigi viename vidutikų veikimui. Toji nuomonė bulietuvius yra labai kėblame paApie kun. Kemėšio pasitrauki- jas užsiganėdina pasakymu, kad yra ankštai surišti su
Kaifl nežinomos pasakos apie ap- vo
plačiaja vi- niškai 43—+4 darbininkai.
iš
kad
buvo
senai
atvituom,
pamatuota
"Draugo"
pinigai mą
knygos e^ą sukrautos "saugioj suomene ir inteligentija. Laikrašdėjime. Įsisteigus keliems fonsukrų vyrą, kttrisai saviems lietu- iš visų trijų fondų eina vienam rai kalbama. Kun. Kemėšio
(Iš "Vairo").
Plvmoutho
dams, daugelis jiegų, reikalingų
pa- vietoj,"
klebonijoje. tininkai tenai yra, taip sakant, tikviems pardavinėjo karpetus per ju- ir -tam
sitraukimas
iš
aišpačiam
"Draugo" yra
pačiam aukų rinkimui, liko paRaportas su mažais patėmijimais tai vedėjai, kuriems
tikslui—nukentė-j
prigelbsti
/res pėksčiomis pereiti, gerą pelną tu- jusiu lietuvių šelpimui.
Mums! kinamas naujų tos pačios pakrai- priimtas.
švęsta ginčams ir kivirčams, giiš
visuo- VOKIEČIŲ ATLYGINIMAS
skaitlingos
jiegos
iš
pačios
"stebuklingų kepuraičių," niekur neteko patėmyti, kad tau- pos laikraščių steigimu. Buvo Sesijos
musiems sąryšyje su kelių fondų rėjo
pertrauka 10 minutų.
UŽ PRŪSŲ LIETUVOS
menės tarpo.
Pas Amerikos liekuriomis užsimovęs galįs kitų ne- tiškoji
spauda butų prasižengu- pranešta, kąd neužilgo žadą Tolesniai skaito telegramas su
atsiradimu.
Išpradžių buvo ti
tuvius
laikraščių darbe patįs laikmatomas vaikščioti, arba
IŠNAIKINIMĄ.
prigavi- si prieš šį iš pačių pradžių pa- gimti trjc nauji laikraščiai. Spė- pasveikinimais, ir
kėtasi, kad musų visuomenės pataipgi priima raštininkai kuone visa ką turi
lietuvius,
Tautininkai jama, kad kun. Kemėšis yra
pardavinėdamas skelbtą principą.
siskirstymas ir atskirų fondų rė- nėjo
naujus delegatus, kurių skaitlius varvti. bliti ir vadaU ir IraiviviaU
Atlygindami rusams už ių įsiKitur toksai abelnai parodė daugiau pakantos, ankštame
mimas galės bent paskatinti įvai- "pinigų mašinas?"
sąryšyje su tų naujų pasididina iki 90.
ir
veržimą
išnaikinimu Prūsų
Pačių laikraštininkų pas mus
rių fondų šalininkus eiti lenkty- apgavikas nei pasirodyti negalėtų. tolerancijos aukų rinkimo klau- laikraščių pasirodym*1
Tolesniai pirinsėdis reikalauja
Lietuvos,
vokiečiai,
įsiveržę Ruyra nedaug. Tos jiegos yra nenėmis aukų rinkime, nįto ko ga- Pas mus gi jisai net ir gerą gyraporto iš komisijos pirkimui na- didelės, ir jos, vieton to, kad kon- sijos Lietuvon ir Lenkijon, ten
lėtų pelnyti tiktai visuotinoji su- venimą turi, traukdamas iš nesukonfiskavo visus donacijos dva:r.o.
K. Krušinskas praneša, kad
centracijos apie kelis laikraščius,
rinktųjų pinigų suma. Ta vilti prantančių žmonių sunkiai užrus, taigi rusų valdžios už sunamą suradę Brooklyue, ne vieną,
yra išmėtytos po skaitlingus Amemažai ką išsipildė, nes jiegos pa- dirbtus skatikus. Pas ką kitą ganuo
bet du namus krūvoje. Tie na- rikos
kilimą
lenkų dvarponių atimlietuvių laikraščius. Todėl tus ir
naudota ne tiek lenktyniavimu, lėtų buti redaktorium žmogus, neišdalintus rusams genemai
ir
tinkanti tai
esą geroj vietoj
Birželio 1, 2, 3 ir 4 d. 1915 m. Nutariama siųsti
Amerikos
laikmusų
lietuvių,
telegramą su
kiek tarpsaviniams ginčams, k; mokąs rašyti? Kttr yra išleidžiaSusivienijimui. Kun. J. Jakaitis raščiai yra "skystesni" už einan- rolams ir augštiems valdininbuvo laikytas Susivienijimo Lietu- kun. Jakaičio
pataisymu.
virčams ir net užsipuldinėjimams, mi mediciniški žurnalai, kurių rekams. Išmirus tokių
ir tą patį patvirtina. Kitų komi- čiuosius
viu
dvarų saRymo-Katalrkų Amerikoje Sesija užsidaro su malda.
Lietuvoje.
kenkimui kitiems fondams ir jųjų daktoriai dar žada studijuoti mevininkų artimiausiems palaikėSeime nesiranda. Rasijos
narių
30-tasai
seimas
Pa.
Vienintelis
kad
Scranton'e,
vaistas,
musų
darbui.
diciną? Kur kitur galėtų eiti
jams, taigi apdovanotų vaikams,
v
portą priima.
laikraščiai galėtų pagerėti yra paBirželio 1 d. 11-30 vai. išryto
Sesija II.
Virtus (Hiykams tokion pusėn, toksai laikraštis, kaip, sakysime,
toki dvarai turėjo
Tolesniai prezidiumas praneša,
tapti valdžios
liovimas didinti ir be to jau didelį
daugiausia nukentėjo ir kenčia "Sakė?" Ar tarp kitų tautybių Susivienijimo prezidentas K. Kru- Pirmininkauja J. Jaruševičius. kad
katalikai
nuosavybe;
tokių dvasesiją šiai dienai turi užsi- musų laikraščių skaitlių ir naujai
Centro Valdybos raportai.
nuo rusų pirkti
aukų rinkimo darbai ir per tai žmonių toki apsireiškimai yra ga- šinskas atidarė seimą. Pirmučiaurų
negalėjo, kaPrezidentas K. Krušinskas sa- baigt, nes toje pačioje salėje yra atsirandančias jiegas sunaudoti ne talikai ir
tie nelaimingieji, kuriuos likimas limi—neteko patirti.
Pas mus, sia kviečia dvasišką vadovą kun.
palaikėjais
jų buti ne8
vai.
prakalbos
naujų laikraščių steigimui, kaip galėjo.
metė po baisiais ūžiančios kares Amerikos lietuvius, tai yra galima. J. Jakaitį, kad atkalbėtu maldą ir vame raporte pažymi, kad dabarloki donatiniai dvarai
užsidaro
7
vai.
vak.
Sesija
kad iki šiolei yra praktikuojama, užima
tinė karė sutrukdė platesnį veikituomi padaryti pradžią.
ratais,
(vyko suirutė, iš kurios Pastaruoju laiku nauja
plotą 232,000 margų. Iš
"žvaigReporteris.
bet jas sukoncentruoti, surinkti to
nes
reiir
mą
nerandama
kelio.
Susivienijimo labui,
Tolesniai prezidentas laiko prajieškoma
107,000 margų buvo parsamždė" sudrumsto mušu gyvenimo
'(Toliaus bus).
, apie esančius jau laikraščius;
kėję daug dirbti labui nukentėtaip- dyti pašaliniems žmonėms už
Aukų rinkimo sutvarkyme didepadangėje yra tūlas "kunigas M. kalbą j delegatus, pranešdamas
nuo
karės.
Vienok
turėti
gi pritraukti tas jiegas, kurios iki 35^000 markių metams,
nežiūrint
jusių
lę svarbą galėtų
kaip sy- X. Mockus."
30-tasai Seimas privalo
jiems,
ką
taigi išjisai važinėja po
šiolei stovi nuošalėje, nors galėtų puola
kis atvykęs "Lietuvių Draugito, surengęs nemažai prakalbų Suviso
Susiv.
Sapo
markes
pad\ryti
gerovei
3.33
samdos
už
mušu kolionija, sako "pamokslus,"
but labai naudingos laikraštijai ir
jos" atstovas. Daugelis žmonių,
vo prakalboje nurodo, kad šis Sei- sivienijimo labui.
Raportą
priima.
margą.
21.700
margų dirvų ir
nuolat remiasi biblija.
kurie nedavė pinigų esantiems ginčuose
Skaito
savo
aplamai musų visuomenei.
Centro
mas būtinai privalo
raportą
pievų,
na97,000
margų
sulyginti
girių ir 6,400
Reikėtų dar jam tik "Švent? PiatTokiu budu, kaip man rodosi, margų
sekretorius J. S. Vasiliauskas.
pas mus fondams dėlei jųjų parvaldė
nes kivandenų
rių
mokestį
pagal
amžių,
patįs valra Katiedro" įsteigti.
Socialistų
ir [vesta pašelpos skytyviskumo, turės progą aukauti
Vienas dalykas, kurį naujai at- galima butų pasiekti to. kad musų džios apdovanoti, arba jų stačiaSutvarkyta
Susiv.
iš
taip,
pavojus
gręsiąs
matomai priejausavo
skatiką tėvynės ir savo spaudoje jisai
rius ir naujos apdraudos skyrius vykęs iš Lietuvos čia lietuvis
laikraščiai, nestovėdami žemiau už tikiško tikėjimo vaikai.
j
patos turi. Dažnai jo veikimas tenai valdžios pusės, kadangi—anot kalant $750.00.
kenčiančių brolių labui, aplenkdami
Pašelpos skyriun pri- stebi, tai nepaprastai didelis lietu- Lietuvos laikraščius savo skait- Sulyg Vokietijos valdžios pabėtojo—priešingoji pusė apskundusi
aprašinėjama.
esančiuosius fondus.
815
narių. Susivienijimo viškų laikraščių skaitlingumas. Jei- liniu, nebūtų silpnesni nei savo rų- davadijimo, tokių dvarų samdyIn- sirašę
Kas yra tasai žmogus—iki šio- S.L.R.-K.A* kai-kurių valstijų
Dėlei
čarteris
Nesc n a i Atvykęs. tojai, jeigu jie ne rusai, bet ka"Lietuvių
Draugijos"
pradėta registruoti pirmu- gu neapsirinku, tai čia Amerikoje
surance Departamentas, buk S. L.
lei retai kas žinojo. "Am. Lietubuvo iškilę gan daug ginčų mūčiausia
talikai ar protestonai, turi but
R.-K. A. esąs' suorganizuotas apPennsylvanijos valstijoje. lietuviai priskaito apie 24-25 laik-j
20) tūlas "Juzės VaiLIETUVOS
Galutinai
VARGO
sų laikraštijoje. Visi atsimename vyje" (No.
nekliudomi,
pasilikti samdomuose
užregistruota gruodžio rašclus, einančius prigimtąją jųjų
Tolesniai
žmonių.
kas" nupasakoja labai įdomią pa- gaudinėjimui
dvaruose. Samdą jie turi mokėti
ŠALTINIAI.
užsipuolimą ant jos, kaipo ant
kad šis seimas turįs but 1 d. 1914 m. Tolesniai kreiptasi kalba.
primena,
klerikališkos draugijos. To už- saką apie to Mockaus gyvenimą. 'istorišku
i
Eiliniam žmogui Lietuvoje maseimu ir pastatyt Susiv. prie Illinois valstijos, bet negalima
Plačiai varoma Lietuvoje degti- Vokietijos viešpatystės kasosna.
Ir dvarų
sipuolimo uepamatingumas buvo (iimęs Suvalkijoje, Ramatiavo kai- ant tvirto pamato."
Insuržai
buvę
kas
prižiūrėtojai, jeigu jie
užregistruot,' kadangi
žinoma apie Amerikos lie- nė, o taip-pat ir alaus,
Užtenka
j
savo laiku išaiškintas, ir šiuom me, bet čia jaunas atvažiavęs. Pakatalikai
arba
ance
tuvius.
Departamento komisijonieprotestonai, turi
Tarp tenykštės inteligen- įsidėmėti ši lentutė:
Paskui kviečia delegatus pri
but savo vietose
atveju vargu gali buti kokių nors dirbėjęs Shenatidoab, Pa., tulą lai- :luoti
rius atsisakęs dėl šių priežasčių: tijos
palikti; vien ten,
yra išsiplatinusi nuomonė, nemandatus.
Bravarai
kur truks
ką pardavinėjęs "F'ain Expeller"
nesusipratimų.
kad Susivienijimas priima mažus labai
ištikimų
prižiūrėtojų
prielanki Amerikos lietuApskritys
Degt. Alaus. katalikų,
Prisegimui ženklelių pakvieoia
Butų geistina, kad aukų rin- ir apsigyvenęs Detroit e, Mieli. Temažiau 16 metų, lygiomis viams. Amerikos lietuvis
vokiškoji
tvaikus,
administracija
mieVilniaus
19
yra
5
kime visa Amerikos lietuvių vi- nai pradėjęs "turgavoti" visokio- p. A. Nausiedienę iš Chicago, 111., .teisėmis
gali vokiečius ar lenkus tokių
(iki šiol iš vaikų skyriaus ruojamas sulvg to, kiek jisai turi Vileikos
25
1
ir M. Kamarauskaitę iš Brooklyn,
suomenė susitelktų apie atvyku- mis magiškomis "štukomis," gardvarų prižiūrėtojus tokiuose dvapereidavo
j didžiųjų skyrių nuo savo kišeniuje (berods, pastaruo- Švenčionių
17
2
ruose įsodvti
sįjį atstovą ir dabartinįjį ttžsnu- sinti ir pardavinėti visokias nesan- N. Y.
12 metų) ir kad kuopos turi
naujus. Jeigu kur
teisę ju laiku toji nuomonė prsdeda Traku
2
Pridavus
ir
bendru
čias
sutartokiuose
mandatus,
ir...
pasirodo suspenduoti savo narį; Illinois šiek-tiek
dimą pakeistų
dvaruose pritruks jaupasaulyje paslaptybes
keistis).
Apie kultutinu veikimu, kurio pasekme bu- "velnius."
Seime dalyvaują 82 delegatai.
čių ar arklių, valdžia ten laukus
valstijos tiesos reikalaujančios, kad rį Amerikos lietuvio stovį tenai
Išviso visoje VilPrezidiumo
rinkimas.
tų gausi auka iš Amerikos lietuapdirbti padės su motoriniais plūtiktai centras galėtų suspenduoti.
"Juzės Vaikas" įdomiai nupayra išsidirbusi bloga nuomonė. niaus gub
61
10
gais. Kur truks sėklos
vių baisioje nelaimėje paskendu- sakoja :
Išrinkta: Seimo vedėju—J. Jalaukų
Maryland'o valstijoje registravi- Amerikos lietuvis yra įsivaisdinasiai Lietuvai.
Jeigu susitelkiužsėjimui, valdžia sėklą parupįs.
ruševičius iš Cambridge, Mass.; 'mo reikalą sutrukdęs SLA. sekre- mas,
kaipo asmuo, kurisaij apart Kauno
1
4
mas krūvon vieniems ar kitiems
Jeigu Lietuvoj ir Lenkijoj vo"Kartą atvažiavo vienas lie- pagelbininku—Dr. A. Rutkauskas torius A. B. Strimaitis, kuris skun- doliario gaudymo, niekuom
Panevėžio
1
4
nejdovaldžia pastoviai
pasirodytų negeistinas ar nega- tuvis iš Buffalo, N. Y., pasi- iŠ
kiečių
pasiliktų,
Chicago, 111.; raštininku—J. Ya- dęs S. L. R.-K. A., buk pasta- mauja ir nesirūpina.
3
4
tai donatinių
Raseinių
limas, tai tikėtina, kad bent nedvarų samdytojai ir
rėdęs džentelmoniškai. Mockus liukonis iš Duryea, Pa.; pagelbi- rasis esąs suorganizuotas apgaudi- Daugelis
6
atsikartos tie skandalingi užsilietuvių atvažiuoja Zarasu
vedėjai nieko gal nežudytų, l»et
užklausė jo: "Ko reikalauji?"
ninku—A. Nausiedienė iš Chirago, nėjimui žmonių ir kad labai arti- Amerikon su tam
tikrai
išdirbta
kuriais
7
1
Ukmergės
puldinėjimai,
atsižymėjo "Girdėjau,
vokiečiams reiks išsinešdinjeigu
kad
parduodate 111. Sutvarkimui įnešimų kun. Ke- mą S-mui L. A. vardą
nešiojąs. nuomone apie čionykščius savo są- Šiaulių
rinkliavos,
4
tai įmokėję
pirmesnės
įvairių velnius", atsakė
ti,
Vokietijos kaateivys, "ir mėšis, K. Karvojus ir K. Yaliuko- Reikėję eiti ypatiškai pas Ins. Dep. brolius. Bet pirmutinis
sosna samdos
1
jųjų. su- Telšių
įstaigų atstovams atvykus pas norėčiau
pinigus turėtų juos
vieną
uis
iš
nusipirkti."
N.
ir
Xe\vark,
J.
aiškintis. Per- sipažinimas su čionykščiu gyvenikotnisijonierių
mumis. Jeigu kitais kartais gaantrą kartą dvarų savininkams
"Mockus patylėjęs valandėlę
tikrinus komisijonierių, kad skun- mu
lima buvo remtis partijų pamaIšviso visoje Kauno
yra savo nuomonės klaidingumokėti. Ir paliktiems ne rusams
Knygų
peržiūrėjimui
komisija:
tarė: "Pasivėlinai, brolau, amedas rašytas su blogu tikslu, čarte- mo
tais, vedant agitaciją prieš aukų
pamatymas. Tasai ketvirtadis gubernijoje
Kučinskas, M. Kamarauskiute
J.
18
18
administratoriams
vokiečiu malorikoniškus velnius, kokius turėris likęsis užregistruotas ir
nė neišeitų ant
ir P. Miklauskas.
rinkimą, tai dabar tokiai kenkiMary- laikraščių kalba jam apie nežemą
gero,
betTipturėBet
turiu
užjau, išpardaviau.
lando valstijoje. Connecticut val- kulturį Amerikos
i.ias
butų niekuom nepateisinajusiems vokiečių malonę, be abe1
3
lietuvių stovį. Mariampolės
M. Milukas,
Skundų
'komisija:
is
Vosakęs
visą
vagoną velnių
mas.
stija reikalauja reformų, bet pri- Didelio, bet malonaus apsirikimo Vilkaviškio
6
1
jonės, keršintų sugrįžę į savo dvakurie tik už poros mė- kun. Kudirka ir kun. Halaburda.
kietijos,
Seimas jas įves, šios Įspūdis.
žadėjus,'kad
kurios
rus rusai
atstovas
atDraugija,
5
Kalvarijos
Presos
donatinių dvarų savikomisija: kun. Kuras, ,valstijos'
nesių pasieks Suvienytas Valstinėra
kortVisijonierius
kiek
ninkai.
laiko "naujokas'" Seinų
vyko,
partyviška. Žmonės,
prižadėjęs Pagyvena
2
2
Todėl jei nenori taip ilgai kun. Dargis ir A. Sodeika.
jas.
'palaukt Šeinio ir jeigu bus pada- čionai. Susipažįsta arčiaus su Naumiesčio
dirbantieji joje, yra j vairiu pa1
Mandatų komisija: E. Gerdaus*. lytos reformos, tad
laukti, gali palikti rankpinigius ir
2) šešiose Lietuvos bei Gudu
žiūra ir partijų. Tikslas, kuriam
laikraščiais ir jųjų turiniu. Gali
tuojaus
guįreB.
Sercevičienė
ir
kas,
kun. Stru#
važiuoti namon, o kaip velniai
beraijose
gaminama apif 13,000,000
gistruoti.11'
tuomet spręsti apie čionykštį
draugija darbuojasi, nieko neturi
Išviso
visoje Suvalgykibirų spirito. Tam tikslui išvaroma
pareis, aš vieną prisiusiu." kus.
ir negali turėti su kokiomis nors
Namų pirkinio reikalas dar ne- venimą
32 mll. purių bulvių, o
pagal
17
jųjų
kų
įtalpą.
gubernijoje
5
broga urnaiKvailas žmogus davė 25 dotina apie 120,000 galvijų.
Baigianties sesijai, kun. Kemė- išrištas, kadangi Centro Valdyb.i Pamato skirtumą tarp Lietuvos ir
partijomis. Draugija šelpia nuant rankos ir išvažiavo šis
įneša, kad siųst telegramą po- neturėjusi galės jojo pirkti,—tiktai Amerikos lietuvių laikraštijos. Tatai
kentėjusius nuo karės mušu san- liarius
maž-daug Lietuvoje tarp- .i) Sausio 1 d. 1902 m. įstatymu
laukti
vemio.
namon,
piežiui su protestu prieš Vilniaus surasti. Tad namą suradę, kuris Ir tasai skirtumas
tautiečius, nežiūrėdama jų tikėne
čio- sta 96 degtinės ir 33 alaus brava- alaus akcize imama už salykio (daiyra
"Kitą kartą lietuvis iš Pitts- ivasiskijos valdžią už kun. K. Ol- esąs tinkamas
jimo, pažiūrų, luomo, amžiaus
gintų ir maltų miežių) pudiĮ. KadanSusivienijimui.
rai.
nykščių laikraščių naudai.
burgo atvažiavo tavoriniu tru- šausko suspendavimą.
ko kito.
ar
gi salyklas neesti vienodo stiprumo,
Milžiniško vargo,
Kun. J.
Susivienijimo stovis nuo 29-to Savo įtalpa, turiningumu, rim- 91 degtinės bravaras
per metus tai ir akcize svyruoja, būtent 1 r.
kiu, pasivogęs 9 dolerius nuo sa- Jakaitis duoda
skurdo, bado mažinimas Lietu-r
pataisymą, kad Seimo iki 30-to.
tumu Lietuvos laikraščiai, aplamai gamina 157,058,550
laipsnių
spiri- 20 k., 1 r. 35 k. ir 1 r. 10 k. Gevo
velniu
pačios,
pirkti."
voj, kuodidžiausis visos Lietuvos
šiųsti ne protestą, bet išreikšt Suorganizuota 17 naujų kuopų. imant, rodosi
to1). Daugiasia gamina Vilniaus gužės 30 d. 1905 m. įstatymu jvesta
augščiau stovį.
Olšauskui sąjausmą, "kaipo vie- Naujų narių išviso
šelpimas ir gelbėjimas nuo fizišįsirašė 1,890. Tas išpradžių nesuprantama. bravarai Vilniaus gub. veik visi akcizės dar 2 rub. už salyklo pudą.
Kuomet biznis iš velniu suma- nam iš musu
Pramoninkai privalo nurodyti, kiek iš
kos pražūties yra šios draugijos
uoliausių šviesos T pirmą skyrių 1,292, į antrą 116, Ilgainiu susipažįstant su visomis
salyklo gauna alaus. Jeigu Jų nurotikslu. Čia nėra partijų. Tai tik žėjęs, tai p. Mockus pradėjęs lai- platintojų ir drauge
kaipo tikram į trečią 97, į ketvirtą 9 ir j penk- gyvenimo smulkmenomis ir už- 1) Kiek išvaro degtinės bravarai, dymas rastųs neteisingas, tai turi
tai išreiškiama laipsniais; laipsniams
žmogaus priedermių pildymas, kyti įvairias prakalbas ir dijkusi- tėvynainiui ir geram kunigui." tą 39. Vaik^ 377.
mokėti dvigubo# akcizės didumo pa
I kampiais, kurių tuoj aus
atvykęs vyriausybė ima tam tikrą akcizę.
baud^.

raštininkai,

S. L, R-K. A. 30-tas Seimas.
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link laisvųjų pilijaįŪUUJ'asikaltusių
metyje kankinimas buvo įstatų pri-

Iš Lietuvos
(Tąsa

nuo

.včio puslapio)
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KAUNO APS KR.

Kaip rašo "L. R.," j Ž. kaimą
atvykę 6 vokiečiu pastininkai, kuK n r moters balsas nief>.M. A r nusidėjėliu raikai turi
rie besižva Įgydami užklydo. Jiems
kuomet
negirdimas?
Pasaulyje bitti taipogi nusidėjėliais?■ (ierai
kaime apsinakvojus, namų šeimyninkas kur jie buvo apsistoję, pa- yra viena maža republika, kitr žinomoji ir nevien lietuvių vartoniekuomet nesigirdi moters balso. jamoji patarlė sako: "Obuolis netyliais išnešė visu šautuvus ir užmoterims toli nuo obelies krinta."
Kitais
rakino duris.
Ryto metą, pasi- Įžengti j tą valstijėle
Šimtams
ir žodžiais tariant, koki tėvai, toki tinai augštai išvYstytl!
ludrcusta.
yra
griežtai
Dieną
su
kvietęs kaimynus,
vokiečių
teko pereiti per
žmonių
nelaimingų
ir
stovi
kareiviai
ir
vaikai.
aplink
Jeigu tėvai yra geri
ginklais apstojo triobą ir pranešė naktį
žiu-j
baisiausias' kančias valdovų dvarų
vokiečiams, kad jie paimti nelais- ri, kad,moters koja nepaliestų šios žmonės, tai ir iš vaikų galima su-j
ir meistų tarybų namuose.
keistos vienu vyrų valstijos
silaukti tokių pat žmonių. Jeigu rusyse
vėn.
reikėdavo
pereiti žmonėms, pamės.
Daug šimtmečių jau pra- tėvai blogi, tai ir vaikai niekam lv;j
tekusiems teismo naguosna,—kalkai vieni tik vyrai tenai
slinko,
netikę.
Kauno lietuviai įteikė kun.:
tai ar nekaltai, skirtumo nebuvo,
Xejsileisdami moterių
Olšauskiui užuojautos adresą dė- gyvena.
Negalima pasakyti, kad šioji
—šių dienų žmonės vargu gali
lei atėmimo jam kunigo prieder- savo rubežiuosna, šios valstijos nuomonė butų niekuom neparemtu,
sau įsivaizdinti.
Žmonės buvo taip
vyrai saugiai daboja, kad ant pramanytu prietaru. Jos pamamiu Viln. vyskupijoje.
žiauriai
kankinami,
kaip tiktai
jųjų žemės niekuomet nebūtų jo- te guli paveldėjystės dėsni*, kukių moteriškos lyties gyvulių. risai kampiniu akmeniu stovi mok- žmogaus protas galėjo išgalvoti.
ŠIAULIAI,
Vokietijoje kankinimas buvo dar
Vien vyriškos lyties gyvuliams vaKauno Gub.
sliškojo pasaulio pripažintoje Darvartojamas aštuonioliktojo šimtlia pasirodyti ir gyventi šiame vie- umo
teorijoje apie gyvūnų vysty- mečio
Vokiečių žygiai tr.me rajone to- ninteliame savo rnšies
pabaigoje.
Šio dėsnio pripažintojai i
užkampy- mąsi.
Kankinimas Prancūzijoje buvo
lyn plėtėsi. Lygumų keliu ir JoVien
ir
žmonės
je.
vyrai
vy- tvirtina, kad ypatybės, kurias tė-Į
niškio plentu.
Ar.t plento teko
vartojau Jas teismuose, kol revoliuciriškos lyties gyvuliai ištisais am- vai
įgijo, persiduoda didesnėje
didžiai nukentėti ties Meškuičiais
ja neišstūmė jo lauk. Škotijoje
žiais buvo šios nepaprastos re- ar
mažesnėje formoje ir vaikams.
pabėgėliams, kurie pakliuvo pajisai taipogi buvo vartojama.
publikos gyventojais.
Taip, esant patogioms aplinkybėms, Vienintele
čion vokiečių ugnin; kas liko gy-|
šalim, kur įstatymai
Kur yra šioji šalis'? Jinai yra šeimynoje gali išsidirbti ypatybių, niekuomet
vas, palikęs ratus ir mantą bėgoj
pilnai nepripažino kanYra vi-1
ant kalno Atlios (rusiškai Afon- kurių pirtniaus nebuvo.
nuo kelio j lauką.
kinimo systemos, yra Anglija. Bet
siems gerai žinomu apsireiškimu,'
Pamušės dvare (Lygumų valsč.) skaja Gora), kurisai žinomas viir tenai, karaliui liepiant, kankikad stiprus ir sveiki tėvai turi
vokiečiai patme apie 500 veislinių sam stačiatikių pasauliui kaipo dito-Į nimas buvo dažnai vartojamas.
kius pat vaikus.
Silpni, liguisti II
galvijų, kurie čia buvo atvaryti džiausia šventinyčia. Kuom kak
Reikėjo naujosios gadynės su
vaikai
daugiausia gemsta iŠ tokių1
iš Bubių ir kitur.
Dvarą ap- talikui yra Rymas, mahometonui
josios
augŠtai išvystytu .žmogaus
Reiškia tam tikros kuno
tverę vielomis ir neleidę iš ten Mekka, tuom kalnas Athos yra pat tėvų.
ir žmoniškumo supratimu,
teisių
Tenai yra garsin- ypatybės (syeikata ar nesveikata) kad
niekam išeiti.
Pašvitinyje vokie- stačiatikiui.
prašalinus iš teismų tą neiš tėvų vaikams.
j gražų įtariamųjų (.nekartą nečių žvalgus pasitiko rusai su ug- giausias stačiatikių vienuolių cent- persiduoda
Manoma, kad viena gentkartė
Tai yra tikra savo rųšies
nim.
Atskiri žvalgų būriai mai- ras.
kaltų) kaltininkų kankiniiiK) pašėsi dar apie Linkuvą ir Joniškė- republika, kuri priskaito j 6,000— perduoda kitai ne tiktai kūniškas
protį ir kad tvirtai, pastačius pama7,000 gyventojų, vien vyrų vie- ir dvasines ypatybes.
Žmogaus tinius" žmoniškumo dėsnius.
lį (Pan. apskr.).
rį
Pašvitinyje vokiečiai buvo pa- nuolių. Savo vyriausion tarybon kūnas ir dvasia yra ankštame ryėmę nelaisvėn Gaidamavičių (mo- —sinodan vienuoliai išrenka 24 šyje tarp savęs. Pavyzdžiui, menKLAUSIMAI.
kinį—Z. Gėlės brolį), atjojusį atstovus, kurie išrenka prezidentą ko proto žmogus paprastai atsižy- 633. Kodėl tarptautiškoji karės
patirtų, kur vokiečiai. Tik vie-. kas keturi metai. Išrinktasai "pre- mi ir nedidele sulyginama prieša- sužeistų pagelbos draugija vadinam
vokiečių aficieriui padėjus,' zidentas, prigelbstint tarybai iš kinių smegenų švara. Žmonės, nama "Raudono Kryžiaus?"
jis pabėgo. Šioje pusėje vokiečiai keturių narių, valdo .šią mažą re- palinkę prie prasižengimų, krimi- 634. Kas išrado lakstytuvą?
darėsi sau apkasus.
Apskritai,' publiką ir prižiūri jos užsienio nalistai, savo galvos sudėjimu ski- 635. Kodėl dideli šunes yra lėkur tik jų daugiau apsistodavo, reikalus.
Republikos sostine yra riasi nno ne-kriminalistų. Krimi- ti?
nališkos ypatybės, kaip kai-kurie
Karvas.
tuojau apsikasdavo.
636. Ar saulė yra šviesesnė už
iš
žvaigždes?
Šioje reupblikoje yra dvidešimt? tyrinėtojai tvirtina, persiduoda
Atvykusieji pabėgėliai pasakoja1 vienuolynų, apie tuzinas kaimų ir genlkartės j gentkartę drauge su (Atsakymai bus ^itarrj numeryj)
apie susirėmimus ties Kelme ir daugybė atskiru gyvenimu. Vi- kitomis ypatybėmis.
Šiauliais. Nuo karės ugnies nu-' same kame
Eugenika, kurios pasekėjai stengyvena ir dirba viegiasi įvykdinti įstatus, neleidžiankentėjo Kelmės miestelis, d-ro nuoliai.
čius apsivesti be gydytojaus sutiGr.
Laucevičiaus Dzidų dvaras.
Kalnas Atlios yra Balkanuose,
Zubovo paimta esą veislinių gyvukimo, savo pamatu guli paveldėJeigu italai taip ir karėj mušis,
sykis tame žemės sklype, ku- iystės,
iš gentkartės gentlių, o iš Freinkelio odų fabrikos kaipnesenai
ypatybių
jie čia mušasi—tai gudhai
kaip
rį
buvusioji karėje Gre- kartėn perdavimo,
daugybė odos prekių.
teorijoje.
su Austrija!...
Kiekkija atėmė iš Turkijos.
Tokiu budu minėtoji šio straipviena Balkanų valstija nori gloRASEINIAI.
snelio pradžioje patarlė toli-gražu
Ir dar atsiranda tokių neišmanėboti šią vienuoliu republiką, ir
nėra tuščiu pasakymu.
kurie drįsta tvirtinti, kad RuIš Raseinių miesto paspėjo iš- dėlei
Rodosi,
lių,
kijos nemažai yra varžymu
bėgti išviso apie 400 žmonių, ku- lę, ypač tarp Bulgarijos ir Serbi- kad iš tėvų nusidėjėlių, krimina- sija veda ne atsiginimo karę.
rie prie Dubisos upės pakliuvo uglistų turi ir vaikai—kriminalistai
X=X
jos.
gimti.
Ruskiui Galicijoj per pakulnes
nin, kuomet vokiečiai su rusais
Neatbodami tų va r žynių ir apNieko gal ir nekenkia.
Bet šale paveldėjystės dėsnio šveičia.
šaudėsi.
Žmonių tačiaus nieks link
siaučiančių gyveninio audrų, veikia kita jiega, kuri kartais su- Pamokys—bus mandresnis: kitą
nenukentėjo.
vienuoliai tyliai sau gyvena, prastiprina tai, kas paveldėta, kartais kartą žinos, kad ten geriaus reileisdami laiką maldose ir kasdieJONIŠKIS,
gi panaikina. Tai yra jiega aplin- kia šeimyninkaut ir popų neva ryt
niniuose savo užsiėmimuose, paŠiaulių Aspkr.
kybių veikimo j žmogų. Ši jiega bei žmonių nerusint.
laikydami vieną ikį dabar išgyve- kai-keno yra skaitoma net svarX=X
išŽmonės, vokiečių pabūgę,
nusių viduramžių liekanų.
besne už pirmąją. Jinai gali paIr sakyk tu man, kad socialistai
Dabar
pradeda
pradiių išbėgiojo.
veldėtasias ypatybes žmoguje iš- nekovoja už "žodžio laisvę"!...
□0D
grįžti į namus, nelaukdami jų išIš kitos pu"Naujienos" talpina
straipsnį,
einant ir skubina sėti javus, nes
630. Kodėl mielės
dedamos auginti, sustiprinti.
kuriame
kad jeigu tautitūlos
sės,
jos
sakoma,
įtekmėje
paveldėtos
kas j žemes įberta, nebepaimsiąs duonon?
Klausimas išrodo labai
ninkai nesiliaus prieš socialistus
priešas.
lengvas. Bet tegul kas į jį teisingai ypatybės gali išnykti arba sumažėti
iki
kad
to,
kalbėję, tai tokiems kalbėtojams
jos
jokios
prakVokiečiai, žinoma, šeimyninkau- j atsako. Galima eiti laižybosna,
tiškos reikšmės neturėtų.
teks supuvusių kiaušinių.
ir
sau
imasi.
visiškai
atviską
ja
Pradžioje kad, užklausius,
tikrą
tik ėmė avižų, mėsos; rugių, mie-j sakymą galės duoti labai nedideSakysime, pas tėvus-krimina- Vaje, vaje! Ir dar socializmo
listus gema kūdikis. Sulyg pavel- neįvyko. O kas butų, jeigu jau
žių ir bulvių nelietė. Toliaus, tur- j lis nuošimtis užklaustų.
dej ystės teorijos, naujagimis tu- jis tikrai įvyktų?
ir
eilė
-but,
jų
prieis.
Kiekviena šeimyninkė atsakys,
X=X
komiestelis
nuo
Joniškio
mūšių
kad mielės dedamos į duoną,—tei- rėtų išaugti greičiausiai irgi į kriSocialistai sako, kad jie nesiųstą
lei kas dar nenukentėjo, nei jų čia
minalistą. Bet jeigu kūdikis bus
singiau sakant, į tešlą,—kad tešla
auginamas tokiose aplinkybėse, ku- (ir nesiunčia) aukų Liet. Mokslo
kaip ir nebuvo. Daugiau tik nuo- išrugtų ir
iškiltų. Tas atsakymas riose kriminališkos
stolių turės prekėjai, kurie, palikę bus teisingas, bet jisai bus
ypatybės netu- Draugijos (Dr. Basanavičiaus)
nepil- ri dirvos
savo sankrovas, buvo išbėgę.
išsiplėtoti;
jeigu kūdikis vardu. Ir sakyk dabar tu man,
nas.
Toksai atsakymas pagimdo
bus tinkamai auklėjamas ir moki- kad jie nelaužo "Visuotino Seimo"
klausimą, kokiu budit mielės išTRAŠKUMAI
namas,—tai jisai greičiausiai iš- nutarimo!...
SUBACIA1,
rūgina ir iškelia tešlą ir kam tas
ir RAGUVA.
augs ne-kriminalistu. Jeigu gi nereikalinga?
Pamiršta prisiųst tokią tele-kriminalistų tėvų vaikas augtų toŠioje apielinkėje vokiečių nesuKad atsakius ] tuos klausimus,
kiose aplinkybėse, kurios patogios gramą :
silaukė, bet kares šmėklos artini-Į truputį smulkiau panagrinėkime
kriminališkiems palinkimams, tai
''Męs užėmėm šturmu Scrantone
balandžio 19, 20 ir 21 d.
visą dalyką. Tešloje, iŠ kurios toksai vaikas
Priešo niekur
"Seimas."
poziciją
gali subręsti į kriaiškiai pajuto.
Būriai pabėgėliu duona
padaroma, yra daug cuk- minalistą.
"Katalikas" šiuosmet nenematyt.
—važiuotų, pėsčių—per čia traukė raus, kurisai turi savyje karbono,,
Iš to matyt, kad nusidėjėlių-kri- prisiuntė nei kulkasvaidžių nei artolytv- į rytus. Išvydęs bėgančius hydrogeno ir oxygeno (apie šiuos
"D r a 11 g a s."
minalistų
tėvų vaikai gali išaugti motų.
nuo karės žmones, ne vienas čioelementus "f'ašnekėlių KampelyX=X
savo tėvus.
Viskas
nykščių gyventojų graibstė, raišio- je" daug kartų kalbėta, ir todėl nepanašiais į
Man rašo viepiąs mano kūmas
svarbiausiai
nuo aplinpriklauso
jo ir krovėsi ratuosna savo man- jų aiškinimą šj kartą apleisime).
nc
kybių. Paveldėjystės svarba yra tokį laišką:
tą. Ypač išgąsdino žmones žinia, Kad duoną
galima butų valgyti," antroje eilėje.
"Tamsta kumaij Jurgi! Yybokad iš Panevėžio visa vyresnybė, cukrui
tešloje reikia duoti išsiferčyk, tamsta, kun pasakysiu ir, vagalop ir policija, išvažiavo. Da- mentuoti, tai yra isrugti. Ir ragiomn
dinas, nepyk už tejsyby. Nu tun
bar išbėgusieji iš Panevėžio jau
nimo procesui reikalingos mielės.
632.
Kada pradėta kankinti laika, kaip tamsta
pradėja raušyt
pradeda vėl grįžti, nes ligi čion Cukraus raginimas turi tas pa- žmones?
šuva kniabirkštes,- ta susipaškudin'
Žmonių
kankinimas,
vokiečiai visiškai ir nei nepriėjo.
čias pasekmes, 'kaip ir jojo degi- kaipo
barbariškas apsireiškimas, munsų visa linterantura. Ylusose
nimas
Cukrų rūginant pasidaro reikėtų skaityti turinčiu savo pra- gazietose prisipladino visokių "pakŠ£TA,
Didesnė dalis džią' tuose laikuose, kuomet žmo- tiškų
karboninis gazas.
pateminimų/V. "Skaitytojų
Ukmergės Apskr.
šio gazo pasilieka tešloje pavidale gus dar buvo laukiniame stovyje.
ir "Smuklių pastabų,"
pastabų"
Yokiečia buvo irgi pasirodę, bet
mažesnių ar didesnių burbulų. Kuomet pradėjo žmonės kankin- Fritzų—dočmanų. Burbulų ir vijuos iš čia tuojau išvarė rusų ka- Dalis gazo išlekia laukan. Ta da- ti savo
brolius, kad ištraukus iš sokiun kitokiun bysyt. Kaip japiri unienė.
lis, kuri pasilieka, iškelia-išplėčia jųjų reikalingasias žinias,—sunku demiia kokia užėjl įUunsų gazietotešlą ir padaro duoną lengva. pasakyti. Senovės istorijoje yra se.
Pakoros tave, Jurgi, ponas
ŽEIMIAI,

že-j

—

.v

■r

J

Kibirkštis.

•

v

Kauno

Apskr.

Taipogi tie burbulukai, pakeldami žmonių kankinimo pavyzdžių. Bet
tešlą ir jąją, taip sakant, praskir- iki viduriniųjų amžių žmonių kanstydarni daugybėje vietų, paleng- kinimas buvo mažai praktikuoja-

Netoli Žeimių geležinkelio stoties yra Kosakauskio dvaras. Vo- vina šiluma! pasiekti visų kepamos mas. Senovės
(irekijoje ir Rymo
kiečiai išpradžių atvyko iik tryse, tešlos dalių ir lygiai iškepti duoviešpatijoje įstatymai leido kanapsidairė ir išjojo. Ant rytojaus ną.
kinti tiktai vergus.
Tačiaus pajų atsirado visa šimtinė ir tuojaus
Taigi, mielių dėjimas į tešlą tu- skutinėse Rymo imperijos dienose
ėmė visa plėšti i r gabentie?.
Iš ri dvejopą tikslą: duonos išrugini- kankinimas buvo
vartojamas ir
čia atėjo į stotį ir ją -sugadino.
mą ir pagelbėjimą geram jos iš- link laisvųjų piliečių, prasikaltusių
(Tš laikraščių.)
sulaužime ištikimybės imperatoriui.
kepi mu i.

Dr. Rutkaus-

jų ir parodė eilę kitų numerių. st. Kaip galime suprasti, kiek<
pa- Norktis 8 sykius iškėlė 150 svarų vienas fondas gaus
nuošimtį nuo
Pradeolamt i keturiolikpažintas.
■geležį ir iš augšto mėtė sau ant tikietų, kuriuos jisai parduos.
i pečių, atsigulys aug.:tielninkas ištuoju šimtmečiu daugumoje EuX-X
[Manoma, kad lietuviai tūkstančiais
Aha! ir vėl "nauja" teorija— laikė kojomis 300 svarų vogą ir susirinks Rivervie\v
ropos šalių kankinlnalas buvo priparkan įvairių
pažintas legaliu. Lcibait plačiai bū- "kiaušinizmas." Tos teorijos skel- 8 vyrus 1,600 svarų sunkumo, chorų
ir podraug supasiklausyt
vi*
vartojamas įtariamųjų ir kal- bėjo smegenis ar nebus tik pana- .S vyrus 51 j sv. sunkumo iškėlė šelpt saviškius
užjuryje.
tinamųjų asmenų kankinimas Ita- šios j kiaušinį.
j viena ranka ir apsuku aplink,
V/
/
permušė plika kumštini 2 aklijon miestuose. JTaipogi. buvo jiX
/N
sai išsiplatinęs Vokietijoje, kame
Anot Dr. Rutkausko, lietuviai menis. Pasiūlytą dovaną už tokankinimo įrankiaf bilvo pastebė- stabmeldžiais būdami suteikdavo liausi 3ib sv. bolės numetimą

Pašnekelių Kampelis. į

•»

Ar žut—ar but,

y

straipsnis ("Dr." No. 22)
našus j Diocezijos aplinkraštį.

V

—

JUOKELIAI.

TIKRAI PALIKAI.
tūlas policmotias.
Norkrikščionims pilnas tie>as.
LiepTūlas kupčius labai
kus rankomis atlaikė 2 arklius,
skubėjo, kad
kit ir daktarui imt nuo stabmelvisomis jiegomis traukusius į dvi I laiku pribuvus geležinkelio stotin
džiu pavyzdį!
priešingas puses. Rodyman at- Kada jis buvo jau prie išeinamųX=X
Po jų durių, pasigedo, kad neturi kiHei! saliuninkai, girtu' kliai, so- vyko įvairių tautų žmonių,
progamui publika mėgino kilnoti šenines knygutės.
cialistai. bedieviai, laisvamaniai ir
Lietuviai pasirodė esą
vogas.
Jonai, bėgk greit j kambar|
kili
"nezbažtiinkai"—"vačykitės!"
Xo. 24 ant penktų lubų ir
tvirtesni.
daug
Reporteris.
pažiūKlerikalai, iš katalikišku draugijų,
rėk. ar aš nepalikau ko,—kupčius
"klynys" jus lauk.
Prisiųsta rinkėjų knygelės. pasiuntė tarną.
X=X
Tarnas, ilgai netruko, uždusęs
Šiomis dienomis Lietuvos Gel-

[laimėjo

—•

Liepk plyčiui padaryt rundiną bejimo ir
Autonomijos l'ondas skubiai pasakė:
plytą,—atsakys: nemoku. Liepk
prisiuntė vietiniam Fondo skyTaip, pone, palikai
socialistui pasakyt nesocialistišką
riui rinkėjų knygeles aukoms už- lo knygutę, ten ji yra.
nes
nemoka.
—

prakalbą—neapsiims,
Abudu

lygus

rašyti.

"meistrai."

Knygelės

bus

ant

sta-

išdalintos

atskiriems

aukų
rinkėjams. ĄTIDŪJO ANT RYTDIENOS.
Knygelėse bus pažymimos au- Tūlas ponas sutiko savo pažįstaŽemaitė—gaspadinė; jos laiškai kautojų pavardės ir aukautoji mą mieste ir užprašė ji viešbutin
—kruopos; laikraščiai, kuriuose suma. Knygelių galima gauti ant pietų.
tilpo laiškai—puodai; tų laikraščių pas Dr. K. Draugelį, Liet. Gelb.
Labai ačiu, o ar nebūt galiredaktoriai—kukoriai.
Jie išvirė ir Auton. Fondo raštininką, 3261 ma ant rytdienos atidėt?
košę, o dabar sarmatinas valgyti. So. Ilalsted st. Kitų miestų
Kodėl ne, galima; o kur
X=X
lietuviai gali gauti knygelių, Tamsta
šiądien pietauji.
"Laisvės." red. ant tiek "man- taipgi kreipdamiesi į
jį. ChiTamstos moteris suteikė man
dagus," kad Dr. Basanavičių va- cagon prisiųsta 400 knygelių; tą
laimę, užprašė su ją pietaut.—
dina—"ponu," o Gabrį—akrobatu. šimtas jų yra pas J. O. Sirvydą, pažįstamasis atsakė.
Tokį "mandagumą" galėtų pa- Brooklyn'e, N. Y.
SAVASIAS PAŽĮSTA.
rodyt tik tas, kurio delnas nuo boŠtai šis šuo yra geriausiu
dar
tago
Iš Lietuvių Daktarų Draugineataušęs.
visoje
gubernijoje šunim gaudyt
X=X
jos. Praeitą subatą buvo Lietusavininkas gyžiurkes,—viešbučio
ir
"Draugo"
"Pažangos" "mok- vių Daktarų Draugijos susirinrė
savo šunį svečiui.
sliškų" straipsnių autoriai skun- kimas, kuriame Dr. Juška išdavė
džiasi, kad Dr. Šliupas neduodąs savo raportą iš tarybų su Lietu- Tuom tarpu viena po kitai pojiems žengt pažangos keliu. Tas vių Katalikų Labdaringaja Są- ra žiurkių perbėgo viešbučio ofiso
tiesa: jie kol kas, rodosi, ir nega- junga dėlei steigimo "Free Dis- aslą.
Šuo, žiurkė!—svečias pali nužengti augščiau, kaip tik iki pensarv," kame neturtėliai lietuviai galėtų uždyką, arba su ma- siundė. Šuo tik sumirksėjo ir neDr. Šliupo kulnų.
Pašalinis. žu atlyginimu gauti gydytojaus sikėlė.
Puci!
Pats gaspadorius
patarnavimą. Raporto pasekmėbet
šuo
tiek
vieninteliu
pjudė,
je, daktarų draugija
pat nenorėjo
PHILADELPHIJOS
keliu mato steigimą tokios "dis- žiūrėt į žiurkę.
"KLINIKAS" BĖDOJ.
Jis pažįsta savasias, bet Tam"Saulė" praneša, kad vald/'os penserės," kuri butų pačių daksta pamėgink čia svetimas žiurkes
Tačiaus
tarų
globoje.
kadangi
inspektoriai netikėtai užklupo
tam
tikslui
lėšų paleist.
garsų Philadelphijos Medikališką reikalingųjų
tuom tarpu nėra, tai prie
suir
suareštavo visą jo
Kliniką
tuomanymo
vykinimo
negalima
kaltina
už humštabą. Kliniką
TEATRININKŲ ATYDAI.
bugišką daktaravimą. Tarp su- jaus stoti. Susirinkime išreikšta Dabar yra gera proga lietuviams
areštuotų yra ir lietuvis J. Gri- pageidavimas, kad visos vieti- teatrininkams padaryti gerą biznj
nės draugijos, be pakraipų skirnius.
ir išmėginti savo talentus. LithuaKitas lietuvis, J. Naujokas, tumo, savo aukomis paremtų tą nia Teatras, 3214 So. Ilalsted
Kliniko kasierius, pabėgo.
Jo sumanymą. Jeigu "dispenserė" st., yra dabar ant randos pigiai.
butų steigiama, tai jinai butų
detektyvai j ieško.
Jei čia butų duodami lietuviškoje
grynai bepartyviška. Tuom reiX=X

—

—

—

—

—
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kalboje

kalu

vodeviliai

su

krutamais

rūpinasi speeialė komisija,
tai šis teatras butu
susidedanti iš Dr. Juškos, Dr. paveikslais,
kasnakt publikos pilnas. Čia yra
Kulio, Dr. \Viegnerio ir Dr. Jolietuviškos publikos, norinčios manikaičio.
D.
tyti lietuviškus teatrus, yra dauir
Šimkus
šliupas
atvyksta
giau
negu šis teatras gali patalredakciChicagon. Sulvg gautų
Vaikų Dieninės Prieglaudos
o kur yra publikos, ten
pinti,
yra
joje žinių, šią savaitę Chicagon Draugijoje. Šios savaitės utarir biznis, tik reikia žmonių, moDr.
ir
atvykstą
Jonas Šliupas
ninke Fello\vship llouse svetaiatsakinčiai vesti.
St. Šimkus, "Lietuvių Draugijos"
nėje atsibuvo vadinama "Card kančių tą biznj
prisiųstasai Amerikon atstovas. Party" steigiamosios dieninės Pinigų pradžiai daug nereikia, nes
visas teatras yra gatavai jrengtas,
vaikų prieglaudos naudai. Pelno
apart vienos mašinos. Reikia tikTeisėjų rinkimų pasekmės. likę apie 5 doliariai.
tai 3 ar 4 gabių aktorių, kurie suBirželio 7 d. buvusių rinkimų pa12
birželio
ten
d.,
Šią subatą,
sekmės parodo didelj republiko- pat žada buti
sitarę
gali biznį pradėti," o vėliau
lėlių-marijonetų
Žada buti du persta- atsiras ir daugiau tinkamų aktonų laimėjimą. Valstijos Supreme teatras.
Court'an iš valstijos Septintojo tymai : 4 vai.
po piet ir 8 vai. rių.
Lietuviai Teatrininkai, pagalvo(Giicagos ir apielinkės) distrik- vakare. Pelnas prieglaudai.
to išrinkta senasai teisėjas Orkite
apie šią progą ir atsišaukite
Taippat prieglaudos naudai
rin N. Carter.
birželio 30 d. rengiama didelis bile kada žemiau nurodytu adresu
Superior Court'an pateko Th. koncertas.
pasikalbėti:
Brentano ir Rob. E. Turney.
H. Mockus.
Draugijos valdybon i nėjo nauVisi trjs—republikonai.
Circuit ja narė, Miss Jonės, turtinga 534 W. 33rd. St
Chicago III.
Court'an, kuriam rinkta 20 tei- amerikone ir veikli labdarė. TiTelefonas Yards 2182.
sėjų, pateko šie: Scanlan, Tut- kimasi su jos pagelba prieglauhill, Kersten, Pinckney, Gibbons, dos reikalą sparčiai pastumti
Smith, Bald\vin Walker, Thom- priekin.
son, \Vindes, Honore,. McGoorSavo mėnesinius susirinkimus,
ty, Torrison, Taylor, Holdom, laikytus seredomis
po
pietų,
KAS JAM SKAUDA?
Baker, Matchett, Arnold, Bro- draugija perkėlė ant seredų vathers ir Taylor. Tame skaitliu- karų.
Stovi prie* mus jaunas vaikinaY
R.
je yra 14 republikonų ir 6 deJis sund/.iasi esąs sutingusiu, \imokratai. Fcnki demokratai buAtpirko. Vladas Elzbergis, ge- sai nuvargusiu, nužudžiusi apetitu,
vo
teisėjais pirmiau, ir tiktai rai žinomas Chicagos lietuvių jau- išbliškusiu ir nužudžiusiu svaruvienas demokratas naujai išrink- nimo
Tai yra paprastas
tarpe veikėjas ir nuo daug mą ir jiegų.
to s.
metų "Birutės" narys, atpirko nuo neužtektino maisto atsitikimas, ir
Valstijos Supreme Court'an V. Valentino siuvėjystės dirbtuvę Tamsta privalai kuogrcičiausiai dupateko 4 republikonai ir 3 de- prie 3308 So. \Yallace st. Nauja- ot jam Trincrio Amerikoniško
mokratai.
sai dirbtuvės savininkas jau 8 kartaus vyno !Clixiro. Tas išvalys
melai yra savo amate, kurio geru jauno vaikino ktmą ir atidarys kelCicero knygynas perkeltas. Cižinovu jisai yra skaitomas.
ią valgiui. Trumpu laiku vaikinas
cero lietavių knygynas, kurisai
reikalaus daugiaus maisto. Duok
iki šiolei buvo prisiglaudęs viedainininkų kontes- jam gerą. stipru, sveiką valgį, bet
Tarptautinis
noje vietiniu krautuvių, dabar yra tas. Birželio 13 d. Rivervie\v duok po
truputį ir trumpais laikperkeltas j privatišką namą, 1500 Parke
įvyks Tarptautinis Daini- otarpiais ,ir vaikinas greit pasitaiSouth 48th Ct. (kampas 15-tos
ninkų Kontestae, k" riame žada da- sys. Trinerio Amerikoniškas Kargatvės), taigi skersai gatvę 11110
lyvauti chorai nuo 18 tautų. Lie- taus vyno Elixiras yra labai geras
senosios vietos. Knygynas rantuviai busią reprezentuoti "Biru- *uliuosa vimui vidurių tonikas, kudasi ant pirmų lubų. Knygynas
tės" choru. Atsižymėjusiems cho- ris nera deginančiai stiprus, nei
gerai gyvuoja ir smarkiai auga.

VIETINES jlNIOS.

«

Apgarsinimai.

rams bus teikiamos dovanos, kurioms esą paskirta $500. Lenkų
sirinkimus pirmą utarninką kieksakoma, pasižadėjuvieno mėnesio.
A. B. organizacijos,
sios išparduoti 70,000 tikietų, kuDievas, kad per tiek pripladinai.
rie spausdinama anglų, lenkų ir
\'ybočyk ir nepynk, ba teisybe."
Norkaus pasirodymas. Praeitą
kalbi mis.
Kontesto pelKūmas geras vyras, tai nei nelietuvių
subatą Roseland Parke, prie 107pykstu. Bet ką aš kaltas, kad ne tos gatvės, Pr. Norkus ir jojo nas eis nukentėjusių Lenkijos ir
Lievisi vaikai j tėvą nusiduoda?
mokinis J. Kudis, 25 metų vy- Lietuvos gyventojų naudai.
Jurgis Spnvgis, ras, 149 svarus sunkus, rodė sa tuviams eis 60 nuošimtis nuo \isų
X X
vo spėką.
J. Kudis viena ranka tikietų. kuriuos lietuviai parduos.
Kaip išrodo, tai pilnais blaivi- svaidė 100 sv. bolę, 170 sv. gele- Visi fondai gavo tikietų pas
ninkais bene skaitomi tie. kurie pil- žį apvyniojo rankomis apie savo Pr. Butkų, Ch. Liet. Dr-jų Sąnai prigėrę ir privalgę.
kuną. 470 svarų išlaikė ant ko- jun. gen. sekr. 3239 So. Halsted
=

|

o

ko

Knygyno draugija

laiko

savo

su-

nepriimus.

igose virinimo

orga-

jis visada turėtų but nekomenduojamas. Kaina $1.00. Aptienų

Jos. Triner Manufacturer,
1333—1339 So. Ashland ave., Cbicago, 111.
kose.

Kuomet šaltis krečia, trinkis

su

Trincrio I.inimentu. Kuomet skauda muskulus, arba
na

patį.

Bus

sunarius—daryk

Kai25c ir 50c, kra>a-> keliu 35c
ir 00c.
tą

greita pagelba.

Ant Pardavimo.

Pajieškojimai.

(ietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis
'•D R A U G A S"

Parsiduoda:

Tajieškau savo brolio Pranciškaus
Alijošiaus, Pokuonupii) kaimo, Šimkaičių valsč., Raseinių pav., Kauno
gub. Jis gyvena Jau 14 metai Amerikoj. Kas man praneš apio jj, tam
duosiu dovanu, užrašysiu
laikrašti
"Lietuvą" ant pusės metu. Jis pats,
ar kas apie jį žinoti), meldžiu atsišaukti adresu:
Izidorius Alijošius,
29 Clefcg st.,
Rochd'tle Rd.
Manchester, Engiami.

grosernė ant -423
"Draugo" sandarbininkų skaičiuje
Oaklfty ave. lietuviais apgyventoje yra rimčiausleji ir žymiausieji lietuvietoje. Gera proga lietuviui įsitai- viu veikėjai ir rašytojai. Jame paBiznis <*i.i išdirbtas de- duodama daug žinių iš draugijų ir visyt biznj.
šinu irs meti; laiku, Kartu parsiduo- suomenės judėjimo. Visi dienos klauda f.rklys ir vežimas.
simai yra svarstomi rimtai ir teisiuAtsišaukite adresu:
-5a i.
242:'. So. Oakley ave.,
Prenumerata Amerikoje $2.00 meChicago, 111.
Kitose šalytams, $1.00 pusei metų.
Parsiduoda:- vieno
namas se $3.00 metams. $1.50 pusei metų.
ang^o
.-u
buėerne jame;
didelė krautuvė,
Pažiūrėjimui siunčiame vienas nudar naujai lietuviais apgyventa vieta. meris veltui.
Adresuokite:
Atsigaukit pas
DRAUGAS PUBLISHING CO.
1600 W. 46th St.,
Auton Prazsky,
Chicago, III.
2!if»6 Emerald ave.,
Chlcaga, IU.
—

LOTAI
GERI

gub., čiauiių

rintojas

3236

nieihąĮ|3jįįų.
y pa tom s. Tinkamas vartojimui sveiltstan-

Y.

3020 Emerald

ave

3024 Emerald ave
3040 Emerald ave
Parsiduoda aut

pav.,

šitie

"SVEIKATA MOTERIMS"

*512 Wallace sf.,

Jonas Jarušaitis,

418^,'ential

Springfield,

ave.,

Oliio.

tulžies

neveiklumo.

FARMŲ

PIRKĖJAMS

DOVANA.

PATS SAVO GASPADORIUM
Didelis farmų listas dovanai, DiIR LAIMĖK TURTUS.
džiausioj Lietuvių Kolionijoj. su apPajieškau savo tikro brolio Levo-1 Kodėl dirbi mieste, jeigu tu gali rašymu daugybės farmų pardavimui,
no Auksakio;
taipogi ir seserų Bar-; eit ukininkauti su savo viengenčiais išdirbtų, su budinkais, sodnais, gyvuKeiKaiauk nu- liais ir neišdirbtos žemės parsiduoda
Visi trjs paeina iš. pietiniuose kraštuose".'
boros ir Onos.
Kauno gub., Telšių pav., didikiu vaisė., rodymų apie kolionijas. sudarytas pa- pigiai r ant lengvų išlygų; žemė geJeigu kas apie gal Rock Island geležinkelio linijas riausi ką randas visoj Amerikoj, neRepšiu sodžiaus.
Arkansase ir Louisianoje.
Męs ga- toli nuo didelių miestų ir gerų marjuos žinotų, malonėkit man pranešti
lime parodyt kelią žmogui su mažu ketų; j<;lgu miVnai pirkt, rašyk
laiškų
*!uo adresu:
Malonus
turtu
lengvas tuojaus, su užklausimu farmų listo.
j laimę.'
Dominlkas Auksakis,
Malonus lengvas
Chas Zek?s & Co.
pasėliu į metus.
M y stic,
Bos 326,
klimatas, geras oras, gausus lytų iš- 127 N. Dearborn St.,
Room 808.
puolimai; geros turgavietės. PavelyChicago, III.
savo
brolio
Povilo
MocPajieškau
kite mums parūpint Tamistai vietą.
l:aus. Luknenų kaimo. Plungės vaisč., Antrašas
M. Allen, P.
T.
L.
M., Ar skaitei
seniausią, ir rinitą populiaTelšių pav., Kauno gub. Jau 12 n»e ! Roek lslaml Lines, Room 718 La
riškai-moksliską
mėnesini laikrašti
Pirmiaus Salle Station, Cliicago,
tų kaip Amerikoj gyvena.
(i)
jin buvo Kensington. II!.. o paskui
"LAISVOJI MINTIS"
išvažiavo J Kenosha, Wis.
Laisvoje Mintyje kas mūnesis telpa
Kaip iš
PIGIAI PARSIDUODA.
Lietuvos atvažiavau, jau antrę kartą
straipsnių iš jvairhi mokslų, politikos,
j Hiatu
medinis namas < -95/ religijos, socloliogijos ir socialio klaujiHŠka'i jo, o niekur negaliu surasti.
simo ėryčių.
Jeigu kas apie jj žinotų, meldžiu duot. Kast 8ist -t.)

anie kur tik

u/tėmijo geresni; biznio vietą, tuojaus
užpirko nelaukdami kol kainos pabrangs ir už tai
j Vi rankose yra geriausi bizniai.

ta^moterių

Cliicagos dalyje

t'heitonham (arti S r-mos gat. ir

Jonas Mockus,
Kensington av.,

?C4 K.

naujoji) bulvaro).

Kensington,

Įtaisyta

toiletai, tvartas, gražus

iii.

Sereroft Preparatai parsiduoda alei aptiekoje. Pirkite vien Severos. Neimkite
jokių užvaduotojų. Jei negalėtumet jų gauti tai užsisakykite tiesiai nuo

W. F. Severą ■Co.'caW5

metai kaip Amerikoj, o nežinau kame
jis randasi. Jis pats, ar kas apie ji
žinotų, atsišaukti adresu:
Jonas Žutautas,
1017 Gideon

adresu:
.)oe

Camp 5,

Pajieškau

Udeikia,
Herrick, idaho.

švogeric Lauro Mapirmiau*
gyveno I
('entrewel, Iowa. Jau 3 metai kaip
aš nežinau kur jis yra.
Ar jis pats,
j;r kas kitas, malonėkite pranešti ad-

tulevičiaus

savo

Jis

resu:

Jonas

Auksus.

C'llfford, 111.

I!ox 51,

Pajieškau

ir

taippat, kaip
rašyk:

savo

pa/fstamo

Justo.

kaimo, Antanavo gmiMariampolės pav.. Suvaiką gub.
Girdėjau, kad jis pirrnfaus gyveno
("nicago. UI. Jis pats, ar kas jj žinotų, meldžiu duoti žinią, labui busiu dėkinga.
Atsišaukti adresu:
Petronele O. Sankuvienė—Pampalutė.
fi K. 20th st. N.,
Portland, Oregon.
Ganaituvos
ros,

randa.

Kreipkis

79th

111.

Calumet

igjg

~I"hirao tinkama. .„Uriki.ui

„f

„.alsi,-joki, io„ik„

Hm) užpildo krpuja ir sutvarko nervus,
sutelkdamas silpniems ir pailsusiems naujos gyvybės lr jiepos.
Jeigu gyvenimo
nėra pilnai su jumis, niekas
nrgali jrtms pagelbėti daugiau, kaip ši'-ai džiaugsmas
stebuklingas tonikas. Užsisakykite dėžę
išsyk. Telefoiutokite Calumet 5401. Turėkite
ij
pristatyta
šiądien. Apsisaugokite
padirbimg. Parašykite mums dėlei knygutės "Eminent Ph.vslcians
of tbe \\est."
McAVOY MALT MARROVV
DEPT., CTICAOO.

Chicago,

III.]

3 lotai ant So. Racine ave. tarp 33-ėios ir 34-tos
po
$450.00
Ant lengvų išmokesčių.
4 lotai geriausioje lietuvių apgyventoje vietoje

ant Emerald ave. tarp 30-tos ir 31-mos gatvių po
$700.00
Ant lengvų išmokesčių.
Kam tada lankuose mokėti už lotą $700.00 kada
mieste ant biznio gatvės gali pirkti už $450.00,

du

PARDAVIMUI.
gatvių parsiVienas už..

ant lengvų

$1,700
2,000

išmokesčių.

..

$1.000
1,600

3,300

išmokesčių.

ANT UNION AVENUE.

Jeigu nori išsimokinti agentystes
darbo, tai męs dykai išmokinsimo
Tamsta. Tą dar padarysime vakarais
Ir tnom bus parankiau pradėt t ii
puiku užsiėmimą, kad nereikės apleist
8avo dieninio darbo.
Mūsų agentystes instrukcijos yra labai aiškiai ir
kiekvienam suprantamai sutvarkytos,
taip kad kiekvienas lengvai jas išn oksta.
Musu išmokinti agoitai uždirba didelius pinigus.
Tas darbas
yra lengvas, priimnas, nereikalauja
mokėt anglišką kalbą.
Agejtyat.ės
darbą gali dirbti ten, kur gyveni.
Atsišaukite j
Chicago Realty Sales Co.,
Rcom 35,
154 W. Randclph st.

3

augštų,

3 flatų geras mūrinis namas už

$3,309

Įmokėk $1,000, reštą morgečius.

Žinokite
Prince Alfeert'a

ANT PARNELL AVE. ARTI 34-tos GATVĖS.
Du namai ant vieno loto.
Priešakyje mūrinis 6
kambarių, užpakalyje 2 augštų medinis, ii flatai.
Neša raudos $40.00.
Kaina

$4,200

Įmokėk tik $700, reštą ant lengvų išmokesčių.
t» ruimų medinis namas už

$1,000

ANT WALLACE STREET.
2 augštų, 2 flatų po 6 ruimus medinis namas už....

$2,500

Įmokėk $500. reštą

ant

lengvų išmokesčių.

ANT NORMAL AVENUE.
Du mūriniai namai ant vieno loto. abu 2 augštų
ir po du flatu, r.pša randos $1 S.00 per mėnesj.
Kaina

III.

$4,0CC

Jmokėk $1,000, reštą morgečius.

Už

$1,800.00.
likusius anr. išmo-

gyvenkite

NAMAI

Įmokėk $1,000, reštą

KARTĄ
Daryk Atmainą į Geresne.

o

Po No. 3236 So. Union ave, lotas už
$950.00
Pietrytinis kampas Emerald ave ir 33-čios gatvės
lotai tinkami visokiam bizniui už
$3,500

ANT EMERALD AVENUE.
4 ruimu medinis namas, už
6 ruimų medinis namas už
2 augštų. 4 flatų medinis namas už

ot.

(mokėk $500,
kėjimo.
Patįs

namas

pastatytas

gatvių

Lime St. tarp 32-ros ir 33-čios
duoda 2 mūriniai namai, gerai aptaisyti.
Antras už
Įmokėk tik $500, o reštą ant lengvų

Atfcif.'VjVPankon, S'<?o2

BARGANAS

geriausių gatvių galite pirk-

ant

Ant

r'jma lengromis išlygomis.
t reikia A,.Ofsze\vskio

Chicago,

lotus

MĘS TURIME ČIA PARDAVIMUI SEKANČIUS LOTUS:

PaiMuodama mūrinis namas prie
Parnell av. ir 35-tos gat., trimi aug
štais ir užpal;ą}yj medinis, abu labai
$į00 reikia įnešti, o Lk'i~»t
pieifti.

Ifalsted

Bridgeporto,
pigiau kaip

kitur ir čia
niekados nebus tuščias.
ti

GYVENAMI

BIZNIO NAMAI SU ŠTORAIS.

kaip
ZV INOKITE, pypkei

s^as yra Prince Albert
tabakas
Ir ranka padarytam clUžmirškite
garetul.
liežuvį kandančias,
gerklę džiovinančias rųšis Ir dasipraskits
Iki kvapiausio Ir vėsiausio rūkymo, kokia
kuomet nors buvo.
Tokiu yra

pirmame

Hiate ir imkite randą už antrą fliaPuiki ant dviejų
tą.
pagyvenimų
medinė stuba.
6 kambarius, o

Vienas fliatas turi
k'tas fliatas turi 4
Aš Stepoi.as Jonaitis pajieškau m 1
kambarius.
Gražus, ilgas lotas ant
vo
pačios Antosrs. kuri apleido ma- .".S tos
gat. tarp Halstcd ir Auburn av.
ne paskutinėse dienose kovo (March).
Oiszewskio Bankas.
Ji išvažiavo su kitu vyru, su Jonu
žilaitis.
Jos ūgis—5 pėdos ir 2 col..
NEWARK, N. J.
rudu plauku ir turi 2 metu vaiką. O

ST.

Didžiausias naujai statytas ant 3 lotų mūrinis
75 pėdų platus, 135 pėdų ilgas, prirengtas užstatymui antro ir trečia augštų, tinkamas didžiausiam
Užima beveik pusę bloko.
departamentiniui štorui.
Kaina

tautiškas

lieka dykai.

{mokėk

linksmybės rūkymas

šiame name
tinis štoras.

tik

$8.000,

bile

dieną

o

reštą pati randa išmokės.
bus didžiausias departamen-

3 augštų naujai pastatytas ant 2 lotų puikiausias
50 pėdų platus. 115 pėdų ilgas; pirmas augštas štoras, antras ir trečia augštas 4 flatai. Kaina..
Neša randos per mėnesj $435.00, per metą $5,220.00,
namas,

Nusipirkite Svarią, raudoną, blešinolę, prikimškite pypkę, arba susukite cigeretą, ir tikrai žinokite, kas yra tikras
nik) ino diiuu&\5mas.

$48,4)00

tai per 10 metų išrenki savo visus pinigus, ir namas
lieka dykai.

Prince. Alhrjvi'n Ivarinįc raudonoje. bleM.-.'ėliję, 10c, "inppy" raudonumą krepiiu'cyje, .5c, ir puraukiame avariniame ir pusivariniama
humidort,

Pirkite

R. J. REYNOLDS TOBACCO

$36,000

Neša randos per mėnesj $300, per metą $3.600, tai
per 10 metų išrenki savo visus pinigus ir propertės

.Tųs palite rultyti taip smarkiai ir ilgai, kaip norite, nuo saulf'lek'o
iki saulėleidžio, ir jums liežiuvio niekuomet
neskaudės, nes Irince
Alhert yra padarytas pagelba tokio patentuoto
kuria
proceso,
prašalina "kandimu" ir džiovuiną. šisai procesas yra išimtinai niubiį rankose. Jokis kttas tabakas negali buti tokiu, kaip Prince Albert.

Taigi kuriems yra malonu linksmai
praleist dienele ant tyro oro, tai nenes
sivėluokit,
karas
speeiališkas
(3pringfield-Maptewood) išvažiuos n-io
Peunsylvanijos stoties 10:30 prieš
piet us.
Su pagarba,
A. Stanisiovaitis.

HALSTED

namas,

Nnge Albert

Draugtfkas Išvažiavimas!

ANT

VISI

"

yra 6 pėdą 5 coliu augšiumo,
(Outingas)
plaukai tamsiai gelsvi, burna raupuorengiamas per Antaną Stanislovaitj,
ta.
Katras pirmutinis danes man kur
nedalioj birželio (June). 13 d. 1915 m.
'jie randasi, tas gaus i> doliarius do- Alen Len Giriose .Hilton N. J. Pravaną.
sidės 10:30 prieš pietus. Tikietas porai $2.00; pavieniam vyrui $1.25.
Taingi užkandžių ir gėrimų bus iki
valiai prisisotinti visiems dykai.
vyras

Ant

MINTIS"

Ave.

moka už lotus brangiau negu
O kada ten gatves išbrukuos, bus

ten

nauji kaštai.

vėl

"Lais. Min." kaina metams $2.00.
Pusei metų
1.00.
Pavienis numeris
20c.
Siųsk 20c kad ir krasaženkliais', tuoj
gausi "Laisvosios Minties" vieną numerį. Adresas:
"LAISVOJI

Chicago,

st.,

Bridgeporto. Ir
galėtų pirkti.

Mintis tarnauja Amerikos
.ieiuviams jau penkis matus.

2627

properčių kainos dar pigios, bet jau žydai
grekai patėmijo, kad čia yra gera biznio vieta ir
pradeda propertes pirkinėti. Todėl ir čia netrukus
kainos pabrangs, paskui turėsite mokėti brangiau.
Piet-rytinį kampą 32-ros ir llalsted Sts. nupirko
žydas ir jau pradėjo statyti 3 augštų biznio namą.
Xo. 3210 So. llalsted St. nupirko grekas, kuriame
atidarys "Fruit Store."

čia

Laisvoji

CHAS. RINGEI?,

Racine, Wis. 2024 E.

et.,

Pajieškau savo tikro brloio Mateuso IJdeikio.
Jis paeina iš Zalakų
i ainio, IJžventės parap., Telšių pav.,
Kauno gub.
Aš girdėjau, k;wl jis
fr dar pa
j ra atvažiavęs Amerikon,
'jfeškau savo pusbrolio Konstantino
Udeikio; jis paeina iš Užvenčio miesto ir tos parapijr.s, Šiaulių pav., Kauro gub.
Jis pirmiaus gyveno fhicagoje. As pamečiau jo adresą ir dabar nebegaliu susirašyt.
Prašau jų
pflčdv, ar kas apie juos žinotu, atsišaukti

lis

papuoštas

Cia

Xo. 3215, 3217 ir 3219 So. llalsted St. taipgi
derina žydai statymui didelio departamentinio storo.
O lietuviai ką daro?
Važiuoja Į miesto pakraščius
lotų pirkti, kur tušti laukai, gatvės nebrukuotos, ir
kur biznis nei už 100 metų nebus toks. kaip ant

gaLaisvoji Mintis yra labai didelio
kie- formato
magazinas ir trumpoje ateiGy- tyje mano dar padidėti.

medžiais.
savo
Pajieškau
Antano venk vienam Hiate ir imk
draugo
randą
fveistrio, Kiaulakių kaimo, Oargžduit/.
Kaina $2,500.
kitą
Hiatą.
no parap., Telšių
pav.. Kauno gub.
Turiu labai svarbų reikalą. Jau šeži Mažas imokėjimas, likusioji damą^,

Dabar Geriausia Bizniui Vieta yra Bridgeportas.
ir

Conn.'

žlnir adresu:

imti ir vokiečiams atiduoti. Lietuviai tada galės vokiečiams bernauti už
puoduką juodos kavos, arb-i kraustytis kitur sau tėvynės jieškoti.
Ir Amerikos lietuviams nereiks Lietuvon
grįžti,
kadangi jų tėvynė jau bus vokiečių rankose.

Todėl Amerikos lietuviai pasirūpinkite čia Amegeresnes biznio vietas, kol kainos pigios, kad čia turėtumėte antrą tėvynę, ir kati nereikėtu jums ir ji -m vaikams
visą amžių svetimiems tarnauti. Jus matote, kur tik
geresni storai, vis yra
žydų arba vokiečių rankose. Kodėl? Todėl, kad

Chlcago, 111.

BUK

Jeigu rusai neįstengs v u!-, iečių i> Lietuvos
išvyti, tai lietuvių ūkės, laukai ir namai bus at-

rikoje užpirkti

nuudai, kuriojo paaiiIfit.ta įvairios ligos, nuo kurių SEVERĄ'S REGULATOR
tavo atitaisymo ir
stiprinimo ypatybėmis moterims yra geriausis draugas, nes minėtoji
palengvina jų kentėjimus. Pareikaluvus, knygelę pasiunčiamo dovanai. gyduolū
Scveros Reguliatorius kaStuoja $1.00.

tris
lotus ant KedParsiduoda:—labai pigiai namas už zie ave. ir 38-tos gat., už kuriuos ten
$1.700; neša ramios $21 į mėnesi. moka žmonės po $800.00
ką. j kokią vietą nežinau. Ji pati. Kreipkitės ypafiškai pas:
A. OLSZEVVSKI BANK,
r.r kas kitas, malonės atsišaukti ad3252 So. Halsted St.,
A. Zigmantaitis,
Chicago, III.
resu:

tėjimo, nevirinimo, dispepsijos, kepenų ir

Nevirinimas,
"Per dvi sanvaites laiko vartojau Severos Gyvasties Balsam;) ir pradėjau jausties daug gcriaus.
Ilgą laiką keiitėjau nuo nevirinimo, kas
pridavė man nemažai kentėjimo, bet kuomet pradėjau vartoti minėtą gyduolę, tai mano nesmagumas praėjo ir dabar e?u sveikas.
Rekomenduoju
šiif gyduolę visiems kenčiantiems nuo skilvio bet*
verkės". Dymian Moroz, Bos 14, Duffield, Micb.

lotai, yra

VOKIEČIAI DA VIS LIETUVOJ TE BESĖDI
AR HUSAI JUOS IŠVYS-NEŽINIA.

var-

uškio-

išmokes-

lengvų

jųs žinote, kad
sykius vertesni už

nuo

Mėgintojai geriausiai iftniKkina jo gerąsias ypatybes.
Perskaityk sekantį taškų:

čių.
Ar

toti

[Severoa Gyvasiiaa Balsamas]
Kaštuoja 76 centus.

$050.00
$650.00
$675.00
$675.00
$700.00

už

Patariama

OF LIFE

:*&

I

Parsiduoda už $3,500.00
bizniui.
Lotas 25x125.
So. l'niou ave.

Parsiduoda

SEVERA'S
BALSAM

tknw.

VIETOJE.

3012 Emerald ave

se-

8iIpi#jBoJ«rt»8

Pietrytinis kampas Emerald ave. ir
33-čios gatvių, 48 pėdos plotis,
Tinka visokiam
125 pėd. ilgis.

Triškiu
parap., Maldenių kaimo. Apie 8 ar f*
metai algai, kaip atvažiavo Į Ameri
Kauno

GERIAUSIOJE

fx
rfiš^gtip-

Virini

Į

DARBAI IR UŽMOKLSNIAI.
Pajieškau savo pažįstamo .MotieGerus darbus ir gerus užmokesnius
jaus Januškos, Kaniūkų kaimo. Skirsnemunio parap.. Kauno gub. Gyveno gauna tie, kurie moka angliškai kaluos šioje šalyje angliška kalba
Jau 20
metu bėli;
apie Boston, Mass.
yra dideliu turtu. Mukų gi būdas moadreMeldžiu
atsišaukti
Amerikoje.
kinimui angliškos kalbos yra iš visų
su;
geriausis. nes j trumpą laiką, dar be
Marijona Baltruna.
110* Poplar st.,
Phiiadelphia, Pa. jokios pagelbos mokytojo. Tamsta išmoksi angliškai kalbėti, skaityti ir
rašyti. Neatideliok, bet kreipkis dėl
pilnesniu žinių pas:
Pajieškau savo pažįstamos mergiS. Laudanskas.
nos Marcelės Ramonaitės; ji paeina
2943 Quinn St.,
Chic-.go, III.
iš

;

Jmokėk $10,000,

CO., Wiwton-Salem, N. C

o

reštą pati randa išmokės.

2 augštų medinis namas, pirmas augštas štoras
ir 4 ruimai; antras augštas du flatai.
Kaina
$7,000
•
Neša randos per mėnesj $75.00. per metą $!>00.00, tai
per 8 metus išrenki savo visus pinigus iš randų, ir
narnas

su

lotu lieka tau d>kai.

Jmokėk tij $1,000,

o

reštą

po $75.00 ant

mėnesio,

tiek kiek randos gauni.

SAUGOKITĖS
firmų,

kurios neduos Tamstai užganėdinimo už Tamstos pinigus.
Tik musų

kompanija
pilnai

užganėdino

daugypatarnavimu
ir
Grafafonais,
kuriuos męs gvarantuojame ant 15
meti).
Ant musų garsingu grafafonų, kuriuos męs parduodame tuoj
užmokant
lr ant išmokesčio po
$1.00 [ MĖNESĮ
ninku.
Tamsta gali klausytis ir
dar savo namuose
pui-

bę žmonių

čia yra mano pačios paveikslas.
Mr. S. Jonaitis,
118 NT. Walnut St..
Dunuoin, 111.

Pajieškau savo sesers Marijonos
Survilikėfl, paeina iš Kauno gub., Raseinių pav.f Jurbarko vai?., Rukšnhj
Dainio; ji yra apsivodus, bet nežinau
jos vyro pavardės.
Apsivedė Chioagoje keli metai atgal ir išvažiavo
} Lietuva (seną krajy). Girdėjau, atgal pargjzo j Ameriką.
Jeigu kas
žinote, arba girdėjote apie ja, labai
maloniai prašau duoti man žinią sekančiu adresu, o aš už tai atlyginsiu.
Mr. Anton Savil,
General Dalivery,
Detroit, Mfch.

yra viena, kuri
su

musu

kiausių-muzikos
3

ROYAL PH0H06RAPH GO.
91 Ea«l 4th 81. D«pt. 70.
NtW YORK, N. Y.

ir

daini-

Wįn<>l»i mMinlmo
*4 ir tOtftlniĮlr muiikoa

uMyka.
Rašyk

reikalaudamas musų puikaus iliustruoto katalogo uždyką.
mums

MILDA-TEATRAS

PINIGAI

3138-42 So. Halsted St.

Geriausiai, greičiausiai
pigiausiai
Persiunčia

vą-Rusiją

ir

Pinigus į

Lietuir visas da-

lis svieto ir

parduoda
Šifkortes

A. OLSZEWSKIO

BANKA
3252 South Halsted St.
CHICAGO, ILL

Turi

geriausią

pilnas žmonių.

pasisekimą. Kas nakt

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius vaidinimus už pigiausias kainas.

2 augštų mūrinis namas, pirmas augštas štoras
ir 3 ruimai, antras augštas 2 flatai. Užpakalyje $500
verta3 tvartas.
Kaina
Ne'ja randos per mėnesj $75.00, per metą )000.00, tai
per 9 metus išrenki savo visus pinigus ir n^mas su
lotu tau lieka dykai.
Jmokėk tik $1,000, o reštą po $80.00 ant mėnesio.

Šiaurvakarinis kampas Halsted ir 32-ros gatvių,
prio Mildos Teatro, lotas 62 pėdų platus, 135 pėdų ii
Ant pirmo augšto gagas, geriausiai tinka Moteliui.
lima padaryti 3 štorus ir restauraciją, ant antro ir
trečio augšto 100 ruimų.
Loto Kaina
$15,000

Už Sc čia pamatysi
gražesnį Teatrą,
kaip vidurmiestyje už 50c.

Jei turi

Kainos šiokiom dienom 5c
balkono, 10c žemai.

statysime Hotelj kokj norėsi.
Biznieriai apgalvokite šig gerą propoziciją.

ant

$8,000

pinigų užmokėjimui

už

lot.7,

tai męs tau pa-

Subatom ir nedėliom 10c bal-

konas, 15c

žemai.

Prasideda 7 valandą kas vakaras
Sabatooii ir nedeliomi 2 vai. po pietą.
Jei nori linksmai praleisti
liuoso laiko, tai ateik

valandą

MILDOS-TEATRĄ.

A. 01szewski Bank
3252 So. Halsted St.

Chicago

Naujas

Savaitin's Laikraštis

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!
1
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė-''<
dymą, 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus.
Vy-

)

Telgsjkopai

"ATEITIS"
"Ateiti* yra bepartyvl.škaa lalk-

J
rafctis, tarnaujantis jaunimo <
Ir kulturou roikalamn. Tai- J
pina daugybę jvair.ausii; ži- )
nių. Didelio formato, 8 pual.
Kaina tik $1.50 metama, o 5
85c. pu5.?l metn.
<
"A'.eitį" ialoiiinčj^ bendrovė, inkorporuota ant $25,000. Da- )
i>a>*
laikas užsirašyti "Atei♦Į". Reikalaukit vieno numerio pažiurfjimnl ufcdykr).
<

ir

Stereoskopai.

ir vaiknams padarome ant orderio
naujus siutus nuo $30.00 iki
$50.00 už pusę kainos. Truputei) nešiotus nuo
$25.00 iki $60.00 ant
orderio darytus siutus parduodame
po $5.00 ir brangiau.
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir
brangiaus.
Vaiku siutai $2.50 iki $7.50.

rams

j

Skrynios

ir

valyzai.
S.

į

GORDON,

1415 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILL\
Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai.
Subatomis esti
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedeldieniais—ik*
C vai. vakare.

j
j

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULIPRIE

Adresuokit taip:

,

"ATEITIS"
366 W.

Broadvvay,

BOSTON,

SO.

MASS.

Visi lietuviai rašykitčs prie Susivienijimo
Lietuvių
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. j menesį, gaunate
;S S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.
Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS,
307 W. 30th St.,

Plione Orover .->002

DR. K. DRANGELIS

pamatyti

S.L.A. Sekr.
New York City,

LICTUVY8 DENTI8TA9

pigiausių

patai

3261 $9. Haistad Si.
Fritiai A.

vienu

r.

Dabar Jau Galima

J. JON1KAITIS

ir

šįfkortės

UKĘ PIRKTI?
Jeigu nori ukę pirkti patogioj vie
toj ir geros žemės už nužemintą kainą, ta: neatbūtinai greitai rašyk laišNORI

GERIAUSIOS

sodams.

atvažiuoti

Kelione

ima

tik

13

dienų

Amerikoj

per

3252 S o. Halsted St.

D-re Maria
Moterų

Chicago.

ttc 6:S0 iki
1.1 v7:00 iki

157
191
195

vaikų ligų specialistė

196

Rezidencija
5208 W, Harrison Street

12:00 vai ryta
8K)0 vai. vale,

216
220
245
246
265
275
286
287
298
305
325
327
330
340
343

Valandos:
tiktai iki 9:00

9 £0 iki 12:00 vaL
ryto

kiekvienirytj

496
C00
642
656
657
658
679
683
722
737
743
760
761

GERIAUSIAI PADARO:
Rusiškas Dovierennastis, Aktus pirkimo,
pardavimo, išrandavojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje•Rusijoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon-Rusijon ir visokius kitua rejentališkus raštus padaro gerai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir
pinigus,
paliktus Rusiškuose Bankuose.
•

Dėlei Informacijos
kitų miestu raštų,

Ohicaglefiai kreipkitės asablškal,
adresuojant:

o

13

3252 Su. Halstel St.

Pasiklausk ži-

ną nfiu.

jų

f j
Valandos

Joseph J. Elias, Savininkas
S. Wood St, Chicago.

trečią procentą ratomla
Siunčiame pinigus | Tisas svieto dalis pigiai, greitai ir t«i
■ingai, o svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir parduodame.
Parduodame šlfkortes ant visą liniją J
krajų ir ii krajaus, taipgi tikietrr
mokame

Rašomos Mašinos.

metų.

geležinkelių
Europą.

po

visą Ameriką

$1.15
'.

20
45
10
10
40
20
10
.15
50
20
10
15
10
10
15
10
15
10

Robinzonas Kru.iius.
Morališka Pasaka
Akis ui Akj, Dantis už D?ntj
Consilium Facultatis.

Dekliamiatorius
Dėdė AtVžiaavo
Draugas, drama
Geriaus Vėliaus Negu Niekad

ir

sios

geriaurašomosios maši-

nos

(typewriters)

"New
$10.00.

American"

už

Jeigu nori turėti drūtą, pigią ir gerą rašomąją mašiną, tai pirk
"New American," o nesigailėsi.
"New American" ra60 taip gražiai, kaip
mašina, pirkta už $100.
Jos sistema taip paprasta, kad kiekvienas,
paėmęs ją j savo rankas, iš pirmo sykio supranta, kaip su jaja ra-

Musų Banka Išdirba visokius raštus
Ir dokumentus visose kalbose ir duoda roda lietuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškal Ir
i-aiškus. Tik kreipkitės vlršm.'nSpt
tc antrmAii.

biie

gų

prisiunčiamo

nįįciKonib

ir

šyti.
Katallogą
rašomųjų
mašinų ir visokių kny-

uždyką.
pcrKupciar.-s,

peiKani

Kenas

masinas, duodam

nuošimtį.
ReikalMdaml

adresuokite

Šitaip:

LIETUVA PUBLISHiNG
3252

So.

Halsted

str.,

gerą

1149

:

Guminiai Batai. II. Nuo Ausies Lig Ausies
Jonukas ir Marytė
Katriutės Gintarai

Kunigo Gramulos Raštinyčioje
Lizdas Naminio Liūto.
Linksmos Dienos

20
10

25
10
15
.10
10
20
10
20
15
20

Caru80

Apdaryta.

10
.25
20
10
15
25
10

15
10
10
.15
25

Chicaflc,

III.

51.00
„.

40
20
75

$2.00
52.50
10
20
35

Taipogi Lietuvos"

Knygyne randasi visokios svetimų
spaudu Lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje'
perkupčiams

duodame gerą nuošimtį.

Reikalaudami Katalogo, kurj prisiunčiame uždyką, arba
ir pinigus, adresuokite šitaip:
siųsdami

tl/.s^ymą

LIETUVA F9BLISHING C0.
A.

OLSZEWSKI,

3252 S0. HALSTEO ST„

CO.,

75

1102 Geografija arba žemės Aprašymas
Apdaryta. ^
1199 Išsivystymas Vaisiaus Gyvūnų
1201 Iš Kur Atsirado Musų Naminiai Gyvuliai
1218 Kada
Kakiu Budu Svietas Susitvėrė

ir

Vienas

degėjas

arba

Urba smarki ugnis.

keturi—augšta liepsna

arbaž oia

Jokių anglių, suodžių ar pelenų

^Įew Per/ectiort
Oil Cook-stove
reiSU'a goresnį virimą už mažesni kašta-ir vesią, švarią virtuvę. 1,2, 3 ir 4 deg?jtį didumuose su kfcb'neliniu viršum, nuleidžiamomis lentynomis. rankenomis rankšluosciams ir tt.

Perfection Aliejus Duoda Geriausias Pasekmes.

STANDARD OIL COMPANY
(AN

INDIANA CORPORATION)

CHICAGO, ILL

Bridgeport Clothing Go.

tk

51.00

Atmosferoj arba Meteorologija

1161 Biologija aslia Mokslas apie Gyvus Daiktus
1182 Dvi Kelion} { Tolimu šiaurę
1190 Gamtos Istorija.
50c.
Apdaryta

Agentams

TAUPUMAS VIRTUVEJE

10
.'

Eilės
..."
Revoliucijos Dainos
Akyvi apsireiškimai Sviete
Apie žemę i rKitus Svietus, Jų Buvi ir Pabaisa.

Apsirengimai

20

$1.50

Apdaryta

Pigiausios

ir

Parsiduoda:—Puikiausias
LocomoLimosinas, 6 cilindrų, 50 arklių spėkos, 7 pasaž'erlams. brangiausio darbo, geriausiame padėjime, taip
Kaštavo $G,750, parsikaip naujas.
duoda už $1,800. Turintis šj automobilių gauna pirmenybę visuose pagrabuose, parodose ir t.t.
Taipgi parsiduoda Welch Detrolt 7
pasažlerių touring automobilius gerame padėjime, tvirta
mašinerija, gali
važiuoti kad ir
prasčiausiai^ keliais.
Kaštavo J3.590, parsiduoda už
$500.
Atsišauki t pas
DR. KŪLIS,
2259 So. Hal*ted Gat.,
Chicago, III
Telephone Yards 1532.

Pasaka apie Adomą ir Jievą
Ponas ir Bernas

987 Gyvybė
Keplos Kančios
Pirmieji žiedai.

1014
1069
1080
1144
1145

Priimame pinigu* ) Banką užčėdljimui nuo vieno doliario ir daugiaus

ant

25
40
20
10
15
10

922 žmonės.
Drama
976 Eilėmis ir Proza.
986 Girtuoklių Gadzinkos

Savings Bank

4600-4602
Ir

.10

867 Sulyg Naujausi'is Mados.
869 šalaputris.
Komedija
871 Siaurės Karžygiai
908 Vyrų Vergija,
Komedija
920 žilė Galvon—Velnias Vuodegon

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomls nuo 8 ryto iki 9 vakaTo. Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1
po piety.

Riurft

Chicago.

15
25
20

Nam^lisš ant, Volgos.
Nakvyne.' Ą
Olitipa. Pasaka
Pagal Įstatymus
Pasaka apie Kantrią Aleną

832 Pirmi žingsniai
837 Pono Feliso Atsilankymas, Komedija
840 Prieš Vėją Netapusi

Ckicago, fll.

3224 So. Habted St.

$1.50

830 Piršlybos.
Komedija
831 Pinigų Nėr.
Sceniškas Vaizdelis

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS

v

Brovei* 700

51.25

Apuaryųi.
Makaro Sapnas.
Apysaka
Maxim l-yrkij.
Paaukojimui.

8^8 Pietro

dovanai.

Nossokoff'o Barber, Hairdresslng ir Manlfturlng Mokykla, 1202 Penn ave., PittsSeniausi ir atsakančiausi
burg, Pa.

ant

South Halsted Furniture House

$1.00
51.25
$1.25
51.50
$1.25
51-50

771 Medicinos Daktaras, komedija
773 Migla.
Komedija
•774 Mindaugis, Lietuvos Karalius
775 Milionai Vandenyj.
7S7 Nastutė, 2 veiksmų Drama
827 Perskyrų Teisėjas, komedija.

Visokiuose reikaluose
Informaciją suteikia dykai.

mokęs barzdaskutystės, busi liuosau
visoj pasaulyj,
ltašykite—o gausite

darbus

Krautuvė atidaryta vakarais:
Utarninkais, Ketvergats ir Subatonis.

Tclcphone
35
15
$.150
52.00
20
15

Velnių
Apdaryta
Karės Laukuose
Laikrodininko Atminimai
Lietuviškos pasakos Įvairios. Dalis I
i.
Apdaryta,
Lietuviškos Pasakos Įvairiąs. Dalis II
Apdaryta
Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis III
Apdaryta
Lietuviškos Pasakos vairios.] Dalis IV

oras.

Nusipirkę pas nius kūdikiams vežimėlį (Baby Carriagc),
lengvai ir parankiai galėsite kūdikius išvežti ant tyro oro.
Vežimėlius męs dabar parduodame nužemintomis kainomis.

6.00

Pragaro Atgijimas
Raistas—The Jungle.
85c.
Apdaryta
Revoliucijos žmonės
Rymas. Romanas. $1.25. Apdaryta
Sapnai, pasakaitės
Sidabrinis Kryželis
351 Simukas ir Magdutė
409 žmogus Nepliuškis
485 Pamokslai Išminties ir Teisybės

Rusiškas
Lietuvos Rejentališkas Biuras

!!l.

197
198

TeL Austin737

Nedčlioms
tuo

Kodėl esi nenaudingu, Jeigu sa mažais iškašfiais gaii išmokti gerą amatą; kur tik tinka ten gali darbą turėti ir butl pais ant savęs ponu.
Iš-

Town oi Lake

ir

f tone Canal 1203
Valandos:

DARBO .VISIEMS.

visokius

vasaros

KNYGOS:

No. 2117.
Pusi. 1274
2119 ŽODYNAS.
Tas patB

Dowiatt-Šass

Ofisas
1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Woodgat.

(rengimai; expertai mokina; Jrankiai suteikiama; darbas kiekvienam žmogui;
ateikite pamatyti mus arba ra-šykllt
uždyką gaunamoms informacijoms.

Męs duodame
Jleškantiems.

IŠLEISTOS

4 Allumna ir Kitos Pasakos
95 Gyvenimo Vaizdeliai
126 lš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei

MOKYKIS BARBERYSTĖ8.
Męs išmokiname -šio lengvo, švaraus ir gneitai išmokamo amato
} kelias trumpas savaites; geriausi

SCHOOL,
Chlcago,

savo
mažiems kūdikiams.
Geriausias būdas palaikyti kūdikių s" eikatą, tai tyras saulėtas
tos

kaip No. 2118, tik apdarytas pilnai
(Full Morocco) brangia Morocco skūra
7.00

State Bank Building,
Scottville, Michigan.

mokykla apielinkėje.

Chicago, III.

2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalbos, 439 pusi
$2.00
Kietais audimo apdarair
2.50
2117 ŽODYNAS Angliškai-Lieiuviškos kalbos. 835
3.00
pusi
Gražiais S'Half Morocco" skuros apdarais
4.00
2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir
Angliškai-Lietuviškos
kalbų vieuoje knygoje. Formatas ir apdu.ai tokie kaip

A. 01szewskio Bankoje I

J Scottville, Mich., aš turiu
goriausių žemių su moliu, juodžemiu
Ir maišytų žemių, geriausio gatunko,
kokių gali rasti Amerikoj. Apgyventame gražiausiame krašte nusipirkęs
nuo manęs farmą, pats ir tavo šeimyna džiaugsis ir tapsi bagotu farmerių.
Norlotl pirkti ger* farnij rašykite
tuoj, gausite žemiapj (mapą) lietuvių
fcoionijos ir farmu katalogą. Adresas:
ANTON KlEDiS,

smulkmenas

Pasenęs, sugedęs maistas kenk:a sveikatai. Vasaros m jtu neatbūtinai reikia turėti ledaunę

CO.,

"LIETUVOS" Knygynas.

"LIETUVOS"

Šifkortes ir pasportus gausite

manę?!

visas

PUBLISHING

DIDZIAUSIS

FARMOS:

aš jau esu pardavęs 320 farmų
lietuviams aplink miestą Scottville,
Mason County, Alichigan.
Kuris yra
turt'ii:giausis farmerių miestas visame
stato Mich.
Viduryj derlingiausių ir
gražiausių, lygių laukų keliai žviruoti
(plentai). Upės ir ežerai pilni žuvų.
Scottville yra lietuvių koiionljos cen*
tru; randasi arti prie Michigan ežero
portavo miesto Ludington.
Turime
geriausią transportaciją vandeniu*— laivais ir geležinkeliais; turime turgus,
Javų melnyčias, bankas, bažnyčias,
geriausias mokslaines ir visas vlgadas. Ilgai nelaukdamas atvažiuok pas

PILNAI

syKiu,

Kiekviena motina nori sveika-

Turiu

BURKE BARBER
610 W. Madison et.,

LIETUVA
Halsted ctr.,

So.

$71.00

kur

Peopies

perkant

Archan-

iš

daugybę
farmtj neišdirbtų žemių labai pigiai
parduodu ant lengvu
išmokėjimų.
Žemė atsakančiai gpra.
Didžiausioj
Amerikoj lietuvių farmerių koliouijoj
ir

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų
[Furniture) Krautuvė Chicapje,

kainų—$3.20.
bet

serijų

(Ice Box), kad maistas nesuMęs turime didelį pasirinkimą gerai padirbtų ledaunių
ir dabar jas parduodame labai
pigiomis kainomis.

vandenį.

Pigiai paruuoau geriausias gatavas
larmas su budinkais, sodnais užsėtai?
javais; turiu visokio didumo farmų.
žemė- molis su juodžemiu ir molis su
omlltimls maišyta, derlingiausi žemė;
pirmo sorto visokiems javams ir šienams

t>

gestų.

Chicagos į Petrogradą (Peterburgą)
$64.60

nlnojp, llettivii) ukinlnkij kolionijoje.
Antrašas:
D. B. Pratapas,
Madison, Wis.
437 \V. F)aytnn st.,

FAPMOS

3252

Išvažiuoti iš

Wiscon-

County,

Rusk

žemes

apie

o

į Lietuvą.

gelsko į Chicagą kaštuoja

paaiškinimu

plačiu

prašydamas

<oc.,

Cti:ago.

461! So. .As'lanl Ave.,

ku

Kaina

Atvažiuot iš Lietuvos

MEDIKAS IR CHIRURGAS

AR

iKiBisnuiiu

3224=26 So. Halsted St.

parduodam visko, už $3.20.
Ivataliogų Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiame
uždykų.
Reikalaudami adresuokite šitaip:

Chlcaga,!!!.

Ollev*kio Btak)

PHCNE 3R0VER 4247

D

žemių

svetimi;

darmiestus,
gražiausius
žus, sodus ir puikiausias
viso svieto vietas, tai nusipirk Teleskopą su siereoskopais (5 serijos, 174 visokie paveikslai) už pačių

VAI ANDOS:-nuo ti iki 11 ryle nuo 1 ik
4 popiet nuo 7 iki 9 vak. Nedėliom

lalirtj-

So, Halsted Furniture House

Jei nori savo namuose
linksmai praleisti laikų ir

Į Męs
Imęs

vis darome biznį dėlto, kad
užlaikome pagal vėliausios
mados aprėdalus. Pas mus gali

gauti

mažiausios ir iki dimierti siutus už mažesnę kainą negu kitur.
Skrybėlių, šilkinių marškinių ir
c" e ve rykų—geriausis rinkinys mūnuo

džiausios

sų

krautuvėje.
V

Storas Atdaras
Vakarais
Utarninke, Ketverge, Subatoj, Nędėliomis

Pres.

ligi pietų.

CHICAG0, ILL.

Bridgeport Clothing
3246-3248 So. Halsted St.

C®,
Chicago, 111.

1

Mokinant Angliškai

Visose daly«e Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, k urjou kiekvienas Kali ii mokti Angrlifeką kalba, labnitriunimine laike, ilo* moMokikyklos naujausia ir tobulinčiau sia
name per laiškus, visoaei i-riytc, už labai maiu atlyginimą: leipjau kleatafc dienomis ir vakarais.
Joieu nori iSmokti greilačAngli) kalba, ateik ar
raiyk platesnių žini*.

Jau

Išėjo Iš Spaudos

AMžtlofla SohdMbof Lu|«a^ea

Liefuvišky Knygu

norinti

protą ir iSsimokinti
kalbą, kviečiami pirktie

Knygas iš mano krautuvės.

ISTORIJA

i

savo

angtiSką

VEIKALAS

TIKĖJIMU

Krautuve,

Mylėtojai gerų kniagų.
išlavinti

MILŽINIŠKAS

Chlcigo, IU.

1741 W. 471h Striat,

Čih

gaunama visokios lietuvi Škos
knygos, taipgi angliškos ir lenkiškos ant užsakymo. Scenos mylėrateliai imdami

toji}

kompletus,

Visas veikalas sudaro 1080
puslapius gražaus ir
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlinv
gais piešiniais, kurie palengvina" skaitymą ir padaro jį
daug vąizdingesniu.
Šia milžiniška knyga parašė, bendradarbiaujant visai eilei kitų mokslininkų, žinomasai visame
pasaulyje
mokslininkas D. P. Chantepįc de la Saussaye. Lietu-

gauna papiginta kaina. Krautuvė adara kas vakaras.

s. v

Iš

kitų miestų atsišaukusiems,

pasiunčiu kataloįą dykai. Adre.:

M. J DAMIJONAITIS
901 Wesi 33-rd St,
CHICAGO, ILL.

vių kalbon

3252 So. Halsted St., CHICAGO, 1LL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
Įsteigta

Attorney
Stock

1893 metuose.

C

Eichinge Bldg.,

pinigus taupininuii nuo vieno Doliario iki didžiausiu sumų ir moka už juos
3 procentą metams.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų
išmokesčių.

i:ago III.

ftooms 1107-11II
1174

6jv. 3112 S. Halstsd St., arti 3l«u
'iclepbonc YurdsjiSO

AT YDAI.

Iš

priežasties europinės karės
dabar negalima gauti
jokių knygų iš Europos. Bet męs da turime

yra didelio formato, gražiais tvirtais apdarais, nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso
titulu ant nugaros.

Knyga

keletą lietuviškų liuteroniškų
maldaknygių ir giesmių knygų savo" krautuvėje, ir
pas pas mus da
galite jų gauti.
Todėl, kurie reikalaujate minėpo

PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose batikose.
JŠMAIN'O ruskus

pinigus

ant

amerikoniškų

ir amerikoniškus ant

ruskų.

SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus

važiuoajntienis Lietuvon, Rusijon.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles,
las ir visokias kitas išmokestis.
vedimo rokimdų biznyje. Jokis
kančiai savo bizni vesti.

kuriais tai čekiais jie apmoka algas, biČekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas
biznierius be bankos čekių negali šiądien atsasu

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus r ej en t ai i skus raštus gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios
nė

ugnis negali prieiti.

tų

knygų,

tai

pasiskubinkite,

Telefonas

gali šioje Batikoje

atlikti

savo

reikalus per laiš-

_

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St.,

Atvažiavusius IŠ KITUR MEL.C.ŽIAME aplankyti ir mu&4 Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis

nuo

8
8

Panedėliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo
Nedėliomi nuo 9 ryto iki I po

ryto iki
ryto iki

9 vekaro.
6 vaksro.

pietų.

buti

Chicago, 111.
Reikalavimus

šluoml apreiškiu pagodotai visuomenei, jog čsu seniausias gydytojas
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22
metus, perkėliau savo ofisą ir gyvenimu j savo locną narna po numeriu

Moi-gan

Lietuva

A.

Užsirašyk sau

ar savo

Lietuvoj

bei

LIETU'VIU DIENRAŠTIS I
|

jau

GHICA60, ILL.

CORNER ISth STREET

Literatūras ir Politikos iliustruotas Laikraštis
"KATALIAmerikos Lietuvių Dienraštis
KAS" paduoda vėliausias iinias .įpin kari) ir
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil-

pažjstamiems

indomių straipsnių.
eina
Dienraštis "KATALIKAS''
kai krikščioniškoje dvasioje.
DIENRAŠČIO KAINA:
$5.00.
Metams

EVESKIO Kt

11 it b

Amerikoj

l'usci metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Europoje metams

30-tus metus.

Vakarine

Anglį kalba nuo pradines iki augiausiai

IDENTIFICATION CARE
fca thc -r*R

lavimo dovanai.

REIKALAUKITE KATALOGO

J., J. Pauksztis & Co.
1.20-124 Grand Str.f
Brooklyn, N. X.

Rašydami laiškus ir siųzdarai pinigus visados adresuokite šitaip:

Augštesn. Matematika

vaitui.

Didžiausia Kningų ii Muzikos Krautuve

G. Leveskis.

ra#

Laišku rašymas

Prekybos telsis

Politiška Ekonomija
f

v -y

;

KBygvetfyste Grairail.

Istorija, Geografija

TAIPPAT UŽLAIKOMA

Ir II.

vedėjas Mokyklos

3106 So. Halsied StM Chcsgo.

DU-KART NEDELINIS LAIK-

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

į

Vokiečio

Rusų ir
Lenkų

Aritraatika

gaunito

o

pasižiūri J imui vieni numeri

i|A|fVlfl St

mUfUALft

MOKINAMA:
lietuvių }

U.00.
1.75.
1.25.
7.00.

....

Praneikite savo adresą,

Dienine ir

tautiš-

Prenumerata $2.00 metams; $1.00
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams;
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m.
Ptma'imui vieną num. siunčiam dovanai
Knygų katalogą siunčiama ant pareika-

CHiCAGO T£L£PHO6O.

LIETUVIS GYDYTOJAS
1749 SO. HALSIED SI

^

VISUOMENES,
^

ILL.

DR. A. YUŠKA

i

AMCRIKCi

VIENYBE LIETUVNINKU
Eina

CHICAGO,

Te!. Cinai. 21IS

St.

Kertė 32-ros gatvės.

OLSZEVVSKI, Pres.

3252 So. Halsted St,

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

Morgan

Siųskite Antrašu:

Publishing Ccmpany

S t.

Kertė 32-ros gatves.
Telefonas Yards C87.

3 J*49 S.

190'

apšviestu ir norintis
privalo būtinai perskaityti

save

šią knygą.

Dr. G. M. Glaser

PASARGA ABONENTAMS.

Kiekvienas skaitantis
inteligentišku lietuviu

M. Glaser

3149 S.

CHICAGO, 1LL.

kol

Humboldt -4532

Dr. G.
Lietuviai iš kilų miestų ir larmų
kus. Rašykite -adresu ; ;

Kaina tiktai $5.00. Sulyginus su veikalo didumu ir jojo svarba, kaina yra be galo maža.

jų turime, nes šioms išsibaigus, neI gausite niekur, kol karė nepasibaigs. Rašykite urnai, o prisiusime
kataliogą.
LIETUVA PUB. CO.,
3252 S. IJalsted str.,

J. Laukis.

delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Negalima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti
Šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje.
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu lietuviškai
parašytu veikalu toje šakoje.

LIETUVIŲ LIUTERONŲ

PRIIMA

vagis,

St.,

Telephona Fraoklln

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

nė

& Counsclor at Li*

Lietuvis Advokatas

30 N. LiSalle

vertė

Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių
ir baigiant dabartiniais laikais.
Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmogus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažvalgose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikėjimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant

F. P. Bradchulis

RAŠTIS

3249-53 South Morgan Street
CHICAGO, ILL., U. 9. A.

Dr.O.C.HEINE
OBNTISTAS

GAMTOS ISTORIJA

tflSiS-hmpr, 31 Ir S». Hilsted gtt
(įlymtau vlriaftlikM.) X

UL

Knyga 3 dalyse; I dalyje
Pagal Pov. Bert, vertė Dr. A. Bacevičių.
Ll dalyj—aprašymas visokiu augalų;
gyvulių;
(vairių
telpa aprašymas
ir suprantamai išaiškina gamIII dalyj—apie akmenis ir žemę. Trumpai
126 paveikslėliai: žmonių, pauktos istoriją, aiškesniam supratimui telpa
augalų, akmenų ir 1.1.
ščių, gyvulių, žvėrių, žuvų, vabalų, žolių,
ir kiekvienam žmogui reikalinga paGamtos istorija yra labai žingeidi
Gamta—tai visi; gyvūnų motina, todėl męs ją privalome geriau-

<Ui

Tel. Canal 5395

V

....

TiltphMM,

J. G. Mezlaiszkis

Oepl.

žinti.
siai

Hj^į^gi^ZPP^'

Kontraktorius ir

Namų Statėjas.

2302 S. Leavitt St.

Ta pati drūtais audimo viriais
Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės

Kiekvienas šios Kompanijos darbininkas, kurio pareigos reikalauja, kad jis su kokiu nors reikalu eitų savo abonentų gyvenimuosna,

turi

su

savim

tokią identifikacijos kortą, kaip kad

yrą

M.
901
Tel.

Canal

W. B. BOCZKUVVSKI

Mahanoy City,

CO.,

Pa.

Damijonaitis,

Chlcngo,

West 33rd str.,

(iERA PROGA!

III.

CrnrMika Bni:liškosk\lb*>

n

>•

kytifbemokytojo(apilaryta)S 1.09

Dr. fl. K. Rtttkauto

Kiekvienas abonentas, kuris turėtų mažiausį abejojimą apie tikrumą žmogaus, kuris save perstatytų kaipo Kompanijos darbininką(
gali paliepti jam parodyti savo identifikacijos kortą.

2302 S. Leavitt St. (Kampas 23-čios gat.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Adresuskit taip:

krautuvėn:

4052

parodyta viršuje.

Kiekviena korta turi parašą ir paveikslą darbininko, kuris tą kortą turi.

J.

Petnyciomis

Prenumerata metams $2.59
pusei meti} $1.25

J^cT5c.

na

Chicago

Utarninkais ir

gamtos, jos įsta-

Kas

nepažįsta
pažinti—studijuoti gamtos mokslus.
ir tolus neilgai gyvena, nyksta ir žūva.
tymų, tas nesitaiko prie gamtos,
ir paslaptis.
Knyga Gamtos
Užtai reikia pažinti gamtą, jos gražumą
210 pusi.
Popieros viršuis. KaiIstorija yra gražiai ir aiškiai atspausta,

Generalis

Eina jau 25 metai

CHICAGO,flLL.

Tel. YARDS 1532

Dr. j. KŪLIS
Lietuvi*
Gydytoja# Ir Chirurgas
3259 So. Halsttd St,
Chica^o, III.
Gydo visokias ligas moleritį, vaikij ir
■tyru Speciališkai gydo limpančias, už■isenėjusias ir naslaDtinjras vyiij ligas

NEW CITY SAVINGS BANK
4601 So. Ashland ave., Chicago.,
A. J. BIERZYNSKI, pres.
Priima bankon pinigus ir moka 3%.
Už Budėtus pinigus mii6ų bankoj duodame čekių knygutę, lš kurios parašyti čekiai tinka visur. Skolina piniPerka ir parduogus ant Real Estate.
da namus lr lotus. Išsamdo bankines
Bkryneles (boves) po $2.50 metams.

Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus

|

visas svieto dalis.
Bankot Valandos:

Panedėlials,

TELEPHONE

DR0VER721S

Geriausia Akušerka

133

jo
N; ujas Budas mokytis

raSyti

bi

10c
mokytojo
Aritmetika mokinimuisi rolcunciii, tu

paveikslais (apdaryta).. 35c
Viso $1.00

0. Jonikiene
3364 S. Halsted St.

Kas Atsius iškirpęs šitą apsrarjiniina iš "Lietuvos" ir 11.00 p«p
Dioncy order, lai gaui visai 4
knygas 00c. pigiau.

se-

redomls, ketvergais lr subatomls nuc
8 ryto Iki 9 vakaro; nedėllomis, utarcinkais ir petiiyčiomf* «nn fl ryto iii
J
I vakar®.
c

V aiku Draugas arba kaip mokyskaityti ir rašyti be mokyto-

ti)

(Kampas

34 tos)

Chicago,

II!.

P. Mikolaiuis
Box 62

New York

3117

