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bailus cJicierai vien demoralizuo-

ja kareivius

Kare.

ir

juos

baime užkre-

čia.
Ant

Kadangi iš vakaru vokiečiai
pasiuntė į rytus, sustiprinimui
«avo kariumenės, stovinčios prieš
rusus, daug kareivių, tai vakaruose
vokiečių kariu menė tapo

pasiekta

ten

kininkai

ji nieko svarneįstengia ir juos

todėl

apsilpuinta,

nepasisekimai;

tal-

išnaudoti

ap-

mėgina

silpninimą

the Poat Officc oi

vokiškos kariumenės

vakaruose.
Iš
Anglijos,

sustiprinimui
šiaurinėj l'raticuijoj ir
Belgijoj angliškos kariumenės,
atsiuntė naują armiją, Todėl talkininkai mano, kad jiems pasiseks neleisti vokiečių į Calais,
iš pa0 gal galės vokiečius visai
kalvos
tarp
Visos
jūrių išvyti.
esančios

Chicago, Illinois,

LIEPOS

Arras ir Hethune, už kurias ėj<>
i-markus triušiai per keturis mė- riumenės, vedamos vokiško genesius,. yra dabar franeuzų ran- nerolo Mackensen ir Austrijos
Kalvos tos valdo Flian- kunigaikščio
Ferdinando, m tįkose.

Tyrolio ir Trentino kalnuose
'kaklijs mūšiai nesiliauja, bet

at- ir

Vilniaus gubernijos sykiu

pa- tos, bet
sekmės yra menkos, nes dideli ir 80,000).
status kalnai labai apsunkina 'kariš-

jai.

Berlinas.
Francuzų šarvuotas
ir pakilo ii ilgo skraiduolis Jcanne E)'Arc bombarmiego serbai ir montenegrai. davo tųrkų miestą Alexandretta.
tapo Abiejų kraštų kariumenės susi- Vėliava ant vokiško konsuliato taKa- jungė krūvon ir veržiasi j Aus- po nušauta.
trijų trijos serbų apgyventas provinSubruzdo

lygumas ir apielinkes siuose tarp Vislos ir Bugo
Vien pirmyn žengime sulaikytos.
I.ille, Douai ir (.'ambrai.
Sottehez kapinės yra vokiečių riumenės tos susidėjo iš
Londonas.
rankose, bet ir čia vokiečiai jau korpusų, išviso 120,000 kareivių. cijas Bosniją ir llercogoviną.
Pietinėj Lenkijoj,
Kita serbų kariumenės dalis susilpnai laikosi. č ia franeuzai Vienas korpusas tapo <11 visu ištarp upių Vislos ir Bugo, rusai,
atėmė
dalj vokiečių apkasų. naikintas, o kiti labai išretinti. rinkta prie Vengrijos rubežių ir drūčiai sustiprinti rezervomis, tuMūšiai nesiliauja nei naktimis. Ant tos linijos austro-vokiečių rengiasi Vengrijon įsiveržti. Ji rėdami savo užpakalyje geležinkelį,
Abidvi pusės naktimis apšviečia kariumenė visur atgal traukiasi, galės padėti italams veržti Tries- o ant savo sparnų tvirtoves Ivano kaip kur net be tvarkos bėga. tą ir mėginti apvaldyti Cliorvamuši" lauką raketomis.
gorod ir Lietuvių Brastą, ant kurių
trau- Mūšiuose kunigaikštis Ferdinand tiją (chorvatai yra taipgi serbai,
dar
vis
mūšiai
Smarkus
jie galėjo atsiremti, atmetė teutik jie yra katalikai).
kiasi ant visos linijos tarp Ar- nužudė visą veik savo kariumetonus atgal ir tuom laiku pavertė
Ant nuišio lauko prie DardaSvarbias nės rezervą be jokio reikalo ir
ras ir Aix Noulette.
j niekus jų plianą.
pozicijas po kelis kartus varžėsi naudos. Per penkias dienas aus- nelių jtiriu siaurumos nieko tik- Talkininkų kariški expertai nuropriešai, bet didesnę jų dalj laiko tro-vokiečių kariumenė nužudė rai svarbaus neatsitiko, bet ant dinėja, kad vokiečiai dabar jau
jau franeuzai. Skaitoma, jog 48,000 užmuštų kareivių ir 8,000 Galjipoli pussalio mūšiai eina
penktų sykiu mėgina prisiartinti
prie A r ra s vokiečiai nužudė apie nelaisvėn pakliuvusių, o per pen- savo keliu. Nors turkai giriasi
prie Varšavos ir ją p?:nti, bet kad
savo
kias
neva
talpaskutines savaites rusai
laimėjimais, bet tur- ir šitas
100,000 kareivių. Nuostoliai
penktas jų pasikėsinimas
kininkų buvo taipgi nemaži, bet vien nelaisviais paėmė 53,000. but čia yra kitaip, taigi, kad ne
nuėjo
perniek.
Tokias
bent
bet
nuožinias
iš
turkai,
talkininkai laimi. Iš
praneša
daug mažesni už vokiečių
drijos

under Act ol March

jrd, 1879.

gyventojų

turi tik

No. 20

paim-

Rymas. Belgiškas pasiuntinys
apie prie Vatikano krekėsi prie popiežiaus prašydanu.?, kati popie-

įveikti

neapvaldė

sustip-

Metzeral ir

j

vakarus

nuo

Am-

mersvveiler.

besiVokiečių
stengitnai išvalyti nuo franeuzu
Pransayo teritoriją nepasisekė.
cūzai tvirtai laikini Alzatijoj,
bombr.rduoja jau taipgi tikros
Vokietijos miestą Muenster.
Su gazti ]*agelba vokiečiams
pasisekė paimti 'dalį franeuzu
grabiu prie Careney, bet kontr-

mes

rusu

laimėjimo mušyj

tarp
Karės frontas rytuose traukiasi ant tūkstančio suvirtum mylių, tai tokiame
ilgame fronte rusai gali vienur
muši laimėti, o kitur pralaimėti,

Vislos ir Bychovo.

pralaimėjimas gali priversti
laimėjusią kariumenę trauktis
taipgi atgal. Generolo Mackensen pliąnas yra:
apvaldžius pietatakais dalį ju franeuzai atgavo. rytinę Lenkiją, traukti MažrusiVokiečiai dabar pradėjo vartoti jon ir užimti Kievą,*o apvaldydaug tirs esnius negu pirma ga- mą Lietuvos, šiaurinės Lenkijos
zns, prieš dabartinius ir respira- ir Latvijos, palikti llindenburgo
toriai neapsaugoja kareiviu pa- kariumenei.
Mažesni

kaktinai.

"

o

susirėmimai dar vis

pasitaiko Galicijoj j šiaur-ryčius
Argonne
apskrityj smarkus
mūšiai buvo prie Maria Therese, nuo Lvovo (Lembergo) bet tie
susirėmimai,
neturi diLe l'Vur de Paris ir llaute C
he-1 delės svarbos,žinoma,
nes diclėji
rusu
vanchee.
Le
Pretre
giriose
franenzai atmušė smarkius vokie- kariumenė jau pasitraukė iš Galicijos,. tai suprantama, kad tueiti užpuolimus.
i
rės

Franeuzai buvo
nes

kais
kus
nuo

apvald^ kapi-

dar

iš

išsinešdinti ir mažos
užsilikusios daljs, nes
jas apstotų ir priverstų
ten

ten

prie Souchez, bet kontr-ata- kitaip
vokiečiai jas atgavo. Smarpasiduoti.
mušis vis dar eina į pietus
Iš Londono pranešė,
Arras ir negalima jspėti,
ir

sulaužymą Belgijos
išdirbinėja sprogstančias bom- ueutrališkumo. To paties nuo ma, apsiėmusi užkariauti Besir perduoti
bas karės reikalams, kurių taip popiežiaus
ją Rtimanipareikalavo ir Sir sarabiją
daug dabar dirbama talkininkams. Henry iIoward, Anglijos atsto- jai, jeigu ji stos Austro-VokieSi kompanija gavo daugelį laiškų, vas prie
Vatikano, kuris prašo, tijos pusėje ir prigelbės nuveikti
kuriuose grasinta, kad jeigu nesi- kad popiežius pasmerktų vokie- talkininkus. Jš kitos pusės Ruliaus bombų dirbę, tai dirbtuvės bus čius už Lusitanijos nuskandina- sija taipgi mėgina pritraukti Ruišdinamituotas. Dabar kompanijos mą ir abelnai už skandinimą ne maniją savo pusėn ir prižada
perdėtiniai pridavė krasos valdinin- apginkluotų laivų bei už varto- ĮRumanijai Transylvaniją, kuri
dabar yra
kams keletą laiškų, kuriuos, sako- jimą nuodingų gazų.
Vengrijos dalim).
ma, prisiųsta užkrėstus karštligės
Vienna. Austrų kariškas ofibakterijomis ir nuodingais milteliais Londonas. Anglija turi liuosą
sas
paaiškina, kodėl mūšiai ant
pripildyta. Sakoma, kad mergina, uostą Ade n piet-vakariniame gakuri tuos laiškus atidarinėjo, su- le Arabijos.
Turkai su dideliu Ruso-Galicijinio fronto aprimo:
sirgo. Manoma, kad vokiečių pri- skaitlium arabų, perėję Adeno austrų kariškas ofisas aiškina,
kad austrai pasiekė
jau savo tiktarėjai tokiu budu nori atgrasinti tyrus, užpuolė anglų garnizoną
netoli
Lahej ir privertė anglus slo, atimdami nuo rusų Lemberdirbtuvę nuo bombų ir ginklų dirbimo.
pasitraukti atgal į patį Ade o gą ir įgydami stiprias atsigynimo
pozicijas ir todėl toliaus
uostą.
šiltom sykiu neturi
reikalo eiti.
Washingtonas. Amerikos laiBerlinas. Jeigu vokiški sociavyno departamentas paėmė j savo
Londonas. Amunicijos minisrankas bevielinio telegrafo stotį listai reikalavo užbaigimo karės,
teris David
tai
ne
kad
savo
todėl,
jie butų
Lloyd-Cieorge praSayville, L. I. Šita stotis buvo privatiška ir vienatinė stotis tiesiogi- tėvynei neištikimi.
Taip sjko dėjo sparčiai darbuotis: per dvi
savaiti jis įsteigė
apie Ooo biurų,
niam susinešimui tarp Amerikos ir vienas iš vokiškų socialistų vakurie
Dr. David, kuris aiškina laik
gavo 90,000 liiusnorių dardų,
Vokietijos.
kad vokiški socialistai bininkų kariškos amunicijos dirLaivyno sekretorius Daniels liepė raščiuose,
todėl
pradėjo kalbėt apie taiką, bimui.
užimti šitą stotį todėl, kad, sakoma,
kad jie absoliutiškai yra persijog iš šitos stoties buvo siuntinėjaLondonas.
Laikraščio Times
mos žinios vokiškoms povandeni- tikrinę, jog Vokietija galų-gale
laimės.
korespondentas
praneša iš Sofinėms valtims apie judėjimą laivų
| jos, Bulgarijoj, buk Vokietija
ir
o
tas
Amerikos
tarp
Europos,
Londonas. Iš Francuijos pra- davusi Rumanijai tik vieną mėyra priešinga Amerikos neutrališlaiko
kad po keturių mėnesių nesį
nešama,
susitaikinimui su
kumui.
karštų mušiu tarp Arras ir Be- Austrija ir Vokietija.-* Austrija
thune, franeuzų armija pagalios pasiūlė Rumanijai t u tą dalį r>uLaikraštis
Turin,
Italijoj.
savo
rankas visas kovinos ir rusišką
Bessarabiją,
Giornale d'ltalia pasakoja apie užgriebė j
nuo kurių ma- jeigu Rumanija stos
vietas,
augšAesnes
teutonų puvokiškos
povandeninės
sugavimą
tyt Flandrų lygumos. Nuo šitų sėj, arba prižadės užlaikyti pilną
valties Adriatiko jufėse prie sbaugštumų matyt, ka;p ant delno neutralitetą.
kančių aplinkybių:
miestai Lille, Donai ir Cambrai.
Korespondentas praneša, kad
Italų kariškas laivas pagavo
Francuzai užėmė visas poziciviešiš
vienos
ministeris Buchareste lieaustrų
Balkanų
garlaivį
kelio
Arras ir

Japonijos pasibaigė
kuri pusė gali išeiti pergalėtoja.! Rusijos
ir šitie buvę priešai
Ant šiaur rytinio mūšio lauko' tarybos
atsigynimo ir užpuolinieko
svarbesnio
neatsitiko.! užmezgė
mo ryšj.
Todėl Japonija gal atLietuvoj vokiečiai vis laikosi!
siųs pagelbon Rusijai savo kaŠiaulių apielinkėse, o Kuršėj jie
riumenę padėti mušti vokiečius.
valdo pajurius nuo Palangos iki
I.iepojaus. Suvalkų gi guberni- Vokiški povandeniniai laivai
joj buvo susirėmimai prie plian- atsirado jau Baltosiose jūrėse ir
to nuo Suvalkų iki
Kalvarijai ir
kaip praneša vokiečių raportai,
jie apvaldė tūlas rusų pozicijas,
tik nežinia, ar tos
apvaldytos
pozicijos turi k< ki.*j nors svarbą.
Lomžos gubernijoj
Hindenburgo

kariumenė

apgulė mažą rusų
tvirtovę Osovviec, bet paimti iki

šiol

neįstengė. Vieną naktj tvirjgula mėgino išeiti ir vo-

ta -s

gaudo laivus, gabenančius Rusijai amuniciją iš Anglijos ir
Franciui jos, ir gali
privežimą visai perkir-ti.
Rusijai liktų tik
Japonija, galinti šiek-tiek amunicijos parūpinti, bet ne tiek, kiek
Rusijai dabartinėj karėj reikia.
Iš Berlino pranešė, jog Rygoj
ui bailumą laike mūšio
sušaudyta 8 rusiški aficierai.
Ž:noma,

juos paprastais jūreiviais.
liepta taipgi perkulkasvaidžių. Po
to nuplaukta į sutartą vietą. Čia
atvykus, paženklintu laiku ir paženklintoj vietoj pradėjo iš po
rėdęs

Ant garlaivio
kelti ir keletą

vandens išsinerdinėti vokiška
tis.
Pasisveikinta—sulVg jūrei-

vai-1

jas išilgai
tarp
Bethune, išskyrus vieną:

pos 8 d. perdavė
Rumanijos valSou- džmi
notą, kurioj viršminėtOo išchez yra iki šiolei dar vokiečių
lygos yra paženklintos.
rankose.

Praeito nedėldienio nakčia vėl
Londoras.
Vokišku karišku
atsibuvo baisus mušis, po kurio
orlaiviu departamentas, sakoma,
francuzai išlupo iš vokiečių apie
tik-ką užbaigė šešis milžiniškus
pusverstj tranšėjų. Mušis atsinaujo
typo orlaivius. Šitie orbuvo prie raketų šviesos.
laiviai neš po 20 žmonių kiekPasiučiausi
mūšiai
atsibuvo
vienas ir turės po 4 kulki.svaiant trumpo 15 verstų fronto tarp
džius. Orlaivių va;ymo j i 0^:1 suArras ir Aix Noulette. Jie kasteiks aštuoni motorai su ketudien beveik ėjo be pertraukos,
riomis poromis sparnu.
pradedant nuo kovo 9 d. Kaip
atkaklus mūšiai čia buvo, gaAtėnai, Grekijoj. Sulyg laiklima spręsti iš to, kad sulyg
raščio London Chroniele koresfrancuzų oficialis apskaitliavimų,
pondento pranešimo, smarkiaušitoj vietoj vokiečiai per tą laiką sis ir nuožmiausis
mušis ant
nustojo mažiausiai 100,000 kariu(iallipoli
pusiausalio
pasitaikė
menės.
Regykla čia tiesiog bai- liepos 6 dieną, kuris
ir
tęsėsi
si.
Visa žemė yra tiesiog sušiap.ntrytojaus.
Dalyvavusieji
rausta-suknista bombų ir kulkų.

vių papročio. Po to laivo kapitonas,
išėjęs pirmyn, sušuko:
Bulgarija
sikiš, nes be karės gauna tai, buvęs "nuo Kauno pusės." Tas "Pasirinkit, ką norit! Pasiduokas ją užganėdina.
įeiškia, kad 'mušis galėjo buti arba kit, arba busit nusiųsti dugnan."
Teutonai velijo pasiduoti. ItaVokietija baigia jau žudyti Suvalkų gub., ari: a Kauno gub.
me
laivas parsitraukė submariną
Verta
lų
mūšyje apskaitliuoja,
savo
Dubisą.
apie
taipgi
patėmyt
kolionijas. Rytuose buvusu
vokiečiais
turko-vokieeiai čia nustojo 7.000
savo
į
uostą.
sias kolionijas nuo" jos atėmė ja- tai, kad šiądien pirmu sykiu laike
New Yorkas.
Vokiškas subužmuštų ir apie 14 ar T5 tukponai ; Afrikoj buvusias kolio- visos karės ofieiališkame pranešimarinas, kuris nuskandino Lusinijas vienas atėmė franeuzai, ki- me yra aiškiai paminėtas Lietuvos Washingtonas. Notoj, kurioje tania, tapo pa .aitas j vieną iš tanėių sužeistų kareivių. Daugelį belaisvių taipgi paimta.
tas anglai.
Dabar gi esantis vardas. Iki šiolei vokiški ir rusiš- Vokietija atsako į Suv. Valstijų
angliškų plieninių tinklu, kuriais
anglu tarnystoj, buvęs boerų ge- pranešimai, tarsi, vengė paminėti notą, Vokietija atkartoja, kad Anglijos* pakraščiuose mėginama Siame mūšyje, anot koresponnerolas Botha, su boerų kariu- Lietuvos vardą ir vartodavo var- amerikoniški laivai, u/siimanti submarinus
dento pranešimo, dalyvavo visa
gaudyti.
dus—tai šiaurinė Lenkija, arba legališka komercija, nebus užniene įsiveržė į didžiausias
talkininkų armija, išsodinta piepietrytinės Afrikos valdybas. Gen. Kurlandjja, arba Baltiko provin- puldinėjami ir kad amerikonams,
ant
Manila,
Filipinų salų. tinėj pusiausalio daly j, o austr?plaukiantiems ant neutrališkų laiBotha valdybas apvaldė, pri- cijos.
Žmonės, atvykusieji į šj miestą 1 iečiai ir neuv.elandiečiai, es.-nvu, nebus jokio pavojaus.
skyrė jas prie pietinės Afrikos
iš Saigon (sostinė francuziškos ti toliaus į šiaurius, taippat priangliškų kolionijų, o vokiečių
Cetinje. Montenegr'ai vėl pra- Toliaus Vokietija štai ką sako: kolionijos Azijoj), praneša, kad gelbėjo.
kariumenę, apie 4,000 kareivių, dėjo smarkiai veikti. Jie laiko "Vokiškoms povandeninėms val- visi laivai, priklausanti kompatims bus įsakyta perleisti amerinelaisvėn paėmė.
Paryžius. Laikraštis La T.iFiet-rytinės užėmę Albanijos miestą Scutari ir
nijai Messagerics Maritimes, esą,
koniškus
pasažierinius laivus
Afrikos vokiškos kolionijos už- pradėjo mušius. su austrais.
berte
sako, kad italų laikraštis
kariškus
tranį
tapo
permainyti
liuosai ir saugiai, bet Amerikos
ima didesnį žemės plotą negu
kad pervežti rusų kariu- Idea Nazionalle buk gavęs žinią
sportus,
visa Vokietija.
New Yorkas. Laivas Adriatic, valdžia turi duoti užtikrinimą, meno iš
Sibyriaus j Dardanelius. iš Konstantinopolio, kad Turkij
išplaukusis; iš Ncw Yot'ko birželio j kad šie laivai neveža kontraban- Šitie žmonės pasakoja, kad kaip jos sultanas mirė jau -keletą die30 d. su 339 pasažieriais ir didele dos; toki laivai privalo bu t pa- tik tos
kompanijos laivas atvyk- nų atgal, bet kad iaunaturki'i
ženklinami speciališkais ženklais
atdaugybe amunicijos, laimingai
sta į Saigon, tai visi pasažieriai rartija, kuri dabar Įniko valdžią
ir apie jų plaukimą privalo but
vyko j Liverpool, Anglijoj.
buva perkeliami j kitą laivą, o savo rankose, "tą žinią slepia,
duota žinia iškalno."
dailydės ir kiti meisteriai tuojaus nes bijosi politiškų riaušių išApart amerikoniškų laivų, tokią daro reikalingus pataisymus ir kilimo.
Rymas. Čia tapo pagarsintas
Londonas. Didelis pulkas talduodama ir keletai neu- laivas
karališkas prisakymas, kuriuomi kininkų lakūnų—išviso
po to siunčiamas į Vladi
apie dvide- pat teisę
suteikiama valdžiai gale pavartoti šimts;—užpuolė liepos 8 d. miestą trajiškų laivų.
Londonas. Tš Mytilene ateina
vostoką.
yisas priemones tam, kad padidinti Bruges, Belgijoj, ir ten padarė vožinia laikraščiui Times, sulyg
Amerikoj šitas Vokietijos atsakymas sukelia neužsiganėdini- Londonas. "Raudonojo Kry-j kurios vokiečiai buk stiprina Konamunicijos išdirbiniu. Privatiškos kiečiams didelių nuostolių.
dirbtuvės bus atiduotos kariškos
mą, nes jis neduoda tiesaus atsa- žiaus Draugija'' sužinojo, kad | stantinopoli naujais fortais. Tukant Amerikos reikalavimų, vokiečiai
valdžios kontrolėm
vartoja ant rusų fron- -tančiai kareivių ir darbininkų piPretoria, Pietinėj Afrikoj. Ge- kymo
notose.
to kitokios rūšies gazus, negu la naujus apkasus, kasa tranšėišdėstytų
jos
nerolas
Čia menama, kad stipri
Botha, vadas angliškos kaaustrų
An' rusų fronto jas, vielines tvoras, >tato naujas
Amerikos augšti valdininkai iš- Prancūzijoj.
riumenės Pietinėj Afrikoj, priėmė
tvirtove Cioritz netrukus bus
paimleiškia nuomonę, kad tarp Ame- vartojami gazai yra tirštesni ir kanuoles Į vakarus nuo Konstanta.
Austrai, sakoma, apleido savo pasidavimą visų kariškų jiegų, korikos ir Vokietijos prasideda la- nuodingesni ir veikia greičiau tinopolio jūrių pakraščio.
tfanšėj? netoli Cioritz, nes bijojo- kias vokiečiai turėjo piet-vakarinėj
bai pavojingi santikiai.. ir kad negu gazai, kuriuos vokiečiai varsi, kad italai jų neapsuptų. Sulyg Afrikoj.
galima laukti kri/.iso. Preziden- tojo Prancūzijoj.
Rymas. Telegramas iš Sofijos,
vieno gando, visas ketvirtdalis itaGen. Botha, Nuraminęs sukilimą
tas YVilsonas, sakoma, tuojaus
Bulgarijoj, praneša j Agenzia
lų armijos dalyvavo mūšyje ant boerų, jsiveržė su savo kariumene
Berlinas.
Laikraščio
grįžta į Wasliin£toną. \Vasliing-Tage- Nazionale
Cioritz fronto, bet nežiūrint dide- i
Ryme, buk turkų mivokišką kolioniją Piet-rytinę Af- tone, sakoma, valdininkai turi blatt korespondentas iš Czernolės italų ugnies ir smarkių
nisteris
Ila-sum
Kftendi išvažiaatakų, riką. Jo kariavimas buvo pasek- tokį įspūdį, kad Vokietija nori vvitz, Bukovinoj, šiaip praneša:
austrai visgi atsilaikė ir italus atir
vo
dabar
ka;l
į Šveicariją.
mingas
jis užėmė visą vo- išsisukinėti, arba, kaip sakoma,
pradėti tary"Rusai fortifikuoja savo p.irumušė. Italijos karalius ir premjekišką koliniįą, kuri ; yra 322,450 Ameriką už nosies vadžiuti ir to- bežį priešais Rumaniją.
bas apie padarymą at>kiro susiD«iug
ras
Salandra, sakoma, buvo šio| bertainių angliškų
mylių dydžio dėl ji neduoda tiesioginio atsa- tūkstančių vyrų kasa tranšėja- taikinimo tarp Turkijos ir talkimūšio liudininkais.
(apie 10 syk^ didesnė; negu Kauno kymo j Amerikos reikalavimus. išilgai rubcžiaus ir stato tvoras
ninkų.

Iš Kares Lauko.

I

buk tarp

vielinėmis pinklėmis. Darbai
su didžiausiu
greitumu.

varoma

kuri

at-j

Iš Berlino pranešama, buk
RuMiestas Arras be-1 rintas priešų kariumenes.
tų pozicijų.
Berlinas. Vokiečių oficiališkaveik suvisu yra išnaikintas; iš-' sijos karės ministerija persergsti Bulgarija užbaigė tarybas su
me pranešime, kurį išleista liepos
ir
katedros
bažny- gyventojus prieš dėjimą perdaug Turkija apie rūbelių pataisymą.
puiki
^riau'a
čia.
Mat vokiečiai, lyg tyčia, vilčių dėl paskutinių rusų pasi- Turkija atiduoda Bulgarijai tu- 8 d, nurodoma, kad Lietuvoje buužsimanė griauti nepaprasto gra- sekimų mušiuose tarp Vislos ir lus Europinės Turkijos kraštus. vo didelis mušis, kuriame rusai,
žumo Franeuzijos bažnyčias.
j Kychovo, nes' lygiai vokiečiai, Matyt tuom ji nori sulaikyti Bul- matyt, smarkiai vokiečius atakavo.
distrikte
vokiečiu
kaip ir austrai, gavę pastiprini- gariją nuo įsikišimo karėn. Jei- Kokioj vietoj tas mušis buvo, kolCbampagne
atakai susilpnėjo; mūšiai čia ėjo mą, vėl mėgina žengti pirmyn gu žinia apie susitaikymą Tur- kas apie tai negalima nusimanyti,
prie Vuaxtery, taipgi giriose prie •kituose kraštuose ir jų laimėji- kijos su Bulgarija yra teisinga, nes vokiškas' pranešimas sako tik
Llirey ir Le I'retre, taipgi prie mai kitur gali išnaikinti pasek- tai, matyt
karėn ne- abelnais žodžiais; kad rusų atakas

su

(Rusijos gubernija Bessarabija
žius dabar užprotestuotų prieš
Cleveland, O. Čia yra Cleve- vokiečių žiauru elgimąsi Belgi- yra ant rytinio Rumanijos parubežio.
land Automatic Machine Company,
joj ir prieš
Austro-Vengrija, sako-

Londono vis praneša apie nePetrogrado.
Viernia. Aiiatrų oficialis pra- patijų, bevežant benziną.
Garramumas
kariumenė
užfraneuzai
Austro-vokiečių
Turkijoj, ypač jos sosVcsges kalnuose
nešimas patvirtina žinias apie tai, laivio kapitonas prisipažino, kad
Tose
ir
Londono
tinėj.
taip,
žiniose
ėmė 3,000 pėdų augštą kalną
kaip
rusų, tapo žymiai
kad rusai pradėjo netik pinti5, bet jis turėjo perduoti
1 lelgcnfuerst.
benziną voFraneuzų turkosy sudrutinta, todėl vokiškas ge- bent dalis yra teisybės, nes Turir
austro-vokiečius
atkakliai
kiškam
palįs
submarinui, tam tikroj,
kompanija pirmiausia apvaldė' nerolas Mackensen vėl mėgina kijoj yra badas, o badą kenčianti
Šitie
iškalno
užpuldinėjimai
ramiai
sutartoj vietoj. Tuomet
žengti pirmyn. Kaip rodosi, ir
nemėgsta užsilaikyti, už užpuldinėti.
kalną, bet ji tapo vokiečių
takad
austrai
buvo
kariški
laivo kapitonas užsmarkus,
savo
taip
italų
skirta nuo franeuziškos kariume- Rusijos karės ministerija neturi
kentėjimus jie turi ką nors
nuo
savo
numušti
ėmė
po
pozicijų
prie
garlaivį su benzinu, vieton
nės, laikėsi vienok gerai 4 die-1 pilno užsitikėjimo, kad taipjau kaltinti, kaltina savo- valdžią r
ir
Krasnik
atgal.'
turėjo
pasitraukti
ki-' galėtų lengvai
'jo jūreivių pastatė savuosius, apir
prieš ją sukįla.
kol franeuzai
stolius.

nas,

rates on application. Address
tk. OLSZEWSKVv Pub.
Halsled St.,
CHICACO, ILL.

(JULY) 1G d., 1915 M.

karės laiko su Italija,
austrai pasigiria laimėji- kas
operacijas.
kiečius
užpulti.
Jai pasisekė mais, sumušimu italų, bet aišku,
kad tie laimėjimai nedidelės svardaug vokiečių paguldyti.
Rymas. Italų šarvuotas skraiTraukimas vokiečių nuo šiau- bos, jeigu iki šiol negali italų duolis Amalfi tapo torpeduotas ir
rių prie Varšavos taipgi tapo su- pirmyn žengimą sulaikyti. Car- nuskandintas šiaurinėj dalyj Adrialaikytas, kadangi sujungtą aus- sokalosi apielinkėse ir Cloricoj tiko jūrių. Torpcdavo jį austrų
stro-Vokiečių kariumenę rusai su- italų kariumenė žengia vis to- povandeninė valtis. Oficialis italų
Prie Gorica ir
laikė j šiaurius nuo Krasniko, liau į šiaurius.
pranešimas sako, kad beveik visi
Liublino gubernijoj.
Nors vo- Plava austrai labai daug savo aficierai ir
jūreiviai tapo išgelbėti.
kiečių ir austrų karės ministe- kareivių nužudė. Mušiuose Ison- Amalfi taikos laiku turėdavo 684
rijos dar vis giriasi savo laimė- 7.0 paupiuose austrai ndžudė jau
vyrus įgulos.
jimais ir vijimu rusų į šiaurius apie 50,000 savo kareivių. Ir
Kuomet torpeda sprogo ir laivas
ir žengimu vis giliau Lenkijon Tyroliuj italų kariumenė nesuskęsti, laivo kapitonas,
nuo pietų, bet ištikro jų žengi- laikomai žengia vis toliau į šiau- pradėjo
Ežero Garda apskrityj pirm negu paliepti jūreiviams šokti
mas
j šiaurius nuo miestelio rius.
"Lai gyvuoja
Krasnik tapo sulaikytas.
Rusų traukiasi dar vis smarkus mū- nuo laivo, sušuko:
lai
gyvuoja Italijai' Visa
kariuinenė tuose kraštuose tapo šiai. Prie Vai Grandė italai pa- karalius,
eilėmis laivo užžymiai sudrutinta, ji gavo ir ėmė austrų stovyklų liniją, iš kur Įgula, išstatyta
amunicijos tiek, kad jos užteks išvijo austrų kariumenę. Ita- pakalyj, atkartojo kapitono šaukslams padeda ir badas, kokį ken- mą ir po to šoko į jūres.
kokiam laikui.
čia
Pietinės Austrijos gyventoSujungtos austro-vokiečių kanors

besnio nuveikti

at

CHICAGO, ILL., PENKTADIENIS,

Dideji

$2.00
S2.50
53.00

Miestas nori jas

kompanijos
išpirkti, jeigu ji perdaug nerei-

!S AMERIKOS,

tuto

LIETUVIAI AMERIKOJ,

kalaus.

1

v

VALDŽIA PAĖMĖ Į SAVO
RANKAS VOKIEČIŲ BE-

ŠOVĖJAS Į

IŠ V/ILKES-BARRE, PA.
Socialistų prakalbos. Nesenai

MORGANĄ

NUSIŽUDĖ.

VIELINĮ TELEGRAFĄ.
Glencove, N. Y. Pašovęs garWashington, D. C. Suvienytų
su
Amerikos turtuolj Morganą,
valdžia
savo
pačmė į*
(Valstijų
rankas vokišką bevielinio telegra- kalėjime sėdintis Frank Holt, paDėl to vo- sinaudojo iš prasišalinimo sargo,
fo staciją Sayville.
kiški laikraščiai kelia triukšmą, per langą nuo 50 pėdų iššoko ant
nors tani pamato neturi.
Juk ir akmenimis iškloto kiemo ir užval- simušė ir tokiu budu pasiliuosanei
vienos
ntra
Vokietijoj
džios nekontroliuojamos svetimo vo nuo U-ismo bausmės.
krašto valdžiai tarnaujančios bePLĖŠIKŲ UŽPUOLIMAS.
vielinio telegrafo stacijos; vokišLivingston, Mont. Prie vakakai gi stacijai primetama neutraliskumo
Pirklybos rinio inėjimo i tautišką parką
laužymas.
ministeris Kedlield savo rašte už- Vello\vstone, vienas plėšikas susieniu ministeriui praneša, kad laikė 12 vežimų, vežančių parkan
Sayville stacija buvo Vokietijos pasažierius, kurių buvo apie šimvaldžios kontroliuojama ir jai ji tas ir visų kišenius ištuštino,
karts laike tarnavo. Ji praneš- atėmė pinigus ir vertesnius daikTelefonu pašaukti parke
davo Vokietijos povandeniniams tus.
stovinti
kareiviai atėjo jau po laiišžinias
laivam-, reikalingas
apie
kui.
Suėmė
du nužiurėtu vyru,
KuroAmerikos
plaukiančius iš
bet
ar jie
ir
laivus
yra
užpuolikai, nežiapie
pon pirklybiniųs
daiktus.
jų gabenamus

Cincinnati, O.

Naktyj liepos

8 d. kilusi vėtra

apėmė visą plo-

tą

gramas,

Ncbraska valstijos iki į lių nuo
ir visuose ant jos kelio i užsidegė

nuo

Oliio,

jog Atlantike,

llalifax,

570

per

listai

my-

expliozijos
gabenantis amuniciją

padarytus,

kas

no

ugnies gesinimą.

Mis

Rytiniuose

AUDRA

kraštuose užmuš-

valstijos

sotiri

kuriais nežinia,

IR

\iJPPER.

fZEPRĮRING RUSTR!f!N GUMS.

LOVJER.

G E RMHh CflMP !N PO LRN U.

DEBESIŲ

\

IS RYTŲ FRONTO.
3
7 žmonės,
Viršuje:
Taisymas
sugedusių austrų sunkiųjų kanuolių.
10 d.
Charles išVokiečiu liageris prie Lenkijos miestelio.
3 vaikai. Mieste St.
Apačioje:
Mies- kitose apielinkėse siautė audra
namai.
griauta
kurie
telis St. Pcters it kaimas C iii-! su debesių praplyšimais,
labai
pridirbo
nuostolių
daug
J[ Berwick, Pa.
m ore tapo veik suvisu išgriauti.
ricmis dar ir daktarai kovoti
Pranešama,
Decatur kad
Lincoln
tenykštė American Car and
apielinkėfe, Nebraska( laukuose. Apielinkėse
\ ieną kareivį nuo kainemoka.
išlėkė
Į|
j padanges
Kanadoj
kilo baisus sukurys, kuris taipgi
Foundry Company padarė kon- explioduoj ančių medegų valdžios rės pasekmių apimtos ligos turi
valstijoj, ledai ir vėtra nemažai
Il- nemažai nuostoliu pridirbo.
traktą su Rusijos valdžia padir- dirbtuvės
blogo pridirbo. Pietiniuose
Vclvct, esančios 20 my- dabar klinika Innsbrucko univėtra
bimui 4.100 tavorinių
linois valstijos kraštuose
nuo
vagonų.
Oucbec.
Žuvo
7 versiteto. Jis, nuo išgąsčio, trulių
InPLĖŠIKŲ LAIMIKIS.
taipgi neriftžai blogo padarė.
o
10 sunkiai sužeista. kus granatai netoli jo, įpuolė j
žmonės,
žmonės.
Greenville, Ala. Keturi plėšidiana valst'tjoj žuvo 3
Waterbury, Conn. \Vater- Manoma, kad tai darbas
vokiškų miegą ir jo daktarai prikelti nesulaikė New York-Xew Or- buryj viskas
kai
valstijas
Vėtra užgriebė taipgi
taisosi, nes darbai .šnipų.
įstengia. Jis nuolatai miega, toišir
pas mus eina begalo gerai.
Dz.
Kentucky, Iowa ir visur daug leans geležinkelio traukinį
(101 daktarai turi jį su pompo1
nuostolių pridirbo. Ohio.valsti- tuštino pacto vagoną, gabenantį
|| Mexikoj, liepos 6 d. Paredon mis maityti, nes prikelti valgyti
Užmušė konduktorių
blogo padaryta pinigus.
Del.

moterjs

tame

ta

joj daugiausiai

miestuose Cincinnati ir

PRAPLYŠIMAI.
Blcomington, 111. Liepos

ir

Dayton.

Paėmė

MeRae.
gų ir

$200,000 pini-

pabėgo.

Wilmington,

Praneša-

ma, kad rusų valdžia da\'ė užsa-

kymą Du Pont Povvdcr Company pagaminimui parako už 60

I

VOKIEČIU INTRIGOS IR

PERSERGĖJIMAI* LAIVAMS. milionų doliarių.
ŠELMYSTĖS.
D. C.
Išplaukę
Washington, D. C. Anglijos, Washington,
Ricc
Ne\v Orlcans į Angljią laivai
iš
Cecil
Spring
Čia pradedaWashington.
ambasadorius
turi gana pa-! Howth Ilead ir Napur, bevie- ma aptarti darbo reikalus, kad
buk
jis
pagarsino,
tikrinimui žinių, jog Suvienytose liniu telegrafu gavo persergėjo j dirbtuvės daugiausiai dirbtų žiekrautuvėse padėta di- mos laiku, tai darbininkai buValstijose yra vokiečių susikal-į mą, jog jų
namitas. Žinoma, kapitonas tuoj tų
aprūpinti darbais.
Jeigu
ibčjimas, kurio tikslas yra sprog-1
ir
krautuves išjieškojo, bet nežinia, joms, dirbtuvėms, randasi reikadinti dirbančias amuniciją
dirbtuves.' ar rado dinamitą. Žinią apie pa- las sumažint savo išdilsimus,
ginklus talkininkams
buvo nu- rietą dinamitą gavo vienas Nevv kad
jos tą darytu vasaros lai\ icnu iš suokalbininkų
arba
profe- Orleans laikraštis, ir tuoj prape- ku, kuomet darbinirkai galėtų
Holt,
sižudęs dabar
o
tas rast sau
uždarbius ant tyro oro,
sorius Muenter. Už išsprogdini- šė jūrių departamentui,
do- bevieliniu telegrafu persergėjo laukuose.
siūloma
dirbtuvių
mą tokių
tiek jau siu- laivus.

po $10,000;
loma už išsprogdinimą
vanos

*

Daugelis

mano,

kad

tai

New ^Tork. Pereitos savaigabenan- yAa kokių štukorių darbas; bet
lai- gai tjfme buti ir ne štukos. Abu- tės
talkininkams
amuniciją
utarninką išėjo ant streiko
čių
buk
Holt, du laivai yra angliški transporti- 8,000 vietinių, siuvėjų ir tos
Kalbama,
pavų.
keliuose lai- niai laivai.
čios unijos 2,000 paseikė pirmuosuareštavimą
prieš
vuose
nas,

padėjo

pragariškas

bet kaip iki šiol,

maši-

tokių

ma-

žinu nesurado.
BATMĖ TURI DIDELES
AKIS.

sius seredoje. Daromi dideli suGAISRAS ANT KARIŠKO
sirinkimai, kur aptariama, ar
LAIVO.
70,000 Ne\v Yorko siuvėjų turi
Philadelphia, Pa. Praeitą ne- prisidėt prie to streiko, kad pridėldienį po piet ant Amerikos
sustreikavusiems.

kariško laivo Alabama kilo gais-

gelbėt jau

Ant laivo tuomet buvo
111.
Chicago,
Dailydžių
Tarrytovvn, N. Y. Po pasi- ras.
ant gy- apie 500 žmonių, o gaisro prasi- streikas
Holt
vokiečio
pasibaigė, ir su tuom
kėsinimui
vasties Amerikos turtuolio J. P. dėta labai arti parako sandėlių. užbaigimu, po trijų mėnesių perbuvo tiek parako, traukos, prasideda darbai visuoMorgano, ir kitus milionierius Sandėliuose
Amekad jeigu gaisras butų jį pa- se miesto pakraščiuose.
Vien
apėmė baimė. Didžiausią
rikos turtuoli John D. Rockefel- siekęs, tai visas laivas butų nu- dailydžių streikavo apie 60,000.
ler saugoja pulkas detektyvų ir ėjęs į skiedras, bet ant laimės Jų darbams nustojus, dar kitų
dar laiku patėmyta ir po jvairiausių darbų
daugybė turėpolicistų. Tik ištikimi darbinin- gaisrą
sunkaus darbo liepsnos jo sustot ir paleist nuo darbo
valandos
Rockefellerio
kai gali užeiti j

f

teritoriją. Saugiai dabojami
vaikai jaunojo Rockefeller.

ir

KALTINA ŽYMIUS SERBUS.

agentai
kapitoną Antaną Siferovich, narį
amerikoniškos ir montenegriškos
Raudonojo Kryžiaus Dr-jos, kuris tikėjosi tapti Amerikoj geNew

suėmė

York.

ir

Valdžios

padavė

teisman

nerališku Montenegro konsuliu.
Kaltina jį užN rinkimą Amerikoj
liuosnoriit Montenegro kariumenei, taigi už laužymą neutrališ-

užgesinta.

200,000 darbininkų. Bėgyje
kokio mėnesio laiko, manoma,
EDISON DARYS IŠRADIMUS darbo mašina visame mieste vėl
KARĖS TIKSLAMS.
pilnai pradės suktis.
West Orange, N. J. Garsus
Amerikos išradėjas Edison
bar sykiu su kitais inžinieriais,
darbuosis, kad padarius naujj
išradimų elektrikos srytyj, ypač
ĮĮ Mexiko sostinę, miestą Mexitokių išradimų, kurie butų nau-v
valdo revoliucijonierių vadoko,
dingi, jeigu Amerika įsimaišytų
vai Zapata ir Garza. Miestą mėj šitą karę.
gina veržti Caranzos generolas
Gonzales, bet kelis jo užpuolimus
Garza ir Zapata atmušė.
Miestas vienok Carranzos kariu-

apie

i visus.

!§

DARBOJAUKO.

pra-

sunaudojimui kalbas prisirašė 11 naujų narių
visą pasaulyje auksą, tai jie vi- papiginta Įstojimo mokestini. Kun.
si taptų studentais. Žmonių bu- Kemėšis dar kalbėjo
apie naudinvo nedaug, ir tie patįs, nelauk- gumą
"Darbininkų Sąjungos," kuri
nesenai So. Bostone į-leigta ir žadami pabaigos, išsiskirstė.
Po prakalbų pastebėjau kalbė- danti leisti naują laikraštį,
einant}
toju prie baro su "skuner^u ran- 3 kartus j savaitę. Pasibaigu praF. Č—kas. kalboms, įsteigta nauja kuopa (ketkoje."
virta) iš 23 narių, kurie užsimokėIŠ CLEVELAND, O.
jo po $1.00 įstojimo. Sąjungos
Lietuviu peštynės. Pancdėlyj, reikalams kun. Meškauskas
paauNeprigulmybės Dienoj, popiet kavo $100; iš merginų daugelis
pas lietuvius visuose kampuose paėmė šerius po $50.00. $20 ir $10.
burzgė armonikų balsai. Jauni-) Išviso pinigų surinkta suvirs $250.
1110
šukavimas ir kojų dundėji- Žmonių prakalbose buvo labai
mas.
Paprastos lietuvių vaka- daug, visi negalėjo svetainėje suruškos, šokiai. Kas iš to išėjo? tilpti.
Vietos lietuviai abclnai
Neužilgo* nuo pradžios kai-ku- mėgota prakalbas ir skaitlingai jas

liarių.

15, su
atsitiko.

sve-

Autru at- dabartinę karę, jos baisenybes ir
karės prie- reikalingumą deii aukas nukentėžastis" ir, "beaiškindamas" karės jusiems
Lietuvoje. Pagyrė šv.
priežastis, neužmiršo kunigų ir Onos dr-ją ui darbštumą ir neatjyjy gaspadinių. Tarp kit-ko, silikim,'i nuo kitų. Dabar toji dr-ja
jisai išsireiškė, kad jeigu socia- turi suvirš 100 narių;
šias

garlaivis Minehaha.
csaučiuo=c kraštuose daug blogo angliškas
vienok pranešė,
Laivo
kapitonas
pridirbo. Išviso užmušta °^ie
Makad
suvaldyta.
suvirugnis tapo
ioo žmonių, ir sužeista
vokad
noma,
vėtros
pagimdė
gaisrą
Nuostolius,
šum šimtas.
nes
laike
kiški
suokalbininkai,
doskaito mllionais

trūksta

komedija
"Kvailą Supras—Aklą Pažins."
Vakarėlyje padainuota kelios dainelės ir "Vyčių
Hymnas," pasilink-

sirinkusieji aukavo.
vėju kalbėjo '"apie

nuo

Mieste Cincinnati ir jo gaisro laivą pripildė nepaprasti;
o troškinanti
dūmai, kurie sunkiapielinkėse žuvo 33 žmonės,

ir suruošta
gražus vakarėlis
Vaidinta vienaveiksmė
gus

sminta tautiškais žaislais. Prie to
visko buvo patiektas
gražus ir
tainėje, buvo vietinių socialistų
užkandis.
Įvairus
Svečių buvo apie
Kalbėtoparengtos prakalbos.
šimtas. Manoma, kad šisai
buvo
tūlas
i.š
atjam
pavyzChicagos
vykęs T. Kučinskas. Jisai kal- dis nepasiliks be pasekmių.
Liepos 4 d. moterų šv. Onos
bėjo dvicmi atvejais. Pirmutini
buvo surengusi prakaldraugija
kartą baigdamas kalbėti, jisai
prašė publikos, kad jam kiek bas pobažnytinėje svetainėje. Kalnors paaukuotų mokslui užbaigti bėtojum buvo kun. Kemėšis iš So.
(moksleivio »iatyt esama). Su- l'jston. Mass. Jisai kalbėjo apie
pas mus, Prano Kavaliausko

UŽSIDEGĖ GARLAIVIS.
Gauta čia teleNew York.

VĖTRA.

i

gautų

savo

riose vietose iškilo tikros sker- lanko.
dynės, riksmas, kliksmas ir po Liepos 5 d. mieste buvo paroda,
gatves vaikymas. Atvyko poli- kurioje dalyvavo ir lietuviai su sacija ir vienus gabeno i policijos vo "Jaunų Lietuvių Benu,'" švilpinuovadą, o kitus j ligonbutį, kur kų benu ir armonikų orkestrą.
kai-'kurie persiskyrė ir su šiuom
Gailiunas.
svietu.
Naktį apie 12 valandą,
kuomet grįžta iš pasilinksminiIŠ TOPEKA, KANS.

vietų, vėl gatvėse buvo baiSis-tas.
Tai yra mažas mieslietuvių šukavimai, keiksmai. telis, daugiausia vokiečių ir ispanų
Tartum
mo

sus

mūsų broliai pavirto į apgyventas.
1
Lietuvių yra mažas
i girinius keturkojus.
Gaila ir būrelis.
Žmonės paprastai dirba
liūdna pažvelgus į tokius žmo- Santa Fe
geležinkelio dirbtuvėse-,
nes...
bet šiuom tarpu
darbų visai nėra.
Clevelande lietuvių yra netoli Gyventi čia
smagu.
Liepos 8 d.
10,000, kurie galėtų daug ką nu- pravežė čia
'"Liuosybės Varpą,"
veikti tautos labui.
Ypatingai pergabentą iš Philadelphijos j San
šiuom laiku, kuomet priešai te- Francisco

visasvietinėn

rioja

parodon.

musų brangią Tėvynę Lie- Miesto gyventojai
iškilmingai suapielinkėse per, visą dieną mu- neįstengia. Badymo su spilko- tuvą, badu marindami musų tė- tiko
savo kelionėje čia suvarpą,
šėsi 18,000 kariautojų Carranzos mis
pečiu, prištų,. šonų 1 vus, brolius, seseris, galėtume,
Jonas Puskunigis.
stojusį.
ir Vilios. Carfanza nužudė 600 ligonis visai nejaučia. Granatos aukaudami
po maža, sudėt didekariautojų. AJbiejų pusių nuo- cxpliozija vienok jo visai neuž- lę sumą ir tuom ten Tėvynėje
IŠ SO. BOSTON, MASS.
stolius paduoda ant 2,000 ka- gavo.
broliams bei seserims parūpinNaujos organizacijos reikalai.
riautojų.
tume
kąsnį duonos. ClevelanKun. Kemėšio veikimas. PastaJ| Francuzijos valdžia uždrau- diečiams reikėtų išsižadėti to kas
laiku susitvėrė čia nauja
j || Petrograde pasimirė nepa- dė gabenti į užsienius auksą iš atsitiko Neprigulmybės Dienoj, ruoju
organizacija vardu: "Sąjunga Lieprastas rusiškas poetas, didysis
gali tai daryti vien ir griebtis pavyzdingesnio užsi[Francuzijos;
tuvių Darbininkų." Tos organicaro
giminės poetas Konstantui [tautiškas Francuzijos bankas.
ėmimo.
tikslu yra skelbiama su-Konstantinovič. Po savo eilėClevelando Kaziukas. zacijos
traukti
visus
katalikus darbininkus
mis, kurių jis. nemažai parašė,
|Į Carranzos kariumenč užėmė
ir
leisti
ir tai gražių, jis
j
jiems dora katavienybę
IŠ NEW PHILADELPHIA, PA.
pasirašydavo
o Zapatos genesostinę,
likišku
darbininkišką laikraštį, kukriptonymu K. R. Kaipo poetas, rolas
Piknikas.
"Pasikedeno." Liesu
savo
kariauGonzale§
ris rūpintųsi darbininkų reikalais.
savo
Ijisa
ciesoriška kilme, ma5 d. vietinė "Vyčių" kuopa patojais pasitraukė j Guadaloup. pos
Prie tos Sąjungos prisirašė apie
ityt, nesididžiavo.
rengė "pikniką" girioj šalę miesto.
50 žmonių ir sudėjo apie SI,000,
] Vera Cruz atėjo 6 milionai Buvo ir
programas: vaikų lenktysidabru.
laikraščio leidimui.
tie
doliarių
naujo
Pinigai
ir
priĮstoji|| Francuzija
nės ir kiaulės "gaudymas." LieVokietija sumas į Sąjungą
vienas doliaris.
sitaikė ir apsimainys nelaisviais, guli amerikoniškiems ir kitiems tuviams
yra
piknikas nepatiko, nes, vieMėnesinė mokestis 20 centų (už
neimančiais dalyvumo karėj. Da- svetimiems kasyklų savininkai"; ton
lietuvių
muzikantų, buvo ang-N
ir kompanijoms.
bar sutikta
tą
mokestį bus gaunamas ir laiklai. Apie 100 ypatų--vyrų ir merapsimainyti paimtais
nelaisvėn kunigais, daktarais,
raštis).
Sąjungos dvasišku vadoapginų—apleido "Vyčių" pikniką ir
vu yra kun. F. Kemėšis,
tiekininkais, sanitarais ir civilišIš
pirmininir
||
Anglijos
Prancūzijos visu pulku nuėjo pas lenkus, kur
kais valdininkais.
ku—p. M. Zoba.
(Pirmininkas
Amerikon, vieton aukso, atsiun lietuviai griežė.
tačiaus niekur pats nedirba, bet lik
tė daug kitokių amerikonišku akNors pavadinau "Vyčiais," bet
|| Bulgarijos sostinėj Sofija, cijų, per tai Amerikoj nupuolė jie nuo tuio laiko vadina save į darbininkų vadovu yra).
Dabar taja organizacija rūpinaprasidėjo teisine byla suokalbi- vertė geležinkelių akcijų.
"Up-to-date Club." Vėliaus žada
si
ninku, kurie su pamesta bomba
daugiausia kunigai.
priimt šventojo (by kurio) vardą
Kaslink jos naudingumo bei reinorėjo užmušti Bulgarijos kara- || Žinia iš
ir
įsteigti pašelpinę draugiją. Prieretrogrado praneša
lių Ferdinandą. Aikštėn išeina, laikraščiui
kalingumo bus laiko vėliaus pakalTemps, kad rusų valdžia žastis nešivadinimo vyčiais ta, kad
bėti, ir galop ateitis parodys, ko ji
jog visą suokalbį surengė Rusipradėjo darbą išpildymui prižadų, negauna iš centro "čarterio." Beto,
ir
jos
verta, pastebėtina vienas musų kuSerbijos šalininkai. ^ kurie
tapo duoti lenkams, kuomet šie "Vyčiai" neužganėdinti tuom,
kurio negalima užtydidis kunigaikštis Mikalojus
kad tula dali* jų sumokėtų pinigų nigų darbas,
prilėti.
|| Kaip matyt, ka**ę vedančios
žadėjo duoti Lenkijai autonomiją. eitų į Katalikų Federacijos kasą.
Dievo Namas pavirto j salę bizEuropos tautos iki šiol nužudė Geresniam
dalykų apsvarstymui Anot jų: "Jci£11 organizacija pati nio ir klerikališkos
jau 8,770,810 kareivių užmuštais,
politikos platižymus, įtekmingi lenkai, rusų val- negali savo turto 'kontroliuoti, te i
sužeistais ir nelaisvėn paimtais,
niniu!.
anaiptol
negirdėNuėjęs
dininkai ir parliamento nariai bu- męs nepristojam."
kas reikalinga katalikams girtaigi beveik dusyk daugiau negu vo
si,
susirinkę pereitos savaitės Liepos 3 d. tūlas anglas Mc. su dėti
žuvo per 10 metų Napoleono kabažnyčiose. Evangeliją išklaupanedėlj
konferencijom Svarstyta lietuviu K. S. gerokai apsikedeno. sęs, nieko daugiau neišgirsi, kaip
rėse.
Čia dar nepriskaityti nuoI
tai, kokiu keliu butų o*ran- Anglas kirto lietuviui į veidą porą
stoliai Italijos ir Montenegro. apie
tik nepatinkamu ypatų plūdimą ir
kiaus j vest i Lenkijoj autonomiją. "punčių," o lietuvis perkando angFrancuzija nužudė: 400,000 užlui pirštą ir pilvą. Teisme abudu partijinę agitaciją.
muštais, 700,000 sužeistais ir
[ bažnyčia susieina apie 1000
buvo "best."
Korcsp.
300,000 nelaisvėn paimtais; Ang|| Austrų laikraštis Neues \Yiežmonių išklausyti šv. Mišių, pasiKiekvienas tikintis žmo-.
lija: 116,000 užmuštais, 229,000 ner Tageblatt buvo patalpinęs
melsti.
IŠ PITTSBURG, PA.
sužeistais ir 83,000 nelaisvėn pa- straipsnį, kuriame bjauriai užsij Dievo namus, nori išatėjęs
gus,
Mirė.
Liepos 3 d. pasimirė
imtais; Rusija: 733,000 užmuš- puldinėta ant prezidento "VVilsogirsti gero pamokinimo, kurisai
tais, 1,982,000 sužeistais ir 770,000 110 ir abelnai ant amerikonų po Kazimieras Grabliauskas, 36 metu suramintų žmogų jojo' rūpesčiuo8 dienu dešinės kuno
nelaisvėn
Ret šiądien musų bažnyčioje
se.
paimtais; Vokietija: to, kaip prezidentas Wilsonas iš- amžiaus, po
pusės suparalyžavimui. Pragyve- to nėra.
482,000 užmuštais, 832,000 -su- siuntė antrą notą Vokietijai.
Jau bus antras mėnuo,
16 metų. Paėjo iš
žeistais ir 233,000 nelaisvėn paAmerikos ambasadorius Pen- nęs Amerikoje
kai, vieton pamokslo, laikoma praimtais; Austrija: 341,000 užmuš- field užklausė Austro-Vengrijos Karvelių sodžiaus, Gruzdžių para- kalbos, aiškinama apie nrujos Sątais, 711,000 sužeistais ir 183,000 valdžios, ar ir ji tos pačios nuo- pijos, Šiaulių pav., Kauno gub. jungos reikalus. Tam rods, butų
nelaisvėn paimtais; Belgija: 47,- monės, kaip minėtas laikraštis. Lietuvoje paliko motiną, 3 brolius parankesnė vieta salėje, bet ne bažir 2 seseri, Amerikoje—pusbroli
000 užmuštais, 160,000 sužeistais Po to
Austro-Vengrijos valdžia St.
nyčioje. Platindami biznį. kitų
Grobliauską ir daugiau gimiir 40,000 nelaisvėn paimtais; jteikė ambasadoriui
laikraščių leidėjus musų
lietuviškų
formališką
Serbija: 64,000 užmuštais, 112,- atsiprašymą už ano laikraščio už- nių. Prigulėjo prie "Dr-stės Aug- pamokslininkai vadina kapitalistais.
ščiausios Prieglaudos Amerikoje."
000 sužeistais ir
50,000 nelaisvėn sipuolimą, o cenzorius, kuris tą
Ištikro kiekvienas geras katalipaimtais; Turkija: 45,000 užmuš- straipsnį praleido, tapo nubaus- Palaidotas su bažnytinėmis apeigo- kas turi parausti girdėdamas ir mamis.
S. M. G.
tais, 90,000 sužeistais ir 46,000 tas.
tydamas, ką musų vietinė dvasiškinelaisvėn paimtais; Japonija: 300
ja daro; manydamas, kaip bažnyčia
IŠ ATHOL, MASS.
užmuštais, 910 sužeistais. Ne|| Du vyru tapo nuteisti mi
yra verčiama klerikalų partijos
laisvėn japonų nepaimta.
riop Sofijoj, Bulgarijoj. Juos Iš lietuvių gyvenimo chronikos. įrankiu.
tiesiog

nosies,^

Į

|Mcxiko

Norima taipgi sužinoti,
kapitono surinkti Raudonojo
menės apstatytas, jin maisto priKryžiaus Dr-jai pinigai ištikro
Rochellc, 111. Vietinės Ro- vežti negalima. Valgio produkjai teko ir ar visi jai teko? Už chelle dirbtuvės atsisakė nuo Ru- taf per tai neišpasakytai pabrantą patį prasižengimą traukia at- sijos užsakymo dirbdint karės
go, mažiau pasiturinti nieko nusakomybėn taipgi buvusį Monte- reikalams šrapnelius, nes Rusi- sipirkti neįstengia,
jie priversti
ministerį Jovo ja reikalavo, kad padirbti šrap- badauti. Už
negro užsienių
kvortą
pieno reikia
Matanovich ir kokį ten Sava neliai butų siunčiami
per Faci- mokėti doliarj, o už kiaušinį 25c.
GjUraškovich.
fifco uidjurį Siberijon, o kompanijai tas išrodė neparanku.
j| Šveicarijos valdžia pasiūlė
NORI MIESTUI PARDUOTI
Vokietijai vasaros laike .paimti
GATVINIŲ KARŲ LINIJAS.
Pittsburgh.
Devyni šimtai pas save dalį vokiškų karės našKlausytojas yra
Turinti čia darbininkų sugrįžo prie darbo į H.
Detroit, Mich.
laičių. Mat didesnė šveicarų dakaltina už pasikėsinimą ant Bul- Vietos Jonai gražiai apvaikščiojo draudžiami ir agituojami neskaityti
gatvinius karus Detroit Raihvay K. Porter Co. dirbtuves kuomet lis yra vokiečiai, tai jie vokie|| Karė ne tik naikina žmo- garijos karaliaus Ferdinando gy- savo varduves. Keli Jonai, susidė- laisvesnės spaudos; norima, kad
Co. pasiūlė savo mieste esančias įtoji gavo nuo
Rusijos valdžios už- čiams ir stengiasi nors tokiu bu- nių turtus ir gyvastis, bet pa- vasties. Iki šiolei nieko
apiel ję krūvon, pasamdė svetaine, kiek- visur butų antgalvis "R.-K." kada
«Srų linijas miestui parduoti. sakymą dirtrfint jai garvežius. J <!u
padėti.
gimdo ir liaujas ligas, su ku- pasikėsinimą negirdėta.
] vienas pasikvietė artimesnius drau- pasibaigs šios prakalbos bažnyčiokumo.
ar

jc nežinia. Są jungon negalės pri- [iš So. Otru.hos jau gauta aukų. Pruseika, matydamas, kad ištikVilniaus g
gulėti tie, kurie neatlieka išpažin- Apie drabužių rinkimu jisai gan rųjų
blogai, šaukia: "Dievuliau, neša visiems, k
ties, kurie turi saliunus ir kiuie '"gražiai" nupasakojo. Iš kun. Jo- kas čia
=

fonus
tinant

giedojo lenkiškai per pamaldas, lietuviams skiriamas, ir sutrukdė kunigui atlikti lietuviams
paskirtas pamaldas. Devintinyj
gi Rudziškėse tą patį padarė lenkai per gegužines lietuvių
pamaldas ir mišparus. Kunigui litaniją lietuviškai užgeidojus, lenkai užtraukė lenkiškai, kurstomi
keleto nesubrendusių vyrukų ir
poros pusmergių,
tarpe kurių
ypatingai atsižymėjo Jurgis P—
nis.
Tokia betvarkė giedojime
tęsėsi ne tik per gegužinės pamaldas, bet ir per mišparus, kuomet
buvo giedama lietuviškai.
Kai-kurie agitatoriai paskiau pasigyrė, kad butų padarę triukšmą procesijos laike per miestelj. Tik procesija per miestelį
nėjo, vien atsibuvo ant šventoriaus, kur agitatoriai nesugebėjo
padaryti betvarkės. Ši betvarkė
butų galėjusi pavirsti net į didį
skandalą, tik ačiit vietinio klebono taktingumui peštynių pačioj bažnyčioj neįvyko.

pra- mij,
nau-

Tarpe žmonių
kariumenėpy
tas bjauriausiais katalikais.
Lietuva nematė amerikt.r.iškų ljla- rybė šaukiasi prie Dievo." ]r
taip
Išleidimui naujo laiknv-čio yra kių" labai aiškiai ir vaizdingai pa- stovėdamas kokią 15 miliutų ir marenkamos paskolos. Tie, kur'e pa- rodo, kaip musų klebonas atsineša tydamas, kad neduos publika jam nius 60 kap., kelines—50 kap.,
salbčti, Pruseika prasišalino.
rankšluostį—20 kap., nosinę skaskolins, negaus nuošimčio. Jeigu Į moterų pradėtąjį darbą.
Kitas
atsitikimas.
žeKuomet
atsiimti
Socialistai
norės
kad
įduotus
skolintojas
matydami,
nepa- relę—9 kap., autakojųs—15 kap.
miaus
mėnemetais
tai
duoti
turės
pasira:ęs
prieš
savo
porą
jiegs
notą
publikos j
pinigus,
pusę paversti,
ci
Čionai gauta. Šuftskų (Mar.
1 irma, reiškia laukti melus, ko sių atvažiavo iš Chicagos Į So. susirinkimą uždarė. Ir taip visas
Omahą pas gimines, tai kun. Jo- tas opus klausimas tarpe socialis- apskr.) vikaro kun. M- Brundzos
gausi savo pinigus atgal.
naitis
per pamokslą pasiskubino tų ir Grikšto likosi neišrištas.
1 laiškas, rašytas
Liepos 4 d. baigdamas sakyti
Įšrutyje (Instersavo parapijomis apie
Ant
"painforjį
aiškiai
t.
rytojaus,
y. liepos 10 d. burge) gegužio 14 u. Kunigas
pamokslą, kun. Žilinskas.
muoti." Toji "informacija" buvo Grikštas vėl susišaukė
publiką į se- Brundza jau antras mėnuo esąs
palakė, kad "Jau laikas katalikams
daugmaž
sekančioje
formoje:
So.
t.
nąją
Turime
netoli
vietą,
"Laisvės" Įsrutyje drauge su dešimčia kiturėti savo spaudą.
y.
važiavo viena pora, gyvena kaip
ant
iš
kas
ir
bet
durių,
Grand gat- tų tokių pat. Rašo, gyventi neBostone du laikraščiu,
Roebling
^unes bc jokio šliubo."
ir
Paskui,'
vėl
žmodrožia
veda
vių,
socialistams per perblogiausia, tik nuobodu, kad
jų? Vienas redaktorius
:>i\\ !ctrs
save mano tevą,
I
pas
maleiti
bet
kr.lnierių,
nes nuo doros, kitas gali
jau stipriau ir drą- neturi knygų skaityti. Maitiną
vėl davė "pipirų."
siau.
Žodžiu,
visą
redaktoriui
Išvadina
socialistus judo- neblogai; ko trūksta, gali dasiku skaldyti, trečiam
sukėlė prie atvykusįjį.
parapiją
į
renes
ne
bet
šiais,
jie privertę Tautiško pirkti, tik pinigų trūksta.
vieta "ant pakorimo,"
Paduodu
šiuos
Namo
faktus,
kadangi
užimti."
savininką, kad jam neduotų
daktoriaus krėslo
|
"Lietuvos'' No. 27-tame pastebė- salės prakalboms
Nesenai sužeistųjų kareivių
laikyti ir tuomi
(ierb. klebonas tačiaus neįvarjau korespondenciją, kurioje pat- sumindžioję šios šalies laisvės žo- traukinis pro Vilnių pravežė ir
dino redaktorių, kuriam kas prisai kun. Jonaitis nušviečia save ir dį.
Daugiausia teko Pruseikai, Šu- 8 metų berniuku Žuromskį iš
klauso. Toliaus pasakė: "Męs tusavo veikimą labai gražioje švieŠalčiui ir Grigaičiui. Išva- Kauno gub. Jisai buvo radęs
kiui,
rime čia Bostone gerą mokytą
Po tokių atsitikimų, kai]) dinęs juos visokiais
soje.
"niekšais," pa- nedidelę bombą ir norėjo ją pražmogų, kuris tinka redaktorium, augščiaus
sunku butų sakė, kad netoli
minėtieji,
jau esąs jiems ga- mušti akmeniu. Bomba sprogo
kurir. tikrą šviesą tarp žmonių
kun. Jonaičio pakvietimą las.
išpildyti
ir apdegino vaikui veidą ir nuneš. Taigi visi nesigailėkite pinigų, ir
Vyriausio karvedžio parėdyužeiti pas jį, kad "nesusiprati-, Pagalios užleido
traukė
kairiosios kojos du pirštu. mu uždrausta
kriaučių unijos
duokit; įkursime savo spaustuvę mus" "išaiškinus."'
įvažiuoti į Kauno,
.S". A. Zolp. delegatui pasiaiškinti arba
ir turėsime katalikų spaudą.'
pasakyGardino,
Varšavos,
Siedlecų,
ti ką nors prieš
Grikštą. Tas, užGegužio 23 d. atėjo Vilniun Brest-Litovskio, Liublino, CholVietos žmonės linki pasisekimo
IŠ BRIDGEVILLE, PA.
lipęs ant pliatfornios, sako, kad sužeistųjų traukinis, vokiečių lak- ino ir Ivangorodo miestus be
lietuviu spaudos platinimuisi ir saGrikštas esąs blogas
Gaisras.
tuParapija.
žmogus ir stytuvo apšaudytas. Vienas va- tam tikro leidimo nuo savo gyLiepos 5 d.
ko, kad juo daugiau laikraščių
kaipo
tokj
buvo
jie
didelis
pasistengsią j j pra- gonas buvo gerokai pagadintas, venamosios vietos apskričio šta-"
Bridgevillės ir apielinTaipogi
rėsime, juo geriau bus.
šalinti iš Suv. \ aisti n
kės
lietu
viii
susirinkimas.
j j Turkiją. langai išdaužyti. Iš žmonių nie- bo. Vietose, kur stovi veikianparapijos
nurodoma j tai, kad vim Amerikos
Grikštas
kad
atsako,
Laukta
laikas paro- kas nenukentėjo.
Atnc
atvažiuojant fcunigo.
čioji kariumenė ir kur randas jos
lietuvių laikraščiai niekuofnet
kuris
iš
dysiąs,
važiavo
važiuos
kun.
iš
Sutkaitis
jų
PittsTurštabai, uždrausta išeiti gatvėn
laidokauj
eiti
vogti,
ragino žmonių
ir pranešė vietos lietuviams, kiją.
nuo sutemus iki aušros.
nuo
tie
burg'o
Apsigynimui
nuodijau-j
ti, girtuokliauti, bet, atpenč,
(irikšto
kalbos
kad
matyt mūsų pub- čių gazii, kuriuos vartoja šioje
bridgevillicčiai jau gauna kulaikraščiai visuomet nuo panašių
Pamaldos prasidėsiančios likai patinka, nes jisai nesilaiko karėje vokiečiai, Vilniuj dirbami
tie laikraš- nigą.
ŠVENTEŽERIS,
Todėl
draudė.
dalykų
o tiktai
18 d.
kalba,
šokdamas
atva- temos,
ne nuo liepos
nuo taip
respiratoriai.
vadinamieji
Seinų Apskr.
Kunigas
O
jeigu
buvo
čiai
naudingi.
kas nedėldienis iš l'itts- vieno dalyko prie kito, priminda- Jau es."į bent kelios dešimtįs tožiuosiąs
dūdelės,
šoka
klerikalų
visi
sulyg
Vokiečiai padarė čia labai daug
mas tai vieno, tai antro
socialisto kiu respiratorių paruošta.
Kun.
tai dar nereiškia, kad juos galima hurgh'o pamaldų laikyti.
kai-kur atėmė tiesiog
nuostolių,
ir pridėdamas
Nuo nuodijančių gazų miršta
prie kiekvieŽmonės to- Sutkaitis išskaitė, ko dar trūksta! vardą
iš sakyklų niekinti.
paskutinį
turtą.
no
Daugiaushi jų
riebių juokų. Žmonės renkasi netaip jau daug—iš šimto mirir prašė, kad kas
ap-(
limus sako, kad šioje laisvoje ša- bažnyčioje
buvo
kainuose
arti plenprisikimšę
Kelios ypatos ap- pulkais į jo prakalbas ir atydžiai tinai užsinuodija apie 15 žmoto: Ežerėliuose, Babruose ir kilyje niekas neturi teisės varžyti siimtų nupirkt.
klausosi
siėmė kai-kuriuos daiktus nupirkti.1
išrodinėjimo socialistų nių. Bet kai-kuriam laikui daug
kitus ir versti juos priklausyti prie
kur jie labai nepadoriai elblogų
Grikštas ir pais sa- kareivių esti priversti pasitraukti tuose,
darbų.
kun.
Sutkaitis
žmoKaip matyt,
rimtai)
kokios nors partijos. Sulyg
Čia prusai netik ką ėmė turgėsi.
Respiratorių dirbimas
lie- ima Bridgeviilės parapijos reikalus vų prakalbų kitaip nevadina, kaip iš eilių.
nių kalbos: "Visi męs esame
tą, bet naktimi vaikščiojo pasigėrę,
tiktai 'Vopkėmis." Bet
labai
yra
lengvas.
tos
kijojo
tvarkyti.
tuviais; vieni esame katalikais,
j ieškodami valgių, priežasčiauda"sorkės" labai kaitina
musų sociaTą pačią dieną vietos lietuvio
pabrėžiama,
ti -kitokiais, bet
mi, mušdami žmones. Taip Bablistus.
VILKIJA,
Zarasiškis.
visi er-ame lietuviais. Todėl tarp Adolfo Juškos stuboje sudegė raruose vieną vaikiną
gerokai sukuKaimo Apslcr.
Kas buvo
n:us turėtų viešpatauti broliška mei- kandai ir drabužiai.
lė, o dvi merginas, nuo krosnies
IŠ VVESTFIELD, MASS.
Gegužio 25—26 d. visiškai liko nusitraukę, išstūmė laukan ir ten
Niekindami kitus lietuvius, •tūboje, viskas dingo ugnyje; net
lė.
Vietos
Parapijoje.
ir pinigu kiek turėjo prie savęs, ir
lietuvių sunaikinta gaisro liepsnoje m. Vil- kaip norėjo,
rvusų mokytojai ir mus, katalikus,
taip su jomis darė.
klebonas, kun. K. Vasiliauskas, kija,
taip-pat sudegė ant dešinojo Ilgai pamįs
mokina savo brolius niekinti. To- tie buvo palikti po paduska ir dinvargdieniai
uoliai rūpinasi savo
šią karę ir
parapijos rei- sudegė ant dešiniojo Nemuno kran- jo
kiu buriu musų mokytojai veda go ugnyje. Kuomet ugnis iškilo,
baisenybes.
kalais. Turime dabar
bažnyčią, to Seredžius.
Visa šeimymus ne prie visų lietuvių vienybės, namie nieko nebuvo.
bet jinai maža.
bus
Neužilgo
na buvo išėjusi j svečius pas kaivalandoGyventojai, netekusieji savo gylabai
šioje
reikalingos
taip
pradėta
ŠIAULIAI.
su bažstatyti
kleboniją
mus myną.
ir
Kuomet
tos
nuo
venimų,
bet
bėga į Ukmergę ir kitus
gi
gavo
žinią
vienybės
tolyn
je,
nyčia.
Vietinis
klebonas
smarkraštus.
Grafo Zubovo dvare vokiečiai
parbėgo namon, buvo pervėlu ką kiai
traukia."
kariauja prieš socialistiškus i
iš liepsnų.
(Jaisro
žmo- nors gelbėti
kurie
padarę
nuostolių apie 80 tūkstanPastangomis veikėjų,
laikraščius ir draudžia juos skaiPANEVĖŽYS.
čių
rublių.
nėms duoda progą panašiai san- priežastis, nežinoma.
Gubernijos bravoro
tyti. Čia buvo nesenai atsilanalaus
dalis
kita gi išpilta.
Darbai
ir
dirbtuvėse
buvo
išgerta,
suardyti
Iš Panevėžio apskričio iškraukasyklose
bandyta
protauti,
kęs koksai tai agentas, kurisai
eina
visas
18 sodienas.
Dirbama
10
čia
Šiaulių
chorą,
gerai.
valsčiuj
sudegė
metų
visi
per
gyvuojantį
esantieji po policijos
papigintomis kainomis siūlė už- styta
džių.
kuriame priguli 45 gerų daininin- Kaip kada priimama ir naujų dar- rašyti minėtosios
pakraipos laik- priežiūra.
Stasys. raščius. Kai-kuriuos užsirašiukų. Sin reikalan yra įmaišytas bininkų.
vietos lietuvių bažnytinis sv. Petro
ŠIAULIAI.
sius teko vėliaus girdėti
gailinIŠ BROOKLYN, N. Y.
choras.
Nuo smarkaus šaudymo gegužio
ties, kam tokius laikraščius įsiKURŠĖNŲ-MAŽĘIKIŲ
31 d. Šiauliuose vėl ištiko gaisras.
Grikštas ir socialistai. Jau, ro- leidę savo namuosna.
APIELINKĖJE.
Apsigyvenus Bostone p. M. Petrauskui, tasai choras žymiai su- dos, f:us metai laiko, kaip pas mus
vidumiesto
kartį
Šį
sudegė
pats
Phavijas.
Kuršėnų klebonas Novickis išsėdėstiprėjo ir dabar jau net solistų pradėjo savo veiknią I. \V. W.
rys—Didžioji gatvė: Kričino, Go- jo rūsyje 56 valandas. Ir tai neišDarbo daug
turi. Malonu girdėti, kaip puikiai atstovas Grikštas.
co ir kitų namai, Centralis viešbuPasirodžius
vengė priepuolio.
P>et kun. dar nepadaryta organizavime tos
tasai choras gyvuoja.
tis, Kauno Ūkio' Draugijos Sindi- jam klebonijos
prieangyje, kaip
Kemešiui, kurisai čia dabar yra, pa- unijos, bet mūsų socialistus įgąskatas, cerkvė (prre rinkos ir t.t.). tik tuo laiku
sprogo granata ir
sirodė, kad dalykai turėtų kitaip dino taip, kad jie (socialistai) praGyventojų mieste beveik visai ne: nuvertė visą prieangį (gonką);
beliko.
stovėti, negu kad šiądien jie stovi. dėjo teirautis, kokiu budu butu gaklebono nekliudė, tik kontuzijaVietinės "Vyčiu" kuopos vardu, li: na Grikštą iš Brooklyno prašaVILNIUS.
vo; šoviniui prazvimbiant pro šaKAMAJAI,
kaipo jos atstovas, bet be jol<io linti.
lį, oras ten taip praretėjo, kad
Kas diena Vilniaus gyventojų
Ežcrčniį Apskr.
įgaliojimo, atėjo jisai choran ir Grikštas, laikydamas prakalbas' vis
labjau pajuntama cukraus ne- Gaisro ugnyje išdegė visas mies- žmogaus kraujas iš vidaus užpradėjo "aiškinti," kaip bus ge- ant gatvės, ties "Laisvės'' durimis,1 dateklius
Vilniuje.
Jau kelios telis. Išliko tik bažnyčia ir kelios liejo visą kairę akį, ir ji dabar
rai, jeigu susivienyti su "Vyčiais." labai užsipuola ant sąjungos sočia-1 dienos
Gyventojų miestelyje stovi raudona, it viena žaizda.
daugelyje krautuvių ir net bakūžės.
l'icveik visi pristojo išvien dirbti, 1 istų ir jų vadovų, ypač ant Fru-'
buvo
Kas-žin, ar nepages.
didesniuose sandėliuose nėra nei
apie V/2 tūkstančio.
bet pasirodė, kad to neužtenka, seikos ir Šukio.
Kiekvienu sykiu'
svaro cukraus.
Mažose krautuvėViekšniuose išpradžių baidytakad kun. Kemėšis nori, idant viso sakydamas prakalbas, išvadindavo
SMOLENSKAS.
kur dar jo yra, svaras kapolėse,
si, šaudant; paskui taip priprasta,
choro nariai liktu "Vyčių" nariais 1 Mušeiką ir Šukį, kartais ir Grito cukraus parduodama po 23—25
Gegužės 24 d. d-ro Radzvickio kad vaikai ėmė bėgioti i >oziir kad choras butų "Vyčių," o šv. gaitį su Michelsonu, visokiais darbute liko įkurta "Smolensko Liekap.
cijas su kareiviais šuvinių gilzų
Petro
vardą chore panaikinti. bininkų "nenaudėliais," "melagiais"
karės apygardos vy- tuvių Susišelpimo Draugija." Dr- rinkti. Ten
Dinaburgo
drauge guli ant pilChoro nariai nesutiko >u tokiu ku- ir "apgavikais."
Priparodymui, riausis viršininkas įsakė Vilniaus -jos Valdybon išrinkta:
pirmininku vo ir laukia, kol kareiviai išnigo užmanymu ir nutarė vardo kad jisai teisingai socialistus ap-'
policijai sužinoti tų prekininkų Paulius
Matulionis, pirmininko šaus.
nerainyti ir, kaipo choras, prie kaltinąs, turįs du "baksus" visokių
vardus, kuriems Vilniaus ir N. Vi- pavaduotoju Jonas Moigis, iždi"Vyčių" neprigulėti, palikdami faktų, kuriuos galįs perskaityti,1 leikos
stotyse yra atsiųsta cukraus, ninku d-ras Petras Radzvickis,
laisvę kiekvienam prie tos orga- jeigu tiktai socialistai panorėtų.' ir
ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJA.
įsakyti jiems tuojau atsiimti jį raštininku Petras Križananskas,
dirba

saliunuose,

pasidarė.''

nors

jie

butu ge- naičio kalbos

paimtas sakinys "Ar girdėti bal^?.': "Aha! ir

jokus
tyĄ jiems iždo pinigais
užm'gkag^ už batus
ir baltinius sulyg toMos kainos:
už batus—7 rub.^50 kap., marški-
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IS LIETUVOS.

^

nizacijos prigulėti ar neprigulėti į Bet, anot Grikšto, socialistai biją iš
stočių ir pardavinėti. Jeigu kandidatais: Elena Baronienė ir Vašakėnuose J. E. Vyskupas geTokiu budu paliko, kaip ir buvo, pareikalauti, nes žiną, kad perskaigužio 16 d. pašventė kuniguosna
per tris dienas prekininkai neat- Konst. Baronas.
1 ažnytirris choras šv. Petro vardu. čius,
jiems patiems busiąs galas. siims savo cukraus, tai jisai bus Valdybos adresas:
Smolensk, šiuos Žemaičių seminarijos kleriApsiriko kun. Kemėšis.
Galų gale socialistai pasiryžo pa-' rekvizuotas.
kus: Vincentą Beinorį, Antaną Bradom
Dachovskaja
Močulskaho.
ul.,
Žmonės nesupranta, kam dar
rodyti, kad jie nebijo tų dviejų'
Ten galima rašyties Draugijos na- zaitį, Vladislovą Butvilą,
į
nukentėjulietuvių
dr-ją
Į
Joną Gu"Vyčių" choro čia prireikė. Yra (pundų faktų ir štai liepos 9 d. su- siems dėl karės
šiomis die- riais, mokėti mokestis, padavinėti rauską, Peliksą "Ereminą, Juozapą
šelpti
du chorai (bažnytinis ir "(iabi- šaukė
viešą susirinkimą Tautiška- nomis kreipėsi kelios latvių šeimy- prašymai ir atlikti kiti reikalai. Jauliuną, Petrą Kaubrę,
Povilą Laos"). Jie ramiai sau plėtojosi. me" Name, pasikviesdami Grikštą'
—

nos, pabėgusios iš Kuršo gubernesusipratimus tuose choruo- su visais jo faktais. Salė prisirin-1
nijos. Visiems latviams suteikta
;e, reiškia-kenkti patiems chorams. ko
pilna žmonių, ir Šukys atidarė pašelpa pinigais.
Nesusipratimų kėlėjams matomai susirinkimą.
Liet. dr-ja nukent, dėl karės
*tipi kas kita, o ne tų chorų gero- Paaiškinęs tikslą susirinkimo,
atidarė Gelvonyse, Vilniaus
šelpti
Ex. Bajoras.
/ė.
su faktais.
Grik-1 gubernijoje, naują savo skyrių.
i pakvietė Grikštą
Rugių, miltų kaina Vilniuje
jštas pasirodo drąsiu ir žengia antį
IŠ SO. OMAHA, NEBR.
estrados
su pundu laiškų.
Grik—153
k. Draugijos gali gauti miesj
Nesenai št?s paduoda vieną laišką, kad' to
Keistas pasielgimas.
valdybos sankrovoje (Vilniaus
lietuvių moterų "Šviesos" draugi- balsiai perksaitytų. Liutkus
g-vė, 25). Įpirkimas daroma miesja sukruto rinkti aukas, drabužiais deda skaityti laišką ir pradeda dre- to valdyboje.
nuo bėti.
Publika juokiasi.
ir pinigais, nukentėjusiems
Susinerkarės Lietuvoje. Tuotn tikslu bu- vuoja visi socialistai ir nebežino
Vilniaus vyskupijos valdytojas
vo išleisti ir atsišaukimai lietuvių ką daryti.
Šukys drebančiu balsu atšaukė duotas lietuviams pair anglų kalbose.
! pasako, kad neduos daugiau skai- maldas šv. Jokūbo bažnyčioj.
Musų moterjs parodė tyriausio tyti. Sukjla triukšmas. Grikštas
'
nero pasidarbuoti savo nukentėju- pradeda kalbėti, Šukys neduoda,
"Lietuvių Draugija Nukensiųjų brolių naudai. Ką gi musų į Užeina ant estrados Pruseika ir tėjusiems dėl Karės Šelpti'' per
klebonas j tai atsakė? Jisai išnie- bando pasiteisinti ant Grikšto už- savo atstovą Petrą
Leonavičių
I
Publika sukelia triuk- įsteigs Kalesninke (Lydos
kino "Šviesos" draugiją, pavadin- metimo.
pav.)
damas ją "tamsių moterų draugi- šmą ir neduoda Pruseikai kalbėti, ir
Naujadvaryj (Eišiškių par.)
ja," ir ragino neduoti aukų, nesą I reikalaują, kad Grikštas kalbėtų. savo skyrius.
Kelti

—

—
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PADĖKA LATVIAMS.

Mintaujos komendantas gen.
Potapovas gegužio 17 (30) d. pasakė į einančią manifestaciją
prakalbą, kurioje dėkojo visai latvių
tautai už tilerą Rusijai
ištikimybę,
o kareiviams latviams
dėkojo už
negirdėtą narsumą: ginant Mintaują. Jis pažymėjo,, kad viską nusvėrė du batalionu, kuriuose tarnavo beveik vieni latviai.
Latvių
šaliai išreiškė padėką taipogi Vy-

gį, Juozapą Mališauską, Petrą Saveikį, Antaną Sekliuckį, Vladislovą Ukinskį, Petrą Siektą, Jurgį

Žitkevičių.

PALANGA.

Ant

Palangoj sudeginta Co namų
beturčių gyventojų. Grafo Tiš-

Joniškio keletą kartų mėIšėjęs už miesto
pasivaikščioti, susitinku bevažiuojančią Joniškin jauną moteriškę, nesenai ištekėjusią už labai doro ir turtingo Sabačiunu
tyta bombos.

kevičiaus rūmai liko sveiki ir
Kristaus stovyla netoli rumų li
ko taipogi nepaliesta. Tik labai
sodžiaus ūkininko Dvelio.
gaila, kad ant Birutės kalno stovinti

koplyčia

yra smarkiai suabu vasarnamiu d-ro
Stankaus iš Kauno ir daug kitų

naikinta

vasarnamių.
(Iš Lietuvos laikraščių).

stoja, išlipa

—

—
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VOKIETY S APIE LATVIUS.
p-

Vest."

vežimo.

SuŽiuriu

—išblyškusi, persigandusi, apsiašarojusi. Klausiu, kas yra?

—

"Dz.

iš

Dievuliau! nelaimė!
Kas? kur? kaip?

Vyrą

užmušė!

Kas?

Bomba!
Kada?

paduoda ištrauk,j
Ogi ką tiktai, nesenai.
iš vieno vokiečių gydytojo laiško,
Bet-gi lakstytuvas metė
tilpusio vokiečių tautininkų laik- bombas ryte, o dabar vakaras
raštyj "Der Tag" apie latvius... ir nei vieno lakstytuvo daugiau
—

■—

'"Nuo pradžios išrodė—rašo gydytojas,—kad latviai ir lietuviai
neturi jokios neapykantos prie mū-

nebuvo?
—

ras

Nieko nežinau!

Mano

v

y-*"

akėjo lauke,

netoli nuo plenŽiūrime—ogi arkliai parbė-

sų.
Tiesa, visus reikalingus daik- to.
tus męs tegalėjome išgauti iš vie- go namo su akėčiomis.
Palautos gyventojų tiktai grąsinimais kėme—vyro nėra.
Einame lau-

atiduoti karės

teismui, bet užsipuolimų ant musų kareivių nebuvo
girdėti iš pusės vietinių žmonių.
Bet kaip tikt paėjo garsas, kad
artinasi rusų raitarija, šitiu _m°n"
golai (!) parodė tikrą savo būdą:
tiktai bizūnų kirčiais ir atrėmus
durtuvus į krutinę, galima buvo jų
išklausti apie judėjimus rusų kariumenės. (Už tą peikti negalima. Red.).
Maži, platburniai, storo
sudėjimo, kalbėdami savo j
nieko nepanašia kalba latviai yra
kiaurai persiėmę vokiečių neapykanta. Tokios neapykantos neteko matyti nei pas belgų ir
pas
anglų kareivius. Kad vieną syk
vokiečių kareivis norėjo pajuokuoti su viena latvele (Matyt, juo-

kan—ogi jisai bėdulis guli visas
sudraskytas!..
Fradėjau klausinėti ir sužinojau, jog dalyko buta tokio. Lakstytuvui mėtant bombas ant Joniškio, vienos bombos krista dirvon, bet nesprogta; Dvelio nueita laukan akėtų;
beakėjant, pamatyta.
Kaip čia nepažiūrėti,
kas ten guli? Kaipgi "nepačiu-

pinėti?" Matyt, jo paimta bomba, vartyta, o gal ir užliesta
bombos

sprogelė

sprogta!

ir...

bombos

Taip galima

manyt,
Dveliui išplėšta visi viduriai
ir nutraukta dešinėj i ranka
taip,
kad jos ir nesurado. Tokiu budu "paėiupinėjimas" padarė tai,
nes

jog pražuvo jaunas, doras vyras,
Red.), paliko jauną moteriškę su vaikais našlaičiais ir pravėrė
ašarų
peiliu ir iš-

kavimas buvo ncbilekoks!

ji perdūrė jam pilvą su
draskė akj.
Kareiviai ją už tai | bedugnę...
smarkiai priplakė, bet vokiečių
Atsitinka kai-kada, jog
gydytojui prisiartinus ji nei žodžio nevisados sprogsta, kad
nenorėjo ištarti ir atsisukusi į ki- čiupinėta.

bomba
ir >a-

*

tą pusę numirė."

"R. G."

"PAČIUPINĖK IR VĖL
PADĖK!"

Ir aš

turėjau nemaža išgąsčio,
pasibaigusio vien tiktai juoku.
Nuėjau aptiekon. Sėdžiu, šnekučiuodamas apie karės atsitiki-

štai ineina stora moterišlinksmai
pasako "pagarbinKaip jau iš laikraščių yra žino- kė,
ir paduodama aptiekoriui
ma, ir per Joniškį (Kauno gub.) tą''
perėjo karės audra, kuri supa- Į krepšį, taria: "Atnešiau Tamstai
žindino mus su kulipkų zvembi- gąstinčiaus!" Jau jis buvo beir klausiąs: "ką?"—"0(gi
mu, su armotų užimu, su aero- imąs
radau
savo pamiškėj bombą ir
plianų tarškimu, su bombų sproatnešiau
Tamstai."
ir
t.t.
Per
gimu
šitą audrą buvo
keletas atsitikimų, gan įdoAptiekorius tiktai šast! už
mių. Ga'i buti (neduok Dieve!), prieangio, kaip žvynė; aš gi
kad šita audra paplūs ir ant
kitų šmukšt už šėpos, kaip vijūnas I
dar išlikusiųjų Lietuvos vietų, Gaila, kad niekas mūsų nenutomus.

taigi gal ir nebus pro šalį čia togn.favo
apsakyti apie Joniškio padangės me bobai

šituo laiku!

Ir šaukia-

iš už

užlandų: "Ar paaudros meto atsitikimus.
siutai boba! greičiau šauk poliNeliesk! Sprogs! TesižiKiek aš pažinau lietuvius, jie ciją!
no
jie!"
visi negali apsieiti be to, kad
Boba, žiūrėdama j mus, stebio
"nepačiupinėjus" naujo,
ypač
si, išvertus akis; turbut manė,
nematyto dar daikto.
Parodyk
iš proto išėjome, jei bijam laikrodį, tai jau žinok, jog jog męs
lietuvis pridės sau laikrodį prie jome tokių niekų, kaip bomba!
Atėjo policija ir šnairydamast
ausies, visaip išvartys ir atidair kur ten išrys viršelius, ir pirštais "pačiu- paėmė "gąstinčių"
nešė
ir
jj
paskandino vandenin.
pinės" ratelius. Susitiks dvi moDabar
jau nebežiopso j orą,
teriški ypač šventadienį išeiginežinomus
niuose rubuose, tai jau ir matai, nuprato "čiupinėti"
daiktus
ir,
pamatę kokį nors
kaip kita kitą "čiupinėja" iš prieduoda žinią val"gąstinčių,"
kio ir užpakalio, net ir palaižo.
džiai—tegul geriau sau ji čiuO jei pamatys kokį gulintį ir
ne-j
žinomąjį daiktą, tai jau ir retė-J pinėja, o ne męs!
žiais nesuturėsi jo—ąr žut, ar v Dabar jau nebežiopsotna j oro
but! bet jisai turi jj apčiupinėti, paukščius, kurie netiktai terškia
ir užia, bet dar mėto visokius
savimi, kad
pačion vieton, "gąstinčius," tarp kurių gan įdomios yra "vinis," arba vylos (ko
lietuviškojo: "pačiupi-

kad ir nepasiims
ir vėl atidės ton
anot

šito

su

kad

daugiau
Šitokios
žmonių išžudžius!!).
Žinomas daiktas, jog ir joniš- vylos yra tuom baisios, kad
jų
kiečiai nc kitoniški lietuviai, ir
negalima pamatyt krintant—jos,
jie be "pačiupinėjimo" negali ap- kaip žaibas, kiaurai perveria žmosieiti! Šita gi karės audra davė
gų ir dar įsismeigia žemėn. Girjoniškiečiams daug progos "pa- dėjau iš gana rimto aficiero šičiupinėti": čia tau ant galvos tokį atsitikimą: stovi kareivis;
skraido nesenai atsiradusi terš- priešo lakstytuvas
praskrydo, bet
kianti "paukštelė"
tai vokietis bombų nemetė; kaip štai: kareižvalgos, kas dedasi apačioje, vis krinta ant žemės negyvas;
lvaipgi čia neišbėgti iš grįčios? pribėga kiti, nuvelka; mato makaipgi ueatlošti galvą? kaipgi ne- žą žaizdelę ant peties, iš kususispiesti krūvon ir nepasiuto- rios sunkiasi kraujas; tyrinėja ir
roti? Štai, kas-žin kas iškrinta atranda, jog vyla, pervėrusi
petį,
iš šitos "paukštelės" pilvo ir vitir,
įsismeigė net kojos kaulan! štai
vitir, vitir... krinta žemėn!
tau ir "gąstinčius!''
Kuo tokių
"Bėgkime, pažiūrėkime, kas ten "gąstiničų" galima išsisaugoti
vVturiuoja?!" Bėga. Nesuskubo tiktai vienu budu: pamačius lakkeleto žingsnių pabėgti, kaip štai: Stytuvą
skraidant
ant
galvų,
bumt! terkšt! Ačiu Dievui, ne- kuogreičiausiai įlįsti sklepan, ararti ! Bomba sprogo! Sprūsta at- ba kad ir geron pastogėn; ant
lauko gi esant ir pamačius "vygal, o "paukštelė' jau toli ir kiturį,'' atsigulti kur grovin; mat,
tur mėčioja "vyturius."
Bet nebomba sprogsta, tai jos smūjei
retai
kad
nėk ir vėl

pačlėk!"'

nepramano,

tiktai

—

Egzaminai stojantiems į Žemaičių seminariją buvo birželio 1 d.
Atvykti reikėjo bent diena anksčiau
į Vašakėnų dvarą, 6 verstai nuo
Traškunų stoties, 16—nuo Subačaus. Su savim reikėjo atsivežti
bent7 šiuos dokumentus: a) 4 kl.
mokslo paliudijimą; b) metriką;
c) klebono ar kapeliono paliudijiriausiasai Karvedys,
šitukia bomatsitinka,
gis eina ne palei žemo, bet mumą apie savo dorą; d) valsčiaus
nevisados
nukritusi",
ba,
sprogsta. ša išskersai augštyn.
kur ir kada stoti į kanurodymą,
RUDZIŠKĖ,
nukritus
Dabartiniais laikais reikia laminkšton
riumenę; e) jei galima suspėti, tai Bomba,
(Trakių Pav.)
bai
atsargiam buti ir pamesti, sagubernatoriaus paliudijimą apie vieton, ramiai sau riogso, nei
Ką Vilniaus lenkai bažnyčiose
vo
senąją madą: "pačiupinėk ir
kiek nenustojusi savo sprogstanpadaro, tai sodžiai pamėgdžioja. politikos ištikimybę.
vėl padėk," nes "pačiupinėtas"
čios
ir
laukia
tiktai proŠv. Trejybės sekmadieni Vilniaus
pajiegos,
Smolensko bažnyčioje per Sek.
daiktas gali taip pačiupinėti, kaiį
šv. Jokūbo bažnyčioj, sulaužyda- minese buvo pamokslas lietuvių gos, kad ją kas tinkamai pačiuir savo kaulu nebe«urinksi.
mi Dvasiškos Vyresnybės įsaky- kalba.
pinėtų.^
("R. G.")
•

—

_

Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai turi bufi pažymėti autoriaus palr adresu.
Pasirašantieji pseudonimais turi paduoti. Redakcijos žirašu

niai, ir

savo

tikrųjj vardą.

Redakcija pasilieka

sau

teisę

at-

Pennsylvania valstijai paskirta

laikas

ralium" Joakimu
du apsireiškimu,
nesurišti krūvon.

liepos 20 d. iki rugpjučio 18 d. Sekančią savaitę
prakalbos, sulyg maršruto, bus
nuo

vokiečiai

josios soste yra
kurių negalima
Jie rodytų, kad

ištikrųjų nori
Lietuvos
skyry
valstiją

buti kaip gaihntiidaugiau
bėti draugijos i valdybai
darbe.
silf-.nc

tverti at-

c4—h

prigel- "Jaunosios Lietuvos." Sulyg leirišti, demokratiška
Nieko
ypatingo
josios dėjų pranešimo, vieton menesints |susipratimams
tvarka, mirties bausmės panaikini- Norvegai turi
Grieg'ą,
"Laisvosios Minties," busią leidžia- mas, vaikų darbo
uždraudimas ir
—

x

savaitinė

ma

mūsų.

neturim^

bet tai

ne

"Pažvalga,"
nepilnamečių bei moterų apsaugo- Gegužio 14 d. padariau
Naujos šelpimo draugijos Lie- rugpjūčio pabaigos
mažą
busią
jimas, minimum mokestis už dar, cxkursiją
regulia\Vilkes-Barre, Pa., liepos 20 ruošia tam dirva. Iš kur toji vo- tuvoje. Kaijrjau buvo pranešta, riai kas
Saltjosbaden, 10 verstų
savaitė leidžiama. Kaina bą ir 8
Netinkamus laikraščiui rankraščius
valandų darbo dienos nor- nuo Stockholmo.
,d., Pittston, Pa.,—liepos 21 d.; kiečių malonė "lietuviams," jeigu Lietuvoje įsikūrė dvi naujos drauKaip gražu žiuRedakcija, pareikalauta, gražina autonaujamjam laikraščiui nustatoma ma, lygus \ yrame ir moterims mo- Ireti
Scranton, Pa.,—liepos 22 d., Fo- pranešimai yra teisingi?
riui atgal jo lėšomis.
j jurę nuo augštų uolų!! Svagijos, kuriui, gimimas yra ankštai $3.00 j metus.
"Pažvalga" eisianti kestis už
darbą, koalicijos jojau, dumojau.
Keikia visada rašyti plunksna ir tik rest City, Pp ,—liepos 24 d.
| visą tą dalyką negalima kitaip surištas su dabar'siaučiančia kare. žurnalo
Pagailo man
16 (susivienijimo) teisė ir streikų lais(magazino)
ant vienos popiero pusės, paliekant
formoje,
iŠ Pennsylvanijos, važiuojant
Viena
tiktai j meškeraitę,
barzdukės,
žiūrėti,
"Sveikata."
Antpagailo
kaip
jųjtj'yrai
plaukų,
pagaipuslapių sąsiuviniais.
plačius tarpus tarp eilučių.
vė, žemės ūkio valdyme dirbimo ir lo
Nevv Yorkan,
Baltimore—rug- kurią vokiečiai meta, kad jgyti lie- roji yra "Lietuviu Draugija Nuskrybėlės...
21
d.
22
valdymo
Nuo
principas, sistematinis Vakare ėjau
pjūčio
rugpjučio
tuvių prielankumą, jiems reikalin- kentėjusiems^Dėl'1 Kares gyvento- Pavyzdiniame "Pažvalgos" nupažiūrėti, kur švelieuą iki rugpjučio 31 d. p. Šim- gą, kariaujant su rusais ant Lie- ains Agronomijos ir leisiu Pa- meryje išdėstoma "Bendrovės Lie- svaigalų pardavinėjimo siaurini- dai linksminosi. Kur nobiliai
puokus lnts New Vork ir Nevv Jertuvių Raštams Leisti'' įstatų pro- mas, visuomenės naudojamų įstai- tauja—jau mačiau;
tuvos žemių. Juk ir lenkai karčs gelbai Teikti."
nuėjau
į
jurigų municipalizicija ir nacionalizasey valstijose.
ninkų karčiamą. "Viski," alus, arPirmoji rūpinsis Lietuvos gy- jektas, kurisai parodo, kuftvios papradžioje gavo iš vokiečių labai
cija
Nuo rugsėjo u d. iki rugsėjo
(atidavimas
visuomenės
ir
į
monika, dainos, šokiai čion žmones
ventojų gydymu. Paimant ome- kraipos laikysis naujasai laikraštis.
gražių pažadėjimų.
d.—C'otmecticut valstijoje.
To projekto pamate
valstybės rankas), socialis apdrau- linksmina. Sėdžiu
šie
guli
koksai
nin,
prinLietuvai
Vilčių žuvimas. Kuomet pra- Į9
vienas prie
"Pažadėsi—patiešysi, nedatęsėsi
pavojus
grędimas nuo ligų,
Massachusetts valstijoje p-as
nelaimingų atsiti- stiklo alaus. Užrašiau
Lietimams vargu sia nuo visokiif ligų, šio? draugijos cipai: "panaikinimas išnaudojimo
sidėjo dabaitinėji didžioji karė
—nesugriešysi."
porą tiir
Šimkus bu> nuo rugsėjo 10 d.
bedarbės.
sistemos," "visuomenės kontrolė kimų
pingų džinų. Bet į mane keistai
galima tikėtis ko nors iš tokių įsteigimas reikalinga skaityti vieKuropoje, iki šiolei prarijusi mi- iki
Iš
šių principų, kurie gula "Bend- žiūrima.
ir prekybos srytyse,"
rugsėjo 27 d.
liomis pinigų ir žmonių gyvybių,
no butiniausiuju
prižadų.
(reikalų atlikimu. gaminimo
rovės Lietuvių Raštams Leisti" ir
Paskui atlankys Manchester,
"federacijinis
pasaulio sutvarkymas
tai daugel kas griežtai tvirtino,
Kas tu? Ko čia
Antroji draugija turės savo tikatėjai, jeigu
N\ II., Montreal, Kanadoje, kenaujo laikraščio pamatau matyt, kad nenori
kad šioji karė busianti paskutinė,
Vokiečių užimtų Lietuvos da- slu rūpintis pa'kelti ir gaivinti Lie- lygiomis visoms tautoms teisėmis
linksminties? Męs savaitėlaikraštis
lias vietas Nevv York valstijoje
stovės
arti prie mis
naujasai
ir pareigomis," "mažumos
kad žmonija daugiaus neprieisianžemės nematom,
tautų
lių šelpimas. Pakeltasai klausi- tuvos nukentėjusius ukius. Reikakeliaujam,
socialistiškos pakraipos.
ir užbaigs Pittsburgh'u, Pa.
kalbos
Progra- žvejojam.
laisvė
ir
Lielas ilgi labai svarbus.
jos teisių lygybės
mas apie tai, kaip šelpti tas
ti karių, nes baisus nuostoliai geDaug iš musų žuvo;
mo projekte
yra neaiškumų (pvzd., tie, kurie
tuvos dalis, kurias vokiečiai da'l okiu budu ir viena, ir antra
riaus negu visoki žodžių argušių užtikrinimas valstybės ir visuome- žemės ūkio
sugrįžome, linksminaŠimkus susitaikė su "Tautos bar
valdymo klausime), jmės, kad
nės
laiko užėmę, yra, be abejo- draugijų turi darbo lauką, kulimentai parodys, kaip kenksminga
įstaigose sulyg proporcijos kuriuos
gyvi
likome. O tu kas?
Fondu."
išrišus, galima bus aiškiai i Ko tu
Nesusipratimai, kurie nės, svarbus ir svarstytinas. Iš sai skiriasi nuo
Ikare yra žmonėms.
Drau- principo," arbitracijos komisijos ir
"Lietuvių
čia?—rodos, kad jie nori
buvo pakilę tarp p. St. Šimkaus,
Tai buvo grynas spėjimas. TieVilniaus, kame yra centras viso gijos" veikimo sryties. Kiekviena trečiųjų teismai tarptautiniams ne- i ^spręsti, kokią poziciją naujasai 'taip klausti mane. Ir štai vienas
laikraštis užims.
"Lietuvių Draugijos'' atstovo, ir šelpimo nukentėjusiųjų nuo kasa, tas spėjimas pilnai suprantaprieina, familiariškai duoda man
šių draugijų užima tiktai dalį to
"Tautos Fondo" ir jo prezidenj
rės Didžioje Lietuvoje, negalima plataus darbo,
mas.
1 pečius ir šaukia: "Oel!"
Lietuvai atgaJame išsi reiškia vienas gikurį
to, Dr. A. K. Rutkausko, užsi57. Šimkus.
pasiekti lietuvių, esančių kitoje beno karė. Kaipo tokios, jos viAtnešė alaus.
liausių troškimų visų pažangesnių
Gėrėme, dainaPraeitos savaitės subabaigė.
ir prakilnesnių žmonių.
besigrumiančių kariumenių pu- sos, tos draugijos, yra reikalingos.
vome...
Žmogaus
Fondo"
"Tautos
valdybos
toje
sėje. O dalykų stovis tose vie-1 "Agronomijos ir teisių draugijo- į
Ant rytojaus išvažiavau
protas negalėjo suprasti, kaip i>o
Chrissusirinkime,
p. Šimdalyvaujant
tose, kaip matyt iš pranešimų, je" valdybą sudaro, sulyg "Vairo,"
Kol laivas išeis, turiu 6
tianijon.
visų baisių skerdynių, kurios šią- kui,
Nuo Redakcijos,
šisai rašinys
buvo
aptarti.
nesusipratimai
išrodys. Suomietis ne, jis dienas
buvo ruošiamas Lietuvos
yra tiesiog pasibaisėtinas, ir pa- sekantieji asmenįs:: adv.JML Sležedien užliejo didesnę Europos pusę
spaudai, !vargšu
laikp. Apsistojau geriauAptarimo pasekmėje buvo ištačiaus,
labai
tenai
(ir
nuskuręs
stipriu, nenuvargusiu siam
tūlų
priežasčių
dėlei,
šelpa
ir
šeiji- !
reikalinga.
milionams
vičius, adv. P. Bugailiškis, inž. S.
kraujo jūrėmis
"Grand Uolet," kad
viešbutvj
sai Lietuvos nepasiekė ir
leisti sekantieji pranešimai:
telpa atrodo.
Yra pakilęs sumanymas, kad
galėčiau susikalbėti. Čionai
mynų atėmė jųjų artimus ir branKairys, adv. A. Janulaitis, Yalst.
žemiau.
ypaPatiko man bufetai Suomijoje:
Dr.
tingai pigu: už puikų kambarį mogius asmenis, milionus paskandiTarybos narys A, Meištavičius, F.
Tautos Fondo Valdyba šiuo- šelpimo pinigus siųsti per
Lietuvoje Bortikevičienė, adv. J. Vileišis, M. Nuo pat mažens, svajoju apie įeini, imk nuo stalo, ką nori, kiek ku tris kronus
no sielvartos ir skurdo bedugnėje,
mi viešai praneša, kad ji jokio Gaigalaitį, žymų Prūsų
(1 r. 60 k.). PaAmerikos lietuvių spaudo- Biržiška, V. Durnos
už jurių-marių.
veikėją.
tam
visam
Man no- j norisi už 2 markes, ir laiko ne- vasaris pačiam
—kaip po
prityrimui,
šešėlio ant Lietuvos Draugijos
narys Januš- kelionę
gražume; medžiai
je jisai buvo apibudintas kaipo kevičius, agron. Ruokis, agron. risi pamatyti neapimamus plotus sugaišinsi ir nuo skaitlinių liuosas.! tik pradėjo
kuriam dabartinėj i karė yra šalatstovo St. Šimkaus gero varžydėti.
Tuojau* pražmogus, kuriuom galima užsi- Kriščiūnas ir V. Durnos narys Frid- vandenyno, y.orisi pamatyti,' kaip Tas pats ir Švedijoje.
tiniu, galės žmonės kuomet nors
dėjau lankyti miesto ir
do nemeta. Ji jam pilnai užapielinkių
Kiek Amerikos lietuviai manas.
11 d. 10 v. ryto esame
tikėti.
vėl mąstyti apie karę. Visuotinos
gražumus.
Valdybos narių kandida- saulė iš jūrių iškįla ir kaip j jūres Gegužio
sitiki.
Rems jo misiją kiek
Holmenkolem—augštas
Torneo. Oras baisus: pusto, lija. kalnas
pažįsta Dr. Gaigalaitį, jie juom tais yra: inž. Skripkus,
ir pastovios taikos šalininkai, vitik išgalės.
J. Paknys, nusileidžia; išgirsti, kaip vandešalyj Christianijos. KePinigų siuntimą
veiVisas
užsitikėti.
jojo
galėtų
kad
žmoDr. A. Damaševičius ir Žostautas. nynas ošia, regėti kaip bangos di- Čion dar aršesnė daiktų kontrolė. liauninkė,
suomet troškę,
pasiliautų
jeigu busi Christianijoj,
palieka jo nuožiurai. Šiuomi kimas ir vardas neleidžia mesti
nių savitarpinis skerdimas, noriai
inž. J. Ma- džiulį laivą mėto, norisi pasisupti Persikėlę per upę, gerą varstą ga- užlipk ant to kalno ir
Revizijos
kamosij
»je:
Fondo
Tautos
skyrius kokio nors šešėlio ant jojo teiragina
pažvelgk nuo
ivotne eiti pėsti iki švedų miestelio ten
užsikabino už minties, kad šios kašiotas, adv. A. Bulota ir grafas toje amžinoje supynėj'e.
į kitus mažesnius kalnus ir
'
(komitetus) rengti jam pra- singumo.
j
Čion vėl kontrolė, fijordus. Tu
Ivaparanda.
Ir štai atsitiko proga;
VI. Zul»vas.
rės baisumas bus užtektina ir garengiuosi
kalbas ir kviečia visuomenę
viską užmirši, ką ten
j
norėtume
Bet
čia
męs
priminti Iš šio surašo
lutina p? moka žmonėms apvaldyti
matyt, kad, kiek kelionėn, linksmas rengiuosi. Bet •gydytojas. Užėję į viešbutį »pasi- žemai palikai... Jeigu nulipęs tu
kuoskaitlingiausiai lankytis į tą poziciją, kuri yra užimta klaune Rusijoj esą. Restoraant
visados savo-krauge'•inmums nariai žinomi,
kartą
pamėginsi aprašyti ką matei, tu
naujoji drau- kai atėjo laikas važiuoti, liūdna, j jutome jau
tas prakalbas.
sime aukų siuntimo Lietuvon.
!ne
mus sutiko
daug
nemalonumų,
graudu
man
prasėdėsi su plunksna
gija
gus instinktus.
pasidarė.
Lietuvoje
atstovauja
Pagailo
kairįjį
A. K. Rutkauskas, Buvo
rankoje vapripažinta, kad aukos butų sparną.
j Švedai, nors ir neutralus, bet sim- landą, kitą, mesi
lasai spėjimas
choru
ir
komitete
yra išreiškimu
Ziulytės,
pagailo
Dešiniųjų
gražių,
ant staTautos Fondo Pirmininkas. siunčiamos šelpimo draugijoms,'
plunksną
patijos matyt visgi ne rnusų pusei. lo ir vėl lipsi ant
iš
tos vilties, kuri glūdėjo ir gludi vinesimato. Unksmių mano dainininkių.
lietuvių
1
tarpo
kalno ir vėl
Ant. A. Slakis,
Prine
0
pavienėms ypatoms.
Aš dar šiek-tiek užkandau, bet
sose prakilnesnėse žmonijos širdyineina p. A. Meištavi"Švint aušrelė, tek saulelė.
kiaurą dienelę ten prasėdėsi...
Tautos Fondo Raštininkas. silaikant t&s pozicijos, atsineši-' Valdybon
mano
sankeleivis išvažiavo iš Kase.
Bet ar tasai spėjimas virs vyčius, anot "Vairo," "žymiausias Jau Ųian reikia išvažiuot.
ueguzio 17 d. ryto prižadino
mas į sumanymą siųsti aukas per
parandos nevalgęs. Iki artimiau- mane kaž-koks
kusiu faktu—tai kitas klausimas.
Dar man miela čionai but."
Litevvskio" lenkininkų ak"Kurj.
P. S. Turėdamas omenyje Dr.
ypatingas triukGaigalaičio rankas yra aiš-1
sios stoties Karungi, 27 kilometrus, šmas:
Ką nors griežto pasakyti apie tai
gatvėje dainos, muzika.
tikslą mano misijos, gerbda- kus. Sulyg tos pozicijos, šelpi-1 cijos (veikiųio) šulas." Jisai yra Ši daina ausyse skambėjo, kad
žinomas kaipo cįidelis atžagareivis, iš Vilniaus važiavau. Visus for- važiavome automobiliu.
hutų taipogi nuogu spėjimu. TaNulupo Klausiu, kas tai?
mas
ir užsitikėdamas organi- mo
buti siunčiami
galėtų
pinigai
mus: užmokėjome po 10
ir
čiau*, matant, kokion pusėn dabar
rublių.
kuriems
malumus,
priešas.
lietuvių
atlikti
Valdyboje yra
Aujourdhui nous avo;is dixVilniuje
zacijoms, kurios remia vei- arba per "Raudoną Kryžių" arba
ir žydas.
dalykų stovis virsta, kokią veikbutų reikėję 2—3 savaičių, Petra- Čionai skųsti negalima: elgėsi su -septien mai (Šiądien męs turime
kimą mane siuntusios Draugi- šelpimo draugijai, jeigu tokia sumę žmonių omenyje yra padarę
Šioji draugija tokiu budu yra ne pilyj atlikau viena diena. Tą pačią mumis labai mandagiai. Jeigu ne gegužio 17 d.),—atsakė man. Pasijos, aukas, surinktas Tautos sitvertų šioje vokiškųjų linijų
beveik vieni metai besitęsiančios
bet įvąirįu tautu dieną nusipirkau ir bilietą stačiai 'mano sankeleivis, butų man sunku rodo, ta diena didžiausia
Fondo rengiamose prakalbose, pusėje.
Pabrėžiame, kad męs grynai lietuviu,
karės, galima daug-maž numanyti,
j buvę, nes restoranų tarnai ir šei- šventės cliena. Tą dieną norvegu
siųsiu l Lietuvą per Tautos tuom nesakome, jog Dr. Gaiga- žmonių, gyvenančių Lietuvoje. į New Yorką.
jie mini
kiek vilties yra tam spėjimui išsiTeiravaus, pro kur važiuoti ge- jmyninkai nemoka kitaip, kaip šve- savo nepriklausomybę.
St. Šimkus. laičiu negalima butų užsitikėti. I "Vairas" gan smarkiai kritikuo40,000
Fondą.
j diskai. Stotyje ^asierius moka moksleivių, kiekvienas su
pildyti.
Čia yra tiktai kartą nustatyto ja naują draugiją už tokj įvairų ir, riau. Yra 4 keliai. ^Per Japoniją
tautine
ir vokiečių kalbas. Svar- vėliavėle,
su Meištavičium, lietu- —reikia daug laiko ir
Tautos Fondo Valdybos suėjo didžiausiaja Chrisbrangu (apie franeuzų
Praėjusieji beveik visi karės meprincipo reikalas. To principo net, kaip
besnėse
stotyse,
pasirodo, Švedi- tianijos gatve prie karaliaus
viams
Šimkuriame
St.
susi1000
sirinkime,
neprielankių gaivalų
tai vargu padidino žmonėse linp.
rublių). Per Rumuniją—
rūprisilaikant, galima butų išvengti
Būdami toli nuo Lietu- daug kliūčių ir baugu, kad neiš- joj esama visur taip.
sveikinti
kus irgi dalyvavo, po abelnų įvairių
mų
telkimą.
ir
kimą prie pacifizmo, taikos judėjį
kas,
priimti
nuo
nesmagumų, jeigu
jo
Berliner Tagelblatt,
vos ir negirdėję nieko iš antrosios
pasveikinimus, sulaukus tiek ir
pasikalbėjimų -prieita prie įsi- nors norėtų tokius pakelti.
kiltų karė tarp Italijos ir Austri- Nusipirkęs
jimo. Atpenč, galima matyti, kad
išvažiavau Stockholmo link. Ma- tiek
tikinimo, kad pirmesni laikmetų nuo išgavimo liuosybės
brolybės ir kitais užsitikėjimo jausTačiaus, kalbant apie vokie- pusės, męs, klaidos ar vienpusišku- jos. Lieka du keliu: per Archan- no
sankeleivis pradėjo į mane kaž- jų
mo
tiktai
laukti, gelską ir Švediją-Norvegiją; šis
raščiuose paskelbti tarp pono čių valdžioje esančių lietuvių
vengdami, galime
tėvynei.
mas, būtinai reikalingas pacifistų
-ko šnairuoti; pasirodo, jis nepaMoksleiviai eina pulkais, kiekSt. Šimkaus ir Tautos Fondo- šelpimą, reikia turėti omenyje, ką patįs tvėrėjai pasakys, ir kaip paskutinis nors ir pavojingas, bet
(pastovios taikos šalininkų) pliavokiško laikraščio.
Bet viena
nams įvykdinti, greičiaus
mokykla neša savo didelę
pavirto į
Valdybos nesusipratimai yra kad dabartinės kariaujančiųjų li- jie veiks, kol kokį nors galutiną žingeidus. Jį ir išsirinkau. Gegu- kenčiąs
kad juk švediškai netikrai nesusipratimai ir šiuomi nijos nėra pastovios. Laimės ra-' sprendimą galima bus duoti.
vėliavą, o minia kiekvieną pulką
žio 10 d. (n. st.) 8 vai. ryto jau paaiškinus,
tautinę neapykantą. Šioji karė,
o
franeuzų laikraščiai čion sutinka šukavimais,
ažuot parodžius karės p
sėdžiu vagone ir važiuojama Tor- moku,
atšaukiami.
besisukant, vokiečiai gali
mosavimais,
jtui
mano
seni,
sankeleivis nusiramino
Bosavimas.
Pašaipas formoje neo link. Coupe (i.št. Kupe) esaA. K. Rutkauskas, trumpu laiku dar toliaus Lieaugštyn kepures mėto. Aš stovėgumą ir tuom prirengus
ir užsiganėdino tuom, kad man jau
lutinai pacifizmo idėjos pergalei,
Tautos Fondo Pirmininkas. tuvon žengti ir, rasi, užimti net jau buvo nurodyta, kaip "Drau- me keturiesa.
gatvėje su dviemi naujais paGerą pusvalandį
perskaičius
"mušgreitai nunešė ten, kur žįstamais belgais.
St. Šimkus,
nekalbiname vienas kito: dabar vis
jąją visą: gali jie ir buti visiškai iš gas" stengiasi ''Kataliką"
tą idėją dar toliaus atstūmė.
Jie verkė. Makaralius pėsčias vaikščioja, ir su- tyt, atsiminė
truoti" ir "per šerengą varyti,"
kekad
Lietuvos
laikraščiais.
savo
A.
Dalinamės
Ant.
išguiti,
jau
Šlakis,
kaip
karė
atsargus.
duoda progą
tėviškę...
Dabartineji
Taip būdavo po Aplankęs keletą
kartus
buvo 'Suvalkijoje. kuomet pastarasai elgiasi nc taip, Mano ris-a-ins (priešakyje) ir kai- plėšęs numetė
Tautos Fondo Raštininkas. lis
gražesnių apievalstijoms persitikrinti, koki ginklai
kiekvienos didesnės stoties.
Reikia
Kol pinigai nueitų, Lietuvoje kaip "Draugas" norėtų.
linkių, rengiausi į ilgą kelionę vanmynas iš dešinės—anglai, gi trečias
ir karės budai yra geresni ir tinAnt rytojaus nuo stoties Baden
Tame susitaikinime yra punk- dalykų stovis gali visiškai persi- tiktai "Katalikui" truputį prasilenkdenynu.
kamesni ir koki reikalinga bus pa—pusiau franeuzas pusiau lenkas.
ti
prasidėjo
su
neužbrėžtosios
graži
kurie
Švedijos
gamta:
"Draugo"
polinaujų
pakelti
gali
Gegužio 21 d. rytą ėjau apimti
tų,
mainyti.
kalba
Vienas
dėti antron vieton arba ir visai prafraųcuziškai,
anglas
augšti kalnai, eglėmis, pušimis ap- savo naujo buto—ant laivo
Šimkaus P. S.),
imant omenin Vokie- tikos linija, kaip galima tikrai sa- su
(p.
susipratimų
Priegto,
Teina—Luir
"Oscar
šalinti. Kas, pavyzdžiui, seka Suv.
pradėjau.
juom
augę, uolos, tarp jų sraunus upe- II." pasitaikė
bet patsai susitaikinimo faktas tijos užbliokavimą, kįla klausi- kyti, kad "Draugas" "užsirėks" ant
Gavau
gerai.
sau
nuskandinimas,
tuvokiečių
sitanijos
Valstijų angliškąją spaudą, tas
liai.
Ir pasekmėje musų
"Tautos Fondas" matyt mas, ar pasiųstieji pinigai apla- "Kataliko."
vienas kajutą.
j
vyko.
franČion
žiaurumas.
kad
svarbiauprisideda
rėjo progoj pamatyti,
mai gali Vokietiją pasiekti.
pašaipininkai dažnai turi tjiedžiagos cuzas-lenkas, baisiai nemėgstąs vo- Prie lango stovėdami, nepajuto- Priimta aprašyti ir laivo didusia pamoka kokią šios šalies di- susiprato darąs klaidą, kivirčydame,
iš "Kataliko" nuolaidumo.
masis su p. Šimkum, ir šisai sukaip atvažiavome Stockhol- mas. Kun. Tumas, važiuodamas
duomenė ištraukė iš dabartinės kakiečių. Sulyg jo, žmoniją reika man. Čion mano
sankeleivis atsi- Amerikon "Saulės"
toje
sitaikymas yra prisipažinimu
Bet šiuose "Draugo" išsireiški- dalinti taip: žmonės ir vokiečiai.
namų reikarės, tai supratimas, kad šioji šalis
TMD. atsišaukimas.
Pasirasavaitės
Praeitos
nuvažiavo
sveikinęs
klaidoje.
tolyn, aš gi lais, rašė, kad į laivą, kuriuo jis
muose matoma ir kita žymė, nevien
Aš kalbu avec
nėra užtektinai apginkluota, kad
pritaria.
Anglas
šant
TMD.
prezidentui, atskypasilikau Stockholmo apžiūrėti. važiuoja, sutilptų visa
"Draugo"
numeryje "Tautos
neužtektinai prisiruošta prie karės,
pašaipos užsitarnaujanti. Jinai pa- smig-froid (su šaltu krauju).
jo Laižuvos
Fondo'' valdyboj) nariai padarė rais lapeliais platinama atsišau- rodo
vieš- parapija. Kun.
"apetitus," norus tų žmonių, Toliaus, susipažįstame. raais- Apsistojau prie pat stoties,
Gustaitis, važiuojeigu priešas kuomet užkluptų Suv.
kimas į tos organizacijos kuopas
sunkių priekaištų p. Šimkui, bet,
kurie stovi užpakalyje "Draugo." kėjus, kad aš lietuvis, lenkas klau- butyje "Continental." Čion su kal- damas "Žiburio" reikalais, rašė.
Valstijas. Ir drauge su tuom pra- susitaikius abiem
ir narius. Dr. Zimontas, kuriam
reikia
ba jau kur-'kas lengviau: š^icorius kad
pusėm,
Tai yra aiški pretenzija "bosauti" sia, ar kalbu aš lenkiškai. Atsatilptų pusė Mariampolės padėta iš visų pusių raginti valdžią,
TMD. žymiai
prezidentaujant,
ir kai-kurie tarnai kalba fraticuzištie
visi
kad
priekaištai
suprasti,
kurisai
ne
rapijos.
neAš, važiuojantis "Lietu"Katalike," laikraštyje,
kad jinai didintų savo kariumenę
kau: taip, kalbu. Bet kalbos
pakilo narių skaitliam ir turtu,
ir užmetimai atšaukiama.
kai, vokiškai.
ir
ant
kurio
nevių
Draugijos"
francuziškai.
jie
bei laivyną ir kad tobulintų ginkreikalais, pasakymainome, kalbame
kviečia visus darban, kad orga- jiems priklauso
Reikia apžiūrėti Stockholmo ypa- čiau, kad į "Oscar'ą II"
turi absoliutiškai jokios teisės "už- Po
lus. Valdžia tame atvėjuje jau ir
už Viborgo užkalbina
sutilptų
dar
pusryčių,
augimas
nizacijos
eitų
sparLietuvos "pripažinimas." Pratingumus. Vedėją imti perbrarjgu. Lietuvos komitetas su visais savo
čiau. Jisai nurodo ir priemones, sirėkinėti." Žmogui, kūnsai atėjęs mane lenkiškai.
pradeda veikti.
Daug-maž tokia
eitį savaitę oficialiuose kariaujanNusipirkau Baedaeker'į—ir vis- pabėgėliais.
pat karės veikmė, galima manyti,
kurios, jojo nuomone, prigėlbėtų svetimon grinčion pradeda ant šeiKaip gaila, kad dabar tarp
čiu j tj valstijų pranešimuose pirmu
turiu
ant
ką
delno:
kaip
Ketvirtą valandą po pietų musų
ir
kitose neutralėse valstijose.
yra
sparčiam narių skaitliaus augi- myninko rėfcauti, paprastai paro- lenkus ir perėjo i kitą coupe, kur reikia
kartu "iškiai pažymėta Lietuvos
laivas
Ir
doma
"Katalikas"
turi
muapžiūrėti
tą
istorinį
išplaukė iš Christianijos.
durjs.
Tomis priemonėmis jisai
tikiai!
Taigi, i> dabartinės karės svar- vardas. Tai buvo vokiečių oficia- mui,
Iki
ir
etzėjų,
galerijas,
vėlybos nakties važiavome siaupadaryti keletą
privalėtų, taip pat pasimato: kuopų susirinkimų laiky- teisę,
biausiai pasimokinta ne suprasti,
gaila, bet ką darysi, tai kursiit.
liame pranešime, paminėjant rnuTąip
ra
turiu
su
"DrauStockKnygoje
Christianijos užtaka, sutikdami
mas reguliariai kas mėnuo; buti- rgti
lendančiais prie jojo
kad karė yra baisus dalykas (apie sius
ne musų kaltė.
holmo ir apielinkės plianus, muzė- fijordą už fijordo.
Didžiojoje Lietuvoje. Kokiu numas visoms
go" bosais. Bet "draugininkus,"
Sakyčiau:
ir
kuopoms
ir
be
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visi
išsirašykalbėjo
t.'Į
žinojo
tikslu tai padaryta—sunku pasakyJis pasmerkė smarkiai Lietuvos jaus ir galerijos kataliogus, exkur- ęražu! bet tai permaža...
ti organą ir jįjį skaityti; pikni- matyt, apsėdo toksai didelis noreikia
karės
kad
bet
karės),
prie
Inkus ir perėjo į kitą coupe, kur sijų maršrutus.
ti. Negalima manyti, kad tai butų
Išvažiavus iš Christianijos, tuokų panaudojimus naujų narių ras "bosauti" svetimoje grinčioje,
Kitais žodžiais,
buti prisiruošus.
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labai graži panaitė. Mgs su
sėdėjo
Iš
ypatinga
dienos
nežiūrėdami
kad
to,
kad,
pirmos
jiems
pastebėjau, jaus mums paskirstė vietas. Klaugaprirašymui; pranešimas apie sažengiama kaip sykis linkmėn, prie- kiečių pusės.
vis-a-vis
mano
susidraugavome.
li
kad
vistiek
mane
buti
žmonės
žiuri. sia, kur nori? Ar man ne vis
vos kuopos veikimą, kad tuom
j
duris parodytos, jie
perdaug
šingon negu pacifistai norėtu vesti.
ir malonu ir naudinga, Manau: kas tai
Man
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?
Tas
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ir
mane
d:ipda
kad
laiku
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butų
"prikazus."
viena, pažįstamų laive neturiu.
pastaruoju
Akyva tai,
paskatinus, kitus darbuotis; vennes jisai moka švediškai ir pasi- varžo.
Tas gali buti mums nemalonu, pasirodė gandų apie vokiečių su- gimas
Nusikirpau savo ilguosius Prašiau, kad su kaimynais už stanereikalingų ginčų ir vai- Iš to ir inusų visuomenė gali
žadėjo iki Stockholmo buti man plaukus. Dar žiuri. Nusiskutau lo galėčiau susikalbėti francuziškai
bet faktai rodo, kad spėjimas apit manymą tverti atskyrą Lietuvos dų.
matyti, kaip tie bosai elgtųsi su
vertėju.
savo barzdukę.
ši.*} karę esant paskutiniaja gyve- valstiją, kuriai vokiečiai jau ir kaJau mažiau. Nu- arba vokiškai. Nepataikiau. Šalyj
Gerbiamasai prezidentas savo visais, jeigu Ą\t tiktai jaustus turj
nime yra be pamato, kad pacifistų ralių turį parinkę—kaizerio sunų
Beloostrove (Finlandijoj) atlikę mečiau skrybėlę, nusipirkau angliš- manęs danai ir amerikonai. Pirmi
atsišaukime išreiškia vieną, musų šokią tokią galęV "Prikazų" butų
viitjs viena po kitai žūsta.
pirmą eilę daiktų ir dokumentų ką "cap." Esu "kaip visi." Da- pietus, dėl manęs pirmą kartą keJoakitną. Toji valstija, supranta- nuomone, svarbią mintj, kuri ga- užtektinai visiems,
Lietuiš
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kontrolės,
per Finlandijos akmeny- bar jau manęs nevaržo, nors ir liaujančio, buvo labai neskanus:
ma, susidėtų
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dalių. Prūsų Lietuva, jeigu nio TMD. augimo, būtent: rei- Naujas laikraštis. Šiomis dieŠimkaus maršrutas. Smulkus
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ta
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Gamta
Vakare
Dr. Gaigalaičiui, nenori skir- kalingumas leisti kasmet
tikėti
pupati:
nuėjau paklausyti ope- daug. Paduoda sąrašą valgių...
daugiau nomis pasirodė pavyzdinis numemaršrutas p. Šimkaus kelionei
Ir patjs vokalnukai ir akmenyna:. Sa- ros. Statė "Bohemą." Silpni dai- Angliškai. Nieko
tis nuo Vokietijos.
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nesuprantu. Raknegu
kad
isdirbtas.
Tikimės,
jau yra
kiečiai vargu tokio astiskyrimo no- ma. Tas, be abejonės, padarytų džia naujai susitvėrusi "Bendrovė kytum, vargšų šalis ta Finlandija! nininkai, silpna orkestrą Karališ- stelėjau pirštu.
Atnešė bifšteką.
"Lietuvos"
sekančiame
numeryje
Susi- Užganėdintas, didžiuojausi gerai
ri.
leidžian- Bet žmonėse vargo nematyti; svei- koje Stockholmo operoje.
Raštam
Leisti,"
puikią
įtaką
\
Lietuvių
draugijos
bus
besiplėmaršrutas
visas
Ištisai
paLietuvos vardo pasirodymas vo- tojimą. Bet tam reikalinga turė- ti ir "Jaunąją Lietuvą." Naujoji kata ir užsiganėdinimas žėri juose. pažinau su dirigentu. Klausiu, ką pataikęs
Antrą kart bakstelėjau
Tuom tarpu gi paskelbtas.
turite savo muzikos geresnio,' —atnešė sriubos.
Kitiems nešė
Tuom tarpu gi pa- kiečių oficialiame pranešime ir kal- ti daugiau narių, ir todėl kiekvie- bendrovė susidarė įš susidėjimo Musų kaimieti, rodos, aprėdyk gra- jųs
skelbtas.
turite
vis
uždėk
TMD.
nario
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savą
manišką,
jis
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"Laisvosios
Lietuvos
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ir;
dai,
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Minties"
atbulai,
valstiją
priederme turėty
visgi užganėdintas.
apie
duodame jįjį aplamuose ruožuo-
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Bakstelėjau

ir sumanesni kareiviai už vokie- reikėtų,—tas gal būti iš mano
pučius.
sės perdėtu išsitarimu,—vokiečiams
Rusai kares pradžioje nustebino atimti neprigulmybę ir paversti
jų
s v ietį savo
pirmyn/engimu ir pa- autonomiš'iį ciesorystę po talki1
ėmimu daugelio šimtų tūkstančių ninku priežiūra (butų skriauda ir
(?) kareivių į nelaisvę. L>et juos didžiausia neteisybė. Red.), kol voištiko nelaimė, ir jie likosi savo kiečiai neužmokės
visų talkininkų
priešų smarkiai sumušti, taip kad žemių gyventojams padarytų dėl
vokiečiai pradėjo džiaugtis ir ban- karės nuostolių (tai galima kitokiu
! de karės užbaigimo derybas su ru- budu atsiekti.

trečią kartą—atnešė
paprasčiausio rugusio pieno.
Nenorėdamas parodyki, kad tai
bakstelėta netyčia—suvalgiau. Pakraipęs pirštą bakstelėjau dar kar-

man

tą—gavau grikiu kosės; matyt,

pa-

taikiau^ j vegetcrijonii skyrių.

Su-

Kiti dar reikalauja. Prakeletą eilučių, dar kartą bak

valgiau.

leidęs
stelėjau-

žuvies.
Žinau,
gavau
kad žuvį reikia vien su šakute Val- sai;,—rods, be
gyti ; valgau kaip tikras džentel- ti.
Kad rusams
monas.
Šalyj manęs sėdi

Red.).

pasisekimo,

užves-

Visas

ir negali J le!is,ti kontroliuoti ją užgaunančius,
prižiūrėti/savoji valdžią svet'.- tama, negalėtų

Įlauja
ir

o

tąsyk,

stoti

su

krašto konsuliams.

supran- gaidukas
vokie- bos dali.

Vok:cti- čiais, bet stot ii su jos priešais.
SuNemažai erzina kitokios kilšu mės Amerikos gyventojus ir netalkininkai if kad Vokietijai iš taktiškas Amerikos vokiečiu beugnies karštas bulves iškrapšty- sielgimas, jų kurstymai ir intritu.
To daiyti .Ąmerikos val.izia gos privertimui Amerikos valnenori ir negali.! norėti.
Bet džios tarnauti
Ermo

įa nori, kad

-už

skandinimai

'neutrališkų

jos reikalus
vienytos Valfifeijflffc susipyktų

Vokietijai.
gi iaip skaitlingą tautą, kaip
amerikonų, yra gana pavojinga,

kraštu zint1

dabar, kad laivų, su kuriaisi kartais ;'.uvi
ir amefikonail-n:erzina žuvusiu Į nes suerzinti žmonės nevisuotnet
Austrija šitos karės

svietas

žino

Vokietija su
taip laimingai se- reikalavo. Serbui, gyvenanti po
jaunas
danietis.
Jis taipogi žuvį valgo, kėsi austrus sumušti ir jų kareivių Austrijos valdžia, norėjo likti nebet su peiliu. Pamatęs, kad aš* su daugybę j nelaisvę paimti, paėjo
Įprigulmingais ir sueiti į vieną pošakute valgau, jis išsitraukęs nosinę, nuo to, kad jie buvo jgiję austrų litišką vienutę su savo viengenčiais,
nušluostė peili tr padėjo ten, kur generališko .stabo karės vedimo kurie turi neprigulmingą savą viešjis gulėjo. Po tu pietų dvi dieni plianus. Bet kada papulkininkas patystę. Austrų valdžia ne tik kad
Alfred Riddle buvo susektas pliaj valgomąjį nesilankiau.
jų idealų nepaisė, bet dar pašiepė.
išdavime ir draugams aficie- Todėl nereikia
stebėtis, kad jauSkaitytojau, jeigu tau prisieitu nų
keliauti ir valgyn tokius pietus, rams patarius, nu>išcwė, tai ir ru- nas serbų patriotas, įsikarščiavęs,
sams
nesisekė taip, kaip pirma, užmušė
Austrijos sosto įpėdinį,
-pavalgęs, cik tuoj pi s gydytoją,
karės vedimas.
kuris buvo žinomas slaviškų tautų
ir sakyk: Monsier, a; er la bont<j
Turime paimli omenin faktą, kad nekentimu
donncr moi quelquc chose pour
(užsikarščiavimas žmogteoretiškai despotiškoje, bet fakžudystės nepateisina./?^.).
purger, comprener vous, pour purtiškai demokratiškoje (?) Rusijos
ger,—tai sakydamas bakstelėk piršPagal žmoniškas teises, tautos,
armijoje
tarnauja daugybė vokiš- I
tu į žemutinį kamzolčs guziką.
galinčios savo viešus reikalus pakos kilmės afieierų, kurių, simpaIr paskui neik dvi dieni į valgočios daboti, turėtų but paliuosuotija—vargiai apsiriksiu, sakyda- tos nuo
mąjį, taip kaip aš.
kitų tautų "globos" pami?
Nesakau,
yra su vokiečiais.
apsiprasi ir vallaikomas ugnies ir kardo pagelba.
kad visi vokiškos kilmės aficievai
Bet
tu
jeigu
gysi "kaip vilkas."
Norvegija atsiliuosavo nuo Švevažiuosi su tetula ar motula ir jei- yra vokiečių šalininkais; nesakau, dijos; o rods švedų visuomene su
kad didesnė jų dalis; nesakau, kad
gu ji tavęs užklaustų: na kur tau,
sosto įpėdinių priešakyje reikaladidis jų nuošimtis; bet visgi reikia,
vaikeli, ir telpa? tu buk atsargus,1
vo užsipuolimo ir privergimo Noratsitikimams prisižiūrint, manyti,
nesakyk, o ypač neparodyk kur kad
vegijos, bet jų karalius, žinantis ir
tarpe rusų gal but yra afieietau telpa, l>ct mandagiai Atsakyk:
pildantis savo pareigas kaipo savo
rų—gal ir generolų—išdavikų. Ga"oui, madame."
viešos gerovės pridaboli but, tokie išdavikai nevisi vo- pavaldinių
ir žinodamas, kad norvegai
Apsipratęs su ceremonijomis, aš
tojas
kiškos kilmės, bet visgi reikia masavo reikalus vesti, nejaučiausi visai liuosai, kaip Vilkad tarpe jų yra vokiškos kil- galės patjs
Vien sunku nyti,
niaus "Bristol'yje."
ant reikalavimo švediškų
pristojo
mės
asmenų, išduodančių rusų
man buvo kasdien skųsties, einant
karės vedimui vokiečiams. šovinistų, tarpe kurių jo paties
plianus
pietauti dėti švaria apikaklę, manvyriausis sunus buvo, ir suteikė
*
*
kietus ir surdutą.
jiems (norvegams) politišką laisvę.

Po dienos-kitos

vientaučius,

sukelia

juos prieš' svarsto visapusiškai

savo

besiel-

uždega viršutinę bom- pat| laiko tarpą ir tų kelio dalių
Tokiu budu dieną tr kraštus suvienyti su saulės cennaktį susyk matyt, kurion .vie- tru (viduriu), tai gautieji triton bomba nukrito.
kampiai turėtų vieną ir tą patį
□0Ū
paviršiaus plotą.
Taip vasarą
647. Kodėl senovėje žmonės per
vieną dieną žemė pasislenka
ilgiau gyveno? M tisų laikuose savo keliu
sulyginamai netoli;
dažnai nusiskundžiama trumpu
žiemą gi į vieną dieną žemė toli
žmonių amžium ir nurodoma j nužygiuoja. Tačiaus
abiejų trisenovės žmones, kurie daug ilkampių plotas bus vienas ir tas
giau gyvendavę. Visi žino apie pats.
Matuzeljv
išgyvenusi,
sulyg
KLAUSIMAI.
metvirtinimo,
969
šventraščio
649. Kokios tautos moterjs yra
tus.
Girdėjome, kad ir visi se darbščiausios?
novės žmonės ilgai gyvenę, il650. Kur gamta yra duosniau-

vokiečius, o suerzinti žmonės ga- gimą, piktumas dažniausiai ant
li ir nenorinčią su niekuom er- proto
viršų paima, o susipykę
giau
zitttis valdžią priversti stoti prieš ne taikos j ieško.
^

negu kad dabar gyvenama. sia?

Kad

Matuzelis išgyveno 969
metus—reikia
gerokai abejoti.
Kad žmonės labai ilgai seno-

;

vėje

PašnekeliŲ Kampelis.

Bet
nai

gyveno—taipgi
galima
imant,

651. Kuomet išrasta torpeda?
652. Koki gyvūnai pamėgdžio-

ja žmogui?
abejotina. (Atsakymai

manyti, kad, abel-

bus kitam

numeryj)

žmonės pirma gyveTas ir
negu dabar.
suprantama.
645- Kodėl žmonės juokiasi? užpuldinėti ant priešo, bet tame,
Senovės žmogus stovėjo arti
Juokas, jojo pradžia yra klausi- kad sužinoti priešo pozicijas, ju- prie gamtos, gyveno tokiose apKalbėk apie klerikalus, "Draumai, kurie kvaršino ir tebekvar- dėjimus, artilerijos šūvių pasek- linkybėse, kurios nekenkė jojo gas"
sakys, jog sapnuoji, nes, anot
šina galvas mokslininkams nuo se- mes ir panašiai.
Dažnai žinia sveikatai. Laikui bėgant ir kul"Draugo," klerikalų sviete neNežiūrint daugy- turi buti priduota tuojaus, ir la- turai kįlant, žmogus buvo atnovės laikų.
buvę ir nesą.
bės padarytųjų tyrinėjimų ir su- ■kunui nėra laiko pačiam su- plėštas nuo gamtos ir atsidūrė
Ot, kalbėk apie velnius, "Draudirbtinose
galvotųjų teorijų, iki šiolei mok- grįžti atgal ir
aplinkybėse, kurios
no

ilgiau

Kibirkštis*

slininkiĮ-psycholiogų

perduoti

nėra Tokiu

žinią.

gui" patiksi.

išrastos sveikatai negalėjo buti geros.
x=x
išsidirbusios vienodos nuomonės priemonės, kurių pagelba lakū- Tos aplinkybės pagimdė j vairių
Dr. Rutkauskas p. Šimkui patame klausime.
Duodamieji aič- nas galėtų susinešti su pasiliku- ligų, kurių pirmiaus nežinota. rodė, kad laike
karščių, prezikinimai yra kartais priešingi vie- siais ant žemės savo draugais. Žmogaus sveikata, aplinkybių ir
dentų nosįs iškjla "augščiaus"
ni kitiems.
Prie balonų, pririštų virve prie ligų įtekmėje, po truputį slinko zero.
Gentkartė iš gentkarSeniau buvo manyta, kad juo- žemės, vartojama telefonas, bet žemyn.
kas

tarpe

paeinąs nuo taip vadinamojo
"juo^o kaulo," kunsai turėtų
buti žmogaus kune.
Tos nuomonės nepamatingumas yra jau
senai prirodytas.

budu

turi

buti

X=X

skrajojančiam lakunui telefono tės buvo (ir yra) perduodama "Keleivis" neabejoja, kad rusų
negalima vartoti. Bevielis tele- vis silpnesnė ir silpnesnė svei- valdžia už "savąjį", (kun. Olgrafas yra labai pavojinga var- kata. Iš kitos pusės, daug prie šauską) užsistoja. O kad "Ketoti, nes jo kibirkštjs lengvai to prisidėjo karės. Karėse žū- leivio"
redakcija užsistoja ir už
gali išsprogdinti lakstytuve esan- davo sveikiausi, smarkiausi, ga- "savą" (kun. Michalkevičių), tai
tj gazoliną, uždegti aliejų ir ki- biausi vyrai. Liguisti ir men- irgi' po abejonei.
tus lengvai užsidegančius daik- kesnieji buvo sekančios gentkarTas gerai—savas už savą.
tės tėvais.
Sakoma, kad Napotijč.
X=X

buvo
manyta, kad
smegenyse
yra tam tikItalijai apšaukus Austrijai karę
Apsipratau ir su satikeleiviais.
Tą patį butų galėjusi dąryti ir ras centras (dalis), kurio pakad ItaDaug atsirado kalbančių francu-! vokiečių spauda apskelbė,
Austrijos valdžia. Bet kadangi vo- gelba žmogus supranta tai, kas Todėl lakūnai savo susineši- leono karės sumažino vidutinį Tautos Fondo prezidentą apsėsu Austrija ir Yo'kietilija
sutartį
ziskai.
kiečiams rupi vien "kitų tautų nai- komiška (juokinga). Tačiaus to- mui su žemės paviršium varto- vyro ugį Europoje keturiais co- do
Susipažinome. Žaislai,—
puikybės liga. Paršaukit jam
sulaužiusi.
Toji spauda Ita- 'kinituas
muzika. Prie stalo mano vis-a-vis ja
ja įvairiausias priemones, kurios liais. Sutrumpino jos, be abe- Dr. Rutkauską ir kuogreičiausiai
(?), tai jų valdžia, žmo- kio centro niekuomet nerasta.
lijos
gyventojus
dažnai yra labai sumaniai sugal- jonės, ir žmogaus amžiaus ilgujauna amerikietė pasirodo artistė -išdavikais ir apšaukė judošiais- nės ant to nepristojo, ir karė prategul duoda, palengvinimui, poPastaruoju laiku paduodama
pasitikėjimo neveri karė galės tuvotos.
-smuikininke.
IšDabartinėj
Kad vokiečiai buvo iškallakūnai varto- mą.
Susipažinome.
Francuzų
sidėjo.
selitiškai-klerikališkų lašų.
nauja teorija. Šioji teorija
tais žmonėmis.
Bet kaip ir virėti blogesnę veikmę sekančiose
skambinome visas sonatas lieetno prisirengę ir sutartį su turkais kančiai
X=X
sprendžia juoką: Juokas ja suodžių debesius. Lakstytuve
sur (?), keikdami ir net dieviškos
hoveno ir Mozarto.
su prisiartinančiaja kare,
Atsirado ir
yra
suo- gentkartėse.
prietaisa,
Kas
pilna
tai
sąryšyje
liampos
Yra
yra "mokslas?"
yra pasekme staigiai paliuosuopagiežos ant priešų šaukdami, jie
to visko, galima
Arti prie lakūno yra ranAkyvaizdoje
dainininkė. Kasdien darėme konkad dar nesenai to
džių.
faktas,
kad
reik
liudija
išmokt
kūniškas
tas,
ženklas
atmintinai
spaudimo,
savo tvirtinimų neparemia
faktais.;
certus.
kena, kurią paspaudus, suodžia1 butų pasakyti, kad ilgainiu žmo- prakalbą, važinėt ir žodis i žodį
| Faktai
Italijos valdžia, peržiūrėdama vo- pasąmonės patenkinimo."
rodo, kad ne Italija suamžius
gaus
pasidarys visai vis tą patį sakyt žmonėms. ToUžvakar uažinojome iš telegrakuris keletą
ką per tam tikrą triubelę lekia lauk
Pasistengsime
suprasti,
laužė sutartį, su Austrija ir Yokie-1 kišką laivą "Bayeru,"
Bet
reikia
ir
trumpas.
ore
sudaro
pažymėti, kiu budu žmonės tiek "išmokIIdienų pirm karės apšaukimo aplei- reiškia šisai sakinys. Žmogus,
juodą debesj.
mų "Marconi" (bevieliniu telegratija padarytą, bet, atpenč, paskukad
laikais
žmonės
pastaraisiais
ar
do Hamburgą ir pribuvo į Neapo- abelnai imant, yra suvaržytas. giaus
trumpiaus spausdamas
sta," kad ir lazda jų salėn no»
fu), kad Italija apskelbė karę. tinės dvi
tai padarė. Suvalstijos
kupradeda
tą
suprasti
nuostolį,
lakūnas
lio uostą, kad nepapuolus į talki- Visoki jpročiai, etiketas ir kiti rankeną,
Vokiečiai labai nusiminė. Taipogi
gali
padaryti
įvarysi.
Taip socialistai daro.
tartis buvo vien apsigynimui, bet
tuos debesius įvairaus ilgumo. rį jie turi, atsitolinę nuo gamninkų
X=X
nagus, rado užslėptų armo- žmonių savitarpiniame gyvenime
dažinojome, kad laivas, kuris iš- ne
užpuolimui padaryta. Todėl
Vieni debesiai—trumpi—yra pa- tos. Todėl žmonės Vėl stengiasi
Seniau velniai rašė apie žmoėjo paskui mus diena vėliaus— Italai nesulaužė sutarties. Sutar- tų, mašininių šaudyklių kaip ir lak- išsidirbę supratimai varžo žmoarčiaus stoti prie gamtos gyveI
nuskendo.
nių "griekus," o dabar žmonės
stytuvų, kuriuos laivas, be abejo- gų. Žmogus norėtų ką nors da- našus į taškus, kiti—j linijas.
nimo. Taipgi pakelta aštriausia
tyje buvo ypatingai pažymėta, kad
rašo (per "Draugą") apie
ryti, bet jisai negali tai daryti, Telegrafo ženklai (raidė?) susi- karė
Męs laimingai pravažiavome pi o visuose svarbesniuose užrubezinės nės, gabeno turkams.
velniu
prieš visokias ligas. Tėmi- "griekus."
deda iš taškų ir tiesių linijų.
pačią pavojingiausią vietą, kraštus politikos reikaluose susitariusios Atsižvelgiant f tai, rodos, talki- nes "tai nera priimta arba tai "ne-<
Tokiu budu iš juodų debesėlių jant dabartinį grįžimą prie gamX=X
Šotlandijos, po priedanga tirštų viešpatystės turi iškalno viena kitai ninkai nebūtų priversti iš. doriško galima'." Žmogų? pats save sugalima sudaryti žodžius ir saki- tos, matyt, kad žmogus, kartą
suvaržo.
Kuomet
tauta dar neturi kunigovokiečius
laiko,
Jokia
jiems
atžvilgio,
pergalėję,
žmogus
ūkanų.
kultūros atplėštas nuo gamtos,
apie savo žingsnius pranešti. Ausmato, kad kas nors laužo "tą, nius, kuriuos gali perskaityti te-pugilisto, o lietuviai turi: BrookUž keletos valandų jau busime
malonumų rodyti.
trija, užsimaniusi pradėti karę su
Šiuos sig- dabar vėl grįžta atgal prie jos, lyne.
D. Sa'rguiias. kas priimta," pasiliuosuoja nuo legrafo operatorius.
New Yorke, bet iš laivo išlipsime
Serbija, apie tai nepranešė Italijai.
nalus galima perskaityti penkių tačiaus ne beginklis ir silpnas, koX=X
tų varžymų.
Sakysime, laike
tik rytoj, nes šiądien jau pervėlu.
kiu pirma buvo, bet apsiginkVokietija, sulaužydama Belgijos Redakcijos prierašas. Atsaky- rimtos
Vienas vyras rašo ilgą "straipprakalbos arba pamokslo mylių tolyje. Net kuomet vėl'pas pakilęs Po 12 dienų važia- neutralitetą, nepranešė iškalno apie man \ šį p. D. Sarguno rašinį,
debesėliai laikosi apie po- lavęs augšta kultura, kuri pagel- snį," kuriame
sekančiame "Liet." num. tilps ki- "priimta," kad visi rimtai ir aty- juota,
giria save, jog
Ir mano tai
vimo pamatėme žemę.
bės jam iš to susijungimo išItalijos valdžiai. Tokiu budu
mėtė savo priešą ant "stėidžiaus"
Tegul tuk kuris rą minutų ore ir leidžia išskai- traukti
bendra- džiai klausytų.
tokių
nuomonių
musų
šis laiškas išėjo netoksai, kokį no- abi
daugiau naudos negu ji- kai
viešpatysti sulaužė sutartį su
klausytojų užmiega ir pradeda tyti jųjų reikšmę.
pelų maišą, iš ko publika
sai'
rėjau parašyti. Štai sutiko -mus Italija. Sulaužius sutartį, Italija darbio straipsnis.
galėjo
pirma turėti, būdamas
Tačiaus
šisai signalizacijos būvisi
knarkti,
turėjo
"juokų." Tas labai "svartuoj
jojo kaimynai,
mažas garlaiviukas
ir laikraščių iš techniško
das yra labai neparankus tuom, laukiniame1 stovyje. Žmonija su- bu."
atžvilgio turėjo teisę
rimtai
iki
šiol
klausęsi,
Reikėtų įdėt į pastabas.
pradės
jdavė. Ir* mano kolega amerikone tiesiog karę vokiečiams ir aus- VOKIEČIŲ REIKALAVIMAI.
kad gali buti vartojamas tiktai prato savo klaidą ir stengiasi jąPašalinis.
Pas Suvienytų Valstijų užsie- juoktis. Knarkiantis klausytojas
^smuikininkė
Ileraldo svarbiau-i trams apšaukti. Bet
Todėl
nėra
ją pataisyti.
pamato
ji to nedarė.
laužo visas "priimtas" taisykles dienos šviesoje ir aficierai, esanatsinių ministerį, p. Lansing,
žiūrėti pesimistiškai (tamsiai, be
sias žinias verčia į franeuzų kalbą.: Jeigu ji butų tai
tiesiog padarius, lankė
ant žemės, nieko negali laambasadorius ir ir pasiliuosuoja nuo suvaržymo. tieji
Vokietijos
laiškus
išveš.
tai
vilties) į žmonijos ateitį.
Jau greitai musų
šiądien reikia manyti—vokieTasai iššaukia jojo kaimynuose kiinui atsakyti.
U1*JU
Sudie!
St. Šimkus. čiai butų ant kelių paklupdyti ir jam pažadėjo Vokietijos vardu,
Vokiečiai
turi
kitokį signali- '648. Kame yra priežastis diejog ji liausis skandinimo neutra- pasitenkinimo juoką. Jie ir-gi
prašytų talkininkų susimylėjimo.
kur j jie skaito daug
nų ilgumo skirtumui?
liškų kraštų pirklių laivų, bet yra suvaržyti, ir šio suvaržymo zacijos budą,
Sulygin*
*
Tai yra signali- dami
praktiškesniu.
ir liepos dienas,
už tai pastate Amerikai Vokie- laužymo reginys suteikia jiems
Miręs Chicagos arcivyskupas.
gruodžio
"Lietuvos" redakcij ai padarius'
veidrodžiais (zerkolais),
reikalavimus. Vokietija rei- patenkinimą, džiaugsmą. Jie ir zacija
męs pastebime, kaip nelygios jos Praeitos subatos, liepos 10 d.,
tijos
prierašus prie mano pirmutinių ko-'
prie kurių vartojama taip stip- yra savo
Karei tarpe vokiečių ir talkiilgumu. Gruodyje die- vakare, 5:20 vai., Rochester, N.
kalauja: i) kad Amerika pri- patįs tai darytų, jeigu "galėtų."
šviesos liampa, kad veid- na
rios
mentarų, aš jaucuosi priverstas pavisi
ir
"neivaaangi
"priimto
kad
trumputėlė,
verstų
Angliją,
ji panaikintų
liepos mėnesyje V., pasimirė Chicagos diacezijos
ninkų besitęsiant jau suvirs 11 mė-! daryti sekančius paaiškinimus.
civili- rodžių spinduliai gali buti ma- —nei jos galo sulaukti
priimto"
supratimai
ir
kad
liuoyra
Vokietijos
bliokavitną
Ed\vard
beveik
be
išėmimo ant tai-j "Lietuvos"
negalima. arcivyskupas
James
nesių
redakcija mano, kad sai
bei kulturos padariniai, tomi ne tiktai naktį, bet ir die- Kiekvienas šiądien
zacijos
kad
su
ženuo
birželio
žino,
leistų
Quigley,
Vokietijai pirkliauti
pasirgęs
kininkų žemių, germanofobai kaip vokiečiai dar \nėra pergalėti, ir dar
nos laiku.
Tokią prietaisą turi mė sukasi apie saulę, kad diena 25 d. š. m. Per
kitais kraštais; ji pasižada už tai tai iš to galima išvesti, kad žmoir germanofilai mano, kad vokieporą savaičių
ir pasiliku- ir naktis
nesą galima spėti, kuri pusė šitoj
iš kitur negabenti ginklų ir amu-, gus pradėjo juoktis, jau pasiekęs kaip lakūnas, taip
paeina nuo žemės su- diena iš dienos laufcta arvivyskučiai netik vien geriausiai suorgaant žemės, ir tokiu budu
karėj pergalėtoja liksianti. Tiesa,
kimosi apie savo ašį. Męs taip- po mirties, ir beveik iš
nicijos (nes to turi užtektinai šiokio ar tokio kulturos laipsnio, sieji
pačios
nizuotą kariumenę turi, bet ir iš męs nežinome, kuri
pergalėtoja iš- namieje), bet vien maistą, žalius kuriame gimė etiketo, "priimto" lakūnas gali ne tiktai siųsti in- gi žinome, kad žemės ašis
nustota vilties į arcistoyi
sumaniausiais
ir
narprigimimo
bet
kad
vien
eis,
rodos,
tik, anot
bet ir gauti instruk- ne
stačiai, bet yra palinkuft. vyskupo išgijimą. Iš Rochester
produktus ir kitokius karėj ne- ir "nepriimto" supratimas. Juo formacijas,
siausiais kareiviais yra, su kuriais
žmonių patarlės, "stebuklas" tegali
kilo
cijas-paliepimus.
diLiampa taip Nuo to palinkimo ir priklauso velionio kūnas utarninke
augščiaus
kultura, juo
daiktus.
Už
tai
Voreikalingus
ir
parvežfraneuzai, anglai
belgai, nekal- suteikti vokiečiams pergalę ant jos
kad gaiima siųsti il- dienos
ilgumas. Vasarą, žemė ta į Chicago specialiu traukiniu
kietija liausianti skandinus savo desnis buvo suvaržymas ir juo sutaisyta,
bant visai ape rusus, serbus ir
Idant
arba
pritšų.
pergalėti priešus, povandeniniais laivais
buvo žmogus, taip sa- gus
trumpus spindulius, stovi taip, kad saulė stačiau s j ir nulydėta Švento Vardo kancutrališkų daugiau
montenegrus, susilyginti negali.! vokiexiai teprivalo užimti
pritaikant prie jųjų telegrafiškus šiauriu iąją žemės dalj muša. To- tedron,
Paryžių,
kant,
įtemptas,''
prisilaikydamas
prie Cass st. ir Chicago
kraštų laivus; 2) Vokietijos konBet dalykams geriaus prisižiurę-i
Londoną, Petrogradą, Maskvą, o' suliams
"priimto." Būnant žmogaus ner- ženklus. Liamputė turi 10,000 dCi kiekviena tos dalies vieta yra ave., ir paskui j vėlionfo ntmus.
but
leista
turėtų
peržiūkad
vokiečiai nėra dabar
jus pasirodys,
ir jos 'spindulius ilgiaus saulės
jiu ir Romą. Gali buti, kad rinėti
šviesoje. Žiemą Seredoje visose katalikiškose Chibesirengiančius išplaukti iš vams įtemptiems, juo sunkiau žvakių jiegą,
geriau suorganizuoti- už franeuzus, jiems reikėtų, dalykams
saulės
šviesa
negali užmušti. šiaurinėj i žemės skritulio dalis cagos bažnyčiose
kitaip' Amerikos portų Anglijon laivus, darėsi žmogui rimtai užsilaikyti.
o narsume, kaip ir karės vedimo
laikyta geduKuomet lakūnas nori susinešti su yra
virstant, užimti Bucharestą ir So- persitikrinimui, ar
nuo saulės.
Todėl lingos pamaldos už velionio dūnukreipta
neveža ka- Reiškia, juo kulturingesnis darėjie
neviršina
nei
su
sumanume,
rusų
fiją. Ar tas jiems pasiseks—nega-' rės kontrabandos ir konsuliams si žmogus, juo lengviau ir dau- esančiais ant žemės paviršiaus kiekviena vieta trumpiaits nau- šią. Ketvergas
^paskirta laidotuserbais ir tnontenegrais.
Įima "abejoti" (Ar japonams rei-'
kul- savo draugais, tai jisai tam tik- dojasi- saulės spinduliais.
turi but leista spręsti, kokius giau jisai juokėsi.
Taigi
vėms. Paskutinė mirusiojo arciVokietija turi apie 70 milionų, kėjo užimti Maskvą ir Petrogra-'
ru teleskopu nustato savo liamMęs žinome, kad kelias, ku- vyskupo ilsėjimosi vieta puiki
daiktus reikia laikyti karės kon- turos ir juoko augimas ėjo petys
Vrancuzija apie 40, belgai apie 8 dą 1904 m., ar italams reikėjo
putės spindulius į tą vietą, i riuom žemė sukasi apie saulę, koplyčia Mount Carmel
petin.
trabanda
ir
kokius
daiktus
kapinėgamilionus gyventojų. Jfcigu franeu- siekti
Konstantinopolio? Kares benančius laivus galima skan- Juokas kilo iš to, kad žmogus kur reikia, ir "telegrafuoja" spin- yra ne apskritas, bet pailgas. Va- se. Laidotuvės suruošta labai
zai turčių apie /O milionų gyventolaimėjimui nereikalinga šalies sos- dinti; 3) kad Suvienytų Valsti- "sulaužė" jj varžančias taisykles duliais, kurie pagaminama elek- sarą saulė stovi toliausiai nuo iškilmingos, ir į jas suvažiavo
jų, vieton 40, ir proporcijonališkai tinę užimti. Red.).
ir valandėlei grįžo "prigimtinin triškomis baterijomis. Toki sig- žemės, žiemą—arčiausiai.
Iš to augštesnėji kataliku dvasiškija iš
jų piliečiai nekeliautų laivais, veatsakanti skaitlių kareivių,
nalai dienos laiku gali buti nuo- matome, kad saulės karščio
stoviu."
suorgaVėlei sakoma, kad butų skriau- žančiais karės
prie- visu Šiaurinės Amerikos dalių ir
kontrabandą.
nizuotų taip, kaip jų dabartinė ka- da vokiečiams, jeigu talkininkai atToksai daug-maž aiškinimas, ga akim perskaitomi už 4 ar žastim yra ne tolumas nuo sau- net Mexikos.
Suprantama, kad 'tų reikalaviriumenė yra, jie, galima manyti,
duodamas juokui ir jojo kilmei. daugiau angliškų mylių, nakčia lės, bet statumas saulės spinduimtų nuo vokiečių vi.sas j vakarus mų Amerika
išpildyti negali. Tuk
vokiečius butų senai sumušę. Bel- pmo Rhein'o
Sulyg šios teorijos, juokas tu- —suvirs 8 angl. mylių. Žiūronų lių, puolančių ant žemės.
upės gulinčias žemes. jau pats
Velionis buvo Chicagos dienurodymas Anglijai,
gus užpuolė bent 10 syk skaitlinges- Cot męs turim
Prie šios progos neprošalj bu- cezijos
paimti domon tai, kaip ji turi karę vesti, butų neu-j rėtų buti žmogaus intelekto pagelba jie matyt dar toliaus.
vyskupu 12 metų. Jam
nė vokiška kariumenė, ir jie per kad
Kuomet reikia perduoti žemyn tų pažymėti, kad
vaisium.
sukda- levaldant, diecezija žymiai pakilo,
(proto)
j vakarus nuo Rhein'o upės trališkumo
išsivystymo
žemė,
laužymu ir už tai, už |
dvi savaiti, neprisirengę prie tokio gulinčiose ir
vokiečių valdomose Vokietijos reikalus Amerika- tu- Pas gyvulius jo neturėtų buti. plianai, kurių žodžiais negalima masi apie saulę, ne visą savo jpač pasidaugino bažnyčių skaitnetikėto užpuolimo, galėjo prieš žemėse
tai vėl vartojama su- kelionę atlieka vienodu
greitumu. lius. Ypatingu velionio rupesyrą bent 20-tas nuošimtis rėtų susipykti ne tik su Austri-! Tiesą sakant,- tikro juoko pas išreikšti,
vokiečius atsilaikyti. Šitas faktas
nei
maningos
priemonės. Pirmiaus Juo artyn žemė prieina prie sau- tim buvo sutvarkyti ir
Kai-kada
su
nėra,.
gyvulius
franeuziškomis pra- ja, bet ir su kitais
gyventojų
gyišplėtoti
talkininkais,
liudija apie belgų narsumą ir su- vardėmis, netik jie vien, bet ir kas
kuomet labai patenkinti, popie:os lakštą su plianu pririš- lės, juo greičiau jinai pradeda
parapijines mokyklas, kame jisai
vien blogus vaisius išduotų.! vuliai,
davo prie akmens ir mesdavo
manumą karę vesti. Anglai, gy- daugelis kitų
lėkti. Atsitolindama, žemė lekia
gyventojų prijaučia Reikalavimas, kad Vokietijos daro judėjimus, panašius į juoką.
parodė didelį sugebumą.
vendami ant salų, neturi
Dabar
Tai
ir
vis lėtvn. Greičiausiai žemė letobubuti
myn.
tikbet
vartojama
franeuzams
gali
perge- daugiau
Velionis
juoku,
negu vokie- konsuliai turėtų tiesą Amerikos!
arcivyskupas gimė
tai pradinėje savo formoje, taip lesnės priemonės.
riausią sausžemio kariumenę. ka- čiams. Beto, dėlei visasvietinės raPlianą ideda kia viduržiemio laiku, lėčiausiai spalio 15 d. 1815 m. Osha\va,
portuose revizijas daryti, yra
j tam tikrai padarytą bombą ir —vidurvasaryje. Tasai nelygu- Ontario
dangi jie pasitiki savo laivynu, mybės, talkininkams yra neatbūtisakant, savo "vystyklose."
provincijoje, Kanadoje.
įžeidimu Amerikos. Suvienytos!
meta žemyn.
Bomba yra taip mas greitume davė progą mokvokiečiai
□SD
prieš kurį
bijo stoti ko- nai reikalinga susilpninti Vokieti- Valstijos yra
Kolegiją baigė jisai Buffalo, X.
neprigulminga
re-1
646. Kaip susineša lakūnai su padaryta, kad jinai visuomet slininkui Keppler'iui
von.
Todėl, rodos» aplamai imant, ją taip, kad ji niekados, kiek žmopastebėti Y. ir įstojo į Niagara universipublika, o ne Vokietij'o- ko'ioni-| esančiais ant žemės paviršiaus?
ir anglai yra taippat, jeigu negežemėn. vieną labai įdomų dėsnį. Jeigu
smaigagaliu
įstringa
gaus protas gali spręsti, neatsigau- ja;
tetą. įšventintas kuniguosna, jiprižiūrėjimui savo portų j:,s' Orlaivių svarba, kaip parodė cia- Kuomet bomba
ria;; susiorganizavę ir narsesni
įstringa žemėn, paimti atskiras žemės kelio da-> sai buvo pasiųstas Europon mokaipj tų politiškai ir militariškiL Gal j turi savo valdžią, tai
bartinėji karė, yra ne tame, kadi tai sutrenkimu paliuosuotasai lis, prabėgamas j vieną ir tą
Mokinosi
( kytis.
Innsbrucke
Vėliaus

žmogaus

VIETINES MOS,

KOMENTARAI.

pradžios

>

—

pa-j

jau'

nereika-|

brolio Juozapo BasjtAustrijoje) ir Ryme. Sugrįžęs jojo reguliariam darbui atlikti. į Pajieškau
iš Kauno gub., RaseiAmerikon, velionis pradėjo savo Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. čio. Jis paeina
Jurbarko
Rotuliu kaisavo

karjerą mažoje parapijoje Attica, N. Y. Iš ten buvo perkeltas
katedralėn bažnyčion į Butfalo,
N. Y.
Tenai perėjo įvairius
hierarchijos (bažnyčios vyriausybės) laipŠTiltts. 1897 m., mirus
Bu i falo vyskupui, jo vieton buvo paskirtas velionis.
Už 6 metų, mirus Chicagos arcivyskupui, jisai likosi Chicagos diecezijos arČia arcivyskupavo
civyskupu.
iki

nių

valsč.,
Boston'e, ašar devyni metai, kaip Amerikoje gyvena, šeši melai, kaip nebegalimi laiško ir nežinau kur jis yra. MelTurint skaudamą gerklę, už- džiu atsišaukti ant šio antrašo:
dekit ap'ink bandažių,
Sr. Antouio Bastis,
Callia Viera Mujica No. 174,
tą j alyvos aliejų ir Trincr's
Barrio Bcfinaria, Rosario do Sta Fe,
Liuiment'jj. Reumatizme ir neuPepublica Argentina.
ralgijoje skaustančias dalis tringyveno

pamirkin-Į

kite

Trincr's

tyru

abejo,

GYVASTIES BALSAMAS]
ir umai pajusi jo sveikinančiu ir stiprinančią veikmę. .Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviškunpo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio
drugio ir sustingusių jaknų. Senstantieji, seni ir
Kaina 75c.
silpni žtnonės ras jį labai geru.

pribuvęs

inane

Odos sveikumas
'o

apgavo ir labai nuskriaudė. Kas
jj man duos žinig., gaus $5.00

Užsibaigė karpenterių streikas.
apie
savaitės bėgyje galop
dovanų.
Stella Radavičlutė,
užsibaigė karpenterių streikas, Reikalingas partneris
J saliuno biz- 843 W. 34th st.,
Cbicago, 111.
kurisai tęsėsi nuo balandžio mė- nj. Silinnas
yra ant gero kampo mies(
darbo
iš
ir
buvo
nesio,
išmetęs
te hicago Heights; biznis yra geras
išviso apie 200,000 darbininkų ir nuo senai išdirbtas. Buvęs partneris, turi išvažiuoti užimti
viet.*} po Ant
j vairių užsiėmimų, surištų su mirusio savo tėvo
ant farmos; todėl
darbu.
karpenterių
Karpenteriai jo vieton pajieškau kito partnerio,
Parsiduoda farmos.
40 akerių far'"per pusę'' laimėjo. Jie iškovojo arba galima jam parduoti vis^ biznj. ma, 35 akerai išdirbtos, žemė
su moJoseph
70 centų užmokestį darbo va- i501 ty'entvvorth Rodowick,
liu, sodnas, triobos, puse mylios iki
ave,
'mokyklai. Parsiduoda už $1,500;
landai, bet jiems atsakyta laipChicago Heights, 111. $400 jmokėt iš
kalno, o kitus išmokėt
sniškas pakėlimas iki 75c. per
bėryje 10 arba ir

RfikaJavimai.

Praeitos

Šimkaus

turi kal- F.
ir pastovi

bėti angliškai, gera
alga
viela.
Kreiptis iškarto J:
Klein Bros.,
20th & Halsted sts.

trims metams.

padaryta

mas

Reikalaujama:—du klerkai,

Susitaikini-

nieius.

Pereitą

prakalbės.

seškojima i.

bėjo gerb. Šimkus ir p. Bračulis.
Prakalbos buvo greituoju surengtos, bet savo keliu sumesta

Pajieškau

ku'ri
kur

pabėgo

savo pačios
P°
val8
nuo

$30.00.
klemlu
Kiemiy
Pereit.') seredą p. >St. Šimkus

per

sūrių

dirbtuvę

ir

mokyklų.

VJ,dUtinl°
%o« hU8VęS'

'j

lydėjo

boygan.

jdaug

prakal-

Seredoj

—

čia

Iš

Sheboygane.

p.

Šimkus

IVa^anav!?."

br°'i0

Ka*"»iero
*"2
išvažiavo i Painesdale, Mieli., "
Parduodama centralės vietes pigugUb" SiaU»V
I
?"°
vievynas ant 554 W. 33-čios gatvės; dvietoli j "mainų" distriktą, kur
Vi,ioš,y
kaimo.
n,
7, Amerikoj,
Ii Anie
P«o JO
su devyniais kambariais,
metai
dabar buk jų augštų,
tiniai lietuviai užsispyrę išsipra- gyvena
muiinis namas, ant akmeninio pamaOglesby,
JJs
kas
šė sau p. Šimkų. IŠ Painesdale, -tas malonėki te duoti
to;
karštu oru (furnace),
žinl* adresu: su apšildomas
ir tuo- į
maudyklėmis ir gazu; lotas 26x125
pranciaka Varanavičaite,
p. Šimkus grjž j Cbicagą
i-so n a"k
atitrauktas nuo šiuur-rytinio
StWaterbury, Conn. pėdų, nuo 33-čios ir
jaus išvažiuos į \Yilkes-Barre,
kampo
\Vallace gatvių.
ten
d.
20
kur liepos
jis dalyvaus
čia yra didelis pigumynas parduodant
Pajieškau Petro
13 metu
Klimaičio;
ka,p Amerik.j. Paeina iš
tik už $3.000.
rengiamoj šventėj.
ino
Ernis E. Feenfy,
ap"
PauzačiŲ kaimo. Sy- 310S
Pai
kiu
vi
Mu ai
\Vallace st.,
atvažiavome
Iš
Chicago, 111.
Į
Lietuvos,
persiskv
pirmu
Cliicagojc
Paliudijimai.
rėme Pittsburg,
Pa.; dabai
išdavi- kur j,s randasi;
I
Parsiduoda*—gera farnia su visa
p k i it p. Šimkus pradėjo

pinv.?'

mui-

quah, Wis.

[Sevcros Gydantis

Odinis

Balsam

of

Life.

A5

trukdėsj bu
pilvu, buvau silpna ir neturėjau jokio apetito. Suvartojus 1 butelį Severą'b

turėjau
savo

Muilas]

Balsam of Life visi

člcl kasdieninio vartojimo, rrausianties, maudanticB, galvą trenkant.
Kaina

mums nc-

parašf;: "Aš
noriu jums padėkoti už jusij Severą's
Benai

tio trukdėsiai dingo.
Meldžiu paskelbti apie tai laikraščiuose
del naudos ty, kurio

25c.

panašiai kenčia."
Visi aptiekininkai rarduoda Severą's Preparations
(Severoa gyduoles). 2iur<*k, kad butų Severos. Jei
savo apylinkėj negalėsi ju gauti, tai rašyk tiesiog

W. F. SEVERĄ CO.#

kadangi jų tėvynė jati
gios,

"

j

S

tėvynę, ir kad nereiamžių svetimiems tarnauti. Jus matote, kur tik
geresni storai, vis yra
žydų arba vokiečių rankose. Kodėl?
Todėl, kad
anie kur tik
užtėmijo geresnę biznio vietą, tuojaus
užpirko nelaukdami kol kainos pabrangs ir už tai
jų rankose yra geriausi bizniai.

kentėjusiai

paliudijimus
aukauja $2.00 nuLietuvai
sušelpti.

Paliudijimai

yra

tiems, kurie

naveikslo

žaus

pra"au

tikrus

tam

pavydale

Box 171,

gra-

"f™*"
izidonus

•*«*iu

reikalą'

P"

Įgaspadorystc
Į ant

Besztor.

Troy, IU.
JuozaP° KazT
iš
Pristovij kaimo, Kartenos
e,Sllf PaV" Kauno Rub ir

Įtoli

farmos.
didelio

Kas

įnoti,

me

MILDA-TEATRAS
Turi geriausią pasisekimą.
pilnas žmonių.

Kas nakt

Geriausiai, greičiausiai

Kodėl?
kad duoda geriausius vaidinimus už pigiausias kainas.
Už 5c čia pamatysi
gražesnį Teatrą,
kaip vidurmiestyje už 50c.

Persiunčia

Pinigus į

Lietuvą-Rusiją ir visas dalis svieto ir parduoda

Kainos šiokiom dienom 5c ant
balkono, 10c žemai.
Subatom ir nedčliom 10c balkonas, 15c žemai.

3252 South Halsted Si
CHICAGO, ILL

r/SILDOS-TEATRĄ.

SalJnt

Kiek teko patirti,
Turės didžioriai juos perka.
auka
sios karės atmintį ir savo

vėl

nauji kaštai.
Bridgeporto,

Ant
ti lotus

MĘS

sušelps brolius' Lietuvoj.
d.
Išvažiavimas. Liepos 18 tą
28-ta
TMD.
ir
SLA. 109-ta kuopa

kuopa

(abi

nuo

\Yest

Side) rengia

Lv>

Pafaneos

darže,
Leafy
Išvamiškelyje.
\Villow Springs
va i turės
visi
daly
žiavimo dienoje
į Pajieškau savo tėvo Jono Urnlesusirinkti M. Meldažio svetainėje, |i SUvol JS-l8Ul>" Te,S,« pav-' Telkidziotog kaimo.
išvažiuos. 'V
Apie 10
ir apie 9 vai. ryto visi
įmeti,
2 mclal
AmertJ»J,
tai tą pačią
dieną
lytų,
Jeigu tą
kur.
I",'"' ar"l' ka«° da"ar
"
M. Meldažio
hitas, malonėkite
dieną 1 vai. po pietų
į
F*}*',
duoti zini$ adresu:
svetainėje nariai turėtų pasilinkAlexander
(irove

išvažiavimą

aJ,P^

■

sminimą vieton išvažiavimo.

o

Bank st.,

Urniežius,

Waterbury,

^

Conn.

W.

Stryga,

Box 4,

Scottville, Mich.

Reikalingas yra žmogus, ar vaikinas, kuris nusimano apie sūdymą, mėsos Ir dirbimą sosegeus arba dešreles.
Prašau atsisaukt per laišką; alga bu?
mokama

gatvių

Box 341,

&

DEPOSITORS REAl ESTATE CO.
REAL

& Savings Bank Bldg.

$100 iš kalno, ir $15 kas įr.snesis duos jums puikų 5 kambarių medL-i!
narni}, ant mūrinio fundamento, su maudykla, nešant j randos $20.00.
$1,300 yra kaina naujo medinio, 4 kambarių namo, ant 57-tos
arti Kedzie Ave. Lotas 50x125 pėdų.
Namas visai naujas.

$3,000 jmokėjimo iš kalno reikalinga nupirkjmui puikaus Apartment
House'o, arti Garfield Blvd. ir Sherman Parko. Lotas 50x125 pėdų.
Namas 3 augštų mūrinis, garu apšildomas.
9 gyvenimai po 5 ir 6
kamb.
Randos neša $214.00 J mėnesį už 8 gyvenimus, 9-tas sau
pragyventi.
Turime

pardavimui

Briegeporto,

Tovvn of Lake ir South West Side
Puikiausias Rezidencijas ir namus po 2, 3, 4, 5, 6 ir daugiau
gyvenimų. Murinius ir medinius, apšildomas karštu vandeniu, garu ir
ant

ant Emerald ave. tarp 30-tos
Ant lengvų išmokesčių.

Lig u gydymas privalo
tik.-lu

re

tiktai

Geriausius namus ir lotus ant biznio ir pašalinių
gatvių—
žodžiu—nuosavybės Jvairiausių kainų ir prekių.
Pirkite tiktai geriausias propertes gaunamas už
jusų pinigus.
Visi, kurie perka iš musų ofiso, nusiperka geriausias propertes.
Perkantieji iš musų ofiso gauna paskolas geriausiomis

išlygomis.

DEPOSiTORS REAL ESTATE CO. (Not Inc.)
J. J. HERTMANOVIČ, Užviczda.

Bridgeporto

111.

Ofisas:

3133

Emerald Ave.

.ietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis
"Draugo" Bandarbininkų skaičiuje
yra rimčiausieji ir žymiausieji lietuvių veikėjai ir rašytojai. Jame paduodama daug žinių iš draugijų ir visuomenės judėjimo. Visi dienos klausimai yra svarstomi rimtai ir teisingai.

Prenumerata Amerikoje $2.00 metams, 51.00 pusei'metų. Kitose šalyse $3.00 metams, $1.50 pusei
metų.
Pažiūrėjimui siunčiame vienas numeris veltui.

Adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th St.,
Chicago, III.

25 °dyka?s 14K Gold Filled Aukso Laikrodėlis S5.50

duoda 2 mūriniai namai, gerai aptaisyti.
Antras

gatvių parsiVienas už..

už

$1,700
2,000

reštą

o

ant

lengvų išmokesčių.

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

Jrnokėk $1,000, reštą

$1,000
1,600
3,300

lengvų Išmokesčių.

ant

ANT UNION

AVENUE,

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

$3,300

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

$4,200

$1,000

ANT VVALLACE STREET.

2 augštų, 2 flatų po 6 ruimus medinis

už....

$2,500

ANT NORMAL AVENUE.
Du mūriniai namai ant vieno loto, abu 2 augštų
lr po du flatu, neša randos $48.00 per mėnesj.
Kaina

$4,000

Jmokėk $500, reštą

ant

namas

lengvų išmokesčių.

Įmokėk $1,000, reštą. morgečius.

Didžiausias

ANT

naujai

HALSTED

ST.

statytas ant 3 lotų

mūrinis

namas, 75 pėdų platus, 135 pėdų ilgas, prirengtas užstatymui antro ir trečia augštų, tinkamas didžiausiam
departamentiniui štorui. Užima beveik pusę bloko.
Kaina
$36,000
Neša rąndob per mėnesj $300, per metą $3,600, tai
10
išrenki
savo visus pinigus ir propertėa
per
metų

lieka dykai.

Įmokėk
Siame

name

$8,000, o reštą pati randa išmokės.
bile dieną bus didžiausias departamen-

tik

tinis storas.

3 augštų naujai pastatytas ant 2 lotų puikiausias
50 pėdų platus. 115 pėdų ilgas; pirmas augštas storas, antras ir trečia augštas 4 flatai.
Kaina.. $48,000
Neša mndos per mėnesj $435.00, per metų $5,220.00,
tai per 10 "^tų išrenki savo visus pinigus, ir namas
lieka dykai.
I
įmokėk $10,000. o reštų pati randa išmokės.
namas,

2 augštų medinis namas, d Irma s augštas štoras
ir 4 ruimai; antras augštas du flatai.
Kaina
Neša randos per mėnesį $75.00, per metų $900.00, tai
per S metus išrenki savo visus pinigus iš randų, ir
namas su lotu lieka tau dykai.

įmokėk ti| $1,000,

o

reštų

$7,000

po $75.00 ant mėnesio,

tiek kiek randos gauni.

turėti

2 augštų mūrinis namas, pirmas augštas štoras
ir 3 ruimai, antras augštas 2 flatai. Užpakalyje $500
Kaina
vertas tvartas.
Neša randos per mėnesi $75.00, per metų $900.00, tai
per 9 metuB išrenki savo visus pinigus ir namas su

palengvini-

branginamas, bet jisai paprastai neilgam tęsiasi. Virškinimo organu ligose, dažnai sujungtose su aštriais skaudėjimais
ir kitais sunkumais, palengvinimas yra būtinas.
Paprastai geriausias palengvinimas yra pasiekiamas pagelba Trinerio Ame*
rikoniško Kartaus Vyno Elixiro,
k t: ri^ai tačiaus dažnai atniš ir

pastovų išgydymą-, Šią sutaisą
reikalinga vartoti, kol liga
neišnyks, ir paskui imti jąją,

bus

nors

PARDAVIMUI.

Lirr.e St. tarp 32-ros ir 83-člos

VISI
"D R A U G A S"

_

lotu tau lieka dykai.
Įmokėk tik $1,000, o

bai

koksai

$700.00

BIZNIO NAMAI SU ŠTORAIS.

utsiekimą, bet ir pastovų išgydymą. Palengvinimas, suprantama, yra kiekvieno ligonio

tiktai

apgyventoje vietoje

ir 31-mos gatvių po

Po No. 3236 So. Union ave, lotaf? už
$950.00
ave ir 33-čios gatvės
Ictai tinkami visokiam bizniui už
$3,P30

nu

me

kuomet
vusios
biamas.

ir 34-tca

Kam tada laukuose mokėti už
lotą $700.00 kada
mieste ant biznio gatvės gali pirkti už $450.00.

pečiais.

PASTOVI PASEKMĖ.

savo

gat.

So. Ilalsted st.

Apgarsinimai.

LOTUS:
$450.00

Ant lengvų išmokesčių.
4 lotai geriausioje lietuviu

Jmokėk tik $500,

4633—4637 South Ashland Avenue

Pajieškau Kasparo Jonaičio. GisteParsiduoda:—saliunas lietuvių apkaimo, VeiJono vai., Kauno pav gyventoje vietoje; priežastis—išvažiakuosna.
Kauno gub. Gyveno
vimas savininko i kitą miestą. Gera
Parduodama mūrinis namas prie
Waterbury. Conn.
ik- bet
pastaruoju laiku nežinia, kur iš- proga padaryti pinigų, nes parsiduoda Parnell av. ir 35-tos gat., trimi augšvietos" draugija sekančiam
iš- važiavo. jie pats, ar ka8
o biznis gerai išdirbtas.
Ad- štais ir užpakalyj medinis, abu labai
^ žinotŲ> j pigiai,
tleldieniui, liepos l8 d., rengia
meldžiu atsišaukti adresu;
resas;
$500 reikia įnešti, o likusi
pigiai.
miškuosna.
važiavimą Jetferson
A. K. Masftaitls,
Joe Mažeika,
r.uma lengvomis išlygomis.
Atfii&vifr
Išvažiavime svečiams busią pa- Ro* lo!)'
Chicago, 111. {». reikia A. 01szewskio Bankon, 3252
Westfleld, Mass. '4600 Went\vorth ave.,
žaisKc. HalsteU si.
tiekta pietus ir busią įvairių
Pajieškau savo pussesers VladislaBARGANAS UŽ $1,800.00.
susirinkti
turės
Svečiai
mių.
vos Butkiukės,
TĖMYKIT!
(mokėk $500, o likusius ant išmopaeina iš Kauno gub.,
daPatjs gyvenkite pirmame
Krakių parap., Meroniškio kaimo kėjimo.
apie 11 vai. ryto. Norintieji
Geros farmos ant pardavimo
su- Gyvena
Amerikoje apie 3 metus. No- fliate ir imkite randą už antrą fliaMissouri'jos Valstijoj.
lyvauti turi kra-a ar telefonu
Puiki ant dviejų
rėčiau su ja
Gera žemė, sveikas oras.
pagyvenimų
Jau 8
Misčikaitiene,
A.
susirašyti. Malonėkite , tą.
su
sinešti
p.
medinė stubn.
Vienas fliatas turi! metai lietuvių apgyvtnta. Dabar gepranešti, arba pačios atsišaukti I
|man
E.
arba
ave.,
p.
6 kambarius, o kitas fliatas turi 4 ras laikas
3500 Emerald
sekančiu antrašu:
apsižiūrėti. Tolesnių žinių
kambarius.
Gražue, ilgas lotas ant prašykit laišku.
Šatkauskiene, 3423 So. Ilalsted
Antanas Kacevičia,
38-tcs gat. tarp Hahted ir Auburn av.
J. Zimančius,
Jeigu 1608 Sangamcn ave. Springfield, 111.
f t.
( Tel. Drover 3652.).
Oiszcwskio Bankac.
Raymondville, Mo.
žadama susirinkti ".Mildos"

Lietuvių moterų "Ap-

tarp 33-čios

namas

po

miš-

šeimyniškas išvažiavimas

lytų.
svetainėje, 3138

uit iim

ESTATE, LOAN & INSURANCE

Depositors State

Jasgott,

Christopher,

pastatytas

ČIA PARDAVIMUI SEKANČIUS

GYVENAMI NAMAI

gefri.
Giraitis

TURIME

brangiau negu
išbrukuos, bus

geriausių gatvių galite pirk-

ant

pigiau kaip

kitur ir čia
niekados nebus tuščias.

Ant

$100—NAMAS.

FARMOS.

moka už lotus
O kada ten gatves

ten

galėtų pirkti.

du

Franceson,
Hotcbkissville, Conn.

Antra excursia per vandeni ir atgal
Albinas Daugintis,
liarlftvolx st.,
Montręąl, ę.anada> tik $7. Iš "Naujienų" ofiso išvažiuosim 5 valandą subatos vakare, liepos
24 d., laivas išeis 7 valandą, vakare
3trie,kaltė«- Paeina
iš
alangos, Karšo gub. Gavau iš Lie- nuo Mlchigan ave. ir Rush st. Chi,
tuvos nuo jog
giminių laišką, kurie cago. Dabar yra laikas atvažiuot ir
noreli; sužinot, kur ji dabar
pamatyt koki puikus javai ir sodnai
randasi|Jau antri metai, kaip ji atvažiavo iš ant musų farmų. Rašykit pirm va■ Lietuvos.
žiavimo.
Kas pirks žemės, kelionės
Atsišaukti adresu:
kaštai bus sugrąžinti.
Mrs- A,blna
Mellinienė,
Unift6 rL°lam avM. \ValenCiub,
;
Olevcland, Ohio.

Ir

čia

Pietrytinis kampas Emerald

gubTėl*iU

nLP

atidarys "Fruit Store."

3 lotai ant So. nacine ave.

A. OLSZEWSKIO
BANKA

valandą

ir jau pradėjo
statyti 3 augštų biznio namą.
No. 3210 So. ilalsted St.
nupirko grekas, kuria-

Bridgeporto.

Šifkortes

Prasideda 7 valandą kas vakarai
Subatomi ir ncdėliomi 2 vai. po pie 4.

Jei nori linksmai praleisti
liueso laiko, tai ateik

ir

pigiausiai

Todt-1,

reso :

P.

kad čia yra gera biznio vieta ir

No. 3215, 3217 ir 3219 So. Halsted St.
taipgi
derina žydai statymui didelio
departamentinio štoro.
O lietuviai ką darjo?
Važiuoja j miesto pakraščius
lotų pirkti, kur tušti laukai, gatvės nebrukuotos, ir
kur biznis nei už 100
metų nebus toks, kaip ant

PINIGAI

3138-42 So. Halsted St.

mesto—Waterbury Conn.
norėtu daugiau apie farnią dažiteiksis rašyti ant savininko ad-

tu- Kiy
R. F. D.
atstovo parašu. Jis jų
° Budr,°
!« Kulsode kaimo
Garės kiekvienam susirinkime.
Pav- ^uno
|3' aP kas apifi J«08 žilima jų ir per krasą nuo jo gauti. I notij
notn .meldzm
pranešti ant šio adrežmonės no-

gerb.

grekai patėmijo,

pradeda propertes pirkinėti. Todėl ir čia netrukus
kainos pabrangs, paskui turėsite mokėti
brangiau.
Piet-rytinį kampą 32-ros ir Halsted Sts. nupirko

Ir viskuo, kas tik yra
šitoji farma randasi ne-

Mr.

Bridgepertas.

Čia properčių kainos dar pigios, bet
jau žydai

žydas

Sau

laSf «UpdfrfUgU:

uuskio

asmenišku

su

turiu svarbu

jums

Dabar Geriausia Bizniui Vieta yra

•'

y
nei

kad čia turėtumėte antrą
ir jusų vaikams visą

kėtu

ir

Cedar Rapids, lowa

grįžti,
vokiečių rankose.

bus

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

Parsi-

į

Vi,kmfergf"'s

nuo

patariamo vartoli

farma, 10 akrų išvalyta,
4-rių kambarių stuba, barne 24x24,
prie plento, viena mylia j krautuvę,

Ji paeina iš
Turiu parduoti, arba patrotyt 2 lopav., žemaitJi turl 45
parap.
l tu lietuviais apgyventose vietose. Apie
naujus Crane Co. fabrikus ant Kedzie
aUSŠtUmoave. ir 41-mos gat.;
Mihvaukee ir She- veido
esu
išvažiavo
jmokėjęs
Pa'{akIėj
rumbai
Toi|W buta, turi kreivę, dešine pusę pinigų, o daugiau nebegaliu išmiestus
tuos
į
Jį
simokėti.
rank? sulaužyta buvo. Kas man
Atsišaukite greitai, n<s neprap. B. K. Balutis, "Lietuvos" re- lies, kur ji randasi, gaus
laiko turiu.
$5.
buvo
A. J. Franckeuicz,
daktorius.
JuozaPas Lukauskas,
d
°'V on
i
184 W. Washington st.
Coal Centre, Pa. Room 500
o
bos MiUvaukee,
ketverge
Chicago, 111.
"

daug priguli

Mes

akrų

duoda už $1,200; $600 jmokėt, o likusius išmokėt bėgyje 12 metų su 6
nuošimčiu.
J. Marson,
Stephenson, Mich.

Kotrinos L iBagoči u ny tė,

manęs.

Woessner,
80

Į

titarninką atsibuvo p. Šimkaus
prakalbos Brighton Parke. Kal-

ilgesnių metų.
Stephenson, Mich.

gerumo.

Jeigu rusai neįstengs vokiečių iš Lietuvos
išvyti, tai lietuvių tikės, laukai ir namai bus at-

imti ir vokiečiams atiduoti. Lietuviai tada
galės vokiečiams bernauti už
puoduką juodos kavos, arba kraustytis kitur sau
tėvynės j ieškoti.
Ir Amerikos lietuviams nereiks Lietuvon

Skaityk, ktj Mrs.
Marti ii Pagac iš Mo-

SEVERA'S
MEDICATED SKIN SOAP

Pardavimo.

3 sekančius

nuo

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVEROS

du metai atgal, ir apie 7 mėnesiai
kaip prasišalino iš Chicagos.
Jis

»

VOKIEČIAI DA VIS LIETUVOJ TE BESĖDI
AR RUSAi JUOS ISVYS-NEZINIA.

-

senai ieškojai palengvinimo. Nesiduok suvedžioti. Nedaryk bandymų. Vartok

Pajieškau Juozo Jonušo, iš Varnių,

Liniment'u.

PlLVo SKAUDĖJIMU

SU

Kaina 25 ir 50c., per pačtiį 35 Kauno gub. šešių pėdų augščio, juodų plaukų, melsvų akių ir rauplėtas.
ir 60c.
Antru sykiu
Amerikon jau

mirties.

sa^o

pav.,
Pirmiaus

Triner, Manufacturer, 1333-1339! mo.
So, Ashland ave., Chicago, 111. tuonių

bu-j

ligos ženklas yra paste-l
Šioji sutaisa visiškai j
išvalys kuną ir paliks.j] stipriu,

__

^

i
■
SPKCIATJSKAS IŠPARDAVIMAS 14K GOt.T) fllted ATTKSO
LAIKRODĖLIŲ stačiai pagal FABRI1COS KAINĄ, ltad kuodaugteusiti jų Išparduoti, tai KAS
DABAR PIRKS PAS MUS LAIKRODĖLĮ, tai
augščiau patalpintus 25 puikius daiktus kie!:vienas
viras laikrodėlis (MODELIS). Harmonika, Moteriška?
apturės prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai: importuotas atišvaizda Viešpaties Jėzaus, Branzolėta su laikrodėliu Braslėtas, Veidrodis, kuris aptaisytas 6u trimis kitais dalykais, Dubeltavas Lenciūgėlis su Breloku, Kryželis su
(jaunuomenei), 32 Kalibro Revolveris (MODELIS), Plunksna
kutė. Sagučiai dėl mankietų, marškinių ir kalnierių, Žiedas, Peilukas.
Fountain, Pypkė, Britva, Diržas, Kaklaraiščio Spil
Taigi, kas dabar iškirps tą apgarsinimą ir. prisius sykiu su
rankpinigiais 25c. (markėmis ar kvoterį), tam tuojaus išsiųsim laikrodėli ir 25c. dovanų
prie laikroKada apturėsit siuntinį, persitikrinsit,
jog tas laikrodėlis
tikrai 14K. GOLD filled,
ANT
25 METŲ,
MECHANIZMU, o tos 25 dovanos yra kuogeriausios rųšies, yra
SU
GVARANTUPTAS
GERIAUSIU
PASAULYJE
tai užmokėsit likusius
$5.25, ir 25c už persiuntimą dovanų, jeigu gi nepatiktų, męs
rankpinigius. Todėl aišku, jog perkant
nuo mųs, ABSOLIUTIŠKAI
NIEKU NER1ZIKUOJAT, kadangi mūsų laikrodėliai yra GVARANTuOTI A> l -0
MĖTŲ, ir jei laikrodėlis bėgyje 20 metųlaikrodėlį
pasigadintų,
męs jį pataisysim, arba išmainysim ant kito VIŠAI
DYKAI. Iš KANADOS visi pinigai ti'ri buti prisiųsti įskal o.
Taigi, kas nori turėti GERA vyrišką ar moterišką laikrodėli su
dovanom stačiai pagal FABRIKOS
mos KOMPANIJOS, o visados
PREKJį, tegul ji perka tiktai nuo Seniausios ir geriausios 1C1
apturės tą, kag yra garsinta. Anresuokif:

AMERICAN NOVELTY & JEWELRY CO.

1427 Minford Place

NEW YORK,

Dept.
N. Y.

L. T.

reštų

$8,000

po $80.00 ant mėnesio.

šiaurvakarinis kampas Halsted ir 32-ros gatvių,
prie Mildos Teatro, lotaa 62 pėdų platus, 135 pėdų ilAnt pirmo augAto gagas, geriausiai tinka Hoteliui.
lima padaryti 3 štorus ir restauracijų, ant antro ir
trečio augšto 100 ruimų.
Loto Kaina
$15,000
Jei turi pinigų užmokėjimui už lotų, tai męs tau pastatysime' HotelJ kokj norėsi.
Biznieriai apgalvokite šių gerą propozicija.

A. Olszevvski Bank
3252 So. Halsted St.

Chicago

Naujas Savaitin's Laikraštis

TeMopai

"ATEITIS"
"Ateitis yra bepartyviškas laikraštis, tarnaujantis Jaunimo
Ir kulturos
rolkalams. Tal-

daugybę įvairiausių

pina

niq.

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!

Męs neesame banklerial, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė-'
dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius
pas mus.

ir Stereoskooai.

Vyrams ir vaiknams padarome ant
orderio naujus siutus nuo $30.00 iki
$50.00 už pusę kainos.
Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant
orderio darytus siutus parduodame
po $5.00 ir brangis*:.
ir
Naujas
truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branginus.
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50.
Skrynios ir valyzai.

ii-

Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metams, o
% 85c. pusol mettj.
"Ateitį" Ižleiiinėji bendrovS, inkorporuota ant $25,000. Dabar laikas užsirašyti "Ateiti". Reikalaukit vieno numerio pažlurfjimul uždyk$.
Adrcsuokit taip:

S.

vai. vakare.

SO. BOSTON, MASS,

Visi

skaitykite

*».

«

^

x

ir jų Ii-

moterų higieną

lietuviai

rašykitčs prie Susivienijimo Lietuvių

A. B. STRIMAITIS,
St.,

KltuutTO

pamatyti

vieno

\51

^

svetimų

žemių

dar-.
miestus,
Gražiausius
žus, sodus ir puikiausias
viso svieto vietas, tai nusipirk Teleskopą su utereoskopais (5 serijos, 174 visokie paveikslai) už pačią

S.L.A. Sekr.
Now York City.

307 V/. 30th

reiesKopo

Kaina

|.Pfl5LflFT|J
Dabar Jau Galima

3252

į
So.

LIETUVA
Halsted ctr.f

PUBLISHING

CO.f
Chicago, III.

Atvažiuot iš Lietuvos
ir

Kuxi*/xicxyi:Mnet<.m4
Tgm imon

i* noremj

[ Lietuvą.

ČETErt IdlD/t

Šifkortčs atvažiuoti iš
Išvažiuoti iš

gradą

Knyga Uyu/.io 5 1-^*8 eonus
Tai yra naudingiausiai knygą moterims ir kiekviena privalo ją turėti. Sn pavolUl'risiųsk V 5c krosas ženkleliais, n tuo/aus aplaikyšite tą Įdomią ir naudingą knygą. Adrišuokitc:

Kenslngton

$64.60

Iš-

3252 So. Halsted St

mokęs barzdaskutystčs, busi liuoaaa
pasaulyj.
Rašykit©—o gausito

visoj

nančiu.
MęB duodamo
jleškantlems.

darbus

t*

Bankoje

Apdaryta

Chicago.

Pigiausios ir geriausios rašomosios maši-

^
Parsiduoda: —Puikiausias
Locomoblle Limosinas, 6 cilindrų, 50 arklių spėkos, 7 pa3ažleriams, brangiausio darbo, gerlaualamo padėjime, taip
Kaštavo $6,750, parsikaip naujas.
duoda už $1,800. Turintis šj automo—

bilių

gauna

pirmenybę

visuose

(t y p e w r i t e
"New
American"
$10.00.

nos

grabuoje, parodose ir t.t
Taipgi parsiduoda Welch Detroit 7
pasažierių touring automobilius gerame padėjime, tvirta mašinerija, gali
važiuoti kad ir prasčiausiais keliais.
Kaštavo $3.500, parsiduoda už $500.
Atsišaukit pas
DR. KŪLIS,
3259 So. Halated Gat.,
Chlcago, III
Telephone Yards 1532.

"New

j

Į

D.

v

IIu\vkins,

B.
\Vis.

American"

ra-

taip gražiai, kaip
mašina, pirkta už $100.
Jos sistema taip paprasta, kad kiekvienas,
paėmęs ją 1 savo rankas, iš pirmo sykio supranta, kaip su jaja ra-

NORI UKĘ PIRKTI?
Jeigu 10/i 'įkę pirkti patogioj vle- i
toj ir geros žsmėa už nužeminti} kainą, tai neatbūtinai greitai rašyk laiš-

prašydamas plačių paaiškinimų
apie žemes Rusk County, Wisconslnoje, lietuvių ūkininkų kolionijoje.
Antrašas:

už

go

šyti.
Kataliogą
rašomųjų
mašinų ir visokių kny-

AR

ką

s)

r

Jeigu nori turėti drutą, pigią ir gerą rašomąją mašiną, tai pirk
"New American," o nesigailėsi.

pa-

gy

prisiunčiamo

Agentams

Ir

nuoiimtj.
Reikalaudami

uždylcą.

perkupčiar. t, perkant kelias mašinas, duodam
gerą

adresuokite

Šitaip:

LIETUVA PUBLISHING
3252 So. Halstcd str.,

CO.,

Chicago,

III.

P. O.

4

III,

PIGIAI PARSIDUODA.
2 Hiatų medinis namas
(2957
Kast <Sist st.) Chicagos dalyje
Cheltonham (arti 81-mos gat. ir

naujojo bulvaro).
zas,

Įtaisyta

ga-

toilctai, tvartas, gražus kie-

mas, papuoštas medžiais.venk viekam fliate ir imk

Gyrandą

ui* kitą fliatą.
Kaina $2,500.
Mažas i mokėjimas,
likusioji dalis taippat. kaip randa.
ar

Kreipkis

rašyk:

v'ena

charakteringiausių

ATtJŲNŲ ŽMONIŲ.

žemės Arkansas ir
Loiusianoje teikia nepaprastus prasimus dėl
žmonių hu mažais turtais, kad pradėjus
ukininkstę. Pu vaisiu j metus; ilga
ineMj dalis augmenims; lengvas klimatas.
žemės
parsiduoda po $12
iki $15 už akrą. b n mažais
{mokėjimais.
Lengvas pragyvenimas nuo
pradžios. Rašyk prs L. M. Allen. P.
T. M.. R«ck Island Lines,
Room 718
La Salle Station. Chicago dėl
pilnu

SAUGOKITĖS
firmų, KURIOS neduos Tamstai užganėdinimo už
Tamstos
pinigus. Tik niusų Kompanija
yra viena, kuri pilnai
užganėdino draugybę
žmonių su mušu
PATARNAVIMU ir GRAMA-

FONAIS, kuriuos mes gvarantuojame ant 15 metų.
Ant musų
garsingų gramafo*
nų,
kurios męs parduodame
tuoj užmokant ir ant 1ŠM0KESCIO po

(6>.

FARMŲ PIRKĖJAMS DOVANA.
Didelis" farraų listas dovanai, Didžiausioj Lietuvių KolionijoJ, su aprašymu daugybčB farmų pardavimui,
Išdirbtų, su budinkais, sodnais, gyvu-

$1.00 Į
namuose

KŲ ir

24 ir SO

III.

dainų

sa-

MUZI-

1428
1435
1480
1510
1511
1600
1605
1660
1668

1680
1690
1709
1730
1863
1884

Apdaryta
Iš Muzikos Srities
Iš Mano Atsiminimų. 75c. Apdaryta
Kultura ir Spauda
Lenkai Lietuvoje
Lietuvių Pratėviai Mažoje Azijoje
Rašto Istorija. $1.00.
Apdaryta
Tikėjimų -istorija. Apdarytą
Trumpa Senob5s Istorija. $1.00. Apdaryta
Apie Turtų Išdirbimą
Aukos Karės Dievui
Kaip žmonės su Ponais Kovojo
Ko Mums Reikia Pirmiausiai?
Labdarybė Pirmiąus ir Dabar
Moteris ir Jos V'Ota žmonijoje
Priedelis prie Lietuviškojo Klausimo
v.
Tautiškos Politikos Knygynėlis
Auginimas ir Maitinimas Mažų
Kūdikių
Džiova ir Alkoholis

Rašyk

mums

reikalaudamas

musų puikaus iliustruoto
kata-

ROYAL PH0N08RAPH CO.

1900 Hygiena.

Apdaryta.

..

2055 Lithuanlan Self-Inatruction
2084 Rankvedis Angliškos Kalbos.

Ant

4thAvenue D«pt. 70.
MW YORK, N. Y.

South Halsted Furniture House
Telcplionc Drovcr 700

3224 So. Halsted St.
VI

w

$1.25.

Q'

Dabar laikas pirkti dailias
dra-.
panas, ir pigiai. Dienos
yra gra'įžios. Kožnam miela išvažiuoti
-Jį laukus pasibovinti. Dar miei

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

liaus yra, jeigu turi
gražų siutą
išvažiavimui. Kainos labai žeir

mos,

Siutai

kožnas gali nusipirkti.
$28, $26 ir $25 dabar $19.75

Taipgi

turime

dang siutų
$5.00 iki $20.00
Pasiskubink, kolei pasi-

Storas Atdaras

$1.50

Vakarais

35
25

75

Utarninke, Ketverge, Su-

20

$2.00

batoj, Nędčliomis

10
50
70

ligi

pietų.

$3.00
50
10

05
50
05

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

Chicago, 111.

sekančių knygg perkupčlams duodame tokj pat
rabatą,
išleistų.

kaip ir ant "LletA/os"
Iš Gyvenimo Samojėdų
Olga Liubotavičiutė
Po Priedanga Šventenybės.

.10
.10
.25
.20

Patkulis.
Politiška tragedija.
Spėka ir Medega. $1.50. Apdaryta
Tikras ženybinis Gyvenimas
žodynėlis.
Anglišįai-Lietuviškas

$2.00
nr
25
.30

..

Trumpa Geografija

.15
10
25
05
9orn

$2.50

ALTORĖLIAI.
.50
.60

.30
.70
.90
.45
.60

.$1.00

Taipogi "Lietuvos" Knygyne randasi visokios
svetimų
spaudti Lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir

I|

Europoje.

V

Agen||m»*rJr

perkupčiams

duodame gerą

nuošimtj.
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčiame uždyką,
arba
siųsdami Jlsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip:

LIETUVA PUBLISHIJiG C0.
A.

OLSZEWSKI,

3252 S0. HALSTED ST.,

Patarimas
Saukite

savo

Pardavėjui.

dabartinius ir busimuosius

kostumerius per

BREVIORĖLIAI.

%

JUl System

Bell i

.25

.$1.00
.$1.25
.$1.00
.$1.50

Breviorėlis.
't?

nuo

rinkimas dar geras.

50

Apdaryta

Chicajro.

SIUTĄ

$1.00

2902
2903
2904
2905
2906
2907

2912
2914
2915
2916
2917
2918

Į

$1.25
$5.00
$1.25

..

telefoną, ypatingai jeigu

jųjų surašas yra ilgas ir
žiavimo iš miesto

reikalauja išva-

Tas suteikia

jums galę veikti sulyg tam
kelio. Daugelis orderių gali buti
gauti per telefoną, bet kuomet tai yra
tikro

negalima,

tai

telefonas

priruošią prie

asmeniško susitikimo. Vartokite Bell
Lokalės ir Tolimos Distancijos Patar-

navimą.

Pres.

CHICAG0, ILL.

są-

atidaryta vakaraisUtarninkais, Ketveriais ir Subatoms.

45
15
50

Daktariška Knygelė

jumi

Krautuvė

10

logo U2IJYKĄ.

80

pigiai.

užsilikusių ledaunių (Ice" x)
(Baby Carriage), kuriuos dabar parduo-

Reikalaujantiems duodame lengvais
išmokėjimais.

$1.00

uidyką

ir muziko*

uidyką.

toli nao

Chicago,

puikiausių
DAINININKŲ.

9 Minetiai mėginimo

parsiduoda

Chas Ztkus & Co.
127 N. Dearborn St.,
Room 808,

MĖNESĮ

Tamsta gali klausytis ir dar

pigiai r ant lengvų išlygų; žemė
geriausi k? randas visoj
Amerikoj, ne-

didelių miestų lr gerų marketų; Jeigu maiial pirkt, raSylt
laifik?
tuojaus, su užklausimu termų luto.'

Istorija .Chičagos Lietuvių. $1.00.

MAŽI AUKSO
2901 Mažas Aukso Altorėlis

KOLiONIJOS DŽL

liais Ir neįdirbtos žemės

Apdaryta.

1383
1386
1387
1419

2590 Dangaus Augštumas ir žmogaus Senumas
2593 Dievas, Dangus ir Pragaras
2596 Gyvenimas šv. Tėvo Popiežiaus Benedikto IX
2626 Vaišės Kristaus pas Popiežių
2895 Biblija

OLSZEW5KI BANK,
3252 S. Halsted st., Chicago, 111.

nurodyr.ių.

Apdaryta.

1360 Gyvenimo Mokykla. $1.25.
Apdaryta
1380 Istorija-Abelį.a. Tomas I.
$1.00. Apdaryta
1382 Istorija. Stivifcnytų
Valstijų šiaurinės Amerikos

128
266
296
825
1274
1988
2120
2191

Coras Draugiškumas
...
didžiosios
universitetų studentų
ypatybių. Jie žino, kad nėra geresnioVokietijos
budo sustiprinti ir prailginti
draugiškumo, kad pavelyti sau vidutiniškai vartoti gerą
malonų«alų; todėl
nėra nepaprastu
reginiu matyti jųjų kuopas savo gimtos
šalies smuklėse
ir kafejuose su stiklu
jųjų mėgiamo alaus—LYGIAI kaip
ALMA MATER
Motinoms po kūdikio, seniems !r žmonėms su
silpstančia sveikata arba
sveikstančia sveikata arba sveikstantiems iš
ligos McAvoy s Malt Marrow
yra stebėtinas sveikatos ir
jlegos atnaujintojas.
Telcfonuokite Calumet
5401 arba gaukite jo ii savo
aptickoriaus.
yra

$2.00
$2.50
$1.50
$2.00
$1.50
$1.25
$1.00
$1.25
$1.50

..4

1358 Gadynė šlėktos Viešpatavimo
Lietuvoje

ND.

A.

U KIŲ

15
35

2085 Rankvedis Gromatų Rašymui
2131 Aritkmetika.
Knyga Išsimokinimui Rokundų
2241 Gamtos Pajięgos. 50c.
Apdaryta
2266 Koks Privalo Buti Vaikų Auginimas?
2398 žinynas. Knyga
žinių. $1.50. Apdaryta
2401 Dekliamąęija ir Sceniškoji Mimika
2458 Tikri Juokai.
Lietuvių Pasilinksminimui
2496'Lietuviškas Sapninykas. 50c.
Apdarytas
2506 Naujas Pilnas Orakulas. $2.50. Drutuose
apdaruose
2516 Paslaptys Magijos bei Spiritizmo
2532 Svieto Pabaiga
2558 Kalendorius "Lietuvos" 1896
metams
2617 Tikyba ar Mokslas?
2629 žydų Likimas Gudijoje

uždyką

Chicago,

Apdart_a4

$1.00
$1.25
$1-25

2038 Kaip Rašyti Laiškus, Lietuviškoje ir
Angliškoje Kalbose.

MOKYKIS BARBERYSTfiS.
Męs išmokiname šio lengvo, švaraus ir greitai Išmokamo amato
J kelias trumpas savaites; geriausi
jrengirnai; expertai mokina; jrankiai sutelkiama; darbas kiekvienom žmogui;
ateikite pamatyti mus arba
rašykite

!

.t

1954 Pamatas Visokiai Reformai
2001 Angliškos Kalbos Vadovėlis

Pratapas,

gaunamoms Informacijoms,
DURKE BARBER SCHOOL,
610 W. Madison g-?.,

35
50
35
20
30
40
35

1220 Kaip Gyvens*. Augmesys?
1221 Kiek Senovės Graikai ir Romėnai
1250 Nematomi Priešai ir
Draugai žmonių
1256. Oras, Vnduo, šviesp, ir šiluma
1261 Paėjimas Organiško Svieto
1271 Senų Gadynių
Išnykę Gyvi Sutvėrimai
Apdaryta
1299 žvėrys ir žmogus. $1.00.
Apdaryta
1311 Airija.
Lapai iš istorijos Airijos
1335 Chinija. Iš istorijos Chinų
1349 Ethnologija arba Mokslas apie žemės Tautas

Rašomos Mašinos.

Jt;

labai

kad dar turime

apgauti; musų tavorai yra atsakanti ir visuomet bus
žiniškai tas pats tavoras
atvežtas, kurį pasirinksite.

1219 Kada ir Ivokiu Budu Gali Svietas Pasibaigti?

Pasiklausk ži-

visokius

tc-

ba

visaa smulkmenas dovanai.
Nossokoff'o Barber, Hairdressing ir Manieuring Mokykla, 1202 Penn ave., Pitt~
Seniausi ir atsnkaučlausi
burg. Pa,

mokykla apielinkėje.

kaina,

Atkreipiame atydą, kad pirkdami pas savuosius
pakeliate
lietuvišką pramonę ir abelną gerbūvį visų
lietuvių.
Patėmijame, kad pirkdami pas mus nebusite nuskriausti ar-

"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS:

A. 01szewskio

nužeminta

gul atsilanko j musų krautu-

reikalingų rakandų, taip pat

namuose

kūdikiams vežimėlių

dame labai

Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas.

pui-

kur ras didžiausį pasirinkimą visokių namie reikalingų daiktų.
i^ovos pirmiau buvo $12.00 dabar
$ 8.00
Dideli, gražus stalai pirma buvo $24.00, dabar
10.00
Puikus virimui, bei kepimui gazu
pečiai
9.00
Geras anglims ar medžiams
pečius
25.00

ir

Šifkortes ir pasportus gausite

PILNAI DARBO VISIEMS.
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su mažais iškaščlais gali išmokti gerą amatą; kur tik tinka t«n gali darbą turėti ir būti pata ant savęs ponu.

(Peterburgą)

niture)
1

Nepamirškite

DIDZIAUSIS

Petro-

Kelionė ima tik 13 dienų per

Chleano

Ave.

i

vanden|.

M. G. VALASKAS
349

Chicagos

nusipirkti

Icius, tvirtus, gražiai padirbtus, naminius rakandus (Fur-

it daugybė visokių
pigiomis kainomis.

Archan-

gelsko į Chicagą kaštuoja $71.00

n«TV »»*VOfc
M fr ¥ AlUUO. »•• «.C*L*tTON AVI.

ATYDAI,
JAUNŲJU
Norintieji

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

5

75c.f o

parduodam viską, už $3.20.
Kataliopą Teleskopų,/ Stereoskopų ir visokių vknygų prisiunčiame
uždyką.
Reikalaudami adresuokite šitaip:

J

TEISINGOJ

6 vai. vakare.

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandu
(Furniture) Krautuvė Ghicagoje.

Jol nori savo namuose
linksmai praleisti laiką ir

Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos
ligoje.
Reikalaudami Informacijų, kreipkitės šiuo adresu:

KAS NORITE?
£ii:h,

Nedėldienials—iki

lisonio Šeimynos padėjimas jei jisai hepriguu prie

"ATEITIS"
366 W. Broadway,

Atsišinoti apie

GORDON,

1415 SOUTH HALSTED STREET
Storas atdaras kasdieną, ir vakarais iki 9 CHICAGO, ILL'.
vai.
Subatomia esti
atdaras iki 11

Chicago Telephone Company
Bell Telephone

Building

Ofiicial 100

I

Lieiuvišku jĮtygp Krautuve.
Mylėtojai gcrųkningų,
išlavinti

savo

kos ant

užsakymo.

Jau

norinti

prptą ir išsimokinti
anglišką kalbą, lrviečiami pirktie
Knygas iš mino krautuves. Čia
gaunama visokios lietuviškos
knygos, taipgi.angliškos ir lenkiš-

Iš

MILŽINIŠKAS

mylėkompletus,

Scenos

rateliai imdami

tojų

Išėjo

Spaudos

VEIKALAS

gauna papiginta kaina. Krautuvė adara kas-vakaras.
s. v.

TIKĖJIMU

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

M. J DAMIJONAITIS
Wast 33-rd St.,
CHiCAGO, ILL.

901

ISTORIJA

F. P. Bradchulis
& Counselor at Law

Attorney

Visas veikalas sudaio 1086
puslapius gražaus ir

Lietuvis Advokatas
'

30 N. LtSalla
£locJt

SI.,'

C

izchanfs Bldj.,

lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlingais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jį
daug vaizdingesniu.
Šią milžinišką knygą paraše, bendradarbiaujant visai eilei kitų
mokslininkų, žinomasai- visame pasaulyje
mokslininkas D. P. Chantepic de la Saussaye. Lietuvių kalbon vertė J. Laukis.
Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių
ir baigiant dabartiniais laikais.
Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmogus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažvalgose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė-

hajo. Iii.

Rooat 110M1H

lelephone Hranklln 117i

6yv. 3112 S. HalslaJ SL, arii 31-a
Vctcphoae Yurd*

ji
1

CHICAGO, ILL.

3252 So. Halsled Si.,

LIETUVIU LIUTERONŲ
AT YDAI.
Iš priežasties
dabar negalima

europines

karės

gauti jokiu knyEuropos. Uct męs da turime
po kclet.-j lietuvišku liuteroniškų
I maldaknygių ir giesmių knygų savo
krautuvėje, ir pas pas mus da
galite jų gauti.

jgų

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
[steigta

j

3 59

iš

j

1893 metuose.

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

jimų Istorija

yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Negalima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti

Todėl, kurie reikalaujate minėtų knygų,
jų turime,

pasiskubinkite, kol
išsibaigus, nekol
karė nepasigausite niekur,
baigs. Kasykite urnai, o prisiusime
kataliogiį.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos
3 procentą jnetams.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų

išmokesčių.

kančiai

*avo

biznį

Jokis biznierius

čekių negali šiądien

be Lankos

Lietuvoj

vagis,

nė

titulu

bei

Amerikoj

ves

ugnis negali prieiti.

Lietuviai iš kitų

Rašykite

miestų

e:ali šioje Bankoje atlikti

reikalus

savo

laiš-

per

Brooklyn,

3252 So. Halsted St.,

N. X.

Lietuva

Atvažiavusius iš KITUR

MELDŽIAME aplankyti

DBNT18TA9

(fiyfHku

ir musų Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarnlnkais, Ketvergais ir Subatomis
Panedčliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis
Nedčliomi

nuo 9

nuo

nuo

8

A.

3252 So. Halsted

ĮFIStS-KimpM 31 lf So. Halstad nt
r Irt ajMis.) -X

CilCAM, L

8

9 vakaro,

ryto iki 6 vakaro.

ryto iki 1 po pietų.

\

J. G. Mezlaiszkis

j

Kontraktorius ir

norime
Męs
žmonijai perstatyti naujo išradimo beraktinę

_

Rusiškas
Lietuvos Rejentališkas Biuras

} rakŲniy spyijų,
kt.'riąj8 perviršy-

GERIAUSIAI PADARO:

mas
ir;ii\juiujair

Rusiškas

spynas.

aauft iu»

bjjvuua,

kurios niekas negalėtą atrakinti, tai
rašykite laišką lietuviškai pats mus,
o męs prisiusimo naujo išradimo beraktiniu spynų aplinkraštį su paveikslais, iš kurio galėsite plačiai dažlnotl kaslink rnusu naujo Išradimo be-

643 W. 31ct St.,

Aktus pirkimo, pardavimo, lšranpervedimo žemės ar ūkės Lietuvojepasportus išvažiuojantiems Lietuvonkitus rejentališkus raštus padaro geI.školektuoja dalės, skolas ir pinigus,
Bankuose.

Dėlei informacijos Chicagiečlai
kitu miestų raštų, adresuojant:

CO.,

kreipkitės asabiškal,

o

iš

LIETUVOS REtlENTALISKAS BIURAS

(Dept. A) Chicago, III.

3252 So. Halsted St.
Joseph J. EI»as, Savininkas
4600-4602 S. Wood St., Chicago.
Vnluiame pinigus J Banką užčėdluuo vieno doliario ir dauglaus
lr mokame trečią procentą ratomis
Jsiuofciaine pinigus J viput met i.
sus svieto dalis pigiai, greitai ir tei

Chicago,

111.

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

Biuro
Valandos

į.mul

į

|

o

turopą.

Į

Mūsų Banka Išdirba visokius raštus
lr dokumentus visose kalbose !r duo-f
d t. rodą lietuviams visokiuose atst1
tikimuose lr reikaluose ypatlfikal lr
pt,- 'aiškus. Tik kreipkitės vlršmindlt antinio.

j

D-re Maria Dovviatt-Sass
Ofisas

f bene Caoal 1203

Medikas ir chirurgas
Avc.,

CM^go.

vaikų ligų specialiste

1725 West 18th Street
Tsrp Paulina ir Wood jat.

PHCKF. DROVCH 4247

4611 So. As!!anl

ir

Valandos:
iki 12:00 vai ryto

itt S:£0
i vt *5 .to

iki a.00 vai. vaic

Ncdflioait
tuo

C&) iki 12:00vaL ryto

Rezidencija
5206 W,Harrison Street
TeL Aastin 73/

7.00.

....

o

savo

Aiifciii

Kdiud nuo

pi a-

J.lCtUVIU

Vokieti?

dlnos iki aukščiausiai
Aritmetika
Augštesn. Matematika

Rusų

v

snc

Prekyboj teises Ir lt.
Lcvcskis, Vcdijas Mckyklcs

3106 So.

REIKALAUKITE KATALOGO

)

(•"■-BOS
J

Kaygvedysto SrairaSf.
Laiški rašymas

Isterija, Geografija
G.

ir

Lenkų

Politiška Ekonomija

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė

Hąlsted St., Cfcęsgo.

tmnnMni

Rašydami laiškus ir siųsdami pinigus visados adresuokite šitaip:

Dr. J. KŪLIS

du-kart nedelinis laik-

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

Ir
Gydytojas
Chlrurga9
3259 So. Halsttd St.,
Chicavo, [II.
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir
vyrų. Speciališkai gydo limpančias, užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų ligas

riškai-moksliską mėnesinj laikrašt}
"LAISVOJI MINTIS"
Laisvoje Mintyje kas mėnesis telpa
straipsnių iš įvairių mokslų, politikos,
religijos, socioliogijos ir socialio klausimo sryčių.
ufcisvojl Mintis tarnauja Amerikos
lietuviams jau penkis matus.
Laisvoji Mintis yra labai didelio
formato

tyje

magazinas ir trumpoje
dar padidėti.

atei-

mano

"Lais.

Min." kaina metams $2.00.
Pusei metų
1.00.
Pavienis numeris
20c.
Siųsk 20c kad iT krasaženkliais, tuoj

Calumet

Ave.

Chicago,

nu-

raštis

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

Valandos

kiekvienu iytf

III.

Knyga 3 dalyse: I dalyje
Bert, verlė Dr. A. Bacevičia.
U
visokių augalų;
dalyj—aprašymas
telpa aprašymas Įvairių gyvulių;
III dalyj—apie akmenis ir žemę. Trumpai ir suprantamai išaiškina gam12(5 paveikslėliai: žmonių, pauktos istorijų, aiškesniam supratimui telpa
akmenų ir 1.1.
žolių,
augalų,
vabalų,
žuvų,
žvėrių,
gyvulių,
ščių,
ir kiekvienam žmogui reikalinga pa-1
Gamtos istorija yra labai žingeidi
Gamta/— tai visų gyvūnų motina, todėl męs jų privalome geriaužinti.
siai pažinti—studijuoti gamtos mokslus. Kas nepažjsta gamtos, jos įstair tokis neilgai gyvena, nyksta ir žuva.j
tymų, tas nesitaiko prie gamtos
ir paslaptis.
Knyga Gamtos
gražumų
gamtą,
reikia
pažinti
Užtai
Kai-1
210 pusi. Popieros viršais.
yra gražiai ir aiškiai atspausta,
Pagal

Pov.

Istorija
Ta

pati

drūtais

audimo

viršais

M.

J.

Ar jųs žinote, kad šitie lotai, yra
tris sykius vertesni už lotus ant Kedzie ave. ir 38-1 os gat., už kuriuos ten
moka žmonėą po $800.00
A. OLS7EWSKI BANK,
9o. Halsted 8t~
Chicago,

III.

Eina jau 25 metai

litarninkais ir

Petnyčiomis

Prenumerata metams $2.50
„
„
pusei metų $1.25
Adresuokit taip:

W, B.

B0CZK0WSKI CO.,
Mahanoy City, Pa.

50c.
75c.

na

krautuvėm

Damijonaitis,

*

Chlcago,

901 West 33rd str.,

111.

j

GERA

PROGA!'

Crrrratika nn^HJkosktlbj:

GERIAUSIOJE VIETOJE.

Piet-rytinis kampas Eraerald ave. ir
33-čios gatvig, 48 pėdos plotis,
125 pėd. ilgis.
Tinka visokiam
bizniui.
Parsiduada už $3,500.00
3236 So. Union ave.!.. Lotas 25x125.
Parsiduoda ui
$950.00
3012 Emerald ave
$650.00
3020 Emerald ave
$675.00
3024 Emerald ave
$675.00
3040 Emerald ave.
$700.00
Parsiduoda ant lengvų išmokės-

3252

GAMTOS ISTORIJA

Norėdami gauti šitų knygų, kreipkitės

člų.
tiktai iki 9:00

MOKINAMAI

|

adresu,
gausite
pasižiūrėjimui vieną numeri veltui.
PraneSlcite

Lietuvis

LOTAI

Moterų

metams

Dienine ir SAtlUVUI k
Vakarine mUIURLfl

TAIPPAT UŽLAIKOMA

2627

1

D r. J. JONIKAITIS

Europoje

Prieitu JL Olimlcio Banką

gausi "Laisvosios Minties" vieną
meri. Adresas:
"LAISVOJI
MINTIS"

(

svetimą žemiy pinigus malDcmo, perkame ir parduodame.
Parduodame šifkortes ant visą liniją j į
kiają lr LS krajaus, taipgi tikietus i
ont gsležinkellą po visą Ameriką lr
singai,

Ghicag»,IIL

eveskio rsr

Ar skaitei senrausi% ir rimt? populia-

Visokiuose reikaluose
Informaciją suteikia dykai.

raktinią spyną.
Rašydami laišką pas mu3, rašykite
lietuviškai ir pdėklte markę dėl atsakymo, adresuokite šitaip:
PADLOCK

Dovierennastis,

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

GHICA63, ILL.

CORNER I8th STREET

Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALIKAS" paduoda vėliausias žinias apie kar:i ir
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pilnas indomių straipsnių.
DienraStis "KATALIKA"" clca tautiškai krikščioniškoje dvasioje.
DIENRAŠČIO KAINA:
Ketams
$5.00.
3.00.
Pusei metų
Trims mėnesiams
1.75.
1.25.
Dviem mėnesiam

OENT.'STAS

So. Halsiad Sf.

\

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis

Tel. YARDS 1532

ja visas kitas
raktais rakinėja-

SECURITY

Cbicago

VALANDOS.-nuo 8 iki 11 rvtc nuo 1 ik
nU° ? iM 9 Vūk' NeMliom
Pagal

tatarų'
8261

LIETUVIS GYDYTOJAS
1749 SO. HALSTED ST

VISUOMENES,

/

DRANGEUS

LIJTĮIVYS

DR. A. YUŠKA

LIETUVIŲ DIENRAŠTI3

Ptone DroveroOll

_■

__

DR. K.

>lš saugiausiu be-

CHICAGO, ILL.

AMERIKOS

ISRADIMA8.

išpainiojamu pamatu, taip kaip
Bankinis Užraktas, ir yra viena

St.,

Canal. 2119

Geaeralis

2302 S. Leavitt St.

fipyn^i, kuri yra
padaryta ant ne-

OLSZEVVSKI, Pres.

Tel. Canal 5395

ryto iki

Namų Statėjas.

NAUJAS

perskaityti

Publishing Company

Dr.O.C.HEINE

CHICAGO, ILL.

norintis

Reikalavimus Siųskite Antrašu:

adresu:

A. OLSZEVVSKI BANK

ir

šią knygą.

J. J. Pauksztis & Co.

ir farinu

apšviestu

save

lietuviu privalo būtinai

inteligentišku

120-124 Grand Str.,

kus.

nugaros.

Kiekvienas skaitantis
buti

Eina jau 30-tus metus.
Prenumerata $2.00 metams; $1.00
pusei metų. Kanadojo $2.50 metams;
$1.25 pusoi metų. Anglijoj, Lietuvoj ir
kitur $3.00 matams; $1.50 pusei m.
Pamatimui vieną num. siunčiam dovanai
Knygų katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai.

atsa-

ant

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

VIENYBE LIETUVNINKU

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Banko j e? prie kurios
nė

parašytu veikalu toje šakoje.
Knyga yra didelio formato, gražiais tvirtais apdarais, nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems

BIZNIERIAMS 'Juoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas

rokundų biznyje.

šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje.
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu lietuviškai

šioms

LIETUVA PUB. CO.,
3252 S. Halsted str., Chicago, 111.

Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon i.školektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasporlus
važiuoajnticms Lietuvon, Rusijon.
PERKA ir parduoda

vedimo

tai

nes

n

v

kyti5bemokytoio(apdaryta)i>l .99
Vaiku Draugas arba kaip mok/•
ihskaityti ir rašyti bo mokyto-

NEW CITY SAVINOS BANK
So. Ashland ave., Chicago.
J. BIERZYNSKI, pres.
Priima bankcn pinigus ir moka 3%.
Už sudėtus pinigus musų. bankoj duodame čekių knygutę, Iš kurios parašyti čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Real Estate. Perka ir parduo-

4601

A.

da namus ir lotus. Išsamdo bankines
Ekrynele3 (boyes) po $2.50 Metama.
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus
| visas svieto dalis.
Bankos Valandos: Panedėllals, b©redomis, ketvergals fr subatomls nuc

8 ryto iki 9 vakaro; nedėlloniia, utarninkais Ir petnyčiomis nuo 8 rylo Cd

Ąįjiksja.

TELEPKCNE DR0VER7215

Geriausia Akušerka

0. Jonikiene
3364 S. Halsted St.
(Kampas

34 tos)

Chicago, II!.

1 J3

jo

Naujas Budas mokytis rašyti tj9
10c
mokytojo
Aritmetika mokinimuisi rokua-

(iv, t u paveikslais (.apdaryta).. 33c
Viso $1.00
Kas atsiusišklrpos šita apgarslnimn 15 "Lietuvos" ir $1.00 per
money order:,'U«i ęau»
knygas (>0c. pigiau.

visai

1

P. Mikolai uis
Box62
\

!Sew

York-Ity

