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Nors karas

ŠVENČIONIS. Čia ir taipogi "Švarkas ir Miline," bet guber- i Naumiestį (Rietavo dek.) kapirm., J. Yencas vice-pirm.,
delių musių
mend. Buvęs Liepojaus mokyk- V. Eilevičius—rast. ir J. Kriaunebuvo,
apskričiiiose išsiplatino natorius leidimo nedavęs.
vien, ypač prie Francuzijos ru- gyvulių maras, ačiū kam visi jolos kapelionas, kun. L. Kalvelis, čiūnas—ižd.
bežiu, patrolių susirėmimai, di- markai sulaikyta.
PAPILYS, Zarasu ap.. Vie- o dabar gyvenęs kokį laiką Vardėsės armijos dar rubežiu netos dvare, išėjus žmonėms baž- šavos
PRIENAI, Mariam, ap. Steiarcliivyskupijoje, persikevokieperžengė.
nyčion, sudegė malūnas, lentpjū- lia ten ant visados.
Rusijos
pusėj
giama čia skyrius Krikščionių
menę Luxemburge sutraukė prie
GIEDRAIČIAI. Nusiskundžia- vė ir
čiai žengia greičiau, nes mat RuDarbininku dr-jos, kurios centras
skindelių dirbtuvė. NuoFrancuzijos rubežiaus. Ilgiaus
reikia ilgo laiko, kol ji pri- ma, kad ši parapija esanti dar su- stoliu gaisras padaręs apie 10,000
sijai
yra Marianipolėje. Norima, taiFrancuzija laukti negalėjo, nes
sirengia ir sugabena, kur reikia, lenkinta. Trrp dvarų tarnautojų, rub.
pogi įsteigti "Blaivybės"' skyrius,
savo pasielgimu Vokietija paroSUVALKŲ GUBERNIJA.
savo
kareivius.
Pradžioj karų lietuviškai ir lenkiškai ka'bančių,
dė, kad ji nori užpulti iš silprusus vis mušė jos priešai.
To- santikiai esą įtempti ir prieinama
PILVIŠKIAI, Mariam, apskr.
SEINAI. Kaip paaiškėjo "ŽiŠAUKOTAS, Šiaulių apskr.
niausios Francuziojs pusės, per
čia dvikliasė mokykla, burio"
dėl Rusijon vokiečiai žengia drą- dėlei tautiškojo klausimo net prie
Atidaryta
skyriaus susirinkime, čia
Lietuvos
laikraščiuose
rašoma,
svetimą neutrališkiį kraštą, ir to- siau, bet ir
kurioje mokslas prasidėsiąs rug- praeitais metais padaryta apie 20
susirėmimų.
skaitlingesLenkijon
kad
šisai
samiestelis
kiu buriu ji karan įtraukti.
pagarsėjęs
nė vokiečių armija nepersikėlė.
pjūčio 15 d. Tokių mokyklų, susirinkimų, skirtų vien jaunimo
vo girtuol.iybe
ir buk kas pėtNors Vokietijos valdžia užgina, Dalis vokiečių kariumenės perėjo
kaip
spėjama, busią daugelyje reikalams.
Susirinkimai buvę
KAUNO GUBERNIJA.
nyčia ir subata esama peštynių. Su v a Iki os
bet ištikimos privatiškos žinios rubežiu rugpjūčio 2 dieną ir užj
vietų.
įvairiausio turinio ir, sakoma, paŪkininkai, pardavę javų, pasideKAUNAS.
paduoda, jog vokiečiu kariumenė ėmė Lenkijoj miestus kališą ir
darę jaunime gan žymias permai'
ri:] i r, parvažiavę namon, savo
SINTAUTAI, Vilk. ap. Vie- nas.
jsivcržė prie Liege i Belgiją ir Bendziną, o ant rytojaus garniX Šienapjūtė šįmet Lietuvoje pačias nuišij.
užėnir taipgi Hollandijoj miestą zonas Liublineo, po trumpam beton seniau sudegusios: bažnyčios,
esanti labai skubi.
Darbininčia
Žinia
su
užrubež.
baigiama statyti nauja mūriapie Įsiveržimą sišaudymui
Limbufg.
sargyba,
LEIPALINGIS, Seinų apskr.
kams mokama dienai i r. 50 k.
SKUODAS. Valsčius norėjęs nė.
ir
ėmė
MoLikę įtaisyti tiktai bokštus. Mirė valsčiaus raštininkas Kuvokiečių Belgijon
Hollandijon,
pagarsėjusį stebuklingu
iki 2 rub.
nutarti uždaryti visas įstaigas, Dabar
kurios nemanė karan kiAtis, suer- tinos Dievo abrozdu Čenstachopamaldos laikoma tam tik- leša.
X Sulyg padarytos statistikos
pardavinėjančias svaiginančius gė- roje medinėje šiopoje. Lietuvos
zino Anglijos gyventojus, nes vą. Visi tie miestai yra labai arX Leipalingyje prieš kiek laipasirodė, kad Kauno dvasiškoje
Belgijai nuo Hollandijos atsisky- ti rubežiaus. Apie įsiveržimą vo- seminarijoje klerikai pagal tau- rimus, bet dėlei neužtektino val- laikraščiuose keliama sumany- ko buvo nutarta steigti 8 prastiečiu suėjimo susirinkimai! ne
rus, jus neutrališkumą užtikrino kiečiu Lietuvon dar nieko negirmas, kad toji šiopa paskui butų dines
mokyklas. Liepos 2 d.
tystę sekančiai skiriasi: 120 lie- galima
buvę nutarimo įvykdinti paversta liaudies namais.
Anglija, Hollandija gali pati nuo dėt. Vien kazokų dalis perjojo tuvių, 17 lenkų, 7 latviai ir 2 guvalsčiaus sueigoje viršininko pair reikėję kitam kartui atidėti.
ir mėgino JoliannisX Neužilgo Sintautuose žadąs
vokiečiu atsiginti, pakanka atida- rubežiu
dėjėjas paragino žmones užsisadu.
Dabar, sakoma, valsčiuje prasi- buti pirmas lietuvių vakaras.
ryti saugojančius nuo jūrių pyli- burgą paimti, bet ir tie turėjo
kyti
reikalingai} medi ir suvežti
X Kaune 1915 metais manodėjusi agitacija prieš tokio nuta- Manoma vaidinti "Švarkas ir Mimus ir
jūrių vanduo užlies Hol- grįžti atgal.
ma atidaryt? ūkio paroda.
medžiagą.
Sueigoje kilo triukrimo padarymą.
linė."
Didesnių susirėmimų vokiečiu
landijos lygumas ir gali paskanšmas, kad. girdi, nereikią mokykX Lietuvių dailės parodą KauX Sintautuose naujai įšventindyti jsiveržusią priešų kariumenę. su rusais galima laukti tik toliau ne,
lų.
kaip pranešama, per vieną
UTĖNA, Ukm. ap. Pasimirė tas kunigas Vaitekaitis laikė pirVisa Hollandijos žemė mat yra nuo rubežiaus, prie didesnių tviratlankė suvirs 1,000 žmoMonopolių toii pati sueiga Umėnesį
žemiau jūrių paviršiaus, Hollan- tovių, kaip tai: prie Varšuvos ir
ligonbutyje Julijona Repušiutė, mas savo mišias, kuriosna, sako- čiaus nutarė
Už
atuždaryti.
nių.
bilietus, paveikslus,
dijos gyventojų darbu iš jūrių Kauno, o paskui tikrai didelio virlaiškius ir kataliogus surinkta 24 metu mergina. Pas velionę ma, susirinko daugybė žmonių.
mūšio Lietuviško Brasto apielinbuvo ant veido dėmių, kurias iiji
X Advernuose, Sintautų valsč.,
išveržta,
suvirs 843 rub. Kun. pral. MacuGULBINIŠKIAI, Liudvinavo
kėsc.
išnaikinti. Tuorr. tikslu pasimirė Vilkaviškio gimnazijos
norėjusi
neva
ramina
Vokietija
levičius (Maironis) pirkęs papar.
lygiai
Pasimirė, pusantrų metų
Rugpjūčio 3 d. vokiškas ka- veikslų už 200 rub. Vienas Žmui- užėjo pas šundaktarę Šimonėlio mokinys Juozas Užupis, skau- 'pasirgęs ūkininkas Mot. RadžiuHollandija, kaip ir Belgiją, kad
ir gavo iš josios vaistu. džiai susitrenkęs, iš ko galvoje
riškas
skraiduolis bombardavo
nemano karo perkelti nei j vieną,
dzinavičiaus paveikslas, kuris bu- Anėlę
[nas. Velionis buvo 62 metų anv
ir
bet
miesto
jj uždegė,
Pavartojusi tų vaistų, pasijuto trukusi gjsla. Po susitrenkimui žiaus.
nei Į kitą, bet daro tai todėl, kad Liepojų
vo
išstatytas
parodoje,
paimta
ant
kranto jūreivių
negerai, buvo nuvežta ligonbutin gyvenęs tiktai 15 miliutų.
neerzinti Anglijos, kurią tikisi neapvaldė,
Pragon. Cecilijoje, kur iš jojo ža- ir čia
nes miesto apvaldymui
X Sintautų "Žagrės" ūkio ranesodino,
pasimirė.
PUNSKAS.
dar, gal be pamato, nuo įsikišidama nuimti kopijų.
Seinų valsčiuje
sukaktuvėms patelis,
jų
permažai
turėjo.
spaudos
mo sulaikyti, bet ištikro,
keturios mokyklos.
Buvo
yra
matyt,
Stockholman atėjo žinia, jog
GRUZDŽIAI.
Kantinių so- minėti. savo susirinkime surinko pakeltas sumanymas įsteigti dar
mano
per Belgiją Francuzijon
PANEVĖŽYS. Čia stengiaman<*»4i Aland salų buvo pirmas
džiuje A. Bagužis, bejuokauda- arti 12 rub. "Žiburio" mergaičių keturias naujas mokyklas, bet
Įsiveržti, nes iš tos pusės Prancūmušis rusiško laivyno su vokiš- si trumpinti girtuoklystė. Mies- mas užtaisyta šaudykle, pašovė progimnazijos naudai.
valsčiaus sueiga sumanymą atzija tik mažas turi tvirtoves.
ku. Rusai tapo įveikti ir pabė- to durna, kaip pranešama, nuta- Jokūbu Krištopaičiuką, kurisai
metė.
Vokietija kreipėsi Belgijos valVokie- riusi prieš šventadienius laikyti nugabenta Gruzdžių ligoninėn.
MARIAMPOLĖ. Sulyg praValsčius nutarė uždaryti visas
džion su praš) mu leisti Vokieti- go j Finišką jūrių koją.
čiai rusiškų laivų vyti nedrįso, traktierius ir monopolius uždaryX Buveinių sodžiuje, Gruzdžių nešimų, liepos 20 d. čia turėjo smukles Pi
nske, Smalėnuose ir
jos kariumenei per Belgiją trauk- nes ant kelio buvo drūta rusiš- tus nuo 5 vai. pepietų. Mugių
vals., kaip pranešima, rasta kitų buti bendras Maskvos ir VaršaKalėtnike.
ti Francuzijon, bet gavo atsaky(ti'.rgų) dienose gėrimo vietos paukščių užkapotas varnėnas su vos lietuvių studentų vakaras.
ka tvirtovė Sveaborg.
mą, jog pirma jai Prancūzija paVyriausiuoju Franciui jos ka- busiančios atdaros tik nuo 12 v. pririštu prie kojos žiedu, ant Vaidinti buvo išrinkta Žemkalžadėjo apginti neutrališkumą. riumenės vadovu
iki 5 vai. popietų.
kurio parašyta "Ormithol Komi- nio "Birutė," kuriai muziką yra
tapo paskirtas
Dabar Vokietija garsina, buk
RYGA.
V ie t i n e j e "KankX Panevėžio miestas norėjo tet moskova F—1874."
o Rusijos—kuVeiŽiedas parūpinęs M. Petrauskas.
generolas
Joffre,
franeuzai traukia savo kariumelių"
iš
draugija
valdžios
elekturėjo savo mekoncesiją
dabar esąs Gruzdžių miestelėno kalas "Birutė" prieš keletą metų
nigaikštis Nikolajus Nikolajevič; gauti
nę prie Belgijos rubežių ir per
kame pasirotinj
bet
susirinkimą,
tas
buvo
trai,
buvo atkartotinai Mariampolėje
jai atsakyta.
P. Litvino rankose.
Vokietijos kariumenės vadovystę
kad praeitais metais dr-joj
ją nori Vokietijon įsiveržti; todėl
dė,
paims, turbut, pats ciesorius.
statytas.
bttvo 42 nariu (šįmet 54), įplauji turinti Belgiją užimti, kad
suėmė važiuojančią
X Mariampolės
KUPIŠKIS. Liepos 5 d. sudeVokietijoj
MEŠKUIČIAI, 'Šiaulių apskr.
burgomistu,
francuzatns kelią užstoti galėtų.
iš Londono Peterburgan seserį gė viensėdžio Malinauskio trio- Valsčius turi triobą, kuri iki šio- vieton mirusiojo Baranausko, pa- kų turėta 496 r. 47 k. ir išlaidų
Kad francu'/.ai renka savo kariubuta 496 r. 47 k. Narių susirincaro
motinos,
kunigaikštienę bos. Likę tik klojimas ir darži- lei buvo grudų sandėliui vartoja- skirta Januševičius, buvęs Aukiman (antrą kartą šauktan) atėmenę prie Belgijos rubežių, tam
Alexandrą. Peterburgan keliauti nė. Ugnis kilusi iš virtuvės. To ma. Dabar toji trioba parduo- gustave karo-policijos raštvedžiu.
nieko Įstabaus nėra, nes iš tos pujo viso 15. Valdybon sekantiems
jai neleido, palikta jai grįžti Lon- paties ūkininko triobos sudegė dama.
sės jie laukia vokiečių užpuolimetams išrinkti: p. Vizbaras—
donan, arba Danijon važiuoti. Ji- jau penktu kartu; šį kartą neSASNAVA, Mariam, ap. PraX M ekiu sodžiuje, Meškuičių
mo; mėginti veržtis iš rytų ne- nai
pirmininku, ir Dr. Rudis, B. Giedišvažiavo Danijon ir per Šve- buvsios nei
pabaigtos po paskuti- parap., kaip pranešama, sudegė nešama. kad sargybiniai darę kra- raitis,
paranku, nes prie Vokietijos ruGrigaliūnas, Kačanauskas,
keletos ūkininkų triobos.
Vie- tą pas vietos ukininkus: Smilgių
diją ir Finliandiją rengiasi grįžti niam gaisrui.
kun. Bibežių yra didelės francuzų tvirnam ūkininkui sudegė visi gyvu- Apačėtą ir Ruškį ir Raišiupio J. Janušauskas, Mašiotas,
Peterburgan.
tovės. Taigi, kaip rodosi, didesni
ir
Biliūnas
kinas,
Augštakalnis
Austrija tik dabar pradėjo STUMBRIŠKIS, Pan. apskr. liai. Gaisras kilęs, kaip spėja- Kedį. J ieškoję žmogaus, vedanmūšiai francuzų su vokiečiais
nariais.
tu—valdybos
Draugija
rinkti savo kariumcnę Galicijoj Valstiečiai, kaip pranešama, nu- ma, iš to, kad kas nors, girtas čio "pasažierius" per rubežių ir
ri savo knygyną, kurin pareina
prasidės svetimam, neutrališkam ir
gabenančio iš Prūsų ginklus.
Vengrijoj prie Rusijos rubežin. tarė prašyti gubernatoriaus, kad bebūdamas, užkrėtė ugnį.
krašte, nes; Įžengus vokiečiams Ten
X M ekiu vaikinai, kaip prane- Ruškį buvo nusivežė net Ma- įvairių pakraipų laikraščių.
pasiusta net dalis kariume- palengvintu jiems kelių taisymą,
X Rygoj liepos 5 d. atėjo poBelgijon, ten žengti turės ir fran- nės iš Serbijos.
ir tuom tikslu rengia deputaci- šama, pasidarė alaus ir per ke- riampolėn, bet venai paleido.
cuzai; atsiųs pagclbon belgams,
licija į redakciją latvių laikrašĮ paskirtą vietą neatėjo Bre- ją Kaunan.
letą dienų "baliavojo."
Pagakiek galės, kareivių ir Anglija.
čio "Jauna Bals" ir suareštavo
mos
liaus
garlaivis "Kronprinzessin
KAPČIAMIESTIS, Seinų ap.
X Apie Stumbriškj dėlei saupradėta peštis. Peštynėse
visus tarnaujančius redakcijoj ir
Vokietija atsišaukė Anglijon su Cecilie." Jis iš Ne\v Yorko ga- sumos
dega miškai. Pranešama, Jonas Muiša, sakoma, begelbė- Juškonių sodžiuje per Petrines
laikė iki vakaro policijos
prašymu nesikišti karan Vokieti- beno Europon aukso už $10,000- k«.d
juos
buvęs didelis gaisras "Žalio- damas tėvą, kirtęs dalgiu Alex. laike mišparų pakilo didelis gaiso jų namuose padarė kraarešte,
jos su Prancūzija, pažadėjo net 000. Jisai sugružo atgal AmeriŠeškui, šeškas, vos gyvas, nu- ras, kuriame sudegė didžiausia
joje" girioje.
ir
bet
nieko nerado.
nenutas,
pergalėjus perdaug
kon ir apsistojo prieplaukoje Bar
ir gražiausia kaimo dalis. Žmogabenta Šiaulių ligonbutin.
skriausti Prancūzijos; pažadėjo
latviai ketiną neužX
Rygos
nės visi bu\o išėję bažnyčion.
Ilarbor, Me.
TYTAVĖNAI, Ras. ap. "Liet.
namus savo muzėjui.
ilgo
statyti
nemėginti veržtis jon nuo šiau- Vesti Prancūzijos užsieniu mi- Žiniose''
PANDĖLIS, Zarasų ap. Val- Daugeliui sudegė viskas: pasilirašoma, kad šioje apieX Rygoje birželio pabaigoje
rių, taigi per Belgiją, nesiartinti nisteriją apsiėmė buvęs ministesčius
nutarė uždaryti vieną žmo- ko tik drabužiai, kuriais atlaidėlei
sausumos
buti
linkėje
galį
su kariškais laivais ir
buvo dideli karščiai. Dėlei karprie jos rių pirmininkas Doumergue; ve- blogi metai.
Rugiai išrodą ne- nių labai lankomą traktierių, ta- duosna buvo išėję. Ugnyje mirvakarinių pakrančių.
Anglijos dęs jos reikalus Viviani pasilieka blogai, bet grudų maža; vasaro- čiaus monopolj ir dar penkias alu- tinai apdegė piemenukas, kuris, ščių daugelis ėjo maudytis. Karščių laiku prigėrė 6 žmonės,
užsienių rninisteris vienok atsa- tik ministerių pirmininku.
jus neduodąs šiaudų, šieno pie- des, dėl nežinomų priežasčių, pa- parginęs gyvulius, ilsėjosi triolietuviai; pavardės t'akė, jog Anglija laikysis su PranPaskutinės žinios. Vėliausi te- vose mažai, dobilai nudžiuvę; liko.
boje. Labai apdegė dar vienas tarp jų 3
čiaus
nes
to gyventojai reikanepaduodama.
cūzija,
legramai praneša, kad Anglija ap- bulvėms sausuma taipogi kensenis, kurisai norėjo išgelbėti satriukšmo buvo sukiX
Daug
lauja. Londone buvo dideli žmo- skelbė Vokietijai karą. Taigi da- kianti.
vo
meitėlį. Gyvulių ugnyje suŽAGARĖ, Šiaulių ap. Lietudėlei
kad
susirinkimai
ir
minios reika- bar Vokietija ir
to,
nių
Rygos "Provodviai, imdami pavyzdi iš latvių, degė: 5 karvės, vienas teliukas, lę
Austor-Vengrija
niko"
lavo karo; labai mažai buvo karo turi
dirbtuvės
kaliošių
pinmaus
prieš save Rusiją. Prancūzi- PADUBYSYS, Šiaulių apskr. kurie šiais metais suruošė čia sa- 25 avįs, daug kiaulų, vištų, ančių
\artodavo tokį benzi.ią kurisai
bijančių.
ją, Angliją. Serbiją ir Belgiją, Pašiaušiu dvarą, kuris kadaisia vo privatinės mokyklos naudai ir 1.1. Gaisrą gesinti trukdė įnirMobilizuoja savo kariumenes kuri žada visomis jiegomis prie- buvęs š\v Ignaco Lojolos ordeno dvejas gegužines, mano ir-gi šusios bitės, kurios žmones gy- labai kenkdavęs darbininkėms ir
nuo kurio pastarosios net sunir mažosios Europos tautos,
lė kaip pasiutusios ir nedavė prikaip šintis vokiečių Įsiveržimui j jos vienuolių nuosavybe, nupirkusi rengti.
kiai susirgdavo.
Triukšmui ištai: Švedija, Norvegija, Danija, žemę.
eiti arti prie degančių triobų.
lietuvių kompanija ir žadanti išbenzinas vargeras
kilus,
pradėta
Belgija, Hollandija; šaukia tarBesimauSKIRSNEMUNĖ..
skirstyti žmonėms.
Toji pati
toti.
Dabar,
kaip
pranešanu,
nvston atsargos kareivius ne tik
NAUMIESTIS. Anapus rubekompanija nupirkusi ir "Alvyra- dydamas Nemune, prigėrė Bonivėl kenksmingas 1 en/.ipnidėta
visos Europos tautos, bet ir kifacas Gadlinskas, 17 metų vaiki- žiaus gulinčioje Širvintoje, sulvg
vos" dvarelį.
nas vartoti; ir darbininkių nuo jo
tose žemės dalyse.
nas.
Japonija pripranešimų, liepos 19 d. turėjo atvėl
pradėta sirgti.
sibūti
rengė karan savo karišką laivy- VILNIAUS GUBERNIJA.
įsteigiamasai "Birutės"
ŠVĖKŠNIAI. Vietos gyvenkariškas
ŠIAULIAI.
ną.
Mobilizuoja
Pasibaidę arkliai draugijos susirinkimas. Tai bus
pajietojas T. Balsius, kaip pranešaORLAS. Pranešama, kad prie
VILNIUS.
gas Kanada, Australija, Pietinė
ma, gavęs iš savo mirusio Kurske sudaužė tulą iš Kurtuvėnų pa- bene pirmutinė lietuvių draugija
Aleksejavo vyru gimnazijos išAfrika ir Indijos. Taigi, kilus
X Vilniaus paviete dega gi- dėdės Dr. J. Balsiaus 20,000 rub. einantį vaikiną, kurio pilna pa- Širvintoje.
laikė
brandos kvotimus lietuviai
karui Europoj, jis gali apimti vi- rios
dvarponių Przezdzicckio ir palikimo, kurisai jam esąs jau vardė nepaduodama,—vien raidės
Michaila ir Vincas VitJuozas
Z. U.
są svietą.
PAJEVONIS, Vilk. ap. Čia
Sudaužymas, nors sunir pripažintas.
Jaoonijos ministeriu Tukallo.
kuriuodu mokinosi prikauskas,
atsibuvo
pirmininkas išreiškė nuomonę,
iškilmingos
kus, bet nepavojingas.
naujai vatiniai.
X Vilniuje iškilo kanalizacijog tik milžiniškas karas, kokio jos darbininkų streiką.-. Miesto
įšventinto kunigo P. Karaliaus
SUBAČIUS, Ukm. ap. Tarp
dar ant žemės nebuvo, gali tau- valdyba užsispyrė
Žemaičių
darvyskupija.
Naujai primicijos.
Panevėžio ir Subačiaus, kaip pranepildyti
toms ilgą fantaiką ir nusiginklabininkų reikalavimo padidinti al- nešama, traukinys suvažinėjo A. pašvęsti kunigai paskirti: GasiuSLAVIKAI, Naum. ap. Šilgavimą atgabenti., nes po karui ly- gas ir žada paliuosuoti nenorin- Breivą, kurisai buvęs kurčias ir nas jon. j Palėvenę kam.; StruUžsisakykit kasdienini
mila | Sėdą kam.; Zacliarzevskis lin valsčius nutarė panaikinti mogiai pergalėtos, kaip ir karą lai- čius dirbti senomis sąlygomis ėjęs tuom laiku geležinkeliu.
"LIETUVOS'1
mėjusios tautos taip bus apsilp- darbininkus.
X Subačiaus ūkio ratelis su- j Šancus kam.; Ruseckas Tirkšlių nopoli ir visas smukles.
priedą apie karą.
kad
turės
ilsėtis
koki
čimtnintos,
rengė Mickapetrių palivarke va- kam.; Juškevičius i Žarėnus kaNaum.
GRIŠKABŪDIS,
ar
ap.
metj,
daugiau, apie naują karą BOGUŠLAVIŠKIS, Viln. gub. karą, sakoma, gerai pavykusj. mend.; Kripaitis j Kupiškj kam.;
Skaitykit apie jį ant 5 puslapio.
ir sapnuoti negalės.
Didelėms Prienų sodžiuje sudegė 6 netur- Vaidinta "Ant Bedugn&s krašto." Margevičius į Južintus kam. Sė- įsisteigė čia 'Blaivybės" skyrius.
gftrkelUs V^ldybęn įšf inkta: kun. Katilius j
karmmenėms vyrų pritruks,
-Noičįą lje£c§ 13 d, .vaidinti dos kam, įcuu,
tingu ukiAinJęjį
^

Jau Kilo Didysis Karas Europoj.
buvo

Apie mažąjį karą, kuris

prieš pietus—apie
kaipi
karą Austrijos su Serbija, dabar
u/kandi>

nieks nesirūpina, nors ir tas bus
didesnis negu Amerikoj vedami teatriniai karai; dabar kilo
jau didelis karas ir tai taip didelis, kokio ant žemės dar nebuvo.
Jame dalyvaus apie 16 milionų

vis-ęi

Karan bu- įtrauktos
kareiviu.
ne tik visos didesės Kuropos taumato?, l.et nuo jo nei>-i-uks nei

ŽO'IOS.

Karą Rusijai Vokietija apšaukė, su Prancūzija gi jis prasidėjo
bc formai iško apšaukimo. Italija
iki šiol kare nedalyvauja, žada
ji su visais draugiškus ryšius ir
laike karo palaikyti, bet ir ji, ma-

pažadėji-

tyt, netiki, kad galėtų

ja

nes ir

išpildyti,

mą

savo

mobilizuo-

ji

kariumcnę.

pradėjimu prieš jo apPrancūzija, šioji kaltina Vokietiją, toji gi apkaltinimą
gražiu*. Prancūzijai. Sulyg vokiečių, prieš karo apšaukimą fratlcuziški orlaivininkai perlėkė rttbežių ir Vokietijoj mėtė bombas,
V/. karo

šaukimu

ka^
ma;

.-ui

santaikos
vokiečiai

laike

neišteisina-

sako, jog

mažos

francuzų dalįs prieš karo apšaukimą peržengė Vokietijos rubežių, bet toki patrolių peržengimai ir santaikos laike pa.-itaiko;
pasifiko kartais ir jų susimušiIr vomas, o karų negimdo.

kiečių patrolėms nekartą pasitai-

paklysti ir užsukti Francuzijon; nekartą ten paklydo ir vo-

kė

kiški

kariški

orlaiviai.

Prancūzai gi kaltina už karo

pradėjimą vokiečius, nes jie pirmiausia jsiveržė per rubežių, bet
francuzų

tapo

Vo-

atgal išvyti.

kietijos kariškoji valdžia užtikrina, jog francuzų apkaltinimai yra
neteisingi, nes iki pertraukimo
dipliomat. ryšių nei vienas vokiškas kareivis neperžengė Prancūzijos rubežių. Turbut vokiečiai tikėjo, kad jiems pasiseks
Prancūziją sulaikyti nuo besiskubinimo pagelbon Rusijai, kuriai

Geriau
pirma karą apšaukė.
grumtis su vienu priešu negu išsyk su keliais. Vokietija gerai
vien

žino, kad, karą vedant jai

Rusija, Anglija nesikištų, Rusijai pagelbon nesiskubintų; jeisu

gu

pi ji karan įsikiš, tai vien
kad

to-

riša

dėl,
Prancūzija
ją
ankštesni ryšiai negu su Rusija;
ji nenori leisti, kad Francuzi j a
butų visai apsdpninta, nes tąsyk
jai vienai prisieitų grumtis su
su

perdaug įsivyravusia Vokietija.

Jau po atsilankymo Vokietijoj
t'rancuziškų orlaivininkų ir paklydusių traneuziškų patrolių.
Vokietijos ambasadorius lankėsi
pas Prancūzijos užsienių ministerj ir prašė, prikalbinėjo, kad
Prancūzija Rusijai nepadėtų, bet
vis gavo atsakymą >u visokiomis
pasargomis, kas rodė, kad ji nenori Vokietijos prašymą išpildyti.
Jeigu Vokietijos ambasadorius
tarėsi su Francuzijos užsienių
ministeriu, tai aišku, jog jis atsiradimo traneuziškų orlaivių, nei
jų patrolių nepalaikė už karo pradėjimą.

Negalėdamas gauti nuo Prancūzijos užsieniu ministerio geidžiamo

rius

ambasadovaldžios pasta-

užtikrinimo,

vardu

savo

tė Francuzijai, taip kaip pirma
Rusijai, ultimatum ir po 24 valandų pats pas ministerj atėjo
atsiimti atsakymą.
Atsakymas
vienok buvo neužganėdinantis.
Todėl jis, pakėlęs protestą dėl rubežiau? petžengimo ir sudaužymo
Paryžiuj vokiečio jubiliario
pardavinės ir sumušimo kelių vokiečių, rugpjučio 3 d. iš Pary-

žiaus išvažiavo.

Xeutrališkumą

vienok Vokieti-

ja pirma sulaužė, nes pasiuntė
100,000 kareivių Į neprigulmingą
Luxemburgo
kunigaikštystę,
esančią tarp Belgijos ir Francutijos, iš kurios tai pusės, nesitin^ma

užpuolimo,

Francuzija

tvirtovių neparengė. Savo

l<ariu-

prasidėjo,

bet di-

dar

—

buvo Vilniaus

IS LIETUVOS.
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xo,50O tonij relių iš Illinois Stccl
Co.

SS AMERIKOS.

Apart
AMERIKOS

BIRMOS

ba

UŽDARYTOS.
Visos

to gauta

kontraktai,

Iš Karo Lauko.

ar-

u/klausimai iš tižrubežiaus.
Tntcrcolonial Geležinkelis (Ka-

—

Laikraštis "Times" gavo ži-

biržos, kur nadoj)—3 "swicthing" liokomo- nią, bule
dipliomatiški ryšiai, riplYkliuojama valstybinėmis po- tyvos.
šanti Austriją su Rusija, tapo
Cili valdiški geležinkeliai (Pie|i eromis ir privatiškomis akcijopertraukti liepos 29 dieną.
mis, tapo uždarytos. Mat iš Eu- tinė Amerika), 125 liokomotyvos.
Intercolonial geležinkeliai Cenropos pradėta sitirsti glėbius j vaiLiepos 29 d. serbai su dinariu akcijų ir piniginių popierų, tralės Amerikos
5 liokomoty- mitu
išgriovė tiltą per upę Sauž
reikalaujant
jas sugrąžinti vos.
vą prie Zemlino.
Austrijos kaauksu.
Biržos todėl užsidarė,
Amerikos

==»

—

kad

reikalavimus sustabdyti ir neišduoti iš šios šalies daugybės aukso.

riumenė ir kanuoliniai laivai šaudė į serbų stovyklas. Serbai pasitraukė. Jeigu jie turėjo kokius
nuostolius, tai didelių turėti ne-

tuos

i3 mm.

EUROPA GAUDO AMERIKOS

galėjo.

PINIGUS.
Į| Dortinunde, Kansemano kaChicago, 111. Jau besirengiant syklose sudegė 15 angliaksiij.
i karą, Europa buvo pradėjusi Nuo ko
oloj atsitiko ugnis, tas
traukti auksą iš Amerikos mi- iki šiol neišaiškinta.
lionai- doliarių kas savaitė, o

prasidėjus tikram karui, Europa
fc«iolėsi visomis pajiegomis Amerikos auksą gaudyti, parduodama ant rinkos komerciškas
popieras už bevertę.
Ir jeigu Amerika nebūtų suspėjusi uždaryti birjfcti, tai Europa butų vi-us Ameri-

|į Suvienytų Valstijų užsienių

kos pinigus išgaudžiusi.
aplinkinėse Chihuuhua pareikalat /.darius biržas, Kumpai dar
vo, kad jie jam išduotų visus saliko proga gauti pinigus per ant- vo arklius.
Bet kad Villa nerankas, būtent iš banku, ir nori Carranzos klausyti, nuolatai
todėl visi Amerikos Bankai tubus
šiaušiasi, tai
sulai-

rėjo tą pinigų traukimą
kyti, pakol tas karštis nepereis.
Taigi, dabar Amerikos Clearing
TTotise išleido įsakymą visiems
Amerikos bankams reikalauti

nuo

depo/.itorių 60 ir 90 dienu laiko
išmokėjimui sumų $100 ar didesniu. ir 30 dienų laiko išmokėjimui mažesnių sumų. Šitą įsakymą turi pildyti visi Amerikos bankai, taigi ir lietuviški bankai,
Kad dapildyti tą pinigų sumažėjimą, tai Amerikos valdžia paliepė padirbti 500 milionų doliarių
naujais pinigais.
šie nauji pinigai taps išsiuntinėti i bankus, kad papildyti
Europos ištrauktus pinigus.
Iš šios milžiniškos

jų pinigų Chicagos
50 milionų doliarių.

sumos nau-

bankai gaus

Italija iki šiol nuo rengiakaro ištolo stovėjo, bet dabar
ir ji uždraudė garsinti kokias
nors žinias
apie kariškus reikalus
ir
kariumenės
pasikrutinimus.
=

mo

Vokiškos kariumenės vadovas generolas Deimling Strassburgc pagarsino, jog prie francuziško rubežiaus prasideda vokiškos kariumenės manevrai.
Todėl žmonės, išgirdę kanuolių §uvius, neprivalo nusigąsti, nes šūviai su karu nieko bendro neturi.
Jeigu užgims karas, apie tai visu
žiniai bus pagarsinta.

prieš ji
nelengva
jį suvaldyti. Gali ministeriui
Bryanui prireikti suvaldyti ir
Carranzą, kuris taipgi nesilaiko
tarptautiškų teisų ir per tai Suvienytoms Valstijoms nemažai
Priešakinės dalįs Serbijos
nemalonumų
gali
padaryti, kariumenės atsirado prie Priboj,
įstumti jas į vaidus su Europos Novi Bazar apskrityj, prie Bostautomis. Carranza užtikrina, jog
nijos rubežių. Turbut serbai majis nepripažįs Huertos užtrauktų no įsiveržti j serbų apgyventą
svetur skolų ir svetimiems išduoBosniją, prigulinčią Austrijai.
tų koncesijų. Jeigu jis tai norės išpildyti, tuoj susivaidys su
Rusijoj, visų kadetų ir junkitais kraštais, kurie gali užsimanyti priversti buvusio Mexi- kerių mokyklų mokiniai dėlei
kos prezidento užtrauktas skolas šio karo be egzaminų tapo afipriimti, arba kad jas pripažin- cierais. Tokią jau laimę kadetai
ti priverstų Suvienytos Valstijos. turėjo ir laike karo Rusijos su
Turkija 1877 metuose.
—

=

||

Perdčtinis Rygos mokslinio
apskričio leido katalikams mokyRytinj savo karišką laivyną
ti pradinėse mokyklose, bet mo- rytinėj
Azijoj Anglija visą sukinanti negali but lenkiškos kil- traukė prie šiaurinių
pakrančių
=

Kada bankai gaus šiuos pinitikimasi, kad bankai vėl mės.
galčs iiuosai pinigus depozitoriams išmokėti be reikalavimo
ĮĮ Girių
"laiko."

gus, tai

Austrijos pusėj nuostolių

nebuvo.

ministeris
Bryan atsišaukė j
Reikia todėl manyti, kad ir ItaMexikos revoliucijonierių vadovą
lija
mobilizuoja savo kariumenę.
Carranzą su reikalavimu suval-

dyti pagarsėjusį generolą Vilią.
Washingtone mat gauta žinios,
jog Villa nuo gyvulių augintojų

minių piktumo apginti. Vi- nas tenykštis laikraštis išreiškia daugiausia mūsų padirbtas stati- I lykui
pritarė. Gal ir susilauksisoj Austrijoj labai pabrango val- nuomonę, kad, atsitikus abclnam nes (bačkas) imdavo. Dabar
gi me sumanymo įvykdinimo.
gio produktai, ką jau pajuto ypač Europos karui, Japonija gali da- jie mums praneša, kad ten visi Svečiai iš
puotos išsiskirstė blaineturtingi žmonės.
lyvauti jame kaipo Anglijos ša- darbininkai yra unijos.
Kaip vųs ir smagiai bei sveikai pasilininkas.
jiems delegatai pranešė apie mu- linksminę.
A—s—Ž—s.
šu streiką, tai
Paryžiaus laikrašti
jie prižadėjo dau"Temps" gavo žinią, jog Austri- Berlinas. Aficierai gvardijos giau statinių neimti iš musų dirbja pranešė Rusijai, jog ir perga- rezervų tapo sumobilizuoti.
IŠ ATHOL, MASS.
tuvės, o bravoras jau senai neima. Kompanija dabar visokiais
lėjusi Serbiją, ji nuo jos neims
Piknikai. Liepos 19 d. turėjožemės plotų.
Pati gal neimti,
budais pradėjo streikierius kalAtėnai (Grekijoj).
me
net du pikniku: Apšvietus
Vietinis
bet albanų apgyventus plotus gabinti, kad grįžtų prie darbo. Bet
atstovas gavo pranešiRatelio
ir Šv. Ka/.. Pil. BlaiviSerbijos
li Albanijai įduoti-,
kitus Bulgastreikieriai anei klausyt nenori,
mą iš Nish, kad kova tarp artininkų
Draugijos.
Apšvictos Rarijai.
ką jie kalba, ir ko toliaus, vis
telis yra dar nesenai pas mus sulerijų prasidėjo prie Višniėa, apie
streikieriam pasiseka daugiau
sitvėrus
3 mylios nuo Belgrado. BelgraPietine
streiklaužių atkalbinti nuo dar- kurios bepartyvė draugija, prie
Austrijos armija do miestas,
po bambardavimo, bo. Pas
galima prigulėti be palaikosi Bosnijoj; ji laukia monteatkalbintus streiklaužius
užimtas austrijokų.
skirtumo.
Koksai bus
žvalgų
bosai
siunčia policijantus j nanegrinų atėjimo serbams pagelRatelio
veikmas, kokiomis vėžėt>on.
mus prašyti, kad vėl
Kita dalis turėjo susirėgrįžtų prie
Londonas.—Tapo pranešta vi- darbo, bet mažai tokių randasi: .iiis jisai nukryps—kol-kas, pamimą su serbais prie Bosnijos,
ieur abidvi pusės (liktai kareivių siems svetimtaučiams-studentams iš atkalbintų dar tik du ruskiai čioje pradžioje, sunku pasakyti.
augštesnių mokyklų, kad jie tuo- grinoriai sugrįžo. Bosai aima- Taėiaus jau ir dabar dauguma
nužudė.
jaus turi apleisti Vokietiją. Vie- nuoja, kad streikieriai negrįžta narių yra pažangių nuomonių
nas pargrįžęs studentas
auglikas dirbti, sako, kas tai tikėjo, kati žmonės. Kai-kam pas mus tai,
Anglijos užsienių ministeris
kad
pakeliui užtemijo lenkai taip vienybėj laikysis: kiek teko girdėti, nelabai patinka.
prašė Vokietijos nurodyti, kokiu 8pasakojo,
satraukinius vokiečių kariume- stimpa badu, o dirbti
buriu galima Europoj didelį karą
negrįžta. Blaivininkų dr-ja gi yra, taip
kant, ant "katalikiškesnių" pamanės, traukiančius į Francuzijos
Laikraščius siuntinėja šios resulaikyti.
tų.
parubežį.
dakcijos: "Laisvė," "Pirmyn," Abu
pikniku nusisekė ge~»i.
Londone laikraščiai pagar"Naujienos," "Lietuva," "Vieny- Pas "rateli'ičius"
piknikan oar
Londonas.—Laikraščio C h r o- bė
sino, jog besikeliant Austrijos
Lietuvninkų" ir "Ateitis." buvo
įnašas
jpiutas
programėlis
kareiviams per Dunojų j rytus n i c 1 e korespondentas iš Varša- Už tai streikieriai taria jiems
iš dainų, monoliogų ir taip dekvos praneša, kad nors Lenkijoj
nuo Belgrado,
širdingą ačiu.
jie tapo serbų užliamcijų.
neapšaukta mobilizacijos, bet vipulti ir atgal išvyti.
Vienas iš Komiteto
Iš "Vyčių" gyvavimo.
sus Lenkijos geležinkelius
Liepos
paėmė
C. Tamulionis.
28 d. buvo vietinės "VyčV kuovaldžia savo kontrolėn.
Galicijoj, mieste Stanislavov
pos susirinkimas.
Į šį susirinkit
suėmė rusiškį aficierą, apsirėmą atvyko be maž-ko visi kuopai
Paryžius. Visos Francuzijos
džiusi Austrijos aficiero uniforIš POTTSVILLE, PA.
nariai, kadangi kiekvienam buvo
kariškos
jiegos yra priruoštos
mu, kada jis mėgino perarti priįdomu išgirsti, ką pasakys deleeiti prie parako krautuvių. Paskui prie karo, ir mobilizacija užbaigPasikėsinimas nužudyti ir nugatai, sugrįžę iš "Vyčių" seimo.
ta.
vėl prie tų krautuvių mėgino
sižudyti. Vidurnaktyje iš liepos
priDelegatų sciman buvo pasiųsta
siartinti kiti keturi vyriškiai, bet
25 d. j 26 d. buvo pašauta J. Pa- keletas. Pirmiausiai
kalbėjo viekrautuves sergiantis kareivis šūcanto, smuklininko pati, ir patsai tos klebonas
Hankow, Chinuose.
Stovėję
apie
"Vyčių"
orgaviais juos nuvijo.
čia angliški kanuoliniai laivai: J. Pacanta bandė nusišauti. Visas
nizacijos naudingumą ir josios
"Šnipe," "Woodcock" ir "Ken- dalykas, sakoma, atsitikęs sekan- reikšmę musų tautos ateityje,
Vengrijos sostinėj Peszte sho" tapo nuginkluoti ir apleisti. čiai:
antra pasirodžiusia delegate buvo
minios žmonių sudegino viešai Įgula paėmė kanuolių užraktus,
Pacantai nuėję guLi ir miega- p-lė P. Varabauskaitė, kuri kalant pliar.iaus
paveikslą Serbijos dalj ginklų ir amuniciją, o kitus mamįame kambaryje ant antrų bėjo apie savo įspudžius iš seikaraliaus Petro.
daiktus į jūres įmetė.
lubų susikivirčiję. Moteris nu- mo. Trečiasai kalbėtojas, p. J.
lipo žemyn, tikėdamasi, kad vy- Andriliunas, sakė, kad "Vyčių'
Paryžiuj tapo užmuštas
Nish (Serbija).—Austrijos ka- ras nusimalšysiąs ir užmigsiąs. draugijos nariai turi buti blaivus,
Francuzijos socialistų vadovas riumenė pasislinko 20 mylių į Bet išėjo priešingai. Besikalbant dorus ir tikinti, nesą, sulyg kalJean Lean Jaures. Užmušėjas pietus nuo Belgrado Serbijos gi- jai su tulu savo giminaičiu, nu- bėtojo, "be tikybos negalėsime užprie jo prisiartino, valgant ma- lumon ir prasidėjo kanuolių ug- lipęs žemyn ir jos vyras Pacan- laikyti savo tautos." Ketvirtu
žoj restauracijoj pietus, atidarė nis ties Kičinicais ir Semendria. ta. Jis turėjęs rankoje revolve- pasirodė p. J. Nevedonskis, čia
langą, j valgantį paleido du šurį, prisiartinęs prie savo moters augęs jaunas vaikinas. Jisai paviu ir Jauresą mirtinai pašovė.
ir, nieko nesakydamas, paleidęs 2 sakojo apie tai, kokį įspūdi padaNish, Serbija.
Desperatiškas šuviu
Šovėją suėmė. Išsyk jis nenorė- mušis
į jąją. Šūviai suvaryta rė į jį seimas ir kvietė visą čia
eina tarpkalnėj, atidarankas
jo pasakyti,
kairėn krutinės pusėn arti peties. gimusią ir augusią jaunuomenę
jis toks, bet
duris į Nish. Serbai atmušė
paskui pasisakė esąs 29 metų čioj
Paskui Pacanta ir sau paleidęs prigulėti prie šios organizacijos.
su
dideliais nuostoliais.
priešą
Roaul Villain. Jaures tuoj nuPrakalboms pasibaigus, buvo
vieną šuvį, kuris sužeidė dešiSerbų artilerija, pastatyta ant
mirė.
nę Pacantos galvos pusę augščiau svarstytas sumanymas įsteigti sakalnų viršūnių iš abiejų pusių
ausies.
Abudu Pacantai nuga- vą knygyną. Sumanymas sutiko
klonio, kuriuom austrijokai nori
benta
vietos
Užmušėjas sako, jog jis to- įsiveržti, uždavė
ligoninėn. Ligonių didelę priejautą sulinkusiuose
didelį smūgį atadėl užmušė Jauresą, kad tas
žaizdos, sakomif, nelabai pavo- nariuose. Vietos klebonas, kun.
parliamente priešinosi Francuzijos kuojančiam priešui.
jingos. Daktarai sako, kad Pa- F. Meškauskas, paaukavo $27.00
kariumenės sudrutinimui ir priecanta turįs sumaišytą protą, ačiu knygyno naudai.
Sumanyta dar
šinosi karui su Vokietija IštikLondonas.—Anglijos Admirali- dideliam svaigalų vartojimui. Pa- įsteigti vakariniai kursai, kurie
ro jis drutinimui kariumenės ne- tetas (valdžia, turinti savo prie- cantai yra tėvais
septynetos vai- dabar vasaros metu norima tusipriešino, priešinosi vien karui, žiūroj karišką laivyną) paliepė kų, kurių seniausis—17 metų rėti du kartu į mėnesį, o atėjus
uždaryti Plymouth'o uostą vi- amžiaus, o jauniausis—2 metų. vėsesniam
užpuolimams ant kitų.
orui,
pliantiojama
siems privatiškiems laivams. Bi- Pats Pakanta turi suviršum
40 rengti ir dažniaus.
nuo

pusiasalio Shantung. Vokietija
Lfi, taigi priešingoji pusė, sutrau-

gaisrai Kuršės giriose kė savo
pridirbo nuostolių ant 6 milionų Tsingtas,
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karišką laivyną prie
mylių j pietus nuo
doliarių.
'stovyklų
angliškų laivų. AngVVashington, D. C. Svetimų
liškas laivynas, surinktas Chinų
kraštų laivams leista laike karo
susideda iš vieno disuareštavo
pakrantėse,
|| Rygoj
kapitoną
naudotis iš Amerikos vėliavos,
ledus skaldančio garlaivio "Ry- delio mūšio laivo, keturių skraines jos laivai,
kadangi Amerika
Jis kaltinama, duolių, trijų kanuolinių laivų, aškarau nesikio, bus nepaliečiami. ga/' Pavlovą.
buk laike gaisro muitinės krau- tuonių torpedų gaudytojų, trijų
Tokiu budu prezidentas mano
tuvėse. jis vogė iš jų visokius povandeninių hivelių ir 16 mažų
Europą nuo bado apsaugoti, o daiktus.
laivų. Jeigu Azijon karas persikaras, kaip mano, negreitai pasikeltų, Japonija turėtų savo laivybaigs. Tokiu budu Amerika ne
|| Paryžiuj pasibaigė byla mo- nu Anglijai padėti. Vokiškas laiVien L'ietinėj Amerikoj, bet ir
teries buvusio Prancūzijos iždo vynas Azijoj yra daug silpnesLaikraščiai spėja, jog tarp
Europoj galės išplatinti savo
ministerio Caillaux, Ilenriettcs nis, todėl kilus karui, Vokietija Vokietijos ir Turkijos padarytas
įtekmę.
Caillaux, kuri, už talpinimą apie galėtų žudyti savo kolionijas sutarimas, su lyg kurio, kilus kaAzijoj ir Australijoj
rui, Turkija su savo kariumene
Washington, D. C. Europoj jos vyrą kompromituojančių žituri nuo pietų Rusiją
nušovė
laikraščio
redaktorių
užpulti.
yra daug amerikonų, kurie, pa- nių,
liovus plaukioti Europos garlai- : "Figaro," Calmette. Teismas įsrenka
vieIspanija taipgi
iteisino moterį Caillaux, rado ją non
Hamburgo garlaiviai, plauvieton visus savo kariškus
viams, negali namon sugrįžti, tunors
užmušysta buvo laivus. Kilus karui,
ri laukti karo
j Ameriką, Vakarines Inkinėj?
tupabaigos. Šaukėsi nekalta',
Ispanija
ir nei ji pati, nei
ri Francuzijai padėti.
Pašaukė dijas ir Panamą, paliovė ten vaikjie prie Amerikos valdžios su jos papildyta
advokatai visai nemanė tai užprašymu atsiųsti laivus juos iš
tarnyston kariumenės rezervas čioti. Paliovė vaikščioję rusiški
Mat
vaidai
ginčyti.
kilę
tarp
pavojaus išliuostroti, ir valdžia
Belgija ir Šveicarija, nes Vokie- Liepojaus garlaiviai \ Ameriką.
mano jų prašymą išpildyti, nori Europos tautų padėjo ministerio tija per Belgiją
Francuzijon ver- Išplaukę iš Amerikos Europon
mažai pinigų turintiems ir pi-' moteriai nuo teismo bausmės iš- žiasi; iš tos pusės, Prancūzija ne- vokiški garlaiviai "Friedrich der
sisukti.
Teismas pabūgo, kad
nigais pagelbėti. Tam tikslui pa~(
sibijodama. mažos Belgijos užpuo- Grosse" ir "Neckar" bevieliniu
dėl
nubaudimo
moteries ministeskirta $5,000,000.
limo, didelių tvirtovių nerengė. telegrafu gavo prisakymą grįžti
rio, turinčio labai didelę įtekmę,
Francuzijai gi butų per Šveicari- atgal New Yorkan.
prieš rengiamą karą nepasidi- ją lengviau
Vokietijon įsiveržti,
dintų tarp franeuzų partijų vai- nes nuo
Vokiškas konsulius mieste
Šveicarijos
pusės Vokiedai, kas ypač laike karo butų laneturi. Bel- Cape Town, Pietinėj Afrikoj, ištija
didelių
tvirtovių
bai pavojingu dalyku.
gijoj po visais tiltais padėta mi- važiavo Europon; konsuliatas taNew York.
Sustreikavo čia
nos ; tvirtovėms
2,000 darbininkių, prigulinčių Į
prigabenta nau- po uždarytas.
j Varšavoj, rumuose slavų li- jų kanuolių ir
Suit
Makers"
daug
amunicijos
"Rathing
uniją. teratiškos ir dailės draugijos pair maisto.
Darbininkės reikalauja aigų pa
Vakarinėj Vokietijoj ir kidaryta krata ir susekta, kad tie
tuose tvirtoA ių apskričiuose pačdidinimo.
visai literatai ir dailininkai (tiktas paliovė laiškus važioti;
apie
rų slavų literatų ir dailininkų
Rusija sutraukė kariumenę piniginius
Geležinkelių
siuntimus, žinoma, ir
užsakymai. Varšavoj nėra; lenkai į tą drau- prie
ir
ten
Vokietijos rutyežių
kalbos buti negali.
Kad geležinkeliai, matomai, laugiją nepriguli, ji vedama rusų sugabenta daug amunicijos. Kakia geresnio biznio, tas matyt
šovinistų) užsiima hazardiniais reiviams, stovintiems Virbaliaus
iš sekančių kontraktų, padarytų
Paryžiuj muzėjai ir dailės
lošiais. Konfiskuota kazyro? ir aplinkinėse privežta amunicijos
su
įvairiomis plieno ir geležies 800
galerijos
taps uždarytos, nes virublių pinigų. Teisman pa- tiek, kad jos išpuola po 350 svadirbtuvėmis r
si tarnaujanti pasidavė kariumetraukta 18 žmonių.
rų kiekvienam kareiviui. To kaCentral Railroad ot* Georgia—
nėn. Valdžia stengiasi
Paryžiun
rui gali pakakti.
tiek prigabenti valgio produktų,
4 liokomotyvos.
iki
teismo
ĮĮ Sulaikyta
nusprenkad jų užtektų ilgesniam laikui,
Burlington geležinkelis—15 lio- dimo leidžiamas
Rygoj latvių
cechai
neužsilaiko
Kadangi
kad
miestas galėtų išlaikyti ilkomotyvų.
kalboj laikraštis "Jauna Bals."
ramiai ir protestuoja prieš karą, gesni
Chicago & Grcat \Vestern
apgulimą.
tai Austrija pirmiausia ir siunčia
500 atdarų vagonų.
atsibuvo
vainikavi||
Persijoj
karan iš cechų susidedančius kaSouthern Pacific—20 pasažierimas jos valdono, sulaukusio daGyvenanti Amerikjj franriumenės korpusus.
Geležinkenių ir 10 "switching" liokomoty- bar
cuzai, taipgi Anglijos laivyno ir
pilnų metų. Ištikro Persija liai
Šios liokomotyvos svers tik iš
Čechijoj nepriima pervežimui kariumenės rezervistai tapo savo
vų.
vardo neva nepirgulminga,
privatiškų
siuntinių, nei žmonių, konsulių pakviesti stoti kariume305,000 svarų kiekviena.
o ištikro šiaurinę valdo
Rusija,
traukiniai
Bahimore & Ohio—2,000 atda- o
paimti pervežimui ka- nčn.
pietinę Anglija, valdonas yra
riumenės
ir
^. 'i:
ginklų.
O'V'7'
rų vagonų pataisyti.
tik jų įnagis.
']
^
\'ew Yrok Central—1,200 angParyžius.
200
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1$ DARBO LAUKO.

le

laivas, mėginantis ineiti į metų, moteris kiek jaunesnė.
uostą be valdžios daleidimo, gali Šios apielinkės lietuviai Pacanbut sušaudytas be persergėjimo. tus iki šiol
pažino, kaipo gero

Pacantai
pasielgimo žmones.
Londonas.—Žinia iš Paryžiaus yra pasiturinti gyventojai šiame
praneša, kad telefono susinėsimai mieste: namai, kuriuose ši nelaitarp

Francuzijos

pasiliovė
piet.

nuo

4

ir

Vokietijos
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1,200 tonu rėliu is Illinois Steel

LCo.
s

f

geTežInkeTIs

♦—»'

B.

su

IŠ SO. OMAHA, NEBR.
Vienas milioGražios varduvės.
nas svarų miltų užpirkta, kad
Liepos 26
buvo
čia
O. Žalpiedieną
miestui
laike
kariumenės
ponios
užtektų
nės varduv' j diena.
visi
kada
Varduvės,
traukimobilizacijos,
niai buva komercijai uždaryti.
kaip varduvės—jųjų dažnai pasitaiko.
Tačiaus šios pasižymėjo

rūpintas provizija.

keliais

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ SO BOSTON, MASS.

naujais

ruožais, kurie verTuom tarpu, kaip
kai-kuriose kitose kolionijose lietuviškieji žaislai bei šokiai yra
žymiai prasiplatinę ir vietomis
yra beveik visiškai išstūmę amerikoniškus two-stcps'us, pas mus
ta

paminėti.

gi

su

lietuviškaisiais

"fonėmis."

Lie-

pos 26 d. buvo LSS. 157 kp. pa-

prakalbos, ut>i/ymėju.-ios
ir pabaigoje savo rūšies
Pirmiausiai
komišku skyrium.
ruoštos

įvairumu

mą

kalbėjo apie perėji-

dirbtuvių, geležinkelių

ir 1.1,

į visuomenės rankas. Prakalba
"Žmogaus
pavyko
neblogai.
veiksme

žmoguje"
turinys paskaitos
p. D. J. Kasparkos, kurisai kalbėjo antruoju. Paskaitoje buvo
aiškinta, kaip kraujas žmogaus
kune vaikščioja, kaip širdis dirba
ir 1.1. Prie paskaitos buvo rodoma per mikroskopą varlės koja
ir kaip kraujas joje vaikščioja.
Paskaitoje galinta buvo rasti daug
įdomių dalykų, ir pati paskaita
klausytojams patiko. Trečiu kalbėjo p. V. Ambrozaitis. Jojo
tema buvo "teisingumo obalsis
apie tautystę," arba, kitaip pavadinus "fonių" skyrius prakalbose, kad žmonės, paklausę rimteskraujas

ir

jojo

—toksai buvo

pasilinksmiStreiko begis. Brooklyn Coonimo budais dalykai stovi visai
perage kompanijos darbininku
Todėl ytin pastebėtina,
streikas dar neužsibaigė. Strei- silpnai.
kad šių varduvių pasilinksminikuoja daugiausiai lietuviai (o muose
lietuviškieji žaislai, galima
kiek jų? Red.), ir lenkai; visi laibuvo pirmoje vietoje. Pas
sakyti,
kosi vienybėj ir nenustoja vilties
mus tie žaislai, kaip sakyta, yra
nių dalykų, turėtų kuom nors
streiką laimėti.
Męs, išeidami visai
nežinomi, ir todėl išpradžių, juokingu užsigarduoti. "Kalbėant

streiko, padavėm kompanijai

apie tai užsiminus, kai-kurie nei) panaikin- labai
jųjų ir norėjo. Bet čia
ti štukinį darbą; 2) reikalaujama
daug pagelbėjo svetė ponia P.
8 valandų darbo dienos; 3) paVabaliauskieuė (Valskaitė), nekelti mokestį nuo 20c. iki 25c.
senai atvažiavusi iš Chicagos,
už valandą prastiem
darbininkur, kaip žinoma, lietuviškieji
kam, dirbantiems ant grindų žaislai
yra gan daug išsiplatinę.
o
ant
dirbanšiuos reikalavimus:

tojas" išpradžių pasakė,
kitas tautas nekalbėsiąs,

kad

apie

nes

jisai

jų "ctnoliogijos" nežinąs; bet ir
apie lietuvius nekalbėsiąs jisai
"iš istorijos," "ba" jam tai "ne*
apeina." Tauta, kaip šisai ponas

tvirtino, tiktai ir laukianti krauSvetė, la;p sakant, įlaužė ledą, ją lieti. Taigi ir lietuviai tvėręs,
tiems
po 35c. už valandą;
prirodinėdama žaislu gražumą hei kad buti tvirtesniais ir kad kitas
4) pripažinti uniją. (Ant mašigerumą ir, pati būdama gera tų tautas
užpuldinėti (kalbėtojas
nų dirbantiems pirmiaus buvo
žaislų žinove, greitai užinteresa- čia. kaip matote, sulaužė savo
(floor),

mašinų

—

mokama po 25c.

į valandą

Francuzija

mulas

ir tu-

nuo

vo

ir kitus.

Greitai visi

su

pa-

prižadą

nekalbėti "iš

istorijos").

—

Užsisakykit kasdieninį
"LIETUVOS"
priedą apie karą.
Skaitykit apie jj

I.'lancf

jųjų nuosavybe

Prakalbos

ryto
viešai rėjo dirbti, kaip
mėgimu Laidė. Tarp pasilinksmi- Lietuviai taipogi buvę dideliais
Pragoj bankus apgulė pul- mobilizuoja kariumenę. Didžiau- iki vakaro, o prastam darbinin- nimų padainuota ir pluoštelis lietinginiais. Patį gi žodį "tauta"
kai žmonių ir reikalauja juose pa- si pasaulyj malūnai Corbeil, ne- kui kiek užvaizda norėjo, tiek
tuviškųjų dainų. Neapsiėjo ir be nukalęs Dr. T. Šliupas. Tai, madėtų pinigų. Pesztc suėmė ru- toli Paryžiaus, dirba per dienas mokėjo.)
prakalbų. TMD. 17 kp. pirmi- tomai, buvo kas nors naujo ir
sišką pulkininką Prabovskj ir jo ir naktis, rūpina milj^s tvirto- Šiuo streiku ne vien tik "bač- ninkas, p. K. Laučius,
kalbėjo smagiaus pačiam "kalbėtojui,"
—

lies vagonų.
Union Pacific—107 pasažierinitj, 15 bagažo, 5 krasos, 21 valgomąjį, 8 observacijos, 2 parlor
ir 20 Pullniati'o karų.
Chicago & Grcat Western—

yra

$15,000.

ap-

=

=

atsitiko,

IŠ DETROIT. MICH.

p. K. Stankus

Paryžius.—Paryžius pilnai

=

—

mė

vai. šiądien po- ir verti

Gailiunas.

ant 5

puslapio.

pačią, nes, buk jie Šnipinėjo Aus- vėms ir kariumenei.
kinės" streikieriai interesuojasi,
trijos prisirengimo karan paslapbet ir kitų unijų darbininkai.
tis. Žmonės norėjo abudu tuoj
Peterburgas.—Oficialė vietine ( Central Labor Unija išrinko du
lyncuotl, bet policijai, nors su di- telegramų agentūra praneša iinvrj savo delegatu ir pasiuntė
juos
deliu v»rgu, pasiseki suimtus Iš
Tokįo, fcucH sakoma, buk yie-j pasiteirauti i tuvų m»rketiĮ9# tyc'

apie reikalingumą mums, So. kadangi tąjį tvirtinimą jisai net
Omahos lietuviams, daugiau rū- po kelis sykius atkartojo.
Iki
ir
tiksavais
tam
žaislais
kada
Dr.
pintis
tol,
Šliupas apdovanojo
slui isteigti prie TMD. kuopos lietuvius šiuom "nauju žodžiu,"
žaislu kuopelę,. Svečia! tam da-( lietuviai vartoję iš lenku kalbo»

Pasi- kaip girdėti, turėję likti gerokai
"rietigryno pelno. Pasibaigus baliui,
baigus
kur
iš
tuojau.- buvo padarytas susirinmams," galop paklausta,
kimąatskaitoms suvesti, bet, dūsu"kalbėtojas" tokių gudrybių
lei
žinoma,
kai-kurių priežasčių, atskaitų
grabaliojo. Atsakymo,

pasisavintą žodį "uifija."
visiems

šiems

nesmagus toms šeimynoms ir ra tie, kariuos pSsT'inus' vadina sokius niekus. Tie laikai dar netiems pavieniams, kurie, vieton geriau susipratusiais lietuviais. labai toli tokiems vyrams yra
tokiu "monkey business" užsi- Tasai laikraštis primena aniems nuslinko, ir todėl su tokiu
pasiėmus, griebiasi apšvietos ir. abel- dar piemenvstės laikus, kuomet, mėgimu atsimenama jie, randant
nai imant, užsilaiko priderančiai. ganydami kaiminę, susisėsdavo
lygiai tokius pat pliauškalus taTokių žmonių pas mus yra ne- kur pagrabyje ir pliaukšdavo vi- me laikraštyje
Paskotinis.
vienas, bet, ačiu "suragutėjusioms" aplinkybėms, gyvenimas
jiems čia nelabai malonus. Galima butų tačiaus šiuom dalyku

nepavyko. Todėl tuoni
tikslu
buvo sušauktas liepačiu
Tėvynės Mylėtojas.
pos 19 d. susirinkimas. Šį kartą atsitiko dar blogiau negu susirinkime tuojaus po baliaus. Su1S ROCKFORD, ILL.
sirinkusieji pradėjo bartis ir vie- pasirūpinti ir visus smuklininkus
Pri- išgulti ii šios kolionijos j tenai,
nas
ant kito užsipuldinėti.
Piknikas. Darbai. Liepos 26
kur "pipirai auga." Ramesniu ir
dieną turėjome na paringtą pik- ėjo galop prie tikrų peštynių;
svaresniu butų tuon'el vietos liemarškisudraskė
vienas
kitam
niką. Rockford'as, kaip daugeVar Vai.
liui žinoma, yra vienas "sausųjų" nius, ir kai-kas gavo gerai apkul- tuvių gyvenimas.
žadama
ti.
Dabar
ir
viešo
visą
reikalą
miestų; taigi saliunų
suvesti

nesulaukta.

svaigalų pardavimo

čia visai nė- teisme

I»et ar tai nėra didelė širdgėla alaus leidykloms, o ypaė

užbaigti (Didžiausia gėda

pasielgimą! Visokių

toki

u/

daugeliui

įpratimų dr-jose buva, bet kad
griebtųsi nesusipratimus kum-

m tisu

lietuvių?

keikiu

mi

tiktai įsivaizdinti sau, ką turi ščiomis aiškinti—tai labai retas
iškentėti nabagas žmogus, kuo- atsitikimas, ir tokiems žmonėms,
met negali rasti progos "išmesti kurie šitokių priemonių griebia-

burnelę" ir "pavilginti gerk- si, nepridera nei nešioti susipralę. Šisai piknikas daugeliui to- timui lietuvių vardą. Red.).
Ten buvęs.
kiu
"kankinių" ištikrųjų buvo
po

gražiai nusišypsojusia pro
tamsius "sausus" debesius. PikJŠ CAMBRIDGE, Pa.
nikas buvo sutaisytas keliolika
vietomiesto
nu<>
tokioje
myliu
Darbai.
Nauja SLA. kuopa.
je, kur miesto tiesos nepasiekia Susitvėrė čia nauja SLA. 196
ir kui, reiškia, altj ir degtinę ga- k
iš 10 nariu.
Iš

saule,

•

tiesiog upėmis varyti,
siimta su savim benas, ir
lima

l'a-

jųjų penki

p.

yra

nu-

nauji

ir

nj.riai

penki seni,

prie kuopos kitoje vietoje prij tą "rojaus vietą."
gulėję.
sidėjo piknikas. Kokiu jisai buDarliai čia eina neblogiausiai,
vo, skaitytojas lengvai jau su- bet
darbas gauti sunku, kadangi,
Juk piknikas daugeliui esant bedarbei kitur,
pranta.
j čia pribuvo atsigavėjimo diena po ilgatn
važiavo daug darbo j ieškotojų.
ir priverstam "blaivininkavimui.'
Lietuviu čia maža, ir todėl ką
Buvo bandyta sutaisyti vienasnors veikti nėra
Pra-

traukta

jiegu.

-kitas tautiškas žaidimas, bet tai

Apie 7-tą valanda
vakare, kuomet baigėsi piknikai.,
atsirado jau tokių, kurie, kaip
sakoma, patįs savęs nepažino.
Tokiu budu praleista piknikas,
kurisai istikrų j u turėtų buti kiek-

B. Gramba.

nepavyko.

IŠ OLSEGO, MICH.
Vietos lietuviai.
turi

apie

Šis miestelis
tris tūkstančius gyven-

vienam atsilsėjimo. ir sveiko pasi- tojų.
Sulyginant su gyventojų
čia yra nemažai dirbBuvo
skaitlium,
linksminimo proga.
pikniir
ke ir blaivų vaikinų
merginų, tuvių: popieros dirbtuvių yra šemažas šios, viena rakandų ir keletas kivisai
bet
sulyginamai

Kaip ^ieji. ypač mer- tokių.
ginos, turėjo jausti save—lengvai Iš gyventojų airiai ir vokiečiai
užima pirmą vietą.
galima sau įsivaizdinti.
Darbai pas mus nors po trupuLietuvių nėra nei vienos šeiM. Aleksiejunas.
ti gerinasi, bet vis-gi silpnai ei- mynos.
skaitlius.

ir bedarbiu atsiranda. Visi
laukiame geresnių dienu, bet. jos,
matomai, kur nors užtruko. Iš
darbų čia daugiausia yra rakanMiestelis gražus
dų dirbtuvių.
ir smagus gyventi bet, atsižvel-

na,

•

IŠ

MASON

CITY, IA.

Ragučiui tarnaujant. Jeigu kur
į-iveržia Ragutis, arba, paprastai
sakant, girtuokliavimo paprotys,
giant j darbų silpnumą, nepatar- tai
sunku yra su juom kas nors
tina važiuoti į čia.
padaryti;
ypatingai, jei dar atviDrauzgirietis.
ras sniuklininkavimas
yra užgintas ir visi girtuoklybės diegai užlenda slaptuosna urvuosna. Kaip
IŠ ZEIGLER, ILL.
tenai su tuom papročiu nekaMote- riautum,
Nelaime prie kasyklų.
ji^ai visuomet gyvuos
rjs teisėju rolėje. Liepos 24 d. kur nors .slaptame užkampyje. O
10 vai. išryto kilo gaisras prie jeigu nevedamas
karas, tai slapskylės, per kurią varoma vėjas tas sniuklininkavimas geriau buUžsidegė joja negu baravykas drėgname
po žeme j kasyklas.
pati vėjo varymo mašinerija ir šiltame ore. Pas mus viešas
(fanas) ir, vieton tyro oro, pra- svaigalu pardavimas yra užgintačiaus
atsirado
dėjo varyti kasyklosna karštus tas,
slapšeši tų smukliu.
ir troškinančius durnus.
Kadangi prieš tas
šimtai angliakasių, bu\u;\: ka- slaptas smukles nekariaujama, tai
syklose, atsidūrė didžiausiame tos yra taip išsiplėtojusios, kad
pavojuje. Laimė, kad suspėjo pavydas galėtų paimti net vietrumpu laiku sustabdyti vėdyk- šus saliunus
las, nes, kitaip, visi kasyklose
Kai-kurie vietos lietuviai, išskituom tarpu dirbę angliakasiai bu- riant
slaptą smuklininkavimą,
Prasidėjus gaisrui, niekuom daugiau neužsiima. Matų užtroškę.
kilo didžiansis triukšmas kaip
tyt, gerai klojasi, jei iš to gali
pačiose kasyklose, taip ir viršu- pragyventi ir nežiūri nei kalėjije, kur spėjo subėgti angliakasių mo bausmių. Štai vienas vietos
moterjs ir šeimynos. Ačiu gais- lietuvis nesenai už slaptą srnukrui, žuvo vienas mašinistas. Kaip lininkavimą buvo pasodintas kair paprastai, iškėlimo klėtka bulėjiman.
Atsėdėjęs paskirtąją
Greivo paduota 10 vai. išryto.
bausmę, 6 mėnesius, sugrįžo natai subėgo pilna klėtka žmonių mon.
Sakoma, jisai išviso per
Minėtasai mašinistas, nenorėda- pusantrų metų smuklininkaująs.
mas laukti iki pačių pietų, suma- Pamokintas
bausme, jisai rado,

išlipti per vėjo varymo skyię. kad išmintingas dalykas yra buti
Matomai, išlipęs viršun, jisai ra- atsargesniu. Kadangi jojo vardo ugnj, nuo kurio apsvaigo ir das čia žinomas ir
policija atnupuolė žemyn 600 pėdų. Vė- kreipia atydą į jojo siuntinius, tai
liaus rado kuną, j mažas daleles jisai, sakoma, norėdamas
policiją
šudra' y tą taip. kad negalima "sufulinti,"
išrašęs svaigalų kitu
buvo visų dalelių nei surankioti. antrašu.
svaigalai,
Išrašytieji
Velionis, būdamas gyvas, svėrė sakoma, parėję tuom antrašu, ir
200 svarų, o surinktosios kuno da- tenai,
gavus svaigalų uždyką, salįs turėjo tiktai apie 60 svarų.
koma, iškelta tikras "balius."

nė

Tūlas lenkas čia sumušė savo "Baliavota'' taip, kad nevienam
pačią. Tai patėmijo amerikonės ir už geležinių grotų reikėjo atmoterįs ir apskundė jjjj. Prisai- sisėsti. Taigi, smuklininkas, iškintųjų teisėjų rolę šioje byloje kėlęs kitiems uždyką puotą, pats
lošė moterįs. Apskųstasai buvo likosi "sufulintas."
pripažintas kaltu ir nubaustas Atsitikimų, kad už girtuoklia$100.00.
Nubaustasai
padavė vimą reikia kiek laiko žiūrėti per

apeliaciją.

Z.

Angliakasis. geležines grotas, pas
gana daug, tiek daug,
tai

yra

Apart

mus yra
kad dabar

paprastas apsireiškimas.

minėtojo smuklininko,
dar vienas, ir už
atsižymi
Nekoks baliaus
užbaigimas. "pabažną" meilę prie "keisų" jiLiepos 4 d. čia buvo 140-tos kuo- sai,
kaip galima tikėtis, kuomet
pos (kokios draugijos? Red.) ! nors
jklimps ir turės nelaf.ai mabalius, kurisat visai nekaip užsilonų sau "keisą." Ka sėja, tą
baigė. Patsai balius kaip balius.
pjaus.
Žmonių susirinko nemažai, ir, jir Slaptas smuklininkavimas
ypač
I§

CHARLEROI,

PA.

čia

TŠ MUSKEGON

ne-

ra.

Lietuviai.

MICH.

Darbai.

Tai

yra

ir

vieni,
nuo

ir kiti

to, ką
*

patįs

draudžia Į protą nori apsukti, kad
jo
daro.
liarius gavus.

Ir Kova Su Bizniu Yra Biznis.

mums

do<

*

Paminėsim čia bent vieną

Gerai, kad mušu laikraščiai, sitikimą.
kaip minėjau, pagalios pakėlė "Keleiviu"
balsą prieš tok j žmonių mulkini- bai
gražiai
mą.

Antai ir "Vienybė Lietuvnin(Num. 27-me š. m.) įžanginiame straipsnyj "Kas Kovoja
<1
U
Prieš Biznį" puikiai nušvietė tą
iš gyvo gyveninio paimšiais
laiklausimą
Pirma
buvo
kad
Žmonių gudrybėms
nurodinėta,
kais nėra galo. Klystu tas, kuris užsiėmimas bizniu yra geras ir tais pavyzdžiais.
"Ateities" 26-to numerio apmanytu, kad lietuvių tarpe nėra naudingas dalykas. Dabar kaip
gudriu žmonių. Ačiu dievams, sykis pradėta versti ant biznie- žvalgoje taipgi nurodė, kaip tuli
turime ir męs jų. Turime jų gal rių visi kalnai, pradėta juos drap- musų 'proletarai,' bjaurodami ir
net daugiau negu reikia.
sau
Turi- stvti visokiais purvais, be jokio purvindami
nepatinkamas
ir
me bent tokių gudruolių, kurių pamato
jstaigas, kimšte kemšapradėta juos vadinti va- ypatas
bent

ku"

Garsus

at-

Fortūnatas,

Associate Editor, la-

nupasakoja apie

bininkus ir biznierius.

dar-

O pažiū-

rėkite, kaip jis savo biznį varo.
Jis yra šifkorčių agentu ir "Ke-

leivyj"
skyrių,

veda "Teisių patarimų"
kuriame dažnai "jurisdiš-

kai" patariama, kad geriausiai
šilkortes Rali pirkti pas "Keleivį'' ir kad ten pat visos "popieros" geriausiai padaromos (Fortūnatas ten sėdi ir pats
tą

daro).
Jis, kaip sakoma, užsimanęs "subankrutyti" kitą agentą, A. Ro-

nereikia, nes, ažuot gimis ir apgavikais ir abelnai si savo kišeniun darbininkų do- rnanuską iš La\vrence.
Jis
šiokią-tokią naudą pada- stengtasi ir dabar dar stengia- liarius. "Lietuvos" num. 27-me samdęs keletą "gončų," kurie
visai

miestelis, bet labai gražioje vitioje ir prie pat Michigan rius, jie

mažas

uas:

žmones

nu-

su-

Balso"
įsteigėjai ką apie aplinkinius miestelius ir
žmonėms įskiepyti "Darbininkų
meta
sau,
žinoma,—naudą.
taipgi
keletą
kad
spindulių ant savo darbu tturį
biznis—tai apgae/ro.
tą mintį,
Ačiu tam, vasara čia nėlakstuti po stura perdaug šilta.
Sakysime sau, paimkime nors vingas, nešvarus, nevertas gero to, kaip nckurie neva "socializ- bas ir pasakoti: "Ramanauskas
mo" lyderiai, neva gelbėdami darLietuvių yra čia 6 šeimynos ir ir taip vadinamą biznį. Kada vardo užsiėmimas. Juk ir dabar
yra niekai, brudas agentas, o mudar
lietuviai
kasdien
didesniam
skaitmums
du
ausis
dešimčių
pradėjo
apie
nevedusių suviršum
byz- bininkišką kliasą, šienauja nuo šu Fortūnatas—tai fain vyras!"
Yra žydų agentu Bostone, kuDraugijos neturime jokios. Ap- liuj važiuoti čia Amerikon—dau-1 gia laikas nuo laiko balsas: "Biz- tos kliasos sau doliarius.
Taigi ilgai tylėta ir laukta, riems nuo lietuviu eina
gyventa šioji vieta ya lenkų ir gumas atvykusių būdavo prasti nierius—tai sukčius, biznierius—
turtai,
tamsus žmoneliai,—tai tuomet vi- tai prastu darbininkų skriaudi- gal susipras, susisarmatys ir liau- bet Fortūnatas su jais nekonkitų tautų.
sis jie savo negražų darbą darę.
sos spėkos musų
Darbai eina vidutiniškai.
veikėjų ir laik- kas. Tu esi prastas, kvailas darkuruoja, bet kada čia lietuvis per
Sta Sta. raščių buvo atkreiptos j tai, kad bininkas, todėl to ir nematai. Pagalios prabilo, atvertė uždan- 30
metų, sunkiai ir sąžiningai
broliai
musų
šviestųsi, kuo- Bet aš esu tavo draugas ir tau galą ir parodė žmonėms truputį dirbdamas, užsidirbo šiokio-tokio
tai parodau. Žinoma, tu man pri- nuogos teisybės.
labjausiai šviestųsi.
turto, tai šisai musii "svieto lyUž tai jie, be abejonės, susiIŠ HERRIN, ILL.
Kada po tulo laiko ateivių valai už tai atsidčkavoti, nes tik
užsimanė kenkti
ir
gintojas"
lauks didžiausių bjaurojimų ir užskaitlius dar padidėjo, kada atsi- aš vienas tavo gerove rūpinuosi,
kad
sau
žmogų
bjauroti,
biznį
Išsiplatinęs
girtuok iavimas.
rado supratlyvesnių ir labjaus ap- o biznieriai—tai tavo siurbėlės..." sipuolimu kaip anų laikraščiuose, padaryti.
O pasiklausykit šito
Šioje apielinkėje yra smarkiai
ir
nuo
Tokia agitacija ėjo per keletą taip
estradų. Tačiaus lakštingalo,
tie patįs veikėjai
kaip jis apie biznieįsivyravęs girtuokliavimas. Vie- šviestų vyrų,
Ir ji musų visuomeninėj geistina butų, kad šio taip svar- rius ir
ir
ra
metų.
tie
laikraščiai
patįs
pradėjo
darbininkus moka nuriesnu nedėldieniu teko buti
trijose
baus mūsų gyvenime klausimo
kad šick-tick prasitrynę dirvoj iškniso vagą. Dėlei kokių
tiL. Jis dailiai nukalba
apie
''pečėse." Kadangi karčiainų nė- ginti,
akis musų žmonės pradėtų už- tai nesuprantamų priežasčių, pas mūsų laikraščiai nepadėtų šalin. biednų
tai
žmonių vargus ir skriaulietuviai
tam
ra,
yra susidarę
Šita
mus niekas nesugebėjo, nenorėjo,
agitacija prieš biznį, kad das, tas vienok
tikrus girtuokliavimo kliulnis, o siimdinėti bizniu, amatais,—"rėjam nei kiek neiš to padaryti biznį, yra
anot Dr. Šliupo pasa- ar nedrįso prieš tą ytin pragaiš- pačiam
meliais,"
kenkia, gerai progai pasitaikius,
kiti tai, tiesiog išsivežę bačkutes
paikiausis dalykas, ir jis turi sutingą agitaciją pakelti balso.
patarnauti biednai moteriškei,
miškuosna, iš visų pajiegų gir- kymo.
Žmonės suprato ir paklausė. Juk
Keletas rėksnių užėmė visą stoti.
taip, kad ji net per teismą turi
Visa
rodos
tuokliauja.
apielinkė
Tis sustos, kada musų žmonės sau
neverta musų broliams buti visą sceną, ir kitiems, matomai, nesivien aluje paskendusi.
teisybės j ieškoti.
dirbdami norėjo su jais eiti ginčuosna gal pamatys teisybę, kada jie supras,
Valandnešis. laiką padugnėse; juk,
Kitas
vėl apie darbininkų vartik prastą ir sunkiausi darbą, o nors ir todėl, kad patiems nega- kad jų jausmus išnaudoja tik
moka
gus
giedoti ir moka taipgi
visą pramonės pelną atiduodami vus "kapitalistų," darbininkų iš- tam, kad padaryti iš jų sopulių iš
tų biedniausiu tamsiu darbiniupatiems biznį.
į žydų ir kitų svetimtaučių ran- naudotojų vardo.
IŠ DE KALB, II,L.
kų kailį nulupti, juos stebuklinBiznis nėra kenksmingas nei
kas, męs lietuviai nieko-o-nieko
ledai
Pagalios, vienok,
tapo
gai
gydydamas.
Susirinkimas. Vietos lietuviai. negalime laimėti: visados stovėperlaužti. Musų senesni ir rim- darbininkui, nei lietuviui,—apie
Liepos 26 d. atsibuvo Lietuviu sime tautų kopėčiose ant žemiau- tesni laikraščiai, kurie
tai jau šiądien visas pasaulis žiTaigi, toks vyručiai biznis!....
sykiu su
Biznis
Ukėsų Kliubo pusmetinis susirin- sio laipsnio ir ant musų visados visa musų
ir
yra geras dalykas, bet reik
kiekviena
tauta stengiasi saateivija pergyveno vi- no,
kimas, kurisai atsižymėjo tuom, žiūrės kiti, kaip ant kokių jau- sas bėdas ir
jį
sąžiningai vesti. Tegul lietunedateklius, pakėlė vo biznį išplėtoti. Jeigu jis vikad moterims buvo duota fisė
viai
prie jo kimba ir neklauso visam pasauliui
čių, kuriais tik arti galima.
reikalingas, tai reibalsą.
stoti draugijos narių skaitliun.
sokių
savo
vagerkliaplėšių.
Taigi,
išmintingesnių
Kiek pamenu, bene pirma apie kalingas ir mums lietuviams.
Klausimas sukėlė gan daug gin- dovų vedami, pradėjome mes, lieBiznį žmoniškai vesti nėra jo- Tegul lietuviai visados pametai atsiliepė pernai "Lietuva,"
ku-| kia apgavystė,—tai
ču.
Galcp balsuota, ir nutarta tuviai, gerinti savo poziciją tarp ri
patarnavimas, na, kad kuminkrėtis ir balčiausius
apžvalginiu straipsniu atkrei42 balsais prieš 37 priimti mo- kitų tautų.
už kurį atlyginimas lieka
žmonės
Sumanesni
j
lietuvių rubus nujuodina. Tegul jie papė atydą į tą agitaciją, nurodyteris. Tačiaus kilo šiokių-tokių griebėsi biznio ir
rankose. Tą suprato musų inte- mena, kad gudrus sukčius visaamatų, ir šiais dama, kad panašus
užsipuldinėabejojimų. Kadangi kiekvienas laikais, nors dar pas mus pramojimas ir kėlimas žmonių prieš ligentija (kaip svietiška, taip ir dos kitus vadina sukčiais; pats
kliubo narys turi buti šios šalies nė ir amatai
toli-gražu neišaugo lietuvių biznierius nėra nei tei- dvasiška) Lietuvoje ir deda te- sukdamas, jis mena, kad ir visi
piliečiu, tai išrinkta 4 vyrai šiam taip, kaip reikėtų ir galėtų išnai visas savo pastangas, kad su- kiti
privalo būtinai sukti.
singas, nei naudingas. Ji pažydalykui sutvarkyti (Yis-gi neaiš- augti,
tverus ko-operacijas, krautuves,
reikadaugybę
jau
suteikia lietuJ. Svirplys.
mėjo,
kokią
naudą
ku: moterjs Jllinois valstijoj turi
lų atliekame su savais: turime viams praplatinimas tarp jų pra- dirbtuves ir t.t.
pilietybės teises, lygias su vyrais, gerą apstį amatninkų, turime ir
Musų gi socialistai griebiasi
monės, ir nurodė, kas daro biznį
ir todėl jųjų stojimui kliuban pišmeižti ir bjauroti nepatinkamas
diktoką burį savo biznierių.
geru bizniu ir kas daro blogą
lietybė negali statyti jokių varsau ypatas ir
Kad męs juos turime, nuo to
įstaigas, kelia prieš
biznį—blogu bizniu.
žymų. Red.).
niekam iš lietuvių jokios blėdies
jas
publikos
neapykantą. Jie
Pamenu, socialistiški laikrašMusrt miestelis, kaip žinoma,
ir
o
Tą kiekvienas sudergia
žmonėms daro

blėdj,

o

masi

musų

v

Lietuvoje.

nepasidarė.
pranta. Pinigai (ar

čiai, ypačiai

biznį

biznierius,
pardavinėja škaplierius ir

patįs

"Pirmyn,"
bent jų daaltorėleidosi
Grigaičio
redaguojamas,
—yra "sausas." Bet vis-gi mūsų lis), kuriais pirma lietuviai šėrė
lius bei Dievo mukeles; jie savo
lietuviai neiškenčia, kad neparaga- žydus ir svetimtaučius (o tie, nei prieštarauti. Mat šitie laikraščiai laikraščiuose vadina
juos suktą nelemtą tarp lietuvių agitacivus drėgnumo.
Labjausiai tasai ačiu už tai nepasakė), dabar liečiais, bet patįs kviečai, kad tie
ir
iki
šiai
dienai stendrėgnumo ragavimas yra išsipla- ka jų savų vie itaučių tarpe. To- ją pagimdė
"sukčiai'-biznieriai jų
laikrašgiasi
ją
palaikyti.
kurie
nei
tinęs tarp tų,
kiu budu susilaukėme, ypač didesčiuose garsintųsi, nes jų laiklaikraščių
taip knygų neskaito, teisindamie- nėse kolionijose, geriaus pasitu- Jie tą darė, matomai, dėlei raščiai esą geriausi biznieriams
si tuom, kad tai esą perbrangu.
rinčių lietuvių. Jų pavyzdis trau- dviejų priežasčių: pirma,—sulyg (žiur. "Laisvės" pakvietimus).
''Drėgnumui" tačiaus atsiranda kė prie lengvesnio ir geriaus ap- savo teoriškų išvadžiojimų, jie Vadinasi, šaukia "sukčius," kad
pinigų. Parsitraukiama papras- mokamo darbo ir kitus sumanes- skaito biznį "kapitalistišku" ir "sukčiai" per jų laikraščius betai bačka alaus, degtinės keli gor- nius lietuvius.
O visa tai pri- "buržuazišku" dalyku, kuriuom sigailindami, geriaus tuos pačius
čiai ir pradeda vienas kitas "my- vertė ir svetimtaučius šiek-tiek darbininkas neprivaląs užsiimti; darbininkus
"suktų," nes tie laiklėti." Kai-kada tas 'mylėjimas' nu- permainyti nuomonę apie lietu- jis geriaus privaląs buti proletaru- raščiai
yra geriausi darbininkų
ir laukti, kol įvyks sociaeina labai toli, pasiekia net gele- vius: iš
"sukimui."
paniekintų "galvijų" eilės, -ubagu tai
tada visi busią lylizmas;
žinių grotų. Štai nesenai turė- kaip juos pirma amerikonai skaiMatote, kaip viskas gražiai sujome vieną tų "mylėjimųsi," tė, šiądien lietuviai greitai žengia gus—kaip danguje: nereikės dirb- sideda...
ti ir viscas, kas reikės padaryti,
Kuomet "prisimylėta" svaigalais,
Kiek tai tenka mums girdėti
j eiles garbingesnių piliečių.
tai tik buržujų turtais pasidalintai prasidėjo truputi kitokios rūir nuo estradų ir iš jų laikraščių
Maža to. Atsiradus šiek-tiek
ti. Antra, daug svarbesnė priešies "mylėjimas." Paleista dar- didesnėms
lietuvių pramonės
purvų ir šmeižimo ant senų, išstumusi mūsų tokius vyban visi grįčioje buvę rakandai
įstaigoms, jos sutraukė apliek sa- žastis,
mėgintų ir, be abejonės, užsirus prie tokio lietuviams
ir trįs liampos, buvusios čia pat
pragaiš- tarnavusių musų
vę ir inteligentiškų vyrų, kuriems
laikraščių, kaip
Paskui griebtasi ka- pirmiaus čia
po rankų.
Amerikoj nebuvo tingo agitavimo prieš biznį, buvo "Vienybė Lietuvninkų," "Lietukad
jie patėmijo, jog iš to- va," "Tėvynė" ir
minų uždengtuvų (juškų), o kuo- darbo. Pasididinus gi apšviestes- ta,
kitų?! O viekios agitacijos jie patįs sau gali
met tų neliko, tai pradėjo vartoton jų kemšama "Laisvė," "Keleinių vyrų skaitliui, pradėjo plėti plaktukus ir žirkles.
Tokios totis ir musų kultūriškas gyve- pasidaryti gerą biznį, gerą pelną vis,"
"Pirmyn," "Naujienos" ir
ir turtus, nelaukdami ir sociarūšies "mylėjimai" tęsėsi, kol ne- nimas.
Ir jeigu šiądieninius
kiti, kurių didžiausis nuopelnas
pribuvo aniuolai-sargai su bliz- Amerikos lietuvius sulyginsi su lizmo laikų. Šauk tik prieš biz- yra tame, kad dalį
musų visuogančiais guzikais ir keturis nenu- lietuviais prieš 15—20 metų, tai nierius, kad jie skr^udikai, dar- menės
apsirgdino geltonlige, iš
į vežė į "ramiausjji hotelį." Čia ir aklas pamatys didelį skirtu- bininkų išnaudotojai, tai, supran- jaunų vyrų padarė desperatų; iš
jiems pradėta lopyti ir susiuvinė- mą ir pripažins, kad, abelnai pa- tama, pats tapsi tada tų darbi- lietuvių
išsigimėlių, kurie ant
ti šonai, pakaušiai ir 1.1.
Už ėmus, lietuvių išeivijos gerovė ninkų angelu-sargu, draugu ir savo tautos ir ant
savo kalbos
"kvatierą" ir lopymą kiekvienam keliariopai padidėjo, paaugo.
užtarytoju, o darbininkai tau už "spjauna..."
paskirta užsimokėti po $56.60,
Kitaip ir negalėjo buti. Šiek- tai suneš krūvą centų.
Jie draudžia lietuvius nuo bizišviso
taigi
$226.40.
Gyvenime pasirodė, kad tokis niu, bet patjs tą biznį daro ir daPridėjus -tiek išsiplatinusie tarp mus amadar pinigus už sudraskytus dra- tai ir biznis
išauklėjo gabesnių biznis yra puikus biznis. Vadi- ro visai nešvariu budu.
bužius, svaigalus ir 1.1., pasidaro žmonių, pagimdė daugiaus inte- nasi, iš kovos prieš biznį galima
Nori faktų? Jų devynios galygan graži pinigų suma.
Išskait- ligentijos, gi didesnis skaitlius taipgi padaryti (ir net labai leng- bės.
Jeigu ir apjakintas esi jų
—o

kai-kuriems, rasi,

ir nežinoma

tuomet

—

liavus

viską, pasirodo,

kad laik-

jiega vai) biznį.
kėlė prastas neapšviestas musų
Išėjo dabar tokia mali-malienė:
sieitų.
minias prie geresnio gyvenimo, Jus, k\aili darbininkai, nesiimkigalvos?
nurodydama joms takus, kuriais te už jokių biznių, męs jus paTačiaus ne taip baisiai viskas kitos
apšviestesnės tautos savo mokinsime, kaip biznierius keikyra. Turime čia didelį burį susi- gerovę padidino.
ti, męs dieną ir naktį dejuosime
pratusiu lietuvių, kurie su anais
Taigi tokiu budu, kaip matote, apie jusų vargus ir buržujų nemušeikomis nieko bendro neturi. susidarė
gana sveikas ir išmintin- cnatas bei šunystes. Męs, vadiViena nelaimė, išsiplatinęs pas
gas tarp lietuvių judėjimas: kib- nasi, rodysim jums kelią j žemus laikraštis, kurisai
yra pasi- kit prie amatų ir biznio, vienas mišką rojų, tik jųs su savo krepstatęs sau tikslu kratyti mėšlus kitam jų
nepavydėdami, nes tų šeliais musų skverno laikykitės.
ir net tani dalykui tinkamą varamatų ir biznių šioj šalyj yra
Taip lyginai išeina, kaip ir su
dą yra sau prasimanęs. Kai-ku- tiek-ir-tiek.
kunigėliais, kurie ir-gi tokias
rie musii vyrai su tuom laikrašPastaraisiais vienok laikais kas pačias antifonas mums gieda: jųs
čiu jokiu budu negali persiskirti ten
pradėjo gesti. Kipšas žino klausykit mus, prie žemiškų turir visur su savim nešiojasi; sa- iš
kur, atsirado visai priešingas tų neturėkit prisirišimo, turėsite
koma, buk net po priegalviu de- judėjimas.
Pasigirdo balsai kaip danguj rojų o kol-kas—duokit šią
dą, eidami gulti. Žinoma, tai nė- ?ykis priešingi.
mums
Panašumas pilcentų.
raščiai ir

knygos daug pigiau apO kur gėda, suskaldytos

apšviestunijos

su

didesne

Nusileido jau saulelė,
Temsta vakarėlis štai,
Laukiu, mano mylimoji,
Laukiu čia tavęs senai.

Fažiurėkie, kaip malonu
Ant kalnelio čia sėdėt.
Eik šią greit, su tavim noriu
Padainuot ir pakalbėt.
Eisim męs

ten

Tarpe girių

ir

Ten malonus
-\uo

už

kalnelio

kalnų;
kvapas dvelkia

pražydusiu gėlių.

Paklausysim, ką upelis
sau tykiai,
Kaip lakštučių ant Šakelių,
Skamba gražus taip balsai.
Kalba vienas

Xe,

aš

neisiu, širdi skauda...

Nepadėsi

man

C'ia mei''

rn

kentėt;
tas suolelis,

Cia aš noriu vis sėdėt.
Mintis

mano

Ten,

kur

Tam,

kam

laksto toli

mylimas tasai,

širdį pažadėjau,

Pažadėjau ją

visai.

Jis išėjo
J nežinomas šalis,
Man paliko skausmą vieną...
Vilgo ašaros akis.
tolumėlėn

Bet ketino greit sugrįžti
Vėl prie manęs čia jaunos,

Prižadėjo nepamesti
Niekados

manęs vienos.

Kai auš kits pavasarėlis,
Gal skausmai nutils visai.

vėlei jįjį,
pačių, prasitrink akis, pakrapštyk Pamatysiu
Su
busiu
amžinai....
juo
savo protą ir
pažiūrėk atvdžiai,

ką jie sako ir ką jie daro, ir sulygink jų pasakas ?u jų darbais.
Jeigu jie jums sako, kad bizniai yra purvini, kad biznieriai
yra sukčiai, kad darbininkai neprivalo bizniu užsiimti ir biznierių lietuvių remti.—ir jeigu jie patjs jokio biznio nedaro, tai jie,
nors kvailai pasakoja, bet yra
neveidmainingi.
Jeigu jie taip pasakoja, kaip
augščiau pasakyta, bet patįs biznį varo, turtus iš to biznio krauna, automobiliais važinėja,—tai
žinokit, kad jie yra patįs sukčiai,

kurie

prastam

darbininkui

tik

Vėl vaikščiosim męs po

laukus,
upelis bėg' tykiai,
lakštučių visą naktį
Skamba gražus taip balsai.
Kur
Kur

Sakalas.

Užsisakykit

kasdieninį

priedą apie karą.
"LIETUVOS"

Skaitykit apie jį ant 5 puslapio.

NUO REDAKCIJOS
laikraščiui siunčiami rankraščiai turi buti pažymėti autoriaus parašu Ir adresu. Pasirašantieji paeudo
nimais turi paduoti, Redakcijos žiniai.
Ir savo tikrąjį vardą.

Redakcija pasilieka

sau teisę atsiunJai rankraščius trumpinti ir

čiamu*

Amerikoje, Lietuvių' visuotinu svaigalų pardavimo užSocialistų Sąjunga ir Tėvynės rdraudimu juose.
Tačiaus ar blaivybes platiniMylėtojų Draugija.
Tegul visų Amerikos lietuvių mas tuom laimėja? Ar svaigalai
susivažiavimas-seimas
įvyksta visai prašalinama nuo žmonių?
Be abejonės, svaigalų vartojimas
kuogreičiausiai!
-Katalikų

Visi

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

Tegul jis

nevilkinant

įsteigia

Lietuvos Gelbejimo Fondą, iš kurio galima butų nešti pagelbą
musų

giminėms, našlėms

ir vai-

keliams po karo!
Viename
daUžkampiai.
laikrašlyko musų visų pakraipų
čia sutinka ir eina išvieno. Tai
yra blaivybės klausimas.' Vieni
link girtuokliavimo yra užėmę

Apžvalga.

VISUOTINĄ griežtą ir aiškią poziciją, kiti, raBEPARTYVĮ SUVAŽIAVIMĄ. si, kokių nors pašalinių aplinkyRUOŠKIME

"Kataliko"

Praeitame

buvo

meryje

nu-

bių

dėlei,

priversti netaip
su išsiplatinuvisuomenėje epidemiyra

klau-, smarkiai kariauti

iškeltas

metinį Lietuvių siąja musų
Spaudos Draugijos seimą, kurisai ja, bet vi>i pačiame principe yra
turėjo įvykti jau liepos mėnesyje. apsiskelbę girtuoklybės priešais.
simas

šaukti

Ačiu nuolatiniam musų laikTačiaus pastaroji savaitė atnešė
tiek daug naujo, visas gyvenimas raščių agitavimui, pradeda, bent
visu ratu taip daug apsisuko, taip vietomis, mažintis girtuoklybė ir
viską apvertė, kad mums rodosi, į užleisti savfl vietą blaiviam gyjog "Kataliko" iškeltasai klausi- venimui. Vis dažniau ir dažniau

buti pakeistas kitu matyti žinių apie blaivių vakarų,
dabar visiems piknikų, išvažiavimų ir tt. renklausimu.
Turėtu buti sušauk-, gimą. Blaivybės idėja, matomai,
tas
visuotinas bepartyvis visu musų visuomenėje pradeda leisti
j
šaknis, kaip matyti ir iš to,
Amerikos lietuvių visuomenės
pa-1 gilius
kad
privatiškame
suvažiavimas-seimas.
gyvenime, kaip
kraipą
turėtu

mas

daug

•

svarbesniu

Iškilęs Europoje didis karas
paliečia didį skaitlių tautu. Tarp
kitų tautų, to karo liečiamu, vieną svarbiųjų vietų užima musų
santautieČiai, Lietuvoje palikti.
Pranešamos žinios rodo, kad Lieyra vienu centru, kur

tuva

ištikti
rusų

mūšiai

tarp vokiečių ir
Ištikus mūkariumenių.

šiams,

neiiurint, kuri

mėtų, Lietuva

bus

žmonių

bus

turtas

lai-

puse

tokia

lygiai

Lietuvos

kankine.

pat

gali

laukai,

išplėšta,

su-

naikinta.

Tūkstančiai musų brolių Lietuvoje liks be pastogės;
tūkstančiai našlaičių neteks pa-

vestuvėse, krikštynose ir t.t., kurias musų žmonės vargu

jsivaisdinti
Šiądien

be

galėjo

svaigalų.

mažinama
yra
ir visai blaivios pri-

vatiškos puotos (baliai) šiądien
nėra ta balta varna, kuria jos
buvo musų gyvenime, sakysime,
dešimts metų atgal. Vicšamjame
gyvenime blaivybė tačiaus daug
daugiau apsireiškia dėlei labai suprantamos priežasties, kad visoki
rengiamieji vieši susiėjimai yra
lengviau ir parankiau minėti
spaudoje ir korespondentas retai

praleidžia

progą

užsipulti

ant

stoges,
paskutinio duo- girtuokliavimo, jeigu tokia proga
nos kąsnio.
Pakilusioje suirutė- tiktai pasitaiko. Išdalies tų suje žus nevienas, ir visai nekal- siėjimų viešumas yra šiokiu-tokiu apynasriu girtuoklybei pažat3S, lietuvis.
Šioje valandoje mums negali boti. Išdalies pastebiania sąmorūpėti, kas iš kariautoju išlos. ningas atsitiesimas Į blaivybės
Męs žinome tiktai, kad mušu tė- reikalus, ir ncvien dėlei viešo nuvynė bus sunaikinta, kad mušu peikimo baimės stengiamasi svaitėvai, broliai ir seseris, musų gi- galai pašalinti iš savo susiėjimų.
minės bus įstumti vargo, nelai- Žinoma, nenorime męs čia pasarasi, ir

o,

ir

mes

Mums

sielvartos

bedugnčn.

šioje valandoje negali

rū-

pėti, kas yra mano kaimynas:
tautininkas, socialistas, klerikalas,
anarchistas
męs visi

ar

esame

kas kitas. Šiądien
tik žmonės, kurie

palikome užjuryje

mylimąsias ypatas; žmones, kuriems lygiai rupi savo artimųjų likimas,
kokios pakraipos męs nebutume
ir kokių nuomonių neprisilaikysavo

Šlykščiai paleistuvingais

pa-

veikslais, ktrfi&hs tiktų tiktai

pa-

—

—

j

"

"

"

"

"

....

"

"

juro,
užliejusi
visuomenę ir kovai su kuria dar
daug darbo reikės padėti. Kalbėdami apie blaivybės platinimąsi, męs turime omenyje vien tai,
ką turėjome prieš keletą metu ir

paskadins Liebangose—męs šioje
ar

valandoje negalime to pasakyti.
Niekas negali permatyti, kas ištiks sekančioje valandoje. Rasi,

baisioji nelaimė
prie slenksčio.
Todėl

čia pat

jau

stovi

vilkinti

męs negalime,
kaip negalime apleisti save broliu Lietuvoje. Męs iškaino turi-

prisiruošti patikti

me

nelaimę,

visai mušu tautai.
Vienintelis išėjimas yra susi važiuoti visos Amerikos lietuvių vi-

gręsiančią

suomenės atstovams,

surengti tokį

seimą, kaip turėjome Rusijos
revoliucijos metu. Tena*, męs

pat

bendrai galime apsvarstyti visą
dalykų stovį ir nutarti, kas reikalinga mums daryti šioje valandoje, koksai turi buti mušu veikimo plianas.

Vargu męs kuomet nors turėjome valandą, kuri savo svarbu-

lygintųsi dabartinei. Ir viprivalumas yra, nevilkinant, pasirūpinti svarbiuoju rei-

mu

l musų

kalu.
Šisai žodis yra kreipiamas j
visas be skirtumo musų visuomenės

pakraipas.

mi pakelti
(

Visi yra kviečia-

balsą ir prisidėti
Parankiausiai Lutų
tasai dalykas pradėti didžiomsioms ir svarbiausioms musų or-

savo

savo

darbu.

ganizacijoms, kokiomis yra Susivienijimas Lietuvių Amerikoje,
Susivienijimas Lietuvių Rymo-

*

"

"

"

"

"

kolionijų.

Kaip slaptas

sniukli-

Tuom tarpu

ant

pirmų pusla-

atkreipti atydą j
atneštų visą galimą pozityvę nau- nebagų darbininkų doliarius inešdą. O tai, kaip prityrimas rodo keraite, ant kurios krukelio, vieir kaip augščiaus minėta, galima ton slieko, pakabinta.... plika aratsiekti blaivių draugijų, kliubųl ba pusplikė merga....
steigimu, knygynų ir skaityklų Lai gyvuoja "susipratimas!"....
Literatūros žinios.

Apie 2»Iagana daug kalbėta buvo.
Reikėdavo tenkintis laikraštinėmis trumpomis žinutėmis, kurios nekartą gan vienpusiai piešė ir aiškino dalykų stovi tenai.
smuklininkaviino užkampius.
Pačios žinios dažniausiai semta iš tenykščių laikraščių.
Plikos ir pusplikes mergos.... Todėl pilnas ir bešališkas MaKas tai, apie paleistuvystę?—pa- žosios Lietuvos aprašymas nuo
klaus skaitytojas, pamatęs šitą kelių jau metų, be abejonės, bu-

žąją

Lietuvą

—

savo

"

"

ninkavimas yra tenai išsiplatinęs, pių tuose pačiuose laikraščiuose
matyt nors iš nuolat mūsų laik- daugiausiai šukaujama apie darraščiuose telpančių jų žinių. Su- bininkų skriaudas, apie kapitalisvedus pluoštą tokių žinių krūvon, tų išnaudojimą ir apie darbininkų
rodosi, kad drausmė girtuokliavi- reikalų neva ginimą...
Gerbiamasai laikraštis ant pirmą nei kiek nesumažino, bet vien
mii
puslapių neva stengiasi "išį slaptus užkampius nuvarė. Ir
darbininkus iš išnaudotopirkti"
kad
čia
rruistt
ir
reikalai
visuokyti,
yra
blaivybes
tarp
laikraštijai
nevalios" (tas jam niejų
"namų
menės
eina
labai
kad
darbo.
musų
veikėjams
Ką
puikiai,
girtuokliavimas jau tiktai vien li- amerikoniškoji prohibicija paliko ko nekaštuoja), o ant paskutinių
kučiais gyvuoja tarp mūsų. Ne, tuščia, musų priedermė link sa- puslapių jis juos parduoda dar
aršesniems už kapitalistus paramęs pilnai matome tą didelę gir- vųjų butų tą tuštumą užpildyti;
tavimo
kuri
mušu
tai, kad drausmė zitams, arba medžioja iš tų pačių

da, kuomet visa tai turi buti pa- tų išmetamąją girtuoklybę. Nemiršta, kuomet vieninteliu visų galima apie daugumą pasakyti,
lietuvių priešu likosi baisioji ne- kad jie girtuokliautų vien todėl,
laimė, gręsianti musų tėvynei ir kad jie yra taip labai prie svaikiekvieno lietuvio tėviškei.
Ar galų prisirišę,
juos pamėgę. Dinamiškius
visu
sunkumu
musų
desnėje musų žmonių dalis giružlies sielvartos jūrės, kybančios
tuokliauja vien dėlei to, kad tok-

Lietuvos,

Apie Džiovą.

—

ką dabar turime.
kurimu, įvairių blaivių pasilinkMęs galėjome peštis tarp saTačiaus, kad girtuoklybei už- sminimų, žaislų ir išvažiavimų
vęs; visas pajiegas dėti, kad prie- kirtus
kelią, reikalinga duoti propagandavimu. Tai yra dalis
šingąją pakraipą apgalėjus. To- žmonėms pamatas, kuriuom jie musų kulturio darbo, dabar daje kovoje neapykantos ir pagie- galėtu atsiremti; reikalinga duo- romo. Ir jisai turėtų buti atžos banga galėjo kilti kuoank- ti, kaip sakoma, ekvivalentas, tai kreiptas
į ten, kur jisai, rasi, buščiausiai. Bet dabar atėjo valan- yra kas nors, kad pilnai
j slapto
užpildy- tų naudingiausias

ant

per 63 dienas girdė kasdien
vynu. Duodavo maždaug
po pusę
stiklinės kasdien. Po
to, paėmus

leistuvystės namuose kaboti, atsižymėdavo vienas lietuvių "juotų mergaičių kraujo pasirodė, kad
kų" laikraštis. Nuo tulo laiko Dr.
J. Bagdanavlčius laike Lietu- [gusieji mokslus.
Nuo beširdės kraujo veikimas, kova su džiovos
patėmijome, kad du kitu inusų vių Mokslo
susivažiavi- džiovos žuvo tokie dvasios galiū- bacilomis žymiai sumažėjusi.
Draugijos
"sausose"
vietose
susimažina, laikraščiu (vardų nėra kam mi- mo
palietė labai svarbią ir įdomią nai, kaip Šileris, Spinoza.
Vienu žodžiu, švarus, alkoholiu
Neapbet, kaip prityrimas rodo, visuo- nėti). netoli kuom nuo pirmojo
temą
lenkė
ir
apie džiovą.
mūsų Lietuvos, pakirsda- nesuterštas kraujas daug gelb>ti
tinas jųjų panaikinimas nėra pa- skiriasi.
Džiova tai viena iš labjau papli- ma geriausias musų gėles
tautos kovoti su džiovos it" kitų ligų bacisiekiamas.
Girtavimas tuomet
Vienas jiį pradėjo garsinti dvi
tuo
tusių
dar
va:
ligų.
papuošim.-},
Ku- lomis.
Ji
kaip
Vaičaitį,
pa.ojinga
prasideda užkampiuose, gimsta ir brošurėli: vieriž3 turinti buti near bent nu- dirką, Biliūną ir d. k.
psichologija:
jaustis
Be to., kaip minėta,
auga slaptas smuklininkavimas, va "moksliško" turinio, kita gi
kadangi džiokurisai daugeliu atžvilgių yra skandališko turiyio. Dėlei sukė- duoti save sveiku.
Pirmiausia turime stiprinti savo va yra užsikrečiama
liga, tai reiDžiova tai didžiumoje liga
,kuną ir skaidrinti kraują. Lietu- kia vengti visų tų
daug ncgcistincsnis negu viešas limo skaitytojų žemesnių jausmų,
progų, kuomet
s va iga 1 u
laikraštin dedama prie apgarsini- plaučių irimas, bet gali buti ir kitų vių kaž-kaip keistai žiūrima į val- j ją galima užsikrėsti.
pa r d a v i nė j i m as
IYoliibicijos šalininkai, veikda- mo visai plikos arba pusplikės kimo dalių džiova, pav. gerklės. gį. Nesistengiama jo kokio rei- Bet svarbiausią darbą atliksime
mi tokiu budu išviršaus, o ne nuo mergos, arba atvaizdinama ku- Bet kitų, ne plaučių džiova
pasi- kiant, kaip reikiant ir kuomet rei- džiovai ir kitoms ligoms tikrai šakkiant vartoti. Nereikia be reikalo ; nis
blogo šaknų pradėdami, vargu at- nigo su merga apsikabinėjimas. taiko rečiau, tik apie 12%.
pakirsime, jei pasistengsime
neša kokią nors naudą judėji- Kitas vėl laikraštis nuolatos talsavo kuno visokiais valDžiova jau buvusi žinoma
varginti
pagerinti
senų
darbininkų ir kitų vargmui, kurio apaštalais jie yra. pina pavcikslą-apgarsinimą, kur senovėje, dar toli prieš lėzaus iri-l gio nutraukimais, pasninkais. Da- stančių
žmonių sociali padėjimą
I barties
Žmonėms nejskicpinama .svaiga- kokio tai
pi davatkėlės ir neilavatkėr>e to, tokiose vietose,
bogomazo nupiešta čie- i minią.
kaip Kaulų kenksmingumo supratimas, ne- la orgija...
Pirmiau džiovos gydyti nemokė- lės bėga, kad ir toliausia bažnyčion, nas, Vilnius, Šiauliai ir
k., reikia
nurodoma bildu, kuriais jie galėKlausimas dabar, kam tai da- ta ir džiovininkai didžiumoje jau atla'.duosna nevalgę, o ten paskui stengtis įkurti sveikatos
draugijų,
tu nepalikti tuščių vietų atskiro
kartais tik degtine
roma ?
Žmonių "apšvietimui?" buvę pasmerkti mirti.
"pasistiprina." nes tik tuomet bus tikrai apreikšta
asmens
Tai nenormalis padėjimas!
gyvenime, nepratinama Kiekvienas, šiek-tiek sarmatos Tik,
Tarp | kova.
palyginti, nėpersenai, apie
prie blaivaus gyvenimo. Vieton turintis žmogus nusispjaus ir pa- pusę
panašių
maldininkių ypač daug su- To išrodymui privesim pluoštu
devyniolikto šimtmečio, Breto darbo, o jisai butų ilgas ir
gadintais
kad—ne.
meris
nervais, džiovininkių ir džiovai ir kitoms ligoms
sakys,
jau faktu parodė, kad džiopamatine
sunkus, tačiaus su pilno laimėjikitokių. Reikia apskritai rupinties statistikos žinių iš artimos mums
Tai kam-gi? Kad pagauti žmo- va galima ir išgydyti.
mo užtikrinimu ateityje—griebiaDaktarai jau senai tyrinėjo, no- kuno' sustiprinimu, kad jis galėtų Vokietijos.
nių domą, kari sukelti juose žemasi daug lengvesnio drausmės
mus jausmus, ir kad
rėdami
surasti džiovos bacilą, tą duoti džiovai tinkamą atspirtį. Be
Marumas Prusuose 1875 —1*A)S
jis, kvailys,
kelio. Šale negatyvio kovos bureikia
sveivalgio,
savo
už
metuose.
domą
Iš 10,000
centus
tas
atkreipti
į
siųstu
knyg- žmogaus plaučių trandį. Galop tagyvų j u mirė
do, drausmės, nestatoma blaivykus
kad
švaru
ir
sai
butus,
ar
juose
džiova:
Kas
butų
palaikes,
raštpalaikes.
1882
tyrinėjimas
m.
pasisekė:
bei jokio pozityvio pamato, ku1875 metai
jiems galvon, kad gal tais šlyk- Robertas Ivoclias surado džiovos ganėtinai šviesos ir oro.
32 nuoš.
riame toji drausmė galėtų pri1876
SI
Mat nuo vidutines dienos švieštumynais jie išves ne vieną jau- bakterijas. Pasirodo, tai esą laz1878
dygti ir, netekusi savo, kaipo nikaiti,
32^
mergaitę, ar net ir vaiką delytės 1-1000 dalių milimetro di- sos džiovos bakterijos gaišta. Nuo 1880
31
drausmės, ypatybių, virsti pasto- iš kelio?
Jam duok doliarj, o dumo. Kochas darė šitokius ban- paprastos šviesos jos išnyksta per 1882
Atradimas džioviu ir tvirtu veiksniu visuomevos bacilos
su
visuomenės ir jaunuomenės dymus su jūrių kiaulaitėmis:
32
dvi savaiti, gi nuo saulės net per
panės gyvenime.
Todėl tai, pada1884
Apdraudimas dardora jųs sau nors pasikarkit.
imdavo džiovininko skreplių, at- 24 valandas ar ir greičiaus. Tat
rius kokią nors vietą "sausa," išbininkų
ligoje
Bent męs kitokio išaiškinimo skiesdavo juos ir tam tikra maši- bestatant namus, j tai reikia at(1883)
31
smuklininkavibujoja slaptasai
nemokame surasti.
Viduryje
31
nėle juos j jūrių kiaulaites
prunkš- kreipti akis.
mas su visomis savo blogomis
1886
Gale
30
davo.
Čia
bus
kad
Pasirodo,
Kiekvienam
kiaulaitės
pat
neprošali patėmyti,
žmogui reikia maž- 1888
29
pusėmis; todėl tai dažnai, išnaiApdraudimas darkinus viešus saliunus, kai-kur kad tuose pačiuose musų dviejuo- umai apsirgdavo džiova. Tokiu daug apie 500 ketvirtainių colių 1890
bininkų paliegėlių
kuone kiekvienas privatiškas na- se laikraščiuose, apart šitų pa- maždaug budu, bekvėpuodami dul- oro. Anglijoje taip ir yra. Ten
(invalidų) ir sekame
ant
džiovos
leistuvingų
kes,
ir
ir
yra
apgarsinimų, skaitymas virsta slapta smukle, arba
durių taip
sporai,
parašyta, kad
nių (1889—1891) 23
S v e i k a t namių
bent kiekviename name geram tojas gali dar šviestis "moksliš- męs džiova užsikrečiamo.
Kaip kambaryje tiek tai ir tiek oro, kad 1892
steigimas
25
svečiui ir "šeimynos reikalams" kais" apgarsinimais stebuklingi! jau minėta, tie džiovos vabaliukai nuomuojantis matytų ar jam tin1894
23
darbinindaktarų,
tų
nes
kamas
ar
tikrų
ne.
musų
neapsakomai
Ir
nors
maži,
ranir
arba
dau1896
pirščiuke
parūpinta "keisas,"
Anglija
Beveik
visi lietuvių skreplių buvo jų apie 300
kų tranų.
giau.
20
milionų. das netaip jau perdaug sveikame 1898
laikraščiai jau tuos daktariškus Veisiasi
21
taipogi neįtikimai greit. klimate, bet rupindamosi sveikata, 1900
Amerikonu prohibicijos judėji1902
19
žulikus išmetė lauk: šiuose dvie- Buljone ir kituos tinkamuos
mas paliečia ir lietuvius.
jiems grynu "oru (kad ir žiemą laiko 1904
Kaip
19%
vis
dar
randa
juose
jie
vietą— valgiuos per 24 valandas gali jų kambarių langus atvirus) pasiekė 1906
17
žinome, daugelyje "sausųjų" vieĮ
už gerą doliarių krepšį...
1907
16
privisti bent 10 milijonų.
tų esama gan skaitlingų lietuviu
jau to, kad tuo žvilgsniu pralenkė 1908

tume.

tuvą

kobolio,

"

vis

girtuoklystė,

kad

15
14

Kad

džiovos bacilų veisimasis net Vokietiją, nes 1910 m. Vokie- 1910
reikia tam tikros ši- tijoje iš 10 tūkstančių žmonių džioVisoj Vokietijoj miršta per melumos. Geriausia tam atitinka 37 C. va mirė 14, o Anglijoje tik 12. tus
džiova vidutiniškai 111,068
Kaip jau minėta, džiovos gali buti Apskritai Anglijoje stengiamasi ne (stat. 189-1—1897
m.).
ir sporai, kurie ore su kitomis dul- liga
gydyti, bet ios platinimosi šakVisoje Vokietijoje miršta per
kėmis lekioja, na ir patekę ar žmo- ius pakirsti. Todėl ir
mūsų dak- metus.džiova vidut. 87.600
(amž.
gaus plaučiuosna ar gerklėn, jei tik tarų priedermė turėtų buti ne vien 10—OU 111.
J.
randa prirengtą ten dirvą, tai yra tik ligoninis tiek tai ir tiek
receptų
Visoje Vokietijoje serga per moapsilpusias kuno dalis, ten ir pra- prirašyti, tokių tai ir tokių vaistų tus 1000,000, .t
y. mažne 2 nuos.
deda veistis. I'atekę gerklėn, pri- sugirdyti, bet ir
pasistengti toms —miršta per metus 270.000 amž.
kimba prie zaunų ir kitų dalių ir, ligoms kelias užkirsti.
16—^60 metų.
tuomet gaunama džiova
To darbo privalėtų imtis ne vien
gerklės.
Tarp invalidu daugiau 50 nuoš.
Džiova mėgsta veisties nešva- J daktarai, bet ir šiaip visa šviesuodžiovininkų amž. 20—30 m.
roje ir prietamsyje. Fasirodo, menė, pirmiau kiek su tuo dalyku Vokiet. 1894—1897 m.
gyventokad nešvariose panagėse, o ir kito- apsipazinusi.
jų 49,743,000.
se vietose gali veisties aibės džioPastebėtina mūsų butų netykuLietuvoje panašios statistikos
vos bacilų.
O su pirštais pasika- mas, ypač tamsesniuose kampuose.
nėra, liet pasiremiant kaimynės Vosius, tokiu budu galima lengvai Hygienos žvilgsniu daugumoje mu- kietijos statistika ir
atsižvelgiant j
džiova užsikrėsti.
šu triobu galėtu gyventi tik
dumusų mažą rūpinimąsi kovoti su
Kuomet buvo patyrinėta vaikų tris žmonės, dabarties gi gyvena
džiova galime padaryti šitokias išpanagės, tai pasirodė, kad 22% net po keliolika. Tokioje triobo-( vadas :
vaikų panagėse nešioję džiovą ir j e, ypač žiemą, rūgsta, rūgsta iri Kadangi
lietuvių skaitoma apie
dažnai besikrapštydami įgauna bai- apsiprauta, nė nenujausdami, kad
tris milionus, tai. pasirodo, mūsiąją "vilko" ligą. Vilko liga kuo- jie tokiu budu sau sveikatą mažina siškių, lietuvių džiova
serga apie
ne
nepagydoma. Vilkas pradeda ir džiovai dirvą prirengia.
60 lukst. Iš jų kasmet miršta apie
ėsti burną ir, kad išvengus skunenormalis
Ypač
padėjimas 6 tukstaneiai. Tai yra didelė, be
bios mirties, tenka visa užkrėsta Kauno gub. mokyklose.
galo skauili, skauda visai tautai.
dalis išpjauti.
Patartina inteligentams užsiimti
Iveleris išskaitė, kiek tauta nuBe to, džiova galima užsikrėsti triobu ir kitų
gyvenamų triobėsių stoja džiovininkui mirus. Jo i^nuo gyvulių, nes ir jie nuo džioištyrimu, nes kova su džiova tai skaitymu, kiekvienas žmogus mevos neliuosi.
Džiovos užsikrėtimo tikras kultūros darbas!
tuose gali padaryti gero bent už
šaltiniai yra pienas, mėsa, net ir
Dabarties apie skaidrinimą savo 500
markių, musų pinigais mažvaisiai. Mat, jei vaisiaus gerai
kraujo.
daug 250 rub.
neapvalysi, tai ant jo paviršiaus Nors džiova, kaip matome, taip Tat kadangi mūsiškių kasmel
gali tūnoti džiovos bacilų, na ir yra išsiplatinusi, o ir užsikrečiama, džiova miršta
apie 6 tukst., tai patokiu budu gali tai draug suvalgy- bet kodėl
ja, palyginant, mažai te- sirodo, kad męs, neskaitant tų piti. Be to, džiova esti ypač džiovi- miršta ?
nigų išleistų jų gydymui ir k., nu
ninko rubuose, ant žmogaus kuno,
O tai dėlto, kad nuo jos ginasi
stojame pusantro miliono rubl.
burnoje, nosyje. Be to, galima ir dažnai atsiyina mūsų kraujas.
"L. Ž."
lengvai džiovą užsikrėsti džiovinin- Kaip tik džiovos baeila kokiu
kui bečiaudint,-beskrepliuojant. ar nors minėtu budu patenka mūsų
butu

normalis,

aritgalvj. Taip, beveik apie pa- vo tie.-iog gyvenimo reikalu. Daleistuvystę,— tiktai truputį kito- bar "Lietuvos Žiniose" p. A.
sai yra paprotys, kad taip kiti kios ryšies, negu skaitytojas ga- Rimka, nuolatinis to laikraščio
daro, kad nėra kitoniškų liuoso lėjo išpradžių tikėtis...
bendradarbis, išbuvęs ilgą laiką
laiko praleidimo budų, arba jie tų
Žmonių godumas, gašlumas ki- Mažojoje Lietuvoje ir ten pat
budų nemato ir nesupranta. tą kartą gali pereiti visas rybas. i vietoje tyrinėjęs josios gyvenimą,
Dažn'ai kokiame nors užkampyje Gašlumas iš nesąžiningo kapita- spausdina, kaip matyt ir kaip
smuklė yra vienintelė vieta, kur listo padaro tironą, kuris savo buvo žadėta, didelį veikalą "Prūžmonės gali susitikti, pasimatyti darbininkus verčia tikrais ver- sų Lietuva ir lietuviai." Pasiroir pasikalbėti tarp savęs. Namie gais; gašlumas
suorganizuoja vi- dė jau antroji to veikalo dalis:
stiklelis taipogi pripažintas ge- są paleistuvystės "industriją," kur "Prūsų lietuvių tautos judėjiriausiu smagaus pasikalbėjimo už blizgantį pinigą parduodama mas." Kaip ilgai nusitęs veika- bebučiuojant. Mat, kai, džiovinin- kraujau, tai. Meenikovo ištyrimu,
Valstijos Ūkininku
kas čiaudo, tai draug iščiaudo mi- musų baltieji
skrituliukai
kraujo
liudininku.
dabar
las.
nieko
dora
ir
negalima
pasagarbė,
žmogiškumas; gašTai gali buti nesmagus faktas, lumas dažnai paverčia žmogų, kyti. '1 ikimės vėliaus turėti pro- lionus džiovos vabaliukų, kurių ga- (kraujas susideda iš dviejų svarlima įtraukti į plaučius draug su biausių daliu: baltųjų ir
bet dalykų stovis nuo to nesi- kaip męs sakome,
raudonųjų
gyvuliu, ku- gą supažindinti skaitytojus su to
Pasirodo būtinai reikalingu Mioru.
Z. Ž.) užpuola džiomaino. Ir kova prieš tokį daly- riam niekas daugiaus
veikalo
turiniu.
skrituliukų.
pasaulyj
chigan
visa?
valstijos lietuviams ūkivos
bacilas.
smarki
neSkrepliuojant
į
ir-gi tyška
kų stovi, kaip
Baltųjų skrituliukų
jinai
nerupi, kaip tik užganėdinti savo
ninkams
susitverti savo draugiją,
šalis
džioneskrepliu
milionai.
gabaliukai,
Prasipilni
būtų, apčiuopiamų rezultatų
susibėga gelbėti
instinktyvišką norą,—gi tas no- Nuo Redakcijos. Nuo šio nukuri rupinfųs jųjų reikalais, jungvos.
atneš. Berods, tai yra suprasta ras—tai blizgantis doliaris.
deda
imtynės, rungtynės tarp džiomerio tvarka įvairių laikraščio
Bučiavimasis, ar bučiavimas taip vos bacilų ir kraujo baltųjų skri- ty ir stiprintų pajiegas, skatintu
pas mus: draugijomis, viešuoju
Jeigu gašlus žmogus, dėlei ga- skyrių šiek-tiek persimainys. Kad
atskirus ūkininkus prie didesnio
.veikimu norima užpildyti tuštu- vimo to doliario, nesidriovi daž- duoti
pat pavojingas, nes tokiu budu ga- tuliukų.
skaitytojams
daugiaus
žinių
bei uolumo ir drauge
darbštumo
lima užkrėsti netik vienas kitą,
ma, kuri pasidaro eilinio lietuvio nai ir kriminališką
Daug baltieji kraujo karžygiai
prasižengimą apie didijį karą, nekurie skyriai
su tuom rodytų tuos kelius, kubet podraug ir kitus, nes jei pav. išnaikina džiovos
gyvenime, išmetus minėtąjį pa- padaryti, tai, be abejonės, jis nie- bus sutrumpinti, o kiti
bacilų, bet daug riais
gal ir
galima butų lengviau ir padžiovininkas pabučiuos sveikam j ir pačių žųva.
protj. Bet veikimas draugijoje kados nesidriovčs peržengti tokių visai išleisti. Šiame
Negyvus kunus
numeryj,
tai visa vykinti. Tosekmingiau
eiliniam
nariui
užima,
suly- menkniekių, kaip padorumo, gė- priversti esame išleisti "Pašnekė- ranką, tat nors sveiko džiova ir tųjų baltųjų skrituliukų męs matokia
draugija
taipogi prisidėtų
mažai
laiko ir tam ek- dos, gero skonio rybos. Morališginamai,
lių Kampelj." Gerbiami musų neužkrėstu, bet užtai kitas dar svei- me pavydale pūlių. Kovoja baltieji prie to, kad visi
lietuviai, matyvivalentui bent iki šiam laikui kos taisyklės—jiems svetimas dasandarbininkai teiksis nerugoti, kas, bet jau palinkęs j džiovą, pa- kraujo skrituliukai, pakol jų jiegos
dami
ir pasekmingai
tvarkingai
bučiuos anam j ranką, palytės lu- išsibaigia, ir žiūrint į tai, kurių pirdaugumoje atsitikimų nėra vie- lykas. Savo gašlumo užganėdini- jeigu jų raštai, kurie
cturėjo nevedamus
lietuvių
ūkininkų reikatos. Tačiaus vis-gi tai yra žing- mui
jie išnaudoja kad ir žemiau- trukus tilpti laikraštyj, dabar pomis džiovos vabaliukų, ir džiova ma, ar džiovos bacilų ar kraujo
lus,
turėtų
drąsos, paviedaugiau
ir
net
sius
snis,
didelis, pirmyn.
įrankius.
lengvai gali užsikrėsti.
tuom laiku nepasirodys.
skrituliukų jiegos išsenka, nuo to niai ir
j
susidėję
kuopas,
griebtis
Ir šiuom atveju mūsų visuotai
daro privatiškas žmoJeigu
Tat, kaip matome, džiova labai priklauso ir musų likimas: miršta ūkio
gyvenimo.
menė, sulyginus su amerikoniš- gus. tai tas jau yra gana blogas
pavojinga ir užsikrečiama liga. Ją ar pasveiksta.
Kai-kuriuose musų laikraščiuokąją, yra pažengusi visu žing- dalykas, j kuri laikraštis privalo
(' ia gi kaip tik girtybė, alkoholis,
yra pasirengę kuone visi, tik dise jau buvo rašyta, kad tuom tiksniu priekin.
Tarp amerikonų atkreipti atydą, jeigu tas jam židžiuma paris savaime išsigydo, o nors ir mažiausioj
dozoje prisideda slu žadama sukviesti Michigan
Uzsisakykit kasdieninį
prohibicijos (laivybės) judėjimas noma. Bet kada maž-daug pagalutinai suserga tik patjs silpnieji. prie apsilpninimo kaip kraujo skrivalstijos ūkininkų susirinkimas
yra išsiplatinęs daug daugiau našus dalykai daromi viešai ir tai
Džiova nežiūri nei amžiaus, nei ly- tuliukų, taip ir kitų
priedą apie karą.
forminių da- -piknikas prie Rig Bass ežero,
Tasai
negu tarp lietuvių.
"L IETUVOS"
judė- neprivatinių ypatų, bet nekuriu
ties, bet vis-gi ji pavojingiausia dar lių.
kime, šale visokių pasilinksminijimas vis auga ir didėja, ką liu- laikraščių, tai apie tai. rnunio
galutinai
universitatės
nesustiprėjusiam
jaunikaiHelsinkų
prof.
ant
Lai-, mų, galima aptarti ir savos drau5 puslapio.
Skaitykit apie jį
dija vis didyn einantis skaitlius rodosi, butų nuodėmė tylėti.
čio kunui ir užtat daugumoje nuo :inen padarė šitoki
bandymą:
6j gijos steigimas. Anuomet buv«.
ir
Iki
šiol
"sausų" miestų
męs buvome patf-miję,
apskričių su
džiovos miršta jaunikaičiai vos bai- i ner^aites, pirma nevartojusias
al-j pranešta, kad to susirinkim \ 'k-
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riko diena bus vėliaus paskirta.
Dabar <iiena, kaip ir dienos tvarka, galutinai nustatyta. Susirin-
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paimti. Jeigu

ką-;

pas kainorėtų nakvoti,
ūkiningyvenančius
mynystėje
kus bus parūpintos nakvynės.

Susirinkimas prasidės 12 vai.
vidurdienyje ir drauge su pikniku tysis iki vėlyvos nakties. Dieprogramas yra sekančiai
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tįs automobiliai paskui išvežii
svečius atgal į ten, iš kur .svečiai buvo
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nyje, rugpjučio (August) 16 d.
minėtoje prie Big Bass Ežero
vietoje. Geistina, kad susirinktnie dalyvautu ne tiktai ūkininku,
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sistengta padaryti kuoįvairesnis
ir nemažesniu uolumu bus stengiamasi, kad programas, kaip ga-
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lint, butų atliktas kuogeriausiai.

Rengėjai parūpins

"ice cream'o"

f;

ir

mineralinių gėrimų moterims
ir vaikams; svečiams gi reikės
atsivežti savas valgis. Tokiu budu, sale savo reikalų atlikimo,

galima

bus

ir

;ąREffr^

gražiai pasilink-

sminti.

Užbaigiant, dar karta visi, ūkininkai ir miestelėnai, yra kviečiami atvykti į šį susiėjimą.
Walter V. Strygas.

Europos Karo Picšinys-Žemlapi s.
parodo Belgiją, num. 2 parodo HollanAnglijos laivynas prie Wilhelmshaven buvo prieš keletą
dienų. Kur jis yra šioje valandoje—nežinia. Rusų laivynas parodytas prte salos Bornholm. Dabar jis matomai pasitraukė augtaaiskinimas: Numeris i

diją.

Peacock, Mich.

štyn

Kibirkštįs.

ir susitiko

su

vokiečių laivynu prie

čia nematyt; jos yra

augščiaus

Aland salų (Aland salų
"o"
raidės
žodyje "Baltiko jūrės.")

Lyg dar neužteko tų karų so"Imigrantų Šelpimo draugiją
cialistų, klerikalų ir tautininkų,
reikalauti, kad jos knyremiant,
tarp socialistų ir Šliupo, tarp Keir rokundos butų pavedamos
gos
mešio ir Račkausko, tarp JurgeSLA. kontrolei (jneširnas 30 kp.).
Vėl suareštavo "kunigą." Juo
lionio ir Gabrio,—o čia dar turiPriimta svarstymui.
Prie svar- toliaus, juo labjaus, matomai, prame karą Europoj.
Tai jau visai
stymo perskaityta ir Liet. Imi- deda nesisekti 'kunigui' Urbonui.
perdaug....
*
*
grantų Šelpimo Draugijos lais- Nesenai jis turėjo bėdą Chicago
kas-atsišaukimas.
Heights, kur jj suareštuota už neIštraukus Meksikai vieną Huteisuotą aukų rinkimą, o dabar
erta dantj, žiūrėk, kad neišaugPo ilgų ir išsemtinų diskusijų
vėl štai tokia pati nelaimė jj patų jo vieton kitas dar aršesnis.
priimta sekanti rezoliucija: pri- tiko
*
Chicagoj ant West Side.
pažindamas ateivių šelpimą vienu
Ir vis toji neliamingoji "ŠvienKaringi mūsų "Vyčiai," kaip svarbiausiųjų dalykų, Seimas
ta Piatra Katiedra" kalta. "Kuišrodo, susiorganizavo į patį lai- randa butinu ateivių šelpimo
vis kolektuoja jos pastanigas"
iš
bataką:
jų jau galėtum pilną
klausimą plačiai suorganizuoti,
ir
tymui
liepos 29 d. su tok'a
lioną sutverti.
o kad pastačius jį ant tvirto
pakolekta
atsilankė
ant West Side,
*
*

VIETINES ŽiRIOS,

knygų
nutarė
nosios

žvaigždė parodo stiprią Alytaus
tvirtovę Suvalkų gub. Eitkūnai
yra tuojaus prie rubeziaus ir paženklinti
juodu tašku ir parašu:
"Eitk." Mažos juodos
velyčaitės parodo,
kurioj vietoj ir kuri
puse perėjo rubežių—Išsikirpkit šių
piešinį. Jis pagelbės jums
aiškiau suprasti žinias apie karo bėf;

neperduodanti.
Kuopa
pareikalauti knygų iš sevaldybos.

Kasi ink

TMD. Chicagos
apskričio, tai butų gaila, jei
pranyktų. Kaip visa TMD.,

JUOKELIAI,
DU

KIŠKIU VIENU ŠUVIU.
Visu scarkumu važiavo automobilius kaimo keliu
Staiga

—

Taip.

Išrodo,
šėme jįjį.
—

PSICHOLIOGAS.
kad męs

lyg

užmu-

Advokatas: l'Xėra vilties laimėti jusų bylą.
Aš nematau,
kuom galėčiau pagelbėti.
Juk
Tamista pats sakaisi sumušęs pa-

kp.
Ištikrųjų, išrodo taip.
jisai
Brangus šuo?
taip prie užsukimo jisai privažiavo
Teisybę pasakius, nelabai čią."
ir Chicagos kuopos galėtų turėti prie žmogaus su šautuvu ir šubrangus.
Apskųstasai: "Tas nieko nc«
iš apskričio daug naudos.
nim.
Šuo, matomai silpnas ir
Ar 5 doliariais busite
užga- reiškia, kad aš taip sakau. Mano
liguistas, stovėjo pat viduryje ke- nėdinti?
pati yra tokia, kad jokiu budu
lio.
Šoferis davė signalą savo
Taip.
neprisipažjs, jog gavo j kailį."
"Birutės" dr-ja.
Musų prašo ragu, bet šuo nesijudino nei iš
Tai štai, meldžiu priimti.
pranešti, kad "Birutės" dr-jos vietos. Dar valandėlė, ir šuva, Automobilistas
įdavė šuns savoPRIGAVO.
dainų repeticijos prasidės šioje automobiliaus pagriebtas, išlėkė ninkui
ir mandagiai prikergė:
$5
susižieriavimas su Mai
Jono
pėtnyčioje, rugpj. 7 d., kaip ir pa- j viršų ir už valandėlė gulėjo "Man labai
kad męs rijona pasibaigė.
nesmagu,
prastai Mark White Sąuare. sve- negyvas.
sugadinome jums jusu medžiokAr tai galimas dalykasl
tainėje, Visi birutiečiai prašo- Automobilius sustojo, ir vie- lę."
mato
susižinoti su didelėmis
k u n. Ambrozaičio parapijoj. KuKaip tai atsitiko?
ma atsilankyti.
Socialistai čia rengia "raudonas
važiavusiųjų išlipo laukan.
draugijomis kaip SLR-KA. ir t.
Ambrozaitis geras lietuvis,
O, aš visai nemedžiojau,
Jiedu apsivedė.
nąją" savaitę. Vai, tegul važiuo- t., ir sudarius reikalingą pama- nigas
Jisai kartą iau užmokėjo ukinin- ats-ikė
bet
anasai, dėdamas pinigus
ir,
žinoma,
aktalikas,
geras
kui $10 už veršj, kuris
ja dabar Europon, tai tenai, karui tą, imigrantų šelpimo reikalą paprigulėjo kišeniun.
šita Urboninė "Katiedra" pas jj
SMAILAS.
Iš "Aušros" dr-jos. "Aušros"! kitam
prasidėjus, gali turėti net visus imti į tų draugijų globą po artiukininkui, ir todėl buvo
neturi.
loskos
ir
Tai
Kuomet
mano uošvė buvo
Nemedžiojote?
Taigi
jis
praneką gi
"raudonus" metus.
dr-jos extra susirinkimas atsibus atsargus.
miausia SLA. priežiūra.
darėte su šunim ir šautuvu? jau ant mirties slenksčio ir męa
šė apie "kunigo" Urbono kalėdo*
jus
*
S
d., subatoje, 8 vai.
Tai jūsų šuo?
rugpjučio
Iijau štai ton girelėn
Dėdės sugavo vakare.
Prie to nutarta, kad viršminė- jimą policijai.
šunį neturėjome jau jokios vilties, Dr,
Na, sakysiu, tegul jau Gabrys
Taip.
nušauti.
Urboną
"kunigą"
bekalėdojant
Seimo
turės
bus jr "ambasadorius."
Dingus jąją tačiaus ištraukė.
tąjį
nutarimą
jvyVis-gi
Jisai jums priguli?
Bus
svarstomas
paduotasai
namuose prie 2146 W. 23rd pl.
Kurion pusėn.
jam dar toli gražu prie Lietuvos kinti SLA. Pildomoji Taryba."
"Kun." Urbonas pakišo jiems po praėjusiame suisrinkime valdybos
kurie
socialistų patrijos vadovų,
įnešimas. Visų sąnarių prašome
Šias ištraukas iš protokolo du nosim "dokumentus."
Jeigu viepasirašinėdavo ant "dokumentų" kartus
J. Strimaitis, rašt.
perskaičiau, ir, kuomet ton "dėdžių" butu buvęs "švien- atsilankyti.
šitaip: "Rafolas I-as," "Rafolas abidvi
komisijos reikalavo mano tas Piatras," kurio "katiedrai" jis
II" ir dar koks "Jurgis III-čias." |
aš pasakiau, kad jei- kolektuoja, tai gal jis butų ir panuomonės,
Nedyvai, kad koks ten Mikė II- i
Chicagos lietuvių draugijos,
gu SLA Komisijos nariai nepri- leidęs "švientą kunigėli Urboną."
as, ar kaizeris Viliu- II-as soprigulinčios
prie Chicagos LietuSeimo
tai
Dėdės gi tos šventybės nematė
nutarimo,
cialistus persekioja: mat cieso- silaikytų
vių Draugijų Sąjungos ir taipogi
Pild. Tar. Komisijos veikimo ne- ir nutarabanino
"kunigą" tiesiog
riškus titulus vagia....
Europoje iškilo didelis, baisus karas. Musų tėvynė, Lietuva,
pripažintų legališku, nes Pild. į policijos stotj. Ten jis ir nak- neprigulinčios, rya šiuomi kvie*
♦
yra pačiame to karo
sukuryj. Būdama tarpe tikrosios Vokietijos
čiamos
prisiųsti
Tar. tam yra renkama, idant pil- vojo sykiu su savo
Sąjungai
ir Rusijos, ji yra, tarsi, tas
palydovu, Joe. savo
Jeigu jau pustrečio mėnesio
pirštas, pagriebtas tarp replių. Koraštininkų adresus, viršiseimo nutarimus, ir kaipo Kaltoku. Prieš Urboną užvesta
kias baisias
Dr. Stankaus detektyvai jieško dytų
mums
žinias-naujienas
vardus
ir
gali atnešti kiekviena valanda,
savo
pavardes,
SLA. Įstaiga, nepa- byla, kuri žadėjo atsibūti šią pėt- ninkų
"Kovos" redaktoriaus ir jo su- Augščiausia
męs to nežinome. Bet męs žinome, kad
ir
tų žinių yra ir bus daug,
narių
vieskaitlių
nei kitoms komisijoms nyčią.
susirinkimų
ir lietuviai jų su nekantrumu
rasti negali, tai turbut Philadel- velintų
laukia.
ir
Prašoma
tą
laiką.
seimo nutarimus laužyti.
taipogi pri"švientas Kunigėlis," tarp kiphia turi ne blogesnes katakumMusų laikraštis yra prisiruošęs, ir skaitytojai
siųsti išrinktųjų atstovų-delegatų
gaus kiekvienam
bas už senovės Romą.
Vienas komisijos narys išsi- tų, gavo aukas ir nuo sekančių J adresus (tų draugijų, kurios
"Lietuvos"
numeryj
prisutrauką
visų
iš karo lauko
svarbiausių
žinių
Jurgis Spurgis. į reiškė, kad daugiausia iŠ Lietu- ypatų: Julijus Šliogeris aukavo klauso prie Sąjungos). Visa kas
už visą savaitę. Tačiaus
tų žinių iš karo lauko yra taip daug,
Leonas
ir
$liogeris 25c.
vos
kad reguliariškam "Lietuvos"
atkeliauja katalikų, tai ir $1.00;
prašoma siųsti Sąjungos generanumeryj jos visos sutilpti negali.
Marė Petraitis 50c. Gaila centeliškam sekr., J. Ilgaudui, 808 W.
imigrantų šelpimas tiktų geriau
Apart to, ir skaitytojai galėtų jas gauti tik sykį į savaitę.
E—as.
lių.
LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
katalikų vardu jiems suteikti;
35th st., Chicago.
Todėl nuo pereito nedėldienio
"Lietuva," apart savo reguliariško
nurodinėjo, kad paaukoti pinigai
leisti kasdien extra priedą iš
numerio,
pradėjo
Išteisino
B.
TaTaparauską.
dviejų puslapių tokio pat didumo, kaip "Lietuva."
Gerbiamoji "Lietuvos" Redakci- butų po SLR-KA. kontrole, o jei- parauska3„ kuris buvo
apkaltinMirė. Praeitą subatą 8 vai. vagu SLA. su tuomi nesutiktų, tai
ja:—
tas
už
Šiame priede telpa kasdien vėliausi
užmušystę tulo Juozo kare Mercy Hospital mirė 44 m.
telegramai ir straipsniai iš
"Lietuvos" No. 31 tilpo pra- vargu butų galima taikytis ir t.t.
karo lauko. "Lietuvos" extra priedas išeina su
Aš j tą išvedimą atsakiau, kad Norkaus saliune prie 600—18-tos senas Kazimieras Vaišvilas,
paveikslais ir visi
839
nešimas, apie įvykusį abiejų SusiSLA. imigrantus šelpė jau per g*'"ės, sausio 4 d., pereitą savai- W. 33rd pl. Velionis buvo suskaitytojai gali jį gauti, primokėdami po 50 centų į mėnesį.
vienijimų Komisijų Imigrantų
Prisaikinti žeistas ant Illinois Central
šešis metus, ir dabar šiam daly- tę tapo išteisintas.
Kasdieniniai extra priedai išeidinės kasdien
gelešelpimo reikaluose susirinkimą.
vakare, išskyrus
kui seimas paskyrė iš iždo $250.; teisėjai (jury) išnešė jam ver- žinkelio prie E. Randolph
nedėldienius. Nedėldieniais ir šventėmis priedai
gatTame aprašyme kliudoma ir manešeidinės, nebent atsitiktų kas nors labai svarbaus.
į reiškia, kad SLA. darbą varė pir- diktą "nekaltas" teisėjo Kersten vės: dėdams antspaudas ant užno vardas ir užmetama
man, buk
teisme.
rakinamų pilnų "freit" karų, jiaš dalyvavęs susirinkime ir ne- ma, varo dabar ir vary3 ir toAtskiri "Lietuvos" extra
priedo numeriai yra pardavinėjami
sai pateko karu tarpan. Mirusis
ar
kas
liaus,
nežiūrėdamas,
pri2 centu už
taktingai ir nedipliomatiškai išpo
Chicagoj
o visur
kopiją,
Iš
TMD. 28-tos kp.
kitur—po 3 centus. Viear ne.
Šis mano pamaLiepos paėjo iš Tupiu kaimo, Paistrio
nok prenumerata už šiuos
sišokęs; esą jeigu ne komisijų sidės,
turi buti apmokėta ne
priedus
28
d.
susirin- parap., Panevėžio pa v., Kauno
tuotas nuomonės išreiškimas, nemažiaus,
laikytame
kuopos
narių šaltas apsiėjimas, tai viskaip už mėnesį laiko ir pinigai turi but prisiųsti už
kime buvo pakeltas klausimas
iškalno.
buk
ją
netaktin16
megalėjo
pavadintas
gub.
Chicagojc išgyveno
kas butų niekams nuėję ir t.t.
Užsisakydami šį priedą apie karą, skaitytojai turi prisiųsti
kaslink susitverusiojo TMD. Chines aš kalbėjau ne be
sygu,
tame
darbe
dirbo
8
metus.
tų,
faktų,
kiu su užsakymu 50
Tat-gi meldžiu pavėlinti man
centų arba daugiau (sulyg to, už kiek mėnetik rėmiausi seimo nutarimu,— cagos kuopų apskričio, apie kurį Buvo dora3 ir blaivus
žmogus.
paaiškinti tuos mano netaktinsių nori užmokėti), ir turi paduoti savo
ir išreiškiau nuomonę apie seimo pastaruoju laiku nieko nebuvo Paliko
aiškų vardą, pravarde ir
moter(, 6 metų dukterj
gumus.
pilną adresą. Užsisakydami, adresuoki4: taip:
kad
buvo
girdėti,
taip
galima
Izabelę, 2 broliu, Antaną ir Joną,
Kuomet komisijos susirinko, nutarimą taip, kaip aš jį supratau.—Geistina buttj, kad ir "dip- manyti, jog jojo jau nei nėra. Ir 2 seseris, Feliciją ir
tai visųpirmiausiai
Aleną.
"LIETUVA—PRIEDAS," 3352 So. Halsted st., Chicago, 111.
pareikalavo iš liomatai"
nesislapstytų po pseu- Pasirodė jis dar gyvas. Išrinktoji Visi gyvena Chicagoje. Velionis j
manęs paaiškinti, koks yra SLA.
donimais, o kitą sykj drįstų savo šiems metams valdyba, suside- buvo pasiturintis žmogus. LaiPadėdami išleidimui šito didelio kasdieninio
seimo nutarimas
priedo daug darbo
sulyg imigrandanti iš pirm. P. Baltučio, rast.
ir
vardą
didelius piniginius iškaščius, męs
parašyt.
diena:
dotuvių
ketvergas, rugp.
tų reikalų. Aš paėmiau buvusio
pasitikime, kad tuomi užganėB. Lenkausko ir ižd. J. Biežio, šešto.
dinsime musų skaitytojų ir
seimo protokolo
Platesnių žinių galima
A. B. Strimaitis,
lietuvių visuomenės norus ir kad jie,
originalą ir perkad negalinti nieko
nusiskundė,
mokės šituos musų pasistengimus tinkamai
velionio
arba
kreitodėl,
gauti
antrašu,
skaičiau šią ištrauką:
SLA. Sekret. Lveikti,
apkainuoti.
kadangi senoji valdyba pianlies telefonu Drover 6306.
"LIETUVOS" REDAKCIJA IR
ADMINISTRACIJA.
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'Lietuvos' Extra Priedas.

UŽKEPĖ.

džiaugdamasis užklausė priimta- musų gyvename po amžinu darbo netekimo abejojimu. Ir kiektūlas sai.
Parsiduoda lllinojaus valstijoj geros
miestan nesenai atvažiavęs ir čia
"Jus busite vyriausios vaidin- vienas esame prityrę, kad darbo Pajieškau savo
giminaičio Llikolo derlingos žemės auginimui daržovių
tojos tėvu/' buvo atsakymas.
gavimas buva labai apsunkintas Karalevičiaus, Kauno gub., Panevė- ir kitų javų. Taipgi gera vieta laikyapsigyvenęs kunigas.
mui vištų, nnčių ir
kitų paukščių.
"Ką jisai daro?"
anglu kalbos nežinojimu. Kaip žio pav., Para penų parap., dvaro Ado- 40
mas gerai gatvių, užklausė dvie-i
akrų farma. Kas nori, gali pirkti
mavo.
York
Girdėjau,
£Jew
Jtad
City
iš"Miršta
šešiais
metais
tą
keblumą,
prašalinti
kur
kaip
prieš
6 akrus ir daugiau. Arti geležinkelio
jų bežaidžiusių vaikų,
yra
gyvena. Turiu
sjrarbgj reikalą. Mel- ir ežero. Tyras oras. Apgyventa
mokti anglu kalbos ir turėti paState st. Vaikai parodė, ir kuni- pirma uždangos pakėlimą."
apdžiu atsišaukti
vieną

Ejo

Pajiešfcojimai.

šventadienį

Derlingos Žemes

nuėjo

gas

sisekimą

Už

valandėlės,
grižo ir rado

sau.

atlikrs reikalą, ji.-ni
abu vaiku dar vis bežaidžiančiu.

"Vaikučiai," tarė kunigas: "šiądien nedėldienis, o judu čia žaidžiate ir, manau, į bažnyčią neinate.
Xa, pasakykite, ar buvote

bažnyčioje šiądien?"
judu esate. Jeitaip darysite, tai nei dangun
nepateksite numirę. Bet aš judu
"Tai mat, koki

TEISME.
Teisėjas: "Kodėl tamista atsinešei su savim tą baisu kuolą?"
Skundžiamasai: "Jųs gi pasiuntėte savo pranešimą, kad stoti
Aš
teisman savo atsigynimui.
kirvi
pasiimti,
išpradžitj norėjau
bet paskui nutariau, kad ir kuolo užteks.
i

gu

nenorėčiau,

ir

pamėgau

kad

to-

kia nelaimė kurį judviejų patiktų. Ateikite pas mane, aš pamokinsiu, kaip reikia elgtis ir

kaip dangaus pasiekti...."
"Vat." su išdidumu pertraukė
!calbą vienas vaikų: "kaip gali
parodyti mums kelią i dangų,
jeigu pats nežinai, nei kur State
st. yra!"
T KUNIGUS?
Tėvas

kaimietis, atvažiavęs

tik

gauti

Galimu

"Lietuvą"

už

"LIETUVĄ."

5c.,

J. I. Bagdžiunns,

2334 S.

Dargia,
Jonas Ilgaudas,

732

A.

landos, kaip jisai gulti nuėjo."

Oakiey
18th

W.

st.

Jauna

ir

vinėdama

graži mergina, pardalabdarybės bazare ko-

kietingai: "Pirkite, tamista, šią
gražią gėlelę,—padovanosite tai,

Just. MundrovJckas,

noru, gražuole,
jisai.
bet, nelaimėn, pasiūlyta pervėlai—aš jau apsivedęs."

NEI KRISLELIO

POEZIJOS.
Jauna pati (glausdamasi prie
mvo
vyro): "Mylimasai, kaip
garsiai plaka tavo širdis."
(žovaudamas):

Jisai
:ai

apačioje

kas

nors

BHOOKLYN, N
65

Y.
Hurlsnn ave.
222 Berry st
166 Graad bt
87 Grand st

CLEVELAND. OHIO.
2118 St. Clalr ave.
Šukys,
E LIZA B ET H, N. J.
Dom. Boczkus,
211 First st.
LAWRENCE,

A.

LOWELL,
A. Jankauskas, 131
B.

MASS.

Ramanauskas,

P.

101

Oak

st

MASS.
E. Merrimack st.

NEW

HAVEN, CONN.
255 Wallace 8t

K. A. Makarevich,

Atkinds

PATERSON.

N.

Broe.,

273

Rlver

at

A.

r.

skaudėžjimai paprastai išnyksta,
ir išsyk aš gaunu gerą apetitą,
šisai vaistas užsitarnauja geriausio visame pasaulyje kredito. Su
pagarba, Alois Beza, 1735 \Ycst
i2th st. Blvd., Chicago."
Męs
jaučiamės labai dėkingi u/ tokj
laišką. Mūsų vaistas paprastai
suteikia veikų palengvinimą tokiuose atsitikmuos?. Jus priva-

rašau:
latviškai ir biskĮ angliškai;
turiu paliudijimus iš Rusijos kaslink 111

baliuje

—

Ashland

Chicago, 111.
varginti raumen{s privalėtų

917

>

3UTŲ GERAS
Ji: "Gražus iš

ave.,

li-.:

vakar

vėje,

o

nei

930

tavęs sužiedotitave gat-

nepastebėjai

W. 33rd

Parsiduoda:—barbernė lietuvių ap*
M. Aleksejunas,
gyventoje vieloje.
Otsego, Mich. 1711 So. Halsted st.,
Chicago, 111.

Kavaliauskas.
659 W. 18th st.,
Eliznbetbport, N. J.

841 W. 33rd st.
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS

natai, meilute, meilė

Antano

Sederevičiaus,

Va-

JONAS KŪLIS

902 N. California ave.
B. Vaitiekūnas, Režisierius,
3149 So. Halsted st.
M. M. Juodis, Pirm. choro lr dramos.
3252 So. Halsted st.
Mitingai atsibuna kiekviena pirmą
nedčldienj mėnesio 1-mą valandą popietų T. Radavlčiaus svetainėje, 936
"7/. ?.3-čloa gatvės, ant antrų lubg.

pietus,

Turiu ir
procentų, taksai pigus
daugiau namu ant pardavimo, arba parendavojimo. Atsišaukite;

duoti tau ant alaus."
Tarnas: "Niekis. Tamista. Pavalykite man dar kartą peržiūrėti sąskaitą, rasi. tenai yra klaida

Atyda!

padaryta."

PRANEŠIMAS.
Pranešu gerbiamai Lietuviškai Jaunuomenei, kad išvažiuoju j Lietuva
trims mėnesiams, ir per tą
šo-

IŠDAVĖ.

Mama: "Jonuk, nenori pabučiuoti savo naujos auklės?"

laiką,

klų mokykla bus uždaryta.
Su pagarba,
Prof. Julius,
2124 So. Haisted st.,
Chicago. III.

Jonukas: "Bijau."
Mama: "Kodėl?"

Joti.: "Ji gali man rėžti j ausj,
kaip tC-tai vakar rėžė."
PRIGAVO.
Klausyk, scni3 Mnrtkus, apleidęs tarnystę, užsimanė vesti.
Tai apgavikas! O jisai sako, kad eina pailsin.
—

—

DIDŽIOJI SVAJONĖ.
Juozuk, jei tu taip augsi toiaus, tai greitai busi už tėtę
lugštesnis."
Tai gražu bus! Tėtė tuo—

—

met turės

nešioti

mano senas

ke-

lines.
KAS

IŠLOŠĖ?

Jaunas vyras labai nori dalyvauti
rengiamamjame vaidinti
vrikale. Terrjso jisai savo prašymai* režisieriui, ir tasai galop
prižadėjo priimti jįjį vaidintojų
pkaitluin."
"Kokią rolę aš turėsiu?"

Ed\vard
Box

Zaniewsky,

349,

"VVeslville, 111.

ParGiduoda
mo-

nuosavybė,

farma: —mano paties
j
120 akrų, 3 mylios nuo

terų. Męs atidarome naują koutų Šapą miesto. 15
akrų nuvalyta, likusioji dair turime vietą, pirmos kliasos kriaulis ganykla, kaina $950.00. Antrašas:
šiams.
Joe. Kitrush,
The Royal Tailors,
Petenwell Rd., Box 5, Necedah, Wis.
73 So. 6-th ave.
Chicago, 111.

Ant Pardavimo.

Farmos. Utarninko vakare važiuos
buris lietuvių j Wisconsin valstiją
—1 pirkti po gabalų derlingos dobilinės
žemės. Norinti drauge važiuoti, kreip-

mais, bet taipogi ir pašelpa ligole. ave., kampas Robey st., ir 2) 638 De
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- Koven, kampas Clinton st; lietuvių
tė privalo prisidėti pi'ie jo
auklėjimo. ir lenkų apgyventa vieta. Atsišaukit
Su pagarba.
J. L. A. T. K. adresu:
Stanislovas Czepauskas,
2406 Blue Island ave., kamp. Robey st.
Chicago, 111.

ir nei cento nelieka

salinnai, Prekė: vienas
$5000, taigi atneša 18 ir

antras

20

CINIKAS.
3259 So. Halsted st, Ckicagc.
|
'ats: ''Kuomet aš tave pirmą GENERALISKAS AGENTAS
.Parsiuoda:—salhinas geroj vietoj,
Lankosi Chicagoj,
užrašinėja
Icartą pamačiau ir susitikau, ašanetoli lietuviškos šv. Jurgio bažnyčios;
"Lietuvą". Renka apgarsinimus
biznis gerai šdirbtas. Norintia pirkti
ros man aptemdė akis.''
atsišaukit po antrašu:
Pati (susijudinus): "Ištikrųjų? ir šiaip spauilos darbus, i'erka
3201 Auburn ave.,
Chicago, 111.
liotus
ir
namus,
ir
parduoda,
choro
ir
dramos
Taipogi
repeticijos,
Kodėl, mano mylimasai?"
at3ibuna
toje pačioje svetainėje. ChoPats: "Tu matyt, buvai po pie- šiaip suteikia informacijas biznio ro
Parsiduoda:—grosernė lietuvių apierepeticijos atsibuna seredomis,
reikaluose.
ir
labai
cibuliu
7:30
vai.
vakare. Teatrų repeticijos linkėje, 2423 So. Oakley ave., arklys
tų
prtvalgiusi."
A. 01szewski,
ttaibuna pėtnyčiomis, 8-tą vai. vak. ir
vežimas,
kambaris
valgomasai
Savininkas
Taigi,
jauni vaikinai ir merginos, jei krautuvės užpakalyje.
"Lietuvos"
leidėjas.
"KOREKTORIUS."
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai eina pailsin iš biznio.
uttinose ar teatrų lošimuos*1, tai kvieSvečias: "Labai apgailestauju;
čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių
Iš turiu tik lygiai tiek pinigų,
Parsiduoda:—pigiai 2 saliunai dėlei
Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K.
iiiok reikia sulyg sąskaitos mokėnevien tik užsiima dainomis, loši- sa^ninko ligos: 1) 240G Bluo Island
ti už

arba

$4500,

Reikalavimai.

vyru ir

proga.

Lietuviams {gyti pelningą vietą. Parsiduoda dvieji muro namai: vienas 2
inetu senas, antras 3 metai, geriausioje
miestelio dalyje, lietuvių apgyventoje,
8 storai žemai ir 10 didelių kambarių
ant antrų lubų, su visokiais reikalingais jtaisais, visada parendavota, ren-j
dos atneša $140.00 į mėiiesj, $1680;
per metus: galima laikyti visoki bizniai

VIRŠININKAI.
It. Girnus, kompoz.. Mokytojas choro,

laro kartais aklu."

stiprintojas.

anemiškų ypatų kraują.

Atitaiso notvarkų virinimą,
dispepsiją sergančių.
Jisai suteikia norą
valgyti ir sutvarko virinimą.

Kaštuoja
s Gothard ui!.
(Severos Gothardiškas Aliejus).
Nuo skausmų ir dieglių.

Cukrinis

Paviršutiniam vartojimui.
Kaštuoja 25 ir 50 centus.

siema.

75 centus.

Sunset

Lanil

and Colonization Co.,
(Not. Inc.)
Room 222, 82 \V, Washington St.,

Chicago,

senas

išdirbtas biznis,

bu
j kambariai
dideli

maudykle ir šiltu vandeniu,
porčiai ir kiemas, rauda
tik $22,00 } menes}. Parsiduoda, *es savininkas išvažiuoja iš Chicagos. KreipHalsted st.,

UŽEIGA

Farmos, Farmos! j

LITHUANIAN

Apgarsinimai.

—

sto-|

Vaikams

suHuobuoir suaugu-

Cedar Rapins, Ia.

laSijausiai reikalinga
lietuviui šioje šalyje?

Niekas

neužginčys,

reikia mokėti

šios

kad

pirmiausiai

šalies

kulbę. Kiekvienas žmogus, atvykęs j
šią šalj, pajunta
didžiausį trukumą, nemokant anglu kalbos.
Kiekvienas trokštantis (langiaus apsišviesti,
kiekvienas norintis pagerinti savo medžiagini stovį geresnės vic-tos arba brangiau
apmokamo darbo gavimu, einantis j biznj,
norintis pasiekit augštesnio stovio visuomenėje, yra priverstas mokėti anglų kalbą
arba ją bent suprasti. Lengviausią vadovėli, praktiškiausi rankvedj ir pilniausi žodyną 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

Kaip

rašyti

ir
ir tinkavisokiais

Lietuviškoje

laiškus

Angliškoje kalbose, suprantamas
mas pamokinimas susirašinėti su

asmenimis: laiškai tėvų j vaikus, vaikų J
vaitėvus, vaikinų i merginas, merginų }
Sutaisė
kinus; tarnų j darbdavius ir t. t.
75c
J. Laukis, 293 pusi., graži spauda
$1.00
Tas pats audimo apdaruose
Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas būdas išsi.nokinti angliškos
3.
kalbos pačiam per save be mokytojaus pagelbos. Pagal OUendorfą, Harsutaisė J. Laukis. Ketvirtas pataisytas spaudimas.
vey, Max\vell ir kitus
$1.25
turi 310 pusi
$1.50
Tas pat su audimo apdaru
4. žodynas lietuviškai-angliškos ir angliškos-iietuviškos kalbų, čia rasi
visus lietuviškus žodžius, išverstus anglų kalbon, ir angliškus žodžius,
išverstus lietuvių kalbon. Prie kiekvieno angliško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, kaip žodžiai angliškai tarti. Taipgi kiekvienas lietuviškas arba
angliškas žodis paženklintas kurs y v ė m i s raidėmis, prie kokio gramatikos skyriaus jis priguli. Sutaisė A. Lalis. Knygos formatas 6\9 eol.
Gražiais Moroko (žagreno) apdarais, nugara ir kampai, šonai audimo, ant
$6.0C
raidėmis. 1274 pusi. Kaina
nugaros parašai, jspausti aukso
Kurie viso žodyno, kokių nors priežasčių dėlei, nenorėtų arba negalėtų
įsitaisyti, tiems žodynas yra paskirstytas j dvi dalis.
Pirmoji lietūviškai-angliškoji dalis. pusi. 439, gražiais audimo apdarais.

$2.50

Kaina

Antroji, angliškai-lietuviškoji dalis, pusi. 835, gražiais (nugara Moroko)
$4.00
skuros apdarais. Kaina
Įgyk tuojaus virš paminėtas knygas, mokinkis iš jų anglų kalbos. Mokintis reikia visiems, ir mokintis nėra niekad pervėlu. Juo greičiaus pramoksi šios šalies kalbą, juo greičiaus ateis tau šviesesnė ateitis ir laimė.
Kreiptis asmeniškai ar per laišką adresu:

M. J. DAMIJONAITIS,
901 W. 33rd

CHICAGO,

ST.,

PARLOR

1LL.

Telefonas Yards3162

Dr. A. L. Graičunas
GYDO INVAIRIAUSIAS LIGAS

3310 So.

Chicago, III. .k

Halsted St.

v

Sifkortes ir
Siųskite

Pinigas

Per

A. OLSZEVVSKIO BANKĄ

Chicago, 111.

Parsiduoda:—3 augatų mūrinis narandos
mas;
$512.00. Pigumynas:
Parsiduoda:—už
prieinamą kainą $4800, nrle Leavitt st.., arti 22-nd st.
pirmos kliasos karčiama (saloon)J Kreiptis Telefonu:
Albany 1208.
kur yra Krenglių salė. Biznis gerai
j
išdirbtas tirštai lietuvių ir kitų tautų;
apgyventoje vietoje. Dėl smulkesnių
žinių kreiptis antrašu:
Pirmutinė savo rųšies lietuviška už1905 Canalport ave.,
Chicago, 111. eiga ypatingai
lietuvių jaunuomenei
vasaros karščiuose.
Kviečiame visus,
ypatingai Bridgeporto jaunuomenę, j
musų užeigos vietą; čia gauBite visados šviežiu ir skanų "Ice Cream" su
Jvairiais pagardinimais. Vasaros karšGeros ūkės parsiduoda pigiai
tame laike geriausia vieta atsivėdinMichigan'o valstijoj.
ti, neapsvaiginus proto.
Didžiausioj

j NAUJA

Tab-Lax

Indiana Harbor, Ind.

Parsiduoda:—geras kriaučiaus Stočystijimits tr taisydoliarių j savaitę,
su naujais drabužiais iki $50.
Gražus

tis:
2537 So.

s

vidurių

Kas

no-

ras, biznis geras,
mas
siekia 20-30
o

CO.,

111.

rinčiam pirkti gera proga. Atsišaukite
antrašu:

2113—137-th st.,

tojas.

W. F. SEVERĄ

Ant pardavimo:—GrosernS ir Bučernė, labai geroj vietoj, apgyventoj lietu-

vių. ir lenkų;

Severą

Kaštuoja 10 ir 25 centus.
Reikalaukite vien Soveros Preparatus. Jeigu aptiekorius negalėtų išpildyti reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

kitės pas:

Amerikos Latvių SocijaM'tg Darbininkų Fedaracijos Skyrius rengia
DIDELĮ PIKNIKĄ.
Su žaismėmiB i' sportais nedėlio],
Rugpjūčio 9 d., 1914 m. Stickney
PETRAS VAITIEKŪNAS
Park, Stickney, 111. Gerai aprūpintas
lietuvių kolionijoj,
"LIETUVOS" AGENTAS
gali-j
lankosi dabar New York, N. Y., bufetas, griež Stiemo benas, Pradžia ma pirkt gerų farmų, gyvenamų su
ICE CREAM
11 v. ryte. Įžanga 25c. Visus lietuvius
ir
sodais
triobomls,
gyvuliais, taipgi i
apieiinkčse. Pas jjjl galite užsirašyti
M. .T. Damijonaitis, Savin.
Ir lietuvaites širdingai kviečia atsilan- turiu ir
negyvenamų farmų; laukai Į
"Lietuvą" ir prenumeratos pinigus
kyti.
KOMITETAS. geri, prie upelių ir ežėrų, netoli nuo 901 W. 33rd St.
užsimokėti.
kerte Auburn Ave,
geležinkelio ir portarfj miestų. KaiA. CLSZEWSKI,
Priešai Šv. Jurgio bažnyčią.
Į
Važiuokite Ogden Ave. karais iki Cina žemės nuo $5.00 iki $75.00 už ake"Lietuvos" leidėjas.
cero (buvusi 48tb )Ave., iš ten važiuorį. O-lima pirkt įmokant, tik $100, li- j
AR TURITE
kite iki Ogden ir Harlem (buv. 72nd)
knslus palaukiame datigelj metų pa- mano
didelį kryžių, knygų ir kitokių
Aves. Iš ten paeikite keturius blokus
gal sutarties. Kas popka ukę, tam ke- katalikiškų daiktų katalogą? Rašykii pietus iki daržo.
lionės kaštus apmokam, Kas nori but te
šiądien, o apturėsite dykai. Reikaturtingu ir sveiku, tegul perka farmą! lauju agentų pardavinėjimui musų
VASARA!
Gera proga!
Atvažiuokit dabar, tai geležinių kryžių. Duodu
gerų nuošimVisur galima gauti marškinių, pamatysite kokie javai ir daržovės au- ti. Adresuokite:
KAIP GAUTI DARBAS?
Aš
ga.
iš
aprodysiu
daugelj farmų,
bet ne visur bus toki, kaip pas
C. Kentraitis,
Tasai
klausimas
daugeliui mus. Kitur parsiduoda po $2.00, kurių galėsite rinkties ir praleist va- 448 Leonard st., N. W. Grand Rapids,
kacijas ant sveiko ir tyro oro. VaAmerikos lietuvių dabar yra ir
Micliigan.
$1.75, $1.50
męs parduodame žiuojant, pirkt tikietg į
Peacock
visuomet buvo lygus klausimiv:
Lake
I
Mich.
Co.,
Atvažiavę j Peacock,
PRANEŠIMAS
"Žut ar but?" Jeigu kurisai šią- po $1.25.
Biznieriams ir Draugijoms
kolei yra geras damokėkit 10c. konduktoriui ir paša-j
Pasiskubink,
dien ir turi darbą, jisai negali
kykit kad išleistų ant sekančios
Atidarėme naują lietuvišką
pasirinkimas.
ties, tai 3 mylios nuo Peocock, Little
SPAUSTUVĘ
užtikrinti, kad rytoj ar užporyt
THE BRIDGEPORT
Menistte River. Tai atvažiuosite ant ir dirbam visokiuB
spaudos darbus,
jisai nebus be darbo ir vėl kvarmano farmos prie pat namo.
Laiškus gražiai, greitai ir pigiai.
CLOTHING CO.,
šins sau galvą tuom nelemtu
rašant padėk adresą taip:
KEISTUTIS PRINTING CO.
3246—48 So. Halsted st.,
ANTANAS ZABIELA,
J. K. Valinskas, Pirm.
klausimu. Beveik kiekvienas iš
i
i
Chiraęo,
Peacock, Jįpx 1, Lake Co„
Mich, 8317 Auburn a ve.,
Cbicago, I1Į,

111^

bevera

2.

Gera

Reikalaujama kriaučių,

st.

Chicago, 111.

316 Second si,

John Yankus,
1951 Canalport ave.,
Chicago. 111.

J. Mikalauskas. Užžiurėt.-org.

ma-

Tatai yra vyrams Ir moterims abelnas
Jisai sustiprina

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

113 Farmer st.,

Reikalingas:—geras Barbieris.

33rd sU

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

nęs."
"

W.

stiprintojas.
Jisai atitaiso virinimą Ir praiallna
užkietėjimą.

Ad-

vyras. Mano adresas:

lių kaimo, šakių parap., Vladislavovo
pav., Suvalkų gub. Turiu labai svarbų
reikalu. Jo paties, ar kas apie j j žino,
Prašau atsišaukti adresu:
K. S. Bakauckas,
269 Mayallen st., "VVilkes-Barre, Pa.

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

susitikau

parodysiu farmų.

vietoj. Parduodama tuojaus, pigiai,
Pa.1 ieškau draugo Felikso Vasiliaus- nes savininkas išvažiuoja Europon.
ko, iš IJolių pnrap., Raseinių pav., Kreipkitės adresu:
Andre\v Klobuchar,
Kauno gub. Turiu labai svarbų reikalą..
Indiana Ilarbor,
Jo paties, ar kas jį žino, meldžiu at- 3605 Deodor st.,
sišaukti adresu:
Fetras šaltmiris,
Parduodama:—gerai įtaisyta, tavol>o\ 12F>.
North Jay, Me. rais aprūpinta grosernė su
smulkių!
aiktų krautuve. Vieta lietuvių aplink'
Pajieškau savo pačios Julijonos Mi- apgyventa. Labai gera proga, kurios
sulienės, švogerio Antono Zubino ir se- nevertėtų apleisti. Atsišaukit
tuojaus
| šers Magdelenos. Visi iš Žagarės para- po adresu:
pijos, Saulių pav., Kauno gub. Gy- 2i»07 Union ave.,
Chicago, M.
vena, girdėjau, visi Chicagoje. Jų pai čiij, ar kas jncs žino meldžiu
alsiParsiduoda:—labai pigiai 7 passen! šaukti adresu:
ger
touring
automobilius,
puikiai
Tony Misul,
{rengtas; galimu išmainyti ant $700
R. F. D. Box 21,
Conn.
Burnside,
iki $800 veriės loto. Atsišaukit j
A. OLSZEWSK10 BANKĄ
Pajieškau darbo, bučernėje arba štoReal Estate Dept.
šneku
re,
lietuviškai, lenkiškai, rusiš- 3252 So. Halsted st.,
Chicago, III.
kai ir angliškai, esu jaunas ir darbštus

SuPajieškau
buti

D.

ADVOKATAS.

aš

Pajieškau Kazimiero Smigelskio ir
Parsiduoda:—barbernė labai pigiai;
kiekviename sir- Aleksandro Dzežeulskio: abudu Kauno pardavimo priežastis; savininkas eina
gub.,
Pašusvės parap.,
šaulių
pav.,
mokslą, nenori laikyti. Kreiptis adguliavimc nuo pilvo ir nevirškini- Meldžiu atsišaukti antrašu:
resu:
mo.
Aptiekose. Jos. Triner,
B.

J. Jankauskas, Pirm.,
927 VV. 34tli pl.
A. Zalatorius, Pagelb.,

aš buvau ypata,

tai

vartoti

jį

LIET. AMERIKOJ
TAUT.
KLIUBO ADMINISTRACIJA.
Chicago, III.

pie kurią viskas sukinėjosi.
Taip girtas buvai?

smogų

at-

iš M

ORAUGiJU REIKALU

sie-

panašioje jstaigoje, lankyt,
lietuviškai, rusiškai, resas:

JAUNŲ

Vakar

Jis:

metai

trinami Trinerio Linimentu.

KAIP BUVO?

tu

apie

Manufacturer, 1333—1339 South

J.

aą kala."

—

gavome,

išgydydavo mane. Kaip tik
aš jaučiu skaudėjimą skilvyje, aš
imu to vaisto, ir sekančią dieną

MON'TELLO, MASS.
lote
35 Arthur st
Miszkinls,

"Klysti,

vinj į

VISUOMET PASVEIKSTA.

pastebėtiną laišką

arba

Ir grjžkite | sveikatos kelią. Kiti, kurie taip padarė,
tvirtina, jog minėtoji gyduolė yra nepaprastai puikus

—

suomet

112 N. Oreen st,

linkui gerų žmonių, yra lietuvių, lenir vokiečių, 40 mylių nuo
Chioagos.
įicago, 111. kų
Ky tik užaugini, ta viską gali parduo-

mano ištikimybės; iš pradžios sutinka ir už maža atlyginimą, tarnauti;
vė- kam
Parduodama:
reikalingas toks darbininkas,
naujas dviejų augštų medinis namas, apačioj didelis
vir- meldžiu atsišaukti antrašu:
P. Karalius,
storas ir keturi kambariai, viršui du
107G1 Michigan, ave.,
Pullman Sta. flatai po 4 kambarius, gazas, elektriką ir 1.1. Geroj, lietuvių apgyventoj,
Cbicago, 111.

šūnėje. džiaugsitės patjs.

M<;s

—

ciškaus

atsidursite bedarbės dugne, gali
bučcrnėje
buti pervėlu. Jus sužinosite ne kalbu ir
tiktai budą, kaip atsigi'iti nuo lenkiškai,

Kartaus Vyno Elixirui, kuris vi-

MD

BALTIMORE.

<urią mylite."
"Mielu

šiądien,

"Aš žemiau- pasirašęs,
2342 S. Leavitt at. Bclza:
Zig. Mitkevlčia.
M. J. Tananeviče,
670 W. 18tb st. noriu
jteikti mano geriausią pa34;") Kcns'ngton ave.
Mike Valaskaa,
dėką Trinerio Amerikoniškam
1700 N. Ashland ave.
M. A. Vabol,

P.

KAD TAI ANKSČIAUSI

į

av.

1841 S. Haiatcd st.
733 W. 14tli PI.
Fr. A. Jakutis,
P. M Kaltis,
1607 N. Ashland ave.
3416 Auburn av.
Ant, Kasperas,

Ant. Jaukauskas.
Balt. Juozupavičius,
Jan Mlle\/ski.
vaAnt. Plocboclrl,

apie pusė

HaUtedst.

o.

iš dienos

2340 W. 2

stiprus. pilnaa gyvumo ir energijos. Liguistas
žmogus rūpinas, jaučiasi pavargęs, nusilpęs ir galutinai sunaikintas.
Jeigu jųb jaučiate bent vieną minėtų simptomų, tai neatidėliuoklto, bet tuojaus pradėkite vartoti
yra

Pajieskau savo tinro orolio Pran- ti čia ant vietos už gerą prekę. ToRadvilos. Jaunelių kaimo, dėl pirkit čia farmas ir bukit sau boGruzdžių vol., šiaulii.i pav., Kauno gub. sais, užslauginkit sau maistą gerą ir
Jis pats, ar kas kitas teiksis atsi- sveiki}. Galėsit gyvent sau laimingai,
nereikės dejuot, kad bedarbė atsiranšaukti adresu:
da. Taipgi męs turime ant pardaviDominik Radvilas,
dieną. Rašykite 2124 Forbes st.,
Pittsburg, Pa. mo pigių gerų farmų Wisconsin valstijoj.
nes paskui, kuomet
Kuris norit pirkt malonėkit atsiPajieškau darbo; už pradžią mokslo

geresnin gyvenimam
Jus
liaus, stovėdami savo laimės

1LL.

"Aučros" u kai t y k., 3140

pilną atsakymą, rašydami antra: Lietuva Pub. Co.,
Dictionary
Dept., 3252 So. Halsted st., Chicago. 111. Jums pilnai bus duoti
visi paaiškinimai.
Neatidėliokite
šu

bedarbės, bet gausite nurodymu
uždyką), kaip prasisiekti

vietose:

šiose

savo

klausimus

savaitę (visai

kiekviena

CHICAGO.

at-

laikyti savo besimokinančio sunaus: "Kaip! Jau devinta valanda, o ji;ai dar miega?!"
Šeimyninkč: "Taip, bet tai atleistina—dar

KUR GAUTI

gyvenime—j tuos
galite gauti uždyką

adresu:

Žmogus

Sveikas

Nežincrb-j

Jau 22 metai, kaip šita Banka užsiima siuntimu pinigų ir šifkorčių, ir per tą laiką išsidirbo geriausią systemą, pagal kurią galime greičiau ir pigiau persiųsti pinigus ir sifkortes negu kitos bankos.
Musų laivai išplaukia iš Xevv Yorko kas antra diena
perplaukia mares su 5—7 dienomis.
Lietuviai, iš kitų miestelių, važiuojanti krajun per
Chicagą, pribukite j musų Banką 9 valandą ryto: Utarninke, Ketverge arba Nedėlioję, tai nereiks čia laukti.
Męs toje pačioje dienoje išleisime jus i Xe\v Yorką,
kurį pasieksite aut rytojaus vakare, ir ten tą pati vakarą
paims jus ant laivo. Tokiu budu nereiks Xe\v Vorke

ir

nakvoti nei kaštuotis.
Ant pinigų, kokius turite, pasiimkite iš savo bankos
čekj važiuodami į Chicagą. ir atsivežkite pas mus, o męs

jį jums išmainysime ant ruskų pinigų, arba pasiųsime
j krajų taip, kaip norėsite.
Važiuojantiems į krajų męs parūpiname nuo Rusijos
Konsulio pasportus, su kuriais Rusijos valdžia liuosai
perleidžia per rubežių.
Kurie reikalaujate pasportų, tai prisiųskite mums 3
dienomis pirm išvažiavimo savo vardus, pavardes, metus ir krajaus adresus, ir $3.00 pinigų, kad męs suspėtume į laiką pasportus parūpinti. Taipgi kas turite didesnius pinigus vežtis, galite ant jų paimti iš savo bankos čekj (draft) ir tą čekj prisiųsti mums pirm laiko,
su nurodymu, kaip norite juos krajun persiųsti, kad męs

galėtume j laiką viską surengti.
Musų

adresas yra šitoks:

A. OLSZEVVSKI BANK
3252 So. Halsted

St.,

Chicago, III.

Kur Galima Rasti Tūkstančiai?

Telephone

Canal 285

Geriausia Gyduolė
PLAUKAMS

JŲ/1

K. KATUTIS

šaknis,
•ustiprioa ekelp;}, sujudina
plaukus padaro .švelnius, blizgančius,
Kcriausis

yra

vaistas

IJandruff

nuo

"lusku". Vartojant du ar tris kartus
j savaitę, sustabdįs plaukt) slinkimu.
Trinkte gerai į skclp), ant šaknij
kas antra ar trečia diena.
.-rėkė 50c. ir $1.00.

LIETUVIŠKAS
GRA BORIUS

F. A, POSZKA'S PHARMACY

710 W. I3th S!.

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

Chicago
Tel. Canal. 2118

F. P. BRADCHULIS

DR. A. YUšKA

Attorney & Counselor at Law
30 N. LaSalle St.f Cor. Wasninjto,i St.

LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 SO. HALSREO ST

Stock

CHIGAGO, ILL.

Eichange Bldg.,

Roo.nj 1107-1114

Telcphone i'ranklln 1174
Lietuvis advokatas, baigęsteisių mokslu \ ruriloje. Veda visokias bylas, civiliškas ir tri«
minaiiskas visuos* teismuose įsuduoss).

COKNER 18th STREET

6yv. 1123

Tel. YARDS 1532

S. Halsted

St.,

arti 3kna

Telephone Vards 2JVJ

j

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
3250 So. Halsted St., Chicago, III.
Gydo visokias lipas moterių, vaikų ir
vyrų. Specialistai gydo limpančias, užsisenčjusias ir (paslaptingas vyų ligas

3252 So. Halsied St,

CHICAGO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
[steigta 1893

Amer. Liet,
1. Skambančios

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.
f UI IMA

pinigus taupininiui

vieno Doliario iki

nuo

3 procentą metams.

sumų ir moka už

didžiausių

SKOLfXA pinigus pirkimui ir
statymui namų Chieago9 mieste.
f'ICRKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir
ism< (kesčių.

ant

storus

Daugelis žmonių, atvykę j Ameriką, padarė čia tūkstančius. Kokiu budti? Nes jie išmoko anglų kalbą, ėjo biznin ir, ačiu anglų
kalbos žinojimui, savo reikalus galėjo vesti su visais Suv. Valstijose gyvenančiais žmonėmis. Pirmą žingsnį ir pamatą savo
laimei jie padarė, kuomet pradėjo mokintis anglų kalbos.
Jei
tūkstančiai pasiekė savo laimę tokiu budu, kodėl Tamistai tas negalima? Kiekvienas lietuvis dabar lengvai gali tai atsiekti, .nes
gali jgvti "Lietuvos" Lietuviškai-Anglišką ir Angliškai-Lietuvišką

lengvų

PERKA ir parduoda Morgečius ir
Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą
AT V AŽfA\ L"SI F,M S Chicagon
iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant
amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto
pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus

Žodyną, didžiausį, rūpestingiausiai sutaisytą ir sulyginamai pigiausj žodyną, kokis kuomet nors pasirodė tarp lietuvių. Su šio
Žodyno pagelba ir nemokantis gali viską perskaityti ir suprasti
Pasiskubinkite!
angliškai. Trečioji Žodyno laida jau baigiasi.
Kaina abiejų dalių—$6.00, puikiuose, brangiuose ir drūtuose apdaruose (kaip ant paveikslo)
$7.00.
Lietuviškai-Angliškoji
Dalis—$2.00, gražiuose apdaruose—$2.50. Angliškai-Lietuviškoji
Dalis (..u nurodymu, kaip tarti kiekvieną anglišką žodj)—$3.00,

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon.

P>f/I\ 1LRIAMS duoda Čekių
knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai
yra praktiškiausias ir'lengviausias būdas
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be batikos
čekių negali šiądien atsakančiai savo biznį ves:i.

—

drūtais

vagis,

ne

pigiai.
prie kurios

ugnis negali prieiti.

ir

gali šioje Rankoje atlikti

reikalus

savo

3252 So. Malsted St.

UŽSIRAŠYKITE

SAU

AR

Prenumerata "LIETUVOS

Chicago,

III.

GIMINĖMS

SAVO

LIETUVOJE

metams $6.00, pusei
$3.00, norint-gi gauti du kartu savaitšje po 3 nura. antsyk,
metų
metams
$4.30, pusei metų
$2.15. Lietuvoje: metams
$3.20,
pubt>i metų
$1.60. "LIETUVOS UKIMtNKO" ęrenum. metams
Ameiikoje
$2.20, pusei metų
$1.10; Lietuvoje
metams
$1.65, pusei metų 85 centai.
Ganer. "L. ž." ir "L. U." Agentūroje Amerikoje galima gauti visos Europos leidimo kningos.
Reikalingi yra agentai. Užsakymus
ir piningus siųskite Bendrovės vyriausiam atstovui
Amerikoje šituo
—

—

—

—

ATHOL, MASS.
Kaz. Granickus,

A.

BALTI MORE, MD.
L. Oawlla.
Vincas želvis,

IGoi N. Castle
520 W. Conway

BROOKLYN.

N.

J. Ambrozėjus,
Vincas Daunora,

i\BWARK,

125

E.

7th

ot

Y.

120 Grand »t
229 Bedtord Ava

VaraškevičiuB,

70

Lafayette

nių.

PITTSBUKO, PA.
Baltrušaitis Bros.,
2400 Flfth ave.
fc>. Petrunas,
413 Earl st. jonas A.
46 So. 22-n<l at
Ignotas,
445 Staamm st.
Pa« šluoa mus agentus galima u* Pins Zaviackas,
1514 Rosa ave.
■Įsakyti "Lietuvą" metams ar ai c Juoz. P»trikya,
pusėj metu ir užsimokėti.
PITTSTON, PA.
J. Kazakevičla,
103 N. Main st.
CAMBRIDGE. MASS.
72 N. Mam st.
P«t.
Balkevičiui, 877Cambrldgo st J. S. VaSkeviCiius,
BURLINGTON,

A.

N.

J.

GRAND
C. Keatraitis,

GAR Y,

IND.

IT l■

Gri&itis.
708 W. 17th PL
W. Gaižauskas, 10759 S. Michlgan av.

Adomas Jodelis,

1709 Rublo gt,
2232 W. 24 tb st
920 W. 2Cth PI.

8139 Vlncennes Rd.
3240 S. Vprgan st.

KENOSHA,
Petrauskas,

LEWISTON,
Vllanlškte,

J.

J.

WI9.

712 I'ark st.

PARK,

Bldg

lietuvišku KNYGŲ

Reikalaukit vieno

nume-

LITERATŪROS LAIKRAŠTIS,
IŠEINA CHICAGOJE

—

seniausios iki naujausios
laidos, pilnai naujas katalogas,
80 pusi., bus
prisiųstas DYKAI.

MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia g; li gauti
£erU inazikališkų instrumentų
katalogą, įvairiausių armonikų,

koncertinkų, klcrnetų ir
Kaiant

Išėjo
"JAUNĄJĄ LIETUVĄ" leidžia bendrovė, inkorporuota sulyg
Illinois valstijos jstatymų. "JAUNOSIOS
LIETUVOS" prenumerata metams $3.00; pusei metu
$1.50; atskiras numeris

Broadvvay,

BOSTON, MASS.

903 W.

ILL.

Vaidila,

NAUC.ATUCK, conn.
Inamaitis,
6 Curtis

at.

25 centai.
Tatai užsirašykite tuojaus,
adresuodami:

"LIETUVĄ"

GALIMA GAUTI
Jos A. Duoba,

PAS:

1234 Miehigan ave.,
Sheboygen, Wis.
P. BARTKEVIČIA.
877 Cambridgo st., Cambridge, Mass.

33rdSf.,

CHICAGO, ILLV

r

YdSLflFTlJ
^

KNINGELE
Ši kninf*elS svarbu perskaityti kiekV
KUI. MOTEKEI ar MERGIvienam,
NAI. Jivitirrru ligiai naudinga ir žingeidi
Ji paraayla labai užimančiai tr gausiai
paveiksluota. Prisinsk 25c krasos ženkleliais, o tuoiaus apiaikysį t) ziogeidiię
kningelę. Adresuok:
M.G.VALASVA9

Kenalngton

Ave.

Chlcaflo,

UI.

PIRMAEILIN1S BUFETAS
Saitas alus, gera

deg-

rai.
:

Priima svečias

kaošlrdlngiausl&L

:

3200 S0. HALSTED S T.

privalo žinoti, kokią
milžinišką svarbą turi spau-

GERA PttOGA!

Užsisakykit kasdieninį
"LIETUVOS"
priedą apie karą.

Skaitykit apie jj

ant 5

ir

įlT00

Chicago,

puslapio.

Ar

jubilėjaus

at-

Knygos

didumas 153 puslaKaina tik 45 centai.
Imant didesnį skaitliu,—dar

piai.

kDygasOOc. pigiau.

pigiau.

P. Mikolainis
New York City

Adresuokit.
ir

prisiimdami

Publishing Co.

3252 SOUTH HALSTED STREET,

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

CHICAGO, ILLINOIS

JUBILIEJAUS NUMERIS.
Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir
išleisti jubiliejaus numerį galima tik
viena sykį i 15, 25 ar 50 metų. Toks
tai retas atsitikimas.
Ir Jie metai tuo yra žymus, kad
didžiausias lietuvių laikraš'is "Katali-

svetimų žemių pinigus mai- j
perkame ir parduodame. Par- į
o

duodame šifkortes ant visų linijų J
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus
ant geležinkelių po visų Ameriką ir

kartu

pinigus:

Lietuva

Town of Lake

;

kas susilauki 15-os metų joiliejaus ir
išleidę gražų jubiliejinį nutr.erį, pilna
paveikslų \r indomių raštų. Amžinos
svarbos šitan.e numeryje yra ankietą j
klausima- "Kas šiandien butų svarbiausiai lietuvių kulturos pakčlimui Amerikoje?"
Šitą jubiliejinį "Kataliko" numerį
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Už
10c. bus prisiųstas kiekvienam. Reikalaukite tuojaus, kol neišsibaigę.
Rašydami adresuokite:

Europą.
Mubu Banka išdirba visokius raštus
ir dokumentu? visose kalbose ir duoda rodą lietuviams visokiuose atsitikimuose lr reikaluose ypatiškai Ir
Tik kreipkitės vlršmlnėpt,.- laiškus.
tu antrašv.

J. M.

TANANEVIČIA,

3249 So. Morgan St.,

Hhonc Drover 505

Chicsfo, III.

DR. K. DRANGELIS

III.

interesuojiesi

kada nors gerais ir teisinkurie gali atnešti naudą ir pi-

Chicago,

THE BRID6EP0RT GLGTHIN6 GO.
3246 So. HALSTED STREET

CHICAGO,

ILL.

nori

III.

—

Plaukų Dabinimo,

nikuravimo.

mokykloj.

Ma-

Galite

pinigus uždirbti
Išduodame diplomus.

DU-KART NEDELiNIS LAIK-

Ateik pas mus, ir matysi, kaip
pigiai męs

parduodame siutus. Nebuvo girdėti tokių pigutttynų!
Siutai $30.00, $27.00, $25.00
parduodami
$18.50
Taipgi turime daug visokių siutų, kur parduoda už $6.50, $7.00 ir $10.00.
Pasiskubink,
kol dar yra geras pasirinkimas.

Jei

teisingu žinių iš Anglijos,
užsisakyk sau metams ar
Priešai A. Olševskio Banką
pusmečiui
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ"
Vienintolj Didžiosios Britanijos li»tuvių-katalikij-tautininkų
laikraštį,
kas dvi savaiti. Kaina su
Eikit dirbt,—nesivalkiokit! Išmokit einant}
i namus metanus $1—pusbarberio biznio; maži iškaščiat, pra- prisiuntimu
50 centy.
mečiui
eldėkit locng. biznj. Klauskit smulkAdresas:
Nossokoff's Barber Sohool,
menų.
Rever. Jos. Norbut,
Pittsburg, Pa. Moteris išmoktnam
Mossend,
Lanarkshire,
Scotland
barberiavimo,

3261 So. Halsled Sf.

Kodėl Neskaitai!!
gais apgarsinimais,
nigą užčėdyti?

io-metinio

gavimo spaudos rengėjams.

Sitą apgarsi"Lietuvos" ir $1.00 per
mtTiey order1, tai ęais visas 4

sutartį-

"JAUNOJI LIETUVA"
4611 So. Paulina St.

Spauda.

Sitą knygelę
perskai.
tyti visiems laikraščiu skaitytojams.
korespondentams

Kas atsius iškirpę

singai,

kultū-

verta

nimą 15

nome,

tautos

Kultura ir

tiE<;kaityti ir rašyti bo mokyto..15c
jo
Nauj&s Budas mokytis rašyti be

Box02

kiekvienos

riškam gyvenime, ^odėl patariame perskaityti labai žingeidžią ir naudingą knygą

L1ETUVYS DENTI8TAS

po spaudo* antra laida
DR. F. MATULAIČIO

MOTERŲ LYTIŠKOS HIGLIENOS

K. ZURAITIS

Visi

da

VALANDOS:-nuo 8 iki 11 ryte nuo 1 iki
nuo 7 iki 9 vak Neilėliom pagal

ką išėjo iš

TEISINGOJ

349

304Wharton St., Fhiladelphia, Pa.

Viso

METŲ

Atgavo Spaudą

K0DELL, Knygius

4 popiet

man

Tik

adresu:

—

1.1.

laišką, paniin€k katra
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kartu?
Reikalingi knyjų platintojai atėnei il mažesnių miestelių, pardavinėti
knygas ir laiškams popicras. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS v
„

J.

25c.
50c.

iš spaudos jau penktas numeris.

nuo

tinė, kvepianti ciga-

2*219 Lake at.
MINEHSVILLE, PA.
F!ar:anau3kas,
Bot 538.

J.

inDa"Atei-

$25,000.

užsirašyti

IR

Gaivinti jauuąją. Lietuvos dvasi?;
Saugoti, kad nesentą ir nebūtą sendinama siaurose
užsikirtimo ir fanatizmo ribose lietuviu
mintis;
Gaivinti šviesų laikotarpi musų gyvenime ir literatūroje,
Tai yra "Jaunosios Lietuvos"
uždavinys.
Visi jaunieji dvasioje lietuviai
rašytojai kviečiami bendradarbiauti "Jaunojoj Lietuvoj."

pažiūrėjimui uždyką.

SO.

M E.

LOS ANGELES, C AL.
O. Mankus,
319 Germaln

VVlad.

laikas

366 W.

14 Suinrocr at

KENOSHA,

MSLROSE

ant

MOKSLO

PUSLAPIŲ DYDŽIO,

St.

Kaip Lietuva

Vaikštinėjo meška, Malūnėlis,

Priimamo pinigus j Liauką užčėdinuo vieno doliario ir
daugiaus
ir mokame trečią, procentą ratomls
Siunčiame pinigus j viant metų.
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei

NUO VASARIO MĖNESIO, 1914 M.

formato, 8 pusi.
metama, o

Adresuokit taip:

WIS.
415 MIrIdle at.

J. Sukelia
P.

rio

H—o. H1HW.Į_|

INDIANA HARBOR, IND.
B. Yaslulls.
3604 Deador st
Petras Kurkulis
Chlcago, 111,
M. K.

New York, N. Y.

—

Antanas

K.

korporuota

2 KATALIOGAi OYKAI!

r■■ ■ IBil |||Į

1109 Jefersou st.
Melkinis,
HEHIUN, ILL
J. T. Adomaitis,
820 So. 16th st,
CHICAGO, ILL.
Juozas Aleksa,
8374 Rerkoff ave.
Juo/.. Brakuis,
3327 Lowe ave.
'S d. Butkevlčia,
3153 Emerald are.
Johu Bimba,
1801 S. Johnson st

Jonas Visockis.
Ant. Zelnys,

64

"ATBITBS*"

Ant.

Julius Kaupas,
J. A. Rimkus,

Dilelio

MĖNESINIS

ži-

"Ateitį" išleidinėjį bendrovė,
tį".

10

Lie

kur namas mųs po
Maršas dainorių Clark
Meldžiame kreiptis šiuom

—

"JAUNOJ! UETUVA15

laik-

Kaina ra $1.50
85c. pusei metų.

CICERO, ILL.
K. Boczkuą,
1318 So.

49th Ct
RAPIDS, MICH.
448 Leonard St. N.W.

bepartyvlškas

daugybę {vairiausių

bar

Sudiev

įimui

raštis, tarnaujantis jaunimo
ir kulturos reikalams. Talpina

ir

LIETUVIŠKA BANKA

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

"Ateitis yra

8t

Vilija

adresu:

"ATEITIS"

Ambrazevlčla,
178 Ferry st.
NEW BRITAIN. CONN.
M. J. Cheponia.
510 Malu st
PETERSON, N. J.
A.

—

Naujas Savaitin s Laikraštis

J.

N.

V.

st
st

iki 9 vakaro.
iki 6 vakaro.

—

YORK,

Lesniauskas.'

28 Esrcx St

—

Morgan

Kertė 32-ros gatvės.

dų.su paveikslais (apdaryta). .35c

ŽINIŲ" Amerikoje:

—

NEW

3149 S.

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

Cramatika a.:,rli5koskalbn-niky t i^be mokytojo(apdaryta)$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip moky-

Pažangiosios pakraipos dienrašti "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETUVOS ŪKININKĄ" per šitų laikraščių generalę agentūrą Amerikoje.

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME
aplankyti ir mūsų Banką.

••LIETUVOS" AGENTAI.

Dr. G. M. Glaser

10c
mokytojo
Aritmetika mokinimuisi rokuo*

CH1CAGO, ILL.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto
Nedeliomi nuo 9 ryto iki l po
pietų.

Pasitikėdamas, jog gerbiama publika

—

Biruta,
va

Morgan St.

ir toliaus mane rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieną ir naktį. Esiu specialistas ligose vaikų, moterų ir vyrų ir užsendintoso ligose,
30c. Darau visokią operaciją.
30c. Liejuosi su pagarba
30c.

dailiai

A. OLSZEVVSKI, Pras.

per laiš-

A. OLSZEWSKI BANK
12S2 So. Halsteii St.,

50c.
50c.
40c.
50c.

su

LIETUVA PDBLISHING CO.
Lietuviai iš kitų miestų ir farnui
kus. Rašykite adresu:

nos:

M. Glaser

apreiškia

Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Yards C87.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visus ligonius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.

7. Apleistas Koschat
8. šarka J. Naujalio
40c.
9. Baimė, versta iš rusų kalbos.. 30c.
P. S. Ilektografu atspauždintos žemiau minėtos jvairios tautiškos dai..

4532

pagodotai visuomenei, jog ėsu seniausias gydytojas
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni*
mą i savo Iocną nam$ po numeriu

Varpn.Sajnngos

stygos M. Petrauskio
2. Graži gamta M. Petrauskio
3. Lopšinė daina J. Naujalio
4. Barkarolė J. Naujalio
5. Kur bakūžė samanota S. Šimkaus
6. Dvi daini S. Šimkaus

padirbtais aptaisais—$4.00. Reikalaukite knygelės
žodyno aprašymu. Išsiunčiama uždyką. Žodyną išsirašydami, ar knygelės su aprašymu reikalaudami, rašykite:

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus
rejentališkus raštus gerai ir
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai Įrengtoje
Bankoje,
nė

siuomi

3149 S.

..

juos

Humboldt

Dr. G.

KNINGYNE

metuose.

Telefonas

RAŠTIS

EVESKIO »

Dienine ir ilAlfVIfl JI

Vakarine

MUIVIIVLA

MOKINAMA:
Angių Kaiui nuo pradinis iki augtflauslal
Aritmetika
Augštssn. Matematika

Istorija, Geografija

.LietuvitĮ

Lenkų

["UOS
7

Knygradyste 0ra!rašf.
Laišku rašynr.as

Politiška Ekonomlla
Prekybos Uisis Ir tt
G. Leveskis, Vedėjas Mokyklos

3106 So. Halsted

St., Chicago.

Eina jau 25 metai
Utarninkais ir Pėtnyčiomis
Prenumerata metams

W. 8.

$2.50

pusei metų $1,25
Adresuokit taip:

B0CZK0WSKI C0,,
Mabanoy City, Pa.

SUS I-V IE NIJIM A S\

,New City
i Savings Bank

'LIETUVOS'
SPAUSTUVE
AR

3252

f

A.

Į

4601 So. Ashland Ave,

J.

L

AR

SIUNTEI

mums

savo

KADA

adresą,

o

męs

lingas blankas.
Męs

organizacijos. Moka pašalpą ligoje po
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius
tos

E

R
I

^ $300

ŽINAI

PINIGUS

\A
M\

prisisideti

T

III.

—

CHICAGO. ILL.

prie

E

KADA IR IS K IR GERIAUSI IR
GREIČIAUSI LAIVAI IŠPLAUKIA
IR KIEK SIFKORTk KAŠTUOJA
Parašyk mums atvirutę, paduodant savo vardą, pravardę ir
tikrą adresą, o męs atgalia pačta prisiusime pilnus padavadijimus.

South Halsted Street

1886 M.

Kiekvieno lietuvio privalumu yra

I

BIERŽINSKI, Pre9.

Chicago,

ĮSTEIGTAS

PER

MUSŲ BANKĄ?
PriBiąsk
pasiusime musij rubliu kainas ir reika—

aprūpiname visus Bankinius ir Seno Krašto reikalus
pigiai,
ir tinkamai. Kiekviename reikale
kreipkitės į murnis.

greitai

V\

m

Išmokėjo

I

u\

našiems ir našlaičiams

šalpų $91.797.68; įvairiems kulturos
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.)

posmertinių pareikalams $8.431.18.
$64.620.36.

PUIKI FARMA
Didelė farma iš 325 akerių, tame apie 200 akerių išdirbtos žemės,
o reštas miškas ir ganyklos,
žemė nesunki išdirbimui, gera kornams,

bulvėms, javams

ir daržovėms. Tiktai keturios angl. mylios nuo
•trytkario ir geležinkelio ir tik 6 mylios nuo miesto. Puiki vieta.
Aplink daug lietuvių farmerių.
Ant fanuos visi naujausi ūkiški jtalsymai ir jrankiai. Sailo (raviginimui kornų) ant 25 karvių, tartokas lentų pjovimui, geri budlnkai;
4 arkliai, dvi poroB jaučių, 16 karvių ir t.t. Viena mylia nuo "krymeri," kur sviestą dirba ir visą pieną, superka. Mokykla ant farmos
,auko. Parduodama su visais šiemetiniais javais.
Savininkas patu prižiūrėti negali. Todėl parduos ant lengvų Išlygų: gali parduot visą. farmij, arba dalimis (nes susideda ji iš dviejų
farmų viena prie kitos), gali išmainyti ant gero namo mieste. Kas
nori artimesnių žinių, tegul atsišaukia adresu:

o

ŪKININKAS,
260 €. Main st.,

Amsterdam, N. Y.

^

j

E

A. B. Strimaitis, Centr. 5ekr.
307 W. 30th St.
Now York, N. Y.
#

LIETUVIU APDRAUOOS DRAUGIJA

VISOKIUS

Antanas A. Slakis

mai ir Lotai
Laikai
ir žmones

A DVOKATAS

gerinasi. darbai pradeda geriau eiti, taigi
pradeda geriau pirkti namus ir lotus.

Pirkimas namų

ar

lotu yra geni

daiktu, jeigu

Veda visokias

kur properčių kainos
visiems tas pasiseka.

obstraktus ir

kjla augštvn. Vienok ne
Yra žmonių, kurie pora metų atgal pirko lotus
(lary, fnd. po S500 ir $800, pasitikėdami ant jų uždirbti. bet. tenai darbams

rėtų

lotus už pusę to

savo

sumažėjus, šiądien jie

no-

bet neranda

pir-

parduoti,

tokių, kurie pirko

Room 1014 Association Bldg.
19 So. LaSalle St.

lotus po kontraktu ant iš-

pigiai

nepuola,

ir

Telephone

Konstitucijas,
Vizitines ir Biznio

Korteles,

Uzprašymus
Ant vestu Au,
ir

Baliams

r

pavaišinti
Daktarai

So.

Halsted

S=0=L-0

Street

Telephone

7 iki 9 vai.,

DROVER 5326

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose

*

Afišas,

Tabeles,
Cirkuliorius,

Ofisas

Bankos

čekius,

Laiškams ir
Konvertams

Antgalvius,
Biznieriams

Sieninius
Lietuviškus ir

Angliškus

j

5208 W, Harrison Street

Fbone Canal 1208

Tel. Austic 737

Valandos:

tvcfi-.SO iki
cuo

12:00 vai ryto
7 ;00 iki 8:00 vai. vak.

tiktai iki 9:00

0:80 iki 12:00vaL ryto

A, OLSZEWSKI BANK
Chicago, 111.

i sudėtus pinigus musŲ bankoj duolame čekių kn/ąutę, !S kurios paradyti čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Real Estate. Perka lr parduo1a namu3 ir lotus. Išsamdo bankines
skryneles (boxes) po $2.50 metams.
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus
| visas svieto dalis.

tg. Dirbu naujus
ir gerai pataisau

f

Bankos Valandoe: Panedėliais, seredomis, ketvergais ir subatomis nuo
S ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utarninkaia ir petnyčiomis nuo 8 ryto iki
f. vakaro.

relefona8 riumboldt 4532
Atdara
L.

senus

tus.

insl.-umen-

3231 S. Halsted st.,

frilpogi Rusiškai-Turkišky maudyklių
kambariai ir moterin.'?.
Harzdaskutykla krūvoje.
Chicago.

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

LIETUVOS REJEHTALISKAS BIURAS
A. OLSZEWSKIO BANKOJE

3252 SO. HALSTED ST.,

CHICAGO.

BIURO VALANDOS:

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis
Nedėliomis

nuo

nuo 6 iki 9 vakarais
9 iki 12 rytais

Chicago,

Chlcago,

Illinois

Yards
Užlaikome tik

155 ir Yards 551.
geriausius vaistus.

South Halsted Street

0. Jonikiene

CHICAGO, ILL.

3364 S. Halsted St.

siunčia

Chicago,

III.

-aiškus tik tiem atsakome, kurie
už 2c. štampą.

pri-

f7. A. Jcsapaitis, Aptiekos Provisorius.
3601 So. Halttad St.

Chicago

S!l.

jusų Bell telefono

vyrų

ir

moterių,

laivai tarp Lifpoir Ncw York ir nuo Nf w York iki Uotterdam ir Liepojiiis. Vidutini* kainos. Kreiptis
E. Johnson
prie
Co.. Gtn. Pass. Age/its,

jaus

37 Broad\vay, Nevv

York, N. Y.

OFISAS—K»mpsi 31 ir So. Haltfed gal,
(Ijnalau ttritptitkia.) X CWC*M,

po

Chicago. Apdraudžiu namus ir rakandus nuo ugnies geriausiose kompanijose, kaip Royal, North Western ir kitose,
kurios turi po keletą. milioDų
kapitalo. Taipogi parduodu farmas 90 visą Ameriką ant labai
lengrę išmokėjimų. Duodu paskolas ant pirmo mortgage.
3112 So. Halsted et.,

CHICAGO, ILL.
Telefonas Yards 3159.

fra

armija '200000

jums patarnavimai

kad

butu kuodidžiausias ir

kuogeriausias.

ILL
Ar

lr lotus

Bell

dirbančių krūvoj,

dvicjt} sriubų pasazicriniai

visą

F. A. JOZAPJIilO APTIEKA

Didžiausi

raktas

yra

patarnavimo.

Cicero, III.

ANTANAS VISBARAS

Ypatinga atyda atkreipiame į gerą išpildymą receptų. Reikalui esant, melditame pas mus kreiptis.

(Kampas

Už

Karopis 23čiMjit?;«

TELEPHONE DROVER 1924

34 tos)

telefono

DuNTiSTAS

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

RUSIJOS

tuve Nurse, Akušerė
:
ir Masažistė. :
1339 8. 48th Ct,

System
Išmintingas sveikimas

Greičiausi, Puikiausi,

Tel, Carui 4052

Telefonas

3252

įlETUVŪS REJEHTALISKAS BIURAg

kan^D08

Chicagoje Pirmutinė
Mokslą Baigusi Lie-

Dr.O.C.HEINE

2302 S«, Leavitt St.

VIENINTELE TIE$!0QIN£
LINIJA TARP

Anna A. Tuttlis

Parduodu namus

Geriausia Akušsrka

RUSIJOS
AMERIKOS

111.

KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.

1914-1916 W. Division Street
Arti Robey st.

Tel. Morton Parh 351

Nesikreipkit

Dlen* ir Nakt).

Rusiškai-Turkiškos ir visc'viu
rųšių maudykles.

SPAUSTUVE

liškus Raštus Geriausia Padaro

FR?JiTIunv?v[ŠDIRBEJAS

J. J. STASULANIS,

'LIETUVOS'

Rusiškas Dovierennastis,
Pirkimo Namų ir
Biznių ir Visokius kitus Rejenta-

George W. Swigart, Swigart Tract'o savininkas, nori pranešti, kad
Lietuviai visose Suvienytose
Antanas Kiedis daugiau netarnauja pas jj.
Valstijose žino Mr. Swigart'o žemes Michigan e. Daugelis jusų turi dabar
jo mapą. šioji mapa rodo miestus VVellston ir Peacock, kuriuos Mr.
S\vigart išsklypavo. Wellston yra 12 myliu i šiaurius nuo Peacock ir yra
su gerais storais, kurie neša geras randas, ir parjojo vyriausioji Michigan'o buveinė, kur jisai laiko ofisą ir aštuonis
duodame juos ant labai lengvų išmokesčių. Įmokėk
automobilius, kad rodyti laukus. Mr. Swigart yra nutaręs parduoti šią žemę
tiesiog lietuviams ir tokiu budu išgelbėti jus nuo komisijų mokėjimo. Kuotiek, kiek gali. o reštą pati namo randa tau išmokės.
met jųs perkate nuo jo, jųs perkate tiesiog. Jisai varo plačiausią laukų
Taipgi ir lotus parduodame ant lengvų išmokesčių.
biznj Michigan'e ir kas dvi savaitės veža visą karą pirkikų | šiuos laukus.
Paklauskite exkursijinių dienų ir ratų, jokių kaštų už automobilius. Jisai
tik
o
ant
$500,
Įmokėk
reštą
ilgų metų išsimokėjimui.
turi 50,000 akrų, iš kurių galima pasirinkti. Jojo lietuviška kolionija Mason,
Atmink, kad už Šituos lotus už pusės metų, gausi
Manistee ir Lake pavietuose yra didžiausia Suvienytose Valstijose. Jisai
yra pardavęs šimtus farmų lietuviams, kurie yra čia apsigyvenę ir kuriems
kelis šimtus daugiau, negu šiądien moka. Čia yra
gerai klojasi. Jeigu Jųs neturite mapų, rašykite tuojaus dėlei vienos,
ir
sužinokite
vieta, kurioje yra gera ateitis. Ateik į musų Banką
literatūros,
viską apie sią
naują Lietuvą
taipogi
Laukai
nuo
Amerikoje, kur lietuviai yra liuosi ir reprigulmingi.
ir dasižinok apie tai.
arti
ir
ir
už
gražių ežerų
akrą,
upių
gerų miestų. Lengvos
$10 iki $25
iki
ir
nuo
kas
mėnuo.
$U00 įmokėti
Kuomet žemė yra
$50
$10
sąlygos
pusiau išmokėta, jisai apdraudžia jus be jokių kaštų; taip k^d jeigu jųs
dalis
užrašoma
mirtute, tai likusioji
jusų šeimynai. Pasiklausk vadovaujančių lietuvių Ckicagos ir ant laukų dėlei atsiliepimų. Jie papasakos jums
ir
dorumą, teisingą reikalų vedimą su
apie Mr. Swigart'o finansini stovi
visais lietuviais lybiai per praėjusius metus. Daugiau lietuvių atvažiuoja
iš
daugelio valstijų negu kad kuomet nors pirmiau.
pirkti žemės šįmet
Jie džiaugiasi, kad pasiliuosuoja iš kasyklų ir dirbtuvių, čia yra mokyklų,
gerų kelių, telefonų ir t. t., ir męs dabar pasiruošę pradėti lietuviška* bažnyčią. Lietuviai čia augina visokių rųšių žolių, javų, daržovių ir augina
galvijus, avis ir kiaules. Musų klimatas ir laukai labai panėši į paliktuosius sename krašte. Atvažiuokite ir prisidėkite prie šios didžios lietuviu
kolionijos. Rašykite mums tuojaus, ar Jųs galite prisidėti prie musų sekančios privatinės karų exkursijos via P. M. R. R., išvažiuodami is mano
Chicagos ofisų 11 vai. išryto utarninke, rugpjučlo (Aug.) 4 d. Tikietas nuo
NEW CITY SAVINGS BANK
Chiragos iki Wellston ir atgal $8.30, kurie atrokuojama prie pirkimo. Męs
J. J. STASULANIS,
atsakysime jums lietuviškai. Mr. Svvigart turi savo didelius vyriausius
<j.6oi So. Ashland ave., Chicago.
IR P
AVĖ- ofisus First National Bank Bldg., Chicago.
JAS MUZIKALISKŲ
INSTRUMENTU.
Sso. L. Ukso pres., St. Marcinkevicz
ANTRAŠAS:
Turiu krautuvę
George W. SVVIGART
iMce-prez., A. J. Bierzynski iždininkas.
ir dirbtuvę muziJ 1247 First National Bank Bldg.,
Chicago, III.
Priima hankon pinigus ir moka 3%.
kališkų inMrumcn-

graži spauda.

Naujausio stiliaus

agenla

Kontraktus

kiekvieną ryt}

MICHIGAN FARMOS

raidės

\ Etc. Etc.

CH1GAG0, ILL

IrT. PODLASKIS lietuviai

Pasportus, Affidavitus,

Valandos:

Ncdelioms
tuo

prie agentg, kuriems už patarnavimu turite mokėti; kreipkitės stačiai į mano dirbtuvę, bus jums pi36
giaus. Turiu
metų praktiką ir
paliudijimus iš Rosijos, Vokietijos ir
Amerikos, kad daro» atlieku kuogeriausiai. Mano krautuvėje yra
didelis pasirinkimas įvairių muzika'iškg instrumei.tų, ir mano kainos daug pigesnės kaip kitų. Jei pirkęs nebūtų kuom nors užganėdinta.*, aš permainau, arba pataisau uždyką. Savo
darbą gvarantuoju.

Kalendorius,

CHAPOSKE,

Rezidencija

172S. West 18th Street
Tarp Paulina ir Woodgat.

kįla augštyn.

3252 So. Halsted St„

A.

Moterų ir vaikų ligų specialistė

—

į Programus,

Rye

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

išskiriant icdčlias

RANDOLPH 5246

mylimą svečią.
rekomenduoja už geriausavo

sią degtinę

(Priešai 33-čią gatvę)
nuo

jei

nori būti sveikas ir turėti kuom

D-re Maria Dowiatt-Sass

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

Kaip
Knygas,

3255

*

■

216 W. Madison St.

ulyčios tarp 31-mos ir 34-tos gatvių
du metai atgal galėjote pirkti lotą už $1200, o šiądien
jau už juos moka po $3000. O kada šj rudeni atsidarys čia didysis Teatras, tai čia lotų ir namų kainos

tai:

legališkus

Turėk Savo Namuose
jjfGeriausią
Degtinę (arielką)

STRAUS BROS. GO ^ Išdirbėjai, DEP'T L;

Ant Halsted

gražiai.

Perstatymams

bet

visus kitus

VAKARAIS:

C H 1C A G O

norite, kad Jums pirktas lotas apsimokėtų, tai pirkite
jj Chicagos mieste, ant Halsted Street.
Čia jau yra padarytos ir ulyčios ir suros ir vanduo
ir viskas išmokėta, ir Chicagos mieste lotai
vestas
j

greitai

Peržiūri

BRIDOEPORTO OFISAS:

MIESTO OFISAS:

mokesčių, o kada visus pinigus išmokėjo, negali gauti
čystų popierų ir neturi nė loto, nė pinigų. Yra ir
tokių, kuriems prisiėjo mokėti už brukavimus naujų
tilyčių, Įvedimą >urų 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 į\edimas ir kiek už tą lotą paskiau gausite. Jei
Atlieka

padirba

(suduose).

dokumentus.

kėjų.
Yra ir

civiliškas ir kriminališ-

kas visuose teismuose

žmo-

nusiperka tokioje vietoje,

gus

bylas,

matei

kada-nors

Vaisius
laikraštį

"DRAUGĄ"?

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

$1
Užsieniuose metams (3, pusti a:!; $1.60
Rašydami laiškus adresuokite

"0MU8AS" atsieina ir'ams $2,

pusti

a.

DRAUGAS PUB. CO.
2C>34 W. 67th St.

Chlcago, UI.

jų sujungto veikimo

patarnavimas toks,
sau

lygaus didumu
Vartok

vietinį

kurisai

yra telefono

sviete

neturi

ir isnašumu.

ir Long Distance

telefoną apsčiai.
Chicago Telephonc Company
Bell Telephone Building
Official 100

