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Kare.

vokiečiu stovyklas
Lorcttc ir išlenkė vokiečiu
j šiaur-ryčius nuo Souchez.

l»ric
liniją

Prancūzai nu.stuniė vokiečius

pu-

bet mušis dar
st mylios atgal,
su visu
«»kiečiai
\
nepasibaigė.

turėjo atgal gįs ginti Lvovą,

bet

Petronemė-

atiduos
be
miesmūšio
nes
vokiečiams,
trauktis, nes na franeuzai sutas
vatas
rusiškos
kariumenės
traukė daugiau kareivių.
dovo
svarbios
nelošia
plianuose
Ant šiaur-rytinio karės lauko,
rolės. Pasitraukę iš Lvovo, rutai^'i Lietuvoj, nieko svarbesnio
sai vien kitaip sutvarkys savo
neatsitiko, galima manyt, kad
kariumenės
frontą Galicijoj.
ten
buvo:
viskas

užpuolė

mu

jį

pasilieka kaip
Įsiveržę Austrijon italai
gina savo pozicijas, rusai neįstengia vokiečiu atgal
turėtu nustumti, bet ir vokiečiai neį-ten- gia vis giliau; jie pietinėj
jeigu jas nužudytu,

smarkumu
nes

"Mušis netoli Šiaulių eina* touž- liaus su pergalėmis tai vienai, tai

Ko-

rusai atmušė austru
puolimus.^ Prie upės Dniestro kitai pusei. Nekurie kaimai paaustru kariumenė tapo sulaikyta, teko į
vokiečių rankas. Ant Dunors
per upę persikėlė didelės bisos fronto buvo kanuolių kova.
marna

bet

buvo ilide-ni mūvokiečiai
-u visu smarku- Luneville

Francuzai

šiai.

Prie

paskui jie tapo vėl at- austro-vokiečių pajiegos.
gal nuvyti. Vien j rytus nuo grade manoma, kad rusai

kasu,

Ant vakarinio kares lauko pe-

reitą savaitę

tapo išnaikintas.

žen-

trauktis

apailpnin^a,

nes

vi.-as

daug

j

iš

trijoj paėmė jau

70

miestų.

prie Augustavo nuo ten pasekmingai gali bomatir.ušė jie ru>ų užpuolimą ir barduoti Goricia ir Tolmino. Itajuos sulaikė. Taigi, matyt, tose lai apvaldė svarbias pozicijas prie
apielinkėse rusai mėgino pir- Plava, svarbiame perėjime Alpu
Austrai stengiasi išmyn ; engti ir norėjo vokiečius kalnuose.

vakarų Šiaulių, kaip

kareivių pasiųsta (lalicijon prieš
Lotaringijoj traneuzai
rusus.
taipgi žengia \is toliau j rytus
ir atniu.'a %vok iečių kontr-atakus.
Prancūzai per smarkų užpuolimą

|| Japonijos
protestą

valdžia nusiuntė
ka i Chinv.ose

prieš tai,

Aus- pradedama auklėti

Didešiny- gia
nužengti.
su- -msirėmimai buvo Šiaulių ir Au- desnės italu pajiegos renkasi prie
sis sparnas. Mitšyj dalyvauja
Ir ki- gustavo
apielinkėse.
Vokiečių Tolmino ir prie Goricia. Italai
virsti m 250,000 kareivių.
tapo
raportas
sako,
jog lygiai prie apvaldė Monte Nero viršūnę ir
tose vietose vokiečių linija

atgal

Smarkesni

toliau

m

"Suvalkijoj priešas turėjo sunkių nuostolių laike savo nepasekmingų užpuldinėjimų keliose
paskutinėse dienose. Laike kontr
-atakų apielinkėse į rytus nuo
Mariampolės nekurie kaimai pateko j priešo rankas."

ir

ką judėjimą.
Geneva.

p.rieš-japoniš-

Atčnai.
mento

3rd, 2879,

Buvę

rinkimai

No. 20
>

parlia- kietijos

atstovų parodė, kad bu-

>

Iš Kares Lauko.

■

kad Vo- duota

širdvsna

seks
ties

rusams

riški

anglų

Rumanijai

ir kad

Vengrija butų išgelbėta

su-

munu

šio.
as

mane

ciesorystę

Aš

be

pamū-

pasipriešinau Italijai ir
priešinsiuos Rumanijai, jeigu
keliu.
ir visus

savo

šitą

kitus klausimus,
Austrijos garbę.

kuri'*

palyti

"Niekas neturi ir neturės
propasakyti, kad Pranciškus
Juozapas bailiai pasidavė godumui savo kaimynu laike
gos

Austrijos

kritiškų

laiku."

Londonas. Korespondentas iš
Petrogrado praneša, kad vidaus
reikalų ministeris Makaro\v tapo
prašalintas ir kad jo vietą užėmė kunigaikštis Sėerbatov.

Prašalintasai mini<teris buvo
žinomas

kaipo a t Žagarei v i škų paJo prašalinimas gali reikšti, kad
Rusijoj gali įvykti
permainų vidurinėj politikoj.
žiūrų

vyras.

New York.

grįžo John

1".

Xe\v Vorkan suBass, amerikoniš-

kų laikraščių korespondentas,
prabuvusis 10 mėnesių prie rusų
armijos Lenkijoj. Jis papasakojo, kad rusams baisiai trūksta
ne tik
amunicijos, bet ir ginklų.
Tų ginklų ten taip trūksta, sako
Bass, kad rezervų kareivius siun-

sulaikyti vokiečius
Lembergu taip, kaip jie su- čiama į tranšėjas visai
laikė juos ties Yaršava? Kiti ka- lų- jie turi imti ginklus
expertai

ru-

Ciesorius, saužpyko ir sušuko:

reikės.
"Lai likimas eina
Lai ginklai išriša

to

tuomi.

nuo

įsiveržimo.

koma, baisiai
"Niekas neprikalbins
dalinti mano

Čia gauta žinios, kad mentinių rinkimų Grekijoj padamylias ilgą. Kokios pasekmės
popiežius pasiuntė Austrijai per- rė labai blogą įspūdį Berline, kur ■—nepranešama.
sergėjimą, kuriame sakoma, jog tikėta.-i, kad valdžios partija išjeigu austrų orlaiviai užpultų ant loš rinkimus ir sulaikys Grekija
Londonas.
Po septynių savaiRymo ir pradėtų mėtyt bombas, nuo įsimaišymo karėn. Vienas čių mušiu Galicijoj, laike kurių
tai Vatikanas pertrauktų diplio- Berlino laikraštis, rašydamas apie vokiečiai atmetė rusus
atgal daum a* i skus ryšius su
Austrijos val- šiuos rinkimus, uždeda antgal- giau- negu ant 150 angl. mylių,
džia.
vj: "Sekantis musų priešas."
austro-vokiškos armijos pagalios
atsidūrė prie Lembergo vartų.
Paryžius. Paryžiuje pradeda
Iš austro-vokiškų armijų veiRymas. Italai oficiališkai praplatintis gandas, buk Hollandija nešė, kad nardomoji valtis "Me- kimo budo galima spręsti, kad
netrukus įsimaišysianti karėn, ar- duja," kuri jau atsižymėjo tyri- austro-vokiečiai
pasiryžo taip suba bent duos leidimą anglų kanėjimais, tapo torpeduota per paraližuoti rusų armijas, kad jos
riumenei pereiti per Hollandiją. priešo
nardomąją valtį ir nu- ilgam laikui negalėtų atsitaisyti,
Y ienas aficieras ir 4 o po to savo milžiniškas armijas
s'kendo.
Petrogradas. Kariški rusų kri- jūreiviai tapo išgelbėti. Tai tur- austro-vokiečiai mano permesti
tikai apskaitliuoja,*" kad austro- būt
pirmas atsitikimas, kad nar- iš rytų į vakarus ir ten perlaužti
vokiečiai turi pastatę ant rytinio domoji valtis paskandintų na**- a n o- f r a n c u
zų f r 0111ą.
gl
fronto mažiausiai 71 korpusą kaTalkininkai
labai yra susirūciomąją valtį.
riumenės
(korpusas turi apie
šituom
klausimu:
ar
pasipinę

■

s

meldžiamasi,

valdovų

vusio Grekijos premiero Veni- grįžtų taika..
zeloso partija turi Grekijos parliamcntc 50 atstovų daugiaus neRymas. Italą jūriniai lakstygu valdžios partija. Rinkimai bu- tuvai ir dirižabliai,
sulyg oficiavo
paremti ant- politiškos piiat- lio pranešimo, užpuolė ant ausformos: valdžia geidč palaikyti trų
pozicijų Isonzo fronte ir priGrekijos neutralitetą ir nesikišti dirbo daug nuostolių geležinkekarėn, Venizeloso gi partija rei- lio stočiai ir austrų apsika?i
kalavo karės,— kad Grekija sto- mams,
tų talkininkų pusėn. Venizeloso
partija laimėjo, ka, parodo, kad
Petrogradas. Rytiniame karės
didesnė dalis G/ekijos žmonių
lauke vokiečiai pradėjo v art >ti
pritaria karei, nežiūrint valdžios
nuodingus gazus taip, katp iki
pasipriešinimo.
šiolei nebuvo vartoję. Arti (io'imine vokiečiai paleido daugybę
Berlinas.
Pasekmės
parlia- nuodingų gazų išilgai Unija,

išvyti, kur jie gyven- stumti italus iš perėjimo Freijau
gana daug blogo pa- kopel ir užimti jų pozicijas upės
paveržė vokiečių pozicijas prie tojams
darė,
f,ana
nuostolių pridirbo. Dogna klonyj, bet tas jiems neKeillon.
Italai gi traukia vis arHet
rusai
nuo Šiaulių ne- siseka.
toliau,
nuo
Abatijoj, l'echt paupiuose
Trento ir paskutinėj satyn
Laikosi
prie
įstengia
mūšiai
išvyti.
juos
jie
tu!< laiko eina smarkus
tvirtai tose jau vietose, kur vaitėj nužengė 20 mylių toliau j
ir
:ųaiia
trancuzams
kai Į> rodosi,
it\
buvo pirma, ir Suvalkijoj. Pa- šiaurius.
čia sekas' sferai. Jie prisiartino
bom- skutinės karės, pradedant nuo
Austrų laivynas bombardavo
prie miesto Mumster ir
K rimo karės, parodė vi?ą Rusi- Italijos Adriatiko pakrantes, bet
Muenster
barduoja tą miestą.
jos silpnumą ir menkumą jos ap- neainia, kiek blogo joms padarė.
\ ra
jau už Alzatirjos rubcžių.
o pirma ją neper- Iki šiol austrai paskandino vieną
Per Belgiją aut vakarinio karės siginklavimo,
laikė, nors ji kariume- italų povandeninj laivelį ir du
lauko vokiečiai vėl iš rytu pra- galima
nės
reikalams
išleidžia 'daugiau torpedų gaudytoju. Austrai mėSmardėjo gabenti kariumcuę.
'Vuo
žmonių surinktų pinigų nc- gino išsodinti savo kariumenę 40,000 vyrų). Tarp jų yra apie
kus mūšiai eina ant linijos YirLondonas.
Žvalginiai Austrikoks
nors kitas kraštas.
Italijoj, bet tas nepasisekė.
tas
mušėsi
smarkiai
45
korpusai
vokiečių.
Jeigu
ir naikintojai
laivai
Ypač
karės
ny-Lens.
jos
Dar blogiau rusams sekasi GaDardanelių jūrių
siaurumoj teisybė, tai prieš rusus veikia bombardavo Italijoj pakraščio
ant kapiniu prie Soucliez, mušis
traukėsi dvi valandi; čia vokie- licijoj, iš kur sujungta austru ir mūšiai traukiasi be perštėjimo, mažiausiai 2 milionai 800 tūk- miestus Rimini, Pesaro ir Tano,
bet nors tai viena, tai kita pu- stančių kareivių ant fronto nuo
čiai tarp kapu parengė grabes, vokiečių kariumenė baigia juos
šiauriniame Adriatike. Italų kalaukan.
tuom yra sė pasigiria savo laimėjimais, bet Baltiko jūrių net iki Bukovinos.
Cia
vien
vyti
nejstenbet pozicijos palaikyti
rės oii.sas pripažinęs, kad pakad iki ižtikro ten viskas pasilieka, kaip
kraščio geležinkelis likosi sugagė: nužudė daug kareivių, turė- geriau negu Lietuvoj,
šiol
karė traukiasi
svetimam buvo: talkininkai neįstengia tvirLondonas. Birželio 17 d. ofi- dintas.
jo kapines atiduoti trancuzams.
Nemažiau smarkus mūšiai eina krašte ir pačios Rusijos ji ne- tovę paimti, išvalyti siaurumą ciališkame francuzų pranešime
nuo jos daugiau kenčia nuo turkų kariškų laivų ir nuo sakoma, kad francuzai
sykiu su
Londonas. Vokiečio: desperaprie l.orettc. Cia trancuzams te- naikina,
dikčiai belafsvių, kanuolių ir svetimo krašto žmonės, nors Ru- minų ir atidaryti sau kelią Kon- anglais įgijo svambiu laimėjimų tiškai gina savo paskiuines pok
it
kraštus norėjo ir nori stantinopoliu, bet ir turkai ne- ne tik j šiaurius. 11110 Arras, bet
ku'kasvaidžių ; vokiečiai paleng- sija j
zicijas prieš Lens ir neužs;ganGįstengia anglų ir franeuzų išvyti taipgi Elzase. Tarp daugelio lina vien tik ginimus5., bet ir pava, -markiai gindami kiekvieną pasisavinti.
vietinių
žemės p£dą, traukiasi atgal, o
laimėjimu, tį::* desperatiškai laikas nuo laiko
Suvienyta austro-vokiečių ka- nuo pussalio Gallipoli, o rusų mažesnių
j
kitai
francuzai laimėjo ypatingai tris
riumenė. išvijusi rusus iš tvirto- nuo Bosforo siaurumos.
francuzai painia vieną po
kontr-ataktioja. Bombos, rankiIš Berlino pas Turkijos sulta- svarbesnes ir didesnes pergales. nės
vės
stumia
vis
toPrzemysl,
pozicijas.
jų
granatos ir durtuvai—visi
Oticialis francuzų kariunienės liaus j šiaur-ryčius; dalis gi aus- ną tapo pakviestas daktaras spe- Pirmą pergalę jie įgijo apielin- turi darbo šiame desperatiškame
vado pranešimas sako, jog jis i tru kariumertės, išvijusi rusus iš cialistas 13r. Israel padaryti ope- kėse Neuville, kur jie užėmė visą mūšyje.
šiaurius nuo Arras užėmė i'ond Bukovinos, peržengė upę Prut raciją. Bet kas yra sultanui, kam eilę pirmų vokiškų tranšėjų ir
Jeigu vokiečiai nustotų Lens'o,
du Bavol ir kariumenė atakuoja ir^ įsiveržė Rusijon, Bessarabijos jam operacija reikalinga, to laik- (laij antrų. Čia buvo milžiniška tai jie butų priversti atšokti atBet jeigu ugnis: vieni tik francuzai palei- rn! ant
vokiečių pozicijas j pietus nuo gubernijon, naikindama jos gy- raščiai nepaduoda.
pusėtinai ilgos dalies
Souchez ir ant tos linijos nužen- ventoju nuosavybę. Buvo prisi- operacija nepasisektų ir prielan- do daugiaus 300,000 bombų iš fronto; jie turėtų perorganizuoti
gė pu-*; mvlios toliau. Cia eina artinusi prie miesto Chotim, bet kus vokiečiams sultanas mirtų, savo kanuolių. Vokiečiai šiame savo fronto linijas nuo Arras Į
smarkii
imtynės, kad įsiveržė ton nedaug karei- tuoj- Turkijoj kiltų revoliucija mūšyje turėjo 11 divizijų (apie šiaurius net iki Šiaurės jūrių.
artilerijų
Jleuse paupiuose francuzai pa- vių, tai užsilaikyti neįstengė, rei- prieš jaunaturkius ir prasidėtų 240,000) kariu menės, bet nežiū- Todėl jie taip desperatiškai ir
ėmė dvi linijas vokiečių apkasų icėj';
grįžti atgal Bukovinon. ten vokiečių skerdynės, nes vo- rint to, talkininkai padarė pro- ginrisi.
nne: nelaisvėn pakliuvo Dabar, kaip pranešama iš Petro- kiečių gyventojai nekenčia. Nau- gresą.
Antras laimėjimas įgyta
prie
grado, nei vokiečių, nei austrų joji valdžia tuoj pradėtų, nežiū- apylinkėse Souchez, netoli Lens.
70 vokiečių.
Kopenhagenas, Danijoj. Darėdama Vokietijos norų, taikytis Čia francuzai pusėtinai prisiar- nas mokslininkas, ką tik sugrį\ okiečiai šiuom kartu nieko nėra Bessarabijoj.
nesako apie laimėjimus tose apieGalicijoj rusai ant visos linijos su talkininkais ir stengtųsi karę tino prie miesto Lens, kuris yra žęs po atsilankymui Kruppo
linkčse, bet kalba vien apie at- traukiasi, o suvienyta austro-vo- užbaigti priešais Vokietijos no- labai svarbus punktas. Trečias, dirbtuvėse,, Essuose, sako, kad,
mušimus francuzų užpuolimų j kiečių kariumenė atsirado jau rus.
pagalios, laimėjimas įgyta El- prasidėjus karei, dirbtuvių darbišiaurius nuo Arras ir prie kana- prie sostinės tos Austrijos proLaikraščiai vėl užtikrina, jog zase tarp Fccht ir Lauch klonių, ninkų skaitlius išaugęs nuo 70,lo La Bassee.
vincijos miesto Lvovo (vokiškai jeigu ne visos Balkanų tautos, kur francuzai šturmu užėmė 000 j 115,000. Sulyg darbininkų
ChamRusai tapo išvyti tai bent Rumanija greit įsikiš ka- miestelį Altenliof ir Steinbruck. nuomonės,
Si'.lyg vokiečių raporto:
Lemberg).
16-cplinių kanuolių
pai<nc provincijoj tapo išnaikin- iš jų sudrutintų apkasais grabių lėti ir stos talkininku pusėn, bet Daugiaus 500 vokiškų belaisvių padirbimas
tiktai pradžia
yra
ta
atakuojanti vokiečių linija prie upės \Yeres/.yca, į vakarus ar tas atsitiks ir ar greitai, tikrai šioje vietoje liko fnfncuzų ran- milžiniško didumo kanuolių dirfrancuzų kariunienės divizija. nuo Lvovo ir prie Ravva Ruska, nežinia. Bet už tai Serbija, vie- kose.
bimui.
Darbininkai sako, kad
Bet i.-, kitų šaltinių pat\irtinimo j šiaur-vakariu.- nuo Lvovo; at- loj padėti ją gelbintiems talkilaukti
neužilgo didelių
Reimso katedra vėl tapo bom- galima
tos žinios nėra.
sirado jau prie Janowo, vos 10 ninkams mušti Austriją, užsimabarduota.
Šiuom sykiu vokie- siurprizų.
i'ric vakariniu Argonne dis- myliu nuo Lvovo. Vokiečiai už- nė išplatinti javo rubežius Albačiai panaudojo bomba?, kurios
trikio rubežių, prie plianto Vien- ėmė taipgi miestą Grodek.
Iš nijos kaštais, nors Albanija SerPetrogradas. Rusų kariumene
neil (Jh&teau Binarville, vokiečiai Londono' pranešama, buk Vokie- bijai nieko blogo nedaro. Serbai sprogdamos padaro gaisrą.
padarė milžiniškų nuostolių gesmarkiai bombardavo gazinėmis tijos ciesorius pats j savo rankas užėmė svarbiausią Albanijos pornerolo j \ion Mackenseno armiLondonas. Hilai re Belloe, viebombomis Irancuzu pozicijas, o paėmė visą karės vedimą Gali- tinį
Montemiestą Duraz^o.
joms
'Galicijos mušiuose, kaip
nas
iš žymiausių Europos kapaskui smarkiai ja> užitakavo ir cijoj. Jo buveinė dabar esanti negrai taipgi Įsiveržė nuo šiausako rusų karės ofiso birželio
riškų" expertų, apskaičiuoja, kad
įlenkė priešakines kariutnenės li- Silezijoj, mieste Pless.
18 d. išleistas oficialis praneširių Albanijon ir, žinoma, iš syk j
ir Vokietija iki šiolei
Austrija
nijas; dvi kariumenės kompaniPetrogrado kritikai vienok ne- užimtų kraštų nenorės pasitraukmas, kurisai austro-vokiečių nuonustoti apie 4 miliomt vystolius vien prie Dniestro upės
jos tapo užbertos užgriautoj gra- nusiminė dėl paskutiniu rusų ne- ti. Tokiu bildu didžiųjų Euro- turėjo
rų užmuštais, sužeistais, į nelaisnuo
iki
bėj. Bet paskui franeuzai užata- pasisekimų ; jie mano, kad Ru- pos tautų sutverta neprigulmin120,000
apskaitliuoja
ir susirgusiais. Sukavo vokiečių liniją ir atgavo sfjos kariumenės vadovas rengia ga Albanijos viešpatystė vėl gali vę paimtais
Rusai paėmė 40,000 be150,000.
nuomonės: Austro-Vokieveik \ i a s pirma nužudytas po- vokiečiams panašias kilpas, ko- išnyksti ir gal patekti dar sun- lyg jo
laisvių.
per
pirmą karės metą. nutija
kias jiems pirma surengė prie kesniu, negu buvo turkų, serbų
zicijas.
stojo apie pusės savo vyrų tinLotaringijoj vokiečių pirmyn Yaršavos, iš kur vokiečių kariu- jungan.
Berlinas.
Berline gauta žinia
karei.
kamų
žengimas prie Lemtrey tapo su- menė turėjo nešdintis per savo
iš Sofijos, kad Bulgarija savo
laikytas. Vokiečiai giriasi, jog rubežių, nors ciesorius kariumedidžiasias talkininLondonas.
Arti 5,000 turkiš- pranešime j
prie Souchez jie lengvai atmušė nės vadovus jau buvo užsikviekų
viešpatijas
paduoda sekančias
kos kariumenės žuvo, kuomet
Ir prie tęs Varšavoj pietus valgyti. Pefraneuzų užpuolimus.
ant kurių ji sutiktų stoti
išlygas,
anglų nardomoji valtis paleido karėn šale
Soissous franeuzai naktyj užpuo- trogrado kritikai kaltina francutalkininkų: Bulgarija
torpedas į tris turkiškus tranlė vokiečių pozicijas, bet. tape ;:us ir anglus
Petrogradas. Pranešimas birturėtų
atgal tą dalį Juonjva už neveiklumą,
gauti
vežančius
sportus,
kariumenę.
atmušti.
[ vakarus nuo Ar- bet ištikro didesnio peikimo ver- želio 17 d. šiaip skamba:
dųjų jūrių pakraščio, kurią ji
čia
Transportai tapo paskandinti
gonne, kaip sako vokiečiai, jie ti rusų karvedžiai ir kariumenės
atidavė Rumanijai po antros Bal"Vokiečių atakai laike trijų
2
paėmė kiliometru irancuzu gra- aprūpintojai, nes anglai ir fran- paskutinių dienų aplink kaimą pat prie Konstantinopolio. Valtis, kanų karės ir, apart to, tas dažinia iš Tenedos,
biu: franeuzai mėgino jas at- ciizai laikosi savo vietose, riti.j Litzief, netoli upės Ventos, buvo kaip praneša
lis Macedonijos, kurios dabar prito pabėgo laimingai.
po
gauti, bet užpuolimą jų vokie- gi kariumenė, jeigu nužengia nepasekmingi, o mušis utarninko
klauso Serbijai ir Grckijai.
čiai atmušė.
Franeuzai nužudė kiek pirmyn, tai paskui turi de- vakare pasibaigė musų laimėjiNardomoji valtis, kuri atliko
623 kareivius, 6 aficierus ir f šimtį kartų toliau atgal grįžti. mu.
Londonas. Telegramas iš AmApielinkėse Papilės (j šitą užpuolimą, turėjo nemenką
kanuoles. Ir j vakarus nuo Es- Bet mat kalti už savo kaltes ki- šiaur-vakarius nuo Šiaulių) mū- darbą*,
sterdamo
sako, kad vokiečių valji turėjo perplaukti išilgai
kariumenė
ir
Marparges franeuzai taipgi atakavo tus kaltinti visuomet mėgsta.
džia
svarsto
sų
persikėlė per upę visą Dardanelių siaurumą
klausimą apie karbet jų užpuolimas tapo atmušTš Petrogrado garsinama, buk Ventą. Vydamasi priešą, musų muro jūres, kol pasiekei Konstan- dinolo Ilartmano, kaipo išdaviI rytu- prie Lubaczowo rusiški raiteliai
tas artilerijos šūviais.
kavalerija užkapojo keletą šimtų tinopolio, o kas. sunkiausia, ji ko, suareštavimą už išleidimą
nuo
plianto vienok jiems pasi- sumušė vokiečių infanteriją, buk vokiečių ir paėmė keletą tuzinų turėjo plaukti tarp šimtų užsta- maldos, kurioje nurodoma į nesekė perlaužti dalį vokiečių ap- 91 mas
liaimes,' karės užtrauktas ant Yovokiečių regimentas suvi- nelaisvėn,
tytų visur minų.
iš Lietuvos

ir

■kictijos

išvadžioja,

yra sužeisti,

ar

be ginktų, kurie

užmušti.

jeigu rusams nepasisektų iš- Sulyg jo pasakojimo: rusai turi
laikyti Lembergą, tai jie visgi didelę bėdą ne tik todėl, kad
dar gali atsilaikyti už Lembergo, jie negali gauti ginklų ir amuo tuom tarpu
talkininkai suspė- nicijos iš kitų šaltinių. Jis
šiaip
rusams
tų pristatyti
stokuojan- pasakoja:
čios amunicijos.
"Keletas amunicijos ir ginklų
Tuom
austro-vokiečiai
tarpu
dirbtuvių ir sankrovų Rusijos gidideliu pusiauračiu apsupa Lem- lumoj tapo išdinamituota per vobergą. Jš šiaurių pusės austro- kiečiu šnipus. Tu šnipu visur
vokiečiai šturmavo tris miestus pilna "Rusijoj. Daugelis ru-iškų
ant kelio tarp Ra\va Ruska ir aficieru, paeinančių iš
vokiečių,
Lembergo ir atmetė rusus už priklauso prie šnipų organizaci-

kad

kelio tarp Ra\va Ruska ir Žol- jos.
Šie šnipai nesenai išdinakie\v. Žolkie\v yra mažiaus ne- mitavo didelę parako sankrovą
gu 30 verstų Į šiaurius nuo Lem- Petrograde.
"Kuomet aš buvau

bergo.

Yaršavoje,

vienas rusų aficieras tapo

ten

oficialis

pakartas už prigulėjimą prie o20
birželio
išleistas
kiškų šnipų organizacijos.
pranešimas,
"Yisos karčs likimas priklauso
dieną, tarp kit-ko, sako, kad j
vakarus nuo Nemuno (Suvalkų 11110 to, ar gaus Rusija užtektinai
gubernijoj) vokiečių atakai, ku- ginklų ir amunicijos.
Jeigu
riuos jie su nedidelėmis jiegomis gaus, tai ji gali atlaikyti vopadarė pereitą ketvergę ir pėt- kiečius ir sumušti austrus."
11 y čia ant Suvalkų ir Kalvarijos,
Eass buvo sužeistas, kuomet
Petrogradas.

Rusų

kitais korespondentais lantranšėjas prie Hzuros
ofi- upės.
Šrapnelio kulka pataikė

tapo atmušti."

jis

su

kė

rusų

Paryžius. Sulyg franeuzų
pranešimo, franeužai pasi- jam j kaklą.
stūmė pirmyn j šiaurius nuo
Arras per visą verstą. Smarkus
Petrogradas. Kail rusai renartile'i ijos mušis } šiaurius nuo giasi apleisti Lembergą. apie tai
nerodo ir laikraštis
Arras vis nesiliauja.
Birževija
cialio

Rymas.

Laikraštis

Viedomosti, kuri-: šiaip rašo:
"Kadangi vokiečiai miolatai
siunčia savo pastiprinimus (lalicijon, tai dah'rftf >tovis 'verčia
mus pasirinkti vieną iš dviejų—

Giornale

atspausdina pasikalbėjireporterio su Serbijos
premieru Pasič. Pasikalbėjimas
nesenai j vyko mieste Xiš, Serbi-

d'Italia
mą

savo

arba

pasilaikyti Lembergą,

Lembergą

joj.

atidavus,

pasilikti

arba
liuo-

Todėl
Premieras Pasič buk pasakęs, sybę kariškų judėjimų.
kad sulyg jo nuomonės, Ruma- yra galimas dalykas, kad męs
nijos įsimaišymas karėn greitai turėsime padaryti sentimentalis-

įvyksiąs.
Jis dar prideda, kad karės
baigimas gali įvykti greičiau

ir

ką auką
sostapilę

už-

(

apleisime (ialicijos

Lembergą).

neOfieiališkos pmkliamacijos takarės už- po išlipdintos visur viešai. Jose
baigimas reiškia Austrijos galą. šaukiama žmones užsilaikyti ramiai ir nenusiminti dėlei paskuParyžius. Čia ateina žinios iš tinių nepasisekimų. Prokliama-

gu to tikimasi ir kad

dipliomatai
mėgina viprikalbinti
seną Austrijos ciesorių Franciškų-Juozapą, kad jis išpildytų Rumanijos reikalavimus ir tuomi
sulaikytų ją nuo karės su Austrija. Jie pataria ciesoriui, kad

Vienuos, kad vokiški
ir grafas Andrassy
somis savo jiegomis

cijose, tarp kit-k<>, -akoma taip:
"Iš

jimas
diena,

amunicijos atžvilgio padėturi gerintis su kiekviena

kurie
pašaukti j pulkus dar
gali
siekia daugelio miliniui. (>al but,
kad praeis tūlas laikas, koli Ruo

skaitlius

vyrų,

but

sija

vėl

pradės energišką

jis atiduotų Rumunijai Bukoviną limą, bet nėra abejonės,
ir duotų savivaldą Transilvani- ji padarys.

jai,
ta.

kuri yra rumonais apgyven"Per dešimts
Bet ciesorius su tuom ne- išnešė ant savo

užpuokad tą

mėnesių Rusija
pečių didžiausią

sutinka ir jį tame remia milita- I naštą ir didžiausius nuostolius
riška Austro-Vengrijos partija. ir tuomi didžiai pagelbėjo talki
Grafas Andrassy, magyaras, perei|iiinkams vakaruose. Ateis laicieatlankė
savaitę
.kas, kad ji (Rusija) išplauks iš
tą
Austrijos

Į

sorių Schoenbrun palociuje ir, savo nelaimių stipre>nė negu kasakoma, puolė ant kelių, prašy- 'da nors prieš tai. O tuom tardamas, kad Bukovina butų ati- pu ji su u. i '.'s"j'.i'iHi laukia, kol

talkininkai

ištikimi

pirmyn

šito

MELAGIAMS
GAUDYTI.

atsil

sio."
1>

MAŠINA

karę

varys

okietijai

\

ir neduos

pranešimo matyt,

kad

Mass.

Boston,
Harvardo

iš
artimųjų stubų daugi, u
,aus-traliečiui, taigi priešui. Vie- .subėgo
j
žmonių
pagelbą. Kol ugnį užgeną anglišką kareivį, sužeistą ir
gulint] toli nuo savo grabės, mai- sino vandeniu, truko 2—3 miliutino savo duona vienas turkų ka- tas. Į tą laiką nelaimingosios visi
reivis.
Pabėgę iš turkų nelais- drabužiai ir galvos plaukai buvo
vės užtikrina, jot;- turkai juos ge- jau nudegę. Ugnis padarė baisias
rai užlaikė ir gerai mi jais ap- žaizdas.
Tuoj pašaukta daktaras.
Jisai apžiurėjo ligonę ir išvežė į
siėjo.

Profesorius

universiteto

Hugo
toli-gražu nenumuš- Mucnsterburg padirbo mašiną,
stokos
ta, bet dėlei amunicijos
kuri parodo, ar ją laikantis žmoir
stiprių už- gų- teisybę kalba,
yra nusilpnėjusį
meluoja.
puldinėjimų negalės daryti patol, Atliko jis mėginimus su ioo stuužtekti-pakol neblis pagaminta
dentų ir meluojanti vis sugavo.
ir
amunicijos.
nai ginklų
Het kas-žin ar sugautų ir viKtisija,

nors

meluojantį,
visai pats negali

suomet

Pranešama, kad tai-

Petrogradas.

rusij nardomos valtjs Juodose lo nuo teisybės?
jūrėse nuskandino tris turkiškus kių yra.
prekinius laivus. Tas atsitiko

Kregli

tarp

ir

Katen.

INDIJONAI

Paryžius. Tik dabar paaiškėkodėl Rumanija iki šjolci nej
stojo karėn prieš Austriją. Pa>.

kur!?

kar-

atskirti

O

juk

ir

me-

to-

RENGIA

SUKILIMĄ.
Washington,

D. C.

Gyvenan-

ti vakariniuose Mexiko kraštuo-

indijonai, Yaqui giminės,
sirodo. kad talkininkai ir Rui.iasukilti prieš juos skriaugiasi
šiolei
susitaikiniki
nija negalėjo
džiančius
baltspalvius ir tokiu
ti sulyg to, ką Rumanija turi
hudu
prisidėti prie didinimo kraujo
gauti po karei. Rumanija reikasu praliejimų revoliucijų naikiname
Bukovinos
kit-ko,
lavo, tarp
krašte. Ypač žada jie atkeršyti
miesju Czerno\vitz. Rusija sugyvenantiems vokietiko. kad laimėjus talkininkams, Mexikoj
čiamkolionistams.. Ginti nuo
Rumanija gaus Bukoviną, bet
sutikti, kad ir indijonų amerikonus išsodinta 600
se

liktu Rumu- jūreivių
Suvienytų Valstijų
C'leveland, Nevv
kariškų
laivų
pasilikti
norėjo
tą Rusija
()rleans ir Colorado.
Dabar, kaip pranešama,

Czernouitz

nijai

;

jau.

Rusija
nouitz.

nuo

miestas

atsisakiusi ir nuo Czerdar
Lieka
užbaigti

NORĖJO

GAUTI AMERIKOS

KARIUMENĖS GINKLUS.

su
Serbija. Serbija
geidžia po karės gauti nedideli
Washington, D. C. Amerikos
Vengrijos trikampį, kuris guli ! valdžia turi daugelį senesnės sysskersai Dunojaus upę apie mies- temos kariškų karabinų, kurių

klausimas

Semhn.

tą

ir

tvirtina, kad

tas

dabar

Amerikos

trikampis yra reikalingas apsau- vartoja.
gojimui jos sostinės Belgrado
Pasakojama,
aut Dunojaus.

kariumenė

ne-

spekuliantai norėjo prezidentą YVilsoną
Rumanija su tokiais Serbijos papirkti, kad jis leistų tuos kareikalavimais nenori >utikti. O j rabinus parduoti talkininkams.
kadangi dabartiniai rusų nepasi- Sakoma, kad per trečią ypatą
sekimai yra j.avoj ingi visiems prezidentui pasiūlyta, jog jeigu
talkininkams, tai Rumanija, pirm jis leis tuos karabinus parduoti
kad

tuli

nc-^tt <t«*ti karėn, laukia, kol tal- iš valdžios arsenalų, tai tam tikri
kininkai* neprivers Serbijos nuo žmonės sudės vieną "milioną ir
savo

reikalavimų atsisakyti.

tūkstančių doliarių agitacijai
kandidatūrą ateinan-

2<X)

už \Vilsono

čiuose rinkimuose.
čia pat ant vietos

B AMERIKOS:

Prezidentas

tokį "kyšį"

atmetė.

NUŽUDYTI

NORĖJO
MILIONIERIŲ.

SKUNDŽIASI RUSIJOS
AMBASADORIUS.

Joplin, Mo. Rudos j ieškotojai
Rusijos apleistoj cinko kasykloj rado vos
ambasadorius atsišaukė valdžion gyvą kasyklų savininką, milioniesu pasiskundimu, jog vokiški šni- riit
James \V. \Yorth, surištą
pai Amerikoj geležinkelio trauki- prie dinamito. Atsigavęs, jis paniuose atidarinėja laiškus, siuii- pasakojo. kad j j olon įviliojo du
čiainifs Rusijon. Švedijos gi am- vyriškiai ir surišę paliko prie
basadorius pranešė, jog Anglijos dinamito, prie kurio buvo nuvesvaldžia atidarinėja švedijon siun- tas uždegtas knatas, tik ant laiWashington,

C.

D.

čiamus pačto maišus

su

laiškais. mės,, jis užgeso.
PERSISKYRIMAI

DUSIŲ

SAVO

ORGANIZUOJA

MILICIJĄ.

Iš

APSIVE-

PORŲ.

surinktų statistiškų
York.
United States nių apie persiskyrimus porų maNew
j
Rubber Co. nutarė jaunus darbi- ! tyt, kad daugiausiai persiskyrininkus, dirbančius jos dirbtuvėse, ! mų buva Japonijoj.. Čia ant
siųsti vienus milicijon, kitus lai- | too.ooo gyventojų persiskyrimų
buva po 215.
Iš krikščioniškų
vynan tarnauti. Kompanija žada
kraštų
persiskyrimų
darbidaugiausia
milicijoj tarnaujantiems
ninkams mokėti pilnas algas. buva Suvienytose Valstijose: čia,
Minėta kompanija turi 35,000 ant 100,000 gyventojų persiskyrimų buva 73.
Europoj persiskydarbininkų.
rimų daugiausia buva Šveicarijoj, nes ant 100,000 gyventojų
GINKLŲ IR AMUNICIJOS 32, o tarp apšauktų pasileidėliais
franeuzų tik 23, Rutnanijoj 20.
UŽ $1,500,000,000.
Į Mažiausiai perskyrų būva AusNew York.
(iinkht ir amuni- trijoje nes tik 1 ant, 100,000; bet
dirbtuvių
.-aviniukai tikisi tai todėl, kad ten yra tik bažnycijos
gauti šiuose metuose nuo karę tiniai sliubai ir bažnytinio i pervedančių Kuropos tautų užsaky- siskyrimai, o katalikiškoji bažmų ginklų ir amunicijos už 1,500 nyčia perskyrų nepripažįsta; jeimiliomj doliariij,

o

gal

dar

skaitliaus.

ren-

Rusija nenorėjo

už tfu

juos duoda,

skaitli-

tai turi but labai

IŠ NEW PHILADELPHIA. PA.
Vakaras.
Piknikas.
Birželio
13 d. bažnytinėj lietuvių svetainėje
buvo vakaras. Coaldale'o

mėgėjai

IŠ WATERBURY, CONN.
Nelaimės.

Birželio 13 d. anie

4 vai. po

pietų keletą mūsų lietuvių patiko nelaimė. Prieš kiek
laiko susirgo proto liga Danusiutė.
Jinai, susirgusi buk nuo perdidelio "pabažnum
?)," tapo pafiLUĘD SHtPS IN DA&DfiNELUES * &BRBED W!RE ENTflNGLE/rtEHTS. <y
siųsta ligonbutin į Stanford,
Conn., gydytis. Prieš augščiaus
minėtąjį nedėldienį (birželio n
PRIE DARDANELIŲ.
dieną) jos giminės gavo žinią,
Paveikslėlis aiškiai parodo, kokią sunkią užduotį turi talkikad ligonė sveika ir jie galį ją
ninkai, norėdami išsodinti kariumenę iš laivų ant kranto. Dardaatsiimti namon.
Jos švogeris,
neliuose matyt talkininkų laivai ir mažesni laiveliai iriodinimui
Jonas Gavronskis, nusisamdę aukariumenės, o ant kranto akstinuotų vielų tvoros, kurias įtaisė
tomobilių ir, pasiprašęs dar keturkai.
letą vietinių lietuvių, išviso net
6, išvažiavo. Jiems, vos aplei600,000 šautuvų William Todd ninę. Pati jo nesenai Amerikon dus Stamford, reikėjo pervažiuoCo.; bet toji kompanija atsisakė sugrįžo.
ti skresai geležinkelį, kur autonuo
to užsakymo, nes
ji dirba
mobilių pagavo elektrikinis garfl Montreal, Canada.
Angus Amerikos valdžiai kariškas reik|| Laikraštis "Novoje V remia" vežis. Gavronskį užmušė veik
Lokomotivų ir vagonu dirbtuvė menas.
Minėtoji ligonė buk
paduoda, buk Lenkijoj lenkiškų ant vietos.
dirba dieną ir naktį Europoje
mokyklų tiesos tapo sulygintos marinama, ir Jonas Yokša, viekariaujantiems anjuniciją. Dirba
New York.
Čia gauta ži- su tiesomis rusiškų valdžios mo- tinis vertelga, sakoma, drūčiai
3 išsimainymai—viso 12,000 dar- nia, kad amerikoniška lokomokyklų. Baigianti lenkiška; mo- sužeistas. Velionis Gavronskis
bininku.
Vis didesnį Kanados
tyvu kompanija gavo užsakymą kyklas galės laikyti egzaminus paliko našlę ir du mažus kūdidirbtuvių skaitlių užplūsta karės padirbdini 20 garvežių Belgijos prie apšvietos ministerijos dele- kius.
darbai.
Tačiaus abejo- gatų. Egzaminai vidutinėse lenKita nelaimė.
geležinkeliams.
Sakoma, išėjęs
kad
jama,
Belgijos valdžia butų kiškose mokyklose, išėmus rusų iš proto gar uis čia "Šakės" ir
lš Anglijos.
Northumber- davusi tokį užsakymą, nes be- kalbą, Rusijos istoriją ir geo- "Naujienų" agentas J. P. Čepulando ir Durham anglių kasyklos veik visa Belgija su jos gelegrafiją. galės but lenkiškoj kal- lis. Kiek teko sužinoti, priežassutiko padidint darbininkų algas, žinkeliais yra vokiečių rankose.
boj. Išlaikę egzaminus prie val- tis—perdaug vartota "gužutės."
ant
15% (penkiolikos nuošim- Čia manoma, kad tas užsakas yra džios atstovų lenkiškų vidutinių Nabagas, sakoma, blaškosi, akyčių). Škotijos angliakasiams pa- talkininkų padarytas Belgijos mokyklų mokiniai galės stoti j se visokios piktos dvasios vaididinta mokestis ant 10%.
vardu.
universitetus ir kitokias augšta- denasi.
Padėjimas esąs blogas.
sias mokyklas taipjau kaip ii Gydytojas pataręs daboti arba
New
Canton, 111.
York.
Jeigu kompaJohn Rapp, baigę valdžios rusiškas viduti- dastatyti j beprotnamį.
D r h kas.
nija sutiks ant Anglijos valdžios Empire Art Metai Co. preziden- nes mokyklas.
pakvietimo, tai gaus skubų ir tas, atsisakė priimt nuo kariaudidelį užsakymą dirbdint šrap- jančių
Europoje
viešpatijų
|| Prapuolė 37 parliamento at- Vakaras. Birželio 10 d. vietinė
nelius Anglijos armijai. Ši dirb- $1,000,000 užsakymą.
stovai iš Galicijos ir Bukovinos. teatrališka draugija "Aušra" buvo
tuvė Parlin & Orendorff yra sePrapuolė atstovai: Dr. Breiter, surengusi vakarą, kuriame vaidina plūgų dirbtuvė.
Pittsburg, Pa. Plieno trus- Dr. Diamant, Dr. Kozlg\vski, Dr. no veikalą "Žydas Statinėje." Nutas netoli nuo čia žada pabuda- Maracz6wski,
Dr.
Stosslo\vicz, sisekė neblogiausiai. Po to buvo
už
voti
milionus
cinko
111.
Miesto majo3
doliarių
Chicago,
Sredniawski, grafas Ba\voro\v- diologų ir dekliamacijų. Pertrauras Thompson laimėjo: gatveka- dirbtuves, kuriose ras darbą pora ski, Dr. Zahajkie\vicz.
kose btfvo užkviestas grajinti Lieir
darbininkus
ir
tūkstančių
darbininkų.
rių
eieveitorių
tuvių Tautiškasai Betfas, kurį vakompanijos privedė prie taikos,
|| Pietinėj Afrikoj, anglų ir dovauja persimainydami pp. J.
kur jis pats yra trečiuoju. Kafraneuzų kolionijų kariumenė už- Marcinkevičius ir F. Stočkus.
rai ir eleveitoriai vėl bėgioja.
\'akaras užsibaigė šokiais.
ėmė vokiečiams prigulinti miestą
Bet tuom dar nepabaiga: dailyir nuo čia traukia giliau
Garu
Klarnetistas.
dės, mūrininkai ir kiti amatnini vokiečių kolioniją Kamerun.
kai mieste streikuoja. Pabaigęs
Išvažiavimas.
Birželio 13 d.
|| Rusijoj užbaigta statyt nausu
gatvekariais, miesto majoras ją milžinišką bevielinio telegrafo
|| Iš Paryžiaus pranešama, jog Lietuvių Tautiškojo Beno Dr-ja ir
pasiuntė telegramą Indianapolin stotį, kurią kelios dienos atgal vokiečių
vartojamos bombos pla- Teatrališka Draugija "Aušra" budailydžių unijos prezidentui, pa- atidaryta.
Pirmas
telegramas tina nuodingus gazus 6 verstus vo surengusios išvažiavimą foutstarąjį užkviesdamas Chicagon buvo pasiųstas rusų dūmos pir- už talkininkų pozicijų ir nuo jų ing), kuriame buvo visokiu žaissutaikymui streikuojančių.
mininko su pasveikinimu spyke- kenčia neimanti karėj dalyvumo mių ir tam tikrų parinktų ir priJ pustrečios dienos gatvekarių riui Anglijos parliamento. Spykaimų gyventojai. Gazai gimdo taikintu meiliškų ir tėvynainiškų
ir eieveitorių streiko miestas tu- keris atsakė
bevietaippat per
kraujo tekėjimą iš gerklės ir dekliamacijų, kurias suruošė gerb.
rėjo dn milionu doliarių nuosto- linį (bedratinį) telegrafą.
"Aušros" Dr-ja. Prie to ir žmoplaučių ligas.
lių.
nių buvo nemažai privažiavę. Pa|| Lietuvoj, dvare Plenborg, || Ties kaimu Sibirskoje, besi- silinksminimas buvo blaivus, be
fl Philadelphia, Pa. Baldvvin prie Dubisos, vokiečiu kanuolės keliant
Linksmos buvo jauniper upę Volgą žmonėms, svaigalų.
Locomotive Co.
nuo Rusi-
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I§ VISUR.

jos

antrą

gavo
dirbimo

garvežių

už-

daugiau. Laukiama užsakymų: svarbios priežastįs ir nemažai sakymą.
Pirmasis
užsakymas
Anglijos ir Rusijos už 500 reikia pinigu, kol perskyras gau- buvo ant $6,000,000; vos kelioms
milionų nuo kiekvienos; nuo na, todėl neturtingi nei nemėgi- dienoms praslinkus, vėl gavo priPrancūzijos už 400 milionų, nuo na perskyrų jieškoti. Už tai ka- dėčką prie pirmojo užsakymo ant
Italijos už 100 milionų, neskai- talikiškuose kraštuose daug būva $1,500,000 už padirbimą 365 gartant
mažų karėj dalyvaujančių seperacijų, taigi pasimetimų ne- vežių.
galinčių sugyventi porų, nes se•Europos tautų.
peraciją galima gauti be bažnyNew York.
Žinios praneša,
Pas kad American
čios, ją suteikia teismai.
Express Co. žada
VOKIETIJOS AMBASADO- stačiatikius bažnyčia taipgi sun- atidaryt savo skyrius tolimuose
kina persiskyriums; todėl ir Rurytų kraštuose—Hong-Konge ir
RIUS REIKALAUJA APsijoj persiskyrimų yra mažai. Maniloje.
Iš didesnių Europos kraštų bažGYNIMO.
nytiniai apsivedimai liko vien
Londonas. Anglijos valdžia
Washington, D. C. Vokietijos Austrijoj ir
Rusijoj.
Rusijoj,
susitaikė
su savo
darbininkų uniambasadorius iškeliavo iš savo
nors ten gyvena
daug nekrikščio- jos vadais, ir toji jų sutartis vei(vasarinės rezidencijos YYashingniškų tautų, nekrikščionis nega- kiai bus perleista
per žemąjį butonan reikalauti nuo
Suvienytų lėjo apsivesti su krikščione, nokad jvykdinti gyveniman.
tą,
valdžios
Valstijų
apgynimo jo rintis krikščionę vesti, turėjo pirDarbininkų mokestis ir darbdanuo Anglijai prielankių laikrašma pereiti j kokj nors krikščiovių uždarbis bus valdžios prižiūčių užsipuldinėjimų, nes jam ronišką tikėjimą. Tas pats buvo rimi. Streikų
nebusią, o nesudosi, kad ginti jo garbę kaipo Lietuvos ir I. enki
jos neprigul- sipratimui ištikus, taikins tam
■Vokietijos atstovo yra pareiga mystės laikuose
lygiai Lietuvoj tikras tribunalas.
Suvienytų \ alstijų valdžios. Jis ir Lenkijoj. Bažnytiniai vien
inat
reikalauja sau privilegijų, šl i ubai ir persiskyrimai dar
peKasyklų
nepasiganėdina tiesomis, kokias reitam amžiuj buvo veik visuo- fl Calumet, Mich.
kompanija Calumet & Hecla daturi Amerikos piliečiai, kurie reise Europos kraštuose; iš katai vė dovanas savo darbininkams.
kale teismuose apgynimo turi
likiškų kra.r t civiliškus, t£.igi ne- Kiekvienas gavo
apie $50. Darjieškoti. Turbūt Vokietijos am- bažnytinius šliubus
pirmiausia bininkų yra 10,000.
basadorius pats supranta, kad jo
jvedė Francuzijoj, kur ir perskyreikalavimas
nelabai teisingas, rimai
tapo palengvinti, nors baž1| Youngstown, Ohio. Viena
todėl nedrįsta teisme
apgynimo n,rna ir popiežius tam jrieši- iš
Europos kariaujančių pusiu
jieškoti.
nui.
priaiuntč tavo užsakymą ant

inuo

Pittsburgo ligonbutį. Tenai nelaimingoji kankinosi 6 dienas ir pasimirė, palikdama savo vyrą Pranq

ĮĮ Rusijoj gyvena 1,800,000
kiečių. Europinėj Rusijoj gyvedidžiame nubudime.
na jų
1,700,000, Azijoj gi, taigi
Dar nėra 2 metų kaip Ona Vieir
Turkestane,
80,000.
Siberijoj
licnė
atvyko iš Lietuvos. Paėjo
250,000 vokiečių gyvena miesPetro- iš Vilniaus gub., Trakų pav., Putuose, o kiti kaimuose.
grade vokiečių buvo 3% vi;*) gy- nios parap., Žagariu sodžiaus. Išventojų skaitliaus. Daugiausiai tekėjo tik 8 mėnesiai atgal. Tuvokiečių yra Samaros gub.; ten rėjo 22—23 metus amžiaus.
jie tveria 8.4% viso gyventojų
Slasis.
vo-

d.

šūvis pramušė murinę namų sie- apvirto valtis.
Prie to prigėrė
li?! ir užmušė motiną dvaro sa- 10
tik
o
5 išsigelbėjo.
žmonių,
vininko Daugirdo ir tarnaitę.

Į| Mexiko sukilėliu \adovai—
Garsus italas, bevielinio tele- Villa ir Zapata padavė Caranzai
grafo išradėjas Guglielmo Mar- tris susitaikymo išlygų punktus,
coni pastojo kaipo liuosnoris Ita- bet Garrana visai ant susitaikyišrado jis mo išlygų nei neatsakė.
lijos kariumenėn.
Nėra

||

elektrišką prietaisą, su kurios pagali išsprogdinti kad ir
augštai ir t°jį lekančius orlaigelba
vius.

todėl vilties
numalšinimo.

greito

revoliucijų

||

Birželio mėnesis ne tik Amerikoj, bet ir Europoj šaltas; ir

|| Turtingiausioj Turkijos sos- Europoj nesiliauja lietus, kurie
Konstantinopolio dalyj, trukdo kariumenių pasikrutini-

tinės

priemiestyj Pera siautė gaisras, mus visoj Lenkijoj ir Galicijoj.
kuris išnaikino suviršum 500 11a- Upės užtvino ir
išsiliejo per
mii.
Priemiestyj Pera gyvena krantus.
europiečiai; čia buvo ir rūmai
svetimų kraštų ambasadų.

|j Anglijos ministerių

|| Turkai jų priešų buvo laikomi už žiauriausią Europos tautą, bet karėse pasirodė, kad jie

atvaidino "Šventoji Agnietė." Publikos buvo apie 200
žmonių, kuriems vaidinimes patiko.
Birželio 26 d. vietinė TMD. kuorengia balių-pikniką, kuris atsibus sale miestelio giraitėj.

pa

K oresp,
IŠ

SHEBOYGAN,

Vakaras.
A. Dramos

WIS.

Birželio 13 d. B. K.
vaidino 6 aktų dramą "Mariutė Vargoninkc
Duktė." Aktoriai gerai atliko savo roles.
Jųjų judėjimai scenoje

Draugija

buvo naturališki ir suderinti tarp
savęs.

dainavo

Po vaidinimui choras pakeletą dainų ir lietuviu

tautišką hymną. Chorui pabaigus
K. Kudirka, Jonas Kudirka, J.
Kubilius, A. Kudirka padekliamapluoštą eilių. Po programui su-

vo

sirinkusioji publika,
griežiant,

gražiai

muzikai
sau

,

be-

pasišoko.

Žmonių

vikaran atsilankė daug,
nežiūrint nei to, kad darbai pas
šiuom tarpu

prastai eina. Vakaras, abelnai, gražiai pavyko
mus

J. Kudirka.

IŠ

HARRISBURG,

ILL.

Darbai.

Šis-tas iš vietinio gyDarbai čia eina silpnai.
Daugelis anglių kasyklų stovi, ir
nežinia, kada jos pradės dirbti. Todėl tūkstančiai žmonių vaikščioja
be darbo.
Nesenai vietiniam lietuviu klebovenimo.

nui

reikalinga buvo gauti žmonių
padirbėti prie klebonijos. Jisai du
ar
tris kartus prašė parapijonų
apie lai. Pataisymai prie klebonijos turėjo būti padaryti sulvg miesvyriausybės liepimo. Tačiaus
niekas neatėjo pagelbon klebonui.

to

Tokiu budu

ar

mės užmokėti

tik nereikės bausuž

miesto

įsakymu
Kunigas per pamokslą
skundėsi, kad pinigų nesą ir nežinąs, iš ko bausmę galima bus užmokėti.
Matydamas, kad parapijonams neapeina reikalaujamasai
pataisymas ir gręsiančioji bausmė,
kunigas laike pamokslo pašiepda-

nepildymą.

išsitarė, kad gal reikėsią bačkutę užfundyti, idant priprašyti
prie darbo. Tuojaus vieno laikraščio korespondentas pagriebė tą išsireiškimą ir paskelbė savo laikrašmas

tyje, kad kunigas žadąs užfundyti
bačką alaus ir platinąs girtuoklybe parapijoje.
Kur teisingumas?
Veltui garbę žmogui plėšia.
Vietiniai vadinamieji lietuviškieji socialistai išsijuosę "darbuojasi."

Tasai darbas yra atkreiptas, vieton socializmo platininio, į kovą su
Žmonėms vaikščiojant po tokias
Dėlei to
katalikais ir tikėjimu.
gražias pieveles, tarp mergaičių vasantikiai tarp kataliku ir mūsų "sosaros
augmenų, panašių į musų
cialistu" yra labai įsiveržę.
Patįs
krašto, gal nevienam suspaudė
"socialistai" atsižymi gan
mus u
skausmas krutinę, atsiminus apie
liuosu gyvenimu ir nelabai kuom
paversta j karės lauką ir pabuduVienas čia apsivedė ir
varžosi.
sią kraujuose musų tėvynę Lietulaiku
susituokė su kita
Mums gerai, smagu čia, jie trumpu
vą.
moterim Ohio valstijoje.
tenai didžiausioje nelaimėje...
Koki jie, mušu socialistai, yra
Atėjus vakarui, griežiant L. T.
broliu darbininkų draugais,
savo
Benui ir "Aušros" Draugijai mavisi dar pernai
loniai dainuojant, grjžo linksmai galėjo pamatyti
laike kivirčų kasyklose. Dėlei darjaunimas j savo namelius prie pailsio.
K. bų mažumo, unijos vyriausybė pakvietė tuos, kurie dirbo, priimti ir
nedirbančius prie savęs, kad nieIŠ BRIDGEVILLE, PA.
kam badauti nereikėtų. Sulyg paMirtis per neatsargumą.
Nese- kvietimo, kur du dirbo, ten ir trenai Ona Yielienė (Bernotąvičiutė), čias turėtų buti priimtas.
Jeigu
bekurdama pečių, baisiai apsidegi- darbo visiems neužtektų, tai dali
no gazu ir j 6-tą dieną mirė nuo
savaitės dirbti, o antrąją dalj namo

žaismės laukuose.

pirmiA&quith parliamente ap- ne taip žiaurus, kaip apie juos sunkių žaizdų.
Pakvietimo tikslu buvo
mie buti.
reiškė, jog karės vedimui Anglija garsina; kad jie neblogesni už
Nelaimė atsitiko sekančiai: Ona suteikti darbo visiems lygiai. Buturi
užtraukti
naują paskolą taip vadinamas civilizuotas tau- atsikėlė rytmetyje 5-tą valandą iš- vo sušauktas susirinkimas šiam pa$' ,750,000,000.
tas, o kartais net geresni. Pagi- leisti savo vyrą j darbą.
Jinai kū- siūlymui apsvarstyti. Į akis puolė
ria juos net angliški korespon- rė pečių ir bekurdama
pylė gazo musų "socialistų" atsinešimas. Jie
orlaivininkas dentai. Vienas angliškas kores- iš galioninio indo
|| Angliškas
j pečių, kad pe- buvo priešingi priėmimui ko nors
Warne(urd, netoli Buc nupuolė pondentas rašo, kad viename at- čius greičiau
įsikurtų.
Bepilant pašalinio į savo '"pleisus." Girdi,
su savo orlaiviu nuo didelio
aug- sitikime, turkiškas kareivis, ne- gazo indas expliodavo, ir visas
"męs ir patjs tuos karus galime
ščio.
Su juom drauge nupuolė sibijodamas
kulkų lietaus, aprišo katnbans prisipylė ugnies. Mote- užlioduoti." Tuom
jie parodė.
ir
amerikonas
Henry Beach vieną drūčiai sužeistą anglišką, riškė pradėjo degti ir, didžioje iš- |
darbininko gerovę ir brojie
|ksip
Needham, amerikoniškų laikraš- tai priešų, kareivj. Kitame atsigąstyje šaukdam?, pagelbos, puolė į lybės ryšį supranta. Daug apie
čių korespondentas. Kuną ame- tikime turkiškas kareivis atidavė laukan
pro duris. Vyras, pabudęs įjuos galima butų parašyti, bet nerikono nugabeno į anglišką ligo- savo vandens
butelį sužeistam iš miego, šoko gelbėt. Ant riksnu užsimoka užimti vietos laikraštyje.
ninkas

Nesenai čia va:kočiota po lietu-' Fa"-: t u yra tiktai ta*. kad
^ i u grįčias, rcnkar.t
uerauską užvelta byla
paradus po
•u plėšimo tikslu.
valsti-i
siusti
žadama
tkijr. kurią

prie^ Ka- ir pagaliaus tautiškuoju hymnu už- Sugrįžo ir policija. "Prasidėjo IJasenskis, Rubinšteinas ir Savičius
užpuolime j baigta vakaras.
tardymas žmonių, kam jie priėmę ](K-to pirmininkas). Ji surinko iš
pe-j
•publikos buvę susirinkę apie 200 ?nt nakvynės ir vaišinę vokiečius...
j žmonių tarpo tvarkos dabotojus—
I.aikc -umišimo paleista eilė šu- žmonių, nors tikėtasi daug daujų kongresui, nusirinksiančiam po
miliciją, kuri žiurėjo, kad nebūty
ŠIAULIŲ PADANGĖJE.
karei. \ isokių žmonių užeita. Pa- vių.
Laimė, kad niekas neliko giau. Taip neskaitlingo susirinkivogimu ir kitokios netvarkos. VoKarės pėdsakai pradeda buti žysitaikė tokiu, kurie nei lietuviais mukiai sužeistas.
L. Sar.\ mo priežastimis, k"aip manoma, bukiečiu komendanto gi buvo išleista
vo tai, kad
imta Įžangos po 15c. mus jau nuo Panevėžio. Iš vagono keli atsišaukimai
buti nenori.
Kai kurie atsisakė
vokiečių, rusų ir
nuo ypatos ir, antra, laikas buvo, langu matyti sudegęs Nausodų kaiIŠ MASON CITY, IA.
pa-ira.švti po peticija, nes ju skaikalba,
lietuvių
būtent, kad plėšikai
mas (už 4
verstų nuo Panevėžio)
iŠ SLA. kuopos gyvavimo. Su- labai trumpas, ir todėl nevisiems
tomieji t socialistiškieji) laikraščiai
grąžintų išplėštus netvarkos metu
ir. kelios geležinkelio sa^gų trobi"nevelina."
Priegto priešingos sitverusioji čia SLA. 17tf-ta kuopa buvo žinoma, kad čia atsilankė toks
daiktus, kad žmonės vežtų į Šiaukės. Prie kulniukų gi ir tiltų kurnuomones žmones i-vadiula "švenlius rinkos produktų ir varytų rekpasekmingai gyvuoja ir palengva svečias.
Birželio 10 d. 6:12 vai. ryto Dr. ne-kur išrautos apkasais ^dirvos; vi/.ieijon
Tuo žodžiu mušu auga. Pastaruoju laiku pi ie kuotakujjriai'
gyvulius, už kuriuos žaČia maž-daug baigėsi vokiečių už"socialistai" nemažai pravardžiuo- pos prisirašė keli nauji nariai, 'l i- Šliupas iškeliavo tiesiog namo.
dama buvo mokėti. Be to žadama
Vietinis
ditnreštis
"Rockford plūdimo banga, pasiekusi Rozalimą. buvo
jami. Kitų tautybių žmonių tarpo kim; si, kad toliaus vi-i vietos lieatlyginimo ir dovanų (100
už tok j pravardžiavimą, kaip ir už tuviai supras SLA. svarbumą ir Daily Republic." plač:ai ir prielan- Pakruojį, Linkuvą, Pašvitinį, Bausrub.) už pristatymą išsiųstųjų Rukitus darbelius, kuriuos mu>ų "so- vielinė kuopa išauga Į svarbią vie- kiai aprašė viešėjimą čia Dr. šliu- kę, vietomis gi ir toliau išsikišda- sijon Vokietijos
valdinių.
ciali tai" praktikuoja, reikėtų už tos lietuviu gyvenime draugiją. po, kuri .laikraštis vadina vienu ma.
R.
Aplinkinėse Vielų Tvoros.
grotų ;:tsi>ėsti. Pas mus lietuvius Dabar gi dar vis randasi pas mus prakilniausiu lietuviu.
ar
Vokiečiai įsitaisė buvo Šiauliuonemažai
panašiai galima elgtis. Nežinia,
nesusipratusių lietuviu,
Tylu—lyg po Maro.
IŠ SO. BOSTON, MASS.
Tikras Lietuvis. kurie su neužsitikėjimu žiuri į
Šeduvos ir Radviliškio mieste- se ir savo pačtą, telefonus, aplink
ilgam.
Didelis
"Vestuvės"
nusisekė.
liai, kuriems teko pamatyti daug gi miestą—stipriausias pozicijas.
kuopą. Noenai Čia buvo apsilanveikalas "V estuvės," kuriam muziIŠ SO. OMAHA, NEBR.
kęs k a ž-koks apgavikas, kirrs viopriešininko karuomenės, išrodo lyg Jų štabas stovėjo Berlyno viešMikas Petrauskas,
ką
parūpino
p.
nuskriaudė.
po maro, ypač dabar išgabenus žy- butyje. Šiaulių pozicijos buvo paKoncerto nelankymo priežastis. uą-antrą vietos lietuvį
pirmame savo perstatyme birželio dus. Durys uždarinėtos, langai už- darytos apie Aleksandriją, Ginku"Liet." No. 24 p. Omega, rašy- Tuoj aus kokiam tai nesusipratėliui 19 ir 20
d., kaip per telegrafą prabuk SLA. kuopa buvo
kalinėti, kur ne kur tik sutiksi žmo- nus, Šapnapius, Venkšnėnus. Apdamas apie buvusį koncertą, mano, pasirodė,
neša p. Gedminas "Lietuvai," pilkasai padaryti pamatingai: iš stoliekad
"išnaudoti
gų ir tą lyg apkvaišusį.
kad lietuviai koncertan neskaitlin- jiii pasikvietusi,
nai pavyko.
tikiPlatesnių
žiiiių
itožmonės
tuvius."
Nesusipratę
Šeduvą bal. 7 d. aplankė dar gai- riausių balkių, su langais, požemigai atsilankė i i> 500 žmonių apie
niais kambariais. Ginkunų miškekiu šaltinių semia savo neužsitikėji- mės galėsią vėliaus paduoti.
sras, kuris daugiau nuostolių pa1." 25 lietuviai) todėl, kad nebuir
didžiausia
šia
naudingiausia
vo
darė, kaip vokiečių šeimininkavi- lyje įtaisyta buvo ant medžių virsvaigalų ir kad lietuviai ne- mą
LAIŠKAS
Amerikos
Į
REDAKCIJĄ.
lietuvių organizacija.
mas.
Apskritai, gaisrai—baisioji šūnių žvalgomieji punktai. Vielų
liiėgstą svaigalų.
Kuomet toksai nesusipratimas iš- Gerbiamoji "Lietuvos" Redakcija: karės
neskaitlinrykštė ir kur jų nebuvo, dar gi tvoros priešais pozicijų trauSvarbiausioji lietuvių
dabartinei
neliks
šiuomi
kad
mupėdsako
nyks,
pranešam Jums,
sulyginamai mažai žmonės nukent- kiasi apie 5 verstus. Vokiečių
gumo atsilankymo priežastis galėjo
atsivietos
šu
streikas
nio
lietuvių
jo daugelio
(statinių dirbėjų) pa- ėjo. Dėl to ir kiti miesteliai, kaip apkasais išrausti laukai Šapnagių,
buti nc svaigalų stoka koncerte ir
Jonelis.
A.
nešimo
i
mums
be pasekmių. Sun- Lygumai,
sibaigė
kuopą.
ne
Pakruojis, Pašvitinis, Ginkunų, Sutkunų, Vijolių, Lepalietuvių nemėgimas lankyti konkaus
meto bedarbė patarnavo komRadviliškis dar suly- rų, Pabalių, Daumantų, Malavėnų
kad
konbet
Meškuičiai,
toji aplinkybė,
certų,
ir kitų sodžių.
IŠ GARY, IND.
panijai, kuri su pagelba streiklaužių ginamai nėra taip nuskausti.
certe dalyvavo beveik vieni svetim4

viršų.
Męs laikėmės visą
nesupranta iųTėvynę atmena. Kad tai dau- paėmė
vienok
atsilaikyti negalėjoju, ir todėl nesijaučia liuosai ir giaus panašių atsitikimų rastųsi, metą,
me.
Kai-kurie musų draugai buvo
smagiai mažai pažįstamoje sau at- tai lni'.ų. negėda pasigirt, o ir
gristi prie darbo. Kurie
mos toroj c.
Sufrayist?. j tikrai butų kuom pasigirt.
nenorėjo
grišti prie darbo Į tą paštai birželio 13 d. p. J. BaIš 'BirutC-s' veikimo.
"Biru- tau.-kas leido lioterijon savo 1110- čią dirbtuvę, tai ir dabar nedirba.
tės" kliubas buvo parengęs vaka- Itoreiklį p. f. Jonaičio svetainėje. Treti gavo darbus kitose dirbtuvėLaiku Svctaints savininkas sumanė iš- se, ir jau be maž ko visi iškriko
u/vardino:
Lietuviai

Įprivcrsti

1

rą,

"Sunkių

kuį

Vakaras." Visi turėjo ateiti pras- I naudot
Vakare į kvietęs
tais dralni/iais apsirėdę.
galėjo dalyvauti tiktai Kliubo na- rinkt

progą.

buvo

Jis

už-

muziką ir
paaukų nukentėjusiems nuo
riai." fš 70 narių vakaran atvyko 1 karės lietiniams tėvynėje. SveVakaro čiai pritarė užmanymui. Aukavo
tiktai apie 2f> ypatos.
programas susidėjo iš de'diamaci- j j)Htsni Jonas Batauskas $5.00,
I
jų. dainų, lietuviškų šokių, žaislų Pranas Jonaitis $2.00. Po S1.00:
ir kitų pasilinksminimų.
Maziliauskas, Kazimiej Antanas
ras Knisas, Jon. Čaplikas, SitnoI»utų malonu, jeigu mūsų jaunimas, rengdamas vakarus, apsieitų ! nas \ ainis, Jonai Liekierauskas,
be svaiginančių gėrimų. Dabar gi ! Petras Tamuliunas, M. Adaniasumanė

kaip

Birutė"

kas

laiko Liudvikas Poškus.
(iražtis darbas tuom
kuriuose

"praktikus,"
mokinamasi lietuviškų šokių ir dainų.
Susirinkę vaikinai paprastai
vienas po kitam traukia Į karčia-

laikraštis, kuris,—turbut nieks

neužginčys,

mą,

esančią

už

svetainės

sienos.

ROCtfFORD,

—

to

labjausiai užjaučia

darbininkams.
Su

pagarba,

/. M. Pečiulis,
Lokalo No. 22

Fin. Sekr.

IS LIETUVOS.

atlikta.

Buvęs.
IŠ

žiedų pavasarį.

narių širdingą
10 kopijų siuntinėjimą streikuojantiems. Su dideliu džiaugsmu
turiu
pasakyti, kad tai yra

utarninkas

vadinamus

<*Mit

visų musų
ačiū už "Lietuvos"

kiekviename "Birutės" vakare ar- ; viėius, Vladas Jokubauskis, Staba šiaip baliuje neapsieinama be nislovas Stalikonis. Po 50c.: Kazimieras Sakis, l'r. Xagur>kis ir

svaigalų.

bitės

Turiu ištart vardan

VILNIUS.

ILL.

Miestų sąjunga taiso arbatines
Šliupo atsilankymas. Rockfordiečiai turėjo progą matyti pas Suvalkų gub. šiose vietose: AlyDr.

Juokiamasi, kari, girdi, "tartum
tuje, Krasnoje, Simne, Seirijuose,
spaviednin eina." Paskui po tos save eilę įtekini ilgesnių lietuvių
Prienuose ir Balbieriškyje.
tai:
Dr.
Jų
veikėjų,
kaip
Basanavičių,
'"pareigos atlikimo" eina dainuot.
siunčiami: studentai
užveizdėtojais
redak.
kun.
advokatą
(iabrį,
Balutį,
"Birutės" Kliubas liepos 4 d.
agronomai: Degutis ir Dapkus,
rengia balių. Svaigalų, sakoma, Į'Kemėšj, ir girdėti jų prakalbas.
'mokytojas Natkevičius ir Kačerbtt-ią kaip ir paprastai. Kad nors Pageidauta buvo dar matyti ir girkartą nusikračius nuo jųjų!
įdėti nenuilstanti mtisų tautos dar- | giutė. Kun. Olšauskiui, kuriam VilI'agaliaus
Birut irtis. bininką. Dr. Šliupą.
buvo
susilaukėme ir jo.
Iniaus Vyskupijos Valdytojas
vėl
leista
Birželio 17 d. atkeliavo iš Clii- atėmęs kunigo teisės,
pilIŠ REESEVILLE, WIS.
ir jis
cagos j čia gerbiamas Dr. J. Šliu- dyti bažnytinės priedermės,
Smarki audra.
\'csenai pas
kuris apsistojo pas Y. S. Jo- Sekminių dieną Bonifratrų bažmus kilo baisi audra ir lietus.
Vė- |pas,
kubyną. Vakare susirinko būrelis nyčioje giedojo sumą ir klausė išjas nugriovė daug triobų. .Yuostolietuvių pasveikinti sve?:ią. Birže- pažinties.
liai apskaičiuojami" keliomis dešimLiet. Dr. nuk. šelpti Komilio 1S d. Dr. Šliupas, automobiliu- į
timis tūkstančių doiiarių.
tetas
pasiuntė savo deiegatus M.
Ije vežamas ir J. l'linsko, K. Miklo,
"Lietuvos" Skaityto jas.
ir
J. Kymantą Maskvon j Že\*. S. Jokubvno ir A. Pūkelio ly- Yčą
'miečių
[staigų Sąjungą Draugijos
dimas, pr.darė vizitas pas visus įžyIŠ NEW BRITAIN, CONN.
R. Skipičiui ir K. Šalmesnius lietuvius ir vietos kleboną, 'reikalais.
duota
įgaliojimai veikti
Nauja kriminališka byla tarp kun. Taskuną.
Įkauskiui
lietuviu. Dar nc-pėjo iš žmonių
J os pačios dienos vakare atsibu- ; šelpimo reikalais Kauno gub.
atminties išdilti kruvinoji vasario vo
Roslavo gimnaziją baigė 5
prakalbos Majestic teatre. Su- |
f> d.
naktis, kuomet ktm. tebris ir sirinku-; publikai ir atidarius va- lietuviai: du šiauliečių—J. Bartjojo šeimyninkė žvėrišku budu nu- karą K. Miklui, svetainėn tapo kus (žada toliau mokyties Maskvožudyti; ; dar viena byla tęsiasi teis- įvestas gerbiamas svečias, vedimas je) ir Ant: Luinis (stoja miškų
me dėlei ktm.' Zebrio u/mušimo, o
dviejų mažu megaičių (Latvėnu- institutan) ir 3 kauniečiai—Kaz.
mus
vėl
buvo atsitikimas, grę- kių), gražiai parėdytų, su pluoštais Banaitis (konservatorijon, kompas
siantis lietuviams nauja kriminališAnt. Nasvytis
gyvu gėlių. Publikai plojant del- 'pozicijų skyriun),
ka byla. Tik laimė, kad atsitikimas nai;, svečias buvu
tų pačių mer- (teisių skyriun) ir Vyt. Petraitis
neužsibaigė taip kruvinai, ksip va- gaičių užvestas ant estrados (sa- (special. mokyki.).
snrio 9 d. drama.
ŠĮ kartą ant koma, kad publikoje buvo tokių, kuLINKUVA,
apkaltinamojo suolo sėdi lietuvis, rie, matydami svečią vedamą merPanevėžio Apskr.
nukentfjusis yra taipogi lietuviu, gaičių per salę, verkė iŠ susigrau[tariamuoju prasikaltime yra Jonas dinimo). "Kanklių" choro rinkti- Ir šio kampelio neaplenkė nepraKacierauskas.
Xukentėjusiu yra niams vyrams atgiedojus tautišką šytieji svečiai. Žmonės, išgirdę
Antanas S. Petrauskas.
Birželio bvmną, V. S. Jokubynas trumpoje besiartinančius vokiečius, bėgo kur
13 d. Petrauskas, kuris;- i yra vie- kalboje perstf.tė svečią susirinkusiai kas galėdamas.
Bėgo daugiausia
nos
vietinės lietuviškos draugijos publikai.
Toliaus svečias, laikė jaunieji, nes jie buvo girdėję, jog
kasieriutn, sugrįžo iŠ draugijos sti- prakalbą, kuri tęsės\ apie dvi va- vokiečiai jaunuosius veža nelaissirinkimo nemoti nešinas apie $200. landas. Kalbėta apie daugel
daly- vėn. Bet daugelis ūkininkų pasiN'akti kas tai įlindo Į Petrausko kų. Apie karę svečias
neprižadėjo liko. Sako: "Kur bėgsi? ką valmiegamąjj krmbarj. Pabudusiam nieko kalbėti, paaiškindamas, kad gysi išbėgęs? ir ką rasi sugrįžęs'?"
Petrauskui, kaip jisai pats pasa- netrukus čia atsilankys kitas sve- Kiti kasė sau duobes ir laukė vokoja. buvo kokiu tai daiktu smog- čias, S. Šimkus, pasiuntinio "Lie- kiečiu, manydami pasislėpti duota galvon.
N'amuose pakilo liar- tuvių Draugijos
nukentėjusiems bėse, kada prasidės "batalija."
m; s ir šaudymai.
Petrauskas sa- nuo karės šelpti," kuris papasakos Musų apielinkė dar šiame žygyje
ko. kad jam, laike i ntymu su įsi- daug apie karę, kn savo akimis yra nenukentėjo: čionai didelės vokieveržėliu. pasisekė pasiliuosuoti ir matęs.
čių kariumenės nebuvo; jodinėjo
išbėgti laukan. Lauke jisai kelis Pasibaigus prakalbai, buvo rink- tik atskiri žvalgų būriai. Kur jie
kartus šovęs, kad pašaukti policiją. ta aukos. Surinkta apie $20.
Ap- apsistodavo, ten suliuobdavo sėkAtbėgę policistai radę Petrauską mokėjus kaštus vakaro surengi- lines avižas arkliams, sumindavo
kraujuose. Prie Petrausko namu mo. likusie pinigai bus atiduoti strėkius nėšio ar dobilų ir rinkdadurių rasta sukruvintas Jonas Ka- sušelpi mii lietuvių, nukentėjusių vo sau valgiui nuo kaimiečių kiaucierauskas.
Kacierauskas likosi nuo kares.
šinius, surius, sviestą, liepdavo išsuareštuotas. Petrauskas sako, kad
Po aukų rinkimo, J. Bacevičius virti vištų ir t.t.
Kacierauskas Įsiveržęs jojo kam- ir S. Jokubauskas padainavo duetą
Dabarčios viskas aprimo: žmobariu, norėdamas išplėšti minėtuo- "Pasakyk Mylimas Krašte." Vė- neliai aria ir skubina sėti laukus,
sius augšČiaus pinigus. Kaip tenai liaus svečias trumpoje kalboje at- ! kad, girdi, vokiečiai sugrįžę neištikrujij buvo—sunku pasakyti. Isusveikino su Rocktord'o lietuviais, įatimtų sėklų,
—

—

—

Jų sunkus, riebus, Belgi- tiktai po vieną-du arkliu net diarkliai, nepratę prie desniems ūkininkams. Sėklos tai{>
musų keliu. Daugybė arklių kri- -pat ne visiems pilnai
paliko.
to.
Keliai buvo pabiurę, nes iš- Kauno gub. dar sunkiau bus užpradžių paleido, o paskui grinšalai sėti, nes į pačius darbus atėjo vopašalo. Vokiečiai gi darė dide- kiečiai. Toksai užplūdimas, žinolius maršus kasdien ne tiktai plen- ma,
daug trukdys pavasario dartais, bet-ir prastais keliais. Visos bams.
"Šalt.'*
jos

veislės

pakelės buvo kritusiais arkliais nuguldytos. Patįs vokiečiai afieierai
man sakė, kad
trumpu laiku, einant
jiems link Gardino ir grįžtant atgal, kritę arklių mažiausiai už mi-

ŽEMAITIJA

IR

KUR-

LANDIJA.
Ties Vindava

pasirodė vokiečių
laiku girdėjosi
Paskiau sužinojom.,
sunaikino marių lem-

laivynas.v Pietų

lioną markių. Tuos nuostolius atšaudymasis.
silygino atimdami arklius iš ramių kad vokiečiai
gyventojų.
pą Domesne ir atsitraukė. Iš VinLyginai atiminėjo galvijus ir ki- davos žmonės
bėga. Traukiniai
tus
naminius, gyvulius ir paukprikimšti žmonių.
ščius. Raguočių gyvulių daug nuRygon dažnai atveža nclaisvių ir
varė į Prusus.
Smulkiuosius gysužeistų vokiečių.
vulius ir paukščius, lyginai kaip ir
Šiauliuose pasiliko tik žydai ir
galvijų dali, suvalgė vokiečių fca- vokiečiai. Lietuviai skubiai apleireivija. Jau žino skaitytojai, kad do miestą.
vokiečių kareivis ypač valgus yra. Rygoj dažnai stato protokolus
Liuosomis dienomis nuo ryto iki dėl
vokiečių kalbos vartojimo.
vakaro nenustoja gaminęs valgyti.
Kurlandijoj ir vėl iškabino vokišDar reikia pastebėti, kad vokie- kus
parašus kai-kuriose vietose.
čiai, užėmę kokią nors šalį, nepriDaug vokiečių aficierų moka latstato kareivi jai maisto, bet
patįs viškai kalbėti. Inėjus sodžiun, arkareiviai turi pasirūpinti.
Kar- ba dvaran, klausia, kiek kas turi
eiviai už tatai, sustoję kur pas javų, avižų ir 1.1, ir
pažiūrėję į
žmogų, atima viską, kaip šluota savo popierj, pasako: 'taip."
Aušra
iššluoja visus valgomus daiktus.
Nei motinų ašaros, nei mažų išalĮVAIRIOSE VIETOSE.
kusių verksmas nesuminkština akSulyg belaisvių ir vietinių gymeninių kareivių Širdžių.
is javų pirmiausiai atėmė avi- ventojų pasakojimų, Baisogaloj neSlepiasi už Moterų.
Šiauliai Nuterioti.
nes jos
žas,
nuo
Užtat už juos visus atsiteisė
Didelių betgi musių j šiaurę
reikalingos arkliams toli bažnyčios bavarai (vokiečiai)
kauliai. Tam įsigalėjusiam ir išau- Šiaulių nebuvo. Kiek d dėsni su- šerti. Netekę avižų, šėrė miežiais. palaidojo savo generolą, kurį mirtinai sužeidė mūšyje su kazokais.'
gusiam prekybos ir pramonės mies- sirėmimai buvo ties Joniškiu, Jau- Šieno ir dobilų lyginai neliko.
Vokiečiai smarkiai priešinosi ruKur visų javų nesušėrė, ten sutui karė uždavė didžiausį smugji niunais (arti Meškučių)? toliau gi
Nuo jos ugnies supleškėjo didžioji vokiečiams besitraukiant į Šiaulius rašinėjo tam tikri afieierai ir pas- sų kariumenės žygiams Eirogalos
miesto dalis. Sudegė beveik visa buvo tik žvalgų susirėmimai. Vie- kui patįs žmonės turėjo nuvežti į link. Bet rusai su durtuvais išstusodžiuje (Narušaičiuose) paskirtas vietas, kur nors prie .nė iš Eirogalos priešininką.
rytų pusė nuo plento pradedant name
Seredžius. Ties Seredžiumi
kalniuku ligi bobturgio ir nuo baž- vokiečiai, pamatę atjojant kazokus, plento, o iš ten automobiliais gavokiečiai padarė stiprias savo poant sodžiaus kelio mote- beno j Prusu?.
pasistatė
nyčios ligi kapų, paežerės kalėjiDaugelis gyvenI\*uo Nemuno pusės trįs
ir vagzalo.
mo
Išliko d'džiuma ris ir, už jų užsislėpę su šautu- tojų pasijuto nieko neturi.
Liko zicijas.
valdžios jstaigų, bažnyčia (jos tik vais, laukė prijojant kazokų. Šiems vien tiktai triobos, bet ir tos gal eilės kasimų, padarytų iš-cemento
iššovė
papliūpoms, dėlto užsiliko, kad vokiečių karei- ir geležies. Prieš kasinius vielinės
stogas nutrupintas), didždvaris su prisiartinus,
Moters
iš
visos
ir
Zubovo
išgąsčio
suklupo vijai reikalingos. Bent taip sakė tvoros. Sako, kad vokiečiai žiauknygynu
ekonomijos j
riai elgiasi "Tik su tais, kurie ne!ant
žemės.
kad
tas
"žais- atviresni
fabrikai
odos
Freinkelio
Laimė,
archyvu,
vokiečių kareiviai. Už
moka
Kurie vokiškai
vokiškai.
las"
be
Gaispasibaigė
kraujo pralie- paimtuosius daiktus ne tik nieko
(Nuroko gi—dalis sudegė).
tai
su jais elgiasi neblogiaunes kazokai
moka,
vokieras kilo nuo
šieno
kūjimo,
pastebėję
uždegtųjų
nemokėdavo, bet dažniausiai nei
sia.
tam tikrų raštelių neišduodavo.
gių ir dideliam vėjui esant išsiplė- čius pasitraukė.
E i r o g a 1 a.
Ties Jauniunų-sodžiumi vokieDaugirdo dvare
tė visame mieste, ypač kad nebuvo
Vien daiktų ėmimu nepasitenkiant Dubysos kranto netoli
čiai
nuo
Plenborg
kam ir kuo gesinti.
užėję
Gruzdžių pusės pa- no. Daugelyje vietų išrinko vyrus
Gaisrjninkr
draugijos vedėjai, panikai užėjus, sistatė batarėjas ir ėmė taikinti į i ir nusivarė -į Prusus. Tokių žinių Eirogalos šūvis pataikė į gyvenapražuvo, su jais gi—ir gaisriniai plentą, kuriuo važiavo abazai ir [ateina iš visų užimtosios Lietuvos mąjį namą, užmušė Daugirdo motiną ir jos tarnaitę. Namas sudearkliai, žmonės gi šaudymui besi- pabėgėliai. Kad šoviniai kristų kraštų.
gė. Sudeginta dar ir šie dvarai
artinant irgi iš miesto išbėgiojo ant plento, jie nutiesė telefoną liNaikino Lietuvos turtą, ėmė
Bilivičiai, Draškauskio, Psšaltonai
iš
kur
kiek
gi
plento,
jų
signalizatorias
Likusieji drąsuoliai
galėdami
žmones, nebrangino nei švenčiausių Pilsudskio ir daug artimų šierr.s
davė
kur
ženklus,
šaudyti.
gelbėjo namus, ypač saugodami
Pertraukdinėjo kunigams dvarams kaimų. Iš dvarų visą
Žmonės išpradžių buvo labai nu- daiktų.
ugnį nuo savo triobų. Kiti savišv. mišias, bažnyčiose laikė neturtą vokiečiai išvežė, o tarnautoninkai net samdė žmones apginti sigandę. Pabėgėlių paplūdę buvo
:laisvins,
js,
guldė
ligoni
pagalios
("L. R.").
jus išvarė j Prusus.
namus nuo ugnies, duodami 10C visi kraštai, bet jų dauguma nenet arklius statė.
Šeiniuose
ant
rub. ir daugiau. Tik inėjus vokie- suspėjo išbėgti ir turėjo grįžti.
šventoriaus šaudė netinkamus karVokiečių Pagelbininkai.
čiams j miestą ir jiems pradėjus Kurie nebėgo, tie džiaugėsi maža
Vokiečiai, atėję j Kauno gub.,
nukentėję, kurie gi bėgo, visi gai- civijai arklius, tarytum, kitos viegesinti, gaisras apstojo.
tos negalėję rasti.
turėjo kuosmulkiausių žinių apie
lėjosi. Rekvizicijų didelių nebuvo,
labai įvarginti Šiaulių ir Raseinių apskr. dvarus,
nors vietomis ypač prie kelių,
žy- Gyventojai taip
Mieste Duobės nuo Bombų.
žiauriais vokiečiif apsiėjimais, tad tai yra, kur kiek yra pudų grudų,
Degė, tiesa, namai ir nuo šovi- giavusi kariumenė gerokai ištuštino
bėgo visi, kas tiktai galėjo, apleis- kiek gyvulių liko nerekvizuotų.
nių, bet mažiau. Jų čia krito pei aruodus, nukabinėjo kumpius, ladami savo žemę ir turto likučius. Dažnai žinodavo netik kiek pudų,
kelis kartus, vokiečiams užpuolant šinius, o jau kiaušinius ir visai gerai
iškiaušiniavo. Iš gyvulių ėmė Žiūrėdamas iš šalies tiesiog negali bet net svarų grudų. Vokiečių raiir jau atsitraukus j savo pozicija;
kai-kur
arklius,
apsimainydami suprasti, į ką ž. ogų paverčia ka- telių būriai dažniausia atjodavo į
Gitarų augštumose. Kiti šoviniai
ant
savo nusilpusių ar
ir sprogdami namuose, gaisro neapšlubusių rė, kaip visi jausmai atbunka, kaip dvarą nakčia ar paryčiu, kol dar
virsta kraugeriu žvėrių, 'visi miega. Jie su savim visados
padarė (pav. Cumftų, Laukauskii: arklių, karvių gi ėmė tam kartui. žmogus
trokštančiu
tik daugiau kraujo, turėdavo surašą, kiek r kokio turKur-ne-kur
ir
išsivarė
betgi
visą
ir kitų).
Miesto gatvėse ir ant
naikinančiu
Labai
viską ir stumiančiu to tame dvare yra. Jeigu ko sulyg
prašomi palikdavo
rinkos nemaža duobių nuo granatų bandą.
surašo nerasdavo, nes buvo išvežta
žmoniją j vargų bedugnę.
Jų daug krito ir j Ginktftni ir ap- vieną-kitą gyvulį.
toliau, tai tuojau pasiųsdavo kelis
Už
daiktus
išdavinėpaimtuosius
linkinių kaimų laukus. Nuo jv
raitelius ir tie surasdavo ir atvežBado
ir
kurie
teko
Šmėkla.
visi
jo
kvitus;
Ligų
matyti,
sudegė nemaža sodžių: kiekvienu
davo.
formaliai
vogerai
surašyti. Tarp
naktj dangus raudonavo ugnies
Esantiems po vokiečiais lietuLietuviu dėl šito vokiečių inforkiečių kariumenės pastebiama šio- viams
pašvaistėmis.
gali trukti maisto. Vokie- mavimo
kia-tokia
drausmė.
neįtaria.
Pasiskundus
Nuo ugnies ir šovinių žuvo nečiai mušu žmonėmis nesirupįs, jų
ant
kai-kurių
kareivių žygių po
maža ir šiaip žmonių, kurie nemonešelps, nes patiems trūksta maisVIRBALIO APIELINKĖ,
ir kitus užkampius, leitekėjo ar nesuspėjo pasisaugoti nuc kamaras
to.
išvežti tai išvežė iš Lietuvos,
Suvalkų gub.
pavojaus. Šiauliuose sudegė save nantai juos tuojau sudrausdavo. bet jau to nesugrąžįs.
Užimtų Daugelis ūkininkų pabėgo, daug
namuose Moro, Šapnagiuose ugny- Šiaip gi apsiėjime stengėsi bu t i
šalių apskritai vokiečiai nešelpia. j 11 sudegino, o likusieji, auštant paje pražuvo dvi inoteri ir 1 pavar- kaip svečiuose, o ir ištik rujų manė, Negauna
pašelpos užimtoji Lenki- vasariui, pradėjo rūpintis žemės
kad tik svečiuose apsilankė...
gėlis, Vijoliuose keli sužeisti, ties
jos
dalis, negauna Belgija su už- dirbimu. Kalba kaip kas ir apie
ei., r-).
Jauniumi sodžiumi (už Meškučių)
imtąją Prancūzijos dalimi, negali- likusią pabėgusiųjų ūkininkų žemę,
ir daugesniam žmonių skaičiui teme nei męs tikėties, kad
sušelptų. kad ją apsėjus, bet tai tik atskirų
ko nukentėti, pakliuvus pabėgėŠALIES SUNAIKINIMAS.
Lenkais, belgais, franeuzais rūpi- žmonių kalbos, o čia reiktų orgaliams kartu su rusų abazais pc
Esu išbuvęs po vokiečiais ištisą nasi tam tikri komitetai.
Šelpia nizacijos tokiam darbui. Gal vo»
ugnimi.
laiką, rudenį užpludus jiems Lie- juos per kitas nekariaujančias val- liau atsiras ir tai.
tuvą. Buvau ir dabar po vokiečiu stijas Amerikos piniguočius RockeAplupo Fabriką.
jungu apie porą mėnesių. Sunku felleris, duodamas milionus rubliu,
BAISOGALA,
Šiauliuose vokiečiai išbuvo S
buvo rudeni, rodėsi jau nepake- !lietuviais gi nėra-kam rūpintis.
Šiaulių Psv.
d'onas. Pirmon galvon j įe čia užliama našta. Bet palyginus vokieSu badu eis drauge ir ligos.
dvaran
Komaro
siėmė odos rekvizicija Freinkelic
Dvarininko vokiečiai.
čiu apsiėjimus rudeni su dabarti- Lietuvoje
buvo
buvo
vokiečiai
Įsiveržę
Jų
pasižymėjo
ir Nu roko fabrikuose, iš kurių iškad vokiečiai tada ypatingai nešvarumu. Jai# nekal- 300 raitelių su 30 aficicrn. Koniais;
išrodo,
vežė už kelis milionus rub. prekių
buvo aniuolais.
Gali suprasti, bu apie paliktus neužkastus arklių maras norėjo slapta išbėgti, bet
Taip, viename Nuroko fabrike pakokiame
skaitytojau,
padėjime at- ir gyvulių lavonus, bet patįs kar- kareiviai ii surado ir grasindami
daryta ligi 2 mil. rub. nuostolių,
sidūrė dabar didelė Lietuvos dalis. eiviai nesilaikė jokių švarumo tai- liepė duot puikia vakarienę. Arkišgabenta daugiau nei 3000 išdirbBežiūrint į užpludusius Lietuvą syklių. Tiesiog sunku buvo pra- linėj stovėjo S Komaro arkliai,
tųjų odų, iš Freinkelio, be odų, išvokiečius nuo vasario 10 d. (sau- eiti gatve, taip nešvaru buvo ir vokiečiai paėmė tik vieną jiems
vežė dar nemaža vario. Be fabrivasio 28 d.) iki dabar, išrodo, kad ne dvokė.
Neužkasti arklių lavone; tinkamą arklj. l'o linksmos
kų, nukentėjo dar kai-kurips sankarienės
kareiviai
Ant
sumigo.
bet plėšikų gauja užpuo- gulėjo vietomis apie mėnesį laiko.
krovos, pav., Juchnevičiaus, "Prog- kareiviai,
po pusryčių sargybos
•ytojaus
lė
Lietuvos
Nuo
tik
šaltas
oras
gyventojus.
ligų gelbėjo
randus
reso," "Birutės." Yokicčių; kareikareiviai pranešė, kad atjoja ruNei žmogaus jausmo, nei pasigai- neduodantis pasileisti lavonams.
viai, prisikišę saldainių kišenes, daVisi persigando ir
sų dragūnai.
lino ir vaikams. Miesto gatvės bu- lėjimo visai nebuvo matyti. Ne- Jeigu ir dabar vokiečiai tiek tesi- jmė
iŠ dvaro
sprukti
į netolimą
vo pilnos automobilių; nemaža bu- bent tik retas kareivis turėjo da- rūpins juos užkasti, tai tikrai turi
Kiti net nesuskubo ginkį'irią.
bar žmogaus širdį. Gal per 8 mė- kilti ligos.
Tik galima spėti, jog
vo ir sunkiųjų
automobilių, kurių
lų pasiimti. Rusų dragūnai vi80 buvo pritaisyta gyvuliams vežti nesius karės, nuolatos braidžioda- prie ligų neprileis, nes jos pači; i
josi bėgančius: kitus užmušė armi kraujuose, nustojo širdies jaut- vokiečių kareivi jai bos pavojingos.
po 12 galvų vienam vežimui.
ia sužeidė, kitus paėmė nelaisrumo ir žmogaus jausmų.
Daugiau bus ligų dėl menko valgio vėn. Gan daug buvę užmuštų
Vokiečiai dabar ėmė iš musų ir bado.
Miesto Valdyba.
ir sužeistų. Rusų dragūnų buvo
Vidaus tvarkai laikyti mieste iš- gyventojų viską, ką tiktai sugriebė.
Esantieji po vokiečiais lietuviai tik 16, matyt vokiečiai nežinojo,
rinktas buvo Tvarkos Komitetas, Pirmiausiai išrinko arklius, kad laukų užsėti negalės pilnai. Ark- kad rusų taip nedaug buvo.
kurį sudarė: inž. V. Bielskis, kun. bent dalimi atlyginus savo nuosto- lius vokiečiai paėmė, palikdami
("L. t:-).
v

taučiai.

lius.

—

—

Visi laikraščiui siunčiami rankraškią dirvą Lietuvos klausimui bu- rio paliovimą eiti buvo pranešta, "Mano nuomone,
čiai turi būti pažymėti autoriaus pajeigu manote
siančiame
kongrese.
rašu ir adresu.
pradėjo vėl eiti, kuomet vokiečių veikti, tai'f ^-ra vienatinis kelias.
Pasirašantieji p«eudonimais turi paduoti, Redakcijos žiKai-kas iš lietuviu j tokį veiki- jsigrudimas Lietuvon truputi nu- Veikti sutkFtinalli Ar
jųs turite ką
niai, ir savo tikrąjį vardą.
Bet lietu- slūgo.
"Lietuvos nors Londone?
mą neprielankiai žiuri.
Taip
praneša
Red.-.kcija pasilieka sau teisę atviu dauguomenei Į tuos neprijau- Žinios."
Tuorfi tarpi< ne, bet manoma
siunčiamus jai rankraščius trumpinti
Ir taisyti.
nėra ko žiūrėti.
Šitokiai
—

jčiančius

rankraščius kelias
Redakcija, pareikalauta, grąžina autogas.
riui atfęal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti plunksna ir tik visaNetinkamus laikraščiui

nėra "kreivas," nesanžininArgi tai butu tiesa? Laikraščiai
turi
išnaudoti
kartoja "Vienybės Lietuvgi
prieinamas doras priemones ninku" pranešimą, kad Jonas Vaant vienos popiero pusės, paliekant savo
nagaitis, du kartus tarp Ameritėvynės labui.
plačius tarpus tarp eilučių.
Tam veikimui reikalinga bus lė- kos lietuviu linkęs aukas laikraššų.
Svarbiausį ir pastoviausi lėšų čio "Birutės" leidimui Tilžėje ir
Lietuviai

gyvenime ir likti vien privatišdalyku. Lietuva, anot J. Šliupo, bus laisva, kada lietuviai filosofais liks, t. y. laisvai manys ir
ine

ku

savo

protu gyvens.
vokiečiai šitoj karėj laiAš jums štai ką
pasakysiu. mėtu,—o jie nei su pagelba "steLondonas "šiądien yra svarbiausi buklu"
negali šitą j£ire laimėti,-—
vieta.
Artelija turės nusveriantj tai jų kapitalistai tuojau po atėmibalsą taikote' kottgrese. Butų labai mo nuo Rusijos valdžios
etnogragerai, ma'rto nuomone, kad jųs fiškos Lietuvos pasiskubintų nuo
pradėtumėte veikti Londone ir ga- nusigyvenusiu dvarininkų jų dvalėtumėte prieiti prie žmonių, kurie rus
išpirkjd, uždėtų savo dirbtu-

turėti,—atsakyta profesoriui.

Jeigu

—

kų

medikai ių lr daktariškų apskelir tuo tikslu paantrinti rnusų

šaltinį męs turime Liet. Autono- tūlą laiką leidęs "Suk'irį," sumijos Fonde. Tat priederme visų degino Seinų "Šaltinio" spaustu- turės balsą kongrese.
ves ir
užvestų savo prekybą Lievo.
Sakoma, jisai buvęs paskirtų lietuvių, kurie nori, kad šioji
toliaus pro- tuvoje. Lietuvos liaudis
Amerikoj—tęsė
liktų netas karišku cenzorium.
fesorius Harpen—gerai yra dau- •vien
Atkreipkime daugiau atydos į karė ir Lietuvai atneštų skaistesnį
bet
ir
ekonomišpolitiškoje,
Ar tasai pranešimas yra teiLietuvos
Autonomijos Fondą. rytojų, butų savo aukomis pragiaus supažindinti amerikonus su koje verguvėje. Lietuvių prietibus vėliaus persingas—galima
dėti
remti
Fondas
Kuomet praeitą rudeni, tveriant
daugiau
fondą.
Lietuvos vardu. Daugelis apie ją kiai su vokiečiais
butų tokie, kositikrinti, sužinojus smulkmenas
Lietuvos Gelbėjimo Fondą nuken- iki šiolei neturi surinkęs nei tnknežino. Bet Amerika vargiai turės kie yra
su arabais.
Egipto
koptų
apie tariamąjį atsitikimą. Jeig:
tėjusiems nuo karės šelpti, buvo stančio doliarių. Pradėjus darbą, tariamasai
taikos kongrese. Bet O nuo to tegul dievai lietuvius
svarbų
balsą
p. Vanagaičio pasielįsteigtas ir Lietuvos Autonomijos vieno tūkstančio toli-gražu neužLondonas yra vieta, j saugoja!
gimas pasirodytų teisingu, tai, Londonas,
Tat
teks.
mūsų visų priederme be
Fondas, tai tuom parodyta, kad
reik atkreipti atydą.
kurią
Ant Prūsų Lietuvos tėvynainių
abejonės, jisai susilauks sau
Po
to profesorius suteikė dauge- nereikia
tarp lietuviu yra žmonių, perma- butų kaip galint didinti to fondo iš
užsipulti. Jų padėjimas
visų sveikai mąstančių lietuli naudingų nurodymų
tančių pro bėgančius reikalus ir lėšas. Reikalinga neužilgo pradėti vių kuogrieščiausio
tai,
keblus. Juk ir męs neapie
yra
gana
papeikimo.
tokius reikalus, kuriais daugiau pa- veikti. Tat Lietuvos Autonomijos
Tačiaus, pirm tariant papeiki- kaip reik varyti darbą čia Ameri- žinom, ar bus išklausytas Didž.
sirūpinti reikalinga bus ateityje. Fondu reikalinga butų visiems mo žodi žmogui, kurį Amerikos koj, idant atkreipus Amerikos įtek- Liet. lietuvių reikalavimas ir Prūsų
Tveriant tą fondą, buvo išvengta Amerikos lietuviams pasirūpinti lietuviai
pažino kaipo žymų Prū- mingų sypatų atydą j Lietuvos rei- Lietuva sujungta su Didžiąją.
dvigubos klaidos, kurią padarė abi kuogreiciatisiai.
Todėl, Gaigalaitis ir kiti, idant
sų Lietuvos veikėją, reikalinga kalus.
Lietuvos
kraštutinės sriovės, viena visiškai
Autonomijos Fondo butų palaukti aiškesnių žinių.
f domu, kad profesoriaus nuo- nenustoti savo įtekmės tarp lietuatsisakydama nuo rūpinimosi poli- augimas didina ir viltis skaistesniu Dabar platinasi daug visokių monė sulyg reikalingumo darbuo- vių, turi su sąlygomis, kuriose gytiškai-, Lietuvos reikalais, o antroji Lietuvos rytojum.
gandų, kurių teisingumas kartais tis Londone, pasitvirtino ir iš kitų vena, skaitytis.
tuos reikalus sumaišydama su grysk
5!;
reikalinga pastatyti po dideliu vietų.
nu šelpimu nukentėjusių nuo kaAtlankius
ženklu.
Minėtasai
serbą veikėją p. j Vokiečiai jau patįs duoda supraPavergtųjų tautų susivieniji- abejonės
rės.
Lietuvos Gelbėjimo Fondui
nešimas gali buti teisingu, gali Pollandech ir chorvatu veikėją Dr.' prasti kad
jie nesitiki laimėti šitą
mas.
Laikraščiuose vienur-kitur
buvo palikta rūpintis nukentėjusiųbuti ir klaidingu.
Todėl atsar- Biaukitii, kurie pilnai pritarė plia- karę. Ir todėl
buvo paminėta apie įsisteigimą
p. Hammerlingui ir
gumas yra vieninteliu išmintingu nut sutvėrimo tarptautinės Lygos, jo
jų šelpimu. C ii Lietuvos Autodraugams, kurie, anot jų pačiu
pasistatarptautinės
draugijos,
keliu.
sužinota, kad serbai ir chorvatai tvirtinimo, nori, kad 1 Mė
nomijos Fondui vieninteliu tikslu čiusios sau tikslu
butų surūpintis papastatyta rinkti lėšas politiškiems
tuoj aus po karės prasidėjimo stabdyta ir užbaigta, privalu butų
vergtųjų tautų reikalais. Toji
Lietuvos reikalams.
Komitetą Londone, kuris rūpintis tarpe vokiečių S. V. agidraugija susitvėrė keletas savaiDėlei Lietuvos įsteigė
Kai-kas nesuprato, arba nenorė- čių
darbuojasi
jų tautinių tikslų atsie- taciją dėl greitesnio karės užbaigiatgal Scranton'e, Fa., josios
L.
to
kuriuom
kjmui.
tikslo,
jo suprasti,
mo užvesti.
sutvėrime artimai
Jeigu jie tai nedarys,
dalyvaujant
It is the only right place tai bus
Aut. Fondas įsteigta.
Buvo ir Dr.
aišku, kad jiems nerūpėjo
J. Šliupui. Angliškai toji
now! (Tai yra vienatinė tinkama karės
pašiepimų ir užsipuldinėjimų. Kai- draugija vadinasi: "International Lietuvos
užbaigimas, bet talkininkų
Autonomijos Fondo su- vieta dabar
-ka.s manėsi labai juokinu pastabą
)—išsitarė M r. Pollan- nusilpninimas, kada jie stengėsi viLcaguc for Equity and Freedom manymu mėginama užmegsti čia
dech.
padaręs, patėmydamas, kad T sietu- (Tarptautinė Lygybės ir Laisvės
sokiais budais Amerikos liaudį priAmerikoj tarp visų pavergtų Euro- Spaudos Dr-jos susivažiavimas
vos Autonomijos
Fonde jau tiek i-yga).
kad ji priverstų \Vashingkalbinti,
poj tautų išeivių bendrus ryšius. dar
ir tiek surinkta pinigų, o Lietuva
prieš tai priėjo prie tokios pat ton'o valdžią uždrausti ginklų ir gos sulyg Dr-jos, kuri nurodyta peŠioji draugija turi savo tikslu Mat, mažos tautelės, kaip ir
musų išvados ir,
dar vis neturinti autonomijos. Iš pasistačiusi kovoti už visų pakaip dabar matosi, ka- amunicijos gabenimą talkininkams. reitojo suvažiavimo protokole (žiur.
Sesija IV, par. 12). (Pribuvo sesijon
tauta, atskirai veikdamos, rės
lietuvių
tos pačios sriovės žmonių tarpo buir
pradžioje
p. Yčo sumanytas suD. Sargunas. p. B K. Balutis nuo "Amerikos Lie
nuskriaustųjų tautų nedaug gali
vergtųjų
bet veikdapadaryt,
tu vos').
sivažiavimas Londone ir suorganivo Įtarimų, kad
pinigai busią iš- teises. Savo atsišaukime *'į vi- mos išvieno",
jos pasekmingiau gali zavimas tenai
f.—Terminologijos komisija (Dr.
eikvoti netinkamiems tikslams. Vi- są pasauli ir ypačiai j SuvienyCentro
PROTOKOLAS
buLietuvių
šliupas, L. šernas ir K. Jurgelionis)
pakelti balsą busiančiame po karės vo ne
sa ko buvo pripasakota, ir visuose tųjų Valstijų žmones ir valdžią"
klaidingas sumanymas.
Lietuvių Spaudos Draugijos V-tojo patvirtina tai, kas buvo pranešta
valstijų kongrese.
Amerikos lietuviams butų reika- Suvažiavimo, laikyto birželio 11, 12 IV-me suvažiavime).
tuose pasakojimuose apie Liet. Aut. draugija sako:
ir 14 dd. 1915 m., Mildos svetainėj,
Tą omenyje turėdamas, Dr. linga
g.—Sekretoriaus raportas
priimapie tuos reikalus pasirūpinFondą sunku buvo įžiūrėti kok-ai "Jokia Europos rasė neturi būtas.
Chicago, Illinois.
atlankė atstovus kelių tau- ti
Šliupas
ir, susinešus su Europos lietunors pamatas.
ti denacionalizuota (ištautinta).
SESIJA I.
h.—Iždininkas raportuoja apie iždo
tų Chicagoje. Užmegsta susi neši- viais,
pradėti šį-tą veikti, kol dar Suvažiavimą atidarė pirmininkas sto^į. Ižde yra $143.63.
Fondas silpnai augo iki šiolei. Jos visos yra lygiai vertingos,
mai su latviais, finais, serbais,
p. J. M. Tananeviče 5 vai. 30 m. vaPradedama svarstyti programą.
yra laikas.
Tačiaus tai nebuvo tų visu prasi- nors ne visos turi vienodą civikare.
1. Prie organizacijos prigulinčiųjų
Sesiją atidarant, buvo šitie
chorvatais,
cechais, atlankyta taipatstovai:
Skirtingumas
laikraščių savitarpiniai santikiai, k t.
manytu kalbų pasekme.
Žmonių lizacijos laipsnį.
KOMENTARAI.
lenkus ir nekuriuos amerikonus.
gi
1. Nuo "Lietuvos"—L. šernas ir J. agitavimas už ką nors,
buti
nupeikimas
apibudintas
atyda buvo atkreipta i kitą pusę, tarpu jųjų gali
rasim
Vargiai
šiądien žmogų (iš- A. Chmieliauskas;
Visi sutinka su ta mintim, kad,
ko nors ir t. p.
Kaisenume.
esąs
jųjų
būtent; į nukentėjusių šelpimo dar- kaipo
2. "Am. Lietuvos"—B. K. Balutis;
skiriant fal pačius vokiečius), kuDiskusijose dalyvauja: Dr. šliupas,
rasės yra labai bendrai veikdami, daugiaus gali3. "Kataliko"—S. Tananeviče ir J. Chmieliauskas.—Chmieliauskas
bą. Sunku buvo kalbėti apie poli- kurios Europos
pataris
po Italijos prisidėjimo talkininme
Berods
vien
padaryt.
Tananeviče;
ria, kad Spaudos Draugijos nariailenkų
tiškus Lietuvos reikalus, kuomet neišplėtotos, bet visos gali prokų pusėj* j" karę, abejotų apie išeigą 4. "Jaunosios Lietuvos"—A. Rim- laikraščiai išvieno remtų kitų savo
tūlos užsitarnavo va- dalis išreiškė kitokią mintį.
pirmiausiai reikėjo žiūrėti, kad gresuoti ;
šitos vokiečių įrei.gtos, visai nerei- ka;
draugijos narių įneštus praktiškus ir
Esant
ir
atsakoredakjų Zvviązko organo
5. "Laisv. Minties"—Z. Vitkauskas. išmintingus sumanymus, arba išvieLietuva fiziškai nežūtų, kad sun- dovavimo privilegiją
iš
žmoniškumo
atžvilgio, 6. "Tėvynės"—V. K. Račkauskas; no atakuoti tai, ką Dr-jos narys teibet nei viena negali tu- cijoj teko išgirsti tokią nuomonę: kalingos,
kus karės ratai galutinai nesunai- mybę,
"\vholesale" skerdynės.
7.
Sp. Dr-jos iždininkas—Dr. J. singai atakuoja. Balutis kalba, kad
lenkai
dabar
indirėti teisės naikinti rasės
"Męs
rūpinamės tik
kintų Lietuvos. Iškilusioji panika
reiktų sutarti, kaip atsinešti } tuos
Svarbiausiu reikalu lietuviams šliupas.
ir nei viena neturi nei apie savę.'' Męs ų; apie autonomiSvarstoma rytdienos programas. Z. laikraščius, kurie yra
neleido kokiais nors ateities plia- vidualybę,
priešingos nuokad
yra rūpintis,
Rusija, kuriai Vitkauskas paduoda programo škicą, monės sulyg kitų laikraščių {nešimų,
tai padaryti."
o jus, lietuviai,
ją
galime
kalbėti,
galės
nais rūpintis.
lietuviai šitoj karėj ištikimais pa- kurs, po perskaitymui, priimta, kaipo ypatingą domą atkreipdamas { kal;
Politikinin gyveniman draugi- negalite (Rusijoj). Lenkai, matyt,
sekantiems posėdžiams.
bos nešvarumą.
Berods, ir šiądien Lietuva yra
Diskusuoja Vitkaussirodė, atimtų nuo vokiečių etno- dienotvarkė
Klausimas vietos posėdžiams išriš- kas, Balutis, Dr. šliupas, A. Rimka.
ja deda plataus demokratizmo truput] "pagedo." Visi laikraščiai
sunkiame padėjime, gal net sunir
ją po ta toje prasmėje, kad posėdžiai bus Po ilgų diskusijų, pagal Dr. šliupo,
pamatą.
Draugija sako, kad apie juos kalba, tad jie mano, kad grafišką Prūsų Lietuvą
kesniame negu pitmiau.
Karės
laikomi A. Olševskio svetainėje "Mil- išreikšta
savo protekcija
pageidavimas, kad musų
pastatytų.
kiekviena rasė (tauta) privalo tu- jie ir taip jau "stiprus" esą.
da."
Posėdžių pradžia—9 vai. išryto. laikraščiai savo polemikose ir ginLietuvos
liepsnos užgriebė didesnę
Prūsų lietuviai,—aš t?ip pat esu Skaitoma
rėti teisę 'pati spręsti savo reįkalaiškai: nuo A. B. Stri- čuose užsilaikytų laikraštinės etikos
vienas iš jų,—tiesa, nėra tautiškai maičio ir J. Baniulio. Priimta \T.
dalį. Šelpimo reikalas pasididino. lus. Pripažįstama vyrų ir moPas Profesorių S. Harper.
rybose; svarstant savo idėjos priešų
Tas tiesa.
Bet šiek-tick pradeda
broliai Didž. K. Račkausko mandatas nuo SLA. mintis etc., visiškai vengti ypatiškuprabudę
taip,
kaip
jų
terų referendumas.
Pereitą savaitę Dr. J. Šliupj.s syCentro.
mų.
tvarkytis aukų rinkimas. Nėra
Net ir toms tautoms, kurios kiu su "Lietuvos" redaktorium B. Liet. Bet yra tarpe jų tokių, kurių
Sekančioje sesijoj buB išrinktas su2.—Sugrupuoti programo {nešimus,
to* panikos,
kuri buvo pakilusi neturi savos
idealu
yra
susivienyti politiškai su važiavimo pirmininkas; čia pat iš- kad butų lengviau svarstymus atlikteritorijos ir yra K. Balučiu ir! "Kataliko" vedėju,
savo broliais.
pradžioje. (lai ima šiek-tiek pasi- tarp kitų išsisklaidžiusios, pripa- St.
Rods, nedaug tokių rinkta sekretorium V, K. Račkaus- ti. Tai padarys jnešėjas p. K. JurTananeviČium, atlankė p. S.
kas.
gelionis su programo autorium p. Vitrūpinti ir kitokiais negu šelpimas žįstama teisė plėtoti savo kul- N.
yra, bet visgi yra.
P-as Chmieliauskas pataria per vie- kausku.
Universiteto
Harper,
Chicagos
reikalais. Galima daugiau atydos
Kaipo Prūsų lietuvis, aš randu, tos dienraščius pakviesti posėdžiuos- 3.—Kalba p. St. Šimkus.—P-ui BaPripa- profesorių ir
tiną prigimtoje kalboje.
Rusijos tautiškųjų kad mano
na
vietos inteligentiją.
"Katalike" lučiui Jnešus, Rimkai parėmus, išatkreipti j politiškąjį Lietuvos li- žįstama pilna sanžinės laisvė,
pareiga yra parodyti ir
"Am. Lietuvoje" paskelbs pp. Ta- reikšta
dalykų žinovą.
širdinga užuojauta p. Šimmano viengenčiams naudą,
kimą.
leidžiant kiekvienam
tikėjimui
kokią naneviče ir B. K. Balutis. "Naujie- kaus misijai, ypač, kad p. Šimkus,
Profesorius Harper gerai yra apKarė užia, ir nesimatyt jai dar liuosai plėtotis ir atmetant valjie apturėtų išsiliuosavę iš po vo- noms"-gi praneš spsijon apsilankęs nors ir yra Liet. Dr-jos atstovu, apsiKl. Jurgelionis.
sipažinęs ir su lietuvių klausimu kiečių
ima taipgi perduoti, per savo Drausu
Bet
amžinai.
jungo ir susivienyję su Didž. p.
galo.
tikyba.
jinai nesitęs
stybės susirišimą
Šiame klausime jam i Lietuva.
giją, amerikiečių aukas ir toms LieRusijoje.
Visos tautos, sulyg draugijos
Vis dažniau girdėti kalbų apie taiSESIJA II.
tuvos
įstaigoms, kurias nusuteikė nemažai žinių durnos
at-f Prūsų Lietuva yra tirštai apgy- Sesiją, atidarė $.30 v. birželio 12 d. rodys šelpimo
ką. L'ž kiek laiko prasidės nauja- atsišaukimo, turi lygią teisę nau- stovas M.
aukotojai, suvažiavimas prižasekretorius ir kviečia išsirinkti suYčas, su kuriuom jis su- venta, ir
sai
priaugančios gentkartės važiavimo vedėją,." Išrinkta vedėju da remti p. Šimkų visais prieinamais
Europos žemlapio tvarkymas dotis jūrėmis, įlankomis ir kitais
laikraštininkams budais.
būdamas
sipažino,
Petrograde.
—nežinia.
Bet žinia, kad tasai vandens plotais, gulinčiais už redauguma bus iš didesnės dalies pri- p. S. Tananeviče.
Profesorius
Harper suteikė daug versta apleisti savo tėvynę ir sve- Sesijoje dalyvauja ir "Kataliko" reSESIJA III.
tvarkymas įvyks ir įvyks sulygina- guliacijos linijos.
Kad išvengus ateityje karių, naudingų patarimų ir išreiškė tokią1, tur sau duonos j ieškoti. Paprastai daktorius p. Gudas.
Sesijg. atidarė 2 v. p. S. Tananemai trumpu laiku.
Ir lietuviams
Sekretorius skaito pereitosios se- viče ir
tuoj išrinkta pirmininko paPrūsų lietuviai keliauja j vakarinę sijos protokolą, kurs priimta be pa- gelbininkas Z. Vitkauskas, kuris ir
prie tos permainos reikia ruoštis, draugija reikalauja valstiją nu- mintį:
užima pirmininko vietą, pačiam pirGinklų dirbimas" i'autų klausimas Rusijoje yra la- Vokietiją fabrikuose ir angliaka- taisymų.
kad Lietuva už visas paneštas nuo- siginklavimo.
Skaitoma
suvažiavimo mininkui pasitraukus.
pereitojo
skaudas gautų priderantį atlygini- pavedama tarptautiniam tribuna- bai painus dalykas: ten tų tautų, syklose dirbt. Gana gerai žinome, protokolas.
Priimtas
ir
skaitoma
Skaitoma
sesijos prolui, kurisai susidėtų iš lygaus mat taip daug yra. Nuo 1880 me- kokis likimas ten lauiria. Iš ver- punktais. Pranešama a.—apie Centr. tokolas, kurispereitosios
mą.
su
kai-kuriais pataiNew
Yorke
ir
kiekvieskaitliaus
nuo
b.—apie symais priimta.
delegatų
Čia ir iškįla svarba Liet. Autų Rusijoj buvo labai stipri "na- guvės jiems sunku arba beveik Knygyno stovj
statistikos komisijos darbą, kurs kiek
P-as K. Jurgelionis skaito perretonomijos Fondo, kurisai iki šio- nos tautos. Šisai tribunalas tu- cionalizavimo politika," t. y. iš- visai negalima išsiliuosuoti ir eko- daugiau paaiškės iš sekretoriaus radaguotą
programą.
ir
išrišti
visus
nesusiprati- tautiniino mažesnių tautų politi- nomiškai ant savo kojų atsistoti. porto.
lei buvo- antraeiliniame padėjime, rėtų
Svarstymai pagal programą:
Savo
mus,
c.—Konstitucijos
ka.
kįlančius tarp tautų.
narys
Bet dabar yra smagu patė- Patekę po Rusijos globa ir
įvairiems politiškiems reikalams,
1.—a.—Mokyklos, vadovėliai, vaikų
pajutę, prižada sekančioje komisijas
sesijoje priduoti literatūra ir vaikų laikraštis.—Račreikalinga bus turėti lėšų. Tarp nutarimų pildymo privertimui myti, kad didelė ir įtekminga ru- kad Rusijos gyventojai ir valdžia jau paskelbtąjį laikraščiuose projek- kauskas pakelia
vaikų laikraščio
tribunalas turėtų tarptautinę jūsų visuomenės dalis geidžia, kad nėra^suvisai tokiais siaubunais, kaip tą;
klausimą. K. Jurgelionis plačiau kai
tokių reikalų yra leidimas literatūir sausžemio policiją, kurią kitoms
ros kitose kalbose, kad supažindinus rių
tautoms, Rusijoj gyvenan- jie juos savo vaidentuvėj persista- Dr.d.—Apgarsinimų komisijos narys ba apie laisvesnių žmonių mokyklas
Jo nuomone, laisvesnieji
šliupas praneša, jog jo kreiptasi vaikams.
visos tamos užlaikytų proporcičioms, butų suteikta didesnė tauti- tė, Prūsų lietuviai pamatys, kad i Amerikos daktarų draugijas, kad žmonės, nepritarią
Europos ir Amerikos visuomenę su
parapijų mokykjoje su savo suaugusių žmonių nė liuosybė.
Lietuva ir jos reikalais.
jie—bent energiškesni is jų—ne- jos pasirūpintų sustabdyti prigavin- loms, gali pilnai pasitenkinti viešoGražų skaitlium.
dalei- mis Suv. Valstijų mokyklomis; digus medikalius apskelbimus;
Ar jus, profesoriau, manote, privalo tarnauti savo tėvynėj vodarbą tuo atžvilgiu daro Liet. Indžiama, kad uždarymas pvzd. Pbila. desnėse kolionijose lietuviai turėtų
Idealiu politišku žmonijos sukad tos tautos galės gauti tos kiečiams dvarininkams, bet gali to- Medical Clinic yra pasekmė susiži- išgauti sau teises išguldinėti lietuformacijos Biuras Paryžiuje. Kutvarkymu draugija skaito fedesu minėtomis daktarų draugi- vių kalbą subatomis ir nedėldieniais.
tų labai pageidautina, kart tasai
liuosybės
po šios karės?—buvo už- li, nors tokioje Siberijoj, kuri nojimo
susivienijomis.
kurią
sudarytų
(šiton sesijon, tarp kitų, apailankė
raciją,
darbas butų pastatytas ant platesklausimas.
anaiptol taip "baisi" nėra, kaip P-as S. Tananeviče pastebi, kad ir šie vietos asmenis: adv. BradČukiekviena,
kurių
jimai
valstijų,
nės papėdės.
Liet. Aut. Fondas
Į tai sunku butų duoti griež- "vokietukai" gal mano, įgyti savo pajieškojimai merginų yra nelegališ- lia, p. Kūlis, p-ia Chmieliauskienė,
kiek galėdama, susidėtų iš atskiki ir gali būti persekiojami valdžios. p-ia DamijonaiLienė, p-ia Zimontienė,
yra viena įstaigų, kurios gali tuom ros tautos.
tą tokį ar kitokį atsakymą—atsa- ukes ir, nors sunkiai dirbdami, gali
Patėmijama, kad L. Sp. Dr-jos na- p-ia Viskoškienė ir laikraštininkai—
reikalu užsiimti.
kė profesorius.—Bet,—tęsė jis to- likti ekonomišikai neprigulmingais. rys "Vien. Liet." ir iki šiol
"International
for
talpina K. Gugis ir P. BranduKas).
League
Dar svarbiau yra rūpintis įvykklausimas Rusijoje Tarp prūsų lietuvių yra daugelis prigavingus apskelbimus.
Diskusijose mokyklos klausime daEquity and Freedom," be abe- liaus—tautų
Rimka plačiau kalba sulyg pana- lyvauja: A. Strikulis, Dr. Graičunas,
siančiu po karei valstijų kongresu,
Tie
dar niekados nebuvo taip prinokęs, vaizbininkų ir amatninkų.
jonės, taip tarp lietuvių, taip
šių apskelbimų ir paženklina, kad A. Rimka, Dr. J. šliupas.
nuo
kurio politiskasai Europos
kad jis yra dabar. Ir, karei gali apsigyventi Didž. Lietuvoj ir taippat yra neetiški apskelbimai ĮvaiPriimta p. Jurgeliouio pasiūlytoji
tarp kitataučių ras vien priejati- kaip
žemlapis,—reiškia, ir Lietuvos li- tos tiems prakilniems tikslams, pasibaigus, šis klausimas bus, be prisidėti' prie prekybos ir išdirbys- rių aptiekininkų lr daktarų, gydan- rezoliucija su p. Rimkos papildymu:
užsisenėjusias ligas; taippat ir "Suvažiavimas, pripažindamas, kad liekimas,—priklausys. <*»al bus rei- kuriuos jinai sau yra pasista- abejonės, rišamas. Tačiaus, tautos, tės pakėlimo, o Didž. Lietuvos lie- čių
elixirai ir t.p.
tuvių vaikų mokslas Amerikoje dažkalinga pasiųsti tam tikrus žmo- čiusi.
norinčios šį-tą įgyti, žinoma, turi tuviai gali iš jų pasimokinti. SaSuvažiaviman ateina šitie svečiai: niausia esti neužtektinas, kviečia viDr.
nes Londonan, ar kurios kitos valSt.
Šimkus, "Liet. sus laikraščius raginti Amerikos lieSusirašinėjimai su šia draugi- buti jau suorganizuotos, turi žino- koma, kad Prūsų Lietuvoj yra ge- Dr-josGraičunas,
dėl Karės Nukentėjusių šelp- tuvius, 1) kad jie siųstų vaikus j
stijos sostinėn. kad jie iškalno rū- ja atliekami antrašu: The Inter- ti. ko jos nori. Tuomet galima resni keliai ir geresnė tvarka. Tuos ti"
atstovas, Dr. Drangeiis, Glebaitis viešasias
Suv.
Valstijų mokyklas:
pintųsi susinešti su įtekmingais national League for Ecfuity and šio-to tikėtis.
geresnius kelius ir tvarką galima nuo "Jaunimo Sapnų," M. J. Damijo- 2) kad jie neatsiimdinėtų vaikų iš
diplomatais, politikais, visuomenės Freedom, T419 X. Main ave., Tokiais, maž-daug, žodžiais pro- butų praplatinti ir Didž. Lietuvoj. naitis, buv. SLA. pirmininkas, J. viešųjų mokyklų, kol jie pilnai jų
Briedis, Dr. Zimontas, Kl. Jurgelio- neužbaigia: 3) kad jie siųstų vaiDidžiosios Lietuvos gyventojai nis.
fesorius išreiškė savo mintį
veikėjais ir. taip sakant, užkariautų jSeranton, Pa.
kus j high sehool'es, kur jie galėtų
jųjų ir viešosios opinijos prielanSulyg sumanymo apie veikimą skiriasi nuo Prūsų lietuvių savo ti- Diskusijose dalyvauja Dr. Graiču- išmokti įvairių amatų ir kitų mokkumą Lietuvai.
kvba, bet tikyba pradeda nusto- nas, Glebaitis, Tananeviče; Dr. šliu- slo šakų, ir, kas gali, j kolegijas;
Tokių pasiųstų "Liet. Ūkininkas" vėl einąs, j visoms tautelėms išvieno,
profeso-j
pas plačiau apie tai kalba ir linki 4) kad lietuviai stengtus leisti savo
tikslu
rius
išsireiškė
ti savo svarbos (ž Red.) vieša-j visiems laikraščiams
vyrų
butų priruošti prielan- "Lietuvos Ūkininkas," apie kumaž-daug šitaip:
saugotis ae-etiš- vaikus į normai schools, idant

Apžvalga.

—

Autonomijos.

—

ligvallal

lietuvių mokytojų; G) kad
vietoae, kame gyvena
lietuviai, vaW
pereituosius nutarimus bei kviesti vi- dilos
mokyklose butų mokytojai,
sus
m;>
Amerikos lietuvių laikraščius, kanti
lietuvių kalbų, ir kad tokiose
kad to laikytųsi.—Kalba Tauaneviče
mokyklose būtinai butų
lietuviškai
ir Rimka.
V. K. Račkauskas kalba
išguldinėjama lietuvių kalba,
nuo "Tėvynės,"
istorija
nurodydamas dabar- ir geografija.
tinę "Tėvynės" bylą su Dr. Stankum,
Svarstant vadovėlių
klausinių ir suir prašo, kad Dr-jos nariai
panašiuo- manymų įsteigti vaikams
se atsitikimuose nors morališkai
laikraštėli,
rem- priimta sekanti
Dr. J. Šliupo rezotų savo narius-lalkraščius, pateku- liucija:
sius j panašius nesmagius prietikius.
"Kadangi tuoml tarpu neĮsteng'a—Kalba Dr. Zimontas, Račkauskas. ma leisti
vaikams laikmačio, tai palaiDr. šliupas.—Kalbama apie
tai, kad kyti esamuosius vaikų skyrius
(pr»d.
Liet. Daktarų Draugija
remtų savo "Tėvynėje," "Katalike") ir
jvesdiati,
etiškais
apskelbimais tuos laikraš- kur jų nėra, ir
pranešti visuomenei,
čius, kurie išmes neteisingus apskel- kad ji
platintų vaikams tinkamų libimus. Kalba Rimka ir Glebaitis.
teratūrų, išleistų Europoje (pvzd. Za(S įsirinkiman atsilankė p-iė Stelln vadskio
"Mokyklos") ir
čiurlioniutė ir pp. V. Mišeika ir Pr.
b.—Liaudies švietimo. Amerikoje.
paskaitos,
Butkus).
švietimo įstaigos ir
draugijos.—Po ilD-ras šliupas jneša, kad suvažia- gų diskusijų, kuriuose
dalyvavo I)r.
vimas paskelbtų, jog griežtai
nepri- Zimontas., L)r. tiraičunas. K. Jurgelionis.
taria talpinimui
Dr. šliupas. A.
Rimka,
ne-etiškų mediksHų
šitoji B. K. Balučio rezoliucija:priimta
ir šiaip kitokių
Klauprigavingų apskelbi- simui
platinimo liaudies apšvletos formų; Dr. Graičunas pataria nuskirti
moje
paskaitų,
liaudies
komisiją, kuri dabotų j apskelbimus
universiteto,
ir informuotų Sp.
mokyklų ir 1.1., susirinkiDr-jos sekretorių vakarinių
mas išreiškia savo
užuojautų ir morasulyg tų, kuriuos ištirs esant priga- liškų
paramų toms draugijoms, ar
vingais; sekretorius turėtų pranešti
ypatoms, kurios tuom kiltu
reikalu
apie tai kitiems D/-jos nariams laikužsiima, ar užsiims.
Susirinkimas
raščiams; reiktų taipgi jau ir dabar išreiškia
ypatingų palengvinimų, kad
nurodyti, koki apgarsinimai jau ir tokios paskaitos
etc., butų sistematidabar yra
ne-etiški
zuotos.
ir
prigavingi.
Diskusijose dar dalyvauja Dr. Drauc.—Knygų leidimas ir reikalas suorgelis, Dr. Graičunas, A. Rimka. Dr. ganizuoti bendrovę knygoms leisti.—
šis
klausimas, pagal p. Balučio
šliupos jnešimas priimta laikraštininįnešikų bal&avimais.
Prie to suvažiavi- mų, nutarta atidėti j šal{.
2.—Atsitiesimas
mas išreiškia
prie
klerikalizmo
tiems
begilių užuojautų
laikraščiams, kurie jau yra nukentė- siplėtojimo.—Atidėta { šal[, pagal p.
Rimkos {nešimų.
dėl
ję
minėtųjų apskelbimų ir išo—ukiuvos šelpimas ir
atsineiirnas
reiškia griežtų papeikimų tiems Dr
prie
jos nariams, kurie neparemia savo imta esamųjų fondų.—Po diskusijų prip. Balučio rezoliucija,
prie kudr.iugo ir prie to dar talpina aiškiai rios p. Chuiieliausko
pataisymas. Reprigavingus ir ne-etiškus apskelbi- zoliucijos tekstas (su
pataisymu):
mus.
Priėjus prie klausimo, kaip Spaudos
Kenkama komisija:
po
vieną.—iš Draugija turi atsinešti prie dabar gyDaktarų Draugijos, vienas iš Real vuojančių fondų Lietuvos šelpimui, suEstate žmonių ir vienas—laikrašti- sirinkimas išneš# sekančią
rezoliuciją:
ninkų. Išrinkta—Dr. Graičunas, Gle- "Susivažiavimas atsineša prielankiai
prie visų dabar
baitis ir Z. Vitkauskas.
esančiųjų fondų, kurie
šios karės laike remia aukomis
nue.—Dr. šliupas raportuoja apie brokentėjusius nuo .karės lietuvius ir užšiūrą, kurią IV-me suvažiavime nuta- giria
pasielgimu
visų
kurie
rė parašyti ir priduoti, per
Spaudos prielankiai atsineš® ir laikraščių,
atsineša į visua
Draugijos valdybą Tarpt-autinei San- tokius esančius fondus ir
drauge užtaikos Lygai.
Pranešama, kad toks giria šios Draugijos daugumos laikrašveikalas už mėnesio-antro bus gata- čių pozicijų nekenkimo
nei vienam
vas
ir pasiųstas minėtai lygai per fondui: podraug susirinkimas
išreiškia
kad
visi
dabar
pageidavimą,
fondai kuo
organizuojamą
Tarptautinę Lygreičiausiai
ir
už
pilnai išsiųstų surinkgą
Lygybę ir Teisybę kovoti.
Todėl tad Sp. Dr-jos suvažiavimas tas aukas Lietuvon, kur piniginė pašiuo
šelpa
metu
yra būtinai reikapaliuosuoja Dr. šliupą nuo jo pareibimų

—

—

—

1

butų,

linga.
4.—Lietuvos politikinis reikalas:

a.

—Lietuvos politikinis idealas.—šitame
klausime sekančioji p. Balučio rezo-

liucija:

"Susivažiavimas

pilnai

pri-

taria dabartiniam
lietuvių judėjimui,
kurio mieriu yra
įgyti bent Lietuvos
autonomijų ir ragina, kad visi

lietuviai,
{gijimas didesnės laisvės
Lietuvai, širdingai jj remtų kaip morališkai taip ir pinigiškai.
Tautos Tarybos klausimą pakėlus,
kam

rupi

priimta sekanti p.
Ja:

Balučio

rezoliucl-

"Susivažiavimas pritaria anksčiaus
kilusiam sumanymui sutverti taip va-

dinamų Amerikos Lietuvių Tarybų,
sidedančių iš visų srlovių atstovų,

su-

ta-

člaus suvažiavimas griežtai nesutinka
su tuom. kad
dabartinėj! "Tautos Taryba," atstovaujanti tik vienų musų
visuomenės srlovę Amerikoje (klerl-

kališkų), veiktų visos Lietuvių tautos
vardu, ir šitų savo protestų Draugija skaito reikalingu užrekorduoti viešai savo suvažiavimo protokole."
a.—Suvažiavimas
pritaria
idėjai
Amerikos Lietuvių Tarybos, kuri susiiš
3
dėtų
svarbiausiųjų musų sriovių
ar partijų su tikslu kad
sudaryti drausu
ge
Europos lietuviais tlkrųjj Lietu-

vių Tautos Centrų: tas Centras galės kalbėti visos lietuvių tautos vardu
ir jo pirmutinis ir vyriausls tikslas

•--Išgauti Lietuvai kuoplačlausią laisvę.
5. Nutarus sekančią sesiją pradėti
9 vai. ryto panedėlyje. birželio 14 d.,
ši sesija uždaryta.
SESIJA

IV.

Sesiją atidarė vice-pirmininkas Z.
Vitkauskas. 11 vai. ryto.
Sekretorius skaito pereitosios sesijos protokolą, kuris Ir priimta su mažais pataisymais.
Imama svarstyti programas:
Pa,magr. 4. punkt. a.:
{nešama 15rinkti komisiją suorganizavimui Amerikos Lietuvių Tarybos.
Diskusijose
pasiaiškina nuomonės: a) Rimka—
kreipties f Antonomljos Fondų, kad jis
užsiimtų Am. Tautos Tarybos organizavimu; b t Dr. Graičunas—p*vesti
tą darbą didžiomsioms Amerikos lietuvių draugijoms; c) pavesti tą darbą
Spaudos Draugijai; šitą nuomonę paremia Dr» Drangelis.
Priimta {nešimas, t. y. Amerikos
Lietuvių Tarybą turės suorganizuoti
Spaudos Draugijos Valdybą.
šitoje sesijoje, f3rp kitų svečių, da-

lyvauja: p-ios 01szewsklenė. Vitkauskienė. Juozapaitlenė. Damijonaitionė.
Jurgelionienė, p-lė M. Radzevičiūtė, p.
Mlšeika. Dr. Drangelis. Dr. Zimontas,
Glebaitis, adv. Bradchulia Ir Dr. Gralčun&s.
b.—Svarstoma
klausimas
Lietuvių
Informacijos Biuro Paryžiuje nustatymui laikraštininkų pažiūros į Gabrio
ir jd biuro vilkimų.—Po diskusijų
priimta sekanti p. A. Rimkos rezo-

liucija:
"Su\ažiavimas pripažjsta naudą ir
reikalą informuoti pasaulj apie lietuvių tautos reikalus Ir griežtai pabriežia, kad nei p. Gabrys, nei taip vadinamas Paryžaus Informacijos Biuras,
nei kas kitas, įgaliotas vienos tik sriovės, neturi teisės kalbėti visos tautos
vardu."
c.—Amerikos Lietuvių Infornacijos
Biuro įsteigimas—įneša Dr. J. šliupas.—Suvažiavimas
pripažjsta. kad
Amerikos
Lietuvių Informacijinius

darbus, plačioje žodžių prasmėje, turės atlikinėti organizuojamoji Amerikos Lietuvių Taryba.
d.—Budai organizuoti Amerikos Lietuvių Tarybų.—palikta pačiai Sp. Dr■jos valdybai.

e.—Lietuvių reikalų skelbimas svetimoje spaudoje.—Suvažiavimas pilnai
tikisi, kad šj reikalą visiškai aprūpina
Amerikos Lietuvių Taryba.
Sesija uždaryta iki 2 vai. po pietų.
Sesija

SESIJA V.
atidarė pirmininkas

pietų.
Perskaityta protokolas
be pataisymų.

2

vai.

po

Svarstoma

ir

priimta

programas.

s.—Internacionale Lyga dčl Laisvės
ir Teisybės—nesant posėdyje tos I.y?os atstovui D-rui šliupui, nutarta
klausimo svarstymu atidėti iki pribuk
D-ras šliupas.
5.—a) Lietuvių dalyvavimas S! u v.
Valstijų pol.ltkojc ir b) lietuvių ištautėTimns.—
a.—Sulyg lietuvių dalyvavimo Amerikos politikoje ir visuo.aenės gyvenipriimta ši p. Rimkos rezoliucija

me

"Susivažiavimas pripaž|st» reikalingu daugiau vietos pavesti mūsų laikraščiuose politikos ir visuomenes gyvenimo klausimams svarstyti ir nusviesti lietuvių ir atskiri; jos luomų
bei sriovių pozicija prie jvairii] Amerikos partijų ir jų politikos.

Kur tik

ėjau, visur girdėjau Jos
saldžiai
balsą,
šaukiantį mane.
Dieną dirbtuvėje tarp traškančiu mašinų griausmo, tarp durnų ir
j dulkiu, pro žmogaus prakaito gab.—Lietuvii) istautėjlmo klausimas; rus girdėjau aš atskriejantį malo—diskusijose dalyvauja p. Jurgelionienė, Dr. (iraičunas, Strikulis. Dr. nu, liūdesio pilnąjį baką.
Jisai
Drangelis, Mišeika. Butkus ir Rimka. buvo man
pažįstamas taip artv
Pagaliaus. priimta šokanti p. Rimkos
mas
besiblaškančiai
rezoliucija:
i&tautėjimui
nerimastyje
"Lietuvių
Amerikoje sulaikyti suvažiavimas pri- mano sielai,
saldus ir draug
taip
pažįsta tinkamais šituos budus: 1)

steigti liaudies arba tautos namus, tiek skausmo teikiąs.
kur vietos lietuviai turėtų progos suN'uo to balso smarkiau
sieiti ir savo reikalus aprūpinti; 2)
steigti prieglaudas ir dienines vaikų širdis,
globas; o) rengti dažniau bendrus sublaškės siela.
sirinkimus. vaikų Ir jaunimo draugiVakare
šimtai žmonių netvarjėles ir 1.1. 4) rupinties ir agituoti,
kad parapijinės mokyklos savo progeilėmis traukė namon iŠ
ramoje ir jos mokytojai sa>o išsilal'er
debesius
vinimo laipsniu butų sulygintos su
valdžios mokyklomis ir jų mokytojais, skriejo
šilti saulės spinduliai ir
ii) sulyg išgalės steigti savas lietuvištriukšmu
kai mokyklas; K) stengties čia gimu- maišės su
si jaunini? labjau užinteresuoti lietusavių gyvenimu; 7) remti čia gimusio Ir
sunkios
diep<>
augančio jaunimo visus darbus ir pasistengimus. kurie tik gali pakelti jų nos.
kuUurą ir tautin[ susipratimą."

plakė
nepasiekdama

džiaugsmo

liūdesyje

kingomis
dirbtuvių.

dulkių

džiaugsmingu
žmonių, einančių pasilsiu, prie
vųjų
prakaituotos

d.—Imigracija,—kadangi

dabar

Minioje paskendęs, ėjau

imi-

ir aš.

Negracija visiškai sumažėjo ir tuo klau- \'e namon, nes jų neturėjau.
simu jau rūpinasi abu lietuvių susi- buvo
kas patiktų mane po sunkiovienijimu, tad š| klausimą nutarta atidėti \ šal{.
įjo darbo, meiliu žodžiu prakalbin7.—Kolionizacijoa reikalai,—diskusi- tų. išblaškytų nuoilsį ir suramintų
jose dalyvauja Šimkus, Dr. Graičunas,
nuo karrujų minčių,
"
Vitkauskas.
Vizbaras, Rimka, adv. i
KoBradchulis. Dr. Drangelis ir kt.
Pro grįžtančių žmonių džiaug-

lionlzacijos klausime p. Rimka parezoliuciją: Suvažiavimas pripa- smingą triukšmą girdėjau aš savo
žįsta reikalingu vesti agitaciją, kad i Dievaitės baisa.
Jisai liūdnas,
J.
visuomenė per savo organizacijas pair
ir šaukė mabuvo
kaip
visada,
savo rankas kolionizavimo reiduoda

imtą |
Ir liūdesys, kai balta
kalą. idant apsaugoti žmones nuo ne- ne savęsp.
teisingų agentų išnaudojimo ir apga- ukatu vakaro
oran, pylėsi mano
vysčių; 2) kolioni/avimas lietuvių turėtų buti steigiamas didesnėmis ko- sielon, toli šalin stūmė triukšmą,
lionljomis, kad tuo budu butų jiems
kai jūrės plakė aplink malengviau bendrai savo ręikalus aptarti
Ir apsisaugoti nuo ištantėjimo, 3) su- ne
sižinoti apie parduodamas žemes su
v ienas
buvau minioje.
Vienas
Agrikultūros Departamentu Ir žmones Į

j

|kvtrisai

.saukiančiu balsu, kuris kai siegulė tarp manęs ir minios,
atidėtų j Salj; paremia p. S. Tananenakties tyloje vienas,
Pasilikę
viče.
j
visi žmonės sumigdavo,
Cž p. Butkaus {nešim?—nei vieno ] kuomet
.-u

informuoti sistematiškal.
P-nas

Butkus

jfleaa.

kad

Pas
prieš—visi.
naują rezoliuciją.
Balučio rezoliucija:

halso;
duoda

klausimą

Balutis

pa-

j na

,aš vis

girdėjau atskriejantį nakties
tą keistąjį balsą.
į Naktį, kuomet viskas nurimdatokią mintj: Spaudos Draugija pritaaiškiai girdėjau, kaip kas
ria kolionizacijos Judėjimui tarp lie- vo. ytin

tamsoje

"Kolionizacijos reikaluose suvažiavimas išreiškė
p.

tuvių, bet skaito savo pareiga patėmyti savo nariams-laikraščiams, kad jie
visais galimais budais stengtųsi apsaugoti

visuomenę

nuo

neteisingų agentų."
Didžiuma balsų priimta
rezoliucija.
9.—Parapijų

j šalj.
.9.—Moterų

dėti

tai saukė
į ties
tamsą

mane.

į

plaukė

Balsas per nakir šaukė, šaukė

išnaudojimo mane.

Tat pats

liūdnas, gražus balsas,
į Aplink tyliai šlama medžiai. Ore
reikalai.—Nutarta atitik retkarčia:s pasigirsta koksai
j
klausimai.— Suvažiavi- nors bildesys.
p.

Rimkos*

nėse

'10 f

aš Jos,
Ir niekur rast

jieškojau

Die-

—

paantrindamas buvusiųjų suvaIr vis skamba tas liudnasai balnutarimus, pritaria moterų
sas.
klausimui ir toliaus musų Draugijos
nariai-laikraščiai pasižada jj remti.
Kuomet nuovargis prisiųsdavo
10.—Moksleivių ir jaunuomenės reikalai.—Po Ilgų diskusijų priimta se- ramintoją miegą, sapnuose mačiau
kodamas savo Dievaitės, kuri
kanti p. Rimkos rezoliucija: "Suvažia- ją,
savo
Dievaitę,
jos
girdėjau
sai žmonijai palaimą lemia.
vimas, apsvarstęs Amerikos lietuvių
besimokinančios jaunuomenės ekono- šauksmą ir kvietimo pilnąjį balsą.
Liudis

mas,

žiavimų

Į

min{

Ir

sooialj padėjimą pripažjsta |

reikalingu: 1) vesti agitaciją toje
linkmėje, kad visuomenė ir ypač inteligentija labjau užsiinteresuotu moksleivių reikalais ir kaip pavieniai, įaip
ir per organizacijas, remtų juos medžiagiškai Ir morališkai; 2) raginti
visuomenę dėti aukas ir kt. Ir siųsti
J Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
įsteigtąjį Moksleivių šelpimo Fondą
ar j kitas organizacijas, kurios moksleivių šelpimu užsiima.
rinkimai.—Pirminin11.—Valdybos
kui J. M. Tananevičel rezignavus, Išrinkta vienbalsiai p. St. Tananeviče;
pirm. pagelbininkas—p. J. O. Sirvydas; sekretorius—V. K. Račkauskas;
iždininkas—Dr. J. Šliupas (buvo rezignavęs. bet. rezignaciją, paaiškinus
dalyką, atšaukė) išrinktas per akliamaclją.
12.— Vietų ir laikų sekaru'iam savai tarimui—paskirs Valdyba aukėtoa bu-

Visur

nume.

Visur aš

girdėjau

v

vi-

Kodėl Pasaulis Yra Prieš

Vokietija.

šaukian-

jojo

Vi-

miškuoju

ir

dvasiškuoju atžvilgiais.

19.—Priimta

rezoliuciją:

D-ro

Zimanto

sekantj

"Spaudos Draugija išsireiškia labai neužganėdinta esanti tuo

faktu, kad Suv. Valstijų laikraščių
skelbiamosiose žiniose apie Europos
karę, kur, karei slenkant per vi«m
Lietuvą, nėra niekur paminėta Lietu
vos vardo."
Si rezoliucija turi buti pasiųsta ang
kalba
leldžiamuosna
didžiuosna
lų
laikraščiuosna.
Laikraščiams išsiuntinės tą straipsni D-ras šliupas per Internar. Lygą.
20.—L. Sp. Dr-jos suvažiavimas uždaryta 7 vai. vakare, birželio 14 d.
19t5 m.
V. K. Račkausko*, sekretorius.

kietumo.

Jo paviršius

yra tarVisas pavir-

Vienu

didžiausias

nuo

18.—P-as IJradchulis pataria Spau
dos
Draugijos nariams-laik-aščiams
platinti tarp lietuvių fraternalizmo idėja. kaip kad platina SLA. ir SLR-KA.,
kad tuoml sujungus krūvon niusų
žmones, kad palaikius jų dvasią ir pagerinus ateinančią gentkartę ekono-

637. Kodėl deimantai nešunta?
Deimanto nešutimas priguli nuo

tum smulki tarka.
šius susideda iš smulkių, aštrių gadabarakyvų apsireiškimų
kurių kraštai yra labai aštame
tinėje karėje yra faktas, kad Vo- balėlių.
trus.
balse.
Kadangi deimantas yra laNieko daugiau negalėjau kietija visame civilizuotame
pasaubai
kietas, tai tie kraštai nenusinemąstyt, vien apie šaukiantįjį balsą. lyje, išskiriant Austriją, neturi nei
toSunk% pasidarė gyventi.
vieno draugo. Žinios iš visų neu- šioja. Jie visuomet pasilieka
kiais
aštriais.
"Aš turiu Jąją rasti.
pat
Jei ir
kad visur

tįjį kvietimą.
Taip bėgo dienos, savaitės.
sas pasaulis man susiliejo

*

Tiesa, italai

*

už

užpuolimą

ant

Mažųjų, deimantą sudarančių
gabalėlių paviršiai yra atkreipti j
įvairias puses. Šviesos spindulys,
atsimušęs nuo vieno gabalėlio paviršiaus, puola ant antrojo. Tų
gabalėlių paviršius atmuša šviesą į
įvairias puses. Tas ir yra priežastim gerai pažįstamo visiems deimantų blizgėjimo. Kai-kurie gabalėliai taip stovi, kad jie šviesos
spindulius išskirsto į sudėtinąsias
dalis. Todėl kai-kada matyt, kad
deimantas žėri įvairiomis spalvo-

Ištikrųjų tasai spalvų įvaipriklauso ne nuo viduriniojo
deimantų sudėjimo, bet tiktai nuo
šviesos išskirstymo į sudėtines da-

mis.

rumas

lis.

gabalėlių kraštai yra aštrus,
blizga. Jeigu kraštai
tai
tasai šviesos žaidimas,
nudiltų,
matomas deimantuose, pasiliautų,
ir akmuo nustotų savo blizgėjimo,
jisai nušustų. Bet kadangi deimantas yra neišpasakytai kietas,
Kol

tol

akmuo

Tur- tai nei oras, nei vanduo, nei kitos

peikiami. Bet tam pei- jiegos jojo aštrumų negali nutildytoli-gražu iki tos ne- ti. Todėl deimantas niekuomet neNuilsęs, nuvargęs, daug kartų
šunta.
buvau
netekęs vilties pasiekti apykantos bangos, kokią pakėlė
Tas galima aiškiau suprasti, susunkiosios savo kelionės tikslą. šioji karė prieš vokiečius. Visi atkurie
sekė
karės
sitikimai,
po
sielvartas
noDaug kartų,
lyginus tikrą deimantą su dirbtinu
apimtas,
tiktai
ir
pradėjimui,
padidino
neprierėjau apleisti kelionę
gyvenimo
(falšyvu). Kuomet dirbtinas deiiš
seniau
lankumo
dvasią,
mantas
nuo
jau
gyyra nauju, tai net ir gerai
tankumynuose pasislėpt
Josios šaukimo, gyvent, kaip ir visi vavusią, prieš vokiečius.
prityrusiam jubelieriui yra sunku
kulturinkiti gyvena.
atskirti
darbštumą,
Vokiečių
jįjį nuo tikro deiBet tokioje valandoje suskam- gumą, gabumus, nuopelnus moks- manto.
Abudu žėri beveik viebės Jos, mano Dievaitės, balsas. lui, dailei ir kitoms žmogaus dva- nodu stiprumu.
Bet laikui bėsios
veikimo
visi
sielvarta
skirtumas-,
Išnyksta nuovargis,
srytinis
dingpripažino gant,
tarp dirbtinio ir
sta.
Nauju pasiryžimu pilna krū- ir gerbė, bet pačių vokiečių nemy- tikro deimanto pasirodo aiškiai.
tinė.
Dirbtinas deimantas neturi to kielėjo.
Ir vėl pirmyn aš keliauju, sunKad supratus, kodėl tarp Vo- tumo, kuriuom pasižymi tikrasai.
kijos

Sunku buvo.

buvo

kimui buvo

Dirbtinio akmens aštrumai nudįla. vaikščiodamas gatve, galįs girdėti,
vo Dievaitės.
sidarė toki sairtikiai, reikalinga pa- Tuomet išnyksta aiškus jojo žėrėji- apie ką "kalbasi'' bevielio telegrafo
MANO DIEVAITĖ.
*
*
Dirbtinas deimantas nu- stočių operatoriai.
žvelgti truputį j istoriją. Pama- mas.
Naktimis sapnavau apie savo
nmn
Daug laiko jau praslinko, kaip tysime, kad vokiečiai patįs yra tam blanksta, silpsta žėrėjime, šunta.
639. Kokios priemonės žmoDievaitę. Dienomis Jos paveikslas aš keliauju. Visą svietą apėjau. kalti.
Jųjų veikimas buvo tartum
Ne dėl kokių nors kitų ypaty- nėms
žudyti gali buti išrastos ateistovėjo mano akyse, traukė, vilio- Nėra to miesto, to kaimelio, kurio
tai, kad atstumus nuo bių, bet vien dėl jojo kietumo ir,
nukreiptas
į
tyje? Dabartinė Europos karė
jo mane ravęsp.
aš nebučiau aplankęs. Visur žmo- savęs visus
galimus draugus,
j :aip sakant, pastovumo, tikrasai aiškiau negu kuri kita praeities

kiuoju

keliu

pirmyn einu, prie

sa-

kietijos

ir viso

likusiojo pasulio

su-

Kibirkštis.

Jeigu šviesos spinduliai gali buti reflektorių
Cial vasara kur pakeliuj liko torpagelba metami ant priešo pozici- pedos nuskandinta, kad
jos iki Mojų, tai kodėl to paties negalima lei
nematyt.
padaryti.su šilumos spinduliais?
X=X
Jeigu galima butų mesti vienon
iš to Spaudos Drmatau
Kaip
deimantas yra. taip vertinamas ir geistinon linkmėn
pluoštą šilumos
-jos suvažiavimo, tai "Draugui"
taip brangiai kainuojamas.
spindulių, tai kodėl tie spinduliai
lengva buvo aut ''Kataliko' užnegalėtų buti kuokarščiausi, toki.
sėsti. bet daug sunkiau yra joti.
638. Koks yra mažiausis tele- kurie sutarpintų kanuoles, tvirtoX=X
fonas?
Nesenai vienas Hollan- vių sienas, j anglis paverstų priePo
trijų fondų prezidentų susidijos mokslininkas telefonų sryty- šo kariumene? Negalima sakyti,
je padarė išradimą, kurisai atei- kad išradėjai negalės to atsiekti. rinkimo, kompozitorius Šimkus,
tyje gali visiškai prašalinti dabar- Ypač atsižvelgiant j pastarųjų lai- turbut, pastebėjo, kad Amerikos
tinius didžiulius ir daugeliu atžvil- kų išradimus, galima manyti, kad lietuvių pianas visai nenustrajinj
gių neparankius telefonus. Jojo panašus dalykas gal ir galės buti tas."
išradimas yra visai mažytis telefo- atsiektas.
X=X
nas, kurisai visas liuosai gali suLaike šios karės nekartą buvo
Jau jeigu "Laisvė" ir '•Keleivis"
tilpti paprastame drabužiu kiše- pakilę kalbų apie išradimus, kurių taip myli prikaišioti p. Sirvydui koniuje. Visas receiver'is yra taip pagelba galima ištoli išsprogdinti kias ten knygas, tai kodėl nepagarmažas, kad žmogus gali be bėdos minas ir sprogstančios medžiagos sina, kad ir p. Grinius, slauno Kliįsidėti jį į savo ausį.
sandėlius. Abejotina, kad tokių iš- niko šulas, buvo net "Kovos" adNaujai išrastasai miniaturinis te- radimų* butų iki šiolei padaryta. ministratorium?
lefonas,—arba kaip patsai išradėjas Bet ar toki išradimai yra negalimi
v
v
jįjį pavadino, temafonas,—nestovi nei ateityje—tai kitas klausimas.
Sako, kad Austrija užorderiavo
nei trupučio žemiau už dabar varKaip manoma, bevielis telegra- Amerikoj kelias dešimts medinių
tojamus telefonus. Sakoma, kad fas galės buti pavartotas tokiam iškojų sužeistiems kareiviams. Ar
jisai esąs net jautresnis, ir kalba radimui. Dabar bevielis
telegrafas nebūtų buvę geriaus, jeigu pernai
per jį yra daug aiškiau girdima leidžia elektros
bangas. Bet tos ji butų užorderiavusi porą gerų
negu per paprastąjį telefoną. Tvir- bangos
išlekioja į visas puses "iš- galvų savo diplomatams?
tinama, kad tukstančius mylių at- sibarsto." Rasi,
galima bus jas
X=X
stu esanti žmones per šį termafo"surinkti" ir mesti vienon pusėn
Šimkus
musų trims ''prezidenną galį susikalbėti taip lengvai, kad baisaus
stiprumo elektros bangą. tams," sakoma, tik papasakojęs apie
jie tartum už sienos vienas nuo ki- Tokia banga netiktai galėtų ištai, kad vokiečiai lietuvius sauja
to stovėtų.
sprogdinti visas sprogstančias medžiovintų grudų maitina. Jeigu
Kita termafono ypatybė yra tadžiagas, kurias jinai paliestų, bet jis
juos butų ir pamaitinęs taip pat,
me, kad į jį nereikia taip garsiai vienu
ypu užmušti ir tukstančius tai
gal butų ir susitaikę.
kalbėti, kaip kad vartojant papras- žmonių.
X=X
tąjį telefoną. Atpenč, sakoma, kad
Bet apart šių išradimų, kurie,
Šimkus atvažiavęs pasakė "Atjuo tyliais kalbama, juo aiškiau
taip sakant, "kabo ore," apie ku- važiavau
pas Lietuvius." Kad
persiduoda balsas ir juos lengviau riuos
jau šiądien daug kalbama,
Dievas duotų gera laimikį,
klausančiam suprasti kalbą. Sakojam
ateityje gali buti išradimų, apie kad išvažiuodamas
ma, kad termafonui nereikią didenepasakytų "O
kuriuos niekas šiądien nei nemano.
nuo saniojėdų."
T.'tikišvažiuoju
lių prietaisų ant sienos. Užtenką Ar
daugelis manė šimtas metų at- ro,
tiktai mažos, piešelio aštrumos diišrodo, kad lietuviai "patjs save
gal apie tai, ką męs šiądien ma- ėda."
delės skylutės sienoje.
tome ?
Termafonas yra taip nepainiai
X=X
Įvairus išradimai ateityje karę "Vien. Liet." patėmija, ks'*
sudarytas, kad koksai nors sugedigali padaryti taip baisia, taip pra- "Naujienų" agentas išdavė "Keleimas toli-gražu nebūtų taip keblus,
kad niekas jos negalės viui"
gaištinga,
tokj diplomą: "Keleivį" daukaip kad yra dabar su telefonais.
vesti. Nors tai gali pasirodyti pagiausia skaito, kaip man teko paPriegto, termafono padarymas esąs
rodoksu, bet ateities įvairios žmonių, tirti, žmonės mažiau išsilavinę,
nepaprastai pigus.*
Kita pastebėtina naujai išrasto- žudymui priemonės gali visai pa- laisvų pažiūrų..."
naikinti kares, nes žudynė butų per
Kas-gi daugiaus galėtų skaityt
jo termafono ypatybė yra tai, kad
baisi ir perdaug pavojinga abiem Džiano Bambos
spyčius?..
jojo pagelba esą galima girdėti bekariauti norinčiom pusėm.
vieliu telegrafu siunčiamus telcgraX=X
UEU
Visi musų prezidentai tur but
mus.
Sakoma, kad žmogus, įsisužeisti
640.
prižiūrimi
Kaip
ausin
ir
ramiai
serga ta* pačia chroniška liga: "Tėdėjęs
termafoną
mano:

Pašnekeliiį Kampelis.

A. Šviesius.

trališkųjų kraštų rodo,
pajiegas padėti reikė- vokiečiai neturi jokios simpatijos.
tų, neprivalau sustoti. Jinai šau- Dabartinėj i karė užtiko Vokietiją
dti.
13.—lntcrna<ional£ Lyga rlčl Lais- kia mane, ir aš turiu Ją su j ieš- tiktai su dviemi
draugais: Austrija
vės ir Teisyoė*.—D-ras J. šliupas plakot,"—taip tarė pasiryžus mano ir Turkija, tuom tarpu kai visos
čiau aiškina tos Lygos tikslus ir organizavimo budus. Priimta sekanti p. siela, kurią tasai šaukiąs balsas kitos Europos valstijos buvo surišBalučio rezoliucija, pagal p. Rimkos nuolat kankino savo kvietimu.
tos tarp savęs įvairiomis sutartiJnešimą:
Ir iškeliavau jieškoti Tos, kuri mis.
"Suvažiavimas,
išgirdęs, kad LieVokietijos sąryšis su Italija
tuvių Autonomijos Fondo iniciatyva saukė mane.
Apleidau gimtąją ir-gi truko. Jisai niekuomet netveriasi
Interna/ionalė Lyga Išgavimui didesnės laisvės pavergtoms tau- •vietą, apleidau draugus.
turėjo Italų tautos priejautos.
toms po šiai karei, pripažjsta šitą rei ;
Vienas pasiryžęs keliavau tolisavo
Negalima sakyti, kad vokiečių
remtinu,
jam
prižada
kalą ytiri
mon kelionėn.
Žinojau, kad ke- vartojamieji žiaurumai butų tam
parama ir jganoja Draugijos Valdybą
dalyvauti Lygos da-buose."
lias bus ilgas, sunkus, kol Jąją
viskam priežastim. Pačioje karės
14.—Jaunuomenės reikalai.—Priimta
Žinojau, kad daug sun51 D-ro šliui>o rezoliucija su p. Rim surasiu.
pradžioje, kuomet apie busimuokos papildymu:
kumo, daug nelaimės, daug vargo
sius
žiaurumus dar nieko nežinota,
mūat
Suvaziavinas
Kreipia aiyaą
ir sielvartos sutiksiu tolimoje sasų 1aikra6či<; ( tai, kad jie daugiau
visą pasaulį perėjo banga neprieatsižvelgti} Į mūsų jaunuomenę, ragin vo kelionėje.
jautos vokiečiams. Vokiečių už
tų ją mokintis amatų, pramonijos,
Bet
mano
pasiryžimas buvo
stoti i jūreivystės mokyklas; suvažiapuolimas ant talkininkų negalėjo
vimas
pritaria taipgi g.T.mastikos, taip didelis, kad niekas negalėjo
buti
tam priežastim. Dar netolimoplaukiojimo ir kitokioms jaunimo ormanęs: nei žilagalvės
ganizacijoms. kurios lavina jaunimo sulaikyti
be jomočiutės verkimas, nei mano mei- je praeityje Italija užsipuolė
kuną ir dvasią.
ant Turkijos ir išlf».—D-ras šliupas primena, kad Šiais j
kių
ceremonijų
i lūžės ašaros, nei žodžiai mylimųmirties
metais sukanka S00
plėšė iš jos Tripoli. Italijos užsikun. Jono Husso ir pataria laikraš- jų draugų.
čiams tas sukaktuves paminėti.
Aš pasiryžau, ir niekas negalė- puolimas doros atžvilgiu nebuvo
16.—Sekretoriaus rokunda ant $9.4C
nei truputį geresnis už tai, ką Ausnutarta apmokėti
jo sulaikyti manęs nuo kelionės,
buvo
a.
a
17.—Atsisto'imu
pagerbta
kurią Didysis Likimas paskyrė trija, Vokietijos remiama,
Juozo J. Paukščio, buv. Sp. Dr-jos ižsumaniusi
su
padaryti
Serbija.
man eiti
dininko. atmintis*.
m.

tyrinėtojai šiaip

Nerymas.

girdėjau aš tąjį balsą,
šešėlis, sekė jisai kiekvre-

Tartum
non vieton mane, ir šaukė, šaukė,
neatleidžiamai šaukė, dienomis ir
naktimis, pasilsyj ir darbe, liudėsyj ir džiaugsme, minioje ir vie-

T-

UM

Savo

politikoje yokietija rėmėLaikotarpis 1880-1900 buvo ste- karių parodė, kad ateityje kovos Į tai aplinkybės leidžia. Sužeistus
vaitės.
negalėjau... Į si ne tiekomis, prin^ijiais, bet gry- bėtino Vokietijos augimo ir išsi- lauke nulemiančią reikšmę turės mušiuose arklius
stengiamasi kaip
Toli mio žmonių kartą užtikau na kumšties jiega. "Vokietijos li- plėtojimo laiku. Viskas vokiečiams ne kareiviu skaitlingumas, bet
įvai- galint rūpestingiau gydyti ir sugrąseneli.
Jisai kitados buvęs žmo- kimą? bus nų^rę^tąs krauju ir sekėsi, visame jie augo ir tvirtėjo. rios prietaisos. Dabartinėji karė, žinti jiems sveikatą.
nių sukuriu viduryje.
Patsai aug-' geležim, bet ne veikiomis demon- Vokiečiams pradėjo darytis anketa reikalaujamu milžiniškų skaitlių
Galima sakyti, kad sužeistais arkstai stovėjęs ir žmones valdęs. Bu- stracijomis ir tuščiomis kalbomis." pas save ir Europoje. Pradėta žmonių, drauge su tuom
yra ir liais rūpinamasi nemažiaus negu
vę*; pasisekimo ir palaimos viršū- šisai Bismarck'o, išsireiskimas gulė svajoti jau ne apie luiropos valdy- išradėjų lenktyniavimu.
Ta pusė, sužeistais kareiviais. Dideli
pulkai
nėje. Bet neradęs to, ko laukęs. suvienytosios Vokietijos visos toli- 11% bet apie viešpatavimą vi>ame kuri galės turėti geresnes prietai- prityrusių
(arkliu
veterinorių
gyUžvylę ji žmonęs. Ir pasislėpęs mesnėsės politikps pamatau. P.is- pasaulyje. Reikėjo jau kolionijų sas žmonėms žudyti, kurios išradė- dytojų) visuose karės laukuose
yra
jisai tyruose, kad vienam dienas marck'o "krauju, ir gęležies" politi- kitose svieto dalyse. Tam tikslui jai pasirodys sugebestiiais, galės paskirti
sužeistų arklių prižiūrėka pagimdė Prų^y ka^ės su Danija, reikalinga buvo turėti stiprų laivy- tikėtis laimėti
leidus.
karę.
Prie kariumenių burių
jimui.
Pasipasakojau aš jam. Išklau- Austrija ir Prancūzija, pasekmėje jiiiį. Cialitigiausia valstija ant ju- Ateities karės labjau bus iš- įsteigta geri ligonbučiai, kuriuose
sė manęs atydžiai senelis,-daug kuriu išskirstytos -vokiškos valstijė- rui buvo Anglija, turėjusi didžiau- radėjų lenktynėmis. Sulyginus da- sužeistiems arkliams suteikiama
prityrusio ir išmintingo jo butą,— lės, išskiriant Austriją, likosi su- sj laivyną. Anglija buvo jūrių "ka- bartiniąją karę su buvusiomis, sa- reikalingoji pagelba. Arkliams dapalingavo galva ir tarė j mane: vienytos l'rusų karalijos globoje. ralienė." Tat Vokietija, didindama koma, kad dabar nc karė, bet tie- roma operacijos po chloroformu,
Veltui tiek jiegų gaišinai. Savo "kraujo ir geležies" politiką savo laivyną, pirmiausiai turėjo su- siog skcrdynė, masinis
žmonių nai- ir kitais užmarinančiais vaistais,
j
Nerasi Jos tarpe žmonių. Negali vykindamas, Bismarck'as pripažino sidurti su Anglija. Vokietijos lai- kinimas yra vedama. Tas
gali bū- kaip kad ir žmonėms. SveikstanJinai gyventi tarp jų. Dabar toli galimu ir išteisinamu net falsifika- :vyno didinimas buvo pavojum An- ti dar teisingiau kaslink ateities.
tiems arkliams francuzai turi įsteinuo žmonių gyvena.
Bandė daug ciją. kaip tai buvo su istoriškąją glijos viešpatavimui ant jūrių. VoDabartinėji karė įvedė vartoji- gę tam tikrą "kurortą" vienoje
kartų, daug jaunikaičių kai ir ta- vokiečių karaliaus iš Ems prisiųstą- Ikiško laivyno didėjimas vertė ir an- man keletą naujų dalykų: milži- sveikiausiųjų Francuzijos dalių.
ve šaukė Jinai
prie savęs. Dau- ją telegrama, kurios sutrumpinimas glus didinti savo laivyną. Tarp niškas kanuoles, lakstytuvus, be- Tasai "kurortas" užima plotą dviranka
gelis
atsimojo nuo Jos ir padarė neišvengiama Bismarck'o Anglijos ir Vokietijos prasidėjo vielis telegrafas ir povandenines dešimties mylių. Čia sveikstantieji
pasiliko gyvenimo juroje. Jaut- labai pageidautą karę tarp vokiečių lenktyniavimas laivų (karė3 tik- valtis.
arkliai ganosi ir baigia savo gydyslams, suprantame) statyme. Kiresnieji išgirdo Ją, paklaust* Jos ir francttzų.
Nėra jokio pamato manyti, kad mą prityrusių prižiūrėtojų globoje.
Vokietija buvo suvienyta pagelba tos valstijos, kad neatsidurus kė- dabartinės šešiolikos
balso ir iškeliavo.
Retas kuris
colių kanuo- Ačiu šiam rupinimuisi, daugybė
toli ėjo. Pamėgino kiek. pailso ir "kraujo ir geležies" politikos ir di- blamc padėjime karei išlikus, irgi lės
kokias
didžiausios,
yra
galima r.rklių, kurių prie kitokių aplinkygrjžo atgal. Ištvermingesnieji to- plomatijos, kuri nesivaržė doros buvo priverstos didinti savo karės pagaminti. Atpenč, kanuolių dir- bių butų buvę reikalinga pribaigti,
klausimais.
liau keliavo, bet
laivynus.
ibėjai tvirtina, kad ateitis matys išgija ir vėl gal nešti naudą. Arkretai^ kuris negrį- liet Bismarck'as buvo
žo.
išmintingu Tokiu budu prasidėjo milžiniškų dar didesnes kanuoles.
Tie, kurie negrįžo, kelionėje
Jie, išdir- liai kenčia visus karės sunkumus
pailso, ir liko pusiaukelėje, tikslo ir toli permatančių politiku. Pa- sumų eikvojimas, kuris pastarais bėjai, tvirtina, kad žmonija susi- ir pavojus nemažiau už žmones, ir
neapsvaigino
jojo. dviejais dešimtmečiais ant pasaulio lauksianti 60 ir net 80
nepasiekę. Galingas esi,—kreipės sisekimas
colių todėl priežiūra ir aprūpinimas yra
senelis į mane,—kad taip toli ga- "Krauju ir geležini" suvienijęs Vošūviai
naštą.
uždėjo tiesiog nepakeliamą
kanuolių, kurių
sieksią 60, arklių pilnai užsitarnauta, nekallėjai eiti. Duosiu tau patarimą. kietiją ir pastatęs jąją didžiųjų valir
70
tolio.
Šau- bant apie naudą, kurią patįs žmodaugiau mylių
Didindama savo laivyną, Vokietinės turi iš tokio pniiurėjimo.
Jeigu nori ją, savo^ Dievaitę, rasti, stijų eilėn, jisai atkreipė atydą j vidant
naudotis
toli.
taip
reikėsią
ja drauge su tuom stiprino ir savo
jieškok jos ne tarp žmonių, bet dujinį Vokietijos sutvarkymą ir
bekurie
per
Gilią padėką arkliai is už jųjų
Iki kokio tobulybės pagelba lakstytuvų,
dipliomatijos priemones. kariumenę.
tolimiausiuose tyruose.
Didelia- grynos
ir
vielį
telegrafą
povandenines nuopelnus japonai yra išreiškę. Po
laipsnio buvo atvesta vokiečių kame tyre, kur
žmogaus koja nie- Bismarck'o mintim buvo diplioma- riumenė ir
žiniškų kanuolių šaudymą.
chinų-japonų karės japonai pastalė
prie
kaip
prisiruošta
jųjų
kuomet nėra žengusi, gyvena tavo tijos keliu užviešpatauti visoje Eudabartinėj i karė. Povandeninių valčių vartojimas S40,000 paminklą garbei arklių, žuDievaitė. Liūdna ji, kad tarp žmo- ropoje. Taigi, laikytis draugiškai karės—parodė
Rusų-japonų karei
Dabar aišku, kad atskirai nei viena yra dar tiktai savo pradžioje. Iki vusių karėje.
nių nėra jai vietos gyventi.
Šau- su kitomis didžiomis valstijomis
kokio laipsnio jos galės buti išto- pasibaigus, japonai laikė gedulinkias jaunikaitį, kurisai praskintų ir, neduodant joms susivienyti prieš valstija nebūtų įstengusi apveikti
bulintos—vargu galima pasakyti. gas pamaldas už žuvusius arklius.
jai kelią žmonijos tankumynan. Vokietiją, tuom pačiu tarpu sustip- Vokietijos.
Tačiaus dabar galima užtėmyti tenEik, rask ją. ir atvesk žmonių tar- rinti Vokietiją sutartimis su prieVokietija jautė savo militarę gaKLAUSIMAI.
denciją dirbti vis didesnius povanpam
Jinai palaimą atneš žmo- lankesnėmis prieinamomis valstijo- lybę. Jautė jąją ir kitos valstijos. deninius
641. Kokiame mieste yra daukurie galėtų kuotolaivus,
Tuom naudojosi vokiečiai, prie
nėms, tarp jų apsigyvenus.
Eik mis.
liausiai plaukioti.
Manoma, kad giausia prasikaltimų?
jieškotų jos ir atvesk žmonijon; Šioji Bismarck'o politika taJiaus j kiekvienos progos duodami kitiems
642. Kodėl ant Su v. ValFtijų
laivai papovandeniniai
[ateityje
sunkus kelias tan tyran, bet jei neįsigalėjo Vokietijoje. Vadovau- jausti "geležinįjį kumštį." "Gelesieks milžiniško didumo.
Dabar- pinigų vartojama parašas "In
turi užtektinai jiegos, tu jo pa- jantieji sekan#ts gentkartės vokie- Įžinis kumštis"' gulėjo Vokietijos
tinieji drednautai turėsią išnykti God We Trust?"
čiai matė tiktai pirmąją Bismarck'o Jdipliomatijos pamate.
sieksi.
Eik!"
Vokiečių nuo
jūrių, ir jūres valdysianti ta 643. Ar sužeisti kareiviai labai
Atsisveikino su manim senelis karjeros dalj. kame "kraujas ir ge- dipliomatai
užsitikėjo šalis, kuri turės
daugiau
į
geriausi povande- kenčia nuo žaizdų?
ir tolimon kelionėn išlydėjo.
ležis" buvo viskuom. "Kraujo ir ("geležiniu kumštini" negu žodžiu,
ninį laivyną. Jeigu tas išsipildytų, 644. Kodėl žmogus nemato
*
*
geležies" politikos pasisekimas ap- 'pertikrinimu. Tuom kumštini daug tai
jūrių mūšiai ateityje butų veda- puolančių lietaus lašų?
Einu as tan tyran. Ar pasiek- svaigino ne Bismarck'ą, bet sekan- Įkartų ir daugeliui grasinta.
mi ne ant jūrių paviršiaus, bet (Atsakymai bus kitam numeryj.)
I
siu jo—nežinau. Bet jei ir nesu- čiąja gentkartę.
(Užbaiga bus)
vandenų gelmėse.
grįžčiau, jei pasilikčiau sunkioje
Dabar daug bandymų daroma
kelionėje, žinosiu, kad žuvau, jiešsu šilumos spinduliais.
Kai-kurie
savo

—

karėje

arkliai?

tomobilius vis
lio vietą taip

Nors

šiądien

au-

vynės Myl. Draugijos kuopa

skur

daugiau užima ark- džiasi, kad SLA. prezidentas 2igyvenime aplamai, vatkauskas kalbėjo ne apie TMD,
taip karės laukuose, tačiaus arklio bet apie dievus ir bažnyčias, o dasvarba dar ir šiądien yra milžiniš- bar
"Draugas" skundžiasi, kad Dr.
ka. Be arklio dabartinieji kariau- Šliupas, renkant aukas nuo karės
tojai butų labai suvaržyti. Todėl nukentėjusiems, padarė tą patj.
arklių gerove rūpinamasi, kiek tikJurgis Spurgis.

kčblit.
Sujungus, hutu laikoma Pajieškau savo f riju draugų: Petro
tiktai du susirinkimai, ir todėl Masioko, B. Pobedinsko ir Antano
Krauza. Visi paeina is Kauno gub.
jujij lankymas butu narėms daug Jie patjs. ar kas juos žinotų, malo-
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Ponas St.

Šimkaus veikimas.

'lengvesnis.

<
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Z. nėkite pranešti šiuo

•

auresu:

J. Jacub,
Šimkus, "Lietuvių Draugijos nu1240 Hamilton ave., N. W.f
Iš mokiniu gyvenimo. Šią sakentėjusiems dėl karės šelpti"' atGrand Rupids. Mich.
stovas, Chicagojc iki šiolei tu- vaitę
Aukštesnėse
Mokyklose
I Pajieškau savo brolio Povilo Mocrėjo keturias prakalbas. SLA. (High
Scliool'ėse)
baigiama kaus,
Luknenų kaimo, Plungės valsC.,
Antrojo Apskričio prakalboje, mokslas. Tarp kitų, šiuosmet Telšių pav., Kauno gub. Jau 12 mesurengtose "Mildos" svetainėje, pabaigė Augštesno Mokyklą p-lė tų kaip Amerikoj gyvena. Pirmiaus
surinkta $7 r.35. To paties Ap- Lui/ė N'armontaitė ir Antanas jia buvo Kensington, 111., o paskui
išvažiavo j Kenosha. Wis.
Kaip iš
skričio prakalbos, surengtos Mel- OKzev.skis, "Lietuvos"
leidėjo Lietuvos atvažiavau, jau antrą kartų
dažio svetainėje, davė S41.27. sunūs.
Rep. jieškau jo, o niekur negaliu surasti.
SLA. kuopa Roselande surengė
.'Jeigu kas apie ji žinotų, meldžiu duot
žinių adresu:
kuriose
surinkta
prakalbas,
Jonas Mockus,
$!9-35- Tautos l'ondo surengto364 E. Kensington av.,
se šv. Jurgio parapijos svetaiKensington, 111.

prakalbos turėjo buti Dievo Apparapijos svetainėje (18ta
^at.). Dėlei nesuprantamu

se-

niem* ir

nu-

silpnejusioms
Tipkarnas vartoji-

ypatomi.

1

mui sveikstan-

i

tiems.

l)r.

C.

F.

\Vahrer

SEVERA'S
BALSAM

Patariama

tėjimo,

paties

jis sustiprina organus, pai'etnyaoje,
tos Fondas rengia prakalbas, p. iiuosuoja užkietėjusius vidurius
Šimkui šv. Kryžiaus parapijos i; sužadina apetitą. Kaina $1.00.
svetainėje (To\vn o f Lake).
Aptiekose. Jos. Triner, ManuAshland
Subatoje, birželio 26 d., Mel- tacturer, 133.V1339
rosc I'arke
prakalbas rengia Tau- ave., Cliicago.
tos 'Fondas.
Prakalbose dalydijus pinigų, kuriuos jam atidaviau.
vaus
l)r. Rutkauskas, Tautos
Reumatizmo arba neuralgijos] Dabar palikau be pinigų ir be darbo.
Daukšis yra kriaučius ir
Fondo pirmininkas.
atsit'kimuose. po geram išvaly- Motiejus
muzikantas, o taipgi jau senas ameXedė!ioje, birželio 27 d., su- mui viduriu, ištrink kūną su rikonas. Labai prašau visų viengentaipgi ir jo
vienytų Kngletvoodo draugijų Trine*'s Liniment'u. Kaina 25c. čių, kur jis apsistotų,
komitetas rengia p. Šimkui pra- ar 50c per krasą 35c. arba 60c. draugų prašau, kad nepaslėptų jo,
duoti man žinią, o busiu labai dėkinkalbas, kuriose dalyvaus ir p.
ga už tai.
Reika.ingas partneris ) hotelio b ižMrs. Marijona Daukšienė,
Balutis, "Lietuvos" redakcijos
Tau-

nes

o

toks, kuris išmano vesti gaspa- 908 Laurel st..
Cincinnati, O.
narys.
dorystę. Biznis yra geras ir todėl
Tolimesnis maršrutas Chicagai atsakantis žmogus gali padaryti gerai Pajieškau savo
giminių Juozo lr
ir
apielinkėms dar neišdirbtas. gyvenimą. Vienas viską negaliu pri- Elzbietos Burcekų Bruku kaimo, KalViso -maršruto išdirbiniu pasiža- žiūrėti, nes turiu daugiaus bizniij. varijos parap., Kalvarijos pav., SuAtsišaukti:
valkų gub.
Girdėjau, gyveno Shedėjo pasirūpinti Tautos Fondo
A. Paurat,
nandoab, Pa. Jie patjs, ar kas juos
valdyba. Iki šulei praėjo dvi 102.1 W. Madison st.,
f'hicago, 111. žino. meldžiu pranešti sekančius adresu
savaitės, kaip p. Šimkus yra ChiJonas Linkaitis.
kriaučių vyrų, mergini; |
eagoje, bet maršrutas dar nėra Ir Reikalaujam
moterių mokintis risavoti (piešti > Box 17S,
Flint, Mieli.
išdirbtas.
formas (pattern), kirpti, mieras nuChicagojc p. Šimkus mano iš- imti, siūti ir primieruoti moteriškus Pajieškau savo vyro Dominiko Jebūti iki liepos 16 d. Iš Chicagos kotust, sijonus, jakes. dreses, knipsky- siriskio, kuris mane apleido jau 4
1 s, kišenius ir petrinas
sukerpa m { savaitės atgal. Aš palikau su 3 kūjisai rengiasi važiuoti
dikiais—Ona turi 5 nitus, Elena—6
mierą ant orderio.
ui,

1

j

(ierai

nijos valstijou.

butų. jei-Į

tenykštės kolionijos iškalnol
ruoštųsi prie darbo. Susirašyti'
su
p. Šimkum, kol jisai Chicagoje, galima antrašu: Mr. St.
Šimkus, 3261 So. Ualsted st.,

DARBAI IR UŽMOKESNIAI.
Gerus darbus ir gerus užmokesnius

Paieškojimai.

111.

Aš Steponas Jonaitis pajieškau sa

pradėti

bužius

Chicagojc

tam

t

i k.: I u i.

rinkti dra-

[steigta

FARMŲ

vaną,.

dvi

stotįs (p. Zimontienė, 3252 So.
■

maftai pirkt, rašyk laišką
užklausimu farmų listo.'
Chas Zekas & Co.
127 N. Dearborn St.,
Room 808.

tuojaus,

su

Chicago,

Cliicago,

angliškai kalbėti, skaityti
rašyti. Neatidėliok, bet kreipkis
pilnesnių žinių pas:

ir
dėl

religijos, socioliogijos ir socialio klau- j
simo ėryčių.
Laisvoji Mintis tarnauja Amerikos

Parduodama

mūrinis

didelio
formato magazinas ir trumpoje ateityje mano dar padidėti.

namas

\

iu

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

Buk

Pajieškau savo švogerio Pranciškaus Jankausko, Kauno gub., Telšių

Varnių

Apie keturi

dzių

vai..

Milvidiškių

kaimo.

metai

Amerikoj.

Išpra-

Manoma

sujungti susirinkiDieninės Kūdikių Globos
Draugija ir SLA. moterų 208-tą

kviopa

mano

sujungti savo susilaikyti juos vienu

I

Pajieškau savo kaimyno Juozapo
Koučiaus, jis paeina iš Lietuvos Kauno gub., Telšių p r.,
Tirkšlių parap.,
Balienų sodos.
Kazimiero
Taipgi
Ežerskio, Pievienų sod., Tirkšlių parap. Jie patjs, ar kas juos žino, malonėkite man pranešti šiuom adresu:
Juozas Kesminas,
GI4- ftth st.,
Racine, Wls.

rinkimus ir
Pajieškau Jono Karkausko, 4 mekartu.
Priežastim tokiam žingtai atgal jia gyveno Pittsburg,
Pa.;
sniui nurodoma toji
aplinkybė, ir Jono Petrausko, jau 10 metų kaip
kad prie abiejų šių
draugijų pri- jis gyveno Amerikoje; paeina iš Suklauso flang-maž tos pačios na- valkų gub., Kisiniškių kaimo, Vilkarės.

Kadangi

abi

draugijos

kas

mėnesis laiko 3 susirinkimus, tai

daugeliui narių juos lankyti

ant

lengvų išmokesčių.

$1,000
1,600
3,300

ANT UNION AVENUE.
3 flatų geras mūrinis ruimas už

$3,303

<

2

ANT VVALLACE STREET.
ruimus medinis namas už....
ant lengvų išmokesčių.

augštų, 2 flatų po 6
įmokėk $500, rešuj,
ANT

ir

NORMAL

$4,200
$1,000

$2,500

AVENUE.

Du mūriniai namai ant vieno loto, abu 2 augštų
po du flatu, neša randos $48.00 per mėnesĮ.

Kaina

$4,000

Jmokėk $1,000, reštij morgečius.
BIZNIO NAMAI SU ŠTORAIS.
VISI

ANT

HALSTED

ST.

augštų naujai pastatytas

Kam
1

viškio

pavieto.

Atsišaukite šino ad-

resu:

Jonas

yra I 13 Franklin st.,

Klimas.

Springfield, Mass.

žuvį

Įmokėk tij $1,000,

P. A.
lie-

jusų gerklę. Gaukite pasiten-

kinimą, pirkdami tabaką, ačiu kuriam jus daugiau ir daugiau džiaugsitės pypke ar cigaretu,
jei bent kartą išbandysite. Tokiu yra

MIKE ALBERT

Prince Albert yra
pardavinėjamas visur švariose raudono e
blesinelese, lCc; "toppy" raudonuose krepšiukuose, 5c.
lrparanki.ose svarintuose lr pussvariniuo5e
humldoruose.

R. J. REYNOLDS TOBACCO

COMPANY, Winfton-Salew, N. C.

reštą

po $75.00 ant

mėnesio,

2 augštų mūrinis namas, pirmas augštas storas
ir 3 ruimai, antras augštas 2 fialai. Užpakalyje $500
vertas tvartas.
Kaina
$3,000
Neša randos per mėnesj $75.00, per metą $H00.u0, tai
per 9 metus išrenki savo visus pinigus ir namas su
lotu tau lieka dykai.
įmokėk tik $1,000, o roštą po $80.00 ant mėnesio.
>

Šiaurvakarinis kampas Ilalsted ir 32-ros gatvių,
prie Mildos Toatro, lotas 62 pėdų platus, 135 pėdų ilgas, goriausiai tinka Hotellul. Ant pirmo augšto gaĮima padaryti 3 štorus ir
restauraciją, ant antro ir
trečio augšto 100 ruimų.
Loto Kaina
$15,000

"Kandimas" yra išnaikintas
pagelba patentuoto proceso, atrasto po
daugelio metų bandymų. Jokis kitas tabakas
negali buti
kaip Prince Albert, nes jokis kitas išdirbėjas negali naudotitokiu,
šio
patentuoto proceso.
Nueikite arčiausion krautuvčn ir
nusipirkite Prince Albert, kiek
reik, nes tai yra vienintelė rųšis, kuri suteiks
tikrą užganėdinimą.
»

o

tiek kiek randos gauni.

rūkyti tabakus, kurie degina jums

ir džiovina

50 pėuų

2 augštų medinis namas, pirmas augštas storas
ir 4 ruimai; antras augštas du fl ai.
Kaina
$7,000
Neša randos per mėnesj $75.00, per motą $900.00, tai
per 8 melus išrenki savo visus pinigus iš randų, ir
namas su lotu lieka tau dykai.

Gudrus;

Rūkyk

buvo

•baigė mokslo metą. Dėlei
šios s e rėdos vakare šv.
Jurgio

mus.

reštą

ant 2 lotų puikiausias
platus, 115 pėdų ilgas; pirmas atigštas storas, antras ir trečia augštas 4 fialai. Kaina.. $43,000
Neša randos per mėnesj $435:00, per metų $5,220.00,
tai per 10 metų išrenki savo visus pinigus, ir namas
lieka dykai.
Įmokėk $10,000, o ręstą pati randa išmokčs.

G.

paruoš-

tik $500, o

ANT PARNELL AVE. ARTI 34-tos GATVĖS.
Du namai ant vieno loto.
Priešakyje mūrinis 6
kambarių, užpakalyje 2 augštų medinis. 2 flatai.
Neša raudos $40.00.
Kaina
įmokėk tik $700, reštų ant lengvų išmokesčių.
6 ruimų medinis namas už

3

Illinois valstijoj, o dabar
nežinia kur.
Jis pats, ar kas kitas,
malonėkite duoti žinią, adresu:
Stanislovas Slasiulis,
to
78? Bank st.,
Waterbury, Conn,

buvo

augštų,

narnas,

ant-

konce rt a s -vaka ras.

2,000

Įmokėk

3

$1,700

tinis storas.

Konservatorijos mokslo metų
pabaiga, šią savaitę Lietuvių
llecthnveno Konservatorija už-

ta

Vienas už..

už

lieka dykai.
įmokėk tik $8,000, o reštą pali randa išmokės.
ftiame name bile dieną bus didžiausias departamen-

draugijas.

parapijos svetainėje

gatvių parsi-

Kaina
,..
$36,OOP.
1
Neša randos per mėn«Bj $300, per metą $3.600, tai
10
per
metų išrenki savo visus pinigus ir propertės

pav.,

x

Antras

teisin-į

skaitlingiausioj!
lietuvių kolionija^—
surinktu jų
drabužių

•

PARDAVIMUI.

Jmokėk $1,000, rešta morgečius.

I

kad

moterų

NAMAI

Lime St. tarp 32-ros ir 33-C'ios
duoda 2 mūriniai namai, gerai aptaisyti.

j

j

"D R A U G A S"
VALDYK UKĘ ARKANSASE AR
Mrs. Julijona Jasinskienė,
"Draugo" sandarbininkų skaičiuje
LOUISIANOJE.
536 W. ?.3rd st.,
Chicago, 111. yra rimčiausieji ir žymiausieji lietuMažas mokestis nupirks Tamstai
ir
vių veikėjp.i
rašytojai. Jame pa- gerą 40 akrų ukę ant iškirstų
miškų
Pajieškaus savo pusbrolio Petro duodama daug žinių iš
draugijų ir vi-1 žemių. Daug Europoje gimusių žmošiaunio, paeina iš šidlavos parap., Ra- suomenės judėjimo. Visi dienos
<
nių tapo turtingais ant žemių Arkanseinių pav., Kauno gub. Gyvena Clii- siipai yra svarstomi rimtai ir
sas ir Louisianos vasltijose.
Tamsta
cagoje apie 35 metus. Girdėjau, kad gal.
pali padaryt tą patį.
dirba prie miestąvo darbo.
Neprigulmystė
Prenumerata Amerikoje $2.00 meatėjo pas slavus, čekus, lenkus, lieĮ Taipogi brolio Vaclovo Buško ir tams, $1.00
pusei metų. Kitose šaly- tuvius ir kitus
žmonis, ant šitų žemių
Vinco Kasakauskio. Malonėkite pra- se
$3.00 metams, $1.50 pusei metų.
kolionijose apsigyvenusius. Reikalaunešti, arba jojo paties, atsišaukti
Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- kite
šiądieną pilnų nurodymų ir preadresu:
meris veltui. Adresuokite:
*
kių. L. M. Allen, P. T. M. Rock
i
Antanas Euskus,
DRAUGAS PUBLISHING CO.
Island Lines. Room 718 La Salle Sta2550 Blue Island ave.,
Chicago, 111. 1800 W. 46th St.,
Chicago, III. tion, Chicago.
(3) <

klau-Į

GYVENAMI
Ant

ANT EiviERALD AVENUE.
4 ruimų medinis namas, už
6 ruimų medinis namas už
2 augštų. 4 flatų medinis namas už
Jmokėk $1,000, rešt$ ant lengvų išmokesčių.

S. Laudanckas,
lietuviams Jau penkis motus.
2943 Quinn St.,
Laisvoji Mintis yra labai
Chicago, III.

atlygi- lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis

nimo.

j

Didžiausias naujai statytas ant 3 lotų nuirinis
namas, 75 pėdų platus, 135 pėdų ilgas, prirengtas užstatymui antny ir trečia augštų,' tinkamas didžiausiam
departamentiniui štorui. Užima beveik pusę bloko.

skaitlium taipgi bus
pirmoje viet >je.
l'e tQ, norima prie darbo
pritraukti ir kitas Chicagos lietu

III.

"LAISVOJI

3 lotai ant So. Racine ave. tarp 33-čios~ ir 34-tos
gatvių po .:
$450.00
Aut lengvų išmokcsčių.
4 lotai geriausioje lietuvių apgyventoje vietoje
ant lCmerald ave. tarp 30-tos !r -1-mos gatvių po
$700.00
Ant lengvų išmokesčių.

Kam tada laukuose mokėti už lota $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-čics gatvės
du lotai tinkami visokiam bizniui už
$3,500

angliškai

moksi

kad čia yra gera biznio vieta ir
Todėl ir čia netrukus
kainos pabrangs, paskui turėsite mokėti
brangiau.
Piet-rytini kampą 32-ros ir Ilalsted Sts. nupirko

MĘS TURIME ČIA PARDAVIMUI SEKANČIUS LOTUS:

ketų; jeigu

rašu.

Tikimasi,

Di-

j

į

Amerikos

DOVANA.

dovanai,

liais ir neišdirbtos žemės parsiduoda
pigiai r ant lengvų išlygų; žemė geriausi ką randaB visoj Amerikoj, ne- '
toli nuo didelių miestų ir gerų mar-

rinktieji drabužiai sudedama. Iš
čia 'jie bus pasiųsti j centrai?'
stotj. Dvi minėtosios stotįs ap-į
rūpina Bridgeporto ir Tovvn of
Lake lietuvių distriktus. Moterį-; išreiškė pageidavimą, kad ir
kitose miesto dalyse butų įsteigt"< -tntjs
drabužių rinkimui. Tane reikale galima
butų susinešti
/.imonkienc viršminėtu

listas

džiausioj Lietuvių Kolionijoj, su aprašymu daugybės farmų pardavimui,
išdirbtų, su budinkais, sodnais, gyvu-

Halsted st. ir p. Judeikienė, 4605.
So. Hermitage ave.), kurtose su-

su p.

Vienas

PIRKĖJAMS

farmų

grekai patėmijo,

kur tušti laukai, gatvės nebrukuotos, ir
kur biznis nei už 100 metų nebus toks,
kaip ant
Bridgeporto. Ir ten moka už lotus brangiau negu
čia galėtų pirkti. O kada ten
gatves išbrukuos, bus
vėl nauji kaštai.
Ant Bridgeporto, ant geriausių gatvių galite
pirkti lotus pigiau kaip kitur ir čia
pastatytas namas
niekados nebus tuščias.

fliatas turi
fliatas turi 4
kambarius.
Gražus, ilgas lotas ant
38-tou gat. tarp Halsted ir Auburn av.
Olszevvskio Bankas.

Didelis

Čia properčių kainos dar pigios, bet
jau žydai

lotų pirkti,

kitas

kalbėti; nes šioje šalyje angliška kalba Ar skaitei seniau: ą ir rimtą populiariškai-moksliska mėnesini laikraštį
yra dideliu turtu.* Musų gi būdas mokinimui angliškos kalbos yra -te
MINTIS"
visų
geriausls, nes j trumpą* laiką, dar be
Laisvoje Mintyje kas mčnesis telpa
jokios pagelbos mokytojo, Tamsta iš- straipsnių iš j vairių mokslų, politikos,

Moterų veikimas.
Chicagos vo pačios Antoses, kuri apleido
ma-1
moterjs parodė savo prielankia ne paskutinėse dienose kovo (March).
Ji išvažiavo su kitu vyru, su Jonu
mą ponios Šliūpienės sumany-^
žilaitis.
Jos ugis—5 pėdos ir 2 col.,
niui rinkti drabužius nukentėju- rudu
plauką ir turi 2 metu vaiką. O
sioms nuo karės Lietuvoje, kuo- vyras yra 6 pėdą 5 coliu augštumo,
plaukai tamsiai gelsvi, burna raupuomet $LA. moterų 208
kttop? 1111-: ta.
Katras pirmutinis danes man kur
sprendė paremti tą suiranymąl jio randasi, tas gaus 5 doliarius doir

išmo-

prie
"Lals. Min." kaina metams $2.00.
Parnell av. ir 35-tos gat.,
trimį augPusei metų
1.00.
štais ir užpakalyj medinis, abu lafcai
Pavienis numeris
Mgkykla atdara vakarais nuo 6:30 metus ir Genovaite—2 metu. Jis yra pigiai. $500 reikia Įnešti, o liku3i
20c.
iki 9.
augštas, laibas, biskj lenktas, balto ruma
Siųsk 20c kad ir krasaženkliais, tuoj
lengvomis
išlygomis.
Ate'^jikveido, dantis reti, plaukai gelsvi ir
Bleeks School,
reikia A. 01szewskio Baukon, 32o2 gausi "Laisvosios Minties" vieną nu3302 So. jflorgan st.,
Chicago, 111. galvoje yra rėtis, nes dar nesenai i'Sc. I-Ialsted et.
merį. Adresas:
V
buvo pramušta galva.
Kas jj suži'LAISVOJI MINTIS"
notų, malonėkit duot man žinią, o aš,
2627
Calumet
Ave.
nors esu biedna, duočiau $5
Chicago, III.

Pennsylva-j

gu

Chicago,

GERI

medinė stubn.
6 kambarius, o

ir

ir jau pradėjo
statyti 3 augštų biznio namą.
No. 3210 So. Ilalsted St.
nupirko grekas, kuriame atidarys "Fruit Store."
No. 3215, 3217 ir 3219 So. Malsted St.
taipgi
derina žydai statymui didelio
departamentinio storo.
O lietuviai ką daro*
Važiuoja Į miesto pakraščius

Patjs gyvenkite pirmame
fliate ir imkite randą už antrą fliaPuiki ant dviejų
tą.
pagyvenimų

—

gauna tie, kurie moka

ant

tėvynę, ir kad nerei-

žydas

kėjimo.

Parsiduoda:
grosernė ant 2423
Oakley ave. lietuviais apgyventoje
vietoje. Gera proga lietuviui įsitaisyt biznj.
Biznis čia išdirbtas dešimties raety laiku.
Kartu parsiduoda arklys ir vežimas.
Atsišaukite adresu:
2423 So. Oakley ave.,
Chicago, 111.

ik

likusius

o

turėtumėte antrą

pradeda propertes pirkinėti.

BARGANAS UŽ $1,800.00.

|

Todėl Amerikos lietuviai pasirūpinkite čia Amerikoje užpirkti geresnes biznio vietas, kol kainos pi-

j

IOWA~

bažny- Į Parsiduoda:—Bakery lietuviais apčioje.
Vidutinės dienos
Pragyvenus 2 savaiti, norėjo gyventoje vietoje.
atsiskirt, per teismą, tet teismas ne- I įplaukos apie $30.00.
Parsiduoda tikdavė atsiskyrimo, o nuteisė, kad jis Itai krautuvė.
Randos už menes} $45.
man mokėtu po $5 j savaitę.
Jis, kaina $1,000. Atsišaukite pas
J. W. Smietanka,
pagyveno dar porą mėnesių mieste
Cincinnad, pabėgo lr sakoma, kad iš- 1214 W. 62nd st.f
Chicago, 111.
Piione Normai 4576.
Aš dar nesenai
važivęs Chicagon.
atvažiavau iš Lietuvos; turėjau sučė- I

|

kraustytis

Dabar Geriausia Biznidi Vieta yra Britlgeporias.

CEDAR RAPIDS

i Ant Pardavimo.

vos, arba

^moterių

[mokėk $500,

Lietuviai tada gakakitur sau tėvynės j ieškoti.

puoduką juodos

J

gios, kad čia

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

Atsitikimuose
24 d., "Nau- yra užnuodytas.
I
Šimkui vaka- lėto, neužtektino ar sunkaus vi18-tos
dėlei
"ko
maistas
Su
rą
prie
gatvės.
p. durių virinimo,
Pajieškau
savo
vyro
Motiejaus
Šimkum žadėjo kalbėti p. Grigai- neatneša pageidaujamos naudos,
Daukšio.
Męs apsivedėm prieš pat
tis ir p. Jurgelionis.
labai
vaistas,
jis yra
brangintina
užgavėniis;
šliuba ėmėme

imti ir vokiečiams atiduoti.
lės vokiečiams bernauti už

kėtų jums ir jusų vaikams visą amžių svetimiems tarnauti. Jus matote, kur tik
geresni storai, vis yra
žydų arba vokiečių rankose. Kodėl? Todėl, kad
anie kur tik
užtėmijo geresne biznio vietą, tuojaus
užpirko nelaukdami kol kainos pabrangs ir už tai
jų rankose yra geriausi bizniai.

tu
naudai,
kinto įvairios ligos, nuo kurių SEVERĄ'S REGŪLATOR eavo kurioje paaišatitaisymo ir
stiprinimo ypatybėmis moterims yru geriausia draugas, nes minėtoji gyduole
palei.gvina 'jų kentėjimus. Pareikalavus, knygele pasiunčiama dovanai.
Severoa Reguliatorius kaituoja į 1.00.

Ketverge birželio
jienos" parengia p.

iSVYS-NEŽINIA.

I Ir Amerikos lietuviams nereiks Lietuvon
grįžti,
I kadangi jų tėvynė jau bus vokiečių rankose.

Krušo žodžių, jam labai nepa- tokiuose atsitikimuose yra labai
tikę. kad p. Šimkus dalyvavo pra- natidingas vaistas. Jis turi but
kalbose, i kurias buvo kviečiamas vartojamas labjausiai tuose atsiir Dr. šliupas.
tikimuose, kuomet noras valgyt

bir/clto 25 d.,

|
|

tulžies

OF LIFE

"SVEIKATA MOTERIMS"

Jcigtt rusai neįstengs vokiečių iŠ Lietuvos
išvyti, tai lietuvių tikės, laukai ir namai bus at-

p

neveiklumo.

Kiek primename, kad Trinerio Amerikun. koniškas Kartaus \ yno Elixiras

Šimkaus.

neviri-

nimo, dispepsijos, kepenų ir

Nevirinimas.
"Per dvi sanvaitos laiko vartojau Scveros Gyvasties Balsam^ ir pradėjau jauBties daug geriaus.
Ilg.-} 1 a i k kentėjau nuo nevirinimo, kas
pridavė man nemažai kentėjimo, bet kuomet pradėjau vartoti minėtų, gyduolę, tai mano nesmagumas praėjo ir dabar esu sveikas.
Rekomenduoju
šią gyduolę visiems kenčiantiems nuo skilvio betverkės". Dymian Moroz, Box 14, Duffield, Mich.

rekomen-

1

AR HUSAI JUOS

var-

MSgintojai puriausiai išniekinti jo RTaęias ypatybes.
Perskaityk sekantį laikų:

priežasčių, tos parapijos klebo- duoja, gydant reumatizmą ir
nas, kun.-Krušas, atsisakė leisti neuralgiją,
pirmiausiai išvalyt
prakalbas. Be to, kun. Krušas vidurius. Męs jau daugelį kartų
yra pridaręs kitokių nemalonu- atkreipėm musų skaitytojų atymu
p. Šimkui. Tarp kit-ko, sa- dą i reikalingumą daugume ligų
koma, jisai ir per pamokslą už- išvalyti vidurius ir tuom tarpu

VOKIEČIAI BA VIS LIETUVOJ TE BESĖDI

toti nuo užkie-

[Saveros GyvaatUs Balsamao]
Kaštuoja 75 cent'is.

NEPAPRASTAS ŽODIS.

veizdos

iš

rintojaa

Apgarsinimai.

nėje prakalbose surinkta $73.00.
Šios savaitės utarninke Šimkaus

siptiolęs ant p.
galima suprasti

Virinimo stip-

:
I

Į

Jei turi

pfnigų užmokėjimui

už

lotą,

\

^

^
|

tai męs tau pa-

statysime Hotelj kokį norėsi.
Biznieriai apgalvokite šią gerą propoziciją.

A. Olszevvski Bank
(

3252 So. Halsted St.

Chicago

į

Tejfskopai

PINIGAI
caBMOHam

Geriausiai, greičiausiai
pigiausiai

Pinigus į Lietu-

vą-Rusiją

ir visas da-

lis svieto ir parduoda
Sifkortes

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

3252 South Halsted S t
CHICAGO, ILL

V

A. B.

STRIMAITIS,

Jei nori savo namuose
linksmai praleisti laiką ir

pamatyti svetimu žemių
miestus,
gražiausius daržus, sodus Ir puikiausias
viSwi svieto vietas, tai nusipirk Teleskopą su stereoskopais (5 sdrijos, 174 visokie paveikslai) už pačią

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

307 W. dOth St.,

MILDA-TEATRAS

pigiausią kainą—$3.20.
$3.45, bet perkant sykiu,

Kodėl?

Dabar Jau Galima

pigiausias kainas.
pamatysi gražesnį Teatrą,

dinimus lž

ir

Kainos šiokiom dienom 5cant |

balkono, 10c žemai.

3252

valandą

$71.00

Išvažiuoti iš

Petro-

Chicagos į

ima tik

DIDZIAUSIS

dienų

13

Amerikoj

per

A. 01szewskio

Bankoje

3252 S o. Halsted St.

Chicago.

"ATEITIS"

157 Karės Laukilose
191 Laikrodininko Atminimai.
195 Lietuviškos Pasakos įvairios.

už

Apdaryta
196 Lietuviškos Pasakos Įvairios.
Apdaryta.

$10.00.

Jeigu

nori turėti drūtą, pigią ir gerą rašomąją mašiną, tai pirk
"New
o ne-

Adrcsuokit taip:

197 Lietuviškos Pasakos
*'

sigailėsi.
"New

American" ragražiai, kaip
mašina, pirkta už $100.

Broadvvay,

šo

SO. BOSTON, MASS.

taip

Jos

prasta,
pą,ėmęs
kas, iž
pranta,

FARMOS:

kad

taJp pakiekvienas,

ją i savo ranpirmo sykio su-

kaip su jaja rašyti.
Kataliogą
rašomųjų
mašinų ir visokių kny-

gatavas!

farrruis su budinkais, sodnais užsėtais
Javais; turiu visokio didumo farmg,
žemo molis su juodžemiu ir raoMa su
omiitimis mainyta, derlingiausi žemė;
pirrm sorto visokiems javams ir šieTuriu daugybę
ir sodams.
nams
farraų neišdirbtų žemių labai pigiai
išmokėjimų.
parduodu ant lengvų
Žemė atsakančiai gera.
Didžiausioj

Amerikoj lietuvių farmerių koiionijoj
kur aš jau esu pardavęs 320 farmų
lietuviams aplink miestą. Scottville,
Mason County, Michigan.
Kuris yra
'.urtlr.giausis farmerių miestas visame
*tuto Mich.
Viduryj derlingiausių ir
gražiausių, lygių laukų keliai žvlruoti
(plentai). Upės ir ežerai pilni žuvų.
Scottville yra lietuvių kolionijos centru; randasi arti prie Michigan ežero
Turime
portavo miesto Ludington.
gerfavsią transportaciją vandeniu—laivais ir geležinkeliais; turime turgun,
javų molnyčlas, bankas, bažnyčiaa,geriausias mokslalnes ir visas vigadus. Ilgai nelaukdamas atvažiuok pas
manęs J Scottville, Mich., aš turiu
ęerf&nsiu žemių su moliu, juodžemiu
Ir maišytų žemių, geriausio gatunko,
kokhi gali rasti Amerikoj.
Apgyventame gražiausiame krašte nusipirkęs
lr
tavo
nuo.manps farmg, pats
šelmy
na džiaugsis ir tapsi bagotu farmerių.
Norinti pirkti gerų far*rų rašykite
tuoj, gausdte žemiapj (mapą) lietuvių
>:oionijoa ir farmu katalogą. Adresas
ANTON KIED[S,
Pcoples State Bank Building.
Scottville, Michigan.

sistema

yų

pi isiuucjuine

Agentams

ir

nuošimtį.
Reikalaudami

uzayK^.

perkupčiairs, perkant kelias mašinas, Juodam gerą
adresuokite

3252

Sc.

PUBLISHING

CO.,

Haisted str.,

Chicagc,

ave., PittS-

6.42- Consilium

SVEIKATOS

/iifatįįĘįįtM^

LOTAI

GERIAUSIOJE VIETOJE.

3012 Kmerald ave

908 Vyrų

PIGIAI PARSIDUODA.

*

ave
ave
ave

ant

lengvu

OH. KŪLIS,
Halsted Gat.,

Chicago,

Telephone Yards 1502,

li»

$675.00
$675.00
$700.00
išmokes-

toiletai, tvartas, gražus kiemas, papuoštas medžiais.
Gyvenk vienam fliate ir imk
randą
už kitą fliatą.
Kaina $2,500.
Mažas

Ar jųs žinote, kad šitie lotai, yra
lis
tris sykius vertesni už lotus ant Kedzfe ave. ir 38-tos
už kuriuos ten ar

įmokėjimas, likusioji dataippat, kaip randa. Kreipkis

rašyk:
gat.,
moka žmonės po $800.00
CHAS. KINGER,
A. OLSZEVYSKI BANK,
E.
79th st.,
3252 So. HaJsted St.,
Chicago, 111.
Chicago, III. 2924

AR NORI UKĘ PIRKTI?
MOKYKIS BARBE RYSTĖ3.
Jeigu nori ukę pirkti patogioj vieišmokiname šio lengvo, švaMęs
toj ir geros žemės už nužemintą kairaus ir greitai išmokamo amato
{ Ketai
neatbūtinai greitai rašyk laišną,
lias trumpas savaites; geriausi
{renką prašydamas plačių paaiškinimų
gimai; eipertai mokina; Įrankiai suapie žemes Rusk County, Wiscontelkiama; darbas kiekvienam žmogui;
sinoje. lietuvių ūkininkų kolionijoje.
ateikite pamatyti mus arba rašykite
Antrašas:
uždyką gaunamoms informacijoms.

D.

B.

Uu\vkins, Wis,

Pratapas,

P. O. 610

BURKE BARBE R
W. Madlson «W

SCHOOL,
Chicago,

IIL

976
986
987
1014
1069
1080
1144
1145

ir

Eilėmis

40
20
10
15
.10

20
45
10
10
40
20
10
15
50
20
10
15
>10
10
15
10
15
10
20

10
25
10
15
.10

aprėdalus.

Pas mus gali
mažiausios ir iki didžiausios mierų siutus už mažesnę kainą negu kitur.

gauti

nuo

Skrybėlių, šilkinių marškinių ir
iveverykų—geriausis rinkinys mūsų krautuvėje.

Storas Atdaras
Vakarais
Utarninke, Ketverge, Subatoj, Nędeliomis
ligi pietų.

Bridgeport Clothing Co,
3246-3248 So. Halsted St.

Chicago.

III.

20

20

System

Bell

25
20
10

Proza
Gadzinkos
15

Eilės
Pirmieji žiedai.
Revoliucijos Dainos
Akyvi apsireiškimai Sviete
Apie žemę i rKitus Svietus,

Apsireiškimai „Atmosferoj

Jų Buvi

ir

arba

.15
25
75

Pabaigą

$1.00

Meteorologija

75

Apdaryta.

$1.00

1161 Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus
1182 Dvi KelionĮ i Tolimą šiaurę
50c. Apdaryta
1190 Gamtos Jstotija.
1192 Geografija artia žemės Aprašymas

Apdaryta

20
75

$2.00
$2.50

—

1199 Išsivystymas Vaisiaus Gyvūnų
1201 Iš Kur Atsirado Musų Naminiai Gyvuliai.

10
20

1218 Kada Ir Kokiu Budu Svietas Susitvėrė

35

Taipogi "Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimų
spaudų Lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje.
r

Agentams ir perkupčiams duodame

Reikalaudami
siųsdami

mados

biznj dėlto, kad
pagal vėliausios

.20

Gyvybė
Keplos Kančios.

1,'

Męs vis darome
męs užlaikome

20

Facultatis

Apdaryta
1149

Chicago.

Bridgeport Giothing Co.

$1.50

Vergija,

Girtuoklių

3224 So. lialsted St.

$1.15

Komedija
920 žilė Galvon—Velnias Vuodegon
Drama
922 žmonės.

$650.00 zas,

čių.

1259 So.

".

832 Pirmi žingsniai
837 Pono Feliso Atsilankymas, Komedija
840 Prieš Vėją Nepapusi
867 Sulyg Naujausios Mados
869 šalaputris.
Komedija
871 šiaurės Karžygiai

SNai nesulyginamas kraujo, kaulo ir mčsij
gamintojas veikla beveik tuojani, pasiekdamas lyguistas kttno gelmės, suteikdamas sveiką
gyvybę, mttšanči* į klekvten*
susilpnintą orfaną. Telef^nuokite: Calumet 5401 tuč-tuojaus—turėkite
pristatyta į namus šiądien.
Sergėkitės pamėgdžiojimu (Imitacija). Rąžykite keisą
mums dilei
knygelės "Eniinent Pliysicians of the VV'est."
McAVOY MALT MARROW
DEPT., CHICAOO.

Tcleplione Drorer fOO

25

Caruso

Pietro

South Halsted Furniture House

15
25
20
10

Komedija
Piršlybos.
82? Pinigų Nėr. Sceniškas Vaizdelis.

PASIEKIMAS
lengvas tiems žinantiems,
kurie, kuomet randi., kad jįjju gyvumas yra nupuolime
pampina sau pačios gamtos didi
atitaisantį tonikayva

Parsiduoda

Parsiduoda:—Puikiausias
Locomobile Limosinas, 6 cilindrų, 50 arklių spėkos, 7 pasažieriams, brangiausio darbo, geriausiame oadėjiroe,
Uip
kaip naujas.
Kaštavo $6,750, parsiduoda už $1,800. Turintis š} automobilių Kauna pirmenybę visuose pagrabuose, parodose ir 1.1.
Taipgi parsiduoda Welch Detroit 7
pasažierių touring automobilius gerame padėjime, tvirta
mašinerija, gali
važiuoti kad ir prasčiausiais
kelipis.
Kaštavo $3.500, parsiduoda
už $500.
Atsišaukit pas

$1.25
51.50

773 Migla.
Komedija
Mindaugis, Lietuvos Karalius
MUionai Vandenyj
Nastutė, 2 veiksmų Drama
Perskyrų Teisėjas, komedija.

774
775
787
827
823
830

Seniausi ir atsakančiam*!
3020 Emerald
ciokyk'.a aplelinkėje.
Pasiklausk ži3024 Emerald
aančių.
Emerald
Męs duodame visokius darbus jų 3040

(ieškantiems.

$1.50

656 Dekliamatorius
657 Dėdė- Atvžiaavo
...»
658 Draugas, drama
:
679 Oeriaus Vėliaus Negu Niekad
683 Guminiai Batai. II. Nuo Ausies Lig Ausies
722 Jonukas ir Marytė
737 Katriutės Gintarai
743 Kunigo Gramulos Raštinyčioje
760 Lizdas Naminio Liūto
761 Linksmos Dienos
771 Medicinos Daktaras, komedija

P'et-rytinis kampas Emerald ave. ir
33-čios gatvių, 48 pėdos plotis,
2 fliatų medinis namas
nokęs barzdaskutyslės, busi liuonaa
(2957
125 pėd. ilgis.
Tinka visokiam
East
8ist st.) Chicagos
«isoj pasaulyj,
Uašykife—-o gausite
dalyje
bizniui. Parsiduoda už $3,500.00
'isas smulkmenas dovanai.
Nosso- 3236 So. Union ave.
Cheltonham (arti 81-mos gat. ir
Lota* 25x125.
toff'o Barber, Hairdressting ir ManiParsiduoda už
$950.00
naujojo bulvaro). Įtaisyta ga:\iring Mokykla, 1202 Penn
Pa.

Dalis III

Apdaryta.

496 Robinzonas Kruzius.
Morališka Pasaka
600 Akis už Aki, Dantis- už Dant|

III.

DARBO VISIEMS.

Kodėl esi nenaudingu, jeigu sn ma
taic iškaščiais gali išmokti gerą ama■4; kur tik tinka ten gali darbą tu
•ėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš-

$1.00
$1.25
«*$1.25
$1.50
$1.25

343 Sidabrinis Kryželis
351 Simukas fr Magdutė
409 žmogus Nepliuškis
485 Pamokslai Išminties ir Teisybės

Šitaip:

LIETUVA

Dalis I
Dalis II

Įvairios.

Krautuvė atidaryta vakarais:
Utarninitais, Ketvcrgais ir Subatoms.

$2.00
20
15

198 Liėtuviškos Pasakos vairios.Į
Dalis IV
s'!
Apdaryta.
£iS Makaro Sapnas.
Apysaka
220 2?axim Gorkij.
Pasakojimai
245 Namelis ant Volgos
T.*
246 Nakvynė.
265 Olitipa. •• Pasaka
275 Pagal Įstatymus
286 Pasaka apie Kantrią Aleną
287 Pasaka apie Adomą ir Jievę
298 Ponas ir Bernas
305 Pragaro Atgijimas
*
325 Raistas—The Jungle.
85c. Apdaryta
337 Revoliucijos žmonės
330 RymaB.
Romanas.
$1.25. Apdaryta
340 Sapnai, pasakaitės

Americak/'

"ATEITIE

$.150

Apdaryta

Pigiausios ir geriausios rašomosios mašinos
(t y p e w r i t e r s)
American"

35
15
bei Velnių

oras.

Nusipirkę pa? mus kūdikiams vežimėlį (Baby Carriage),
lengvai ir parankiai galėsite kudikius išvežti ant tyro oro.
Vežimėlius męs dabar parduodame nužemintomis kainomis.

IŠLEISTOS KNYGOS:

4 Allumna ir Kitos Pasakos
95 Gyvenimo Vaizdeliai
126 Iš Gyveninio Lietuviškų Vėlių

Rasomos Mašinos.
"New

vasaros

2116 ŽODYNAS Lietuviškal-Angliškos kalbos, 439 pusi
$2.00
Kietais audhno apdarais
2-50
2117 ŽODYNAS Angliškai-Lletuvišlrr* kalbos, 835 pusi
3.00
Gražiais "Half Morocco" skuros apdarais
4.00
2118 ŽODYNAS Lietu/iškai-Angliškas ir
Angliškai-Lietuviškos
kalbų vienoje knygoje.
Formatas ir apdarai tokie kaip
No. 2117.
Pusi. 1274
6.00
2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No. 2118, tik apdarytas pilnai
^
(Full Morocco) brangia Morocco skūra
7.00

Naujas Savaitin s Laikraštis
"Ateitis yra bepurtyviškas laikrastis,
cimauj.mtid jaunimo
lr kulturos reikalams. Talpina daugybę įvairiausių žlaiŲ. Didelio formato, 8 pusi.
Kalnu
tik $1.50 metama, o
85c. puooi metų.
"Ateitį" lšlei'Jii:čją bendrovė, inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas užsirašyti "Ateitį". Reikalaukit vięno numerio pažlurčjimul uždykų,

Geriausias būdas palaikyti kūdikių sveikata, tai tyras saulėtas

"LIETUVOS" Knygynas,

"LIETUVOS"

MEDIKAS IR CHIRURGAS

Chicago.

kainomis.
Kiekviena motina nori sveikatos savo mažiems kūdikiams.

$64.60

Šifkortės ir pasportus gausite

Dr. J. JONIKAITIS

Durg,

III.

sveikatai.

'pigiomis

vandenj.

PH^NE C ROVER 4247

PILNAI

Chicago,

jkia

rinkimą gerai padirbtu ledauniu
dabar jas parduodame labai

gelsko į Chicagą kaštuoja

Kelionė

Pigiai parduodu geriausias

maistas kenVasaros metu n«iĮatbutinai reikia lurėti ledaunę
(ice Uox), kad maistas nesuMes turime didelį pasigestu.

CO.,

Archan-

gradą (Peterburgą)

MILDOS-TEATRĄ.

GERIAUSIOS

So.

Pasenęs, sugedęs

PUBLISHING

į Lietuvą.

Šifkortės atvažiuoti iš

Prasideda 7 valandą kas vakaras
bubatomi ir nedėiiorm 2 vai. po pietų.

FARMOS

LIETUVA
Halsted utr.,

ir

Subatom ir nedėliom 10c bal- !
konas, 15c žemai.

366 W.

Naminių Rakandų
[Furniture] Krautuvė Ctiicapje.

Atvažiuot iš Lietuvos

50c.

4611 So. /.s'lanl Ave.,

Didžiausia Lietuviška

uždyką.
Reikalaudami adresuokite šitaip:

Tod-1, kad duoda geriausius vai-

Jei nori linksmai praleisti
liaoso laiko, tai ateik

3224=26 So. Halsted St.

Kataliogą Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiamo

Kas nakt

pilnas žmonių.

už

So. Halsted Furnitūra House

Vieno Teleskopo kaina 75c., o 5 serijų
parduodam viskų už $3.20.

3138-42 So. Halsted St.

kaip vidurmicstyje

ir vaiknams paciarome 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 parduodame po $5.00 ir
brangiau.
Naujas ir trupuiėij aėvėtas kelines nuo $1.00 ir
branginus.
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50.
ir
Skrynios
valyzai.
s. gordon;
1415 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILL.
Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai.
Subatomis esti
utdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais— iki
6 vai. vakare.

rams

Iras

BANKA

Už 5c čia

Stereoskopai.

Šeimynos padėjimas jei jisai nepriguli prie

ligonio

A. OLSZEWSKIO

geriausią pasisekimą.

į

ir

Persiunčia

Turi

ir

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

gerą

arba

už|ak|mą

lefoną.
Laikykis

artimame susinešime

CHICAG0, ILL.

su

savo

taupiu keliu

tolimos distancijos Bell
teletono systemos linijos.

patarnavimas jungia šioje šalyje

70,000 miestų, miestelių ir
rious Tamistos telefonas

A. OLSZEWSKI, Pres.

ir

yra vietines ir

Bell

LIETUVA PUBLISHING C0.
3252 S0. HALSTED ST„

Jeigu Tamistos biznis labai
pamažu eina, paskubink jį
per telefoną. Jeigu Tamistos
biznis gerai eina, palaikyk jį
tokiu ir dar pagerink per teprekyste—lengvu, greitu

nuošimtį.

Katalogo, kurį prisiunčiame uzdyką,
ir pinigus, adresuokite šitaip:

Paskubink Savo Biznį Telefono Pagelba.

kaimų,

Chicago Telephonc Company
Bell

Telcphone Building
Otficial 100

ku-

gali pasiekti.

Mokiname; Angliškai

Visose dalyse Atfterifcos ir Kanados
Vienintele mokykla, kurkij kfafcviena* Rali išmokti Angliška kalbu, lalmi-trumparne laike, šios mokyklos naujausia ir tobulininsusia metodą. Mokiname per laiškus, visoae šalyse, už labai n.aZą atlyginimą; teipjau klcsose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglį) kalba, ateik ar

Jau

rašyk platesnių #inių.

Amerloas Bekvol

1741 W. 47th Street,

Išėjo Iš Spaudos

Lan|nitei

MILŽINIŠKAS

ChlcagD, III.

:

VEIKALAS

TIKĖJIMU

Lietuvišku Knygų Krautuvė.
Mylėtojai gerų kningų, norinti
išlavinti savo protą ir išsimokinti

ISTORIJA

anglišką kalbą, kviečiami pirktie
Knygas iš mano krautuves. Čia
gaunama visokios 1 i et u vi škos
knygos, taipgi angliškos ir lenkiškos ant užsakymo. Scenos mylėtoji} rateliai imdami kompletus,

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

gauna papiginta kaina. Krautuve adara kas vakaras.
v.

s.

Iš kitų miestų atsišaukusiems,
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

daug vaizdingesniu.
Šia milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant

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

M, J DAMIJONAITIS

-

CHICAGO,

901 West 33-rd Si.,

ILL.

Šioje knygoje, skaitytojas

F. P. Bradchulis

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
{steigta

Attorney

& Counselor at Law
Lietuvis Advokatas

30 N. LaSalle StM
|

1893 metuose.

PRIIMA

pinigus taupininiui

3 procentą
SKOLINA
PERKA ir

parduoda

ATYDAJ.

ir statymui namu Chicagos mieste.
ir lotus ir stato kitiems namus ir štorus ant lengvų

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

•>

BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas
atsavedimo rokumlų biznyje.
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien
kančiai savo biznj vesti.

pigiai.
gerai
Bankojet prie kurios
ir

raštus

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje
nė

vagis,

nė

ugnis negali prieiti.

Lietuviai iš kitų miestu ir
kus. Rašykite adresu:

savo

reikalus per laiš/.

maldaknygių
vo

ir

krautuvėje,

giesmių knygų
ir pas pas

3252 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

-

MELDŽIAME aplankyti

ir mūsų

Banką.

BANKOS VALANDOS:
\

Utarninkais, Ketvergais ir 5ubatomis
^anedčliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis
nuo 9

nuo
nuo

8
8

ryto iki 9 vakaro,
ryto iki 6 vakaro.

ryto iki 1 po pfetų.

da

mu

tų knygų, tai pasiskubinkite, kol

3261 So. Kalstei SI.

inteligentišku
šią knygą.

Rusiškas
Lietuvos Rejentališkas Biuras

IŠRADIMAS.

NAUJAS

.Męs

LIETUVA PUB. CO.,

Telefonas

Humboldt

4532

Reikalavimus

šiuomi apreišklu pugodotal visuomenei, jog "esu seniausiai gydytoja*
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22
metus, porkėliau savo ofieą ir gyvenimu l savo loeną namą po. numeriu

S.

Lietuva

A.

Kerti 32-pos gatvės.
Telefonas Yards G87.
Maco ofisas aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visus ligonius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika
ir tolirvc.8 mano rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nalctj. Esiu specialistas ligose vaikų, moterų lr vyry ir užsendintose ligose.
Darau visokią, operaciją.
Liekuosi su pagarba

Morgan

spyną, kuri yra

padaryta ant neišpainiojamu pamatu, taip kaip
Bankinis Užrak-

tas.. ir yra viena
iŠ sausinusiu beraktinių spynų,
kurios perviršy• ja
visas kitas
raktais rakinfeja-

Visokiuose reikaluose
Informaciją suteikia dykai.

|

m

St.

."y kilo laišku lietuviškai pas mus,
o męs prisiusime naujo išradimo ber

raktiniu spynų aplinkrašti su paveikslai?. iš knrio galėsite plačiai dažino t', kaslink musų naujo išradimo be-

raktinių

spynų.

3252 So. Halsted St.
Biuro
Valandos

Chicago,

C48 W. 31 at St.,

PADLOCK

pusei metų. Kanadoje $2.50 metams;
$1.25 pusei metų. Anglijo], Lietuvoj Ir
kitur $3.00 metams; $ 1 .SO.pusei m.
Pametimui vieną num. siunčiam dovanai
Knygų katalogą siunčiame ant pareika-

Siunčiamo pinigus J vlmetų.
p:.e svieto dalis p'^iai, greitai ir tel
liesai, o svetimų žemių ptaigus maine roe, perkamo ir parduodame.
Partiuodume šHkortes ant visų linijų |
kiajų ir ift krajaus, taipgi tikietus

....

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

D-re Maria Dovviatt-Sass
Moterų ir vaikų ligų specialistė

ihcce Canal 1203

Tel. Aiistin 737

■

t £0 iki 12:00 vai ryto
utį to iki 8:00 vaL vaic.

Valandos;

LCtGiSOiki 12.-00 vaL ryto

tiktai iki 9:00 kiek viena

3106 So. Halsted Si.,

Chsoago.

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:

bU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

3249-38 South Morgan Street
CHICAGO, ILL., U. S. A.

lALbl
l w&,.

■<:"

GAMTOS ISTORIJA

(Symiau ilriMtlikM.) X CUMM, liL

Tel. Canal 5395

Gcaeralis

Kontraktorius ir

-Namų Statėjas.

'nmis

%

dalyse: 1 dalyje
Pagal Pov. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia.
U dalyj—aprašymas visokių aiajalų;
gyvuliu;
įvairių
aprašymas
telpa
ir suprantamai išaiškina gamIII* dalyj—apie akmeniš ir žemę. Trumpai
126 paveikslėliai: žmonių, pauktos istoriją, aiškesniam supratimui telpa
akmenų ir t.t.
ščiu, gyvulių, žvėrių, žuvų, vabalų, žolių, augalų,
ir kiekvienam žmogui reikalinga paGamtos istorija yra labai žingeidi
todėl męs ją privalome geriaužinti. Gamta—tai visų gyvūnų motina,
mokslus. Kas nepažįsta gamtos, jos jstusiai pažinti—studijuoti gamtos
ir tokis neilgai gyvena, nyksta ir žuva.
tymų, tas nesitaiko prie gamtos,
ir paslaptis.
Knyga Gamtos
Užtai reikia pažinti gamtą, jos gražumą
viršais. Kaiir aiškiai atspausta, 210 pusi. Popieros
gražiai
yra
Istorija

C&icago

Ta pati drūtais audimo viršais
Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės
J.

Canal

Dr. ft. K. RiMaiMas

Damijonaitis,

Dr. J. KŪLIS
!r

1
BIERZYNSKI, prea.
Priima bankon pinigus ir moka 3%.
Už 6udėtus .inlgus mūsų bankoj duol
dame Čekiu knygutę, Iš kurios parašyti čekiai tinka visur. Skolina piniPerka ir parduogus ant Real Estate.
A.

T*l. YARDS 1532

Gydytojai

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

Chirurgas

3259 So. Halstcd St,
Chica?o, III.
Gydo visokias ligas moterių, vaikiį ir
▼yrij. Speciališkai gydo limpančias, užiisenėjusias ir paslaptingas vyrų ligas

J.

da namus ir lotus. Išsamdo bankines
(boves) po $2.50 metama.
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus

skryneles
|

visas svieto dalis.

Banko* Valandos: Panedėliais, sereaomis, ketvergals fr subatomis nuc
8 ryto iki 9 vakaro; nedėlicoiis, utarninkais ir petnyčiomls nuo 8 ryto 113
C vakaro.

Utarninkais ir

Pėtnyčiomis
$2.50

Prenumerata metams
„

pusei

$1.25

metu

Adrcsuokit taip:

B0CZK0WSKI CO.,
Mahanoy City, Pa.

W. B.

krautuvėn:
Chicago,

GERA PHOtiA!

111.

Crrmstika Rnsli^koskilbu n v
ky titbe moky tojo(apdaryta)$ 1.09
Vaiku Draugas arba kaip inoky
lit skaityti ir rašyti bo mokyto-

4052

2302 S. Leavitt SUvfKampas 23-čios gat.

čsuf^

Eina jau 25 metai

f'0c75c.

na

v->

^kY///}-

Knyga 3

Lietuvis

ryt}

Knyg*edysti Srairašf.

Istorija, Geografija Laišku rašymas
Politiška Ekonomija
Prakybos telsis Ir tt.
G. Leveskis. Vedėjas Mokyklos

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

N. X.

CHICAGO, 3LL.

x tc

J

Sit*
{•SSMS
)
Lenkų

Aritmetika
Augštesn. Matematika

Dr.O.C.HEINE

Rezidencija
5208 W,Harrison Street

Valandos:

Ncdčlioms

dlnss'ikl augiausiai

REIKALAUKITE KATALOGO

n&\

Te!.

17 25 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wood?it.

MOKINAMA!
Angių Kama nuo p: a- .Lietuvių

TAIPPAT UŽLAIKOMA

M.

Ofisas

Dienine ir gyjABfVtf I A
Vakarine 8wURfftlffl

a

901 West 33rd str.,

ir

Muau Banka IJdirba tisoklus raštui
Ir dokumentus visose kalbose ir duotz rodą lietuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatlškal tr
p*.* 'aiškus. Tik kreipkitės viršminąlc »nii«Jku.

II.OO.
1.75.
1.25.
7.00.

EVESKIO tat

Didžiausia Kningų Ir Muzikos Krautuvė

120-124 Grand Str.,

2302 S, Learitt St.

put

visą Ameriką

Laikraštis

FraneSkite savo adresą, o gausite
pasižiūrėjimui vieną numeri veltni.

III.

Joseph J. Elms, Sav/ninkas
4Č00-4602 S. Wood St., Chicago.
iviimamo pinigus 1 Banką užčėdl*
J.mui nuo vieno doliario ir dauginus
Ir mokame trečią procentą ratomls

po

l'iiaei meti)
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Europojo metams

GHICAGO, ILL.

CORNER 18tb STREET

Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALIKAS" paduoda vėli tusias žinias apie kari) ir
visokius atsitikimu? pasaulyje. Visuomet pilnas indomių straipsnių.
DipnraStis "KATALIKAS" eina tautiškai krikščioniškoje dvasioje.
DIENRAŠČIO KAINA:
$5.00.
Metams

CO.,

(Dept. A) Chicago,

aut giležinkelių
Europą.

Literatos ir Politikos iliustruotas

J. 6. Mezlaiszkis

111.

itašydami laišku pas mus. rašykite
lietuviškai ir pdėkite mitrlte dėl atsakymo, adresuokite šitaip:

SĖCURITY

1749 SO. HULSTEO ST

VISUOMENES,

Pronumerata $2.00 metan-.s; $1.00

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS

įriKiiiaujdie

LIETUVIS GYDYTOJAS

DSNTISTAS

iš

ILL.

DR. A. YUŠKA

ĮFiSU-Kampii 31 Ir So. flilttad git

Dėlei informacijos Chicagieėial kreipkitės asabiškal, o
kitu miestų raštų, adresuojant:

mas spynas.
saugios spjuos,
kurios niekas negalėtų atrakinti, tai
.ivi&u

CHICACO,

Carui. 2118

Eina Jau 30-tus metus.

Brooklyn,

OLSZEWSKI, Pres.

3252 So. Halsted StM

J. J. Pauksztis & Co.

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

Siųskite Antrašu:

Publishing Company

Morgan Si*

lavimo dovanai.

GERIAUSIAI PADARO:

perskaityti

3252 S. Halsted str., Chicago, 111.

norime

žmonijai perstatyti naujo išradimo beraktinę

apšviestu ir norintis

save

lietuviu privalo būtinai

kataliogą.

VIENYBE LIETUVNINKU

Chicaga.llJ.

Sulyginus su veikalo didujojo svarba, kaina yra be galo maža.

buti

Užsirašyk :au ar savo pažjstamiems
Lietuvoj bei Amerikoj

Olš«Tskio Bank)

Prieiai A.

ir

Kiekvienas skaitantis

jų turime, nes šioms išsibaigus, negausite niekur, kol karė nepasibaigs. Rašykite urnai, o prisiusime

Kerte 32-ros gatvis.

LIETUVY* 0ENTISTA3
VA LANDOS:-nuo 8 iki II ryte nito I ik
4 popiet nuo 7 iki 9 vak. Ntdiliom palai
tai trlį-

toje šakoje.

Kaina tiktai $5.00.

Todėl, kurie reikalaujate mine-

3149 S.

DR. K. DRANGEUS

lietuviškai

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

sa-

mus

veikalu

parašytu

Dr. G. N. Glaser

Plior.e Orover aOJ2

nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikėyra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant

r.

galite jų gauti.

3149

A. OLSZEVVSKI BANK

Nedčiiomi

i

žmo-

tikėjimiškose pažval-

savo

Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu

Dr. G. M. Glaser

farmų gali šioje Bankoje atlikti

Atvažiavusius IŠ KITUR

priežasties europinės kares

dabar negalima gauti jokių
knygų iš Europos. Bet męs da turime
po keletą lietuviškų liuteroniškų

išmokesčių.

tobulinosi

delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Negalima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje.

LIETUVIŲ LIUTERONŲ
Iš

namus

jimų Istorija

'ieleptaone Y<ir(U3i59

pilną apžvalgą visų
seniausių amžių

nuo

baigiant dabartiniais laikais.
Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip

gus laipsniškai
gose, kol ęalop

Telejihone Frankiin U7£

metams.

pinigus pirkimui

C icago, III,

Slcck Eichange Bidf., Rooms 1107-11U

vieno Doliario iki didžiausiu sumų ir moka už juos

nuo

ir

16yv. 3112 s. Halstad SI., arti 3i-.n j

Valdo kelesdešimts bagociausiu Budinku ant Bridgeporto.

ras

tautų tikėjimų-religijų, pradedant

TELEPHONE

DROVER721 S

Geriausia Akušerka

15a
jo
Naujas Budas mokytis rašyti bi
lOo
mokytojo
Aritmetika mokinimuisi rokunovt

bu

paveikslais įdaryta). .33c
Viao$1.60

0. Jonikiene
3364 S. Halsted St.
(Kan:p?» 34tos)

Chicago, III.

Kas atsiusiškirpes šitą apararsi.
nimą iš "Lietuvos" ir 11.00 por
moncy order, tai gaus visai i

knygas COc. pigiau.

P. Mikolainis
Bait 62

Ncw York Zl t y

