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lių laivus,
pakaktinai

Kare.

jų įguloms davė
laiko išsigelbėti.

Ber-į

Belgijoj
Prancūzijoj
rodo,
tose jau vietose, kas
kitos
įveikti
viena
pusė
jog nei
ant
negali. Dėl tu besimušimų
laikkariumenės
vietos, Rusijos
raštis Russkyj Invalid patalpino
rugojantį straipsnį, buk Ru-ija
smarturi viena austro-vokiečių
vakarinio
kumą atlaikyk o ant

gal neilgai jie galės ją
Tarp
Laike atidarymo ru- austrams taipgi Tiroliuj.
siškos dūmos, rugpjučio i d., Ru- gyventojų parubežiuose apsireišsijos karės ministeris Polivanov kia vis didesnis neužganėdinipranešė, jog gal rusams reiks mas; neužganėdinti ir toliau nuo
vokiečiams Varšava -jr Lenkiją rubežiaus gyvenanti. Atvirai neatiduoti, o gynimui krašto su- užganėdinimą, apart italų, rodo
Buvo jau pasipriešitraukti kariumenę ant antros be- ir čekai.
čekiškų kariumenės
nimų
čielų
ir
Kauno
sigynimo linijos tarp
ilLietuviško Krašto.
Visus do- regimentų; juo karė traukiasi
bus daukumentus, pinigus, muzėju rin- giau, juo pasipriešinimų
palaikyki.

na

karės lauko talkininkai nieko
pradeda, kas rusams padėtutoprieš
vokius, abrozdus iš- bažnyčių gavokiečius atsiremti. Dėl
džiaugbena is Varšavos Rusijon, kad
kiški laikraščiai išreiškia
kad tarp vokie- niekas vokiečiams netektu.
tikėdami,
smą,
kuVokiečiai rods laimi Lenkičiu priešu apsireiškia vaidai,
išrie gali visą talkininkų ryšį
joj, bet tie laimėjimai milžinišvokiekų aukų reikalauja, o tos aukos
ardyti. Bet, kaip rodosi,
čiu viltis negreitai išsipldys. Ly- silpnina vokiečių pajiegas. Laikkariu- raštis Tribūne
apskaito, kad vien
giai vyriausiasis rusiškos
savo
caras
ir
užimant Liubliną reikėjo aukaumenės vadas, kaip
manifeste išgiria nar-iu talkinin- ti 70,000 kareivių. Mūšiuose kikad dėl tur
vokiečių nuostoliai buvo nekų veikimą. Taigi aišku,
neveikluneva
mažesni, o tų nuostolių uždengti
anglu ir traneuzų
nesusipra- nėra kuom, todėl
mo tarp jų ir Rusijos
vokiečių pajiene-

Kariumenių vadovai, gos išpalengvo tirpsta.
susižinoję, nors
veikia
Nuo pietų sujungta austro-vomatyt,
talkininkų vaka- kiecių
išaiškinti
sunku
kariiimenė, traukdama j
Prancūruose menką veikimą.
šiaurius, užėmė Cholm. Šitoji
skaitzijoj priešingų kariumenių
vokiečių armija, vedama generovokiečiai,
lius beveik lygus, o
lo Mackensen, stengiasi užkirsti
norėdami pirma rusų kariumenę rusams pasitraukimo kelią nuo
sumušti, vakaruose nemėgina Varšavos, jeigu jie nepasiskumasmarkiau žengti pirmyn, nes,
bintų iš ten pasitraukti rytų link.
vai.š
kariumenės
tyt, vokiškos
Kaip pranešama iš Londono, užkarų daug prieš rusus pasiųsta; ėmus vokiečiams geležinkelį Liusunku todėl suprasti, kodėl su- blin-Cholm, rusų kariumenė
gejungta irancuzų-anglų kariumenė nerolo Ivanov, veikianti pietinėj
iš to nesinaudoja.
Lenkijoj, tapo atkirsta įvuo ditimų

nėra.

Ties Chateau Salins buvo ga- dėsės rusų armijas, veikiančios
smarkus mušis orlaivių lai- Lenkijoj.
kad ir galit
L'ž tai traukimas vokiečių gevynu, nors orlaiviai,
daug nuostolių padaryti, bet tik- nerolo Buelo\v Vilniun tapo kopusei kiam laikui sulaikytas ir jis ant
ros persvaros nei vienai
suteikti negali, kol iš orlaivių1 vietos vien stengiasi vokiečių užpagelbos nepasinaudoja žemai imtą Rusijos teritoriją padidinti.
esanti kariumenė, kuriai orlai- Vokiečiai artinasi
na

prie Kauno,

padėti gali. 15 francu-' c kita jų kariumenės dalis užėmė"
ziškų aeroplianų užpuolė 7 vo- Kuršės sostine Mintaują. Nors
kiškus ir privertė kelis nusileisti.' miestas tas neturi didelės straBet vokiečiams atlėkė pastiprini-' tegiškos
bet
viai vien

svarbos,
jį turėdami,
privertė franeuziškus or- vokiečiai priisartina prie didžiaulaivininkus pasitraukti.
sio
ir
turtingiausio Latvijos
Aisne klonyj, Argonnc distrik-1 miesto Kygos, kitrj jie stengsis
tc ir Vo.-ges kalnuose eina gana apvaldyti ir savo rankose
pasismarkus artilerijų mūšiai; bet laikyti, nes jis vokiečių uždėtas
ii artilerija, be prisidėjimo infan- ir dabar yra per pusę vokiškas.
terij<-s, musių laimėti negali; Rusai rengiasi pasitraukti taipmušj paprastai užbaigia infante- gi iš tvirtovių Ivangorod ir Norija. Artilerijų mūšiai eina taip- vo Georgiev.-k, nes jų palaikygi prie Arinis, o smarl'iausi ei-j mui nėra reikalo žmonių žudyti.
na apielinkėse Kheims,
Vrgonne Tos tvirtovės turėjo svarbu drau<1 i.strikte, prie Fontaine aux Car- ge su Varšava ir
jos dengė Lennies.
Vokiečiai mėgino atgauti kijos sostinę.
Kadangi manoma
nužudytas pozicijas prie Sclira- Varšava vokiečiams be mūšio
tymanelle ir Reichsrekerkopf, bet atiduoti, tai nėra reikalo ginti
jų užpuolimus fra.icuzai atmušė. mažas, ją dengiančias tvirtovėBelgijoj, prie llooge anglai les.
Su valku gubernijoj, po gana
mėgino žengti pirmyn ir vyti

mas

ir

vokiečius

j

iš

jų grabių, bet jie

smarkiam mušiui vokiečiams te-
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pranešimas rusiškojo kariškojo
štabo palygina dabartinį padėjimą su padėjimu 1812 metų, kuomet rusai įsileido Napoleoną net
po Maskva.

"Tada, kaip ir dabar—sakoma
šiame pranešime—Rusija negalė-

jo pradėti ofensyvo (užpuolimo
taktikos), arba priimti mūšio atviram lauke. Bet ji laimėjo pergalę kitokiu budu ir turi padaryt

nai pristojo prie turko-teutonų Brest Lito\v.sk.
Todėl
ir kad todėl nėra vilties atnauoperacijos apiink Kauno
jinti Balkanų Lygį. Jie todėl sukelia didelį žingeidumą,

pataria
užlaikyti neutralitetą. kas,
Bet Venizelos šalininkai nurodo, turi.

nėra

vokiečių 'stumia rusus vis atgal ir jau per-«
tvirtovę 'ėjo miestą Cholmą, kuris stovi ant
nes

kol-

Jeigu vokiečiai paimtų ir
jeigu įvyko sutartis tarp Kauną, tai jie tuom išsyk "užlaužBulgarijos ir Turkijos, tai reiš- tų" ir antrą rusų atsigynimo linikia, kad Bulgarijai prižadėta ją. Vokiečiai, matyt, tą ir nori
daug daugiau negu žemės juoste- padaryt.
lę iki Midia-Enos linijos—prižadėta ką nors iš Grekijai dabar
Petrogradas.
Rusų oficialis
priklausančių žemių. Todėl jie pranešimas liepos 31 d. pripažįspataria tuojaus stoti karėn tal- ta, kad austro-vokiečiai
perlaužė
kininkų pusėj, kad apsisaugojus rusų frontą keliose svarbiose vienuo
bulgarų.
tose. Tuom tarpu ir Lietuvoje vokiečių priešakinės sargybos jau
Londonas.
Sulyg žinių, ku- prisiartino prie Kauno tvirtovės.
rios čia atėjo iš Varšavos, rusai,
Rusų ciicialis pranešimas sako,
pasitraukdami atgal, paliks vokie- kad "ant Nemuno ir Dvinos frončiams tik plikas miesto sienas. Noto (taigi Kauno gubernijoj) ketvo Georgievsk
didelėj tvirtovėj nu- verge bttvo susirėmimai
tarp prieimdinėjama didelės kanuolės. Vošakinių
sargybų.
guberSuvalkų
kiečiai tikisi užgriebti kariškos "gesavo užpulnijoj
priešas
atnaujino
rybės" ne tiek Varšavoj, kiek mildinėjimus ketvergo nakčia į šiatiržiniškoj Novo Georgievsk tvirto-ryčius nuo Suvalkų miesto. Kauvėj. Varšava nėra tvirtovė, bet no
apielinkej priešo priešakinės sarNovo Georgievske, kaipo pirmos
gybos, eidamos pirmyn iš piet-vakliasos tvirtovėj, turėjo but sukarių (taigi iš Mariampolės
kad

pu-

krauta

Į

kimas, jie, sumušti, pabėgo

nuo

Laikraščiai, sulyg valdžios paSaloniki. Konstantinopolyj atVatikano organas
Rymas.
ku- liepimo, apskelbė patarimą, kad Observatore Romano
svarbi
sibuvo
konferencija,
patalpino pobuvo ir prie Sei Busi, bet ir čia
rioj dalyvavo atstovai nuo Vo- žmonės išvažiuotų iš Yaršavos. piežiaus viešąjį laišką, kuriame Šv.
italai paėmė visus austrų apkakietijos, Austrijos, Bulgarijos, Geležinkeliai atidaryta pervežimui Tėvas 'kreipiasi prie kovojančių
Nors austrai užtikrina, buk
sus.
Turkijos premicras ir gen. von visa- ko uždyką. J tris dienas, sa- viešpatijų, kviesdamas jas užbaigti
italai visur tapo sulaikyti ir jų
Goltz, turkiškų armijų vokiškas koma, 35,000 gyventojų išvažiavo karę ir paskubinti taiką. Laiškas
kariumenė esanti sudemoralizuovadas. Kalbėta apie Dardanelių Rusijon, bet į tą laiką apie tiek išleptas iš priežasties metinių karės
ta, bet ištikro, turbut, yra kitaip.
padėjimą ir apie Italijos įsimaU priėjo kaimiečių, bėgančių nuo vo- sukaktuvių.
Juk sudemoralizuota kariumenė
šymą. vSakoma, kad išreikšta kiečių.
negalėtų mušti tokios kariume- nuomonė,
jog Grekija gali stot Sykiu su žmonių išvažiavimu Londonas. Didisai kunigaiknės, kaip austrų, o tas atsitinKonferen- pradėta išvežti ir viską, kas buvo štis
karai prieš Turkiją.
Nikalojus, vyriausis vadas ruka; negalėtų gilyn Austrijon lįnes mieste naudingo kariškiems reikabuvo
triukšminga,
cija
sų armijų, paliepė, kad niekas nesti, o ir tas atsitinka.
lams.
Iš
išvežta
visos
prcmieras)
(turkų
grand-vezieras
dirbtuvių
drjstų naikinti nuosavybės YaršaAnt karės lauko talkininkų su
atvirai išreiškė savo .'bejones mašinerijos (savininkai geležinke- voje, kol tas nepasirodys būtinai
Turkija taipgi nieko svarbesnio kaslink
liais galėjo naudotis uždyką). Ko reikalingu iš kariėko atžvilgio. NuoDardanelių likimo.
nei
Dardaneliuose
neatsitiko.
negalima buvov iš vietos pajudinti, savybės savininkams, kaip ir saturkai negali talkininkų kariuLondonas. Talkininkai prane- tą išdinamituota ir metalą išvežta. vininkams
javų, kurie yra naikinamenių iš Gallipoli pussiausalio
šė Grekijai, kad anglų ir franir
bus
valdžios
Pačto,
telegrafo,
teismų įvairių mi,
atlyginta už suišvyti, bet ir talkininkai iki šiol
kariškos jiegos, veikiančios valdiškų įstaigų archyvai išvežta. naikintą turtą.
cuzų
neįstengia Dardanelių tvirtovės
Dardaneliuose, yra priverstos, Telefonas sunaikinta, dinamo-mapaimti. Prie Dardanelių talki- dėlei
kariškų priežasčių, tuojaus šinos elektriškos šviesos taippat i-'eirograaas.
Rusų oficialis
ninkai pasekmingiausiai padeda
užimti laikinai salą Mitelyne prašalinta; išvežta ir visi karai. pranešimas
rugpjučio 2 d. pamini
rusams, nes savo užpuolimais
sala yra netoli Dardanelių; Net varinės telegrafų vielos
(Šita
smarkius
mušius, kurie turėjo
apie
tapo
neleidžia Turkijai siųsti kariuo nuimtos
Turkijai,
vokiečiams
ir Lietuvoje. Kurpirmiau*
priklausė
(vario
vietą
Kuršėje
ypatinmenės prieš rusus Kaukazan.
dabar yra po urekijos priežiū- gai trūksta).
Yisi
šėje
rusa',
matomai,
javai
aplink
prakišo, nes
laivai
mūšio

lauko.

Smarkus

mūšiai

bombarduoja
Talkininkų
ra).
Yaršavą, kurių negalima buvo nu- perleido teutonus per upę Aa, bet
Turkijos pajūrių miestus Azijoj.
imti, taipgi sunaikinti.
Lietuvoje, j rytus nuo Panevėžio,
Angliška kariumenės nuo PerNew Yorkas. Pasažieriai laitiltai
rusai išlošė smarkų mušį prie kaiTrįs
per
upę
Vislą,
atsiėjusiškos įlankos žengia vis toliau
vo Ądriatic, kuris pribuvo čia iš
6
milionus
tasieji
apie
mų Darsūniškiu, Butėnų ir Tylmadoliarių,
Eufrato
paupiuose
Turkijon.
kad jiems
pasakojo,
ir
Liverpoolio,
kuomet
vokiečiai
po
paminuoti,
gola
(ar Tvltagola?). Čia mūšio
anglai vėl sumušė turkų kariuiš Liverpoolio, ang- ineis į Yaršavą, jie bus išdinami- buta taip smarkaus, kad rusai, suišvažiuojant
ir
nustumė ją šiaurių
riumenę
hoteliuose siūlė
kliubuose
lai

link.

ir,

'geležinkelio

aišku, kokį plianą jie welio,

milžiniškas skaitlius kasės) prisiartino prie tvirtovės priegiau, nes
bei
mechaPriešais
dabar.
nuolių
daug amunicijos. Ru- šakinių
tą jįatį
sargybų."
du gali prieš negeistiną karę pro- niškus
Vokietijos ginklus Rusi- Sivi dabar veža iš tvirtovės viską,
testuoti.
ja turi griebtis vikraus manevra- ką galima išvežti, o ko negalima Paryžius.
Prieš pat Goritz
Kaip rusai iš Varšavos, taip vimo net iki tam laikui, kol jos bus išvežti, tą išdinamituos.
ir vokiečių liepos
170,000
austrų
austrai traukiasi iš svarbiausio dirbtuves nepridirbs užtektinai
iš Yaršavos pranefa,! 28 d. užatakavo italus su didžiauTelegramas
Išgabeno iš amunicijos."
savo porto Triesto.
kad rusai jau nuo dviejų savai- siu
pasiutimu. Italai kulkasvaiSmarkus
ten
visą amuniciją.
čiii
tuštint Yaršavą.
pradėjo
laikraščiai
džiais
ir kanuolėmis tiesiog nušienurodinėja,
Kuo-Į
Rusų
mūšiai eina ant Kars iškilimo.
kad rusai per metus išlaikė prieš met rusu kariumenė laiko vokiečius navo užpuolikus ir atmušė jų ataItalai smarkiai atakuoja ir stenvokiečius Vislos liniją, kurią jie ties Yaršava, pat svarbiausioji ar- ką. Žinios iš Leibach, Austrijoj,
giasi austrus iš Kars apskričio
tikėjosi atiduoti dar pereitą spa- mija pradėjo trauktis iš Yaršavos, praneša, kad austrai šiame mušyj
išvyti. Mušyj prie San Michele lio mėnesį.
paimdama sykiu su savim viską, nustojo 12,000 kareivių.
austrus pasiekė didelis nepasisekas tik vokiečiams butų naudinga.
kareiviai tik tokiu bu-

appllcation. Addresa

rates on

h. OLSZEWSKk> Pub.
325* 80 Halatad 8t.f
OHICAOO, ILL>
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bet

deda kaip sykis tuom laiku, kada
didesnė dalis rusiškų rezervų yra
Ant piet-vakarinio karės lauko, sunaudota kur kitur—ties Vartaigi Austrijos su Italija, nors šava. Vokiečiai veda šituos ataAustrija ir pasigiria kartais italų kus su dideliu skaitlium raitanieir
vosumušimu, bet pasirodo papras- rjjos, kuri grasina rusų dešiniamAnt vakarinio karts lauko
pagarsina apie sulaikymą
kiečiu
tai vienoj, tai kitoj vietoj. tai, kad tie sumušimai buva jaru sparnui. Jeigu vokiečiai neko svarbesnio neatsitiko. Jeigu
neKadangi vienok vokiečiai vis už- menki, neturi svarbos; dažniau- bus čia greitai sulaikyti, tai jie
vokiečiai nei vienoj vietoj
nuima didesnius plotus, tai aišku, siai austrams pasiseka vien ko- pramuš spragą liuosain perėjiįstengė toliau Francuzijon
kad
sulaikymų arba visai nebu- kioj vietoj sulaikyti italų pirmyn mui vokiečių per Nemuną, pažengti, tai ir franeuzai vokiečių
vien žengimą kukiam laikui; ištikro gi sieks Vilniaus ir mėgins stoti
arba
rusams pasisekė
vo,
Sulyg
toliau nenustume.
italai lenda vis giliau Austrijos skersai kelią, kuriuom rusai praPranlaikui
sulaikyti.
trumpam
lino pranešimo: vokiečiai
laiko
53,000! Nors vokiečiai jau nuo senai teritorijon, o austrai ant visos li- deda trauktis nuo Varšavos. Tai
cūzijoj ir Belgijoj
traukiasi at- yra pavojingiausis manevras, kukiliometrų plotą, o franeuzai ap-j giriasi, kad tuoj paims Lenkijos nijos, besigindami,
vis traukia- rį \-okiečiai laike visos šitos kamūšiai
Smarkus
šmote-1
valdė tik mažą Alzatijos
sostinę Yaršavą ir ten inėjęs, gal.
Isonzo
ir
ir
si
Goriu
paupiuo- rės yra padarę."
francuzai.i,
prie
li: vien Afrikoj
Vokietijos kaizeris prokliamuos
dides- Lenkijos
se, kur iki šiol austrai dar pasekužimti
bet
iki
ncprigulmystę,
anglams pasisekė
žudo labai
nors
Londonas.
Pusiau-oficial.is
nius vokiškų kolioniju plotus. šiol Varšava vis dar rusu ranko- mingai ginasi,
mūšiai ei- se, nors
daug savo kareivių. Nesiseka
ir

Dideji

Publlahad Fridaya at Chicago, III.
rates:
In United States
42.00
To Canada and Mexico
To all other Foreign Countries
$3.00
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V?
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$2.00
Kanadoje ir I*r lke
^2.50
Visose kitose
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|3.00
JP®ok*ma iŠ viriam. Prenumeratos
»,^enUi.n,^ra'a
ri\»tas
skaitosi nuo dienos uittraiyr.-.o, nc ouo
Nauji] Metą. Ap^arsuiimų kainų klauskite laiiku. Adresuok,te.
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928S 80. Halst«d 8t.
CH'CAGO, lU,

tuoti.

Palikta tik keletas telefono

mušę vokiečius,

atrado

pilnas jų

tarp Liublino ir Koi
upės liūgo.

pre pat

Londonas.

Sulyg žinių iš Petrogrado, rusai sulaikė tolimesnį
veržimąsi gen. von Buelovvo armijos Kauno gubernijoj. Sita armija, kaip pasirodo, veržėsi ne tiek
j
Rygą, kiek skersai visą Kauno guberniją j Petrogrado-Yaršavos geležinkelį. Ji jau perėjo Panevėžį
ir buvo
pasiekusi Subačius, bet čia
rusai, sakoma, tolimesnį jos
ėjimą
sulaikė.

Rusai, jeigu jie
antros

nori sustoti ant
kuri eina

atsigynimo linijos,

Kauną Alytų, Gardiną

per

Litovsk,
gen.

ir Brest

tai turi būtinai

sulaikyti
Buelo\vą Kauno guberkitąip jie negalėtų mi-

von

nijoj,

nes

nėtos

linijos išlaikyt, kuomet

vie-

svarbiausių geležinkelių

butikė-

iš

nas

tų

perkirstas.

Todėl

tis,

kad Kauno

gubernijoj

galės

Įmet

buti

galime

netrukus
kuovokiečius

pusėtinų mųšių,

rusai pradės

stumt

atgal

Geneva,
ma,
vo

rų
vėn

Šveicarijoj. Pranešakad Liublino paėmimas kainagenerolui \Voyrsch "0,000 vy-

užmuštais,
paimtais,

j šiaurius

nuo

sužeistais ir nelais-

šešiuose verstuose
Liublino rusai kovo-

ja

su pasiuntimu ir
žemės teutonai turi
ti.
\ on

kiekvieną pėdą
brangiai pirk-

Alackensenas, padariusis

7

su

korpusais 10 verstų pirmyneigos, nustojo 35,000 vyrų.
Rusai, kurie užatakavo vokiečius
į pietus nuo Przasnyszo, užmušė
5,000 vokiečių, sužeidė 8,000 ir nelaisvėn

paėmė 1,300 kareivių
aštuntojo vokiečių korpuso.

Petrogradas.

Rugpjučio

i

iš

d.

iškilmingai buvo atidaryta posėdžiai
'dūmos. Dūmos pirmininkas Rodzianko savo prakalboj
ya<akė,
kad juo didesnės nelaimės
Rusiją
sutinka, juo didesnis yra pasiryžimas pas žmones vesti
karę tol, kol
ji bus pasekmingai užbaigta.
"Tam reikalinga yra pilna
vienybė tarp visų visuomenės
kliasų,*'
sakė Rodzianko.

Buvusiems čia talkininkų
vams

cijos.

padaryta triukšmingos

Naujas
Polivanov,
čiai:

karės
durnai

atstoora-

ministeris, gcn.
pranešė sekan-

■'

"Šftiom laiku priešas koncentruoja (traukia krūvon) milžiniškas jiegas prieš Rusiją ir pasekmingai apsupa Yaršavos karišką
distr&tą, kuris visuomet buvo
silpnu tašku ant mūsų vakarinio
fronto.
"Prie

dabartinių išlygų męs, gal
eiti laižybosna (lygiais pinigais), ir telegrafo
linijų karės reikalams. tranšėjas prigrūstas lavonais.
but, atiduosim priešui dalį šito disItalijos ir kacl AmeriKa dus ĮtrauKia kutcu
(Kaimai "Butiany" ir "Tylma- trikto,
pasitraukdami atgal ant poGrckijos su Turkija, nes Turkija laike šešių savaičių/ (Kas nori
Londonas. Prieš rusus dabar gola" yra apie 20 verstų į rytus
kur musų armija galės prisuima Turkijoj gyvenančius itazicijų,
gal eiti laižybosna, bet kas taip dvi užduotįs: ne tik tvarkiai ap- nuo Panevėžio, netoli geležinkelio
lus, o grekus persekioja. Masirengt' prie naujo ofensyvo (užtvirtina,
gali, mušu nuomone, leisti Varšavą, bet ir išgelbėti sa- Į Dvinską. Ant žemlapio paženknoma, kad Italija apšauks karę
puolimo).
lengvai laižybas prakišti).
vo
armiją, nes austro-vokiečiai linta "Tyltagola." Kaimas vardu "Tas yra gerai, kas baigiasi
Turkijai ir pasiųs savo laivyną
gededa savo paskutines jiegas, kad 'Daršiški" yra apie / verstai j pierai; 1812 metai tą paliudija. Męs
prie Dardanelių padėti talkininOficialis
Berlinas.
vokiečių užkirsti rusams pasitraukimo at- tus nuo Vabalninku, Panevėžio pakams. Grekiją, Rumaniją ir Bulšiądien gal atiduosime Yaršavą,
štabas liepos 30 d. paskelbė sekelius.
gal
vieto).
nuo
susirišimo
su
talkigariją
kaip anais metais atidavėm (Nakančiai :
Sakoma, kad teutonams jau
ninkais sulaiko paskutiniai rusų
poleonui) Maskvą, kad užtikrinti
"Į šiaur-ryčius nuo Suvalkų, bent išdalies tas ir pasisekė, nes
Londonas.
Metinės sukaktunepasisekimai. Kol Rusija negalutiną pergalę."
ant abiejų pusių Alytaus gelegen. von. Mackensen armija jau vės karės
pradžios perėjo be | Rlisijos premieras Goremykinas,
atsigriebs, butų pavojinga Balžinkelio męs užėmėm priešo popasiekė geležinkelio tarp Liublino triumfališko vokiečių inėjimo Yar- caro vardu, šiame posėdy j vėl užkanų tautoms rištis su talkininir užgriebčm 2,910 be- ir Cholmo.
zicijas
Jeigu taip, tai rusams šavon, nors jų buvo garsinta, kad tikrino, kad Lenkija gaus savo aukais; bet jeigu Rusijai pasisektų
kulkasvaidžiu. vienas kelias
bei
du
laisvių
pasitraukimo jau tapo į tas sukaktuves jie švęs Yaršavoj. tonomiją.
atsigriebti ir išvyti vokiečius iš
Nors. tikra vieta čia nenurody- atkirstas ir liko tik du dideli
savo teritorijos, jau niekas Rugele- Savo keliu pasidavimo Yaršavos Labai gerą jspudi j durnos atstovus
ta, bet reik manyt, kad čia kal- žinkeliai: vienas iš Varšavos lin- laukiama,
ir
gali sakyt, kiekvieną va- padarė amnestija, kurią valdžia sumanijos
Grekijos nesulaikytų
bama apie tas apielinkes, kur kui
Vilniaus, o kitas iš Varšuvos landą. Paskutinės žinios nurodo. l'ikė garsiam revoliucijonieriui Vlanuo susirišimo su talkininkais.
susieina trįs Suvalkų gub. pavie- linkui
;<ad rusai veda tik užpakalinių sar- dimirui
Lietuvių Brastos.
Rusiškas ambasadorius Ryme
Rurccvui, kuris pernai suir Kalvaritai—Suvalkų,
Seinų
Reik
kad
visa
mušius, kad duoti laiko sau-; grįžo iš Paryžiaus, bet
valdžiai
gybų
manyti,
svarbioji
pranešė Italijos
apie sutapo tuoi
kur nors apielinkėse Punsko
rusų armija iki šiam laikui jau *iai pasitraukti atgal tpat svarbiau- jaus suareštuotas.
sidraugavimą Rusijos su Japoni- jos,
ir Būdviečių. Red.].
tapo iš Varšavos išsiųsta, nes iš sioms armijom?;. Šitie užpakalinių
ja. Manoma, kad Japonija paĮ
Berlino pranešama, kad gen. von sargybų mūšiai kaip kur išsivystė
siųs Europon savo kariumnę paLondonas.
Lenkų laikraščiai,
Atėnai.
Grekiški laikraščiai
dėti rusams karėj su vokiečiais.
\Yojrsch armija spėjo jau persi- i pusėtinai didelius mušius, nes išeinanti Prūsijoj, praneša, buk
daug svarsto apie pasklydusį gan- kelti per upę Vislą tarp Ivango- rUsai priešinasi su didžiausiu at-. kaizeris
žadąs prie naujos nepridą, kad tarp Bulgarijos ir Tur- rodo ir Varšavos. Jeigu vokie- rcaklumu ir laikas nuo laiko daro
gulmingos
Lenkijos prijungti ne
kijos padaryta sutartis, sulyg ku- čiams pasisektų perkirst dar ir stiprius kontr-atakus.
tik rusišką Lenkiją, bet taipgi Garios Bulgarija prižadėjo leisti Varšavos-Vilniaus
geležinkelį, tai Pavyzdžiui, jie sulaikė gen. votį liciją ir dali Poznaniaus su Danpervežti per savo] žemę ginklus rusų armijos liktų sunaikintos, nes Hindenburgą, neleisdami jam perzigu, kaipo liuosit uostu. Lenkijos
Londonas.
Laikraščio Times ir amuniciją iš Vokietijos TurkiDidinasi nesutikimai

angių užpuolimą atmušė su di- ko miestelis Kaletnik. Matyt
deliais jiems nuostoliais.
vokiečiai Suvalkijoj renka diIš Berlino pranešama, buk j desnes
pajiegas ir rengiasi prie
vakarus nuo Argonne vokiečiai apgulimo, ar veržimo Kauno
išvijo franeuzus iš čielos eilės tvirtoves, kuri antroj linijoj turi
grabių ir paėmė nelaisvėn 4 afi- tokią jau svarbą, kokią pirmoj
cierus ir 142 kareiviu; vokiečiams linijoj turėjo Varšava.
Kauno
mašininė kanuolė. gubernijoj smarkus mūšiai eina
viena
teko
Vosges kalnuose franeuzai ata- Panevėžio apielinkėse, bet ir čia
kavo vokiečių liniją prie Uaren- vokiečiai
palengva stumia rusus
kopf. Mušis traukėsi per visą 2 rytus.
Baltiko jūrėse pasirodė angnaktį, kol franeuzai tapo atmušti.
Smarkus mūšiai eina taipgi liški povandeniniai
laivai, kurie
prie Lingenkopf; daugelyj vietų mėgina vokiečiams atlyginti už
minomis išardyta franeuzų gra- skandinimą
angliškų pirklių laibės.
vu. Danzigo
įlankoj paskandino
Visi tie laimėjimai tai vienos, didelį
vokišką transportinį gar- kariškas
tai kitos pusės ant vakarinio laivį.
Prie Vokietijos
krantų džioja,
karės lauko

Iš Kares Lauko.

yra menki, didesnės
svarbos neturi, o svarbesnio nei
viena pusė nieko ten nenuveikė.
Ant rytinio karės lauko, kaip
iki šiol, vokiečiams pusėtinai sekasi, nors iš Petrogrado kartais

korespondentas išva- jon ir
kad vokiečių veikimas plotus

nespėtų atgal pasitraukti.
Anglų nešti per upę Nere\vą daugiaus neprigulmingumą jis žada apskelbkariški expertai vienok yra persi- kariumenės; jie atmušė vokiečių
ti, ineidamas Yaršavon.
žemės iki Midia-Enos liI
tikrinę, kad taip blogai nebus, atakus ir net atmetė nekuriuos jų'
nes rusų vadas turėjo
viską iškal- pulkus atgal prie Narevvo.
Berlinas.
Mintauja, svarbiau-

už tai gavo

nuo

Turkijos

angliški povandeniniai laivai pa- Lietuvoje yra daromas tam, kad nijos.
skandino vieną tokį jau vokišką
pagauti i sląstus rusų armiją,
Dvi nuomonės tarp laikraščių
didelį laivą naujausio typo, tu- veikiančią prie Varšavos.
išreiškiamą", .' i'Laikraščiai, prierintį 73 įgulos žmonių. Už tai
"Vokiečių atakai į šiaurius šingi politikai fbuyusio.vprėmiero
vokiški povandeniniai laivai pa- nuo Nemuno dabar
pasirodo pakad tai
skandino

net

kelis

angliškus pirk- vojingiausi

rusams.

no

permatyti.

Petrogradas. Antrą rusų atVenizelos, tik'nna,
paro- sigynimo liniją sudaro šios tvirtoJie prasi- do aiškiai, jsog Bulgariją- galuti= vės: Kaunas, Alytus, Gardinas ir

-•"§ l
%•

Blogiausiai rusams sekasi Liub-| si* miestas Kuršėje ir gulintis
gubernijoj, tarp Yislos ir Bu-j tik apie 37 verstus nuo Rygos,
ęo, kur rusai, nesibijodami Austri- tapo vokiečių lūimtas.
Oficialis
jos, neturėjo jokių fortifikacijų.' vokiečių pranešimas skamba seGen. von Mackenseno armija čia kančiai:
lino

\

''Po mūšio musų kariumenC i/.-l pasitarus su rrancuzijos valdžia,
Mintaują. Miestas, abelnai žadama atidaryt dar 10 naujų
imant, nėra sugadintas.
rytus dirbtuvių. Apie tai pranešė

batinėm—Birštone

ėmė

nuo

Panevėžio

eina

mums

Į

par-

atstovams
išsivystė ir liamento
naujasai
pasekmingai.
amunicijos ir ginklų ministeris
"Į šiuur-ryčius nuo Suvalkų Lloyd-George.
Laike paskutinių trijų mėnemiesto męs šturmavom augstumą
No. 186, į piet-ryčius nuo Kalet- sių, sakė ministeris, jo departaninko.
(Kaletninko bažnytkiemis mentas pastatė prie dirbimo
ir amunicijos apie 40,000
yra Suvalkų paviete, 12 verstų j ginklų
kurios
išdirbi nė j a amunišiaur-ryčius nuo Suvalkų, prie ge- ypatų,
karės reikalams. /Apart šiciją
ležinkelio)."
tų prityrusių darbininkų, jis dar
priėmė
apie 100,000 liuosnoLondonas. Vokiečiai turi parių.
ant
sisekimų
abiejų sparnų- Kuršėje ir pietinėj Lenkijoj, bet centPetrogradas.
re—tios
Tapo išleistas
Varšava—dalykų stovis
caro
kuriuom
šaukiama
ukazas,
iki šiolei yra bc permainos. Ivanmušis

gorodo tvirtovė, ,apie kurią pir- į pulkus

visus

ir

Nemmiu-

įkas

ir kur

geriausia parduoti, o
galės sušelpti dūktais ar pi1000 r.
Jnigais jei besikuriant.
Reikės statytis triobas.
ReiUž prielankumą Lietuvių Draukia
tikėtis, kad vyriausybė, kur
gijai ir prigelbėjimą jai sparčiai
plėtotis Komitetas išrinko garbės galėdama, duos padegėliams mišnariu Vilniaus gubernatorių p. ko, bet daug bus vietų, kur arti
miško nebeliks, (lai reikė.- imtis
Veriovkiną.
naujų statymo budy iš cemento,
Vilniaus pravoslavų arehijepiškalkių, smėlio ir molio; bus reikopas Tichonas paaukojo 100 rub. kalinga tiek pačios medžiagos, tiek
ir atsiuntė laišką, kuriame ramina
patyrusių žmonių. Geriausias būnukentėjusius ir linki Dievo pa- das tikslingai ir pigiai sau triobas
laimos visiems, kurie veikia komipasistatyti—tai į bendroves susidėtete varguolių gelbėjimui.
Drau- jus išvieno
pirkti ir gaminti megija išrinko archi j episkopą Ticho- džiagą, išvieno statytojus kviestis.
ną garbės nariu.
Draugija pasistengs ištirti, konuose

įsteigti—1590

r.,

Lygumu— į gal

ir

Komitetas prašo, kad Šiaulių, kios triobos sveikatos ir dailės
Telšių ir Panevėžio mokiniai pra- žvilgsniu mūsų kraštui butu tin-

tinkamus kariu-

menei vyrus, gimusius 1896 mepranešę, kad
tuose.
Pranešama taipgi, kad
jau ją esą apgulę,
apgulta,
bet vokiečių lankas apie ją prade-! valdžia netrukus žada paskelbti
da eiti siauryn.
Toliatts į rytus abelną mobilizaciją visoj Sibenuo Ivangorodo, tarp
Yislos ir rijoj.

miaus vokiečiai buvo

kamos ir pigiausios, sutaisyti paneštų savo adresus ir pasisakytų,
vyzdinių triobų plianus, parengti
gal kurie reikalingi pašelpos.
Komitetas persikėlė jau kitan žmonių, kurie praktiškai mokėtų
butan: Didžioji gatvė No. 30, b. ■itatymo darbą atlikti ir patarti,
2, palikdamas senąjį butą Vilniaus kaip reikalingą statymui medžiaBugo, rusai mušasi desperatiškai,'
gą pasigaminti.
Petrogradas. Nesenai iš Sofiskyriui.
idant sulaikius gen. von Mackenlodei
buvo
Draugija, kviesdama, kur
neoficialės
žinios,
atėję
seno armija, kuri veržiasi j šiau- jos
Dotnavos agronomų mokykloje tik galima, kurti įvairias skolinabuk Bulgarija padarė sutartį su
rius, mėgindama atkirsti kelią tai
mokslas prasidės rugsėjo 1 d. masias-taupomasias bendroves, žaTurkija. Turkija atiduoda Bulrusų armijai, kuri yra dar ties;
Baigę šią mokyklą gauna vTetas su da parūpinti joms įstatymus ir jų
Adriagarijai šmotą žemių apie
Varsa va.
j
150 rub. mėnesinės algos. Lietu- patvirtinimą, gauti pradžiai valnopolj, Bulgarija už tai sutinka
vių
perleist
per savo žemę .ginklus ir
šioje mokykloj^ yra 21, o viso džios pašelpos ar paskolos ir staPetrogradas.
Rusų oficiališ160.
iš Austrijos ir Vokietyti konstruktorių—žinovų visai
amuniciją
mokinių
kame pranešime rugpjūčio 3 d.
B/RD5EYE VJEW OF WmSW
tvarkai užvesti ir užlaikyti.
j Turkiją.
tijos
apie dalyku stovį Lietuvoje šiaip;
Darbininkams nuo bado apsauvieuu
laikraščiai
balsu
voRusų
Praeitą
žiemą
užpludus
kalbama:
kiečiams Suvalkiją, Guronių so- goti Draugija, be greitos maisto
pasmerkia
tokj
pasiBulgarijos
'"Xedėlioj ucbuvo jokiu svarbių
VARŠAVA
džiun, Klapčiamiesčio valsčiaus, pašelpos, pasistengs įkurti darbo
elgimą. Laikraštis Novoje Vrepermainų Mintaujos ir Bausko mia net beveik
Seinų apskričio, atsislapstė keturi biurą, su kurio pagelba rūpinsis
grąsina
Bulgaridabar
vokiečiai
stengiasi paimti.
Reginys Varšavos, kurią
distriktuose. Į rytus nuo Panevė- j
kad
varjai, sakydamas,
rusų aficierai ir vienas paprastas surasti bedarbiams darbą, o darRusija
Paveiksle matyt seniausis per Vislą tiltus, jungiantis Varšavos
žio subatoj vakare męs spaudėme
užmirš
kareivis.
Žmonės juos čia kelias bininko reikalingiems darbo žmogiai
tokį Bulgarijos žingmiestą su Praga.
priešo priešakines sargybas, paini- Į snį, kuriuom
dienas
turji prigelbsti
slapstė, maitino ir j ieškojo g«dumi 500 vokiečių nelaisvėn, sykiu'
kams prie Dardanetių apgynimo.
kad
kelių,
galima butų pervesti Pagalios Dffaugija rinks žinių
su 6 aficierais; užgriebėm taipgi
anon
pusėn Nemiyio.
Pagalios apie nukentėjusias dėl karės vietas,
šešis kulkasvaidžius. Nedėlioj pridrąsuoliams
pasisekė laimingai žmones ir įstaigas, stengsis gauti
DARBAI VOKIŠKŲ
!
siartino ir vokiečių svarbiosios jieamunicijos; čia yra šimtai šar- kiliometrų Lietuvos ir Lenkijos. pervesti visi keturi aficierai ir kar- iš vyriausybės ir visuomenės
pigos ir mėgino užpuici. Prasidėjuvuotų automobilių ir tokių jau Rytuose vokiečiai ir austrai val- eivis
PATRIOTŲ.
per vokiečių liniją anon pu- nigu, kad jų reikalingus sušelpus,
siame roušyj užpuldinėjimus daro
.Dalias, Texas. Koksai nesu-i geležinkelių vagonų. Čia suga- do gubernijas: Kuršės, Kauno, sėn Nemuno.
teiks, kiek galėdama, savo pitaritai viena, tai kita pusė."
jautas piktadarys, kaip manoma, benta daug dinamito, švino ir Suvalkų, Lomžos, Plocko, Kamų
teisių ir kitokiuose dalykuose,
Pasitraukus vokiečiams iš šių
Tol i aus pranešime pasakojama,
RAMINS MEXIKĄ.
vokiškai šovinistas, prisigriebęs vario, taipgi medvilnės ir maisto. HŠo,
Petrokavo, Radomo ir
kurie
su kare rišami
19—20 d. Guronių
ir, darydakad prie Y išlos ir Narcvvo rusai
Washington, D. C. Suvienytų ! namus balnu fabrikanto W. T. Kanuolės ir karabinai sugaben- Kielce, taipgi didesne dalį gu- vietų, gegužio
ma tai,
rūpinsis
kiekvienam
atsilankė
aficielygiai
sodžiuje
minėtieji
valdžia
ke'iose vietose pasitraukė atgal.
Valstijų
pasiryžo kviesti! Morre, po lova padėjo bombą, ta iš Japonijos. Apkaustyti au- bernijų Varšavos, Liublino ir
Lietuvos
be skirpiliečiui
to
sodžiaus
padėti
lierai, nufotografavo
talkon Pietinės ir Centralinės Ame-! airi
expliodavo ir sužeidė fabri- tomobiliai ir vagonai atgabenti Cholino.
tumo tikybos ir tautos.
tuvius
tas
kugyventojus,
duobes,
Paryžius. Belgijos valdžia iš- rikos valstybes, kad bendromis pa-' <ant? ir jo sitnų, o visas namų iš Suvienytų Valstijų; iš ten per
Draugijos įstatymai plečiami ant
riose slapstėsi, ir apdovanojo kaileido antrą "Pilkąją Knygą," kur stangomis padarius Mexikoje ra-' įtaisymas
Panamos
ir
į
išnaikintas.
kanalą atgabenta
tapo
-kuriuos
Suvalkų,
Kauno, Vilniaus ir Garo
A.
ir
pinigais,
Saltoną
patalpinti įvairus dokumentai, pa- nybę. Argentinos, Brazilijos, ir VIoore mat dirbo balnus talki- daug medvilnės.
diųo
Kviečiama visi, kam
gub.
Šv.
4Kalėdžiuką
Jurgio kryžiais
rodanti, kad vokiečių apskundimas, r'bili ambasadoriai, taipgi Bolivi- įinkų kariu menėms, už tai ir
tik rupi mu.sų krašto gerovė: len-tojo laipsnio.
buk belgai darė sutartį su Anglija jos, Uragvajo ir Cuatemalas mi- užsitraukė -ant
VILNIUS.
savęs
|Į Mažojoj Azijoj turkai vis
vokiečių
kai, žydai, gudai, katalikai ar nralisteriai
užkviesti
bendron
skerdžia
Vokietiją,
nepamatuotas.
iki
yra
Piktadario
prieš
šiol netapo
liktumą.
-krikščionis; daro tai A. a.
voslavai.
Lietuvis
Ypač kreipamasi prie
Amvalstietis
Antanas
Šaukunigas
Juozapas
conferencijon šį ketvergą.
sugavo.
prie vokiečių aficierų, organizuoris
sodiečių.
iš
mirė
14
braziejus
Vilniuje
birželio,
Skriaudžių, Suvalkų gub.,
fia atėjo keletas' Suvienytų Valstijų prezidentas
Londonas,
jančių turkų kariumerę, ir tie, o
palaidotas birželio 17 d. Rasų ka- pastebėjęs du vokiečių žvalgu, užNELAIMĖ KASYKLOSE.
turkįškų laikraščių iš Jcruzalio. juvo davęs Me.\ikos įvairioms parvisai
nepataikaudami turkams,
pinėse. Tai buvo vienas uoliausių šovė juos kareivišku šautuvu, o/jų Įvažiuoti Vilniun ligi birželio
Įdomiomis žiniomis turkų laikraš- tijoms persą rgą,' kad jos susitaikokiu nors biulu skerdymėgina
111.
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Herrin,
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ių kasyklose atsitiko expliozija, nių stabdyti.
dienos jau reikės turėti tam
didis tautos darbininkas, sams.
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leidimas.
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Anglijos karalius tapo sugriebtas kios permainos neįvyko. Todėl
apsigyvenimo vietų. Ir Palestimų paliudymų norintiems važiuoti
nasi dovanų.
sigelbėjimo kelią. 25 darbininatgijimo istorijoje.
per vokiečius, kurie atlėkė į Lon-' Amerika pasiryžo kokiu nors budu
noj
prasidėjo .krikščioni'į perse- lietuvių
Vilniun nei bilietai
A. a. kun. Juozapas Ambraziekus, baisiai apdegintus, iš olos
stotyje nėra
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doną Zeppelinu ir, išmetę milžiniš- .ižbni^ti Mexikos anarchiją.
daugume
bet oloj turi but dau- kiojimas.
štraukė,
parduodami.
jus mirė, turėdamas 60 metų am- Lietuvių Draugijos nukentėjuka magnetą, įtraukė karalių į Zepgiau sužeistų ir apdegintų. Lai- yra krikščionių apgyventa; gy- žiaus.
fiems dėl karės gyventojams agropeliną. Tą pačią savaitę, anot 1o
VOKIEČIŲ SEIMAS.
j ce expliozijos oloj buvo 300 dar- vena ten krikščionįs syrijonai.
Vilniuje anot laikraščių, -rfuo
nomijoj ir teisių pagelbai teikti 1912
turkiško laikraščio, tas pats atsitiSan Francisco, Cal. Čia atsim. sumažėjo
Laidotuvės buvo labai iškilminnamų savininvaldyba išleido j Lietuvos visuoko ir su Rusijos caru bei Francu- būva vokiečių Tautiško Susivieni- bininkų.
Visos
Ant
protestoniškos
kun.
Bie||
kų:
bažny- gos.
21,
rusų
kapo kalbėjo
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čios nutarė visoj Vokietijoj pa- liauskas, L. Gira, Aleksiukas ir menę atsišaukimą,
žydų savininkų—56, lietuvių—5.
ma lietuviai dėtis j visokias drauDARBININKŲ.
kalbama apie tai, kaip kovoti su
trįs pas vokiečius nelais/ėj.
skirti vieną dieną pamaldoms ir kun. K. Stašauskas, artimas naNaktį iš birželio 5 į 6 d. kaigijas, kuriomis padėsianti nau- kuriose
Kitas turkų laikraštis pasakoja' pilna blaivybe ir
Pasiliuosavę rinkliavoms. Surinkti tą dieną bašninko draugas.
prohibicfjonistų Elizabeth, Pa.
Suvalkų gub. vietose šaljai susitvėrusi draugija. Tegul tis
savo
skaitytojams, kad vokiečiai partija (Mat vokiečiai yra savinin- uio virvės angliniai vagonai įbė- bažnyčiose pinigai bus apversti Aleksiukas kalbėjo gudiškai:
siekė 5 laipsnių. Suprantama,
bendra nelaimė suglaudžia mus j
*0 j pulką- darbininkų ir užmušė
esą bombarduoja Londoną k^nuo- <ais daugelio bravorų).
kad jisai padarė labai daug nuosušelpimui likusių našlių ir naš- —Nizkij paklon Tabie—žemai nu- sutartinas
į
eiles ir išmokina mus
Š darbininkus, o 12 sunkiai šulėmis iš Antwerpeno.
laičių. Popiežius parašė Friero silenkiu prieš tave,—skardžiai prastolių.
\
bendrai pastatyti tai, kas išgriauieidė.
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katalikiškam vyskupui, jog jis, bilo
gudų
veikėjas,—pažymėjo
ta,—karštai
atsišaukimas.
ragina
Londonas.
kol traukiasi karė, atsisako pri- kun.
Sulyg oficialio
Petrogradas. Petrogrado augNcv York, N. Y.
Charles
Juozapo darbus savo tautai, Dabar dėl karės aplinkybių dauanglu pranešimo, anglų submariimti taip vadinamus Šv. Petro
štasias
buvusis
Nevv
ir
mokyklas pabaigė šie lieYorko
jo prielankumą gudų atgijimui
poguma Lietuvos miestų ir miestelių
nai, pasinėrę, įplaukė į Marmuro kJecker,
einančius palaikymui
skatikus,
tuviai
:
dar
žemai
nupabaigė kalbą
licijos leitenantas, tapo nužudytas
kartą
liko be krautuvninkų, o žmonės
jūres ir atplaukė net į Konstantipopiežiaus sostu.
silenkdamas kovotojui už broliškos be
Technoliogijos institutą (meiilektrinkoj
Sing
kėdėj
Sing
kalėj
prekių. Pasistengkime smi pa- chanikos
nopolio uostą, kur jie pradėjo tor-Į
skyrių) Julijonas (irautautos
teises.
nt.
buvo
lietuvių
Jis
apkaltintas užmušitįs pasigelbėti. Visur dėk',.nes į
—\—
pėduoti turkiškus laivus ir šaudyt
rogkas.
Kelių
|| Amerikonas Dr. \Yard, suinstitutą—Stepome Hermano Rosenthal.
ir taisykimes
j turku arsenalus (sankrovas amunas Aukštikalnis.
|j Haiti sostinėj, mieste Port grįžęs iš Rusijos, užtikrina, jog Suvalkų piliečių komitetas šiuo varįptojų draugijas
savo sankrovas.
*Įsikurusioji Vil- Pranas Penkaitis Universitetą:
nicijos ir ginklų).
ati Prince, čiabuviai
mėgino pa- Petrograde yra keli šimtai japo- tarpu globoja 2907 lenkus, 767 ru(juristas). VacUŽSAKYMAI KARABINŲ.
niuje gegužio 21 d. lietuvių ag- lovas Marma
Anglu submarinai taipgi operuosipriešinti Amerikos kariškų lai- niškų aficierų, Rusijos pasamdy- sus, 451 lietuvį, 32 vokiečius ir 109
(matemat.), Krikronomijos ir teisininkų draugija ščiūnas
ja ir prie Aziatiško kranto Mar- New York.
Westinghouse vų jūreiviams. Susirėmime už- tų. Gal tie buvę rusų priešai žydus.
(matemat.). Karės morems
kiekvieną tokią pastangą:
muro jūrėse, kur tapo paskandin- Electric Co. nuo karę
vedančių1 mušta du jūreiviai. Ten pasiųsta pasirodys gabesni už rusiškus Vieno
žmogaus išlaikymas atsi- padės gauti leidimą bendrovei įkur- kyklą pabaigė stud. Jonunas ir
ta keletas turkišku garlaiviu ir Europos tautų, taigi nuo talki- dar vienas
Suvienytų Valstijų ka- aficierus. Daugelis tų afieierų eina 18 kap. per dieną.
praporščiku išvažiavo j Irkutti, pateiks prityrusių žmonių krauvienas kanuolinis laivas.
ninkų, nes vokiečiai nieko iš riškas laivas.
ską. Stud. Vyšniauskas, šaukiadalyvavo prie- veržimo Port Ar- Jėzne įsteigta pabėgėliams arba- tuvei
vesti, stengsis lengvinti pre- mas
Korespondentas laikraščio Times Ymerikos parsigabenti negali, gathuro.
kariumenėn, stoja artileritinė ir maisto sandelis.
Čia pakių statymą, siuntinės instruktopraneša, kad anglų submarinas su- :o užsakymą vėl padirbti milioIš pašauktųjų į
ĮĮ Buvęs Prancūzijos karės mijos
mokyklon.
samdyta taipogi butai pabėgėlių rių šankiovoms sutvarkyti ar joms
ardė tiltą, kuris jungia dvi Kon- uą karabinų.
Už karabiną kom- nisteris, generolas Adolphe ^lesanksčiau stud. Sruoga gykarę
|Į Vokietijoj suareštavo rašti- prieglaudoms.
nustatyti ir 1.1.
stantinopolio dalis—Stambulą ir panija pirma imdavo po $27.50. simi, tapo mušyj Vosges kalnuo- ninką amerikoniško konsuliato
domas
Petrogrado ligoninėje,
aaDar daugelyje vietų ukise sunkiai sužeistas.
(lalatą. Tiltas buvo permestas per
Berline, amerikoną Charles Wil- Lietuvių Draugijos nukentėju- jau
Jurgis
Byla su peršautais plauninkai nebeteko sėklų, vėliau gal
New York, N. Y.
Čia paįkinką, vadinamą Auksiniu Ragu.
čiais
guli Čerkasų ligoninėje.
soną.
Jį kaltina, kad jis išdavi- siems dėl karės šelpti nutarta bus
ūkio
netekę
arklių,
gyvulių,
atkankanskelbta, kad Westinghouse Elecfortus
Į
Anglijos
||
nėjo pasportus neamerikonams, įsteigti pabėgėliams mokiniams paiTaip-pat tebegydomas nesenai
padargų, didesnių prietaisų savo ;
Petrogradas. Oficiališkai pra- tric Company gavo kitą didelį čių neutrališkų kraštų laivų ka- ypač anglarųs, ir tokiu budu
baigusis Jonas Duda.
kursai. Kursų vedėju išrink- iaukrms ir savo ukiui
šymo
sutvarkyti.
nešama, kad anglų submarinas nu- užsakymą nuo vienos kariaujan- pitonai ir jūreiviai turi turėti
lengvindavo
pasanglams pabėgimą ta dailininkas p. Varnas.
Taipgi Ir todėl visur spieskimes į ūkio
skandino didelį vokišką transportą čios viešpatijos.
Sakoma, kad portus ir turi policijoj registruo- iš Vokietijos. Wilson, pajutęs nutarta
Gruzdžiai, Šiaulių apskr. Suarba ratelius ir
pasamdyti
Žvėryno
per juos viską pirkimės.
Baltiko jūrėse.
išneša
užsakymas
800,000 kara- tis, jeigu pasilieka ilgiau, kaip kad jį daboja, iš Berlino pa20 nafiiti.
Labai neLukiškių rajone dar vieną bendra- Draugija lengvįs tokių ratelių vei- deginta apie
binu.
24 valandas.
ramu.
Netvarka didžiausia. Nubėgo ir stengėsji Danijon prisi- butį.
kimą, stengdamasi jiems d^-'anai
Amsterdamas. Laikraščio Tyd
griebti, bet vokiečių policija prie
kentėjusiais dėl karės niekas nedar viena pabėgėlių ar už
Atidengta
pigesnę kainą parūpinti ge- sirūpina. Vienintelis inteligentas
kad
laike
AUDROS.
korespondentas praneša,
|| Pasitraukė nuo vietos Japo- rubežiaus jį suėmė. Už tokį pra- vaikams
mokykla Žvėryne. Mo- rų seklų, veislirv'ų gyvulių ir ark- kun. kleb.
Rich- nijos grafo Okuma ministerija. sižengimą yra mirties bausmė. JiSpring Green, Wis.
paskutinių 10 dienų per LuxemGaudesys, matyti, niekytoja
pakviesta
p-lė Jadvyga Pet- lių. ūkio padargų, pasiųsti agrono- ku
burgą perėjo 140,000 vokiškų kar- moncl pavietyj siautė baisi audra, Ciesorius ministerijos rezignaci- sai tačiaus buvo paskui paleistas.
nesirūpina. Kaip sužinojau
rauskytė.
mų—ūkio žinovų, kurie apvažiuo- iš urėdninko, pabėgėlių pilni apeiviu, trankdami j vakarini karės kuri išnaikino West Lima ir da- ją priėmė.
ir bendrabučių dami
įstaigų
Draugijos
li
Bloom
Lietuvą, teiks reikalingiems linkiniai miškai. Birželio 10 d.
Vienas
City.
teatrą.
žmogus
|| Haiti republikos sostinėj, priežiūrai pakviestas p. Pr. Pensavo patarimų ir nurodymų, kaip
prigėrė. Užgimę potviniai daug
mieste
au
Atkai-ę
Port
Prince ir francu||
Šveicarijon j miestą
įsteigta čionai maitinimo punkkaitis.
ūkis sutvarkyti ir kaip suardytieji
Zurich amerikonai atgabeno ži- zai, pagelbon ąmerilkoniškiems
Petrogradas. Rusai išleido ofi- nuostolių laukams pridirbo.
tas, Maskvos Prekininku I)r-jos
nią, jog augštesnių mokyklų stu- jūreiviams, išsodino savo jtirei- Moksleivių bendrabučių globėju laukai ištaisyti.
ciali pranešimą, iš kurio matyt,
organizuotas. Rūpinsis jisai kalaikinai sutiko buti p. Balčikonis.
Rock Spring, Wyo.
Svarbu yra ne tik išvieno par- reiviais.
kad Panevėžio miestas, Kauno
Debesių dentai Berline prieš Suvienytų vius nuo kariško laivo DescarMaitinimo
vietoms
įvairiuose duoti savo darbo vaisius. Bent
gubernijoj, tapo užimtas ir kad praplyšimai pagimdė šifr*>e apie- Valstijų valdžią surengė neprie- tes. Francuzų pagelbą Suvieny- Kauno
miesteliuose įsteigti
gub.
kiek gyvenimui susitvarkius, kils
linkėse
kurisvokiečiai nuėjo toliaus j rytus
potvinj,
pridirbo lankias Amerikai demonstracijas. tų Valstijų laivyno ministerija
Pumpėnų miestas, Panev. ap.
Komitetas paskyrė 15 tukst. rublių.
■nuo Panevėžio išilgai geležinke- nuostolių ant pusės miliono do- Ginti
11
musų krašte pieno ūkis, atsiras Gegužio
/.
ambasadą reikėjo šaukti priėmė.
dieną kilo gaisįsteigta dar viena vaikų prie- pardavimas javų, gyvulių, vaisių. ras.
lio liniją.
Ties Subačiu, kuris liarių. Union Pacific geležinke- policiją.
Sudegė
apie 100 na'I!
glauda. Vedėja pakviesta moky- Nereikia laukti pirklio j namus ateiyra apie 25 verstai j rytus nuo lis yra vandens apsemtas.
Pactą, vartotojų draugijos
mų.
•|| Talkiniikai iki šiol turi už- toja p-lė Cicilija
Bindokytė.
nant, bet pačiam jis surasti be pcr- krautuvę pasisekė išgelbėt'.
Panevėžio^ rusai vokiečius sulaiGe|| 1 du mėnesiu i Vladivosto- ėmę mažą Vokietijos plotą, ir
kė ir čia atkakliam mūšyje pair
Livingston, Mont. Nuo smar- ką, Siberijoj, iš Amerikos turi mažą Galicijos žemės plotelį ir
Kurpių
stalių dirbtuvių vei- kupčių ir įvairių tarpininkų pagel- gužio mėn. kilo gaisras ir Gruzdaryta vokiečiams didelių nuo- kių lietų užgimęs šitose apielin- dirbtuvės atgabenti 20,000 gele- nedidelį Turkijos plotą prie Eu- kimas nutarta praplėsti. Tuo daly- bos. Ir todėl telkimės j pieninin- džiu mieste. Sudegė Sakinos gatkėse potvinis daug nuostolių pri- žinkelio vagonų ir liokomotyvų, frato,
stolių.
Azijos pakrantėse ir ant ku užsiimti pavesta Darbo Biurui. kavimo ir šiaip ūkio produktams vė. Kamajų miestelis sudegė bedirbo.
Vejas išgriovė elektriš- kad butų galima iš čia gabenti Gallipoli pusiausalio. -\Vokiečiai Paskirta pašalpa skyriams: Lei- pardavinėti bendrovės.
veik visas. Reikėtų žmonėms atLondonas.
Anglijoj jau ati- kas dirbtuves, per tai sustojo ir amuniciją ir ginklus. Čia yra gi vakaruose turi užėmę 53,000 palingio—2000 rub., Studzeničnos Draugija kiekvienai tokiai ben- sargesniems buti, tai ir gaisrų maSlarytą^ šešiolika didelių naujų karų bėgiojimas; užgeso ir ži- daugybė iš Amerikos ir Japonijos ketv. kiliometf.ų Francuzijos ir —500 rb., Panevėžio—2000 r., drovei patartus patarimais, kaip žiau InUų. Juk pas mus beveik
idirbtuvių dirbimui amunicijos, o buriai mieste,
atgabentų kanuolių, karabinų ir Belgijos, o rytuose 150,000 ketv. 350r., Birštono skyriui dviem ar- jį sutvarkyti ir vesti, nurodymais^ visados gaisro kaltininkas buna
nėra
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Anykščiai, Ukmergės. Dabar
pilnas miestelis žydu, išvarytųjų iš

negu 40

Nuo

mų.
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linkėje

pradėjo apsigyven- cija, susitvėrusi rinkti aukas nu1892 metų. Gyvena čionai kentėjusiems nuo
karės buvo višeini) nų ir 23 pavieniai. Pri- sai paliovusi tūlam laikui rinkti
augančios jaunuomenės yra apie aukas iš priežasties
kai-kurių ne45. Iki šiolei neturėjome bažnysusipratimų, įvykusių su atskaita,
čios ir mokyklos, išskiriant ispa- kuri buvo
patalpinta "Lietuvos
nišką mokyklą, bet ir- tos nebuvo 22-rame numeryje, kame nebuvo
galima pasiekti, nes labai toli: apie paminėtos išlaidos, kurios buvo
mylios atstu. Galop, kad ir pa- padarytos per viešą
susirinkimą.
siekus, mažai naudos atneštų, nes (Atskaitos "Lietuvoje"
taip tilpo,
lietuviškai ten nemokinama, vien kaip jos buvo
ti
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nu-
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Per

ragino imtis darbo. Žmonės,
kad klebonas pasilieka
natydami,
priežiūros—na,
va^įs tuojaus
tuomi ir pasinaudojo. Jie įsilaužo vietoje, ėmėsi sodinti bulbes darir
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vieną

namą

ir ėmė ten ruoštis.

trįs nuvaryti j

Biržus.

ti"
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skyriaus
žmonių.

lėšomis

valgindino apie

Klausučiai, Biržų va!cč. DauBado nesimatė. Paskutiniu laigelyje vietų jaunimas jau nubudo ku buvo uždarbio, nes už apkasų
iš savo miego, ėmė -Mestis, ukasimą mokėjo po 1 rublį į dieną.
sispietė* į įvairias draugijas, nu- Darbas lengvas.
stojo girtuokliauti, bet to negalima
kad
"Rygos Garsas''
—

nuo

ispanų

kalba.

Taigi

prisiųstos. Red.).
Liepos 25 d. buvo vėl sušauktas
jo- delegatų susirinkimas ir perskai-

auga musų

jaunimas kaip gyvulėliai, be
kio apšvietimo, ir niekas jais nesirūpina ir neatkreipia atydos į svarbų dalyką, kokiu yra jųjų auklėjimas. Rodos, vertėtų pasirūpinti
apie šitą dalyką lietuvių draugijai
"Vienybei," kur jau gyvuoja keli
metai ir skaitosi pašelpos ir apšvietos draugija.
Bet apie šit;i
dalyką jinai nei.svajoti nesvajoja.
Todėl vaikų mokinimu pabandė
užsiimti pavienės ypatos: V. Sareika ir J. Jankauskas, bet, negaudami iš niekur pašelpos, pasiėmė
sau vienu du mokytoją lietuvį ir

buose, ežes burokams rengti ir tt.
Bet ant jų nelaimės juos patėmijo. Jis sutaisė miliciją. Kuomet nieks
Atėjusi policija juos sugaudė. Vie- nebemainė pinigus, jis išleido
nas iš plėšikų, matydamas jog ne- smulkius popierinius
pinigus. "L.
I)r.
dėl
nusižudė.
karės šelpnukentėjusiems
pabėgs,
Likusieji gi
;
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TORONTO, CANADA.
Nesusipratimai prašalinta. ToTrūksta mokyklų. Šitoje apie- ronto
Lietuvių Draugijų Federalietuviai

visą tą mažeikiškiams sunkų
Panevėžio.
Sako, jų čia esama laiką juos ramino ir drąsino kleapie 4 tuk-1. Petrapilio žydų ko- bonas kuti. Vasiliauskas. Ištikro
mitetą-. atsiuntė daktarą.
jis bus iigai mušu žmonių minimas.
Pirmiausiai jis savo pavyzvisus
džiu
nuramino, kad nebėgtų
iš
Iškrausčiau
Fasvalys.
žydus
Fasvalio, daugybė namų liko be
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pasakyti apie Kiržtj apielmkės jauapie Mažeikius dega nuskai.
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girtuokliauja. Dabar, kuomet neo
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LIETUVIAI AMERIKOJ.

Taipgi

nutarta

pasiųsti Dr. Basanavičiaus
la'šką
j "Lietuvos"

Redakciją, kad
talpintų kaipo paliudijimą,
aukos teisingai
pasiųsta. Po
pareikalauta, kad klaida butų

pakad
tam

pa-

taisyta.

Klaidos atitaisymas turi
buti sekantis:

L. S.
kavo

Dr-ja

iš iždo paau-

$10.00
Aušros Vartų P. Šv.
pamokina vien tik savo vaikus. O rapijos baliaus
visas pelnas 17.56
kiti visi tebemiega tamsybėse. Oi.
Kovo 28 d. L. S.
Dr-jos
laikas ir mums, broliai lietuviai, susirinkime
2.78
čionai gyvenantieji, atsibusti iš
Gegužio 9 d. viešame sumiego, pradėti rūpintis apie mo- sirinkime
6.23
kyklos įsteigimą. Argi ne liūdnas Iš pirmiaus buvo -uaureginys, matyt žūvant tiek musų kauta
13.71
jaunuomenės. Kokia yra ateitis Ginčuose sukolektuota
38.76

į nfe/no britįoh euti n r d arornel les
šovinių,
vėjas paskui gaisrą išdegtinės, jos vietą užėmė naPKIE
platino po visą apielinke.
DARDANELIŲ.
minis alus.
Ypač ant didesnių
Sunkioji anglų kanuolč pila ugnį į turkų pozicijas ant Galšvenčių stengiamasi pasidirbti to
lipoli pusiausalio prie Dardaneliu. Du vyru laiko priruoštas kaGruzdžiai, Šiaulių apskr. Vo"skystimėlio." Taigi beveik' nie- kiečiams išsinėšinus, man teko buti
nuolei kulkas.
kad ir nepraeina šventės, kad kam
Gruzdžiuose. Pėdsakų jokių nenors nebūt pramuštas pakaušis ar
simatė, matyti ir nesimušė.
I
Per Kalėdas
apdaužyta nosis.
Iš gyventojų aprankiojo avižas, buvo pusėtina; dauguma aukavo reiškė didelį prielankumą. Norėjo
Lygybei ir Laisvei (International J"-'"*vienam kaime susipešę jaunuoliai
Šitos šalies pragyvenimas labai
kiaušinius ir kitus valgomus nemurmėdatni,—tik nekurie išme- paaukauti iš kasos, bet kasoje pa- League For Equity ant
šieną,
Freedom)
vien,'} suvis užmušė. Per Sekmiir
aukavo
nenoromis.
tinėjo
maža
nekokis.
O labjausiai tiems, kuesama.
Tat kuopa parengė čia miesto svetainėje disirgde
daiktus. Iš krautuvių išnešė taipnese gi susipešė Klausučių jauninutarė
rie
surengti kokią nors pra- delį susirinkimą, kuriame dalyvavo
naujai atkeliauja. Cia kito dar-pat valgomuosius daiktus.
Šiaip
mas.
Nemunėlio
Pane<
Radviliškis,
bo
mogą, visą likusįjį pelną skirdama suvirs 1,500 žmonių,
nelabai kas tenukentėjo, kitur vonėra, kaip tik avis ganyti. Tapriklausančių
vėžio
Birželio
Latd.
apskr.
čiaus
5
Už
tai
knygyno
padidinimui.
naujai atkeliavusieji, kalbos
kiečių ir bute nebuvo. Pažymėtiprie įvairiu tautybių. Susirinkime
Gegužinas, Vilniaus gub. Šioje
iškrito tiek sniego, SLA. 87-ta
velių
sodžiuje
kad
kuopa užsitarnauja buvo atstovaujami lietuviai, lenkai, nemokėdami, nei avių negauna gana,
vokiečiai labai mėgo daielinkėje yra išsiplatinęs paprokad galima buvo rogėmis važinė- garbės ir
linti "dovanaskas buvo apsukširdingos rateliečių pa- žydai, ukrainiečiai ir kiti. Buvo ir nyti. Prisieina pabūti be darbo
•ys gydytis kai-kurių ligų truktis.
dėkos.
resnis ir moltėjo apsieiti, tam už
chorų, kurių kiekvienas dainavo kokią pusę metu. Blogiausia tiems,
')!ių šaknimis. Taigi viena sirDabar pažiūrėkime, kaip atsine- savo
alaus užboną ar vištą, kiaušinių deprigimtoje kalboje. Buvo ir kurie į čionai atkeliauja apsivedę.
jinėjanti troterė iš Jačiunų kaimo
Birželio 7 d. kilo šė link to paties dalyko
Panevėžys.
ar ką kiSavitarpi- lietuvių choras. Kai-kurių tauty- Tiems prisieina daug vargo pamairgi sumanė tomis šaknimis pasi- sėtką—"dovanojo" arklį
40 namų.
nės Pašelpos Skyrius,
gaisras.
Sudegė
apie
gyvuojanbių žmonės buvo apsitaisę tauti- tyti. Vyrai šiaip-taip gauna dargydyti. Vieną gražų rytą jinai tą. Tarp vokiečių, pasakoja, buvę
tis po augščiaus minėtos kuopos niais savo
ir lietuvių—lietuvninkų (taip jie
drabužiais.
Susirinki- bą kur nors už berną. Bet tokį
išsikepė sau tų vaistų ir pradėjo
Zarasai. Iki šiol Zarasų baž- čarteriu. Kuomet, raštininkui
save mėgsta vadinti).
per- mo pirmininku buvo gerb. H. M. darbą gavę neturi kur savo moteJie labai
valgyt. Čia-pat buvo ir jos vyras.
buvo. vien tik skaičius Teatrališko Ratelio
nyčioj
pamaldos
ir
laišką, Eduarde vyriausis teisėjas Lacka- ries padėti, nes šeimynos niekas
nudžiudavo, jeigu
Nors jis ir sveikas buvo, bet kad mandagus
kalba.
Nesenai Žemaičių pirmininkas
lenkų
moteriai
išreikšti
paprašė
narių
\vanna apskričio teismuose.
pasitaikydavo proga ilgiau pakalJįjį nepriima. Taigi prisieina
butų dar, sveikesnis, tai jinai :r bėti
lietuviams savo nuomones link
įsakė
vyskupas
įvesti
ir duoti
butas
atsišausu broliais.
atskyrai
tojo
Tuose namuose,
perstatė Dr. J. Šliupas, rengimo nusamdyti
vyrą pasikvietė valgyt, paskui ir
šias pamaldas: 1) sekmadieniais kimo, tai
čioO
maistas.
kur įžengdavo lietuvininkas, niepp. A. Poškus, J. Lu- komiteto narys.
jai
pragyvenimas
Kitais komiteto
v?kiką. Jie tuoj pajuto negerumą.
ir šventadieniais po sumos pa- kaševičius ir A. Akromas nurodižmoVienam
labai
nai
kas neatsitikdavo, tik "dovanų"
brangus.
nariais
buvo A. L. Schiller, nepriVyras su žmona čia pat ir numirė.
nuo 6 iki
nėjo, kad būtinai reikia nors kiek gulmingas lenkų vyskupas Fr. gus atsieina apie 40 pesų. Bernas
būdavo. Kaime S. buvo atsilankę mokslas, 2) giedojimai
Vaikas liko gyv^s
mažiau
7 vai. ryto ir po sumos iki mištik 50 pesų.
galint prisidėti prie tokio svarbaus Hodur ir J. J. Ardan,
du lietuvininku žvalgu; jie taip
ukrainiečių gi gauna į mėnesį
valgė, bet apsirge
parų tose šventėse, kada nevaik- apšvietos platinimo darbo.
reikia maibudu
Bet
Tokiu
kad
jeigu
jam
net
laikraščio redaktorius.
ir fotograsusibičiuliavo,
ščiojama
stacijos
lenkiškai,
įve3)
atsirado
tinti
savo žmoną.
kad &inuomotuojaus
Imant,
''kitokių
fijomis apsimainė. Gailėjosi, kad
Tarp kalbėtojų buvo, apart teiMažeikiai, Šiaulių apskr. Gedama vaikų gegužinės pamaldos
už 40
nių." Vienas atsistojęs duoda įne- sėjo Eduards,
neturi su savim aparato drauge
mynai
pragyventi
galima
kongresmonas J.
ir ražančius spalio mėn. tarp 6 ir
gužio 9 d. atvykau Mažeikiuos na.
tik
10
lieka
šimą, kad tą atsišaukimą suvisu R. Farr, E. Hvosdick
nusitraukti, jie visi trokštą Liepepesų,
(ukrainiePrieidamas prie miestelio, išgirdau
7 v. ryto, gavėnioj rekolekcijos, atmesti be
iš to reikia ir apsirėdyti
o
"jokių ten apsvarsty- tis),
tuvos suvienijimo.
sų,
vyskupas Fr. llodur, (kalbėkaž-kokį
dejavimą,
rėkavimu.
vaikų mokinimas katekizmo prieš mų." Antras vėl sako: "Męs ir be
M. Suravitz (žydas), (1 pesas yra lygus 40 centų Amejo
lenkiškai),
Kruptclėjau, manydamas, kad kasIš to matyt, koksai čia
ių knygų mokame skaityti." LaŠiauliai. Vokiečiai geg. 31 d. pirmąją komuniją.
kongresmonas J. Casey, D. Kaki- rikoje).
nors blogo atsitiko ir paabejojau,
bai linksma, kad mokate; bet reiBet ir tokių darbų sunuždarbis.
šaudė į Šiaulius.
mo\v
Sį kartą jie
(kalbėjo lenkiškai) ir Dr.
eiti ar ne miestelin. Galų gale nuŽuvininkai, Šiaulių apskr. Vo- kia atminti tai, kad nemokantiems
ku
gauti,
šaudė didžiosiomis armotomis. Keypač žiemos laiku.
Šliupas (kalbėjo lietuviškai). Pratariau
eiti.
Gatvėse
išvakiečiai,
Įeinu...
į
šį
atsigrudę
kaimą,
nei
nėra
reikalinkurie
atkeliavo keletą
skaityti knygos
Tiems,
lios bombos krito šventoriun.
kalbose buvo atkartotinai apgairė visus gyvulius: arklius, galvivaikščioja milicija su baltais raiškad
kur-kas
gos.
Pastebėtina,
jų pačių lėta dabartinė ji karė.
pirmiaus,
geraus kloKeli žmonės, kurie meldėsi švenčiais ant rankovių. Langai kai
Taipogi bu- mttų
Naminiai
jus, išpjovė kiaules.
ant
>i.
Toki
turi
nuosavos
žemės.
ja
pirmo puslapio vo raginama, kad Amerikos
Naujoji cerkvė paukščiai tie liko, kurių nepaste- konstitucijoje
gyvenkuriose vietose išmušti. Prie na- toriuje, sužeisti.
kad
reikia
remti
Mat
valdžia
davė
yra pasakyta,
žemę
pirmiaus
Dėl vokiečių bombų
sudeginta.
mų matosi duobės. Tur-but, jos na
bėjo. Mėsą, avižas, miežius taip- kiekvieną apšvietą platinantį dar- tojai užsilaikytų neutrališkai ir dykai, ir kiekvienas galėjo gauti
kilo gaisras. Degė vieną dieną ir
remtų prezidentą \Yilsoną šioje
jryventoiai manė slėntis nuo era-pat išgabeno, tą patį darė vokie- bą.
žemės
sunkioje
valandoje. Buvo taipgi Dabar apie ketvirtą dalį mylios.
čiai ir kituose kaimuose.
natų.
Įėjęs miestelio .vidurin net naktį.
Jaunų
kad
Žinoma,
negalima
sakyti,
gi reikia pirkti ir mokėti už
raginimų, kad visi priimtų Suv.
Pabėgėliai pasakoja, kad ge- vyrų čia nepaspėjo surinkti. Bubnustebau—o gi tą riksmą kėlė žyvisi nariai toNeturint piminėtoje
hektarj
draugijoje
po 4 pestis.
dai, kurie 'krovėsi vežimuosna ką gužio 26 d. vokiečiai šaudę so- liuose, sako, surinkę.
Gudelių ki. Yra ir labai gerus norus tu- Valstijų pilietybę.
nieko negalima nuveikti. Tie,
nigų,
galėjo. L>et mantos jie su savim džius ties Rekijevo ežeru bombo- kaime užtiko vieną mokinį IV kl., rinčių vyrų, tiktai, ant nelaimės, Susirinkime buvo priimta eilė kurie turi savo žemės, gali gauti ir
beveik nieko negalėjo pasiimti, nes mis, kurios turėjo savyj nuodingų tai tą paėmė su savim, bet jam pajų mažuma. Ir tokiu budu rate- rezoliucijų, kuriose užsistojama už avių iš pusės su šeimyninku. Tiems,
ji'ms liepta išsikraustyti per tris durnų.
vyko ištrukti.
liečių atsišaukimas liko1 be pa- mažasias prispaustas ir. persekio- kurie neturi savo žemės, avių iš
„„1.
valandas.
jamas tautas. Rezoliucijose už- pusės gauti sunku. Bet ir avis
Pašvintinis, Šiaulių apskr. Te-! Seda, Telšių apskr. Sedoj voreikšta, kacl kiekviena taurta turi paėmus iš pusės, nevisada galinu
ratelieČiai
Dabar, kaip girdėti,
Sutinku
pažjstamą.
Klausiu, ko ir čia vokiečių matyti. Neto- kiečiai
užgynė
bažnyčioj
laikyti
teisę
plėtoti savo kalbų, kulturą ir pelnyti.
mokintis
didelį veikalą
pradėjo
kaip gyvenasi. Dejuoja, kad sun- li miestelio prie Tubinų kaimo
skambinti varpais; kupamaldas,
kad tautos gali gyventi
tikėjimą,
"Valkatą," kurį, turbut, praėjus vaku buvo gyventi, kuomet pasitrau- vo susirėmimas. Liko čia
Jeigu gera žiema, nelabai šalnušauti, nigams užginta važiuoti prie ligo- saros karščiams
ir savitarpinėje meilėje. ta ir
vienybėje
ant
scenos.
nedaug sniego buva, tai nekė mūsų kariuomenė ir nebeliko
statys
vokiečių aficieras ir 2 kareiviu.1 nių. Miestelio nei nepažinsi: lan-.
išreikšta
Patartina
nenusiminRezoliucijose
rateliečiams
taipgi
pagei- daug avių išmiršta. Tuomet dar
Buvo
policijos.
apiplėšimų. Vokiečiai ėmė avižų, kumpių, kiau-1
išmušti, tvoros išgriautos, ne- ti dėlto, kad nevisi
gai
kad
tautos
davimas,
nusiginkluotų lieka bent kiek uždarbio, liet jeiyra jiems prieStambiųjų pinigų nieks nebemainė. šinių, duonos, sviesto ir kitų vai-, tvarka didžiausia.
nuken- lankus.
ir
savo nesusipratimus ir keblumus
Labjau
Kad pagelbėjus tame, vietinis klegu šalta žiema ir daug sniego buNesusipratėliai susipras
gomųjų daiktų. Beveik niekam tėjo didesni miesteliai, nes juose Tuom
rištų
daitarptautiniuose
tribunaluose, va, tai pusė avių išmiršta. Mat
bonas išleido smulkius popierinius
tarpu gi žengti pirmyn
nemokėjo, nei kvitų davė, o jei vokiečiai dažniau sustodavo.
o ne karės laukuose.
čia gyvuliai buva ant laukų per
lės
ir
keliu.
apšvietos
pinigus. Baisiausia gi buvo ta ty- ir davė, tai jos neturi jokios verIš Lietuvos Laikraščių.
Pas.
Sk.
la—nei rusų kariumenės nėra, ir tės. Vienas ūkininkas
Savitarp.
Narys.
Susirinkimo pirmininkas per- visą žiemą ir patįs turi maitintis,
beturįs tonesimato.
vokiečių
skaitė telegramą, kurią prisiuntė p. išsikasdami žolę iš po sniego. Iš
Taip žmonės kią kvitą: '"Vokiečių viskas, o ru1000 avių, paėmus iš pusės, jeigu
Prakalbos.
su
Lankėsi
čia
beveik
Gaišgyveno
visą Savaitę.
sai už viską užmokės."
J. J. Nenius iš \Yilkes-Barre, Pa.
Nors čia
žmomasai
Mockus,
geri
metai, galima pelnyti apie
prakalbomis
vokiečiai.
Žmolų gale pasirodė
Susirinkime "Tarptautinėn Lygon"
vokiečiai ir trumpai tebuvo, vienok
900 pesų. Jeigu metai blogi, tai
kurisai vadina save "kunigu."
nės labai nusigand6.
Vien tik ?r
jsirašė eilė naujų narių.
K.
jau~buvo įsitaisę d'.ugybę telefonų.
IŠ SO. OMAHA, NEBR.
nelieka nei vieno peso.
buvo kalbų, ką vokiečių kareiviai Atsitraukė
Kalbėjo tris vakarus. Prakalbovokiečiai labai staiga.
Knygynas. Beveik jau metai se jisai čia, kaip ir kitur, kalbėTuom pasiremdamas, nepatariu
žmonėms darys—ar muš, ar degina
IŠ GARDNER, MASS.
Traukdamiesi išsivarė su savim
laiko, kaip pas mus susitvėrė Te- jo prieš kataliku
savo broliams liefuviams ir lietuŽmoir 1.1. Bet kariumenė per Ventą
tikėjimą.
daugybę vežimu. Kai-kurie vežė-1 atrališkas Ratelis, kuris, turėdamas
TMD. piknikas. Liepos 25 d.
vems į
čionai keliauti be pinigų
nių buvo pilna svetainė. Katanėjo. Tik kartais pereidavo žval- jų dar ir dabar nesugrįžo. Pačia-1 nemažai
Uolines
Parke TMD. kp. 'cliubas ir
gabių ir turinčių norą vi- likai klausytojai, girdėdami savo
neturint tikrų draugų.
Ankgai. Jie niekam nieko nedarė, jei me miestelyj labjausia nukentėjo
suomeniškai veikti narių, per tą
tikėjimo "kritikavimą." pirmame turėjo pikniką. Publikos susirin- sčiais apie Argentina buvo gan
neskaityti tai, kad sudegino Maž- vartotojų krautuvė.
trumpą savo gyvavimo laiką daug susirinkime (Akromo svetainėje) ko 5—6 šimtai. Lietuvių benas gražiai ir pritraukiančiai rašyta.
eikių ir žulpos malu: us. Už kelių
kelis gabalėlius muzikos,
yra pasidarbavęs dailės ir apšvietos pasipriešino Mockaus
Tas netiesa, ir sunkiai apsiviltu tas,
prakalbai. pagriežė
dienu atėjo rusai. Prasidėjo šauTelaičiai, Mariampolės apskr.1 srytyse. Sutaupinęs šiek-tiek
TMD.
choras
po vadovyste" p-lės kurisai ah
Kilusi
suirute
pinubuvo
policijos
užiuotų j čia bc draugų
dymas. Ant rytojaus gi šaudėsi Birželio mėn. pradžioje Telaičių1
M. Telksnytės padainavo kelias
Ratelis nutarė įsteigti labai raminta.
nigų,
ir
Jonas Šumakaris.
ir iš armotų. Kaip tik pasigirdo
Antrą vakarą žinomų
pinigų.
kaiman, Garlevos par. atbėgo pa- reikalingą pas mus
lietuviš- katalikų jau neleido prakalbosna. dainas, Petraitis, J. Nalivaika ir
viešą
Į
šūviai, žmonės supuolė duobėsna. klydęs 12 metų vaikas Antanas
ką knygyną, kuriame, turintiems Laike prakalbų svetainėn buvo Žilis patiekė po dekliamaeiją. NEW PHILADELPHIA, PA.
P.et šaudimas neilgai tesi tęsė. Už
Auksor&itis, Pilviškių ar Griškabū- noro pasiskaityti galima butų gauA. A. Nalivaika sudainavo solo
per langą įmesta plyta.
Žmonių
Laukia angliakasių prezidento.
kokios valandos
visai
nustojo. džio parapijos. Mūšiams prasidė- ti įvairaus turinio
"Kur
banguoja Nemunėlis." Pasknygų. Būda- buvo daug susigrudtis prieangy9 d. čia laukiama angVokiečiai, matoma, taikė j vanden- jus, vaikas bėgo draug su savo tė-'
Rugpjučio
kui buvo žaidimai.
mas
tačiaus neturtingu, Ratelis
(lardnere
kurisai
drau(ant
je
"porčiatife"),
liakasių unijos (U. M. \V. of A.)
traukį ir stotj. liet nieko nepada- vais, bet kelyje nuo jų atsiskyrė.!
kreipėsi į visas vietines lietuvių ge su žmonėmis nugriuvo. Kai- TMD. kp. (kliubas turi daug prie\Yhite. Tą dieną miesprezidento
rė, nes Šoviniai ar perlėkdavo ar
kviesdamas paremti kurie liko sužeisti; kitiems dra- jautos tarp lietuvių ir svetimtaudraugystes,
bus
Po to bomba. Javi
nedalėkdavo.
telyj
paroda. Visa kuom rūpiUkmergės vyrų gimnaziją bai- tą prakilnų apšvietos platinimo bužiai
Mockus
Reporteris.
čių.
sudraskyta.
panasi
vietinė
mo vokie;itj jau nebesimatė, nes
lietuvių angliakasių
gė Balys Kemėšis.
darbą.
skutines dvi prakalbas turėjo laiKuopos
delegatai: J. Mikuopa.
jie toliau nuo Ventos atsitraukė.
Iki šiam laikui, kaip girdėti, dar
IŠ AMSTERDAM, N. Y.
kyti Danish Brotherhood svetaiir J. Steniulis, lankėsi
Po kelių dienų mūsiškiai
kusauskas
padirbo Arensburgo Aleksiejaus gim- nei nuo vienos draugystės negauta
nėje, nes p. Akromas jam savo
Paroda. Liepos 29 d. čia bu- pas vietos vertelgas, kad šie prisiper Ventą tiltus ir kazokai su naziją baigė Vincas
Augulis.
jokio atsakymo, bet privatiškai ži- svetainės po pirmų prakalbų ne- vo didelė paroda, kurion
atvyko dėtų prie iškilmės: papuoštų miesdragūnais nuėjo pirmyn. Iki genomas bent dviejų
drau- davė tolimesniam naudojimui.
vietinių
iš
Ne\v
York
ir
o
draugijų'
13
d.
viskas
buvo ramti. *J3
gužės
kitų telio gatves ir vietą, kur \Yhite
Naujamiestis. Gegužio 29, 30 gijų atsinešimas j rateliečių sumaKlausytojas.
Svarbiausios
5
turės prakalbą.
apielinkės
miestelių.
gi apie
valandą miestelyje iškilo Į ir 31 d. kaip visur, taip ir čion
SLA. 87-ta kuopa, pavyznymą.
miesto gatvės buvo gražiais įvaiPasitikt \\ hite'ą pribus čia ir
Tai
debesys dumtj.
užsidegė Gro- j buvo renkamos aukos nukentėju- dingiausioj! tarpe vietos
IŠ SCRANTON, PA.
lietuvių
riausiomis
vėliavomis
so
namai.
išpuoštos. apielinkės miestelių angliakasiai:
Akimirksnyje jie su- įsien;*- dėl karės šelpti. Susitaisė organizacija ir greitai
Didelis Tarptautinės Lygybės Beveik visos dirbtuvės nedirbo ar-:
atsiliepianti
Coaldale, Tamaąua, Tuscarora,
pleškėjo. Sudegė ir Mažeikių salė, tLkni tikras komitetas, kuris ir pri- į visus prakilnius ir
vertę turin-. ir Laisvės Lygos susirinkimas. ba dirbo tiktai iki pietų. Parodo- Brockton,
buvo
Middlemport, Cumhola,
varengiami lietuvių
kurioje
žiūrėjo aukų rinkimą. Rinkliava čius darbus, rateliečių darbui iš- Liepos 25 d.
Tarptautinė Lyg; ije dalyvavo 7 benai.
Jaunutis. Port-Carbon ir k.
S. B..
bėr

tytas Dr. Basanavičiaus laiškas.
Visi likosi
užganėdinti ir nutarė
vėl pradėti užsiimti
.aukų rinkimu,
kiek galėdami.

...

Viso

$89.04

Išlaidų

buvo

$ 4.19

Lieka

$<S4.8S
V.

Jusaitis,

Federacijos pirmininkas,
5".

li'ilkaitis,

Sekretorius.
Dr. Jono

Basanavičiaus Laiškas.

Vilniuje 16|29-VI-1915.

J. M.

p. V. Jusaičiui Toronte, Ont.
G. T.! Dėlei Tamistos

rašto,
kuriame yra sakyta, kad išsiunčiate nukentėjusiems dėl
karės lie«
tuviams "apie 160 r." arba 75
dol.,
pranešu, kad iš pačto apturėjau
tik 144 r. 90
kap., kuriuos ir atidaviau

Lietuvių Draugijai

nuken-

tėjusiems dėl karės šelpti iidan.
Šitoji Draugija, turinti visoje Lietuvoje šimtą su viršum skyrių, yra
veikliausi; ji užlaiko Vilniuje apie
60

bendrabučių,

kuriuose

maiti-

daugybę nukentėjusių ir pavargusių žmonių. Tardamas Draugijos ir josios šelpiamųjų pavargėlių vardu Toronto lietuviams širdingą ačiu už tą auką, pasitikiu,
kad jųs, kiek pajiegdami, ir
tolyn
aukomis šelpsite.
Su tikra pagarba,
na

Dr.

Basanavičiuj

REVOLIUCIJA HAITI
REPUBLIKOJ.
Vidurinėj Amerikoj, sufrancuzėjusių negrų republikoj Haiti
revoliucijos beveik niekada nesiliauja, o jos be reikalo ir naudos
kraštui daug gyvasčių paima.
Juodspalviai prezidentai ir jų
generolai ypač atsižymi nepaprastu žiaurumu. Del žiaurumų
prieš vieną prezidentą kjla revoliucijos, bet jeigu revoliucijos vedėjui pasiseka viršų paimti ir jis
tampa prezidentu, jis elgiasi negeriau. todėl

voliucija

ir

ir

prieš tą kjla

taip

eina

per

re-

metų

eiles.

Liepos 27 d. sostinės miesto
Port au Prince general-gubernatorius Oscar sušaudė 160 politiškų kalinių, priešų prezidento Yilbrun Guillaume.

Už tą

skerdygyventojai
revoliuciją
ir užmušė generolą Oscar. Norėjo užmušti ir prezidentą Guilsukėlė

nę

įaum, Dct tas

ir

jo moteris

pasi-

slėpė

Prancūzijos ambasadoj.
Ant »ytojaus vienok maištininkai įsiveržė j
Prancūzijas ambasadą ir nors ambasadorius M.
Gerard protestavo, išviiko pre-

zidentą

Guillautn ir

ant

gatvės

jj nušovė ir kttną jo valkiojo

miestą.

Prezidento

uimas

po

tapo

sunaikintas.

Paėmę viršų

po vadovyste Dr.
Hobo revoliueijonieriai
skerdžia dabar šalininkus užmušto prezidento, ir
taip trauksis,
kol prieš skerdėjus nekils

Rosalvo

nauja

revoliucija.
Krašto
au

sostinėj,

taučių,

tai

Valstijos
c;

mieslc

Prince gyvena daug

jeigu

Port

svetim-

juos ginti Suvienytos
karišką laivą,
ieno nepSkaks, paims

siunčia
\

daugiau laivu

ir ant

sodįs jūreivius.

Gal

kranto iš-

kariškus

laivus pasiųs ir
Prancūzija
bausti revoliucijonierius už

nu-

už-

puolimą franeuziškos ambasados.

I

Visi laikra&čiul siunčiami rankraščiai t.ori būti pažymėti autoriaus parašu U adresu.
Pasirašantieji pseudonimais turi paduoti. Redakcijos žiniai, Ir sp.vo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę a t
siunčiamus jai rankraščius trumpinti
lr

taisyti.

Netinkamus laikraščiui rankraščius
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto
riui atgal jo lėšomis.
RMkia visada rašyti plunksna ir tik
ant vleuos popiero pus«9, paliekant
plačius tarpus tarp eilučių.

ApĖ^/aigs.
—^—-

IŠ

skaitos esančios "grynai'mokslišTurbut kos. neužgaunančios nei tikybinių
girtuoklybč bu- jausmų, nei doros, nei

kurioj tautoj
taip išsiplatintai, kaip

pas lie

tuvius. Bet gi reik pripažinti taipgi ir tai, kad pastarasiais laikais
tam smakui pu >ėtinai nagus kapo-

jatna.
miai

Ypač

mūsų

jaunimas žy-

laike

pastarųjų kelių metų
sublaivejo: apytuščios karčlamos,
deficitai balių ir piknikų su gėrimais, vis dažnesnis nusibankruti-

jim«s karčiamų,
eiti

kurios

savo"—vi>a tai

ant

viešpatavimo

Iiachuso

tais

badytis neapykantą ant tiky- Pusėtinai taipgi pradeda krutė- atsiremti j Šiaurės jūres, kad
priea) Ligos, įgyjamos laike dar- binio
ti ir kita
pamato sėti?
^organizacija—TėvynSs šas negalėtų padaryti tokio užėjibo, ir kaip nuo jų apsisaugojus;
Mylėtojų Draugija. Jos įplauki- 1110 iš šono. Vokiečiai pradėjo
b) Užkrečiamos ir limpamos
ligos, kaip pasisaugoti, kad jo- ; Iš organizacijų gyvenimo. Su- mai už tą į>eitį antrąjį bertainį pa- ilginti
^avo dešinįjį sparną. Talmis nesusi rgus.
sivienijimo Lietuviu Amerikoje siekė, kaip 'praneša TMD. kasiejkininkai buvo priversti daryti tą
II. Kokios draugijos dabar- organe "Tėvynėje" pranešama, kad rius,
p. A. JVI Povilaika, buvo patį savo kairiame sparne, stovintiniame laike Amerikos lietu- laike antro
bertainio (balandžio, $513.91.
Žiita ttpšvietos draugija čiame prieš
viams yra naudingiausios, mevokiečių dešinįjį. Prabirželio mėnesių) prie tos turi šiuosmet
gegužio
naiUliugu knygų leidi- sidėjo linijų ilginimo lenktyniavidžiagiškuoju ir idealiu atžvilgiais, ir ką tos draugijos mums organizacijos prisirašė (>80 naujų mui $2,302105, 6 jos geležinis ka- mas, žinomas vardu ''lenktynės link
duoda.
narių, o draugijos įplaukos už tą pitalas išneša $1,362.29.
nirių."
III. Amerikos lietuvis, kaipo patį bertainj pasiekė
Šiuosmet TMD., kaip teko su-" 'ruoni
$16,914.01.j
palčių tarpu belgai, buvę
Suv. Valst. pilietis ir jo įtek- Tas
parodo pusėtiną šios organiza- žinoti, rengtasi stfteikti savo sananemažu pavojum gręsė
me į musų
Antverpe,
Amerigyvenimą
cijos augimą.
riains pusėtiną pundą gerų raštų. iš
koje ir Lietuvoje.
užpakalio vokiečių susinėsimo linijoms. Vokiečiams reikėjo prašalinti tasai pavojus. Rugsėjo 20 d.
Sumanytojas sako, kad šios pa-

dirvos.

blaivybės

retai
vo

3-čias vakaras:

"iš-

negali
liudija,

kad

dienos

su-

skaitytos.

Lietuvių laikraštija nemažai prie
N'ors iki
to taipgi yra prisidėjusi.
šiolei lietuviai neturėjo nei vieno
laikraščio, kuris išimtinai butų rupinysi blaivybės platininiu (išskiriant mažą laikraštėlį, kurisai .vargu galėjo turėti kokią non> svarbą),
visuose mūsų laikraščiuose nebuvo stoka straipsnių, kurie tiesė

kelią blaivybei.
Dabar žadama

viešojoj lietuvių

mandagumo
formų; i jas gali atsilankyti
visi l.e skirtumo nuomonių, persitikrinimų. amžiaus ir lyties."
T* kias paskaitas kiekvienas sveikai protaująs lietuvis turėtų sutikti
su
džiaugsmu. Suprantama, nuo
paties Dr. < iraičuno, kaipo lektoriaus, priklausys šių paskaitų ver-

ir

sekąs

straipsnis yra vietomis vertimu,
vietomis perdirbimu tilpusio laikraštyje "The Ohicago Evening PoBt" S. J. Duncan-Clark'o rašinio,
kuriamo suglaustoje formoje perbėgama nuo pat
pradžios visi svarbesnieji atsitikimai, Įvykę didžiojoje karėje.

tuvai išdirbus geresnę ateitį,
kad savo Tėvyne pastačius
tarp laisvų, garbių mokslių šalių, jie, tie musų garbus vadai,
atrassavo prakilniam darbui
davo ir nūnai patinka didelį
naminį priešą. Tuomi priešu
•

lietuvių palinkimas prie
girtuokliavimo. Daug prakilnių užmanymų dingo dėlto

yra

tik, kad minios, būdamos po
įtekme alkoholio, tųjų užma-

skaistybės nepajiegč

nymų

su-

įprasti.
Laikraštėlio

pavyzdinis numeris
pusėtinai įvairus:
yra šiaip jau straipsnių, yra pusėtinai įvairi ebronika "Iš Blaivininkų Judėjimo," yra eilučių ir t.t.
Redaktorium pasirašo kun. J. J.
Jakaitis iš U'orcester, Mass.
%

savo

turiniu yra

Laikraštėlis žada eiti toli aus tik
tuomet, jeigu jo

pažins

ir lėšas

jo

reikalingumą prileidimui suteiks

Lietuvių Blaivininkų Susivienijimo
Seimas,

yra šaukiamas ant;
10 d. į Minersville, Pa.j

kuris

rugpjučio

nėn.

Belgai pasitraukė

verpeno.
Einant mūšiams Belgijoje, francuzai skubiai mobilizavosi.
Jie

rengėsi
ir

susitikti vokiečius Mosselle
Sambre kloniuose.
Francuzi-

joje

išsėdo ant žemės

lu ir

N

ras

numerio korespondencijų

šio

Panašius

susirinkimus

žadama

Nr,.v Yorke ir kituose
Šiemetinis semias žada but kaip ir(
miestuose. Galima neabejoti, kad
jubilėjinis, nes sukanka penki mejie neliks be naudos.
tai nuo jo susitvėrimo.
Juo daugiaus apie Lietuvos au"Tautos Ryte" randame, turbut,
kalbės svetimtaučiai ir jų
tonomiją
mažai kam žinomą žinutę, kad vebus geriaus.
Maža,
juo
spauda,
lionis kun. J. Žebrys, nesenai krikad męs patjs kovojame už Lietutusi s nuo žmogžudžio rankos, buvo

surengti

ne-

Rugpjučio 2 d. Vokietija įdavė
Belgijai ultimatumą, reikalaudama
liuoso perėjimo per belgų žemę.
Mat nuo Belgijos pusės Francuzijps rubežius buvo silpnai apgintas, tuom tarpu kaip Franciui j a
buvo prie Vokietijos rubežiaus
taip apsitvirtinusi, kad mažai tebuvo vilties pasta rup j u keliu pasekmingai jsfveržti Francuzijon.
Vokietija užgriebė neprigulmingą
Luxemburgo kunigaikštiją ir perėjo per rubc-žių Francuzijon prie
Long\vy, kame kilo parubežio sargybų susirėmimas. Sekančią dieną Anglija pasiuntė Vokietijai ul-

tokiu bud u sumažėjo.

Tačiau s

vo-

kiečių žengimas pirmyn nepasiliovė. Jie buvo jau arti Paryžiaus.
Prancūzijos valdžia rugsėjo 2 d.
persikėlė j Bordeaux. Anglai tą
pačią dieną sumušė vokiečių raite-

prie Compiegne ir užkirto kelią vokiečių užėjimui už talkininkų sparno. Rugpjūčio 4 d. besitraukiantieji anglai pasiekė išlaukinių Paryžiaus apgynimo linijų.
Tuomet gen. von Kluck, vedęs
vctfkiečių dešinįjį sparną pradėjo
rinkti savo jiegas, kad kirtus anglius

das.

link Ant-

165,000 angskubėjo
Belgijon.
pavesti Ilaagos tarptautiniam
Įvarydavo į isteriką, dabar daug
Vokiečiai, perėję per Brussels,
bunalui.
Liepos 28 d., lygiai j
žmoniškiau pradeda bent jo vardą
paėmė Ghent'ą. Kita jųjų armiFerdinanminėti. "Tėvynė," dar tik užperei- tuėnesj po kunigaikščio
21 d. Namur'ą.
do užmušimui, Austrija atmetė ja apgulė rugpjūčio
tame numeryje pusėtinai p. GabDviemi dicnomi vėliaus francuzai
ir apskelbė jai
riui kailį išpylusi, dabar stojo ant Serbijos atsakymą
ir anglai puolė ant vokiečių 150
"neutrališkos dirvos" ir paminėjo karę.
mylių linijoje, nuo Mons iki Luapie tai, ką rašo "Liteerary' DiKiekvienoje didžioje Europos xemburg. Vokiečiai sumušė frangest," pasiremiant p. Gabrio straip- sostinėje žinota, kad didžioji karė cuzus prie Charleroi, ir anglai tusniu, bet prisilaiko nuo kokių nors pasibeldė j duris. Liko viena vil- rėjo pasitraukti
prie Mons.
savo išvadų.
tis—liokalizuoti ugnj, tai yra. neTuomet prasidėjo didisai talkiLondonas ninkų pasitraukimas.
duoti jai išsiplatinti.
Rugpj učio
Po- 26 d. Bėdinas
Dėlei Lietuvos Autonomijos. virto visų pastangų centru.
kad
paskelbė,
anglai
Ką p. Gabrys darė Europoje, tai jurinės vielos ir telegrafai užė, ži- likosi sumušti prie Maubeuge. Sečia Amerikoje pradeda daryti "Ly- nias nešiodami iš vietos vieton. kančią
dieną vokiečiai paėmė Longgybės Lyga," kurios sumanytoju Vokietija atsisakė laikyti taikos vvy ir galutinai sunaikino Namur'ą.
yra Dr. J. Šliupas. Jo rūpestin- konfereneją, kaip tai Anglija buvo
Vokiečių negalima buvo sustabgumu tapo surengtos didelės pra- pasiuliusi.
Rusija pradėjo mobili- dyti. Jie ilgino savo linijas link
kalbos Scrantone, kur kelių tau- zuotis. Vokietija atsakė jai ultivakarų, kad apsupus kairįjį talkitų atstovai savo prakalbose mėgino matumu, įduotu liepos 30 d., rei- ninkų sparną.
Rugpjučio pabaiįgyti Amerikos visuomenės užuo- kalaudama, mobilizacijos pertrau- goje vokiečiai laužė talkininkų lijautą savo tautoms. Tarp kalbė- kimo. Rusija nesutiko. Rugpjū- nijas prie Aniiens. Tuom tarpu
tojų buvo keletas žymesnių ameri- čio 1 d., Vokietija apskelbė karę rusai įpuolė Rytų Prusuosna. Kad
konų, o vieliniai laikraščiai pusė- Rusijai. Tuom laiku Francuzija juos sulaikius, vokiečiai dalį savo
tinai prielankiai apie tai atsiliepė pradėjo mobilizuotis, ir Anglijos kariumenės pasiuntė iš
vakarų
Fla- laivynas išplaukė jurėsna su užeditorialiuose straipsniuose.
prieš rusus.
te>nes žinias apie tai skaitytojas darytais, slaptais paliepimais.
gaudimas ant talkininkų linijos
skyriuje.

nių

išmokinti motinas
pamatinių žinamų ruošoje, kuomet tai rei-

kalinga.
Ypatingai motinos, kurios dienomis dirba,
privalėtų pabandyti pasiųsti savo kūdikį stotin, nes toki
kitdikiai reikalauja
gerbūvio stoties

pagelbos labjau negu kiti.
Jeigu namie yra ligonis, o kūdikis stotyje
užrašytas, tai nursės

ir daktarai
paprastai galės duoti
patarimą, kur ir kaip j ieškoti pa-

gelbos.
Šios

kūdikio gerbūvio stotjs
yra
įrengtos vartojimui visų apielinkės motinų, kurios
reikalauja pa-

gelbos

kūdikių prižiūrėjime,

savo

ir nei viena
motina, tokios

bos

pagel-

reikalaujanti, neprivalėtų

pra-

šios progos.

J. O. Sirvydas.

Etika ir Musų "Etika."

tri-

Musij dideli tautos mylėtojai, kurie padėjo arba deda savo
sveikatą, savo didžiausįjj
rūpestį ir savo turtą, kad Lie-

gams

ma

bando-j leisti

pagelbon. Sulyginamai
skaitlingi belgai ir atvykę anglai
tačiaus negalėjo išsilaikyti prieš
SKIRSNYS I.
džioje buvo oficialiai pasiskelbusi vokiečių minias.
Spalio 10 d.
Kaip Viskas Prasidėjo.
prisilaikysianti neutralitetoAntverpas pasidavė vokiečiams, o
Kunigaikštis Pranciškus Ferdijojo apgynėjai smuko pajuriu link
SKIRSNYS II.
tė.
Vienok 'kiekvienas arčiaus sto- nandas, Austrijos sosto įpėdinis,
talkininkų, kuriuos jie laimingai ir Keletas metų atgal mūsų laikPradžia Karės Prancūzijoje.
vįs prie musų gyvenimo žino, kad atsilankė Serajevc, Bosnijos sosraštijoje plačiai suskambėjo mapasiekė.
rimtų, turiningų paskaitų mums tinėje, birželio 28 d. 1914 m. Va- Tikrai prasidėjo karė, kuomet Antverpo puolimas ir belgų pa- lonus etikos balsas, ir jisai buvo
baisiai trūksta ir kad šisai bandy- žiuojant jam miesto gatvėmis, jisai vokiečiai, įsiveržę Belgijon,
buvo dar ir tuom jau sukėlęs šiokį-tokį atbalsį mūapgu- bėgimas į pietus
mas
svarbus vokiečiams, kad vis besi- sų gyvenime. Su pirmuoju mūyra šviesia prošvaiste apsi- likosi Austrijos pavaldinio serbo lė rugpjučio 4 d. tvirtovę
Licge.
niaukusiame musų gyvenimo dan- [nužudytas. Visa Europa susyk su- Belgai
išpradžių atstume vokie- artinančios prie Antverpo talkinin- sų laikraštininkų suvažiavimu taguje, ir todėl bandymas privalėtų prato, kad senai lauktoji visuoti- čius, bet neskaitlingi apgynėjai ne- įkų linijas, puolus tai tvirtovei, ne- po padėtas etikos pamatas pirmiausiai tarpe
buti įkūnytas. Suprantama, Dr. na Europos karė tuom žymiai pri- galėjo ilgai
pačių laikraščių.
atsilaikyk prieš vokie- galėjo, susijungusios su belgais,
I iraičunas vienas
Suvirš tris savaites rei- čių bangas.
užeiti
iš
Lietuvių
vokiečiams
šono.
vargu gali su- siartino.
Spaudos
7
d.
voDraugijai suRugpjučio
Vokie-Į
rengti tokias paskaitas įvairiose kalas ramiai gulėjo—bent publika kiečiai pramušė tvirtovės linijas ir čiai toliaus pratiesė savo liniją iki sitvėrus ir suėjus laikraštininkams į artesnius ryšius
vietose. Reikalinga, kad susivieni- taip manė. Dipliomatai tačiaus ži- j kelias
tarp sadienas, nežiūrint smarkaus pat jūrių. Tą patį padarė ir talir
jimai
draugijos ateitų jam pa- nojo, kad po neva ramiu pavir- belgu atsispyrimo, tvirtove teko vo- kininkai. Tokiu budu užsibaigė vęs, veikiai ėmė gerintis musų
gelbon. Tokių paskaitų svarbą ir šium bėda bręsta; išskiriant Yien- kiečiams.
["lenktynės." Vieni kitų negalėjo laikraščiai ir iš etiškosios pusės,
visuomenė aplinkui
naudą suprantantiems musų lietu- nos ir Berlino dipliomatps, mažai Atsiremdami Liege'u, vokiečiai apsupti, nei vieni kitiems užeiti kaip tą
viams butų tiesiog nuodėmė pra- kas spėjo, kaip svarbi jinai yra.
iš
šono. Priešui pergalėti reikėjo pastebėjo.
pertiesė Belgijos, šiauriuose savo
leisti šį sumanymą, neišbandžius
perlaužti
frontą tiesiog iš prieša- Kodėl ši prakilni etikos evoliunežiūrint
liniją
ir,
sutiktojo pasi.Pasaulis jau buvo beveik užsikio.
jojo piaktikoje.
Prasidėjo karė apkasuose, ku- cija, rodos, apsistojo? Tam yra
priešinimo, stūmėsi pirmyn. Dimiršęs apie Serajevo atsitikimą,
deli mūšiai buvo prie Haelen ir ri iki šiolei tęsiasi vakaruose.
daug priežasčių.
kuomet Austrija pasiuntė visus baiDėlei p. Gabrio veikimo. KuoDiest. Rugpjtičio 20 d. vokiečiai
Etika nėra dirbtinis daiktas.
(Toliaus
bus).
siai nustebinusi ultimatumą Sermet p. Gabrio pasidarbavimu apie
Jinai
yra žmonių apšvietos žieinėjo
sostiBrussels'in,
Belgijos
Ultimatumas buvo išleisbijai.

pastatyt nuolatinį" kareivi,
kurio užduotim turės buti nenuilstanti kova su girtuoklybe—tuom
didžiausiu žmonijos labo priešu. Lietuvos autonomiją ir abelnai apie
tas liepos 23 d.
Pilnas ultimatuŽadama įsteigti naujas laikrašti?. jos reikalus pradėjo kalbėti ir rimmo
reiškė tautinį pažeišpildymas
numeris
jau išėjo. tesnė anglų spauda, musų laikrašJo pavyzdinis
minimą mažajai Serbijai, kuri gar"Tautos Rytas," Blaivybės Laik- čiai, ikišiolei skaudžiai p. Gabrį
iš Balkanų karės. Josušvelnino bingai išėjo
raštis—toks yra jo vardas. Savo plakusiejie, pusėtinai
sios atsakyme apsiimta daugiau išsavo toną.
prakalboje į skaitytojus jis, tarp
pildyti negu tikėtasi, o likusiuo"Laisvė,"
Pavyzdžiui,
kurią sius
kit-'ko, sekančiai kalba:
reikalavimus Serbija sutiko
vienas p. Gabrio vardas visuomet

dirvoj

nešti kūdikio stotin.
jie pradėjo traukti savo didžiąMotinos, kurios serga arba pasias kanisoles prie Antwcrpo. Rug- ilsusios nuo
namų darbo naštos, gasėjo 29 d. vokiečių kanuolės jau li, atsilankydamos su kudikiu tošaudė į Antvverpo fortus.
Anglų kion stotin, rasti netikėtą pagelbą
jurininkai atėjo Antwerpan bel- savo reikaluose. Šiok-tiek

Kares Metams Sukakuš,
žemiau

Jeigu jinai kenčia nuo kokio nors
liguistumo, kaip tai vėmitno, ištysusių gyslų, galvos skausmo arba
sutinusių kojų, tai jinai gali sužinoti, ką reikia daryti tokiuose atsitikimuose, ir jeigu jinai nori gimdymo laikui eiti ligonbutin, tai stoties daktaras, rasi,
galės t:į dalyką
jai sutvarkyti.
Po tam, kaij) kūdikis
gimė ir motina vėl vaikščioja,
jinai, jeigu nori, gali duoti žinią st >ties nursei,
kuri laiks nuo laiko e.teidinės
jos
pamatyt, kol motina m gali pati at-

Juo augščiau

apšvietoje- pakilusi,

kuri

tauta

peare'as
męs

yra

pasakęs: "Dažnai

neapkenčiame

tų,

kurių

bi-

jomės." Linkui musų tas tiesa.
Kiekviena partija viena kitos bi-

josi,

kad

skelbia

neapgalėtų,

ir

dėlto

neapykantą.

Minėtas pirmasis laikraštininkų suvažiavimas bandė tai neapykantai galą padaryti, ar bent ją
sumažini'.
Sukvietė visų pa-

kraipų laikraščius,

ir

didžiuma dalyvavo.

Ir

beveik

jų

Kągi!

Iš

pat

pirmųjų žingsnių rpie etiką
susitarti, ultra-party viai laikraščiai atsimetė ir
trus susitvėrė.
dar didesnė

naujus cenTarpe tų įvyko
neapykanta,—nes jau
savo

tapo suorganizuota.
Tie,
dabar bepartyvę spaudą

kurie

peikia
nepamir-

už laužymą etikos, lai
šta, kas pirmiausis sulaužė pir-

iuo aiškiau mutinius musų etikos žiedus.
visuose visuomenės darDabar męs turime tam
tikrą
buose etika apsireiškia.
Paga- partijų "etiką." Kas ne musų,
liaus ^net ir tenai dar nėra
aug- —tai viskas niekai. Pažiūrėkim
(Priruošta Kūdikių Biuro, Suv. ščiausios etikos pas kiekvieną į laikraščius. Katalikų laikrašžmogų. |domus anekdotas yra čiai ras visas
Valstijų Darbo Departamento.)
blogybes pas soFrancuzi- cialistus ir "tautiečius"
Nėra abejonės, kad klausimai, iš dabartinės karės.
(kuriuos
kurie kjla kūdikio prižiūrėjime va* joje tapo suimtas kokis ten vo- jie, dėl
geresnio skambėjimo,
j
sarą, yra sunkesni miesto motinai kiečių aficieras, kuris tapo pri- dar ir "laisvamaniais" užšaukia).
tvertas bežudant ramaus kaimieSocialistai rašo taip: "tautietis"
negu motinai, kuri gyvena kaime
čio šiemyną.
ant ūkės.
Užklaustas, kokis A. vakar iš karčiamos girtas išbuvo užsiėmimas Vokietijoje,
Prigrūsti namai, stoka tyro oro, jo
ėjo; geras katalikai B. nedėlioj
atsakė:
"Buvau etikos profeso-: savo
saulės šviesos ir tuščių vietų žaipačią primušė" ir 1.1. Na,
dimui bei užduriniam gyvenimui riumiO tame juk ne visa', o
nuo
šieji,
besigindami
daro labai sunkiomis sąlygas, ku- vokiečių visuomenė kalta.
neteisingų užpuldinėjimų, irgi
Pas mus irgi taip dedasi. Iš kartais neišlaiko
riose bandoma išauklėti sveikus
'lygsvaros.
etika pas mus neišnyko.
teisybės,
Ir taip bujoja neapykantą,
kudikius.
peVasaros mėnesių metu daugumo- Visuomenės dvasia ją tebeauklė,- reidama iš partijų j musų silpnas
je didesniųjų miestų milžiniškai pa- ja. Bet iš atskiru žmonių pasi- kolionijas, o iš ten vėl atauga
taiko įvairių neetiškų išsišokimų. suirutė
į musų visą viešą gyvedidėja skaitlius sergančių kūdikių,
Dėl šito juk negalima šaukti, nimą,
Musų etika dabar yra:
kurių daugelis nepergyvena tų mėdabar šaukiama, kad pas "kas mano. tai
kaip
Šie
gerai; kas tavo,
nesių.
gerai žinomi faktai pritai niekai." Joje nėra vietos tikvedė prie įtaisymo visoje šalyje mus etikos nebėra.
Pirmiausiai mums reikia apga- rai etikai.
įstaigų, kurios žinomos kaipo KūStoka meilės išaugo iš musų
dikio Gerbūvio arba Tieno Stotįs lėti keletą priežasčių, kurios neleidžia tarpe lietuvių etikai plė- tamsybės ir
\Yelfare
or
neapykantos. Juo
Milk
(Infant
Stations).
tamsesnis ir nedoresnis žmogus,
Šiomis stotimis yra išlavintų nur- totis. Štai šitos priežastjs:
1. Apšvietos
stoka;
juo rečiau pas jį blykstelės artisių ir gydytojų priežiūroje esanti
2. Perdaug turime į viens
mo meilės kibirkštėlė.
kitą
O jeigu
kur
norinčios motikambariai, j
kada ji ir pasirodo, tai toks žmoneapykantos;
nos gal atsinešti kūdikį
pagelbai
3. Permažai turime vieni kitų gus labai susisarmatina pats saarba patarimui jojo prižiūrėjime.
meilės ir pagarbos.
vęs, kad leido, tokiam "niekui" (arŠių gerbūvio stočių tikslu yra užSunkiausia yra pirmutinė—ap- timo meilei) pas save atsirasti.
laikyti kudikius sveikais ir išvengti švietos
stoka.
Tam nesame Ir todėl kuogreičiausia
tą kiligų. artimai prižiūrint kudikius ir
Kaltos yra tos sun- birkštėlę
męs kalti.
stengiasi užslopinti.
mokinant motinas, kaip prižiūrėti
kios aplinkybės ir politiškos prie- Mat pas tamsų
žmogelį artimo
juos. Jeigu randama, kad kūdikis
kuriose męs augom. meilė yra skaitoma už
spaudos,
nepritinserga, tai' hiotina yra pasiunčiama
Bet visviena ne kam kitam, kaip kantį
suaugusiam vyrui daiktą.
pas josios gydytoją, jeigu jinai tokį
tik mums patiems, reik ši nelaiRašančiam šituos žodžius

Kūdikio Priežiūra

tenai

Vasarą.

prituri.
Jeigu neturi, tai jinai pa- mė
apgalėti. Kokiu budu? Ogi' siėjo pergyventi daugelį musų
prastai pasiunčiama į "dispensarę." labai
paprastu: mažiau duokime, viešojo gyvenimo prietikių. DaSvarbiausiu

dalyku kūdikio užlai- vietos
spaudoje ginčams, dau- lyvaudamas arčiausiai musų pokyme geroje sveikatoje yra tinkarimtiems
raštams. Ginčai litikoje veik nuo mažų dienų—
giaus
mai jįjį maitinti. Sulyg to, gydysukursto
vos
neapykantą, o geri raš- jei taip butų galima pasakyti—
autonomijos įgijimą,—męs
tojas, įkunsai prižiūri kūdikį, pri- tai veda
sutvertoj u pirmos "pries-alkoholižmoniją prakilnumam patyriau daug neteisingų užpulprivalome prie kiekvienos progos
valo j kūdikio maistą atkreipti dines draugijos" jau 15 metų atgal.
Daugiau kalbėkim apie mokyk- dinėjimų ir net stačiai persekioir visur stengtis įgyti sau pritarėjų
delę atydą. Jeigu motina neturi las ir
ir pagelbininkų—tuomet ir mūsų
knygynus, 6 mažiau apie jimų. Pirmiaus būdavo nekangydytojo, tai stoties daktaras per- politiką. Dabar
Geras darbas. Praeitos savaiir
musų laikraščiai trauju ir ant aštrumų aštrumais
savo siekį
darbas bus lengvesnis
lus rytuose nuo Paryžiaus. Gene- žiūrės
tės "Tėvynėje" Dr. A. L. Graikūdikį ir nurodys jam dietą. visi paversti
j
tikėtis
"politišką klege- veikiu. Bet apart dvasios kartugalėsime
greičiaus pasiekti.
rolas Joffre griebėsi vykinti savo Nursės maloniai
čunas pagarsino programą paskaipadės motinai iš- sį."
mo nieko gero nesulaukiau.
\ ėKiekvienas toks darbas yra dikurisai išgelbėjo Paryžių pildyti daktaro nurodymus ir tuom
tų. kurias jisai prirengęs.
timatumą, reikalaudama Belgijos plianą,
mus irgi ža- liaus atradau kelią—mokinti saKaip džiai pagirtinas.
Neapykanta
pas
ir
Prie tikslu 'lankys jąją josios namuose.
gal visą Francuziją.
neutraliteto gerbimo.
žinome, Dr. Graicunas yra pakėFrancuzija
vina musų visuomenį gyvenimą. ve artimo meilės. Pasirodo, kad
Amiens
kariumeŠios sfotįs kai-kada yra miesto ir
stovėjo
francuzų
ir rugVokietijai
karę,
apskelbė
Katalikai neapkenčia socialistų ir tai yra didžiausis
lęs ir stengiasi j vykinti sumanymą,. Ir vėl
ginklas. Jei
nės dalis, apie kurią vokiečiai nie- kai-kada
tikyba ar bedievystė?
privatiškos draugijos už- taip vad. "tautiečių"; socialistai
kad pervažiuoti per lietuvių ko- ]
pjūčio 4 d. Anglija padarė panakad
esu
tai pigirčiausi,
j
tobulas,
I'oroj laikraščių plačiai aprašinėjako nežinojo. Toji dalis buvo sku- laikomos.
Motina gali sužinoti
lionijas su paskaitomis. Paskelb- ma
šų apskelbimą, kadangi josios ultiir vėlgi
neapkenčia
rekliamuočiaus.
katalikų
Kalbu
kuri
giai
tik,
apie naują žmogžudystę,
biai pasiųsta j p!etus. Šioji dalis apie artimiausios stoties
"tau-j
tasai programas ir yra sumanytojo
matumas liko Vokietijos atmestas.
vietą iš tiečių"; iš šių pastarųjų irgi
iš- ką pergyvenau ir kaip prie nesupasitaikė Norvvood, Mass. Tenai
ir Paryžiaus garnizonas buvo
pa- laikraščių arta pasiteiraudama pas sprūsta nemeilus žodžiai
darlK> tąsa. Paskaitos yra iš sveij pir- laužomos lygsvaros priėjau. Matūlas
G. Jurgelevičius, lietuvys,
učio 5 d. karės apskelbi- siųsta
Rugpj
von Kluck.
Šioprieš
sveikatos valdininką.
gen.
katos sryties ir taipogi paliečia somuosius.
Kodėl
Shakesne
taip?
kolioja, kad aš esąs "renekaip pranešama viename laikraštyj, mai vienas po kitam sekė: Austri- sios dvi jiegos griebė Von Kluckui
Kiekvieną kartą atsilankant, kūcialį klausimą. Pagarsintasai Dr. "šovė ir ant vietos užmušė savo ja stojo prieš Rusiją, Juodkalni- iš
šono. Tuom pačiu tarpu anglai dikis yra sveriamas ir peržiūriCraičuno programas yra šiokis:
Paskui šovė ja (Montenegro) prieš Austriją, metėsi ant
žmoną Marijoną."
vokiečių ir priešakio. mas, kad pamačius, ar jisai nereidar keturis lietuvius, bet nepatai- Belgija prieš Vokietiją.
Rugpj. Rugsėjo 8 d. vokiečiai jau trau- kalauja ypatingos
I. Pažinojimas
priežiūros. Jeipamatinių kė, -ties, kaip sako tas pats laik- 8 d. Serbija
pridėjo prie savo prie- kėsi atgal, ir Paryžius likosi 'išgel- gu reikalauja, tai daktaras paaišsveikatos dėsnių didžiai prigelbuvo "pusėti- šų surašo Vokietiją, rugpj. 10 d. bėtas.
kina motinai apie tai. Kūdikis pribėtų pagerinimui Amerikos' lie- raštis, Jurgelevičius
"Lietuvių Draugijos" atstovui, gerb. St. Šimkui, būnai
išsigėręs."
Francuzija—Austriją, ir rugpj. 13 Šisai mušis permainė visą karės valo buti atnešamas stotin reguliatuvių būvio.
nant Chicagoje, padirbdinta tam tikri
gražus dideli paŠioji prelekcija yra taip pri-, Iš aprašymų, matyt, kad jo buta dieną tą patį padarė Anglija.
įvaizdą. Gep. von Kluck'o kariu- riais laikotarpiais, idant daktaras
ant kurių pats gerb. Šimkus
liudijimai,
pasirašo. Tie pataikyta, kad ją galima sutrum- net dikčiąi prisigėrusio. Gi girtas Japonija stojo laukan rugpj. menė vos išsigelbėjo iš kilpų. Ar- ir nursė galėtų jįjį daboti. Toišduodami
kurisai "Lietuvių
yra
liudijimai
kiekvienam,
ir
pinti
paskaityti j vieną vaka- ir beprotis—tai vis viena: jis ge- 15 d., reikalaudama, kad visi vo- gonne distrikte
(lyonprincui grę- kiu budu daugelio ligų, nuo kurių
Draugijai Nukentėjusiems dėl Karės Šelpti'' paaukauja
rą.—arba padalinti j tris vaka- rai nesupranta, ką jis daro.
kiečių laivai pasitrauktų iš Rytų sė pavojus, nuo tvejančių francu- kūdikiai kenčia, gali buti išvengta
rus sekančiai:
$2.00. Drauge toksai aukautojas tampa "Lietuvių DrauSavo keliu nekurie laikraščiai, vandenų ir Vokietija
atiduotų jai zų. Vokiečiai nuo Marne upės, ir motinos bei kūdikiai išgelbėta
1-mas vakaras:
gijos" nariu-šelpėju.
tra- Kiau-Chau.
Kuomet šie reikala- prie kurios ištiko nulemiantis mu- nuo didesnės dalies
a) Motina ir jos rūpesčiai vai- aprašinėdami šitą šeimynišką
Ponas Šimkus paliko musų Redakcijoje
kentėjimų.
pundelį tų
gediją, nurodinėja, kad tikyba bu- vimai buvo atmesti, tai rugpj. šis, nešdinosi su'tokiu greitumu, su Motina, kuri laukia kūdikio
kų likimu;
Kiekvienas gali prisiųsti du doliariu Regimpaliudijimų.
o kiti vėl tvirtina, kad 23 d.
vusi
kalta,
Tėvas
ir
b)
jp rūpesčiai šeijinai apskelbė karę Vokieti- kokiu jie pirma ėjo pirmyn. Už stant, privalo nueiti apie vieną sykj
dakcijon ir gauti tokį nario-šelpėjo paliudijimą. Visos
mynos užlaikymui;
bedievybė buvusi priežastim tos ne- jai. Dviemi dienomi vėliaus Aus- 6 dienų vokiečiai pasiekė Aisne per mėnesį laike nėštumo { stotj,
aukos bus laikraštyje pakvituotos, o pinigai bus
perduoti
2-ras vakaras:
laimės.
trija priskyrė Japoniją prie savo upės, kur jie turėjo priruostas po- kad pasitarus apie save. Daktagerb. Šimkui.
a)
Priaugantis jaunimas ir Ir kada jie išlips iš to užburto priešų skaitliaus.
ras ir nursė pasakys jai, kokis maiszicijas. Čia jie sustojo.
Lietuvoje musų giminėms ir santautiečiams dabar
irusų atsakomybė link sveiko jo rato?! Nusilakusi* žmogus daro,
Tuom užsibaigė pradiniai stoDėlei pozicijų stiprumo prie tas yra jai geriausia valgyti,
sunkus vargas ir didelė nelaimė.
j
kaip
Kiekvienas pašelpos
išauklėjimo;
pats nežino ką. Koks gi gali but jimai karėn.
Turkija ir Italija Aisne, negalima buvo manyti apie prižiūrėti krūtis bei spenius, ir paskatikas tenai yra labai brangus.
skatikai šimtus
b) Naujavedžių rupestįs ir tėMusų
katalikas, ar bedievis, ar kas kitas stojo vėliaus, kuomet karė buvo priešo sulaužymą tiesiog iš prie- gelbės jai geriausiu budu prisiruošišgelbės nuo bado ir net mirties. Tatai nesigailėkime
vų atsakomybė prieš draugiją
link sveiko kūdikio apsigimimo; iš .girto žmogaus? Kam tat pirš- iau gan ilgai virusi. Italija pra- šakio. Reikėjo užeiti iš šono arba ' ti prie (kūdikio atėjimo.
šventam darbui
"LIETUVOS" REDAKCIJA.

Nesigailekime!
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Atsisėdu ir pamisimu: mė.

P»et reikia neužmiršti, kad pirmiausiai užklausiama, prie ko- ti didvyriais*
dirbti savo brolių tikru minkštų klijų, kuriuos suKas tai viršuje visų partijų yra žmogus, kios sriovčs
renegatas.
priguli. "Darbinin- naudai. Kur jy darbai? Nejau- daroma j tam tikros formos
yra "renegatas?"
Yra lai savo f r tas žmogus turi buti taip pla- kiški veikėjai" dur ir
pašiepia. gi pažadai pažadais lik ir pasi- sluogsnj. } kietėjančius klijus
tėvynės išsižadėjęs ir idealus par- tus, kad jame turi rastis vieta Dešinieji irgi stato išlygas. Tau- liks?
Budini jnisiau išbadėju- sukaišiojama tie kaulai, plunkdavęs už mamoną.
Pasirodo, viskam geram, kas yra religijoje, tiški veikėjai atideda tolesniam siais stiuleptais
jS<įmiuarijojc ir snos ir 1.1. Kuomet klijai sukad aš juomi nesu. Mane nori politikoje ir
partijose. Kodėl ši- patogesniam laikui. C) žmonės kolegijoje, jie irors retkarčiais džiūsta, tai papuošalą nuo galįskaudinti, buk aš T M D. knygas ti>kiu žmogum negali buti ir! tuom tarpu mirkite.
pasirodydavo savo darbais, nors vos vargu galėtų ir drūtas vyras
*
*
lietuvis?
pavogęs. Aš žinau, kad to
Gali, tik reikia daudyklaikio metfu.i Šiądien, kuomet nurauti, jei bent nurautu drauge
(iero giau apšvietimo ir artimo meipadariau ir esu ramus.
Bėgyje paskutinio dešimtmečio jųjų gyeniiyi|S, rytojus užtikrin- ir galvą. Kai-kada klijai pasižmogaus kritika manęs neuž- les, o mažiau neapykantos. Tai] pas mus Amerikoje tarp lietuviu tas, tai jie pasislėpė, pabėgo iš daro kieti kaip akmuo, ir tuomet
gaus, o menku žmonių nuomo- yra etikos amžinasis kelias.
atsirado nemažas būrys kaip dva- visuomeniško gyvenimo. Liaudis šisai papuošalas
yra nešiojamas
Kannės neturiu laiko paisyti.
ištisais mėnesiais.
siškijos, taip pasaulinės inteli- jųjų pažadu išpildymo laukia.
dau vėlų ny.kintis juos mylėti.
PUIKI PROGA.
D. G.
gentijos. Jie yra žadėtojais
Pastebėtina, kad tie klijai deIr gerai išema. Man rodos, kad
Šiuomi kreipiama žodis į visus
dama tiesiog ant plaukų.
NeBent aš dailės
tokia yra gera etil^.
žiūrint to, plaukai, sakoma, nuo
mėgėjus. Dalykas yra'labai
geresnės dar neradau.
tokio pasielgimo nei kiek nenusvarbus, gražus, naudingas ir
Iš perdidelės pas mus neapyįvykdomas. Kad žodžių nemėčius
kenčią ir tokių papuošalų nešiokantos atsirado "Vėžiai," "Vai-1
tojai turį geresnius plaukus negu
uždyką, trumpai tariant, dabar
katos," "Vienybes Liežuvninkų," | proga surengti
daugelis civiliuotųjų tautų moteDidžiamjame Ne\v.
"Republikonų Halsai" ir kiti tam York'e gražų koncertą naudai nurų.

argi

aš

esu

Į
ne-j

Pašnekai; Kampelis..

yra!

i'

panašus koliojiniaisi.

Iš

stokos

kentėjusių

artimo meilės atsirado

nuo

karės

ii

ii

pagailėti- Kitos tokios progos męs vargu su657. Kuomet pradėjo moterįs
lenktynės Lietuvos šelpime silauksime greitu laiku.
vartoti?
Kai-kas sako,
tabaką
(kuris jau pavirto j ne šelpimą, Čia
pat pas save Amerikoje męs kad moterįs pradeda vartoti tabet pašelpos trukdymą).
T&s turime
savą plačiai žinomą muzi- baką tiktai dabar; pirmiaus rūviskas gimdo vis naujas provoir kompozitorių, gerb. M. Pct-'
ką
kymas ir "užiavojimas" buvę
kacijas. visiems su kitais pyktis
rauską. Dabar po lietuviškas ko-' moterims visai nepažįstami. Už
nuo
kad
ir etikos šauktis,
piktulicnijas važinėja gerb. St. Šimkus,' tą taiiamąjį tabako vartojimo
mų apgintu.
pagarsėjęs musų kompozitorius ir prasiplatinimą moterims tenka
"I'ažvalga" i-me nr. lygiai ki- "Lietuvių Draugijos Nukentėjukartais gauti ir pabarti.
tus tulus mūsų laikraščius pase- siems
Dėl Karės Šelpti" atstovas, j Ištik r
ų jų gi tabako vartojimas
kė, kalbėdama apie Kraką ir
Ką tik atvažiavo iš Europos su'
toli-gražu nėra tomoterų
tarp
aiš-i
Montvydą. "Katalikas" juos
gerai amerikiečiams žinomu ir čia kiu "naujovišku" apsireiškimu.
kiai primetąs socialistams.
Ži-j Amerikoje ilgą laiką prabuvusiu
Kaip senai moterįs jau ^ruko,
Bet reikia j
noma, tas negerai.
gerb. J. Šileika muzikas V.
kuomet jos pradėjo vartoti tabaneužmiršti dviejų dalykų :~'i) sopa/ičius. Toliaus, čia pat, New ką—tikrai sunku pasakyti. Viecialistai Kraką ir Montvydą la-,
York'o apielinkėse męs turime eilę'
nas dalykas neabejotina: jau subai gina ir—juokinga!—sykiu atir dainos mėgėjų (pvzd.,
muziku
šimtas metų atgal tabako
virs
sispyrę tvirtina, kad jie buvę...
Kariužiutės iš Philadelphia,
p-lė.%
vartojimas buvo gan žymiai iš'"katalikai."
2) socialistai ''Ka- Pa. ir
Visomis tomis jiegok.).
rasi, net
taliką" begalo provokavo, neva-1 mis galima butų suruošti puikus siplatinęs tarp moterų,
teisinTas
dabar.
daugiau negu
dindami kitaip, kaip "Ka-kas."!
koncertas.
ir Amebent
kaslink
Anglijos
ga
Jei laikraštines etikos j ieškoti, Plianas
yra sek?ntis: paimti vie- rikos
Taip, žinomo
moterų.
tai kodėl tik pas "Kataliką?*'
ną geriausiu svetainių New York'c. anglų rašytojo-filiozofo Carlylc'o
Šitame nelaimingame atsitikiKoncertas reikėtų plačiai išgarsinti' motina buvo rūkytoja pilnoie to
me apsireiškia bene
skaidriausia; ne vien
Žinouia, kad
taq> lietuvių, bet ir tarp1 žodžio prasmėje.
pavyzdis pas mus ^ įsikėrėj usios
kitataučių, kuolabjausiai pasinau- Jurgio vv asmngiono mirimu
Tapo nužudytas,
neapykantos.
ir svetimtautiš- kais (\Vashington buvo pirmu
budu. dojant lietuviškąją
brutališkiausiu
žmogus
kaja spauda. Reikėtų, supranta- Suv. Valstijų prezidentu) Amefas žmogus buvo žinomas kaima, pažymėti, kas dalyvauja pro- rikoje rūkymas tarp moterų bupo vienas iš geriausių Lietuvos j
Tabako
grame ir kokiam tikslui rengiama vo gerokai išsiplatinęs.
mylėtojų ir musų sunkioje išei- koncertas. Šiam darbui
prijaustų, "užiavojimas" bitvo išsiplatinęs
vijoje veikėjų, liet jis buvo ku-j be
visi. Įžymesnius tur-: tarp
abejonės,
amerikonių moterų New
nigas. Ir dėlto paminėjimui apie 1 tuolius
asmeniškai
užYork ir Ohio valstijose.
galima butų
jo pražūtį musų laikraščiuose už- kviesti. Toksai koncertas
galėtų
Yra nurodymų, kad pačioje
Mažai
teko keleto eilučių.
kas,
nemažai pelno.
duoti
septynioliktojo amžiaus pradžiobeprimena apie jo gerus darbus, j Atvažiavus
St.
gerb.
Brooklynan
je
(1600) moterįs jau rukė tabaTuom tarpu apie jo žudytojus |
šisai
buvo
pa- ką.
sumanymas
Viename angliškame veikaIr buvo, Šimkui,
eina begaliniai ginčai.
ir
labai
kelta,
jisai jam
pritarė. le, išleistame tuonv laiku, kalbajie teisinti. Ir buvoV jieškota| Bet
tam
visai
nieko
po
nesigirdi ma apie moterų rūkymą. Vėpriežasčių: "kas juos prie to pri-!
šio gražaus sumanymo įvy- liaus
tame
apie
pačiame šimtmetyje
Ant
vedė."
galo šokinėjama apie
užeinama
prirodymų
žmo- kinimą.
daugiau
nelaimingų
tų, sakysime,
Labai linkėtina, kad šioji proga apie moterų rūkymą.
1672 m
nors
bandoma
ir
kartuves
gelių
nos

Šie-J

lai-

1

pa- nebutu praleista. Tokiu koncertu
męs galėtume suteikti pašelpos sažaisti...
vo
nukentėjusiems santautiečiams
jeigu ipęs norime etikos, tai
Lietuvoje, ir drauge lietuviai tuar negeriau butu pirmiausiai praarčiaus supažindinti
dėti "darbą iš namų,"' t. y. išsi- rėtų progą
su
svetimtaučius
lietuviais ir tą
laikraščiui
kiekvienam
dirbti
sunaudoti
pažintį
lietuvių reikaetiškesnį elgimąsi pas save, o
lams.
K. Miliauskas.
Kitus
mažiau jieškoti pas kitus.
N.
Y.
Brooklyn,
neišmokinti ujimais ir barimais

jų

lavonais

bcsimęčiojant

i.

Lietuvoje.

įsleistame

mas savo principe yra nepaprastai lengvas ir nepainus. Jųjų išradimas dar kartį patvirtina se-

nąjį teisybę,
dalykai yra
jami.
Krutainųjų
mas

kad

paprasčiausieji

sunkiausiai užtėmi-

paveikslų

yra paremtas

išdirbifo-

vadinamojo

Vyčiuks.

X=»X

Iš TMD.
veikimo. Gal
"Draugo" redakcijos buti, kad kuopų
darbščiausia TMD.
i.š
nakties
durių
rastųsi parašas
kuopa bene bus 28-tą kuopa ant
"klerikalai," tai, be abejonės,
West Sidės.
"Draugo" redaktorių ten nejvesKada

Jei

ant

visos Chicagos TMD.
vandens ir egzortų.
kp.
snuduriuoja, tai šitoji kuopa
1
X=X
smarkiai darbuojasi net ir vaSako, kad Pruseika jau užsisaros karščiuose.
Štai liepos 18
steliavo sau kišenių tokio "saizo,"
dieną
per
jos
pasidarbavimą takad $100,000 lengvai tilptų.
po surengtas dailus
\vest-sidiečių
X=X
išvažiavimas. Liepos 28 d. laiAr "Naujienos" talpina humkytame susirinkime kuopa gavo
bugų apgarsinimus todėl, kad net 8
naujus narius, nežiūrint
priežodis sako, jog "varnas varto, kad kitos kuopos giriasi tu660. Iš kur išsiplatino vėdyk- nui akies nekirs?"
Pašalinis.
rinčios veiklias
valdybas. Vielių (fanų) vartojimas? VėdykX=X
nok 28-tą kuopa savo
darbštume,
lių išradėjais, rodos, turėtų buti '"Naujienos" išrodinėja, kad man
rodos,
yisas
yra
Chicagos
skaitomi chinai.
Taip manyti priežastim E a s 11 a n d o nelai- TMD.
kuopas toli pralenkusi.
verčia bent toji aplinkybė, kad mės esąs p r i v a t i š k a s b i zPereitame susirinkime nutarta
nuo senų laikų
vėdyklės niekur n i s. Jeigu "Naujienos" šiuom sutverti
naują TMD. kuopą
nėra
taip išsiplatinusios, kaip sykiu žino, kį pasakoja, tai 1 o o k
Brigbton Park'e. Šis darbas natarp cliinų.
Chinijoje vėdykles o u t, Miss "Kova!" Privatiški
tum be šv.

vartoja taip moterjs, taip vyrai. socialistų bizniai pribaigs marindrabužiai visuomet yra ti ir "Kovą."
keitimu į galintį judėti ritinį, Moterų
kad prie jųjų yra
taip
padaryti,
X=X
kurisai turi tas pačias ypatybes,
ir virvutė, kuria priprijungta
dar ilgiaus paJeigu
Grigaitis
ir
l^ą negatyvas. Negatyvu, kaip rišama vėdyklė. Drabužiams gabus
ant vakacijų, tai Jurgeliovadinasi
kurisai
žinome,
stiklas,
li stokuoti ko nors kito, bet virnis spės "Naujienose" atspausyra fotografiškojo aparato viduvute vėdyklei visuomet turi buti.
dint visas eiles, nuo kurių galir
ant
kurio
atsimuša
trauryje
šilkivoj sukasi...
kiamasi paveikslas. Krutamieji Turtingos moterjs nešioja
nes ir brangakmeniais arba aukX=X
paveikslai yra traukiami sulyg to su
išpuoštas vėdykles. Netur- Vienam "darbininkiškam" laikpaties principo, ką ir paprastotingos moterjs turi pasiganėdinsios fotografijos.
Tiktai krutaraštyj skaitau apgarsinime tokį
ti prastesnėmis vėdyklėmis.
Šios
akušerkos pranešimą:
mųjų paveikslų negatyvas susidažnai yra vartojamos
deda iš ilgo siauro ritinio. Frie vėdyklės
"Uždyką duodu rodą visokiose
ne vien vėdinimuisi, bet ir apsiligose moterims ir merginoms."
aparato yra įtaisyta sukamoji
nuo
saulės spindulių.
Tai jau aršiau negu stebuklingas
rankena. Šioji rankena yra su^J gynimui
Mokyklose mokytojai vartoja sa- daktaras...
vienyta su negatyvo ritiniu ir stik- vo
vėdykles vaikams nagus mušlu (ienza), per kurį spinduliai
x=x
ti už prasikaltimus.
ineina
ir atsimuša ant
tografijos negatyvo

stiklo

per-

aparatan
Su kiekvienu rankenos
pasisukimu nasislenka trunuti ir
Rankenai
besisukant,
ritinys.
ritinio.

aparatas

automatiškai

fotogra-

fuoja tai, kas prieš jįjį stovi. Nufotografavus aparatui vieną poziciją, ritinys pasislenka toliaus, ir

jojo atsimuša antroji pozicija, paskui trečioji, ketvirtoji ir
ant

Tokiu budu ant ritinio
atsi-j
muša paeiliu daugybė fotografijų

t.t.

vesta
agitaty viskam komitetui,
kuris susideda iš sekančių na-

rių:

B.

Lenkauskas,

Mickevičius,

B.

M.

Duda,

Žilvičiutė,

A. Ul-

kiutė ir K. Burduliutė.
Ii 28-tos kuopos tikimasi didelio veiklumo, ateinantį
sezoną,

nes

ypatos, stovinčios tos kuopos priekyje, jau yra žinomos

darbštumu.
nebūtų gerai, kad ir kitos
Chicagos TMD. kuopos imtų iš
28tos kuopos pavyzdį ir
pradėtų
darbuotis apšvietos labui?
Ar negalima atgaivinti to senai sutvertojo TMD.
kuopų apskričio Chicagoj ?
Reporteris.
savo

Ar

Tai gal Dievulis, be paliovos
chinai išplatino vė"Dramos" piknikas. Šį. nedėldėl tos žmogžudiškos kaverkia
dyklių vartjoimą visame pasaudienį, rugpjučio 8 d., "Dralyje. Toji garbė yra aliduodama rės Europoj... Kitaip tokios lie- mos" draugijos nariai turės šeijaponams, kurie vėdyklių var- tingos šių metų vasaros negali mynišką pikniką Jefferson mišišaiškinti.
I
kutoe. Pikniko dalyvais bus tiktojimą perėmę nuo chinų.
Tačiaus

ne

X=X

KLAUSIMAI.

"Ateityj" rašoma vietinėse So.
kai-kuri mėsa yra
Bostono žiniose:
raudona ir kai-kuri balta?
Gerb. kompozitorius M. Pe662. Kas išrado pirmą "peritrauskas šiomis dienomis pa-

tai "Dramos" nariai ir

kviestieji

šiųjų

pa-

svečiai.

661. Kodėl

skopą?"
663. Kaip

Trijų draugijų piknikas. Šį nedėldienį rugpjučio 8.d., Tėvynės

baigė plianą naujai operetei Mylėtojų Lietuvos Draugystė,
"Girių Karalius." Šioj opere- Šv. Augustino Vyskupo Dr-stė
tėj aktoriai bus pasirėdę žvė- ir SLA. 182-rą
kp. suvienytomis
kailiais ir dainuos savo ariKur
664.
auga
brangesnieji rių
Po visų reikalingųjų operacijiegomis
rengia
pikniką A. Vasijas keturakojų išvaizdoj.
vaisiai ir riešutai?
jų, gaunasi ritinys paveikslų. LeiAktorių netruks: monkių' ir ne- liausko darže, 8132 Vincenes av.
džiant tą ritinį greitai per pluoš- (Atsakymai bus kitam numeryj) raguotų sutvėrimų tarp lietuvių, 'šios trįs draugijos yra pasižyvciiuuc tą
mėjusios savo veiklumu tarp E11šviesos, kuri puola ant tam;
rodos, netrūksta.
tikro
ekranu
gehvood'o
vadinamo,
audinio,
Angliją)
lietuvių. Jos daug nuX=X
įvairiomis
pozicijomis.
su

to

paties

vaizdo

angnsKame
kelionės po
kalbama apie tai, kad po vaka- męs ir matome teatre krutarienės ant stalo padėta pustuzi- muosius paveikslus. Einant ritinis pypkių bei tabako pakelis ru- niui greitai per šviesą, męs pa-!

(užrašuose

Kuomet Tautos Fondo valdyba nedaugiaus kaip 50, ačiu kam kiįmynč j purvyną, užsipuldama ant ti suėję turi stati buti. Kas per
p. Šimkaus, "Draugas" tuoj aus pra- malonumas tokioje
vietoje kamdėjo rėkti: Gana barnių, gana peš- šytis? Argi jau S. D. Dr-ja taip
tukizmo! Jaučia, kad jojo fren- žemai nupuolė?
tus
S, Daukanto Dr-jos Narys.
reikėtų už susų papešioti.

telefono pagelba surandama kulkos žmogaus kune?

Kibirkštįs.

veikė

O

naudai

nuisų

brolių,

nu-

"Vienybėj Lietuv- kentėjusių nuo karės Lietuvoje.
Mačiau žinutę, kad dabartinis ninkų" dar geresnis "džiokeris" Šio pikniko pelnas taipgi yra skiriamas tam pačiam
kymui, kuris buvęs išsiplatinusiu veikslų permainų negalime su- "Draugo" redaktorius gavo do- apie tą pačią operą:
nukentėju-"Veikiantieji operetėje busią siųjų šelpimo tikslui. Tikimasi,
taip tarp vyrų, taip tarp moterų spėti pamatyti, ir matosi tiktai vaną už toliausį nušokimą. Jiir t.t.
Autorius kad lietuviai, visuomet
supratę šių
įpročiu. Tame pačiame veikale įvairios vaizdo pozicijos, kurios sai jos pilnai užsitarnavo. Nu- girių žvėrjs
šis
kad
veikalas
mano,
musų draugijų veikimą ir
tartum
šokti nuo karštų socialistų iki
rėmę
apsakoma, kaip net mokyklose mumyse gimdo įspūdį,
jųjų
scenai labai tiksiąs."
tikslą, savo skaitlingu atsilankymokytojas mokino vaikus rūky- patįs rodamieji daiktai krutėtų. "Draugo" redakcijai yra toli, laDžyzus Kraist! Dairykis ar
daug atsieksime, tik piktumus
mu piknikan
Tula moteris, Mary Frith,
ti.
ŽIŪRINT MUSŲ
parodys priejatitos
tik ir pats neturi uodegos!
Daugelis iš musų esame matę' bai toli.
platinsime. Gi etiškai patįs elgir šį kartą.
kad
m.,
|
GYVENIMAN.
gyrėsi,
1584
mažas
kiekvienas
apie
x=x
gimusi
visiems
knygeles, kurių
j
gerą
damiesi, duosime
Jurgis Spurgis.
buvusi pirma moterim, pra- puslapis rodo tą patį paveikslą,
B. J
Išverstaskuriai bijosi prisipažinMusų vistiomenė labai šaltai jinai
pavyzdį. Tai bus geriaasis eti1611 tiktai
ti
Anglijoje.
rūkyti
dėjusia
tautininkai
klerikalizme;
būdas.
žo/dį
mūtruputį
kitcfcioje
atsineša j gyvastį ir sveikatą
kos auklėjimo
pozicijo-l
roSLA. susirinkimas.
Rugpj lije. Leidžiant tokios knygelės nevartoja kitaip kaip kabliukėse,
Rimtesniems laikraščiams ir sų darbininko žmogaus, dėkui m. išleistas josios paveikslas
8 d., 1130 vai. po pietų "Auščio
rūkančia ilgą pypkę.
ir žiū- tartum apvyniotą. Matomai, sąžilakštus
do
ištikro
kuriam
kuriems
per
pirštus
jąją
visi
greitai
ir
rupi
gali gyvuoti
veikėjams,
plėtoros" svetianėje, 3149 So. llalstcd
Tokiu budu. nors tiesioginių rint į knygelę, gaunasi tasai pats nė neleidžia čiupinėti švarių
daiktų
lietuvių ateitis, reiktų grįžti į tis. Ar visuomenė nemato, ar
SLA. 36ta 'kuopa turės savo
st.,
ir
krutapurvinomis rankomis.
savo
naminį ugniakurą,—t. y. nenori matyti, kad žmogaus gy- nurodymų apie moterų rūkymo vaizdo krutėjimas kaip
Sim. Daukanto Draugijos sumėnesinj
tabako
Nariai
ir
abelnai
Čia
muose
prasusirinkimą.
.vartojimo
x=x
apsipaveiksluose.
neįsibėgėti perdaug "partijose" vastis Suvienytose Valstijose nėsirinkimas. Rugpjučio i d. Si- malonės susirinkti.
nuroiš
ir
bet
reiškia
Mainosi laikai, mainosi žmoaugščiaus
tasaį pats principas, ką
ir neatsitolinti nuo savo tautos1 ra ir nebuvo pastatyta kaipo džią nėra,
mano Daukanto Dr-ja
turėjo sanės.
Valdyba.
Daktaras Rutkauskas buširdies. Tas įsibėgėjimas vistiek svarbiausias žmogaus gyvenime dytųjų pavyzdžių galima pada- "mufin pikčeriuose."
vo mėnesinį susirinkimą A. Lietasai paprotys
Ypatingo greitumo paveikslų vo didžiausiu bedieviu ir laisva- kio
nepadaro progreso, kaip tūli ir dalykas? Amerikoje svarbiausiu ryti išvadą, kad
svetainėje, prie saliuno. Antanas Drasutis pajieško gidaugelis klaidingai įsivaizdina. tisklu yra išspausti doliarj. Tat gimė kuomet nors septyniolik- judėjime nereikalinga. Žinoma, maniu, paskui pasidarė karščiau- Viršminėta
draugija jau senai minių. Antanas Drasutis, kuriPasiskirstymas pražudo ir galin- negali buti ir laukiama, kad kas tojo amžiaus pradžioje ar, rasi, akis negali "pagauti" daugiau siu tautininku, pastaruoju laiku vis
išsikelti
iš karčiami- sai buvo kareiviu
rengiasi
karėje, pateko
Ką besakvti apie nors pasirūpintų apie žmogaus truputį anksčiaus. Taip gali bū- negu 7 jspudžius į sekundą, lai- virto atkakliausiu klerikalu.
gas valstijas.
nės s"etain?s, bet, deja, vis ne- vokiečiams nelaisvėn.
6ent
kaslink
ti
Kas
Šale
Jisai daAnglijos.
toliaus?
ir
to, pasi- sveikatą
gyvastį. Šioje šalyje
mustj saujelę!
gi, einant rytiniui taip, kad susutaria
mato- bar
Pailgumą
narių
yra
llalbelaisvių
ir
nežiūrint
kad
stovyklose
industrializmas
virs
Pastebėtina,
gan
tarpe jų
X=X
skirstymas j partijas
pavergė žmogaus
7 paveikslėliai praeitų pro
mai yra prisirišus prie karčia- be, netoli Berlino.
Cia
Amerinet
ir
nuo
užmuša
laiko
arba
ir
iš
etiką
moterų rūkymo akis į vieną sekundą, męs negamoksliško mos.
Besipešantieji,
jinai yra naudojama ilgo
gyvastį,
neapykanta
Pusmetiniam susirinkime koje Antanas turi
giminių. Chižmoniškumą. Jeigu męs kas-žin vien turtų gaminimui.
pradžios, tasai įprotis nei iki lime pastebėti paveikslų mainy- tariant, polemizuojantieji lietuviškurin buvo per atmėn.,
liepos
cagoje,
sakoma,
gyvena
apie 9
raštininkai
šiolei
kur iieškotume etikos nupuolimosi
tiktai
davatkiškan
ir
teisių.
matome
neįgijo pilietybės
Męs
paprato baigti sa- virutes sukviesta visi
jpuolame
krutantįjį kieji
nariai svar- metai jojo švogerka Uršulė Ponesurasivi.stiek
vo
nio
Rūkantis
nobažnai
ap10,000,000
ekstazan,
yra
paprastu
vyras
priežasčių,
mylių straipsnius
pasipiktinavaizdą.
bių reikalų apsvarstymui, buvo lukaitė. Laišku, prisiųstu "Lieme kitu, kaip augščiau paminė- me, kada, tą
žodžiais: ''Tiek tuom tarpu."
doliarį-dievaitį gau- sireiškimu, į kurį šiądien niekas
nubalsuota išsikelti j patogesnę tuvos"
Redakcijon, jisai pajieško
MoMat žino, kad reikės naudotis
tasis : apsvietos stoką, perdaug dant, žųsta susyk tūkstantis ar neatkreipia jokios atydos.
659- *^as ir kur nešioja keisvietą-svetainę. Išrinkta buvo ir Uršulės, nes jos antrašo neturi.
dar
ir
"kitu
neapykantos, ir artimo meilės du tūkstančiai žmonių, bet męs teris gi, nors ir smarkiausia rū- čiausf" galvos parėdą?
tarpu."
Šiądien
komisija, kuri, apžiurėjusi kelias Tegul Uršulė ar jąją žinantieji
nei kiek nepasipiktiname kad štai kytoja butų, vargu išdrįs pasi- civilizuotųjų tautų ruoterjs atsistoką.
Kurmis.
vietas, atrado "Mildos" svetainę atsiliepia "Lietuvos"
Iš
tik per 1914 m. 300,000 kūdikių rodyti gatvėje rūkanti.
Redakcijon.
Partijos tą viską paaštrina.
X=X
žymi nepaprastais savo galvos
atsakančiaųsia. Bet valdyba sukur ir dčlko pas nuis taip vis.iai mirė Suv. Valstijose, kad nuo
Generolas Grikštas baigia bomNereikia manyti, kad rūkymas parėdalais.
Tūkstančiai žmonių
silaikė iki sekamo susirinkimo,
išbujojo neteisybės ir šmeižtai? džiovos per 1913 m. 143,000 as- buvo išsiplatinęs vieji tarp aug- yra užimti vien; tuom, kad gal- barduot brooklyniškių laisviečių neiškėlusi
knygyno į naująją vieIš partijų ir dėl partijų. Gerai menų mirė. Ir visa tai ne kur štesniųjų kliasų moterų.
Car- voja ir dirbdina kaip galint keis- Przemyslj.
Šiame susirinkime vėl patą.
ten
kas
syki laikraštyje paste- kitur, kaip tiktai čia, Suv. Val- lyleo laikais (jisai gimė 1795 m.) tesnes (navatnesnes) skrybėles
X=X
ėmė viršų saliuninko šalininkai,
bėjo: pas mus nebeliko žmogaus stijose. Męs nesipiktiname, kad Škotijoje ūkininkų 'prakilnesnės' moterims. Nepaprastumas, keis- Kad aš taip gyvas, tokiam karšNEDEGA ELEKTRA.
ir jau kartą padarytasai nutarivardo—Jonas, Petras, Juozas, bet šiądien yra 1/30,000 asmenų, be- moterįs dažnai rūkydavo, ir ši- tumas yra tuom, ką moteris trok- tam patriotui, kaip Dr. Rutkauskas
Girdėjau, Tamstos elektrą
mas
išsikelti atmainyta.
Čia,
liko: "katalikas-fanatikas," "so- reikalingai sergančių džiova, nuo sai įprotis buvo žymiai tarp
savo namuose?
jsivedėt
jųjų šta matyti savo galvos aprėda- lyg ir sarmata buvo mokinti Šim- girdi, gauname
dykai, o išsikėcialistas-raudonkaklis" ir "tautie- kurios tiems nelaimingiems ne išsiplatinęs.
luose.
O taip.
kų amerikonišką džigą šokti.
lus reiks mokėti .net po $5.00 už
tis-buržujus." Jei ypata pravar- tik, kad nereikalinga butų mirO kaip atrodo?
Bet nežiūrint visų moterų pax=x
mitingą.
Šiojo nusprendimo perdžiuoja ypatą, tai tas menkesnis | ti, bet nei sirgti. Jų laukia ne- 658. Kaip yra padirbami kru- stangų, jos liekasi užpakalyje, jei- "Naujienos," matau, garsina už
Labai
puikiai.—Ponia šešmaina galėjo įvykti, pasidėkojant
daiktas. \ Bet kada jau susiorga- tolimoje ateityje neišvengiama
tamieji paveikslai? Vienu žy- gu sulyginti jųjų galvos papuo- pinigus ir "misijas." Matyt už do- pirmininkui, kuris leido sulau- kienč pasididžiuojančiai atsakė sanizavo trjs prasivardžiavimų sys- mirtis, o po jų mirčiai našlėms,
miausiųjų ir įdomiausiųjų musų šalus su papuoš&lais, kuriuos ne- liarį ir pats Jo Mylista Velniokas žyti pereito pusmetinio susirin- vo kaimynkai, nes dar niekas jų
temos, tai jau pavojus netik eti- našlaičiams lieka ašaros, alki",
gadynės išradimų yra krutamieji šioja necivilizuotųjų zulusii va- galėtu "Naujienose" pasigarsinti. kimo nutarimą.
apicliukėjc elektros šviesos stubokai, bet ir visuomenės ateičiai. šaltis, vargas, bėdos, amžinas paveikslai.
Jie po savo išradi- dai. Šios laukinės tautos vado
x=x
Butų laikas, kad gerb. Sim. ie neturėjo; o tai buvo. kuom ir
Įžymus anglų veikėjas Disraeli skurdas.
Į visa tai mažai kas mui nepaprastu greitumu išsipla- galvos
Jeigu Grigaitis, Pruseika, Jurge- Daukanto Dr-jos nariai susi- didžiuotis.
papuošalas
yra taip nepasakė: "Vienas žmogus sau pri- domos teatkreipia. Jeigu žmo- tino po visą.' civilizuotąjį pasau- paprastas, kad
Ponia >Sešlcičnė, krautuvę aplanvargu civilizuo- lionis arba Gegužis gali vadintis prastų ir neduotų keliems save
segtą pravardę gali nunešioti; gus, deširnčius metų praleidęs lį, ir šiądien sunku Užtikti
tokių tosios moterįs norėtų jįjį nešioti, ''darbininku," tai <kodėl negali kun. už vaikus laikyti, nes jau du kius, grįžo namon ir sutiko savo
bet jei koki fakcija (partija) įve- specializavimuisi ir susipažinicivilizuotų kampelių, kame nebū- jisai nepaprastai augštas—trijų Kemėšis? Tą patį "pūslėtą darbą" kartu yra perbalsuota, kad išeiti motiną.
da šmeižtų systemą, tai ji gali mui su ligomis ir sveikatos reitų krutamųjų paveikslų teatro. ir daugiau pėdų. Šisai papuoša- dirbą.
iš karčiaminės svetainės.
Vaikeli,
Dar
girdėjau, tavasis
pereiti net ainių ainiams."
kalais, pasisiūlo supažindinti vi- Milionams žmonių jie atstoja te- las susideda iš
x=x
purvyno,
kad
kaulų,
dabartinė
svetainė
nors
cltktrą
jvedė?
butų
Suprantama, kad čia nėra sa- suomenę su svarbiausiais svei- atrą. Ačiu pigumui,
krutamųjų plunksnų ir visokių kitokių daik- P-as St. Šimkus, važiuodamas atsakanti, ruiminga vieta, tai tiek
Įvedė, mamyte, bet toji clckkoma, jog partijos visai nerei- katos dėsniais ir pamokint, kas
paveikslų teatrai yra prieinami tų, kurie patinka papuošalo ne- Amerikon, manė, kad čia repub- to, bet vieta
fra visai niekai, nes vakar vakare
ankšta
ir
yra
tamsi,
kalingos.
Partijos yra natura- privalu daryti, kad ligų išvengus net ir visai mažai pasiturintiems.
šiotojui. Prieš uždedant šj pa-! lika. Jis visai nežinojo'', kad lie- ir joje negali daugiau s tilpti, ••isą dėžutę briežukų išgaišinau, <
liška draugijos vystymosi pasek- ir sveikai gyvenus, tai pirmių
Krutamųjų paveikslų padirbi- puošalę, ant galvos užpilama tam' tuviai turi monarchų.
kaip 100 žmonių, o kėdžių yra ;<. * negalėjau uždegt.
čia,

va,

x

VIETINĖS ŽINIOS,

♦

lUOKELĮAi;

—

—

—

—

—

—

Už valandėlės

jisai sugrįžo rcTaipgi p. Sprindžiūnas prisiuntė ir
StKftKCIJOS
valdišką paliudijimą, jog jis tikrai yra
norėdamas pataisyt appaskirtas per velionio gimines atsto
garsinimą, ir rado ofise tik vaiką. p. Ūkininkas (Seattle, Wash.). vauti jo turtę.
O kur daugiau
rodosi, kad iš to sumanymo
Ponas Sprindžiūnas praneša, ka^
žmonių?— Vums kas
vargu
galėtų išeiti. Nedėsime.
velionis buvęs vedusiu, bet paėmęs
Jis. paklausė vaiko.

ATSAKYMai.

cfakcijon,

SU R1LVO

—

Išėjj šunų

—

j ieškot,—vaikas;

atsakė.

DAR NE.

[SEVt'ROS

ir urnai

vo

j

vestuvininkais.

lindi, pricteliau,

Ko

—

si«veikinai
čiavai
—

svečiais,

su

jaunąja?
Šiądien dar

ar

pabu-

ne.—Svečias

at-

sakė.

Nf.ZlSOJO,

KENO

Tūlas

profesorius dalyvavo di Stelnonis
šiaip mums apie tai
vaišėse, kur buvo keletas!
parašė: "Širdingiausis ačiu už
šimtu ypatų.
Jis patėmijo, kad Tamstų vaistus, kurie atitaisė
juodveidis tarnas, priimdamas sve- mano
sveikatą. Aš negalėjau nei
čių drabužius, neduoda jokio ženk- dirbt, nei
valgyt, bet kaip greit
delėse

lelio.

aš

pradėjau

Tas tarnas visus

vartot

Trinerio Ame-

drabužius
rikonišką Kartaus
nežines, keno kas' mano

—

Vyno Elixirą,
apetitas sugrįžo ir su juomano pajiegos.
Prieš tai aš
riui.
niekuomet netikėjau, kad TamTame dalyke, gerbiamasai,!
stų vaistai turi tokią gydymo
tai jis daro stebuklus, niekados
jiegą, bet dabar aš tame esu perneapsirinka.
sitikrinęs. Bol. Stelnonis, PeaProfesorius ėjo namon, ir juod- cock, Mich."
Daugelis žmonių
veidis jam padavė jo kepurę.
abejojo apie musų tvirtinimus
Ką tu žinai, kad ji mano? kaulink Triner'io Amerikoniško
Kartaus Vyno Elixiro, kol jie
—profesorius paklausė.
patjs
neišmėgino. Tai yra pui
As nežinau, keno ji yra.
kiausia
sutaisa viduriams ir pilTai kam tu ją man duodi,
atsitikimuose užvui,
ypatingai
kad ne/inai?
ir iš to kįlankietėjimo
vidurių
Kad profesorius man ją pačiose komplikacijose, nužudyme
davei.
apetito ir išpūtime vidurių. Kaina $1.00.
Aptickose. Jos. TriIŠLOŠĖ ŠUNĮ.

sumaišys, nes jis
yra,—profesorius pasakė gaspado-1 mi

Protokolų

—

—

—

—

—

nre,

visi

mokestis

nupirks

Draugijų Atydai.

akrų ukę ar.'t iškirstų miškų
žemių. Daug Europoje gimusių žmonių tapo turtingais ant žemių Arkansas ir Louisianos vasltijose.
Tamsta
gali padaryt tų patj. Neprlgulmystė
atėjo pas slavus, čekus, lenkus, lietuvius ir kitus žmonis, ant šitų žemių
kolionijose apsigyvenusius. Reikalaukite siądienų pilnų nurodymų ir prekių. L. M. Allen, 1*. T. M. Rock
Island Lines, Room 718 La Salle Station, Chicago.
(3)

sutinimuose, reumatizme

Kuris pasakys didesnį melą
•—laimės šunį—vienas atsiliepė.

ralgijoj. Kaina 25c.
krasą 35c. ir 60c.

—

—

nei nemislinau

jusų metų, aš
neteisybių sakyt.

vau

Išlošiai!—visi

—

vaikai

kartu

suriko.
—

Dabar

tas

šuo tamstos, kuni-

C<"K.
NEDARO

SKIRTUMO.

Vidurmiestyje, kur daug gatvekarių sueina ir j visas puses išeina,

Ji norėjo
vusias

karą

farmerka

tula

važiuot

kapines,

laukė

karo.

į

vakaruose bu-

b?t

nežinojo, kurį

Ji priėjo prie
apsirėdžiusio vyro ir

stuktelėjo kumščia jam pašonėn.
Tas-greit pasitraukė j šalį. Ji tą
pat pakartojo ir paklausė:
Ar aš galiu tuom karu
—

—

tik

OMilĮSEIIvAL')

daveš iki daržo.

Josepb Rodowick,

va-

į kapines.
Kuriuom nori,

man

vistiek,

nebadyk šonų.

je

Chicago Heights,
su

mažu

talu

kapi-

SALES

pasėdėti, smagiai

draugais pasikalbėti, išsigerti
augštesnėje salėje prie

geros muzikos

Kainos

Parsamdymui

O

f |
a

VIENA SALĖ.
hotelio biz-

ar nevedęs.
atsisaukt, kad tokiame biznyje
nebuvęs, bile tik teisingas vyras. Biznis gerai eina ir galima
tapt turtingu. Aš vienas negaliu visko atsakan-

šoklr .1 (baliam)
Daliam su programų, nevartojant girlmų...
Baliam be programo, gėrimus vartojant
Baliam su programų Ir gėrimus vartojant

Paprastiem

Gali

VIENAM

Albert

švarios

rau-

donos blešinaitės,

10c;

"toppy"

turime čia pardavimui keletą gerų biznio
lotų, ir parduodame ant taip lengvų išmokesčių, kaip niekas kitas visame mieste negali parduoti. Kodėl? Todėl, kad męs nereikalaujame visų

pinigų ant sykio, mums rupi, kad šią geriausią
vietą lietuviai užgyventų, o ne svetimtaučiai.

25.00
.30.00

salės

$3,600

Dviejų augštų

medinis namas. Pirmas augštas gestoras ir 4 gyvenimui ruimai; antras augštas du
pagyvenimai, neša randos $75.00 per mėnesį, eer mp-

tą $900.00
Įmokėk tik $1,000,

o

£

<0

20.00
25.00
30.00

ras

ni

45.00
50.00
5.00

$7,000
o

reštą pati

randa išmokės.

Dviejų augštų marinis manas. Pirmas augštas gestoras ir 4 gyvenimui ruimai, antras aagštas aštuopuikus ruimai.
Užpakalyje yra geras tvartas ir

angliam sklodas.
tik

Kaina

$1,000, rešta pati

$8,000
ra^da išmokės.

Didžiausias naujai statytas ant 3 lotų mūrinis
narnas, 75 pėdų platus, 135 pėdų ilgas, prirengtas užstatymui antro ir trečio augštų, tinkamas didžiausiam
departamentiniui štorui. Užima beveik pusę bloko.
Kaina
$36,000
Neša randos per mėnesj $300, per metą $3,600, tai
per 10 metų išrenki savo visus pinigus ir propertės
lieka dykai.

savininką:

Įmokėk tik $8,000, o reštą pati randa išmokės.
šiame name bile dieną bus didžiausias departamentinis Storas.

A. OLSZEVVSKI
3252 So. Halsted St.

biznio

ras

Phone Drover 700

3 augštų naujai pastatytas ant 2 lotų puikiausias
namas, 60 pėdų platus. 115 pėdų ilgas; pirmas augštas storas, antras ir trefia augštas 4 flatai. Kaina.. $48,000
Neša randos per mėnesi $435.00, per metą $5,220.00,
tai per 10 metų išrenki savo visus pinigus, ir namas

linksmybės rūkymas

lieka dykai.

Reikalingas:—vyras,

kuris

Pajleškau darbo J kepyklą (p5ka
užsidirbt
Neati- nę) už pirmą, arba už ant r
vakarais
pinigų.
g. ranką.
traukdami jo nuo Jo kasdieninio dar- Aš osu blaivus ir atsakančiai
išpildau
bar. jys galite rūkyti taip ilgai ir
smarkiai, kaip tik- bo, męs išmokinsime, kaip galima savo darbą. Noriu gauti darbą matai norite, ir jusų liežuvis nepasidarys skaustantis lengvai uždirbt pinigus tarp savo žame miestelyje, ant čysto oro. Kam
draugų ir pažjstamų. Jeigu Tamsta "eiks tokio darbininko, kreipkitės
—jei iųs laikysitės Prince Albert'o.
nori pagerint savo buvi ir nori žengt jiuom adresu:
Atsiminkite štai ką: joki.* kitas tabakas ne- pirmyn šioje pasaulėje, tai rašyk pas
Kazimieras Lukoševicz,
gan Duti taip geras, kaip .prince Albert, nes mus, o męs prisiusime pilną išaiš- 4354 So. Wood st.,
Chicago, 111.
Patyrimai nereikalingi. Męs
jokis kitas tabakas negali buti padarytas kinimą.. išmokinsime
visko ir tas nieTamstą
Pajleškau savo švogerio Petro Asšiuom stebėtinu patentuotu procesu.
ko nekaštuos.

tabaką visur, Tiktaipa-

Męs

Lotas lr medinė 5 ruimų stuba
{mokėk $600, rėžta ant lengvų išmokesėių.

||
to

du

Įmokėk

Draugijų regullariSkiem mitingam
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartį.
Jei reikia, gali turėti kuknią, virimui, torielkas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už
primokėjimg. $5.00 extra.
pas

daug

namų ir

§

BALIUI.

Baliam be programo, gėrimus vartojant
Baliam su programų ir gėrimus vartojant

Chicago,

atėjus geresniems

Šios Propertes Visos Yra Ant Halsted St„ Tarp
31-mos ir 33žios. Parsiduoda Labai
Lengvomi Išmokestlmi.

^

Q

14.00 I
15.00
20.00 ;

..

nABIDVI SALĖS

kad

dvigubus pinigus.

$10.00 ! *15.00

....

šaukė tūlas A. J. Sprindžiūnas, kuris
čiai prižiūrėt, tai užtai Jieškau
partreikalauja velionio paliktą turtą ir sa- nerio.
koi.l esąs jgaliotas per velionio
gimiJ. Bernotas,
nes išjieftkoti iš
visokių įstaigų vė- 1123 W. Madison st.,
Waldo Hotel.
ilionio turtą ir perduoti jo giminėms.
111.

padaro kiekvieną pypkę jums dvigubai gerą, jei jinai yra prikimšta Siuom
kvapiu, 'nekandančiu' tabaku. Ištisais metais bandę, męs išradome
procesą,
kuris panaikina kandimą ir
džiuvumą. Da-

prašykite

©

o
xn

PRINCE ALBERT
Prince

I

►

.2
a ®

Sekančios:

3

tautiškas

\

pa-

*

Chas. Zekas & Co.,
127 N. Dearborn st.,
Room 808.

prisirengkime,

buvo.

nors

Geriausia biznio vieta yra Halsted St. tarp 31ir 34-tos gatvių. Kainos properčių čia dar yra
labai pigios. Lotą čia dar galima pirkti už $3,000,
gerą namą su štoru dar galima pirkti už $7,000.
Antai ant Ashland ave. tarp 43-čios ir 46-tos, kur

-g
H

Parsamdymui kreipkitės

Pirk'te

smagiai

tės pas:

Reikalingas partneris i
nį. Vistiek—butų vedęs

J

f

ir ramiai su savo
ir pasivalgyt, "o

sišokti.

Chicago, 111.

OES MOINES, IOWA.
Gegužio 1 dieną 1915 metų likosi
užmuštas per nežinomas ypatas Stanislovas
Dapkus, West Frankford,
111., kuris buvo sąnariu L. Ukėsų Dr-stės Des Molnes, Iowa.
Po Jo atsi-

Naujos

Kita ant trečio augšto talpina 400 ypatų. Šioatsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai.

stalai svečiam

pirkimui žemės.
Turėdamas
$100, gali pirkt 40 akrų derlingos žemės ir tuojaus gaut darbo
lentų pjovykiose. Darbas atsakantis, gera mokestis. Didelis listas išdirbtų farmų
dovanai. Dėl platesnių žinių kreipki-

geresni kaip kada

prastesnė biznio vieta, moka už lotus ir
syk daugiau kaip čia. O Halsted St. yra
daug geresnė biznio vieta už Ashland ave. Kožnas
tą mato. Todėl atminkite, kad ir čia kainos greitai
pakils, ir kas dabtfr spės nusipirkti, netrukus gaus

Didesniein baliam, ant kurių laukiama skaitlingesnčs publikos, yra parsamdomos abidvi salės.
Tada žemesnėje salėjt buva gėrimams baras ir

111.

dar

gal

mos

namus

Šios dvi salės yra Mildos Teatro name.
Viena ant antro augšto talpina 300 ypatų. Joje amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir
bankictus.

visą biznj.

ir

laikams galėtume iš jų pasinaudoti.

yra

k

1501 Wentworth ave.,

Reikalaujam žmonių

\

ir Parankiausiomis

MILDOS

saliuno biznj. Saliunas yra ant gero kampo miesper to
Chicago Heights; biznis yra geras
ir nuo senai išdirbtas.
Buvęs partneris, turi išvažiuoti užimti vietą "po
mirusio savo tėvo ant
farmos; todėl
jo vieton pajieškau kito partnerio,
arba galima jam parduoti

penktas iškilmingas piknikas
Parengė Lietuvių Politiškas ir Pašelpos Kliubas, atsibus ned., rugpjuCio (Aug.) 8 d., 1913 ra. G. M. Chernaucko darže, Lyons, 111.
Įžanga 25c
porai.
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti j tą musų
pikniką,
kur grieš puiki muzika visokius lietuviškus šokius iki vėlam nakties laikui.
Pasarga: Imkite 22-rus karus iki
Ogden ave., Ogden ave. karais iki
48-tos, kur gausite Lyons karus, kurie

|

Mitingams
Vcselijoms

Reikalingas partneris i

reikia imti.

vieno dailiai

žiuot

ir 50c.;

I

Prakalboms

Reikalavimai.

rankas,

Atminkite, kad laikams pagerėjus, pakils kainos
geresnių biznio properčių. Todėl dabar, kol yra žemos kainos užpirkite sau
propertes geresnėse biznio
vietose, nes laikams pagerėjus jų kainos pasidvejos.

Šokiams

Yra Dvi

neu-

kada aš bu-

vaikeliai,

Mano

ir

I

Bankietams

Puikiausiomis

savo

Bet nėra to blogo, kad neišeitų ant
Besigero.
tęsiant karei, Europa pritruko ginklų, mašinų, trokų,
karų, drapanų ir duonos, o tą viską galima gauti
Amerikoje. Ir štai dabar jau pradeda ateiti iš Europos milijoniniai užsakymai- ant amunicijos, automobilių, trokų, karų, drapanų ir visko, ko tik kariaujantiems reikalinga, ir jau diduma fabrikų dirba dieną ir naktį, kad suspėti tuos užsakymus išpildyti, ir
tų užsakymų kasdien ateina vis daugiau taip, kad
Amerikoje visi fabrikai vėl eis, kaip Republikonų laikuose ėjo.
O ateinantį metą bus rinkimai naujo
Amerikos prezidento, ką galima užtikrinti, kad Republikonas bus išrinktas, nes jau žmonėms Demokratų valdžia giliai inkirėjo. Taigi Amerikoje vėl bus
Todėl dabar

Baliams

Tamstai

Manufacturer, 1333-1339 So.

c:ai?

Demokratai, paėmę valdžią j

nualino tuos gerus laikus. Tinstančius fabrikų, geležinkelių ir kitokių biznių pi u arė prie bankruto.
Fabrikai visur apsistojo, šimtai tūkstančių žmonių
liko be darbo, namų ir lotų kainos nupuolė, žmonės

geri laikai,

—

v.

Cedar Raplds, lowa

tl

gerų, 40

Vaikų būrys, apstojęs suvargusį Ashland a ve., Chicago, 111.
funelį, šnekėjosi. Kunigas, pro j
Triner's Liniment'as prašalina
šalį eidamas, paklausė:
skausmus
Ką jųs čia veikiate, vaikuraumenyse, sunariuose,

Į

raštininkas.

VALDYK UKĘ ARKANSASE AR
LOUISIANOJE.
Mažas

rreparations

(Severus gyduoles), žiūrėk, kad butų Sevuros. Jei
savo apylinkėj nogalėsi jų gauti, tai rašyk tiesiog

W. F. SEVERĄ CO.,

Republikoniškos Administracijos, per 12
metu, Amerikoje buvo geri la»kai.
Bizniu plėtojosi,
fabrikai užė, visi darbininkai dirbo ir kiekvienas uždirbo gerus pinigus.

apsistojo statyti ir pirkti namus, viskas užmigo ir
daugumą Amerikos gyventojų badas prispaudė, o
prasidėjusi Europos karė dar didesnį apsistojimą čia
padarė.

Balsam of Lifo visi
tio trukdėsiai dingo.
Meldžiu paskelbti apie tai laikraščiuose
del naudos tų, kurie
panašiai kenčia."

sovera's

parauoaa

1

J

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

25c.

aptioKminKai

įj

Ateina.

Prie

Bet

į

"Aš
senai parašč:
noriu
padėkojums
ti už jūsų Severą 's
Balsam of Life. Aš

vartojimo, prausianties, maudanties, galvą trenkant.
Kaina

L

Skaityk, ką Mrs.
Martin Pagac iš Moquah, "Wis. mums ne-

del kasdieninio

skyrimo, arba pirmos kartos gimines,
Suvienytose Valstijose gyvenanti, arba kad kas priduotų velionio tėvų,
arba giminių iš seno krajaus antrašą.
Kaslink velionio reikalų kreipkitės
sekančiu antrašu C. Shilling, Box 92,
E. D. M. Sta., Dės Moines, Iowa.
Dėl patvirtinimo šio atsišaukimo
pasirašom Dr-stės viršininkai:
C. Shilling,
Speciališkas Komitetas,
A. Gailius,
Dr-stės pirmininkas,
W. Baranauskas,
Turtu raštininkas,
P. Rakiel,

stiprinančią

[Stvercs Gydantis Odinis Huilas]

laidojimo velionio kuno.
VALGYTI.
Užtai męs atsišaukiame per lietuKartais netikėta suirutė mus viškus laikraščius, ar ne atsilieps jo
apgali ir padaro netinkančiais moteris, jeigu neturi valdiško persi-

dirbt, nei valgyt. Musų pajie-j
Mr. Bol.
gos greit pranyksta.

KEPURE.

ir

pajusi jo sveikinančią

J

^.Jisat ypač rekomenduojama gydymui

SEVERA'S
MEDICATED SKIN SOAP

NEGALĖJO

JIS

BALSAMAS]

Odos sveikumas daug priguli nuo mui'o getumo.
Mes patariamo vaitoti

tuvą tėvams, broliams, arba seserims,
jeigu vedęs, tai pačiai ir vaikams, o
tolimesniems nesiunčia.
Tai reiškia,
jeigu velionio giminės yra tolimi, tai
męs negalim p. Sprindžiūnui išmokėti tuos pinigus, kurie atliko nuo pa-

ap-j

ar

GYVASTIES

veiknerviškumo, dispepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio
drugio ir7 sustingusiu jakmj. Senstantieji, seni ir
Kaina 75c.
silpni* žmonės ras jį labai geru.
mę.

kad vienas jaunas vaikinas bu- Sul'Vj reikalavimo, grąžiname.
žino, kokie tie giminės, kelintos karlabai nesmagus, kasžin ko nusi-i p. A. J—is (Mason City, la.). Tilps tos. Musų Dr-stės Įstatai rašo:
Eokanciame numeryje.
minęs. Jis panorėjo tą vaikiną p. A. Z—us (Manchester, N. H.). Į čiaJeigu sąnarys numirtų neturėdamas
jokių giminių, tai likusius poI
nubovyt, supažindint su vi-ais. Tilps sekančiame numeryje.
smertinės pinigus turi nusiųsti } LTe-

jo,

j

SEVERA S BALSAM OF LIFE

Sprindžiūnas.

ŠIĄDIEN

! Geri Laikai Vėl

abejo, nuo senai ieškojai palengv:nimo. Nesi- |
(tuok suvedžioti. Nedaryk bandymu. Vartok
f

Re

p. 8. R—la (Amsterdam, N. Y.). Lavaldišką persiskyrimą jau metai at
bai malonu, kad galijote sunaudoti.'
gal ir to persiskyrimo aktus turįs p.
p. Jaunutis (Amsterdam, N. Y.).

Talpiname sutrumpinę.
Tai musų Dr-ja tuomi negali užsiti"Atbalp. A. Girelis (Argentina).
keti, nes ji nieko nežino kaslink jo
!
sis Kastcnui" netinka.
Netilps.
persiskyrimo—gal tas yra netiesa ir
p. Žiogas (So. Omaha, Neb.). Apit, pot?.m velionio moteris gali
jieškoti
tai *elpa anksfiaus prisiųsta žinutė.'
Ir taipgi mušą Dr-ja nejo turto.

Vestuvėse tikrasis brolis patėmi-

SKAUDĖJIMU 7

norėtų

Įmokėk $10,000,

r.

o

reštą pati randa Išmokės.

Tušti lotai ant Ilalsted tirp 31-mos ir 33-ėios po

..$3,000

Atminkite kad šių visų propeėių kainos netrukus
pasidvėjos. Dabar yra laikas jas užpirkti kol pigios.

**

raudono krep-

šiuko, 5c; ir patogių svarinių Ir pu avarinių hu-

trausko, Roko

Manager,

Rūkykite

midorų.

retuose, ir

Prince

Albert'ą susuktuose cigajųs užmiršite, kad kuomet nors

kentėjote nudeginto
gerklės skausmus.

Room

35,

mo, šilelės
154. W. Randolph st. riu svarbų
Cliifcago, 111.
adresu:
R. R.

Pajieškojimai.

reikalą,

savo

La

Salle, 111.

pažjstamos Marijo-

Jončaltės;

neša randos $40.00 per mėnesi uz
$4,200
G ruimu meilinė stubelė ant Parnell ave. tik
$1,000
Du puikus mūriniai namai ant Normai ave., neša
randos $48.00 ant mėnesio, parsiduoda už
$4,000
Art NVallace r,t. du lotai, ir dviejų augštų mūrinis
namas, du pagyvenimai, po 4 ruimus kiekvienas už ....$3,850
Ant Wallace st. 6 ruimų mūrinis namas už
$1,800
Ant Emerald ave. arti 32-r«s gatvės puikus 3 augštų. 3 pagyvenimu mūrinis namas, neča randos $45.00
ant mėnesio, parsiduoda už
$5,3CO

'gerkos

Buikiškių

kaimo,

Raseinių

ab^

Aleksandrov-

pav., Kauno gub.
Rodosi, kad gyvena Chicago, 111. Jie
patįs, ar kas juos žino, meldžiu atsi-

šaukti adresu:
Augustinas Grublis,
789 Bank et.,
Waterbury, Conn.

Ant Pardavimo*

Parsiduoda:—bučernė
ir
grosernė
int 2306 Blue Island ave.
is pardavimo—savininkas
išeina
i
Pajieškau savo puBbrolių Motiejaus 1 iavo locnus namus Puilmanan. Kas
lr Petro žavušklų; jie paeina iš Su- įorėtų pirkt, atsišaukt ant šio antraĮ
valkų gub., Gižų parap., Rudos kai- * ;o:
Chicago, 111.
mo.
Gyvena Amerikoj—Motiejus 10 > :306 Blue Island ave.,

'

REYNOLDS^!

R. J.
'
^
TOBACCO CO.
Win»toji-Saletii, M, C

metų, Petras 8 m. Tūrių pas juos
svarbų reikalų. Jie patis, ar kas kitas, meldžiu atsišaukti sekančiu adresu:

Juozapas Vencius,

Lotai ant Racine ave., tarp 33-Cios ir 34-tos gat-

iš Kiaukų kaiKauno gub.
Tumeldžiu atsišaukti

du metai Amerikoj,
yra prie tėvų ant farmų; paeina iš
Girdiškės parap.
Kas apie jų, ar jos
Pajleškau savo švogero Nikodemo tėvus žinotų, meldžiu pranešti adresu:
Izidorius Martinkus,
Maurico, ir Vainotos miestelio ir švoPetronelės Maziiiauskaitės iš 1212 So. 51st ave.,
Cicero, 111.

skos vol.,

Pašalinių Gatvių.

Kazlauskas,

24, Box 35,

Pajieškau
nos

Lotai ir Narnai Ant

sunaus

parap.,

J.

liežuvio ir išdžiovintos

|
į

j

Priežas-j

ĮJ

Parduodama mūrinis namas prie
] 'arnell av. Ir 35-tos gat., trimi aug ;
į tais ir užpakalyj medinis, abu labai I
$500 reikia {nešti, o llku
1 igiai.
Ate»*<t"'r urna lengvomis Išlygomis.

10 Union it, Dykehead Shotts,
Lanarksblre, Scotland. t L reikia A. Olszevskio PJinkon,

Visos šios propertės
bai

j

Į'

parsiduoda

la-

lengvomis išlygomis. Dasižinokite

A. Olszemskio
3252 So. H&hted St.

Bankoje

Chicago

Parsiduoda:—Puikiausias Locomoblle Limofllnaa, 6
cilindrų, 5D arklių apėkos, 7 panažlerlams, brangiausio darbo, geriausiame
padėjime, taip
kaip naujar. Kaštavo $6,750, parsiduoda už $1,800, TurintiB šj automobilių

pirmenybę

gauna

visuose

Teleskopai
M

ir

Stereoskopai.

!lf

n^Mama
neesame

S.

III

LIGONIO

Telepbone Yards 1532,

i.

.»■—s

1

W ATAnU

GORDON,

1415 SOUTH HALSTED
STREET
CHICAGO, ILL.
Storas atdaras
kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti
atdaras iki 11 vai. vakare.
Nediildieniais—iki 6 vai. vakare.

--n,

arrav

-v
6

UMi

rams 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 brangiau.
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir
brangiaus.
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50.
Skrynios ir valyzai.

*

pa-

—

Chicago,

—

c

grabuose, parodose ir t.t.
Taipgi parsiduoda Welch Detroit 7
pasažierių tourLg automobilius gerame padėjime, tvirta
mašinerija, gali
važiuoti kad ir prasčiausiais kelbls.
Kaštavo $3.500, parsiduoda už $500.
Atsigaukit pas
DR. K U LIS,
3259 So. Halsted Gat.,

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ

PIGUMAS!
hnnl/UJil
bet męs gvarantuojame Tamstai
bankierial,
Buče-'
dymę. 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius
pas mus. VyMęs

ŠEIMYNOS PAOEJiMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

"D R A U G A S"

de tuvių Kataliku Savaitinis Laikraštis
"Draugo" sandarblnlnkų skaičiuje
yra rimčiauBiejl ir žymiausieji lietuviu teikėjai i: rašytojai.
Jame paduodama daug žinių iš draugijų ir visuomenės judėjimo.
Visi dienos klausimai yra svarstomi rirota: ir teisin-

">

lietuviai rašykites prie Susivienijimo
Lietuvių
Atrcrikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
$1000 ir priegtam, mokcdami po 30 c. į
menesį, gaunate
iš S. L. A. po $6.00 \ savaitę -pašalpos ligoje.
Reikalaudami

gai.
Prenumerata

Amerikoje 52.00 metams, $1.00 pusei metų. KUose šalyse $3.00 metama, $1.50 pusei metų.
Pažlun"jimui siunčiame vienas numeris veltui.
Adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING CO,
1800 W. 46th St.,
Chicago, III.
AR

NORI

UKĘ

i

207

informacijų, kreipkitės

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

T?—II

Huwkins,

II

3252

Dabar Jau Galima
ir

Pratapas,

Kelione

euring Mokykla, 1202
burg, Pa. Seniausi

Ir

ima

tik

13 dienų

per

MILDA-TEATRAS

3252 So. Halsted St

3138-42 So. Halsted St.
T'i'Iėl į šita Teatrą ir daugiausiai imotiit> atsilanko, kad čia ir karščiausioje dicnoje yra vesit. Mat šitas Teėatras turi
geriausią ventiliacijų sistema, kurios pripildo jį švieiiu ir yė-iu oru kas minuta.

da Todėl
r.monių

mn'.o gražesnį
už SOc.

)
J

i
)

)

Kainos šiokiom dienom 5c ant
^
balkono, 10c žemai.
>

rašomosios

nos

(typewriters)

taip

sistema

pa-

<[

LIETUVA PUBLISHING
str.,

j'

CO.,
Chicagc,

683
722
7 C1
743
760
761
771

869
871
908
920
922
976
986
987
1014
1069
1080
1144
1145

BANKA
3252 South- Halsted St.
ABAR yra laika:: pirkti

International Harvester
lnžiną..
D bus vienas iš geriausių pirkiniu,
kokius kada nors darėte.
kvklt ji taip kaip kiekviena gera mašina
privalo but
tad jis ir
daug metų nuo Šiądien vis da juras

už'

Tai
Užlai-

užlaikoma,

dirbs gerai.

t

"ATEITIS"
"Ateitli yra

raštis.

bepartyviškas laiktaroautmt'a jaunimo

Ir kulturoti reikalams. Talpina daugyb? Įvairiausių ilnig. Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 &etama, o
85c. pusol metu.
"Ateiti" išleliicėją bcndrovS, Inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas užsirašyti "Atel-

tf". Reikalaukit vieno numerio pažiūrėjimui
uždyką.
Adresuokit taip:

"ATEITIS"
366 W.
Liroad>vay,
SO. BOSTON, MASS.

pamislyklt kiek begalinių darbo valandų jis
nžvaduos jums
ir iusu šeimynai prie pompavimo,
pjovimo, tekinimo, laistymo,
seDaratoriaus f-nkimo ir t.t.
Kuomet ?'«« pamatysit kiek
laiko
1ums liks dėl kitokio darbo ir
suskaitysit kiek pinigų Jis
jums
sučėdys, fai nusistebėsit kad galėjote ikišiol
apsieit be jo.
žiūrėkite idant perkamas inžinas
butų International. Tie inžinai ilgiau laiko, mažiau kuro
reikalauja, yra
daugiausiai pajiegos. Geriausias materijolas irnepainus ir duoda
padarymas
kia geriausius inžinus.
International Harvester yra -daromireišvisokių stilių ir visokių didumų nuo 1 iki 50
arklių pajiegos. Jie
dirba kaip su mažu taip ir su dideliu
kuru.

Atsilankykite

pas vietinius pardavėjus
national Harvester inžinus ir ištirkite
tuos

pristatančius Interinžinus atydžiai. Jei
jų3 nežinote,—męs galim pasakyt kur
jųs galite juos
pamatyt.
Reikalaukit^ nuo m»js įdomių
kataliogų.

\

S)

M™

3224 So. Halsted St.

n

Chicago.

Dabar laikas pirkti
dailias draj
panas, ir

pigiai. Dienos

®|žios.

$5.00

pasi-

Štoras Atdaras
Vakarais

50
20
10
15
10

Utarninke, Ketverge,

Su-

batoj, Nędėliomis
ligi pietų.

10

Bridgeport Clothing Co.

20

*

kolei

rinkimas dar geras.

-IK

25
10

nuo

iki $20.00

Pasiskubink,

.40
.20
.10

Guminiai Batai. II. Nuo Ausies Lig Ausies
JonukaB ir Marytė
Katriutės Gintarai
Kunigo Gramulos Raštinyčioje
Lizdas Naminio Liūto.
Linksmos Dienos

3246-3248 So. Halsted St.
Jfik.H'i

fliThi iTL flk iVh *fr

**■

Chicago, 111.

**

n

*"

"

,10
20
20
#20

šalaputris.
Komedija
Šiaurės Karžygiai
Vyrų Vergija, Komedija
žilė Galvon—Velnias Vuodegon

Bell

I[JBk

I System

20

žmonės.

Drama
ir Proza
Girtuoklių Gadzinkos
Eilėmis

Gyvybė
Keploa Kančios
Pirmieji žiedai.

Jeigu Tamista Niekuomet

Eilės

Revoliucijos Dainos
Akyvi apsireiškimai

Sviete

75

$1.00

...

20
.75

30
70
90
45
60

"

9%
"

|1.00

"Lietuvos"

Taipogi
Knygyne randasi visokios svetinių
išleistos Amerikoje ir
Knygos,
spaudų teJetuyiškos
Europoje.
Agentams ir perkupčiams duodame gerą nuošimtį.
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčiame uždyką, arba
siųsdami užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip:

OLSZEWSKI, Pres.

CHICAG0, ILL.
lįjįįMiyr-

jojo valgyme''

jos prirodymas

jos naudoje.
užbaigti svarbų reikalą,

yra

greitai pagriebti progą, kuomet
tcjlis yra
paliestas, nėra ištikimesnio arba geriau
užganėdinančio tarpininko, kai Bell Telefonas.

Jeigu jųs niekuomet nepriėmėte vartoji-

man "Tolimos
Distancijos" savo bizniui
arba asmeniškiems reikalams, tai
pradėkite dabar. Pamąstykite,

kaip jųs galite

vartoti šią visos tautos ploto
tarnybą savo
naudai ir pirmenybei—tuomet
išbandykite jąją prie pirmos progos.

LIETUVA PUBLISHING C0.

1

yra

—

Telefono Tarnybos Tolimoj Distanci-

Gauti orderius,

■

3252 S0. HALSTED ST.,

"Puddingo prirodymas
—

BreViprėlls.

A.

Distancijos"

$1.00

BREVIORĖLIAI.
r

Nevartojote "Tolimos

.15
25
75

■

.1

C

j

j

Taipgi turime ciaug siutų

.10

:

yra gra-

Ivožnam miela išvažiuoti
Ji laukus pasibovinti. Dar mie- j1
liaus yra, jeigu turi
gražų siutą j
išvažiavimui. Kainos labai že- 1
mos, ir kožnas gali
nusipirkti. 5
Siutai $28, $26 ir
$25 dabar $19.75

.20
.45
.10

Apdaryta

*

Drover 700

.20

u«a.naintuunuB

International Hanrester Companv of America /
CHICAGO
USA
Cbaapioa Deering HcCmuck Milwa*ke« Ottau PUl

[j

South Halsted Furniture House
Teleplione

$1.50

1161 Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus.
1182 Dvi KelioiiJ i Tolimą šiaure
1190 Gamtos Istorija.
50c.
Apdaryta

International Harvester mašinos
laimėjo trisdešimts tris pirmas
•jovanas San Francisco,
nustatydamos naują pasaulio
rekordą.

|

$1.15

Apie žemę i rKitus Svietus, Jų Buvį ir Pabaigą.
Apdaryta
1149 Apsireiškimai Atmosferoj arba
Meteorologija

2912
2914
2915
2916
2917
2918

■

.15
.25
.20
.10
.25
.40
.20
.10
.15
.10

832 Pirmi žingsniai
837 Pono Feliso Atsilankymas, Komedija
840 Prieš Vėją Nepapusi
867 Sulyg Naujausios Mados

OLSZEWSKIO

Naujas Savaitin's Laikrašti]

IV

828 Pietro Caruso
830 Piršlybos.
Komedija
831 Pinigų Nėr.
Sceniškas Vaizdelis

ir

ILL

V
Dalis

Medicinos Daktaras, komedija
773#M:gla. Komedija
774 Miadaugis, Lietuvos Karalius
775 Alilionai Vandenyj
787 Nastutė, 2 veiksmų Drama
827 Perskyrų Teisėjas, KBmedija.

Mogul==Titan

Pinigus j Lietu-

CHICAGO,

są-

atidaryta vakarais
Utarainkais, Ketveriais ir Subatoms.

$1.00
$1.25
51.25
$1.50
$1.25
$1.50
$1.25
$1.50

Dalis III

€57 Dėdė Atvžiaavo
658 Draugas, drama

|||.

International Harvester

vą-Rusiją ir visas dalis svieto ir parduoda
Sifkortes
A.

Dalis II

ooo

pigiausiai
Persiunčia

Įvairios.

...

Kerosino Inžinai

Geriausiai, greičiausiai

ar-

jumi

.20
.15

679 Geriaus Vėliaus Negu Niekad

PINIGAI

nuskriausti

Krautuvė

$.150
$2.00

305 Pragaro Atgijimas
325 RaiBtas—The Jungie.
85c.
Apdaryta
327 Revoliucijos žmonės
330 Rymas. Romanas. $1.25. Apdaryta
340 Sapnai, pasakaitės
343 Sidabrinis Kryželis
351 Simukas ir Magdutė
409 žmogus Nepliuškis
485 Pamokslai Išminties ir Teisybės
496 Robinzonas Kruzius.
Morališka' Pasaka.
600 Akis už Aki, Dantis už Dautj
642 Consilium Facultatis

pranta, kaip su jaja rašyti.
Katąliogą rašomųjų
-*=».
masinu lr visokių knygų prisiunčiamo uždyką.
*
N?1*^
Agentams ir perkupčiar.-.s, periant ktlias mašinas, duodam
gerą
nuošimtį.
Reikalaudami
adresuokite Šitaip:

Halste|

Velnių

275 Pagal Įstatymus.
286 Pasaka apie Kantrių Alenų
287 Pasaka apie Adomą ir Jievų
298 Ponas ir Bernas

prasta, kad kiekvienas,
paėmęs ją J Bavo rankas, iš pirmo sykio su-

80.

.15

Apdaryta

"Ne v American" rago taip «ražiai, kaip
mašina, pirkta už $100. I

3252

.OO

>.
bei

196 Lietuviškos Pasakos Įvairios.

197 Lietuviškos Pasakos Įvairios.
Apdaryta
198 Lietuviškos Pasakos
vairios.Į
Apdaryta
216 Makaro SapnaB.
Apysaka
220 Maxim Gorkij^ Pasakojimai
245 Namelis' ant Volios
246 Nakvynė
265 Olitipa.
Pasaka.

tą, pigią ir gerą rašomąją mašiną, tai pirk

s

.*

Dalis I

Apdaryta

geriaumašl- i

sios

Praiid«la 7 valandą kai vakaras
i1
Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pirtį).
<j
Jei nori linksmai praleisti v.ijandą liuo- ',
I
%o Taiko ir atsivėdinti vasaros
karščiuose, I
tai ateik j
|

MILOOS-TEATRĄ.

Vėlių

195 Lietuviškos Pasakos

"New
American"
už
510.00.
Jeigu nori turėti drū-

1

j

Subatom ir nedeliom 10c balkonas, 15c žemai.

6.00.

157 Karės Laukuose
191 Laikrodininko Atminimai

Rašomos Mašinos.

Jos

apgauti;

kurj pasirinksite.
Reikalaujantiems duodame lengvais išmokėjimais.

No. 2117.
Pusi. 1274
2119 ŽODYNAS.
Tas pats kaip No.

Apdaryta

ir

pakeliate

musų tavorai yra atsakanti ir visuomet bus
žiniškai tas pats tavoras
atvežtas,

Lietuviškai-Angliškos kalbos, 439 pusi
$2.00
Kietais audimo apdarais
2.50
2117 ŽODYNAS Angliškai-Lietuviškos
3.00
kalbos, 835 pusi
Gražiais "Half Morocco" skuros
apdarais
4.00
2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir
Angliškai-Lietuviškos
kalbų vienoje knygoje. Formatas ir apdarai tokie kaip

Chicago.

Pigiausios

kad pirkdami pas
savuosius

211C ŽODYNAS

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

kad S
Teatrą, kaip vi- S
atsilanko,

Atkreipiame atydą,

2118, tik apdarytas pilnai
(Full Morocco) brangia Morr-r,- skūra
7.00

į

9.00
25.00
pat labai

lietuvišką pramonę ir abelną gerbūvi visų
lietuvių.
"Patėmijame, kad pirkdami pas mus nebusite

"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS:

A. 01szewskio Bankojc

y

10.00

ledaunių (IceBox)
(Baby Carriage), kuriuos dabar parduo-

ir kūdikiams
vežimėlių
dame labai pigiai.

Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas,

*ifkortes ir pasportus gausite

Penn ave., Pittsir atsakanCiausi

$ 8.00

ir daugybė
visokių namuose reikalingų rakandų, taip
pigiomis kainomis.
Nepamirškite kad dar turime užsilikusių

ba

Mani-

Vėsiausia vieti Chicagoje Tai

durinicstyjc

gų daiktu.
pirmiau duvo $12.00 dabar
Dideli, gražus stalai pirma buvo $24.00, dabar
Puikus virimui, bei kepimui
gazu pečiai
Geras anglims ar medžiams

DIDZIAUSIS

Petro-

"New American," o ne-

daug

III.

pečius

sigailėsi.

5c

Chlcago,

j-uvos

$64.60

mokykla aplolinkoje.
Pasiklausk žinančių.
Męs duodame visokius darbus Jų
jiešhantiems.

r.

CO.,

vandenį.

mokęs barzdaskutystes, busi liuosas
visoj pasaulyj.
Rašykite—o gausite
visas smulkmenas dovanai.
Nosso-

Hairdressing

Chicagos į

gradą (Peterburgą)

Vienas Hiatas turi
kitas 'fliatas turi 4

PILNAI DARBO VISIEMS.
Kodėl esi nenaudingu, Jeigu su mažais iškaščlals gali išmokti
gerą amatą; kur tik tinka ten gali darbą turėti ir buti pats ant savęs ponu.
Iš-

u

PUBLISHING

Halsted

į Lietuvą.

Išvažiuoti iš

gaunamoms informacijoms.
BURKE BARBER SCHOOL,
610 W. Madison Et,
Chlcago, III,

šį Teatrą

LIETUVA
ctr.,

So.

šifkortės atvažiuoti iš Archangelsko į Chicagą kaštuoja $71.00

uždyką

|

puikius, tvirtus, gražiai padirbtus, naminius rakandus (Furniture) nužeminta kaina, tegul atsilanko į mušu krautuvę, kur ras didžiausį pasirinkimą visokiu namie reikalin-

P. O.

MOKYKIS BARBERYSTĖS.
Męs išmokiname šio lengvo, švaraus ir greitai išmokamo amato
J koMas trumpas savaites; geriausi
įrengimai; expert.ai mokina; Įrankiai suteikiama; darbas kiekvienam žmogui;
ateikite pamatyti mus arba rašykitt

čia

stere-

Atvažiuot iš Lietuvos

kambarius.
Gražus, ilgas lotas ant
38 tos gat. tarp Haisted ir Auburn av.
OUzev/skio Bankas.

Barber,

i———■

su

uždyką.
Reikalaudami adresuokite šitaip:

BARGANAS UŽ $1,800.00.
(mokėk $500, o likusius ant išmokėjimo.
Patjs gyvenkite pirmame
fliate ir imkite randą už antrą, fliaPuiki ant dviejų pagyvenimų
tą.

koff'o

sipirk Teleskopą

oskopais (5 serijos, 174 visokie paveikslai) už pačią
pigiausią kainą—$3.20.
5 serijų 53.45, bet perkant sykiu,

City.

PIRKTI?

Wis.

medinė stub.i.
6 kambarius, o

šiuo adresu:

S.L.A. Sekr.
Nevv Yorh

(Furniture) Krautuvė Chicagoje.
ATYDAI.
JilINĮIJĮI
Norintieji nusipirkti

pamatyti
žemių
svetimų
miestus,
gražiausius darius, sodus ir puikiausias
viso svieto vietas, tai nu-

|

75c., o
parduodam viską už $3.20.
Ivataliogų Teleskopu, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiame

Antrašas:

B,

1

Jei nori savo namuose
linksmai praleisti laiką ir

I

Vieno Teleskopo kaina

Jeigu lorl ukę pirkti patogioj vie
toj ir geros žemės už nužemintą kalnų, tai neatbūtinai greitai rašyk laišk> prašydamas plačių paaiškinimų
.'ipio žemes Rusk C'ounty, VVisconjiinojt;, lietuvių ūkininkų kolionijoje.

D,

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų

Visi

Chicago Telephone Company
Bell

Telephone Building
Official 100

f
J

Liettivišku Rnygp Krautuve.

Jau

Mylėtojai gdnjihningų, norinti
išlavinti

savo

protą ir išsimokinti

anglišką kalbą, kviečiami pirktie

Išėjo Iš Spaudos

Knygas iš mano ikrautuvūs. Čia
gaunama visokios lietuviškos

knygos, taipgi aingliškos ir lenkiškos ant užsakymai Scenos mylėrateliai imdami

tojų

MILŽINIŠKAS

komplctus^

gauna papiginta kaina. Krautuvė adara kas vakaras.
Iš kiti} miestų atsišaukusiems,

VEIKALAS

s. v.

pasiunčiu katalogą dykai.

TIKĖJIMU

Adrn.:

M. J DAMIJONAITIS
901 Wesi 33-rd

-"2J

r-

Si.,

CHIGA60,

F. P. Bradchulis
Attorncy

.Visas veikalas sudaro 1086
puslapius gražaus ir
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlin-

& Counselor av. Liw

Lietuvis Advon«cas

30 N. LaSaile St„
Uock

C

Eichanga Bldgf.,

įsago, III.

gais piešiniais, kurie palengvina skaitymą

6yv. 3112 S. Halstad S!., arii 31-.m
'icicphone Yardaji59

LIETUVIŲ LIUTERONŲ
AT YDAI.
Iš priežasties europinės karės
dabar negalima gauti jokių
knygų iš Europos. Bet męs da turime

CHICAGO, 1LL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
3252 So. Halsted Si,

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmolaipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažvalgose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikėjimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant

gus

sa-

krautuvėje,
galite jų gauti.

ir pas pas

vo

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

da

mus

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

Todėl, kurie reikalaujate minė-

PRIIMA

pinigus tanpinimui

vieno Doliario iki

nuo

3 procentą metams.

didžiausių s urnų ir moka

SKOLINA pinigus pirkiniui ir statymui namų Cliicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir štorus

ant

už

tų knygų, tai pasiskubinkite, kol
jų turime, nes šioms išsibaigus, negausite niekur, kol karė nepasi-

juos

baigs. Rašykite umai,
kataliogą.

lengvų

išmokesčių.

var-«<?aintiems Lietuvon, Rusijon.
BIZNIERIAMS duoda Čekių* knygeles,

3252 S. Halsted str.,

Užsirašyk
Lietuvoj

biznį

su

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios
nė

vagis,

nė

111.

pažįstamiems
Amerikoj

Knygų katalogą siunčiame

Kiekvienas skaitantis
buti

Rašykite

kus.

ir

savo

Reikalavimus

Brooklyn,

reikalus per laiš-

N. X.

Lietuva

adresu:

Siųskite Antrašu:

Atvažiavusius IŠ KITUR

DBNTBTJU

Nedeliomi

nuo 9

ryto

3252 So. Halsted

tfUMfcU (Mtium.) X mm, I1L

Ir mūsų Banką.

OLSZEVVSKI, Pres.

St.,

CHICAGO,

ILL.

!

#

BANKOS VALANDOS:
Utarr.inkais, Ketvergais ir Subatomis
Panedeliais, Seredomis ir Petnyčiomis

A.

OFISAS—Kirep«« 3M !>. flilsiid tij

CHICAGO, ILL.
MELDŽIAME aplankyti

Publishing Company

Dr.O.C.HEINE

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St.,

perskaityti

ant pareika-

J. J. Pauksztis & Co.

farmų gali šioje Bankoje atlikti

apšviestu ir norintis

šią knygą.

120-124 Grnnd Str.,

miestų

save

inteligentišku lietuviu privalo būtinai

lavimo dovanai.

ugnis negali prieiti.

Lietuviai iš kitų

tvirtais ap-

skuros, šonai audimo, aukso

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

Eina Jau 30-tus metus.
Prenumerata $2.00 metams; $1.00
pusol mėty. Kanadoje $2.50 metams;
$1.25 pusei mėty. Anglijo], Lietuvoj Ir
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m.
Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai

*

formato, gražiais

nugara ir kampai
titulu ant nugaros.

darais,

VIENYBE LIETUVNINKU

kuriais tai čekiais

vesti.

bei

yra didelio

Knyga

f.

Chicago,

lietuviškai

parašytu veikalu toje šakoje.

sau ar savo

jie apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsasavo

Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu

prisiusime

LIETUVA PUB. CO.,

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

kančiai

o

padaro jį

ir baigiant dabartiniais laikais.

Į po keletą lietuviškų liuteroniškų
Į maldaknygių ir giesmių knygų

1893 metuose.

ir

daug vaizdingesniu.
Šią milžinišką knygą parašė, 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 tikėjinni-religijų, pradedant nuo seniausių amžių

Rooms 1107-11U

Telepbone Franklin 117J

Įsteigta

ISTORIJA

ILL.

Tel. Canal 5395

8 ryto Iki 9 vakaro.
nuo 8 ryto Iki & vakaro. J
:
iki I po pietų.

i

nuo

I
~

CanaL 21IS

J. G. Mezlaiszkis

;

LIETUVIS GYDYTOJAS

LIETUVIŲ DIENRAŠTIV'

Kontraktorius ir

j

DR. A. YUšKA

AMERIKOS

Generalis

Namų Statėjas.

V

VISUOMENES,

į 2302 S. LeaviU St. Chicago

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis

Phon» Drovar 5052

'KATALI
Amerikos Lietuvių Dienraštis
KAS" paduoda valiausias žinias apie kari| ir
Visuomet
pilatsitikimus
Tisokius
pasaulyje.
nas indomių straipsnių.
Dienraštis "KATALIKAS" eina tautiJkai krikščioniškojo dvasioje.
DIENRAŠČIO KAINA:
Melnms
?!">. 00.
3.00.
Pusei metų
1.75.
Trims mėnesiams

t

1749 SO. HALSTED SI

CHICA63, III.

CORNER 18th STREET

1

Josepb J. Elias, Savininkas
^000-4602 S. Wood St., Chicago.

i'niuiame pinigus ] Banką uzččdlj.mul uuo vieuo dollario ir daugiaus
ir mokume trečiu procentą ra tomis
Siunčiame pinigus J vi-1
P.nt met>j.
še.e svieto Ualis pigiai, greitai lr tel
flingui, o svetimų žemių pinigus mainome, perkamo ir parduodame. Parduodame silfcortea ant visų linijų |
ki-ajų lr lft krajauo. taipgi tlkietm
ant gjležiukeliy po visą Ameriką ir

DSANGELIS & SAPRANAS

Rusiškas
Lietuvos Rejentališkas Biuras

Llet.vial Daktaral-Dentistai

3261 So. Haisted St.,

GERIAUSIAI PADARO:
Rusiškas

KAS NORITE?

Aktus pirkimo, pardavimo, lšranpervedimo žemės ar ūkės Lietuvojepasporlus išvažiuojantiems Lietuvonkitus rejentališkus raštus padaro ge-

Iškolektuoja dalės, skolas

Dėlei informacijos

o

18

kitų miestų raštų, adresuojant:

:

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS

mocvieiM ne«4iN4
r,3f£«i» ruii imoTi

111.

Nuo 8 ryt0
6 vakaro. Utarnlnkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
Nedėlioml nuo 9 ryto iki 1 po
pietų.

Binro
,
Yalandos

H'jti/i/

Chicago,

■-yv rimirn*.

'tn»^/iio4

o

Dienine ir

Vakarine

MOKINAMA:

Lietuvių J

1.25.
7.00.

Aritmetika

gausite

Aagštesn. Matematika

;
Lenkų
Knygvedyste BrairiSt.
Lalškij rašymas
Prekybos ttlsės Ir lt.

pasižlurSjimul Tleną numerį veltui.

Gydytojas

Ir

3259 So. Halsttd St.,
Gydo visolcms ligas

Istorija, Geografija

rALb

ir

GERIAUSIOJE VIETOJE.

3012 Emerald
3020 Emerald

5950.00
5650.00
$675.00

ave
ave

3024 Emerald ave
3040 Emerald ave
Parsiduoda ant

$675.00
$700.00
išmokės-

lengvų
51ų.
/ir jųs žinote, kad šitie lotai, yra
tris sykius vertesni už lotus ant KedA.
So.

6LSZEW8KI BANK,
Halsted St., t Chicago,

ivOKyncs

Ch«cago.

RAŠTIS

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

GAMTOS ISTORIJA
Knyga 3 dalyse; 1 dalyje
Pov. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia.
aprašymas {vairių gyvulių; Ii dalyj—aprašymas visokių augalų;
ir suprantamai išaiškina gamIII dalyj—apie akmenis Ir žemę. Trumpai
126 paveikslėliai: žmonių, pauktos istoriją., aiškesniam supratimui telpa
augalu, akmenų ir 1.1.
ščių, gyvulių, žvėrių, žuvų, vabalų, žolių,
ir kiekvienam žmogui reikalinga palabai
žingeidi
yra
Gamtos istorija
todėl męs jų privalome geriaužinti. Gamta—tai visų gyvūnų motina,
mokelus. Kas nepažjsta gamtos, jos įstasiai pažinti—studijuoti gamtos
ir tokis neilgai gyvena, nyksta ir žuva.
tymų, tas nesitaiko prie gamtos,
ir paslaptis.
Knyga Gamtos
Užtai reikia pažinti gamtų, jos gražumų
Kai210 pusi. Popieros viršais.
aiškiai
ir
atspausta,
yra gražiai

Eina jau 25 metai

Pagal

telpa

Istorija

Ta pati

drūtais

audimo

viršais

krautuvėn:
Norėdami gauti šitų knvgų, kreipkitės
M. J. DAMIJONAITIS,
901 W.

Iii.

33rd Street,

Utarninkais ir

CHICAGO,

ILL.

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams $2.53
„
„
pusei metą $1.25
Adresuokit taip:

W. B. B0CZK0WSKI

Mabanoy City,

50c.
75c.

na

zie ave. ir S8-tos gat., už kuriuos ten
moka žmones po $800.00
3252

veucjas

DU-KART NEDELINIS LAIK-

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

Piet-rytinls kampas Emerald ave. Ir
33'čios gatvių, 48 pėdos plotlB,
125 pėd. ilgis.
Tinka visokiam
bizniui.
Parsiduoda už $3,500.00
3236 So. Union ave.
Lotas 25x125.
uA

vj. jLcvcaiiij,

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite Šitaip:

vyrų. Speciališkai gydo limpančias, užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų ligas

Parsiduoda

V

3106 So. Halsted St.,

REIKALAUKITE KATALOGO

Chirurgas
ChIca?of UI.

moterių, vaikų

U.-.B08

Politiška Ekonomija

Didžiausia Knfngų ir Muzikos Krautuvė

Dr. J. KŪLIS

Lietuvis

fiJAgfVIfl A

ftSyAVALA

Anglu kalba nuo pi aClnes iki augščlauslal

TAIPPAT UŽLAIKOMA

LOTAI

Chicagiečial kreipkitės asabiškai,

3252 So. Halsted St.

i

pinigus,

Visokiuose reikaluose
Informaciją suteikia dykai.

F(15LflPT|J

m

ir

Bankuose.

ir jų ly-

Mi f. MTVMITl/

TEISINGOJ

Dovlerennastis,

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

....

Franeikite savo adresą,

Chicago

Tol. YARDS 1532

Ir dokr.mei.tU3 visose kalbose ir duodc rod^ lietuviams visokinose atsitiktuose U* reikaluose ypatl&kal tr
'aisKua. Tik kreipkitės vlršminėpt
tu fcOLrktAh.
j

apie moterų higieną
gas. skaitykite

mėnesiam
Europojo matams

Valandos nuo 9 ryta Iki 9 vakare

Europi).
Mūsų Danka tedirba vlsoklua raštus

Itaiiinoti

Dviem

EVESKIO r,t'

CO.,

Pa.

GERA PROGA!
Crriratlka anslUkoskaltm

5 l-2x8colius
naudingiausia knygą moterims ir kiekSn ra*elk»laia. Pr i/urėti.
viena privalo ją
o
aplaitiųsk i£."o krosas tinkleliais, tnoįans
kyšite tą įdomią ir naudingą knygą. Adrisuokite:

Krlyga dydžio

Tai ;t.i

VAI.ASKAS
Chleago
Ke^isinglon Avc.

j
J

j
{

D-re Maria Dovviatt-Sass
Moterų ir

M. G.

349

PHCKE DHOVER 4247

D r- J. JONIKAIT1S

MEDIKAS IR CHIRURGAS
4611 So. As'lanl Ave.,

CLi:ago.

|

vaikų ligų specialiste

Ofisas

Rezidencija

1725 West 18th Street
1 srp Paulina ir Woodgat.
itaooe Canal 1203

5206 V.Harrison Street

Valaridoa:

Tel. Austifl 73/

6:80 iki 12:00 vai ryto
Ht7:CO iki 8:00 vaL vale

Valandos:

it c

Nodeiicms
nuo

6:80 iki 12:00vaL ryto

tiktai Iki 9:00

kiekvlengpytj

CITY SAVINGS

BANK

(2957 NEW
Ashland ave., Chicagc.
East 8ist st.) Ghicagos dalyje į6oi So.
A. J. BIER2YNSKI, pre».
]
Cheltonham (arti Sigmos gat. ir
Priima bankcn pinigais ir moka 3%.'
naujojo bulvaro),. įtaisyta ga- Už sudėtus pinigus musų bankoj duo
fliatij

2

zas,

medinis

namas

toiletai, tvartas, gražus kie-

mas, papuoštas medžiais.
Gyvenk vienam įliate ir imk randą
už kitą fliata.
Kaina $2,500.
Mažas įmokėjimas, likusioji dalis taippat, kaip randa. Kreipkis
ar

rašyk:
A.

OLSZEWSKI

3252 S. Halsted st.,

BANK,
Chicago, 111.

nv

kytl*bemokyt©jo(apdaryta)B 1.09

PIGIAI PARSIDUODA.

lš kurios paraJame Čekių knygutę,
Syti čekiai tinka visur. Skolina piniEstate. Perka ir parduogus ant Real
da namus ir lotus. Išsamdo bankines
skryneles (bovM) po $2.50 aet&ms.
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigui

|

visai svieto dalis.

Bankot Valandos: Panedėlinls, seredomis, ketvergals tr subatomis nuc
8 ryto iki 9 vakaro; nodėllomiB, utarnlnkais lr petnyčiomla nuo 8 ryto Cd
I vakaro.

TELEPHONE PR OVER721 9

Geriausia Akušerka

0. Jonikiene
3364 S. Halsted St.
(Kampas

34 tos)

Chicago, Iii.

Vaiku Draugas arba kaip mokylitskaityti ir ra-yti bo mokyto..153
jo
Naujas Budas mokytis rašyti ba
lOo
mokytojo
Aritmetika mokinimuisi rokui*
ov, su

paveikslais (.apdaryta).. 33c
Viio"$l7(J0

Kas atsius iškirpes Sitr^ apgarsi"Lietuvos" ir $1.00 per
money order:, tai gaus visai 4
knygas GOo. pigiau.
nime iš

P. Mikolainis
Bos 62

NewYark3Ity

