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lietai XXIII
AusX Dr. J. Basanavičius, Liet.
Mok. Dr. pirmininkas, išvažiavo
Prancūzija Rusiją.
Pirmutinės žinios garsina, jog j užsieni.
ne
tik susipykusios tarp savęs
X Vilniuje sustreikavo darbiir
ninkai
vandens traukimo įstaigų
'Austrija
Serbija mobilizuoja
savo kariumenę, bet tą pati daro it kanalizacijos.
Darbininkai reiftusija, Vokietija, Prancūzija, kalauja geresnio užmokesnio.
•Jtarija, net maža Belgija. Dabar Streikuoja k-li šimtai darbininku.
Pulkai renkasi
.us užginama; net Rusija užtikX V ilniaus gubernatorius išleirina, jog ji savo kariumetiės nc- do uždraudimą agituoti prieš
Dipliomatiški susinėsimai Aus- Zcmlino serbu šauliai -audė Į mobilizuoja, vien tuias dalis pri- lenkus dvarponius, parduodančius
o
trijos su Serbija tapo pertraukti, Austrijos transportinius laivus,
artino prie Vokietijos ir Austri- savo dvarus ūkiškam bankui, kukad laivu įgula taipgi šūviais atsilienes Serbija nedavė atsakymo,
jos rubežių, ka-> daroma paprastai ris dvarų žemę dalina iš Rusijos
bet šūviai nei vienai pusei
išpildys visus Aistri jos reikala- pė,
ki'iis karui pas kaimynus. Pran- Lietuvon patrauktiems rusams
\ ien
v imtis.
Austrija reikalavo nu- nieko blogo neatgabeno.
cūzija sutraukė savo kariškus kolionistams.
baudimu ir gaudymo pasislėpu- -ufmimas Serbijos štabo perdė- laivus
Į Yuloną, bet tie laivai i."
vasiu Serbijoj -ukalbiniukų ir už- tinio Putniko ir su juom
buvo Tarpžemmių jūrių
pirma
ČIŽIŪNAI, Trakų ap. Čia kidraudimo serbiškos agitacijos ir žiuojančiu aficierų Vengrijoj yra
dabar jie \ i i vienon lo, kai]) .spėjama, iš padegimo
portitose;
i karo laiko .stovį, nes
nupcikimo viešai serbų besisten- panašus
vieton
sutraukti.
Sulaikymas gaisras, kuriame sudegė 2 ūkivie- >antaikos laike niekuom nepraserbus
visus
ginio sujungti
kariško laivyno nuo ma- ninkų daržinės ir vieno tvartai
Anglijos
;
aficiesvetimo
krašto
Serbija sutiko sižengusių
non viešpatystėm
nieko bendro su vai- su visais gyvuliais.
bet rų, rąniiai keliaujančių namon, nevrų taipgi
reikalavimų,
dalj
išpildyti
dais Austrijos su Serbija neturi.
l»et Putni k
areštuoti.
Austrija tuom nepasiganėdino, negalima
Be
visi kraštai rengia
STAKLIŠKIAI, Traku apskr.
ir
atjo lydinti aficierai, įsikišus savoabejonės,
nes mano, kad ji nori vilkinti
į
kariškas pajiegas, bet ar Čia
yra dvikliasė mokykla. Valsakymą gavimui laiko geresniam Austrijos ciesoriui, tapo paleisti. jas reikės karau stumti, dabar džia buvo
pasiūliusi išdirbti pliasusitarikarau prisirengimui ir
Rusijos laikraščiai, arti val- nei
geriausi politikieriai įspėti nus statyti po vieną mokyklą kas
Auskurstė
džios
stovinti,
prieš
mui .'-u draugais, kurių pagelbos
negali. Dabar niekas negali ži- 6 varstai, bet valsčiaus dauguma
jieško. kad ir tie draugai karan triją ir Vokietiją; tą patį darė noti, ar kils karas tarp Austrijos
pasiūlymą atmetė. Pridedamovokiškieji ir traneuziškieji: vieni ir
geriau galėtų prisirengti.
Bet didelis Europoj sios
Serbijos.
pamaldos, išskyrus lenkišką
Atstovauti Serbiją Austrijoj, siundė prieš Rusiją ir Francuzi- karas kilti turės. Dabar jam yra
pamokslą
per atlaidus, bažnyčiokiti
tuom
prieš
\*okietiją.
Paryžiuj
ją,
išvažiavjjs ambasadoriui,
proga, bet gal bus galima ji to- je visos atliekama
Berline
žmonės
susirinlaikė
lietuvių kalambasado;ir
tarpu apsiėmė Rusijos
lesniam laikui nustumti.
ba.
kimus ir kėlė demonstracijas,
rius; pastoviai atstovauti jis nePaskutiniai telegramai pranekarau: franeuzai šuir
karan
kurstydami
gali apsiimti, kadangi
ša, jog Austrija nepriėmė AngDAUGAI, Trakų apskr. Javai
Ru«s»;a lengvai Rali but {traukta, Ikavo: "{ Berliną." vokiečiai gi
kad vaidai AusP.erline šaukė, jog reikia pamo- lijos užmanymo,
šioje apielinkėje, kaip pranešatoacl ir ją turės kas kitas atsto- |
su
Serbija butų pavesti ma, šįmet
kinti pusiau azijatų tautą (taigi trijos
Žmonės
esą menki.
vauti; jeigu visoj Europoj kils ditarptautiškai
taikytojų
komisijai,
tačiaus
be
kurios
VoPačiame
reiRusiją),
pagelbos
girtuokliaują.
delis karas, Europos tautoms
bet apšaukė karą ir Austrijos kamiestelyje, daugiausia žydų apkės atstovų jieškoti kituose kraš- kietija nebūtų tuom, kuom yra: riumenė
peržengė jau Serbijos
be
ir
gyventame, esama net 10 smukRusijos
pagelbos
Vokietija
tuose, kurie, neturėdami Europoj
rubežių. Taigi karas jau prasim. nebūtų franeuzų įveiku1871
lių.
nesikis.
karan
svarbių reikalų,
si; tik Rusija neleido Austrijai dėjo, sutaikyti jo nepasisekė.
Klausimas dabar—ar pasiseks ji
Kadangi tarp Europos tautu franeuzams
pagelbon ateiti. DaVALKININKAS, Trakų ap.
reikalu
yra daugybė neužbaigtų
bar gi buvę priešai draugais pa- tarp dviejų tautų aprubežiuoti, Nutarta šio miestelio
gatvės akneo
be
karo
ir
gal jis apims visą Europą.
daugelio užbaigti
tik nežinia ar ilgam.
menimis išgriūti. Apielinkės ūkistojo,
galima, tai ten didelis karas nuo Samdymuose ir Amerikos vokiš- Dabar jau ir nenorėjusios karo ninkai
nes

Vokietija turėtų gelbėti

triją,

o

Rusija gelbes Serbiją.
Lietuvoj.

—

senai

laukiamas.

Laukimas

ir

kieji laikraščiai dalyvauja, jie
jin besirengimas suėda milžiniš- siundo ypač ant
franeuzų, bet
kus tautų pinigus; todėl ne viena
Amerikos vokiečiams, jeigu Eutauta norėtu, kad jis jau syki
ropoj kiltų karas, parako durnų
prasidėtu,
nes

niekas

bijo jj pradėti, jausti nereikės;
parėkaut todėl
negali žinoti, kas iš jo gali, nors
rėkavimo ir Vokiejų
išeiti. Karo bi-

bet visi

gali pergalėtoju
tija, turbut, neklausys.
jo net tie, kurie tikisi pergalėti,

Nors Vokietijon visu partijų
nes karas ir nuo pergalėtojų millaikraščiai ir žmonės, išėmus vien
žiniškų aukų reikalauja. Karan
socialistų, stumia karau, bet valgali kurstyti vien tie, kurie ne- džia žiuri
šalčiau, geriau ir toturi ką žudyti, kuriems karas gaii
liau negu minios žiuri; ji bijosi
net pelną atgabenti.
Kur-gi yra
karo ir jo pasekmių, nes abiejų
baimė, ten didinama pavojus, ten
priešingų tautų ryšių pajiegos
platinasi visokios aliarmuojančios beveik
lygios, priešingos Vokiežinios.
Bcsiplatinimui tokių žitijai pusės pajiegos net didesnės,
nių padeda valdžios tų kraštų,
nes vien Prancūzija ir
Rusija kanuo kurių priguli karų ^raciejirau daugiau
kareivių gali stumti
tnas, nes jos stabdo net teisinnegu Vokietija, Austrija ir Italiga; žinias jeigu jos netinka, jeija. Vokietijos ciesorius Švedijos
gu gali erzinti gyventojus, arba
Stockholme susitiko su
sostinėje
svetimiems gali suteikti slepiaPrancūzijos
prezidentu ir prašė
mas žinias.
jį panaudoti savo Įtekmę ant RuKur tarp tautų nuo senai augisijos ir sulaikyti ją nuo Įsikišimo
nama* nesikentimas ir neužsitiĮ vaidus Serbijos su Austrija, nes

kėjimas,

ten

maža

priežastis

su-

erzina žmones, ten geriausia proga platinti visokias aliarmuojančias žinias, kurios visokios veislės spekuliantams ir naudą atgabena.

Tas buvo ir dabar, kada

tapo pertaukti dipliomatiski ryšiai Austrijos su Serbija. Bepla-

tinimą aliarmuojančiu žinių lerqvina jtikėjimas ir persitikrinimas,
kad visos F.uropos tautos pasi-

tik

Rusijos įsikišimas gali Europoj karą uždegti.
Prancūzija,
taipgi Anglija karo nenori, nes
net

viena, nei kita neturi ko Ser-

bijoj j ieškoti, o už Serbijos savistovystę ir Rusijos reikalus nenori save pavojun statyti.
Reikalų Serbijoj neturi ir Vokietija, todėl ji ir-gi nori, kad išrišti vaidus butų palikta vien Serbijai ir Austrijai, kad jos vien
kraują lietų, jeigu be to nebus

dalinusios j du priešingu viens
kitam skyriu; todėl tarp dviejų
galima apsieiti.
pradėto karo nebus galima vien
ministeris
Anglijos užsienių
tarp jų aprnbežiuoti, o karan Įsi- užmano sutaikymą Austrijos su
kišus dar trečiam, jau ji- visą
ko-

Serbija pavesti tarptautiškai

Europą apimti

turėtų.
misijai. Tam užmanymui pritaTodėl tai, iširus diplomatiš- ria Prancūzija ir Italija; Vokiekiems ryšiams tarp Austrijos ir tija taipgi jo nepeikia, tik kaipo
Serbijos, laikraščiai, neturėdami susirišusi su Austrija, su atviru
teisingų žinių, o jų gauti negali, pritarimu prisidėti nenori; Ausnes nei viena tauta karan besi- trija tam nepritarė.
Amerikos
atsiuntė \Yashingrengimo ir savo pajiegų negarsina.
Kadangi paprastai po per- tona žinią, buk, net kilus karui
traukimo dipliomatiškų ryšių se- tarp Austrijos ir
Serbijos, pasika karas, tai išsyk laikraščiai ir seks Europą nuo didelio karo išpradėjo leisti paskalas apie karo gelbėti, bet ar ištikro tas pasiprasidėj'mn. Buvo jau garsinta, seks, Amerikos dipliomatai, mabuk Austrijos kariumenė persi- žai pažįstanti prietikius
Europoj,
kėle per Dunajų ir apvaldė Ser- turbut mažiausiai gali Įspėti, kas
bijos sostine Belgradą, bet iŠtik- ten gali atsitikti.
Bet jeigu Serbija butų palikta
ro, kaip dabar pasirodo, nieko panašaus lentsitiko; tiek tame laik- viena prieš Austriją, ji butų
raščių paleistame paskale yra tei- Įveikta ir galėtų išnykti iš tarpo
sybės, kad Serbijos archyvas ir neprigulmingų tautų ir butų paiždo ir bankų pinigai
tapo per- balinta tarp Austrijos ir kitų Balgabenti j Serbijos vidur], nes kanų viešpatysčių. To vienok
Belgradas yra prie rubežiaus, ji Rusija leisti negali, nes tąsyk

[ambasadorius

nuo

Vengrijos

atskiria vien upė
kas panašaus
vien kad prie

Dunojus. Išviso,
j karą atsitiko, tai

X Katine, sulyg pranešimų,
VENTSPILĖ.
BUTKA, Mariam, ap. PraneSudegė Statu
įsteigta vaisiniu medžių veisimo peiliu fabrikas. Neteko darbo dč- šama, kad šioje apielinkėje vai*
lei gaisro 40 darbininku.
kai tymais labai sergą.
draugijos skyrius.
X Suvalkijoje išsiplatinusioji
ūkio ir prekybos draugija "ŽagPLUNGĖ. Birželio 27 d. buMerki kitj
GIŽAI, Vilk. ap.
rė" savo veikimo srytj platina, vo
naujai statomos čia gydyklos apielinkėse, kaip
baipranešama,
žengdama kiton Nemuno pusėn. pašventinimas, kuriame dalyvuve liai siaučia skarlatina.
vuiDaug
Pranešama, kad Kaune žadama Kauno gubernat. ir tūlas skaitkų miršta.
lius kitų valdininkų.
atidaryti "Žagrės" skyrius.
Statymo!
darbus prižiūri inžinierius A.
UKMERGĖ.

Trečius

gimnazistas, 13 metų

išgelbėjo Šventojoje skendusi pagyvenusį žmogų. Aplinki maudėsi burvs

gimnazistų, bet visi.
sakoma, išsigandę, ir tik vienas
Zekinas susigriebęs, ką reikia daŽadama rūpintis išgauti
ryti.
jaunuoliui medalį.
ŠIAULIAI.
Vyrų gimnaziją
lietuviai: Uitis, Ma-

baigė šįmet

siulis, Mačiulis, Gudelis, Verblauskis, Bredikis-Augustauskas.

Kripas ir Kazlauskis.
X Šiaulių gyventojai nori statytis antrą bažnyčią. Tuom tikslu buvo pasiuntę net specialę
komisiją Kaunan pas vyskupą,
kurisai prižadėjo visą reikalą ištirti.
X Šiaulių apskr. veterinorius
Kvedaras paskirta Tobolsko gubernijon, kur išsiplatinęs gyvu-

lių

komercijinę mokyklą. Parūpinta įstatai ir išsiųsta ministeriui.
Dabar pranešama, kad ministerija užtvirtinusi įstatus. Mokyklos
išlaidas padengs valdžia ir miestas: valdžia duosianti 4,000

rub.,

iš

miesto busią gauta apie
rub.
suvežti
sutikę
2,000
Mokykla priimsianti
akmeny,
tautos turi mobilizuoti savo kao
miestelėnai parūpinti smilčių. vaikinus ir merginas, nežiūrėdariumenes; da'ro tą visos didėsės
Be to, nutarta dar uždaryti visa.- ma tikėjimo, nei tautos skirtutautos.
Vindobonoj žmonės kemo.
pardavinės.
[svaigalų
lia
demonstracijas, pritardami
karui, vien Pragoj buvo priešinGIEDRAIČIAI.
PANEVĖŽYS. Žadėta įtaisyPranešama,
gos karui čechij demonstracijos;
kad čia įsteigta taupinimo-skoli- ti čia bitininkystės kursai, bet
daug cechų kareivių pabėga per nimo
kasa. Kasos vedėjais yra lektorius atsisako.
Tolimesnis
rubežių Vokietijon, bet Vokieti- vietos
ačiu
kam
čiolikimas
nežinomas.
valstiečiai,
kursų
jos valdžia sugautus atgal grąžinykščiai bajorai kasą vadiną
na.
šaukia
karan
ukėAustrija
"chamų banku." Žmonės tuom
ĖRIŠKIAI, Pan. ap. Gubersus, net Amerikoj gyvenančius.
"banku" tačiau?, nežiūrint jojo natoriaus prašoma, kad leistų
Konusuliai
duoda
grįžtantiems
įsteigti čia ulcio ratelį.
kelionei pinigus, Serbija pašaukė "chamiškumo," esą patenkinti.
čia
ir
aluUždaryta
monopolis
tarnyston visus vyrus nuo 18 iki
dės. Tai esanti "Blaivybės" drRASEINIAI. V ietos augštąjtį
C)o metų.
mokyklą šį pavasarį baigė 12
Serbai mėgino per Driną Ven- jos įtakos pasekmė.
lietuvių: L. Yedeckis, Pet. Dočbet tas
ne-

grijon įsiveržti,
pasisekė.

jiems

Peterburge, atėjus žiniai apie
karo prasidėjimą, žmonės kėlė neprielankias Austrijai ir Vokieti-

KAUNO GUBERNIJA.
KAUNAS.

kus, J. Ignatavičius J\ Laiba,
Domas Norbutas, K. Ramanauskas, Ed. Rulinskis K. Simonavičius, Ant. Staskevičius, Vai.

ap.

Prasidėjusi čia apie Kalėdas skarGUBRIUNAI, Šiaulių apskr. latina nesiliauja. Nuo epidemirašoma, tai esąs jos pradžios išmirė apie 50 žrne
Kaip "L.
didelis 150 kiemų ir 1.000 deš. nių, vis jaunimo. Pasirodo lig;ir \ ilkaviškyje, kur
jos pirmia*.
turįs kaimas. Nežiūrint žemės dernebuvo.
lingumo, ūkininkai gyveną skurdžiai, uždarbiaują prie geležinkelio ir aplinkiniuose dvaruose, kur
GARLEVA, Mariam, apskr
vasaros metu vyras gaunąs už Esantis čia "Blaivybės" draugidienos darbą 1 rub„ moteris— jos skyrius, kaip pranešama, tu60 kap. Kaime esama krautuvių rįs išviso 352 nariu, tame skaP
ir keletas slaptų smuklių, kurios liuje 278 pilnamečius ir 74 jaunesenai nutarta vi-ai išnaikinti. nus. S tlyn lyties narių esama:
Kaimas turįs savo bažnyčią ir 128 vyrų ir 150 moterių. Visai
mokyki;}, kurios naujai pastaty- negeriančių yra: 14 vyrų ir 60
tos. Mokyklą lanką
apie 100 vai- imterių. Pajamų skyrius turėjęs
kų. Mokytojų esama dviejų: lie- 131 rub. 85 kap., ir tiek pat luitą
tuvio ir ruso. Apšvietimas tarp išlaidų. Skyrius užlaiko kepykla
ir arbatinę, kurios, kaip matyti
uininkų stovįs žemai.
iš paduotųjų žinių, per -25 mėMEŠKNIČIAI, Šiaulių ap. bir- nesius. (gruodžio 1 d. 1912 m
želio 31 d. sudegė didesnė pusė sausio 1 d. 1914 m.) davė sk\ riui
350 rub. gryno pelno.
Jauniumi sodžiaus.
—

Šion apielinkėn pareina i-viso
laikraštis ir 50 šv. Kaz. Dr.

maras.

X Šiauliuose prieš kiek laiko
kilo sumanymas steigti pas save

ir

KETURVALAKIAI, Vilk.

kliasos Skrinikov.

A. Zekinas

SKAPIŠKIS, Ežer.

ap. Nutarmiesto visas smuk-

1291

leidinių.

Tarp laikraščių esama
pareinančių.
X Garlevoje baigiama statyti
TELŠIAI. Narutavičienės mo- naujoji dvikliasė mokykla, kuri
terių 4 kl. progimnaziją baigė žadanti pradėti veikti šj
rudenj.
lietuvaitės: Puškorževičaitė, NaX Sulyg padarytos Garlevos
rutavičaitė, Truikštė ir Kaula- vartotojų "Vyturio" draugijoj rekaitė. Išviso baigė 11 mokinių.
vizijos, toji draugija pardavusi
Telšių vyriškos gimnazijos 6 praeitais metais prekių už su virš
kl. baigė lietuviai: Narutavičius, '20,000 rub.
Gryno pelno likę suPurtokas, Bičiūnas, Rimkevičius virš 300 rub. Skolininkų draugija
ir Gcdmintas.
išviso 6 kliasų turi už 4.000 rub. Praeitais mekvotimus išlaikė io mok.
tais draugijoje bufa 85
narių;
šįmet įstojo 10 naujų.
ta

uždaryti
podraug monopolį.

ir iŠ Amerikos

les ir

;

Žemaičiu vyskupija. Kun. Fel.
iš Mosėdžio perkeltas j '

Srogis

ZAPYŠKIS. Mariam, a p. NauAlsėdžius kam., kun. Vit. Dika- joji mūrinė
bažnyčia, kaip pravičius—iš Pagramančio j Pane- nešama. čia
baigiama statyti.
vėžį prie šv. Stanislovo bažnyčios ka:n., kun. Ant. Samavičius
NAUMIESTIS.
"Gabijos"
iš Panevėžio i Pagramantį
skyrius ruošia čia
—

paskaitas apie

kam., Žarėnų

altaristas kunigas alkoholio
kenksmingumą. SkaiKonst. Kazakevičius
Į Raudė- tyti .paskaitą pakviesta l)r. J.
nus kam., kun. Liudv. AdamausBagtlanavičius iš \ ilniaus.
kas
iš Tryškių
j Anykščius
X Naumiestiečiai, kaip pranekam., kun. Jon. Pytrošis—iš Nau- šama,
sumanę panaujinti Y. Kumiesčio
prie Katedros kam. dirkos paminklą. Tam tikslui
Kaune.
renkama
aukos.
Patiaujinimo
darbą atliksiąs I\ Rimša.
X Naumiestyje norima i >f c i ;ti
—

—

—

X Birželio 25 d., maudydama- Saida, D. Šiaulys ir Ant. Elzbcrsis
Nemune prie Kauno, prigėrė gas. Visas šiais metais baigusių SUVALKŲ GUBERNIJA.
kariumenės mobilizavimą valdžia
taupinimo-skolininio kasą.
Kaz.
Šeškevičius, iš Garlcvos pa- skaitlius yra 18.
neleidžia, nes tuoj tą patį daryMARIAMFOLĖ.
Mar. Ūkitų ir Vokietija. Prancūzija ren- rapijos paeinąs. Velionis buvo
ninku Draugovė- gavo iš guberSINTAUTAI, Naum. ap. ŠioALUNČIAI, Pan. ap.
Kaip natoriaus
se dienose Maskvos
giasi mobilizuoti kariumenę, lau- vienu Peterburgo Mažturčių drlietuvių stuleidimą taisyti įvairiojos įsteigėju, jisai tulą laiką bu- smarkiai yra Lietuvoje įsivyra- se
kia \icn Rusijos nusprendimo.
naudai
ruošiama
čia vaka»
vietose
dentų
ūkio
Suvalkijos
paAusti ja užtikrino Rusiją, jog, vęs "Draugijos" nuolatiniu ben- vusi išeivystė, rodo "L. Ž." pa- skaitas.
Paskaitų vedėjais bu- ras.
duota žinutė iš šios vietos. Pranors ji ir sumuštų Serbiją, nuo dradarbiu ir yra parašęs bei išsią agronomas J. Kriščiūnas i"
nešama. kad vien iš Alunčių kaivertęs keletą taip veikalų.
jos žemės plotų neims.
inž. P. Vitkauskas.
KAZLŲ-RUDA, Mariam, ap.
X Prie Kauno valomas yra mo Amerikon yra iškeliavę suDalis
Austrijos kariumenės
X Mariampolėjc smarkiai iš- "L. Ž." rašoma, kad tarp vietos
virs 50 vyrų.
traukia prie Montenegro rubežių, Nemuno dugnas nuo dumblo
žmonių labai išsiplatini ^ girtuoksiplatinusi skarlatina.
X Kadangi Kauno vyskupas
ir kaip mano, ji nori apvaldyti
X Mariampolės "Žagrė" birže- liavimas, iš ko buva dažnai ir
ŽAGARĖ. Buvo suimtas ir už
Lovča kalvas, nuo kurių galima gaunąs anonimišku (be siuntėjo
lio -4 d. surengė Gižuose plugu peštynių, prie kuriu žmonės esą
su
pusantros
ant
savaitės, užstačius 300
skundais
bombarduoti Austrijos portą Cot- parašo) laiškų
Geriausiais
konkursą.
plūgais net pripratę. Laikraščiu skaitylan.
vyskupijos kunigų, tai dabar ji- rttb., vėl paleistas iki teismui J.
pripažinta "Vilijos" išdirbamieji. mas, kaip tai visuomet ir roikia
(Skaitykit vėliausius telegra- sai, kaip pranešama, nutaręs, kad Keturakis, įtariamas valstiečių
X Šešupėje, prie Mariampolės, laukti panašiose sąlygose, stovįj
mus apie karą ant 5-to puslapio). visi toki laiškai bu~ią be perskai- kurstyme 1905 m.
kaip pranešama, prigėrė Tarpu- ant \ isai žemo laipsnio.
X Žagarės mokytojas už .šautymo naikinami.
čių gyventojas Jukelis, senis
X Nemune prie Kauno, kaip tuvo laikymą be leidimo nuPILVIŠKIAI, Mariam, apskr.
brostvininkas.
Jisai nukritęs
pranešama, atsitaiką daug nelai- bausta 5 rub., ir šautuvas atim- nuo
Vietos "Blaivybės" skyrių-, kaip
kuriuom ėjęs per ui
liepto,
miu su vaikais. Beveik nepraeiną ta.
Už 5 miliutų seni ištraukę jau rašo "L. 2.," savo visuotiname
dienos, kad bent vienas vaikas
X Šį rudenį Žagarėje busianti
susirinkime yra padaręs nutarinegyvą.
VILNIAUS GUBERNIJA. neprigertų.
atidaryta miesto mokykla.
X Mariampolėjc birželio 30 d. mą, kurisai aiškiai Įpina j tok j
X Vyskupas Karevičius išvaX Žagarės 4 kl. prekybos mo- umai
VILNIUS.
pasimirė žandarų paaficie- bepartyvį dalyką, kaip blaivybė,
žiuoja užsienin gydytis. Aplan- kyklą baigė lietuviai: Parulis, ris
Sakoma, apsi- siaurą ir svetimų nuomonių neNikolajevas.
X Vilniuje atsibuvo susivažiaBertulis ir Doviltis. Išviso baikysiąs ir popiežių Ryme.
žuvimis.
apykantos pilną party\iškurną.
nuodijęs
vimas stačiatikių Rusijos vyskuX Kaune suimtu tūlas Petra- gia 15 mokiniu.
Birželio 2S ir 29 d. Mariam- Tasai skyrius nutaręs šalintis viX
pu.
Susivažiavę nutarė veik vičius, 29 111., kurisai yra įtariaX Perkėlė iš Šiaulių j Žagarę
polėje buvo du vakaru: "Gabija" sų vakarėlių, pirmeivių rengia(vienbalsiai reikalauti, kad Vilniu- mas
pasporto, 3 rublių, skrybė- savo kamerą žemiečių viršinin- vaidino
'".Sugrįžo," Mar. l'k. Dr- mų, ir "lankyti tik dorus, gerų
je butų uždėta dvasiška stačia- lės ir kitų daiktų pavogime nuo kas.
vė—"Rūtų
Vainiką" (Šį veikalą katalikų bei katalikų draugijų
tikiška akademija, kuri auklėtų kaž kokio
Vaičiūno, kurisai paX Žagarėje bus valdžios lėno- laike ūkio
kc'i metai at- rengiamus spektaklius" (ištr. i*
parodos
su
kovotojus
katalikybe. Be abe- vogimo metu buvęs girtas.
mis pastatyta ligoninė už 45,000 gal čia jau vaidino). "L. t." ra- "L. 2.").
jonės valdžia išklausys stačiaX Į Kauną, kaip pranešama, rub.
šoma, kad M. LTk. D. vakaras tutikiškų vyskupų reikalavimų ir neleidžia įvežti kiaulių nei karKIBARTAl.
Apie rubežiii
rėjęs daug didesnį pasisekimą
tokiai akademijai pinigų nepasi- vių iš
Garlcvos, Zapyškio ir Pačia apsigyvenę gan dauy taip vaŽIKIAI, Tel. ap. Valsčių? sa- už "Gabijos" paruoštąjį.
gailės. Juk tokia akademija tai nemunės apielinkių, kadangi tose vo susirinkime buvo
X Mariampolėjc birželio 29 d., dinamų vadų, gabenančių žmonutaręs užne universitetas J
vietose pradėjo sirgti gyvuliai.
visas
daryti
girtybės įstaigas. kaip pranešama, prasidėjo Mar. nes per rubežių Prusuosna ir atX Vilniaus valdžios banke buX Prieš kiek laiko buvo pa- Nutarimas nebuvo vienok
įrašy- Uk. Dr-vės suruošti kursai. Tarp gal. Daug šių vadų esą pabėvo kilęs gaisras kuri.-ai tačiaus
skirta 300,000 rub. nuolatiniam tas valsčiaus
ir
nu- gan didelio
knygosna,
klausytojų skaitliaus gę kareiviai, kurie apsigyvenę
pasisekė greitai užgesinti. Nuo- tiltui per' Nemuną ties Kaunu tarimas
sakoma, nesąs tei- susirenką daug kaimo mokytojų. greta stovinčiuose Eidkunuose.
dabar,
stoliai siekią 300 rub.
statyti. Dabar pranešama, kad sotas.
X Liepos 19 d., sulyg praneJie dažnai apiplėšia vedamus
X Liepos 4 d. kėsintasi ap- tų pinigų neužteksią.
atsibūti
šimų, turėjo
Mariampo- per rubežių žmones.
vogti šv. Jono bažnyčią Vilniuje.
X Kaune sumanyta įsteigti liŠVĖKŠNIAI. Uždaryta visos I lėjo Maskvos lietuvių studentų
Suimta prie bažnyčios įtariamas
goninė pamišėliams, kur galėtų'
vvskpBiia. Ki-n r-ralo"Rūtos"

jai demonstracijas.

Žinių apie

IS LIETUVOS.

Austrija perdaug pelnytų. Bet
įstaigos, užsiiminėjusios svaigalų
draugijos paruoštas
Rusijai Įsikišus, jau karo visos tame pasikėsinime žmogus, pasi- sutilpti 200 žm. Ligoninės
įtai-j
pardavinėjimu.
j karas-balius.
Europos nebūtų galima išvengti, [vadinęs Romašjčeyičium,
syma's apsieisiąs 250,000 rub.

va-

Seinų

ta--

Dr.uk

Suvalkų

perkelti* La.ui ii uos na

kl
klebonu.

mot Kuro po j sustos isdirbystė ir
Mexikoj gyvenančius svetimų 1,500,000,000 franku kariumcnčs sakyt.
cenzūruoti
pasididins j va i rus reikalavimai. kraštų piliečius. Clausse prane- reikalams, l'askolą u/traukė, ži- atidarinėti

IS AMERIKOS;

Darbininku

gi

skaitlius čia

taip-

šė

prezidentui, jog, prisakius reLAUKUS NAIKINANTI
gi sumažės.
voliucionierių vadovui Viliai,
ŽIOGAI.
i mieste Zacatecas tapo sušaudyti
du francuzai kunigai,; o ii kitų
Rochestcr, Mass. šitose apic12
ŽMONIŲ PRIGĖRĖ.
laikoma kalėjime.
litik- -c nutupė pe;Ikas lckiojančių
Francuzijos
Erie, Pa. 12 mylių nuo kranto
žiogu ir ant dideliu plottj nuėdė paskendo motorinė valtis, kurioi atstovas pareikalavo, kad Suvienytos Valstijos paliuosuotų susuvisu javus laukuose. Nuosto- buvo 12
pasivažinėtoj^. Visi jo- imtus francuzus
ir išgautų atlyliu r .jai lauku* ;c pridirbo ant
je buvę žmonės nuskendo.
ginimą už užmuštus. Villa, kaip
i!i >nu loliarm.
kclii:
Francuzijos konsulius ištyrC-. lieGienivood

Springo, Colo.

gydytojas

Gy-

l)r. T. L.

1 lutehinson, mat>i, gavi.s proto
sutinvymą, nušovė dvi -;r. dukterį, o pa-ktii ir pat.- nusimovė.

PAPIGINTAS PINIGŲ SIUNTIMAS.

VVashington, D. C. Suvienytos

Valstija

susitarė

»i

GAISRAI.

PAMIŠĖLIS.
MMiauti-i čia

telegramus,
uždarytus laiškus.
noma, namieje, nes Francuzija
Austrija nesitiki taip lengvai
pinigų turi pakaktinai ne vien Serbiją ant keliu paklupdyti, nes
ir kitiems kraštaifls.
sau, bet
Serbija karau gali stumti apie
Šiuom kartu gyventojai savo val- 400,000
kariautojų. Serbijos štadžiai pasiūlė 40 sykių daugiau bas mano
Dunajaus pakrantėse
pinigu, negu .buvo reikalaujama. palikti nedaug kariumenes, o dir>
džiausias pajiegas sutraukti tarp
į| Rusijos vnldžiii išvijo iš Kie- Kragojevač ir Nišo.
vo 6,000 žydu aiftatninkų.
Pereitos nedėlios dieną netoli
net

kitais
siuntiPapiginta kairupjučio i d.
su

•)(

pė du fraucuzu kunigu sušau|| Rusijos iždo surinkimai
Bellefontain, Ohio. Mieste Dc ! y t i todėl, kad jie pas save davė
šiems
metams
išskaityti ant
Oraff si.iutė gaisras, kuris pridir- preiglauda tūliems 1 įnertos šaišlaidos gi ant
rubl.,
3.535.0';7(289
bo nuostolių ant $150,000. Sude- 'liniukams; kiti gi
pasakoja, kad
rubl.
3,558,261,499
gė išpardavinių, miesto rūmas Villa juos sušaudė todėi, kad jie
ir elektriškos pajiegos stotis.
nepanorėjo mokėti jam išsipir-į
lenkai
an{į V a r š a v o s
kimą.
tisemitai dabar pradeda pasiroBrazil, Ind. Sudegė čia didelės pardavinės Brosiaus.
Nuoįj Anglijos ir Vokietijos amba- dyti kitoj šviesoj. Vienas iš jų,
stolių ugnis padirbo ant $150,000. sadoriai miesto Mexiko priemies- Cirotouski, pridirbo Volchovskienės mokyklai 70,000 rublių skočiuose
ir vokiečius

anglus

para-

gino ia ten persikelti miesto vi- lų ir prapuolė. Kitas patriotas,
durio, arba apsigyventi ambasa- prof. Bialowieski išdūmė užsienin
mą Į kitu kraštus.
dose, nes mat bijosi Zapatois už- su 17,000 rublių iš fondo Rau.
na bin galima nuo
puolimo, kuris nedaro skirtumo
siuntinėti pinigus į: Austrija ir
j| Peterburgan atėjo žinios, jog
PietiGreenville, Ky. Kasyklose tarp svetimtaučių ir mcxikonų.
Vengriją, Belgiją, Boliviją,
pietiniuose
Chinuose, provincijoj
Revier
DaCoal
Co.
traukiaMining
ni
Afriką, Cliili, Costa Ricn,

kraštais

papiginti pinigų

1$ DARBO LAUKO.

Vokie- si dar vis streikai. Susirėmimai
jj Prie Panamos
anksti
su
Hondūras,
streikierių
expliodavo
kasyklų sargais
tiją. Angliją, Grckiją,

niją. Kgyptą, Prancūziją,

Kong, Italija, Japoniją,
Liberiją, Luxemburgą, Natalių ir
l lollandiją,
Naują
Zululandą,
Ilong

nuolalai

pasitaiko.

namito

kanalo

pritaisyti

perdi-

Haukan

kilo

revoliucija

prieš

prezidento Juanshikai valdžią.
Revoliucijonieriai turi gerai ap-

patronai. Expliozija užmušė penkis darbininkus, o ij ginkluotų ir .suorganziuotų ka-

Semendria buvo pirmas

šūviais

LIETUVIAI AMEBŲ.
IŠ C.

BROOKLYN,

N. Y.

kitu

panašių daiktų dirbtuvė.
Iždarbiai joje yra vidutiniški.
Kita dirbtuvė priklauso 1".
R.
Plumb. Co. Čia darbininkai už-

akmens pašventini- dirba $1-45 'ki $5.00 j dieną.
mas.
Darbai. Liepos 12 d. at- Apart šių dviejų, esama dar visos
eilės smulkesnių
sibuvo pašventinimas

Kampinio

kampinio

dirbtuvių.

akmens prie statomos lietuviškos Darbai tačiau šiuom laiku silpnai
šv. Jurgio bažnyčios. Pašventi- kruta.
mas turėjo prasidėti
Lietuvių čia yra vidutinis būiškilminga
paroda, bet plianuotasai progra- relis: darbininkų vyrų randasi

Trečioje apie 140. Tačiaus tame skaitliupopiety
draugystės je yra mažai vyrų, kurie dirbtų
trijos kareivių. Serbų šauliai "in corpore" ties
klebonija, 225 mūsų visumenės naudai. Tokių
nuo kitos
Dunajaus pusės šaudė Iligh s t., kur turėjo atvažiuoti yra vos keli. Vienas jųjų svarj Austrijos transportinius laivus; ir vyskupas, idant
pradėt proce- biausiai yra užsiėmęs laikraščių
laivų įgula taipgi šūviais atsilie- sijų, tačiaus per
nesusipratimą platinimu. Kitas gi rūpinasi pipė. Nuostolių vienok nei viena vyskupas, vieton atvažiuoti
j pa- lietybės reikalais ir varo tarp liepusė neturėjo.
skirtą vietą, nuvažiavo tiesiai Į tuvių agitaciją, kad išsiiminėtu
šventinimo vietą, ir tuomet
pro- pilietystės popieras.
Patarnauja
Į| Airijoj airiai tautininkai, iš- cesija ėjo be vyskupo. Laike pa- jisai ir išgavime pašelpų iš amekraujant iš svetur atgabentus šventinim 1 žmonių buvo prisirin- rikoniškųjų
apdraudob
(insuginklus, netoli Dublino turėjo kusios pilnos gatvės. Apskait- ri nce) draugijų tiems lietuviams,
kruvina susirėmimą su škotų re- liuojama. kad minia siekusi
5,000. kurie, dėlėj anglų kalbos nemogimento kareiviais. Užmušta 3 Šventinimo apeigoms pasibaigus, kėjimo, -negali patjs tai atlikti.
vyrai ir moteris, mirtinai gi su- kun. F. Kemėšis, iš Chieagos, sa- Draugijų čia yra įvairių. Pareina
žeista 7.
kė pamokslą. Paskui vėl su
pil- taipogi visokių pakraipų laikrašna
procesija vyskupas nulydėta čių. Taigi skaitančiųjų yra, bet,
Į| Rusijoj išleista manifestas, j kleboniją. Kunigų, apart airių antra puse vertus, yra didelis
kuris uždraužia laikraščiams ra- ir lenkų, dalyvavo šie lietuviai: skaitlius ir tokių, kurie savo pišyti ką nors apie kariumenes mo- kun. A. Kodis, vietinis klebonas, nigus smuklininkams suaukauja
bilizaciją ir jos pasikrutinimus. kun. V. Varnagiris, kun. Remei- noriau negu savo apšvietai. PasPereitos nedėlios dieną caras ka, kun. X. Petkus, kun. Milukas tariosios rūšies žmonės, kaip žiatsilankė Peterburgo teatre, ir Į ir kun. F. Kemėšis.
Iš drau- noma, yra žmonės, kurie jaučia
žmonės jį entuziastiškai sveikino. gysčių dalyvavo: Šv. Antano, savyje didelj palinkimą prie kaLaikraščiai laiko karą neišveng- ! Vytauto ir Šv. Liduviko. Taipgi riavimo. arba prastai sakant, prie
buvo pulkas mažų, baltai aprė- peštynių. Iš tos priežasties dažtum.
pasisveikinimas Serbijos

ma.-

truputį nepavyko.

ir Aus- vai.

susirinko

riautojų 50,000.
Sustreikavo ju sunkiai sužeidė.
Chicago, 111.
Pietinę VYaliją, Naują Zelandiją, mašinistai, elektrikai ir konstruk|| Italijoj tapo karaliaus išleisii Anglijoj gauta žinia, jog jeigu
Norvegiją, Peru, Portugaliją, Ru- toriai drenų užvaizdoj.
tas
prisakymas mobilizuoti 1911
naujoji Cliinu republika negaus
siją, Salvadorą, Pietinę AustraliNew
ir
York.
metų
darbinin6,000
a<$j>argos kareivius. Mano,
užsieniuose naujos paskolos, tai
j. Švediją, Uruguay, Victoriją
dytų vaikų, kurie darė gana ma- nai tenka su dėdėmis susitikti,
kad
ku
streiItalija
'» .'karini
mobilizuoja savo kageležies dirbtuvių rengia
toji milžiniškoji viešpatystė, užAustraliją.
įl Netoli Bėrimo, Prusnose, lonų įspūdį. Bažnyčia ža la Imti jųjų kočėlų paragauti ir pas dėką. Darbininkai reikalauja 9 va- imanti be\eilv toki plotą, kaip vi- riumenę prieš Grekiją. kuri sudvare
kėlė
ir palaiko maištus pietinėj
Borniun, neatsargus lenkai užbaigta apie >palio 1 d. šių metų. des pernakvoti. Bažnyčios vietos
landų darbo dienos ir 5 dienų sa Europa, neįstengs nei palu-j
GIRIŲ GAISRAI.
darbininkai
pagriebė expliozijos Kaštuos apie $70,000. Šv. Jur- lietuviai neturi. Biznio srytyje
Oregono val- savaitės darbo, 5 darbo valandų kanu nuo paskolų išmokėti, nors| Albanijoj.
Fortland, Ore.
nutrauktas
elektriškas
vielas, ir gio parapija yra suorganizuota lietuviai silpnai stovi. Juos yra
o užmokesnio $20 saji skolų turi mažiau negu Amestijoj girių gaisrai labai dajg Subatomis,
elektriką
užmušė 5 darbininkus. penki metai atgal ir per tuos žymiai pralenkę lenkai, kurių čia
j| Austrijos valdžia Serbijai panuostoliu pridirbo. Aplinkinėse vaitėj išlavintiems darbininkams rika arba Prancūzija, kuri dabar
Į penkis metus pajiegė surinkti gali buti apie 20 kartų daugiau
dvie- ir $16 pagelbininkams.
statė paskutinį reikalavimą, kad
tapo paraulio bankieriu.
Osu'cgo išdegė plotas giriu
oai uz tai
lengva buvo negu lietuvių. Tačiaus vis-gi yra
I ji liautųsi tarp Austrijos serbų
|į Rusijoj, 24 gubernijose dėl ^o.ooo.
jų myliu ilgas ir pusės m/'ios
surinkti tiek pingų j tokj trum- savo valgomųjų daiktų krautuvė,
!i Sustreikavo darbininkai Ang- agitavusi ir kati atsakomybėn pa- lytaus stokos javai laukuose vi- pą laiką, kad turėdavo
platus. Prie* Dalies išdegė giri i>
pamaldas kurią užlaiko ko-operacijos drauIš
yisy
p'isitj
14
mylių.
lijos kariško arsenalo \Voolwich. trauktų prisidėjusius prie užmu- sai pražuvo. 16 gi gubernijų ja- laikyti
plotas
ne- gija,
airių
prie kurios priklauso apie
pobažnytiniame
vus
išmušė
šimo
ledai.
Austrijos sosto Įpėdinio.
čia stengiasi liuosnoriai gesintoDarbininkai, puikiai suorganizuovariame skiepe; prie to dar ai- 50 narių-šėrininkų.
ti, riaušių nekelia. Valdžia pa- Serbija turėjusi duoti atsakymą
jai ugnį nulaikyti.
iai dažnai tame pačiame skiepe
Alex. L. Reikovv.
skyrė specialę komisiją ištyrimui iki pereitos stibatos vakaro. Ausšokius.
Tokiu budti
larydavo
Pas carą atsilankė marijavijj
stačiai
užmeta
MINISTERIO
trija
Serbijai, jog
darbininku reikalav i m ų.
UŽSIENIŲ
lietuviams įsipyko tas skiepas,
PRAK \LBOS UŽ PINIGUS. tų (nuo katalikystės atsiskyrusi
užmušystė kunigaikščio Ferdiir pabodo airių šokių
Proclinie\vski
vietoje
nand'o tapo Belgrade surengta ir
iŠ BALTIMORE, MD.
Washington, D. C. Amerikos atskala) vyskupas
|Į Portugalijoj antroj pusėj
melstis.
Griežtai prisispyrę ĮsiIš
ir
Mexikos.
mano
carui,
perstatė
jog
marijaviministeris
apreiškė,
LJryan
užsienin
jog kantrybė Austrijos
mėnesio atsibus prezisteigti savo bažnyčią. Pobažnytai su katalikybe nieko neturi, rugpjūčio
Primicijos. Įvairumai. Liepos
važinėti Pennsylvanijoj ir ten už
dento rinkimai. Dabartinio pre- jau išsisėmė.
tiniame skiepe žada buti salė, 19 d.
tojie
vietinėje šv. Jono Krikštynepripažįsta
popiežiaus,
Mexikos
nori
laikyti.
kad
SerbiTuomtarpinis
prakalbas
pre- kur
Austrija reikalauja,
pinigus
zidento, Dr. Aviaga, antrą kartą
teatro vakarai
busią
galima
dėl
stovi
arčiau
tojo bažnyčioje liepos n d. vyszidentas Carbajal perduoda valstačiatikių. Vys- negalės
Kuropoj ministeriai apmokamų
rinkti, reikės kitas kan- ja valdžios organe viešai nupeikruošti ir baliai
iš
daryti.
Taipgi
iždo
kupo
AmeKelly jšventintas kunigas
kupas prašė
paskolos didatas
tų serbų agitaciją ir išreikštų džią Carranzai, reikalauja vien,
prakalbų nelaiko; liet mat
statyti.
! busią du kambariai parapijos mo- Vincentas Abromaitis laikė
rubt.
kad
200,000
tasai
susu
savo
ir
marijavitų
bažnyčių
pirgarbes
priešais elgtųsi
pasigailėjimą dėl agitacijos parikoj netoki etiški
kyklai.
masias savo mišias.
statymui, ir kaip girdėt, iždo miJaunasai
ir pasižadėtų persekioti žmoniškai, vengtų jų žudymo.
pratimai.
sekmių
didinasi
nekcntimas
{j Cecilijoj
Darbai šioje apielinkėje šiuom kunigas yra čia gimys. Iškilmėnisteris sutinka jiems tuos piniBet Carranza nemano atleisti
Vitkovicuose buvo di- vat.fią Serbijoj prieš Austriją
!
(vokiečių.
gus be palūkanų paskolinti.
tiems, kurie išvertė Madero val- tarpu eina silpnai: daug be dar- je dalyvavo vietos katalikiškosios
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ
delės muštynės cechų su vokie- agitaciją.
; bo.
Rokiškio Grygas. draugijos: šv. Kazimiero, šv.
džią.
GYVENTOJAI.
čiais. Pašaukta minias skirstyti
Laike buvusių Italijoj streiJurgio ir merginų Nekal. Prasiį|
C.
D.
paTapo
Washington,
Į į Cecilijoj čechai mėgino išraitoji
žandarmerija,
neįstengdadėjimo Panelės Šv. Buvo ir svieĮ Tampico tuomtarpinis
garsintos žinios apie Suvienytų kų, daugelis miestų, kur darbi- ma besimušančius išskirstyti, sa- griauti vokišką mokyklą, bet raiMAHANOY CITY, PA.
tiškos inteligentijos, kaip Dr.
ninkai turėjo didesnę įtekmę, pašiuoMexikos
skaitlių
prezid. Carbajal, tarvo
Valstijų gyventojų
arkliais myniojo žmones ir tiems žandarams, į laiką pribuAbromaitis
(velionio kun. Abrose metuose.
Sulyg tų žinių: lie- sigarsino neprigulmingomis re- daug jų sužeidė.
SLR-KA.
siems, pasisekė užpuolikus iš- tis su Carranza apie geriausią Alkoholiaus auka.
maičio
nei
viena repubbrolis) ir kiti įžymesni
publikomis, bet
revoliucijos užbaigimo budą, at- ex-prez. išvažiavo j Lietuvą. Liepos i d. Suvienytose Valstijose
vaikyti.
vietos
lika
neužsilaikė
asmenįs.
Žmonių buvo
siuntė Dr. Rafael Cepedą, kuris pos 14 d. buvo kai-kurių angliailgiau kaip 24
ir jos
valdybose buvo išviso
jj Albanijos sukilėliai prisiartitiek
kad
beveik
nes
kariumenė
nedaug.
negalėjo
iki 1911 metų buvo gubernatorių kasių mokesties diena.
jų
109,021,992 gyv., arba 7 milionais valandas,
no
Kaip ir viso
prie krašto sostinės, miesto
|| Europos biržėse visų pro- mieste San
Nevisuotibažnyčioje
sutilpti.
laike
(Apie
prigulmystei
galą
buvo
padarė.
Luis
Potosi.
busmuklėse
negu
daugiau
Cepeda paprastai, tą dieną
Durazzo, ir nuo kunigaikščio centinių popierų kainos nupuolė,
šias primicijas praneša mums ir
vo pilna.
no
nekangyventojų suskaitymo 1910 prigulmingos republikos buvo Wiedo pareikalavo, kad jis iš nes visi laukia karo. Žmonės yra Carranzos draugas.
Dauguma taip
Y. Ambromaitis).
Pačiose Suvienytose miestuose Fabriano, Passoyath,
metuose.
Carranza apkaltina Huertą, buk trus, kad nepareina namon nei p.
nes alba- savo valdžioms šaukia: "LiaukiAlbanijos
išsinešdintų,
nei
bet
vienos
Tą pačią dieną bn»o "indusjau nai nenori
Valstijose liepos 1 dieną buvo Sofioferato,
jo savo valdonu tu- tės besiginklavimų, kurie suėda vos mėnesis prieš jo pasitrauki- nusiprausti. Iš kasyklų, gavę užtrialistų"
piknikas, Daib. Balmurzini
mokesti,
traukia
98,781,324 gyv.; 1910 m. buvo jų nėra, paskutinė laikėsi tik 7 va- rėti.
tiesiog
visus žmonių pinigus; užtikrinki- mą jis Londono ir Paryžiaus
so" naudai parengtas.
Piknike
atiduoti
91,972,226. Tokiu budu gyven- landas.
Rothschildams
garbę Ragučiui. Tarp
pardavė 100.000
te mums santaiką, o jeigu to
pakilo didelės muštynės. Užsibaibuvo
ir
žemės
tojų skaitliumi Ameriką pralentokių
Juozas Mažiukna,
pietinėj Kalifornijoj
|į Suvienytos Valstijos siunčia daryti negalite, tai eikite karan, akrų
Sulyg atėjusių j Juarez ži- ant salos Haiti
gė tuom. kad atvyko dėdės ir,
kia vien Chinai, Anglija su komal- nes jo laukimas žmonėms dau- ir Victoriano Htterta už tai gavo 19 m. vaikinas, dar nepilnai merevoliuciją
Villa
su
kai-kuriems
Sunių,
Arti
generolas
18,000
geležinius
miliono doliarių ir pinigus tai kaip atvažiavęs Amerikon. uždėję
lionijomis ir Rusija.
šinti 1,000 jūreivių, kurie ten giau blogo daro
karas." pusę
negu
pats
traukia
i
Išnuvarė i šaltąją.
skaitkariautojų
pietus.
"branzolietus,"
sau pasilaikė.
sriuvienytų Valstijų gyventojų
Jisai
smuklėje
taip
prisiurbė
bus ant kranto išsodinti.
Berlin'o biržėj nupuolė vertė
Pas mus žmonės kalba, kad
liumu stovi Prancūzija su kolio- syk jis traukia į Gueretaro, kur
bos, kad, 9 vai. vakaro parėję*
nes mat
procentinų
visų
su savo
popierų,
ateis
ir
kiti
kariautojais
nijomis ir Japonija.
Huertos paliktas tuomtarpi- namon, negalėjo nuo savęs nei esantis čia socialistų laikraštis
jj Pietinėj Amerikoj, Peru re- laukta karo Austrijos su Serbija, į
devizijų vadovai. Sulyg kitų žinis
Gaspadinė, nesveikuojąs ir žadąs "mupintis"
Mexikos
susekė
prezidentas Carba- suodžių nuvalyti.
publikoj
politišką sukal- kuriu tuoj įsikištų Rusija ir Prannių, Villa visai pertraukė ryšius
Ar teisinga toji žiAUKSAS IŠ ALASKOS.
bi prieš prezidento valdžią. Su- cūzija. Artinasi Europoj baisus jal sutinka Carranzai perduoti kaipo teta, pasibarė, kad negerai j Bostoną.
su
Carranza
ir
su visu
atsisako
"Victikrai
Garlaivis
sužinoti.
Wash.
R.
Seattle,
darus. Mažiukna, šiaip-taip nukalbio vadovai suimti.
jnia—neteko
karas slavų ir germanų, kuriu valdžią, bet reikalauja, kad jis
toria" atgabeno čia iš Nome, jo klausyti.
ir
siprausęs, nuėjo
atsigulė. Anti
turėtų įsikišti ir romanai, lran- suteiktų neaprubežiuotą kalčių
namiškiai,
rytojaus
Alaskoj, už $800,000 aukso. Yra
sukilę, jo ne
be
visiems
kalnuose
atleidimą
į|
Šveicarijos
jokio
išskyužstojo
o
ir
euzai,
ispanai,
rumunai,
gal
|Į Serajeve, kur tapo užmuštas žiema. Geležinkelio stotis
tai didžiausias šių metų aukso
IŠ SIOUX CITY, IA.
rimo. Carranza vienok nesutin- rado ir nežinojo, kur jis dingo.
Samti kurie stotų
germanų priešų pusosto įpėdinis, dėl tos
Laivas
Austrijos
čia
t8
d.
keli
atėjys.
siuntinys,
ka tai daryti, o Carbajal be tokio Liepos
popietų
su vi-u
anglai,
sniego užversta.
sėn.
Didelis gaisras. Iš lietuvių gyEuropoj dabar reikia vien,
"Pictoria" aukso atgabeno už užmušystės rengiamasi prie užbevaikščiodami po krumus, užti i
nesutinka
valpažadėjimo
jam
kad kas nors karą pradėtų, o jis
venimo.
Sudegė čia trioba, kuri
mušėjų bylos. Serajevan tapo
$75,000.
džią atiduoti. Taigi dėl to gali ko dideliam medyje pasikorus buvo
jj Anglijos karaliui nepasisekė tuoj visą Europą apims.
ekvatoriui javams
iŠ Karlsbado, kur gydėsi, su vipavesta
vėl kilti karas tarp Carbajal ir žmogų. Lavonas jait buvo pra
susitaikyti Airijos katalikų su Ultrioba buvo besais
nupilti.
Sudegusi
pagetbininkais pakviestas ster'io
MOTERIS NORI KONCarranzos. Bet turbūt Carranzai dėjęs puti. Pradėjo j ieškoti nu
provincijos
protestonais,
ne
visame
augščiausia
mieste,
Bremos
ir
vyriausiasis Austrijos prasižen- todėl
GRESAM PAKLIŪTI.
kas jisai butu, ir galo}
j|
Hamburg'o gar- nedaug liks kariautojų,
jeigu nuo rodymu,
jis pertraukė nevaisingą taines turėjo apie 400 pėdu augšeio.
nutarė
Moteris gėlių žudytojas (budelis) Juozas
San Francisco, Ca!.
rado raštelį su antrašu, kad tai
laivių kompanijos
pakelti jo pasitrauks Villa, o su
kymą. Apie taikymo nepasisekijuo gal
kelionės Amerikon tarp- ir
kainą
Mažiukna. Davė tuoj ži Jinai buvo pastatyta iš medžio
Juozas
generališkojo ateivių užvaizdos Lenk.
daugiau buvusių revoliucijoniemą parliamente pranešė minisir išlauko bleke apkalta. Gaisras
dėniu
ant
nuo
Caminetti
dabar
kelios
kon ūsoriau
$2.50;
Anthony
nią tetai Stockunienci ir grabo
rių generolų.
terių pirmininkas.
nė
iš
Amerikon
netoli
Bremos
arba
Castleford
viekai pagarsino, jog ateinantiems
riui
Wm. Troskauckui, kuris pa kilo pačiame vidurdienyje, apie
jj Anglijoj,
1 vai., ir baisiame
Ti'mitarpinis Mexikos prezi- ėmė kuną ir palaidojo
atsieis po $37.50 žmokarštyje, purinkimams ji statys savo kandi- perkūnas užgavo jauną kalnakaHamburg'o
pavieto ka
Buvęs Mexikos prezidentas
dentas
čiant
šiaur-vakariniam
mieste
Mexiko
Carbajal
ir
vietai.
vėjui. Renuo
to
gui.
sį
Barnsą,
datūrą kongresmano
jis apjako. Huerta liepos 24 d. atkako
pinėse. Velionis neprigulėjo prk
j
renka savo kareivius, kurie čia
buvo tiesiog pasibaisėtinas.
ginys
Į porą dienų paskui vėl trenkė Kingston, ant
jokios draugijos.
prigulinčios Angtraukia iš visų pusių. Jeigu CarVietos ugniagesiai negalėjo nieJS KARO TIKISI ŠI-TĄ
perkūnas į Barns'o namus, ku- lijai salos Jamaica.
|| Vokietijoj vyub utėlė išnaiLiepos 16 d. išvažiavo į Lietu t)
ranza
nesutiks
atleisti
padaryti, nes jųjų čia nedaug
kaltes,
riuose jis lovoj gulėjo. Jis perPELNYTI.
kino didelius plotus vyno laukų.
V.
vą
p.
Lapinskas,
buvę
Masu
Carranza
Carbajal pasirengęs
yra, o ir įtaisymai nekoki.
Washington, D. C. Čionyk- sigando ir netikėtai atgavo nuSLR-KA. prezidentas.
Išvažia
!| Londone suėmė dvi žymias Todėl vyno Vokietijoj šįmet bus karą vesti toliau, kol tas bus
ir
rinos
negalėjo payra silpnos
ščiai valdininkai apsvarsto, ką žudytą regėjimą ir dabar mato
ga- vusis mano
labai mažai.
aplankyti savo senu siekti
sufragetes, kurios mėgino prisif.
t.
iod
lima.
tikisi
dieaugščiaus
pėdų. UgCarbajal
j porą
Amerika gali pelnyti, jeigu karo taip, kaip ir pirma.
tėvus, brolį ir visus gimines Lie nis buvo
griebti j karaliaus rumą ir perMexiko
Blekės,
sutraukti
j
nų
nepergalima.
miestą
^ai>ras apims visą Europą. Dėl
duoti karaliui raštą su sufrageĮ| Austrijos ambasadorius Lon- 40,000
tuvoje ir rugsėjo mėnesyje grįžti kuriomis elevatorius
neapkalkareivių,
yra
taigi
karo Europoj Amerika tikisi sudaugiau,
done išleido atsišaukimus, šaujj Peterburge, hotelyj Odessa čiu reikalavimais.
atgal Amerikon. Ponas Lapius
tas, greitai jkaito, pradėjo atplyšgu jų čia gali atsiųsti revoliucidrutinti savo įtekmę Pietinėj suėmė kokį ten jauną anarchiskas yra senas amerikonas: 2.\
kiančius visus Austrijos ukėsus
ti nuo medžio ir raudonos lėkė,
jonieriai.
Amerikoj, nes įsipainiojus karan tą; pas ji rado bombą, kuri, kaip Į j| Suvienytų
metai kaip čia.
važiuoti
namon
karan.
VažiuoDžiaugsis moti- it
Valstijų karo mižąsis, augštai ore, n krisdair
Prancūzi- spėja, buvo carui paskirta. Su- nisteris
Vokietijai, Anglijai
Apsiėmę sutaikyti Mexiką su na 80 m. senutė, ir tėvas, 70 m.,
Garrison pagarsino, jog janti gaus kelionei reikalingus pimos ant kitų namų.
UgniageAmerijai, jos negales Pietinėj
imtą pasodino kalėjiman, kur jis nuo rugpjučio 15 d. Panamos ka- nigus iš ambasados ir nuo Aus- Suvienytomis Valstijomis trijų sulaukę taip senai nematyto sav>
->1
savo jiegas dėjo, kad
siai
visas
Šiaurinės
Amerikos
koj trukdyti
Pietinės Amerikos republikų am- sunaus.
staiga numirė. Mano todėl, kad nalas bus atidarytas laivų plau- trijos konsuhų.
Daukšių Petras.
4iktai apstabdžius ti^nį, bet greiįtekmės besiplatinimo ir jos vaiz- jis tapo nunuodintas, nes gal
basadoriai
savo
ir
užbaigė
darbą
kimui; juom galės plaukti laivai,
tai pamatė savo pastangų tuštubos. Tik turinčios karą tarp sasukalbio
prie
prigulėjo tuli žy- skęstanti tik 30 pėdų giliai. OfiChinuosc laukiamas sukili- Į dabartinius Mexikoj vaidus kiš||
mą. Nežinia, kaip butų visa kas
v./s Europos tautos leis Ameri- mus Rusijos valdininkai.
IŠ FRANKFOED, PA.
tis nenori, užbaigti juos jie paliecialis kanalo atidarymas atsibus mas, kurį
prezidentas
Juanskikai
kai Pietinėj Amerikoj ant tviružsibaigę, jei ne pagelba ugniaka patiems mexikonams. Jų užkovo mėnesyj sekančių metų.
žiaurumu tikisi nuslopinti.
Darbai
ir lietuviai. Šisai miesJis
gesių, atvažiavusių iš artimo
tesnių kojų atsistotiduotis pasibagiė, pasitraukus Huį| Užstojantis Prancūzijos amprisakė bausti mirtim ir valditelis guli Philadelphijos pakraš- miestelio.
Griebtasi bendromis
Iš kitos vėl pusės Amerika tibasadorių Amerikoj Jusserandą,
Rusijoj dega girios guberni- ninkus, kuriems bus prirodyti ertai ir iškeliavus jam Europon. tyje ir yra vitnu dailiausią mies- jiegomis išnaujo gesinti, ir ugnies
kisi pasipinigauti. Žymus Ameatstovaujantis jį Clausse atsilan- jose: Liflandijos, Kurlandijos parsidavimai ir kyšių ėmimas.
Suvienytų Valstijų prezidentą? tų, kokie kuomet nors niitn teko šėlimas galop apveikta. Anglų
rikos finansistai ir fabrikantai kė
pas Suvienytų Valstijų pre- Jutlandijos, Pskovo, Tvero, PerWilson,
taikyti vėl susipykusiu? matyti. Dirbtuvių čia yra įvai- laikraščiai apskaito, kad laike
kad
kils
tvirtina,
jeigu
Europoj zidentą \Vilsoną ir perdavė jam ino ir Voronežo.
v i.vi'
Ij
vadovus Carran- rių. Iš didesniųjų dirbtuvių pa- (gaisro clevatoriuje btivę 25.000
Austrijoj
geležinkelių
revoliucijonierių
tai
karas,
Suv,
pelnas
Valstijose Francuzijos ekundą, nes mat Suf traukiniai, einanti į
užimti Izą su Villa, siunčia Mexikau vėl žymėtina esančioji čia pjūklų,
pietus,
budelių kviečių ir kernų. SkaitV'žAlas ^eriau^i laikaj^ *104
vjcnxt°3- yalfityps ą^sįčme ginti {' Prancūziją užtraukė paskolą karitimenės. Valdininkams pri- įgavo
ir
svarstyklių (vogų)
'liuje nukentėjusiųjų dėlei šio
specįa^^asiuaUęii Ljjjidįr
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pradėjau manyti. Žadama apie Jnformjrcij'O? Biurą IViry/.iu- mindamas' amcriklc'čm duosnumą IJisai aiškiai parodė, kad nariai,
yra daugiausia lenku. bęt
ir lietuviu, prastų darbi- tenai buvo gan daug.
Ypatm- ic ir jojo svarbą bei reikalingu- Kauno ir Vilniaus gubernijoms užsimokėdami 60 centu j metus,
man.
11 i; i k ;j,
kuriems gaisrai prarijo,
kaipo darbo žmogui, mą. Tarp kit-ko, kalbėtojas pra- ; ("Saulei" ir Liet. Mokslo ir Dai- gauna tačiaus knygų 2—3 kartus
galimu sakyti, paskutinį sunkiai metė-i akin pažadėjimas kall)r-ti na^ r.v> didelį karą Europoje ne- dės dr-joms) ir ragino neužmiršti daugiau vertės, ir ragino žmones,
U/dirbtą skatiką. (iaisre mirti- apie dabartinįji darini sumažėji- o":i je ateityje. Ksą. Kusijai taipogi Suvalkų gubernijos, au- atsižiūrint
tik vien savo as-
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ir
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Kalbėtoju,

įkerai pampinta,

gaites.

matomai, buvo p-re
ih-<

pažymėta,

didelis

;

lietiniai

karas.

palėsią nusikratyti

meniškos naudos, rašytis prie
naudai. Aukų surinkta viso $32: IMI).
Pasibaigus prakalboms,
virtos klebonas—$10.00, 7 vyrai prisirašė 6 nauji nariai.
Aplair viena mergina po $1.00 ir liku- mai imant, kuopa
pastaruoju lai-

sve-

užimti !ka>! bu-dą i- \*cvv York'o, N'c\v lnv> jungo ir tapti savistoviais,
Uaven'o ir dar "kiti." Apart t", 'susitveni neprigulmingą valstiją
savos bažnyčios pastatymu. Jeidar dainos, dekliarfiacijos; žo- ('ri-.ikšminga^
tai
kl<
delnų
»-i-.
plojimas
viskas
apie
gerai
gu
džiu sakant, pažadėta smagiu* ^i'ije t-i etoj e pertraukia kalbėtoKalėdas tikimasi bažnyčią turėti
ir
gražus lukštas. ją). Ir, anot kalbėtojo, męs, vipabaigtą. Vietos lietuviai kata- branduolys
likai iškalno džiaugiasi, kad atei- Taigi paskirtoje liepos 12 dieno- su šalių lietuviai, išanksto turime
Kristau." gimimo šventė je, \ iska metęs j šalj, nudrožiau viskuo'n pasirūpinti.
Pas

žmoni'? labai

mus

nančioji

nupirkta žemė
Vyskupą.^ taipogi
ir

; >aurusaitis,

Turime ir SI.A. 4-tą kuopa.
Prieš kiek laiku kuopa pakvietė
prisidėti vietos mergina* lietuvaites, kuriu čia yra gražus bū- j
I
relis
apie 40 išviso. Susidėjus

publikoje sėdintį blaivininką,
Kazlauską, matomai, kalbėtojo pažistamą. Įsižiūri kalbėtojas
j).

I i n t ij j

blaivininką

ir

garsiu

balsu sušunka: "Kazlauskai, iš
kokios priežasties daugiausia esa-

Iš vietos lietuvių gyvenimo.
Svečiai.
Wilkes-Barre, kaij> žinoma,

gijos kaip SLA., sumanė Įtaisyti
savą "šventų Mergelių Draugystę." Tiesa, susitverti
tvėrė, bet naudos iš to

^blaivybę,
pagelbėti...

Sako,

męs,

blaivi-

yra

gan

didelė,

iš

kelių

svarbesnio ir rimtesnio

nors

nepajiegiame.

ninkai, turime remti savo organą
Liepos 22 d. atsilankė pas mus
kun. P. Saurusaičio iš- kun. M. Gustaitis, "Žiburio" dr"Šviesą,"
tai susileidžiamą. Galop kalbėtojas iš- jos Mariampolėje vedėjas, ir p.
buvo lasitraukia iš kišeniaus knygutę, J. Gabrys, vedėjas Informacijos

bai mažai : viskas greitai pairo.
žmonėms atsistoti ir kalŽmonės čia kalba, bet nelabai no- liepia
bėti -u juom kaž-kokią maldelę,'
rėtųsi tikėti, kad nei viena naukad Dievas apšviestų blaivininjosios draugijos narių nemokėju- kus.
Susirinkimas nežinau Į ką
si rašyti.
Juokdariai čia sako,
kalba malkad jos dariusios visus skaitlia- pavirto: vieni, sustoję,
su
kiti
sėdi ir
dą
kalbėtojum,
viinus ant pirštų, bet paskui uži juokiasi, o treti tiesiog drožia
miršusios, nuo kurios rankos praŠi scena užsibaigė,
pro duris.
dėjo, ir todėl visas darbas pairęs. į
pasirodžius
publiką antram,
prieš
Dabar, kaip girdėtis, pradėta daNeu York'o, kalbėtojui, kttrisai
ryti "po auzas" susirinkimai, ir
nesenai atvažiavęs iš Lietuvos.
draugija žadama išnaujo atgai-

Biuro Paryžiuje. Prakalbos laikyta bažnytinėje svetainėje. Vietos

klebonas išanksto

užsakė

bažnyčioje

kad

susirinktų
prakalbosna. Apie pusiau aštunžmonėms,

tą seredos vakare svetainėn susirinko nemažas žmonių pulkelis:

apie 250,
trečdalis

tame

moterių

Patjs svečiai su
atvyko apie 9-tą

skaitliuje apie
ir merginų.
vietos klebonu
vai. Kiebonas

Jisai kalbėjo apie senovės Ro- atidarė susirinkimą ir perstatė
mos karus,
apie geru ir padorių svečius. Pirmutiniu kalbėjo p.
tai retai kada abu išvengia duoo daugiausia Gabrys.
Jisai pasisakė atvažiavaikų
išauklėjimą,
|
bės (Žinoma, butų labai geistiTrečias kal- vęs ne tiktai doliarių rinkti, bet
'apie
girtuoklybę.
kad
na,
merginos prisidėtų prie
vietos lietuvis, p. Šaliu- ir supažindinti Amerikos lietuvius
SLA. ir parodytų, ką jos gali bėtojas,
na:-,
pasakojo apie girtuoklybės su Europos reikalais. P-as Gabpadaryti. Tai butų ytin geistina, l
(?), Lietuvos ki- rys paaiškino, kad jisai renkąs
i nelegališkutną
kadangi, susibūrus vienon kuovinti.

liet

jeigu

aklas

į
aklą veda,

limą, apie spaudos atgavimą. aukų jojo paties vedamam biunuveikti I
! Laukiau, kada bus pradėta kal- rui, o kun. Gustaitis renkąs Madaug daugiau negu sklaidanties
bet riampolės mergaičių progimnazij atskiras draugijėles; tasai sklai- ;bčti apie darbų sumažėjimą,
pasibaigė prakalbos, o apie tai, jos naudai. Kalbėtojas aiškino
j
dymais yra ypač negeistinas ten,
; kas
apgarsinimuose buvo žadėta, aplamą tų biurų naudingumą, ką
kur yra maža lietuvių, nes maanei šnapšt.
Tokiu bud u žmo- tokių biurų veikimas ir kitų taužomis jiegomis, ir priegto dar iš- j
I gus. atėjęs pasiklausyti vieno tų nuomonės savon pusėn palenkrikdytomis, nelabai daug kas
visai ką kitą. kimas reiškia pavergtai tautai ir
galima nuveikti. Tačiau, jeigu dalyko, išgirdai
Prakalbos apie blaivybę yra la- 1.1.
Apsistodamas ant lietuvių
visuomet

poti,

galima

merginos matytų tikrą reikalą

apsivedė. LieDarbai.
Darbai tuom tarpu
d. 8:30 vai. vakare p. Rapos
pas mus silpnai eina, ypač gyvučiūnas, žinomas Amerikos lietulų skerdyklose. Kad ir dirbama,
vių tarpe kinematografistas, ap- bet
nepilnas valandas. Lietuvių
sivedė. Sutuoktuvių apeigas atmatyt nemaža bedarbių, daugiauliko kun. J. Šupšinskas. Sutuosia iš kitur atvažiavusių. Kitas
kimo valandoje prisirinko pilna
po 2—3 mėnesius darbo negauna.
bažnyčia \Yilkes-Barre lietuvių,
Jei kur dirbama, tai senųjų darkad pažiurėjus sutuoktuvių. Jaubininkų užtenka. Patartina j So.
navedžiai, savo "medaus mėne- Omaha
nevažiuoti darbo j ieškoti.
siui"' praleisti, išvažiavo j HarŽ—s—A—s.
vest Lake.
A.
21

:

Prakalba, kaip

—

yra

ką

norą

tose

svetainėse

su-

rukšoių

IŠ

PITTSBURGH,

Nelaimė.

Liepos

20

PA.

Susirinkimas..

Liepos 17 d. lenparapijos svetainėje vietos lietuviai turėjo taip vadinamą "visuomenišką" susirinkimą, kurisai
buvo gan karštas.

Susirinkime
dalyvavo kaip vyru. taip ir moterių.
Pirmas dalykas, kurisai
svarstyta, buvo lietuviu tautiškosios vėliavos klausimas,
Tačiaus. neatvykus susirinkimai) visiems pasižadėjusiems tame da-

(kad
ruošti, nes vienoje savininkas
surinkus
100,000
"Saulės,
rublių
laiko savo burdingierius, o kitoir '"Žiburio" naudai). Paje laikoma.... vištos (?! Red.). "Ryto"
vvaterburiečius "Žibusveikinęs
Burdingierius, reikalui atsitikus,
rio" dr-jos vardu, kun. Gustaitis!
galėtum laikinai iškraustyti, bet

d. Leoną?

atvažiavo

su

vištomis bėda....
Vidžemės Paukšlelis.

IŠ VVATERBURY, CONN.

kalbėti

su-

naudoti.
Kun.

Gustaitis

kalbėjo apie

mergaičių progimnaziją ir
reikšmę, kurią progimnazija

tą

Paragavo Farmos ir išvažiavo

n

Lietuvon,

Mums prisiųsta sekančio turiio laiškas:

kad

so-

turi

farmą.

tai brolis atsi- cialistų laikraštis "Laisvė" savo
Begyvendami Chieaguje. visaminė, kad užmiršo namie savo 50-tamc numeryje padavęs apie dos budavova lyg ir nesavi: tai
šifkortę. Leonas, norėdamas pa- jąsias neteisngų žinių ir tiesiog žmogus valgyt negali, tai .mirguvaduoti brolį, greitai nubėgo na- apšmiežęs, prakaitydamas jasias liuoji, tai Įjoki kiti galai kenkia,
pavienių asmenų, čia priskaito- mon, paėmė šifkortę ir skubino- prie "amžinų tamsuolių." Kai- —beveik niekados neapsieini be
ma 146.' Sulyg to ir viešasai
gyve- si atgal.
Bijodamas, kad brolis -kurie vyrai pritarė tam nusi- tokiu, ar kitokiu gyduolių. Tainimas pradeda virti smarkiau.
ir nepraleistu skundimui, ir visas dalykas pra- gi, sakau, išvažiuosiva ant
suvėlintas
nebūtų
farmų,
Turime ištisą eilę įvairių draugi- savo traukinio, sumanė
pagauti dėta svarstyti. Pradėjus -varsty- —gal, sakau, atsigriebsiva kiek,
jų ; esama parapij ir bažnyčios, strvtkarį, kurisai važiavo pro ša- ti, tuojau s gimė karšta kova tarp gal sveikas tyras oras kūk
pakuriomis pastaruoju laiku ytin lį.
Reikėjo perbėgti kiton stryt- moterių šalininkų ir priešų. Pir- gelbės... O-gi ir pagelbėjo, kad
rūpinamasi: įtaisyta bažnyčioje kario pusėn. Leonas norėjo pra- mieji reikalavo, kad "Laisvė" ati- žinotumėt... Po miesto gyvenimo
varpai, statoma klebonija, kuri bėgti pro einančio strytkario prie- taisytų paduotasias apie \ietos žmogus jautiesi, tarsi
naujai gilėšų02 6—7 tukstančius doliarių. šakį, bet
nesuspėjo... Strytkaris lietuvaites žinias. Kiti, socialis- męs: ir apetitas prie valgio atsiBet apie vieną savo reikalą už- parkirto
jį ir nupjovė abi kojas. tai, stengėsi apginti savo pa- rado, kad, rodos, visą jautj sumiršo So. Omahos lietuviai. O Suvažinėtasai
greitai nugabenta kraipos laikrašti. Po ilgų ginčų pi eškytum, ir ilgai imami vaistai
reikalas yra svarbus, labai svar- į ligonbutį, bet ten
pragyveno moterių Šalininkai laimėjo, ir iš- nuėjo per langą.
bus it ilga 11 krepšin neatidėtinas. tik 10
valandų ir pasimirė. Ve- rinkta iš 3 ypatų komisija, kuri
Atėjo liepos 4 d.—didelė "FortLai tiktai vietos lietuviai apsi- lionis
paliko pačią su mažu vai- pareikalautų iš "Laisvės'' netei- džiulajaus" šventė.
Nuvykova
dairo apie save; atsimena, kad čia ku ir
motiną, gyvenančią Gedrui- singųjų žinių atšaukimo. Tasai miesčiukan, kur prisirinko dikne
turime
vieną, ne du, n*; de kių sodžiuje, Užvenčio par., Šiau- reikalavimas bus išreikštas pro- čiai
žmonių iš aplinkinių farmų.
šimt, nei dvidešimti, bet kelis lių ap., Kauno gub. Motina, ga- testo formoje. Prie šio protesto Buvo ir
lietuvių, tik neteko pašimtUo mažų vaikų, čia gimu- lima
sakyti, buvo vieno velionio prisideda daug vietos moterių ir tirti, kiek jų ten yra. Po didelio
sių ir augančių; lai prisiklauso užlaikoma.
Gedruikiškis. merginų.
Kai-kas abejoja pas miesto,
smagu j tuos farmerius
omabiečuii, kaip tie vaikai yrr.
mus, kad "Laisvė" sutiktų tal- pažiūrėti; .veidai raudoni, žmonės
pamėgę anglų kalbą, jąją visur
pinti protestą prieš save pačią. linksmi ir išrodo
daug laiminIŠ NEW YORK, N. Y.
tarp savęs vartoja, o savąją retai
Kalbama todėl, kad reikėsią tau- gesni už miestelėnus,
bent
kuris gerai žino; tegul vietos lieNušovė. Liepos 8 d., prie 8th tiškųjų laikraščių pagelbos grieb- mums taip išrodė.
tuviai atsimena, kad šie maži
tis.
A. M. Virbalis.
Ir istikro, ar-gi jie ne laiminav. ir W. 141h st. buvo nušauvaikai prie dabartiniųjų sąlygų
tas lietuvis Kazimieras Madeikis,
gesni už miestelėnus? maniau
išaugs j nemokančius ar pusiau
sau.
šie ūkininkai nesibijo nei
m.
vyras. Velionis dirbo rūmokančius savo kalbą lietuvius, 27
LAIŠKAS
Į
ir
REDAKCIJĄ.
prezidentų rinkimų, nei bedarbių;
prikurie visai vengs savo prigimto- komųjų pypkių dirbtuvėje
vietinės
Komneigi daktarai jiems reikalingi,
unijos.
sios kalbos ir vėliaus nekartą tė- gulėjo prie
Gerbiamoji "Liet." Redakcija!
nes
ir taip jų veidai.—tai kaip
iš
darbo
tris
darpanija
prašalino
vui ar motinai bus sunku susiMalonėkite duoti atsakymą i
tie prinokusie raudoni obuoliai:
Visi kinarius.
bininkus,
unijos
kalbėti su savo vaikais,—tegul
žemiaus paduotus klausimus:
mat kvėpuoja
tyru oru, dirba
So. Omaha lietuviai žvilgtelia i ti darbininkai, apie 150 žm., išėjo
1. Ar veikalas "Moteris"
yra
streikan.
Tačiaus
atsirado
sveiką
darbą,
valgo
apie
sveiką valgį,
visa tai, ir išsyk bus matyt visas
atspausdintas atskirioje knygoje,
10 streiklaužių.
su gėrimais, nes
nerengia
piknikų
Streikuojantieji
užmirštojo reikalo svarbumas.
savo laiku rengėsi išleisti
iš savo tarpo Kaz. Ma- kurią
kasdien turi tyrą orą—tai kur
Tiesa, kun. J. Jonaitis prirengia išrinko
R.
ar pats veikalas
Baltrūnas;
p.
ir
čia
Samuel Rothman, kad jie
jiems daktarų ar kitokių galų
kasmet paaugančiuosius prie pir- deikj
buvo perleistas ištisai per "Vien.
reikės?
mutinės išpažinties apeigų, bet pakalbėtų su streiklaužiais apie Liet., ar tik
jo >tambesnėji daIr
to yra permažai, kad užlaikius prisidėjimą prie streikuojančiųjų. lis?
pirmiaus man patikdavo
Išrinktiemsiems bepildant susiūkis
bet
dabar, sulyginės miestą
savo
tautos
ir
jaunimą
2. Kokio autoriaus
dvasioje
pilniausis i.' su
rinkimo nutarmą, tūlas itakis, satikiu,
išlaikyti negalėjau:
jau
prašalinus visišką ištautėjimo pavėliausiai išleistus Lietuvių Kalnei neišsiimNegyvensiu
daugiau Chieavojų. Pažiūrėkime į žydus, kaip koma, šovęs 3 juos,
ir
bos
rašybos žodynas (Gramadamas revolverio iš kišeniaus.
\ ažiuokiva, sakau savo žmogoj!
jie rūpinasi savuoju jaunimu.
?
Madeikiui peršauta pilvas ir de- tika)
nai,—Lietuvon! Kam męs čia
Jeigu žydų susitelkia kur nors
3. Ar gali buti kada nors "ant
o Rothmanui
kaidaug mažesnė kolionija, negu kad šinėji šlaunis,
visados užbaigta" gramatika. (Aš laiką gaišiname ir gyvenimą sau
surukusiam mieste trumpinam?l
Pašautieji tuojaus
So. Omahos lietuvių, jie sugeba rioji ranka.
manau—ne, todėl, ar neklystu)?
ir ištenka pasisttyti mokyklėlę nugabenta j St. Vincent's ilospiŽinoma, važiuokim!—ji atlietuviai socialistai
4. Kodėl
kur
Madeikis
už i8-}4 vatal,
sakė.
savo
Ir, reikia
jauniemsiems.
griežtai užgina platinti tautiškai
Paskutinės Mapasakyti, žydams nereikia gailė- landų pasimirė.
Na, tai ir atliktas kriukis!
pirmeiviškus laikraščius? Xev;
tis darbo, padėtojo savo jaunimo deikio valandos, sakoma, bu- York'o ir New
Pūkuok, bobute, kiepšius ir rengJeraąy valstijų
reikalams. Ar negalėtume męs iš vusios labai sunkios. Jisai prieš liet. socialistai nutarė konferen- kis Lietuvon. Ima juos dievai,
žydų paimti pavyzdžio? Nauda ir mirtį papasakojęs, kaip viskas cijoj, laikytoj Patterson, X. J., tuos Amerikos mit-tus!...
atsitiko. Laike mirties prie ligomums patiems, ir visai musų viTaigi ir išsirengėva.
kad socialistas, užrašydamas tausuomenei iš to butų milžiniška. nio buvo jo sesuo Uršulė ir švotišką laikraštį, peržengiąs socia- Gerbiamoji "Lietuvos" RedakA. Daukas, kuriuodu telegeris
tai
bet
reiMęs galime
cija! Leiskite man duoti gerą rolizmo | 1 incipus.
padaryti,
kia tiktai norėti, o gilus noras gramų buvo greitai pakviesti atdį savo broliams ir sesutėms, lieSu pagarba,
važiuoti iš Waterburio, kur jiedu
didžiausias
tuviams:
—

—

—

—

—

parvežtas j \Yaterburį
atsiekiamas.
Bet už tai nauda iš to darbo iš- čia su bažnytinėmis apeigomis
tikrųjų butų milžiniška. Vienu palaidotas katalikų kapinėse. Vetuom darbu męs pastatytume sa- lionis nepriklausė prie jokių drvo
Ame- jų. Paliko Amerikoje 3 seseris
kolioniją pažangiausiųjų
lietuvių kolionijų eilėje.

turi rikos

apie mergaičių abelnai visam viešamjam Lietupradėjo
progimnaziją Mariampolėje, apie vos gyvenimui. Moteris, o nc
jos naudą visai tautai ir reikalin- vyras, sulyg kalbėtojo, turi di-^
gumą nuosavio namo progimna- desnę įtekmę šeimynoje. Tėvas
zijai. Esą, tuomet nereikėtų pas tiktai kartas nuo karto mato savo
svetimtaučius butų savai mokyk- vaikus. Motina gi nuolat su
jais
lai samdyti. Kun. Gustaičiui pa- yra namie, motina
jskiepina jau-

senos

į stotį,

aukaujamieji pini- darbų, jisai lengvai

gai busią taip pat rūpestingai

uiekuom nesiskiria nuo
valdžios cenzūros.

Septynis metus gyvenau L'iiibeveik niekur neišvažiuocah°jt
lyke kalbėtojams,
galutino
Prieš keletą savaičių minenutarta, ir klausimas palikta damas.
simanėva
su savo žmona
tolimesniam laikui. Antruoju ir
pasidasau
ir išvažiavova
ryti
vakacijas
klausimu
\Vinbuvo
"karštuoju"
nipeg'o lietuvaičių, moterių ir j Tliorp, \Vis., kur mano brolis

Mukuntas lydėjo savo brolį, išvažiuojantį į Lietuvą. Kuomet merginų, nusiskundimas,

iškal-

agitavimas

sumanymo naudai

ru.

rusų

nieko

kliūtis,
nuolat gyvena ir kur velionis
kad Lietuva kuo- atlikti
desnę
naudą,
milžiniškiausius
darbus.
miestas yra "sauuždrausta,
no žinota,
buvo aiškinimas tik- daugiau iš jojo pelnytų. Kalbė- Savo mokyklos
įsteigimas nėra prieš trejetą metų gyveno. Vesas"). Yra dar dvi lietuvių užkuriuom kalbėtojas atvyko tojas išreiškė tvirtą pasitikėjimą, vienas
slo,
tokių "milžiniškiausių" lionis sesers ir švogerio kaštais
laikomos svetainės, bet vargas
Amerikon
buvo
Kai- kad ir toliaus
ir
Gustaitis.

raštai.
tokia taktika yra piirai

ku

bai geras dalykas.
Blaivybės santikių su kaimynystėje gyvedraugiją, kuri rūpintųsi jųdar geresnis, bet pri- nančiais rusais ir lenkais, p. Gabplatinimas
jų pačių reikalais, tai kodėl gi
žadėti vieną, o daryti kitą, tai rys nurodė jųjų kėsinimąsi užslonepalinkėti pasisekimo? Lai tik
reiškia "šauti karvėn, o pitni Ietuvių dvasią. Ypač į lentiesiog
I
naudingai darbuojasi. Red).
kluono sienon." Žtno- kus kalbėtojas nurodė, kaipo į
pataikyti
Sioux City lietuvių biznierių
tokiose
gu
prakalbose nusipir- tautą, kuri persekioja lietuvius ir
skaitlius pasidaugino dar vienu: |
kęs katę maiše, vieton zuikio, drauge su tuom kitoms tautoms
nepersenai atvyko, kaip jisai pats netenka visai noro toliaus "zuiskundžiasi, kad lietuviai jąją persakosi, iš Chicagos p. Karolis
Neverta paskui sekioją. Informacijos jiuras kaip
kius pirkinėti."
Zirlis ir užsidėjo savo barzdaskųstis, kad žmonės prakalbų ne- sykis gali parodyti tokį pasielgiskutyklą gražioje lietuvių apgy- lanko. Turiu dar
pridėti, kad ir mą tikroje jojo šviesoje ir tokiu
ventoje vietoje prie 2609 Cornebuvo. budu
dekliamacijų
pažadėtųjų
didžiųjų Europos tautų
rectionville Road.
Šisai naujas
Teisybės Mylėtojas. prielankumą pakreipti lietuvių
bi/nicrms
rmtsų
yra įdomus vienaudai.
Toliaus
kalbėtojas,
nu atžvilgiu.
Savo kambaryje,
I
Treti svečiai. Musų kolioniją kreipdamasis j tuos, kurie sako,
visu
greta barzdaskutyklos, jisai
iš Lietuvos sve- buk Amerikos lietuvių suaukauatliekamu laiku slaptai dirba, aplankė atvyko
čiai: kun. M. Gustaitis iš Ma- tieji pinigai niekams einą, papakaip sakoma, apie kažin kokį išSuv. gub., ir p. J. Gab- sakojo apie tai, ką jisai pats maradimą. Kas tai per išradimas— rianipolės,
iš Paryžiaus.
Jųjų prakal- tęs Kaune, kaip tenai uoliai darrys
niekas pašalinis negali pasakyti.
bos buvo liepos 16 d. parapijos buojasi "Saulės" vedėjai, ypač
(š senųjų uždėtųjų biznių čia
Prakalbų vedėju bu- kun. Alšauskas; kaip tenai noriesama visokių.
Žinoma, negali- svetainėje.
Pirmu- ma, kad kiekvienas amerikiečių
vo kun. P. Saurusaitis.
ma apsieiti ir be
slaptų smuk- tinis iš
kun.
M. paaukautas centas atneštų kuodi- gali
svečių kalbėjo
pergalėti
lių (viešai svaigalai pardavinėti

tverti

tu-s

Principe

CANADA.

A. T. Račiūnas

tūkstančių lietuvių susidedanti
kolionija. Tačiaus ar tai gerų
vadų stokos dėlei, ar iš kitų priežasčių, negalima pasigirti, kad
viešasai gyvenimas čia apsireikštų
IŠ SO. OMAHA, NEBR.
kiek veiklesnėje formoje. Musų
lietuviai išsiskirstę j partijas.
Užmirštas reikalas. Vietos lieSantikiai dėlei to pasiskirstymo tuviu
kolionija vis auga, vis dauyra gan aštrus. Paprastai vienos
giau ir daugiau apsigyvena čia
dalies pradėtasai darbas bu va anmūsų santautiečių. Šiądien šioji
trosios pusės žmonių kliudomas
kolionija yra nemaža, kaip matyt
ir pašiepiamas.
Todėl nuveikti iš
to, kad tik šeimynų, neimant

išvien, kaip kvietėjai aiškino, ga- į
ma
kalėjimuose žmonių?" Šis
lima butų daug kas gero ir nau- i
kad tai iš girtuoklybės.
atsaku,
dingo nuveikti. Rodos, kiekviePublika ploja. Na, jai girtuokj
nas sveiko
proto lietuvis ir lietai girtuoklybė, ir pradeda
tuvaitė toki užkvietimą turėtu lybė,
abituoti blaivininkus,
kalbėtojas
sutikti su didžiausiu džiaugsmu
kad pastarieji sukrustų ir pastair stvertis bendro darbo. Tačiaus
Ne\v Haven, Conn., blaiAt- tytų
pas mus pasirodė kas kita.
vininku užeigos namą, kur galėsirado keletas merginu, dar iš
tu kiekvienas užeiti.
Pagalios,
šalies, sakoma, Įkalbintu, kurios,
i sako, mums reikia spaudos apie
vieton dėtis prie tokios naudinnes gyvas žodis negalįs ką
draugos ir visiems

reikalingos

IŠ KENOSI-IA. WIS.

1

tė

j

nemato ir todėl nenori, kad

ir ne sykį mušu laikraš- kaip matote, patįs tam seka. Rupaliko namie 2/2 metų turi 21 narj, bet greitu laiku tiki- agentu
čiui/.inučiu
iš š: >s vietos prisiųs- sų valdžia leisdavo savo pavaldiDarbai. Pastaruoju laiku dar- vaiku t j.
Neužrakintoje šėpoje masi tasai skaitlius žymiai padidavo.
Velijame jam linksmos ir niams skaityti tik tas knygas,
bai pa> mus visai sumenkėję. stovėjo
užtaisytas revolveris. dinti. Kuopa mano neužilgio sukurios turėjo valdžios "štempelį"
kelionės.
laimingos
Vietose dirbtuvėse dar dirbama Kūdikis rado revolveri, pradėjo ruošti gražų šeimynišką išvažia"Dozvoleno Cen/.nroi" (kurios
po 4—5 dienas savaitėje, bet ki- juom žaisti ir mirtinai persišo- vimą kur nors tyran oran.
kun. P. tos dirbtuvės
perėjo per jos eenzurą). Pattervė.
Katalikas.
ž—s—A—s.
yra sustojusios neIŠ WINNIPEG, MAN.,
son'o nutarimas, sulvg savo noklebonas, aprube/iuotam laikui.
Daug

letą dainelių.

baž

mai,

platintųsi jiems priešingi

ir

čią

Paskui
*
vietinis
mčiai.
pa!
gelbsti
statymui. perstatė susirinkusiems Xe\v 11a- žmonių hc darbo. Patartina niebažnyčios
ven'o kleboną, kun. (irikj, kalbė- kam
kiek
N'or-, žinoma, išpradžių bus
nevažiuoti i čia, jieškant
Ir prasideda kas tokio, darbo.
tojum.
sava
skolos, bet bus
bažnyčia,
Žvirblys.
ir jeigu l>u> uoliai darbuojamasi, ko aš dar niekuomet prakalbose
tai toji skola galės buti veikiai nemačiau, nor- esmių dažnus jųjų lankytojas. Kalbėtojas pamaIŠ WILKES-BARRE, PA.
išmokėta.

pinigu

256 narius i vairiu tau- ku kalbos). Šitos kalbos jau netu, tame skaitliuje 12 lietuviu. simaino, todėl ir
jų gramatikos
Ar šiame susirinkime kiek prisi- yra
"užbaigtos ant visados.''
rašė—neteko- sužinoti.
4. Todėl, kad apart savo sociaMontellietis. lizmo
jie daugiau nieko, mato-

Važiuoja Lietuvon. Išvažiuo- atžagarei\ iška ir kenkianti žmosioji dalis smulkiomis aukomis. ku pradeda gyviau krutėti. Apie
iš čia Lietuvon I\1. K. Pet- nijos progresui.
ja
Katalikų bažSusirinkusi publika, išskyrus ke- metai atgal kuopos gyvumas buturi "Indeksą," t. y. surarauskas.
nyčia
žada
d.
4
Rugpjūčio
vo
letą, užsilaikė rainiai.,
daug mažesnis, negu kad da- sėsli
ant laivo "C/.ar" ir .iįrįžii tė- šą knygų, uždraustų "po grieku"'
Nelaimė.
Liepos 19 d. l;etu- bar jisai yra. Beveik kiekvienaskaivvti.
Xors patįs socialistai
viui J»»nui Šnipui atsitiko didelė me susirinkime įstoja draugijon vynėn per Liepoj u. M. Petrausvadina
tai
kas
buvo "Lietuvos" laikraščio
Kaimo Vaikas. nelaimė.
atžagareivyste, tačiaus,
Šnipai išėjo j bažny- vis naujų narių. Dabar ktiop.i

i prakalbas,—išgir>ti ajjic darbų
galima bus atlikti savoje bažnyRadau sau vietą
ir
kalba.
Bažnyčios pagerinimą.
čioje
>avaja
ir laukiu.
(lalop prasvetainėje
reikalai
statymo
klojasi gan pa
Pirmiausiai
sidėjo
programas.
sėkmingai, kaip galima sprąsti
iš to. kad nepraėjo dar nei metu į bažnytinis choras, p. Kovo vedama-. gan vykusiai padainavo kenuo darbo pradžios, o jau surink
ta

jau

kaujant "Žiburio" progimnazijos

Tuomet

turi išviso

ir

švogerj

ir

ną, 3 brolius ir

Lietuvoje

moti-

seseris.

Išgyšioje šalyje 9 metus. Paėjo iš Pyragių sodžiaus, Kupiškio par., Vilkmergės pa v., Kaukuopa greta dviejų kitų draugino gub.
Adler.
jų turėjo savo susirinkimą. KuoIš TMD. 17-tos kp. gyvenimo.
Liepos 12 d. vietinė TMD. i"t-a

poje įvyko šiokios-tokios permaiVienon karvės, kluono sienon.
nos.
Kuopos sekretorius, p. M.
Žmogeliui, gyvenančiam šioje ša- baigus kalbėti, rinkta aukų. Stt- nuoliui pirmutinius principus, ir
Maselskis,
apleido šį miestą, ir jolyje, tenka visokių dalykų pa- 'dėta suvirs $80.
kokiu padarys motina savo aukvieton kuopa išrinko A. A.
jo
matyti. ypatingai gi visokių praAntras kalbėjo p. Gabrys. Ji- lėjamąjį kūdikį, tokiu
jisai bus ir Zalpį. Susirinkime buvo ir kekalbų išpiršti. Šių pastarųjų pas sai pradėjo savo kalbą
gėrėjimu- užaugęs. Iš čia matyt visa svar- letas prakalbų. Vienu kalbėtoj i
mus, leituvius, taip
daug, kad si mažomis mergaitėmis, kurios ba mokslo mergaitėms, nes jos buvo J. A.
Genaitis, SLA. 87-tos
kartais jos ir nusibosta. Tokia
dalyvavo dainavusiame prakalbose bus sekančiosios gentkartės auk- kp. sekretorius, kurisai ragino
mintis žybtelėjo man, nesenai
pa- chore ir kurios
pasirodžiusios lėtojomis ir mokytojomis. Pro- visus prigulėti prie TMD., visus,
mačius apgarsinimą. "Prakalbos."
gražiai išlavintomis. Kalbėtojas gimnazija ir stengiasi pagaminti įkas tik lietuviu
jaučiasi. PrakalDėlei visa ko,
pasižiurėjau ar- sakėsi jautęs esąs Lietuvoje, gir- tinkamų motinų sekančiajai gent- bą turėjo ir
p. K. Laucius, vieiiaus j apgarsinimą, ir
tuojaus dėdąma§ tąsias dainas, Kalbėjo I kardei. Kalbėtojas užbaigė, pri- tinės TMD.
kuopos pirmininkas.

2

veno

IŠ MONTELLO, MASS.
Kviečia ko-operacijon. Liepos
a. Ilansen Shoe Co. surengė
prakalbas, kuriose kvietė lietuvius prisidėti ant ko-operacijos
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pamatų prie išdirbystės naujos
patentuotos čeverykų rūšies. Kad

pritraukus daugiau šėrininkų (akcijonierių), šėrų kaina Luom tar£ra papiginta. Ko-opcracija

Kniburys.

Nesileiskim, kad

mus Amerika
Geriaus
męs AmeriATSAKYMAS:
r. Kaslink
veikalo "Moteris" ka išnaudokim; nepralei>kini samalonėkite kreiptis i "Vienybę vo sunkiai uždirbtu centų karčiaLietuvninkų." 120 Grand street. t.tose ir teismuose, bet taupinV:m juos, o 'šiek-tiek sutaupinę,
Brooklyn, X, Y.
2. \*ėliausia
lietuvių kalbos kiek galint bėgkim iš miestu, o
gramatika, kurios prisilaiko dabar pirkim žemę čionai Amerikoj, arPamūsų spauda, yra Kriaušaičio su- ba dar geriaus—Lietuvoj.
dalis
kad
didesnė
nematysime,
taisyta.

išnaudotu.

laimių ir bedu šimtu mylių nuo
bet jinai prisilai- mus apsilenks.
Tai mano geriausi* velijimas
ko Kriaušaičio taisyklių, kurias
išdėsto lengvesnėje formoje. Mo- broliams lietuviams šią valandą,
kymuisi pilnai užtenka Damijo- kada apleidžiu šį kraštą.
Sudiev, visiems pasiliekamiem?
naičio gramatikos. Galima gauti
kiekviename geresniame lietuvių čia Amerikoj \
knygyne.
Su pagarba,
3. Neklystate. Kiekviena gvva
Jonas Mlkolainis.
kalba mainosi ir vystosi, todėl
sykiu ir jos gramatikoj laikas nuo
P-as J. Mikolainis, atlankęs salaiko įv)ksta
tulų permainų.
vo broli Petrą Mikolainj RrookApart "gyvų" (dibar žmonių
išanądien
žadėjo
vartojamų) kaibų, yra uar taip lyue,
ir jau turbūt išvažiavo,
važiuoti,
"mirusių"
vadinamų
kalbų
Red.
^kuip pavyzdžiui, lot^uvį ir gre- Lietuvon.
Damijonaičio
vėliaus išlcsita,

gramatika

yra

\U0 REDAKCIJOS

Kitas New York'o didis laik- Vadinas, užlaikys, dipliomatų j aiškia "kariaujančiojo" klerika- trauke savo
sueis didesne pinigų suma.
Intrigomis diktokai
raštis Times šio mėnesio pra- kalba tariant, neutralitetą (beša- lizmo pusę, kurio tautininkai SLA.
MARŠRUTAS.
nariu, tačiaus dabar žmo- Lyglaikiniit atstovu
suvienytoji
džioj išsiuntinėjo po visą šalį už- liškumą) ir paliks grumtis vie- remti nenori. Tautininkai visa- nės permatė, kad anos
išrinko
K.
intrigos
[komisija
r;j.š» ir adresu. Pasirašantieji pseudo- klausimus
Strumskį.
žinovams ir, sutraukęs niems klerikalų laikraščiams su dos susidės su bile
partija kultū- buvo tik paprastos baidyklės, It* Bėgantiems reikalams
nimais tnri paduoti, Redakcijos žiniai,
komisija Esanti dabar Amerikoj svevienon krūvon gautus atsakymus, socialistu laikraštija.
ros reikaluose, bet
Ir savo tikrąjį vardą.
jie neprisidės pradeda, kaip matome, čielais bū- nutarė prašyti iš
abiejų Susivie- čiai—kun. Gustaitis ir p. J. GabRedakcija pasilieka sau teisę atsiun- prieina prie išvedimo, kad iš viKlausimas, kodėl tautininkai, tenai, kur kultūros darbas varo- riais grįžti atgal, dar ir naujų na- nijimu
$150.00, kurie privalo bū- rys, ; p'.ankę Plymouth, Mahanoy
čiamus jai rankraščius trumpinti ir sur
girdėtis nuraminanti halsai. pirmiaus rėmę tą pačią "Saulę/' mas aiškiai ir išimtinai parlyviš- riu su savim traukdami.
ti išmokėti šios
taisyti.
komisijos kape- City, Shenandoab, Girardville, Mt.
Išvežimui vienu
tik
žieminių kuri ir į šį "Apšvietos Fondą" kais obalsiais;
Netinkamus laikraščiui rankraščius
Carmel ir Shamokin, tolimesnę
riui.
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- kviečiu reikėsią 525,000 vagonu ineina, dabar nori laikytis nuoša- 1
Tą nuomonę aiškiai išreiškė
savo kelionę žada atlikti sekanČia
vėl
kilo
klausimas
dėlei
ir tas duos darbo geležinkeliams liai?
riui atgal jo lėšomis.
dabar "Tėvynė." Ta galima bučioj
Reikia visada rašyti plunksna ir tik
tvarkoj:
pinigu
būtent:
kitrio
globojimo,
"T
v.
iki kaklo.
Automobilių išdir- Atsakymas nesunku surasti.
vo pastebėki
ant vienos popiero pusės, paliekant
"Vienybėj Lietuvnin- (Susirinkimai abiejų Susivieniji- Susivienijimo kasieriui aukaujanbystė, kaip pranešama, žydėte
plačius tarpus tarp eilučių.
Pirmiausia, amerikiečiai jau ku," o "Kataliko" ir kitu laikčios draugijos turės .-iųsti
mų Komisijų).
pini- Liepos
žydi; Grand Rapids'o (Mieli.) di- begalo pailsę nuo tų nesiliaujan- raščių tylėjimas,
atsipanašiam
gus—aukas.
Pasvarsčius
Minersville, Pa.
šitą 31 bus
delės rakandu išdirbystės, sakoLie- likime gali reikšti ir-gi ne ką
kuriomis
čių
aukų,
kad
klausimą
nutarta,
abudu
Kaip
apskelbti
žinome,
Sumūsų
ma, šiuosmet parduoda daugiaus. tuva ne tik kad alsina amerikie- kita.
sivienijimu—tautiškasai ir Rymo- Susivienijimų organuose antra- Rugpj.
negu kada nors pirmiau-, o De- čiui, bet alsina juos be p a 1 i o"Lietuva" tokią pačią nuomonę
Philadelphia, Pa.
-Katalikų,—laike paskutinių savo šus abiejų Susivienijimų kasie- 1—2
troit'o laikraštis N e \v s pastebi, v o s, neduodama
jiems :;e.i pro- išreiškė dar pernai, kada tik šis
3
Raltimore, Md.
seimų Waterburyj paskyrė po rių: kas kuriam norės, tam ir
Geresnių laikii pranašavimai. kad "turime daug nurodymų ka- gos
"
atsikvėpti.
sumanymas pasirodė.
Pittsburg, Pa.
ir iš- siųs aukas ateivių globojimui, o 5—6
$250.00
reikalams
Jeigu laikraščiai yra geri prana- lančios gerovės" nors ir tame, Antra,
ateivių
"
europiečiai, kaip mums
|
rinko kiekvienas komisiją iš
7
tuSuvienytoji
šai, tai rciketit rengtis kasti duo- kad didesnės dirbtuvės nitolatai
Ateivių
Export, Pa.
Komisija
trijų
išrodo, jeigu kiek skaitosi su
""
Ką męs rašėme pernai. Tik
rės
H
savo
kurio
rankose
%... Homestead, Pa.
kasierių,
bę, nes netrukus turėsime šerme- pradėjo didinti darbininkų kait- amerikiečiais, tai skaitosi ne su
narių, pavesdami toms komisi"
pasirodžius Kairukščių sumanybus tam tikra suma
nis ir laidosime bedarbes ir sun9—15
susieiti
Chicago, III.
bėgantiems
krūvon ir. sutverus
joms
lių.
jais, bet su jų doliariais. Ame- mui, kad surinkti "Saulei," "Žireikalams.
kius laiku
Kur tik neatsigrjžti,
bendrą ateivių globojimo komisiTokia yrą abelna gaida mos rikiečių visai nesikiatisiama iš- buriui" ir
'Rytui" šimtą tūkstan- ją,
—iš visur aplink ausis byzgia
Užbaigdami savo kelionę Cliipaimti savo (abiejų Susivieni- Draugijos, siunčiant pinigus
Fr
laik
j, ar patogu dabar butų •va- čių
naujos "gerovės" giesmės.
rublių ir padaryti iš to "Tauvienam
ar kitam kasieriui,
svečiai mano prabūti čia
laiku"
bitė.
šalies
caga,
Visos
priva"geru
jeigu abelname cliorc tenka iš- žiuoti, ar amerikiečiai geram fi- tos Švietimo Fondą," "Lietuva" jimų) rankosna ateivių globoji- lo
savaite
šios
ir padalino darbą
siųsti
juos
per
mo reikalus.
visą
ir vistj pakraipų laikraščiai be1
komisijos
SLA. komisiją
girsti retkarčiais koki "ialšyvą" nansiniam stovyje randasi, ar ga- tuomet (num. 25 1913 metų),
(dabar
K.
sekančiai:
Strumsekretorių
veik vienu balsu gieda: "Netruper
šie
inejna
nariai:
V. Ambrabalsą, tai jis paeina nuo tų, kurie lima paramos, ir nuo ko, laukti. tarp kit-ko, šiaip apie tai rašė:
kus vėl bus geri laikai."
Kl. Vitkevičius ir Juo- skj), kuris, Įtraukęs sumą savo
zevičius,
neramiai žiurėjo j Yv'ashington'o
to
nedaro.
Ne, jie
Paprastai "Visos minėtos draugijos (Sau- zas
Ancerevičius; SLR-KA. ko- knygosna, perduos ją sulvg au- Rugpj.
Dvejopa yra priežastis, kuri kongresą, kuris dabar pradėjo jie mums nukrinta ant galvos ne- lė,
Žiburys ir Rytas), nors jos misija suisdeda iš K.
g
busią ant Bridgeporto
verčia taip pranašauti. PirmiauKrušinskio, kautojo nurodymo. Visas aukas
svarstyti įstatymus apie t rust u s: tikėtai, kaip iš dangaus. C) jųs vedamos kunigų ir nors joms
10
ant Tovvn of Lake.
garsins sujungtų komisijų sekreK. Strumskio ir p. Akelio.
siai, žinios apie nepaprastą už"
jie bijojosi, kad demokratų val- čia sau žinokitės ir, viską metę užmetama klerikalizmas, vis-gi
toriųir
abiejų Susivienijimu orgaKensingtone.
Šios išrinktos komisijos jau
derėjimą javu šiuo.smet yra labai džia, pradėjus tuos įstatymus šalin, eikite mums pagelbon.
yra šiądien Lietuvoj stambiaunuose.
12
ant West Side.
du
džiuginančios, o apart to, ir di- svarstyti, ne tik kad trustus apsusirinkimu, apie kuBuvo tik vienas atsitikmas, kad siomis apšvietus ir tautiško susi- turėjo
"
Tuomi susirinkimas ir užsibaiant 18-tos gatvės.
13
delės įstatymu permainos (kaip
riuos ir noriu keletą žodžių pra"
žebos, bet, vaizdingai tariant, pa- i.sanksto pasiteirauta, ar patogu pratimo platinimo jstaigomis,
Ten
Cicero.
gė.
14
buvęs.
tarifas, pinigynas ir t.t.), kuriosl ėmusi
kirvį, visai juos '.kapos butų atvykti. Klausė p. Vana- įstaigomis, kurios pasiekia pla- nešti.
sulaikė pramonę, dabar jau be- ir
Firmas komisijų susirinkimas
naujais savo Įstatais suardys gaitis prieš paskutinį savo at- čiausių liaudies sluogsnių.
veik baigiasi, ir šalis, po dviejų visas
dideles šio krašto išdirbys- vykimą Amerikon, kada Dr. BaIr todėl, nors męs neesame įvyko liepos 2 d. SLA. Name,
metu duobėto kelio,
vėl išeina tės ir
Siame susirinkime
pramones. Aną dieną atsi- sanavičius su p. Yču baigė savo klerikalizmo šalininkais ir nors New Yorkc.
ant lygaus kelio.
lankiusios pas prezidentą \Vil- kelionę.
laikraštis (gir- męs iš principo esame priešinin- visą beveik laiką praleista disMusų
Paskutiniai valdžios pranešisoną didelių biznierių delegaci- dėjome ir nekurie kiti) tuomet kais maišymo tikybinių reikalų kusijoms: kurio susivienijimo kamai parodo, kad šiuosrnet vienu
jos sugrįžo, sakoma, geram upe, jam patarė, kad nevažiuotų, nes su tautiškaisiais, ypačiai kada kle- sieriui pavesti rinkimą aukų ateitik kviečių busią 930 milionų bunes
Ačiū netaktinprezidentas juos užtikrinęs, žmonės pailsę nuo vienų aukų, rikalizmo užmačioms aukojama vių reikalams.
šelių,' o abelnas javų užderėjimas kad valdžia nemano
diSLA.
bedarbės
ir
laikas
togam
sekretoriaus
įsikišimui
prasideda
griauti
mttsų tautiškieji reikalai,—nežiuopkainuojamas ant milžiniškos su- dclių biznių, o vien tik nori
dėl
buvo
šisai
susirinkimas
p.
Strimaičio,
489. Kur
yra
nepatogus. J.is vis-gi, rint, paantriname, to, tokiose
juos
švilpaujančiu tu prieina arčiaus prie saulės,
mos 10.000 milionų doliarių.
sureguliuoti taip, kad jie butų net ir žinodamas dalykų stovi, draugijose, kaip "Saulė" ir ''Ry- dėlei to klausimo vos neiširo ir ašuočių? Šiądien yra galutinai paskui vėl atsitolina. Dėlei to
dyvat todėl, kad laikraščiai ir kitif vedami
teisingu keliu, be skriau- atvažiavo.
tas/' męs matome nemažą Lie- tik SLA. komisijos, taip sakant, žinoma, kad atradę Ameriką ir ne vienas sau duoda lengvą atexpertai šankia sykiu su Netvl dos ir be šio krašto visuomenės
Paimkime dabartinį stovi. Žmo- tuvai liaudy, nes jeigu turime šaltas kraujas atvertė jau be- į jąją dabar apgyvenę europiečiai, sakymą, kad ant žemės tuomet
York'o VV o r Id : "Negalimas danės dar nespėjo užmiršti paskuti- šiądien kokius svarbius reikalus, pradedantį virsti iš vėžių vežimą.1 būdami savos kulturos atnešėjais esanti vasara, kuomet žemė priišnaudojimo.
lykas, kad btttų didi nelaimė, jeiTas nuramino ir paskutinius niu gausių aukų. Užėjusios bedar- tai iš jų svarbiausiu, be abejoBesvarstant, kurio Susivieniji- Į šią šalį. neatnešė Amerikon pir- eina arti prie saulės; atsitolinus
gu žemė išduoda tokius turtus."
mo kasieriui
bės
ir
ir
ra
abelnai
pavesti aukų rinki- mos kulturos, aplamoje to žodžiu žemei nuo saulės, užstoja vėl
nes,
kad
laikui
surėksnius,
"blogu
laikų"
}
šiąpirmiausiai tas,
sunkus
Ir panašus balsas pasiekia mus'
dien vienu halsu visur giedama: paraližavo lietuvių gerbūvį skau- kiekvienas lietuvis mokėtų bent mą, kiekviena komisija, supran- prasmėje. Dar ilgai prieš euro- žiema.
Toksai aiškinimas, nors
ne tik
iš ,\*ev. Yr>rko.
Jis gir-i
čiokad
tama,
Amerikon,
visai
geidė,
senai
visur
ir
laukiami
jisai
toji
antra
džiai,
kad
abelna
piečiu
atvykimą
privilegija
vėl,
geri
lengvas ir pirmu žvilgjaučiasi
rašyt,—o
stag- skaityt
dėti i' visų šios dideles šalies "Sveiki-gyvi,
laikai !"....
Bet ar tas rupi triūsų musų ištautėję broliai, ypač Vil- butų pavesta jos susivienijimui. nykštės tautos turėjo išplėtoju- sniu Įtikėtinas, nesutinka su tiknaciją.
pusių.
Naujos Anglijos laikraš j
niaus gubernijoje, pažintų, kuo- Buvęs šiame susirinkime SLA. sios savą kulturą. kuri vietomis ruoju dalyku stoviu. Męs žiemą
Jeigu taip, tai gal netrukus ir broliams anapus jūrių?
čia i, kaip Hoston'o T r a n s c r i p t
sekretorius p. Strimaitis išsireiš- buvo pasiekusi augšto laipsnio. kaip sykis turime tuom
Męs turime norą atvirai ap- mi jie buvo ir kuomi jie yra.
tarpu
ir Spritiglield'o R e Į) u b 1 i c a n, palaidosim giliai tuos "blogus laikė, kad SLA. komisija neprivalo Labjausiai buvo išsiplėtojusi kul- kada žemė arčiausiai prieina prie
kaltinti
Mums
kad
kas
dartuos
tai
nesvarbu,
kus."
žmonės
juos,
jieiur>
Šitų
šermenų
jau
pasakoja apie geru- užderčj imtis (
senai laukia ir vargiai galėtum visai nerupi. Jie juk žino apie, bus atlieka
kunigai, laisvama- kitaip elgtis, negu SLA. seimas turą ee n tralej c Amerikoje ir gre- saulės. Kuomet žemė buva dauNaujos Anglijos valstijose. Xew
nutaręs, gi, anot p. Strimaičio, timose i šiaurius ir piet. gulinčio- giausia atsitolinusi nuo saulės,
amerikiečių dabartini "gerbūvį," i niai, socialistai, ar kas kitas
Orleans » laikraščiai praneša apie turėti linksmesnes laidotuves.
seimas
nes ių laikraščiuose
nutaręs, kad ateivių glo- se vietose. Siu vietų gyventojai męs turime karštą vasarą. Kad
Lietuvoj ra-' geras darbas lieka geru darbu
.^erus užderėjimas
kukuruzų ir
SLA.
ir
šoma
vien
bojime
turįs vadovauti ki- turėjo pasistatę puikiausiu rūmų. pilniau supratus visą dalyku stoapie bedarbes, rasite, daujam priešintis
todėl, kad
Niekas
Apie musų svečius.
bovelnos pietinėse valstijose. Totoms
atlieka
ne
draugijoms (Tokio nutari- prieš kurių griuvėsius europietis vi. reikalinga priimti atydon tai.
iki šiolei negalėjo užmesti lie- giau negu pas mus.
jį
"jie," o
"męs," bulimų vakaru laikraščiai, kaip San
mo
seimas
kad žemė žiemą stovi beveik 5
nėra daręs.
visomis
ir
tu viams-amerikiečiams
stentų paikios saumylystės
Jų
Red.). šiądien su giliu nusistebėjimu
viešninpastangomis
pavyl 'rancisco < li r o n i e 1 c ir l'ort-,
sako
savos
tnilionais
vi.
tuomet
Todėl,
Turėta
iš
Liedarbas.
giamasi
genu
p.
Strimaitis,
ik
sulaikyti
dėjimo
šiolei atjeigu
kilometrų arčiaus prie
išeivybę
lando Oregonian, kurie iki gumo stokos. Visus,
SLR-KA.
tuvos ir sugrąžinti "namo" kuo-!
sava išsi- saulės negu vasarą.
nesutinkanti,
j*
komisija
keliavusius
sutvarkytos
valstijos,
svečius—o
Taigi fakr;pažindami principe sumanyjų pastašiol daugiaus dejavo, negu hym j
"
kad
SLA.
ir
1.1.
tai
ir
skaitliu
didžiausį
yra
griežtai
vadovautų
šito
i
rais
ias
pramonė
oo—
prekyba,
laikas
pinigus
lankėsi
čia
visa
eiplėtojusi
"pabėgėlių," mą
priešingi aiškini100,000" fondo
nti> giedojo, dabar vienu balsu
kuriuos
čia laukia bėdos ir skur- naudingu
pas save laikytų, tai SLA. galė- Sakoma, kad dabartinėje Peru mui.
lė—amerikiečiai
su
sumanymu, męs vis-gi
priimdinėjo
pripažįsta, kad "turėsime gerus
das.
Vasaros šilumos ir žiemos šalnorėtume pastebėti, kad apsiru- siąs apsieiti ir be SLR-KA. pa- valstijoje rasta net liekanos geleišskėstomis rankomis.
laikus."
ir iki šiolei apsiėjęs, žinkelio. tiesa, labai prasto, bet čio
visa tai žinodami, mu- hežiavimas tik viršminėtomis
gelbos,
Ret-gi,
kaip
priežastis guli visai kame kiTos p;n«» nuomonės yra speRegykla persimainė, atvykus
tri-j Po tokio
visai nedipliomattško tikro geležinkelio. Augštai buvo tame.
svečiai atvyksta su jomis įstaigomis yra,
sų
gerbiami
Jieškant tų priežasčių,
ir
dar
mus
ciališki pramonės laikraščiai, ku- paskutiniems,
musų nuo-Į
pas
ir griežto žodžio, jeigu komisimilžiniškiausiais projektais, at- mone, siaurokas.
senovės amerikonus iškilusi pirmiausiai reikia atsiminti, kad
pas
<
esantiems
iusrie paprastai skaitomi barometsvečiams,—kun.
vyksta nei nesiklausė amerikie-Į Šitas fondas esąs "apšvietos jose butų buvę karštesni žmo- rankų išdirbystė.
šiądien yra žemės ašis yra ne stačia, bet parais ateinančios audros, ar gied- taičiui ir p. J. Gabriui. Peržiurėnės, butų daugiau nieko nelikę, randamos liekanos, užkastos se- linkusi. Tasai palinkimas daugnuomonės, nei (bent mauda-, fondas."
čių
ir
sutraukus
Pradėjus
ros.
aprūpintis
jus musų laikraštiją
dėlei) iškalno apie tai jiems švietos reikalais nuo pat, taip kai]) tik, dar nepradėjus darbo, nuose kapuose. Tarp kitų pada- -maž yra vienas ir tas pats visą
Nevv York'o VV a 11 Street j < j c- išreikštas nuomones krūvon, gutno
nepranešę.
sakant, dugno, išpultų, kad nerei- išsiskirstyti. Vienok, ant laimi- rinių atsižymi taip vadinami s i 1 iaiką. Tasai palinkimas yra toJ o urnai, kuris yra organu di-1 pasirodo, kad naujai atvykusieji
Amerikiečiai
savo tėvynę
myli
kėtų apsirubežiuoti vien "apa- kio, SLA. komisija buvo visai ki- vadoriai," arba muzikaliai asuo- kiu. kad šiaurinėj i ašies dalis vasvečiai (teisingiaus pasakius, jų
džiausiu šios šalies
ir dėlei jos gerovės nepasigailėJie aiškiai parodo, kaip sarą buva atkreipta prie saulės.
čia," bet paimti ir "viršų," būtent tokios nuomonės, negu p. Stri- čiai.
pripažįsta, kad nepaprastas der-, atvažiavimo tikslas) randa sau
maitis.
ir
SLA.
savo
bet
Stritų
išskirti
kraujo,
iš šio sumakomisija p.
augštai senovės Peru gyventojai Tokiu budu saulė apšviečia dinevertėjo
lius dikčiai prisidės prie pakėlimo karštą parėmimą tiktai "Drauge"
maičiui
kad
ir
laikas
išreiškė
męs
manome,
nepritarė
yra
ir
jau
Mokslo
Draunorą buvo išplėtoję savo indų išdir- desnę šiaurinės žemės pusės danymo
Lietuvių
biznio visoj
šalyj.
Jis mena, ir "Žvaigždėj,"-—laikraščiuose, kuamerikiečiai
nenori
Po
taikytis,
pasakyti,
jog
kaip
galima.
ilgesbystę.. Minėtieji asuočiai buvo li. Kitais žodžiais, diena tuomet
gijos Vilniuje.
kad rudeniop tds didelis reikala- rie reprezentuoja pas mus denio pasika'l'ėjimo rasta liogiškas
toliaus indiferentiškai žiūrėti į
rasite,
dvilypiai. Abi da!Į> buvo suvie- bu 11a ilgesnė, nes, žemei besisuIšskyrimas
jos,
j
vimas anglių, kas pastatys ant šinįjį, arba taip vadinamą klerilabjaus
brolių-europiečių beceremonišku-1 negu kas kitas pabriežia šio s.;- išėjimas m o d u s v i v e n d i: nytos triubele. ir kiekviena i v ir- kant. kiekviena šiaurinės dalies
tvirtesniu kojų anglies kasyklas. kališką (kuniginį) sparną.
iną, kuris prieina net prie to, kad manymo
klerikališkąjį "pamuša- nutarta iš sujungtų komisijų iš- šų ėjo smailyn, padarydama pa- vietelė ilgesnį laiką butu saulės
O kitas pramonės laikraštis, New
Paramos nuo kairiojo (sociarinkti valdybą ir šios valdybos čioje ^viršūnėje
męs. sulyg jų nuomonės, priva-| lą" ir norą išsidalinti Į
ploną kaklą. apšvietimą: taigi kiekviena paatskirą
York o C o 111 m c rc i a 1, pastebi: 1 ištiško) sparno šie svečiai nelome svečius priimdinėti ne tik
vieną
narį padaryti kasieriutn. Vienas tų kaklų buvo beveik vi viršiaus dalis yra ilgiau šildoma.
grupę iŠ to darbo, kuris rupi vi"Niekas negali sumažinti tvano galėjo tikėtis, nes mttsy sociagiedroje, bet ir audros laiku; kad siems geriems lietuviams. Toks Tokiu budu prašalinta pirmas sai uždarytas, su maža skylute, Lietuvoje, sakysime, vasaros diešitų naujų turtų, sulyginus su ku- listai ir jų laikraštija, kaip praeiskersai kelią pakliuvęs akmuo.
męs. amerikiečiai, patįs bedar- apsireiškimas, gali but, turės
j kurią būdavo įstatyta triubelė na yra daugiau negu dvigubii ilĮtek-1
riais bile kuri kita industrija, net tis
parodo, visados atkakliai prie- bėmis ir kriziais,
tuo druSujungtų
kad
ne
kaip
visi prijaus šiam
Komisijų valdybon su švihpuku. Jeigu j>i! t i varulenj gesnė už naktį. Tas daug prisimę į tai,
ir plieno ir geležies industrija, šinosi viskam, kas tik neturi ant
išrinkta: prezidentu
maitintume daug principialiai gerarfl darbui
giu,
K. Kru- per atdarąjį kaklą, tai švilpukas deda prie to, kad vasarą būna
sirgdami,
taip,
yra nedaug reiškianti."
savęs socialistiškos žymės: jie su
šiuom laiku už mus
sveikesnį
Vil- antrame kakle pradeda s\ i 11»t i. šilčiau.
šinskas,
vice-prezidentu—K.
kaip jam prijaustų, jeigu nebūtų
Sykiu su pirmomis šių nauju lygiu atkaklumu kovojo prieš kuna.
kasierium—A'.
kevičius,
AmbroMat, įpiltasai vanduo pereina t
daroma
Dėlei žemės ašies palinkimo,
skirstymų."
turtu vilnimis, ateina padrąsinan- "Saulės4
pasiuntinius, kaip ir
kad motina LieMęs
žinome,
sekretorium—K.
Strumzevičius,
asuotį ir. kildamas, stu- nevisuomet lybiai puola ant tos
antrąjį
čios žinios ir iš kitu 'šalių.
Musų
pranašavimas,
berods,
j
Xamo
atstovus.
prieš Tautiškojo
tuva to nuo mus reikalauti nemia viršun Į triubelę esantįjį pačios vietos ir saulės
dabar ir pildosi, ir reik tik pasi- skis.
štai. pavyzdžiui, Pittsburg'o
Bet svečiai, be abejonės, tikėjosi
spinduliai.
ir nereikalauja ir kad musų
gali
Tuomi
kad
vandenį. Oras. eida- Kartais jie buva statesni, kartais
gailėti,
darsusirinkimas
ir
asuotyje
pirmas
laikraštis C h ro n ic 1 e T e 1 e
principialiai geri
paramos iš vidurinės grupos, t. y.
vyresnieji broliai broliai euro- bai turi nukentėti nuo užpusto užsibaigė.
mas laukan per švilpuką, priverdaugiau palinko. Kad spindulių
j; r a p h
sako, kad Pittsburg'o iš tautininkų ir jų laikraščių pupiečiai—panašiu budu elgdamiesi, partijinio ruko, kuriuom pas mus Antras iš eilės susirinkimas bu- čia pastarąjį veikti. Švilpukai statumus daug reiškiu karščio
miestas, kuriame yra geležies ir sės.
j>a
daro mums skriaudą.
toki darbai paprastai yra aptrau- vo laikytas liepos 20 d.
būdavo įvairiu formų ir įvairiai didinime—laba',
lengva yra persiplieno išdirbysčiii centras, pirmas
Iki šiolei, karia tik pasirodyMęs manome, kad męs turime kiami.
Šiame susirinkime SLA. komi- padaryti. Dažnai tai buvo kokio tikrinti. Jeigu prieš ugnj
pasikelia nuo bedarbių lovos ir davo "susirėmimas" tarp
laikyti
dviejų pilną tiesą už tai nusiskųsti ir
sija praneša, kad vienas jos na- nors paukščio pamėgdžiojimas, kokj nors daiktą stačiai, tai jisai
grįžta prie senoviškos savo gero- kraštutinių sparnų (tarp socialis- tiems
broliams pasakyti: "Jus
Sumušęs rekordą. "Tėvynėj" rys, J. Ancerevičia, rezignavęs ir taeiaus taip pavykęs, kad sunku daug greičiaus Įkaista, negu kad
vės.
Tai]) bent, anot šito laik-1 tiško ir klerikališko
abazo), pri- negeri esate broliai, jeigu žiūrite rašoma, kad
Susivienijimas Lie- jo vieton tapo paskirtas S. Jan- pamėgdžiojimas atskirti nu>> tik- mos laikytume jįji j šalį nulenrašeio, mena vietiniai Pittsburg'o
sidėjimas tautininkų visados nu- j mus ne kaipo į brolius, bet
ro paukščio balso.
tuvių
Paprastai ant kę. Kartais rankos visai negali
Amerikoj antrame šių me- kus.
išdirbysčių lyderiai, bankieriai ir sverdavo pergalę vienon, ar kikaipo i kokius, nelyginant, vergus, tų bertainyj sumušęs visus reto kaklo, kuriame įtaisydavo švil- stačios
abelnai biznieriai.
S.
šio
laikyti prieš ugnį. PasuJankus praneša, kad iki šioPirmoj
ton pusėn.
—jeigu jus neatsižvelgiat i musų kordus, kaslink naujų narių pri- lei
mėnesio pusėj plieno ir geležies
puką. būdavo uždedama paveik- kus gi, karštis galima net lengvai
Liet.
gyvuojanti
Emigrantu
matėme
laike
revoliuTą męs
o vien tik į tai, kiek
męs rašinėjimo.
slas to paukščio, kurio balsas
Laike trijų mėne- Šelpimo
iškęsti. Tas pats yra ir su žeme.
isdirbystės, sakoma, pašoko ant cijos Rusijoj, kada tautininkai ir gerbūvį,
Draugija nustojusi veikduoti...."
galime
jums
Visas Kuomet žemė buva toli nuo sauir birže- ti ir jos direktorių susirinkimas stengtasi
sių
(balandžio,
pamėgdžioti.
gegužio
Io%, o rngpjučio mėnesyj tiki- jų laikraščiai parėmė
kairįjį so- Tai yra antra priežastis, kurią, lio) prie
masi dar didesnio pasigerinimo.
organizacijos prisirašę nutaręs leisti visoms prie šios ašuočių darbas rodo augštą ir, lės, vasaros metu. tai ašis yra
cialistų sparną ir užtikrino pa- 'musų nuomone, pripažins—atviX c kuri e kiti laikraščiai patėmi770 naujų narių. Pirmame gi šių draugijos priklausančioms drau- sulyginamai, tobulią techniką.
taip paliukus, kad spinduliai krinsekmingas aukas socialdemokra- rai ar nea'tvirai—visų pakraipų
ta
□ed
metų bertainyj prisirašę 543 nau- gijoms nubalsuoti klausimą: ar
daug stačiau ant šiaurinės
ja geresnius laikus ir tame, kad tų atstovams Žagarui
ir'Grigai- Į lietuviai-amerikiečiai.
ji nariai, tokiu budu sudarydami jos nori prisidėti prie SusivieniPennsylvanijos geležinkelis užsa- čiui, kurių kuniginis sparnas, abcl- Lieka dar
4go. Re dėl vasarą šilčiau negu skritulio pusės, negu kad žiemos
viena priežastis, ku- už
kė nesenai 8r naują lokomotyvą,
pirmą pu s 111 et j 1.313 naujų na- jimų Komisijos, ar ne. Klau- žiemą? Daugeliui šisai klausi- metu, kuomet žemė arčiaus stovi
nai paėmus, nerėmė. Tą uatį męs
buvo įspėti iškalno ir,
rią
galima
i/vx> naujų plieninių
rių.
simas, kol-kas, dar, berods, neiš- mas gali pasirodyti visai tuščias, prie saulės.
tavorinių matėme ir atvykus anais metais
teisybę pasakius, įspėta dar per"Tėvynė," džiaugsmingai apie rištas.
vagonų ir šimt«? tūkstančių nau- "Saulės" atstovams, kada tautiarba tokis, į kuri atsakymas seTaigi, ne žemės artumas prie
nai.
tai paminėdama, sak.>: "Tai dar
Pradėta dabar svarstyti, kaip nai jau yra žinomas.
jų plieninių relių. To paties ge- ninkai,
Tačiaus saulės, bet ašies palinkimas, is
matydami reikalingumą
Apie šią priežastį dabar dau- negirdėtas SLA. iiistorijoje fak- ateivių
ležinkelio Altoona dirbtuvėse, saglobojimo darbą pradė- prisižiūrėkime arčiaus dalykan, ir ko paeina ilgesnė diena, ir staLietuvai mokyklų, kad ir po kuir kalbama, o
giausiai
jeigu ne- tas."
koma, pirmiaus atleisti darbininjus.
nutaria, kad, kol- pradėsime truputį kitaip manyti. tesnis spinduliu puolimas yra vaKomisijos
nigu priežiūra, parėmė klerika- kalbama, tai tylėjimas yra ne^
Retai kada ir per čie- -kas,
kai dabar sugrįžo prie darbo ir
Teisybė.
parankiausia butų prisidėti Daugeliui yra žinoma, kad ratas, saros karščio priežastim.
lišką
sparną ir užtikrino pasek- mažiaus iškalbingas. O
net nauji darbininkai buvo reitoji prie- lus metus tiek naujų narių pri- prie Slavonic Imigrant Society. kuriuom žemė sukasi
apie saulę,
Žiemą šiaurinė ašis, kaip mimingas aukas "Saulės" atsto- žastis, trumpai sakant, yra šita:
sirašydavo, kiek šiuosmet per pu- Prisidėti galima, mokant $25.00 toli-gražu nėra lygiu apvalainiu nėta,
kalaujami.
vams, nežiūrint ir didžiausių už- tautininkai
yra taip nulinkusi, kad diepripažįsta geras pu- sę metų.
Nesenai Xew Yorke laikytoj
j mėnesį. Komisija taipgi priėjo ratu. Tasai ratas iš dviejų pusių na pas mus yra trumpa,
sipuldinėjimų iš socialistų pusės. ses visoms trims draugijoms Toks
spindukonvencijoj delegatai "National Todėl žingeidu buvo,
nepaprastas SLA. augi- prie tos nuomonės, kad tuom yra sugaubtas ir savo išvaizda liai
trumpai ir palankiai liečia
atvykus ("Saulei," "Žiburiui" ir "Rytui"), mą?
Lcather and Shoe Finder's Assoliudija, kad įvestos Susivie- tarpu geriaus apsieiti su lyglai- išdalies yra panašus į šešėlį, kuri žemę ir mažai šildo. Bet tai nedabartinieins svečiams, kurion kurioms dabar
aukas renkama,
ciation" 'šikšnos ir
nijime permainos buvo sveikos ir kiniu prie minėtos Slavonic Im. duotų iš šono apšviestas kiaušiapavalų is- pusėn kryps tautininkai ir jų laik- bet tautininkai
reiškia, kad tuom tarpu ant žemano, kad sujun- išmintingai
dirbystės organizacija) išreiškė raščiai šj
Nors Society atstovu-lietuviu, kuriam nis,
padarytos.
abu kiaušinio galu bu- mės visai nėra vasaros.
jeigu
kartą.
Vasarą
gimas tų trijų draugijų ir aplei- anuomet už tas permainas neku-, bus mokama
stipriausią vi'tj, kad laika', kaip Kaip dabar
nuo valandų, o pa- tų lygaus storumo.
Tokia figū- tuomet turi žmonės,
matyt iš jų laikraš- dimas Lietuvos Mokslo
gyvenantiej'
rie
iš
ir
Draugilaikraščiai
matyt
visų /enkit*, fifca geryn čių, jie nekryps
šiaip SLA. prie- stovaus atstovo paskyrimą atidė- ra vadinasi elipsu. Tatai žemį,
jokion pusėn. ją £žT9do perdidelj
pietinėje žemės pusėje. Pietinėji
šai baįiįai užsipuldinėjo ir ati- lioti
laikui, kada j šį ateivių fou- bėgdama tuoui clip;u, vienu kar- ašis tuomet ^ra atkreipta prie

jdą

Visi laikraščiui siunčiami rankražfiai turi buti pažymėli antorians pa-

Pirmi

Žingsniai.

....

Apžvalga.

"

..

"

....

"

"

....

..

—

j

Ne-į

J

—

—

j

'4

finansistų.!

—

/

—

—

nukrypimą]

saulės.

Didesnis žemės

artumas

prie saulės, prikergiant

anasias

494- Koksai gyvulys gali
ilgiausiai negėręs?

priežastis, reiškia tai, kad
495. Kur
pietinė dalis, būdama mušu gija?
žiemos metu savo ašim atsikreiąq6. K;?s
pusi prie saulės ir stovėdama 5 pasaulyje?
mi'.ionaU kilometru arčiau-

lės,

sau-

vasarą,

i

-tovi jisai
vadiname šiluDabartiniame gamtos mok-

kokiame

-u

tuom,

ma.

ką

sąryšyje
mes

rubežiaus tarp
šilumos ir šalčio, neskaitoma jų
nedaroma

jokio

streikas staiga pasibaigė. po
Streiko vadovai, išgirdę, apie pa- vyste,

išmestų stebuklingus
Anglijos laivynas, daktarų apgarsinimus.
Callaghan vadoJurgis Spurgis.

turi

didžiausi pinigą vojų

t

ant

.termometrų yra pažymima O
izcro), ir temperatūra, kuri stovi
augšeiaus zero, vadinasi šiluma;
stovinčioji gi žemiau to ženklo
turi šalčio vardą. Ret, tai, kaip
minėta, yra parankumo dalykas
tiktai. Šiądien yra manoma, kad

1

Užraše pomirtinę TMD. Mums
pranešama, kad pradžioj pereito
mėnesio mirė Naugatuck, Conn.,
Alexandra Anšiura, Susiv. Lietuviu Amerikoj narys.
Velionis

visą

Vėliausios žinios.

paeina nuo smulkiausių
medžiagos dalelių judėjimo. Ko-

šama,

kad

sukelti pas
Austrijos kariumenė tosi, gali
ir be ultimatum.

Serbijos sostapilę Uelgradą, kuri serbai apleido, nes
jis buvo neapsaugotas jokiai-

užėmė

"Laisvė"

VINDOBONA, (Vienna), lie28 d.
Austrijos valdžia fortais.

pos

—

praneša,

pomirtinę ($150.00) užTėvynės Mylėtoju Draugi-

savo

rašė

Šiomis dienomis SLA. Cenoficiališkai pranešė apie tai
TMD. Centro Valdybai.

jai.

tras

Turbut tai pirmas dar pas
atsitikimas.

mus

panašus

Nelaimė.

Praeitą petnyėią JeMikelaitį, 4628 So. \Y00d st.,
.ištiki) nelaimė, kuomet jisai dirbo
ną

prie naujai statomo mūrinio namo prie
kampo Union ave. ir 33eios gatvės. Jisai drauge su ki-

mus

tu

vyru,

BOPIES of ASSASSINATED ROYAL COUPIE
-»•
•»••■■■
0F_ AUSTRIA LYIMG vn 5TĄTE•-

Jonu Gavėnu,

buvo naMiežkontraktoriaus
statymo
iai škic > pasiųstas dirbti prie stakarą tomojo nam >. Abu pasiųstuoju

—

šiluma
kio

yra keisčiausia drau- ninku

—

—

dviejais įvairių rųsių apsireiškimais. Parankamo dėlei tiktai,

d.
admirolo

»

kalu-imą. reikalinga pirmiaua t sakyti i tai, kas yra šaltis

ir

PORTLAND, ANGLIJA, lie- "Saulė"
pos 29

—

turime minkštesnes negu pietiniu šalin gyventojai.
□0D
Keksai
491.
gali buti didžiaucis šaltis? Dėlei to, kad atsakyti

į

PETERBURGAS, liepos 2y d.
Milžiniškas visuotinas darbi-

—

Tatai męs žiema ir vasary

I v j f.

—

išplaukė iš čia, nežinia kur.
Rusijai, liepė grįžti prie Negalima buvo gauti apie tai jokiu
darbo, kad parodžius, jog šiame žinių nuo valdžios viršininkų.
bus
kitam
(Atsakymai
numery j.) atsitikime visuomenė rems val- Menama, kad. laivynas nuplaukė
džią prieš Austriją ir Vokietiją. j Šiaurines arba Vokiškas jūres,
Didelės neprielankios Vokietijai kad turėti Vpkietiją po ranka.
ir
Austrijai demonstracijos atsiPATAISYMAS.
buvo Peterburge, Maskvoj ir kiVINDOBONA, liepos 29 d.
tuose miestuose.
Čia
atėjo žinios iš Varšavos, LenTilputjioji pereitam "Lietuvos"
kijoj, buk ten k< lėtas parako mantimeryj žinia apie bostoniečių
gazinų
expliodavo ir buk keletas
LONDONAS, liepos 27 d.
aukas (žinia buvo paimta iš
bombų
sprogo Varšavos krasoj.
Duota
paliepimai Anglijos laivy"Ateities"), kaip dabar pranešaBuk daug žmonių užmušta ir sunui
rinktis
vienon
vieton
ir
buti
ma. yra neteisinga.
Mums rašoma:
prisiruošusiam kiekvienam atsiti- žeista. Kitas telegramas praneša, buk visa \ arsavos citadelė
"30-mc numery j "Lietuvos" yra kime. Anglija apreiškė, kad jei(tvirtovė) tapo expliozijos išĮdėta nesutinkanti su tiesa žinia gu Vokietija kokiu nors budu
buk pasidagriauta.
apie bostoniečių aukas. Pp. Čap- grasins Prancūzijai, tai Anglija riusi nuo l£xp1iozija
perkūno. Šios žinios
likas ir Šokas fondan 100- 100,- stums savo milžinišką laivyną
iki
šiolei
nepatvirtina.
\ okietiją.
000
yra pasižadėję aukoti po 100 prieš
rub. (ne 100 doliarių). Kun. &i
LONDONAS, liepos 29 dieną,
T. Žilinskas—500 rubliu. O kavai. ryte.
3
Pranešama, kad
dangi seniau pasižadėjęs ,yK) rb.,
Kibirkštis.
mobilizuoti
14 artodėl jo auka tau fondan išneša Rusija paliepė
800 rubli ų (o ne 800 doliarių). mijos korpusu Austrijos parubeNedejuok, kad čia karšta. Eužiuose.
Su pagarba,
Į ropoj gali Imt dar karščiau 11110
Kun. T. Žilinskas.
LONDONAS.
Du Serbijos kanuoiiu.
kariški laivai ant Dunojaus upės
(iabr\> ir (iu-taitK kaip maPranetapo Austrijos paimti.

karštesnę ^tegu
už
Tačiaus
pusės
mūsiškoji.
metų, atsitolinus žemei nuo sau10- ir esant pietinei ašiai nukreiptai nuo ?aulės, tenai ir žiema yra
danę šaltesnė negu šiaurinėje daturi

išbūti

UŽMUŠTO AUSTRIJOS SOSTO ĮPĖDINIO IR JO ŽMONOS KARSTAF.

mu

Šitie karstai sukėlė karg. kuris gali but taip didelis, kokio pasaulis dar
nematė.

dirbo

pačiame namų viršuj-.
Pritrukus vinių, Mikelaitis nuli-

I'cr

kad p.

po

žemyn, paėmė dėžę vinių

ir

kūnas jau pas ją nedirbąs. Lietulipo^ viršun. Trečiame augštei
viškas perkūnas negali but ki- lužo jam po
kojų laiptas, ir jiPETERBURGAS, liepos 28 d. toks negu visi perkūnai: per ka- sai nupuolė žemyn.
SusižeidiCaras apturėjo ilgą pranešimą miną Įlekia, o per duris išlekia. mas tačiaus nebuvo taip sun*
*
kus, kadangi ligonis pats pajienuo kaizerio, kuris kviečia, kati
i
Ka
i
prietarai pas mus nyksta, i;ė ateiti pas Dr. Kuli, 3259 So.
Rusija nesikištų i Austrijos karą
su Serbija.
Pakvietimas tapo at- j apie tai liudija kad ir "Tėvynė." Nalsted >t. Pastarasis apžiurėjo
mestas. ir pranešta Vokietijai, į kuri garsina, kad prie SLA. per ligoni, apraišiojo ir pasiuntė napusmetį prisirašė 1313 mon.
kad Rusija gins Serbiją, kaip pirmą
Vietinis draugas.
nariu
naujn
ir^-džiaugiasi. Priesavo locną žemę.
taringa bobutė nuo šitų dviejų
Piknikas. TML). 28-tą

je

kroatais.

Austrijos

val-

stybinius ženklu- slavai, jei

kur

yra

su

PERVĖLU.

Gydytojas: "Tamistai reikalin<
pamato, su Įniršimu plėšia žemyn. ga pasilsio ir ra1 r.imo
kaip gaAbelnai Įspūdis vietos slavu k<>- lint
daugiau."
lionijose yra veržimasis važiuoti
Ligonis (nuleidęs galvą): "l'er*
ir gintis prieš užpuolike Austri- vėlu:
dvi savaitės
atgal a> apsija
vedžiau."
Hungarų kolionijos, sulyginuSerbijai per Austro-Vengrijos
su
serbiškomis ir grekiškomis,
dinasi, kalbant apie didžiausi ga- pasiuntinį Belgrade liepos 23 d.
ABU LYGIAI.
ramios.
yra
Hungarai. kaip ir
tai
limą šalti, klausimas reikalinga
1914 m.,
ciesoriškoji ir kaŽinai, aš pradėjau šį >avo
kiti Austrą-Vengrijos piliečiai,
butu pastatyti: kokia temperatūrališkoji valdžia yra priversta
kuopa
gyvenimą basoku.
ra reikštų pilną tų mažų medžiaPETERBURGAS, liepos 28 d. tryliktų butų, \ietoj džiaugsmo, buvo parengusi praeitame nedėl- žada grįžti namon kariauti, jei
apsaugoti savo teises ir reikaTeisybę sakant, ir aš ne su
bus savo šalies pakviesti.
l>rivatiški telegramai prane- gavusi kinkų drebėjimo.
lus ir tam tikslui turi imtis
gos dalelių judėjimo išnykimą?
šeimyniškį pasilinksmini- jie
įčeverykais
užgimiau.
fvairių bandymų ir išskaitliavi- i už ginklo.
ša, kad rusų valdžia permainė saj 111,7, arba "gegužinę," kuri atsibu
mų keliu galop prieita prie nuoAustro-Vengrija todėl skaito vo politiką j 24 valandas. Dide- ! Jus negalite' pasakyti, kad lie- j vo Lietuvių tautiškų kapinių 1 Įvairumai. Ateinantį panedėPADARĖ KARJERĄ.
monės, kad žemiausia '.emperatusave nuo šios
valandos kariš- les liuosybes pradėjo žmonėms tuviai nesupranta, kaip biznį va- apielinkės
VVillovv į. rugpjučio 3-čią, atsidarys, po
miškuose,
Aš visuomet sakiau, kad
ra, prie kurios nėra jokio judėjiteikti.
kame stovyje su Serbija.
Panaikino politišką (lu- ryti. "Laisvė"' jttins gali palių Springs, III. Skaitlingas būrelis vieno mėnesio vakacijų. Leveskio
mano
brolis prasimuš >au ke!i:j
mo yra—2jį°C (tai yra 273 laipGROVAS BERCHTOLD, inos atstovo Čheidze bylą; už- (lyti, kad geriausi bizni daro— vien jaunimo smagiai linksmino- Prekybos ir Kalbu Dieninė ir
I
Vakarinė
pirmyn.
sniai žemiau Celsiaus zero,
Mokykla ant BridgeAustro-Vengrijos Užsienio tvirtino durnos projektą, sulyg plikos mergos... Ji tai žino, nes si Įvairiomis tautiškomis žaismėAr pasisekė jam?
nutn. 3,106 So. Ilalsted
savo brošiūrėles garsina
su
porto,
po
motemperatūros, prie kurios vanduo
tauta
pamis.
kurio
kiekviena
Kur
Ministeris.
tik
visur
I
gali
Reikalų
nepasisuksi,
I
arti
st..
movirsta ledu).
31-mos gatvės.
Taip, jisai pradėjo už konTeisybe sakant,
žaidžiama ta aguonėlė rūtelė,
kyti mokyklose savo locna kalba; veikslais plikų ii pusplikių
9
LONDONAS, liepos 28 d.
Mokykloje yra mokinama 4 duktorių, o dabar jau moto r m ošioji skaitlinė yra nustatyta išugrąžino susirinkimu ir žodžio teriškų kunų.—žinoma, kad dar- marutė, ma' inas; štai varo kiaulę
i nas.
skaičiavimų keliu.
Bandymais Anglijos pastangos sulaikyti ka- laisvę ir 1.1. Rusų net ir atža- bininkai geriaus apsišviestų.... i dvarą, tai trečią gaudą,—paga- kursai:
&;
1.
iki
buvo
šiolei
tikPrekybos (prirengiamasai)
galima
rą nuėjo perniek.
liau* ir suvaikyti sunku.
prieiti
Vokietija gareiviški laikraščiai šaukia.
Vėkursas.
Turbut nėra smagesnio redak- liaus. pailsę, visi sėdosi
tai šiek-tiek arti prie tos skait- atsisakė dalyvauti rengiamoj kon- valdžia
PAKLIUVO.
suteiktų kuodatvMausiai
prie užlinės. žemiausia pastovi tempe- ferencijoj, tvirtindama, kad ji ne- laisvės, idant visas R r
2. Prekybos kursas
tau- toriui darbo už tą. kada jis pat> kandžių. ir už valandėlės prysiAš daugiau niekuomet nepagal ameratūra, kokia pasisekė pasiekti, yra gali kištis j Austrijos ir Serbijos tas siu. ;mcntUoti vienon kruvo.i i savo laikraštyj -magiai išdabina dėjo programas.
Pirmiausiai p. rikonišką lianą.
prašysiu moters, kad vestų inane.
—262° C.; pre tos temperatūros barnius.
! korespondenciją apie savo "labai Ii. Lenkauskas skaitė J. O. SirVokietija geidžia, kad šioj pavojaus valandoj.
3. Prekybos kursas pagal RuKą, vėl atsakyta?
ekuriuo.se laik- vydo
hydrogenas (vandengamis) yra j karą Austrijos su Serbija negerą prakalbu.
Xe, priimta.
referatą 'Sveikata iš mikli- sijos plianą (manantiems grįžti
paverčiamas į skystą stovį.
sikištų kitos viešpatijos ir kad
PETERBURGAS, liepos 28 d. raščiuose tų ponų redaktorių ne- :ni'nsi" (Truputis iš gimnasti-^ Lietuvon).
Į klausimą, ar galima pasiekti i tokiu budu išvengti visos EuroBeveik j visas svarbiausias apmokama afišavimąsi matome ikos). Referatas pamokinantis ir
4. Kalbos: anglų, lietuvių, vo- DIDELIŲ
MIESTŲ PAVOJUS.
2730 C. ir ar yra tokios tempe- pos karo.
1 nenuobodus,
tik
kariškas vietas tapo jau paskirti beveik kiekvienam numeryį.
kaip
jaunimui kiečių, rusų ir lenkų.
I
Kas čia atsitiko?...
ratūros kur nors gamtoje, daugeMokslo laikas visomis dienovadai.
parinktas, ir, matyt buvo, viPiniginis Rusijos stovis,
Žmogus nusilaužė sprandą.
PETERBURGAS, lie^/Os 28 d.
lis mokslininkų atsako, kad tai
Tūlas Kučinskas, kuris, buda- šiems
Paskui
išėmus subatas ir nedėldieMilžiniškas
mis,
patiko.
sakoma, yra geras.
kalbėjo
Iš kurio augšto
Vokietijos ambasadorius praišpuolė?
\
tv.as
i
negalima dalykas. Buvo nurodysakoma
;il} araise,
apaugęs. kuopos prezidentas, p. J. Biežis, nius: dienomis nuo 9:00 išryto
aukso skaitlius, surinktas buvu- į
Neišpuolė
ta j erdvės plotus, esančius tarpe nešė šiądien Rusijai, kad Vostengėsi
pamair
neišsišėrusi
ir kuopos narys p. M. Dūda. ii 4:00 popietų, vakarais nuo
meška,
toji
sio finansų minist. Kokovccvo,
tyti namo viršų.
planetų, ir manyta, kad kartais kietija negali priimti Anglijos sakoma, leidžia išlaikyti Kurijai ; kuriant stt lentai norėjo todėl Neapsie ta ir be juokdario Ste- 7:30 iki 9:30.
tenai gali viešpatauti absoliutiš- pasiulijimo.
Rusijos atsakymas ir
užflyką "kirpynas" padaryti, da- puko (Y. Brusokas). Jis su sadidžiausį karą.
YLA MAIŠE.
kas šaltis. Tačiaus iš kitos pu- buvo, kad jeigu Austrija pereis
bar skundžiasi, buk TM.D. neiš- vo "navatnais" atsitikimais iki
sės manoma, kad saulės ir žvaigž- Serbijos rubežių, tai Rusija tuoTėvas:
"Aš turiu tris dukteleidžianti
turgerų knygų.
Jis,
sočiai visu prijuokino. Paskiaus
!
DURAZZO. Pranešama, kad
ris.
kurioms
žadu sekančiai duoti
nuo ku- vėlei
džių spinduliai ir kai-kurios kitos jaus mobilizuoja savo armiją, ir
but,
norėtų
tokių
knygų,
prasidėjo visoki išlaimėjiAustrijos laivynas užbliukavo
dalios: jauniausiajai
tenai karas su Austrija prasidės.
dar labiaus augtų. mai, žaismės ir dainos ir
aplinkybė*,
temepraturą
rių
plaukai
$500, anAntivari uostą (Montenegro).
tęsėsi
SALIUNE.
bent šiek-tiek pakelia nuo absoI>et... TM1). nenori daryti kon- iki sutemimo.
ir
trajai—
$1,000
vyriausiajai
Pabaigoje visi. Savininku?. "Juozai, tu
TcVIRBALIS, liepos 27 d.
liuti© šalčio, arba kaip jiji dar vaišgėrei $1.500.
PETERBURGAS, liepos 28 d. kurencijos ''profesoriui" llrunzai. m si tarę ir sustoję j ratą, uždai1 legrafiskos
žinios praneša, kad
❖
*
vyną iš šios bonkos?"
dina, absoliučio zero.
!
Bandy- didelės rusu
navo
Kandidatas i žentus: "Ar neBeveik visi švituriai (jūrių
"Lietuva, tėvyne mūsų."
renkasi Pru"Bartenderis": "N— taip.''
jiegos
j
keliu
šaltis
Kad aš tai]) gyvas, tie musų Pažymėtina, kad nebuvo nei lašo
mų
ir-gi tasai,
kartais pas jus dar
vargu lsu
būtų
ant
Baltiko
jūrių pasenesnių
Sav.: "Ar žinai kas bus tau
parubežyj apie Virbalį (Su- žibintuvai)
pasiekiamas. Manoma, kad gasocialistai yra neliogiški. Jeigu svaiginančių
ir
visame
dukterų."
(kad
Smuikorius.
gėrimų
! valkų gub.), kad galima butų kraščių paliepta užgesinti
šiam
lima bus, rasi, tiktai labai arti
vynui?'
jie yra toki priešai kapitalo, tai kame aiškiai viešpatavo lietuviš- po
Bar.: "Gere; konjako stiklelis."
akimirksnyj stumti pulkus sker- I nerodytų kelio priešų laivams) kam
to
prie tos temperatūros prieiti.
jte
kapitalo gailisi Įvai- ka dvasia.
GAN DAŽNAI.
Eskulapas.
Užgesinta taipgi žiburiai Juodose
sai rubežių Vokietijon.
riems "svečiams?" Tegul ameriChersono
uostą,
i
išskyrus
Na, kaip klojasi panai Marijūrėse,
GERAS BUDAS.
kiečiai greičiaus atiduoda visus I Panika
402. Iš ko susideda vanduo?
BERLINAS, liepos 27 d.
jai? Išvažiuojant man prieš penj kurį gali dabar ineiti tik RusiĮ
biržėje.
Praeitą
panedėlį
Aš
nekenčiu
savo
siutaip
Visi kūnai, visos medžiagos, kaip
,-avo
kapitalus "svečiams," tai gandas apie karą
Milžiniškos demonstracijos čia jos kariški laivai.
tarp Serbijos vėjo, kad pabandyčiau
jį, jei ketą metų Ame ikon, jinai, rodabartinčji chemija tvirtina, su- beveik nesiliauja. Visas Berligreičiaus susilauksim socializmo ir
dos, buvo jau bebaigianti 31-111119
didžiausi
Austrijos
padarė
galėčiau.
sideda iš tam tikro skaitliaus tai;
laiku.
VINDOBONA, liepos 28 d.
nas, Ntarsi pasiutęs, šaukia karo
1
triukšmą Chicagos biržėje. Su
Nereikia to. Užmokėk jam metus.
vadinamųjų elementų, tai yra pir- su Rusija. Gatvės užgrūstos mi- Senukas Austrijos ciesorius išneišpasakytu
greitumu
pakilo
tai jis iš nusiAčiū, gan gerai. Šiek-tiek
Eikit šia, vyrai!
minių, pamatinių medžiagų. Ke niomis
Pasakysiu kainos ant javų, ypatingai kvie- išsyk visą skolą,
žmonių, kurie vaikščioda- leido manifestą, kuriame jis pla|
rnu vietos puls negy- atgal sugrį/.o.
li elementai, paimti tam tikroje
stebėjimo
nešioja portretus kaizerio ir čiai išaiškina šito karo priežastis jums sekretą: Brooklync jau du čių, kurie, iškilus karui, bus siun- vas.
Kaip tai?
lietuviai turi automobilius,
ir čiami
proporcijoje ir perėję tam tikrą jmi
1 Austrijos
ciesoriaus, gieda tau- ir apgailestauja, kad savo senatDienos pabaigoEuropon.
Dabar ji eina tiktai dvidearba kitą tiškus
tai vienas jau keletą vištų, ar koprocesą, sudaro tą,
Vokietijos ir Austrijos vėje jis yra priverstas "griebtis
je kviečių kaina, sulyginus su biršimtus metus.
|
NESUPRATO.
ten kitokių gyvybių suvažikuną. Chemija žino kelius ii
kių
žos atidarymu išryto, pašoko 6
įhymnus ir šaukia: "Šalin su Ru- kardo." Bet to, sako įi>. reikaMano
sutins jau antrą mėtai
iš
atgal,
yra, kaip
gatavų jau
lauja Austrijos gerovė ir garbė. nėjo... Nesakykit niekam, kad centais už bušeli, kas retai pa- nesį eina.
J sija."
j "AUDROS" IŠVENGIANT.
medžiagų gauti sudėtines! dalis
tai sitaiko.
cbicagieeiai nesužinotų,
Javų pirkliai tiesiog
Ir iki šiol nepailso?!...
Ką!
arba elementus.
Poličistas: "Kodėl tamista neiJeigu paimt
juoktųsi
vienas kitam iš rankų stvėrė kvieSULYGINIMAS EUROPOS KARIŠKŲ JIEGŲ.
ni vidun. Ar lauki, kol
+
dvilypę stiklinę triubelę, pripilpati atičius. Visą dieną biržėje viešpaSulyg paskutiniu statistikos žinių, kilus abelnam Europos kurui,
RECEPTAS.
dyti vandeniu ir perleisti tau
darys?"
kad
Jus
negalite
tavo
stebėtis,
kariškas
sekančias
didžiausis susigrūdimas. Seįiegas:
Jurgis (<u raudona nosim):
tikru budu elektros toką, tai abie viešpatystės galėtu pastatyti
Susivėlinęs vyras (sėdėdamas
"Naujienos" kas savaite spausdi- ni biržės "vilkai" sako, jog reitriubelės
''Sakyk, daktar, ką man daryti— ant slenksčio): "Ne, laukiu
jų
dalių viršuje susi
na "Laišką iš \Vaslnngtono."
jos
Juk kia grįžti daugel metų atgal, kad
kakIUMENĖS.
rinks dujų, arba gazų.
rytais aš labai sunkiai keliuos." gult einant."
Dujos
Iš viso
pirmiaus jos pranešė, kad turi (atsiminus ką nors panašaus.
turi
Nuolatinių
ganizuoti;
Gydytojas: "Gulkite išvakaro
Apart
susirinkusios vienoje dalyje, pa
savo advokatą, kuris
Rrzr.rvns.
kareivių.
kareivių.
neorganizuotu.
tapo "užlovon
;
lengviau."
Antrosios
degtos, greitai sudega.
390.000
KAD NEBŪTŲ "GRIEKO."
Austrija
1,610,000
2,000,000 3,000,000 registruotas" Washingtonc.
kaKaip
Chicagoje
atsiliepia
dalies dujos nedega, bet jeigu pri- Vokietija
*
870,000 4,430,000 5,200.000 1.000,000
Jisai: "Mane pagunda ima paras.
Visas miestas abelnai įdoNEDORĖLIAI.
dėti deganti degtuką, tai jisa: Italija
250,000
Kuriam laikraštyj, nepamenu,
950,000
1,200,000
1,200.000
mauja prasidėjusiu karu, bet užPoetą: "O, tos redakcijos! Iš vilgti... pavogti btvkj."
pradeda labai aiškiai ir smarkia: Rusija
1,290 000
3,300,000
5,500,000
5,200,000 mačiau moteriškės toki pasirašy- vis daugiausiai
Ji ji: "O, nedarykite to! Vogti
tie
svieto
atjaučia ijjį
žmogų gali išvaryti. Padegti. Dujos, kurios pačios de- Francazija
720,000
3,280,000
4,000,000
1,000,000 mą po staripsniu: "Jūsų dėl re- cliieagiečiai, kurie iš
yra grickas. Aš geriau jums kesiunčiau
kariaujančiųga, vadinasi hydrogenu, arba vanpuikiu eilių knygą ir
254,000
Anglija
476,500
730,000
2.000,000 voliucijos
tokia ir tokia
jų šalių yra kilę: serbai, hunga- trumpą apysakėlę apie grambo- letą paskolinsiu."
dengamiu. Dujos, palaikančios Serbija
32,000
208,000
240,000
60,000 (vardo nepamenu).
rai, čekai ir kiti. "Karo drugys" Ij. Apysaką pasiliko, o eiles suugni, turi o n y geno, arba rūgsta
dievai gelbsti kiekvieną ypač apėmė serbus, kurie
AŠTRUS KLAUSIMAS.
I
Tegul
jųjų grąžino."
garnio vardą. £ie du elementą
LAIVYNAI.
nuo "bobiškos revoliuci- apgyventose miesto
vaikiną
"Mineikis pertraukė savo predalyse daro
ir yra elementais, iš kurių susi
h
3
>
?
£
?
jos !"....
ir visur vienu ir
susirinkimus,
g
j>'=
PRIE
numeratą
KAMPO,
musų laikraščiui," padaro vanduo
2
d
v
K.§
S-=. S
5*3
Jeigu paimti
f 2:
*
*
tuom pačiu obalsiu skamba:
2. ė 2
dalis hjdrogeio ir vieną da'j o?:y
Turiu dar dešimtuką.
ft
grjžAr stebėjo redaktorius: "nesą niekuo2.
O gal "Lietuva" nelabai pyktų, ti
G»~
0*.
o, įj.
o_
atgal tėvynės ginti. Šimtai pirkti dar šnapsuką, ar pinigus met nieko naujo musų laikrašty2
geno, sumaišyti jas ir padegti
jeigu
savo
Vyčiai
permainytų
serbų
je nerandąs."
yra pasiruošę grįžti atgal, kam geresniam palikti?
tai su dideliu griausmu abi daobalsį'
ir
šitaip:
garlavių
Geresniam? Nieko nėra gekompanijos yra tie29 10 38 42 37 33 10 227 58 85
U* susivienija, ir pasidaro van- Anglija
"Kvailys! Ką jo paisyti!" suViskas—"Lietuvai," o Lietuva siog užplauktos klausimais apie resnio pasaulyje.
duo.
šuko
kitas
19
7 20
9
7 141 47
6 39
Vokietija
30
prenumeratorius:
—Kristui.
kelaivų
išplaukimo
laiką,
17
kainą
15
"Kodėl,
18
4
f> 87 173 90
9
juk kiekviename numeFrancuzija
*
*
lionės Serbijon ir 1.1. Vietos gre9
KLAUSIMAI:
8
4
6
JOJO SVAJONĖ.
6
3
8 105 23 48
Rusija
ryje yra kas naujo."
O dabar sukalbėkim po tris kai
ir taiserbams
simpatizuoja
493. Kur sunkiausiai baudžia Italija
8
"Ačiū už tokią nuomonę."
8
Ką
darytum, jeigu turėtum
7
3 10
5 35 73 20
poterius, kad "Keleivis," "Lais- pogi ruošiasi važiuoti karan.
$25,000.
(>irasiiengeliu3?
4
9
3
2
7
3 18 53 15
Austrija
Taip, dienos skaitlinė visuov ė,"
"Vienybė Lietuvninkų" ir Tas pats, dar didesniame laipsnyNieko nedaryčiau.
met nauja."
daikto temperatūra yra apskelbė karą Serbijai šiądien
juo augštesnė, juo smarkesnis yra (popiet. Apskelbimas skamba setų mažiausių dalelių judėjimas. kančiai :
Mažesnis judėjimas reiškia ir žeKadangi karališkoji Serbijos
mesnę temperatūrą. Tai, ką męs
valdžia nedavė užganėdinančio
vadiname šalčiu, yra tiktai lėtas
atsakymo ant notos, įteiktos
medžiagos dalelių judėjimas. Vanors
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REDAKCIJOS ATSAKYflfli.

Mitingai atsibuna kiekvieną pirm:}

Reikalaujame:

—

kriaučiaus

gero

"LIETUVOS" AGENTAI.

Derlingos Žemes

nedėldienj mėnesio '1-nią valandą po kostumerskų geru žiponų, darbas ant
ATHOL, MASS.
Metų T. RadavlČiaus svetainėje, 936 visados; rašydami, su pirmu laišku
Sta.
28 Essex St
Sta., B. Gramta. Ačiu. V/. <5<5*čios gatvės, r»nt antrų lubų. paminėkit, kaip senai iš Lietuvos, ve- Parsiduoda lllinojaue valstijoj geros Kaz. Granickas,
pp.
Jdėsim j sekant) numerj. Visados pa- Taipcgi choro ir dramos repeticijos, dęs ar pavienis. Atsišaukite greitai: dernhgos žemės Auginimui daržovių
MD.
BALTIMORE,
ir kitų javų.
duokit savo pilną adresu ant kiekvie- atsibuna toje pačioje svetainėje. Cho1834 N. Castle st
Taipgi gera vieta laiky- L. Oawlis.
VVm. B. Prank,
520 W. Conway st,
d
no atsiunčiamo rašto.
repeticijos atsibuna seredomis, Eight & VValnut sts., Davidson Bldg., mui vištų, ančiy ir kitų paukščiu. Vincas želvis,
40 akrų farma. Kas nori. gali pirkti
BROOKLYN. N. Y.
pp. Var-Vai, Gary Balandis, Ten 7:30 vai. vakare. Teatru repeticijos
Des Moines, Io\va
5 akrus ir daugiajtt. Airti geležinkelio J. Ambrozėjus,
Buvęs, Z. Ang'iakasys, Drauzgirietis. atsibuna pėtnyčiomia, S-tą vai. vak.
120 Grand et.
Peržiurėsim ir kiek galėsim sunaudo- Taigi jauni \aikinai ir merginos, jei
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai
eim.
dainose ar teatrų lošimuose, tai kvieJ.
Weldrien. Gavome
p.
viską. čiam
prigulėti prie Jaunų Lietuvių
Labai ačiū. Pasistengsim sunaudoti
Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K.
vienam iš sekančią numeriu.
nevien tik užsiima dainomis, lošiJeigu mais, bet taipogi ir pašelpa ligole.
p.
žvirblys (Waterbury).
anasai
laikraštis
neteisybę parašė, Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvaitai pasiųskite jam atitaisymu. Kita- tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo.
me laikraštyje galima talpinti atitaiSu pagarba,
J. L. A. T. K.
symas ūktai tuomet, kai neteisingąją
žinią pranešęs laikraštis, dėlei kokiu

atsisakyti)

priežasčių,

nors

p. K. J. šim. (Chicago). Tamista
sakaisi norjs savo straipsneli patalpinti, polemikų išvengimo dėlei. Het

straipsnelis ištisai

polemikos

sias

pats

d va? os.

pilniauAntra, Ta-

yra

mistos pasakojimai apie "sla^ianus ir
drevlianus" ir "rusu" atėjimą nevi
siškai sutinka su tuotn, k|t rusu isto-

Galop, tte pasakojimai,
nieko
nors u/ima didelę raštelio d?'"
bendro neturi su tuom, ką Tamista
norėjai pasakyti. Išmetus gi, liekasi
trumpos bet, smarkios polemikos gapadedame j
balėlis. Todėl
raštelį
šalj.
ž-s-As. Apie
pašventivarpo
p.
nimą buvo jau ankščiaus rašyta. Neužsimoka atkartoti. Antrąją medžiagos dalj auvartojame. Ačiū.
suko.

rija

Severa's

4()įmyreli

pažintim.

Kreiptis prie
ŽlRGVAIK10 PA8K. IR 8UL\ DR-JA
Wm. D. Judges,
Jau gyvuoja 3 metai ir t'iri
155tli st. Boulevard ir Ashlund a ve.,
kapitalo suvirs $13,000 00
Cliicago, Iii.
Taigi, lietuviai, kurio norit sučėdytl pinigų mokėdami tik r° mažą Bumą.
prlelrašykit pr!e šios draugUos. DrReikalaujama:—po visus miestus
J.', laiko savo susirinkimus Kas sere- I atsakančių vyru, turinčių
didelę pados vakarą apie S vai. vak. L. Ažuko žinti
toje aplinkinėje, kur gyvena, pa•vet., 3301 Auburn avo., kertė 33-čios sidarbuoti vakarais ir
nedėldieniais,
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus
neapleidžiant savo dieninio .iirbo;
ant namu
už
prieinamu piocentą. gali padaryti daug
pinigo; atsitraukit
Nauja 17 ta serija atsidarys liepos nuo sunkaus darbo
darbas nuolatiKurie no- nis ir malonus.
(Jiily) 15 d. 1914 m.
Adresuok:
rite užsirašyti, atsilankykit po viršmiChas. Umich & Co.
nėtu antrašu.
R. 24,
154 \V. Randolpn st..
111.
Chieago,
GRAŽUS IR LINKSMAS PIKNIKAS
!
Leib-Gvardijos IX L. K. Algirdo, atsibus ned., rugp. (Aug.) 2 d. 1914 m.
Reikalingas:—žmogus pardavinėti
Bergmans Grove Darže, Kiverside, lotus naujoje lietuviškoje
111. Pradžia
9
vai.
iSryto. |žanga joje. Dideli pinigai žmogui su plačia pažintim. Kreiptis prie
25c. porai.

lankyt. tai aš parodysiu farmą.

Ant.

resas:

111

N.

J. K. ORVIS,
Dearborn st.,
Chicago,
Telefonas Central 2542.

Melkinis,

1109

T. Adomaitis,

820

CHICAGO.

I

So.

16tb

mas

KAIP GAUTI DAFBAS?
klausimas
Tasai
daugeliui
Amerikos lietuviu dabar yra ir
visuomet buvo lygus
"Žut ar but?" Jeigu kurisai šiądien ir turi darbą, jisai negali,
užtikrinti, kad rytoj ar užporyt
jisai nebus be darbo ir vėl kvaršins sau galvą tuom nelemtu

kiekvienoje

je—jaunos

klausimą*.

Beveik kiekvienas

klausimu.

savo

klausimus

gyvenime-į

Firklybos Teisių
Abelnos Istorijos

Wm. Dziedzic,

nuo

Suvienytu Valstijų Istorijos Room 907,
"
Geografijos
"
Algebros
"
Geometrijos
"
Trigonometrijos
"
Braižymo
MOKINIMO VALANDOS
9 išryto iki 5 po pietų. Vakare

nuo

7:30 iki 9:30.

69

W.

st.,j rašant

Halsted st.

Chici'go,

2124 So.

Tai atvažiuosite ant
farmos prie pat namo. Laiškus J.

Su
P. A. Eastwood,
pagarba,
Escanaba, Mich.
Prof. Julius,
Halsted st.,
Rakandai:—Iš priežasties išvažiaviChicago. III.
mo j Krajų, parsiduoda pigiai
4-rių
kambariu rakandai (furniture). AtsiVASARA!
šaukti:

liaus,

gyveniman.

tovėdami

savo

CLOTHING CO.,
vėlaimės vir- 3246—48 So. Halsted st.,

Jtjs

šūnėje. džiaugsitės patįs.

Chicago,

A.

Lesniauskas,

V.

Ambrazevičia,

Mich.

Parduodama:

—

geras

namas

pui-

kioj vietoj, geras oras ir daug lietuviu aplinkui. Yra D lotai ir naujas,
vieni metai atgal statytas namas.
Visi įtaisymai geri, galima laikyti
daug visokių paukščių. Noriu parduoti greitai, nes išvažiuojam Lietuvon,
todėl galima pirkti pigiai. Kreipkitės
adresu:
Stanley Balžier,
1439 Stanley st.,
Morgan Park, 111.
Važiuodami imkit karus "Halsted—
111" lig Morgan avė.; tenais išlipu,
eikit J rytus 3 blokus, tai pamatysit
naują namjĮ po kairėj.
—

—

geresni n

Inaraaitis,

S

NEW

Parduodama:
naujas dviejų augvisi paaiškinimai. Neatidėliokite
Visur galima gauti marškiniu,
A.
štų medinis namas, apačioj didelis
iš dienos į dieną. Rašykite bet ne visur bus toki, kaip pas 819 W. 35th Pabijanski,
pl.,
Chicago, 111. storas ir keturi kambariai, viršui du
flatai po 4 kambarius, gazas, elektrišiądien, nes paskui, kuomet, mus. Kitur parsiduoda po $2.00,
ką ir 1.1. Geroj, lietuvių apgyveutoj,
EXTRA
BARGAIN
EXTRA
atsidursite bedarbės dugne, gali, Si.75, $1.50
męs pa.duodame
Parduodama iuojaus, pigiai,
Parsiduoda:—5 lotai prie Western vietoj.
buti pervčlu. Jus sužinosite ne po $1.25.
ave. ir 42nd st.
Jeigu kas pirktų vi- nes savininkas išvažiuoja Europon.

tiktai budą, kaip atsiginti nuo,
Pasiskubink, kolei yra geras
bedarbės, bet gausite nurodymu pasirinkimas.
THE BRIDGEPORT
(visai uždyką), kaip prasisiekti

J.

NEW
M.
A.

J.

Curtis

et

YORK,
~

K.

125

7th

st

Ferry
BRITAIN, CONN.

st

NEWARK,

SVARBU!

III.

mano

padėk adresą. taip:
ANTANAS ZABIELA,
Peacock, Box 1. Lake Co.,

Chicago, 111.

Ant Pardavimo.

3149 So.

NAUGATUCK, CONN.

Menistte River.

Washington

atvažiuok j Cleveland'ą ir gauk naPRANEŠIMAS.
Cleveland
ant
mą
viršutinio
yra
Pranešu gerbiamai Lietuviškai Jau- Mich. Pusiasalio. Geros rinkos,
geri
nuomenei, kad išvažiuoju j Lietuvą keliai, geros mokyklos. Prisiųskit man
tuos trims mėnesiams, ir
per tą laiką šo- savo adresą, ir aš pasakysią viską
kiu mokykla bus uždaryta.
apie tai.

gauti uždyką
pilną atsakymą, rašydami antrašu: Lietuva Pub. Co„ Dictionary
Dept., .V5-2 So. LIalstcd st., Chicago, IH. Jums pilnai bus duoti
galite

"
"

J.

N.

178

Cheponis,

510

Main

uL

PETERSON, N. J.
70 Lafayetto
Varaškevlčius,
PITTSBUKU, PA.

st

Baltružaltis Bros.,
Jonas A. Ignotas,
Pius Zaviackas,
Juoz. Petrlkys,

2400 Flfth ave.
46 So. 22-nd 8t.
445 Staoium st
1614 Ross ave.

PITTSTON,

PA.

J. Kazakevičia,
J. S. Vaškevičiius,
S.

103 N. Main st.
72 N. Main st.
PLYMOUTH, PA.
345 E. River st
Poteliunas,

PURITAN,
Jonas

PA.

Martinkaitis.

ROCHESTER,

N. Y.
135 \Vefger st.

J. Shacek

SHENANDOAH, PA.
38 E. Centre st
Kryžanauskas,
SOUTH BOSTON, MASS.
Paul P. Mikalauskas,
248 W. 4th St.
K. Yurgeliunas,
233 Broadvvay
T.

sus, butų galima gaut labai pigiai, net Kreipkitės adresu:
Andrew Klobuchar,
už pusę kainos, kai kitų parduodama.
3605 Deodor st.,
Indiana Harbor,
Rašykite:
A. J. Franckevicz,
G.
1422 So. 48th ct.
Cicero, 111.
Parsiduoda:—saliunas

SPRINGFIELD, ILL.
2145 So. 15th at.
Tacbilauckas,
geroj vietoj,
3T. CHARLES, ILL.
etoli lietuviškos šv. Jurgio bažnyčios;
575 W. 6th it.,
Parsiduoda:—grosernė lietuvių apie- biznis gerai išdirbtas. Norintis pirkti Sim. Kiola,
111.
linkėje, 2423 So. Oakley ave., arklys atslšaukit po antrašu:
CONN.
WATERBURY,
ir
vežimas,
valgomasai
kambaris 3201 Aubuni ave.,
Chicago, 111. Jurgis žemaitis,
827 Bank st.
krautuvės
Savininkas1
užpakalyje.
eina pailsin iš biznio.
j

Dept.

Karaleviiiaus, Kauno gub., Panevė- ras namas 5 pagyvenimų no 4 kamba- 3252 So. Halsted
st.,
žio pav., Pampėnų parap., dvaro Ado- rius, išrandavotas už $660.00. Namas
raavo,
Girdėjau, kad Ne\v York City Chicagoje, geroje vietoje.
Parsiduoda:—barbernė
Aš noriu gyvena. Turiu svarbų reikalą. Melgyventoje vietoje.
Ant
džiu
arba
.atsišaukti adresu:
pardavimo
išmainymo ant 1711 So. Halsted st.,
Trinerio Linimennamo arba lotų gera farma 80 akrų,
Jonas Batkevičius,
kenčiančiam nuo
2340 W. 23rd st.,
puiki
Chicago, 111. 30 akrų išdirbtos, o likusi

sprando štyvumo,

mto

tiktai

ir kaip
patrinti jįjį šiuo linimentu,

skaudėjimai išnyksta.
rekomenduoti

tą kiekvienam,
kokio nors skaudėjimo; trumpame laike jie vėl bus sveiki. Paul

—

giria; nebrangiai, arti Chicagos.

Chicago,

III.

lietuvių

ap-

Chicago, 11.1.

ciškaus

Ant. Kasperas,

3416 Auburn av.

2342 S. Leavltt st.
Zig. Mickevifcia,
M. J. Tananeviče,
670 W. 18th Bt.
Mike Valaskus,
345 Kenatngton ava
M. A. Vabol,
1700 N. Ashland ave.

BALTIMORE, MD.
Parsiduoda:—barbernė labai pigiai; Juat. Mandrovickas, 112 N. Green et.
pardavimo priežastis; savininkas eina
BROOKLYN, N. Y.
mokslą, nenori laikyti. Kreiptis adAnt. Jankauskaa,
resu:
65 Hudson are.
222 Berry at
659 W. 18tb st.;
Chicago, 111. Balt. Juozupavlč'us,
Jau Milevski,
166 Grand fct
Ant Plochockl,
87 Grand st
CLEVELAND. OHIO.
P. Šukys,
2118 St. Clalr ar*.
Pirmutinė savo rųšies lietuviška užELIZABETH, N. J.
eiga ypatingai lietuvių jaunuomenei
Dom. Boczkus,
211 First st.
vasaros karščiuose.
Kviečiame visus,
LAWRENCE, MASS.
ypatingai Bridgeporto jaunuomenę, į
101 Oak st
musų užeigos vietą; čia gausite visa- A. Ramanauskas,
dos šviežią ir skanų "Ice Cream" su
LOWELL, MASS.
jvairiais pagardinamais. Vasaros karš- A. Jankauskas, 131 E. Merrlmack st.
tame laike geriausia vieta atsivėdinMONTELLO, MASS.
ti, neapsvaiginus proto.
B. P, Miszkinis,
S& Arthur at

Pajieškau savo tikro brolio FranTaipogi turime daugelj namų ir loRadvilos, Jaunelių kaimo,
Gruzdžių vol„ Šiaulių pav., Kauno gub. tų, farmų ant pardavimo ir ant išCanada."
Trinerio Linimcntas Jis pats, ar kas kitas teiksis atsi- mainymo. Išmainome lotus ant
namų
ir farmų, mažus namus ant didesnių,!
yra labai stiprus, ir daugelis žino šaukti adresu:
didelius aut mažų, farmas ant namų,
Dominik Radvilas,
nitt praskiedžia jj alyvų aliejum,
211'4 Forbes st.,
Pittsburg, Pa. namus ant farmų. Taipogi turime
jisai visuomet yra veikmingas
ant pardavimo daugelį gerų farmų
raumenį] ir sunariii styvutnc, reuPajieškau darbo; už pradžią mokslo arti Chicagos, ant lengvų išmokėjimų.
Boleslavv Jasudes & Co.
matizme ir neuralgijoje. Aptie- ,bučeraėje arba panašioje įstaigoje,
Chicago, 111.
kose. Jos. Triner, Manufacturer, kalbu ir rašau: lietuviškai, rusiškai, 1574 Mihvaukce ave.,
lenkiškai, latviškai ir biakį angliškai;
—1339 South Ashland ave., turiu paliudijimus iš Ruaijos kaslink
Parsiduoda:—už
prieinamą, kainą
mano ištikimybės; iš pradžios sutin- pirmos
kliasos karčiama (saloon),
Chicago, 111.
ku ir už mažą atlyginimą, tarnauti; kur yra Krenglių salė. Biznis gerai
kam
reikalingas toks darbininkas, išdirbtas tirštai lietuvių ir kitų tautų
.meldžiu atsišaukti antrašu;
apgyventoje vietoje. Dėl smulkesnių
ICE CREAM PARLOR
P. Karalius,
žinių kreiptis antrašu:
i 10761 Michigan, ave.,
M. J. Damijonaitis, Savin.
Pullman Sta. 1905 Canalport ave.,
Chicago, 111.
Chicago, Iii.
901 W. 33rd St.
kerte Auburn Ave.
JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT.
GERAI PELNYS.
KLIUBO ADMINISTRACIJA.
Priešai
Šv.
Jurgio
bažnyčią.
Pajieškau Franciškaus Jankausko ir
Tas, kuris pasiskubys nupirkti stuChicago, III.
savo sesers sunaus Antano Kucino,
AR TURITE
bą su 2 lotais: viskas išmokėta: van- I
J. Jankauskas, Pirm.,
apie 26 metu amžiaus, apie 7 metai iš duo, saidvokai,
gesas, tik gatvė ne- mano didclj kryžių, knygų ir kitokių
927 W. 34th pl.
Lietuvos, paeina ir Kalninų kaimo,
arti
Crane
Co. katalikiškų daiktų katalogą? Rašykimokėt;
A. Zalatorius, Pagelb.,
pabaigta
Jurbarko vol., Raseinių pav., Kauno
(Archer ir Keazie Aves.) verta $2200, te šiądien, o apturėsite dykai. Reika917 W. 33rd st.
Girdėjau, kad visą laiką, gyve- parsiduos už $1500.
į gub.
D. Gulbinas, Prot. Rašt.,
lauju agentų pardavinėjimui musų
no rytuose apie New Yorką.
Praneš927 \V. 34th pl.
Ir turime ant parandavojimo arba geležinių kryžių. Duodu gerą nuošimkit
antrašu:
P. Motiejūnas, Turtų Rašt.,
ant
pirkimo puikių farmą pačiam ti. Adresuokite:
t rane. Jankauskas,
930 W. 33rd st.
VVaukegano miestelyje su triobomis,
Kentraitis,
2009 Jefferson st.,
T. Radavičia, Kasierius,
Cbicago, 111. gyvuliais, mašinomis, apsėtais laukais, 448 Leonard£.st., N. W. Grand
Rapids,
936 W. 33rd st.
su viskuo, kas tik reikalinga.
Randa
Michigan.
J. Mikalauskas, Užžlurėt-org.
pigi, lystą išduodam ant ilgo laiko.

Bartos, Box3i, Pocahontas, Alta.,

ar

841

DRAMOS

W. 33 rd st
IR CHORO SKYRIAUS

VIRŠININKAI.
M. Oirnus, kompoz., Mokytojas choro,

UTHUANIAN

Reikalavimai.

.T.

3151 So.

Sinkus &
Halsted st..,

Co.

Chicago, 111.

PRANEŠIMAS
Biznieriams ir Draugijoms

naują, lietuvišką
SPAUSTUVĘ

NEW
K.

6

kambarių

B. Vaitiekūnas, Režisierius,

siunčiame

do-

Reguliatoriuje

žiūrėkite,

aptiekoje.
"Sveikata

idant gautumėt "Se-

gyduoles.

Jeigu aptiekorius negalėtu išpildyti
jusu reikalavimo, užeisakykite tiesiog nuo

Kas

labjausiai reikalinga
lietuviui šioje šalyje?

Niekas
neužginčys, kad pirmiausiai
reikia mokėti šios šalies kalbą. Kiekvienas

žmogus, atvykęs j

pagyveir gazu, ir

PHILADELPHIA, PA.
A. Ignotas,
1028 So. 2-nd st

PITTSBURGH,

Botvman

PA.

PORTLAND, OREG.
News Agency.
RACINE, WIS.

(J.

Pkiiipavičia,

60f)

šią šalį, pajunta

didžiausi trukumą, nemokant anglu kalbos.
Kiekvienas trokštantis (langiaus apsišviesti,
kiekvienas norintis pagerinti savo medžiagini siovj geresnės vietos arba brangiau
apmokamo darbo gavimu, einantis j bizni,
norintis pasiekti augštesnio stovio visuo-

menėje, yra priverstas mokėti anglu kalbą
arba ją bent suprasti. Lengviausią vado-

vėli,

praktiškiausi

mnkvedj

ir

pilniausj

žo-

dyną gali pasirinkti iš žemiaus minėtųjų:
1. Angliškos kalbos vadovėlis, tiems, kurie
nori trumpu laiku pramokti angliškai susikalbėti kasdieniniuose reikaluose. Sutaisė
25c
J. Laukis, trečia pataisyta laida
2.
Kaip rašyti laiškus Lietuviškoje ir
kalbose, suprantamas ir tinka-

Angliškoje

pamokinimas susirašinėti su visokiais
asmenimis: laiškai tėvų i vaikus, vaikų j
vaitėvus, vaikinų i merginas, merginų i
t.
Sutaisė
kinus; tarnų j darbdavius ir t.
75c
J. Laukis, 293 pusi., graži spauda
„..$1.00
Tas Dats audinio apdaruose

ouuas įssimoKinu auįįiiMtus
Rankvedis Angliškos Kalbos. .Praktiškas
3.
Pagal Ollendorfą. Harbe
pagelbos.
save
mokytojaus
per
kalbos pačiam
sutaisė J. Laukis. Ketvirtas pataisytas spaudimas.
kitus
ir
Max\vell
vey,
$1.25
turi 310 pusi
$1.50
Tas pat su audimo apdaru
čia rasi
os kalbų,
i -tu'.
4.
žodynas lietuviškai-angliSkos ir angliškos
kaiuon, ir angliškus žodžius,
visus lietuviškus žodžius, išverstus anglų
žodžio kabėse yra priišverstus lietuvių kalbon. Prie kiekvieno angliško
kiekvienas lietuviškas arba
dėta tarmė, kaip žodžiai angliškai tarti. Taipgi
kokio gramaangliškas žodis paženklintas kursyvemis raidėmis, prie
Li.lis. Knygos formatas 6x1) col.
tikos skyriaus jis priguli. Sutaisė A.
ir kampai, šonai audimo, ant
Gražiais Moroko (žagrenoi apdarais, nugara
$600
raidėmis. 1274 pusi. Kaina
aukso
jspausti
parašai,
nugaros
arba negalėtų
Kurie viso žodyno, kokių nors priežasčių dėlei, nenorėtu
dvi daiis.
įsitaisyti, tiems žodynas yra paskirstytas j
audimo apdaPirmoji lietuvlškai-angliškoji dalis, pusi, 439, gražiais
$2.50
rais. Kaina
Moroko)
Antroji, angliškai-lietuviškoji dalis, pusi. 835, gražiais (nugara
$4.00
skuros apdarais. Kaina
Momokinkis iš jų anglų kalbos.
virš
knygas,
paminėtas
tuojaus
Įgyk
Juo greičiaus prakintis reikia visiems, ir mokintis nėra niekad pervėlu.
ir laime.
moksi šios šalies kalbą, juo greičiaus ateis tau šviesesnė ateitis
Kreiptis asmeniškai ar per laišką adresu:

M. J. DAMIJONAITIS,
CHICAGO, ILL.

ST.,

901 W. 33rd

"JAUNOJ! LIETUVA"
MĖNESINIS MOKSLO IR LITERATŪROS LAIKRAŠTIS,
64 PUSLAPIŲ DYDŽIO, IŠEINA CHICAGOJE
NUO VASARIO MĖNESIO, 1914 M.

Gaivinti jaunąjį Lietuvos dvasią;
Saugoti, kad nesentų ir nebūtų sendinama siaurose
užsikirtimo ir fanatizmo ribose lietuviu mintis;
Gaivinti šviesu laikotarpį musų gyvenime ir literatūroje,
Tai yra "Jaunosios Lietuvos" uždavinys.
Visi jaunieji dvasioje lietuviai rašytojai kviečiami bendra—

darbiauti "Jaunojoj Lietuvoj."
Išėjo iš spaudos jau penktas numeris.
"JAUNĄJĄ LIETUVĄ" leidžia bendrovė, inkorporuota sulyg
Illinois valstijos {statymų. "JAUNOSIOS LIETUVOS" prenu$1.50: atskiras numeris
merata metams $3.00: pusei metų
—

—

25 centai.
Tatai

užsirašykite tuojaus,

adresuodami:

"JAUNOJI LIETUVA"

Chicago,

4611 So. Paulina St.

UŽSIRAŠYKITE

SAU

AR

SAVO

GIMINĖMS

III.

LIETUVOJE

Pažangiosios pakraipos dlcuraštj "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETU-

VOS ŪKININKĄ" per šitų laikraščių generalę agentūrą Amerikoje.
Prenumerata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje: metams $S.00, pusei
$3.00, norint-gi ganti du kartu savaitėje po 3 num. antayk,
motų
$3.20
$2.15. Lietuvoje: metams
matams
$4.30, pusei metų.
$1.60. "LIETUVOS UKIIv«NKO" pienu m. metams
pusei metų
metams
$1.10; Lietu^Je
$2.20, pusei metų
Amerikoje
$1.65, pusei metų 85 centai.
Gener. "L. ž." ir "L. U." Agentūroje Amerikoje galima gauti visos Europos leidinio kningos.
Reikalingi yra agentai. Užsakymus
ir piningus siųskite Bendroves vyriausiam atstovui Amerikoje šituo
adresu:
—

st

J. B. Miskevlčia, 2135 Sarah st. S. S.

—

—

—

—

—

—

—

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

—

New York, N. Y.

Sixth ^t.

UTICA, N. Y.
V,\ S. TarczynskJ, 130 Whltesboro st.

WORCESTER,

Atidarėme

Ičrandavojimui

PATERSON, N. J.
273
River
Bros.,

Atkinds

!m.

HAVEN, CONN.
255 \Vallace at

A. Makarevich,

M.

Paltanavlčia,

MASS.

Telefonas Yards 3102

15

Millbury at
Reikalingas: —lietuvis mokytojas-pe- nimas, apšviestas Elektra
dirbam visokius spaudos darbus,
dagogas i lietuvių parapijinę mokyk- labai puikioj
CONN.
WATERBITRY,
apielinkėj. Atsišaukit gražiai, greitai ir pigiai.
3149 8o. Halsted st.
lą. Apie išlygas sužinoti laišku.
X. Ch. Kažemekas,
785 Bank st.
antrašu:
KEISTUTIS PRINTING CO.
y. M. Juodis, Pirm. choro Ir dramos.
Rev. Jos. židanavičius,
St. Budrikis,
J. K. Valinskas, Pirm.
ILL.
WAUKEGAN.
32g2 So, Halsted st.
260 E. Main st.,
Amsierdam, N. Y. 4750 8o. Ilamlln ave.,
Chicago, I1L 3317 Auburn ave.,
Chicago, 111. Joe. MatulcnaB, 1408 Lincoln ave,
902 N. Califcrnla ave.

Ssveros

metuoss—-ras

Reikale reikalaukite ir
veros"

NAUJA. UŽEIGA

PMUGUįl REIKAUI

pareikalavus
vanai.

mas

IS KANADOS.
Mr. Paul Bartos, Kanados gyParduodama:—gerai įtaisyta, tavorais aprūpinta grosernS su
ventoja?, sako: "Aš turiu praKUR GAUTI "LIETUVĄ"
smulkių
Parsiduoda:—pigiai 2 saliunai dėlei
aiktų krautuve. Vieta lietuvių aplink
nešti jui-3, kad Trinerio LiniPajieškau savo dviejų
pusbrolių savininko ligos: 1) 2406 Blue Island i apgyventa. Labai gera
proga, kurios
Galima
gauti kiekvienu
savaitę
mentas yra puikus.
Aš niekuo- Juozapo ir Stanislovo Danielevičių ave., kampas Robey st., ir 2) 038 De!
nevertėtų apleisti. Atsišaukit tuojaus
už Lc., iiose vietose:
"Lietuvį"
Koven.
Clinton
kampas
st;
Kauno
(Danielių),
lietuvių
gub., Šiaulių apskr.,
met nesu
po adresu:
vartojęs geresnio vaisViekšnių vai., Mažeikiu sodos. Girdė- ir lenkų apgyventa vieta. Atsišaukit 2907 Union ave.,
to.
CHICAGO, ILL.
Chicago, 111.
Mtisų daktaras užrašė man jau,
Stanislovas Philadelphijoje. La- adresu:
"Aušros" skaityk., 3149 S. Halstedst.
Stanislovas Czepauskas,
speciali linimentą. Trinerio Li- bai noriu susižinoti. Meldžiu atsiParsiduoda:—labai pigiai 7 passen- J. I.
2334 S. Oakley av.
2406 Blue Island ave., kamp. Robey st.
Bagdžiunas,
nimentas yra kitoniškas. Dvide- šaukti adresu:
ger
touring automobilius,
puikiai A.
111.
732
W. 18th st.
Chicago,
Dargis,
Stanislovas Virkutis,
šimts bonkų kitų linimenlų niejrengtas; galima išmainyti ant $700
918 W. 33rd st.,
1841
S.
Halsted st
Jonas
llgaudas,
Chicago, 111.
iki $800 vertės loto. Atsišaukit
į
kuomet neturėjo tos veikmės,
ANT IŠMAINYMO IR PARDAVIMO.
Fr. A. Jakutis,
733 W. 14tU PI.
A. OLSZEVVSKIO BANKĄ
P. M. Kaitis,
1607 N. Ashland ave.
kaip Trinerio viena. As kenčia Pajieškau savo giminaičio Mikolo Ant išmainymo ant Gary loto geReal Estate

Paieškojimai.

aptiekoje.

Chicago, 111.

Huosu laiku ir netrukdydami žiuojant,
MELROSE PARK, ILL.
Peacock
pirkt tikietą j
Isavo dabartinio darbo, parduodami Lake Co., Mich. Atvažiavę j Peacock, Wlad. Vaišvila,
2219 Lake st.
[didelius akro ketvirtadalj turinčius damokėkit 10c. konduktoriui ir pasaAHNERSVILLE, PA.
lotus smarkiai augančiame fabriku kykit kad išleistų ant sekančios stoJ. Ramanauskas,
Box 638.
mieste, šale pat Chicagos.
ties, lai 3 mylios nuo Peocock, Little

Knygvedystės
Stenografijos
Typewriting

neveiklumas.

čiai. Kaštuoja $1.00. Gaunamas kick\ ienoje
Reikalaukite "Sevora's Regulator."
Knygelę
Moterims" pareikalavus siunčiame dovanai.

3327 Lowe ave.
3153 Emerald ave.
Jolm Bimba,
1801 S. Johnson st.
Antanas Grisius,
708 V,'. 17th PI.
Geros ukčs parsiduoda pigiai
W. Gaižauskas, 10759 S. Michigan av.
Michigan'o valstijoj.
Adomas Jodelis,
1709 Rublo st.
Didžiausioj iietuvių kolionijoj, gali- Julius Kaupas,
2232 W. 24tli st.
ma pirkt gerų farmų, gyvenamų su J. A. Rimkus,
920 W. 2Gth PI.
triobomis, sodais ir gyvuliais, taipgi Jonas Visockis, 8139 Vincennes Rd.
Ant
3240
Zelnys,
S. Morgan st.
turiu ir negyvenamų farmų; laukai
geri, prie upelių ir ežerų, netoli nuo
INDIANA HARBOR, IND.
geležinkelio ir portavų miestų. Kai- B. Yaslulis.
3604 Deador st
na žemės nuo $5.00 iki $75.00 už ake- Petras Kurkulis

savo

"

is

mūsų gyvename po amžinu darbo netekimo abejojimu. Ir kiekvienas esame prityrę, kad darbo
gavimas buva labai apsunkintas
anglų kalbos nežinojimu. Kaip
prašalinti ta keblumą, kaip išmokti anglų kalbos ir turėti pa-

sisekimą

"
"

Ro!:un<ių

Užkietėjimas, skilvio nemalidispep6ij-a ir kepenų

priderant} negalėje stiprintoją, ypatingai tinkamas j'j ly-

8374 Rerkoff av?.

Galima pirkt jmokant tik $100, liKENOSHA, WIS.
kusius palaukiame daugel) metų paM. K. Petrauskas,
415 Middle st.
sutarties. Kas perka ukę, tam kegal
Wm. D. Judges,
Atsilankykite kuoskaitlingiausiui i
LEWISTON, ME.
lionės kaštus apmokam. Kas nori but
155th st. Boulevard ir Ashland' ave.
tą gražų Pikniką.
K. Vilaniškis,
14 Suramer st
turtingu ir sveiku, tegul perka farmą!
Kviečia
KOMITETAS.
Harvey, 111.
Gera proga!
Atvažiuokit danar, tai
KENOSI1A, \VIS.
pamatysite kokie javai ir daržovės au- J. Sukelis
712 Park st.
AUŠROS MOKYKLA
Reikalaujama vyrų:—Jeigu jųs tu- ga. Aš aprodysiu daugelį farmų, iš
LOS ANGELES, CAL.
rite plačią pažint), tai galite kas sa- kurių galėsite rinkties ir
Mokina Angly kalbos
praleist va- P.
"
O. Mankus,
319 Germain Bldg
vaitė padaryti po $25 extra pinigų1 kacijas ant sveiko ir tyro oro. VaLietuviu kalbos.
"

nusilpnėjimas, aneskilvio betvarkės,

mas,

et

ILL.

subdivizi-j rj.

"

ir

kaipo tai:

Reikalaukite SEVERA'S BALSAM OF LIFE.

st.

į

Apgarsinimai.

at-

Jojo reputacija paremta daugelio metų pasekmingo vartojimo.
Jisai prigelbstt organizmui atlikti savo užduotj; po sunkiai Ilgai paskubina pasitaisymu.
Jisai pagelbsti kraujo celėms savitarpiniame
pasigelbėjime.
Jisai suteikia besitaisančiajai sistemai reikalaujamos
stiprybės
lr užtai yra tinkamas vartojimui
atsikartojaičioje karštligėje.
Kaštuoja 75 centus. GaunaKnygelę "SKILVIO LIGOS"

HERRIN, ILL.
III. J.

Juozas Aleksa,
Juoz. Braknis,
Ed. Butke- ičia,

—

Jeferson

mija

(Severos Gyvasties Balsamas)

GARY, 1ND.

Ad-

abelnas

Balsam
of Life

ftraSikj

ir ežero. Tyras
229 Bedford Ave.
Apgyventa ap- Vincas Daunora,
Kam reikalingas atsakantis bi čeris, linkui gerų žmonių,
jjfca lietuvių, lenBURLINGTON, N. J.
kuris supranta savo darbi} kuogeriau- kų ir vokiečiu,
nuo Chicagos. S.
Pctrunas,
413 Earl st.
siai ir moka kelias kalbas, 8 metai, Ką tik užaugini,
tij. viską gali parduoPas felaoe mus ageuluB galima užkaip tą dartą dirba, su geriausiu pa- ti cia ant vietos už gerą preke. Tosisakyti "Lietuvą" metams ar ai.t
sisekimu. kreipkitės laišku:
dfl pirkit 6ta farmas ir bukit sau bopuse] meti] ir užsimokėti.
A. Y. \Valiutis.
sais, užsiauginki* sau maistą gerą ir
CAMBRIDGE. MASS.
So.
Halsted st.,
2515%
Chieago, 111. sveiką. Galėsit. gyveni sau laimingai, Pet.
Batkevičlus.
877Cambrldgo at
nereikės dejuot, kad bedarbė atsiranCICERO, ILL.
da. Taipgi męs turime ant pardaviReikalingas: —žmogus pardavinėti
A. K. Boczkus.
1318 So. 49th Ct.
lotus naujoje lietuviškoje subdivizi- mo pigių gerų farmų Wiscousin valGRAND RAP1DS, MICH.
stijoj.
Dideli
joje.
pinigai žmogui su plaC. Keutraitis,
448 Leonard St. N.W.
Kuris norit pirkt malonėkit atsičia

Atyda!

talpinti

atitaisymą.

Naudingas stiprintojas

sitikimuose, kuriose randasi

Dr. A. L. Graičunas
GYDO INVAIRIAU8IA8 LI0A8

3310 So.

lialsted St.

Chicago,

III.

Kur Galima Rasti Tūkstančiai?

Tekphone

gerinasi. darbai pradeda geriau eiti, taigi
ir žmonės pradeda geriau pirkti namus ir lotus.
Pirkimas namų ar lotų yra geru daiktu, jeigu žmogu> iiusipcrka tokioje vietoje, kur properčių kainos
kjla augštyn. Vienok ne visiems tas pasiseka.
N ra žmonių, kurie pora metų atgal pirko lotus
t
iary. Ind. po $500 ir $800, pasitikėdami ant jų uždirbti, bet, tenai darbams sumažėjus, šiądien jie nolotus

pusę to

\\v.

bet neranda

parduoti,

710 W. 18th St.

1?49 SO. HALSF.ED ST

Amer. Liet,

Daugelis žmonių, atvykę į Ameriką, padarė

Žodyną, didžiausį, rūpestingiausiai sutaisytą ir sulyginamai pigiausi žodyną, kokis kuomet nors pasirodė tarp lietuvių. Su šio
Žodyno pagcTba ir nemokantis gali viską perskaityti ir suprasti
Pasiskubinkite!
angliškai. Trečioji Žodyno laida jau baigiasi.
Kaina abiejų dalių—$6.00,' puikiuose, brangiuose ir dfutuose apdaruose (kaip ant paveikslo)
$7.00.
Lietuviškai-Angliškoji
Dalis—$2.00, gražiuose apdaruose—$2.50. Angliškai-Lietuviškoji
Dalis (su nurodymu, kaip tarti kiekvieną anglišką žodj)—$3.00.
drūtais ir dailiai padirbtais aptaisais—$4.00. Reikalaukite knygelės su žodyno aprašymu. Išsiunčiama uždyką. Žodyną išsirašydami, ar knygelės su aprašymu reikalaudami, pašykite:
—

A. OLSZEWSKI BANK
Chicago, 111.

va

Į

Pinigus

Pirmas

BANKĄ

Vaikštinėjo

diena

antra

laivo. Tokiu budu nereiks New Yorke
nakvoti nei kaštuotis.

perleidžia

per

arba

rubežių.

Adresai: Lemont's Resort, Sodus,

nuo

4601 So. Ashland ave.,

Rusijos

valdžia liuosai

Bankos

Valandos:

2 KATAL10GAI DYKAI!
laidos, pilnas nanjas katalo-Jas,
80 pusi., bus
prisiųstas DYKAI.
MYLĖTOJAI HUZiiCOS, čia gali gauti
gerų Hiuzikališkij instrumentų
katalogą, įvairiausių armonikų,

III.

koucertinkų, klernetų ir

1.1.
P-minžk katra
^ prisiųsti, arabu kartu?
o
k. n 7 ^ 1 Pu,int<>j»i »iea»?
»• j*
iš
mažesnių miestelių, pardavinėti
»
nyįa9 lr laiškams popicras. Adresas:
M. J. DAMiJONAITiS

v^»
ii

|

SU3 W. 33rd S{.,

CHISASO,

R!

REKORDAI!

mums

savo

mes

adresą,

deklamacijom-?

Adresuokite:
A.

OLSZEWSKI,
Halsted st,
Chicago,

877

privalo

žinoti,

kokią

turi spauda kiekvienos tautos kultūriškam gyvenime. Todėl pa-

tariame

O Eli A PIIOGA!
Valku Draugas arba kaip mokyti* skaityti ir rašyti bo mokyto-

jo

geidžią

15o

su

Sitą knygelę

mon'ey

New York City

Adresuokit. kartu
ir

st.,

LIETUVIŠKA BANKA
To\vn of Lake

prisiusdami

pinigus:

Dieną

gerai

senus

MAUDYKLIŲ

TELEPHONE

singai,

III.

instrumen-

prie

čiai j mano dirbtuvę, bus jums pi36
giaus, Turiu
meti) prakti!^ ir
iš
Ropaliudijimus
sijos, Vokietijos ir
Amerikos, kad dar-

J. M.

Chicago,

f

Te), Canal 4052

Chicago,

Kampas

PAS:

sutartį-

3261 So. Halsted Sf.

Chicago,

l!l.

Priešai A, Olševskio Banką

Cambridge, Mass.

(Kampas

34 tos)

Chicago, Iii.

Jei

Knygas,
Konstitucijas,
Vizitines ir Biznio

Korteles,

Uzprašymus
Ant vestuviu,

Perstatymams

ir

Baliams

Programus,
Tabeles,
Cirkuliorius,
Bankos čekius,
Laiškams ir
Konvertams

Antgalvius,
Biznieriams
Sieninius

Lietuviškus ir

Kalendorius,

nori

teisingi? žinių iš Anglijos,
užsisakyk sau metams ar
pusmečiui
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ"
Vieninteli Didžiosios Britanijos lie

Eikit

sidčkit locn? biznj. Klauskit smulkNossokoff's Barber School,
menų.
Pittsburg, Pa. Moteris išmokinam

tai:

Etc. Etc.

LIETUVYS

Naujausio stiliaus
raidės

graži spauda.

—

Adresas:
Rever. Jos.

barberiavimo, Plauki) Dabinimo, Ma- Mossend,
nikuravimo.
Galite pinigus uždirbti
mokykloj. Išduodame diplomus.

Norbut,
Lanarkshire,
Scotland.

du-kart nedelinis laik-

23-čios gatves

raštis

Illinois

!
iė/Vi1 Y
z/h\\
$
x

Dienine* ir Vakarine Mokykla.

3364 S. Halsted St.
\Vis.

Iii.

tuvių-katallkų-tautininkų
laikraštį,
kas dvi savaiti. Kaina su
dirbt,—nesivalkiokit! Išmokit einantj
imu i namus metama $1—pus111. barberio
biznio; maži iškaščiai, pra- prisiimt
50 centų.
mečiui

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
2302 So. Leavitt St.

Chicjgo,

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS
VALANDOS:-t\uo 8 iki 11 ryte nuo 1 iki
i popiet nuo 7 iki 9 vak. Nediliom
pačal

Kaip

Angliškus

TANANEVfČIA,

3249 So. Morgan St.,

Phone Drover 50S

DfcOVcR 1924

0. Jonikiene

Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir
jubiliejaus numerį galima tik
vieną sykį į 1 S, 25 ar 50 metų. Toks
tai retas atsitikimas.
Ir šie metai tuo yra žymus, kad
didžiausias lietuvių laikraštis "Katalikas susilaukė J 5-os metų jubiliejaus ir
išleidę gražų jubiliejini numerį, pilna
paveikslų \r indomių raštų. Amžinos
svarbos šitan.e numeryje yra ankieta
j
klausima* "Kas šiandien butų svarbiausiai lietuvių kulturos pakėlimui Amerikoje?"
Šitą jubiliejinį "Kataliko" numerį
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Ui
10c. bus prisiųstas kiekvienam.
Reikalaukite tuojaus, kol neišsibaigę.
Ra5ydami adresuokite:
išleisti

tu antrašu.

agentų, kuriems už patarnavimą turite mokėti; kreipkitės sta-

ILLINOIS

JUBILIEJAUS NUMERIS.

svetimų žemių pinigus

o

gražiai.

Afišas,

mainome, perkarje Ir parduodame. Parduodame šifkortes ant visų linijų j
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus

CO.

Geriausia Akušerka

CHICAGO,

Priimame piuigus į Bankų užčėdijiraui nuo vieno doliario ir daugiaus
ir mokame trečiu procentu ratomis
ant metų.
Siunčiame pinigus i visas svieto dalis pigiai, greitai ir tei

pataisau

Nakt).

Rusiškai-Turkiškos ir visokių rusiu maudyklės.
1914-1916 W. Dlvision Street
Arti Robey st.

3252 SOUTH HALSTED STREET,

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

Nesikreipkit

tus.

3231 S. Halsted sU
Ir

Lietuva Psiblishiag Co.

Savings

ir

perskai-

pigiau.

P. Mikolaini*
Box62

verta

gavimo spaudos rengėjams.
Knygos didumas 153 puslapiai. Kaina tik 45 centai.
Imant didesnį skaitlių,—dar

knygas 00c. pigiau.

greitai
pigiai

Spauda.

tyti visiems laikraščiu skaitytojams, korespondentams
ir io-metinio jubilčjaus at-

paveikslais (apdaryta). .33c

Atlieka

perskaityti labai žinir naudingą knygą

Kultura ir

P^JįTIS^S

F. 1. J0ZAPAI5I0 APIIEKt
Telefonas

BARTKKVIOIA.

Cambridge

Visi

milžinišką svarbą

ant geležinkelių po vis? Ameriką ir
Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus
1SDlRB6JAS ir pardavėjas
Ir dokumentus visose kalbose lr duomuzikaliskų instrumentų.
Turiu krautuvę da rodą lietuviams visokiuose atsiir dirbtuvę inuzi- tikimuose ir reikaluose
ypatlškai lr
kališkv instrumenlaiškus. Tik kreipkitės viršminStu. Dirbu naujus pt
ir

B
y

METŲ

ICaip Lietuva

Kas atsius iSkirpos šitą apgarsinimn iš "Lietuvos" ir 11.00 per
order', tai gaus visas 4

668 W. 18th st.

J. J. STASULANIS,

i

"LIETUVĄ" GALIMA GAUTI
Jos A. Duoba.
1234 Michlgan ave.,
Shoboygpn,
P.

10

25c.
50c.
adresu:

o

prisiusime katalogą, iš kurio
galėsite pasiskirti ir
apsistelluoti lietuviškom dainoms Ir

So.

Morgan St.

Kertė 32-ros gatvė*.

J. J. STASULANIS,

prl-

siuntimu.

3252

R

3149 S.

Malūnėlis,

Jei pirkęs nebūtų kuom nors užganėdintas, aš permainau, arba patapau uždyką. Savo
darbą gvarantuoju.

partraukėme didelį
transportą Iš Lie- Taipogi Rusiškai-Turkfškų maudyklių
tuvos Ir gavome piglaus,
kambariai ir moterims.
taip kad dabar parduodama po
Barzdaski'.tykla krūvoje.
Chicago.
$1.00 8"

rekordus.

Dr. G. M. Glaser

304Wharton SI., FhilaJeiphia, Pa.

FARM

se-

Telefonas Humboldt 4j32

Mę* dabar turime 30
lietuviškų
įvairioms dainoms rekordų, kurie Iki
šiol parsidavS po $2.00, dabar

Parašykite

Morgan St.

D

Lie

tų.

L. KAPLAN

LIETUVIŠKI

Panedėliais,

6 vakaro.

Atdara

ATPIGO

Chicago,

Spaudos

Mano ofisas aprūpintas naujausiai:budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosl užganėdinti kaip ir lig šiol.
Pasitikėdamas, jog gerbiama publik."
ir toliaus mane rems, esiu namie am
kiekvieno pareikalavimo dieną ir na k
tj. Esiu specialistas ligose vaiky, moterų ir vyrą !r užsendintose ligose.
Darau visokią operaciją.
Liekuosi su pagarba

Viso 81.60

redomis, ketvergais ir subatomis nuo
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- o-l atitcKu Kuogeriausiai. Mano krautuvfeje yra
didelis
įvairių muzikališkg Instruninkais ir petnyčiomis nuo 8 ryto iki mentu, pasirinkimas
>r mano kainos daug pigesnės kaip ki-

A. OLSZEVVSKI BANK
Chicago,

Chicago.

Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkevičz
vice-prez., A. J. Bierzynski iždininkas.
Priima bankou pinigus ir moka 3%.
Už sudėtus pinigus musų bankoj duodame čekių knygutę, Iš kurios parašyti čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Reai Estate. Perka ir parduoda namus ir lotus. Išsamdo bankines
skryneles (boxee) po $2.50 metama.
Parduoda šlfkortes ir siunčia pinigus
į visas svieto dalis.

reikalaujate pasportų, tai prisiųskite mums 3
pirm išvažiavimo savo vardus, pavardes, metus ir krajaus
adresus, ir $3.00 pinigų, kad męs suspėtume Į laiką pasportus
parūpinti. Taipgi kas turite didesnius pinigus vežtis, galite ant jų
paimti iš savo bankos čekj (draft) ir tą čekį
prisiųsti mums pirm laiko,
su nurodymu,
kaip norite juos krajun persiųsti, kad męs
galėtume j laiką viską surengti.
Musų adresas yra šitoks:

St.,

viauo

pagodotai

H0DELL, Knygius AtgavoSpaudą

J.

dti,

pasiųsime

Kurie
dienomis

3252 So. Halsted

Michigan.

NEW CITY SAVINGS BANK

Rusijos

M. Glaser

apreiūkiu

menei, jog esu seniausias gydytoja*
ant Bridgeporto, praktikuojant per 2:
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo locną namą po uumerin

Naujas Budas mokytis rašyti bo
10c
mokytojo
Aritmetika mokinimulsi rolcun-

ALEX J. LEMONTAS

Ant pinigų, kokius turite, pasiimkite iš savo bankos
čeki važiuodami i Chicagą, ir atsivežkite
pas mus, o męs

parūpiname

meška,

V«uariškų Vakacijų

Daržas

VISOKIUS

4532

—

ant

kuriais

Sudiev

Meldžiame kreiptis šiuom

III.

ant kranto Sv. Juozapo Upės, Sodus, Michigan
Gerbiami tautiečiai' Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelių djenų ar sanvaiėiu, laike vasaros karščių ant pailsto, tai žinokit, kad nerasite geresnės vietos ui
LEMONT'S RESORT FRUIT FARM
Apygardoje Kodus, Mich., tuoj ant kranto upės St. Joseph. Yra tai puikiausi,
sveikiausi ir linksmiausi vieta praleidimui vasaros karštų dienų po pavėsiais puikiausių medžių. Yra ten geriausios maudyklės bėgančiame ir čystame vandenyj; minerališki vandenjs, kurie yra naudingi reumatizuotiems, nervuotiems ir niisilpnSjusiems.
Puikiausia vieta žtivavimui. Laiveliai svečiams už dyką po vandenį važinėtis.
Visoki vaisiai, kaipo: žemuogės, avietės, obuoliai, grtišios ir vynuogės
viskas svečiams veltui. Geriausias valgis, nes cystai ir gardžiai taisomas tam tikros virėjos
ir
Pienas
kiaušiniai
nes
turiu
savo
švieži,
ir
karves
vištas.
(kukarkos).
Puikus vasariniai nameliai taip vadinami "eottages," su papuoštoms ir minkštoms
lovoms, ir datis kambarių didėjant budinke, vis tai dėl pailsio atsilankantiems svečiams. Prekės: $8.50 ir augščiau už sanvaitę.
$1.75 ir augščiau per diena ir naktj.
(Džiovininkų nėpriintam).
Važiuodamas ant Lemont Resort Fruit Farmos, važiuok taip: imk laivą (bota)
linijos Graham & Morton, Chicago Docks, \Vabash av. ir River gatvių, per ežerą
Lake Michigan j Ilenton Harbor, paimk strytkarį "Dowagiac—Eau Claire," kuris
daveš lig minėtos vietos, "Lemont s Resort." Keltas prekiuoja tiktai 75 centai.
Laivai i} Chicago.-; išeina du kartu kas dieni]-. 9:30 lytmetyj ir 11:30 vakare.
Pasitikėdamas, kad gerbiami tautiečiai parems savo draugbrolj lietuvį, o ne kokj
ten airį arba žyda, pasilieku su godone jųsų,

Lietuviai, iš kitų miestelių, važiuojanti krajun per
Chicagą, pribukite Į mūsų Banką 9 valandą ryto: Utarninke, Ketverge arba Nedėlioję, tai nereiks čia laukti.
Męs toje pačioje dienoje išleisime jus j Ne\v Yorką,
kurj pasieksite ant rytojaus vakare, ir ten tą patj vakarą

su

Lietuviškas

ir

Cumatika nnpliSkoskalbumv
ky tif-be mokytojo(apdary ta)$ 1.00

Chicago,

LEMONT'S RESORT FRUIT

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

Konsulio pasportus,

vienatinis

Vilija

kur namas mųs po
Maršas dainorių Clark

GERBIAMŲ TAUTIEČIU ATYDAI

M

Siųskite Per

męs

siuoiui

Va r ils 2JVJ

Humboldt

Dr. G.

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

A. OLSZEVVSKI, Prus.

3252 So. Halsted St.

Važiuojantiems j krajų

Telefonas

liūnu

—

Biruta,

LIETUVA PUBLISHING CO.

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

Vargon.Sąjungos
stygos
..

metų išsimokė j imui.
pusės metų, gausi
kelis šimtus daugiau, negu šiądien moka. Čia yra
vieta, kurioje yra gera ateitis. Ateik į musų Banką
ir dasižinok apie tai.

paim- jus

Gyv. 1123 S. Haisied St„ arti 31-iua

Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Yards 687.

....

nos:

CHiCAGO, ILL.

Teleplione Frjnklin 1i 7J
Lietuvis advokatas, baigęs teisiu
Abinkoje. Veda rtsokias bylas, civiliškasir eriminaliskas tisuos* teismuose (suiuju).

3149 S.

1. Skambančios
M. Petrauskio
50c.
2. Graži gamta M. Petrauskio
50c.
3. Lopšinė daina J. Naujalio
40c.
4 Barkarole J. Naujalio
50c.
5. Kur bakūžė samanota S. Šimkaus
30c.
čia tukstančius. Ko- 6. Dvi daini S.
Šimkaus
30c.
biznin ir, ačiu anglų 7. Apleistas Koschat
kalbą,
30c.
40c.
vesti su visais Suv. Val- 8. šarka J. Naujalio
9. Baime, versta iš rusų kalbos.. 30c.
Pirmą žingsnį ir pamatą savo
P. S. Hektograiu •'tspauždintos žemokintis anglų kalbos.
miau minėtos jvalrios tautiškos dai-

kiu budu? Nes jie išmoko anglų
ėjo
kalbos žinojimui, savo reikalus galėjo
stijose gyvenančiais žmonėmis.
laimei jie padarė, kuomet pradėjo
Jei
tūkstančiai pasiekė savo laimę tokiu budu, kodėl Tamistai tas negalima? Kiekvienas lietuvis dabar lengvai gali tai atsiekti, nes
gali Įgyti "Lietuvos" Lietuviškai-Anglišką ir Angliškai-Lietuvišką

& Coucselor at Law

30 N. LaSaiic StM Cor, vVashingfon St.
Sicck Ezchange Bldg., Rooms 1107-11H

KNINGYNE

už

Mn.vi laivai išplaukia iš Ncvv Yorko kas
ir perplaukia mares su 5—7 dienomis.

J. KŪLIS

Lieti:v!s Gydytojas ir Chirurgas
3259 So. Halsted St., Chicajjo, III.
Gydo visokias li^as tnoU'ritj, vaikų ir
vyru. Sf>eciali5kui ftydo limpančias, užsisenSjusias ir paslaptingas vyrij lięas

ilgų

A. OLSZEVVSKIO

Attorney

ielc(

į Dr.

gerais storaikurie neša geras randas, ir parduodame juos ant labai lengvų išmokesčių. {mokėk
tiek. kiek gali, o reštą pati namo randa tau išmokės.
Taipgi ir lotus parduodame ant lengvų išmokesčių.

Sifkortes ir

GHiUAGO, ILL.

Tcl. YAHDS 1532

su

3252 So. Halsted St.,

SPAUSTUVE

South Halsted Street

COKNEK IStb STREET

pakils.
Todėl, jei nori turėti geras propertes ir ant jų uždirbti. tai pirkit lotą čia.
Męs taipgi turime čia pardavimui ir keletą namų

ant

'LIETUVOS'

CHiGAGO, ILL.

F. P. BRADCHULI5

DR. A. YUš&A

pir-

/viniai

reštą

Tel. Yards 695

Tcl. Canal. 2118

o

šituos lotus

Daudrufi

nuo

3121 S) Mcr^en Sireet

Ghicago

LIETUVIS GYDYTOJAS

o

vaiuas

"luskų". Vartojant <iti ar tris kartus
j savaite. sustalidįs piaukų slinkimu.
Trinkic ncrai
j skclpij, ant šaknų
kas antra ar trečia diena.
Prekė 50c. ir $1.00.

3252

kurie

Įmokėk tik $500,
Atmink, kad už

gcriausis

F, A. PūSZKA'S PHARMACY

pirko lotus po kontraktu ant išmok. -cin,
kada visus pinigus išmokėjo, negali gauti
cysM popierų ir neturi nė loto, nė pinigų. Yra ir
tokių, kuriems prisiėjo mokėti už brukavimus naujų
ulyčių, jvedimą surų ir vandens daugiaus, kaip jų
lotai kaštavo, ir tada turėjo savo lotų išsižadėti. Tokių atsitikimų buvo ne vien Gary, bet ir kitose naujose subdivizijose.
Todėl, pirkdami lotus, pirmiau apsirokuokite, kiek
jums kastuos taksos, ulyčių brukavimai, surų ir vandenio įvedimas ir kiek už tą lotą paskiau gausite. Jei
norite, kad Jums pirktas lotas apsimokėtų, tai pirkite
jį Cliicagos mieste, ant Halsted Street.
( ia jau yra padarytos ir
ulyčios ir suros ir vanduo
ir
viska>
įvestas
išmokėta, ir Chicagos mieste lotai
bet
nepuola,
kjla augštyn.
Ant Halsted ulyčios tarp 31-mos ir 34-tos gatvių
du metai atgal galėjote pirkti lotą už $120(), o šiądien
jau už juos moka po $3000. O kada ši rudenį atsidarys čia didysis Teatras, tai čia lotų ir namų kainos
tokių,

šaknis,
skclp.-j,
sujudina
padaro švelnius, blizgančius,

plaukus
yra

GRABORIU3

kėjų.
Yra ir

PLAUKAMS
sustiprina

LIETUVIŠKAS

Laikai

savo

Geriausia Gyduolė

K. KATUTIS

amai ir Lotai

rėtų

Canai 285

Yards 155 ir Yards SS1.
f z lai komo
tik geriausius
vaistus.
\ patinga atyd^
atkreipiame į gerą išpildymą receptų. Reikalui esant, meldžiame pas mus kreiptis.
-aiškus tik tiem atsakome, kurie
prisiunčia už 2c. štampą.
F. A. J o :apai lis, A pliekos Provisnrius.
3601 So.

HalstedSt.

Chieago l!l.

1

."radinis

3.

Prekybos Kursas pagal Amer. pliana.
J'rekybos Kursas pagal Rusijos plianą
Idel maūaDČHĮ|
jrjiti Lietuvon;.

Prirengiatnasai) Kur.«a%

'■K^lbos:==^r=.~
Lietuviška, Angliška. Vokiška i' Rusiška
(pagal nor^ ir Lenkiška),
Jei smu kesnių
žinių kreiptis y:atiškai
arba per

G. J.

laišką

šiuom antrašu:

LE VESKIS,

Vedejas Mokyklos
3108 So. Haisted St.,
Chicago, 111.

Wr
ima *&£}£%,■'"
Eina jau 25 me:ai

Utarninkais ir

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams $2.59
pusei raetų $1.25
Adresuokit taip:

W. 3.

BOCZKOVVSKi

Mahanoy City,

Pa.

CO.,

3252
South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Tel. Moitun Park 361

MiCHIGAH FARB^OS

RUSUOS

George W. Swigart, Swigart Tract'o savininkas, nori pranešti kid
Antanas Kicdis dauginti netarnauja pas j). Lietuviai viso^ Suvienytose
žino Mr. Swigart'o žemes Michigan'e. Daugelis jus., turi dabar
į Valstijose
jo map?. šioj! mapa rodo miestus Wellsto» ir Peacoek, kuriuos Mr
S \v i gar t issklypavo. Wellston yra 12 mylių j šiaurius ntio Peacock ir vra
jojo vyriausioji Midhigan'o buveinė, kur jisai laiko ofisą ir aštuonis
automobilius, kad rodyti laukus. Mr. Swigart yra nutaręs parduoti šia žeme
tiesiog lietuviams ir tokiu budu išgelbėti jus nuo komisijų mokėjimo Kuomet. jus perkate nuo jo, jus perkate tiesios. Jisai varo plačiaush lauku
bizuj Michigan'e ir kas dvi savaitės veža visų karų pirkikų i
Jisai
I' ^klauskite exkursijinlų dienu ir ratų, jokių kaštu už automobilius
turi 50,000 akru, iš kuriu galima pasirinkti. Jojo lietuviška kolionija Mason
Tis-.i
Manistee ir Lake pavietuose yra didžiausia Suvienytose
kurie yra čia apsigyvenę ir kuriems
yra pardavęs šimtus farmų lietuviams,
gerai klojasi. Jeigu jųs neturite mapų, rašykite (uojaus dėlei vienos
sužinokite
viską
ir
sia
apie
literatūros,
nauja I ietnv .'
taipogi
Laukai
Amerikoje, kur lietuviai yra liuosi ir neprigulmingi.
T
$10 iki $i>5 už akra. arti gražiu ežerų ir upių ir geru miestu
ir
kas
iki
mėnuo.
$lo
nuo
$200
jmokėti
Kuomet"
$50
ženiė
sąlygos
iu
pusiau išmokėta, jisai apdraudžia jus be jokių kaštų; taip kad
Pasiklausk
mirtute, tai likusioji dalis užrašoma jusų
jančiu lietuvių Chicagos ir ant laukų dėlei atsiliepimų. Jie papasakos iun
ir dorumų, teisingų reikalų vedima su
apie Mr. Svvigart'o finansinį stovį
visais lietuviais lygiai per praėjusius metus. Daugiau lietuviu atvažiuoia
pirkti žemės šįmet iš daugelio valstijų negu kad kuomet nors pirmiau
Jie džiaugiesi, kad pasiliuosuoja iš kasyklų ir dirbtuviu. f-ia yra molcvklu
gerų kelių, telefonu ir t. t., ir męs dabar pasiruošę pradėti lietuvišk i* baž
nyfiių. Lietuviai čia augina visokių rųšių žolių, javų, daržovių ir aueina
galvijus, avis ir kiaules. Mttsų klimatas ir laukai labai panėši'j
sius sename krašte. Atvažiuokite ir prisidėkite prie šios didžios lietuviu

nu)'
nno,'!!

1™
įeinu
vidov-n^

šeimynai.'

š

paliktu.',

kolionijos. Rašykite mums tuojaus, ar jųs galite prisidėti prie mušu s«
kančios privatinės karų exkursijos via I». M. R. R., išvažiuodami iš liiano
Tikietas nuo
Chicagos ofisų II vai. išryto utarninke, rugpjučio (Aug.) 1 d
Chicagos iki YVellston ir atgal $8.;5U, kurie atroUuojama prie pirkimo Mes
Mr.
turi
savo
lietuviškai.
didelius
Sv/igart
vvriausi..«
atsakysimo jums
ofisus Kirst National Bank Rldg., Chicago.

n
tio

\H

i i

pas ^ I' !*»"" wgi«M S 81

p. i

i
iJ£&i«■slTini

tflivsJiJ li

■P*"

Geurge W. 5VMGART

ANTRAŠAI:

Bldg.,

J 1247 First National Bank

Chicago,

III.

3252 So. Galsted Si., CHICAGO, ILL.
ScElausia ir tvirčiausia Lietuviška Banką Chicagoje.
Valdo kelesdešimts bagočh&siu Bydinku ant Bridgeporto.
PIJI] MA

juos

3

pinigus taupinimui
metams.

piocenty

SKOLINA

vieno Uolierio iki

nuo

pinigus pirkimui

PKfiK A ir parduoda

ir

statymui namų

didžiausių sumų

1339 S. 48th Ct.

Čhicagos

ir lotus ir stato kitiems

namus

mieste.

namus

A'l

ir

Bondsus,

nešan ius 4, f) ir fi

VAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus

procentą.

ir

parūpina

nuo

portus važiuojantiems Lietuvon, Kosion.

siusime
AR

ir visokius kitus

PAHSAMDO Bankines Skryneles (Boxes)
kurios ne vagis, nė ugnis negali prioiti.

rejentališkus

raitus

gerai

ir

savo

mums

konsulio pas

31 ir So. Halgtad gat.

(SjtMlaij virt iptlakot.) X CHICABO. ILL
Ar

Parduodu

visą

namus

Chicago.

ir

lotus

Apdraudžiu

adresą,

o

męs

pasiųsime

matei

kada-nors

laikrašt]

"BRAUSIĄ"?

ANTANAS VISBARAS

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

po
na-

ir rakandus nno ugnies
geriausiose kompanijose, kuip RovNorth
Western
ir
al,
kitose,
kurioB turi po koletą milionu
mus

kapitalo. Taipogi parduodu faivisą Ameriką ant labai
len£?vi išmokėjimu. Duodu pamas

"DHAUGAS" atsija metant; 32, f.iisel n. S1
Užstojuose mataras S3, pusei diu $1.50
Rašydami laiškus adiesuolrite

skolas ant pirmo mortgage.
3112 So. Halsted st„
CHICAGO. ILL.
Telefonas Yards 31f>9.

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, II!.

Pipmynai

vyru ir

jaunikaičiu apred.

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

Pres.

III.

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

kelinių, padarytų

mušą

užsakymai

Paduoti

atvirutę, paduo-

rublių

veikiai

aprūpinama.

S. &QRBQU

atgalia pačta pri-

mos

PINIGUS PER MUSŲ BANKĄ?

KADA

Didžiausi

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTOR,^
1415 b. Halsted St,

—

Chicago, III.

Prisiųek

kainas ir

reika-

lingas blankas.

Męs aprūpiname visus Bankinius

BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, eu kuriais tai čekiais jie apmoka algas,
bikis ir visokias kitas išmokestis.
Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias
bndns vedimo rtkundų biznyje. Jokis biznierius be baukos čekių negali šuj,dien atsakančiai savo biznį vesti.

PADAKO Dovie: cnnastis,

vardą, pravardę ir
pilnus padavadijimus.

SIUNTEI

PLAUKIOJIMAI

Speciališkumas ant kuparų ir valizų drabu
žianis.

Parašyk
tikrą adresą, o

dant savo

Rusijos

DENTiSTAS

OfMS-Katnpai

ŽINAI

—

pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, liosijjį ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.

visų linijų

4601 So, Ashland Ave,

DIENŲ

Iflvicjv šriiiby pasaiieiiniai laivai tarp Lifpoj jaus ir Ncw York ir nuo N«\v York iki
tcrdam ir Licpojaus. Vidutini* kainos. Krriptis
prie A. E. Johnson 4 Co., G*n. Pass. Agc.its,
37 Broad\vay, New York, N. Y.

Dr.O.C.HEINE

KADA m Iš KUR GERIAUSI IR GREIČIAUSI LAIVAI
IŠPLAUKIA
IR KIEK ŠIFKORTĖ KAŠTUOJA
inums

kitose baukoae.

IŠMAINO ruskns

PAKDUODA Sifkortes ant

|

BIERŽINSKI,

ic

Greičiausi, Puikiausi,

lengvų
AR

parduoda Morgečins

A. J.

Chicago,

ir storus ant

išmoke&čių.
PKiiKA ir

\

PE^UI \n *»t<U

Cicero, III.

Savings Bank

ir moka už

PWIN5K

tuve Nursė, Akušerė
:
ir Masažistė. :

Gity

Rew

Ište kta 1893 metuose.

greitai ir tinkamai.

ir Seno Krašto reikalus pigiai,
Kiekviename reikale kreipkitės j mumis.

Rusiškas Dovierennastis,

pigiai.

Pasportis, Affidavitus,

saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie

Kontraktus Pirkimo Namu
C

Lietuviai is kitu miestu ir farmų
I»er laiškus. Kasykite adresu:

liškus Raštus Geriausia Padaro

3252 So. Halsted St,

CHICAGO, 1LL.

i.tv3iii»vusiu3 IŠ KITUR

MELDĖIAM&: aplankyti

[lETliVCS REiJENTįLlSKAS

W Turėk Savo Namuose

ir musiį Bank:-}.

Utarninkais, Ketveriais ir Subatomis nuo 8 ryto iki
Paneučliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki
Nedėiiomi nuo 9 ryto iki 1 po
pietų.

9

vakaro.

6 vakaro.

S=0=L°0

pinigus, paliktus
rikoje ir Europoje greitai

A. OLSZEWSKIO BAMKOJE

3252 SO. MALSTED ST.,

Kaipo Skanų, Tvirtą Ir sveiką gėrymą
Gimusiai pastiprinanti, priimna, skani
ir sveikiausia stalava degtinė.

L
I
E

VIENIJIMASI
c

Kiekvieno lietuvio

1886 M.

privalumu yra prisisideti

j&.AUiaiKMvj

ĮSIflOO

"c

našiems ir našlaičiams

posmertinių

pa-

šalpą $91.797.68; įvairiems kulturos reikalams $8.431,18.
Turtas išneša

rai.
:

Nedėliomis

(1

d. Sausio 1914

m.)

$64.620.36.

307 W. 304h S t.

*

Now

York, N.

Bell

"ATEITIS"

kas visuose teismuose

"Ateitis yra bepartyviškas laikraštis. tarnaujantis jaunimo
ir kulturos
reikalams. Talpina daugybę įvairiausių žinių. Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. pusei metu.
"Ateiti" ibleidicčj^ bendrovė, inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas užsirašyti "Ateitį". Reikalaukit vieno numerio pažiūrėjimui uždvką.

Y.

obstraktus ir

366 VV.
SO.

Didelė farma Iš 225 a kerių, tame apie 200 akerių išdirbtos žemės,
o ręstas miškas ir ganyklos,
2emė nesunki išdirbimui, gera kornams,

MIESTO OFISAS:
Room 1014 Association Bldg.
19 So. LaSalle St.
C H I C A O O

Telephone RANDOLPH 5246

TES5IHQ0J

MOTEKŲ LYTIŠKOS HIGIJENOS
KNINGELfi

Ši kninge!? svarbu perskaityti kiekvienam. VYKUI. MOTEKEI ar MERGINAI. Ji visiems lijiai
Ji parašyta labai užimančiai ir gausiai
paveiksluota. Prisiusk 2Sc krasos ženkleliais, o tuo
tą žiogeidiię
kningelę. Adresuok:
M. G. VALASHAS
Kenilnfllon A ve. Chlcago, UI.

naudiogairžingeidi

R

p

t

legališkus
Statykite

BRIDOEPORTO OFISAS:
3255

So.

Mnlsted Street
33-čią gatvę)

Jis

savo

biznį

Bell

su

uždirbs ir sutaupys

jums jūsų

(Priešai

VAKARAIS:

7 ik 9 vai.,
išs iriant nedelias

Vtlikinėkite

savo

dalykus

pagelba.

telefono

doliarius.

visuomet i>er

telefonu

nuo

Telephone DROVER 5326

biznis slenka

ypač jei

išlengvo.

reikalu

patarnavimą

savo

verskite

tuščias dienas

savo

pagreitinimui
j

Heli

Vartokite
ir

pa-

užimtas.

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų ir vaikų ligų specialistė.

r

Ofisas

1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Woodgat.

Vartokite

Rezidencija

apsčiai lokaij

ir

Long

Distanoe

tr

foną.

5 208 W. Harrison Street

Phone Canal 1203
Valandos:
£1x9:80 iki 12:00 vai ryto
iki 8:0U vaL. vak.

Išcdėiioms

jaus aplaikysi,

Amsterdam, N. Y.

visus kitus

MASS.

Yas>laji\ J1

ŪKININKAS,

Peržiūri

Broadway,

BOSTON,

Tik ką išėjo i$ po spaudos antra laida
DR. F. MATULAIČIO

|7

padirba

(suduoseY

dokumentus.

"ATEITIS"

PU2SCS FARSVSA

System

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ-

Adresuokit taip:

Main *t.,

6 iki 9 vakarais

rytais

agonli

ŠlAKIS

ANTANAS a.

Naujas Savaitin s Laikraštis

O
J

bulvėms, Javams ir daržovėms. Tiktai keturios angl. mylios nuo
•trytkario ir geležinkelio ir tik 6 mylios nuo miesto. Puiki vieta.
ApJink daug lietuviu farmerių.
An
fanuos visi naujausi ūkiški įtaisymai ir jrankiai. Sailo (raugintmui koruų) ant 25 karvių, tartokas tentų pjovimui, geri budinkai;
4 arkliai, dvi poros jaugiu, 16 karvių ir t.t. Viena mylia nuo "krymeri," kur sviesti} dirba i" visą pieną superka. Mokykla ant farmos
lauko. Parduodama su visais šiemetiniais javais.
Sa\inlnkas pats prižiūrėti negali. Todėl parduos ant lengvų išlygų: gali parduot visą farm:r, arba dalimis (nes susideda ji iš dviejų
farmų viena prie kitos), gali išmainyti ant gero namo mieste. Kas
nori artimesniu žinių, tegul atsišaukia adresu:

nuo

9 iki 12

:

K

E

A. O. Strimaitis, Centr. 5ekr.

nuo

Priima svečiua

kuoširdingiausiai.

3200 S0. HALSTED ST.

LIETU VIII APDRAUBOS DRAUGIJA

280 E.

A. CHAPOSKE, irT. PODLASKIS lietuviai

ir Subatomis

Utarninkais, Ketvergais

I

Išmokėjo

Ų

goresniuose Saliunuose

fialtaa alus, gera degtinė, kvepianti ciga-

R
,S600
1

U $300
V

216 W. Madlson St.

P1RMAEIL1NIS BUFETAS

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po
$6.00 savaiteje ir turi keturis apsaugos laipsnius: E

T $150

I

a\
M

CHICAGO.

BIURO VALANDOS:

STRAUS BROS, CO. M DEP'T L. GHiGAGO, !LL

K. ZURAITIS

pigiai.

ir

LIETUVOS MTAIHAS BIURAS

Rye

Gaunama visuose

da-

kitose bankose Ame-

lės ir

ifnoributi sveikas ir turėti kuom
f pavaišinti savo mylimą svečią.
Daktarai rekomenduoja už geriausią degtinę

BANKOS VALANDOS:

EIURtS:

Iškolektuoja vekselines paskolas, algas,

Geriausią Degtinę (arielką) jei

ĮSTEIGTAS

ir

Biznių ir Visokius kitus Rejuita-

gali šioje Batikoje atlikti visus-saro reikalus

A. OLSZEVVSK! BANK

SUSI

RUSIJOS

KANADOS

fZARlTZA

Chicagoje Pirmutinė
Mokslą Baigiusi Lie-

Valstijose*

—

LIMIJA TARP

Anna A. Tuttlis

šiuos''laukus

'tfi

,'IZNINTĖLE TIESiOOIHĖ

AMErIkOS

nuo

t':36 iki 12:00val. ryto

Tel. Austin 737
Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekviena

ry&§

Chicago Tclephone Compan*
Keli Telephone Building
Official 100

