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Kare.

neužbaigti

pusė vėl atgauna nužudytas
vietas. Tas rodo, kad, kaip iki
šiol, nei viena pusė kitos tikrai
nuo
j veikti nedali, nors mūšiai
Ir
dabar
priešai
traukiasi.
senai
mušasi vis tose pačiose apiclin-

aparatu.

kėse.

garsina, jog nuo gedienos
jie paėmė 1,450
gužio 9
kanuoles, o iš
šešias
ir
ne'ai-vių
ir
kasdieniniu raportu 'išpuola
ir
papaimtu nelftisvėn"skaitlius
kartus diimtu kanuolių keli
desnis. Dabar vokiečiai; praneša,
smarjog prie Ablain traukiasi
kad
o
kitur,
jie atki,'- mūšiai,
muša franeuzų užpuolimus, arba
Vokiečiai

paskandinta
žveju laivų:

Iš

kitų

\nglijos pirklių

ir

vokiški kariški skrai-

duoliai

paskandino 56 pirkliu lailai\ų išnaikino minos,
o o2
povandeniniai laivai, išviso
130 pirklių laivų.
Apart to paskandinta 83 žvejų laivai, o iš
jų 24 paskandino minos. Nuo
12

pradžios iki sausio 27
paskandinta 59 pirklių laivai

karė.-,

laivelis.

d.
ir

Paskandinti

žvejų
pirklių laivai turėjo įtalpos 458,006 tonus, o žvejų laiveliai 13,31

5N5

tonus.

Ant

siaur-rytinio karės lauko,
jie jiems nepasisekė.
ir Lenkijoj nieko
taigi
vienok
Lietuvoj
paeinančios ži-j
šaltinių
tikrai
svarbaus
nepavokiečių
neatsitiko; nors
nios praneša apie
lai- 1111 i vokiški laikraščiai stengiasi
ir
talkininkų
bet
sisekimus,
nedideli, įkalbėti, kad icn rtlsų kariumenė
mėjimai, matyt, taipgi
tose pačiose ap- jau beveik tapo išnaikinta, bet
vis
mušasi
jeigu
ka<l

nežinia,

kas

su

į 7 mi"Suvienytai austro-vokiškai kajie
kaip j j pataikė tor- riumenei pasisekė įsigauti į pat
gali peda, paleista iš povandeninės svarbiausias priešo pozicijas prie
voru-

stovyklas.
Prie Italijos rubežių

iki šiol
dar didesnių mušiu nebuvo, bet
italu

žių

karittmenė

ir

įraukia

peržengė

rube-

gilyn Austrijon,

pradėjo girtis
taipgi vokiečių linija
l'rie mušimai-; prie
šimto metru atgal at>tumta.
Šiaulių ir vijimu jose vietose.
dvi j vokiečiu prie rr.be/iaus,
Ant karės lauko su Turkija
rrancitzai
paėmė
taip ir
I.f I'retre
smarkiausi eina vis prie
Almūšiai
be.-igiria. Ją daro ir vokiečiai:
svarbias vokiečių pozicijas.
Dardaneliu
ii jie giriami laimėjimais tose jau
jūrių siaurumos, nes
zatijoj franeuzai apvaldė Schepkosiaurumos
yra turkų ranko.-;c,
feurith kalvas, l'rie La Basscc vietose, kur ir rusai pasigiria.
talkininkai
didelio
iš
negali eiti prie KonIstikro vienok, kaip atsitinkanti
analai išvijo vokiečius
vi-,
ir atmušė
pa-kui -usirėniiinai rodo, karitt- stantinopolio. italai išsodino sajų apka.-ų ploto
vokiemenės stovi ant vietos, jų pasi- vo kariumcnę aut salos Rhodus.
sus norinčiu ju<- atgauti
I'erlino pra- krutinimų nei musių pralošimais, Turbut ta jų karinmcnė bus pačių užpuolimu^. Iš
siusta
pagelbon talkininkams.
nešama,
jog Vosges kalnuose! nei laimėjimais vadinti negalima.
Talkininkai
stoI
prie Dardaneliu tvireisvbė, vokiečiai is Kuršės tapo
franeuzai apvaldė vokiečių
ti
ves turi jau žemės kariumenės
bet
užpuo-Į išvyti, bet apsistoję prie Šiauvyklas prie Metzeral,
100,000 kareivių, o turkų ten yra
limas ant Reiclisackor Kopf jiems lių, ten v is laikosi, o Lietuvą
Nors Italija
vokiečiams
90,000
kareivių.
ir
kaip naikino, taip ir naikina.
"įlepa.iisekt". P»et
karės neapšaukė, bet jos
ti- Paskutinis
A
Turkijai
vokiečių raportas kaltK'pa-i^ekč užpuolimai prie
vokiečiai pri- ba, jog ant mūšio lauko Lietu- kariški laivai bombardavo miestą
gres. l'rie Ypres
Kos užlajoj.
bet voj svarbesnei
permainų nėra. Budrum,
rengė nuodingas bombas,
karėn Balkanuo- .Matyt ir čia viena
prisidėjimą
Apie
išgriovė
pusė kitos
francu/ų artilerija
nieko
tikro pasair jie įveikti negali.
Manoma, kad sa- nų viešpatijų
dingų gazų rezervuarus
ir
Iš
Londono
jsiver/.ė.į vokiečių eiles-ir pri- vo įsiveržimu Kauno gubcrnijon kyti negalima.
Bulbuk
tranvokiečiai nori priversti rusus bent Paryžiaus pranešama,
vertė juos bėgti. Smarkus
Ver- pusę savo kariumenės ištraukti iš garija ir Rumanija veda taryctizų užpuolimai buvo.ant
nielles, Lorette, Souchez ir \*eu- (Galicijos, kad sujungta austrų ir bas ir greitai stos talkininkų pubet ar ištikro jos šoks ant
villc, bet, kaip užtikrina vokic- vokiė žių kariumenė galėtų ten sėn,
ar Austrijos, apie tai
Turkijos,
iai, visi tapo atmušti. Vokiečių užsilaikyti, kad rusų kariumenę
kalbėti.
Pranašavimai
1
I'retre
*Le
nuo
buk
peranksti
štabas garsina,
galėtų
žengimo vakarų link
nevisuokas
tai,
buti,
Anas
gali
aipc
Bet
ir
t'raneuzų
Lietuvon
ir
sulaikyti.
voprie
giriose
met
bent neišsipildo
likiečiai
išsipildo,
\
s
i
siunčia
vokiečių
savo
mėginimai perlaužti
daugiau
matėme iš Italijo>
nija- nepasisekė, nors čia fran- kareivių. Dabar tarp Liepojatts greitai. Tą
Kalbėta
buvo, jog
euzai taipgi mėgino troškinančius Raseinių ir kiaulių surinko 70 besielgimo.
šoks
I'retre
prieš
Austriją tuoj po
Vien I.e
giriose regimeutų 1 pulkų) raitelių ir še- ji
gazus.
o ji
su įsikišimu karėn
šias
Kalėdų,
irancuzanis
divizijas intanterijos. Rusai
pasi-ekė perlaužti
Tas
laukė pabaigos gegužio.
silpnai ginamą vokiečiu liniją; taipgi gavo pastiprinimą iš Kaukiti jų užpuolimai tapo atmušti. no, o jiems ateina daugiau karei- pats gali buti ir su karėn įsiVokiški orlaiviai bombardavo vių iš Rusijos vidurių, todėl ga- kišimu Balkanų tautų. Jos gali
franeuzų pajūrių miestus, o tame lima tikėti, kad jie ne tik galės ir visai karėn nesikišti, jeigu
taipgi portus Caiais ir Dunkirke; atsilaikyti, bet vėl išstums vo- pasiūlymai jų neužganėdintų, arba jeigu įsikišimas butų perdaug
atlėkė jie prie Paryžiaus ir mė- kiečius atgal Į Prusus.
Ant piet-rytinio karės lauko su- pavojingas.
tė bombas, bet ir ten didelių nuo\
rtolitj nepadarė.
ienytos austrų ir vokiečių kariu\'<>kietijoj vėl kariumenėn pa- 1 n eilės gali jau istikro kuom svaršaukė naujos kliasos, taigi ar jau besniu pasigirti, nors, žinoma, ne
<.

visai atitarnavusius landšturmo taip labai, kaip jie giriasi. Čia,
kareivius, ar nemečiits. Yokieti- kaip rodosi, rusai iš Karpatų tajoj gyvenanti turi stoti iki bir- po išstumti, o jeigu kur laikosi,

Iš Kares Lauko.

Karalius Viktoras
Rymas.
pirmyn žengti negali. Su- Emanuelius šiądien atvyko ant
tai]) greitai, kaip tas bus galima. vienyta austrų ir vokiečių kavin- j fronto ir apėmė vyriausią vadoAnglijon atlėkė vokiškas Zep- iu en ė jau įs trijų pusių apgulė vyste visų Italijos armijų. Apimpelino orlaivis ir mėtė bombas j sti tokiomis didelėmis aukomis damas vadovystę, karalius išleido
Frent\vood, 17 mylių nuo Lon- rusų paimtą austrų tvirtovę Prže- Į savo armijas atsiliepimą, kuriadono ir j tulus Londono prie- mys!, bet toliau j rytus žengti, me, tarp kit-ko, pasakyta sekanmiesčius.
!5ombų cxp1iozija pa- bent toli, negali, kol tvirtovė bus čiai :
"Sekdamas pavyzd] savo difcintdė dikčiai gaisru, bet kitokių rr.Mj rankose. Bet kol austrai
stovi prie tvirtovės ir rusai ne- džiojo tėvo, aš šiądien apimu vynuostolių nepadarė.
\ kiceni povandeniniai laivai gali veržtis Yen&rijon.
Buko- riausią vadovystę visų kariškų
vėl paskandino kelis \ ukietijos vinoj
vienok austrai traukiasi Italijos jiegų... Kareiviai! Jums
priešu prekių laivus, o vienas jų prieš ten įsiveržusią naują rusų išpuolė garbė iškelti Italijos tripovandenini- laivas, nepatfmytas, armiją.
spalvę vėliavą ant laukų, kuriuos
Sa\o paupiuose rusu kariumeiš Vokietijos perplaukė GibralPpati gamta paskyrė musų tėvytero siaurumo, turinčią vos 2 lie nė gavo pastiprinimą ir privertė nės rubežiais.
Jums išpuola gartir.iški myli platumo, prisigrie- suvienytą vokiečių ir austrų ka- bė užbaigti tą diirbą, kurį su tobė iki Dar.Ianelių ir ten p'askan- riumenę persikelti atgal j kitą kiu didvyriškumu pradėjo musų
tlino anglišką mūšio laivą Tri- upės pusę.
Apielinkėse Sienia- pratėviai."
Kaoangi povandeniniai wa taipgi vokiečių kariumenė
umph.
lai«ai toli plaukti negali, nes jie priversta trauktis atgal ir tuLondonas. Oficiališkai pranenedaug gali paimti kuro ir mais- rėjo atiduoti rusams šešias vo- šama šiądien, kad anglų mūšio
Ir prie Ra- laivas Triumph tapo nuskandinto, tai Anglijos laivyno ministe- kiečių kanuoles.
kad
vokiečiai
kur
mano,
nors,
dymno turėjo jie grįžti j kitą tas torpedos Dardanclių siaururija
gal Airijos pakrantėse, turi .'■ta- upės San pusę. Ir vokiečių šta- moj. Didesnė dalis laivo aficierų
cijas, kur jn povandeniniai laivai bas praneša, jug prie upės San ir ii- jūreivių, sakoma, tapo išgel-

želio

t

10

dienai,

o

svetur

esanti— tai

link Przcmyslj yra pasiučiauMS
"Šiaulių distrikte, Kauuo guiš visų mušiu, koki iki šiolei bubernijoj, vokiečiai priešinasi muvo
Galicijoj. Rusai desperatiškai šu užpuldinėjimams su
nepaprasvalties.
Gusko\v, kur rusai buvo atstum- ginasi ant rytinio kranto upės tai didele
ugnim, bet mūšiai prati atgal.
Męs užgriebėm 2,800 San j šiaurius uuo l'rzemyslio, deda linkti
mūsų pusęn.
Oticialis Vatikano belaisvių ir 11 kulkasvaidžių. mėgindami
Rymas.
sutaikyti vokiečius,
I laikraštis Observatore Romano Mušis tęsiasi tolinus.
kurie nori apsupti Przemyslio
Londonas. Londono laikraščio
patalpino šiądien popiežiaus ofi- "Tuom pačiu laiku gen. von tvirtovę.
Mail korespondentas iš PetDaily
Icialj laišką, adresuotą; Dekanui Linsingen kariuinenč persimušė
rogrado praneša, kad kariški rusu
Šventosios Kolegijos, kardinolui per rusų fronto liniją j piet-ryMadridas.
Čia eina gandas,
expertai pradeda manyt, jog vočius 11110 Drohobycz, netoli nuo buk
Yannirteli.
Ispanijos karalius Alfonsas kiečių įsiveržimas Lietuvon
Šiame laiške popiežius išreiš- Stryj." (Rusų vėlesnis praneši- pasiūlė
yra
popiežiui keletą vietų Is- svarbesnis, negu
išpradžių
kia pasipiktinimą, kad karėje mas sako, kad po to ji buvo
manyta.
panijoj, jeigu popiežius nuspręstų
Vokiečiai dabar nuolatai traukia
"kaip ant satisžemio, taip ir ant sunaikinta).
ir
laike,

jtiriti vartojama įrankiai priešingi žmoniškumui ir tarptautiš- Petrogradas.
Rusų oficialis
italus trauktis.
P>et čia galėjo koms tiesoms.'' Tuonii popiežius pranešimas apie dalykų
stovj
but vien didelių patrulių susirė- pirmu syk viešai ir atvirai pa- Lietuvoje šiaip
praneša:
mimai, o toki patrolių pirmyn smerkia Lusitanijos paskandini"Mūsų kariumenė pasekmingai
žengimai ir pasitraukimai nieki) mą ir tai, kad vokiečiai vartoja j kovoja Šiaulių distrikte. Męs panereiškia.
Svarbesnių susirėmi- nuodingus gazus, bei pildo kitus darėme progresą j piet-vakarius
italais nebuvo ir žiaurumus, užgintus
mu austru
su
taijptautiško- nuo unijos tarp Mažeikių ir Šiaumis tiesomis.
buti dar negalėjo.
lių. Ant Žemutinės Dubisos (t.y.
visu
Už tai miestuose, italų apgytoliaus
arčiaus
pfrašo
Popiežius
Nemuno) męs atmušėm
ventuose, kaip tai: l'ola, Triest, melstis už greitesni kajrės pabai- vokiečių atakns netoli Raseinių."
[Trentino užgimė tikra revoliuci- gimą ir tam tikslui papkiria tris
Londonas. Šiądien oficiališkai
fja. Italai naikina vokiečių na- dienas pasninko.
ir pardavinės, o Austrijos
mus
pagarsinta, kad prie (iallipoli puLondonas.
valdžia prieš italus sukurstė slaNaujas anglų mi- siausalio žuvo anglu mūšio laivus, o tie užvaduoja juos per nisterių kabinetas, susidedantis iš vas Majestic.
Laivas žuvo nuo
skriaudusius vokiečius, 22 nariu tapo sutvertas ir kara- torpedos, paleistos iš vokiškos
amžius
muša italus ir naikina jų nuo- liaus užtvirtintas. Naujam kabi- povandeninės valties.
Oficiališsavybę. Itališkas orlaivis Aus- nete atstovaujama visos partijos kaine pranešime pasakyta, kad
trijos kariškame porte Pola iš- —liberalų, konservatyvų, unionis- "beveik visi al'Lierai ir jūreiviai
mestomis bombomis uždegė ar- tų ir darbo. Dvylika narių liko tapo išgelbėti."
senalą. Kariški gi torpedų nai- iš seno kabiento, tarp jų pasiMajestic buvo seniausis laivas
lailiko
Kitsubombardavo
karės
ministeris
Lordas
austrų
kintojai
Anglijos laivyne. Jis buvo pavų dirbtuves mieste Monfalcone. liener, užrubežio reikalų minis- statytas 1895 metuose ir turėjo

Prie Angres vokiečiai istikro, tttrbut, iki tokio išnainužudė savo apkasus ir paskui kinimo dar toli. Cia, kaip ir vaTiroliun italai traukia
at- karuose, al. idvi
pusės giriasi savo įsiverpę
septynis kartus mėgino >juos
vis
toliau
j šiaurius, o austrai
u
\ i.-i j
užpuoli- laimėjimais, bet ištlkro, turbut, tie
gal atgauti, bet
traukiasi
Prie
prieš įsiveržėlius. AusEcurij laimėjimai nedideli. Petrogradas
mai tapo atmušti.
italai
aut
Įsiveržė ant syk tritrijon
tapo
vokiečiu sukaip
linkinėse.

Laivas nuskendo

liutas po to,

bet iie j svarbesnius mušius neįsileidžia, kol neperžengs rubežių visa kariumenė. Dabar Austrijon Įsiveržė vien priešakinės
valdžia oficiališkai pa- kariumenės dalįs. Austrai girianuo karės pradžios mi, buk prie "Prcbazzo jie privertė

Anglijos
garsino, jog

vu-,

ir

Prie miesto Stryj
kiečiai paėmė kelias svarbias

11110

ta

traukiasi beta.

! a i i i C-1 i.

vakari- gauna maistą ir kurą. Kadangi
prailgimuose
neturi nežinia kokiu budu tapo paskanvokiečiai
lauko
nio karės
labai kuom girtis, bet ir talkinin- dinti du gabenanti amuniciją angkai nieko svarbaus nenuveikė. liški laivai Irene, si'-kuriuo žuvo
Imtynė> eina vis tose pačiose vOO žmonių ir I.5ul\vark, tai juvietose; jeigu kuri pusė paima : mių reikalu žinovas Frcd Jane
i.šp<»rą šimtu metru priešu grabių, mano, kad jie ištolo tapo
kielektrišku
-progdinii bevieliniu
arba kokį kaimą, tai dažniausia
Savo

Przemysl

smarkus mūšiai, bet iki šiol

apleisti Vatikaną

Italiją

vis

didesnius pulkus

kar«umei.čs
Nežiūrint u/.sustiprinimui savo armijos, esanginčijimų, gandas vis eina, kad čios Kauno
gubernijoj. Jie yra
popiežius Benediktas XV mano
jau pasiuntę 70 divizijų
raitarijos
ir
apleisti Italiją
gyventi Ispani- ir 6
divizijas pėstininkų linkui Liejoj laike dabartinės karės.
pojaus, Šiaulių ir Raseinių fronto, o dabar
vis kasdien
Londonas.
Petrogrado kores- dar didina. šitą jiegą
laikraščiui
pondentas praneša
Vokiečių armija, veikiančia ŽeTimes, kad vokiečių nuostoliai
maitijoj,
vadovauja gen. von Falper gegužio* mėnesį Galicijoj siekenbav.sen.
kuris parsitraukė su
kia apie 106,000. Toliaus šis kosavim kariumenę,
pirmi aus kovorespondentas praneša, kad rusų
nnt
jusią
vakarų
fronto,
Francuarmijos laikraštis talpina žinią,
ir
zijoj
Belgijoj.
kurios
sulvg
princas Joachimas,
Laike paskutinių
kaizerio sunus, vos tik nepakliudviejų savaičių
vokiečiai Lietuvoje buvo atmesti
vo Į rusų rankas
Lietuvoje, kuomet rusai netikėtai užklupo vo- atgal, nekurio.se vietose iki ,i0 ir 45
dabartinės karės.

kiečius ties

Kuršėnais,

Jie išpradžių

Kauno gu- verstų.
u

manė kovo-

ant

trumpo fronto ir, sutrr.ukę
bernijoj.
kariunienę krūvon, varėsi LietuPetrogradas. Rusų oficialoka- von giliu kaltu. Bet rusai prame pranešime sakoma,
kad vo- dėjo juos apeidinėti iš abiejų sparkiečiai pradėjo vartoti nuodingus nų ir tokiu budu privertė juos iš
gazus ir ant rytinio lronto, būtent trumpo fronto išsitęsti j ilgą fronteris Sir Ed\vard Grey ir pre- 14,<po tonu didumo bei 757 vyprie Osouiec tvirtovės. Iki š:o- tą, kad ii padarius plonesnių ir
mieras Asquith.
Airių vadas rus Įgulos.
lei vokiečiai buvo juos vartoję nusilpninus. Tokiu budu vokiečiu
Kedmond atsisakė priimti jam
Beveik tuom pačiu laiku pa- tik ant vakarinio fronto.
sumanymas įsivaryti giliai Lietuvon
nelaimė
sitaikė
kita
iki geležinkelio
Anglijoj.
siūlomą vietą.
tarp Vilniaus ir
Čia Sheerness uoste stovėjo ant
Petrogradas. Rusų štabas iš- Petrogrado, arba pasiekti Rygos,
Rusų oficialis ankaro pagelbinis anglu laivyno leido oiieialj pranešimą, kuriame, visai nepasisekė ir dabar jie
Petrogradas.
tapo
pranešimas, išleistas šiądien, pra- garlaivis Prineess lrene. Staiga tarp kit-ko, sakoma:
priversti visur gintis, kad atlaikius
suvisas
ir
neša sekančiai:
taj)o
jis expliodavo
"Šiaulių distrikte priešo kariu- savo pozicijas, kurios dar liko ių
"Apielinkėse Šiaulių nebuvo draskytas tiesiog j šmotelius. riuMiė, besitraukianti nuo Hubių, rankose. Smarkus mūšiai nesi-

buvo 425 vyrai tuom
tapo užpulta ketverge ant fronte
iš viso šito skaitiįaus
tarp Kurtavėnų ir Podubio. Mu"Netoli Oso\vieco tvirtovės vo- tik vienas žmogus išliko gyvas, šu kariumenė pėtnyčioj išmušė
—kiti liko *ykiu su laivu išso- vokiečius iš
Kurtavėnų miestelio.
kiečių atakas tapo atmuštas tvirdinti j padanges.
Miestelis liepsnose, o vokiečiai
tovės kanuolių ugnim.
ApielinNuo ko atsiliko expliozija, koi- traukiasi
kėse Lomžos nekuriose vietose
atgal betvarkėj; inusų
nežinia.
kas
Įdomu, kad tame kariumenė juos vejasi.
buvo pasiutusis artilerijos mušis.
uoste ir beveik toj pa"Ant Žemesnėsės Dubisos (ar"Ant kairiojo Vislos kranto pačiame
lapkričio 26 dieną čiaus Nemuno) priešo atakai pavietoj
čioj
d.
ir
se(Lenkijoj) gegužio 24
buvo išsprogdintas kitas anglu siliovė."
kančią naktį męs atmušėm daug
laivas Buhvark.
silpnų vokiškų atakų.
Prineess lrene prieš karę buLondonas.
Vokiečių oficialis
"Desperatiškas mušis ant abie- vo pasažieriniu laivu Kaivadospranešimas
gegužio
30 d. pamini
l'rzeSan
tarp
jų krantų upės
-Pacifiko

jokių svarbių pcrp'.ainų,
šis nesiliauja.

bet

mu-

Ant
laiku

jo

ir

linijos.
myslio ir Jarosla\vo ėjo per visą
dieną gegužio 25 d.
Londonas.
Anglijos oficiališ"Tarp Przemyslio ir didelių kame pranešime paskelbta sekanDniestro balų austro-vokiečiai va- <i žinia:
ro labai smarkią artilerijos ugnį,
"Povandeninė valtis '"E-u" pao taipgi partraukė dideles jiegas
siekė Konstantinopolio per Marapielinkėse Gusko\v ir Krukeni- muro jūres ir paleido torpedą Į
ki. Visi jų atakai šiose apielintransportą šale arsenalo (transkėse buvo pasekmingai atmušti.
portas—laivas pervežimui' karei"Bukovinoj jokių permainų nė- vių). (iirdėta, kaip torpeda exra."

pliodavo.*'
Prez. \Vilson
oficialiai "patarėjai buvo clik-

Washingtonas.
ir

jo

Geneva, Šveicarijoj.

du mušiu

Žemaitijoj, \~ieprie Ylakių miestelio, Telšių' paviete, kitas gi prie
kaimo Saudeninkų (Savdeuiki),
Raseinių paviete, prie Dubisos.
Sulyg vokiško pranešimo, mūšyje prie Ylakių vokiečiai atmušė rusų diviziją atgal i šiaurius ir
šiaur-ryčius, i>ct prie Saudeninkų
vokiečiai prisipažįsta, kad rusai
juos sumušė ir pa"- nė keletą voapie
na>

atsibuvo

kiškų kauuolių.
Čia

tiems vokiečiams
jie vėl užėmė
mušė rusus atgal.

atė- ir

liauja

Petrogradas.

Amerikos

nepaprastas dalykas,
tomai Vokietija tuopii

notos—
nes ma-

neša italų kariškas štabas.

Londonas.

Rusų

oficiali*

pranešimas apie dalykų stovį Lietuvoje praneša, kad Šiaulių distrikte rusai paėmė nuo vokiečiu

stipriai fortifikuotą poziciją prie
Dubiu, kur užgriebė daugia'us ne-'
1,(XX)

gu

vokiečių nelaisvėn.

Smarkus mūšiai eina išilgai Dubisos upę, kur tai viena, tai kita

pusė paeiliui atakuoja.
Berlinas.

Oficialis

vokiečiu

pranešimas apie dalykų stovį Lietuvoje parodo, kad Dubisos paupiu
eina labai smarkus mūšiai be
paliovos.
mas

Vokiečių ofioiaiis pranešišiaip skamba:

"Ant Dubisos upės nutsų kariumenė vėl

atnaujino ofensvvą

puolimą) ant rusų.
"Atakai, kuriuos padaryta

pačiu

laiku

f užutom

Laikraščio

ant

paėmėm 3.120 rusų nelaisvėn tenai.
Kili rusiški atakai,
ties laiku kitose

padaryti

vietose, tapo

nakat-

mušti.''

Paryžius. Bulgarija permainė
pasiun,; :,ts Ryme ir Paryžiuje. 1). Kizovv, pasiuntinys Ryme
ir šalininkas austro-vokiunų.
tapo pamainytas M. Stanciovu kusavo

ris yra karštas šalininkas talkininku.

—

ant

paupiu.

abiejų šonų vieš\ ienck sumuškelio tarp Raseinių ir Kirogalos
atėjo pagelba, pasibaigė mums
pasekmingai, męs
miesteli ir at-

jusios žinios iš Berlino praneša,
čiai nustebinti, kuomet sužinojo kad Vokietijos valdžia iššaukė
Apielinkėse Šiaulių rusai visą
apie torpedavimą amerikoniško kariumenėn visą landšturma nuo laiką atakuoja vokiečiu?, bet volaivo Nebraskan netoli Airijos 35 metu amžiaus, t. y. tuos, kurie
kiškas pranešimas skelbia, kad
pakraščių. Nebraskan nevežė jo- visai kariumenėj nėra buvo. Sa- rusų atakai tapo atmušti su dikių pasažierių nei ta voro. Jis koma, kad Įstojimas karė n Ita- de'.iais nuostoliais.
grįžo iš Liverpoolio Amerikon lijos privertė valdžių tai padatuščias, nes čia ji buvo nusam- ryti.
Londonas. Birželio j <1. n a k t i
dęs Amerikos laivynas vežiojikeletas vokiškų orlaiviu Zeppemui anglių.
Laivas' plaukė po
Rymas. Italų armija, kuri ne- iinų pasiekė pirmu syk Londono
Amerikos vėliava ir jo vardas bu- sulaikomai iki šiolei eina ant
mie?tą. Kiek jų buvo ir kokius
vo didelėmis raidėmis
padėtas ant miesto Triest, šiądien užėmė j nuostolius jie padare nežinia,
laivo šonų.
miestą Grado prie Triesto įlan-j nes kariški cenzoriai užgynė laikTorpedavimas laivo šiuohi lai- ko.-, tik 37 verstus atstu nuo! raščiams apie tai rašyt.
ku, kada Vokietija daf nedavė at- Triesto. Apie tai oficiališkai pra-'
S'.kymo

Dubisos

Paryžiun pasiusta

M.

< >re-

ko\v,

ištikimas karaliaus Ferdinando sekretorius.
Laikraštis Matin
iš to sprendžia, kad Bulgarija permainė savo politiką ir stos šalę
Morutalkininku.

Italų orlaiviai, perlėkę per šiau- ir.g Post korespondentas iš Oerparodo, rini galą Adriatiio jūrių, pasek-' no, Šveicarijoj, praneša, kad dijog ji Amerikos reikalavimų nc- mingai bombardavo geležinkelio; delis skaitlius amerikonų, gyve- Londonas. Rusai pu>ėtinai suišpildys ir toliaus užjiuldinės lai- stotj netoli Triesto, sunaikindami nusiu Vokietijoj, bėga Į Šveicari- mušė vokečius. kurie persikėlė
vus savo povandeniniais laivais.
San j šiaurius nuo 1 'rzcdalj geležinkelio linijos.
ją. Jie sako, kad Vokietijoj vieš- per upę
mvslio
tvirtovės.
Vokiečiai priAmerikos valdžia, kol-kas, niepatauja tokia neapykanta prieš
ko apie tai nesako, nes laukia
Berlinas.
Gen. von Macken- amerikonus, kad ten gyventi ne- sipažįsta, kad silpnos vokiečiu di\izijos buvo priverstos pasitraukti
oficiališkų žinių nuo savo amba- scn'o armija, susidedanti iš vo- galima.
via

sadoriaus Londone.

atgal per Sano upe- ir kad "nekiečių ir austrų, nuolatai, laipsniškai stumiasi Į pietus, mėgindama
Geneva. Žinios, ateinančios iš suspėjo paimti su savim šesiu kaTačiaus rusu oficiali*
Vienna. Oficialis austrų pra- atkristi kelią rusams, esantiems Italijos fronto, praneša, kad Ita- nuolių."
tai
nešimas skelbia sekančias žinias Przemyslio tvirtovėj.
sako, kad rus:.i laiko
pranešimas
Apie
lijos karalius, kaip Belgijos kaapie dalykų stovį Galicijoj:
pranešama oficiališkai vokiečių ralius, pats asmeniškai dalyvauja šito mūšio užgriebė nemažiau*
Privatiškas karėje. Laike vieno mūšio prie 6,000 austro-vokiečiu nelaisvėn.
"Distrikte aplink Przemyslį su- štabo
pranešime.
buk
vokie- Montebaldo italų karalius, sakotai,
austro-vokiškos
apie
Rusų ofieialis pranešimas apie
pranešimas
vienytos
armijos,
kovodamos, daro pro- čiai jau buvo pasiekę geležinkelio ma, pats paėmė vieną iš didžiųjų tai sekančiai kalba:
nuo Radymno da- tarp
Przemyslio ir Lembergo, kanuolių ir paleido iš jos dau- "Nakčia gegužio 27 d. mu-u kariumenė pradėjo u/puolimą ant
lįs nntsų Šeštojo korpuso užgrie- pasirodė esąs neteisingu, nes oti- gelj šūvių.
bė kaimą Xieno\vice ir augštu- cialis vokiečių pranešimas tos žipriešo pozicijų prie Sieniavva (į
nias
prie Horodysko; prie to nios nepatvirtino.
Petrogradas.
Rusų oficialis šiaur-ryčius nuo Przemyslio"). Męs
Visos žinios, ateinančios iš Ga- pranešimas, išleista- gegužio 31 užgriebėm priešo fortifikacijas ant
paimta 2,000 belaisvių ir 6 kanuolės.
licijos, patvirtina, kad mušis ap- dieuį, skelbia sekančias žinias: l'igany fronto ir paėmėm 6,000
atkakliai
gresą.

1 rytus

austrii

ir

nelaisvėn.

vokiečiu

taipgi užgriebėm

(

žierių

buvo

europiečiai,

ameriko-

i j ą. Svarstyta tarp kit-ko klau- Ijo
neužgaulinėtų ir neįžeidinėtų
simas, kaip sujungus visos val- [be jokio reikalo, aiškindamas,
stijos lietuvių kooperacijas krū- kad jisai niekam nieko blogo nec

šešias sunkias ir nų buvo mažai.

šešias paprastas kanuoles.
"Nežiūrint to. į pietus ir į rytus skaitlingas priešas laimėjo siek-

PRAPLĖŠĖ
Vandalia.

PYLIMĄ.

l'/.tvinę van-tiek lauko ant abiejų krantu upės
ficn- praplėšė Ka.-kaskia pylimiį
San.
ii
vanduo užliejo 20.000 akrų
"Į rytus nuo (iusko\\, netoli laukų.
Javų išnaikino ant $20,-

Klotkotvice, austro-vokiečizi
siutusi* » mūšio, kuris
lctą dienu, u/griebė

Keturių

nuo

priešais

tapo atmušti beveik vi>ur. nigu jis paliko pačiai $2.000,000
ir nuošimčius nuo hvpotekos 5
"Sv.iyg včliau-iu pranešimu inu-

1 roiu.i,

ilionų doliarių.
\part to ji
žemės plotus prie N'e\v
gauna
gegužio
pradėdamas užpuolimą
Yorko ir Europoj.
Broliui Re27 d i ikčia. paėmė Sicniawą šturtenka
gitialdui
$500,000, Fredeii1 u,
u/.griebė dar 1.000 belaisvių rickui
$200,000. Kiti užrašai mair penkias kanuoles."
žesni.
Viešiems
trečias

Kaukaziška-> korpusas,

1

Vokiečių oficiali*
pranešinas apie dalyku stovi (ialicijoj šiaip prineša:
"Vartodami savo pastiprinimus,
ru*ai pradrjo atakus keliose vietose ant
rytinio kranto upės San.
bet \i-tir jų pasistengimai nuėjo

šito atsitikimo męs

nustojome šešių

galima

nepaskirta.
ATMETĖ GEN. PEARSONS

SKUNDĄ.

ku

ner

jo skundą

kad

bakoma,
atėmę iš jojo $50.00.

Nubaudė.

Riaušės

prieš vokiečius Londone, kuomet atėjo žinia apie
Lusitanijos nuskandinimą. Minia daužo vokišką krautuvę.

svarbiausia
Adriatiko

vaizbos

jūrių.

francuziškni arba angliškai.
nepriima nei rusiškų

ias

Pač-

laiškų,

Rusija yra didžiausia Euroviešpatystė; Norinti todėl iš
Vokietijos kam nors užsienin pasiųsti 'laišką, jeigu nori, kad jis
adresantą pasiektų, turi rašyti
vienoj.iš paminėtų kalbų.
nors

pos

miestas

iŠ

laike vienos dienos padarė 5 atakus. o nakčia dar du sykiu atakavo francuzij pozicijas. Frsncuztj
ugnis visus atakus atmušė. Padaryta taipgi progresas f.a IVetre

||

Vokiški

TOE
masonai

draugiškus ryšius

pertraukė

francuziškai.-, ir itališkais masonais.

UŽSIDEGĖ GARLAIVIS.

Prancūzų oficialis
Paryžius.
pranešimas skelbia apie naujus talkininku laimėjimus apielinkėse La
Netoli Angres vokiečiai
Bassee.

su

San Francisco, Cal. Užsidegė
iš čia išplaukęs į Portland garj; Vokietijoj valgyklose vėl aplaivis Mackinau*. Iš jo 31 įgu- rubežiavo valgių gaminimą. Vallos- žmogaus 9 išgelbėjo, kiti, gyklos turi vartoti valgiuose dauturbut prigėrė.
Daugumas įgu- giau daržovių, o mažiau mėsos.
los buvo chiniečiai.
Mėsa turi but virta, bet nekepta.
Ir bulvių vartojimas aprubežiuoDIDELI

LIETUS.

tas.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

B. K.

Šisai

Kai-kurie vietos lietuviai yra
neužganėdinti iš to, kad kunigas

vartoja lenku kalbą pridedamoms
pamaldoms, Šisai paprotys iš sejau niau čia gyvuoja. Dabartinis

miestas

lietu-j

jimo tikslus.
šiaip aukų nukentėjusiems nuo
Ta'P gegužio 23 d. buvo jo sukarės palengva pradeda pildytis. Į
taisytas
gražus programėlis, kuriu
j
Tai vienur, tai kitur lietuvės moir

terjs išgirsta ponios Šliūpienės

is mm.

rengia-j

bažny-j
(

ir

pritarimą

bei

savais kaštais

parsitraukė

į Chicagos Dr. A. L. Graičiuną už
kalbėtoją. Programo išpildyrrrtrt
pasiryžimą darbuo- j
buvo

išreiškia

raginimą

klebonas

pa- iš

jam

savo

Ijiegos
surinktos iš tarpo vieparaginimą atsiliepė ir tos
lietuvių.
Ypač nemažai prišv.
Kotrilietuvių moterų
gelbsti vietos lietuviams kilti dainos draugija, kuri dar vos tiktai
les s rytyje p-le Teofilė Maslauskeli mėnesiai atgalios susitvėrė. į
Savo nesenai laikytame susirin- I kaitė, kurios pasišventimas ir darbštumas ir apkainuoti
kime toji draugija nutarė pereiti
yra sunku.
Kur rengiama ar tai orkestros, ar
vietos
ir
per
gyventojų grinėias
tai dainavimo* kuopelė, ar tai teatparinkti drabužių ir kitokių daik- į
tų bei piniginių aukų nukentėju- | rėlio,—vis p-lė T. Maslauskaitė pir-

tis.

{

tą

vietos

'siems nuo karės. Visa, kas bus mose eilėse.
surinkta, žadama siųsti i tam tik- Į, Malonu, kada matai, joj visoje
rai paskirtą centrą, iš kurio visa kolionijoje,
kurioje nedaugiau*
kaip 700 ar 800 asmenų randasi,
rinkliava eis tiesiog Lietuvon,
(ieram darbui linkėtina gero kas septintas lietuvis vis namu sa.Vufragetė. vininkas.

pas i sekimo.

dvi

\

IŠ MILWAUKEE, WIS.

na

Taipgi du barzdaskučiai
valgomų daiktų krautuvės, vieaptieka, du duonkepiai ir kiti

[bizniai. Nebeto, kad ir smuklininkų tarp jų nesirastų; jų yra devy-

Vietos lietuviai ir naujasai klebonas. Vietinė lietuviu parapija ni. bet
nekaip pasiturinti. Matosusilaukė naujo klebono, nesenai mai. žmonės
pradeda suprasti, kad
dar įšventinto kunigo, atvykusio didžiausiu
vargų ir nelaimių prieiš

Chicagos. Kunigas jaunas ir žastis tai smuklės stovėjimas
pi rdarbštumo pilnas.
Nori matoir
liaunasi
įuoje vietoje,
pertai
mai iš tikros širdies veikti savo
lankę smukles. Jei toliau panašiai
viengenčių naudai. Laike pa- eis, tai tie skurde urvai
patįs
mokslo, sakyto gegužio 23 d.,
per save neužilgo išnyks.
naujasai kleivas karštai ragino
Darbai, galima pasakyti, So.
lietuvius mokinti savo vaikus lieOmahoje lietuviams gerai eina,
tuviškai.
Patsai pasižadėjo užypač pasidėkavojant klebonui, per
oyką patarnauti ir neturintiem>
kurj kiekvienas lietuvis, norintis
pinigų užsimokėti už knygas kedarbo gauna. Mat kun. Joltino dovanai jas suteikti. Tegul dirbti,
turėdamas didelę pažintį ir
naitis,
tik mokinasi.
Ragino prie vely- artimus santikiu« su
vietiniais turkinės išpažinties ir nedirbančius
tuoliais pramoninkais ir fabrikan-

pažadėjo

uždyką

išklausyti.

Abelnai naujasai klebonas pasi- tais, pagelbsti reikalaujančiam darbo susirasti vietą. Už tai tokį žmorodė žmogum, suprantančiu lietuvio skurdžiaus padėjimą ir iš- gų, kuris gyvena nedėl savęs, o
dėl savųjų visi myli ir gerbia. Nct ikrų j 11 norinčiu prigelbėti sunkad sykis nuo sykio neatsikesniame
padėjime esantiems beto,
Dalis vietos lie- rastų kokis "pasaulės itkėsas'' ir

viengenčiams.
tuvių džiaugėsi, patyrusi, kokio nemėgintų savo karčios tulžies įlieti į tarpą sutikime gyvenančių lieProgramą užbaigė kleoono susilaukė.

pintis bažnyčias taisymo užbaigi-, p. Uiržio vedamas "Kanklių" choP>et genys margas, svietas dar
j| Vokietijoj, mieste Altona su- mu. Yftoč norėta šį pavasarį sa- ras keliomis dainelėmis. Vakatas
ir visiems vargu gali
margesnis,
areštavo
Cunco. Abudu laivai drūčiai taHamburgo senatorių voje bažnyčioje atlikti "velykinę." ras, abelnai, gražiai nusisekė.
pats yra ir su laiškais, lietuviškai
vienas
|
žmogus jtikti. Nespėjo
po pagadinti.
Ryndam gabeno rašytais). Uždraudimas išleista Possehl už pristatymą Anglijon Buvo manoma. k;*ci prie to už Pažymėtina tai, kad vakare visai dar
naujasai
kunigas įkelti koprekes, daugiausia valgio produk- kovo 22 d. šių metų. Daugelis karėj reikalingų medžiagų. Jis iš ["velykinę" suplauks kiek
pinigų, o nebuvo
svaiginančių
gėrimų. jos naujon vieton, o tuluose laiksavo
ir
Norvetų gabeno Hollandijon, išviso pi to padavadijimo nežino ir siunkasyklų Švedijoj
pinigai dabar reikalingi. Komite- Daugiaus tokių blaivių vakarų! raščiuose pasipylė
koresepondenprekių jis turėjo už milioną do- čia lenkiškus laiškus kaip ir pir- gijoj Anglijon gabeno visokius tai keletą krutu buvo pas vyskupą
Molio Motiejus.
ir ypatiški užsipuldinėjicijos
metalus.
Gabeno
Rotteidaman:
ma.
Pačtas vienok tokių laiškų
liarių.
jis
prašyti kunigo. Vyskupas vis samai ant klebono.
Toksai netei26,609 bušelių kornų, 5,000 mai- nesiunčia ir jų negauna tie, kukosi neturįs kunigo. Kiti tvirtina,
IŠ SO. BOSTON, MASS.
vietos lietuvių (nors tolisingas
šų miltų, 800 skrynių lininio alie- riems rašyti; jis grąžina juos
|| Portugalijos repttblikos pre- buk vietinis airių kunigas turįs Įvairios žinios. .Gegužio 23 d. gražu nevisų) atsinešimas kunijaus, 200 pundų medvilnės 20C pasiuntusiems su paaiškinimu, jog zidentas Manuel de Arragia at- gerą
įtekmę pas vyskupą ir neno- Massachusetts valstijos lietuvių, gą privedė prie to, kad jisai per pabačkų vinių. Daugumas pasu- Jaiskai gali but pasiųsti vie® ra- silakė nuo vietos.
rįs sumažini savo parapijom^ skai- koperacijos laikė savo konferen-! maldas net verkdamas prašė, kad
ra-

Jei-

po senovei girtuokliavo. Galop,
Naujas klebonas yra čia mokčių,
kliūčių, kad lietu- neturint kitokio išėjimo, buvo su- slą ėjęs, yra matomai geras tėviai negautų kunigo.
Bažnyčios teikta informacijų tenai, kur rei- Įvynfinis ir prijaučiu saviškiams,
finansinis stovis dabar sunkus, nes kalinga. To pranešimo pasekme lietuviams.
Rods. reikėtų abiem
bažnyčios pirkimui ir taisymui ne- buvo eilė bausmių, pasipylusių pisėm viena kitą suprasti, ir
IŠ BIENVILLE, LA.
užteko surinktu pinigų ir reikėjo ant slaptųjų smuklininkų. Baus- viskas
ši vieta dar- nesenai tapo
parapijoje galėtų pasekiš batikos imti. Dabar
gi reikia mės buvo įvairaus didumo: po mingai eiti. (Taigi vertėjo ir jo
viams žinomu.
Metai atgal čio-;
mokėti nuošimtis ir suma, o žmo- $100 ir daugiau. Vieną gi vie- vardą
nai lietuvių Suvis nebuvo,
paminėti. Red.).
liuvo!
tos lietuvį už slaptą smuklininnės atsisako duoti tol, kol
kunigo
tautu
apgyventa įvairių
Pašcšiipio Karklas.
žmonėmis;!
nėra; antra vertus, ir bedarbė siau- kaviiną teismas nuteisė užmokėkaip tai: anglais, vokiečiais ir kiti
$.2,200 arba eiti šaltojon šečia.
Perkant bažnyčią, prigelbėjo
1
DVI DIENI PAS
etais. Vėliaus atvyko leukai. o nuo
šiems mėnesiams.
ir apielihkės
i'ittsburgo
kunigai,
praėjusio rudens -ir lietuviai pra-i
Ar šios bausmės kiek pamo- SO. OMAHA'S LIETUVIUS.
dėjo atvažiuoti čionais ir apsigy- ypač J. Vaišnoras. Dabar negir- kys
slaptų smulkių užlaikytojus ir Kun. Jurgis Jonaitis, vietos liekad kas rengtųsi pagelbėti užventi. Šiądien jau yra 8 šeimynos dėt,
ar
nelaimingos moteris ir šei- tuvių šv. Antano parapijos kleboStasis.
ir 2 pavieniai.
Kiekvienas turime baigti pradėtąjį darbą.
mynos galutinai pasiliuosuos nuo nas, veiklus ir darbštus
tėvynaisau nusipirkę, po
sklypą žemės ir j
girtuokliavimo lizdų, kuriuose vy- nis, žinodamas gerai, kad laikrašIŠ SPRINGFIELD, ILL.
užsiimame, žemdirbyste (ukipinrai dažnai palieka paskutinį sun- čiai ir knygos ne visiems
yra prikyste). Žemė šitoje lietuvių ko- Darbai. Darbai pas mus įvai- kiai uždirbtą skatiką—ateitis pa- einamos dėlei tos
paprastos prieriai
eina.
Kai-kurios
nuo
nulionijoje yra derlinga; galima
kasyklos
Blaii įninkąs. žasties, kad
rodys.
tarp lietuvių Amerikoj
imti po du ir tris javus Į vienus praeitų metų pavasario uždarytos.
randasi 46 nuošimčiai
nemokančių
metus. "Oras'sveikas.
Ši vieta yra Kai-kuriosc kitose dirbama pusę
IŠ NORWOOD, MASS.
skaityti, dažnai rengia savo parapikiekvienam patinkanti, nes čia yra laiko. Esančiose čia čcvervkų ir
jonams ir abelnai visiems vietinės
visokių pąrankumų, gvventojams. laikrodžių dirbtuvese dirbama po Rūpinamasi nukentėjusiais nuo kolionijos lietuviams
pramogas, tuPonios Šliūpienės sumaGeležinkelis eina per pačią lietu- -1—5 dienas savaitėje.
I 'ietinis. karės.
rinčias lietuvių lavinimo ir auklėnymas rinkti drabužių, avaliniu
vių kolioniją, stotis \Valsh randasi

Nuo senai beužkenkė vaka-

Ryndam, plaukiantis į Rottcrdam, drausta užsienin siųsti 'aiškus
su norvegišku garlaiviu
josepii J. šytus lenkiškai (be abejonės

atnešti.

todėl darąs

IŠ SHAMOKIN, PA.
čia pat; taigi žmonės su visokiais
reikalais
kur
važiuoti.
\
erdun.
mio
gali
panori
sitraukianti lietus
miškuose, i piet-rveius
Dingo. Julius Janačevskis, geĮĮ Morokko mauru vadovas
ruose
javams. Daug kaimų ir Raisuli savo kariautojus vė! mė- Miestelis Bienville randasi tik u/. rai žinomas Augustavillės farmekeliai daugelyj vietų vandens ap- gina
prieš francuzus sukelti 4 mylių nuo \Valsh. Kaimiečiai ri^, važiavo su savo 90 metu sena
Prie Ogalalla ge1<*žinke- Prancūzai išvaikė maurus, įsiver- žmonės su visokiais reikalais gali motina bažnyčion. Senė buvo užsemti.
lio pylimas daugelyj vietų išar- žusius į francuzų pusę iš Ispani- miestelį
lengvai pasiekti trau- pakalinėje vežimo dalyje. Bevakiniu
ar arkliais.
Yra čionai fardalies.
Morokko
dytas.
jos
žiuojant, Janačevskis pasijuto, kad
kurie
labai
UŽ
merių,
TEISMAN PAtRAUKTI
turtingai gyve- senelės, sėdėjusios užpaka»yje, nėra
KARĖ ATGABENA DIDELĮ
Ir vaikai garsaus rusiško na.
PRIGAVYSTES.
(iyvuliai, ypač kiaulės, au- vežime. Kur ji dingo—Janačevčia
vra labai lengva, nes jų skis nežino.
kaFABRIKANTAMS.
Tolstoi
raštininko
ginti
PELNĄ
grafo
išėjo
P. R.
New York. L'/, mėginimą priniekuomet
nereikia šerti.
Iš kraujo praliejimų Europoj rėn.
ir
tarnauLeo
Uja
Sumjs
iš
Amegauti valdžią, išgabenant
tuli fabrikantai turi ja prie Raudonojo Kryžiaus. Leo
Senesnieji čionykščiai gyventoIš MAHANOY CITY. PA.
rikos kaučttką, teisman patraukti: Amerikoj
labai draugiški ir meilus i
Plieno trustas mušyj tapo s 'žeistas.
jai
milžinišką
Mykolas
yra
pelną.
B.
Albert
A..
Vakaras.
Salornon,
Ifarry
Gegužio 2h dieną
dirba su 83% savo pajiegų. Di- yra atsargos aficieru.
Duktė prie musų, ateivių. Jokių politiš"Birutės" choro jiegomis čia buvo
Nevvman, Franz Rosenberg ir
delius užsakymus turi dirbtuvės \lexandra yra sergančių kareivių kų partijų" jie nepaiso, tik švensuruoštas vakaras su koncertu.
Sigmond Karman. jie mat po
ir dudų. prižiūrėtoja Belostoko ligoninėj. tai tiki j bibliją.
Ateityje lietu- Vaidinta "Audra Giedroje." Vaira/inkomis paslėpė už $50,000 geležinkeliams bėgių
Amerikos fabri- Tolstojaus farma Jasnaja Polina viai gal pradės ką veikti. Lietukaučuko ir medvilnės, kurias pa- Didžiausią pelną
dinimas pavyko gerai.
"Birutės"
kantai turi nuo karę vedančių pavesta, j ligoninę sužeistiems
viškų laikraščių pareina pas mus choras, p. Kvedero
siuntė per
Italiją Vokietijon.
vedamas, pair per tai ginklų kom- kareiviams. 3 sunųs Ujo Tolsto- "Lietuva" ir
"Naujienos."
Kaueukas ir medvilnė yra karės talkininkų
tiekė gražių dainų. Žmonių buvo
panijų akcijos neišpasakytai- pa- jaus yra kariumenėj, o vienas iš
Ign. Kachinskas. pilna svetainė.
kontrabanda.
Svctis.
kilo: Akcijos \Yinchester Repeat- jų yra austrų belaisvėj.
i
Arms
Co.
ing
pakilo nuo $100
IŠ BRIDGEVILLE, PA.
400 METŲ SUKAKTUVĖS
IŠ GARDNER, MASS.
ant
Vienas karabinas
$1,550.
Balandžio
d.
Balius.
tvirDarbai. Parapijos rei30
]į
Galicijos
LIUTERONŲ TIKĖJIMO.
Vakaras.
Gegužio 15 d. viekompanijai atsieina daugiausia tovėj Przemysl pasimirė unijotų kalai. SLA. 90-ta
Amerikos liuteroAkron, O.
kuopa rengia tinė TMD. kp.
bet kompanija talkininsurengė vakarą,
$5.50,
nai auvaikšėioja 400 inetu suvyskupas Czechowicz. Gimęs jis balių birželio 12 d. Tikimasi tu- kame vaidinta dviveiksmė komekams karabinus pardavinėjo išrėti gražų pasilinksminimą jaunikaktuves reformacijos laikų, tai1847 metuose Sam1>ore.
dija "Velnias ne Boba." Apart
pradžiu po $27.50, o dabar po
nes balius bus be
mui.
gi sutvėrimo liuteronu tikėjimo.
svaigalų. to, TMD. choras "Aidas,"
p. L.
$,$2.oo Daugelis dirbtuvių, kuLiuteronų synodas tikėjimiš- rios
Po atsilankymo ant karės Žinoma, kadangi vakaras
Deltuvos vedamas, padainavo, keĮj
banarti
karę
prieš
stovėjo
koms mokykloms paskyrė miliolauko Rusijos caro, prašalinta 14 111a be svaigalų, tai nėra vilties letą danių.
Gražiai pavykusio
krutystės, dabar turi milionus
turėti pelno, bet SLA. 90-ta kpJ
114 doliarių.
su9
generolų:
rusiškų
prašalinta
programėlių
pasiklausyti atvyko
pelno. Viena automobilių dirb"upinasi, kad turėti gražų apie 400 žmonių,
o 5 perkelta daugiau
tuvė, banko paimta už skolą visu iš kariumenės,
tarp kurių maAMERIKOS PAČTO NEPRIiš veikiančios kariumenės inten- pasilinksminimą, negu kad butų tėsi įvairių
2
Svene
tik
tautų ypatų.
milionų doliarių,
visą
TEKLIUS DĖL KARĖS.
Kiek jau kuopa yra ren-' timtaučiams
nes mūšiuose jie pasi- pelno.
denturon,
turi
dainos
bet
skolą išmokėjo,
lietuvių
pamilioną
gusi balių per savo gyvavimą, tai tiko.
Washington, D. C. Dėl karės doliarių pelno. Milžinišką pelną rodė visai netinkamais.
dar nei viename nesimatė svaigalų.
Europoj sumažėjo žymiai ir Ame- turi chemiškos dirbtuvės už rūgGegužio 30 d. turėjo buti praDėlto niekuomet nei nepelnė daug. kalbos, kuriose
mėkarės
rikoj pačto įplaukimai
Laikraštis
'Frankfurter
štis, prie parako dirbimo: Solvay
kalbėtojum už||
Ztg'
Darbai kasyklose pradėjo geriau kviesta
nesiuose. Laukiama todėl nepri- Process Co. už
p. J. O. Sirvydas, Lieturūgštį, jai atsi- gavo iš Amsterdamo žinią, buk
eiti. Jafi' dirba kas diena, bet iš vos
tekliaus $6,500,000. Persiuntimas
Gelbėjimo ir Autonomijos
einančią 15c. ima po $1.80. Pel- tapo suareštuotas ir kalėjiman
kitur pribuvusiam sunku darbas Fondo sekretorius.
egistruotų laiškų ir "money or- nas šrapnelių ir kitokių amuni- su kitais prasižengėliais
Landitkas.
pascklyderių Europon veik su visu pasi- cijos dirbtuvių ne taip didelis, tas buvęs Austrijos karės mi- gauti, nes apielinkėse dar nevisur
liovė, o i* to pačtas turi kur kas bet
IŠ BROOKLYN, N. Y.
visgi didesnis negu dirbančių nisteris ir štabo perdėtinis laike pradeda dirbti, tai daugumas žmodidesni pelną negu iš vežiojimo kitokias
nių ateirra į čia' darbų jieškot.
prekes.
Vakaras. Gegužio 15 d. bažkarės, generolas Auffenberg.
"Lietuvifs" skaitytojams yra žipaprastų laiškų.
nytinėje svetainėje prie X. 5-tos
noma, kad Bridgevillės ir apielinVOKIETIJA NEPRIIMA
gat. "Kanklių" choras parengė
|| Kanadoj, už šnipinėjimą suSUSIMUŠĖ GARLAIVIAI.
lietuviai ttit"; nusipirkę
kių
SVETIMŲ LAIŠKŲ.
vakarą. Vaidinta vienaveiksmis
areštavo turtingą vokieti, buvuNew York.
Netoli Nautucket
Lenkiškas
laikraštis
Kurjer si aficierą vokiškos kariumenės čia. Reikėjo ją taisyti. Tas nors juokas "Knarkia Paliepus." Po
dar nevi<fti atlikta, 'net dabar nor.-'
«alos susimušė pasažierinis ilol- Poznanski praneša, jog Vokieneblogai pavykusio vaidinimo
von Polenz.
land
\mcrican linijos garlaivis tijos valdžios padavadijimu už- baroną
ma gauti kunigą, kad pradėtų ru- dekliamuota.

Lincoln, Nebr.

blogo

praeitų metų "sausas," taigi klebonas matomai mielu noru suuždrausta pardavinėti svaiginan- liktu, kad butų vien
lietuvių
čius gėrimus. Taciaus nežiūrint kalba vartojama, bet tam reikauždraudimo, neužilgo prisiveisė linga. kad vieni lietuviai bažnyčią
slaptų smuklių, kuriose žmonės savo lėšomis užlaikymų.

4.

Gyventojų jj

miestą sudeginsią.

tiktai

nuo

LAIVAS KALTINAMAS.

syti vokiškai, itališkai, ispaniškai,

valkatos

IŠ KEW4NEE, ILL.

KERŠIJA UŽ LUSITANIJĄ.

Į

raugytus kopūstus. Chili valdžia
buvo sulaikiusi, nes jis japonų
didesnė dalis yra italai, kurie lau- išnaikintam vokiškam skraiduokia i.šliuosavimo is-po Austrijos liui suteikė valgio produktus,
jungo. Austrai, sakoma, grasina, anglis ir amuniciją.

prie

kare j darbą,

GEČMm R101 m LONDON

atmetė.

šiaur-ryčius nuo San Francisco, Cal. Valdžia
vi> pasekmių
dar
I'rzemy^io mę>
tyrinėja teisingumą apkaltinimų
ant
abiejų kran- metamų ant buvusio vokiško lai^ai progresuojame
tu upelės Višnia."
įvo "Alexandria," o dabar amerikoniuko "Sacramcnto." Jj kalRymas. Austrai, bijodamiesi tina už sulaužymą neutrališkumo
italų užpuolimo, sakoma, apleido ir tarnavimą vokiečiams. Prie
miestJi Triest prie Adriatiko jūrių. iCliili salos Masfuiro
jis, užgeKariumenė susirinko kalnuose, ge- sinęs savo žiburius, slapta iškroležinkelis tapo sunaikintas ir mies- vė gabenamas prekes. Naktyj attas
palikta neapgintas. Triestas kakę vokiečiai nuo laivo paėmė
yra

FlfiJ}

buvo lai-

pasiimt*.

"Dist rikte

:i;u ir kunigo buvo
blogi. liet,
rods, dabartinis klebonas negali
atsakyti už tai, kas buvo tarp
parapijos ir pirniesniojo klebo-

Gegužio 18 d. neži- gu norima gerai sugyventi, tai
nomi valkatos apiplėšė vietos lie- abi pusės
privalo parodyti nuotuvi St. Butkevičių, dirbantį nak- lankumo ir noro viena
kitą sutimis prie New Haven & Hart- prasti. Tiktai
prie tokių santikių
ford geležinkelio.
Butkevičius galima tikėtis gero bendro
sugylikosi ap:plėštas, einant jam va- venimo.

Milvvaukee, Wis. Norintis vokiečiams
pasigerinti generolas
Pearsons padavė teisinau reikape.i c1<, ir s!<vrus Sieuiavos, kur lavimą, kad uždraustu Suvienytu
nuisų silpnos divizijo- tapo pri- V alstijų dirbtuvėms dirbti ginkir am miciją talkininkams.
verstos pasitraukti atgal ant va- lus
f.aikc Vienok teisėjas W illiam J. Turkarini » kranto upės San.

kanuo'ių, kurių negalima

j buvusį čia kun. K. Šatkų
daugelis vietos lietuviu nelabai
kaip žiurėjo. Santikiai tarp žmo-

Apiplėšė.

reikalams nieko

Beriinas.

Jarinsku-

ligoninėn.
Pradėjo švaistytis pas mus vagįs ir plėšikai. Nesenai buvo no. Tegul niekas
nesupranta siu
mėginta įsilaužti į lietuvio Ma- žodžiu kaipo'
kunigo
gynimą.
tusevičiaus saliuną, bet žygis plė- Bet
paprastas tei.-itigumas reikašikams nepasisekė: jie likosi užlauja, kad ant žmogaus, kurisai
risti "besidarbuojant" ir pabėgo. niekuom nėra
prasikaltęs, nebūtų
Tą pačią naktį likosi išvogta užsipuldinėjama. Koksai bus tosusitvėrusios lietuvių rubsiuvių liaus mūsų klebonas—ateitis
pabendrovės krautuvė. Yagįs iš- rodvs. Tuom
tarpu nėra jokio
vogė už apie Sico vertės d rabi; pamato užsipuldinėjimams. Nežiu ir šiaip materijų.
Žiniancšis. teisingais
,141
užsipuldinėjmais

Ncw Ycrk.
balu
Prigėręs su garaustro-vok iečiai, kurie laiviu Lusitania Amerikos miliod. varyt nierius A. Vanderi>ilt paliko turbuvo pradėję gegu/.io
Iš tų pimušu tu 30 milionų doliarių.
sirarkii's atakus

s;

Leonas

po nuvežtas

VANDERBILDTO PALAIKAI.

i)o!lnos

ir

metu

tis įlūžo j langą, buvusį stoge,
ant kurio mažulis buvo užsilipęs,
ir nukrito per langą žemyn. Mažulis gan sunkiai susižeidė ir ta-

po pa- 000.
per ke

tęsėsi
tranšėjas
dviejų mu a batalijoms
"Tzrp didžiųjų Dniestro

padaręs.

von.

111.

tuvių.
uoja,
norus

lis

bet

tas

greitu

laiku

išga-

žmonės pamato blogus
tikroje šviesoje, ir nabagėnes

kiršintojas nešinasi
riaušių kelti.

iš tos vietos

kiton

r'eęužio 30 ir 31 d. klebono

rū-

pesčiu buvo parengtas didelis bažnytinis koncertas, kurio programą

išpildyti apsiėmė

Oniahos ir

So.

Omalios arti-tai amerikiečiai. Kaip
tas koncertas nusisekė, tai. tikiuo-

si, galės visuomenė vėliaus patėmy-

t'ia aš
tik noriu pažymėti tokio koncerto
reikšmę lietuviams. Tokiame kon-

/ •:*>#
Triukšmingas Susirinkimas.
R a nkpeln i "•■ —soe i ai i t u
>rganasaprašinėja, kad mitingan

certe yra proga

susirinko

(i mūsų

laikraščių skiltyse,

niuką daiię

su

palyginti amerikolietuviškąją. I'ats

s

"gal Į tūkstanti žmoButa
nių, daugiausia moterų."

puolimo Klaipėdoj užmušta 63
Užmušti: unt. of. F. Zdanavižmonės, 43 sužeista, 458 Rusi- čius Ašm. pav., efr.
Grigorius Klijon išgabenta, o tame 489 mote- mavičius Ašm.
vaipav.,

lietuvi-,

pamato, koks skirtumas prakaltu, kurio-e moteris skunyra tarp jo ir svetimtaučio ameri- dėsi, kad lietuviški biznieriai jas
kono. (iena norą- pasiekti augštes- .-kriaud/ia- -brangiai ima už ta-

nj išsivystimo laipsnj.

blogesni duoda negu
Jeigu pa- vorą,
kur
ir
kitur.
Uuta ir ko kito, apart
rengiami
tai
lietuvių kolionijose,
gal prakalbu.
"Rankpelnis" prideo

lietuvis

geriaus apkainuotų

aug-

da

iš>ivy>tymo svarbą ir uo- "(iaila,
griebtasi prie savo tobulini- neturėjo

liaus

kad
kur

daugelis

moterų

palikti

savo

at-'ine;ė.

Tie

kiuli-

mo.

ki 11

Svarbiausiai dėlei kun. Jonaičio
veikimo, amerikonu visuomenė ir
spauda labai prielankiai atsinesa i
lietuvius ir juos gerbia. Amerikonų laikraštijoje telpa žinių i" vie-

vtfikai) nenori pažinti jokių mitinau ir savo giesme traukia."

tos

ju<>->

lietuviams
lietuviai pa>

prielankios.

11,

y.

S u lyg

"Rankpelnio." po prakalvisą eiię nuir
Svarreikalavimų.
iš jų,—kad butų geresnis

moteris išnešė

bu

tarimu

Tos žinios biausi

lietuvių gyveninio.

vt.suo.vet

ir

duodamas,

ta v oras

kur

nebran-

kad

kitur

imtų,
moteiiidesnj
"dividendą"
čia
išsidybę gerą apie
rims mokėtų (matyt, kad daunuomonę.
nuleistų, kuomet už knygiaus
Pasidžiaugiant vietos lietuviu
Abelnai,

kitataučius giaus

turi

save

gyvenimu, patartina

įsteigti pas save: 1)
f'sskolijimo ir budavoji n<> draugiją ( Kuilding and l.oan .\>sn.).
21 \ isie:n> be skirtumo prisirašyti
prie SLA. vietinės kuopos ant
SI.000 apdraudos ir pašelpos skyN'ereiks

svetimtautiškas

kad

apmoka) ir
nesutiksią su tais

hutu So. Oma- gute-

lios lietuviam.-*

riun.

negu

tuomet

tai
1

ap-kelbti
likotą.
liet

moterų

socialistų

rašytis Į KapsuUas.

organizacijas, j

jeigu

krautuvėms

įsimaišė

redaktorius,

karštas

mas

t)

reikalavimais,

toms

tarp

"Kankpelnio"

1.1,

žino-

vadas,

"Išeivių Draugas" šiai}) apie

ku-

muštas 1, sužeisti 3 žmonės.

tai

rias. kaip
p«tėmvti, daugelis
"Nemažai
moteris, nustebo,
Vietos lietulietuviu priklauso.
kuomet
kad
Įsimaišė "sotarpan
jų
viai, rods, yra priėję prie to,
kuris panocialistas"
Kapit'kas,
savo
vaKti visa
jiegomis.

ky

I)r. (imintinis.

rėjo

ant

karalium

LIETUVIŲ MOTERŲ
REVOLIUCIJA" ŠKOTIJOJ.

moterų

tapti.

šeimyna,

neėmė

ko

pamokslus,
.Męs

ir. nereikia...

Dabar lietiniai, baudžiavos
o
lenku viešpatavimo nusloginti, ap- joine jieškoti,
niukais buti!"...
liet
rimo, nustojo Karingumo.
išeiviams
vyrams

moteris

bambizų

cicilizmo atėkaip su krautuv-

ne

M.

Juknevai.,

Lin.

vičius Kemeliškių vai., Mart. Perveneckis Zabl. vai., Jul Voitkevinamų, anuotų
čius, S. Jar'auskis Dub. vai., Liudv.
ĮKakickis, Ust. Šunelis Lytup. vai.,

ir

apskritai

to-

imt.

of.

Jon. Dynda, Stati.
Dynda, unt.

Karolis

Maof.

tarnavo 60-me Zamocko pulke, neriu
laisvėn pakliuvo vasario 1_' (25) <J.

AKMV CATERPlllAfe AT WOfcK

Ir dar

Viršuje: Paveikslėlis parodo didelį italu mūšio laivą
i 1 i a—vieną iš puikiausių Italijos
laivyne.
Apačioj: Sunkioji anglų kariuolė traukiama per laukus tam
tikros mašinos. Kad mašinos ratai neskęstų
žemėj, aplink juos
Si

skaisčioms
lietuvaitėms,
Škotijos lietu vai tėms-moterėlėrns,

c

yra

Pradėjo Boikotą.
nes jos, kaip Škotijos laikraščiai
sukėlė
tokią "revoliuciją,"
N'utarus boikotuoti, moterįs iš-J
praneša,
kokios, turbut, tarp lietu itt dar rinko pikietus, kad dabotų, kad su pikiakočiu
nicka- pas tuos krautuvninkus lonskienės.
nėra buvę.
kitu
ir
Bcllshil!
aplinStreikierės
neitų pirkti. J'et, matyt, moteris
Škotijos

aptrauktas platus

storas diržas.

I

nuomo-j

-v

vai., Kur. Radzevičius, Ign.
šakštila Mik. vai., Ad. Gajcvskis,
Syrko Tamošius, Slovirno pa- Kleof Asinskis, Mot.
Juralcvičius
vieto, Gardino gub., tarnavo 203- šub.
vai., unt. of. J'.ioz. Gaidetis
-me Suchumo pulke, nelaisvėn
pa- i Lig. vai., Henr. Tt rla God. vai.,
kliuvo lapkričio 27 d.
i Ant. Biriukevičius
Lig. vai., Kaz.

Povyias Gliišmekis, Šiaulių
vieto, Kauno gub., tarnu

pa- .Gaidelis Ligninu vai. ir šie to
pa147- ties vai.: Ad.
Kvietkauskas, Ant.

-me Samaros pulke, nelaisvėn
pa- Daškevičius ir Kaz. Valiukas; Ivar.
kliuvo vasario 12 d.
Ižseriuia iš Ribčioniij; God. vai.:

jlzidoras Lukša, Jul. Gaulis ir J.
jį sukėlė—tas. bet matyt, žemaičiu viršininko—456 (les.; abu
F. I PUOLĘ NULAlSyf:X.
;>ner:s; unt. of. Juoz. Pup,kevičius
[kad jis sukeltas kvailai ir Škoti- tuodu dvaru—Šiaulių apskr. Dar
Kauno Gub.
;Kam. vai., c f r. Andr. Buika Kam.
nusiskundžia
dvaras Švenčionių
per jos lietuviai sau vardą sugadins. parduodamas
Pavieto.
v ai.,
Vlad. U
Teisių
Mik. vai., Petr.
"Rankpelnį," kad nekurios nioterjs Tokiomis viduramžinėmis lauki- apskr. Trusto Zommero SarakpoL.
Urbonas Al-ėd/iu vni.. Pia- j Zu::ulis Mik. vai., Kaz. V moka
iš jų j?u juokus daro, bet "Streiko nėmis peštynėmis šiais laikais žino- lis
(600 dcš.) ir ten-pat—932 dcš. nas
I
Gegaiis Karp. vai., Jo:i. Dam- ; Kam. vai., And. Pupkevičius Kam.
\ edėjos" sako nenusileisią ir "nei- nes neprivalo kovoti, vpac
savieji Serg. Nik. Miasojedavo.
brauskas Nii. vai.
v«l, Jiioz. Rimeika Kam. vai.,
sim pas lietuvius šopininkus pirkt, išeiviai. Kas blogiausiai, kad, maBalandžio y d. Vilniaus gub.
A.ioil.
Valiulis Kukut. viii., Zugm.
Panevėžio
Pavieto.
kad ir kas-žin ką jie darytu."
tyt, jog nebuvo visai nei mėginta
svarstė įstatus naujų drauvaldyba
SeiViukai
Kcm. \al, Pr. Budris
bet
Neiti galima ir jos turi teisę tartis,
Juozas Grigaliūnas, fer. A. J.
tiesiog šokta "revoliugijų,
tarp
kitų;
Kukut
"Lietuvių
Draugiv.ii.,
;
Just. Zizdris Lyngiu.
Unt. oi.
Breiva, Bron
'cijon."
kur
nori.
vos

neužmušė

Kas

Jab-

buvo y vairi ų kaslink to
miestelių moterįs-lietuvės
arba
11
sukėlė "kary" prieš lietuviškus iii, nes kitos ant boikoto,
ir
ėjo
krautuvninkus, būtent prieš "Var- "streiko," paisyti nenorėjo
senovei.
po
pirkti
Norkauir
lio," "Žvaigždės"
Čia tai ir prasidėjo karė: "Pikrautuves.
Ir, sakoma, pusėtimušiu" buve,— ne tik iiežu- kietninkės" pradėjo "streiklaužes"
nu
\ iai>
ir kumščiais, bet ir kočė- atkalbinėti, o kada tas nepagel- eiti,
jos
Jeigu, ištikro,
lai-; mylimiausi* moterėliu gink bėjo, tai pradėjo jas .užpuldinėti. tie lietuviški "šopininkai"—krautu"Išeiviu Drauge" šiaip pasako- tuvininkai, neatsakančiai
las.
elgiasi, tai
:
jamu
būdas
vienatinis
kalkas
juos
pamokinti—
ištikro
buvo,
Kaip ten
"Strciklaužės, prisipirkusios iš j neit pas juos pirkt, bet pirkt kur
tas, kas teisingas,—tą pasakyt bukrautuvių,
norėjo neštis sau, bet kitur. Bet galvas daužyt vienos
e-ant.
toli
tu sunku, ypač taip
ant
VILNIUS.
gatvės apipuolė "pikietnin- kitoms kočėlais, plaukus rauti ir
l'.et skaitant laikraščius is vienos
kė.v" plėsdamos iš prasikaltu.šių- akis draskyti—tai yra jau tiesiog
ir kitos pusių, viekas išrodo ant
Liet". Dr. Nukent. Šelpti Komijų tavorus. Kai-kur kilo ir muš-, "kvaila bobiška revoliucija." Mo- tetas nutarė
gana kvailios komedijos.
išgabenti is Vilniaus
tvnės.'
I'ula moterėlė, eidama i terjs tuomi
vargiai išloš, o visiems iki 500 pabėgėlių į Kauno ir
Kvaila komedija jau vien tokrautuvę, įsidėjo kočėlą, o kuo- lietuviams darys sarmatą—ir tei- Vilniaus
gub. sodžius, kur juos
dėl, kad lietuviai pradėjo vieni met
ją apipuolė "pikietninkės," singai, nes elgiasi, kaip puslaukiturėsią
paskirstyti
Draugijos skyprieš kitus kariauti, galvas sau vienai iš
tų prarakė pakaušį. Ki- nės.
riai.
Skiriamoji j Kaunp gub.
daužytis, save ant pajuokos ang- tam vyrui, einančiam iš krautulu bei škotų akyse išsistatyti, o
partija (Šeduvon ir kitur), nebevės,
"pikietninkės" sugrudusios
Peikia.
Laikraščiai
Anglų
to
ir,
gavus Komitetui vagonų, tuo tarkaip vėliaus pamatysim—iš
molinę pypkę. Krautuvių vežiir
sau
pu
paliko neišsiųsta.
aršesnių nesmagumų gali
Anglų (ilasgovo laikraščiai jau,
kai, veža tavorus, ir-gi nukentėjo
kitiems lietuviams padaryt.
iš
sakoma.,
pradeda
tų "polakų"
nuo
susibuntavojusių lietuvių-j

kiniu

sude-

Blaževičius

Rusų laikraštyj ''Russkij Emi- iPov. Grodzis God.
vai., unt. of.
grant"' paminėta tarp pakliuvusiu Juoz. 1
ljcševičius, Liud. Bučelis
vokiečių nelaisvėn kareivių įie lie- i God. vai., Konst.
Garbanskis, Adotuviai:
'mas Supu Mik. vai., Napol. SuJuozas Kvctkau-skas, Kauno gub.
bačius, lleronimas Bielinis Tve-

Tas tarsi šaltu vandeniu
ėmė kalbet perpiltas vėl nusiminęs
bėti apie krautuvių boikotą."

mušu

Taipgi

Papuolė nelaisvėn:

vičius, J.

(tukas,

\'c riui.

tai

už

vai., Domiu. Palada Nik. vai.

LIETUVIAI BELAISVIAI.

rūgštesorato]>risake
komplementų
nių
kary.}-:

palaikyti.
garbė,

vardą

gišką

lietuviu

lemti

mums

žm.?).

Kalvarijoje
je apieiinkėje nėra
šovinių nekliudytų.

pasakys, kad lietuviai ne-' pamokslą,
ir ".susipratimą" kvėpti.
karinga tauta? Ar tai mažai "šviesti"
'Tuokart
moterį* sustabdė įsijie su totorais ir lenkais kovokarščiavusi
oratorių šaukdamos:
jo, ar mažai jie su kryžeiviais
mums kunigas pasa"Susičiaupk,
Narsuoper amžius griumėsi?
liu tautos butai...

8

linkui.'

pavadovauti, jų
Kmė sakyti pra-

Moteris klausės ramiai
tol, kol neišėjo oratorius i lankas,
| kol neėmė teikti Džian Hambišką
kol

De-

F. Yaicekavičius Lint. vai., Adom.
gintas didelis ."Kirsnos tiltas," už
Navickas
Podb. vai., Juoz. Jese4 veistų nuo Kalvarijos šeštakavo

kalbą.

Kas

Pav.

Sužeista: efr. F. Duclclis Aleks.

gant Pasudonės kaimui, Juodeškų
užmušta 3 žmonės (sako, buk visa

rašo:

teko

Švcnčion.

<

triobas ir sau paėmė 300 vai., P. Jočkevičius Melagenu vai.,
\ 1. Borcika Mikail. vai. P.
galvijų galvų.
Jepivala Melagenu vai., Juozas Žibaila
iš miesto, Nik. Ivibickas
TAURAGĖ.
Kamajų
K. Laukis Kamajų vai., Jurvai.,
Tauragėje tik keli namai išlikę
gis Megutis Godutiškio vai., Kasveiki. Žmonių taip-pat mažai bezys Čibcras Kaugeliškių vai., P.
likę, ir tie nelyginant pabėgėliai
Gurskas, A. Malianskas, J. Kuslankioja.
sinskas, Abelis Kacas (žydas), A.
D. B rauk a, O. Tamulinas,
Šulga,
SUVALKŲ GUB.
J. Muroška, M. Palenskas, J. ČerKalvarija. Čia iš 19 gyventojų niauskas Mikailovo vai., Pranas
visiškai sudengintos triobos šut Černiauskas
Linkmenų vai., Ign.
ūkininkų: 1) J. Budrevičiaus. 2) Sakas, J. Golubevas, J. Kliauzas
J. Barkausko, )3 J. Dambrausko, /abatai. vai., Bron. Kalėda, J.
4) J. Paulionio, 5) A. Rutelionio, Kirpliukas Jasev. vai., A. Šubelka
6) J. Navicko, 7) V. Ignatavi- Jasev. vai., J. Šustickas, J. Mičiaus, 8) J. Senkaus, 9) A. Mijeinskas, lok. Kūlikas (žydas),
kalausko (šeimyninkas užmuštas), feldfebelis Y.1
Lokoševičius Alek10) A. Paulionio, 11) A. Burbos, sandr. vai., Ad. Kamašinas Mikitų sudeginta nevisos trioboskailovo vai., Petras Stuckis VyšDegant Pakirsnių kaimui, už- nevo vai., Bron. Ševelinskis Kob.

:

štesnio

Krevų

rjs ir 100 vaikų. Sugėdinta, kiek
galima buvo sužinoti, 14 moterų
ir merginų.
Visame gi Klaipėdos apskrityj rusai išdegino

našus koncertai butu
kitose

IŠ KLAIPĖDOS.

VILNIAUS GUBERNIJOS LIETUVIAI PRAPUOLĘ, SUKaip Vokietijos valdžia oticiaŽEISTI IR UŽMUŠTI.
liskai pagarsino, laike rusu uži
I

<

s

j

..

IS LIETUVOS.

)

1

Vilniaus
Maitinimo-Gydymo
piktintis. Anot "Išeivių
Pagelbos
Draugija balandžio 16
Kaip Motery
laiktoki
svarbus
Draugo,"
anglų
to dar pri-j
dieną nutarė įtaisyti tris gydoraščiai, kaip Glasgoiv Herald ir
Pradžioje gegužio nu n. Bell- duria:
muosius punktus tose vietose,
sbill miestelyj ir apielinkėse iš"Moteris mėgino sulaikyt orde- Ercning Times atsiliepė apie lietu- kur bus
daugiau susirinkę
Buntas

Prasidėjo.

daug anonimišku lapeliu
pliakatų, kuriuo? motery vardu
dalinta

buvo .šaukiama "visos Bellshillės. Mossendo, Yie\v Parko, l d-

dingstono' ir apielinkės moterjs"
susirinkt gegužio 10 d. i "moterų

mitingą."
Moterų.skundas buvo atkreiptas prieš lietuvius biznierius, kurie moteris esą skriaudžia, "ypatingai "Varpo" kompanija." Tavorą

blogesni duoda,

o

kainos

(čic-

nii»s) didesnės."
Todėl piiakatuo.se ir .šaukiama:
"Gana jau mums snaudus! Gana
tylėjus! Praplėskime akis, apsidairykime, kas aplink mus darosi!" ir "Stokime ir męs j kovą
l'liasu savo skriaudėjais" ir 1.1,

paduoda
"Rankpelnis," sprendžiant
katas,

no

kaip

ji

ir formos, buvo statytas

išli>ai
iš

to-

stilyg

moterų."
"Rankpelnį" gi prie

juoktis

ir

—

Kerdelis,
jos agronomijos ir teisių pagelbai A. BaltraŠunas
Cipen. vai., Juk. ; »al., Ant. Vai>ka Aleks. vai., Mik.
teikti nukentėjusiems dėl karės
Valtunas Biržų vai., Al. Šernas, Labatoiukis Aleks. vai., Jon. 11aLietuvos gyventojams," Lietuvos
K.
Mikaliunas, P. Gutovėnas iika\K'ius Aicks. vai., Koiut. Svi"Sveikatos" daugi jos, Lenkų ir
Podb. va!., Jonas Baeinskis, 'A;:r. |las Aleks. \.il Mik. Skinoris Kam.
Lietuvių Reformacijos tyrinėtojų Skakauskis, Ant. Bieliauskis N. į»'ai., l'i'. Meldiiukas .Aleks. vai.,
ir mylėtojų draugijos,'Gudų draumiesto vai., Konst. Vensuolis iš |Ad. Stankus Aleks. vai., Kr.
gijos nukentėjusiems dėl karės šelpRozalino, Zigmas Spudas Linka- Į Paukšta Pr. šuikis Po!, vai.
ti ir kitų.
vos vai., Fetr. Navazaras
Gir-udų I
Asmeniu rmuio.
Tos visos draugijos užtvirtintos, vai., Ant. Markevičius Skrebot.
išskyrus draugiją Lenkų ir Lietu- vai., Yikt. Jatausis Ealdoc. vsl., Si:/c -1 i: Juozas Sakalauskas
vių Reformacijos Mylėtojų ir Ty- Ballr. Yilanvinskis Reniig vai.. S:r.arg. va!, Stan. D\oiei;skis
Aleks
rinėtojų.
Žvirblis, Kaz. Gcdrikas Smarg. va!., Jo:i. Stasiulevičius
Smilgių vai., J. Seliega Pabiri, Z a b r e?,u vai.
IŠ SUVALKŲ.
vai., Petr. Kurklinskis Gulb. vai.,
Papuolė nelaisvėn: Aut. VoičeM art. Metrauskas Biržų vai., unt.
Lenkiškas laikraštis "Dziennik

Sol. vai.. JvJ:. Maikauskis
Jurgis Rauskis Maldoč. va!.,
vai., Juoz. Sa\ic \io Keni.
Lytup.
korespondenciją apie vokiečių efr. Jonas Malinauskis Smilgių vai.,
or. Stan. Boginevyt*.
atėjimą j Suvalkus, kur paskui vai., Al. Nareika Naciunu vai.. vičius
Vacl. runuva!..
Smoi'tj.
stovėjo 7 vokiečių kariumenės Dom. Vaitekūnas Cip. vai., Petr.
Kt. Tarasevičius, e f r.
navičius,
Baltrušonis čipėnų vai., Jonas Zakorpusai.
P. Au?-iukevičius Kuo. vai
.Mot.
lenc-Kučinskis Gulb. vai., A. Ja"Pirmutinė vokiečių kariumeMarculevičiits Lip. vai., Juoz.
nuškevičius
Gulb.
vai., Juoz.
nės dalis, atkakiisi miestan, paVinc. Bagiš Okoliniu, G r. Daniu- ĮSabliuvin>kis Pol. vai.,
Strempis
danavičitis Ktevit vai., Stan. Mireikalavo, kad gyventojai patiktu nas
Remig. vai., efr. Juozas lvasu duona ir druska
sa
Sub. vai., cfr. Jon. Kindui i,
ateinančią nauskis iš
Nežinių," VI. Domenas Vinc.
vokiečių kariumenę.
Kadangi
Trizna, Jon. Savickis, Mik.
Ant. Daunaravičius
gyventojai nesiskubino reikalavi- Kiburių vai.,
Sub. vai., Igu. (iaJcnuolavičius
Rozal. vai.
mą išpildyti, tai vokiečiai verVai.
jauskis
vai., 1). Jackevičius

Związko\vy" patalpino sekančią

paiškrovė kelis bak- vius paniekinančiai. Toliaus taip
vežimą,
Vienas jų greičiausia
bėgėliu.
sus.
Pranas Ikmcevičius (matyt rašoma:
busiąs Valkininkuose, kitų gi vie"Kas svarbiausia, jog tų laik- ta bus
krautuves vedėjas, ar savininaprinkta, labjau dalykams
kas. R e ci.) prišoko, kumščias su- raščių išreikšta abejonė, ar tik nėra
išsiaiškinus.
Dr-jos pirmininku
gniaužęs ir ė nu" rėkt: "Kaip duo- tarpe lietuvių užsislėpusių vokiečių išrinktas, vietoje atsisakiusio d-ro
>in i Miuki!"—Xa duok. duok— pavaldinių...
Hiniing Times tie- iGlebovskio—adv. Povolockis. Rcsiai spėlioja, kad daugelis lietuvių viz.
atsakę moteris."
Komisijon J. Šaulys, M.
Neapsiėjo ir be Šposų. Anot yra vokiečių pavaldiniai ir kad jie, Roemeris ir d-ras Rosenkranz.
žėsi j namus ir mušė ten žmo"Išeivių Draugo" buvo toks atsi- užsirašę rusų pavaldiniais, gali panes.
Mušimais pasisekė vokieKun. Bakšys, dabartinis "Auštikimas :
daryti daug bėdos Anglijai. Trumčiams
surinkti deputaciją iš 6
"/ v a i g ž d ė s
krautuvninkai piau tarus, dėl vieno-kito cicilistė- ros" redaktorius, iškeliamas iš Vilsumuštų
kaimiečių, kuriuos dar
niaus Į Sumeliškės parapiją.
iškirto
"streikieriams"
Jo
šposą. lio karštesnės ir vienos-kitos moterevolveriais ir baugigązdino
Priraišiojo i pundus ir pundelius relės kvailesnės galvelės visi lietu- iškėlimas rišamas su "Aušros" pa- nimais
privertė paduoti duoną ir
plytgal'fj, šiukšlių, atmatų, mėšlų viai gali susilaukti nemaž nemalo- kraipa, kurioje neretai buvo kedruską "vokiškiems pergalėtoliama balsų prieš lenkinimo poliir 1.1, ir išsiuntė vaikus "išnenumų, kaipo "neramus džermanai."
jams."
Mokytoją K., turinčią
šioti." -Kaip ir tikėtasi, '"plkietAtsiminkim, kad dabar karės lai- tiką Vilniaus Vyskupijos bažny- 20 metų, du girti vokiški kareininkai" apipuolė vaikus ir sukon- kas, tai
čiose. Taip-pat išeinąs iš redak- viai
yra toks, kokiame Rusijoje
privertė jiems atsiduoti.
i'iskavo K1 tavorą. "V aikai pasi- už sumišimų darymą karia, o ir cijos ir kun. Kraujelis.
Ūkininką kaimo Dubo\v, esančio
salino, o moteris "pikietninkės"
toj "liuosoj kontrėj" nepaglosto.
3 verstai nuo Suvalkų, vokiečiai
nu* žiūrėti
užgriebtus tavoms," Ant kiekvieno triukšmo valdžia Paskutinį laikąs (Sukikų Visuom. baisiai sumušė už
tai, kad perk«» dėlei prisirinkus publika nežiuri neramiai ir bailiai, lygiai bai- Komiteto globonM(prAdėjo rinktiesj
dėtiniui
kareivių
atėjo pasiskųsti
mažai turėjo juoko.
Sumišimai liai ir
nepasitikėdami žiuri šiaip jau vėl daugiau pabėgėlių. Kas diena ant
kareivių
apdraskiusių
tęsėsi visą dieną."
jo pasė- tų naujų
Lietuviams
riu

—

kas

of.

Trabu

Kauno Pavieto.

vai., Mik. Radimas Dcv.

vai., Kaz. Y'atvkunas, Juoz. SiFeliks Monsevičius, Mik. Bortmanavičius Lev. vai., Urb. Gurkevičius iš miesto, Ad. Kalinskis,
kis Pol. vai., Mile. Cunkavičius

Juoz. Bistrickis, Jonas Kazlauskis,
Salių vai., Mot. Paržinkevičius
efr. VI. Pagrevičius Žeimės vai.,
Deven vai., Juoz. Taraškevičius
Juoz. Jakntaitis Sededžiaus vai., Devcn.
vai., Ant. Bagdanavičius
Mik. Gružauskas Janavo vai.. Mik.
Sal. vai., Mot. Griška.
Lcvinskis Janavo vai., Ant. Sagaitis Kėdainių vai.
Lydos J'azieto.
Vilkmergės

Sužeista: M. Makarevičius.

Pavieto.

Petr. Levanavičius

Kurklių

vai.
Vileikos Pavirto.

Ežerdnų Pavieto.
Mik.
Sužeista:
Jakimavičius
pabėgėlių iš,,Mariampolės
pravartėtų
Unt.
of.
Adamavičius
čią.
ObeĮmetė
Sumušę,
ir
Just.
jį
kalėjimam
dėt sau ramiai ausis suglaudus, o
Kalvarijos apielinkių atvyksta
Malėtų vai.
Priėjo prie Areštų.
Išmetę ant šalčio iš namų lių vai., Kaz. Pilvis Popelių vai.
ne "revoliucijas" ant gatvės kelti." 40—50 žmonių.
Laikraštis "Išeivių Draugas"
Papuolė nelaisvėn: Mik. MacŠiaulių Pavieto.
vokiečiai užėmė jų nažmones,
Kokia užbaiga šitos revoliucijos
kevičius
Leb. vai.
tiesiog ir Įtaria, kad tuos pliakatam
atsi"Rankpelnis" priduoda
Valstybės Bajorų Žemės BanA. Livčevičius iš Visminų, Juoz.
tu-" surengė ir išdalino vietiniai! buvo—kol ka-; to nežinome, bet
jau tikimui ženklą "klesų" kovos, ko- ke išstatyti pardavimui keli vokie- mus. Ant miesto uždėjo 10,000
Vilniaus Pat irto.
Eibutis, P. Jozepaitis, Stan. Kaksocialistai.
Rasite, tame ir tei- dabar pranešama, kad 14 moterių vos "darbininkų prieš kapitalistus."
čių dvarai už skolas bankui; bū- rublių kontribucijos. Vokiečių tavičius iš
Triškių, Ildif. Kriš- Sužeista: Ok. Kovekovas.
sybės bu ta, ties,- susirinkimui pra- jau paimta ir pastatyta prieš teis- O "Išeivių Draugas" tiesiog įta- tent, bar. Reke
dvaras vadovas pats jodinėjo po miestą tonaitis iš
Šadunų
Gruzdžių.
sidėjus. pasirodė socialistų vadas mą Hamiltone. Tarp areštuotų ria, kad šitą visą "purvyną" sukėlė (Radviliškio
Papuolė nelaisvėn: Ed. Kurta iš
vai.)—270 deš., gra- ir liepė kareiviams imti iš namų
tulas Kapsukas, "Rankpelnio" re- paminėta tūlos: Ragažinskienė ir
A. Apanasevičius nepažymiesto,
f
Kapsukas, "Rankpelnio" redakto- i o Keizerlingo (Pašvitinio vai.), paduškas, patalus, maistą, daikdaktorius.
Pavietas.
Makneckierė. Tula Pfcškauskienė rius, su kitais savo sėbrais.
Nepažymėta
kas
su juom atsitiko.
mėta,
dabartinio Šiaulių apskr- 8 skyr. tus, skalbinius ir t.t
J D. Krikštanauskas Surv. vaL
*•-.
(Iš laikraščių.)
socialistiškų formų.

anglai.

—

Virti laikraščiui tiiinčiamf rankraS-!
dotos,
didesnė bus iš
netik
fiai turi buti pažymėti autoriaus
rasų ir adresu.
Pasirašantieji pseu-1 nauda.
i.šviestume
bet
donimais tori paduoti. Redakcijos žinariais
niai, ir aavoN tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atir tamsumas. Dažsiunčiamus jai rankraščius trumpinti
nai.
iv netik gerai
Jr faisyti.
Netinkamus laikraščiui rankraščius spaudoje, tenka
kas
bet
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto
nors,
norėdamas
kad
ir
riui atgal jo lėtomis.
paReikia visada rašyti pK" '*sna ir tik
Mintis rodosi
netinkamai, paant vienos poplero pusės, paliekant

juo

jųjų Įveiksiu psgelba
rimtos atydos j liepsnų.
pasekmingai Jeigu jos
Pabudo štik-junkeris,
dar žymiai ši sunianyinąTrasi, gclima butų suliaudį,
žiuri:—trįs asuočiai čieti, o ketpadidintume
apdraudos ir silaukti grįtfrų jJasektuiit. Pačių virtas tuščias.
Lietuvybė
pašelpines organizacijas, galėtume organizacijų''J nedalai nuo tokio (iriebėsi sau už plaukų; \ ieprivatiškame gyvenime
paagituoti už knygas, pliarro i vykini HfH: nenukentėtų (at- [iiok jokiu budu negalėjo rasti
matyti, kaip
literatūrą,
pasisektų nemaža penč, nauda' butų organizacijoms). pagelbos. Surinko asuočius, prie
jos
ir drauge Mf tuom tsip labai ui- geležiniojo šiaip-taip
parodyti,
parduoti."
pečėtį pritu;
sielgta negražiai,
ir tolyn viens nuvažiavo,
labai'graži ir pri- inestasai pas mus
zmonm
svieti- lipino,
vadina toki pasielgimą "lietuviš- einama.
UV
plačius tarpus tarp eilučių.
gerai kad
Apie pliano pasisekimą J mo
arti.
reikala^ butų( pastūmėtas dide- Vokiečiųvokiečių karalystė iškil
ku."
"Tikrai lietuviškai padarė" jeigu butų visas darbas
gerai su-Į liu
karalystėje
jį
žingsni*# priekin. Pas kitas mingai sutiko.
tuom norima pasakyti, kad patvarkytas ir tinkami lektoriai
Klausia:—Ką,
(vie-j
sielgta ne taip. kaip apšviestam, nas ar daugiau) parinkti, sunku tautas panašus' iipšvietos nešimo gali mus didyben iškrdt?
budai nC-ra' naiijiena, ir jie gali
padoriam žmogui priderėtu elgtis. abejoti. Viskas priklauso nuo
Cialiu,—atsakė štik-junkeris,
pa-į
ir pats i asuočius rodo
Jeigu pasielgei kaip nesusipratėlis, čių organizacijų ir jųjų valdybų.] pasigirti nemažu pasisekimu.
pirštu.
Lietuvos žodis Amerikos lie- tamsunas, nemandagus žmogus, tai
Papasakojo, kaip viskas buvo.
tuviams.
"Lietuvos l'kininko" pasielgei "lietuviškai."
Labai gerai,—sako karalius,
15-tame numeryje tarisma žodis i
(ial toksai nusižeminimas yra žiA. Šviesius. —atidarysime nelaukdami geležiAmerikos lietuvius.
Įžanginiame nomos krikščioniškos dorybės apnjjį asuotj, ir ura kariaut Į ruską
pa-j

Į randa.

Tai yra ženklas, kad dar
Suprantama, pas mus inteligennevisa tauta
sutrunėjusi. Tai tija finansiškai neturtinga, todėl
ženklas tobulybės, dovos ir
pro- josios darbas ir laikas
privalėtų
Tai prisidėjimas
greso.
prie dar- buti kaip galint apmokamas. Tuobo. kad padarius šį
pasaulį geresne met musų skaitančioji visuomenė
vieta žmogui gyventi. Aš iŠ savo
gautu iš savo laikraščių
sveiką, typusės daugiau nieko neturiu kaip rą ir
naudingą

medžiagą. Laikraš-

tik

paskatinimą: dirbkite, broliai, čių skaitytojams galima
butų pakiek galite, nes pa.» mus
geru ir sakyti: "Skaitykime
nors
laikraščių
dorų darbininku yra sulyginamai ir mažiau, bet žiūrėkime,
kad laikmažai; todėl jus. broliai, būdami raščiai. kuriuos
skaitome, tikrai lanors mažame
būrelyje, jeigu nu- vintų musų protą ir mus
auklėtų."
veikiate nors tiek, jus savo užmoChicagoje lietuvių inteligentijos
kestį atrakite."
yra daug.
Todėl reikėtų
manyti,
Sakoma, kad vanduo, "'nors jis kad šio meto
suvažiavimas bus
butu kas-žin kaip
sudrumstas, lai- j vienas iš pasekmingiausių. Suvakui bėgant, išsikošia ir lieka
tyras. Ižiavime
bus,
manau,
pajuAmerikos lietuvių spaudos žodis dinta
tūlas
"fn"
rašo:
daug
sireiškimu, bet vargu jisai teisin!kraštą.
straipsnyje
Padavimas
svarbių
klausimų. Nuo
buvo jau beveik
likęs mazgote savęs aš Įneščiau vieną,
P>et štik-junkeris pradėjo atsisulyg mal'gnis ir kardas lekioja, švytruo- gas. Nemandagus, netinkantis pa(nors dar ir dabar yra laikraščių, 'no
Prašė
prašinėti.
labai svarbų klaitsisupratimo,
nieko
su
neturi
lietuišpradžių
pasielgimas
ja nutsti Tėvynėje. Ką jis palyti,
Dabartinėj i Europos karė paKodėl,—;klau?ia štik-junkeris, bandymui atidaryti varinį asuotj. prisilaikančių nekultūringų formų, mą.
Tokiu apsiėjimų ir pasielkurios matomai yra skaitomos
—j pelenus virsta. Kulturingiau- vybe.
gimdė daug visokiu padavimų, tarp kodėl negalima?
Viskas išsipildė kaip pagal rašpel- i Pereiti Amerikos lietuvių seimai
ne vien pas
kuriu vietomis pasitaiko gan grasioji ir turtingiausioj! Lietuvos da-j gimų męs pastebėsime
Platai, j u >11 blagorodije,—atkitokiu dalyku yra žadėjo
ningesnėmis;
velniai
karatą.
Sugadino
dau& ką nuveikti, bet.
lietuvius. Pas kitu tautybių žmo- žiu ir
pietų
li> liko sunaikinta, su žeme suly-į
ar bįedniems lietuviams
Įdomiu. Dažnai tuose pa- sako kareivis,—yra čia viena už liaus visus
apart aiškaus
ir paskui jo klausimas,
nes gaiima užeiti nemažiau
ginklus,
išsiskirstymo Į srior.egu
davimuose tikri istorijos faktai yra eiga, bet joje šeimyninkas nelabas,
darbininkams sveika iš tokio "dvaginta. Puikus suvalkiečiu ūkiai i
nieko nepadarė. Svarbiausiakariumenę vokiečiai tuščiomis
lietuviui
pas
negražių
atsitikimų.
niekiu paversti. Žemė ir ta graiškraipyti i:- taip susipynę su gry- i Bet štik-junkeris nieko klausyt rankomis paėmė. Truputį palau- siško masto."). Taigi, susiorgani- me reikale, rinkime
Iš kitos pu-ė' tarp lietuvių yra
aukų nukentėna:
natų ir špatu skersai ir išilgai supramanytais atsitikimais, kad nenorėjo ir paliepė nuvežti save ton kę, auksini asuotj atsidarė, vak°- zavus Spaudos Draugijai, tautiš- jusiems nuo karės,
nemažai žmonių. kurie ša'.;) mansulyginamai
kuose laikraščiuose spausdintas žo- mažai
kasta, suardyta. Tos žemės glosunku ra-ti jiems pamatas istorijos užeigon.
kas nuveikta.
rų karalių sumušė ir klėtkon užŠis Spaui:dagumu
gražiu
pa-eig'.r.it.
bėjai-žemdirhiai turėjo savo penė-j
pilkapiuose. Kartais tie padaviŠeimyninkas ten ištikrųjų nela- darė. Paki'o vokiečių karalystė. dis virto tikru kulturos nešėju,
Draugijos
v o išsilavinimu, apšvietisuvažiavimas
turėtaipogi
(ial ateis laikas, kad ir
mai, i.ninti gražiais vaidentuvės bas buvo. raganius ir juodakryžis, Padarė karalius
toją žemelę apleisti ir po svetima
kitų sriovių tų pakelti aukų rinkimo klausištik-junkerj pirnui, nežeminu -t!>vi už geresniu;
pastoge, kaip didžiausi pavargėliai J
.vaisiais, paliečia koki nors istorijos ir visiems biesams svotas ir kūmas. miausiu ministeriu, dviejų svarų laikraštija, sekdama gerą ir dorą mą. Man
rodosi, gerai butų prikitu tautybių žmones.
prieglaudos jieškoti. Dideli vargą
veikėją, be paprastojo istorijos Išpradžių visai nenorėjo jisai sve- deimantinę žvaigždę ant kaklo pavyzdį, irgi pradės palengva šva- rengti tam tikrų
atsišaukimų ir
Žmogaus nemandagumo laipsnis faktų iškraipymo.
ir skurdą jie kenčia. Cet dar dičių įsileisti, Vienok, kada sužinojo, jam pakabino. Paliepė tuomet rėti ir ilganiu liks tikrais savo 'straipsnių, kurių
svetiinpagelba
nuo
kokiose
to,
aplin- ; Prie pastarosios rūšies priguli ir kad vokiečių karaliaus pasiuntinys ministeris likusiu du asuoeiu nu- skaitytojų švietėjais ir skaistesnės 'taučiai
desnį vargą ir skurdą kenčia ukiuo- priklauso
butų
su Licsupažindinti
ir
išauklėtas
buvo
Ne vieną šeimy- kybėse žmogus
se savo pasilikę.
akyvas padavimas apie Bismarck'ą važiuoja, suminkštėjo, atidarė var- nešti akmens bokštan, dėl atsar- bei tobulesnės ateities reiškėjais. jtuvos nelaime ir jiems, milionus
Bet tas yra gyvena. Pas lietuvius tos aplinky- ir dabartini;}ją karę. Tasai pada- tus.
Spaudos Draugija turi priešaky- aukaujantiems
ną ir badas aplankė.
gos, ir prirakinti juos retežiais
į
Belgijai. Lenki i ai ir
Cia musų kareivukas pradėjo prie sienos.
blogiausia, kad jiems kasdiena mir- bės, apskritai imant, nėra nei kiek vimas matomai yra gimęs tarp daPo tam pradėjo je sav§s dar didelį darbą, ir. gra- kitoms karės
nuteriotoms tautoms,
kitu
f r nestebėti- blogesnės negu pas daugelį
žesnės tautinės ateities
ties pavojus gręsia.
bar prieš vokiečius kariaujančių ru- samavorą rudšt, čebatu dumt, o rinkti didžiulę kariumenę.
takelį pra- butu išaiškinta, kati ir Lietuva
yra
tautu.
Ir todėl lietuvių negalima
na, kad žmonės, tiek matę, kentėję,
skynusi, ji turės ir ant toliaus eilėje sunkiausiai
Čionai
daunuRusų žemėje žmonių
patiekiama štik-junkeris-'Sėdo prie stalo,
I sų kareivių.
taunukentėjusiu
ir
pri- 'skaitytojams tas padavimas, daug- leido galvą.
jiegų (energijos) nustoja, apsilei- peikti daugiau negu kitų
gybių daugybės,—sako,—juos ir pradėtąjį darbą varyti. O pasek- tu. Drauge su tuom
galima butu
džia. O kad pakelti apleistus, at- metinėti jiems nemandagumus kaipo i-maž
tuščiomis
rankomis paimti di- mės to darbo pilnai atlygins už 'priruošti
dienraščiui
sekant
Vaikščioja aplink ii Se'myninrusų
memorialą
apie
lietuvių
išeikvotąsias jiegas.
naujinti sunaikintus ukius, atgai- "lietuvišku pasielgimą."
(Sulyginkite Šj padavimą kas, žiuri taip atydžiai ir akyli il- delės jiegos reikia.
politišką padėjimą ir lietuvių tauvinti apmirusią mušu /ėvynę, reiTasai savžeminimas visai nerei- su Bismarck'o biografija, tilpusią gai. Pats iš veido baisus,
juodas, O pats mislina: kad tik su ru- Šiuometiniame Spaudos Draugi- tos troškimus. Tokio memorialo išsais pas mus karė nepakiltų. Su- jos suvažiavime dalyvauti šaukiakės daug jiegų, ištvermingumo, su- kalingas.
Žinoma, yra daug ko šių metų "Lietuvoje"
N.\T 14 ir !plaukuotas, akjs kai angljs.
siuntinėjimas įžymesnėms pasaulio
žinos tuomet, kad geležiniam ma ir lietuvių
Iš kur tas imti? blogo pas mus. Su tuo blogu reimanumo, pinigų.
Kodė!
tu
nubutai,
inteligentiją, idant politikoje ypatoms ir abelnai
vyreli,
15).
praAr rankas nuleisti ir laukti stebuk- kia kovoti. Bet podraug reikia tu*
*
asuotvje tuščia.
sujungus krūvon visas svarbesnes platinimas
dęs taip?
tarp palčios kitataučių
iki
mirties
rėti omenyje, kad kovojama ne
Taip
kariumenę lietuvių pajiegas. Aš iš savo pu- I visuomenės
lų.
Kartą bėda buvo vokiečių ka- Štik-junkeris jam atsakymam
galėtų buti naudingas
rinkos, kariaut neišdrįso, atidė- sės trokštu, kad niusų
bet raliui.
"lietuvišką
Aš
prieš
man
neliudėt?
neišsipasielgimą,"
kad
Mato
Kaip
-.karalius,
pas
inteligentai kaipo informacija ir drauge proNe! Musų Tėvynė dar turi atimtų dalyvumą tame suvažiavime. pagandą apie
prieš ydas, kurios taip pas lietu- gelbės. Sušaukia jisai visus savo ruską carą pasiuntiniu buvau, pro- linėjo.
lietuvių tautą. Atsargoj jiegų. Ji kelias dešimtis
Numirė jisai.
Kiti vokiečiai, Šluokime visas dirses iš tautinio
kitas tautas yra neto rinkausi, ir vis nieko sugalvoti
vius,
pas
ir
taip
sako
sišaukimai
ir
jiems:
gubernatorius
neir
straipsniai
prijausdama šią
metų. kaip
galėtų panieko nežinojo apie aruodo lauk ir
susipratimo, tamsumo vaisium.
pripildykime jį skatinti kitataučius aukautojus dauTaip ir taip mano ištikimieji negaliu. Dabar jau musų karalius suprantama,
laimę, vis siuntė už jurių-marių
Manė
esant
geležinį asuotj
sveikais grūdais, iš kurių tautinis
jį
tarnai, savo smegenis pamiklinkite tikrai lieps galvą man nukirst.
giau? atsižvelgti ir nelaimingus mūsavo geriausius, stipriausius, enertokiu kai ir anieji.
O pradėjo kilimas galės semti sau
Liaudies švietimo būdas. Pa- ir man pagelbėkite. Visi mane, kaO
šeimvninkas
sveiką
jam
šitaip:
pe- sų sanbrolius
Reik
sunus.
Tuom
užjurvje.
pripažin- skutiniame "Laisvosios Minties'*
giškiausius
atidarė asuotj, bet jau per- ną.
Neliūdėk! Aš tavo bėdai pa- karę,
darbu butų atlikta dviguba užduoralių. skriaudžia, ir niekas manęs
ti. kad dauguma jų savo Tėvynės
vėlu buvo.
Rodosi, kad laikraščiai turėtų tą tis.
60) straipsnyje negerbia. Nepripratęs aš prie to. gelbėsiu.
neužmiršdavo. Šiokiam ar tokiam numeryje (No.
Dabar tat ir mušasi.
kalbama apie
patį
Ir
vipadaryti su bemoksliais savo Spaudos Draugijos
veria
'"Apšvietos
įrankiai"
rusin
iki
j j tiesiog
(sklerytui nesugalvosite,
Jeigu
suvažiavimui
vargui ją patikus, jie visados atšvietimo budus.
bendradarbiais,
kūdStraipką padarė su ste- reikėtų tuom pasirūpinti ir
o
žmonių
siems galvos eis šalin;
pan).
pats
siliepdavo ir pagelbą suteikdavo. snio
parūbuklingais daktarų apgarsinimais, dyti musų
autorius, p. Z. Y-kas, pake- roje (prūde) nusiskandinsiu.
Tame rūsyje keturiuose asuoEet tokios nelaimės dar niekados
kad jinai,
visuomenei,
Suvažiao jų vieton
lia eikštėn, rods, naują mintį, kad
pakviesti intelektuališ- dėdama tiek
Ar ilgai ar trumpai tarėsi tarp čiuose (uzbonuose) velniai buvo
Ir
vilčių šioje draugipiusų Tėvynė ijebuvo mačiusi.
kas
didžiošvietimu
vimui
Prisiartinant.
išeina
lietuvių
spėkas, jeigu jiems ir joje, ištikrųjų randa
užsiimtų
tiktai
asuotis
auksiVienas
žmonių
užpeeėtyti.
savęs gubernatoriai,
Ras ją is tų "vargų i?' pražūties išjoje vieną
Autorius savo
sios organizacijos.
reiktų už šį triūsą ir geriau ap- svarbesniųjų
priekin vienas jų, senas-senas, nis, kits—sidabrinis, trečias—variir
musų
gelbės, kas jai pagclbos ranką iškultūrinių
mokėti.
mintį sekančiai išdėsto:
barzda geltona, krūtinė auksuota, nis ir ketvirtas—iš geležies lietas,
politiškų
A.
kitas
ir
centrų.
ties, jei ne jos geriausieji sunus. Bet
Kaip pas
tautas, taip
Baltinojus,
lankais aplankuotas.
"Žmonių apšvieta pasekmingai ir sako:
vienos piniginės pagelbos čion maža,
pas lietuvius yra suorganizuota
Paliepk, karaliau, žodį tart: Ir tarė raganius:
reikia energingų žmonių, kurie už- ^ali rūpintis didžiosios organizaciįvairių draugijų. Yra pas mus
SLA.
kad
Daleiskitne,
pano- yra pas tave vienas štik junkeris.
Kai
tavo
karalius
jos.
ir
vietas
sumislys
energijos
draugijų, kurios turi menkus tikimtų
žuvusių
liaudies švietėją, ku- Tam štik-junkeriui išbūrė senukė, eiti kariautų saulėleidin, tegul ati- slus, ir
užlaikyti
rėtų
iš
Xes
kas
pinigų, jei
jos mažai prisideda prie lienustojusių.
nuo miestelio į kad per jjjj musų vokiškai kara- daro
važiuodamas
ris.
Taiauksinį
asuotį,
kam
suvartoti.
tautinio
Bet yra
pusiaunaktis—
dorai
nebus
tuvių
progreso.
jų
ir
buti,
lietuvius.
garbingai
Jis,
o
šviestų
miestelį,
turtingai
lystei
sidabrinį, pietuosna—varinį,
jei- pas mus ir draugijų, kurios turi
gi, broliai Amerikiečiai, rengkitės
sau nuosto- o tau, karaliui, ant visų neprietelių
gu saulėtekiu, ant mūsų rusko puikius mierius ir prakilnius ideakeliauti Lietuvon, idant prikelti iš suprantama, be jokių
tai lengvai padaryti.
(krašto eit panorėtų, tegul geležinį lus.
užviešpatauti.
Pastarosios rūšies organizaNuo tulo laiko raštkalbės valy- lyra
numirusių savo Tėvynę. Jei su- lių, galėtų
mokytojai ir instruktoriai. TuIšgirdęs tatai, supyko karalius asuotį atidaro. Ten patįs pasiutę cijom tai ir yra tos, kuriose dau- mo reikalais užsiėmė rimtesnė mu- rėdami
nus ją apleis, tad kas ant jos su"Prakalbomis, prelekcijomis, etc.
tai omenyje, klauskime
savelniai uždaryti. Nulėks tie vel- giausia
Karei pasibaigus, tiki- nevisai pasekmingai galima žmo- ir sušuko:
simylės.
yra susispietusi musų palai- šu spaudos dalis.
Pradėta ener- vęs: kas-gi
butų,
burį
ką
tuščiai
Ko jus tylėjot,
išaugtų tie
niai į priešo stovyklų, paleis ūkamės greit su jumis pasimatyti ir nes šviesti.
Apšvietos platinimui
ky toja-inteligentija, ir tos tai giškai kovoti prie tas laikraš- vaikai, kurie semia
mane:}
apšvietą nuo
stoti bendrai į darbą. Tad reng reikia jieškoti geresnių būdų. Be- nas aušinot. Pašaukt prie
nų, paraką sušlapins, šaudykles iš- draugijos neša pažangą lietuvių čiu redakcijas, kurios
vartoja ne- tokio mokytojo, kuris jokiu budu
dirvokanitoles
durBet
sūišanksto.
kas
šriubuos,
štik-junkerį.
n.
sugadins,
rods, pasekimngai apšvietos
kitės,
gali
tų
tarpa
švarią raštkalbę ir tuo netik demo- negali savęs
suvaldyti, kuris netik
Tuč-tuojaus, nieko nelaukdami tuvus aplaužys, atšipins kardus. T6s tai draugijos yra cementas, ralizuoja lietuvius, bet dar
nų. kurie sugrįžę Lietuvon ketina je galėtume pasidarbuoti su pagelprasivartoja
nešvarią
kalbą, bet dar savisas
puses guber- Jūsų vokiška kariumenė tegul tada kuris laiko
išbėgiojo į
kaiCiamą įtaisyti ir savo energiją ba stereoptiškų paveikslų.
krūvoj lietuvių tautinį žengia prieš laikraštinę etiką ir do- vo nedorais ir neetiškais
pasielgištik-junkerio jieškotų. ima neprietelius nors tuščiomis kuną. Ten Lietuvoj tokių draugi- rą. Toji
"Reikia pripažinti, kad tokių pa- natoriai
ir turtą sunaudoti, idant Lietuvą
banga praėjo, męs ir vėl mais duoda savo mokiniams
karčia- rankomis.
kuoir
but
bet
bus
nuodinti, idant jos ir taip silpnas veikslėlių padirbimas, mašinėlės Štik-junkeris tuom tarpu
jų gal
daugiausia,
aptilome, tartum viskas pakrypo prasčiausj pavyzdį ?
stalo
ant
Kas-gi paŠtik-junkeris šeimyninkui ko- čia Amerikoj męs, nors netaip gerojon pusėn, tartum laikraš- norėtų siųsti savo
jiegas ir menką turtą naikinti, tų įtaisymas atsieitų kelias dešimtis rnoje girtas gulėjo, kojas
vaikus j tokią
o pats, žinai, tiesiog iŠ josna lenkiasi, o tasai jam:
šimtus.
net
o
Tie
raIš
sau
turime.
užvertęs,
vienok
gal siektų
gali
keletą jų
doliarių,
męs neprašome.
daug
čių redakcijos ir jų u bendradar- mokyklą ?
Viena atsimink: atidaryti tuos svarbesniųjų galima butų paminė- biai išmoko žmoniškumo ir
Vienok paskui, berods, netik butų bačkutės traukia. Užtiko jį gubermiai gyventi svetur.
jau
vandeniu apliejo, asuočius turi
Laikraščiai yra liaudies švietėnekrikštytas žmo- ti SLA., TMD. ir kitas.
galima pasekmingai apšvieta pla- natoriai, išbudino,
daugiau neteršia raštkalbę spauEina štik- gus, juodu žodžiu keikdamas,
jai.
ir
Pavasariui baigianties.
Bai- tinti, bet, taip matos, dar butų iš pas karalių nutempė.
randasi
Daug lietuvių, ypač jaunuoTarpe tų draugijų
doje vartoti netinkamais žodžiais.
-junkeris, rankove akis trina, pats jeigu atidarys krikštytas, o dar "Amerikos Lietuvių Spaudos DrauBet taip visai nėra. Tula musų menės, išmoko skaityti iš laikrašgiasi pavasaris. Drauge su atei- to ir pelno:
su malda, tai įsius velniai, mirtin
nančios vasaros karščiais ateina
"Štai kaip teoretiškai viskas iš- mąsto:
gija." Pats jos vardas rodo, kad laikraščių da'/.s da su didesniu pa- čių. Kaip mokiniai tiki savo motai velniai ži- jį
užmuš ir peklon pasislėps. tai
Nebuvo
bėdos,
karės
rodo
:
ir
laubaisii; ligų
pavojus
draugija, sutverta su prakilniu sigerėjimu ir pamėgimu vartoja kytojui-švietėjui, taip laikraščiu,
"Calima butu padaryti paveikslų no ką senukė išbūrė. Dabar ka- Žiūrėk, kad klaidos nebūt pada- idealu. Gal but, kad tie jos idea- tokius žodžius, tokius išsireiški- mažo mokslo skaitytojai šventai
kuose. Jau žiemos laiku buvo girryta.
dėtis apie j vairių limpamu ligų iš- (lentelių) iš geologijos sryties. ralius, rasi, lieps galvą nukirst.
lai lėtai, gal ir perlėtai, siekiami, mus ir prilyginimus, kokius ir įtiki j tai. ką jų skaitomojo laikir
meiliai
iškaralius
priėmė.
Bet
Padėkavojo
štik-junkeris
atvaizdintume
viejį
karės'
nuteriotose
redaktorius sako.
bet visgi žingsnis už žingsnio prasčiausi vaiki tos ir nešvarabur- raščio
geojuose lengvai
siplatinimą
Jiegu
tik ta- ryto kelionėn vėl
išsikraustė.
žeredaktoriui
ir
Reikalauk,—girdi,—ko
amž/is
bei laikraščio bendraeinama
tose.
esančios
pasilikusias
niai nevisuon-.et gali išdrįsti vartologiškus
Užėjus karščiams,
pirmyn.
iškelk didy- Vieno dalyko nenužiurėjo: kai
Pamenu dar prieš minėtos drau- ti. Bet tuli editorialistai visai ne- darbiui valia ciniškai kalbėti, tai,
ligos dar daugiau išsiplatins, ir pa- mėje kitą kart gyvenusios gyvijos vo dūšia trokšta, bet
rusin ašuočių jisai ėjo, įtaru pavokiečiu
Cialima
bėn
liekanas.
karalyste.
ir
baisesnės.
žclmenijos
gijos organizavimą, kaip būdavo atkreipia j tai domos. Jie pvš- svarsto skaitytojas, kodėl man neLigos pasirodys kitos,
sirodė kareiviui palydovui, apie vienos sriovės laikraščiai
pakaušį
iš
pakrapštė
hutu
dar
nuostoliu
Štik-junkeris
paleontodaugiau
tarpe sa- kiną savo laikraštyje editorialus, valia tai daryti.—Tai viena.
padaryti lentelių
darys
negu
ten pasiuntinys su nelabuoką
sako:
ir
iš
už
kad pati karė tiesioginiai.
geografijų—fyvęs kivirčydavos
tuščią maišą. kuriuose nešvariausiais, žemiau- Antra, reikia turėti
logijos sryties,
omenyje,
Pasiusk mane. iusii karaU? ju šcimyninku kalbės. Nusėlino Nors nedaug laiko nuo įsteigimo siais žodžiais
ziškosios, aprašamosios ir komercipliekia savo neva idė- kad jeigu tuli laikraščiai iš
Tat, jeigu reikalinga buvo dijuos
klupščias
jisai
tykiai
paskui
teisybės
carą
j
pasiunda
ruską
Galima
iš
tos
bet
pas
didybe,
tokrų
butų
draugijos praslinko,
jos priešus, nepageidaujamus laik- turi
delė pagelba Lietuvos žmonėms jinės,—sryčių.
ir visa žodis-žodin girdėjo.
vadinti save laikpretenziją
Noriu
tinius.
ir
įgyti,
iš
proto
kurie
tos
jį
pas
laikraščiu,
kitokių sryprie
lentelių padaryti
draugi- raščius.
raščiais ir dar net tūlos
žiemos metu. tai nemažesnė yra
Važiuoja jiedu toliau, jau vo- jos priklauso, visos nešvarios p!ioidėjos
karišką mokslą pereiti. Be to neeių.
Beskaitydamas tokius nešvarius
dabar reikalinga.
tai turi neir
neAtsižvelgiant į "Liaudies
skleidėjais-platintojais,
kiečių
karalyste
matyt,
iškelti
vaaš
vokiečių
vonės
Paskutiniais
iššluotus.
didybėn
galiu
švietėjas galėtų
tapo
laikraščius, sumaniau parašyti šj peržengti laikraštinės
tai. suaukautieji j vairiuose musų
etikos taismagu kareiviui.
laikais tautinės sriovės laikraščiai straipsnelį,
žiuoti nuo miestelio į miestelį ro- karalystės.
nurodyti jame tik ke- syklių.
fondose pinigai turėtų buti kuolaikraštinė
Kas,—kareivis
Jeigu
etika
galvoja,—dalikosi stebėtinai švarus. Nesakau, letą spaudoje vartojamu nevaliu
dydamas žmonėms stereoptiškus Sako karalius:—Tegul buna sutiek tereiškia, kiek dailiai
veikiaus pasiusti Lietuvon.
Iki
jiems
dabar?
Nusives vokiety s
ryti
ir aiškindamas jiems
lyg tavo.—Paskyrė jam didžiulę asuočius į savo žemę, ir nega- kad jie butų visas polemikas iš- žodžių ir podraug širdingai pa- išpustas muilo burbulas, tai
šiol didžiausią savo pinigų dalį yra paveikslus
pagaPrie to prisirašinėreikšmę.
jųjų
algą ir pasiuntė pas ruską carą pa- lima bus su juo jokios rodos metę iš savo skilčių. Ne. Pole- kviesti švaresnius laikraščius, pra- lios męs, svaresnės
Lietuvon pasiuntęs Lietuvos Gelspaudos atmikos juk reikalingos, bet jos yra kilnesnius, dorą ir švarią kalbą
tų prie organizacijos naujus na- siuntiniu.
stovai, nesibijokime pakelti atvirą
gaut. O p'aju<1int asuočius krikbėjimo Fondas. Reikalinga butų
rius, pardavinėtų knygas ir užramaloniau skaityti, kada jos yra mylinčius žmones pritarti šiam maPabuvojo štik-junkeris pasiunti- štytam žmogų?' baugu.
ir visiems kitiems fondams pasekti
kovą prieš nešvarią ir liaudį tviro tuose laikraščiuos, kiek no šauksmui ir stoti
šinėtų laikraščius.
j atvirą kovą
niMse, prisirinko proto, ir paskui
ir pirmame švarios,
tam pavyzdžiui.
Dar daugiau, reigalvojo
Galvojo/'
kinančią musii spaudą. Nėra ka
"Man matos, jeigu atsakančiam sako
man teko pritirti, jos yra grynos
prieš palaidžią ir .nešvarią mušu bijoti,
mieste is^Vkuninkui pasipasakojam:
šią kovą turime mes laimėkėtų, kad visi pinigai, esantieji
nuo burnojimų ir piemeniškų žožmogui iškarto organizacija mokėIaikraštijos dalj.
Važiuok sau sveikas savais jo:—Paliepkite',' jusų visokorodines męs stovime už
visuose
ti,
fonduose, butų kuoveimandaguTai yra didelis tautiniams
tų apie $18 j savaitę ir kelionės keliais.
Spaudos priedermė mokyti žmo- mą, už
je, vokietį Jirešttiot ir prie ašuo- džių.'
kiausiai pasiųsti. Čia begulėdami,
už dorą ir teisyšvarumą,
laikraščiams kreditas.
nes mandagumo, padorumo ir švelišlaidas, toks liaudies švietėjas
tie pinigai jokios naudos neatneša,
Davė jątn 'kareivį palydovą, pa- čių sargvbĄ pastatyt.—Tiktai isbę. Plačioji minia prijaus mušu
šiuos pinigus lengvai uždirbtų. Be
kuris
Antras
atsitiko
numo.
savo pažingsnis,
po
Spauda
privalo
ničkam
prauninka^
nepatikėjo.
o Lietuvoje jie labai
darbui ir pagelbėt mums
ir
reikalingi.
paleido. Vaprispirti
vesti liaudį
abejo visi, arba didžiuma laikraš- sodu į rogutes
suorganizavimui
spaudos
draugijos,
vyzdžiais
nejučiomis
Pareina
kareivis
kur
butan,
jienamon štik-junkeris, bėdabuti
priversti
priešą,
mandaciniką
žiuoja
Drauge su tuoni reikėtų daugiau čių turėtų sympatizuoti tokiam
du su pasiuntiniu apsistojo, ir tai išmetimas stebuklingų daktarų prie prakilnumo, sėti joje dorą
švaresniu ir nežaisti žeaš iškelsiu didybėn
gesniu,
voja:—Kaip
sukrusti aukų rinkime.
Tūla mušu spaudos daDabar, darbui.
mato: miega pasiuntinys ant kau- apgarsinimų iš Spaudos Draugijon ir meilę.
mais žmogaus instinktais.
lis
visai
to
nedaro. Ji visokiais
prasidedant vasariniam piknikų ir
"Jei toks liaudies švietėjas butų vokiečių karalystę?
laikraščių.
prigulinčių
o
ro,
jo
priegalvėj
prakeiktieji
jvarių išvažiavimų sezonui, rei- pats gerai apsišvietęs žmogus ir Važiavo jie, važiavo: naktis už- asuociai testovi.' Užsidegė tada Koks tai gražus idėjos darbas. budais, matomai, stengiasi užgau- Kam rupi mūsų raštkalbės švakėtų išnaudoti visas pasiekiamas pasišventęs apšvietos platinimui; ėjo. Tamsu. Štik-junkeris ir sa- jam širdis, sukalbėjo "Sveika Jau nebežiūrint, ar laikraštija dau- ti žemiausį žmogaus instinktą ir rumas, kam rupi laikraštinė etike
priemones, kad aukų butų kuodau- pats gerai suprastų paveikslų reik" ko:—Kur čia mutfis užeigą radus, Marija'' ir drožė kumštim į ge- giaus ką nuveikė ar ne, tų dviejų tuo įgyti žmonėse didesnį pasiseki- ir mandagumas,—lai tas pakeli:
giausia surinkta. Ir tegu! tos au- smę ir galėtų prieinamai, ir su- iki aušros pernakvojus?
kovą. Susigės, tie ponai ir ture
ležiniojo asuočio pešėtį. Pečėti? žingsnių nuopelnai yra augštos mą ir prielankumą.
kos neguli ilgai fonduose.
O kareivis jam:—Nikak net, jū- nulėkė, iššoko velniai, visoje sek- pagarbos verti. Malonu, kad toki
Juo prantama tai žmonėms paaiškinti,
Laikraštija yra liaudies mokyk- skaitytis su didžiuma, turės lai
veikiaus jos Lietuvoje bus sunau- —nėra abejonės, kad su tokių pa- sų blagorodije, tas negalima.
lyčioje pasidarė pilna dumų ir dalykai pas mus amerikiečius atsi- la. Redaktoriai ir bendradarbiai kytis laikraštinės etikos.

Apžvalga.

—

—

Apie Bismarck'ą.

1

—

>

—

jves,

jdos
j

—

j"Rieč.'"

—

—

—

—

=

Spaudos Draugijos

—

Vyrai, Susimildami Valykime

Raštkalbę!
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antgali is—Kaip Pasimokinus Juo augščiau oran kilti, juo oro
kibirkštis.
(Kame čia koliojimas spaudimas darosi mažesnis. Banvr ,»;r
arba pravardžiavimas? Red.),
dymais minėtasai mokslininkas "Amerikqi—yiįi amerikonai,—
Iš dviejų llrooklync išeinančio
3
"kvaksi Brooklyno da- rado, kad žemesnis oro spaudi- be jokiu $c;dėqkų!
Neprivalo
edilaikraščio
vatka, užkabinėjanti praeivius ant mas sumažina žmogaus energiją but "Džernjąu^'^nierikau, l'renčnumerių
kairiųjų
torialų štai kokius surinkau pa->i- (irand-gatvio kampo"—taip pole- ir vikrumą. Raumenįs tartum Amerikan
, ^oliš-Amerikan.'"
susiparalyžuoja, ir jųjų negalima Taip šaukiu dahąr visi išmintinkotiojimo ir pravardžiavimo žo- mizuoja su ''Vienybe Liet."
liuosai valdyti.
džius :
gi amerikonai.
4. ''Politikinės davatkos, ar šiaip
(ial "Draugas" taipgi iš to paDidelėje
1. "Storpilviai"—tai kunigai.
augštumoje
taipogi
kurie butu užsikrėtę ta davatkyste"
mainosi temperatūra, ji- simokintu ip' mestu visus savo
žymiai
2. "Prapliupo"—tai prabilo laik—taip garbina tuos laikraščius, kuIdant

negrudus piestoje
ant kurių

dens, štai faktai,
savo rašinį.

van-

..

raščiai.

rie

'"Riejasi tarp savęs, kaip Šusu katėmis"— tai
kunigų kivir-

nes

čai.
4.

lės

remiu Plaukti.

"Riejasi nepasidalindami

rie

nupeikė pasirašusius

po Ham-

merlingo "rezoliucija."
5. "Tegul 'V ienybės Lietuvninku '"partizantai džiugojis—tai nesiI
karščiuoja"—tai to laikraščio ben-

l>iais kąsniais"—tai kun. (Olšausko dradarbiai ir redaktorius.
ir Vilniaus vyskupijos valdytojo1
6. "Tegul "Jaunosios Lietuvos"
kun. Michalkevičiaus nesutikimai.
neužsikrečia davatkyste"
rašytojai
5. "Juodvarniai"—tai jau žino-1
—tai reiškia, lai jie nebara už pasitnas kunigams titulas.
rezoliu(). "Bostono lapeli:-"—taip vadi- rašymą po Hammcrlingo
cija.
na So. Bostone išeinančią "Ateitį."
Kitame to paties laikraščio nuNa, kaip patinka tokia neetiška

nai darosi šaltesnė.

Smarkus vė-

jas dar daugiau padidina šaltį.
Lakunui nuolat leidžianties žemyn ir vėl kjlant augštyn, nuolat mainosi kaip oro spaudimas,
ir vėjo smarkuTas neduoda kunui prisi-

taip temperatūra
mas.

taikinti

prie esančių aplinkybių.

Kunui būnant neužtektinai veikliam, lakūnas negali gerai valdyti mašinos. Iš čia ir kila daugumas

nelaimių.
nsn

laikraščiu redaktorių kalba ? Ne627. Kokis brangakmenis yra
užmirškime, gerbiamieji, kad čia, seniausis? Seniausiu brangakmešiame rašinyje pakartotus žodžius niu yra skaitomas deimantas.
klerikalų
2. "Ponas
Basanavičius"— tai paėmiau vien tik iš trijų laikraščio Kas pirmas jj atrado—nežinia. gų,"
Mok. Dr-jos pirm. Dr. J. Basana- numeriu editorialų. Jeigu norėtu- Žinoma, kad senovės Egipte dei- ze...
x=x
vičius. (Tai nėra koliojimu. Tas me, bandytume surinkti visus pa-j mantas buvo gerai žinomas ir
"Laisvė"
myli "sorkes"—prašo
Buvo jisai žinopat kaslink sekančių XX". 8, 11, sikoliojimo žodžius, kurie yra iš- branginamas.
kad parodytu "akro12. Red.).
mėtyti po laikraštijoj atspausdin- siąs dar ir anksčiaus senovės Račkausko,
štukas." Akrobatai
bato
Gabrio
"Juodesnis klerikalas ir už tas korespondencijas, po juokus ir Indijoje, kame jisai, kaip manoant paties galo,—
cirkuose
buva
kartu
pasirodė. Dapatį popiežių"—taip pavadintas k., tai tikrai surinktume dešimts ma, pirmu
rodo komedijas
bar
tam
gi
vartojamas
brangakme- pirmiausia
poetą, "Draugijos" leidėjas ir re- kartų daugiau panašių kalbos 'pero jų
ant
klaunai,
niui
vardas
iš
Roebling stvy"deimantas" paeina
daktorius kun. A. Dambrauskas.
lų."
smala.
žodžio
kas
reiščio—gyva
greku
'"adamas,"
4. "Orakulas"-tas pats kun. A.
Imdami domon kalbos nešvaruX=X
kia "nepergalimas."
Dambrauskas.
Išpradžių
mą, kurį tuli laikraščiai su pa- deimantas
Po Velykų, tai ir vėl griešyt
buvo
skaitomas
bran5
"bet lietuvių tarpe ranmėgimu toleruoja, vieton sakyti, giausiu akmeniu, kurį
išgalėj "> gali! "Draugas" pradėjo talpint
dasi tokių a vantų ristų ir samokad laikraščiai yra liaudies švietėtik
keli
gal
karaliai.
pirkti
Vienok, humbugiškus apgarsinimus
zvancų.. .tai tie lietuuiai, kurie
jai, turime sakyti, kad jie yra jos
nebuvo budo, kaip nu- tik iki kitų Velykų...
kadangi
sympatizuoja Rusijai.
demoralizatoriai.
x=x
šlifuoti jj, tai jojo kaina nu(>. "Šalaputris"—taip pavadinta
Suodžiais besiprausdami, visuo- puolė. Bet kuomet 1476 m. bukad su muzika ir tarp
Sako,
adv. J. (iabrys.
met busime suodini.
Patįs ne- vo išrastas būdas deimantą šli- laukiniu žvėrių gali ramiai eiti.
7. 'Bostono, iSrooklvno j r rJaltlniekuomet
vartodami
fuoti ir pjaustyti, tasai akmuo Kas-žin. ar muzikas St. Šimkus
švarią kalbą
tnorės tautiški lakeliai"—tai tur
kuri
kad
liaudis,
savo
negalime manyti,
brangumu sugrįžo vėl pir- mokės bent Amerikos rėksnius
but "Ateitis," "Vienybe lietuvima nuo mus pavyzdžius, kurį se- mon vieton.
nutildyt?...
ninkų" ir "Dar. Balsas."
mia iš nesvarių laikraščių apšvie□Bū
X=X
8. "Ponai Pirmeiviai"—reiškia
628. Ar
kas nors gerbiatą. bus mandagi ir vartos geresnę
Nusiųskite
augmenįs
jaučia?
tautininkai.
raštuose
"Katalikui"
mam
stebuklingą apDauguma žmonių yra tos nuo9. "Brooklyno tautiška* (Irand- kalbą, negu vartojamoji
tuose.
kad augmenįs negali nie- garsinimą apie akių gydymą: jis
monės,
stričio organas"—taip vadina "ViePrie to da turime atminti viso- ko jausti. Tačiaus yra visa eilė vargšas negali jokiu budu jau
nybę Lietuvninkų."
kius merginų apsivedimui pajieš- mokslininkų-tyrinėtojų, kurie su nei klerikalų įžiūrėti...
10. "Brooklyno senė"—vadinas
X=X
kojimus, Džian Bambas, Oraku- faktais rankose tvirtina ką kitą.
"Vien. Liet."
Senai
kad
faktas,
pastebėtas
yra
ir k., tik tada jau tu"Naujienos" aako, kad jeigu
11. \ ...nabašninko
Paukščio lus, Kipšus
arba
nakčiai
gėlės
prieš
blogą pats caras su kaizeriu kovotų,
rėsime šiokį-tokį supratimą apie
laikraštis—ir-gi "Vien. Liet."
užsidaro.
Yra tokių gėlių, tai jos pasakytų jiems dar: Paorą
12. Žilinsko ir Strazdelio
še- tulų musų laikraščių neetiškumą.
kurios, pajudintos, taipogi užsi- dėk, Dieve! Bet kam esą žmones
Taigi, vyrai, kam rupi laikraš- daro. Tas viskas kalba
devrai"—reiškia tų dviejų rašytojų
prieš traukti?
tinė etika, kas myli mandagumą,
raštai, eiles.
nuomonę, kad augmenįs nejaučia.
Dats rait! Tą patj ir aš sa13. "Socialistai neilgai jau klau- kas nepritaria liaudies demoraliEsama ir daugiau prirodymų. kydavau ir sakau: Jeigu pats
zavimui. kam rupi dora ir teisybė,
sys kačių koncerto"— tai TMD.
Sir Er. Darsvin, sakoma, pada- Žagaras su Grigaičiu, keldami
sn
—kariaukime
nešvaria musų
reikalų svarstymai, kurie telpa
ręs sekanti bandymą.
Jisai pa- "revoluiciją" eitų su kazokais paspauda, priverskime tulų laikraštos draugijos organe.
ėmęs augmenį iš Mimosa rū- simėgint, tai—mat juos bala!
Štai dar paduosiu tttlus kalbos čių redaktorius, apsivalyti nuo ci- šies ir padėjęs į geležies dirb- Bet kam žmonės'nekaltai traukti?
forperlus, kuriuo- paėmiau iš to laik- nizmo. Jei nori, mandagioj
tuvę, kame visuomet viešpatavo
X=X
tešviečia
liaudį.
jie
moj
iš
raštuko, kuris išeina
Pittsburg,
didelis bildesys. Augmuo buvo
Kas ten, turbut, sumaišė kaKovokime už idėjas, bet lai mus gražiai prižiūrimas.
Pa.
Nežiūrint lendorių: vieton gegužio įdėjo
Jie seka:
1. "Klerikalų ir tautiečių—*ie- kovos įrankiai buna švarus, idant to, jisai negalėjo gyvuoti. Viebalandį, o vieton balandžio įkišo
pirmeivių laikraščiai da nepaliovė iš tos musų kovos žmonės galėtų nintelė priežastis tam galėjo buti gegužį. Kitaip negalėjo buti, jeišunis kurę ant Cbicagofc Kaičio"— pasimokyti pakantos, doros ir eti- didelis ir nuolatinis
dirbtuvės gu spręst pigai orą.
kos.
triukšmas.
paaiškinimas bereikalingas.

meryje štai kokių perlų atrandame:
1. "Paryžiaus
akrobatas"—taip
vadina adv. J. (iabrj.

1

—

2.
p.

J.

O.

išmokus

plaukti"—tai
Sirvydo parašytos knyge-

"Kaip

Todėl, vyrai, susimildami, valykime

raštkalbę!

Pašnekeliy Kampelis.

Kai-kurie mokslininkai tvirtiPutinas. na, kad augmenįs išdalies turi
tuos pačius jausmus, ką ir žmogaus kūnas.
Augščiaus minėtasai bandymas, jeigu jisai teisingas, leidžia manyti, kad augmenjs girdi. Tai, kad augmenis girdi, buvo prirodinėjama dar ir kitais bandymais.
kurie augmenįs

Žinoma, kad kaigaudo vabalus ir
625. Kodėl arklio pasaga (pad- nuo blogo apsaugojatičias jiegas. jais maitinasi. Jeigu koksai nors
kava) skaitoma laimės ženklu? Įvairus papuošimai buvo daromi vabalas,, jieškodamas sau maisto,
Prietaras apie arklio pasagos "lai- pusmėnulio formoje, kad nuvijus įlekia į tokių augmenų žiedą, tai
mingumu" yra taip sena. kaip šalin piktasias dvasias. Chinie- į žiedas užsidaro, ir augmuo suplačiai tarp žmonių pasklydusi. čiai savo kapus darydavo pus- naudoja pagautąjį žiedo viduje
I tai, kari arklio pasaga atneša račio formoje, panašiai į arklio vabalą savo maistui. Tas reišlaimę, tikima Amerikoje, Euro- pasagą.
kia, kad augmuo jaučia vabalo
Trečia, seniau Europoje buvo palietimą. Buvo padarytas sepoje ir pietinėje Azijoje.
Yra keletas aiškinimų-spėjimų, manoma, kad arkliai yra laimikio kantis bandymas.
Gyva musia
kodėl arklio pasaga yra laimin- atnešėjais. Tikėta, kad arklio ka- buvo spilkute prismeigta apie pusę
nopa, padėta po lova, pagydo colio atstu nuo augmens, vadiga.
tūlas
ligas.
namo
Senovės žmonės tikėjo, kad
šaulašara.
Musia, besiŠios
trjs priežastjs, prietarai stengdama pasiliuosuoti, vis birzgeležis, kaipo metalas, turi savyje paslaptą galę prieš įvairias apie geležies, pusmėnulinės for- gė. Už dviejų valandų saulašanelaimes.
Žmonės įkalinėdavo mos ir arklio "laimingumą,"— jros lapai buvo prisilenkę prie muvinis j savo namų sienas, kad galėjo susipinti krūvon ir prie- ,sios, kuri jau buvo augmens kilarklio pasagos "laipose. Tas gali but prirodymu,
apsisaugojus nuo maro. Arabai tarą apie
tikėdavo, ir dabar dar tebetiki, mingumą" padaryti tokiu stip- kad augmenįs girdi. Bet, iš kikad baisios audros, kjlancios ty- riu, kad jisai ir po šiai dienai tos pusės, šaulašara galėjo buti
ruo.se
(pustynėse), tai darbas j gyvuoja.
pritraukta musios kvapsniu. NeLJISILJ
mažai tyrinėtojų prisilaiko nuopiktų dvasiu. Arabas, audros
626. Kodėl lakūnai puola? Jeimonės, kad augmenįs gali suužkluptas tyruose, šaukia: "Gegu lakūnas nukrinta žemyn ir
uosti.
ležis, geležis," tuoni tikėdamas
—

tokis tvirtinimas

gali pasi- Šime. Taip lietuvis lietuviui, ang-^ nuo žmonių karės vedimui nekeistas, tai las anglui, vokietis vokiečiui yra užtenka, todėl karę vedančios
reikia jo teisingumą parodyti. Tau- tautiečiu. Srovės čia nieko nereiš- tautos turi griebtis paskolų ir už
tiečiais (lietuviu) jie yra, kadangi kia.
Lietuviui-katalikui i lietuvis- jas, juo toliau, jos didesnes palūkreditoriams
gimę Lietuvoj, lietuviškoj Šeimy- -protestonas arba lietuvis-laisva- kanas
mokėti,
noj. Niekas juk netvirtino, kad mani s yra tautiečiu (arba santau- o paskui mažiau turtingos tautos
jiedu butų lenkais, rusais arba, sa- tiečiu), lyginai kaip lietuvis šoeia-, ii už dideles palūkanas negauna.
kysime, montenegrais ar turkais. listas yra santautiečiu lietuviu, pri- Dabar gi dėl karės Europos tautu skolos labai pasididino.
Jiedu yra lietusiai, ir todėl mūsų silaikančiam
griežtai
priešingu
viengenčiai arba tautiečiai. Ka- nuomonių. Žodi? "tautininkas" gi Austrijos skolos prieš karę sie"pridėčkus"^ "ltetuviai-katalikai, dangi lietuviai yra dalis žmonijos, reiškia žmogų, kurio pasaulėžiūros kė 13 miliardu franku. Iki kovo pabaigai
L.ictti- o jie tikėjo, kad socialistišku teori- bei veikimo
katalikai-lietuviai" ir 1.1.
šių metų karės reipamatu ir tikslu yra*
kalams
viai yra lie^jyjai ir privalo buti jų
Austrija
pasiskolino sumą
(taip, kaip jiedu jas suprato) tauta. Visas tautininko veikimas
j
Tokiu bu3.575,000,000
pirmiausiai TIK lietuviai.
frankų.
įvykdiniinas pagerins žmonijos, o yra nukreiptas link tautos labo,
du
skolos
iki
X=X
jos
priaugo
17
ir
ir
podraug
lietuvių, gyvenimą
kaip jisai tą labą suprantą. Liemiliardu
VenSkolos
(ial tuos vaistus plikėms naifrankų.
jiedu tas teorijas platino, tai jiedu tuvis tautininkas savo tikslu turi
kinti patįs pliki redaktoriai pirma
dirbo,—arba geriaus sakant nu- savo tautos i šsipietoj imą, sustip- grijos (Austrijos dalis) prieš kaišmėgintų ant savo galvų, o tuo- davė, kad dirbo, lietuvių gerovei. rėjimą, gerovę. Kitas vėl lietuvis rę siekė 7 miliardu, o dėl karės
met jau ir laikraščiuose apie tai
pasididino 2,040,000,000 fr. ToTodėl jie buvo tautininkais.
gali savo tautos išsiplėtojimą prikiu budu skolos Austro-Vengrigarsintų.
"Socializmą" jiedu—to niekas pažinti kenksmingu ir todėl buti
jos pakilo nuo 20 miliardu iki
X=X
negali užginti—platino ir todėl jie- tokiam išsiplėtojimui griežtai prie- 26
miliardu frankų, o dabar valAr
Dovanokit už turbaciją!
du yra "socialistai."
šingas. Toksai lietuvis gali prie- džia
Dr. Rutkauskas dabar kartais neAustro-Vengrijos vėl j ieško
Katalikiškam tikėjime jiedu tur- šintis visokiam tautiškam veikimui.
nors ji priguli
anas
"DieDante,
parašytų, kaip
but yra užauginti, ir, kiek žinoma, Jisai nebus tautininku, bet jisai bus naujos paskolos,
viškos Komedijos?"
ir
prie neturtingų kraštų.
jis jiedu kito tikėjimo
Juk
nepriėmė, o tautiečiu (ar santautiečiu) kitiems
perėjo per "peklą, čyšeių ir dan- taippat jie, rodos, nėra katalikiš- lietuviams, nežiūrint to, kad kiti lie- Prieš karę Vokietijos skolos
siekė
Iki
kol atsidūrė
abadangi
rodyti

vienam

ar

kitam

kos dvasiški jos iškeikti nei iš baž- tuviai

nyčios prašalinti. Mielai gali buti,
kad jųdviejų vienas ar kitas, o gal
ir abudu, pirm kol ant kartuvių
eis šauksis kunigo, idant jis juodu
suramintų ir prie mirties, kurj, žinoma, žema ir karti yra, prirengtų.
Todėl jiedu yra katalikai.
Bet tautystė, socializmas, kaip ir
katalikystė neatsako už jųdviejų
darbelius.
Todėl yra bergždžių
darbu dėlei jųdviejų tautiškumo,
socialistiškumo ar katalikystės ginčytis.
Jeigu velnias—kuom jis ištikro
ir tebėra—yra simboliu nelabumo
ir piktadėjesčių, o Dievas—kaip ji
dauguma supranta—yra viso gerumo, tobulumo ir kiltumo reiškėju,
ir kadangi, anot patarlės, "ir velnias turi, nors ir prieš savo norą.
Dievui tarnauti,'' tai ir tariamoji
Krako-Montvydo piktadėjystė, nors
ir kas-žin kaip ją turim pasibjaurėti,

išeis

žmonijai, abelnai,

o

lietu-

vieams skirtinai, ant naudos.
Tuodu
mus

žmogžudžiu turėjo

susinėsimus

su

lietusių

artisocia-

(nesakau, kad tie
vadovai juos ragino prie žmogžudysčių), ir tie vadovai, jeigu tik
betn kaip galėtų, išteisintų juodviejų darbelius. Jie per laikraščius
tvirtino, kad vien tik kapitalistiška
tvarka juodu prie žmogžudystės
privertė.
Kokia dr-jos tvarka nebūtų—ar
socialistiška, ar kapitalistiška,—jiedu, iš prigimimo būdami mesantropiais (žmones neapkenčiančiais),
butų taippat piktadėjystes pildę.
Man rodos, kad lietuvių socialistų visuomenė nuo dabar rūpinsis, kad iš jų tarpo visi neteisiai
Jurgis Spurgis.
siekianti, iš apgavysčių gyvenanti
asmenjs liktų prašalinti.
Nereikia vien ant socialistų barGinčai. tis, kad tik jie vieni turi visokios
rūšies niekšų už vadovus.
Turi
T vili laikraščiai viena? kitam prijų tautininkai ir klerikalai; yra ir
metinėja pakartąjį žmogžudį Kra- "dvasiškų tėvelių," kurie paleistuką ir įtariamąjį tame pačiame pra- vingą ir ištvirkusj
gyvenimą veda.
sikaltime Montvydą.
Socialistai
Tarpe tautininkų taippat randas
tvirtina, kad jiedu esą tautininkai tokių vadovų, bet kadangi tautiir klerikalai; tautininkai vėla, kad ninkai
paprastai savo vadovų darjiedu esą socialistai. Rodos, nuo- bus daboja, neduodami jiems peršaliai prisižiūrint tuodu vyrai yra
daug galybės, tai jų tarpe menkiau
tautininkai, socialistai ir katali- ištvirkėlių yra negu
tarpe kraštukai. Bet podraug jie rodosi žeD. S.
tinių sriovių vadovų.
miausios rųšies žmogžudžiais, iš
prigimimo prie piktadėjysčių linkę. Nuo Redakcijos. Pripažindami
Tautystė, socializmas ir katali- teisingą autoriaus pamatinę minti,
kystė neskelbia žmogžudystės ir ne- kad sriovių negalima kaltinti už
platina piktadejystes. Bet yra as- įvairius prasižengimus, atskyrų
menų, kurie dangstydamiesi tai žmonių padaromus, męs pastebėviena ar kita nuomone arba idėja,
jome autoriaus išvedžiojimuose
jieško sau asmeniško pelno ir gar- vieną, musų nuomone, stambią
bės, taippat ir lengvesnio pragy- klaidą. Tai
yra nedarymas skirvenimo. Prie tokios rųšies vyrų ir tumo
tarp žodžių "tautininkas" ir
minėtieji asmenįs priguli.
"tautietis." Tautiečiais yra vadiPo priedanga socializmo, kuris nami abelnai
visi vienos tautos
nėra niekuom kitu, kaip tik savos
žmonės tarpsaviniame jųjų atsine-

Bergždi

rųšies politiškai-ekonomišku teorija, kuri, pagal jos pasekėjų ir apaš-

talų tvirtinimą, pagerins darbininkų buvį, jie patriotizmą perstatė
kaipo šovinizmą. Po "ypatos laistai bėda suverčiama
užsimuša,
numalšinti piktųjų dvasių įsiutiYra tokių tyrinėtojų, kurie ti- vės" išsireiškimu
dažniausiai ant mašinos.
jie supranta paKaSkandimą ir podraug audrą.
kad augmenis gali matyti ir
ki,
ir ištvirkimą, prižiūrėiš didelio augštuleistuvystę
dangi,
puolant
navijoje (Švedijoje ir Norvegijonet savotiškai susikalbėti
tarp sa- tojus ir dabotojus viešos tvarkos
itio, mašina visuomet buva smarje) yra išsiplatinęs prietaras, kad kiai
Savo manymo teisingumo
vęs.
jie perstatydavo (o jų sėbrai tą
sugadinta atsimušimu į žepiktas dvasias galima nuvaryti
jie, tiesa, neprirodė.
tai
patį dar ir ^iądien daro) kaipo
paviršių,
vargu
galima
nuo namų, jeigu į sieną įkišti jmės
iš
ir
Visgi
daugelio
bandymų
kuomet nors ištirti, ar tikrai maapgavikus ir, žmonijos išnaudotopeilį arba įkaW vinių.
šinos sugedimas buvo nelaimės tyrinėjimų matyt, kad augrnenįs jus. Bet viską j;edu tai darė iš
Nuo labai sen:j laikų daugelis
(bent kai-kurie) turi gan augštai tyriausios
priežastim.
sąyjĮB)jĮybės ir gryniautautų tiki, kad geležies gabalo
išvystyto
pajautimo
ypatybes.
sio
laiku
Pastaruoju
pradedama
egoizmo. Vieton nurodę, koradimas reiškia laimę. Kadangi
ieškoti
nelaimės
j
kias
kitoį
priežasčių
permainas—žinoma, jvykdinapasagos yra daromos iš geležies,
KLAUSIMAI.
je vietoje. Nelabai senai vienas
mas—butų
reikalinga jvykdinti
kuriai iš senovės priduodama tovokiečių mokslininkas davė iš- 629. Kur moters balsas niekuo- įstatymišku keliu viešan gyveniman,
kia didelė svarba, tai prietarai
aiškinimą, kurisai milžiniškoje met negirdimas?
ir kurios išeitų darbininkų naudai,
apie gelei-j, kaip spėjama, bu\o
nudaugumoje
atsitikimų
Kodėl
mielės
bėdą
630.
dedamos juodu daugiau nieko nedarydavo,
pernešti ant pasagos ir tokioje ima nuo
mašmos.
Tariamasai duonon?
kaip tik keikdavo kapitalistus, peikformoje išsiplatino tarp žmonių. mokslininkas sako, kad
Ar nusidėjėlių vaikai turi davo šalies valdžią ir pašiepdavo
devyniuo631.
'Kitas vėl dalykas, tai
pasagos se atsitikimuose iš dešimties ne- buti taipogi
kunigus.
nusidėjėliais?
pusmčnulino forma.
Senovėje laimės priežastim yra persimai632. Kada pradėta kankinti
Tvirtinau, kad jie yra tautininpusmėnuKne forma buvo skaito- niusios sąlygos, kuriose atsidu- žmones?
kai,—arba,
geriaus sakant, tautie-i
mi turinti čavye laimingas ir ria lakūnas, augštai ore
pakilęs. (Atsakymai bus kitam numeryj) čiai,—socialistai ir katalikai. Ka(

^

listų

vadovais

tokį

savo

santautietį

neap- kovo

25.689,000,000 frankų.
mėnesio skolos pasididino

arba kuom
n
miliardo, neskaitant paskuIš to matyt skirtumas tarp
tinės 9 miliardu frankų paskolos,
"tautininko" ir tautiečio.
Todėl
'lokiu budu Vokietijos skolos
šiųdviejų žodžių negalima vartoti užaugo nuo 25 milardų iki 42
vienoje ir toje pačioje prasmėje ir miliardu.
vieną kitu pamainyti.
kolioskolos

kęstu, vadintų išgama
kitu.

BELGIJOS KAIMAS, KURIO
VOKIEČIAI NEGALĖS
PAIMTI.

Belgija

(be jos
Anglijos
niju) užaugo nuo 17 miliardų iki
28 miliardų.
Prancūzija prieš
karę turėjo skolų 30 miliardų
frankų, o dabar jos užaugo iki

bent viena kaimą, 41 miliardo frankų, arba pasivokiečiai negalės paimti, didino u miliardų frankų. Skonors visai sumuštų talkininkus ir los
Rusijos užaugo nuo 23 miužkariautų visą Belgiją. Nepaims, liardų iki 36 miliardų. Karės
suprantama, jeigu nesulaužys llol- reikalams pasiskolino: Turkija
turi

kurio

landijos neutralitetą. Nesulaužy- 520,000,000 fr., Belgija 920.000.dami Hollandijos neutraliteto, vo- 000 fr., Serbija 410,000,000, Japo872,000,000,
Montenegro
kiečiai. nors ir milioną kareivių nija
fr.
Tokiu budu dėl
30,000,000
pasiųstų, nepajiegs paimti mažučio
karės Vokietijos, Austrijos ir
belgų kaimo, kurisai turi vos apie
Turkijos skolos pasididino ant
1.200 gyventojų.
o Rusijos,
To stebėtino kaimo vardas yra 21,000,000,000 frankų,
ir jos drauPrancūzijos,
Anglijos
Baarle-IIertog. Šisai kaimas dagų skolos pasididino ant sumos
bartinėje savo vietoje yra taip pat
36.500,000,000 frankų. Bet dar
apsaugotas nuo vokiečių, kaip būnežinia, kaip ilgai trauksis kadamas, sakysime, kur nors Pacirė; jeigu ji trauksis ilgiau, karę
fiko arba Atlantikos vandens vi-

duryje.

vedančioms

tautoms

reikės

naujas paskolas užtraukti,

dar

nes

iki

Sekretas yra tame, kad kaimas šiol užtrauktos bus sunaudotos.

Baarle-Hertog yra iš visų pusių
apsuptas Hollandijos teritorija (žeme). Jeigu kas iš svetur nori pasiekti tą

kaimą (neišskiriant nei

VIETINES ŽINIOS,

pačių belgų), tai išpradžių turi
pereiti per Hollandijai priklausanPrimicijos. Pereitą nedėldlviij
čius žemės plotus. Tasai kaimas
gaili apie šešių mylių to'ume nuo atsibuvo šv. Jurgio bažnyčioj, ant
Bridgeporto, primicijos kun. A
Belgijos, Hollandijos gilumoje.
Kun. Tamoliunas
Tamoliuno.
Kaip tai atsitiko, kad belgijai
į lietuvių patapo
paskirtas
jau
priklauso žemės gabalas, gulintis
Kantas City, Kan., kur tūrapija
Hollandijoje. reikia pažvelgti trulą laiką buvo kun. Malinauskas,
putj j istoriją.
buvusis pirma Rockford, III. JauNustatant 1830 metuose Belginas kunigas išvažiuoja iš Chicajos-Hollandijos rubežių, belgu ran- gos j savo vietą, kaip girdėt, šią
kose buvo du kaimai—Baarle-Herpėtnyčią.
tog ir Baarle-Nassau. Darant suKun. A. Tamoliunas, dai būtartj, kiekviena vieta buvo atskirai damas mokykloje, pusėtinai užjos vardu pažymima. Belgai ati- siimdinėjo literatūra. Jis dažnai
davė kaimą Baarle-Nassau t Iollan- sandarbininkavo
įvairiuose lietudi j ai, bet apie Baarlc-Hertog su- viu laikraščiuose ir vertė nemažai
tarties darytojai kokiu tai budu Įvairių veikalėliu, ypač teatrališvisiškai užsimiršo. Taip nepami- ku.
nėjus tą kaimą ir buvo abiejų puTą pačią dieną buvo primiciTiktai
jos ir kun. H. Vaičiūno Apveizsių pasirašyta po sutartim.
dos Dievo bažnyčioj.
Abudu
visa
kas
kuomet
buvo
užvėliaus,
žinomi
Bet
likosi
kaipo
klaida.
geri
įšvęstieji yra
baigta,
pastebėta
karšti
lietuviai,
užuiirštatėvynainiai.
buvo jau pervėlu. Taip
Rep.
sai kaimas ir pasiliko iki šiai diertai Belgijos valdžioje. Kaimo diPereitą
Baigė Dentisteriją.
dumas su laukais yra apie 8 ketvir/. utarninką pabaigė Dentisty Kolegiją Cliicagoje ir gavo dipliomą
p. Stasys Šafranauskas. P-as
KARĖ IR SKOLOS KARĘ
Safranauskas, kaip ir kun. II. VaiVEDANČIŲ TAUTŲ.
čunas, buvo vieni iš pirmiausių
Karė visuomet reikalauja di- lietuvių Valparaiso Universitete.
delių išlaidų. Pinigas tai svar- Pirm pradėsiant dentisteriją, p.
biausias ginklas karėj, svarbes- Šafranauskas buvo baigęs minėnis už kanuoles ir karabinus, nes tame universitete keletą skyrių—
be pinigų ir kanuolių gauti ne- tarp jų komercijos ir
taip vaditinės

angliškos mylios.

*

galima.

Paprastu

mokesčiu

namąjį moksliškąjį skyrių.

Garsinkite

"Lietuvoje"! "Lietuvos" apgarsinimai atneša geriausias pasekmes, nes
"Lietuvoje" telpa teisingi apskelbimai. : : :

"Lietuva" nepriima

jokių humbugiškų apgavingų apgarsinimų. "Lietuva" pirma išmetė humbugiškų daktarų apgarsinimus.
Tuomi "Lietuva"

apsaugoja savo skaitytojus nuo išnaudojimo, o teisingus atskiria nuo
apgavikų. Ir skaitytojai, ir teisingi skelbėjai
turi iš to naudą.

\ isiems

naujiems viešiems'Jdar- pavestas arbitraeijos (sutaikinimo)
velijama kuogeriau- komisijai. Tarnautojai matomai
iios kloties.
Rep. yra priešingi klausinio pavcdi.nui
Į komisijos rankosna.
Kleveitoriti
Kaip tas atsitiko? Ši..mis die- tarnautojai, kurių išviso yra .^.500,
nomis prie P'merald a v. ir .15-os taipogi didele dauguma balsavo už
gatves atra.-ta negyvą jauną vy- streiką.
A
Jo rankoje
rą Praną Lrbaitj.

PajieškojirnaL

I iirnkams

.Viekas iki šio-

revolveris

ra^ta

lei nežino, ar ji- pats nusišovė,
Kūar ji-» krito atiku užpuolimo.
užsiėmė grabono laidotuvėmis
ri 11 s .Masalskis.
Kep

Aš Steponas Jonaitis pajieškau ra
o pačios Antoses, kari apleido maie paskutinėse dienose kovo (Mareli).
Ji išvažiavo su kitu vyru, su Jonu
Jos ugis—5 pėdos ir '1 col.,
žiiaitis.

rudų plauku

ir turi 2 metu

vaiką.

Virinimo stiprintojas s e.
niems ir

siipnejuaioma'
ypatoms. Tinkamas varty-

O

yra 6 pėdų 5 colių augštumo,
plaukai tamsiai gelsvi, burna raupuota.
Katras pirmutinis daneš man kur
vyras

lUOKELIAi;
•š).lMY.Xr

jie randasi,

AP Rl' PI STOJAS."

tas

gaus

5 doliarius

mui

sveikstu**
tiems. Ys

do-

)

var-

AR RUSAI JUOS iSVYS-NEZlNIA.

T

užkie- \
neviri- C

tėjimo,
nimo, dispepsi-

jos. kep«nų

ir

Jeigu rusai neįstengs vokiečių iš Lietuvos
išvyti, lai lietuvių ūkės, laukai ir namai bus at-

t

3

tulžies

neveiklumo.

imti ir vokiečiams atiduoti. Lietuviai tada galės vokiečiams bernauti už. puoduką juodos kavos, arba kraustytis kitur sau
tėvynės j ieškoti.
J r Amerikos lietuviams nereiks Lietuvon
grįžti,
kadangi jų tėvynė jau bus vokiečių rankose.

i

<

išaiškina

Todėl Amerikos lietuviai pasirūpinkite čia Amegeresnes biznio vietas, kul kainos pigios kati čia turėtumėte antrą tėvynę, ir kad nereikėtu jums ir jusų vaikams visą amžių svetimiems tarnauti. Jus matote, kur tik
geresni storai, vis yra
žydų arba vokiečiu rankose. Kodėl"' Todėl, kad
anie kur tik užtėmijo geresne biznio
vietą,

Nevirinimas.

rikoje užpirkti

"Per dvi sanvaites laiko vartojau Severos Gy-

Balsamų. ir pradėjau jausties daug geIlgo. laiką, kentėjau nuo uevirinimo, kas
pridavė man nemažai kentėjimo, bet kuomet pradėjau vartoti minėtą gyduolę, tai mano nesmagumas praėjo ir dabar esu sveikas.
Rekomenduoju
šiij gyduolę visiems kenčiantiems nuo skilvio betvarkės V. Dymian Moroz, Box 14, Duffield, Mich.

vasties
riaus.

tau

broliuką?
Toji valandėle mislino, paskui

susirink;) atsakė: Žinau.
laikė
Pamaldas
keli tūkstančiai.
O kas?
Prakalkunigas Ii. Jankauskas.
Pienininkas,
bas sakė p. I". P. Ilradcliulis ir žimo parašyta:
žmonių

toti nuo

jo gerąsias ypatybes.
Perskaityk sekuntį lu:',ki|;

Mėgintojai geriausiai

--

vaikšėiojiman

Patariama

[Sevtroa Gyvasties Balsimas]
Kaštuoja 76 centus.

Mergaite skait'" knygą prie -taDienos" apvaikščio- lo. Xe>iotė u/.k:au;e j. >•-, rodydajamai. "Vainikų Diena" buvo ap- ma mažą 'vaiką:
vaikščiota lietuviu tautiškoje kaOnute, ar žiua«, kas atnr:ė
pinėje praeitą nedėldienj, gegu.Nežiūrint lietaus, ap-

SEVERAS
BALSAM
i OF LIFE

vanų,

"Vainiku

žio 30 d.

VOKIEČIAI DA VIS LIETUVOJ BESĖDI

31

—

Tą dieną kapi- tojas."

(irigaitis
palaidota p. Skinderienė nuo liridgeporto. Po pa
maldų ir prakalbų Leaiv Grove
darže buvo kapinių draugijų pikP.

p.
nėse

ant

kinta

įvairios ligos, nuo kurių SEVERĄ'S REGTJLATOR buvo atitaisymo ir
stiprinimo ypatybėmis moterims yra geriausia draugas, nes minėtoji gyduolė
palengvina jų kentėjimus. Pareikalavus, knygelę pasiunčiamo dovanai.
Severos Reguliatoriui! kaštuoja $1.00.

buvo

nikas. kuriame žmonėm
praleido l;iką iki vakarui.

kapinių pradėta

kasti

šulinys,

Aut

ku

Cia

Teigėjas

j
\

moteriškę ?
(iydytojas:

gydytoją:
aistti

ir

>11

Taip. Pone,

nes

ji

Laike

daug liotų.

man

praeitais

apvaikšėiojimo

tai-.
duota

pa r

liKOS'OMIJA.

Alsii.mk{s.

j

čia yra mano pačios paveikslas.
Mr. S. Jonaitis,
218 N. Walnut St.,
Dutiuoin, 111.

International Harvester

Pajieškau duonkepio, gerai suprantančio darbą duonos kepykloj.
Kei

kalinga,

kad mokėtu

juodį

kerosino Inžinai

duona ge

a

gužio
jiman susirinko pilno- kapines.
T RAM V. !J V J11.
Apvaikščiojimc buvo atlaikytus
ir
sakyta
Viena nerviška moteriškė j koniškilmingos pamaldos
pamokslas. Minia žmonių, gie- duktorių:—Sargai, sargai! Į kuduodama "Diena Kušti," apėjo ka- rią puse man reikės išlipti?
K f) n d u k t o r i u s:
pines. Giedojo suvienyti ChicaĮ kurin
J.
gos lietuvių parapijų chorai.
I!.V.D.
į norite, ncs abi su>tos.
Lietuvių Daktaru Draugijos.
Šią 'snbatą Lietuvių Daktarų
Iš

TEATRININKŲ ATYDAI.
žada turėti savo susiDabar
yra gera proga lietuIš pasikalbėjimo su
rinkimą.
viams teatrininkams padaryti gekad
sekretorium
matyt,
draugijos
ir išmėginti savo talendraugija tikisi neužilgo turėti >a- rą biznį
tu-.
ithuania
L
Teatras,
vo
tarpe baigiusius pastaromis
So.
llalsted
st., yra dabar
dienomis dentisteriją Dr. Gur<kį 3214
bei Dr. Šafranauską Chicagoje ant raudos pigiai. Jei čia butų
ir mediciną Dr. Dambrauską bei duodami lietuviškoje kalboje vof'hil.
Dr.
Jeigu jie deviliai su krutamais paveikslais,
Klimą
tai šis teatras butų kasnakt pubjutotu Lietinių Daktarų Draugi
likos pitnas.
Čia yra lietuviš20.
jon, narių skaitlius pasiektų
kos pttldikos,* noriiiėins matyti
Draugija

Joseph

priruošti spaudai

pradėta-

sai veikalas "Motina."

kurie .susitarę, gali biznį
prieš aborcijonis- rių,
o vėliau atsiras ir dauPraeitą savaitę t'ulos dak- pradėti,
Shavcr namuose buvo rasta ginu tinkamų aktorių.

MĘS

X

T

R

Kas

A

kuris

kite

Apgarsinimai.

TU.

!

nori

savo

nepadarys

iš

gerų priežasčių.
trūksta reikalingos

logo,

ar

rašykite

PARDAVIMUI SEKANČIUS LOTUS:

Racino ave. tarp 33-čios ir 34-tos

CHICAGO
Chuapion Deering

USA.
McCormick

Milw»aktt

Oiborne

PARDAVIMUI.
gatvių parsiVienas už..

2.000

išmokc-scuj.
$1,000
1,600
3,300

•

Pluo

augštų, 3 flatų geras mūrinis namas
Įmokėk $1,000, reštą morgečius.

už

$3,300

ANT PARNELL AVE. ARTI 34-tOS GATVĖS.
Du namai ant vieno loto.
Priešakjje mūrinis 6
kambarių, užpakalyje 2 augštų medinis, 2 flatai.
Neša randos $40.00.
Kaina
Įmokėk ilk $700. reštą ant lengvų išmokesčių.
6

ruimų

medinis namas

už

2856 Eraerald ave.,

Chicago,

111.

PIGIAI PARSIDUODA,

$1,000

2

MILDA-TEATRAS
geriausią pasisekimą.
pilnas žmonių.

2

STREET.
ruimus medinis namas už....
ant

BIZNIO NAMAI SU ŠTORAIS.

Kodėl?

VISI

Todėl, kad dueda geriausius vaidinimus už pigiausias kalnas.

ANT

HALSTED

ST.

Didžiausias naujai statytas ant 3 lotų mūrinis
namas, 75 pėdų pintus, 135 pėdų Ilgas, prirengtas užstatymui anlro ir trečia augštų, tinkamas didžiausiam
departamentiniui štorui. Užima beveik pusę bloko.

Už 5c čia pamatysi
gražesnį Teatrą,
kaip vidurmiestyje už 50c.
Kainos šiokiom dienom 5c ant
balkono, 10c žemai.
Subatom ir nedėliom 10c bal-

Kaina

$36,000

Neša randos per mėnesį $300, per metą $3.600, tai
per 10 metų išrenki sa\o visus pinigus ir propertės
lieka dykai.
{mokėk tik $8,000, o reštą pati randa išmo' <\
šiame name bile dieną bus didžiausias departnmeutinis storas.
1

r.

PINIGAI

jmokėk $10,000,

Geriausiai, greičiausiai ir
pigiausiai

vą-Rusiją

Šifkortes

•

|2*43

augštų naujai

pasatvtas ant 2 lotu puikiausias
namas, 50 pėdu platus. 115 pėdų ilgas; pirmas augštas storas, antras ir trečia augštas 4 flatai. Kaina.. $48,000
Neša raudos per mėnesį $435.00. per metą $5,220.00,
tai per 10 metų išrenki savo visus pinigus, ir namas
lieka dykai.

» reikia A. 01szewskio
rai išdirbtomis priemonėmis įtrau- nus rš mano viengenčių vartotų
Bankon, 3252
"Brauge" sandarbininkų skaičiuje
Persiunčia Pinigus į LietuHalsted st.
kiamos j aborcijonistų kilpas. Mi- tą vaistą ir atsidėtų ant jo. Leo- yra rlmčiausieli ir žymiausieji lietu*..fi
ir visas daJame
ir
rašytojai.
panėtasai merginos Johnson atsitiki- nadr Ovecka, Box /23, Barber- vių veikėjai
Parsiduoda:—saliunas labai pigiai,
duodama daug žinių iš draugijų ir vilis
svieto ir parduoda
Ohio." Męs noriai paskellietuviu apgyventoje vietoje; iš priemas. iškilęs eik.stėn, sujudino mies- ton,
suomenės judėjimo. Visi dienos klaužasties ligos savininko.
Atsišaukite
biame
nes
ir
šj
simai
svarstomi
rimtai
laišką'
teisinir
jis pasako
yra
dabar j ieškoma priemonių,
tą,
šiuo adresu:
teisybę. L'/.kietėjime vidurių ir gai.
kad užkirtus kelią
K. S.
aborcijonistų
Prenumerata Amerikoje $2.00 meA. OLSZEWSKIO
-11
tuom kitokių ligų ne3252 So. Halsted St.,
Cliicago, 111.
veikimui.
Kitose šalytams, $1.00 pusei metų.
Aborcijonistų, daktarų ryšyje
BANKA
žinome
męs geresnio vaisto. O se $3.00 metams, $1.50 pusei metų.
ir akušerių, l>c abejonės,
yra ir lieLOTAI GERIAUSIOJ VIETOJE.
tas
vienas
nuvaistas
siunčiame
Pažiūrėjimui
yra labai nau3252 South Halsted St,
Piet-rytinis kampas Ėmerald ave. ir
tuvių apgyventuose miesto distrik- taipgi
kuomet suskausta pilvai. meris veltui. Adresuokite:
dinga-,
33-čios
pėdos
gatvit);.
plotis,
tuo<e.
DRAUGAS PUBLISHING CO.
CHICAGO, ILL
Tinka visokiam
125 pėd. ilgis.
žarpos, arba jakuos ir reikalin- 1800 W. 46th
St.,
Chicago, Iii.
bizniui.
Parsiduoda už $3,500.00
visiškas išvalymas vidurių neGali kilti streikas, šios savai- ga
3238 So. Union ave., Lotas 25x125.
nusilpninant žmogaus kuno. Kai- GERI DARBAI IR UŽMOKESNIAI.
Parsiduoda už
tės utarninke
$950.00
Gerus darbus ir gerus užmokesnius
t'hicagos strytkarių na $1.00.
3012 Emerald ave
Ant parandavojimo:— puikus štoTri$650.00
Aptiekose.
Jos.
moka
kurie
kaltie,
gauna
angliškai
j
tarnautojai (11,000) balsavo dėlei ner,
$675.00 ras su gyvenimo kambariais.
Sale I
Manufaciurer, 1333-1339 So. bėti; nes šioje šalyje angliška kalba 3020 Emerald ave
3024 Emerald ave
banko ir prie pat lietuviškos bažnyžadamojo streiko, jeigu kompaili- Ashland
$675.00
yra dideli:; turtu. Mūsų gi būdas mor.ve., Chicago, 111.
3040 Emerald ave
$700.00 Jios—kur yra didelis zmoniij perėjijo-; atsisakytų ]>akelti algas tiek,
kinimui angliškos kalbos yra iš visų
Parsiduoda ant lengvų išmokės- mas.
Vieta tinka kriaučiui, urapanų,
kiek tarnautojai
dar
be
geriausis, nęs i trumpą laiką,
reikalauja. Ui
ar čeverykų sankrovai, barčiy.
Nebūk ramus kentėtojas nuo
įprėdalų
j
jokios pagelbos mokytojo, Tamsta išAr jųs žinote, kad »itie lotai, yra bėriui, laikrodininkui ir kitam bizstreiką balsavo 9,716, prieš—-112. reumatizmo skausmu.
moksi
ir
angliškai
kalbėti,
skaityti
Hajjidy!<
tris sykius vertesni už lotus ant Ked- niui.
Randa pigi ir garu šildoma.
Tokiu budu streikas labai galima?.
rašyti. Neatidėliok, bet kreipkis dėl zie ave. Ir 38-tos
Trinerio Linimentą ir tėmyk
gat., už kuriuos ten Elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu I
joj pilnesnių
Tačiaus prieš streiko
žinių pas:
moka žmonės po $&00.00
pradėjimą, skuhų veikimu.
[ieškai geros vietos bizniui, tai čia1'
Kaina -25c. ir
S. Laudanskat,
•asl.
A. OLSZEVVSKI BANK,
Atsišauk po numeriu 2334 So.
fulyg taisyklių, reikalas turi buti 50c., krasos keliu 35c. ir 60c,
Ouinn 8t,
Chicago, III. 3252 So. Halsted St, Chicajjo, UI./ [)akley ave., Chicago, 111.
jI
•

$4,000

Įmokėk $1,000, reštą morgečius.

Kas nakt

ir šiais

>•

$2,500

lengvų išmokesčių.

ANT NORMAL AVENUE.
Du mūriniai namai ant vieno loto, abu 2 augštų
ir po du l'latu, neša randos $48.00 per mėnesį.
Kaina

3138-42 So. Halsted St.
Turi

augštų, 2 flatų po 6
Įmokėk $500, reštą

o

nuo

$4,200

ANT VVALLACE

cash pinigų jnešti, męs parūpinsinie
Parsiduoda:—labai pigiai namas už
paskolą už žemiausj procentą ir be $1,700; neša randos $21 j mėnesj.
komišino.
Kreipkitės ypatiškai pas:
The Chicago Realty Sales Co.,
A. Zigmantaitls,
154 W. Randolph St. 3512 Wallace st.,
Room 35,
Chicago, 111.
CHICAGO, i L L'.

man

$1,700

ANT UNION AVENUE.
3

^88$^ International Harvester Company of America^ft^.

(CyJBl)

NAMAI

Įmokėk $1,000, reštą ant lengvų išmokesčių.

mums.

jcheltonham

ir

bus

namas

pastatytas

ANT EMERALD AVENUE.
4 ruimu medinis namas, už
6 ruimų medinis namas už
L' augštų, 4 flatų medinis namas už ..:

ir

sumos

LAIMĖ TAMSTĄ VEJASI.
Kiekvienas žmogus turi savo gimtą
talentą (giliukę) ir daugelis žmonių

negu

išbrukuos,

geriausių gatvių galite pirk-

Ant Lime St. tarp 32-ros ir 33-čios
duoda 2 mūriniai namai, gorai aptaisyti.
Antras už
Jmokėk tik $500. o reštę ant 'engvų

labai

Kuriem

brangiau

$450.00

Lake ir kitas dalis Chicagos. kur neša labai dideles randas; parduodame

duota

gatves

po

GYVENAMI

pa-

alkoholium.
Apart to, pirkdami 1 II C inžiną. jgysite nekurj prie inžino
patarnavimą. Jnžinas, tai dar ne viskas, ką jųs gausite už savo pinigus. Tą patarnavimą verta atsiminti.
Susipažinkite su 1 H G inžinu aižiausiojo pardavėjo sankrovoje. kur jie parsiduoda. Reikalaukite nuo jo musų įdomaus katagazu

Pasisaugodamas
nelaimių
rodėsi, kad niekas ne- keliais eidamas, padarysi sau dideli ar rašyk:
CHAS. RINGER,
tam pagelbėt kol aš pradė- turtą, jeigu talentas tamstai laimę
12924 E. 7gth st.,
Chicago, 111.
vais. Visas reikalas taip gerai su- jau vartot Trinerio Amerikoniš- bus žadėjęs. Adresuok:
:
1
The Chicago Realty Sales Co.,
Kartaus
I'asiVyno Elixirą.
tvarkytas. kad nelaiminga mote- ką
Parduodama mūrinis namas prie
154 W. Randolph St.
Rocm 35,
ris ar mergina vargu galėjo rasti rodė, kad aš suradau geriausj
Parneli av. ir 35-tos gat., trimi augCHICAGO, ILL.
štais
ir užpakalyj medinis, abu labai
dar
ir
kitoms
ir
ligoms,
teisybės už padarytą jai skriaudą. vaistą
$500 reikia įnešti, o liku-sl
Savaitinis Laikraštis pigiai.
Moteris ir merginos buvo tam tik- todėl aš norėčiau, kad kiekvie- .lėturių Katalikų
suma lengvomis išlygomis.
Ateikiuk"C R A U -G A S"
ri

ir

fliatų medinis narnąs (2957
ĮEast 81 st st.) Chicagos dalyje
TkEjIS METUS KENTĖJO. daug vargo ir blednystės nukenčia,
(arti 81-mos gat. ir konas, 15c žemai.
su savo žadėtu ta1 naujojo bulvaro).
Dažnai atsitinka, kad žmonės pakol pasipažjsta
Prasideda 7 valandą kas vakaras
Įtaisyta galentu.
Prisiųsk savo varda, adresą ir
Subatomi ir nedčliomi 2 vai. po pietį*.
kenčia ilgį laiką, nes-nežino kaip mėnesio gimimo dieną (jeigu pameni) fzas, toiletai, tvartas, gražus kieJei nori liuksmai praleisti
valandą
.M r.
Gy-, liuoso laiko, tai ateik
Leonard ir 2 centų krasos ženklelj dėl atsa- [mas, papuoštas medžiais.
pasigelbėjus.
tamstai tam- venk vienam fliate ir imk
kymo,
męs
pasiųsimo
()\ecka papasakojo nuims 'savo
randą |
j
stos gimto (žadėto) talento išguldyMILDOS-TEATRĄ.
Kaina $2,500.
patyrimus ir išreiškė nofą, kad mą iš dangiškų kūnų (tamstos pla- j už kitą fliatą.
tas butų aprašyta.
"Aš kenčiau netos) dykai, kurj aiškiai matysi pats, Mažas jmokėjimas, likusioji da-j
trejis metus užkietėjimo vidurių kaip ant savo delno, laimės keli'-.j. Į lis taippat, kaip randa. Kreipkis į

Aborcijonistai matomai tuspecialius advokatus ir yra liga
sutartyje su miesto valdžios atsto- gali

kytas.

mitingo į

Lithuania
So.
Halsted
«t.
3214
H. Mockus.

ant

Teatrą,

nepažinos inžinų

lyginimų.
i,
Musų patarimas—imti 1 H C kerosino inžinus, pripažintus už
tobuliausiu# jų, padaryme; nuodugniai ištirti jų visas dalis ir
pavartoti juos, ;kaipo papėdę, darant palyginimus su kitais inžinais. Tas tai yra vienatinii; būdas teisingai išsirinkti geriausi inžiną dėl tokio darbo, kok) jųs norite atlikti su inžino pagelba.
I H C kerosino inžinai MOGUL ir TITAN yra daromi visokio
didumo, nuo 1 fki 50 arklių pajiegos ir visuose užgirtuose stiliuose; pastovus, ant medinių pamatų, bei lengvai pernešami; su
stačiu ar gulsftiu katilu ir atsaldymo kaminu. Jie kuriami gazolinu, kerosinu» o kartais ir su žemesnės rųšies aliejais, taipgi su

pigiai ir dar ant lengvų išmokesniu arba cash.
tarės
Nepraleisk šių
Parsiduoda:—vieno augšto namas
Lietuviai Teatrininkai, pagal- bargenų nopcržiurėjęs ir pamink, kad su bučerne jame; didelė krautuvė,
nušauta ar nusišovusi mergina
tamstai
pačiam liks kišeniųje iki
vokite apie šią progą ir
pėtny- $500, perkant šias bargenas, nes kiek- 'dar naujai lietuviais apgyventa vieta.
Johnson, kuriai, sulyg koronieriaus
Atsišaukti pas
4
birželio
7:30
d.,
vakare
ateičioj,
viena fltuba turi buti priverstinai par"džiurės" nusprendimo, buvo paAnton Prazsky,

daryta nelegališka aborcijos (vaišisiaus pra^alinimo) operacija,
sai atsitikimas pakėlė didelę karę
prieš vinus aborcijonislus. \ ietiniuose angliškuose dienraščiuose,
dienraščiui "The Chicago Daily
Tribūne" vadovaujant, mesta daug'
šviesos ant bjaurių aborcijos darbų, kuriuos varo Įvairus daktarai
Iš pranešimų matyt,
ir akušerės.
kad šimtai moterų ir merginų l'bicagoje kasmet tampa aborcijonistų
aukomis. Aborcijonistai turi Įsteigę slaptus ligonbucius, kame daro
savo
nelegališkasias operacijas.
Aborcijos biznis yra gerai sutvar-

ant

ten

apgyventoje vietoje
ant Emerald ave. tarp 30-tos ir 31-nios gatvių po
$650.00
Ant lengvų išpiokesčių.
Kam tada laukuose mokėti už lotą $700.00 kada
mieste ant biznio gatvės gali pirkti už $450.00.
Po No. 3236 So. Union ave. lotas už
$950.00
Pietrytinis kampas Emerald ave ir 33-čios gatvės
du lotai tinkami visokiam bizniui už
$3,500

perka inžiną. neturėdamas nuovokos apie inJis negalės žinot, ar jis turi geriausiu iuži-

ną dėl savo darbo, ar ne, kol

Atsisaukit

E

MOGUS,

Zžinus, .rizikuoja.

Parsiduoda:—vieno augšto namas
bučerne jame;
didelė krautuvė,
dar naujai lietuviais apgyventa vieta.

proga.

moka už lotus

kada

Ant lengvu išmokesč-ių.
4 lotai geriausioje lietuvių

su

Gera

ČIA

TURIME

3 lotai ant So.

gatvių

Ant Pardavimo.

2856

ten

kitur ir čia
niekados nebus tuščias.

v

pas
Anton Prazsky,
Emerald ave.,
Chicago,

lt*

galėtu pirkti. O
vėl nauji kaštai.
Ant Bridgcporto,
ti lotus pigiau kaip

Pajieškau savo sesers Marijono:
Survilikės, paeina iš Kauno gub., lia
šeinių pav., Jurbarko vals., Rukšnii,
/ainio; ji yra apsivedus, bet nežinai
jos
vyro pavardės.
Apsivedė Chi
cagoje keli metai atgal ir išvažiavt
j Lietuvą (seną kraju). Girdėjau, at
gal pargjžo j Ameriką.
Jeigu kas
žinote, arba girdėjote apie ją, labai
maloniai prašau duoti man žinią sekančiu adresu, o aš už tai atlyginsiu.
Mr. Anton Savil,
General Delivery.
Detroit, Mieli.

turimo
Męs
pasirinkimui, aukso
•įrengtas, apart- vienos, mašinos. vertes, gražių mediniu ir mūrinių naReikia tiktai 3 ar 4 gabių akto- mu (auzų) apie Bridgeportg, Town of

Didelė karė

Uridgeporto.
čia

Kochester,

ave.,

važiuoti j
lietuviškus teatrus; yra daugiau Baltimore
TMD.
šią savaite- Chicagoję
miestą, gali nuvažiuoti tik
šis teatras gali patalpinti, už pusę kainos arba visai už apdypabaigta dirbdint klišės naujam negu
o kur
yra publikos, ten yra i:- kiai. Kreipkitės antrašu:
TMD. leidiniui, (labrielo d'AnJohn Kūlis,
tik reikia žmonių, monuncio veikalui "Širdis;" Klišiu biznis,
3259 So. Halsted St.(
Chicago, III.
išviso yra 185. Jų padirbdininia* kančių tą biznį atsakančiai vesti,
MAKE YOUR DOLLARS WORK
apsiėjo $120.00. Taipgi atiduota l'inigų pradžiai .daug nereikia,
LIKE SIXTY.
nes
visas teatras yra gatavai
senai

tus.

Mogul-=Titan

>u

—

CEDAR RAPIDS
I0WA

W. F. Severą Co.

sl.k'lko n. u v.'i s;tvo j ai kept "Rye Bread," ir balti}, o
taipgi ir keiksua Puke Cake. Gerai
geležine lazda?
mokančiam darbą ir blaivam vyrui,
Rvmo-katalikų lietuvių šv. moterį
Ponuli, dėllo, kad esu maž* gera mokestis. Atstšaukit šiuo adreKazimiero kapinėse "\ atuikų Diesu:
na" apvaikščiota panedėlyje, ge- turlis, o medinės lazdos brangiaus
Lietuvhi Duonos Kepykla,
riea
d. Žmonių apvaikščio Į apsiėjo,
tuoj sutrupa... F.VJV. ,502
N. Y.
leis ė

properčių kainos clar pigios, bet jau žydai
grekai patėmijo, kad čia yra gera biznio vieta ir
pradeda propcrtes pirkinėti. Todėl ir čia netrukus
kainom pabrangs, paskui turėsite mokėti brangiau.
l'iet-rytinį kampą 32-ros įr llalsted Sts. nupirko
žydas ir jau pradėjo statyti 3 augštų biznio namą.
No. 3210 So. llalsted St. nupirko grekas, kuriame atidarys "Fruit Store."
Xo. 3215, 3217 ir 3219 So. llalsted St. taipgi
derina žydai statymui didelio departamentinio storo.
() lietuviai
ką daro? Važiuoja j miesto pakraščius
lotu pirkti, kur tušti laukai, gatvės nebrukuotos, ir
kur biznis nei už 100 metų nebus toks. kaip ant
ir

-Taniista

nunuodinai

sakiai tur.nti 2<) metus, o galu
riša, sakoma, kaštuosią- $1,000.
gale pasirodo, kad ji vos teturėjo
Kapinėse matyt daug pagerini- 25 metus... ir.. 10 mėnesiu.
l'.l.D.
me-

sulyginant

tuojaus

ir už tai

Dabar Geriausia Bizniui Vieta yra Bridgeportas.

Severos Preparatai parsiduoda alei aptiekoje. Pirkite vinn Severos. Neimkite
jokių užvaduotojų. Jei negalčtumet jų gauti tai užsisakykite tiesiai nuo

TEISMU.

linksmai 'neatspėjai

mu,

"SVEIKATA MOTERIMS"

jo ve"Šeimynų aprūpinnes

užpirko nelaukdami kol kainos pabrangs
jų rankose yra geriausi bizniai.

j

o

reštą pati

randa išmokės.

2 augštų medinis namas, pirmas augštas storas
ir 4 ruimai; antras augštas du flatai.
Kaina
$7,000
Neša randos per mėnesį $75.00. per metą $900.00, tai
per 8 metus išrenki savo visus pinigus iš randų, ir
namas su lotu lieka tau dykai.
įmokėk liį $1,000, o reštą po $75.00 ant mėnesio,
tiek kiek randos gauni.
2

augštų. mūrinis

namas,

pirmas augštas storas

ir 3 ruimai, antras augštas 2 flatai. Užpakalyje $300
vertas tvartas.
Kaina
Neša randos per mėnesį $75.00, per metą $900.00, tai
per 9 metus išrenki savo visus pinigus ir namas su

I

<

\
$8,000

lotu tau lieka dykai.
Įmokėk tik $1,000, o reštą po $80.00 ant mėnesio.
šiaurvakarinis kampas Halsted ir 32-ros gatvių,
prie Mildos Teatro, lotas 62 pėdų platus, 135 pėdų ilAnt pirmo augšto gagas, geriausiai tinka Moteliui.
lima padaryti 3 štorus ir restauraciją, ant antro ir
trečio augšto 100 ruimų.
Loto Kaina
$15,000
Jei turi pinigų užmokėjimui už lotą, tai męs tau pastatysime Hotelį kokį norėsi.
Biznieriai apgalvokite šią gerą propoziciją.

A. 01szewski Bank
3252 So. Hahted St.

>

į

Chicago |

teleskopai

ir

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ

Stereoskopai.

PIGUMAS!

Męs neesame bankierial, bet męa gvarantuojame Tamstai
suCė-'
dymą. 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius
pas mus. Vyrams ir vaiknams
padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki
$50.00 už pusę kainos.
Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant
orderio darytus siutus pardundame
po $5.00 ir brangiau.
Naujas ir truputėlį dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir
brangiauo.
Vaiku siutai $2.50 iki $7.50.
ir
Skrynios
valyzai.
S. GORDON,
1415 SOUTH

HALSTED STREET

CHICAGO,

ILL.

Storas atdaras kasdienę ir vakarais iki 9 vai.
atdaras iki 11 vai. vakare. NedėMieniais—iki 6

Subatomis esti
vai. vakare.

Jei

nori

linksma:

savo

svetimų

pamatyti
miestus,

5o, Halsted Furniture louse

namuose

praleisti

laiky. ir
žemių
dar-

gražiausius
ir puikiausias
vietas, tai nusipirk Teleskopą bu stereoskopais (5 serijos, 174 visokie paveikslai) už pačiai
žus,
viso

sodus
svieto

kaina 75c., o 5 seriją $3.45,
parduodam viską, už $3.20.
Kataliogę Teleskopų, Stereoskopu ir visokiu
ieiesKopo

uždyką.
Reikalaudami adresuokite šitaip:
3252

CHICAGO, ILL.

3252 So. Halsted St.,

LIETUVA
Halsted ctr.,

$>0.

PUBLISHING

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų
[Furniture) Krautuvė Chicagoje,

kainą -$3.20.

pigiausią
vieno

3224=26 So. Halsted St.

bet perkant

sykiu,

kiiygi} prisiunčiama

Gcriattsis laikas pirkti
naminius daiktus (Furniture) pavasaryj, kuomet šeimyninkė visus
namus valo.
Reikalaudami gražiu ir tvir.ų

CO.(
Chicayo, III.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
1893 metuose.

[steigta

stalu, kėdžių, komodų,
didžiausj palovu, sofų, divotių ir

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.
PRIIMA pinigus taupinimui

vieno Doliario iki didžiausiu sumų ir moka už

nuo

3 procentą metams.

SKOLINA
PERKA ir

pinigus pirkiniui
parduoda

namus

pas mus

ir statymui namų Chicagos mieste.
ir lotus ir stato kitiems namus ir

storus

ant

visokių kitų name reikalingų daiktų, rasite
sirinkimą.
i.abai gražus ir pijaus kūdikiams vežimėliai
^
(Babv Carriages). Mušu ledaunės (Ic« Boxes) yra žinomos, kaipo
ilgiausiai palaikančios ledų.
Sį pavasarį parduodame viską nužemintomis kainomis.
Ateikite pažiūrėti ir persitikrinti, kad niekur taip pigiai nepirksite, kaip pas mus. Alusu prekės gvarantuotos, patarnavimas greitas ir mandagus.
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaitiniais ir mėnesiniais išmokėjimais.

DIDZIAUSIS

juos

Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas.

lengvų

išmokesčiii.
v

"LIETUVOS"

PERKA ir parduoda MorgeCius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Cliicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus
važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon.

1219 Kada ir Kokiu Budu Gali Svietas

Apdaryta

BIZNIERIAMS 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 bankos čekių negali šiądien atsakančiai savo biznj vesti.

vagis,

Lietuviai iš kitu

ir farmii

miestų

Rašykite adresu:

kus.

gali šioje Baukoje atlikti

savo

reikalus per laiš-

Nedėllomi

ar nori ukę pirkti?
Jeigu nori ukę p»ktt patogioj vietoj ir geros žemės m aužfmlntų kainą, tai neatbūtinai greitai rašyk laišku prašydamas plačiu paaiškinimų
apio žemes Rusk Councy, VVisconsinoje. lietuvių ukinlnkn kolionijoje.

1690
1709
1730
1863
1884
1900

FARMOS:

Pigiai parauoau geriausias gatavas
formas su budinkais, sodnais užsėtais
javais; turiu visokio didumo farmy.
zemė—molis su juodžemiu ir molis su
iimiltimis maišyta, derlingiausi žemė;
pirmo sorto visokioms javams ir šieir sodams.
Turiu daugybę
nams
farmu neišdirbtų žemių labai pigiai
parduodu ant lengvų išmokėjimų,
žemė atsakančiai gera.
Didžiausioj

2001
2038

D r. J. JONIKAITIS

"ATEITIS"
"Ateitis yra

raštis,

bepartyviškas

tarnaujantis

MEDIKAS IR CHIRURGAS

laik-

jaunimo

4611 So. Asllanl Ave.,

lr kultūros reikalams. Talpina daugybę {vairiausiu žinių. Didelio formato, 8 pusi.

B.

GERIAUSIOS

1954

ryto iki I po pietų.

Naujas Savaitin's Laikraštis

Pratapas,
Madison, Wis.
437 W. Dayton st.,
FAPMOS

nuo

ryto Iki 9 vakaro.
ryto iki 6 vakaro.

PHONE OROVER 4247

Antraiiaa:
D.

nuo 9

8
8

į
j

Kaina tik $1.50 metams, o
85c. pusol metų.
"Ateiti" išlei'Jinčj;} bendrovė, inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas užsirašyti "Ateitį". Reikalaukit vieno numerio pažiurejhnul uždyką.

Savings Bank
Joseph J. Elias, Savininkas
4600-4602 S. Wood St., Chicago.
Priimame pinigus | Banką užčėdlnuo vieno doliario ir daugiaua
ir mokame trečią procentą Vatomis
ant metų. Siunčiame pinigus J visas svieto dalis pigiai, greitai ir tei-

jiraui

"ATEITIS"
—

366 W.

Chicago.

Town of Lake

Adreouokit taip:

o svetimų žemiu pinigus mainome, perkame ir parduodame. Parduodame šifkortes ant visų linijų
J
krajų ir 1S krajaus, taipgi tikietua
ant geležinkelių po visą Ameriką ir

singai,

Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.

Amerikoj lietuvių farmerių kolionijoj

Xur aš Jau esu pardavęs 320 farmų
Europą.
lietuviams aplink miest? Scottville,
Musų Banka Išdirba visokius raštus
Mason County, Michigan.
Kuris yra
MOKYKIS BARBARYSTĖS.
ir dokumentus visose kalbose lr duoturtingiausia farmerių miestas visame
Męs išmokiname šio lengvo, šva- da rodą lietuviams visokiuose atal<
stato Micta.
Viduryj derlingiausių ir raus ir greitai išmokamo amato
lr reikaluose ypatiškal lr
i ke- tikimuose
gražiausių, lygių laukų keliai žviruotl lias trumpas savaites; geriausi
p€..: laiškus. Tik kreipkitės viršmlnSjren(plentai). Upės ir ežerai pilni žuvų. glmai; expertai
m na
mokina; jrankial su- tc antralu.
Scottville yra lietuvių kolionijos centeikiama; darJas kiekvienam žmogui;
tru; randasi arti prie Michigan ežero
FARMŲ PIRKĖJAMS DOVANA.
ateikite pamatyti mus arba rašykite
Turime
portavo miesto Ludington.
Didelis farmų lista9 dovanai, Diuždyką
gaunamoms informacijoms.
gcvi&m.lą tranbportaciją vandeniu—lat6URKE BARBER SCHOOL,
džiausioj Lietuvių Kolionljoj, su aprais ir geležinkeliais; turime turgus,
610 W. Madison tt.,
Chlcago, III. rašymu daugybės farmų

Javų melnyčius, bankas,
geriausias moksiaines ir

bažnyčias,

išdirbtų,

visas vigaIlgai nelaukdamas atvažiuok pas
manęs | Scottville, Mich., .iš turiu

PILNAI

das.

DARBO VISIEMS.

su

pardavimui,
budintais, sodnais, gyvu-

liais ir neišdirbtos žemės parsiduoda
pigiai r ant lengvų išlygų; žemė ge-

Kodėl esi nenaudingu, jeigu su ni.v
riausi ką randas visoj Amerikoj, negerioustų žemių su moliu, jnodžemlu žais iškašč'iis gali išmokti gera amaIr maišytų žemių, geriausio gatunko, tą; kur tik tinka ten gali darbą-tu- toli nuo didelių miestų lr gerų markokių gali rasti Amerikoj. Apgyven- roti ir butl pats ant savęs ponu. Iš- ketų; Jeigu maihai pirkt, rašyk laišką
tame gražiausiame krašto nusipirkęs mokęs barzdaskutystės, busi liuosas tuojaus, su užklausimu farmų listo.
Cha# Zekas & Co.
nuo manęs farpats ir tavo
Rašykite—o gausite
šeimy- visoj pasaulyj.
na džiaugsis i: tapsi bagotu farmeriu. visas
smulkmenas dovanai.
Room 808.
Nosso- 127 N. Dearborn St.,
Norinti pirkti gorų farmų rašykite koff'o Barber, Halrdressing Ir ManiChicago, III.
tuoj, gausite žemiapj (mapą) lietuvių curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pittstoionijos ir farmų katalogą. Adresas: burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausl
Parsiduoda:—Puikiausias LocomoANTON KIEDIS,
mokykla apielinkėje.
Pasiklausk ži- bile Llmosinas, 6 cilindrų, 50 arkPeoples State Bank Bullding,
7
nančių.
lių
■

■

Scottvllie,

tpėkos,

Michigan.

Męs duodame
jieskautiems.

Ar skaitei

senmusię ir rimtą populia- I.
formato magazinas
rUkaimokslhką mėnesini laikrašti

pasažieriams, brangiaui-a
Uarbiis jn sio darbo, geriausiame
padėjime, taip
kaip naujas.
Kaštavo $6,750, parsiduoda už $1,800. Turintis
š} automotrumpoj# atei- bilių gauna pirmenybę visuose pa-

Ir
dar padidėti.
MINTIS"
"Lai*. Min." kaina metams $2.00.
Pusei metu
1.00,
Laisvoje Mintyje kas mčix«wis telpa
Pavienis numeris
20c.
straipsniu iš {vairių mokslu, politikos,
3iŲsk 20c lcad ir krasaženklial*, tuoj
religijos, sorieliosijofi ir sočiaIfo klau'
gausi "Laisvosios Minties" viefe$ nuairno sryčin.

tyje

"LAISVOJI

uaitv&ji

minti*

tar

uja Amerikos merį.

Jtatariams jau vcuhis ih-.iuh.
Laisvoji Mintis jra labai

mano

Adresas:

"LAISVOJI MINTIS"
didelio 2827 Calumet Avs.
Chicay,

grabuose, parodose ir t.t.
Taipgi parsiduoda Welch Detroit 7
pasažierių touring automobilius gerame pad«\1ime, tvirta
mašinerija, gali
važiuoti kad ir prasčiausiais
keliais.'
Kaštavo $3.500, parsiduoda už
$500.
Atsišaukit pas

OR. KŪLIS,
3259 So. Halsted Oat.,
III.

$1.00. Apdaryit
Lp.pai iš istorijos Airijos
iš

Etimologija

v

Chicago,

Telephone Yards 1532.

III.

2055
2084
2085
2131
2241
2266
2398
2-t01
2458
2496
.%06
2516

..

"New

Jos

$1.50
35
25

sistema

taip

pa-

prlsiunčiame uždvka.
Agentams ir perkupčlans, perkant kelias inašinas, duodam
gerą
nuošimtį.
Reikalaudami adresuokite Šitaip:

10

LIETUVA

70
3252

$3.00

So.

Halstaa

PUBLISHING

CO.f

str.,

Chicago,

50
10
05
.50
05

III.

tekančių knygų pcrkupčlarr.t duodame tokj pat rabatu,
kaip ir ant "Lietuvoa" išleistų.
10
10
25
20

Rusiškas

$2.00
25
30
25
15
10
25
05

Lietuvos Rejentališkas Biuras

Į

GERIAUSIAI PADARO:
Kusiškas

ALTORĖLIAI.
50
60
00
25
00
50

2907

Dovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, išranpervedimo žemės ar ūkės Lletuvojepasportus išvažiuojantiems Lietuvon-

davojimo ar kitam
-Rusijoje. Parupina
•Rusijon ir visokius
rai, greitai ir pigiai.
paliktus Rusiškuose
,

.80
.70
.90

3252 So. Halsted St.

Taipogi "Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimų
spaudu Lietu\ iškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje.
perkupciams

5>

duodame gerą nuosimtj.

Valandos

v.

.v.

Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunciame uždyką, arba
siųsdami''užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip:

A.

OLSZEWSKI,

3252 SQ. HALSTED ST.,

Pres.

į
<
?

1

rel. YARDS 1532
Pbooe Drt>r«r oO«2

__

CHICAGO, ILL.

iš

Chicago, 111.

LIETUVA PUBLISHING CO.

<

j|
o

Nl,° 8 ryto iki 6 vakaro. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1
po piety.

Rinrn
diuiu

'.R<1

\

i

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS

$1

<

*

i,
1

informacijos ChicagieCiai kreipkitės asabiškai,
kiti; miestų raštų, adresuojant:
Dėlei

'.X

ir

Bankuose.

Informaciją

BREVIORCLIAl.

Agentams

kitus rejentališkus raštus padaro
geIškolektuoja dalės, skolas ir pinigus

Visokiuose reikaluose
suteikia dykai.

75

2912 Breviorėlls.

i

----

$2.50

MAŽI AUKSO
2901 Kažas Aukse Altorėlis
2902
2903
2904
2905
2906

p

už

Kataliogą
rašomųjų
mašinų ir visokių kny-

gų

75
$j.0'>

Biblija

•l3

American"

prasta, kad kiekvienas,
paėmęs ją J savo rankas, it pirmo sykio supranta, kaip su jąja rašyti.

$1.00
,00

_

2914
2915
2916
2917
2918

guriau-

?10.00.
Jeigu nori turėti drūtą, pigią ir gerą rašomąją mašiną, tai pirk
"New American," o nesigailėsi.
"New American" ra60 taip gražiai, kaip
mašina, pirkta už $100.

20

Spiritizmo

ir

rašomosios maši(t y p e w r i t e r s)

nos

.35
10
10
20
10
15
10
10
10
10
35
30
25
.75

Vaikų Auginimas?

Gyvenimo Samojėdu
266 Olga Liubotavičiutė
296 Po Priedanga šventenybės
825 Patkulis.
Politiška tragedija
1274 Spėka ir Medega. $1.50. Apdaryta
1988 Tikras ženybinis Gyvenimas
2120 žodynėlis.
Anglišąai.'.tetuviškas
2191 Trumpa Geografija
2590 Dangaus Augštumas lr tmogaus Senumas
2593 Dievas, Dangus ir Iragaras
2596 Gyvenimas šv. Tėvr Popiežiaus Benedikto IX
2626 Vaišes Kristaus pas Popiežių
2895

Pigiausios
sios

$1.2."
$5.00
$1.25

Pabaiga
2558 Kalendorius "Lietuvos" 1896 metams
2617 Tikyba ar Mokslas?
8629 žydų- Likimas Gudijoje

128 IS

Rašomos Mašinos.

45
15'
50

žinynas. Knyga žinių. $1.50. Apdaryta
Dekliamacija ir Sceniškoji Mimika
Tikri Juokai.
Lietuvių Pasilinksminimui
Lietuviškas Sapninykas. 50c.
Apdarytas
Naujas Pilnas Orakulas. $2.50. Drutuose apdaruose

Ant

Chicago.

10*"

2532 Svieto

NB.

3224 So. Halsted St.
S

$1.00

Priedelis prie Lietuviškojo Klausim*
lautiškffs Politikos Knygynėlis
Auginimai ir Maitinimas Mažų Kūdikių
Dž)ova ir Alkoholis
;
Hygiena. Daktariška Knygelė
Pamatas Visokiai Raformai.
AngliškoB Kalbos VariovGlis
Kaip Rašyti Lalfki.s, Lietuviškoje ir Angliškoje Kalbose.
Apdaryta
Lithuanian Self-Instruction
Rankvadie Angliškos Kalbos. $1.25. Apdaryta
Rankvedii Gromatų Rašymui
v
Arithm?tika. Knyga Išsimokinimui Rokundų
Gamtos Pajiegos. 50c. Apdaryti,

bei

Drover 700

$l.l>0

Pirmiaus ir Dabar
Moteris ir Jos Vieta žmonijoje

Paslaptys Magijos

Teleplionc

$1.25
$1.50

Labdarybė

Koks Privalo Buti

ir Subatoms.

South Halsted Furniture House

$2.uit
$2.50
$l.50
$2.00
$1.50
$1.25

3lektoa

atidaryta vakarais:

Utarninkais, Ketveriais

15
35

istorijos Chinų.
arba Mokslas apie žemės Tautas

1605 Aukoa Karės Dievui.
1660 Kaip žmonės su Ponais Kovojo
1668 Ko Mums Reikia Pirmiausiai?

BANKOS VALANDOS:
nuo

žmogus.

Viešpatavimo Lietuvoje
Apdaryta
1360 Gyvenimo Mokykla. $1.25. Apdaryta.
1380 Istorija Abelna. Tomas I. $1.00.
Apdarjrt*
1382 Istorija Suvienytų Valstijų šiaurinės Amerikos
Apdaryti
1383 Istorija Chicagos Lietuvių. $1.00.
Apdaryta
1386 Iš Muzikos Srities
iš
1387
Mano Atsiminimų. 76c. Apdaryta
1419 Kultura ir Spauda
1428 Lenkai Lietuvoje
1435 Lietuvių Pratėviai Mažoje Azijoje
1480 P.ažfto Istorija. $1.00.
Apdarytp.
1510 Tikėjimų Istorija.
Apdaryta
1511 Trumpa 'Senobės Istorija. $1.00.
Apdaryta
1600 Apie Turtų ISdirblmą.

1680

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis

ir

Krautuvė

$1.00
$1.25
$1.25

Apdarta

Banką.

ir musiį

žvėrys

35
60
35
20
M
40
35

*.
Kiek Senovės Graikai ir Romėnai
Nematomi Priešai ir Draugai žmonių
Oras, Vnduo, šviesa ir Šiluma
Paėjimas Organiško SvLfcto
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai

1358 Gadynė

CH1CAGO, ILL.

iŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti

Atvažiavusius

1299

1349

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Haisted St.,

Kaip Gyvena Augmesys?

1311 Aitijč.
1335 Chinija.

ugnis negali prieiti.

nė

1220
1221
1250
1256
1261
1271

Pasibaigti?

Apdaryic.

PADARO Dovierenriastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) '-augiai įrengtoje Batikoje^ prie kurios
nė

IŠLEISTOS KNYGOS:

DR. K. DRANGELIS
A'""VV* 8OKNTISTAS
VALANDOS:-nuo
iki J t ryte nuo 1 ik
va r

luta?f

na°

7 ik'9

Vak'Nediliom Patai

1281 U. HtJited SI.
A,

Cklciji.lll.

OU«Ttkio Biaką

Dr. J. KŪLIS

Lietuvic
3259 So.

Gydytojas

ir

Chirurgas
Chica^o, III.
Gydo viskius ligas molerių, vaikų ir
vyrų. S|iuciii!ii>kai gydo limpančias, užS*i«»nėju»nu» ir paslaptingas vyrų li--^
Halsttd St.(

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų ir vaiku

ligų specialiste

Ofisas

Jau

Rezidencija

J725 West 18th Street
Tarp Paulina ir WoodgaU

52(58 W.Hamson Street

fbone Canal 1203
Valandos:

Tel. Austin 73/

6-SOiki 12:00 va! rm
11 .(0 ik i 8:00 vai. vale.

MILŽINIŠKAS

yt<
lv

Išėjo Ii Spaudos

Valandos:

Nedėlioma
tuo CiO iki 12.DOvaL
ryto

tiktai iki 9:00

VEIKALAS

kiekvienąrytj

TIKĖJIMU

ISTORIJA

Dabar Jau Galima
VESI VIRTUVE

Atvažiuot iš Lietuvos
ir

j Lietuvą.

gelsko į Chicagą kaštuoja

$71.00

Chicagos į

Petro-

Išvažiuoti iš

ima

tik

13

dienų

Šią milžinišką knygą paraše, bendradarbiaujant

per

gausite

3252 S o. Halsted St.

Spirgina, kepa, džiovina. Visada gatavas vartojimui,
lengjos norima.

vai nustatomas; šilumos duoda
tiek, kiek
Su 1, 2, 3 ar 4 degėjų didumo.

titulu

(AN INDIANA CORPORATION)

CHICAGO, ILL,

veidrodžiu,

kuriame aiškiai, kaip ant
dvasios plėtojimosi kelius. Ne-

yra

aut nugaros.

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

llMęs

vis darome bizuj dėlto, ka<l
J nęs užlaikome pagal vėliausios
mados aprėdalus.
Pas mus gali
gauti nuo mažiausios ir iki diuž

STANDARD OIL COHPANY

delno, matai žmogaus
galima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje.
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu lietuviškai
parašytu veikalu toje šakoje.
fKnyga yra didelio formato, gražiais tvirtais apdarais, nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso

Bridgepori Clotiiing Co.
džiausios mierų siutus
žesnę kainą negu kitur.

Visuose geležiniuose ir didžiausiose krautuvėse.

laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažvalgoše, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė-

Chicago.

Kiekvienas skaitantis

ma-

apšviestu

save

lietuviu

inteligentišku

buti

bią knyga.

ir norintis

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMU JEI JISAI NEPRI6ULI PRIE

privalo būtinai perskaityti

S. L. A.

Skrybėlių, šilkinių marškinių ir
ieverykų—geriausis rinkinys mūsų

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

krautuvėje.

Reikalavimus

Storas Atdaras
Vakarais

3246-3248 So. Halsted St.

Siųskite Antrašu:

A.

CHICAGO, ILL.

Mokiname Angliškai

Tel. Canal 5395

Visose

J. G. Mezlaiszkis

Chicago, III.

Generalis
Tel.

Canal. 21 (S

Namų Statėjas.

DR. A. YUŠKA

AMEKIKCi

&
VISUOMENES772

1749 SO. HALSTED ST

1741 W. 47th Street,

CHM ILL
Tel.

Lietuvių Dienraštis "KATALIvėliausias žinias npio knrų ir

Amerikos
KAS" paduoda

SENOJO HEIDELBERGO STUDENTAS

Praneškite

MOKINAMA;
Anglu kalba nuo pra- Lietuvių
dinės Iki augščlauslal Vokiečių »
Rusų ir (
Aritmetika
Lenkų
Augštesn. Matematika Knjfjyjdyst) Ortirašl.
Istorija, Geografija Laliką rašymas
Politiška Ekonomija
Prekybos tilsas Ir tt.

adresą, o gausite
vieną numeri veltui.

savo

pasižiūrėjimui

šimtiniais yr;i pr i rodę J savo tinkamumu užpildyti svarbiai vielas Vokietijoje. Joję kūnas ir protas visuomet maitina goriausiam, kas Ims, įr jam
profesoriai pataria vidutiniškai vartoti Sclykla ir Apynių alij kaip

TAIPPAT UŽLAIKOMA

v#

Didžiausia Kningij ir Muzikos Krautuve

ALMA MATER

>v«ti nepainėdžiotinas alus yra padarytai geni senuoju teisingu vo'-:išku
btidu ir jojo rrtas skanumas ir malonios ypatybės-paeina tiktai iš tobuiios
a\vts išdirbyslės. Ji>ai yra tinkamu a'iun tinus, kurie supranta skirtumą
t žsivakykite dčię sudirn.
Telefonuokitp Caltimet 5401 lr turėkite
«.u;c.
j.-j pristatyt» šiądien.
McAvoy's Malt Apirro'.v yra puikiu tonikų sveikatai ir jiegai atŽmonėm*, sveikstantiems po drugitj, ji.^ai yra Idealiu
gaivinti.
Gaukite jo U savo aptiekos.
vaistu.
U
McAVOY BREVVING CO., CHICAGO.

2302 S. Leaviit Si.

sr MOKYKLA

7.00.

....

Leveskis, Vedėjas Mokyklos

G.

3106 So. Halsted

REIKALAUKITE KATALOGO

StM Ch;cago.

Rašydami laiSkus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:

DU-KART NHDELINIS LAIK-

TANANEVICZ PUBUSHING COMPANY

RAŠTIS

->

Im

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

Canal

III.

4052

Dr. fl. K. Rutkauskas

EVESKIO ttsr

visokiu* atsitikimus pasaulyje. Visuomet pilindomių straipsnių.
-Drenrafitis "KATALIKAS" eina tautiškai krikščioniškoje dvasioje.
DIENSAičIO KAINA:
Metams
$5.00.
3.00.
I'unei metų
1.75.
Trims mėnesiams
1.25.
Dviem mčnesiam

nus

metams

Cftkagj,

:

COKNER ISth STREET

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis

Europoje

Amerikos ir Kanados

2302 S. Leavilt SI, Chiejgo

LIETUVIS GYDYTOJAS

LIETUVIU DIENRASTIS

dalyse

Vlonintel? mokykla, kurioj kiekvienas gali ilmokti Angliška kalbi), labai trumpam Įnikę, šios mokyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Mokiname per laiškus, visose dalyse, už labai maža atlyginimu; teipjau klcso»e dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, alejk ar
rašyk platesniu žinių.A
American School o t L&nfnatfet

Kontraktorius ir
:

S L.A. Sekr.
New York City.

OLSZEUVSKI, Pres.

32S2 So. Halsted St.,

Co,

A. B. STRIMAITIS,
307 W. 30th St.,

Publishing Company

Lietuva

Utarninke, Ketverge, Subatoj, Nedėliomis
ligi pietų.

Bridgepcat Clothing

FLAI^E

Visa šiluma yra degėjuje—ne
kambaryje.
New Perfection yra pigesnis
negu angliai—ir verda geriaus.

gus

jimų Istorija

ItLUt

OilCook-stove

vi-

Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių
ir baigiant dabartiniais laikais.
Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmo-

A. 01szewskio Bankoie

t

>V»CH

sai eilei kitų mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje
mokslininkas D. P. Cliantepie de la Saussaye. Lietuvių kalbon vertė J. Laukis.

vandenį.
Šifkortes ir pasportus

.New Pcr/eetioit

daug vaizdingesniu.

$64.60

gradą (Peterburgą)
Kelione

Visas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlingais piešiniais, kurie palengvina skaitymą if padaro j j

Archan-

Šifkortčs atvažiuoti iš

Vėsi virtuvė prosiji.no
dienoj gali but tik prie

l/iLb

Kampas 23-čios gat.

lietuifiškįi knygų

CHICAGO, ILL.

Mylėtojai gerų kningų, norinti

išlavinti
Telefonas

Humboldt

Dr. G.

4532

knygos, taipgi angliškos ir lenkiškos ant užsakymo. Scenos mylėtojų rateliai imdami kompletus,
s. v gauna
papiginta kaina. Krau-

Bridgeporto, praktikuojant

per 22

tuvė adara kas vakaras.
Iš kitų miestij atsišaukusiems,

metus, perkėliau savo ofisą ir gyvenimą | savo locną namą, po numeriu

Morgan

protą ir išsimokinti

gaunama visokios lietuviškos

M. Glaser

3149 S.

savo

anglišką kalbą, kviečiami pirktie
Knygas iš mano krautuves. Čia

šiuoml apreiškiu pagodotai visuomenei, jog čsu seniausias gydytojas
ant

Krautuve.

pasiunčiu katalogą dykai.

S t.

Kertė 32-ros gatvėa.
Telefonas Yards G87.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visus ligOaiue stengsiuosi užganėdinti kaip ir ljg šiol.

Adre.:j

M. J DAMIJONAITIS
901 Wsst 33-rd SI.,
CHICAGO, ILL.

Pasitikėdamas, jog gerbiama publika

Bell

(i JffiSk )|) System

Septynios dešimtįs penki procentai Chicagos šaukimųsi gaisrininkų yra paduodami per telefoną. Dauguma policijoj šaukimųsi taipgi yra paduodami per teKfjtią. Kad talkininkavus dar geresniam parankumui tarp miesto valdžios jos geresniam veikimui ir kad
prisilaikius geros tvarkos, kaslink sulaikymo pragaištingų gaisrų—Telefono Kompanija užprašo žmones
atkreipt ypatingą atydą į budą
POLICIJOS ir

GAISRININKŲ ŠAUKIMOSj
Kad

Kad Pri-

davus ži-

simaukus
policijos

p.giibą,
h k
Main 13

nią

per

telefoną
apie gaisrą, Šnuk

Main 0

Publika turi atmint tuoa immerius

Chiraom Telenhone Comoanv

ir toli".:.s mano rems, \."lu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieną. ir naktj. Eslu specialistas ligose vaikų, moterų ir vyrų ir užsendintoso ligose.
Darau visokią, operaciją.
Liekuosi su pagarba

GAMTOS ISTORIJA
3 dalyse: I dalyje
Pagal Pov. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga
II
visokių augalų;
dalyj—aprašymas
gyvulių;
telpa aprašymas iyąlrių
ir suprantamai išaiškina gamIII dalyj—apie akmenis Ir žemę. Trumpai
126 paveikslėliai: žmonių, pauktos istoriją, aiškesniam supratimui telpa
akmenų ir t.t.
augalų,
žolių,
vabalų,
žuvų,
žvėrių,
gyvulių,
ščių,
paGamtos Isterija yra labai žingeidi ir kiekvienam žmoguifReikalinga
žinti. Gamta—tai visų gyvūnų motina, todėl męs ją. privalome geriauKas nepažjsta gamtos, jos {stasiai pažinti—studijuoti gamtos mokslus.
ir tokis neilgai gyvena, nyksta ir žuva.
tymų, tas nesi taiko prie gamtos,
ir paslaptiB.
Knyga Gamtos
Užtai reikia pažinti gamtą, Jos gražumą
Kai210 pusi. Popleros^viršais.
aiškiai
ir
atspausta,
gražiai
Istorija yra
50c.

na

..

drūtais audimo

M.

J.

Damijonaitis,

Chicago,

901 West 33rd str.,

NEW CITY SAVINGS BANK
4601 So. Ashland ave., Chicago.,
BIERZYNSKI, pres.
Priima bankon pinigus ir moką 3%. I
Už sudėtus pinigus mugų bankoj duodame čekių knygutę, lš kurios paradyti čekiai tinka visur. Skolina piniPerka ir parduogus ant Real Estate.
da namus Ir lotus. Išsamdo bankines
skryneles (boves) po $2.50 metami.
Parduoda šlfkortes lr siunCia pinigus
| visas svieto dalis.
Bankos Valandos: PanedSlials, e eretomis, ketvergais (r subatomls nuc
8 ryto iki 9 vakaro; nedžllomls, utarįlinkais ir petnytfomls nuo 8 rjto Cd
f taktto.
A. J.

TELEPHONE

Utarninkais ir

3149 S.

Prenumerata metams $2.50
„
„
pusei metiį $1.25

111.

MOVER721B

Geriausia Akušerka

0. Jonikiene
3364 S. Halsted St.
(Kampu

34 tos)

Chicago, III.

Morgan

St.

Mahanoy City,

CO.,

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems
Lietuvoj bei Amerikoj

Pa.

Crsmatika angliškoskalboi-nv
kytif>be mokytojo(apdaryta)$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip mokythskaityti ir rašyti be mokyto,.I5s
jo
Naujas Budas mokytis raSyti ba
10c
mokytojo
Aritmetika mokinimuisi rokun-

chi, su paveiki!ais (apdaryta).. 35c
Vi7o~$LC0

Sit§ r.pgarsi-

ir 11.00 per
money order', lai gaus visas i
knygas 60c. pigiau.

nimsiš "Lietuvos"

P. Mikolainis
New York City

j

Eina jau 30-tus metus.
Prenumerata $2.00 metams; $1.00
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams;
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m.
Pamatimui vieną num. siunčiam dovanai
Knygų katalogą siunčiame ant pareika*
(avimo dovanai.

hago III.

Roons 1107-11!)

Irlcrhone Yaidj

GERA PROGA!

Bos 63

C

:6j». 3112 S. Halstad St„

ar(i

3i-n

j

ji.sy

į
LIETUVIŲ LIUTERONŲ

VIENYBE LIETUVNINKU

Kas atsius iškirpęs

& Counsclor at La ;?

Lietuvis Advokatas

Tclcphone Franklln I17J

Kerto 32-ros flatvfta.

Adresuokit taip:
W. B. BOCZKOVVSKI

Attorney

30 N. LaSalte St„
I Mock Eichange Bldg.,

Dr. G. M. Glaser

Pėtnyčiomis

75c.

viršals
Norėdami gauti šitą. kpygą, kreipkitėskrautuvčn:
Ta pati

Eina jau 25 metai

F. P. Bradchulis

AT YDAI.

Iš
dabar
gų iš

priežasties europinės

karės

negalima gauti jokiu kny-

Europos. liet męs da turimo
keletą lietuviškų liuteronišku
maldaknygių ir giesmių kiivgų savo krautuvėje, ir pas pas mus da
J. J. Pauksztia & Co.
galite jų gauti.
120-124 Grand Str.,
Todėl, kurie reikalaujate minėBrooklyn, N. X. S tų knygų, tai pasiskubinkite, kol
jų turime, nes šioms išsibaigus, ye'gausite niekur, kol karė nepasibaigs. Rašykite urnai, o prisiusime*

Dr.O.C.HEINE
DBNTISTA*

po

k-^liogų.

ĮflUS-hapn 31 ir So. BtMad g«t
(irmlau tlrftMMkn.) X CM'aM,

UL

LIETUVA PUB. CO..

3252'

S. Ilalsted str.,

Chicago,

I1L

