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No. 34
dėti

pirmyn žengimą. Iš Anglijos Francuzijon ir Belgijon vėl
atgabeno daugiau kareiviu.
Nors karės galo 'b r nematyt, RUSAI BIJOSI UŽ PETROir
GRADO SAUGUMĄ.
dar niekas įspėti negali, kuri
ir
vimo, jų rusai, turbut, ir ginti
I žemus vokiečiams Yaršavą
iš karės išeis pergalėtoja,
Kad rusai pradepusė
Petrogradas.
pasitraukus iš vakarinės Lenkijos nemėgintų. Klausimas todėl, ką
visos
išėmus
da
Vokietijos
karės
partijos,
"bijotis
vokiečių
vokiečiai mano daryti?
pasirodymo
rusu kariumenci j rytus,
Jeigu jie mano žengti prie socialistų, pastatė jau valdžiai ties Petrogradu, matyt iš rusiškų
smarkumas persikėlė į rytus.
kad Vokietijos ru- laikraščių, kurie redakcijos straipSmarkiausi mūšiai eina dabar Maskvos, tai eiti Pctrogradan reikalavimus,
bežiai
vakaruose,
lygiai
kaip ir sniuose pirmu syk pradėjo apie tai
prie Kauno ir Siedlec gubernijoj, naudos nefbutų, nes tam reiktų
butu išplatinti.
Dabar minėti.
rytuose,
Laikraštis Rieč pers^ergsti
vien
austro-vokieRnsai,
kur sujungta
armiją padalinti.
nuo
į
atėmimo
nuo
Rusikad ties Petrogradu
reikalavimą
nori
vokiško
gyventojus,
vedama
rodosi,
kaip
laikytis
čių kariumenė,
vakariniu jos kraštų, pasilai- gali netrukus
jos
tos
laikokios
artinasi
pasirodyt vokiečių
prie
taktikos,
pačios
generolo Mackensen,
j
ir šiaurinės Pran- Zeppelinai ir pataria
kymo
Belgijos
likėsi
Kutuzov
de
Tolii
ir
gyventojams
rusų
Barclay
svarbiausios šioj antroj
Bras- prieš Napoleoną ir kokia įveikė cūzijos pastatė ir vokiečių na- prirengti dėlei visako rusius (skieLietuviškos
tvirtovės
nijoj
Siedlec tą garsų karės dievaitį, taigi, viską cional-liberalų partija. Reikalavi- pus). Jis taipgi atkreipia atydą ir
tos (Brest Litovvsky).
[naikindami, trauktis be rizikavi- mai statyti dabar, kol nei viena j tai, kad vokiečių kavalerija kargubernijoj sujungta austro-vokiekitos neįveikė, gali but iš- tais gali
lime., be didesnių mnšių vis toliau pusė
pasirodyti netoli nuo ručiu kariumenė peržengė jau
tolesnio karės bėgio taip- sų sostinės.
blaškyti
dvi
tik
Su tuom sutinka ir
ir
ten
ir yra
j
rytus
prisivilioti
priešą,
Lukovv-Biala
niją
mūšio
išblaškė
jau.
kaip
Litovsk.
bėgis
laikraštis
o
visomis
paNovoje Vremia.
paskui apsilpnintą
dieni maršo nuo Brest
Rusai pradėjo fortifikuoti miesVokiški vie- visus išskaitymus Napoleono prie
Tvirtovė ta, taip, kaip ir Kaunas, jiegomis užpulti.
Bet kaip nok karvedžiai užtikrina, jog \Yaterloo, o ten vien generolas tus Pskovą ir Novgorodą, kurie
rengiasi pre apgulimo.
besi- kutuzovo taktikos su tokia jau Grouchy neišpildė, kaip reikiant, guli ant kelio Petrogradan.
pranešama iš Petrogrado,
jo prisakymų.
Naujus apkasus ten daroma ir
traukianti iš vakarinės Lenkijos pasekme dabar pritaikyti negalinuo ma, nes maisto
Ant
karės
lauvisur
piet-vakarinio
privežimui yra
naujų tranšėjų kasama.
rusų armija jau pasiliuosavo
ir nėra geležinkeliai, ko Napoleonas ne- ko, taigi Austrijos su Italija,
vokiečių rengiamų kilpų
ir dabar kareiviai prie nieko svarbesnio neatsitiko. Abi SERBIJA SUTINKANTI ATIjau baimės, kad vokiečiai galėtų turėjo
Kauno
Bet,
kaip
DUOTI MACEDONIJOS
valgo duoną, vakar keptą pusės ilsisi, matyt rengiasi prie
ją atkirsti ir apsupti.
skaitsvarbesnio
veikimo.
orbent
Austrų
gana
I'oznaniuj.
DALJ.
rodosi, yra dar
kurios
Jeigu dabar Kutuzovo taktika laiviu inkai mėgino bombarduoti
Sofija, Bulgarijoj. Bulgarijos
lingos kariumenės dalįs,
dar ne- tokios
išlaukinius
fortus. užrubežio
pergalės, kaip Napoleono Venecijos
nuo apsupimo pavojaus
reikalų ofisui, sakoma,
Novo
itaAustrus
keli
pakilo
visTvirtovė
gaudyti
bet
suteikti
o.
v
negali,
pranešta, kad Serbiją sutinkanti ati[laikuose,
pa-. i liuoba
liški orlaiviai, bet pavyti negair voduoti Bulgarijai dalį
gi gali aj^siipninti .priešų armiją
Georgievsk yra apsupta
Macedonijos.
Ten
yra
lėjo.
ir
gali jai daug nemalonumų paTalkininkų dipliomatai tikisi, kad
kiečių bombarduojama.
kuVokietija ir Austrija, norėda- Bulgarija gali atsisakyt nuo savo
daryti. Juk einantis gilyn Ruatkirstų apb 80,000 kareivių,
mos
tikėtis
pageltai
niekur
užima
iš
miestus,
pagelbėti Turkijai, kuriai neutrališkumo ir atsikreipti prieš
sijon priešas
rie negali
keliai
visi
veik
trūksta
ir
nes
turi
kariumenės
amunicijos, stengiasi ap- Turkiją. Tuomet visi Balkanai
palikti,
juose
bos sulaukti,
vokiečių o per tai juo giliau įlenda, juo valdyti Serbiją, kad per jos testotų talkininkų pusėje. Vokiečių
prie tos tvirtovės yra
kariurankose. Yra taipgi rusų
silpnesnė jo kariumenė, o rusai, ritoriją galėtų amuniciją savo pa- įtekmė Bulgarijoj dar labai didelė.
menės dalis Lomžos gubernijoj, į besitraukdami, krūvon sutraukia dėtojai pasiųsti. Austrija pradė- Vokiečių informacijos biurai taip
kuriai taipgi gresia pavojus.
[savo pajiegas, todėl juo giliau, jo vėl bombarduoti jau beveik isputė liulgarioj paskutines savo
Vokiečiai giriasi, jog jie pa- juo jos didesnės. Rusija gi vie išnaikintą Serbijos sostinę Bei- pergales Lenkijoj, kad
Bulgarijos
Lom- tos turi
ėmė svarbias ri.sų tvirtoves
daug, tai turi ir kur gradą, o prie rubežiaus sutrau- gyventojai yra palinkę manyt, jog
žą ir Ostrolenką; bet prieš karę trauktis. Rods priešas ir Rusi- kė 300,000 kareivių, o Vokietija Austro-Vokieti j a jau visai ir karę
tvir- joj gali daug
nei vienas iš tu miestų nebuvo
nuostolių padaryti, pagelbon dar prisiuntė 40,000 sa- išlošė. Toks bulgarų upas gadina
ūmai
bet visgi ne tiek, kaip Vokieti- vo kareiviu.
Serbija vienok už- talkininkų diplioniatų darbą. Netove, tai ir kilus karei, jų
ir
arba
jų
joj,
Prancūzijoj, nes Rusi- tikrina, jog ji žinojo apie austrų žiūrint to, pastaruoju laiku apsiparengti negalėjo; gal prie
bet ne joj žmonės
didelių turtų neturi, užpuolimą, todėl prie atmušimo reiškė viltis, kad Bulgarija dar
parengė menkus fortus,
gavien
tuos
Miestus
gina
ypač gi Rusijos gilumoj. Besi- jų prisirengė, sutraukdama atsa- li stoti karėn prieš
tvirtoves.
BulTurkiją.
esančios apielinkėse gamtos tvir- traukdami, rusai, žinoma, gele- kančiose vietose savo kariume- garijos
pretnieras RdflBSllVov, patovės, taigi dideles klampynės. žinkeliu nepaliks, bet juos ar- nę, kuri įsteigsianti atmušti aus- sikalbėjime su vienu korespondenVienatinė buvusi ir prieš Kare dys. Rods pagadinimus pataisy- trus.
tu buk pasakė, kad
jeigu talkinintai ti galima, bet tam reikia laiko, o į
Bet apvaldymas Serbijos butų kai
tose ąpielinkėse tvirtovė yra
reikalaviišpildysi,-}
Bulgarijos
maža tvirtovėle Osovviec, kurios laikas, tai geriausias Rusijos pa- neparankus kitoms Balkanų tau- mus, tai
bulgarų armija j 24 valantaipgi didžiausias tvirtumas yra dėtojas, nes suteikia jai progą vis toms, ypač gi Rumanijai ir Bul- das pradėsianti karę su Turkija.
Ir pa- garijai, todėl austrų Serbijos užesančios jos apielinkėse didelės geriau karen prisirengti.
vienok taisytus geležinkelius juk naikįs
tvirtovėle
Ta
puolimas gali suskubinti atnauji- PATVIRTINA
klampynės.
VOKIETIJOS
rankose.
to tinkanti kazo- nimą Balkanų tautų sąjungos ir
dar
vis
geriausiai
rusų
prie
yra
TAIKYTIS.
MĖGINIMĄ
Buelovv
j kai, todėl ne kartą ir turint ge- jos susklėjdimą ar su talkininVokiečių generolas
Petrogradas. Lai'kraštis NovoBet kaip
vakarus nuo Dauguvos vėl pra- ležinkelius, o jų rytuos- yra ne- kais, ar su Austrija.
je
Vremia, patvirtindamas gandą
dėjo pirmyn žengti ir, kaip pra- daug, vokiečių kariumenė turė- rodosi, jos krypsta talkininkų pu- apie tai, kad
Vokietija siūlė Rusinešama iš Berlino, sumušė rusus tų nekartą ir bado pakęsti taip- sėn. Bulgarija pertraukė tarybas
jai
susitaikinimą,
sako, kad Vokieprie Kuhiškių ir nelaisvėn pa- jau, kaip Napoleono kareiviai. sup Turkija ir jos Konstantino- tijos
biivo
labai "gaupasiulijimai
Iš ten taipgi
ėmė 2,000 rusų.
Tuom tarpu vokiečiams Rusi- poliu tartis pasiųstas specialis pa- sus":
siūlė Rusijai Galiciją ir
ji
praneša, jog iš Kauno tvirtovės joj sekasi geriau negu rusams, bet siuntinys iškeliavo ir namon su- Dardanelius ir
gvarantavo, kad kiišeiti mėginusi rusų kariumenė tie
pasisekimai, nors butų ir dar grįžo.
ti Rusijos rubežiaj liks tie
patįs,
Nors iš Turkijos sostinės siuntapo atgal atmušta ir vokiečiai didesni, dar nereiškia, kad vokiekaip prieš karę, bet statė vieną išdar labjau prisiartino prie Kauno čiai
čiamos
žinios, žinpma, perėjubutų rusus įveikę. Iki galygą: kad Rusija nesipriešins atitvirtovės, kurią dabar smarkiai lutinam
sios per turkų cenzorių rankas,
ir
įveikimui
privertimui
davimui Egipto Turkijai, o taipgi
rašo apie talkininkų atmušimus
bombarduoja nuo vakarų pusės, Rusijos taikos melsti dar toli.
duos
Vokietijai liuosą ranką padair
tai pusėj visi kaimai
bet be
cen-

Dideji

profesorių

Iš Kares Lauko.

Kare.

ir

Šiame negu bile kuris kitas šturmavimas ba

mokslinčių.

manifeste

jie išreiškia savo nuo- per visą karės laiką. Jie parsigamones sulyg to, aut
kokių išlygų beno geležinkeliu ir pliantais savo
Vokietija gali susitaikinti. Mani- sunkiausias kanuoles ir mėgino
festas paduoda tiktai "mažiausias"
greituoju paimti Kauną šturišlygas: sulyg jų nuomones, Vokie- mu, vieton vesti reguliarišką tvirtija daugiaus negali nusileisti. tovės apgulimą. Kad paėmus KauŠtai koki tie Vokietijos reikalavi- no
tvirtovę greitai, jie panaudojo
įiiai privalo buti:
prieš j j visą armiją ir šiame savo
Išlygos susitaikinimo privalo bu- pasikėsinime nustojo milžiniško
ti tokios, kad jos
užtikrintų plė- skaitliaus kareivių.
tojimąsi vokiškos kulturos, indus- "Vokiečiai taip skubinasi prie
trijos ir pirklybos. Belgija, dėlei Kauno todėl, kad jiems pradeda
kariškų ir komercijališkų Vokie- nesisekti ties Ryga ir ant fronto
tijos tikslų, turi but po Vokietijos tarp Panevėžio ir Vilkmergės.
ranka. Prancūzija turi atiduot VoTarp Panevėžio ir Vilkmergės vokietijai visą plotą j šiaurius nuo lkiečiai, gal but, bus priversti perlinijos, jeigu ją pervesti nuo Bel- grupuoti savo kariumenę ir parsiforto iki galui upės Sotnme. Apart traukti
daugiaus rezervų. Kauno
to, Francuzija turi užmokėt didelę tvirtovė gadina vokiečiams
visą reikontribuciją pinigais. Rusija pri- kalą ir neleidžia jiems užimti abievalo atiduot Vokietijai Lenkiją ir
jų Nemuno krantų. Todėl jie ir
didesnę dalį Baltiko provincijų stengiasi desperatiškai sunaikinti
(reiškia—Lietuvą) vieton kontri- šitą tvirtovę, kuri yra svarbiausia
bucijos, kurios ji negalėtų užmokėt. rusų fronto atrama Lietuvoje.
To šituoin manifestu pasirašo
"Kariški expertai skaito rusų
profesoriai: Meicke, Seeberg ir frontą neblogiausiu. Prie Zlotą
Schaefer iš Berlino universiteto;
Lipa upės, t. y. Galicijoj, rusų fronOncken iš lieilderbergo universi- tas yra
saugus; frontas išilgai Neteto ; Schumacher iš Reichenau; dimuną, nuo Gardino iki Kauno taip
rektorius Geelsenkirchen mainų, pat yra
saugus, o frontas nuo NeKirdolin ir imperiškas minisieiis muno iki
upės Dauguvos laipsnišvon
Scrwerin, majoras miesto
linkui vakarų.
žengia
įkai
Frankfurto ant upės Oderio.

|

atlankys didį kutflgaikštį Nikalojų jo kariškoje kvatieroje prie
fronto ir praneš jam
apie pasekmes durnos
slaptos sesijos.
VOKIEČIAI UŽIMSIĄ
ALAND SALAS.

Londonas. Laikraštis
talpina pranešimą

Morning

Post

respondento

iš

me

kokuria-

savo

Stockholmo,

sakoma, jog vokiečiu laivynas
Baltiko jūrėse, matyt,
pradeda vis
gyViaus veikti. Spėjama, kad vokiečiai bene tik
rengiasi užimti
Aland salas, prie
inėjitno į Bosnijos įlanką.
ITALAI

VAŽIUOJA NAMON.

Bern, Šveicarijoj. Suvirs
000 italų
civilistų pervažiavo

Šveicariją,
namon.

toti

20,-

per

keliaudami iš Austrijos
Jųjų pervežimui buvo var-

dvidešimts penki speciališki

traukiniai.

TEUTONAI

VĖL

UŽPUOLĖ

SERBIJĄ.
Londonas.

kariumenė,
jos
ti

Austro-vokiškoj i

surinkta

išilgai Serbirubežiaus, pradėjo bombarduo%

Belgradą, buvusiąją Serbijos
sostinę, pereitą ketvergą.

Serbai, kurie beveik visą savo
turi sutraukę
prie DuLIEPOJUS—VOKIEČIŲ
PAGADINTAS.
nojaus upės, atsakė bombardavimu
BAZA.
Bucharestas.
Privatiškos ži- vengriškų miestų Semlin ir OrsoLondonas.
Laikraščio Daily nios
praneša, buk Juodose jūrėse va, kurie guli anapus Dunojaus
Mail korespondentas praneša, kad
vienas rusų skraiduolis užšoko ant upės. To to austro-vokiečiai nasivokiečių kariškas laivynas užėmė minos ir tapo sugadintas. Daba? liovč šaudę.
Liepojų, kaipo savo karišką bazą jis taisosi piie
Rumanijos pakraš- Teutonai bombardavo, matomai,
(atsirėmimo vietą).
kad {vairius baimės
Liepojaus čio.
Belgrado gyuostą vokiečiai taiso ir patj miestą
ventojams ir kad privertus serbus
fortifikuoja.
ITALŲ KONSULIAI BĖGA. parodyt, kur stovi jų kanuolės.
RUSŲ

SKRAIDUOLIS

kariumenę

Kariški expertai
Pranešama iš Geapskaitliuoja,
kad austro-vokiečiai
eia turi sunevos, kad italų konsulai apleidžia
NO SUBMARINĄ.
300
traukę
ar 400
apie
savo
vietas Turkijoj, palikdami
tūkstančių
Rymas. Kariškas ofisas ofi- konsulatus Amerikos
kariumenės ir kad. matomai,
ranjie
konsulų
cialiai apskelbė, kad Adriatiko jūyra pasiryžę sunaikinti
kose.
Serbiją
rėse italii šifljhiarinas susitiko su
kniogreičiausiai.
austru submarinu ir jį nuskandino.
Sutraukimas apie 300,000 kariuMONTENEGRAI SUMUŠĖ
menės prie Orsova, arti
RuinaniAUSTRUS.
RENGIASI SUTRINTI
jos rubežiaus, turi dvejopą
siekj.
Cetinje, Montenegro. Oficia- Viena,
SERBJJĄ.
austro-vokiečiai nori padal'škai
kad
Goraspranešama,
prie
ryt tuom karišką
Rymas. Telegramai iš Šveicademonstraciją
ir prie Gasko, Herrijos ir iš Salonikų praneša, buk da, Bosnijoj,
Rumanijai, ir nugązdinti ją. kad ji
buvo
mūšiai
smarkus
austro-vokieciai sutraukė 300,000 zegovinoj,
nešoktų karėfi. Antras mieris, tuMon- rėti
kariumenės Bosnijoj ir Herzegovi- tarp montenegrų ir austrų
armiją po ranka ir kirsti r»alnoj, kad sutrynus serbus galutinai tenegrai laimėjo abiejuose mūšiuo- kanų viešpatijas tuoj aus, kssp tik
ir tokiu budu atidarius kelią j Sa- se.
pasiaiškins, kad jos
SUBMARINAS

Paryžius.

PASKANDI-

lonikų uostą prie Aegejiškų jūrių.
Tuomet Turkija galėtų susilaukti
šiokios-tokios pagelbos.

susivienys

talkininkais.

HINDENBURGAS PASKIRTAS KAUNUI VERŽTI.

Paskutinėmis
cenzoriai

dienomis

Vokietijoj

ir

su

kariški

Austrijoj

Berlinas: Kaip svarbiu punk- nepraleido
jokių žinių iš Raikanti.
vokiečiai skaito Kauną, matyt Taip vokiečia i
ANGLŲ SKRAIDUOLIS
visuomet elgiasi,
iš to, kad generalis vokiečių štabas kuomet laukia
NUSKANDINTA.
audros.
Londonas.
Anglu pagelbinis paskyrė von Ilindenburgą, idant .Jeigu Austrija ir Vokietija pasiskraiduolis Ramsey tapo nuskan- jis pats asmeniškai vestų operaci- ryžo sutrinti Serbiją, tai tas reišdintas Šiaurės jūrėse mūšyje su vo- jas prieš Kauno tvirtovę.
kia, kad gal jos turi padarę
paslapkišku pagelbiniu skraiduoliu Metingą sutartį su Bulgarija, nes vis
kurioj
Dardaneliuose,
turkų
Ant vakarinio karės lauko nieryme taikos su talkininkais, Rusi- teor. Skęstančiam
LENKIJOJE VOKIEČIŲ
viena, kad pasiekus Turki ą, reik
miesteliai Kauno apielinkėse yra
Ramsey atvyko
iš neutrališkų
ko svarbaus neatsitiko, priešin- zorių apkarpymo
TVARKA AŠTRI.
ja
atmetė.
pasiūlymą
keturi
kiti
skraipereiti per Bulgarijos žemės sklyišnaikinti.
pagelbon
anglų
žinios
visai
kraštų
atėjusios
kitoj
duoliai ir Meteoro kapitonas, matyPra-' pą.
Kopenhagenas,
Berlino ir Vienuos raportai go* kariumenės mušasi vis tose šviesoj perstato turkų
Danijoj.
Kadangi Rumanija atsisakė
padėjimą.
vietose, nei viena,' nei kita Žinios iš
REIKALAUJA LENKIJOS. damas, kad neišsisuks iš Anglų, nešama, kad vokiškas generalgu- praleisti amunicija į Turkiją tai
talpraneša apie sumušimus rusų jau
Atėnų
praneša,
jog
savo priešo toliau nustumti neVienna. Lenkų atstovų parti- susodino i valtis savo laivo įgulą, bernatorius pradėjo valdyt Lenki- gal but, kad
kininkams pasisekė išsodinti nautarp upių Xarevv ir Bug, kur
padaryta sutartis su
nors
abidvi
nemažai kaja
Austrijos parliamente išleido o laivą išsprogdino.
buk paimta nelaisvėn 4,500 rusų; įstengia,
ją geležine ranka. Jis išleido pro- Bulgarija. O gal lniti ir kitaip:
šiaurus nuo Ari
ją
kariuinenę
j
žudo. Alzatijoj eina artikliamaciją, uždrausdamas laikyti gal Vokietija pasiryžo nepaisyt ir
Bumu ir dabar prie Dardanelių manifestą, kuriame reikalaujama
taipgi apie laimėjimus tarp Lo- reivių
veikia ten ir franmūšiai;
lerijų
libuk
su
RUSAI
įsteigimo
ir
sostine
SUMUŠĖ
Lenkų
rusų
VOKIEČIUS.
mitingus, arba laikyti pas save bent! Bulgarijos, bet įsiveržti SerMięclzyrzec;
karalijos
syce
turkų padėjimas labai blogas.
euziški orlaivininkai. Ties KolPetroten
reiVaršavoje.
kokj ginklą. Krautuves prisakyta' bijon. sutrinti ja ir per ją įtiekti
d.
Sulyg
tapo pertraukta.
šių atstovų
Petrogradas. Rugpjueio 13
nija
Paskutinę savaitę iš Dardapelių
mar franeuziškas orlaivininkas iškale
buk
uždarinėt 8 vai. vakare, o teatrus Turkijos, kur
štabas
vimo,
kad
Lenkų
raportas
praneša,
gi
karalija turėtų rusų
grado
pranešė,
jaučiami didžiausia
atgabeno Konstantinopoliu vėl
naikino vokišką orlaivį. Ties Arbut ne neprigulminga, bet dalim praeitoj seredoj rusai atmušė vo- prieš 9 valandą.
ant kairėsės Bugo pusės iki miesPaskirta taipgi j stoka amunicijos, be kurios
20,000 sužeistų turkiškų kareivių.
negatojs susirėmė franeuziškas orlaito Lukovv vokiečiai tapo sulaikyLaikraščių korespondentai prane- Habsburgų (Austrijos) monarchi- kiečius, kurie mėgino užpulti rusų mirties bausmė už bile kokius su- lima bus ilgai Dardanelių ginti.
ti ir jų užpuolimai visur atmušta vių laivynas su vokišku. Fran- ša, jog turkų
jos.
priešakines sargybas. Linkui Ja- sinešimus su rusais.
grabės pilnos
ir paimta nelaisvėn 800 vokiečių. cu/ai nutraukė ant žemes didelį muštų
kobštadto ir Dvinsko (Dinaburgo)
RUSAMS VIS NESISEKA.
nes
mušasi
kareivių,
jie
Toliau Petrogradas sako ir apie vokišką orlaivį. 9 vokiški orlai- narsiai, nesitraukia,
TORPEDAVO
DUMA
APIE RUSŲ
"BRESLAU"
kariumenė
utarninke
ir
serebaiLondonas.
rusų
Karės žinios aišnejaučia
IR "GOEBEN."
NEPASISEKIMUS.
Vokiečių atmušimus nuo tvirto- viai, norėję bombarduoti francu- mės, ją naikina jų tikėjimas,
kiai parodo du dalyku: viena, kad
doj darė tolimesni progresą, pasekLondonas. Anglų submarinai mingai spausdama priešą atgal.
vCs Novo Georgievsk, kurią jie zų miestą Nancy, susitiko su
mokinantis, jog žmogus negali
Petrogradas. Nesenai atsibu- rusu armijos laimingai pasitraukė
franeuziškais ir nuo jų bėgti tuveržti mėgino.
savo likimo išvengti, jis sulauks persiveržė per Dardanelius, Mar- Apielinkėj į šiaurius nuo Vilkmer- vo uždarytas (ne
viešas) durnos nuo Varšavos ir pasiekė naujo
Vokiečiai užtikrina, buk po ne- rėjo.
to, kas jam skirta: kam skirta muro jūres ir per Bosforą ir inė- gės, Kauno gub., rusai užėmė Ko- posėdis. Vėliaus paduotos apie tai fronto prie Brest Litovsko, išsisukpasisekimui paskutinio rusų išTarp Oise ir Aisne francuzai pulti mušyj, tas ir bus užmuš- jo j Juodasiais jūres. Čia jie uža- varską ir Tovėnus (Toviany) po laikraščiams žinios parodė, kad tas damos iš visų slastų, kuriuos voiš
nieko
dauKauno,
jiems
ėjimo
išsprogdino vokiečių apkasus ir tas. Bet visur turkams trūksta takavo torpedomis buvusį vokišką, smarkaus mūšio. Netoli Kauno dūmos posėdis buvo laikomas su kiečiai buvo labai gudriai rusams
giau nelieka, kaip pasiduoti, to- juos užėmė. Francuzų orlaiviai amunicijos; daugelyj vietų mū- o dabar turkišku didžiausi skrai- rusai vėl atmušė vokiškus
tikslu išaiškinti, kas kaltas už tai, užstatę. Bet antras dalykas nemadėl dienos ten rusų besigynimo bombardavo vokiečiu stovyklas šiuose turkai
gynėsi nuo priešų duolį Breslau. Jie taipgi torpedavo ant fronto j vakarus nuo Nemuno kad rusų armijai pritruko amuni- žiau yra aiškus, būtent: kįla dideesančios suskaitytos, nes buk vo- prie St. Michael ir geležinkelio akmenimis ir karabinų kulbėmis. ir turkų transportą su kariumene
lis klausimas, ar rusai gJės išsilai(reiškia Suvalkų gubernijoj) ir nu- cijos.
kiečiai jau turi savo rankose iš- stotį Marienstall ir Marie aux
varė vokiečius net iki upės Jesios.
Laike kalbų keletas dūmos atsto- kyti ir ant savo antrosios atsigyniFrancuziški kariški skraiduoliai bei vieną kanuolinį laivą.
/laukinius fortus.
Miner. Tuoin tarpu ant vakari- subombardavo
Turkų skraiduolis Goeben taip- Priešas neturėjęs pasisekimų nie- vų atkreipė atydą į tai,'kad pristaty- mo linijos, kuri eina per Kauna,
vieną iš svarbiauHusų raportas praneša apie vo- nio karės lauko smąrkesniu mu- sių Palestinos portų, portą Jaffa. gi buvo torpeduotas. Bet Gocbeno kur, išskyrus netoli nuo Garlevos mas amunicijos armijoms ir
laivynui Bialystoka ir Brest Litovska.
kiečiu sumušimus Kuršėj ir Kau- šiu nėra, bet tai, kaip manoma,
buvęs ir esąs nereguliariškas. PaŽinios iš Petrogrado iki šiolei
Išgriauta čia daug triobų; išnai- įgulai pasisekė užvaryt jį ant kran- (Mariampolės paviete).
no gubernijoj prie Kupiškio, bet yra
tyla prieš audrą, nes vo- kinta tapo ir vokiečių įrengta to, kur dabar mėginama jį pataireikalauta, kad toki nereguliariš- ntra tuoni atžvilgiu blogos, bet
vokiečiai prie nepasisekimų ne- kiečiai siunčia čia vis daugiau
Syt
amunicijos dirbtuvė.
VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI kumai butų tuojaus prašalinti. Vi- telegramai iš Berlino nurodo į tai,
prisipažįsta; todėl nežinia, kurios kariumenčs, o francuzų ir anglų
Talkininkai su dideliu karščiu
Sultanas serga ir turės nuo
APLINK KAUNĄ DIDELI.
si kalbėtojai pabriežė, kad reikalin- kad austro-vokiečiai mano užlaužti
pusės yra teisybė. Vokiečiai sa- kariumenės skubiai keičia savo sosto pasitraukti, sosto
Londonas.
mėgina
Laikraščio Daily ga patraukti atsakomybėn visus, abudu sparnu ir antros rusų linisulaužyt Dardenelių pasigi įpėdiko, buk jie nemano eiti Rygon, pozicijas ir naujose vietose dru- nis
Jussuf Izzėdfn karei nepri- priešinimą. Naujai išsodinta talki- News korespondentas telegrafuoja kas tik yra kaltas už amunicijos jos: Kannas, kur gina rusų dešinei Petrogradan, nors tuos mies- tina
pajiegas; matyt rengiamasi taria, todėl jaunalurkiai nori j j ninkų kariumene ant Gallipoli pu- iš Petrogrado Londonan sekančiai: trukumą, nežiūrint to, kad jie butų nįjį sparną, yra smarkiai
atakuojatus nesunku butu paimti, nes tai čia dideliu mušin.
Anglai ir fran- pasiūti ant pussalio Gallipoli, ti- siausalio pradėjo veikti labai enerNemuno krantai yra pirma pc- ir augščiausiuose urėduose.
mas, o Brest Litovsk, kuris gina
ne
tvirtovės; Rygą nuo jūrių cuzai manė, kad vokiečiai apsikėdami, kad jis rag galą.
giškai.
riškada, su kuria vokiečiai turėjo Generolas Polivanov, karės mi- rusų kairįjį sparną, yra jau vos
gina vien sena tvirtovė Duenas- stos ant pirmutinės jų užimtos
Kaukazo apskrjtyj turkus taipsusitikti. Daug tūkstančių lavonų nisteris, pranešė, kad tam tikslui apie 40
verstų nuo vokiečių fronmuend, o Petrogradą, taipgi vien linijos Rusijoj, bet kad vokiečiai gi
TAIKINIMOSI ISLYGOS.
vokiečiai prie jo paguldė ir vis dar bus paskirta tyrinėjimo komisija. to; vokiečiai artinasi prie jo iš
pasiekė nepasisekimai. Prie
nuo
jūrių, Sveaborg ir Kron- lenda vis toliau, tai sutrukdymui Bildassare sumušė juos rusai ir Bernas, Šveicarijoj: Laikraštis jie }ra ant pietinio upės kranto.
Durnai pranešta, kad ministerių bus pietų ir iš vakarų ir traukia savo
štadt; nuo sausžemio tai atviri vokiečių veikimo rytuose ir tal- atėmė maisto
produktus, amuni- Tagvvacht atspausdino turinį ma"Vokiečių
pasistengimai prieš paskirta tyrinėjimo komisija. Dū- didžiasias kanuoles. kad sudaužius
miestai ir išvengimui bombarda- kininkai "vakaruose pasirengę praciją ir galvijų bandhjg,
nifesto, kurį išleido būrys vokiškų Kauno tvirtovę atsiėjo brangiau mai pranešta, kad ministerių tary- Lietuvių Brastos fortus.
tu

»

—

j

už-Į

atakus^

Kaunas, nežiūrint vokiškų di- Austrų veiklumas Hercegovinoj
kanuolių ir atkaklių atakų, duoda progą kariškiems cxpertains
ne tiktai laikomi gerai, bet dar ran- gerai
pagalvoti.
Stilyg j u nuoda laiko daryti ir pasiutusius ata- monės, iš to matyt, kad austrai
kus i s tvirtoves. Kovo (ieorgievsk ištik rujų pasirengė užklupti Serbitvirtovė iš visu pusiu apsupta, l>et ją serioziškiai ir dabar jie mėgina
iki šiolei taippat gerai laikosi.
neprileisti montenegrų kariumenės
Už tai Lietuvoje dalykų stovi-, serbams į pagelbą.
matomai, pablogėjo. Sios savaitės
Grekijos atstovų bute (durnoj)
vokiečių telegramai pranešė, kad buvo rinkimai. Huto pirmsėdžiu
smarkus mūšiai išsivystė prie mies- išrinkta M. Zavitzanos, kuris yra
telių: Alizavo, 'Kupiškiu, Višintų karštas šalininkas buvusio premieir Kovarsko (Alizavas yra Pane- ro Veuizelo>'o. Jis gavo 182 balvėžio paviete kiti trjs—Vilkmergės su, kuomet valdžios šalininkas gaVėlesni
vokiečių te- vo tik 03 balsus. Iš to galima tikpaviete).
legramai praneša, kad vokiečiai šio- rai išėsti, kad atstovai neišreikš
se
apielinkėse atmušė rusų atakus. dabartinei (irekijos valdžiai užsiJš to matyt, kad nors rusai su- tikėjimo.
Naujas
kabinetas,
stabdė vokiečių pirmyneigą linkui be abejonės, bus pavesta sutverti
Dvinsko ir Petrogrado geležinke- buvusiam
premieriui Venizclos,
lio. bet matyt tas sustabdymą^ bu- kuris yra karštas talkininkų šalininkas.
vo silpnas.

skiriant karės, laivyno ir užrubežio reikalų. Projektas siūlo, kad

džiausiu

ŽADA

VOKIEČIAI PRIEŠINGI

LENKIJOS AUTONOMIJAI.
Amsterdamas. Nors daug kalbama čia apie tai, kad lenkams
daug padarysią vokiečiai, bet štai
ką apie tai rašo įtekmingas Berlino
laikraštis Tagcblatt, kalbėdamas
apie Lenkijos autonomiją:
"Kokią naudą—klausia jis—turėjime męs, Vokietija ir Austrija,
sutverdami autonomišką Lenkiją,
kuri

priešingus
iš

(t. y.

musų

siekiams.

ne

autonomiškos Lenkijos)
bet pavojus

kartais skaudžiai

Lietuvių dr-jds nukent, dėl karės
šelpti komitetas gavo iš
Maskvos miesto valdybos ioooo
rub. nukentėjusiems dėl, karės
šelpti.
Liepos mėnesyje Vilniaus
gubernijos derlius išrodė ištoks:
rugiai visur blogi, išskyrus Disnos apskritį, kur žemė
prie mo—

lio, ir rugiai labai geri; vasarojus ir šienas veik visur ant lauko

FINLAN-

prapuolė; miežiai nupjauti gyvuliams pašarui.
Gubernijos valdyba per žemiečių viršininkus tyrinėja dabar, ar

netrukus. Sakoma, kad ruvaldžios atsto\ai davę Finliandijos gyventojams pilnas instrukcijas sulyg to, kaip elgtis, jeigu kartais vokiečiai ištikro mėgintų išsosų

2EMLAPIS KAUNO APIELINKIŲ.
Vokiečiai paėmė Kaunę pereito panedėlio nakčia.
šis žemlapis parodo Kauno apielinkes iš
Suvalkijos puses, kur
buvo didžiausi mūšiai. Tai yra dalis didelio spalvuoto

GREKIJOS

KABINETAS.

žemlapio
Suvalkų gubernijos, kurį sutaisė ir piešė p. B. K. Balutis. Kaip
matyt iš šios dalelės, žemlįapis parodo visus kaimus, kelius, upes
ir t.t. jis bus spalvuotas, turės apie 28
per 22 coliu didumo ir parodys apię 3,000 vardų; netrukus jis išeis iš spaudos ir didžiai palengvins skaitytojams kariškų, žinių skaitymą.

Grekijos karalius
priėmė rezignaciją Gounariso ka-

lenkai,

ku-

Vokietijos, bineto. Venizelos, buvusis minisapsivilti.
terių kabineto premieras, tapo pakviestas pas karalių pasitarimui.

NUSTUMĖ RUSUS

pakartą

PRIE KUPIŠKIO.
Berlinrs.

Vokiečiai

oficialiai

kad "armija po vadovyste
gen. von Ruelovvo nustumt- rusus
prie Kupiškio linkui šiaur-ryčių.
Jie užgriebė 2,350 belaisviu. Rusu atakas, padarytas iš Kauno tvirVienas tūktovės. tapo atmuštas.

IS AMERIK

praneša,

VALSTIJOMS.
Kuomet

Su-

stanti-.

Washingtonas.
vienytos Valstijos

kas.

likos iš Pietinės ir Vidurinės Ame-

belaisvių pateko j mušu ranAtakuojanti mūsų kariumeprislinko arčiaus tvirtovės."

ant medžio netoli nuo miessužeista.
Nelaimė atsitiko prie gabenimą ginklų Mexikan, vistelio Marfieta. Mtiiia
nulynčiavo Orient, 14 mylių nuo Columbus. tiek kokia partija jų reikalautu,
jį. nors gubernatorius buvo dovaŽemaitijoje nukentėjo dėl voo naujasis prezidentas gaus ginkkiečių
užpuolimo šios bažnyčios:
nojęs jam gyvastį. Nesenai Franką
PASIMIRĖ VYSKUPAS.
lus lygiai uš Suvienytų Valstijų,
Kurtavėnuose
buvo užklupęs vienas kalinys su
bažnyčios stogas
ir iš Pietinės Amerikos reMihvaukee, Wis. Pasimirė ka- kaip
mebritva ir perpjovė jam gerklę, bet
nudegė;
Kuršėnuose—sudegė
valdžia turi
dinė bažnyčios dalis, išliko tik mutalikų vyskupas sufraganas Mil- publikų; 4) naujoji
iš to jis pasveiko."
ir
waukee diocezijos, kun. Kozlo\v- pagarsinti visišką amnestiją
ro
priešakis su varpine; Viekšniuoski. Jis'buvo lenkas. Kuną jo paliuosuoti visus politiškus prasi- se
sudegė muro bažnyčia su visais
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ
žengėlius ir daugiau neareštuoti.
su
iškilmėmis
palaidojo
rugpjuATSAKYMAS AUSTRIJAI.
bažnyčios triobėsiais; taip-pat sučio 12 d.
degė su visais triobėsiais medinė
GAVO ORDERĮ.
Washington, D. C. Vokietija,
Wilmington, Del. Dif Pont Micaičių bažnytėlė (Kuršėnų filinegalėdama priversti Suvienytų KIEK SUVIENYTOSE VALPo\vder Company, sakoma gavo ja); Mažeikių medinė bažnyčia ir
Valstijų uždrausti talkininkams
STIJOSE YRA BESIgabenti ginklus, sukurstė Austriorderį pristatymui apie 65 ar 70 klebonija apdaužytos, bet nesude—

GRASINO SUVIENYTOMS

ir šešios

repub-

pradėjo svarstyti Mexikos pa'
dėjimą, kad užbaigus ten revoliuNUSKANDINO KAREIVIŲ
cijas, Carranza, Mexikos vienos
! partijos vadas, prisiuntė SuvienyTRANSPORTĄ.
MOKINANČIŲ.
Oficiališkai tapo toms \'alstijoms notą, kurioje ji ją taipgi -protestuoti prieš ginklų
Londonan.
milionų svarų parako talkininkų
D.
Su
mokC.
Ameaiškiai
kad
Washington,
ir
reikalauti
kad
to
uždrauarmijoms. Orderio kaina išneša
lyg
jeigu
gabenimą
pasako,
transportas
anglų
pagarsinta,
slo
komisoriaus
Sudimo.
ir
kirika
valdžios
netoli
Darvalraporto,
apie 70 milionų doliariu. MenaEdvvard,
nepripažins
jo
plaukęs
Suvienytų Valstijų
Royal
visokiose
tai
kadžia
šis
ma, kad didesnė dalis šito parako
Mexikos
vienok
vienytose
to
su
Valstijose
reikalus,
jo
į
atsakė,
kariumene,
jog
tapo
nepapadanelių
Is riumenė tam priešinsis su ginklu darys, nes niekas neprigulmiif- moksliškose
įstaigose mokinasi eis Rusijai.
skandintas vokiškos torpedos.
Praeitą savaitę pradėjo statyt jau
1,350 kareiviu, buvusiu ant šito rankose. Tas reiškia, kad tarp gam .kraštui negali nurodinėti, 22 milionai asmenų. Iš to skaitliaus 19 milionų mokinasi pradi- ketvirtą pridėčką prie Du Pont
tiansporto, šeši šimtai išgelbėta. ! Amerikos ir Mexikos bus karė, jei- kokias prekes ir kur jas gali ganėse mokyklose, 1,374,000 aug- dirbtuvių.
Kuomet jj užbaigs, tai
jgu Amerika norėtų prašalinti Car- berti. Ginklų gabenimas nėra
VOKIEČIAI NUŽUDĖ DAUG ranzą.
laužymu neutrališkumo, nes juos štesnėse, publiškose ir privatiš- šitos dirbtuvės galės pristatyti viegabenti gali visi, lygiai talki- kose, 216,000 kolegijose ir uni- ną milioną svarų parako kasdien.
SAVŲ.
normališninkai kaip ir kramtai su Austri- versitetuose,
100,000
Londonas.
Vokiečiai prieš pat I
VOKIEČIŲ VEIKIMAS
kose
Net
mokyklose (norinti tapti
ja susirišę.
tarptautiškos
AMERIKOJE.
tižatakavimą Osovvieco tvirtovės
paleido nuodingus gazus. Vėjas New York, N. Y. New Yorko teisės nedraudžia nei vienam mokytojais), 67,000 profesionatačiaus staiga atsikreipė priešingon laikraštis The \Vorld surinko di- kraštui 'gabenti savo išdirbinius liškose mokyklose. Mokytojų išviso yra 700,000, o tame 560,000
pusėn ir 3,000 vokiečių, dalyvavu- elę daugybę prirodymu—dokumen- į kraštus, jų reikalaujančius, nors
į
tie
išdirbiniai
ir
mokytojų mokina publiškose mobutų ginklai
sių užpuolime, pradėjo bėgti at- lų, laiškų ir t.t.,—kurie parodo,
ĮĮ Sulyg apskaitymo Rusijos
ir
sukyklose.
Austrijai,
gal. Jie pateko tarp ugnies iš jog Vokietijos valdžia varinėja di- amunicija. Taigi
žemdirbystės ministerijos, šiuose
vokiečiu,
nepasisekė
tvirtovės ir iš savo locnos artile- deles intrigas Amerikoje, kad pa- kurstytai
metuose 54 gubernijose Europiir priversti Su- TALKININKAI AMERIKOJ
jiems
patarnauti
nės Rusijos javų tikimasi surinkrijos ir kas nežuvo nuo ugnies, tas kenkti amunicijos dirbimui ir kad
JIEŠKO KREDITO.
vienytas Valstijas jiems vien taržuvo nuo gazo. Vos keletas jų išti:
Amerikos
išleisrugių 11,248,000 pudų, kviekongresą
,priversti
nauti.
liko.
ti jstatymus, uždraudžiančius išveTalkininkai, taigi Anglija, Ru- čių 770,026,000; miežių 643,201,žimą amunicijos.
sija ir Prancūzija, pas Amerikos 000 kornų 121,806,000, avižų
AMERIKOS INTELIGENTAI
KAUNAS GERAI LAIKOSI.
bankininkus j ieško kredito $540,- 849,840,000 pudų. Užsėtų buvo
Centru šitų konspiracijų buvo
LIUOSNORIAI KAREIVIAI.
Kreditas toks talkinin- dirvų: rugiais 227,709 desintinos,
Londonas. Stilyg rusiškų pra- vokiška ambasada Washingtone.
000,000.
New York, N. Y. Keli šimtai kams
nešimu, Kauno tvirtovė, nežiūrint Sulyg \Vorld'o surinktų dokumentų
reikalingas išmokėjimui kviečiams 15,635,576, miežiais
to, kad vokiečiai su didelėmis jie- pasirodo, kad streikai amunicijos ir žymių ir turtingų amerikonų iš- dirbtuvėms už užsakytus ginklus 10,395,282: kornais 1,451,276, avigomis nesiliauja jos atakavę, iki ginklų dirbtuvėse, agitacija per ne- keliavo iš čia į kariumenės sto- ir amuniciją. Kreditas bus pa- žoms 14,181,104 des.
Šiolei laikosi tvirtai. Tas pusėti- •kuriuos laikraščius ir t.t.—visa tai vyklas Plattsburg, N. Y. per 30 remtas ant amerikoniškų procennai džiugina rusu expertus, kurie buvo ir dar iki šiolei yra pasekmė dienų mokytis kareiviams reika- tinių popierų, kokių Prancūzijoj
|| Anglijos valdžia, už gyrimą
"ako, kad jeigu ir visas rusų fron- vokiečių valdžios darbo. Tas laik- lingų dalykų. Kareiviškos tar- ir Anglijoj daug yra.
vokiečių ir peikimą Anglijo?, ištas laikysis taip. kaip Kaunas lai- raštis kasdien dabar -spausdina il- nystos mokytis iškeliavo ir Nevv
vijo iš Anglijos >ten atkakusią paYorko
miesto
Mitchel.
KASYKLOS.
DEGA
garsėjusią visame sviete muzikę,
majoras
kosi, tai galima tikėtis, kad vokie- gus straipsnius, kuriuose jo surinkpianistę
Daug
žymių amerikonų tarnaut^
Maryą Janothą.
čių pirmyneiga taps sulaikyta ant ti dokumentai iškeliama aikštėfl.
Mich.
Calumet,
Kasyklose
Amerikos valdžia tyrinėja, ir sa- •kariumenėj iškeliavo taipgi iš
naujos atsigynima linijos.
Continen{aį Mining Co. šaltoj
|Į Ispanijoj neišpasakyti karškomą, kad netrukus galima tikėtis Pbiladelpbijos.
Nors ji
No. 2 atsirado ugnis.
čiai. Sevillyj buvo 1330 karščio
LIETUVA SVARBI STRATE- areštų už mėginimą laužyti Amegreitai platinosi, bet dirbusius pagal Amerikoj vartojamą Fahr.
DIDELIS AUKSO
rikos neutrališkumo.
GIŠKAI.
žmoišviso
ne

rikos

13 visi.

Londonas.

Laikraščio

oloj darbininkus,

SIUNTINYS.

Times

*'

BAISI AUDRA.
kariškas korespondentas i.š Petrokad
tenai
Didelė
Brownsville, Texas.
grado praneša,
daugiausiai atkreipiama atydos j tai, kas dalis miesto Galveston tapo apišeis iš vokiečių veržimosi Lietu- semta vandens, kuomet pra!dėjo
voje. Rusiški expcrtai supranta, .siausti nepaprastai smarki audra

New York.

Visokiems išmo-

150

nių pasisekė išgelbėti.

kėjimams Anglijos viešpatystės

SUTVARKYMAS MEXIKO

bankas atsiuntė Suvien. Valstijoms vienu kartu $52,000,000
a\iksit ir hypotekų popieroms,

REIKALŲ.

džiai. Kitose gi vietose tiktai
gražaus lietaus tebūta.

Nukentėjusiuose

dėl audros kaididžiausis vargas. Kai-kas

jau

dabar

ištisiems

duoną pirko,
metams

turės

o

čia—

likt

be

rugiųj Kas turi gyvulių, parduodama, o kas neturi?... Vieni dar
nejudina sugadintų rugių, laukia,
bene grudų piisirinks, kiti
gi jau
valo.

Ankstyba rugiapjutė...
KALVARIJA,
Suvalkų

Pabėgėliai,
tis

Gub.

rašo Kauno laikraš-

"Litovskaja

Rus," pasakoja,
kai-kurie Kalvarijos apskričio ūkininkai
pradėję bruzdėti
dėl mokesčių,
kuriuos renką voūkininkams reikės sėklos lankams kiečiai. Mokesčius reikėję mokėti gegužio
ir grudų maistui, ar ne.
Pasi15 d.', bet nebuvę paskelbta
jų didumas. Paskutinę
rodo, kad laukams apsėti užteks
dieną sužinota, kad vokiečiai moto derliaus, kuris yra.
kesčių imsią tiek, kiek imdavo
Pabėgėliai iš Suvalkijos praneša rusai ir tai tik sidabru ir variu.
jog vokiečiai jų užimtose vietose Popierinių pinigų jie nepriimsią.
paskelbė, kad tų ūkininkų, kurie Žmonės susirupinę, nes sidc»bro
apleidę savo ukius pabėgs j kitus ir vario nedaug kas teturėjo.
kraštus, visa žemė ir turtas busiąs Daug kas atsisakę mokėti ir priekonfiskuojamas arba atimamas ir šinęsi, kuomet vokiečiai norėję
atiduodamas vokiečiams kolionis- areštuoti. "Litovskaja Rus" rašo,
tams. Dėlei to pasišalinusieji nuo kad žmonėms pasipriešinus vokarės valstiečiai labai graudenasi kiečiai sušaudę apie 20
žmonių.
ir gailisi pabėgę. Vokiečiai, matyt, tvirtai pasiryžę yra įvesti LieANYKŠČIAI,
Kauno Gub.
tuvoje savųjų kuodaugiausia.

nė turėsianti but išsodinta Finlian-

kariumenę.

Audra palietė ir

kaimus, bet netaip skau-

muose

VILNIUS.

Londonas.

Iš to matyt, kad tie
rie daug ko tikisi nuo

gali

IS IJETUVGS.

dijoj

REZIGNAVO

išnešiota.

nas

kitus

IŠ to

užtikrinimas,
busiančiai ramybei."

butų

savo

Valstybes Tarybą.

D1JĄ.
Stockholrr.as, Švedijoj. Laikraštis Aftonbladet praneša, kad jis
sužinojęs, buk vokiškoji kariume-

ten

nu-

nes

iždan Čia mažiau sugadinta
rugių; Stagy- "bintiškyje ir
Valkakiemyje rugiai
ventojų skaitliaus, mokestis ir kad tik palenkti. Papartėlių dvare
gesiųstų savo atstovus j dūmą ir rokai apgadintas
vasarojus ir šie-

proporci jonai iškas sulyg

/

siekius, Idinti

ekonomiškus

turėtų

UŽPULTI

Lenkija mokėtų Imperijos

tisą valandą. Kiek mažiau
kentėjo Barcikės ir Buckuuai,

gė; Papilėje muro bažnyčia tebestovi, tik kiek apgriauta.
LEIPALINGIS,
Seinų Apskr.

kad

Pas

žmonės sujudo kaiNes, sako, jeigu pasiektų nelaukiamoji karės
audra, tai visgi gal but galima
gauti šiokis-tokis atlyginimas už
mus

nuoti savo

turtą.

sunaikintą turtą.
EŽERĖNAI,
Kauno Gub.

Birželio 14 d. Ežerėnų bažnyčioje vietos lenkininkai vėl sukėlė

triukšmą, neleisdami kunigui
evangelijos paskaityti.

ne;

Ivun. dr. Pr. Bučys,
Petrogrado
dvasiškosios akademijos inspektorius, atsisakė nuo užimamos vietas.

ANDRIONIŠKIS,
Ukmergės Apskr.

Birželio 11 (24) d. 4 vai. po
pietų čia buvo didelis gaisras. Sudegė apie 300 triobų. Prasidėjo

Birželio 17 d." buvo sušaukta
Andrioniškio
valsčiaus
iš
tuščio
sueiga.
degti
namo, šale vartotojų
Per
buvo
renkami vyrai
sueigą
Beveik
vienkart
užsidraugijos.
degė iš vidurio ir klebonijos kluo- važiuoti kur ten j karės darbą
nas.
Spėjama, kad tyčia kas turė- (tokių darbininkų buvo renkama
ir kituose aplinkiniuose valsčiuojo padegti, dėlto, kad nuo

degančio

iki kluonui didelis tarpas;
kur stovi klebonija ir kitos klebono triobos; tai
negalimas daiktas,
kad vėjas taip toli butų nunešęs
plėnis. Klebonija atsirado didelianamo

se).

Andrioniškio valsčiuje išrinkta daugiau, kaip šimtas vyrų.

Dalį jų paėmė
abazas turėjo

su

arkliais, rodos,

važiuoti.

Buvo
renkami be metų skirtumo, pai
pavojuje, tačiau, nors užsidegė, kliuvo net tokių, kurie turėjo po
buvo išgelbėta; kitos triobos ir vi- šešias dešimtis metų. Aplamai
išliko. apskutiniu laiku daug pasidarė vi-x
karijatas sudegė,

bažnyčia

Greitu laiku ugnis' apėmė miestelį
ir kitose vietose.
Gesinti, be tam
tikrų prietaisų ir prie stokos vandenio, buvo sunku; net rentiniai
daugelio šulinių išdegė iki vandeniui.
Iš viešųjų įstaigą sudegė:

vartotojų draugija, ligoninė, špitolė ir pačta. Nuostoliai nuvargusiam dėl karės miesteliui labai dideli.
Tą pačią dieną 9 vai. ryte iškilmingai buvo palaidota vietos kapinėse kun. atstovo, motina a. a.
Marijona Laukaitienė.

šokių reikalų.
dar
per

Birželio 19 dieną
kartą parinkta tam darbui vėl
šimtą žmonių. Kai-kuriose

vietose nebeliko nei vieno vyro,
pasiliko tik vienos moterįs, kai-kur net kąsnio duonos neturinčios.

Plačiai žmonės kalba, kad rei-

kėsią kirsti dar nepribrendusieji
rugiai, o vasarojus aparti.
VALKININKAI,
Vilniaus Apskr.
Visame

žmonių,

valsčiuje surinkta 150
paimti ir i^siysti

kurie

kasimu kastų.
Vietos žmonės
ŠEDUVA.
Madride 108°.
apauna dabar darbo prie naujo geVokiečiams užpludus sudeginležinkelio taisymo.
Daug žmonių mirė nuo saulės
tas kaimas Kauliališkiai.
Žmoo
buvo
ir proto suužgavimo,
nės didžiausiame varge.
maišymų nuo karščio.
K^UNIGŲ PERMAINOS VILNIAUS VYSKUPIJOJE.

termometrą,

o

Washington, D. C. Konferen||'Amerikone mergina Alice
Stone gavo laišką nuo garsios
At- cijoj, atsibuvtisioj Washingtone,

ŽASLIAI,

Vilniaus šv. Jokūbo klebonas
kun.
St. Jasienskis paliuosuotas
buvo
aukso.
2/$
gryno
ir Pietinės rusiškos revoliucionierės, 71
me-| Birželio 19 d. į šiaurės rytus nuo klebono pareigų pildymo ir pagabentas auksas svėrė 75 tonus. Suvienytų Valstijų
Amerikoj repUblikų atstovai ant tų senelės Kotrinos Breškovskie-I nuo Žaslių pakilo baisi audra su skirtas Vilniaus
gimnazijų kapeAtgabeno jį kariškas laivas, kurį
nutarė tokiu budu sutvar- nes, jog beveik suvisu apjako. kruša, kuri daug nelaimių pri- lionu; šv.
Jokūbo klebonu laikinai
lydėjo keli angliško laivyno galo
Mexikos reikalus ir ten galą; Ji sėdi kalėjime mieste Jakutsk, darė. 70 metų seneliai neatmena paskirtas kun.
J. Sienkevič. buvuskraiduoliai, apgynimui nuo vo- kyti
padaryti: 1) revo- Siberijoj.
revoliucijoms
tokios audros.
Labjausiai nu- >is kurj laiką antruoju Vilniaus vykiškų povandeninių laivų.
liucijų vadovai: Carranza, Villa
kentėjo Kapčiškės, Paukščiai, kupo kurijos sekretorium ir ''I'rzyir Zapata turi sulaikyti naminę
karės
||
Francuzija
pirmuose
Krivanėliai, Samaleva, Bertešin- jaciel'io" redaktorium, pastaruoju
DEBESIŲ .PRAPLYŠIMAI.
kare ir drauge susitarę, priimti metuose sušelpimui karėn išėju- nai, Surveliai ir Rusiai. Šiuose
Ęji laiku buvęs katedros kameudografu.
Clinton, Ia. Rugpjučio 12 d.
vie- sių kareivių šeimynų išleido iš- kaimuose nei vienos sveikos viekandidatą
vieną
prezidento
rium; kun. Kaz. Bokščanin, baiŠitas šturmas, kaip išrodo, yra siautusi šitose apielinkėse audra
BALKANŲ STOVIS.
tai ir jam'iki rinkimų pavesti val- viso 384 milionus doliarių. Fran-1 tos neliko—diskas
išgadinta:
jagusis šįmet Petrogrado kunigų akaLondonas. Balkanų puode vis labai panašus į šturmą, buvusį su debesių praplvšimais daug
Carranza priešin- euzijoj yra 3 milionai žmonių, vai,
džią;
ieigu
2)
ir
daržai.
pievos
1900
Vasarojus demiją, paskirtas Vilniaus komerv'erda ir kol-kas nėra aišku, kas
metuose, laike kurio žuvo blogo pridirbo. Apie prigėrusius
ir nepasiduotų kandidatui, gaunančių nuo valdžios
visiškai išmuštas, langai išdau- rijos mokyklos kapelionu; kun. II
tųsi
vienok žmones žinių nėra.
iš' to virimo išeis. Dvi žinios at- 8,000 ypatų.
tai užteks, ieigu j| pripažįs du
žyti, 5—6 metų piemeniukai skau- Harasimovič, pargrįžusis iš užsiekreipia ypatingą į save atydą. VieGrafas Vielopolski, pirmsėdis džiai
kiti jc\'oiiucij{į vadovai.
Jeigu1
||
nukentėjo; be to, užmušta j nio, paskirtas Ferlejavo kamendoNULYNČIAVO FRANKĄ.
NELAIMĖ ANT
na žinia yra apie tai, kad austni
Carranza priešintųsi, tai jį su- lenkiškų delegatų ruso-lenkiškoj
laukinių ir naminių pauk- rium; kun. Petras Zarnauskas, liedaug
GELEŽINKELIO.
sustiprino savo veiklumą prieš monMilledgeville, Ga. Būrys ginkvaldys neprigulmingos Amerikos konferencijoj, kuri tariasi Petro- ščių. Pasitaisys tiktai bulvės ir tuvis, baigusis šįmet seminariją
tenegrus Hercegovinoj. K:ta ži- luotų vyrų užpuolė kalėjimą, kuColumbus, O.
Geležinkelio republikos; 3) naujam preziden- grade dėlei lenkų autonomijos, paankstybieji linai. Rugiai arba paskirtas Jėznan kamend.; kun. Jonia praneša, kad Grekijos karaliuj riame laikė Leo Franką, nuteistą
traukinys, gabenantis nuo pikni- tui Suvienytos Valstijos duos pa- dirbo projektą busiamos Lenkijos prie žemės priplakti, arba
taip nas Kunigėlis, Šešuolių klebonas
užs-icpyęs reikalauja, idant naujas miriop už užmušimą merginos Fa- ko pasivažinėtojus, įbėgo į pre- skolą pakėlimui revoliucijų iš- autonomijos po Rusijos globa. Sukad išrodo, kaip augšta padavė dvasinei vyriausybei prašysulaužyti,
grekų kabinetas,, kuris turės buti gan, bet kurio bausmę gubernato- kių traukinį Baltimore & Ohio naikinto krašto; jį rems ir Pie- lyg šito
projekto Lenkija turėtų rugiena; pievos smėliu ir akme- mą leisti jam pastoti karės kapesudarytas, būtinai prisilaikytų neut- rius pamainė kalėjimu iki gyvos Southvvesterrrr geležinkelio ir su- tinės Amerikos republikos, kol turėti
parliamentą,
susidedantį iš nimis apnešta, šienas ištaršytas, lionu; kun. Vinc. Taškunas, baigurališkumo, nors grekų tauta reikaUžpuolikai issivežė Fran- sidaužė. Užmušta prie to 6 pa- nebus išrinktas naujas preziden- senato ir
atstovų buto, ir turėtų nuneštas. Vietomis ledai po tris sis šįmet Petrogrado dvasiškąją
lauja karės su turkais,
ką au savim Neužilgo jį rado sivažinėtojai, o daug jų sunkiai tas, Suvienytos Valstijos uždraus
gurėti paprastus ministerius, neiš-^ dienas gulėjo; audra nesiliovė iš- ikademiją, apsigyveno \*ilniuje pri<
kad Lietuvoje netrukus galės atsi- Mexikos įlankoj.
Smarkus vėjai
tikti dar svarbesnių dalykų, bet jie pradėjo varyt iš jūrių vandenį uosmena, kad vokiečiai neis tolfeus tan ir vanduo pakilo jau ant 10
upės Šventos (Kauno gub.) patol pėdų. Keletas laivų tapo apversta
pakol kitos vokiškos armijos nesu- nuo milžiniškų vilnių daužymo.
kite gerai su rusais Lenkijoj, kad Visos
telefonų ir telegrafų vielos
tokiu budu neleisti rusams siųsti tapo nutrauktos, ir iš Galveston
pageibos j Lietuvos frontą.
galima susinešti tik bevieliniu tele-

tame

pašelpą.j

[galvos.

f

Vilniaus Gub.

Domininkonų bažnyčios

ir šventa-! cojo

daug dalyku

iš

praeities

svar-

kuopa rugpjučio

8 d. laikytame
susirinkime apsvarstė ir nutarė atsišaukti
per žymesnius

dieniais laiko lietuviams pamaldas besniųjų tautų ir
taipogi lietuvių,
£v. Kotrinos
pradedant menais laikais ir baigiant
bažnyčioje.

MAITINAMOJI

PAGLL2A

SUVALKŲ IR KAUNO
GUBERNIJOSE.
Lietuvių agronomijos ir tvisės

pagelbos įgaliotiniai

cmskas

ir

A.

Liubinas

Sta-

K.

suteikė

'kartini; k^lhC-jo
uiuę karę.

ir

savo

musų

ir užsilaikė ramiai
Susirinkime buvo pa

prakalbomis

isą laika.
inkta

aukų nukentėjusiems

niusų

broliams ir seserims Lietuvoje.
Auk c-o sekančios ypatos:
Po SI.00-—A. l'cclie'iunas, A.
Baltrušaitis, M. P>icža, Y. Kasz<iančis, J. l'udonis, V. Morkus,
K. Sasnauskas, A. Masiokas, j.

draugijai žinių pluoštą apie pagyvenimą Suvalkų ir
Kauno gubernijose.
Balbieriškyje, kur Žemaičių Sąjunges Valdyba nusiuntė K. Stacinską dalinti pabėgėliams mais- Sabas, ]. Atiameckis, P.
Janušketo, duontis pasiimti ateidavo 452
•ioius, K. Dagys, A. Snabatis,
šeimyni arba išviso 1642 žmogų, M. Macijauskiutė, K. (iudas, D.
kuriems per dieną būdavo išduoYalikonaučiutė, M. Yalikonaučiutė,
dama ligi 40 pudų duonos. KiekJ. Stroliutė, J. Struožus, J. Konvienas šeimynos narys išpradžių
<aitis, S. Japtas, T. Kraeionis.
gaudavo po svarą duonos die- Po
75c.—J. Augustavičius. l'o
nai. Tačiau šiomis dienomis iš
b ė gelių

gauta į-akymas neduoti
duonos sveikiems vyrams ir moterims, turintiems nuo 17 iki 50
metų amžiaus, taigi duonos dabar išduodama mažiau. Pabėgėlių skaičius toje apielinkėje, pasirodo, neina mažyn, bet kasdiena j lialbicriškj ateina užsirašyti
po 4—5 šeimynas, kurios nori

Alytaus

gauti

duonos.

Xuo birželio

22

d.

savo

tokiuose

rublių^ pinigais,

1000

pudų

ir gavo 1000 pudų rugių.
Punktai įsteigta: Babtuose, Pa-

miltų

nevėžėlyje. Čekiškėje, Jonavoje,
Lesčiuose; centralinis punktas—
Čekiškėje. Josvainyje žadama atidaryti krautuvė, kur pigiomis kainomis bus pardavinėjama maisto
produktai, nes mažose krautuvė-

Puvo skiriamas aukoms baliaus

Į gavimą prieš
sustabdė

ATVEŽTI BELGŲ VAIKAI.
Vokiečiams Belgiją išdraskius, kilo sumanymas parvežti į čia
vaikus belgų, gyvenančių Amerikoje. Paveikslas rodo Detroit'o
kun. Svoen ir burį jojo parvežtų iš Belgijos vaikų, dėlei kurių kun.

Syoen

buvo

Belgijon pasiųstas.

eina pas daktarą be Chicagos, ir męs toHoms prakalyra net 3 anglu dak- boms nevicrijam." Tos nuomo(vienas iš jų dentistas) ir nės žmonės į prakalbas nėjo.
visi daro puikų biznį.
Auką surinkta $39.05. Iš tų
Retai kuris

tulko.
tarai

jų

Čia

Taigi

lietuvis daktaras čia

ne

tik

—

daugelį metų
saliuną.
mums
gyšautasai nuėjo laike dienos karšKorcsp.
čio pamiegoti. Žmogžudys, matomai, arti priselino ir įvarė

širąkaus atsilankymas. Rugpjūčio 10 d. ir pas mus atsilankė

velioniui

į smilkinį visą šuvį

iš

karabino.

Šimkaus prakalbos,
p. Šimkus.
Velionis buvo taupus žmogus.
kurias surengė vietos Taut. Fondo komitetas, atsibuvo p. Nari- Terre Haute banke rasta jojo
jausko salėj. Pirmas kalbėjo to vardu padėta $12,000. Saliune
komiteto prezidentas—kitu. Ma- vienais smulkiais pinigais užtiktulaitis.

Po

—

UETUVIAi AMERIKOJ.

C.»

^

BELO/UaF]

PRIE5T AMD UTTLE R.EFU6EE5 FROM

ta $350.00.
Šerifas, j ieškodamas
trumpai savo prakalbai, jis perstatė publikai sve- namuose, rado po slenksčiu dičią Šimkų. Kalbant p. Šimkui delį pundą popierinių pinigų, kuapie dabartinį Lietuvos padėji- rio sumos neteko sužinoti.
Plaktukas buvo nevedęs. Paveidus ritosi
ja, negalėdama sutikti Juozo gat- mą, per klausytojų
ašaros.
Pabaigus kalbą, buvo ėjo iš Vilniaus gub., Trakų pavėje, sakoma, jsprudusi į Kastulės
Niekolekta.
Tuom
tarpu vietos cho- vieto, Namonaičių parap.
namus, kur buvo vestuvės, ir prakas čia nežino, ąr yra Ameriras padainavo 3 daineles.
Antru
dėjusi greitai j ieškoti Juozo po
koki nors vėlioni.ę giminės.
IŠ PROVIDENCE, R. I.
kambarius. Juozo vuošviai užbė- sykiu p. Šimkus kalbėjo apie tai, koje
"kas su lietuvių tauta atsitiktų, Žinoma, kad Lietuvoje gyvena
Nori Šimkaus. Lietuvių Piliego kelią Emilei ir išstūmė laukan.
čių pagelbinis kliubas labai no- Emilija, išstumta prieangiu, pra- jei patektų Vokietijai, ir kas bu- vienas brolis. Nqžinia, ar jisai
rėtu parsikviesti pas save atstovą
tų, jei liktų prie Rusijos." Kal- iki šiolei yra gyvas, ar ne.
dėjo verk**- ir, atsukus šautuvą sau ba
Velionio laidotuvėmis užsiėmė
iš Lietuvos, gerb. Stasį Šimkų.
publikai patiko.
j kaktą, šovė. Kulka nuskruoTam tikslui jau pradėta susirašiSilvestras
Tik
kad
tos
Plečkaitis. Palaidota
publikos
gaila,
dė viršų galvos kaulo ir išlindo
Providensiečiai -febai' norėtu
nėti.
100
asmelabai
maža:
buvo
katalikų
kapinėse: Brazil, Ind.
gal j
aukan
Emilija, rodosi, išgys.
kad detektyvai žmogTo
Sakoma,
prisidėti ir su savo aukomis savo
priežastis—prasta agitaTantiviis. nų.
tik
nečia
labai
Minėto
komiteto
žudį
suėmę.
tėvynės pagelbai,
Jisai esąs ameriprezidencija.
konas
ir
moS
NEW
PA.
kurie
viekun.
PHILADELPHIA,
nušovęs;
įPlakiuką, jie-^
tokių
žmonių,
tas,
M.,
daug yra
apsiėmė "pats
Vieta lietuviui gydytojui. Čia nas paagituoti." Iš sakyklos štai matęs pas jį daug. pinigų.
kėtų kitiems kelią parodyt ir tais
reikalais užsiimti,—todėl męs ir yra TMD. kuopa net su 34 nariais, ką apie p. Šimkų pasakė: "AtvaFr. Vas.
esame atsilikę nuo kitų lietuviškų bet kaip minėta kuopa, taip ir kir,l
žiuoja garsus Tautos Fondo kalIŠ AMSTERDAM, N. Y.
tos draugijos, nieko čia viešai, gali bėtojas—p. Šimkus.
Verta ant
kolionijų, kur inteligentų yra.
Manoma, kad jeigu p. Šimkus sakyt, neveikia. Tame bėda, kad prakalbų atsilankyti." Tai visa
Piknikas. Rugpjūčio 7 d. čia
galėtų čia atsilankyt koki nedėl- neturime nei vieno inteligento. "agitacija."
Kaip ten' nebūtų, buvo Draugystės Dukterų Maridienį, tai butų neblogos pasekmės. Mano nuomone, čia yra gera pro- bet p. Šimkaus pavadinimas "T. jos piknikas. Žmonių prisirinko
/. Dv—as. ga geram lietuviui daktarui (ki- FDndo" kalbėtojum" davė žmo- nemažas būrelis. Kai-kurie žaitokių profesijų inteligentams vie- 1 nėms menką supratimą apie p. dė po žolę, šnekučiavosi, dainaIš MINNEAPOLIS, MINN.
tos čia nėra) apsigyventi. Nekal- Šimkų, kaipo "Lietuvių Dr-jos" vo ir gražiai linksminosi.
TaVietinė
SLA
bant
Prakalbos.
draujau apie apielinkės artimus atstovą. Žmonės pradėjo ginčy- čiaus buvo ir tokių, kuriems diegija (kuopa?) buvo parengusi pra- miestelius, kur didžiuma gyvento- tis. Vieni sako, kad tai atsto- nos šviesoje rodėsi tamsu ir reikalbas. Kalbėtojum buvo gerb. A jų yra lietuviai, vienas imisų mies- vas iš Lietuvos, kiti (ir tų dau- kėjo po purvyną voliotis.
Strikulis iš Chicagos. Jis papasaLietuvos Kaziukas.
telis turi į 1,700 lietuviškų galvų. gelis) sako, kad "tas vyras iš
—

tai

ne

pati

save

atžagareiviais
No. 32 tilpo kores- ninkais
rizikuodami(?),
parsikvietė
pondencija, po kuria pasirašo d-rą Joną Šliupą,
manydami, kad
V.
Ju- su daktaro
Federacijos pirmininkas
pagelba pasiseks savo
saitis ir sekretorius S. Vilkaitis.
priešams smūgį užduoti. (Mat jie
užvardinta:
Korespondencija
yra matę laikraščiuose, kad dakta"Nesusipratimai prašalinta.'' Tie ras kartais ir socialistus
atakuoja).
abudu ponai visai prasilenkė su
Toliaus tas korespondentas taip
šventa teisybe.
Kaslink "nesu-

"Lietuvos"

sipratimu," kurie toje korespondencijoje minimi, tai jie įvyko
ne dėlei atskaitos,
tilpusios "Lie-

Įrašo:

"Bet

jie tame apsiriko. Daktavisiškai mažai socialistus kliutuvos" No. 22,—tas visai mažai dė ir tai labai nevykusiai, kad net
iŠ (jaRDNEK,
MASS.
aukų rinkimui užkenkė,—bet dė- tiems patiems katalikams buvo nei
lei ko kito.
šis, nei tas, nes juos pačius (kaAudringas piknikas. Rugpjū9 d. buvo pas mus su- talikus) puikiai pavaišino, nors
Gegužio
perčio 8 d. LSS. l<p. turėjo pikniką
šauktas viešas susirinkimas, ku- statydami daktarą gyrė kaip
kokj
su prakalbomis.
Kalbėtoju buriame paskirta minėtieji komite- kūdikį, kad net publika gėdinosi
vo p. šeštokas, ''Šakės" redaktoto
bei sekretorius ir jau nekalbant apie daktarą...". Torius.
Pradžioje savo kalbos ji- darpirmininkas
viena ypata, kad sukolcktuo- liaus korespondentas sako:
sai sakėsi kalbėsiąs apie jauni"Taigi,
tuosius pinigus drauge su laišku rodos, ar nebus tik paskutinis šis
mą, bet nukalbėjo apie Sirvydą,
Mokslo Drau- jųjų pasikėsinimas ant
pirmeivių,
Balutį, "Vien. Liet.," tautiečius pasiuntus Lietuvių
Dr. J. Basanavi- nes jau medegą išbaigė,
žodžiu
ir katalikus išvadino girtuokliais, gijai Vilniuje
čiaus vardu. Vienok šisai susi- sakant, kur jie tik
mėšlo vabalais, kurie bijosi šviepasisuka su sarinkimo duotasai toms ypatoms vo juoda
sos ir vis gilyn lenda j mėšlą.
agitacija prieš apšvietą,
liko
kai-kuriuose visuomet
įgaliojimas
Sale to kalbėtojas visa gerkle
suklumpa, o su daktaro
Ponas prakalba visiškai save sumušė."
sulaužytas.
rėkė: socialistai, socialistai tei- •punktuose
kaižinoti
pirmininkas,
nedavęs
Prakalbai Užsisybės skelbėjai
Yisų-pirmiausiai turime pasakykuriems komiteto nariams, nubaigus, ant šeštoko pasipylė dauti, kad p. pseudonimas—Pranas
su iždininku paeton.
Tenai
gybė protestų. Remeikis užpro- ėjo
visai nebuvęs Dr.
kasierius išpildė pinigų siuntimo Ilgunėlis, pats
testavo, kad jis parodytų tuos
Šliupo prakalbose, rašo koresponKaip iždininkas pasaGardnerio tautiečius, kuriuos jis blanką.
denciją. Antra, turime

$29.05 eis į T. Fondo iždą, o
turėtų gerą vietą, bet daug prisi- $10.00, pagal aukotoju norą, pats
Šimkus pasiųs .Lietuyon.
dėtų ir prie viešojo mūsų gyveni- p.
Ten Buvęs.
Po teisybei, tai šioj apielinmo.
kėj reik net kelių lietuvių daktaIŠ MIDDLEMPORT, PA.
Čia yra maž-daug skaitlinės
rų.
Nušovė.
Rugpjūčio 11 d. v.
lietuvių sekančiuose miesteliuose:
Geniunas,
25 m. amžiaus, su kiCoaldale j 600, Tamaąua—j 1,200,
tais
savo draugais sale miestelio
Tuscarora—j 75, Middlemport
300, Nevv Philadelphia—j 1,700, pakrūmėj, lošė kortomis. Tuom
Cumbola—300, Port Carbon—100, tarpu John Do\vd (anglas) keleSt. Clair—200.
Apart lietuvių, toje dešimčių sieksnių nuo loCielius
kur kitų tautų žmonės; lenkai, šėjų šaudė j "cielių."
buvo pritaisytas toj pusėj, kur
ir
kt.?
slavai
rusinai,
Galima butų rekomenduoti mū- lošėjai gulėjo. V. Geniunui atsistojus, paleista kulka pataikė sutiko girtus. Kalbėtojas mikt,
sų miestelj geram lietuviui daktavie- jam kairėn krutinės pusėn. Kul- mikt ir suriko: Balutis, Širvyperdažnios vizitos, sakoma, atšal- rui. Žinoma, kuriam uerupi
ka 22 kalibro. Geniunas nugaPublika sudas," girtuokliai!
dė jaunųjų vyrukų širdukes ir, pa- ši lietuvių reikalai, tai toks dakbenta "Fountain Springs" ligonvisu Įnirto ant šeštoko ir prataras beveik tiek naudos lietulikę jasias ''profesoriaus" globobutin.
Daktarai sako, kad Geir anglų dakdėjo šaukti: "Meluoji.'.' Kiti buje, išvažiavo kitur. Juozas C. ap- viams padarytų, kaip
niunas
vargiai
tegalėsiąs
išgyti.
eitik
vo
tarai
labai įnirtę ir kalbėtoją išva'"tulkų,"
(nereikėtų
sigyveno Newark'e, susipažino su
Korcsp.
nant pas gydytoją).
dino
kazirninku, girtuokliu ir kiKastule G. ir sumanė apsivesti.
tais
vardais.
Čia kalbėtojo eskad
Man
rodos,
"Profesorius"' (dabar jau ir apjeigu męs gauIŠ ARMONDEL, IND.
užėmė
M.
Stakėnas ir pratumėm
tradą
gerą lietuvį daktarą, ^uris
tiekorius), sakoma, pfanešęs apie
Nušovė. Nesenai čia tapo nekad Krakas butai
lietuviai
nurodinėti,
dėjo
R.
ir
tai Emilei
pamokinęs ap- pasišventęs butų, kaip
žinomo piktadario nušautas Ka- vo LSS.
daktarai
kitose
19-tos
kp., Montello,
atvažialietuvių
kolionijoskųsti. Kiton valstijon
zimieras Plaktukas, kuris per
ir socialistas. Tuom
ir
tai
Mass.,
narys
se,
atbustų.
ir
musų
kampelis
arešvus, netaip lengva skųsti
Nulaike

pat apsivedimą ir
šliubą pas lietuvių kuniJONIŠKIS,
gą. Juozas užsistatė bondsą, atŠiaulių Apskr.
siėmė nuo kunigo laisnį, nu vėjo pas
Subačių sodž. ūkininkas Ig- protestonų kunigą ir apsivedė su
nacas
Dvelis"
akėdamas
dir- Kastule-G.
Emilija, sakoma, tuAr
akėvą užėjo granatą.
jis ją
rėjo pasigaminus gerą šautuvą, už
čiomis ;ižgavo ar gal tyčia kni- kurį užmokėjusi Nevv York'e $10,
binėjo, tik, žodžiu, ji sprogo ir r laukusi prie Jackson st. Juozo
Dvelį taip sudraskė, kad jis tuoj .visą rytą, idant sutikti ji su užmomirė.
cestim už suviliojimą. Juozas laIS Lietuvos Laikraščių.
bai saugojęsi jos susitikt. Emilireikalavimai.

nes

31 tilpo koresjie nežemintų musų tautos var- pondencija iš Rockford, 111. Prado. Visi prakilnaminčiai, stokite no Ilgunėlio, pasislėpusio po
pseuj blaivininkų eiles ir pradėkite donimu (kurio ypata mums gerai
rauti tas piktžoles iš musų tarpo. žinoma).
Pradžioje jisai rašo,
.<ad šiame miestelyj lietuviai iabai
/. P. Karalius,
LR-KPB. 13-tos kp. "progresuoja," po
atsilankymui...
įgaliotas Yicc-Prez. M. X. Mockaus, liet, ant nelaimės, tik užmiršo pasakyti, kokiu
IŠ TORONTO, ONT.,
budu.
Toliaus, ponas pseudoniCANADA.
mas
štai kaip rašo: "...Vėliaus
"Nesusipratimo" paaiškinimas. katalikai su
Mati-

lėse, kokių dabar, žydus iškrausčius, yra atidarė vietos žmonės,
tuoti. Reikia kai-kada ir meluoti. Be inteligentų sunku
tokių produktų permaža, o jų ne'Emilija suareštavo Juozą u i pri- venti.
sant, negalima patenkinti net pir-

mieji pabėgėlių

"korespondencija"'

darbuose,
pradėkite plaka.
svarstyti budus, kaip mažinti ir
"Keleivio" Xo.
naikinti tuos blogus įpročius, kad

apribuotam pabėgėlių skaičiui buvo kad minėta draugija turėjo iš kaduodami ir karšti pietus; kol-kas sos
pridėti uždengimui išlaidų.
pietus žadama duoti tik 300 žmoSurinktas visas aukas $30.40,
nių, toliau tasai skaičius žadama pasiunčiame "Lietuvių Draugijos
padidinti. Lie to, Balbieriškyje atstovui, gerb. St. Šimkui, per
yra dar Žemiečių sąjungos arba- "Lietuvos"
Redakciją. (Kol-kas,
tinė pabėgėliams ir ligoninė, kur
aukų negavome. "Liet." Rrd.).
priimami pabėgėliai; toje ligoniM. Bicča.
nėje jiems įskiepija ir rauples.
Čia žadama įtaisyti dar vartotojų
IŠ NEWARK, N. J.
draugijos krautuvė.
Savžudystės. "'arpe musų lieūmesne panegemt cans
gyvena uvių
užviešpatavo šaudymo ir savBalbieriškio apielinkėse, sodžiuožudystės epidemija. Dvi savaitės
se; pačiam miestelyje jų mažiau.
atgal tūlas Jurgis. Valavičius, gyKauno apskrityje.
Draugijos venęs prie 248 Elm st., turėdamas
Įgaliotinis A. Liubinas buvo apsi- kokius ten reikalus su savo "milankęs šiose Kauno apskričio vie- sis,"
parėjęs girtas nedėlios rytą,
tose: Jonavoje, Kėdainiuose, Josužsimanė atsiteisti su savo gaspavainyje, Panevčžėlyje, Babtuose, dorium ir kitu savo konkurentu

2000

korespondencijas,

pasilinksminimai naujiena, jeigu jos telpa
"Keleivyrengiama, neatsižvelgiant j musų je," bet kadangi
šioj koresponbrangios tėvynės kruviną padėji- dencijoj labai
neteisingai perstamą ir badu mirštančius tenai mū- toma
surengimas L)r. Šliupo prasantautiečius.
Nežiūrėdami
sų
kalbų, tai jau ištylėti negalima. Ir
baisaus padėjimo Lietuvoje, mušį laišką rašome tau;, kad, pirma,
sų broliai sriaubia svaigalus, ap- parodyti žmonėms
tikrą dalyku stosvaigusiomis galvomis krykštau- vį; antra, kad
parodyti,
Kaip neja po krumus, gėdą užtraukdami gudrus "Keleivio"
korespondentuom ant visų lietuvių.
tas, norėdamas kitus apjuodinti,
Todėl, kurie nesate dalyvais

Melnas, bet, ištikus lietui rengiamoj
dienoj, taip mažai publikos tebuvo,

ir keliuose dvaburdingierium. Jam lermą stuboir kaimuose. Pabėgėlių paje bekeliant, g&spadorius Pranaidėjimas čia nei kiek negeresnis, tis
pakilo eiti šaukt poliemono.
kaip Suvalkų ir Vilniaus gub. V
alavičius, atsisukęs, šovė j PraDauguma ju gyvena miškuose
naiti, o paskui pašovė Joną Mitarp Dubysos ir Nevėžio su Šušsiunskį. Nuėjęs į kitą kambarį,
ve; toliau nuo pozicijų važiuoja
užsitaisė šautuvą, šovė sau j krulaitfai nenoriai, nes tikisi, kad greitinę ir numirė. Pranaitis su Mitu laiku galės sugrjžti į
apleis- siunskiu
ligonbutyje gija.
tas vietas.
Kun. Tatjanos KauAntroji
tragedija atsitiko rugno apskričio komiteto
įgaliotinio učio 15 d. Dvi
pj
poros jaunu liep. Koziko žiniomis, Čekiškės ra:
S.
ir
tuvių Jonas
p-lė F. (j—aitė,
jone esą apie 10,000 pabėgėlių, o
Č.
ir
Emilė
Juozas
R—gė, sakoma,
Betygalos rajone—kiek mažiau.
gyvenę sau "laisvai" (nelyginant
Ligišiol minėtose vietose pagel207 South First
bos veik nebuvo, tik birželio mė- kaip ženoti) prie
st., Rrooklyn'e, N. Y. ir gal butų
nesio pradžioje čia pradėjo darbuotis kun. Tatjanos komitetas, apsivedę, jeigu, sakoma, nebūtų
čia tūlas Newkurio pirmininkas yra Kauno ap- perdažnai lankęsis
arko "profesoriaus" pa$ jų jaunas
skričio dvarininkų vadas p. Kastro.
Komitetas ligišiol išdalino numylėtines. Šiojo "profesoriaus"

kias

Tie

mynos.

kauskas, J. P»ord, A. Tamošauskas, A. Staugiutė, J. Gudonaitė,
]. Cudaris, M. Skrebis, J. Tūtas,
tf. Yikas, Y. 'fctirošauskis.
Po
Sinkiaučis.
su25c.—J.
Smulkių
rinkta 40c.
Viso labo—$^0.40.

ruose

laikraščius

vieniai,

50c.—K. (iriškus, M. (jriškevičieiė, S. P»uiskas, S. Sim, J. Resna-

Vendziagaloje

REDAKCIJĄ.
Gerbiamoji Redakcija:—

Malonėkite suteikti vietos Jūsų
į Baltimorės
šiam musų laiškui,
laikraštyje
kaipo
lietuviškų visuomenę.
dėlei neteisingos Prano
atsakymui
Šią vasarą kas mielas sekmadienis pas mus čia. kaip ir dau- Ilgunėlio iš Rockford, 111. koresgybėje kitų vietų, rengiama vi- pondencijos, tilpusios "Keleivio"
No. 31. Tiesa, šis laiškas
soki pasilinksminimai, paprastai
turėjo
su geroka
daugybe bačkelių, už tilpti "Keleivyje," bet, žinodami
iš prityrimo, kad
miesto rybų, pavėsyje medžių ir
kreiptis prie "Keleivio"
butu
veltus
darbas—jis jo
krūmų. Tų pasilinksminimų tikslu yra vien tik išsigerti svaiga- netalpins—kreipiamės prie Jusų.
lų. Tame dalyvauja ne tik paNeatkreiptume visai atydos į tobet dažnai net ištisos šei-

apie šiądie

Publika, matyt, buvo užganėdin
ta

LAIŠKAS Į

ras

pasakyti,
Šliupui prakalbos buvo
surengta ne tam, kad "savo priesas; aš geresnį turiu" (abu jiedu
šams (suprask socialistams) smūgyvena vienodu antrašu; čia kalbet kad parinkti aukų
bama apie siuntėjo antrašo įra- gį užduoti,"
nuo
karės lietunukentėjusiems
šymą blankon). Iždininkas atsaviams Lietuvoje. Buvo ir ant pliakęs pirmininkui: "Tai tavo antsu kokiu tikslu tos
rašą rašykime." Pirmininkas už- katų pagarsinta,
j prakalbos buvo
rengiamos. Tą
dėjęs savo antrašą, ir pinigai tokiu bildu išsiųsta su pakvitavo- žino visi, kurie tik pliakatus skaitė.
net nėra tokių didelių
jimu, išduotu ne iždininkui, bet Trečia, čia
dėlei reikėtų kvies"priešų,"'
kurių
pirmininkui.
Po tam praėjo savaitė, kita. ti net Dr. Šliupą, kad jiems "smūtarpu socialistai bandė sukelti sunieko ne- gi užduoti..."
irutę, bet publika socialistus nu- Apie pinigų išsiuntimą
Man teko sueiti vieną
Iš kur ponas pseudonimas žino,
malšino. Šeštokas pasislėpė kru- girdėt.
siuntimo komiteto narį, .ir aš už- kad Dr. Šliupui surengtos
prakalmuose, 11* įnirtusi publika išverklausiau apie aukų pasiuntimą. bos buvo "pasikėsinimas ant
tė akmenį, nuo kurio kalbėtojas
pirmJisai atsakė nieko nežinąs. Pra- eivių,"' darytas su "juoda agitacikalbėjo.
slinko vėl kiek laiko. Susitikęs ja prieš apšvietą," ir kad "savo
Publikoje kilo sumišimas. Vie- su kitu komiteto
nariu, išgir- priešams smūgį užduoti?"
ni rėkė: "Reikia Šeštoką sumušdau, kad nei tas nieko nežinąs.
ti."
Kiti tarp savęs ginčijosi.
Męs reikalaujame 'riešai priro"Kas čia per dalykas?'' manau
Kai-kurie pradėjo j ieškoti kalbėtq tvirtinimų ir duodame laidyti
sau.
"Praslinko kelios savaitės
ko iki rugsėjo 15 d. šių metų; to
tojo, kad ji sumušus. Visa laipo nutarimui išsiųsti pinigus, o
mė šeštokui, kad jisai susiprato
nepadarant, mes p. Ilyunėlį viec&ai
apie nutarimo išpildymą nieko
šmeižiku, ir atiduosipaskelbsime
pasislėpti krūmuose, nes butų iš- negirdėt. Reikia eiti
pas iždi- me
kilusios muštynės. Laikas buvo
visuomenės teismui.
ninką ir sužinoti, ar išsiųsti piankstyvas: 4 vai. po pietų. Žmoar ne?''
nigai,
Nuėjau, paklau- Vardan Dr. Šliupo prakalbų sunės, supykinti ir bardamiesi, susiau, ir iždininkas man atsakė rengimo komiteto:
grįžo visi,

namo, nelaukdami

koja, pirmininkas pastvėręs
ką ir pasakęs, kad "negeras

blan-

adre-

kad

Dr.

,

va-

P. J. Deltuva.tai, kas augščiaus minėta. Paprašiau iždininko, kad jisai paToki apsireiškimai, kaip akP. S. Čia pat reikia paminėti,
rodytu pinigų išsiuntimo kvitą.
mens išvertimas ir
pasirengimas Kvitoje stovi pono pirmininko kad nuo pereito rudens čia tautisumušti kalbėtoją, yra, be abe- vardas. Paklausus
ninkai .su katalikais (su klerikaman, kas laišlais. Red.) veikia išvien nukentėir
smerktinas pajonės, negražus
ką Dr. Basanavičiui rašė, iždikėsinimasis
mušsielgimas, ypač
ninkas atsakė, kad pirmininkas jusių nuo karės lietuvių šelpimo
ti žmogų. Bet keno čia kaltė:
(sulyg nutarimo turėjo pasira- reikale ir tuomi tikslu yra surengę
Kaltė paties, kalbėtojo, nes jis,
šyti visas išrinktasai veikiantis trejetą prakalbų: p. J. Gabriui,
lyg proto nustojęs, visus kitus komitetas). Tas pasirodė tei- kuti. Kemešiui ir Dr. Šliupui. Pa-

karo.

kas tik
drab.nė.

Dr. Basanavičiaus Mi- rengta ir vienas iliustruotas vakaKarštesnieji klausytojai nima ne federacija, bet ponas ras su paskaita. Iki šiam laikui
Įnirto iki to, kad ant galo buvo pirmininkas, ir atrodo, tartum au- aukų pasiųsta Tautos Fondiff
pasirengę p. šeštoką sumušti, kos surinkta per vieną poną pir- $190.00, Liet. Informacijos P.iurui
Laikas p. šeštokui liautis taip
$20.00. Ant rankų dar yra $17.00.
mininką.
albėtojus, kaip kad Gardnere'e kalToronto lietuviai už tai su- Tš daugiaus pasidarbavusių vietine

socialistai,

purvais sybe,

nes

bėjo, nes tokios prakalbos ne tik stojo aukavę. Tokiu budu, kaip niam T. F. komitete yra: vietinis
žmonių nepamokina, bet dar su- matome, "nesusipratimai'' pagim- klebonas kun. Taškunas—rinko auerzina ir vos tik neprivedn prie
dyta pono pirmininko garbės kas bažnyčioj ir surengė paskaitą
kriminališko darbo—muštynių.
jieškojimu. Žmonės neaukauja, apie karę; p-lė T. Kuzmickiutė ir
Reporteris nes sako, kad neužsitikj dabarti- p-lė S. Čirvinskiutė—rinko aukas
niu komitetu, ir reikalauja viešo per stubas; ir pp. \r. S. JokubvIŠ BALTIMORE, MD.
susirinkimo, kurisai buvo paskir- nas, K. Miklas ir A. Pūkelis—priAtsišaukimas į vietos lietuvius tas rugpjučio 15 d. Šv. Marijos rengė straipsnį į vietinius anglų
ir lietuves.
Malonus tautiečiai! Kliube, prie Batliurst ir Adeloide dienraščius iš Lietuvos istorijos.
LR-K Pilnųjų Blaivininkų 13-ta gatvių.
P. A. n.
Teisybės Garbintojas. |

Viai laikraščiui siunčiami rankraš-f
nias butų, kaip tas klerikalai
nori,
turi butl pažymėti autoriaus pa-!
padailintas
raidėmis
tai
ražu Ir adresu.
'"R.-K.,"
Pasirašantieji pseudonimai* turi paduoti, hedakcijos ži- lietuviai
protestonai visai nenorį
niai, ir savo tikroji vardą.
bendrai su kitai> lietuviais bendrai
Redakcija pasilieka sau teisę atsiunčiamus jai rankraščius trumpinti veikti.

matė, kad
kaltybei- buvo

prirodymai Franko gorių inStfhkfas paėmė viršų "ciSKIRSNYS VIII.
švelniems jojo kuno organams, tuomet galėsim
|
vaizdžiai suprasti,
persilpni, kad, jais vilizuotuose" t. piliečiuose.
Gėda
Serbų Pasisekimai.
dažnai tasai suvirškinimas
kokia
yra
nuostolių
butu
remiantis, galima
begalė Lietuvai
pasiųsti Amerikai ^Jcol panašus dalykai gali Serbų dalyvavimas
karėje pir- sunkus, ir dėlei maisto nepapras- I padaryta ir kiek reikės darbo
žmogų ant kartuviu. Nevienas pasitaikyti, kol, beprotiškas ir ne- mais metais buvo
pagali užimti keletą mėnesių, \ dėti iširusiam
trumpas, bet pagyvenimui sutvar(ieorgia gubernatorius abejojo. žmoniškas.-, Lynčiaus jstatas turi
sekmingas. Pirmus dabartinės ka- pirm negu kūdikis prisitaikins kyti.
ir taisyti.
rės šuvius
Ir sunku butu ginčytis, kad toji Skaitlingi protestai prieš Franko šioje šalyjp saVo pasekėjų!
Netinkamus laikraščiui rankraščius
paleido austrai j Belgra- prie naujojo maisto ir pradės
Kuo pasiremsim iš
nužudymą iš visų Suv. Valstijų dapelenų keldado tvirtumus praeitų
Redakcija, pareikalauta, grąžina aflto- jųjų pozicija
metų liepos augti ir vystytis taip, kaip reikia. mies?
yra klaidinga.
Jiliu rodo, kad daug kas labai abeliul atgal jo l&iorots.
d.
Kuo
to
nai yra būtina išvada iš pamatinių
Motina
laiko
be
arba nursė turi
Naujas laikraštis. "V. L." girpaliovos tęReikia visada rašyti plunksna lr tik
taipogi
Reikės statytis triobos. Reikia
jojo pasfęęikJojE" kaltybėje. Fati
ant vienos popiero pusėa. paliekant tautinės
dėjusi, kad tveriama Brooklyne sėsi mūšiai prie upių Save ir Du- sunkią užduoti. Tinkamai prižiūvienybės idėjos sąlygų.
kad
buvo
tikėtis,
kukur galėvedama
atmosferoje,
plačius tarpus tarp eilučių.
Kas teisinga sulyg protestonų, tei- byla
nauja betfdrovfe mėnesiniam ar dvi- nojus. Serbai apreiškė tokius ka- rėti pieną, gerai- priruošti reika- dama, duos vyriausybė,
sunku
buvo
bešališkai
nurioje
padegėliams miško,
savaitiniafm jtiokų laikraščiui leisti. rės gabumus, kad jie nustebino pa- lingas maitinimui prietaisas, pasinga ir sulyg kitų ne-katalikų.
bet daug bus vietų, kur arti mišsverti teisybės svarstykles.
ŽmoMušis
ir
kulį.
prie Jedaro išsivystė pelius
bonkutes, yra kantrumo ko nebeliks. C lai reikės
Jinai tariaus' nežinanti, ar bus
Męs dristame spėti, kad ir tarp
imtis naunių neapykanta siekė augštai. Tos "Ta ilk a"
'Atpirkta, ar visai naujas trečioje p aeitų metų rugpjūčio sa- ir pasišventimo kasdien reikalau- ju statymo būdų iš
suprantančių jų lietuvių katalikų
sunku
neapykantos
cemento, kalpamatė
jžiurėti laikraštis uždėta.
vaitėje, tesėsi tris dienas ir pasibai jantis dalykas.
Tai nuolatiniu
yra daug tokių, kurie mato pasmėlio ir molio; bus reikakių,
nors kita, kaip tiktai žydo neapką
gė didele serbų pergale. Dėlei šio prižiūrėjimu, kad pieno daugumo
vojų lietuvių tautai iš tikybos mailinga tiek pačios medžiagos, tiek
Kuomet atmainyta teiskeutimą.
savo sumušimo, austrai
bei stiprumo padidinimas
su
nusiminė,
tautine
šymo
butų
idėja.
prityrusių žmonių. Geriausias būDėlei busiamųjų sukaktuvių. ir
mo
Tikėjimas ir tautine vienybe.
nuosprendis, to atmainymo kalrugsėjo mėnesis praėjo be jokių jsantarmėje su besikeičiančiais das
Ant kas žingsnio pas mus kalbatikslingai ir pigiai sau triobas
4
sukanka
d.
Šių
metų
gruodžio
tininkas,
gubernatorius,
turėjo
Statydami tautinę idėją ant tisvarbesnių atsitikimų šioje karės kūdikio reikalavimais.
ma apie tai, kad jeigu lietuviai nopasistatyti—tai į bendroves susikybinio pamato, musų klerikalai bėgti nuo savo įnirtusių sanpilie- lygiai 10 metų, kai įvyko pirmuti- srytyje. Austrai buvo užimti ru- Motina nuolat turi
saugoti, kad dėjus išvieno pirkti ir gaminti meri išlikti kaipo tautinė vienutė, tai
ruošia dirvą ne lietuvių vienybei, čių. Jisai turėjo bėgti vien todėl, nis Lietuvių Seimas Vilniuje. Mū- sų įsiveržimu
į Galiciją.
pienas butų švariai, vėsiai ir už- džiagą, iš vieno
jie turi siekti to suvienytomis spė- bet visiškam suirimui.
statytojus kviestis.
kad sanžinė neleido jam atiduoti sų spaudoje jau pradėta rašyti,
tačiaus
Spalio
mėnesyje
įvyko dengtai laikomas namie.
Draugija
tas
komis, nes, priešingame atsitikipasistengs
sukaktuves
ištirti, kokaip
kurio
paminėjus.
pakorimui žmogų,
kaltybėje
permaina. Austrai pradėjo ruošVisas šisai darbas
kios triobos sveikatos ir
reikalauja
me, lietuviams kaipo mažai tauDuodama
grožės
vakarėpatarimas
Lietuviai ir Amerikos angliš- yra abejonė.
rengti
tis prie naujo užpuolimo ant Ser- tiek laiko ir
spėkų iš motinos, kad žvilgsniu musų kraštui butų tinkatai susiskaldžius ir be to silpnas
lius,
referatus
prakalbas,
Tas
visikas
paskaitas,
koji spauda. Amerikos lietuvių
negelbėjo. Minia
bijos. Austrijai reikalinga buvo jinai, vien save čėdydama, pri- mos ir
pigiausios, sutaisyti pajiegas, vargu gali buti kokia nors spaudoje atkartot i na i buvo ragin- Įsiutusių piliečių, įsiveržusi nak- ir panašius susirinkimus, kame bu- vėl
pakelti Balkanuose savo garbę, vjdėtų visada, "visomis savo išgalė- vyzdinių triobų plianus,
viltis atsilaikyti kovoje už tauti- ta, kad lietuviai
viešai
parengti
Vilniaus
čia
tų
Seimo
perkratyti
kalėjiman ir išsivedusi Franką,
pasistengtų supakurią serbų pergalė buvo nupuldi- mis stengtis, kad kūdikis butų mai- žmonių, kurie praktiškai
mokėtų
nutarimai.
nį buvj.
žindinti angliškai kalbartoiąją vi- pakorė jj. Tuom užsibaigė tragenusi.
Lapkričio mėnesyje austrai tinamas josios krūtim, net jeigu statymo darbą atlikti ir
patarti,
N
buvo
susipynęs Be abejonės, tai yra labai gražu jau veržėsi Serbijon. Užpuolimas kūdikis iš to
Viena garsiausiai apie tautinės suomenę su lietuvių ir Lietuvos dija, apie kurią
tiek nau- kaip reikalingą statymui
geturėtų
medžiagą
tam tikslu pasinaudoda- toksai neapykantos fanatizmo ir ir gera. Męs prie tų patarimų no- ant Belgrado buvo uoliai varomas,
dos, kiek tai galėtų buti prie ki- pasigaminti.
vienybės reikalingumą kalbančiųjų reikalais,
mi
angliskaja
spauda. Tasai su- gyvuliško keršto mazgas. Jinai yra rėtume prikergti mažą priedą. Na- Serbai, kurie buvo įsiveržę į Bos- toniškų aplinkybių.
klerikaPigus kreditas visuomet buvo
sriovių yra bene dešinieji,
kaip raginimuose tiktai viena iš daugelio panašių grinėdami Vilniaus Seimo nutari- niją, buvo išstumti atgal. Lapkri- Jeigu tačiaus kūdikio negalima ukiui reikalingas ir sunkus
lai. Sakoma, kad vidurinėj i srio- pažindinimas,
gauti;
Klerika- buvo nurodoma, galės pritraukti tragedijų. Faminta po kojų val- mus, pasistengkime panagrinėti ir čio 30 d. jie apleido savo sostinę maitinti krūtim, tai tokiame at- ypač 'sunku yra dabar
ve apie tai daug kalba.
o
skolintis,
amerikonų simpatijas politiškiems stijos ir žmoniškumo jstatai. Krau- savo padėjimą čia Amerikoje.
lai viduriniąja sriovę pralenkia.
Belgradą. Gruodžio 1 d. austrai sitikime geriausiai yra vartoti dar sunkiaus karei
pasibaigus.
jąją užėmė. Pasaulis laukė, kad karvės pieną.
Męs manome, kad geriausia suPažiūrėkime, kaip jie praktikoje Lietuvos reikalams ir pagelbės riti-'
kimui aukų nukentėjusiems nuo
su
Serbija atsitiks tas pats, ką ir Kiek pieno kuriame amžiuje šelpsime, jei visu Lietuvos
vykina vienybės idėją. Vienybė
plotu
karės Lietuvoje.
su Belgija.
Tačiaus, visų nustebi- reikia kūdikiui duoti ir kaip pieną įsikursime kredito bendrovių, skoyra kompromisas. Tai reiškia, kad
nimui, austrai, po aštuonių dienų praskiesti—yra klausimai, kurie linamųjų-taupomųjų kasų, savisusivienijantieji kiekvienas save iki Tasai raginimas nepraėjo vėjais.
,žengimo pirmyn, buvo smarkiai su- negali buti nuodugniai išgvilden- tarpinio kredito draugijų, padarytūlam reikalingam laipsniui apru(Tąsa)
Kaip matyt, anglų spaudoje rodosime jas savo bankais ir
mušti prie Valievo. Serbų kara- ti šiame
išmoksistraipsnyje. Kuomet tai
bc'.iitoja, kad nekenkus kitam. si vis daugiau straipnių, aprašanme
lius
tikusiai jas vesti.
ant
SKIRSNY
S
žirVI.
savo balto
vo perėję per upę San ir traukėsi
Petras, pats
tiktai galima, dirbtinas kūdikio
Kiekvienas, Teiskia, turi tam tikrą
čių lietuvių ir Lietuvos reikalus.
Todėl Draugija,
Mūšiai Galicijoje.
nuo Karpatų.
Tuomet prasidėjo go jodamas, vedė savo kareivius. maitinimas privalėtų buti atsakviesdama, kur
sumą teisiu, kurias kiti apsiima
tik
rusu
Gruodžio
anušius
14
atsilied.
serbai
vėl
užėmė kančio daktaro
didisai mušis prie upių San ir
{
kurti
galima
Galicijoje
Vienu
tokias bendroBet
priežiūroje.
tokių
prigerbti.
pavyzdžiu yra
pė vokiečių veržimaisi link Varša- Dniester, kurisai tęsėsi suvirs mė- Belgradą.
motina negali gauti dakta- ves, iš savo pusės žada parūpinti
mums
jeigu
siųstas
straipsnio,
tilpęs.
Lietuviu tauta susideda iš nevievos.
nesį laiko, nei vienai pusei nepai- Tarp lapkričio 30 ir gruodžio 8 ro patarimo, tai jinai gali pasi- joms įstatymus ir jų patvirtinimą,
rugpjūčio 13 d. Cievelando dienPirinasat didis rusų žengimas mant viršaus.
nodų asmenų, kurie skiriasi vienas
Mušis pasibaigė d. rusai įžengė j Vengriją, užimda- vaduoti nurodymais, kurie šutei- gauti pradžiai valdžios pašelpos ar
raštyje "Cleveland Plain Dcaler."
nuo kito tikėjimu, politiškomis pakurisai pasižymėjo Lcm- Przemislio ir
pirmyn,
Lembergo patekimu mi Bartfeldą. Austrai pasiuntė ke- kiami tam reikalui pašvęstose paskolas ir statyti instruktorių-žiStraipsnis yra užvardintas "Asks
žiūromis ir t.t. Taip, lietuviai turi
Przemislio
bergo
paėmimu,
austro-vOkiečiams
apguir rusų bė- lis savo armijos korpusus nuo Ser- knygose arba knygelėje, kurią iš- novų visai tvarkai užvesti ir užatgal
Relief Fund to Aid
savo
limu ir Ja»sIavo užėmimu, pasi- gimu
tarpe katalikų, protestonų,
link
j rytus
Bitgo ir j šiaurius bijos rubežiaus, kad atstumus ru- leido Kūdikių Biuras Darbo De- laiKyn.
Jame yra duodama keletas žinių iš!
ateistu ir kitu; turi klerikalu, tauDu- per
baigė
Tarnovv,
prie
link
prie
upės
Liubliną
pozicijų, kuria? sus. Tokiu budu austrai susilpni- partamento \Yashington'e, D. C., Jeigu ūkininkas ar miestelėnas,
Lietuvos istorijos, ir aiškinama J
mėnesio sa- jie dabar užima.
tininkų, socialistų ir kitų. Sutik-1 skirtumas
najec,
no savo
pirmoje
spalio
serbiškąją kariumenę, ku- ir kuri vadinasi "Infant Care.'" prarasdamas karės ugnyje savo
tarp lenkų ir lietuvių,;
darni Jjuti vienybėje tarp savęs ir
ri
vaitėje.
buvo
priversta trauktis atgal Šiį knygelę galima gauti uždyką, turtą, išsineša bet-gi iš jos pakuriuos amerikonai, ačiu savo neTokiu budu Galiciją teutonai atŠie Įgijimai buvo pražudyti spabendrai veikti, šie įvairaus plauko
pareikalavus jos antrašu: Chief of prastai bent kelis rublius pirmam
gal sau atkariavo, ir Austro-Ven- prieš serbus.
žinojimui, dažnai sumaišo krūvon lio
ir lapkričio pradžioje,
mėnesyje
asmenįs neatsižadės savo ypatybių. bendru
Taip tai rusai,, išgelbėję trimis Children's Bureau, Department vargui atstumti, tai Lietuvos dargrija likosi išgelbėta.
lenkų vardu.
kuomet vokiečiai pirmu kartu praIr jie to nereikalauja daryti. Jie
jbininkai-daržininkai iškarto yra nemėnesiais prieš tai Paryžių, atėjo of Labor, \Yashington D. C.
visi turi pilną teisę laikytis savo tiStraipsnyje, tarp kit-ko, pažy- dėjo veržtis link Varšavos. Rupagelbon ir Serbijai josios kritiš- Kai-kurios aplamos taisyklės tekę duonos kąsnio, nes stinga darSKIRSNYS VII.
bo.
Jiems nuo bado apsaugoti
kėjimo bei kitų ypatybių ir laukti, mima, kad ''lietuvių sumaišymas sai atsitraukė atgal už upės San
dirbtinam maitinimui seka:
koje valandoje.
Rusija Bėdoje.
be greuos maisto
Draugija,
kad kiti t,-į teisę gerbtų. Kitaip ir su lenkas yra pastatęs lietinius ir pertraukė Przemislio apgulimą.
Po pirmam mėnesiui vidutinišpašelNuo to laiko iki metų pabaigai
Pirmasai karės metas pasibaiTačiaus
verpos,
tačiaus
labai
irankion
buti,
pasistengs
darbo biurą,
nepasisekus
nes,
įkurti
vokiečių
kitų
švieson,
negerbiant
nep
negali
kos
sveikatos
kūdikis
žemė
buvo
reikalauja
liuosa
nuo
serbų
priešo
su
kurio pagclba rūpinsis surasti
žmonių teisių, tie žmonės bus Įžeis- ta* sumaišymas niekuomet nebuvo žimuisi link Varšavos, subyrėjo ir gė rytų fronte^ rusams nepasek- kariumenių.
pusantros uncijos pieno į ?4 vabedarbiams
ir
Yaršava
reikalai
mingai.
ir
rusai
bus
kivirčai
ir
darbą, o darbininko
Ivangorodas
austrų
Galicijoje,
po
vienyti, pakils
taip apverktinas, kaip dabartinėje
landas kiekvienam svarui savo
teko vokiečiams. Rusų armijos vivėl
Przereikalingiems—darbo
Tuom
kai
Lietupradėjo
žengti
bei.
pirmyn.
žmogų.
karėje.
tarpu
sunkumo. Tienas turi buti praSKIRSNYS. IX.
su savo frontu traukiasi
Pagaliaus, Draugija rinks žinių,
va yra vadinama šiaurine Lenkija, myslis vėl buvo apgultr.s, ir Jaroprie anskiestas
vandeniu
su
santarmėje
Italijos Prisidėjimas.
Musų klerikalai, besidengiantie- nei
apie nukentėjusias dėl karės vieVėliaus trosios savo atsigynimo linijos,
viena lenkų šelpimo organiza- slavas išnaujo užimtas.
Italija
paskelbė Austrijai karę ge- kūdikio amžium/ Taip, 10 svaru tas, žmones ir jstaigas,
ji katalikų vardu, kaip sykis taip
esančios
Nemuno
ir Rugo.
rusai
ir
prie
perėjo
upę
Dunajec,
nėra
per
stengsis
cija
šelpusi lietuvių pabėgė22 d. Šisai paskelbimas pada- kiulikis reikalauja kas 24 valandaro, kad vienybes tarp lietuvių negauti i5\vyriausybės ir visuomenės
Pasisekimas Mackcnseno didžio- gužio
ir tokiu budu pastarieji yra buvo pranešta apie tai, kad rusai
dos
ir
lių,
15
uncijų
praskiesto
pieno,
ryta po daugelio mėnesių abejonių,
būtų, nors apie tą vienybę jie šaupinigų, kad jų reikalingus sušelbombarduoja išlaukinius Krakovo jo žygio Galicijoje atidarė ke'ią į
visiškame skurde."
ir intrigų. pasaldinto sulyg reikalingumo.
kia daugiau negu kiti. Jie skel- palikti
dipliomatiškų
tarimųsi
pus,
teiks, kiek galėdama, savo
fortus. Toksai buvo dalykų, stovis rytus nuo Vislos. Lembergui puoVisi maisto stiprumo arba daureikalavo iš Austrijos daug:
Italija
bia, kad lietuvių tauta susideda iš
Rašinys, suprantama, lietuviams lapkričio pabaigoje.
patarimų teisių ir šiaip, ypač teilus, rusai pasitraukė prie Bugo, paTrentino ir Triesto atidavimo jai. gumos padidinimai privalo buti
katalikų. Patsai savyje tasai tvir- yra prielankus ir amerikonams Nežiūrint antrojo vokiečių ver- likdami savo linijoje tuščią
sių dalykuose, kurie su kare ridaromi labai išpalengvo.
tarpą.
šami ir daiydama tai,
Austrija atsisakė tai išpildyti. Kutinimas yra neteisingas. Visi ži- dir.s aiškesnį supratimą apie lietu- žimosi link Varšavos, rusai laikė Austro-vokiečiai tuom
rūpinsis lypasinaudonigaikštis von Buelo\v, specialis teu- Sekančius nurodymus kūdikiui giu kiekvienam Lietuvos piliečiui
no, kad tarp lietuviu yra žymus vius.
savo pozicijas arti Krakovo iki an- jo.
Daug rizikuodami, jie padamaitinti priruošė "American Metonų pasiuntinys, stengėsi padaryti
skaitlius protestonų.
Apskaičiuopadėti be skirtumo tikybos ir taudical Association" komitetas:
Nesenai Amsterdame buvo rink- trai Kalėdų dienai, kuomet jie, lino savo armijas ir vieną pusę pakuri
nuo
sutartj,
tos.
sulaikytų
Italiją
siuntė
bujama, kad vien Didžiojoje Lietu- liava.
austrams užpuldinėti,
per Liubliną j šiaurius prieš
Pradedant trečiąją diena, viduTenykštėje angliškoje spau- pradėjus
karėn. Jojo pastangos nestojimo
50,000
prolietuvių
Imdamies minėtojo augšciau darapie
vo
Tavoje yra
priversti pasitraukti atgal.
rusų komunikacijos liniją, ėjusi rytiniškam kudikiui reikia kas dien
doje buvo pasinaudota "Lietuvos"
liepasisekė.
kuris Draugijos
Lietuvoje
bo,
Mažojoje
čiaus rusai netoli atgal traukėsi. tuose nuo Ivangorodo iki Chomo
testonų.
įstatymais,
duoti 3 uncijas pieno, praskiesto
Redakcijos paruoštu straipsneliu.
laPremier
ministeris
nuošimtis
bus
Salandra,
yra
ant
buvo sulaiky- bei Kovelio ir šiauriuose nuo Choltuvių protestonų
plečiamas
KauAustrų
užpuolimas
Suvalkų,
Kaip mums pranešta, pasekme
7 uncijomis vandens. Prie šito
karės šalininkas, pakėlė
bai didelis. Čia Amerikoje yra lie-!
vėl pradėjo naują sa- ino i Lietuvių Brastą.
no, Vilniaus ir Gardino gubern.,
ir
rusai
tas,
Italijojej
buvo gan žymios aukų sumos suturėtų buti pridėta stalavas šaukvo plianą.
tuvių protestonų parapijų. Kiek rinkimas.
Jie įsiveržė j Bukovi- Išpradžių rodėsi, kad vokiečiai, pa- tikrą audrą, pasitraukdamas nuo štas kalkių vandens (lime\vater) Draugija nebūtų išdrįsusi nei jo
valdžios. Žmonės taip sukilo, kad
išviso yra lietuvių protestonų—sunpradėti, nei nebūtų tikra, rasianti
ną ir tuom pačiu laiku užėmė stip- dalindami savo jiegas, daro perdiir 2 iki kraštų pilni arbatiniai
šaliai gręsč revoliucija.
Lietuvos visuomenėje savo uždavi"Vien. Liet." praeitos savaitės rias pozicijas Karpatų kalnuose, delę riziką. Dalis,
Tačiaus neabejotiku pasakyti.
Gegužio
pasiųsta j šiaušaukštukai cukraus.
stovis pasid&rė paniam pritarimą ir darbams užuoviduryje
dalykų
na. kad jųjų skaitlius yra gan di- numeryje mini apie straipsnį įtek- stengdamiesi užimti kalnų perėji- rius, buvo rusų sumušta
prie KrasVienos savaitės kūdikis reikajautą. Judami Šalininkais ne tiek
mingame dienraštyje "Baltimore mus, vedančius į Vengrijos lygu- niko, ir per kelias dienas rodėsi, kad vojingas. Salandra buvo sugrąžindęlis ir atsi žvelgt i nas.
kasdien 5 uncijų pieno,
tas prie valdžios. Parliamentas ati- lauja
American."
užvardin- mas.
paselpos, kiek šelpimosi, pirmieji
Šisai
buvo
Straipsnis
ir
judėjimas
išvy- jinai neatsigaus
negalės žengti davė
kurisai privalo buti praskiestas
Toliaus, tarp lietuviu yra daug
ir Italija
keliame tik mintį apie šelpimosi
jam
visą
tas ''Ka<5 Lietuviai Yra."
Ta pati
valdžią,
sausio
Tačiaus
tuom
laiku
stytas
mėnesyje. Vasaryje pirmyn.
pačiu
10 uncijų vandens.
Prie šito pritokiu, kurių negalima priskaityti "V. L." mini
svarbumą mums, prie paties gi.
apie "trumputę Lie- jau Vokietija turėjo reikalan įsi- Hindenburgas užpuolė Kurliandi- šoko karės verpetan.
valo buti pridėta pusantro lygaus
nei prie katalikų nei prie protestodarbo lygiai kviečiame visus, kam
Monfalcone
tuvos istorijos peržvalgą," tilpusią maišyti.
užėmimas,
prie
ir
Vokiečiams
upėsl
Przapasisekė pa- joje
pradėjo spausti prie
arbatinio šaukštuko cukraus ir 1
Tai yra aplamų vardu žinonų.
tik rupi musų krašto gerovė, vis
New Yorko dienraštyje "Globė."
sukti dešinįjį rusų sparną taip, kad snyszo. Abu šiuodu judėjimu pa- Isonzo, buvo pirmu žymiu italų
vandens. Tai turi
kalkių
uncija
mieji laisvamaniai.
tiek kas jie butų, lenkai, žydai,
stačiai rėmėsi į Karpatų kal- sisekė. Apie liepos vidurį vokie- laimėjimu. Tasai miestas buvo už- buti suduota kudikiui
Wilkes-Barre laikraščiuose be- jisai
septyniais
Kuomet klerikalai visą tautinę
gudai, katalikai ar stačiatikiai.
nus.
Panašus vokiečių užpuoli- čiai užėmė Przasnysz. Rygii grę- imtas birželio 10 d. Nuo to laiko kartais.
Pienas privalo buti pa^
vienybę nori pastatyti ant katali- veik kasdieni telpa straipsnelių kas buvo
Taip sau darbą nusistatę tariapadarytas ir ant kairio- sė didelis pavojus. Rusų atvda svarbiausi mūšiai eina apielinkėse daugintas
kas
puse
uncijos
kiško pamato, tai jie tuom įsiveržia apie lietuvius, jųjų istoriją, literamės nenustosią skersai kelio nieir Bukovina likosi buvo atitraukta prie Krasnik dis- Goritzos, kuri skaitoma raktu i Is-1 keturios dienos. Vanduo
jo
rusų
sparno,
f
privalo
j kitų tikėjimų lietuvių teisių srytį tūra, organizacijas ir t.t. Tenai nuo.
onzo apskritj ir k'-.rios užėmimas
kam, kas ištikrųių rūpinasi ir dirrusų kariumenės paliuosuota. trikto.
buti
kas
lietuviai
ir
padaugintas
puse
sulaužo
uncijos
ir tuom
reporteriai,
angpirmutinę sąlygą, esą ^u
ba
būtinai
reikalingas, lead pasiekus aštuonios dienos.
Rusai tačiaus iš Karpatų nesitraumusų krašto gerovei. Ir jeigu
Tuomet tai Mackensen pradėjo
kuria vienybė yra galima. Protcs- liškųjų laikraščių redaktoriai norį
tektų musų veikime bent su kuo
kė ir, užimdami perėjimą po perė-i vėl žengti pirmyn.
Tttom pačiu miestą Triesto, prie Adriatiko jū(Užbaiga bus).
tona* nenori išsižadėti lietuvybės, straipsnių apie lietuvius.
varžytis, norėtume varžytis tik darjimui kalnuose, jau buvo netoli1 laiku Hindenburgas išvystė stiprų ^ rių. Nužengta pirmyn viršutiniabet jisai nepriims lietuvybės po
bu sugriautojo .Lietuvos gyvenimo
me Isonzo apskrityje, KarniškuoUzsok
dienrašNare\vo
spragos.
Chicagos angliškuose
judėjimą prieš
tvirtumus,1
katalikybės skraiste. Tas pat su čiuose atkartotinai tilpo trumpes- Tuom pačiu laiku Przemislio užgreibdamas
atgaivinimui.
ir gręs-^ se Alpuose ir Adigc (arpklonyje,
Ostrolenką
laisvamaniais.
Draugijos reikalais susižinoti
nių ar ilgesnių straipsnių, lytinčių apgulimas buvo spaudžiama* su damas pavojum Pultuskui ir Novo- arti Rovėreto. Dėlei kalnų ir stiŽinant, kaip tvirtai kiekvienas Lietuvos ir jos šelpimo klausimą. neatleidžiamu uolumu.
Austrai Georgievskui. Prie Bzuros rusai prių Austrijos atsigynimo linijų,
galima šiuo adresu: gor. Vilna,
Iki
laikosi savo tikėjimo ir turint omeŽodžiu tariant, raginimas nau- bandė pagelbėti apgultajai tvirtovei, likosi sumušti ir atstumti atgal žengimas pirmyn yra lėtas.
Georgievski pr. 24, kv. 6. Telef.
2—62. Tuo pačiu adresu galima
nyje, kaip praeitis yra nuruožuota dotis angliškaja spauda nepradėjo tačiaus toji pastanga visiškai ne- prie pat Varšavos. Toliaus į pie- šiol Italų kariavimas mažai ką atsikitas karės vietas. VokieDar nematyti ikarės galo, o jos siųsti nario mokesniai ir aukos.
didžiausiais dažnai kruvinais ki- neišgirstas. Reikalinga, kad pra- pasisekė. Kovo 22 d. Przemislis tus jie irgi buvo
sumušti, ir1 liepė j
Lietuvių Draugijos nukentėjuvirčais, išauginusiais aštrausią tarp- dėtasai darbas dar daugiau išsi- pasidavė. Rif*ų armijos, paliuo-, austro-vokiečiįj kariumenė priėjo tija iki šiol vargu suteikė kokią skaudi letenų jau užgulė beveik
nors pagelbą austrams prieš vo- visą mūsų kraštą, neaplenkdama siems dėl Icarės
suotos
nuo
Przemislio
dėjimas
ir
tikybos
neapykantą,
visas
viesavinę
gyventojams agroapgulimo, Ivangoro.do vartų. Rusai pripaplatintų
apimtų bent_
kiečius. Tarp Italijos ir Vokieti- nei varguolio grįčios, nei lobinin- nomijos ir teisių pagelbai teikti
buvo pasiųstos į Uzsok spragos ap- žino reikalingumą
tautiniu veiksniu reikia skaityti tas, kame lietuviai gyvena.
apleisti VaršaVALDYBA.
skritį. Rusų įsiveržimas Vengri- vą. -Tuomet rusų kariumenės va- jos iki šiolei nei bepaskelbta for- ko ramų. Jau pusė LTetuvos guli
pavojingu žingsniu, kurisai gali tukarės.
kita gi—bailiai dairosi
mališkos
dabar rodėsi neišvengtinu. das' padarė savo
išgriauta,
rėti labai liūdnas lietuvių tautai
jon
plianus, kad trauk-1
Fanatizmo auka. Šios savaitės
ir kasdien laukia nelaimės užGegužio 22 d. Vilniuje įvyko
Apie Austro-Vengrijos žuvimą bu- tis atgal, prie antrosios atsigynipasekmes.
panedėlio-utarninko naktj atsitikęs vo
griūvant.
viešai ir liuosai kalbamą.
nauja
Lietuvių Draugija Agronomo
linijąs, bėgančios nuo Kauno
Mums teko kalbėtis su žmonė- (ieorgia valstijoje Leo Franko nuKarės laukuose beliko liūdnas mijos ir Teisių
mūšiai tęsėsi bėgyje ba- per Lietuvių Brastą. Tttom
Taip
Pagelbai Teikti
žing- Kūdikio Priežiūra
^mis, kurie stovi Amerikos lietu- lynčiavimas yra bjauria, juoda landžio mėnesio. Austrams į pa- sniu
praeities gyvenimo šešėlis; triobos dėl' Karės Gyventojams.
vadas
rusų
stengėsi išgelbėti;
vių liuteronų priešakyje. Jie kaip dėmė ant vakarinės civilizacijos,
—išgriautos ar sudegintos, gurbai
Draugija, pasistačiusi sau didelį
gelbą vokiečiai prisiuntė savų ka- savo kariumenę, kurią austro-vokiesykis patvirtina augšetaus išreikštą- kurios vadove Suv. Valstijos save
(kutįs)—be galvijų, aruodai—be uždavinį atitaisyti karės sugriautąRusams toliaus sekėsi, ir jie čiai stengėsi iš šiaurių ir
reivių.
pietų apją mintį. Sulyg to, ką męs išgir- skaito. Leo Frank. taip netikėtai buvo
grudų, laukai nesėti, išrausti ar jį LIETUVOS ukį, ji^ško tam
(Priruošta Kūdikių Biuio,
pasiekę P»artfeldo, Vengrijos supti. Rusai bjivo priversti atiduodome, lietuviai liuteronai mielu ir tratcgiškai užbaigęs savo gyveSuv.
V.
Darbo
Departamento) suminti, patįs gi žmonės—alkani savo darbui plačiausios visuometi Varšavą.
lygumose.
1
noru
ir nuplyšę, visais kraštais išsiblaš- nės,
dalyvautų lietuvių viešame nimą, buvo atkreipęs į savo bvlą
Dirbtinas
Maitinimas.
ypač gi užjurio brolių, užuoGegužio pradžioje vokiečiai, paėPirmiems metams
pasibaigus,
gyvenime ir dalyvauja, nors apie visos Amerikos atydą. PasmerkLietuvos
ir pagelbos
kę.
Antrojoje
Tuo tikslu
pusėje,
jautos
karės
samę
vedimą šioje srytyje
Rusija yra bėdoje'.
Rytiniame Kuomet iš kūdikio yra atimtas karės dar
juos nieko negirdėti, kadangi jie tas myriop už jtariamąjj jam mergi- vo rankosna,
siunčiame
žmonės
nepaliestoje,
gyšį
musų
savo
ku
atsišaukimą
pafronte pergalėtoju, bent tuomtar- jojo
pradėjo
žygį,
prigimtasai maistas, tai yra vena, kaip
savo tikėjimo nemaišą į viešuosius nos-krikščionės
nužudymą, Frank- risai visiškai permainė visą
sustingę, žemė dirbama, skelbti Amerikos lietuvių visuomeaustro-vokiečiai.
dalykų
piniu,
yra
motinos
ir
maiRusų
pienas,
reikalus. Gi nedalyvaujantieji at- žydas paskutinėje valandoje likojisai yra
stovį. Paliovę atakuoti rusus iš armijos yra atstumtos toli atgal ir tinamas iš bonkiitės, tai tokoai lyg svetima butų, ūkis sustojęs ar nei.
irti pradėjęs, miestų ir miestelių
sisaką nenorį dalyvauti, kadangi si išgelbėtas Georgia gubernato- fronto, austro-vokiečiai kirto iš sumuštos. Gal
Naujoji Draugija nėra veikianbuti, kad tasai su- būdas yra vadinamas dirbtinu
visai apmiręs, o gyvematą, kad katalikų tikyba sumai- ftaus, kurisa^ nežiūrėdamas inir- šono
gyvenimas
čiųjų jau Lietuvoje šelpimo drauprie upės Dunajec. Kirtis at- mušimas nėra galutinas ir k«-d ru- maitinimu. Jame
yra daug pavo- nimo reikalai darosi kaskart vis
šyta su viešuoju gyvenimu. Iš pa- sėlių grąsinimti ir paaukodamas siliepė. Gegužio 7 d. rusai
gijų konkurentė, nes jos tikslas ne
^
jau sai už tulo laiko vėl atsigaus. Ta- jau? kudikiui ?r keblumo motinai. sunkesni.
sikalbėjimo buvo išneštas įspūdis, savo augštą vietą, skaitė reikalin- traukėsi atgal. Pasitraukimas ne- čiaus tuom
tiek labdarybė, kiek sutvarkymas
tarpu jinai yra didelė- Kūdikis ttiri išmokti suvirškinti
Karei pasibaigus, kiekvienas grįš
kad jeigu mūsų viešasai gyveni- gu atmainyti teismo nuosprendį, siliovė.
Lietuvos pajiegų muGegužio 18 d. jie jau bu-J je bėdoje.
maistą, kurisai nėra pritaikintas 6avo išgriauto lizdo taisytų, ir tik visų gyvųjų
krašto
ukiui
sų
atgaivinti.
£lai

nes

jtumo

Apžvalga.

Kares Metams Sukakus.

Lithuania."j

4

i.

Pranešimas Visuo-

į

menei.

Vasarą.

*

t. D J

Savo darbe

DRAUGIJA remsis freti tuomi. kad dauguma lietulenkiškai
pirmų-pirrniausia vargingiausiais vių
supranta.
Jie
Lietuvos sluogsniais, jo pamatan supranta lenkiškai (apie lenku
dedama šelpimosi principo dėsni. supratimą "brolių" lietuvių kalBe to tas tvcriamasai platus ir di- bos to pasakyti
negalima), nes
dis darbas laukia visų Lietuvos kiekviena svetima kalba gali naužmonių, ypač tų, kurie jaučiasi dą atgabenti, bet lietuviai taipgi
Lietuvos piliečiais, dėl to jos val- "/ripažjsta, kad naudingiau yra
dybon iueina du atstovu ir nuo mokytis kalbų, kultūringesnių užYalst. Tarybos narys lenkus tautų.
kitataučių
Taip mano, tur*A1. Meišęavičus, lenkas, Valst. būt, ir daugelis lenkų.

tuviams padalytomis, ir broliškumu lenkai neturi tikro pama-

pamėgdžiojimu.

mr.

3'°

Turbūt "Keleivio" koresponprie-'žmogaus sa- dentai visi sau "vyrai po usu,"
to, nes prielankumo lietuviams, vo sumanumu^-sto^nčiu
gyvuliu nes kitus jie vadina piemenimis.
karpo tokiems, nerodė. Nejieš- yra skaitoma," tiors^ daugeliui tai O juk blo/.nai to nedarys.
kant toli, paimkime tik laikus už- gali pasirodytV'-kdgta, katė. ToPašalinis.
draudimo
lietuviškos spaudos. kia nuomonė yra išvedama iš to,
Kada .iž knygas lietuvius j ka- kad katė
gėriais pegu kurisai kilėjimus grūdo, lenkai jiems nei tas gyvulys ,prisitaiko prie viEXTRA!
sąjausmo nerodė, nes, turbut, sokių sąlygų jr qct kartais iš
džiaugėsi, kad lietuviai, neturė- sunkaus padėjjpio flra:ida išėjimą
KAUNAS PAIMTAS.
dami savo knygų, priversti bus
lengviau, negu by {turis kitas gyLietuviai
eiti
iš- imti lenkiškas knygas ir per jas
Durno? narys H. Friedmanas, žygali
Paskutinėj valandoj, leidiįant
vulys. Namicį., tyruose, miškuovien su lenkais, kur vienodi rei- lenkinsis.
das.
Neparėmė lenkai lie- se ar kur nors kitur katė randa laikraštį spaudon, atėjo oficialis
Visą DRAUGIJOS Valdybą, be kalai juos riša, bet be jokių uni- tuviu nei jokiuose kituose jų budą pramisti ir pragyventi. Ta- vokiečių pranešimas, kurisai saminėtųjų dviejų kitataučių, sudaro: jų, kurios vien nesusipratimus tautiškuose darbuose; darė vien me jinai toli pralenkia visus ki- ko:
išnyks primetinėjimai tą, ką darė ir daro vokiečiai, ar tus gyvulius.
"Kauno tvirtovė, sykiu su viPirmininkas—advok. J. Vileišis, gimdo;
sumažės
Kai
ris,
unijų,
rusai
sais
inž.
rodė
tik tokį, kaip
fortais ir dar nežinomu
nesusipratimai.
Step.
lenkams,
□BD
jo pavaduotojas
Girtis
savo "geradėjystėmis" lieKYišČiuskaitlium
kariškos medžiagos, yra
vokiečių, "broliškumą."
sekretorių-- agronom. J.
668. Kodėl mūsų lupos turi
BuPel,
nas. iždininkas—advok.
ruoželį panosėje? Žmogaus kū- vokiečių rankose nuo pereitos
turi tokių ypatybių, kurios nakties (rugpjučio 18 d.)
nas
gailiskis.
"Daugiaus negu 400 kanuolių
Biržiška,—"Liet.
Nariai:. Myk.
šiądien jam visiškai nereikalinBen"Liet.
Ūkininko"
tapo
paimta. Tvirtovė tapo pair
Viena tokių ypatybių yra
gos.
Žinių"
imta
Bortkevičienė,
šturmu, nežiūrint pasiunosies
nuo
F#
kurisai
drovės vedėja
ruoželis,
bėga
čiausio
DūValst.
rusų pasipriešinimo.^
iki viršutinėsės lupos viduriui,
advok. Ang. Janulaitis,
Artimiausia??

—

narys M. Januškevičius, agr.
Vikt. Ruokis, adv. Myk. Sleževi-

kame pas vyrus ūsai skinasi abiejosna pusėsna. TaVai ruoželis
žmogui dabar yra visai nereikalingas. Jisai yra liekana tos la-

mos

665. Koksai medis naikina

bus miegas, prisižiurėjimas,
nei vienos nakties meigas
ligas?
patirta,
kad augantis Australijoj medis nebūtų praleistas.
Kitu svarb u bai senai praėjusios gadynės,
eucalyptus, ypač gatunxas euca- veiksniu yra skaitomas lygus kuomet žmogus, sulyg evoliuciolyptus globulus, išvalo orą nuo upas. Žmogus, karštas, greitai nizmo (laipsniško vystymosi)
uodu ir nuo ligas gimdančių bak- pykstantis,
nerimastaujantis, nu- teorijos, buvo dar gyvulio stobuvo
liustantis ir paskui šokantis prie vyje. To gyvulio lupa buvo paterijų. Rymo apielinkėse
Pontiškos
užgarsios
klampynės,
griežtai priešingo upo, turi ma- naši j dabartiniojo kiškio dviimančios gana didelius žemės žiau progos ilgai
gyventi negu lypę lupą. Laikui bėgant, tasai
bet
tuose
dėl
neplotus,
tas, kurisai visuomet bttva vie- plyšys suaugo. Tačiaus to suplotuose
žmomalaria
nodame upe.
Vienu svarbiau- augimo ženklas ruoželio pavidale
siliaujančių drugių
nės gyventi negalėjo; pasodinus siųjų veiksnių amžiaus
ilgume iki šiolei nespėjo išnykti. Oda
ten eucalyptų medžius, klampy- yra
skaitoma pavelde j ystė.
Jei- toje vietoje yra dar sulyginamai
nės baigia džiūti, o malarios vie- gu tėvai labai
ilgai gyveno ir nesena, ir todėl plaukai ant jonur išnyko, kitur sumažėjo, ir tai
tasai
jeigu
kol-kas, dar neauga.

čius.

Įdus

Valdybos kandidatai: dr. Andr.
Domaševičius, Juoz. Paknys, inž.
Jnoz. Skripkus, A. Zastovtas.
Revizijos Komisija: adv. AndEJ.

Bulota,

rius

ir

,Venc!avičienė
vas

Kairienė.

grafas

Em.

V. Zubo-

(tėvas).

Draugijos Sekretorius,
J. Kriščiūnas.

Lenkai Vėl Nori
Lietuvos.

ir

uo-

Nuo senai

užsilaiko tik ten, kur

eucalyptų

rugoti pradeda, kad nepasodinta.
nesiduoda jiems Lietuvą savo
Naudingumą kaipo ligų naikinnariai tojų eucalyptų medžių pripažįsta
Kadangi
paimti.
globoti
lenkų komisijos, kuriai palikta ir daktarai. Keliose Var»avos liišreikšti lenkti troškimus, išreiš- goninėse, nors nei jokių gėlių
kė, jog lenkai geidžia vien kraš- nelaiko, bet eucalyptus puoduose
reika- laiko ligonių kambariuose.
tų, lenku apgyventų, taigi
Ir Amerikoj su eucalyptais dalauja Lenkijos etnografiškuose
išLietuvos
ro
tai
cxperimentus profesorius Henrubežiuose,
prieš
"Dziennik
ry G. \V?.lters, augmenų tyrinėsižadėjimą laikarštyj
Związkowy" pakėlė protestą pa- jimo institute Langliorue, Penngarsėjęs kitur, bet mažai tarp1 sylvanijoj, Buchs pav. Jis ir palenkų, Lutoslavvski. Jis reika-^ taria, kur tik- galima, išnaikinilauja Lenkijos plačiausiuose jos mui moskitų ir visokių ligų perų
rubežiuose, ».es maža laikytis sa-! sodinti eucalyptų medžius, kurie
vistoviai negalėtų; taigi jis rei-Į yra naudingi ir iš kito atžvilgio.
kalauja Lenkijos "od morza do Medžiai išauga iki 480 pėdų, taimorza"; ne vien lenkų apgyven- gi yra tai augšČiausi medžiai ant
Iš jų ištrauktas aliejus
tų kraštų, bet Lietuvos, Baltgu-1 žemės.
<lijos, Mažrusijos. l>et matyt ne- turi malonų kvapą, 'lapai ir žiežino, kad ne tik ne lenkiškos kil- dai, jleisti j vandenj, padaro sumės buvusios Lenkijos pavaldi-' drutinantį sveiką gėrimą.
niai nenori lenkų globos, bet yra j
Dar tikrai vienok nežinia, ar
ir toki, kurie lenku nekenčia: ne-1 medžius galima pripratinti augti
r
.1

j

kenčia jų žydai, nekenčia rusinai, ten, kur žiema šalta buva. MaTas' noma, kad jie išlaiko temperalaiba i myli ir lietuviai.
len- tūrą nežemesnę kaip 27° Fahr.;
Rods
ne
be
priežasties.
yra

11c

iš-' žemesnę temperatūrą jie išlaiko,
apsireikimą, patįs
aiškina
•baltindami,
lenkų 'priešų jeigu prie to chemiškai yra prikiekvienas
bet
supran- rengti, bet tas reikalinga tik jauintrigoms;
ta, kada nei jokios pašalinės in- niems medžiams, pilnai išaugutrigos panašiuose atsitikimuose sių, kaip manoma, vidutinis šalįtekmės neturės, jeigu tam svar- tis neišnaikjs. Ir veisimui mebių priežasčių nebus. Tegul len^ džių reikia sėklų išaugintų šal•kai geriau apsvarsto savo elgi- tesniame ore; tam vienok reikia
mąsi su ne lenkais buvusioj Len- ilgesnio laiko. Prancūzijoj yra
kijoj/ tąsyk gal geriau supras tų keliai eucalyptais nusodinti.
ne-lenkų nemeilę, neužsitikėji- j Profesorius Walters augina
mą lenkams. Tikro prielankumo j medžius iš čia užaugintų sėklų
lenkai ne-lenkams nerodė, o tau- ir pasodino 500'medelių. Varšatišką jų kėlimą vien trukdė. Kad vos soduose yra taipgi eucalyptų
dėl ro nei lietuviai, nei rusinai' medelių, bet žiemą juos iškasa,
neticri su lenkais rištis, tą ma-' o vien pavasaryj vėl sode pasotyt, supranta ir sąnariai lenkis- Į dina.
kos Komisijos, prieš kurių darYra kita eucalyptų atmaina,
bus p. Lutoslavvski protestuoja, paeinanti taipgi iš Australijos,
o tie, kaip ten nebūtų, vis, tur- eucalyptus coriacea.
Šitos atmaiini t. tarp lenkų turi didesnę įtek- nom medžiai taipgi dideli; jie išlaiko didesnį šaltj, bet jie neturi
mę negu p. Lutoslavvski.
Kcclakcija "Dzienmk Zvviązko-' taip žymios galės naikinti ligų
wy" sako, jog patįs lietuviai kal- perus; žymiausias tokias ypatyti, jeigu Kaunas ir Vilnius gali bes turi Eucalyptus globulus.
pakliūti j vokiečių rankas. Bro-;
□sn
lystė lenkų ir lietuvių (ko gal j 666. Ar
stiprus žmonės ilgiau
niekada nebuvo) tapo užmiršta.
gyvena?
Daugelis žmonių yra
"Broliai lietuviai" užmiršę, kad su
tos nuomonės, kad gerai sudėLenkija surišta jų praeitis fr atei- tieji, kūniškai
stiprus žmonės yra

^

kad

ilgaamžingumas apsi- sios,

Lenkai vėl

kai tą

jam

save

tis, dabar laikas esąs, kad lenkų
tais, kurie ilgiausiai gyvena, ir
ir lietuvių kardas pultų prieš vokad silpnas kūno sudėjimas reiškiečius, bet broliai lietuviai trau- kia
ankstyvą mifti.
kiasi, nes nenftri, kad męs jų poŠioji nuomonė nėra pripažinnais
sako
(laila,
taptume.
ta visuose tyrinėtojų sluogsniuo"Dziennik Z\viązko\vy," nes tik se.
AtpenČ, kai-kurie laikosi
lenkai gali lietuvius suprasti.
griežtai priešingos nuomonės ir
Lutoslavvski, kaip lenkui pridetvirtina, kad silpni žmonės ilgiau
ra, išvelka Horodlo unija, kuri
gyveną už stipriuosius, storuolietuviams' nieko nereiškia, nes
sius.
Gyvybės apdraudimo reuniją tvėrė ponija, kuri sulen- kordai
rodą, kad žmonės, nekėjo, o lietuviams liko tik liau- stambių kaulų ir silpnų
raumenų,
dis, kTtrios norų Horadle niekas
išgyvena ilgiau ne^u "storulia:,"
Be Horodlo aktų lieneklausė.
kurie paprastai yra pripažįstami
tuviai nukentėjusiems nuo karės
esą stipresniais.
Vienu iš taip
lenkams prijaučia nemažiau nemanančiųjų yra Dr. Seymour
gu lenkai lietuviams; tie, kurie
Taylor, gerai žinomas Anglijoje
tvėrė Horadlo uniją yra toki jau
gydytojas.
lietuviai, kokiais yra lenkais toki
amžiaus

reiškė

...

LIETUVAI.

Gerb. "Lietuvos" Redakcija!

#

Belmont,

Mich.

K.

Juozapas Matijošaitis
Matijošaitis iš Chicago,

ir

Jančis.

Rozalija

111.,

auka-

$4.00

vo

JINIOS.

—

lio

"pasibaidymas/'

dažnai

bai-

(karstą) narių.

X=X

gos.

Tą patį padarė "Draugas" ant
Šimkaus vardo—nei su žiburiu

jo

nesurasi

"Draugo" skiltyse.
/\

=

A

Mūsų socialistų laikraščiams,
matyt, lengviau surengti revoliucijos sukaktuvių apvaikščiojimą,
negu išmesti iš savo skilčių aipgavingų da'ktarų apgarsinimus.
X==X

Nesiskųsk,

ka-d

Amerikoj visą
Čia lija vandeniu, Europoj lija ašaromis.
Jurgis Spurgis.

vasarą, šiuoimet liia.

X=X

,

Vargšas yra parašęs eilę
dramatišku veikalų, tarp kurių
yra dažnai musų scenoje matomųjų, kaij) tai: "Pirmi Žingsniai," "Saliamono Sapnas," "Jono Širdis," "Paskutini
P,anga,"
"Milionai Vandenyje," "Žmonės,"

I

HJ0KEL1A1.

j

NORĖJO DEGTINĖS—

NUSIPIRKO.

"Lizdas Naminio Liūto," "Penk-

Miestas buvo blaivininku
apgy-

Prisakymas,"
"Gadynės
Žaizdos," "Svetimas Dievas ir ventas,
vienos.
kiti. Jisai buvo teatro laikraščio
tas

ir

karčiamų

Bet

nebuvo

nei

policijai buvo
kai-kur degtinė

pra-

kad
"Veidrodžio" redaktorium, nuo- nešta,
yra
Policijos stoties
latiniu "Dramatiško Ratelio" re- pardavinėjama.
žisierium ir pastaruoju prieš sa- viršininkas išsiuntė vieną slaptą

policistą j ieškot tokių vietų, kur
pardavinėja
degtinę. Tas sau ėjo
tėje." Jisai taipgi yra geru pie- ir
vis galvojo,
kaip čia suradus
šėju-tepliotoju.
slapukus.
Susitinka juodveidį.
Amerikoje p. Vargšas yra apie Jam pasirodė lyg tas
butų nuio metų.
Dabar turi 28 metus žvelgtinas;
policistas palengva užamžiaus.
Kilęs yra iš Kelmės šnekina jį:
miestelio, Raseinių pa v., Kauno
Klausyk, dėde! Ar nežinai,
gubernijos.
kur aš galėčiau
gauti degtinės,
ligą

vo

laiku režisieravo "Biru-

—

nusimaudyti.

Anos dvi

komisijos

dėžę,

čcverykai.
valkatų-bomų, kurie
Gerai, palaikysiu ir čia alėPetruli muilu taškyti joje palauksiu, tik
skubink atgal.
no

Maudyklėn atėjo

šiuomi prisiunčlu $2.00 aukų, kurias ir
apie 20
ant tėvynės aukuro, naudai
pradėjo
p.
nuvargusių nuo karės lietuvių. Meldžiu man prisiųsti paliudijimą, naria ir kitokiais budais
-šelpė jo.
kad Petrulis buvo

Kibirkštįs.

Rymas, sakoma, uždėjo interdiktą ant k 11 n. Propolianid kny-

naus.

Br.

sudedu

VIETINES

Arklys
tomas išmintingu gyvuliu.
Yra
daugybė pasakų, kuriose kalbama
apie arklio išmintį. Kai-kas
arklį skaito išmintingiausiu gyvuliu. Atsiminkime prilyginimą
apie "sveiką arklio protą."
Tačiaus išminties atžvilgiu arklį kur-kas pralenkia šuo, bezdžionis ir katė. Tiesa, arklį galima
išmokinti daryti tulus dalykus,
net skaitliuoti, tačiaus tai
yra jin,
taip sakant, "įkalama." Patsai
arklys prie to jokio savistovio
proto nevartoja ir Vargu, ką daro.
Kad arklys neturi, ar visai
inažai teturi, savistovio mintijimo,
galima persitikrinti laike
gaisrų, kuome jįjį sunku išvesti
iš degančio tvarto.
Taipogi ark-

ligos.

—

pina savo gyvenimą. Tą turėtų ja namą?
672. Kokis sąryšis yra tarp viĮsidėti omenin "storuliai." Iš Dr.
durių virškinimo ir akių stovio?
Taylor'o išvedžiojimų matyt, kad
"Valparaiso atradimo" sukakbus kitam numery j)
(Atsakymai
tuvės.
geriausia yra po valgiui apleisti
Šį rudenį sukanka dešimts metų nuo to laiko, kuomet
stalą, jaučianties, kad galėtum
dar daugiau valgyti, tai yra,
lietuviai
"atrado"
Valparaiso.
pusiau sotam. Tačiaus, iš kitos puValparaiso "Kolumbais" (pirmutiniais lankytojais) buvo p. A.
sės, nereikia savęs badu marinti.
"Po vokiečiu Lietuvai bus ge- Ramanauskas
Kasi ink rūkymo, tai Dr. Tay(dabar La\vrence,
lor pripažįsta, kad vidutiniškas riausi"—sako kryžiokų šalinin- Mass.), Dr. A. L. Juška ir kun.
j
pypkės rūkymas nėra blogu da- kai.
J. Vaičiūnas (abu Chicagoje).
Maiki! Tas primena man Šioms sukaktuvėms
Šiur,
lyku. Cigaretai tačiaus yra papaminėti damano susiedą Raulą, kuris pažiūsmerkiami
ir
ir
skaitomi
labai
buvę valparaisiečiai
bartinieji
savo
sergančią motiną žada rengti tam tikrą apvaikščiokenksmingais akims. Kava, su- rėjęs į
filiozofiškai pasakė: "Jeilyg Dr. Taylor'o, turėtų būti tik- lovoj,
jimo bankietą. Tuom tikslu bumotin, greičiaus kojas už- vo du susirinkimu
tu,
gu
tai išryto arba po truputį
paskutinių
po
tai nors bėdos su tavim
vakarienei geriama.
Vidutiniš- verstum,
dviejų savaičių pėtrnyčių šv. Jurkas vartojimas arbatos, ypač su nebūtų."
gio parapijos svetainėje. ApX=X
pienu, esąs neblogu dalyku.
vaikščiojiman nutarta sukviesti
Tik^gi toji "Tėvynė" ir pasiū- kaip galint daugiau valparaisieD r. Taylor sako, kad labai
svarbu yra nesirūpinti, jeigu no- lė prepozišeną L. "Laisvė" tikisi čių, dabartiniųjų ir buvusiųjų,
rima amžių prailginti. Tuom tik- išlošti iš "Vien. Lietuvninkų" taipogi jųjų profesorius ir šiaip
$100,000, o "Tėvynė" siūlo treslu jisai sako, kad
svečių. Bankietas žada buti spagyvybės apdraudmas yra svarbiu veiksniu, čiųjų teismą ir kad abidvi pusi lio pradžioje Valparaiso mokyknuo karės
kadangi paliuosuoja žmogų nuo sudėtų po $700 aukų
loje. Išrinkta dvi komisijos: viekrimtimosi dėlei savo šeimynos nukentėjusiems.
na
ex-valparaisiečių sukvietilikimo, iJmynos galvai mirus.
mui, antra—1programo išdirbimui.
X==X,
O gal Lietuvos Šelpimo FonPačioje Valparaisoje yra dabardas laiko tuos pitijgus, kad butų
tiniųjų mokinu komisija iš trijų
iš667. Koksai
truną

atsilankymas. Praeitos

pėtnyčios nakčia adv. Šliakis ir
Dr. Šliakienė susilaukė
pirmo su*

—

pirmesnėse gentVisus čia paminėtus pinigus, o taiptai tokios giminės žmoKLAUSIMAI.
gi ir $2.00 nuo Jono Dymšos iš Chigus gali tikėtis ilgai gyventi, jeicagos. gavome ir išsiuntėme nariy669. Kokis dienos laikas yra -šelpėjų paliudijimus su gerb. atstovo
.ęu kitos sąlygos nėra kenkianparankiausis blogiems papro- Šimkaus parašu.
čios.
"Lietuvos" Redakcija.
čiams jsivyruoti?
Nuo valgio daug kame priklauKodėl
kupranugaris gali
670.
so
žmogaus amžiaus ilgumas.
išbūti be vandens*?
ilgai
Jeigu žmogus labai daug—per671. Ar perkūnsargis apsaugodaug—valgo, tai tuom jisai trum-

už ką Lietuvai
yra
yra skai- nupirkti?

Garnio

Gydytojai

nuomonėse kaslink

sergu šiądien?
Valkatų užpuolimas.
Praeitą
Žinau, duok pinigų, gausi,
•subatą Danielius Petrulis, kurisiuntiniui; skyrių juos nukentėjusiems sai turi "bekernę'' prie 35-tos —Juodis atsakė.
dėl karės broliams lietuviams.
Štai du doliariu.
gat. ir Union ave., buvo nuėjęs
A. Slavickas.
Thorp, Wis,
į Mark White Sąuare maudynę
Še, palaikyk tą
čfa ma-

kartėse,

gyvulys

savo

—

\

mintingiausis?

skiriasi

Guodotina "Lietuvos" Redakcija!
\ čia prisiunčlu penkis doliarius, kuriuoB meldžiu perduot p. Šimkui pa-

keliose

Sakykite, kodėl visi gimdytogiąsis tuom, kad patsai arklys jai vis prižada gimdyt laikrašsave užmuša, kam
pavyzdžių ne- čius : dorus, rimtus, bepartyvius,
s'toka, nerodo, kad arklys butų populiarius, moksliškus ir t.t.
savistoviai mintijančiu gyvuliu.
Kodėl iki šiol dar niekas neVisai kitoniškai yra su šuniprižadėjo paginidy t'laikrašti: be
mis, beždžionėmis ir katėmis. doros, be
sarmatos, grubijonišką,
Sie gyvuliai apreiškia daug dau- su
melagingumais, su hunVbug
giau sumanumo. Jie patįs savo, apgarsinimais? O įš kur tie attaip sakant, protu prieina prie sirado?
(Juo&'! teta pagimdė.
:1
daugelio dalykų. Su arkliu to Red.).
nėra.
Pas šunį apsireiškia, suX -=X J
lyg tvirtinimų, net tam tikrasai Vienas vyras' "Drauge" rašo:
doros supratimas. Tulų dalykų "Plaukdami šv. Petto
eldijoj, laišuo# nedarys, nors jie butų jam
mingai priplauksite1 amžiną uosnaudingi. Jisai "supranta," kad tą." Tas teisybė,1 tik reik patai negerai butų daryti. Kartais minti. kad šv.
Petro valtis skiriašuo paaukauja savo gyvybę, be- si nuo šv.
valties.
Fabijono
Žmogaus
ilgumas pri- gelbėdamas savo savininką iš paX—X
Drygatskiai, Possadovvskiai
klausą® ne nuo kuno sudėjimo, vojaus. Toksai pasiekimas varTokia, tai bent "Tautos DiePodbielskiai. Tai kodėl lenkai
bet nuo gyvenimo budo. Vienu
gu yra daleistinas be tam tikrų na,"—kaip tai \vilkes-barriečiai
norams
tų Possadovvskių pasi- labai
svarbiųjų veiksnių amžiui proto procesų.
duoti nenori?
surengė. Vienas 'kunigas, ir jo
prailginti yra skaitomas miegas.
Bezdžionįs ir-gi apreiškia ge- "armija," norėjo paauk'ot p. RaLenkai teisina savo geismus Jeigu
žmogus nori ilgai gyven- rokai sumanomo. Bet
jųjų pa- čiūną dievams ant aukuro pagal
lietuvius turėti savo globoj tu- ti, tai geru
pagelbininku tame sielgimas daug kame yra
vien, samojedų paprotį.
f

NUKENTĖJUSIAI

ligonio gyvybe.

so

—

kliudyti taip,

Juodheidis nuėjo, pasuko už
priverstas iš- kampo ir
dingo.
eiti iš maudynės. Kuomet jisai
Policistas laukia ir
svajoja, kad
išėjo iš maudynės ir pareikala- jau
vieną greit turės; tai bus ir
vo

prižiūrėtojo,

kad tasai atidabuvo Petrulio

garbė ir atsižymėjimas
tarnystėje.
Juodis negįržo. Po
trijų valandų
drabužiai, tai prižiūrėtojas įšpranusiminęs policistas parėjo į stotį,
džių neatkreipė jokios atydos i kame
atsiminė, kad savo pažastyje
Petrulio žodžius.
Petrulis tu- to
juodžio dėžę tebeturi.
Jis prarėjo tris kartus šaukti prižiūrėdarys ją, kada pažiurėjo, kas tai
toją. Vos spėjo Petrulis apsi- šelmio
per čeverykai, o ten
vilkti marškir. ^is, kaip
raJa
jįjį už- didelį
pilną
degtinės butelį.
puolė išėjusių iš maudynės valkatų gauja. Sakoma, sargas užDAR TO LIAUS.
;daręs diiris, vedančįas lauk.
rytų

dėžę, kurioje

Petrulio

esama tvirto vyro, ir
Tūlas amerikietis
Lonjisai, besigindamas, du užpuoli- done. Jo draugas, viešėjo
Londono gyku buvo parbloškęs ant žemės.
ventojas, nusivežė savo
Jisai tačiaus negalėjo atsilaikyti labai gražų sodą ant svečią j
kalnelio.
prieš visą gaują ir tapo smarkiai Amerikietis
džiaugėsi,
dairėsi apsumuštas, ir drabužiai jam visai link ir sako:
sudraskyti. Sakoma, laike pešNuo čia labai toli
tynių Petruliui ištraukta iš kigalima
šeniaus keliolika doliarių. Kuo- užmatyt, bemažko ir Amerika mamet policija atėjo, valkatos buvo tytus.
O brangusis, dar
išbėgioję ir jųjų nei vieno negatoliausi
lėję suimti. Petrulis mano skųsti Tik palauk, kaip tos krūvos debesiu
visą parkučio valdybą.
prasiskirs, mėnulį matysi.
—

—

Netikusia tvarka parkučio

dynėse

mau-

JIS

ir

valkatų įsivyravimu
nusiskundžia ir daugiau lietuvių,
kurie sakosi turėję
nesmagumų
iš tų valkatų. Parkučio
lankytojai sako, kat tokia tvarka yra
netikusi ir kad žmonių
naudojimuisi įrengtoje įstaigoje panašus
atsitikimai yra griežčiausiai nepakenčiami.
ReD.

NEBUVO

Kareivis prasikalto,

nuteista

duoti

TAS.
ir

jam buvo

"rykščių košės."

Kuomet jį pasiguldė ir
pradėjo
rykštėmis plakti, kareivis nesiliovė
juokęsis. Ir juo smarkiaus kirto,
juo balsiaus kareivis juokėsi'.
žantas, kuriam buvo
likti tą

Ser-

įsakyta atbausmę, supykęs, užklausė

kareivio:
Kas čia per juokas?
—

Išgelbėjo.

Praeitą nedėldienį
Michigan^ežere prie 79-tos gatvės kuoneprigėrė
jailnas lietu-

—

aš

ne

vis K. S., kurisai tenai maudėsi.

Nu, kaip gi nesijuokt? Juk
tas, kurį jus turite baust.

NES USLEBI7A f '0\J0.

susi- K. S. nemoka

plaukti. Pradėjus
deda kiekviena iš septynių narių. jam
Tūlas Chicagos
skęsti, aplinkui nebuvo masportas u^jo j
Tarp buvusiųjų valparaisiečių tyt jokių narų, nors jie prie mau- begalinių užsiėmimų ofisą ir
paklausė ofise dirbančios
yra eilė lietuvių daktarų, kuni- dynės tenai
paprastai buna. Ant
mergaitės,
ar toji
gų, advokatų, biznierių, redakto- kranto buvo
neparašytų laiško jo merdaugybė žmonių,
rių, kitokių profesionalų ir šiaip tarp kurių nestokavo ir
ginai.
Ji apsiėmė patarnauti.
lietuvių,
pasižymėjusių lietuvių visuome- tačiaus niekas nešoko
Sportas
pą/sakė
merginos vardą bei
gelbėti
ir prašė, kad
nėje asmenų. Pati Valparaiso skęstančiojo. Galop tenai
butų laiške
buvęs antrašą
mokykla yra skaitlingiausiai Ame- Dr. J. Kūlis pamatė
nelaimę ir įrašyta, kad jis dikčiai praturtėjo,
rikoje lietuvių lankyta ir lanko- šoko vandenin. Būdamas
taigi važiuoja \Yorcesterin ant vageru
ma.
plaukėju, jisai išgelbėjo žustan- kacijų. Mergina* skubiai rašė, o
Apvaikščiojimo tikslu yra už- tįjį.
Prie to buvęs. sportas cigarą rukė ir nekantriai
aukė užbaigos.
megsti artimesnius ryšius tarp
visų Valparaisos mokinių; antra,
Bukite, Tamsta, malonus, suBedarbiams iinotina. Šią sa- ilebizavot
parodyti mokyklai, kad lietuviai
tą \Vorsterį,—mergina
jos neužmiršta ir fuom padaryti vaitę atsidarė prie 524 So. Dear- paprašė.
mokyklos valdyboje prielankų born st., Illinois Free EmploySportas pasidėjo cigarą, pasilietuviams įspūdį; trečia, daugiau ment Office, per kur] darbininkrapštė
galvą.
atkreipti pačios lietuvių visuo- kai gali gauti darbo. Už darbo
Wor-r-t-e-u-s, o tegul jj kclmenės atydą į tą mokyklą bei jo- sujieškojimą nieko nereikia movažiuosiu
nai,
į Sodus, Michigan.
je besimokinančius lietuvius jau- kėti. J ieškoma dalbas visokiems
nuolius ir mūsų visuomenę suar- amatninkams, ofisų ir
prastiems I KAIP JIS
T4 PADARU?
tinti su ta mokykla.
darbininkams.
Pranešama, kad
Ex-valparaisiečiai yra»prašomi pareikalauta 500 vyrų geležinkeKartą Napoleonas sutiko kareiatsiliepti apvaikščiojimo reika- lio darbams ($1.50 j dieną) ir /į, kuris buvo netekęs vienos ranluose sekančiu antrašu: Dr. K. 25 "moulder'ių" ($2.50 į
dieną). čos I.arėje.
Drangelis, 3261 So. Halsted st., Esama ir kitokių vietų. Lai lieKur tu nužudei savo
ranką?
tuviai bedarbiai, j
Chjcago, 111.
dar—paklausė kareivio Napoleonas.
ieškantieji
bo, pasiteirauja.
Po ežerais, mūšyje,—tas atDėlei Br. Vargšo.
sakė.
Chicagos
lietuviai neužsimiršo Bronislovo
"Birutės" draugijoje.
Ir nebuvai apdovanotas
Praeitą
kryVargšo (Laucevičiaus), kurisai savaitę "Birutės'' valdyba savo : žiumi ?
dabar jau apie 6 mėnesiai serga susirinkime,
Ne!—kareivis atsakė.
laikytame "Aušroir drauge su savo šeimyna yra je," nutarė
Štai aš tave apdovanoju inaparengti rugpjūčio
kėblame medžiagiškame padėji- 22 d. pikniką \Vilmette miške. 1 10
kryžiumi ir priskiriu tave prie
me.
"Birutės" draugijos pastan- Ištikus blogam orui, arba kito- '
cavalierių legijono.
gomis Br. Vargšo naudai surink- kiai klinčiai, žadama surengti vaO ką su manim imperatorius
ta $75 (rinkėjai—p. B. Vaitekū- karėlį čia
pat namieje, "Mildoje." >adarytum, jeigu aš neturėčiau
jl
nas ir Dr.
Drangelis). Vfsi pi- Tikietai galima gauti iš narių.
ibiejų rankų?
nigai p. Vargšui jau įduoti. PoTave paskirčiau legijono afino Vargšo sveikatos stovis dabar
Permainos "Katalike." Šią sa- < :ieriumi.
;sąs labai blogas. Dvi darytos vaitę dienraščio "Kataliko" reKareivis išsitraukė kardą ir nu-.
Dperacijos nepagelbėjo. Šios sa- dakcijoje jvyko permainų. Iš 1 ;irto ir antrą ranką.
kaitės seredoje p. Vargšas išvež- redakcijos štabo
išėjo p. Pr. Gu- Čia nereikia abejoti, kad jis tą
:a šv. Bernardo
ligonbutin trečia- I jas, ir jojo vietą užėmė p. M. I tadarė, bet žingeidu tas, kaip jis
jai operacijai, nuo kurios priklau-' Zujus, artimas prie
t ą padarė?
"Draugo."
—

<

—

—

—

—

—

—

—

>

—

NAUJI
'/VMus

Kelios!

Api'agia."

iš K. H. liakcr.

pa>tal.;>

Kuršaičiuiė, M. D. Lietuviu .socialistu sąjungos Amerikoje leidinys Xo. P). Philadclphia,
19.15

Puslapių

m.

44.

Kai-

15c.

na

Navickio.

nislovas

Išsimokinimas

Gaidų (Afotu).
Jurgis A. BaroRoeks, Pa. Pusla-

McK*:?s

nas.

16.

piu

Kaina $1.50.

''Tauta. Jos lisybd ir Uždavinys." ParašC* R. Karuža. "Jaunosios Lietuvo-s"
rago,

111.

leidinys

1915

X<i. 4. Chi*

Dapkus, YVest Frankford,
buvo sąnariu L. Ukėsų Dr-

nešti man, nes tnri svarbų reikalų.
Jau bus 2 metai, kaip aš atvažiavau
111., kuris
•st»;8 Des Moincs, Iowa.
Po jo atsi- iš Lietuvos.
Kas greičiaus duos man
šaukė tul-s A. J. Sprindžiūnas, kuris žinią apie mano brolj, tam paskiriu
reikalauju velionio paliktg. turtij. ir sa- $5. Kas pirmesnis? Antrašas:
ko;.i esąs {galiotas per velionio giiniMiss Izabelė Navickaitė,

išjieškotl iš visokiu jstaigų velionio turtą if perduoti jo giminėms.
Yaipgi p. Sprindžiūnas prisiuntė ir
valdišką paliudijimą, jog jis tikrai yra
priskirtas per velionio gimines atstovauti jo turtą.
Ponas Sprindžiūnas praneša, kad
velionis buvęs vedusiu, bet paėmęs
valdišką persiskyrimą jau metai atg.tl ir to persiskyrimo aktus turjs p.

Sprindžiūnas.

31.

Puslapių

m.

Tai mus ii Dr-ja tuomi negali užsitik( ti, nes ji nieko nežino kasllnk jo
Kaina 20c.
persiskyrimo—-gal tas yra netiesa ir
A. Strazdo (Strazdelio) Raštai. potani velionio moteris gali jieškoti
Su autoriaus biografija ir paveik- jo turto. Ir taipgi musų Dr-ja nežino. kokie tie giminės, kelintos kariu. Surinko ir spaudai prirengė tos.
Musiji Dr-stės jstatai rašo:

Gabrys.

Tėvynės Mylėtojų
Draugijos leidinys Xo. 29. Chi1914 m. Puslapių 77.
cago, 111.
Kaina nepažymėta.

J.

1915

Pu.-dapių

m.

72.

Kai-

15c.

na

REDAKCIJOS Ai'SAKYfiAi.
Tiek
p. N3ri» (Wawwat03a, Wis.).
tiktai tegalima Tamistal pranešti, kad

pagarsinome tas atskaitas, kuries buvo mums prisiųstos.
Rasi. kitos atskaitos bus vėliaus prisiųstos.
Patalp. Senis (Er.glevvood, III.).
mes

pinsime sekar.tin

361

So. 33rd

st.,

/

meldžiu

SEVERVS BALSAM OF LIFE

C.

numorin.

ir umai

So. Omaha, Nebr.

Myrtle Pojnt, Oregon.

SEVERA'S

MEDICATED SKIN SOAP

Pajieškau savo pažjstamos Marijonos Jončaitės;
du metai Amerikoj,
yra prie tėvų ant farmų; paeina iš
Girdiškės parap. Kas apie ją, ar jos
tėvus žinotų, meldžiu pranešti adresu:
Izidorius Martinkus,
1212 So. 51st ave.,
Cicero, 111.

NETIESIOGINIS MAITINIMAS.

Paieškojimai.

Bc

apetito, a r1.) a be reguliarišvirškinimo maistas neišduoda
Pajieškau savo brolio
Paunaudos.
Vaistas, kuris sukelia Iauskio iš Kauno gub., Stepono pav.,
Telšių
apetitą, sužadina virškinimą ir Kartenos parap., Patiriu sodos. Jis
pats. ar kas ji žinotų, meldžiu atsireguliuoja išsivalymą, yra netie- šaukit
sekančiu antrašu:
sioginiu maistu. Pavyzdžiui, paMiss Kotrina Paulauskaitė,
imk Trinerio Amerikoniško Kar- 402 Charlevoix st., Point-Charles,
taus Vyno Elixiro sutaisymą, kuMontreal, Canada.
ris užganėdina visus tuos reika-

Si.oO.

Aptiekose. Jos. TriMamtfacturer, 1333-1339 So.

Meldžiu paskelbti apie tai laikraščiuose

panašiai kenčia."
v 181

nptiekininkai

Severą's Preparations
(Severos gyduoles), žiūrėk. kad butų Severos. Jei
sa.vo apylinkėj negalėsi jų gauti) tai rašyk
tiesiog

Reikalingas:—vyras, kuris norėtų
vakarais
užsidirbt
Neatipinigų.
traukdami jo nuo jo kasdieninio dar-

parduoda

W. F. SEVERĄ CO.o

Šokiams

aprubežiuotą skaičių

savo

šėro

augšto talpina 300 ypatų. Joje amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir
Kita

je

augšto talpina

pinigų

ypatų, šio-

400

atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai.

Kainos

Parsamdymui Sekančios:

o

g

5

Lengvomi Išmokestimi.

£

|
i!

Lotas ir medinė 5 ruimų 6tuba
{mokėk $600, rešta aut lengvų išmokesčių.

S g
o

SALĖ.

M

o
c

=

medinis namas. Pirmas augštas
gegyvenimui ruimai; antras augštas du
pagyvenimai, neša randos $75.00 per mėnesĮ, eer mptą $900.00
$7,000
{mokėk tik $1,000, o reštą pati rauda Išmokės.

ii
'<■?. Q

ABIDVI

III.

SALĖS

VIENAM

$10.00 $15.00
14.00 I 20.00
15.00
25.00
20.00
30.00

Dviejų augštų mūrinis manas. Pirmas augštas gestoras ir 4 gyvenimui ruimai, antras
augštas aštuoni puikus ruimai.
Užpakalyje yra geras tvartas ir
angliam sklodas.
Kaina
ras

|

{mokėk

BALIUI.

pas

salės

25.00
30.00

|

jųs
prikemšate juom pilnutėlę pypkę. Taip yra todėl, kad patentuoto proceso pagelba "kandimas" ir diiuvumas išnaikinta.
Jokis kitas tabakas niekuomet nebuvo taip geras, kaip

45.00
50.00
5.00

$1,000, rešta pati randa išmokės.

departamentinlui štorui.

Užima beveik pusę

Kaina

$8,000

bloko.

$36,000

Neša randos per mėnesi $300, per
metą $3.600, tai
per 10 metų išrenki savo visus pinigus ir
propertės
lieka dykai.

savininką:

{mokėk tik $8,000, o reštų pati randa išmokės.
šiame name bile dienų bus didžiausias
departameutinis storas.

Phone Drover 700

RącinasAuga
Perteklius darbo Racino

PRINCE

consino

Albert

didelių

valstijos

linksmybes
rūkymas

Aš turiu gerų

Nežiūrint to, kaip ilgai ir kokiu
hutlu jųs jį rukytumčte, Prince
Albert yra geras ir ištikimas. Jisr.i yra vėsus ir kvapus su skomu, kuris verčia jus mėgti jį daugiau su kiekvienu užsirukymu.

lotų

arti keleto

miestu.

riuos aš

didelių dirbtuvių,

KuometnTanista
bll
V/.
ington av. gatvekarį

vŠ

ku-

atkeliausi Racinan. paimk
YVash1
iki Philips av., pereik kiaurai

Mitchell automobilių dirbtuvę iki Dc Koven arba
paimk
14-tos gatvės karą iki kelio galui—eik
vakarus iki

Tas turėtu užinteresuoti kiekvieną žmogų, kuris mėgsta X
smagu cigaretą arba švelnų pypkės rūkymą.

j

Philips

visur švariose raudo10c. "toppy" raudonuose
ir parankiuose svariniuosh
humidoruose.

Albertą

ir

j pietus iki De Koven.

iCHAS.
212 Mitchell

Win?ton-S*Iem," Ii" C.

Bldg.,

R.

randa išmokės.

Atminkite kad šių visų pro pečių kainos netrukus
pasidvėjos. Dabar yra laikas jis užpirkti kol pigios.

Lotai ir Namai Ant Pašalinių Gatvii;.
vių

Lotai ant Kacine ave., tarp 33-čios ir H4tos
gatpo
»
$
Lotai ant Etnerald ave.. tarp 3u-tos ir 31-mos
po..$
Vienas lota ant Throop st. priešais šv. Barboros

namas

ant

Limo

st.

DAVIS,
Milwaukee, Wis.

450
70C

$ 800
$1.700
st. už $2,000
apačia

Du namai ant Paruell ave., priešakyje G
kambarių
mūrinis, užpakalyje 2 augštų, 2 pagyvenimų medinis,
neša randos $40.00 per mėnesi už

galiu parduot už $1 ant rankos ir po $1 kas
Loto kaina $500. Nereikia mokėt
nuošimčių,
nereikia mokėt, jeigu sergi ar nedirbi. Jau keliolika
gerų lietuviškų šeimynų nusipirko lotus. Kiti žadėjo
pirktis juds. 'Suros ir vanduo pravesta, gatvės išlygin-

tos.

reštų pati

Dviejų pagyvenimų
medžio, viršus muro. už

savaitė.

S;*;

o

Tušti lotai ant Halsted tarp 31-mos ir 33-Cios
po..$3,000

lenkų bažnyčios už
6 ruimų mūrinis namas ant Lime st. už
Dviejų pagyvenimų mūrinis namas, ant Lime

LIETUVIAI!

tautiškas

COMPANY,

tik

Didžiausias naujai statytas aut S
lotų mūrinis
namas, 75 pėdų platus. 135 pėdų ilgas,
prirengtas užstatymui antro ir trečio augštų, tinkamas didžiausiam

dirbtuvių daugybeje ši miestą padarė antruoju Wis-

R. J. REYNOLDS TOBACCO

ir 4

{mokėk $10,000,

visam gyvenimui draugą toje valandoje,
susisukate iš Prince Albert'o cigaretą arba

nose blešinėlėse,
krepšiukuoše, 5c,
ir pussvariniuose

storas

ras

O

..

$3,600

Dviejų augštų

o

VIENA

biznio

31-mos ir 33čios. Parsiduoda Labai

S
h

visų

rupi, kad šią geriausią
užgyventų, o ne svetimtaučiai.
mums

3 augštų naujai pastatytas ant 2
lotų puikiausias
namas, 50 pėdų platus. 115 pėdų ilgas; pirmas
augštas storas, antras ir trečia augštas 4 flatai.
Kaina.. $48,000
Neša randos per mėnesį $435.00, per
metų $5,220.00,
tai per 10 metų Išrenki savo visus
pinigus, ir namas
lieka dykai.

pasidarote

Pirkite Prince

sykio,

sišokti.

kaina $10, suma gali but ištraukta
trumpareikalavimai dauginasi ir šėrų kaina greitame lai-

rūkysite j| taip smarkiai, greitai ir
Nuo jo net nediegs jums
ilgai, kaip norite.
liežuvio.

ant

Šios Propertes Visos Yra Ant Halsted St., Tarp

Susipažonink
Sušiuom Rukymu

jus

ir parduodame ant taip
lengvų išmoniekas kitas visame mieste
negali parKodėl? Todėl, kad męs
nereikalaujame

lotų,

vietą lietuviai

Didesniem baliam, ant kurių laukiama skaitlingesnės publikos, yra parsamdomos abidvi salės.
Tada žemesnėje salėje buva
gėrimams baras ir
stalai 'svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo
draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o
augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa-

3252 So. Halsted St.

liktai

ant

kesčių, kaip

A. OLSZEVVSKI

kuomet

pigios.

yra Ilabted St. tarp 31Kainos properčių čia dar yra
dar galima pirkti# už $3,000,

gatvių.
Lotą čia

namą

duoti.
art trečio

Parsamdymui kreipkitės

JŲS

ir 34-tos

namų ir

banki'-1***;.

gai.

Chicago,

o

Męs turime čia pardavimui keletą gerų biznio

Viena ant antro

suomenės judėjimo. Visi dienos klausimai yra svarstomi rimtai ir teisin-

£t., Rocm 808

Besi-

ant gero.

tą viską galima gauti
jau pradeda ateiti iš Europos milijoniniai užsakymai ant amunicijos, automobilių, trokų, kanj, drapanų ir visko, ko tik kariaujantiems reikalinga, ir jau diduma fabrikų d:rba 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
geri laikai, ir gal dar geresni kaip kada nors buvo.

yra Mildos Teatro namo.

Baliam be programo, gėrimus vartojant
Baliam su programų ir gėrimus
vartojant
Draugijų reguliariškiem mitingam
Kitokiem susirinkimam kainos pagal
sutartį.
Jei reikia, gali turėti kuknią virimui, torieikas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už
primokėjimą $5.00 extra.

Pasiūlo

neišeitų

pritruko ginklų, mašinų, trokų,

dvigubus pinigus.

Šios dvi salės

LIETUVIŲ ŽEMES KORPORACIJA

nigus j tą korporacija,

kad

su
štoru dar galima pirkti už $7,000.
Ashland ave. tarp 43-čios ir 46-tos, kur
yra daug prastesnė biznio vieta, moka už lotus ir
namus du
syk daugiau kaip čia. O llalsted St. yra
daug geresnė biznio vieta u/,. Ashland ave. Kožnas
tą mato. Todėl atminkite, kad ir čia kainos greitai
pakils, ir kas dabar spės nusipirkti, netrukus gaus

SALES

Raumenų reumatizmas ir neu- me laike. Ukėms žemių
ke pakils,
ši korporacija užsiima su pirkinėjimu ir
pardavimu ūkių ir žeralgija reikalauja Triner's Lini- mos, setngiasi pastūmėti priekin lietuvių kolionizavimosi
ir jai bus mament'o.
Jis paprastai greit pa-j lonu suteikti kiekvienam reikalingus nurodymus kaslink pirkimo šėrų arliuosuoja nuo skausmų. Kaina ba ūkių.
UNITED LAND & INVESTMENT COMPANY
25 ir.,50 c.; per krasą 35 ir fx)c.
27 N. Dearborn

Chicago.

blogo,

ir duonos,
Ir štai dabar

Amerikoje.

Antai

Naujos

šėrų lietuviams, norintiems įdėti pi-

av.,

to

karų, drapanų

labai

ir Parankiausiomis

MILDOS

U G A S"

lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis
"Draugo" sandarbininkų skaičiuje
yra rimčiausieji ir žymiausieji lietuvių veikėjai ir rašytojai. Jame paduodama daug žinių iš draugijų ir vi-

Bet nėra

tęsiant karei, Kuropa

gerą

Vcselijoms
Yra Dvi

savo

Tūkstančius

padarė.

mos

Mitingams

fuma lengvomis išlygomis.
AtfclkvjkU reikia A. 01sze\vskio Bankon, 3252

rankas,
fabrikų, geležinkelių ir kitokių biznių privarė prie bankruto.
Fabrikai visur apsistojo, šimtai tūkstančių
žmonių
liko be darbo, namų ir lotų kainos
nupuolė, žmonės
apsistojo statyti ir pirkti namus, viskas užmigo ir
daugumą Amerikos gyventojų badas prispaudė, o
prasidėjusi Kuropos karė dar didesni apsistojimą čia
laikus.

Geriausia biznio vieta

Prakalboms

Puikiausiomis

Demokratai, paėmę valdžių j

tuos gerus

Todėl dabar prisirengkiinė, kad
atėjus geresniems
laikams galėtume iš jų pasinaudoti.

Bankictams

Parduodama mūrinis namas prie
Parnell av. ir 35-tos gat., trimi ai^
štais ir užpakalyj medinis, abu laba.
$500 reikia jnešti, o likusi
pigiai.

už-

pinigus.

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.

Paprastiem šokiam (baliam)
Baliam su programų, nevartojant gėrimų...
Baliam be programo, gėrimus
vartojant ....
Baliam su programų ir gėrimus
vartojant

Ashland

Raplds, lowa

Baliams

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

"D R A

Cedar

Draugijų Atydai.

Prenumerata Amerikoje $5.00 mePajieškau savo brolio Adomo Kroplavimus.
Jis yra padarytas* iš rensko, Deconų kaimo, Panevėžio
tams, $1.00 pusei metų. Kitose šalyraudonojo vyno ir todėl jis pats pav., Kauno gub. Pirmiaus gyveno ee $3.00 metams, $1.50 pusei metų.
Pažiūrėjimui siunčiame vienas nusavyje yra maistu. Jis sužadins Phlladelphia, Pa. Jis pats, ar kas Ji meris
veltui.
Adresuokite:
meldžiu duoti man žinią sežinotų,
virškinimo organus prie darbo ir
DRAUGAS PUBLISHING CO.
kančiu adresu:
duos jiems užtektinai stiprumo,
1800 W. 46th St.,
Jieva Garnienė,
Chicago, III.
kad jie galėtų atlikt savo darbą P. O. B. 423,
Sandwich, 111.
BARGANAS UŽ $1,800.00.
be didelio stengimosi. Atsitiki{mokėk $500, o likusius ant išmoPajieškau savo sesers Kazimieros
me
kėjimo.
užkietėjimo viduriu ir kitose Narmontalės
Patjs gyvenkite pirmame
iŠ Kauno gub., Telšių
ir imkite randą už antrą flia?u tuom surištose
negalėse, arba pav., Kartenos parap., Kulopenų so- fllate Puiki
ant dviejų
tą.
pagyvenimų
per tn piežasti apsireiškusiose, dos. Ji pati, ar kas ją žinotų, mel- medinė stubn.
Vienas fliatas turi
džiu
atsišaukti
sekančiu
antrašu:
6 kambarius, o kitas fliatas turi 4
irgi jis duoda lengvą ir tikrą paMiss Kotrina Paulaiskaitė,
kambarius.
Gražus, ilgas lotas ant
gelbą, o taipgi ir daugybėje skil- 402 Charlevoi* st., Point-Charles,
38-tos gat. tarp Halsted ir Auburu av.
vio ir žarnų negalėse, taipgi silpMontreal, Canada.
Olszevvskio Bankas.
numuose ir nerviškumuose.
Kainer,

Bet

del naudos ty, kurie

Reikalavimai.

Republikoniškos Administracijos, per 12
Amerikoje buvo geri laikai. Bizniai plėtojosi,

nualino

Balsam of Life visi
tio trukdėsiai dingo.

del kasdieninio vartojimo, prausianties, maudanties, galvą, trenkant.
Kaina 25c.

Prie
metų,

fabrikai užė, visi darbininkai dirbo ir kiekvienas

turėjau trukdės} su
6avo pilvu, buvau silpna ir neturėjau jokio apetito. Suvartojus 1 butelj Severą's

[Severos Gydantis Odinis Muilas]

Geri Laikai Vėl Meiną.
dirbo gerus

Skaityk, ką Mrs.
Martin Pagae iŠ Moquah, "Wis. mums nosenui parašė:
"Aš
noriu jums padėkoti už jusu Severą's
Balsam of Life. Aš

Odos sveikumas daug priguli nuo inui'o gerumo. Mes patariame vartoti

Speciališkas Komitetas,
A. Gailius,
Parduodu arba randavoju barberne.
Dr-stės pirmininkas,
Biznis išdirbtas per 25 melus.
PrieW. Baranauskas,
žastis: savininkas turi du bizniu. AtTurtų raštininkas,
sišaukite sekančiu adresu:
raštininVas.

v

pajusi jo sveikinančiu ir stiprinančiu veikJisjų ypač rekomenduojama gydymui nerviškumo, dyspepsijos, nuolatinio sukietšjimo, laikinio
drugio ft sustingusių jakmj. Scnstanticji, seni ir
silpųi ži$<>nės ras jį labai geru.
Ivaina 7oc.

Ant Pardavimo.

Shilling,

[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]

mę.

atsišaukti sekančiu adresu:
Liudvikas Staneviče,

S. P. Camp 3,

-

Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesiduok suvedžioti. Nedaryk bandymų,.' Vartok

bo, męs išmokinsime, kaip galima
lengvai uždirbt pinigus tarp savo
draugų ir pažjstamų. Jeigu Tamsta
Putai męs atsišaukiame per lietunori pagerint savo buvj ir nori žengt
viškus laikraščius, ar ne atsilieps jo
pirmyn šioje pasaulėje, tai rašyk pas
neturi
moteris, jeigu
valdiško persi,uius, o męs prisiusime pilną išaišskyrimo, arba pirmos kartos gimines,
kinimą. Patyrimai nereikalingi. Męs
Suvienytose Valstijose gyvenanti, ar- Tamstą išmokinsime visko ir tas nieba kad kas priduotų velionio tėvų,
ko nekaštuos.
arba giminių iš seno krajaus antrašą.
Manpsor,
Kaslink velionio reikalų kreipkitės Room
154 W. Randolph st.
35,
sekančiu antrašu C. Shilling, Box 92,
Chicago, Iii.
E. D. M. Sta., Des Moines, Iowa.
Dėl patvirtinimo šio atsišaukimo
Į pasirašom Dr-stės viršininkai:

P. Rakiel,
Protokolų

na

BlLiVO SKAUDĖJIMU

SU

Tajieškau savo dukters Marcijonorf Stanevičaitės, kuri, dveji metai
atgal, gyveno prie 3127 Union ave.,
Chicago, 111. Ji pati, ar kas ją žino,

Jeigu sąnarys numirtų neturėdamas
čia jokiu giminiu, tai likusius posmertinėa pinigus turi nusiųsti j Lie-

tuvą tėvams, broliams, arba seserims,
jeigu vedęs, tai pačiai ir vaikams, o
tolimesniems nesiunčia. Tai reiškia,
Debatai J. i. F.ttoro su D-r n R. jeigu vėlionio giminės yra tolimi, tai
/'. Rrou'n." Vertė J. /.aukis. Iš- męs negalim p. Sprindžiu"'.;! išmokėti tuos pinigus, kurie atliko nuo paleido "Darb. Halsas."
Haltimore, laidojimo velionio kūno.

Md.

turrnno

metai

likosi kės parap., Gelsodžio sodžiaus.
Joe
pėr nežinomas ypatus Sta- pats, ar kas jj žinotų, meldžiu pra-

ros

Parašė ir išleido

savo" pusnrolio

Jau 10

kaip Amerikoje; pirmias gyveno Chicagoje, dabar nežinau, kur jis randasi; jis paeina iš Kauno gub., Telšių pav.,' Lu

DES MOINES, IOWA.
Gegužio 1 dieną 1915 metų

Sulipino i užmuštas

Alena

Pa.

Pajlesicatf

DRAUGIJŲ REiKAU J

6

$1,900

$4,200

ruimų medinė stulndė ant Pamali ave. tik
$1,000
Du puikus mūriniai narna' ant Normai ave.. neša
randos $48.00 ant mėnesio, parsiduoda už
$4,000
Ant NVallace st. du lotai, ir dviejų
augštų mūrinis
namas, du pagyvenimai, po 4 ruimus kiekvienas už ....$3.850
Ant Wallace st. 6 ruimų mūrinis namas už
$1,80:
Ant Emerald ave. arti 32-ros gatvės puikus
augštų, 3 pagyvenimų mūrinis namas, neša randos
ant

mėnesio, parsiduoda už

$45.00

Visos šios propertės parsiduoda labai lengvomis išlygomis. Dasižinokite

A. Qlszewskio
3252 So. Hal ted St.

$5,500

MOKYKIS BARBERY8T£8.
Męs išmokiname šio lengvo, šva
raus ir greitai išmokamo amato
i kelias trumpas savaites; geriausi
įrengimai; expertai mokina; {rankial suteikiama; darbas kiekvienam žmogui;
ateikite pamatyti raus arba rašyklit
uždyką gaunamoms informacijoms.
BŪRKE BARBER SCHOOL,
610 W. Madiaon et.,
Glvcayo, l!l.

V

Teleskopai
r

ir

Męs

1415 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILL.
Storas atdaras
kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti
atdaras iki 11 vai. vakare.
Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare.

Išrėti ir buti pats ant savęs ponu.
mokęs barzdarikutystes, busi liuosas

LIGONIO

Kasykite—o gausit#

smulkmenas

visas

dovauai.

1

PIGUMAS!

GORfcON,

S.

PILNAI DARBO VISIEMS.
Kodėl osl nenaudingu, Jeigu sn i.\a
iais iškaščiais gali išmokti gerą. ama
tą; kur f.ik tinka ten gali darbą tu

visoj pasaulyj.

DRABUŽIŲ

banklurlai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė-*''
dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius
pas mus. Vyrams Ir vaiknams
padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki
$50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotus nuo $25.00 iki
$60.00 ant
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir
brangiau.
Naujas ir truputėlį dėvėtas kelinėB nuo $1.00 ir
branginus.
Valkti sluta.1 $2.50 iki $7.50.
Skrynios ir valyzal.

Stereoskopai.

rr

YRIŠKŲ

neesame

ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JE! JISAI HEPB1SUL1 PRIE

Nouso-

Barber, Halrdresslng ir Manicuring Mokykla, 1202 Penn ave., PittsSeniausi ir atsakančiausl
burg. Pa.
mokykla apielinkėje. Pasiklausk iikoff'o

nar.čitj.
Mes

darbus

visokius

duodame

Jų

Jidntar.tlenis.

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

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

Jei

nori

savo

namuose

praleisti laik<i

linksmai

Didžiausia Lietuviška

Naminiu Rakandų
(Furniture) Krautuvė Chicagoje.

ir

žemių
pamatyti
svetimų
miestus,
gražiausius daržus, sodus ir puikiausias
viso svieto vietas, lai nu-

JAUNOJO ATYDAI.

sipirk Teleskopą bu stereoskopais (5 serijos, 174 visokie paveikslai) už pačią

S.L.A. Sekr.
New York City.
,v ieao TeiesKopo

Kama

75c.,
už

o

parduodam viską

Norintieji nusipirkti ouikl'us, tvirtus, graž:ai padirb-

pigiausią, kalną— $2.20.
$3.45, bet perkant sykiu,

B serijų

tus, naminius rakandus (Furnužeminta kaina, tegul atsilanko j mušu krautuvę, kur ras didžiausį pasirin-

$3.20.

Kataliogą, Teleskopų, Stereoskopų

niture)

visokių knygų prislunčiame

ir

uždyką..
Reikalaudami adresuokite šitaip:
3252

<

So.

LIETUVA
Halsted ctr.,

PUBLISHING

CO.,

Chlcago,

kimą visokių namie reikalingu daiktu.

III.

Dabar Jau Galima

lovos

Atvažiuot iš Lietuvos
ir

į Lietuvą.
v*

šifkortės atvažiuoti iš

DiDŽIAUSIS
Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas.

gelsko į Chicagą kaštuoja $71.00
Petro-

Chicagos į
$64.60
gradą (Peterburgą)

PETRAS VAITEKŪNAS

Keliauja Šiomis
valstiją.

dienomis po WiaPas j{ galite užsirašyti laikraščius "Lietuvę," kasdieninę "Amerikos Lietuvę" ir užsimokėti

eonaino

Kelionė

ima tik

13

dienų per

vandenį.

"LIETUVOS"

prpnumfcratę.

Šifkortės ir pasportus

gausite

puslapių

didelio formato.

"Pasaulis"

kainuoja j

$1.00, j pusę 65c.
1

Bankoje

3252 So. Haisted St.

Chicago,

Metų uždyką.

Rašomos Mašinos.
Pigiausios ir geriaurašomosios maši-

C. KENTRAITIS PUB. CO.,
448-450 Leonard Street, N.W.

RAPIDS, MICH.

j

už

gražiai,
už

kaip

$100.

sistema taip paprasta, kad kiekvienas,
paėmęs ją į savo rankas, iš pirmo sykio supranta, kaip su jaja raJos

ir

šyti.
Kataliogą
rašomųjų
mašinų ir visokių kny-

ay

yriBiuuumme
uzayKę.
««
Agentams ir perkupčiar.:8, perkant kelias mašinas, duodam
ger^
nuošimtį.
4
Reikalaudami adresuokite Šitaip:

Pinigus į Lietu-

vą-Rusiją

taip

mašina, pirkta

PINIGAI

Persiunčia

American"

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

Geriausiai, greičiausiai
pigiausiai

(typewriters)

"New
$10.00.

ir visas da-

lis svieto

įr parduoda
Šifkortes

LIETUVA PUBLISHING CO.,
3252 So. Halsted atr.,
*

A. OLSZEWSKIO
,BANKA

Chicagc,

|||,

f

3252 South Halsted Si
CHICAGO, ILL

International Harvester
Kerosino Inžinai
Vėsiausia vieti Chicagojc Tai

Moeul -Titan

MIL&A-TEATRAS

■

Todėl į šitą Teatrą ir daugiausiai žmonių atsilanko, kad čia ir karščiausioje dienoje yra vėsu.
Mat šitas Tceatras turi
geriausi;) ventiliacijų sistema, kurios pripildo ii švifžiu ir vėsiu oru kas minuta.

Kainos šiokiom dienom 5c ant
balkono, 10c žemai.
Subatom ir nedeliom 10c bal-

konas, 15c žemai.

Mūsų patarimas—imti I H C kerosino inžinus, pripažintus už
tobuliausius jų padaryme; nuodugniai ištirti jų visas dalis ir
pavartoti juos kaip papėdę darant palyginimus su kitais
inžinais.
Tas tai yra vienatinis būdas teisingai išsirinkti
geriausi inžinų
dėl tokio darbo, koki jųs norite atlikti su inžino
\

bepartyviškas

laik-

raštis, tarnaujantis jaunimo
ir kultnros Teikalama. Talpina daugybę Įvairiausių iinių. Didelio formato, 8 pusL
Kaina tik $1.50 metama, o
85c. paso! metų.
"Ateiti" ižleilinžJa bendrovė, Inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas užsirašyti "Ateiti". Reikalaukit vieno numerio

su

gazu »ir alkoholium.

Apart to, pirkdami I H C inžlnį, Įgysite nekurį prie inžino
patarnavimu. Inžlr.as tai da neviskas, ką. jųs gausite už savo
pinigufC
Tą patarnavimą, verta atsiminti.
Susipažinkite su IHC inžinu arčlausiojo pardavėjo
sankrovoje kur jie parsiduoda. Reikalaukite nuo jo
musų jdomauB kataliogo, ar

rašykite

pažlur§Jlmul nždyką.

mums.

International Harvester mašinos
laimSjo trisdešimts tris pirmas
dovanas San Francisco,
nustatydamos

Adreauokit taip:

naują pasaulio rekordą.

"ATEITIS"
366 W.
Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

pagelba.

IH C kerosino inžinai MOGUL ir. TITAN yra daromi
visokio
didumo nuo 1 iki 50 arkliu pajiegos ir visuose
užgirtuose stiliuose: pastovus, ant medinių pamatų bei
lengvai pernešarili; su
stačiu ar gulsčiu katilu ir atšaldymo kaminu. Jie kūrinami
gazolinu, kerosinu, o kartais ir su žemesnės rųšies aliejais,
taipgi

"ATEITIS"
"Ateiti* yra

krus perka Inžlnų, neturėdair s nuovokos apie
i^žinus,
—rizikuoja. Jis negalės žinot ar
jis^turi geriausi inžina dėl
darbo, ar ne, kol nepažinos lnžlnų lr nepadarys palyginimų.

ŽMOGUS!,
savo

~0

$2.0"0

pusi

2-50
3.00

pas

15
10
25
05

Popiežių

4 Allumna ir Kitos Pasakos
95 Gyvenimo Va'zdeliai
126 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių

Apdaryta^

157 Karės Laukuose
191 Laikrodininko Atminimai
1D5 Lietuviskos Pasakos Įvairios.

bei Velnių.

Dalis I

340
343

ir

South Halsted Furniture House
Teleplione Drover
700

3224 So. Halsted St.

Pasais Yairios.Į

Dalis IV.

Bernas

$1.25
$1.25
$1.50
$1.25
$1.50
$1.25
$1.50

V.

.'.

Pragaro Atgijimas
Raistas—The Jungle.
85c.
Apdaryta
Revoliucijos žmonės
...i.
Romanas.
Rymas.
$1.15. Apdaryta. .... t
Sapnai, pasakaitės
Sidabrinis Kryželis
Simukas ir Magdutė
žmogus Nepliuškis
Pkmokslal Išminties ir Teisybės.
Robinsonas Kruzius. Morališka Pasaka
Akis už Ak j, Dantis už Danti

'j

laukus
liaus yra,

pasibovinti. Dar įpiejeigu turi gražų siutą
išvažiavimui. Kainos labai že-

.40
20
10
15
10

Y..
:

15

Lig Ausies.

t

i'.i. .4J./.
.-

10
20
10
25

Utarninke, Ketverge, Subatoj,

Nędėliomis
ligi pietų.

Bridgeport Clothing

3246-3248 So. Ealsted St.

Co.
Chicago, 111.

20
20

Bell

20

System

25
20

15
26
15

.15
25
.T5-

$1.00

Šios Gadynės Biznio Dvasia.
"Kuomet Tamista paimsite telefon; ir pašauksite mus,
tai męs Tamistos pranešimu duosime
greitu ir rūpestingu atydę."— Iš apgarsinimų literatūros didelės Chicagojo
*
biznio įstaigos.

$1.00

felionl

20
75

Tai yra pavyzdys šios gadynės biznio
—telefono artimumas

BREVIORĖLIAI.

2912 Brevlorells

30
70
90
.90

i.

.v..

60

Taipogi- :"Lietuvos" Knygyne randasi- visokios svetimu
spaudų Lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje.
Agentams ir perkupčiams duodame gerą nuošimtį.
Reikalaudami Katalogo, kuri prisiunčiame uždyką,

pinigus,

adresuokite

arba

šitaip:.

prie jojo.

Kuomet

jųs telefonuojate, tai jųs visuogalite tikėtis atydos ir rūpestingumo.
Šale to, tai yra lengva, greita, ekonominmet

ga.
Bell vietinės ir Tolimos
suteikia

Distancijos linijos

jums progą telefonuoti

bile

bile kada.

:;

i

International Harvester Company of America
CH1CAGO

A.

OLSZEVVSKI,

Pres.

Chicago Telephone Company

(Incsraantni)
yiKvrfvraRO/

USA

Ck«|Ma Vteniį lAc&raiclc VihntbM Oihill Mm

3252 S0. HALSTED

ST.(

CHICAG0, ILL.

kur ir
•

LIETUVA PUBLISHING C0.
<

„

10

Apdaryta,
1149 Apsireiškimai Atmosferoj arba Meteorologija
Apdaryta
1161 #Biolc«ija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus
1182 Dvi
} Tolimų šiaurę
1190 Gamros istorija. 50c. Apdaryta.

ir

$25 dabar $19.75
daug siutų nuo

15
.10

(įl44

siųsdami užsakymą

turime

ir

Storas Atdaras
Vakarais

.10
40
20
10
15
50
20
10
15
,10
10
15
10

kožnas gali nusipirkti.

rinkimas dar geras.

45
10

:

į f

$28, $26

20

Atsilankymas, Komedija

P
į-

ir

Siutai

$5.00 iki $20.00
Pasiskubink, kolei pasi-

20

$1.50

Drama
922 žmonės.
*v..-į *;
976 Eilėmis ir Proza
986 Girtuoklių Gadzinkos
987 Gyvybė
>.
1014 Keplos Kančios
Eilės
1069 Pirmieji žiedai.
1080 Revoliucijos Dainos
".
Akyvi apsireiškimai Sviete
1145 Apie žeme i rKitus Svietus, Jų Buvj ir Pabaigą.

<r

mos,

Taipgi

$1.15
,-.v»

?....

.........

Dabar laikas pirkti
dailias draDienos yra graIžios. Kožnam miela
išvažiuoti

į panas, ir pigiai.

15
25
20
10

:

351
409
485
496
600
642 Consiliuto Facultatis
656 Deklamatorius
657 Dėdė 1 At/vžiaavo
658 Draugas, drama
679 Geriaus Vėliaus Negu Niekad
683 Guminiai Batai. II. Nuo Ausies
722 Jonukas ir Marytė
737 Katriutės Gintarai. •
743 Kunigo Gramulos Raštinyčioje
760 Lizdas Naminio Liūto.
761 Linksmos Dienos
771 Medicinos Daktaras, komedija
773 Migla.
Komedija

2914
2915
2916
2917

Chicago.

SIUTAI.

$1.00

v

Nakvynė
Pasaka
Olitipa.
............ v.,'m
Pagal Įstatymus
Pasaka apie Kantrią. Alenų. ...."I",
287 Pasaka apie Adomų ir Jievų.
Ponas

atidaryta vakarais:
Utorninkais, Ketvergais ir Subatoms.

20
15

....i:
Apdaryta.
Makaro Sapnas.
Apysaka
Maxim Gorkij.
Pasakojimai
Namelis ant Volgos

298
305
325
327
330

Krautuvė

$.150
$2.00

196 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis II. .....—'.
Apdaryta
197 Lietuviškos Pasalios Įvairios.
Dalis III;
Apdaryta
216
220
245
246
265
275
286

v

35
15

Apdaryta-

198 Lietuviškos

pigiai.

Atkreipiame atydą, kad pirkdami pas savuosius
pakeliate
lietuvišką pramonę ir abelną gerbuvj visų
lietuvių.
Patėmijame, kad pirkdami pas mus nebusite
nuskriausti arba apgauti; mūsų tavorai
yra atsakanti ir visuomet bus
jumi sąžiniškai tas pats tavoras
atvežtas, kurj pasirinksite.
Reikalaujantiems duodame lengvais išmokėjimais.

$2.50

840 Prieš Vėją NepapusL
867 Sulyg Naujausios Mados
869 šalaputris.
Komedija
871 šiaurės Karžygiai
908 Vyrų Vergija,
Komedija
920 žilė *ti&lvon—Velnias Vuodegon.

f sj Teatrą daug žmonių atsilanko, kad
čia ui Se mato Kraiesnj
Teatrą, kaip vidunniestyje ui SOc,

Naujas Savaitini Laikraštis

Kristaus

837 Pono Feliso

Ir da Todėl

M1LDOS-TEATRĄ.

Vaišes

774 Mindaugis, Lietuvos Karalius
775 Milionai Vandenyj
787 Nastutė, 2 veiksmų Drama
827-Perskyrų Teisėjas, komedija.
828 Pietro Caruso
830 Piršlybos.
Komedija
831 Pinigų Nėr. -Sceniškas Vaizdelis
832 Pirmi žingsniai

3138-42 So. Halsted St.

Prasideda 7 valandą kas vakaras
Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po
pietą.
Jei nori linksmai praleisti valandą ii.iofo laiko ir atsivėdinti vasaros
karščiuose,
tai ateik j

pusi

Daagaus Augštumas ir žmogaus Senumas.
Dievas, Dangus ir Pragaras
Gyvenimas šv. Tėvo Popiežiaus Benedikto IX.

2895,Biblija

Bios

Adresuokite:

nos

GRAND

2590
2593
2596
2626

padi-

užsirašo ir užsimoka prenumeratą, tai tas gauna iki Naujų

KNYGOS:

4.00
Lietu kiškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškos
kalbų vienoje knygoje. Formatas ir apdarai tokie krip
No. 2117. Pusi. 1274
6.00
2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No. ,2118, tik
apdarytas pilnai
(Full Morocco) brangia Morocco skūra
7.00

'"Pasaulis"
Kas dabar

dame labai

2118 ŽODYNAS

metus

d. bus

gruodžio
dintas iki 8 puslapių.

nuo

A. 01szewskio

IŠLEISTOS

2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalbos, 439
Kietais audimo apdarais
2117 ŽODYNAS Angliškai-Lietuviškos
kalbos, 835
Gražiais "Half Morocco" skuros apdarais

"PASAULIS"
Visuomenės bepartyviškas laikraštis išeina kas ket vergą 4

$ 8.00

•

Archan-

Išvažiuoti iš

pirmiau buvo $12.00 dabar

Dideli, gražus stalai pirma buvo $24.00, dabar
10.00
Puikus virimui, bei kepimui gazu pečiai
9.00
Geras anglims ar medžiams
pečius
25.00
ir daugybė visokių namuose
reikalingų rakandų, taip pat labai
pigiomis kainomis.
0
Nepamirškite kad dar turime užsilikusių
ledaunių (IceBox)
ir kūdikiams
vežimėlių (Baby Carriage), kuriuos dabar parduo-

Bell

Telephone Building
Oftcial 100

Lietuviški) Ki)|jftlrautiiyė.

Jau Išėjo Iš Spaudos

MylStojai genj knifgų, norinti
iSlavinti savo protą ir išsimokinti
angliSką kalbą, kviečiami pirktie
Knygas iš mano krautuves. Čia
g3anama visokios-1 i ei u vi škos

knygos, taipgi angliškps ir lenkiSkos ant užsakymo. Scenos mylėtojų rateliai imdami, ikorapletut,
3.
gauna papiginta kaina. Krautuve

VEIKALAS

adara kas vakaras.

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

901

MILŽINIŠKAS

M. J DAMIJONAITIS
W«»t 33-rd SI.,
CHICiGO,

TIKĖJIMU
*

r

ISTORIJA

.J'

ILL.

F. P. Bradchulis
Attorney

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

& Counselor at Law

Lietuvis Advokatas

3C N. LaSalle
Stiek

C itigo, III.

SI,,

Eubangt Bldg.,

daug vaizdingesniu.
Šią milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant visai eilei kitų mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje
mokslininkas D. P. Chantepie de la Saussaye. Lietuvių kalbon vertė J. Laukis.
Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių
ir baigiant dabartiniais laikais.
Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmogus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažvalgose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikėjimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne-

Room: 1101-11II

Telepbonc Franklin ii7i

6]fv. 3112 s. Haisted St., arti 31-so
1 elephooe YartU 3159

LIETUVIŲ LIUTERONŲ
ATYDAI.
Iš

priežasties europinės kares
dabar negalima gauti jokių
knygų iš Europos. Bet męs da turime

3252 So. Halsied St., CHICAGO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoįe.
{steigta 1893 metuose.

valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeparto.
PRIIMA

pinigus taupininiui

vieno Doliario iki didžiausiu sumų ir moka už

nuo

juos

3 procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir

išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius

lengvų

storus ant

Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATV AŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus
važiuoajnticms Lietuvon, Rusijon.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, biir

po keletą lietuviškų liuteroniškų
maldaknygių ir giesmių knygų savo
krautuvėje, ir pas pas mus da
galite jų gauti.
Todėl, kurie reikalaujate minėtų knygų, tai pasiskubinkite, kol
jų turime, nes šioms išsibaigus, negausite niekur, kol karė nepasibaigs. Rašykite urnai, o prisiusime
kataliogą.
LIETUVA PU3. CO.,
3252 S. Haisted str.> Chicago, 111.

Lietuvoj

nė

titulu

bei

ant

nugaros.

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

Amerikoj

Kiekvienas skaitantis

VIENYBE LIETUVNINKU

buti

inteligentišku

save

lietuviu

apšviestu

ir norintis

privalo būtinai perskaityti

šią knygą.

Eina jau 30-tus metus.
Prenumerata $2.00 metams; $1.00

pusei metų. Kanadoje $2.50 metams;
$1.25 pusei metų. Angll|oj, Lietuvoj Ir
kitur $3.00 metams; $1.50 puse! m.
Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai
Knygų katalogą siunčiame ant pareika-

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

vagis,

šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje.
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu lietuviškai
parašytu veikalu toje šakoje.
N
Knyga yra didelio formato, gražiais tvirtais apdarais, nugara ir kampai skuro':, šonai audimo, aukso

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai savo biznj vesti.

ne

galima suprasti žmonijos vystymosi, ieigu nežinai, kaip
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti

lavime devanal.

ugnis negali prieiti.

J. J. Paukszftis & Co.

Reikalavimus

Siųskite Antrašu:

120-124 Orand Str.,

Lietuviai iš

kitų miestu ir farmų gali šioje Bankoje atlikti

savo

Brook'yn, N.

reikalus per laiš-

X.

Lietuva

Rašykite adresu:

:kus.

DBNTI8TA*

tfiSiS-hmpn 3Ulr Si. flilttid r>l

CHICAGO, ILL.

atvažiavusius IŠ KITUR

MELDŽIAME aplankyti

Nedeliomi

nuo 9

ryto

nuo
nuo

J

3252 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

Ir musiį Banką.

8
8

iki 1 po

OLSZEVVSKI, Pres.

(IjPMlMI Urtvtllltt.) x UICAM, ILL

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis

A.

Dr.O.CLHEINE

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St.,

Publishing Company

Tel. CanaI 5395 Į

iki 9 vakaro^'
ryto iki 6 vakaro.

ryto

Carui. 2113

J. G. Mezlaiszkis

:

A M

Kontraktorius ir

pietų.

DR. A. YUŠKA

;

LIET UVIŲ DIENRASItt

Gcneralis

•

E R IK C T'

Namų Statcjas.

VISUOMENES,

2302 S, Leavitt St, Cbicafio

Literatūros ir Politikos iliustruotas

LIETUVIS GYDYTOJAS

*

1749 SO. HALSTED ST

H

Laikraštis

Lietuvių Dienraltis "KATALIKAS" paduoda vėliausias iinius apie karų ir
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pilnus indpmių straipsnių.
tautišeina
Dienraštis "KATALIKAS"
Amerikos

Joseph J.

jhias,

Savininkas

ii. Wood St., Chicago.
Priimamo pinigus ] Banką užčėdlį.4į*ui nuo vieno doliario ir daugiaus
lr mokame trečią proceulų rūtomis
siunčiame pinigus J viaut met'j.
6;.2 svieto dalis pigiai, greitai ir tel
aingai, o svetimų žemių pinigus maiParnėme, perkamo ir parduodame.
duodame fcifkortes ant visiį linijų J
kiajų ir* i'» krajaus, taipgi tikietus
aut geležinkelių po viaų Ąinsriką lr
tiuropų.
Musų Danka ISdttba visokius raStus

4600-4602

lr dokumentuu visose Jplbose lr duoda rodą lietuviams visokiuose ataltikimuose ir reikaluose ypitiškai tr
vlršmln6pt' iaisKUd. Tik kreipkitės
Lc

1

anu&su.

MAS NORITE?

Phon* Orover 5052

GERIAUSIAI PADARO:
Rusiškas Dovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, išrandavojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje-

-Rtisijoje.

Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon•Rusijon Ir visokius kitus rejentališkus rašius padaro gerai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skoi519.tr pinigvs,
palietus Rusiškuose Bankuose.

Visokiuose reikaluose
Informaciją suteikia dykai.
Dčlel informacijos Chlcagiečiai kreipkitės
kitu miestų raštų, adresuojant:

n*m4iT«/

Ttl5INQ0J

PflSLdPT|J

Binro
ihuiu
Yalandos
noremj

toti

asabiškal,

o 13

LIETUVOS REJENTAUSKAS BIURAS
3252 So. Halsted St.

w

_

Chicago,

111.

Nuo 8 ryt0 1141 G valt£*;0- Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryte iki 9 vakaro.
Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

::«oti

Tv*WiftfP«uOA

Knyga dydžio 5 1-2 *8 colius
Tai yra na/idinjįiaiuia kn vgą moterims ir kiekprivalo jątu lti. Su pareik ainis. Pri•

.itnskų2'tc kronos tinkleliais, o tuofaus aplaik\jHt tą įdomią ir naudingų knyįą. Adrisuokitc:

VALASKAS

M.G.
349 Ueislngtoi Avc.

Chicagc

PKCHE C ROVER 4247

D r. J. JONIKAITIS

MEDIKAS IR CHIRURGAS
4611 So. Asllanl

Ave.,

CH:ago.

f

GERIAUSIOJE VIETOJE.

Plet-rytinis kampas Emerald ave. ir
33-čios gatvių, 48 pėdos plotis,
125 pėd. ilgis.
Tinka visokiam
bizniui.
Parsiduoda už $3,500.00
3236 So. Union ave.
Lotas 25x125.
Parsiduoda už
$950.00
3012 Emerald ave
$650.00
3020 Emerald ave
3024 Emerald ave
3040 Emerald ave
Parsiduoda arft

>675.00
$675.00

$700.00

lengvu išmokėsčių.
Ar jųs žinot-?, kad šitie lotai, yra

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų ir vaikų ligų specialiste

Ofisas
1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir WoodgaU
i bene Caflal 1203
Valandom
6:80 iki 12:00 ral ryto
ivt 7X0 iki 8:00 v&l. vak.

Rezidencija
5208 W .Harrison

Street

Tel. Aastm737

ix c

Kodčlioms
tuo 9 £0 iki lS.-OOvaL ryto

Valandos;
tiktai Iki 9:00 kiekviena
pyt|

LENGVAS GYVENIMAS ANT PIGIŲ
ŽEMIŲ PIETUOSE.
40

ar

MOKINAMA:
kalba nuopia- Lietuvių 1
dinas iki augšėlauslal Vokiečių
"."ar<!
Kus* ir (
Aritmetika
J
Lenkų
Augštesn. Matematika Knygvedysle Orairait.

3.00.
1.75.
1.25.
7.00.

Angly

Istorija, Geografija

Laišku rašymas

Politiška Ekonomija
Prekybos leisis'r
G. I.evcskii. Vedėjas Mokyklos

TAIPPAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Kningiį ir Muzikos Krautuve
sados

it06 So. Halstea St.,

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus viadresuokite šitaip:

N

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

SJjIi

3248-53 South Morgan Street

Chcsgo.

DU-KART NEDELINIS LAIK-

RAŠTIS

/aFi

CHICAGO, ILL., U. S. A.

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo
(Knyga Išrodanti Paslaptis Maglkų).
visokiems magikams
savo visus sunkiai

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, įtikėdami
Nemažai jaunų vyruku, nepatyrusių,
ir spiritualistams.
uždirbtus pinigus sukišo j pragobėlio magiko kišenių.

*

išnaudoti, nusipirk knygą: "PaUžtai nesiduok bent ant toliau savęs
išrodaina visos paslaptjs šviesoje
slaptys Magijos ir Spiritizmo," kurioje
ir burtų paslaptis ir jas sumokslo,
šioje knygoje atrasite visas monų
ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir jų
prasite, nes aišKiai aprašytos
262 puslapiu, kaina su prisiuntimu j namus
darymo budai. Knyga yra
60 centų.

tiktai

Iš kitų vietų užmokesti galima
Adresas:

N. J.

<fimlĘį0^
•.

Eina jau 25 metai

Utarninkais ir

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

::

Chicago, Illinois

TELEPHONE

Adresuokit taip:

W. B. BOCZKOVVSK!

Geriausia Akušerka

0. Jonikiene
(Kampas

34 tos)

Chicago, III.

CO.,

Mahanoy City, Pa.

GERA PROGA!
i

DROVER7215

3364 S. Halsted St.

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams $2.55
„
pusei meti; $1.25

Damijonaitis,

901 West 33rd Street,

.'///

"nrtm e&usK.

prisiųsti pačto dvicentinėmis markėmis.

akrų
valstijose ArkanLouisianos duos Tamstai praA. J. BIERZYNSKI, pres.
gyvenimą nuo pat pradžios ir pabankon pinigus ir moka 3%.
Priima
ant
kelio.
Mišstatys Tamst"}
turtų
duokų kompanijos 'atiduoda žemes iš Už sudgtua pinigus mūsų bankoj
lš kurios parapo nukirstų miškų nuo $12 iki $15 dame Čekių knygutę,
tinka visur. Skolina piniuž akrą. Du vaisiu j metus ant tos gyti Čekiai
Estate. Perka ir parduopačios žemės. Apsigyvenimas svie- gus ant Real
namus ir lotus. Išsamdo bankines
da
turgymių jau pradėtas. Prisivienyk
(boyes) po $2.60 metama.
prie Tamstos viengenčių kolionijoj skryneles
šifkortes ir siun&a pinigua
Parduoda
ir tapk
pasekmingu. Mažas turtas
visas svieto dalis.
Tamstai duos pradžią. Rašyk šian- |
Bankos Valandos: rjned§llals, sedien pas
reaomis, ketvęrgais Ir eubatomls nuc
L. M. Allen P. T. M, Rock Island
8 ryto iki 9 vakaro; nedgliomls, utarLines, Room 718 La Salle Station,
cinkais ir petnyčlomia nuo 8 ryto £d
Chicago, 111., pilniems nurodymams. t vakaro,
sas

žemės

IflAlfVKI H
MUM ALA

REIKALAUKITE KATALOGO

Dr. I KŪLIS

tris sykius vertesni už lotus aut Kedzie ave. ir 38-1 os gat.f už kuriuos ten
moka žmonės po $800.00
A. OLSZEVVSKI BANK,
3252 So. Halsted St.,
Chicago, III.

rthTM L«iP*

v.ena

....

Chicago

Lietuvis
Gydytojas Ir Chirurgas
3259 So. Halsttd St.,
Chlcat'O, Jll.
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir
vyrų. Speciališka; gydo limpančias, užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų ligas
LOTAI

KAINA:
$5.00.

Trims mėnesiams
Dvięm mėnesiam
Europoje metams
Praneiklte savo adresą, o gausite
pasižiūrėjimui vienį numeri veltui.

Valandas nuo 9 ryte Iki 9 vakari

T«l. YARDS 1532

Atsiiinoti apie moterų higieną ir jt{ Ii'
gas, skaitykite

M

J

Lietuviai Daktarai-Dentistai

3261 So. Halsted St.,

Dienine ir
Vakarine

■

DRANGELIS & SAPRANAS

Rusiškas
Lietuvos Rejentališkas Biuras

EVESKIO K8

kai krikščioniškojo dvasioje.
DIENBA5CIO
Metams
Pusei metų

GHIGAG3, ILL.

CORNER IStti STREEf

Trriratika an<rliškoskvlb->im-

kytifbemokytojo(apd&ryta)|1.0i)

Vaiku Draugas arba kaip mokytitskaityti ir rašyti bo mokyto..153
jo
Naujas Budas mokytis rašyti bj
10c
mokytojo
Aritmetika mokinimulsi rokunsu paveikslais tapdaryta).. 35c

ču,

Viaoll.OO
Kas atshjsiSklrpos 5itr\ apgarsinimą iš "Lietuvos" ir 11.00 pgr
money order:, lai. jjaus visai 4
knygas 00c. pigiau.

P. Mikolaiuis
Bos 62

New YorkJltf

