
*

I

i
♦

i

s

!I 
B:

B 
f 
&

• ia.1 J Ur

4
••LIETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Metinė'Pre^'X' Chi“s°’
Suvienytose V? /. jose...............................$2.00
Kanadoje ir tke................................... $2.50
Visose kitose : iešpatystžse....... ..................43.00

Prenumerata apmokama iš viršaus. Prenumeratos
metas skaitosi nuo dienos užsirašymo, ne nuo Nauju Me- 
<ib Adresuokite:

3252 So. Helsted St. CHICAGO, ILL.

Metai XXI11

THE LITHUANIAN WEEKLY “LIETUVA”
Published Fridays at Chicago, III.

Yearly Subscription rates:
In United States........................................ 55’92
To Canada and Mexico...... ~....................
TO all other Foreign Countries...............>3.00
Advertising rates on application. Address

A. OLSZEWSKI Pub. o ...
3252 So Halstad St., CHICAGO, ILL.

=.

S

B.

Entered as Second-Class Matter July 13th, 1893, at the Post Office of Chicago, Illinois, under Act of March 3«"dt x879<

CHICAGO, ILL., PENKTADIENIS, 14 d. RUGPJŪČIO (AUGUST), 1914 M No. 33

B8 a m
.1

Didysis Karas Europoj
, kilęs Europoj, 
nors žmonių žil

inusiai 
dideliu, iš
i, kuri pu- 

nie-

Didysis kara 
netoli nužengė, 
vo nemažai. Dabartiniai 
tai tik besirengimas 
kurio bus galima spt
sė ims viršų: dabar to 
kas, net kariumenių

s Irancuzų pajiegos, 
vyriausiojo kariumenčs

įtojai fran- 
išliuosuoto-

Alzatijon, kur 
euzus patiko 
jus. Smarkus 
Altkirch ir Muelhausen. Čia, 
kaip laikraščiai pagarsino, iš 
abiejų pusių krito apie 45,000 
kareivių. Skaitlinė ta, vienok, 
išrodo net perdaug padidinta, nes 
Alzatijon franeuzai negalėjo 
siųsti labai didelių pajiegų, nes 
kariumenė dar ne visa sutraukta 
į atsakančias vietas. Francuzi
jai reikia pirmiausia sutraukti di
desnes pajiegas prie Belgijos ir 
Luxemburgo rubežių, nes iš tos 
pusės Francuzija neturi didelių 
tvirtovių, o vokiečia 
Belgijon ir *gan, arti- 

Juos pir- 
įsiveržimomiausia reikia nuo

Francuzijon sulaikyti.
kietijos rubežiaus Francuzija tu
ri kelias eiles didelių tvirtovių; 
jos kokiam laikui gali vokiečiu 
žengimą sulaikyti, nors jie ir su

Nuo mūšio lauko Belgijoj 
ateina prieštaraujančios žinios; 
todėl reikia manyti, kad ir vie
nos, ir kitos prasilenkia su teisy-
be. I.elgijoj smarkiausi mūšiai 
buvo prie tvirtovės Liege. Čia, 
jeigu tikėti iš Londono ir Brus
sels pagarsintoms žinioms, žuvo 
net kelios dešimtįs tūkstančių 
vokiečių. Belgijos karo minis
terija garsino net, buk belgams 
teko apie 100,000 karabinų ir ke
lios kanuolės. Bet kad Belgijon 
įsiveržė tik 125,000 vokiečių, o 
kareivis turi tik vieną karbiną, 
tai nužudė 100,000 karabinų, tu
rėtų tik 25,000 kareivių, kiti bu
tų be ginklų, tokius belgai galė
tų per rubežių lengvai atgal iš
vyti, o bet-gi vokiečiai laikosi 
Belgijoj, nužengė net toliau nuo 
Liegc, jų raitelių patrolės atsi
rado jau aplinkinėse kitos svar
bios belgų tvirtovės Namur. 
Taigi pasirodo, jog vieni bel
gai negali įsiveržusių vokiečių 
atviram mušyj įveikti; vien tvir
tovės sulaiko jų žengimą Fran-

Rusijos- caras pasveikino Bel
gijos karalių su pergalėjimu, bet 
kaip iki šiol tokio pergalėjimo, 
kuris išliuosuotų Belgiją nuo jon 
įsiveržusių priešų, nematyt. Vo
kiečiai lenda vis gilyn Belgijon. 
Nft iš Londono, iš kur paprastai 
ateina žinios apie vokiečių nepa
sisekimus, praneša, jog aplinki
nėse Fongres girdėt buvo dide
lių* kanuoliu šūviai. Vokiečiai ir ir
mat prie belgų tvirtovės Namur 
parsigabeno dideles apgulimo ka- 
nuoles.

Apie mūšius prie Diege 
taraujančios ateina žinios, 
line gyventojai džiaugėsi
kilmingai šventė paėmimą 
svarbios belgų tvirtovės, o 
į, jos karo ministerija vis gar
sina, jog Liege dar belgų ran
kose ir mėginimai paimti fortus 
vokiečiams nesiseka, buk belgai 
nelaisvėn paėmė 17,000 vokiečių 
kareivių.. Miestas vienok esąs 
vokiečių rankose.

Vokietijos karo ministerija 
garsina, buk iki šiol lygiai susi
rėmimuose 
franeuzais, 
vokiečiams,
visur sekėsi.

prieš- 
Ber- 

ir įs
tos 

Bcl-

su rusais, taipgi su 
neišskiriant belgų, 
be jokio išėmimo, 

Bet su rusais ir 
franeuzais iki šiol didesnių susi
rėmimų nebuvo; patrolių susirė
mimai nesvarbus: patrolės pasi- 
šaudo, ir kiekviena grįžta savo pu 
sėn. Mūšiai franeuzų su vokie
čiais buvo vien Alzatijoj, bet ir, 
tie nesvarbus.

Francuzija pagelbon belgams^ 
siunčia petikis sayo kariurn.enėg

reikėtų vienai karau stoti prieš 
kelis priešus. Jeigu karan Vo
kietijos pusėj stotų ir Italija, ko 
reikalauja Vokietija, trįs galin-

IS LIETUVOS. šiuos metus 1,143 rub. 66 kap. 
Tokiu budu liko kitiems metams 
dar 62 rub. 21 kap.

korpusus, taigi apie pusę milio- 
no kareivių. Atkako pagelbon 
belgams ir dalis angliškos kariu- 
menės. Anglai išlipo Francuzi
jos portuose Calais ir Dunkirkoj

čia

ir vo-

uidcsnio, negu 
mūšio. Mušis ¥
ekančia savai-

savo kariu me

diena eina po 40 traukini

jos ir Prane 
dipliomatiški 
su Austrija

;bezių, nors 
Francuzijos

užtikrinėjo, jog Austrija karan 
Francuzijos su Vokietija nesikiš, 
nes turės gana darbo su Rusija.

mis, o

ibar is vindobonos is- 
F ra n c u z i j os a m ba sad o - 
Austri jos ambasadoriui 

žino jo 
tuoj išir

nimas Austrijos kariumenės per 
svetimą kraštą prie Francuzijos

įmenu.'

ei a

s veidmainystę.
prieš franeuzus siun- 

kariumenės korpusus,

nes mano, kad Austrijos slavai 
nenorės muštis su slavais rusais, 
kurių valdžia per savo agentus 
kurstė visus slavus ypač prieš

tektų 
ėmimą

Rusijai, o ji apie pa- 
slavų nuo senai sapnuoja. 
Austrijos slavai šiądien 
tie, koki buvo laike Napo- 

kada slaviškus regi-
jau ne
leono karų
mentus galima buvo stumti prieš 
Napoleoną ginti vokiečių reika
lus. Tuose karuose vokiečių 
prispaustų chorvatų regimentai 
ypač pagarsėjo savo narsumu ir 
žiaurumu mūšiuose su franeu
zais, kaip ir rusiški kazokai. Da-

su-

tai pradžia imtynių slavų ir tau
tų lotyniškos kilmės su germa
nais, todėl jų regimental, jeigu 
neištikimi mūšiuose su rusais, 
taipjau neištikimi Austrijos vo-

kietijai, gali but neištikimi ir mū
šiuose su franeuzais, ant kurių, 
drauge su rusais, ir remiasi sla
vai ir jų ateitis.

Ant rytinio mūšio lauko, taigi

sijos rubežių nieko svarbaus ne
atsitiko. Vokiečių patrolės per
eina rubežių ir užima atvirus, 
turinčius menkus garnizonus 
Lenkijos miestelius, bet juos il
gai laikyti neapsimoka, nes tie 
miesteliai nei jokios svarbos ne
turi. Austrijos patrolės, įžen
gusios Lenkijon, užėmė mieste
lius Olkušą ir Wolbromą, bet ir 
tie miesteliai neturi svarbos. Gi
liau Rusijon, prie tvirtovių nei 
Austrijos, nei Vokietijos kariu
menės nežengia, o Rusija karan 
neprisirengusi, žengti Vokietijon 
negali, o prisirengimui jai rei
kia mėnesių laiko; kazokų pul
kelius ir rubežiaus sargus at
mušti nedaug reikia kareivių.

Iš Rusijos nerangumo ir nau
dojasi Vokietija užbaigimui ro- 
kundų su Francuzija. Kad grei
čiaus užbaigus su Francuzija, 
Vokietija pagelbon pasikvietė ir 
Austriją ir sujungtomis pajiego- 
mis nori užpulti Francuziją, o 
paskui, taipjau sujungtas pajie
gas prieš Rusiją kreipti. Todėl 
lygiai Austrija, kaip ir Vokie
tija visą veik savo kariumenę 
siunčia prieš Francuziją. Ar toji 
galės atsiremti prieš du galingu 
priešu tol, kol Rusija karan pri
sirengs, tai svarbus klausimas. 
Bet jeigu Francuzija butų galu-

jos prisirengimas karan jai ne- 
daug pageltoji RjiMiją.i pJ&įftĮ

gos tautos vieną Francuziją grei
tai įveiktų ir tai tik per Rusijos 

nerangumą.kalte,

mažai

'ausžemio padėti e’ali, 
šiai gali nuo užpuolimo
ti

nedaug ant 
daugiau- 
apsaugo- 
inc u ziįos

sis ant sausžemio, kur su laivy
nu jjadėti negalima. Žemės ka
reivių Anglija gali Francuzijai 
duoti kokius 200,000 kareivių, bet. 
kur karau stoja milionai, ten du 
šimtai tūkstančių nedaug sveria.
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įžėmė šiaurinę 
jos Togo dalį, 
Gali užimti ir

Ten franeuzai
i < 1.- r <z v n 1 d v -

o a n <2 1 a 
daugiau

Aus

ant viso karo bėgio, 
ir užbaigs mūšiai J 
ne kolionijose.

Šveicarija apšaukė pas save 
karo stovį, nes prie jos rubežių 
renkasi Vokietijos ir Austrijos 
kariumenės, o iš kitos Francuzi
ja traukia savo kariumenę, kad 
galėtų patikti įsiveržusius per

kituose kraštuose g y 
šveicarus šaukia ka- 
Tą patį daro Holtan-

Šveica riją 
carija net 
veliančius 
rimu c nė n.
dija ir Skandinavijos tautos. .

Italija vėl pranešė kitiems 
kraštams, jog dabartiniame kare 
ji užsilaikys neutrališkai, tik 
klausimas, ar jai pasiseks neutra- 
liškumą užlaikyti. Vokiški laik
raščiai jau dabar ją gązdina Aus
trijos kariumenės siuntimu į 
Lombardiją, jeigu neitų vokie
čiams pagelbon jų kare su fran
euzais.

Portugalija viešai pagarsino, 
jog dabartiniame kare ji duoda 
savo kariumenę Anglijai, bet ji 
tos kariumenės turi taip mažai, 
kad su ja, turbut, nieks nesiskai
to, nes ir ta, kokią turi, yra men
kos vertės.

Ant jūrių iki šiol, nors kelis 
kartus garsinta apie paskandin
tus laivus, didesnių, turinčių ko
kią nors svarbą, mušiu nebuvo. 
Vokietijos portuose yra padėtos 
minos;*jos padėtos taipgi Šiau
rinėse jūrėse ir Britiškame ka
nale. Anglija todėl tose jūrėse 
uždraudė savo žvejams žvejoti.

Austrija veik pusę kariu m e- 
prie Ru- 
pradeda 

paėmimą 
garsinta,

sijos rubežių, todėl jai 
nesisekti. Nors apie 
Belgrado senai buvo 
bet pasirodo, jog tas miestas vis 
yra , serbų rankose. Žinia, laik
raščių paleista, apie paėmimą ser
bų miesto Niš taipgi pasirodė ne
teisinga Serbai dabar rengia sa
vo kariumenę prie Bosnijos ru
bežių ir nori Austrijon įsiveržti.

Austrijos kariški laivai bom
bardavo Montenegro port, mies
telį Antivari ir jame daug trio- 
bų išgriovė, kitas pagadino. 
Montengrinai gi, už tai atmo
kėdami, nuo savo kalnų bombar
davo Austrijos portą Cattaro ir 
ąia taipgi šiek-tie.k nuostolių pri
dirbo, bet paskui laivų kanuolių 
šūviai nutildė montenegrinų ka- 
nuoles.

Ryme gauta žinia, jog monte- 
negrinai užėmė Albanijoj miestą 
Scutari, iš kurio juos pirma su 
dideliu vargu iškrapštė tarptau- 
tiška kariumenė. Dabar mat tie, 
kurie privertė montenegrinus pa
sitraukti, užimti karu tarp sa
vęs, tai krapštyti negalės; todėl 
tas miestas gal montenegrihams 
suvisu tekti. .

&
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. Užsisakykit kasdieninį

priedą apie karą.
♦2»

Skaitykit apie j| ant 5 puslapio. ❖

VILNIAUS GUBERNIJA.
VILNIUS.

X Švietimo ininisteris Kaso 
kreipėsi į ministetių tarybos pir
mininką laišku, kuriame išdėstė 

1 savo nuomonę apie Valst. Dum. 
67-ių atstovų sumanymą .. steig

ti šiaur vakaru pakraštyj univer-

LABANORAS (Vilniaus gub). 
Liepos 9 d. tapo čia panaikintas 
monopolis. Tą pačią dieną išgabe
no dar kelis vežimus neparduotos 
degtinės iš Labanoro.

deda iš dalinio kapitalo, 22,000 rub. 
susidarė iš amžinų narių įnašų, li
kusieji gi 17,013 rub. 29 kap. su
sideda iš metinių Dr-jos narių mo
kesčių, iš sutaupintų Valdybos pi
nigų už prenumeratą ir iš visų ki- 
toki;: įplaukų.

Dr-jos išleista 1913 m. 22 knygi 
—191,750 egzempliorių. 1914 m. 
valdybon išrinkti: kun. prel. Damb
rauskas, iždininku kun. Dogelis,

RASEINIAI. Liepos 7 d., ačiū 
triūsui dvarininkes Przaišauskie- 
nės ir jos sesers — p-Iės Stane- 
vičaitės, buvo pardavinėjama R-nių 
Labdarių Dr-jos naudai gėlės. 
Gėlių parduota apie 8,000. Pini
gų surinkta 840 rub. Rengėjos

i
-

v

iškilo
sitetą.

Kaso aiškina, jogei tas 
mas jau buvo svarstytas 
J 909 metais, svarstant 
.u a u j o u u i vers i toto R u si j o 
mą. Ir tada, girdi, buvo 
ta, kad artumas Peterburgo, Dor
pato, Rygos ir Varšuvos augštes- 
niųjų mokyklų kuįr-kas geriau ap-

mlestel vie ir
sumany-
1908 ir

nai sau nuo j 8 metų pradeda 
žiučti piršliuose ir beveik kas

X Pereitais mokslo metais “Mo
tinėlės” stovis buvo šioks: Įplaukų 
draug su likusiais nuo Naujų Me
tų pinigais, buvo 3,212 rub. 23

rub.

Kitiems mokslo metams liko ka- 
ie 1.332 rub. 31 kap. “Moline-

IRIAI {Telšių aps). Čia 
įvykintas valstiečių nutari- 
kad šventadieniais butų už

daromi monopolis, aludės ir Var
totojų Dr-jos “renskovyj pogrec.” 
'Jodei tai šįmet, nedėldieniais ir 
per atlaidus netik kad apsieinama 
be muštynių, bet ir girtų mažai te
matyta. Nekurie aludininkai žada 
net aludes uždaryt: apy varta, girdi, 
labai sumažėjusi ir pragyventi neb/ 
galima.

apo
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esąs tuo žvilgsni^ aprūpintas žie- 
n.'os rytų pak rašįi^; todėl pasta- 

ii- esąs įsteigtas Saratovo 
sitetas. Per. tuos keturius 
sąlygos neatsimaiuusios. Be 
ename susirinkime, birželio

KAUNO GUBERNIJA
KAUNAS. iki 300 rubliu.

o jų. Jų gail
imo 30 rub.

rojoje 
unive 
metus 
to, v.
10 d.-' 1911 m., jam pačiam pir
mininkaujant. esą nutarta, jog šiuo 
laiku augštosios mokyklos reikalin
giausios yra sekančiose vietose: 
1) Augštoji ūkio mokykla Sama
roje, 2) Augštoji kalnų mokykla 
Ekaterinburgc ir 3) Medicinos 
fakultetas Rostove prie Dono.

X “Aušra” rašo, jog nesykį 
teko girdėti nuo vilniškių lie
tuvių, kad jų kortelės su lie
tuviškais parašais esti atplėšinčia- 
mos nuo durių. O kun. Stepona
vičius sako, kad durįs jo namo, 
nuo nuolatinio kortelių primuši-

X St. Šimkaus pas.kaita-kon- 
certas, buvęs Kaune liepos 2 d., 
pasisekė kuopuikiausiai. Publikos 
buvo pilna salė. Tik publika, anot 
“L. 7.T korespondento, likusi ne
patenkinta p. K. Petrausko pa
sielgimu, kuris nors buvo prižadė
jęs dalyvauti koncerte, vienok ne
atvažiavo.

X Pastaruoju laiku pastebėta, 
kad Nemune vanduo žymiai nuse
kė. Tas labai kenkia garlaivių 
komunikacijai tarp Kauno ir Jur
barko.

iu trial

durpinės, 
negalima 
džiuje
rugių laukas,
pinų stovįs.

>. Deici sausumos 
nesubrendę, jau su-

Pranešama, kad kalbama 
nuo Naujų Metų busią 
traktieruis ir aludės. Jų 
tojai labai nusiminę.

{Šiaulių a p s.
čia, jog
uždaryti

nušaudytos. Spėjame, jog tai len
kininkų darbas.

X Pranešama, kaS^Vilniaus gu-
Tarpbernijoje girios ląbai dega 

daugelio kitų vietų, girios dega 
Uzluose, Vileikos apskrityje, Tu- 
katos dvare, Baronovo dvare ir t.t. 
Pastaroje vietoje sudegė 70 de
šimtinių. Aštuoniolika varstų nuo 
Pabradžio miestelio sudegė apie 80 
dešimtinių. Nuostolio esą suvirs 
60,000 rub.

vo-

i Janai smaiKiai dega 
kurių jokiu budu esą 
ižgesinti. Ktiosęnų so- 

bijomasi, kad ncūžsidegfų 
visai arti prie dur-

besi a i, visai 
dvesia didelis

P. Malinauskio trio- 
nauji. Apiclmkcje 
skaitlius galvijų.

TR.AUPJS (Kauno gub.). Lie
pos 5 d. Aliukcnų sodžiuje, savo 
klojime pasikorė ūkininkas Blauz
das. Spėjama, kad priežastis sau- 
žudystės buvusi—susikrimtimas, nes 
nedaug laiko prieš tai mirusi urnai 
jo pati. Grįčioje rasta palikta jo 
rąžančius ir škaplieriai. Blauz- 
džiaus ketvertas vaikų paliko be 
globos, kadangi artimų giminių 
nėra.
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RO K IŠKIS. Išdegė suvirs 50 de
šimtinių grafo Przezdzieckio Vy
žų nkos miško. Nuostoliai gali 
siekti 100,000 rub.

UTENA, U km. a/U prigėrė čia 
ežere jaunas 21 m. vaikinas Bla
žys.
užtiko jįjį paralyžius.

Važiuodamas namon į Papiškį, 
pasimirė vežime Konst. Sunkištis, 
30 m.

Pripažinta, kad vandenyje

LYGUMAI. Ūkininkas Daukša, 
turintis apie 40 dės. žemės/ vieti
niame traktieriuje ištraukė iš ki
šenės Juozapaičiui, ūki n. Atmon- 
diecių kaimo. 2r. 40k. sučiuptas 
ant karštų pėdų. Daukša prisipa
žino ir prie liudininkų sugrąžino

■M

X “Liet. Žip.” rašo, kad jųjų 
redakciją aplankė jaunas lietuvis, 
kuris, atitarnavęs Žitomiriuje ka
riumenę, grįžo į Telšių apskritį. 
Kelionę nuo Žitomiriaus iki Vil
niaus, 844 varstus, neturėdamas 
nei skatiko kišeniiije, suvaikščiojo 
pėsčias. Butų baigęs kelionę pės
čiomis, bet, kadangi batai buvę vi
siškai nuplyšę, negalėjęs toliau eiti. 
Vilniečiai vaikiną, visa kuom rei
kalingu aprūpinę ir išleidę trau
kiniu namon.

X šių metų , pradžioje visose 
Vilniaus gub. pradinėse mokyklose 
buvę 35,221 vaikų ir 13,425 mer
gaitės, išviso 48,646 žm.

X Vilniaus gubernijoje, kaip 
praneša “L. Ž.,” javai šįmet už
derėjo vidutiniškai, išskiriant Vi
leikos apskritį, kur derlius pras
tas.

X Valstiečiams nutarus, Vil
niaus gub. uždaryta 52 privatinės 
girtybės įstaigos ir 11 monopolių.

X Pačiame Vilniaus mieste esą 
40 monopolių ir 100 privatinių 
įstaigų svaiginantiems gėrimams 
pardavinėti: apie fil.k pat yra įr 
slaptų ištaigų; prageriama apie 
pustrečio miliono rublių kasmet.

X Liepos 14 d. apsilankė Vilniu
je p. L. Šilkas^ kttriš pragyvenęs 
12 metų Piet. Afrikoj, nesenai at
važiavo:. LietiiV^n. Afrikoje jis 
mokino vienos* Kongtįegacijos mo
kykloje vaikus dailydjrstės. Ponas 
Šilkas nori apsigyventi Lietuvoje 
ir uždėti amAtų mokyklą.

X Vilniaus lietuvių 2 kl. mo
kyklos 191 š-14 > metų apyskaita. 
Per šiuos metus mokyklą-lankė 73 
mokiniai berniukas ir 42
mergaiti. per metus iš mo
kyklos 18. Tokiu budu kvotimų 
sulaukė 55 mokiniai. Vakariniuose 
kursuose, kurie yra prie tos pa
čios mokyklos.( inokėsi šįmet 48 
mergaitės—iš jų baigė nvokyklą 
14 mergaičių." Ddokylclos palaiky
mui buvo įplaukų, draug su liku
siais nuo pereitų metų pinigais, 
1,205 rub. 66 kap. Išleistą gi

ŠĖTA, Ukm. ap. Labai krinta 
čia gyvuliai, ypatingai raguočiai.

TAURAGYMAI, {Kauno gub.y 
Sudegė AlksniŠkių viensėdžio ke
lios triobos. Užkrėtė per neat
sargumą, bites berūkydami. .jK

amžiaus

vyskupas Kare-
Prie- 

jo su-

čia pradėjo eiti savaitinis laikraštis 
rusų kalboje “Naš Kraj” (Musų 
kraštas.) Laikraštis stato savo 
tikslu visapusiškai gvildenti ir nu
šviesti musų krašto reikalus.

X Per devynis metus Panevėžio 
mokytojų seminariją tebaigė vos 
16 lietuvių. Apie 10 lietuvių dėl 
įvairių priežasčių turėjo apleisti 
seminariją nebaigę. Šiuomi laiku 
seminarijoje tik keturi lietuviai te
esama.

TELŠIŲ paviete {Kauno gub). 
Kauno banko skyrius nupirko du 
dvaru: “Felisbergą” ir “Didžiuo
sius Judeikius.” Abu tie dvarai 
randasi netoli Mažeikių, kur yra 
pravoslavų cerkvė. Bankas mano 
pasodinti juose 41 rusų šeimyną — 
Felisberge 14 ir Judeikiuose 27. 
uodašimčių laikraštis “Litov. Rus.’* 

pataria įtaisyti cerkvę pačiame Ju- 
deikių dvare.

i:
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metų vaikutį J. Astrauskį, mokanti 
jau skambinti. Vaikas, kaip ga
lima buvo suprasti, yra apdovano
tas gabumu skambinti.

X Pramonės ir prekybos minis- 
,texiJ^_ njaxxo., Nemtiną su
jura, kad išvengus keliavimo van
deniu* per Prusus. Tuomet Ru
sijoj pasiliktų nemažai pinigų, ku
riuos dabar reikia sumokėti 
kiečiams už prekių pervežimą.

X Šančiuose liepos 11 d. nu
skendo 18 metų M. Šalmytė; lie
pos 12 d. nuskendo ten pat, gir
tas besimaudydamas, vėl kitas 
žmogus. Abelnai čia paskendusių 
skaičius gana didelis šįmet.

X St. Juozapo dr-ja išrinko sa
vo valdybon; pirm. kun. Kleb. 
Stakauską, reviz. komisijos nariu 
Pridotą ir valdybos kandidatu Pa
kalnį — gubernatorius jųjų ta- 
čiaus nepatvirtino. Dr-ja turės 
išnaujo perrinkti valdybą.

X Liepos 6 d. Nevėžyje prigė
rė nekuris Šilis, 
lietuvis.

X Žemaičių 
vičius išvažiavo
žastis tos kelionės yra 
sidurimas su Arei vyskupu Kliu- 
činskiu. Mat viename kolegijos 
susirinkime buvo svarstomas Vi
tebsko, Lyvų ir Peterburgo latvių 
skundas, kad arei vyskupas juos 
lenkinęs per bažnyčią. Susirinki
mas pripažinęs, kad latvių skun
da esanti be pagrindo. - Kolegija 
atsisakė sugrąžinti latviams jų 
kunigus. Vyskup. Karevičįus ne
sutikęs su tokiu nusprendimu ir 
įrašęs savo nuomonę.

Todėl Vatikano svetimų dalykų 
stats—-sekretorius Merri-del-Val, 
parašė Karevičiui laišką ir pakvietė 
jį popiežiaus vardu Ryman duoti 
savo paaiškinimus dėl tos bylos.

Lenkai reakcijonieriai buvo pa
davę skundą ant Karevičiaus, kad 
jis einąs prieš lenkus kunigus ir 
jiems vietas atimąs, 
do apie 360 kunigų 
neskiriant ir lenku, 
Karevičiui adresą,
prieš užsipuldinėjimus ant jo ir iš
reikšdami jam pilną užuojautą.

X Žemės ūkio departamentas 
paskyrė Kauno gtib. ūkės reika
lams 900 rb. pašelpos. Iš šitų pi
nigų rengiamos ūkininkų ekskur
sijos ūkio reikalais.

X Liepos 13 d. Vyskupo Kare
vičiaus tapo atidengtas metilus 
“Šv, Kazimiero” Dr-jos susirinki
mas. Iš paduotų Valdybos atskai
tų matyt, kad Dr-ja 1913 metuose 
turėjo .narių 10,872. Draugijos 
turtas tais metais siekė 61,013 rub. jvo žymiai sutrumpintas ir pąra

JB Iii Riaigų 20,005 SMįjIžfei darkyti

Dėlei to skun- 
jvairių tautų, 
parašę vysk, 

protestuodami

i ■'■...i
NAUJAMIESTIS {Pan. pav). 

Liepos 11 d. žemiečių viršininkas 
nagrinėjo sekančią bylą, kilusią 
dėlei sekančių priežasčių.

Čia nuo vasario 21 d. iki kovo 
14 d. buvo gyvulių auginimo ir 
pienininkavimo kursai. Jų pami
nėjimui kursistai sumetė 10 rub. 
aukų Tautos'Namams ir paskutinę 
kursų dieną surengė šeimynišką 
vakarėlį. Kadangi vakarėlis pa
rengtas buvo kursų bute ir kadangi 
į jį užkviesti buvo tik kursistų gi
minės be jokio užinokesnio, tai 
kursistai nei neprašė valdžios lei
dimo. Vąidinimui baigianties, sa
lėti įsiveržė uredninkas su sargy
biniais, sulaikė vaidinimą, surašė 
visus buvusius tenai žmones ir bu
vo užvesta byla. Dabar 13 kalti
namųjų nuteista arba 2 rb, arba 
atsėdėti po 1 dieną. 11 išteisinta.

X Naujamiestyje, “Blaivybes” 
skyrius parengė liepos 7 d. gegu
žinę. Viskas ėjo gerai. Tik pa
vakary j atsirado įkaušusių žmo
nių. Pasirodė, kad bufete parda
vinėta alus ir vynas.

BIRŽAI {Kauno gub). Šv. Jono 
dienoje Biržuose buvo apvaikštinė- 
jimas kun. kleb. Juoz. Rumkevi- 
čiaus 
jus. 
kinus 
kalba
dabrineje aptaiso j e.

50 metų kunigystės jubilie- 
Tarpe kitų jubiliatą pasvei- 
ir žydų delegacija hebraiška 
ir paaukavo jam bibliją si<

&

SUVALKŲ GUBERNIJA.
X Suvalkų gub., kaip praneša

ma; daugelyje vietų upėse ir nete
kančiame vandenyje vėl atsirado 
labai daug vėžių, kurie buvo iš
nykę nuo 1887 metų.

NAUMIESTIS. Sekdami “L. 
Ž.,” męs aną savaitę rašėme, kad 
D r V. Kudirkos kapą prižiūri O. 
Baltrušaitienė. Dabar tame pa
čiame laikraštyje rašoma, kad esa
ma, apart jos, dar daugiau žmonių, 
tuom dalyku besirūpinančių.

kįlo gaisras; sudegė 14 namų, 1

•>

■f
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UKMERGĖ. Liepos 12 ir 13 d. 
Kouno Ūkiškos Dr-jos vietinis 
Skyrius surengė arklių ir galvijų 
parodą. Parodoje buvo taipgi ir 
smulkiųjų naminių išdirbinių sky
rius. Afišos buvo atspauzdintos 
rusų, lenkų ir lietuvių kalbose. 
Tik apskelbimas liet, kalboje, bu-

tos. Nuostoliai siekia į 26-27 utk- 
stančius rublių.

VILKAVIŠK1S. Šioje apielin- 
kej, kaip paduoda “L. Ž.,” koksai 
tai “Tyg. Su\v” korespondentas 
išskaitliavęs, kad ten pelės per 8 
metus pridirbusios nuostolių bent 
po 20 rub. nuo margo.

SINTAUTAI {Suv. gub). Pa
kilus bangai uždarinėti girtuoklys
tės įstaigas, nutarta ir čia užda

ryti monopolis ir visą

F
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Iš Karo Lauko
Londonas, rugpj. 7 d.—Gauta 

Ha žinia, buk angliškas laivynas 
užpuolė vokišką ant šiaurinių jū
rių ir vokiškus laivus nustūmė 
prie Hollandijos krantų. Vėles
nės žinios paduoda, buk visi vo
kiški laivai tapo paskandinti, o 
anglai nužudė vieną laivą. Žinia 
ta vienok pasirodė neteisinga.

Anglijos laikraščiai kviečia Ita
liją išsižadėti neutrališkumo ir 
prisidėti prie Anglijos ir Francu
zijos, prisidėti tokiu budu prie 
išnaikinimo Europos ir žmonijos 
priešo, taigi Vokietijos.

Buenos Aires, Argentina. Laik
ytis “La Pressa pagarsino ž’•

iną
sakius, Berline sušaudyta šimtas 
socialistų parliamento atstovų, o 
tame ir jų vadovas Liebknecht. 
Bet žinia ta negali but teisinga;

kilus karui. Parliamento atsto
vai yra tai žmonių atstovai; už 
socialistu partiją vien suaugusių 
vyrų balsu paduota 4 milional; 
drauge su vaikais, moterimis ir 
nebalsavusiais, socialistų Vokieti 
joj galima skaityti apie 10 milio- 
nų ant 68 milionų visos Vokietijos 
gyventojų. Neprielankus Vokie
tijos valdžiai yra: 4 milionai len- 

milionai franeuzų ir pusė 
i, nors 
tai Į) jau

skriaudžianti kaip ir lenkai, yra

ku.v F
mili< mo

kaizerio garbintojai už pačius vo
kiečius. Prūsų lietuviai, bent jų 
dauguma, bučiuoja padus didžiau
sio savo skriaudėjo). Jeigu iš
tik ro \ okictijos darbininkų par
liamento atstovai butų sušaudyti, 
tas jų rinkėjus taip suerzintu, kad 
jie laike karo galėtų sukilti, o. prie 
jų, be. abejones, sukiltų visi Vo
kietijos skriaudžiami gaivalai: 
darbininkai, lenkai, franeuzai ir 
danai. Kutu tai Vokietijos galas.

Paryžius, rugpjūčio 6 d.—Vo
kiečiai, sumušti belgijonų prie 
Liegc, gavę pastiprinimą ir di
deles kanuoles, atnaujino mūšį ir 
po kruvinam mūšiui apvaldė du 
tortu. Kiti pertai dar ginasi, bet, 
kaip mano, bus paimti, nes mušiu 
stoja 45,(XX) vokiečių prieš 25,000 
belgijonų. Jeigu belgijonai turės 
atiduoti vokiečiams Liege, tai jie 
tokį jau vokiečiams trukdymą pa
rengs prie tvirtovės Namur, kuri 
yra dar drūtesnė negu Liege. Čia 
belgams gali ateiti pagelbon fran
euzai ir anglai. Prie Liege vo
kiečiai nužudė apie 15,000 karei
viu.

Manila, rugpjūčio 7 d. — Čia 
gauta žinia, jog prie Čingtau, Chi- 
nuose, traukėsi mušis tarp dalies 
angliško ir vokiško laivynų. Kaip 
mušis pasibaigė, nežinia.

IŠ Tokio pranešė, buk Di- 
džiamjame okeane vokiškieji ka
riškieji laivai pagavo rusiškojo 
liuosnorių laivyno didelį garlaivį.

Berlinas, rugpjūčio 6 d.—Rusiš
kieji raiteliai (turbut kazokai) 
peržengė Prūsų rubežių, bet prie 
Soldau tapo vokiečių sumušti ir 
atgal išvyti. Kita raitelių dalis, 
taipgi peržengusi rubežių, ties

pusčn išvyta.

Policija Londone atėjo į vokiš
ką banką ir konfiskavo visą jame 
buvusį auksą.

Anglijoj, mieste Sunderland ta
po suareštuotas vokiškas konsu
lius, bet nežinia už ką. Mano, 
kad jis šnipinėjo Anglijos karan 
besirengimą.

Paryžius, rugpjūčio 8 dieną— 
Franeuzai, įsiveržę Alzatijon, už
ėmė miestą Altkirch, turintį 4,000 
gyventojų. Vokiškoji kariumenė 
pabėgo. į tvirtovę Muelhausen. 
Bet franeuzai ir tą užėmė. Mū
šiuose puolė 45,000 kareivių: 30,- 
(XX! vokiečių ir 15,000 franeuzų.

Paskutinės žinios praneša, kad 
vokiečiai išvijo franeuzus atgal.

Londonas, rugjpučio 8 dieną.—
* Naujasis Anglijos karo ministe- 

ris, lordas Kitchener, pareikalavo 
tuoj 100,000 naujų kareivilj. To
kį skaitlių Anglijoj nesunku su
rinkti,, nes visi anglai nori prieš 
jkirėj tįsius jiemfe vokiečius sto
ti. Londonas išrodo kaip kariu
menės stovyklos.

New York. Gauta čia žinia, 
jog vokiškasis torpedų laivynas, 
įlankoj upės Humber, Hollandi- 
joj, užpuolė anglišką karo laivy
ną ir 4 angliškus ląįvMS £as^^n“ 

.L- - ’4 * *

Paryžius, rugpjūčio 8 dieną.— 
Prancūzijoj išlipo pirmutinis 
transportas angliškos kariume- 
nes ir pasidavė vadovystei fran- 
euziškų aficierų. Bet kokiam 
Francuzijos porte išlipo anglai, 
to negarsinama.

Londonas, rugpjūčio 8 dieną.— 
Austrijos kariumenė prie Rumu
nijos rubežių įsiveržė Rusijon, 

turbut Bessarabijon. ‘ Išde- 
<usijos pusėj daug kaimų.

Copenhagen, rugpjūčio 8 d.— 
40,000 vokiškų kareivių Finlian- 
dijoj, mieste Ekenaso, išlipo ant 
kranto. Rusija, tikėdama finų 
sukilimo, Finliandjioj apšaukė 
karo laiko teises. .Bet ar finai eis 
išvien su vokiečiais, nežinia. Jei- 

įsiveržtų švedai, 
finai ir 
sukiltu, 
traukia 

čia ma-

gu Finliandijon 
su jais eitų išvien ir 
Linliandija prieš Rusiją 
Vokiečiai nuo Ekenas 
prie I lelsingforso, o nuo 
no traukti Peterburgan.

Lisbona, rugpjūčio 8 d.— 
t ugalįjos valdžia pagarsino, 
dabartiniame dideliame Europos 
kare Portugalija prie Anglijos

or-

są savo žemės kariumenę, o už 
tai Anglija apsiima apginti Por
tugalijos pakrantes.

Paryžius, rugpj. 8 d.—Gauta 
čia žinia, jog vokiškas kariško 
laivyno skraiduolis “Augs 
kuris bombardavo Liepojų 
rusiškų torpedinių laiveli

vo didelį Austrijos

%
U)*Efi8Uą<5^

11

tapo
pa-

prckių laivą

Portugalijos kariškas laivynas 
tapo mobilizuotas, ir 
drauge su Anglijos ii 
jos laivynais.

New York, rugpj. 8

jis veiks 
Francuzi-

liškas garlaivis “Olympic” ir bel
giškas “Vaderland,” turintis iš 
Amerikos Europon gabenti at
sargos kareivius, gavo paliepimą 
ik laikui sulaikyti kelionę Euro
pon. Neišplaukė ir garlaivis 
“Anna,” gabenantis į Mar&rliją 
franeuziškus atsargos kareivius. 
Laivai tie turi kelis tūkstančius 
Europos kraštų atsargos karei
vių.

London, rugpj. 7 d.—Britiš
kame kanale angliški kariški lai
vai užtiko minas dedant vokišką 
karišką laivą “Koenigen Luise” ir 
jį paskandino. Iš jo įgulos, 130 
žmonių prigėrė; išgelbėta tik 50.

Rymas, rugpjūčio 8 d.—Atėjo 
čia iš Montenegro sostinės Ceti- 
nijos žinia, buk Austrijos kariu
menė užėmė Serbijos miestą Niš, 
kur tapo perkelta Serbijos sosti
nė. Žinia ta, rodos, nepatvirtin
ta, bet kad atėjo iš Montenegro, 
tai jai galima tikėti: monteneg- 
rinai greičiau slėptų serbų nepa
sisekimus, negu leistų žinias apie 
nebuvusius nepasisekimus.

Londonas, rugpj. 8 d. — Čia 
gauta žinia, jog telgrafiški susi
nėsimai Brussels su Liegc liko
si pertraukti.

Bėrimas, rugpj. 8 d.—Franeu
zų kariumenė iš tvirtovės Belfort 
įsiveržė į Alzatiją ir užėmė ke
lis miestus, bet prie Altkirch ta
po sulaikyti ir turėjo Belfortan

Londonas,
jos raiteliai,
Galicijos, užėmė Lenkijos mies
tus Olkuš ir Wolbron.

rugpj. 8 d.—Austri- 
įsiveržę Lenkijon iš

Rymas, rugpjūčio 9 d.—Čia 
gauta žinia, jog Vokietija gąz- 
dina Italiją karu, jeigu ji norės 
užsilaikyti neutrališkai ir karan 
nesikiš. Austrija pasirengusi 
siųsti savo kariumenę į Lombar
diją, jeigu Italija nestos prieš 
Francuziją.

Vindobona, rugpj. 9 d.—Serbi
ja apšaukė karų Vokietijai, kurios, 
turbut, Serbijos kariumenė nepa
sieks, nes reiktų pirma Austriją 
apvaldyti.

PAAISKtNIMĄS'.

kariumenė
YALSr/JU %UfffŽ/AI
K E U A!

EINA PARODO omA.

2EMLAPIS BELGIJOS IR APLINKINIŲ ŠALIŲ.

Nuo to laiko, kaip šis žemlapis buvo pieštas, armijų judėjimai au šiek-tiek persimainė. Vokie
čių armija prie Liege apėjo augfč aus Liege ir nori persimušti tarp miesto Brussels ir tvirtovės Namur. 
Prasidėjo jau mušis apie tą vietą kur yra kelias nuo Brussels į Namur.

Kitas mušis gali iškilti bile v landą apie Longwy Garsus Waterloo laukai yra žemiaus Brussels, 
kur žodis “armija.”

kareivių, norinčių Vokietijon ka
ran keliauti. Iš suimtų galima 
butų suorganizuoti čielą kariu
menės regimentą.

Brussels, rugpj. 8 d.—Laikraš
tis “Le Peuple” pagarsino, jog 
Liege aplinkinėse nelaisvėn pa
imtų vokiečių tarpe yra Vokie
tijos ciesoriaus artimas 
tis, kunigaikštis Jurgis,

vėl ir Sveaborg reikia abejoti.
Niš, Serbija. Rugpjūčio 9 d. 

iš Serbijos iškeliavo Vokietijos 
ambasdorius. Atstovauti Vokie
tiją Serbijoj apsiėmė pagarsėjęs 
netaktiškumu Suvienytų Valsti
jų ambasadorius cechas iš Chi- 
cagos, Vopicka.

žinios bus vis-gi

iš kurio

nepilnos, 
neleis, tai

valdžia įrengė biurą, 
laikraščiai galės semti 
džios teisingas žinias, 
tos
nes pilnų karo vedėjai 
jos negales užganėdinti laikraš
čių ir jų skaitytojų; per tai ir 
biuras neužkirs kelio melagin
goms žinioms.

giminai- 
vadovas 

regimento.

Paris, rugpj. 8 d.—Išlipo Bel
gijoj ir Francuzijoj, pertuose Os
tende, Galais ir Dunkirkoj 20,000 
angliškų kareivių pagelbon vo
kiečių užpultiems belgams.

Atėnai, rugpjūčio 9 d.—Skait
linga turkų kariumenė renkasi 
prie Ferejih, prie Bulgarijos ru
bežių. Mano, kad Bulgarija suta
rė su Turkija ir mano laike da
bartinio karo užpulti drauge Gre- 
kiją, ar Serbiją.

Falkenton, Anglijoj, rugpjūčio 
9 d.—Suėmė čia 200 norinčių iš
keliauti vokiškų atsargos karei
vių. Tuom tarpu juos kalėjimai! 
pasodino. Southamptone suėmė 
50 vokiečių, norinčių iškeliauti.

Washington, D. C. Čia 
žinia, buk vokiečiai užėmė 
savą, o Austrijos kariumenė 
liną, v
tone niekas netiki.

Var- 
Lub- 

Bet žiniai tai ir Washing-

Belgradas, rugpj. 7 d. — Prie 
Obrenovac, Serbijoj, buvo smar
kus mušis Austrijos ąrttlerijos 
bu serbais, bet serbų šūviai pri- 
ivertė 
tilti.

Londonas, frugpj. 9 d.—Vokie
tijos valdžia^ pranešė Amerikos 
ambasadoriui,; jog visuose Vo
kietijos porfįUose; yra padėtos 
minos. Ir , Britiškame- kanale 
esančios minos, bet Amerikos 
ambasadoriuj nežįno, kas jas ten 
pradėjo. Laivai todėl turi plauk
ti labai atsargai. .

Peterburgas, rugpj. 9 d.—Po 
smarkiam mūšiui, peržengusi ru
bežių Austrijos kariumenė užėmė 
miestą Andrėj avą, Kelco guber- 
lijoj, ir muitinę Radzvilovo.

nuoli.

Austrijos kanuoles n u- 
Ant mūšio lauko austrių 
paliko dvi pagadyti ka-

Peterburgas, rugpj. 9 d.—Ru
sijos rubežiaus1 sargyba ties mies
tu Stryj, Galicijoj,. įsiveržė per 
rubežių, bet Austrijos kariume
nės patrolės- tapo atgal išvyta.

Londonas, rugpj. 9 d.—Ineję 
gelbėti belgus franeuzai Belgijoj 
greitai žengia priešakiu, o vokie
čiai ant visos linijos prieš juos 
atgal traukiasi.

8 d.—Francu- 
vokiečius iš- 

darbuotis prie

Vancouver, rugpj. 7 d.—Kana
dos ministerių taryba prisakė vi
siems vokiškiems konsuliams* į 
48 vai. išsinešdinti iš Kanados. 
Ir vokiškas konsulius mieste 
Winnipeg gavo savo popieras ir 
turėjo iš Kanados išsinešdinti. 
Kanadoj suima vokiečius atsar
gos kareivius, kad jie negalėtų 
Vokietijon karan keliauti.

Paryžius, rugpj. 7 d. — Buvęs 
Francuzijos ambasadorius Ber- 
line, Cambon, pagarsino, jog, 
jam išvažiuojant iš Berlino, ly
dėjęs jį iki Danijos rubežių vo
kiškos kariumenės 
reikalavo nuo jo 
kyšio.

Londonas, rugpj. 9 d.—Kores
pondentas laikraščio “Daily Mail” 
užtikrina, jog šiose dienose prie 
Šveicarijos ir Francuzijos rube
žių turės atsitikti didelis mušis, 
kuris visą tolesnį karą gali vie
non pusėn pakreipti, čia buk su
sirinks svarbiausios pajiegos ve
dančių karą vakarų tautų ir Aus
trija čia taipgi gabena savo ka
riumenę. Vokietijos ciesorius 
iškeliavo prie kariumenės Alzati
jon.

Berlinas, rugpj. 
zijoj gyvenančius 
siuntė į vakarus 
laukų nuvalymo, nes, mat, vyrai 
franeuzai visi kaęan išėjo.

Londonas, rugpj. 8 d.—Dalis 
angliško kariško laivyno užėmė 

vokiškojvokišką portą, 
Tago žemės valdyboj, 
Tokiu bu du karas jau 
ko n persikėlė.

ir Afri-

d.-Bel-Antwerpen, rugpj. 9 
gijos valdžia konfiskavo buvu
sius jos pertuose 34 vokiškus 
garlaivius.

majoras pa-
3,600 markių

d.—PrancūzaiParis, rugpj. 7 
peržengė Vokietijos rubežių ir 
užėmė miestus* Pic ir Moyeunic, 
Alzatijoj.

Berline
rinko prie Anglijos 
išardė prie jos puikų 
išdaužė langus.

žmonių minios susi- 
ambasados, 
trotuarą ir

d.—Angliš- 
ant

Plymouth rugpj. 7 
kas skraiduolis “Vendictive 
jūrių pagavo didelį vokišką gar- 
aivį “Schlassen,” kuris plaukė iš 
Australijos Breman ir nieko apie 
karą nežinojo.

Seattle, Wash., rugpj. 5 d.— 
Du povandeniniu torpediniu lai
vų, padirbtu 
pirko Kanados 
Vokietija.

Chili republikai, 
valdžia karui su

rugpj. 5 d.—BaF 
tiko pakrantėse, tarp Klaipėdos 
i r Liepoj aus, pasirodė 19 vokiš
kų kariškų laivų. Rusiškieji ka
riškieji laivai suėmė daug buvu
sių Juodosiose jūrėse- vokiškų 
prekinių laivų.

Peterburgas,

Stockholm, rugpj, 7 d.-r-Čia 
gauta žinia, jog rusiškas kariš
kas laivynas tapo vokiškojo lai-

kojoj, o miestai Revel, Liepojtts 
ir tvirtove Sveaborg buk tapo 
paimta. Bet 'bent apie paėmimą 

‘ ..

mas Belgijoj vokiečių pasiliovė; 
priešingai, jie traukia atgal savo 
priešakiu nusistumusios kariume
nės dalis prieš dideliame skaitliu- 
je persikėlusius per upę Maas 
franeuzus. Franeuzai ir belgai 
dabar priešakiu traukia.

Rusijos caras pasveikino Bel
gijos karalių dėl jo kariumenės 
smarkaus pasipriešinimo vokie
čiams.

Paryžius, rugpj. 9 d.—Austri
jos kariumenė, 40,000 kareiviu, 
susirinko Šveicarijos parubežyj 
prie Basclio ir mano traukti 
Francuzijon; ten norima pasiųsti 
visus iš slavų susidedančius kor
pusus, nes kare su Rusija tie 
korpusai neištikimi: jie gali per
eiti Rusijos pusėn.

rugpj. 7 d.—Žmo-Londonas, 
nės čia kėlė 
sadą prielankias Italijai demon
stracijas, manydami jomis sulai
kyti Italiją nuo padėjimo Vokie
tijai. Demonstracijose dalyvavo 
angliški aristokratai ir parlia
mento atŠ^Ovai. Pasirodė ant 
balkono ambasadorius ir apreiš
kė, jog Italija karan nesikiš, pa
siliks neutrališka.

Londonan atėjo telegramai iš 
Brussells, jog į šiaurius nuo 
Luxemburgo franeuzai sumušė 
bavarų kariumenės korpusą. Į 
franeuzų rankas pakliuvo vokiš
kų kareivių.

Prieš įsikišimą karan Anglija 
pastatė Vokietijai sekančius rei
kalavimus :

1. Kad Vokietija nemėgintų 
užpulti ant franeuziškų Šiaurinių 
jūrių pakrančių; 2) kad vokie
čiai neperžengtų Belgijos ir Hol
landijos rubežių; 3) kad nekliu
dytų rusiško laivyno Baltike jū
rėse. Ant Vokietijos užklausi
mo, ar karo laike Anglija taipgi 
gerbs Belgijos neutrališkumą, to- 

atsakymo nedavė.ji

New York. New Yorko por- 
tas yra saugiau dabar negu ka
da nors pirmiaus, dabojamas. 
New Yorko neutrališkumą dabo
ja mūšio laivas Florida, o laivas 
Mayflower pasiųstas į Hampton 
Roads ten
leisti iš Amerikos karo kontra
bandos karą vedančioms tau
toms.

ne

Pekin, Kynija, rugpj. 7 d.—
Į Kynijos portą Shanghai 
ko vokiškas karo 
den”

laivas
ir atsivilko suimtą 

rusišką liuosnorių laivyno

atka- 
“Em- 
dideiį 
laivą.

Londonas, rugpj. 6 d.—“Daily 
Mail” gavo žinią, buk vokiškas 
laivynas bombarduoja užden
giančią nuo jūrių Peterburgą 
Rusijos tvirtovę Sveaborgą. Toji 
žinia vėliaus nebuvo oficialiai pa
tvirtinta. Vėlesnės žinios iš įvai
rių šaltinių verčia manyti, kad mū
šio tenai nebuvo.

Vindobona, rugpj. 5 d.—Ties 
Lvovu pasirodė rusiškas aero- 
plianas, kuriame lėkė orlaivio ve
dėjas ir du rusiški aficierai. 
Austrijos šauliai šaudė į orlaivį, 
ir jis, gerai pataikytas, nupuolė. 
Abudu aficierai užsimušė.

Washington, D. C.—Amerikos 
valdžia uždraudė visoms bevie- 
linio telegrafo stacijoms siųsti 
žinias apie karo reikalus; gali 
siusti žinias vien neutrališko turi- c
nio. Anglija nuo visų ne karo 
laivų atėmė bevielinio telegrafo 
aparatus.

Londonas, rugpj. 6 d.—Angli
jos admiralija (laivyno vyriau
sybė) pagarsino, jog Šiaurinėse 
jūrėse, ant vokiečių minos už
plaukė. paskandinęs vokišką 
skraiduolį “Koenigen Louise” 
angliškas skraiduolis “Amphion” 
ir expliozijos tapo paskandin
tas. Laivo kasierius ir 130 įgu
los žmonių prigėrė, išgelbėjo 16 
afeierų ir 135 jūreivius.

Washington, D. C.—Preziden
tas Wilson atsišaukė į visas ka
rą vedančias tautas su pasisiū
lymu patarpininkauti prie su-> 
taikymo susipykusių valstijų. 
Bet dabar jau tarpininkystės, 
kol karas vos prasidėjo ir nei 
viena pusė nesijaučia įveikta, 
niekas nepriims.

Brussels, rugpj. 9 d.—Fran
euzų, anglų ir belgų kariumenės 
krūvon susijungė. Atėjus fran- 
euzams Alzatijon, pasirodė, jog 
jos gyventojai neužmiršo, jog 
tvėrė vieną su Francuzija viešpa
tystę. Jie karštai sveikino fran
euzus kaipo savo išliuosuotojus. 
Sumušimas vokiečių turi didelę 
morališką svarbą; tikimasi, jog 
dar keli vokiečių nepasisekimai 
Alzatijoj: ir žmones prieš neken
čiamus vokiečius sukils.

Londonas, rugpji 9 d.—Šiauri
nėj dalyj vokiškos valdybos Ta
go, Afrikoj, pasirodė franeuzai. 
Pietinę valdybos dalį užėmė jau 
anglai.

Rymas, 
žinia, 1 
apsireiškė,

rugpj. 9 d;—Atėjo čia 
buk tarp serbų kariumenės 

ir gal tik atsinaujino, . . U •’ ...
cholera. Siautė j prieš karą Ru
sijoj, Podoliaus ’gįub., kuri juk 
netoliausiai nįtrn jjerbijos, o epi
demijos nežiūri viešpatysčių ru
bežių,

Brussels, rijgpj. 9 d.—Paupiuo
se 
smarkus susipiušįųiai vokiečių ir 
franeuzų patrolių... Vokiečiai ta-

gibuvo gana

Laikraščiai praneša, jog bel
gai nuo vokiečiu, paėmė 100,000 
karabinų, Skaitlius tas vienoj 
gali būti, perdėtas.

Londonas, rugpj,. 8 d.—Kadan
gi laikraščiai, negalėdami, del 
aštrios cenzūroj, gauti teisingų 
žinių, griebia visokias paskalas•’ I^ncionas, rugpj* 8-_____ __ ____ _ _  r__ .w.

joj SjffmB Saug rokišky afsafgosJtajjj gvčrMįj JvfrtOvItf Jcaig Re-'ir melagingas žinąs, tai Anglijos

Londonas, rugpj. 10 d.
Liege ateina prieštaraujančios ži
nios; ateinančios iš Berlino gar
sina, buk vokiečiai tą miestą už
ėmė,
ir užtikrina, jog fortai dar 
ginasi.

Vokiškos raitelių patrolės 
sirodė Dinant aplinkinėse, į 
tus nuo belgų tvirtovės Namur.

belgai vienok tai užgina 
vis

Washington, D. C. Vyriau
siasis Amerikos pačto perdėtinis 
pagarsino, jog Italijos garlaivis 
“Europa” sutinka iš Amerikos 
paimti pačtą Vokietijos ir Aus
trijos. Bet jeigu Italija kryptų 
katron nors karą vedančių tautų 
pusėn, jos laivui Amerika pačto 
nepaves, nes jos laivą galėtų pa
gauti priešingoji pusė.

Suvienytų Valstijų prezidentas 
atkreipia atydą amerikonų ant 
tiesų, kurios draudžia Amerikos 
piliečiams imti dalyvumą karuose 
kitų kraštų. Bet tarptautiškos 
tiesos to nedraudžia, draudžia 
vien organizuoti pulkus ir juos 
siųsti j svetimą kraštą karan. 
Suvienytų Valstijų valdžia apsi
ėmė daboti, kad išplaukianti iš 
Amerikos pasažieriniai, ar prekių 
laivai svetur nebūtų paverčiami į 
kariškus. Bet kaip prezidentas 
tai galės sukontroliuoti, turbut 
ir pats nežino.

Varšava, rugpj. 5 d.—Rusiš
kieji rubežiaus sargai prie Biala 
sumušė įsivceržusius per rubežių 
vokiškus raitelius ir išvijo juos 
atgal, vijo juos dar 10 mylių Vo-

AMERIKOS GARLAIVIS IŠ
PLAUKĖ EUROPON.

New York. Iš čia rugpjūčio 
7 d. išplaukė su pasažieriais Eu
ropon garlaivis “St. Paul.” Lai
vas tas yra amerikoniškas, taigi 
neutrališko krašto, todėl nesibijo 
karą vedančių užpuolimo. Lai
vas keliauja Liverpoolin.

pa- 
pie-

Berlinas, rugpj. 9 d.—Iš čia 
svietan vokiečių paleista sekanti 
žinia: “Liege yra musų rankose. 
Apie 4,000 belgų nelaisvių siun
čiama Vokietijon. Apie ’musų 
nuostolius vėliaus bus pagarsin
ta, kada bus surinktos teisingos 
žinios.”

Vokietijos kariumenė suėmė 3 
automobilius su auksu, kurį mė
ginta Rusijon per rubežių per
gabenti ir tuos gana didelius pi
nigus, kelių milonų doliarių ver
tės, konfiskavo.

Trįs mylios nuo Tilžės buvo 
susirėmimas rusiškos infanterijos 
perėjusios rubežių, su vokiškais 
atsargos kareiviais. Rusai tapo 
per rubežių atgal nuvyti.

Paryžius, rugpj. 7 d.—Čia gau
ta žinia, jog vokiečiai užėmė jau 
miestą Liege, bet ginasi vien 
dar keli tvirtovės fortai. Sulyg 
kitų vienok 
te vokiečių 
siduotų, ir V f 
Liege, kaip
čių vadovas, 
25,000 kareivių.

žinių, miestas atme- 
rcikalavimą, kad pa- 
ginasi. toliau. Prie 
pripažįsta ir vokie- 

vok iečiai nužudė

Brussells, rugpjūčio 6 dieną. 
— 10 vokiškos armijos kor
pusas užpuolė belgiškas tvirtoves 
Chautfontaine ir Boutelles, o ar
tilerija nuo Flemolce bombarda
vo nuo pietų Liege. Belgai at
ėmė vokiečiams 7 kanuoles ir ne
laisvėn paėmė tūlą kareivių 
skaitlių. Mušyj* tapo išmuštas 
eskadronas belgiškų ulanų, bet 
pirma jis išnaikino eskadroną vo-

Brussells, rugpj. 9 d.—Mieste 
Venders vokiečiai atstatė nuo 
vietų belgus , valdininkus ir jų 
vietose pasodino vokiečius; su
ėmė ir miesto majorą ir jo vie
ton pasodino vokietį.

Rymas, rugpj. 9 d.—Austrijos 
kariški skraiduoliai bombardavo 
Montenegro- portinį miestą Anti- 
vari, ir-išgriovė ten buvusią be- 
yielinio telegrafo stotį ir išgrio
vė daug triobų ir dirbtuvių.

Pagelbon besimušantiems prie 
Liege vokiečiams eina pastiprini
mas.

Rusijos valdžia pranešė 
donan, jog Archangelsko 
konfiskuota ro vokiškų 
anglių ir malkų prikrautų.

Lon- 
porte 
laivų,

Halifax, N. S.—Atkako čia, ly
dimas Angljios kariuko laivo 

.“Essex,” angliškas pasažierinis 
garlaivis “Mauretania.” Laivas 

‘turi 1,400 pasažierių. Tarp jų 
buvo bėgartčių iš Europos ameri-

KARAS SANTAIKOS LAIKE.
Merrill, Wis. Vienoj šokių 

svetainėj laike pikniko vokiečiai 
nuo muzikos pareikalavo, kad to
ji griežtų vokišką hymną “Wacht 
am Rhein.” Buvę piknike fran
euzai prieš tai pakėlė protestą. 
Užgimė muštynės, o paskui be- 
sišaudymai. Vienas vokietis ta
po mirtinai pašautas, o vieno bė
gančio franeuzo užmušė arklį. 
Suimta 12 narsuolių.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ SMUGGLER, COLO.

Baisi nelaime. Musų miestelį 
patiko baisi nelaimė. Liepos 27 d. 
1 vai. po pietų smarkus griaustinis 
trenkė į pylima, kurisai tvenkė van
denį. Pylimas truko, ir vanduo, 
nešdamas su savim akmenis, užliejo 
miestą, išgriovė namus. Nusekus 
vandeniui, daugelyje vietų pasiliko 
purvyno sluogsnis, 6—12 pėdų sto
ras. Didelis skaitlius žmonių pasi
liko be pastogės. Nevienas ir gy
vybes neteko baisiame vandens už
tvinime. . Kon. Jonio.

Užsisakykit kasdienini

Skaitykit apie ji ant 5 puslapio
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Reikia tik

IŠ BALTIMORE, MD

šiuos suvirs keturis metus jos na
rių skaitlius išaugo iki 93 ir turtas 
lygu moterių draugijos turtui — 
$6,500. Sekančioji draugija buvo 
Lietuvių Piliečių Kliubas (drauge 
ir pašelpinė dr-ja), įsteigtas tais 
pačiais 1910 metais. Narių dabar 
turi 40 ir turto $240.00. Buvo dar 
sutverta kuopa T. , M. D. ir

Skaitlinės, tokiu budu sutvarkytos, 
išrodo sekančiai:

Dubois — ; 
nlų vyrų 130, 
420. Tame

kampas.
randasi 

miestelio 
vadinamais,

pirmą
Antroji tema buvo apie 

Kalba buvo ga
li ko užganė-

arba taip 
naudai, 
kuomet

-Štai kada jame išsyk nubudo ir 
dasiprotėjimas, ir išgąstis, ir troš
kimas gyventi. Jis pajuto, kaip pa- 

ant jo galvos plaukai, 
ištikrųjų 

Išrišti,' tuojaus iš

jos tačiaus silpnai gyvuoja. Se
kanti pas mus draugija, musų mo
terų “Šv. Katarinos Draugystė/' 
įsikūrė sausio 9 d. 1910 m. ir da
bar turi 55 narių ir ižde $6.500. 
Gegužio 29 d. 1910 m. susitvėrė

J. Gabrio prakalba. Liepos 30 d. 
pobažnytinčj. lietuvių salėj buvo 
prakalbos. Vietos klebonas kun. 
Matulaitis trumpai prakalbėjęs, 
perstatė susirinkusiems p. J, Gabrį, 
iš Paryžiaus. Pastarasis kalbėjo 
apie dabar gimusį Europoje karą 
ir apie reikalingumą lietuvoje mo
kyklų. p. Gabrys, kalbėdamas apie 
minėtą karą, labai dažnai kartojo:

JL** taciaus abidvi jos mirė.
Dabar prieisime prie lietuvių 

skaitliaus. Čia reikalinga pastebė
ti, kad lietuviai yra apgyvenę ne
tiktai patį Dubois miestelį, bet ir 
aplinkinius kaimus, kuriems Du
bois gali būti paskaitytas centru. 
Parankumo dėlei, paduosime skait
lines 1) lietuvių, gyvenančių pa
čiame Dubois, 2) lietuvių gyve
nančių apielinkėse ir 3) aplamą 
skaitlių lietuvių, gyvenančių kaip 
pačiame Dubois, taip ir apielinkėse.

sei
mer

negirdėja.,,. Gięįąš^naskolis taip 
nesakytų. Norį darbai silpnai ei-

■ik . HWMW*

na, bet alaus p^s mus niekuomet 
netrūksta. VySĮ į^eša bačkutes 
miškuosna, pašigetįį ir pradeda 
kaukti taip, kad ^tigerikonai negali 
suprasti, kas dardsiV Kiti eina net 
žiūrėti. >

Taip tai męs^esame “susipratę” 
ir “apsišvietę.-Girardvilietis.

Antanas nutilo. Aplinkui vėl už
viešpatavo mirtina rama. Dar kartą 
jis metė žvilgsnį į mielas lygumas, 
žengė pirmyn ir tamsios girios 
globstyje pranyko. Tartum labjau 
sumirgėjo dangaus žvaigždutės, pa- 
lydėdamos Antaną. Šešėlis nudvel
kė per mėnulį, tartum, tai buvo 
akis, papludusi ašaroje, sakant pas
kutinį sudiev.

statistika, 
nteligentų 

matyt iš aug-

pimų vertė 
;u klebonija 

i daro

sisiause
Kas tai, ar slogutis, 
taip yra?..! 
rišti I ,

Jis skubiai čiupinėja aplinkui 
save į dešinę, ir į kairę, 
šaus.... Aplinkui uždaryta, ap 
mušta kokia ten materija... .pa 
duška apvilkta dar neskalbtu vai 
kalu, čiuža... .matraco irgi nėra... 
ir ant galvos popiera kokia-tai....< 
at krutinęs

Bet tai «•

Skandinosi. “Dėde” piršlio ro
lėje. Liepos 30 d. bandė čia nusis
kandinti vienas lietuvis vaikinas, J. 
Banevičius. Bet kaip tai atsitiko, 
kad jisai to savo bandymo negalėjo 
iki galui davaryti, nors, berods, bu
vo pradėjęs, ir gan pasekmingai. 
Visas dalykas štai kaip buvo.

Prieš keletą dienų J. Banevičius 
buvo išvažiavęs į Lewiston, Me. 
Paskui parvažiavo vėl atgal. Išli
pęs Rumforde iš traukinio, stotyje 
susitiko savo pažįstamą. Banevi
čius tuoj aus paprašė jojo vienos 
“loskos:” girdi, eik ir pasakyk, ta- 
mista, mano “burdingbosiui,” kad 
aš parvažiavau. Tegul jisai ateina 
į tą ir į tą vietą. Pažįstamasai iš
pildė prašymą. Ateina “bųrding- 
bosis” ir randa Banevičių bestovin
tį ant kanalo kranto. Prisiartinus 
pašauktam j am, Banevičius • ištarė: 
“Sudiev gaspadorėli” ir šoko nuo 
kranto vandenin. Atvykusis bandė 
jįjį dar sulaikyti, bet nesuspėjo. Šo
ko Banevičius žemyn if 'dingo van
denyje. Už valandėlės pasirodė jo
jo galva. Ar vanduo pasirodė per
šaltas, ar nesmagu buvo sušlapus, 
ar Banevičius, bėbųdatiias kanalo 
dugne, rado parankesniu permainy
ti savo nuomonę skailclintis—neži
nia. Tik tiek galina pasakyti, kad 
pasirodęs ant vandens paviršiaus, 
kandidatas į skenduolius pradėjo 
šauktis pagelbos. J Jojb* matomai, 
mokėta gerai plaukti, lies daugiau 
jau nevažiavo dugtian.1 Tuoj aus su
bėgo žmonių, atvažiavo policija ir 
visi pradėjo Banevičių gelbėti. Bet 
čia vėl “triksas/’ Banevičius ne
prisileidžia nei artin. Tačiaus ne
žiūrėta jojo noro, ir susirinkusieji 
galop išmeškeriojo jįjį iš kanalo. 
Policistai tuoj paėmė jįjį savo glo- 
bon ir, nusigabenę { šaltąją, pasi
šaukė gydytoją. Šisai uždavė jam 
miidiaanji.y vaistų. Kitų ga

iš1 n 
nuo

Mirtis ir Gyvenimas
Kontrastas.

ir prasidėjus 
subruzdo, 
lietuviai.

metu 
lietu-

sumany- 
Suma- 

k repšin, 
susitvė-

Prakalbos. Vietinis lietuvių I. 
W. W. skyrius parengė liepos 29 ir 
30 d. prakalbas. Kalbėtoju buvo 
pakviestas iš Chicagos p. Antonov. 
Kalbėjo pirmą vakarą dviejose 
temose 
moterų klausimą 
na graži, ir publika 
dinta.

Antrą vakarą buvo 
unijas ir bibliją. Kol 
apie junijas, žmonės klausės gana 
atydžiai; bet kalbėtojui perėjus prie 
biblijos, klausę žmonės pradėjo 
pamažu skirstytis. Keno čia kaltė 
—nežinia. Tik gaila kalbėtojo, nes 
ištikrųjų apverktinas yra padėjimas 
“pamokslininko,” kurio klausytojai 
nei dėlei mandagumo neišlaiko 
iki galui. Girdėjęs.

Užmušė karas. Liepos 30 d. š. 
m. lietuvis Juozas Juškis, (angliš
kai pasirašydavo Joe Oner), beei
damas gatve, pateko po karu. Su
žeistasis tapo nugabentas ligonbu- 
tin, kame už pusantros valandos ir 
numirė. Velionis paėjo iš Kauno 
gubernijos, Raseinių pavieto. Chi- 
cagoj, sakoma, esąs jo brolis An
tanas. Juškis priklausė prie anglia
kasių unijos, kuri išmokėjo $200.00 
pomirtines, palaidotas tapo lietuvių 
kapuose. IVm. Karvelis.

IŠ CLEVELAND, OHIO.

Lietuvon. Liepos mėnesyje aplei
do Clevland’ą ir išvažiavo į Lietuvą 
p-les M. ir Z. Bagdžiuniutės, Ga
lima sakyti, kad tai buvo vienos uT 
uoliausių darbininkių tarpe Clev- 
land’o lietuvių. Beveik nuo pat Lie
tuvių Teatrališko choro draugystes 
įsteigimo ir iki šiam laikui tenai 
prigulėjo. Iškarto kol L. T. Ch. 
dr-ja neturėjo daug tinkamo jauni
mo vakarams rengti, p-lės Bagdžiu
niutės buvo pirmutinės, ir beveik 
kiekviename surengtame L. T. Ch. 
dr-jos vakare scenoje galima buvo 
matyti jasias. Užtai, būdama dė
kinga, L. T. Ch dr-ja nutarė ger- 
biamomsiom savo artistėm paaukuo
ti kokią nors dovaną, tuomi išreikš
dama savo prielankumą ir padeka- 
vodama už jųjų triūsą. Linkime, 
kad gerbiamosios laimingai sugrįštų 
į brangią tėvynę Lietuvą ir tenai 
taip pat nenuilstančiai darbuotųs 
brolių labui ir tautos gerovei.

Vienas iš narių.

Mirtina tyla. Niekas nekruta, nie
kas ncčefškia, švilpia nei džiaugiasi, 
dejuoja. Naktis aplinkui. Iš pietų 
puses mėnulis erdvėje spinksojo, ap“ 
šviesdamas lankas ir laukus, ir ža
lios girios šoną. Žvaigždutės mirgė
jo juosvoje padangėje — lyginai, 
kas aplinkui miegojo, ir žalias la
pas styrojo, tartum užmiręs. Tik 
mėnulis ir dar žvaigždutės dangu
je negęso.

Jis prisiartino prie tamsios girios 
ir sustojo. Įsmeigė akis į tamsumą 
jos, ir, rodos, akmeniu pavirto jo 
visa esybė. Po valandos atsigręžė į 
lygumas, o mėnulis sidabriniais 
spinduliais nuplovė, nuo jo daug 
kenčiančio veido sunkias mintis. 
Žvaigždutės, mirgėdamos, vėdino 
jo veidą, plūstantį šaltame ilgėjimo
si prakaite. Reti ir ramus Antano 
žodžiai pertrauke šventą nakties ty
lumą : ,

“Malonios yra lygumos, sidabri
nio naktiniu sargų žėrėjimo užklo
tos. Gimtiniai Degesėliai ir jie ten 
visi sapno saldume skrajojantieji 
linksmi visada. Tiktai aš vienas ne
panašus į jus. Gal aš gimiau toje 
valandoje, kada žmonių ištvirkimu 
buvo užrūstintas Dievas; gal todėlei 
dabar aš turiu vienas kentėti. Te
būnie malonios jums mano gimtinės 
lygumos; o aš eisiu į ten. Į ten, 
kur didieji lapuočiai skriaudžia 
mažuosius. Aš savo pajiegomis ša
linsiu žuvimą mažųjų; įleisiu mė
nulio ir žvaigždučių spindulius ir 
į ten, kur nuo amžių tamsa vieš
patauja. Aš busiu ramus, kuomet 
matysiu save, kaipo tverinį, reika
lingą kam nors pasaulyje. Tuom aš 
nuplausiu nuo savo širdies, skaus
mais aptekusios, tuos sunkumus, ku
rie taip skaudžiai mane kankina. 
Sudiev, lygumos ! Sudiev, mylimie-

Svečių prakalbos. Dingo lietu
vis. Liepos 25 d. pas mus lankėsi 
kun. Gustaitis ir p. J. Gabrys, rink
dami aukų Kairukščių sumanymui. 
Prakalbos buvo savaite prieš tai 
bažnyčioje pagarsintos. Prakalbos- 
na, kurios buvo W. Račkausko sve- 
tanėje, žmonių ne prisirinko, bet te- 
siog grūste prisigrūdo. Galima bu
vo tikėtis, kad aukos gausiai plauks. 
Nežinoma kodėl, aukų buvo surink
ta labai mažai. Apie 6 žmonės su
metė po doliarį, o kita dalis buvo su
mesta nikeliais; susidarė 14 dolia- 
rių su centais. (Tautos Namui bu
vo surinkta pernai $80, tame skait
liu je 7 sieksniai, 6 po doliarį ir li
kusioji dalis smulkiais)'; Svečiai ko- 
lektavo, vaikščiodami.’ dar po na
mus. Kiek jiems tenai pasisekė su
rinkti — nepatyriau, :

Liepos 11 dieną (vėloka žinia. 
Red.) lietuvis Ign. Butnorius pali
ko savo pačią, vaikus, karčiamą ir 
nežinia kur dingo. Liepos 27 d. 
B. Meldažis taip pat padarė, kaip 
ir Butnorius.

Liepos 25 d. buvo mokesties die
na. Trukšmo buvo iki sočiai. “La- 
kupas” buvo taip pilnas, kaip nie
kuomet neatstaikė nuo pat jojo pa
statymo. ’ Daukšių Petras.

svečių kalbomis; 
plačiai ir įdomiai 
Lietuvos stovį.

Kun. Milukas 
dėdamas) 
kalbose.

. Taip troš- 
gyvent troš

ku.... jN e, sviesos! oro I gyve
nimo !.... tik to gyvenimo trošku
mo — ir daugiaus nieko!

Jis apsivertė, norėjo atsiklaupti 
ant kelių ir nugarą įsiremti į 
karsto dangtį. Bet buvo siaura. 
Jis įtempė savo spėką ir galingu, 
nors ir nusilpnė jusiu kunu, tik-tik 
pajudino dangtį. Gabaliukai že
mės įbirėjo per plyšį ir sučiužėjo 
ant kolenkoro. Tai buvo esančio 
virs jo gyvenimo ženklas. Jis su
drebėjo. Po kelių kas ten brakšte
lėjo. Dar sykį įtempus.... o kad 
nors kaip atsistoti ant kelių ir visu 
kunu pasiduoti j viršų.... Viltis 
pridavė jam spėkų. Jis įtempė vi
sas spėkas, spyrėsi prieš spaudžian
čių išviršaus jiegą, ir meldėsi, ir 
griežė dantis, uždusęs nuo pykčio 

krjake, |r

bagui Banevičiui reikėjo stoti teis 
man, kuris, matomai, už nemokė j i- grabe 
mą skandintis, nubaudė Banevičių 
$12.00. Tai brolau tau ir bandyt 
skandintis I C . i '

Musų merginoms, matomai, nu
sibodo mergauti. Ar vaikinams jos 
nepatinka, ar kita priežastis, bet tie 
“ieliai” vaikinai nesiperšia prie 
merginų ir gana. Ką, rodos, pa
darysi. Bet musų merginos, matyt, 
kitokios nuomonės laikosi. Jei vai
kinai nesiperšia, tai kodėl gi joms 
negalima vaikinus pavaduoti ? Vie
nok pačioms pirštis, nprs čia ir “fri 
kontrė 
merginos tačiaus žino, 
jos visuomet gali gauti 
pakviesti “dėdė,” tai jisai, nors 
ir, rasi nenorėdamas, turės tau būti 
piršliu. Ir jo piršlybomis ’galima 
pasitikėti. Jisai būtinai pripirš tau 
tą vaikiną, kurio tu pati nori, ir vis
ką iki pabaigos atliks: nusives pore
lę į ten, kur reikia, ir, kaip bema
tant, suriš “amžinu mazgu.” Tu, 
vaikine, norsi ir raitykis—nieko ne
gelbės : “dėdė” su kočėlu čia pat 
stovi ir žiuri, kad “amžinas maz
gas” butų iki pabaigai užverstas. 
Musų merginos taip “įsišumino” 
su tokiomis “piršlybomis,” kad 
šįmet jau tris vaikinus pana
šiu budu pasižabojo. Beda musų 
nevedėliams ir sunku duoti rodą, 
kaip išvengti tokių “veselijų.” Ge- 
riausis patarimas: neužsidėti su ne
patinkamomis merginomis, bėgti iš
tolo nuo jų. Nevedęs.

Girtybės ir nedoros 
Pačiame musų miestelyj 
apie 1,000 lietuvių, 
pakraščiais, “pečėmis 
suskaitliuojama dar kita tiek. Al
koholis pas mus turi tokį gerą var
dą, kad jojo pardavinėtojai, saliu- 
nininkai, yra žmonių gerbiami kaip 
koki urėdninkai. Daugelio svajo
nė yra likti saliunininku. Darbi
ninkas, surinkęs kiek pinigų, sten
giasi pirkti saliuną, kurių ir randasi 
pačiame miestelyje 15, o pakraščiuo
se dar 20. Tiek yra vien lietuviš
ku, neskaitant svetimtautiškus. 
Taigi ant 2,000 gyventojų išpuola 
35 saliunai. Toksai gėrimas ne
apsieina bei aukų. Liepos 17 d. 
užmuštas ant geležinkelio netoli 
Mazevillc lietuvis T. S. Velionis 
ėjo po “pėdei” ant rytojaus, gerai 
“pasilinksminęs,” ir gavo sau galą. 
Neprigulėjo prie jokios draugijos. 
Klebonas užsakė kolektuoti grabui 
ir palaidojimui, bet į bažnyčią ne
priėmė kaipo nekataliką.

Rugpjūčio 1 d. atrasta netoli nuo 
Trackville šunų apdraskytas tūlo 
lietuvio Širmykšnio lavonas. Ve
lionis gerdavo degtinę kaip vandenį, 
kuri jį ir užtroškino; paliko pačią 
ir vaikų.

Rugpjūčio 4 d. tūlas lietuvis 
“burdingierius” J. G., sakoma 
rėjęs pasmaugti savo gaspadorių. 
Visas dalykas kilęs iš to, kad J. 
G., sakoma, buvęs artimuose san- 
tikiuose su gaspadine.

Panašios rųšies atsitikimų pas 
mus galima priskaityti begales. Štai 
vienas gyvena su kito pačia. Su
grįžta vyras, išvaro tąjį ir kįla 
skandalas, pasiekiantis net teismo.

vyras, netekęs kantrybės, išvažiuo
ja nežinia kur. Nei vienas, nei kitas 
nežiūri, kas bus su vaikais, kaip 
tai juose atsilieps toksai tėvų pa
sielgimas. Abelnai paėmus, vesti 
nedorą gyvenimą ir girtuokliauti 
musų lietuviai moka kuopuikiau- 
siai. Klebonui kovojant su girty
be, sumažėjo parapija, nes žmonėms 
aiškina, kad, girdi, jis esąs “dar
bininkų priešas.” “Mat, sako, gai
li ir išsigerti darbininkams.”

Liepos 24 d. nebuvo vietinio lie
tuvių klebono namie. Staiga ap- 
serga žmogus. Pašaukiama kuni
gas iš Shenandoah, Pa. Grįžda- 

< .mas iš ligonio, sutinka būrelį gir- 
“Vienas Dievas žino, kaip ten bus.” |tų vyrų ir pagarbina. Atsakymų 
Gi apie mokyklas kalbėdamas, nu- tačiaus gavo, kokio savo amžium

Jau niekas nebematė Degesėliuo- 
se Antano, ir kalbos pakugždomis 
apibėgo turtingus rūmus ir menkas 
grįteles. Dažniausiai matydavo An
taną šalinantįsi nuo draugų, giliai 
užsimislijusį, vieną šnekantį ir kar
tais ilgomis valandomis be pertrau
kos žiūrintį į kur nors. Vieni ro- 
kavo, buk tai piktos dvasios pri* 
stojo prie jo ir, gal, vilioja jį j 
girią. Jau su žmonėmis jis nebe- 
šnękedavo, o tik su jomis. O kiti 
vėl, iš senesniųjų, nedrįso spręsti. 
Tik pažiūrėdavo vienas į kitą klau
siančiomis akimis.

Ji viena, Rūta, nieko nepasakojo 
niekam apie Antaną ir nuo kitų 
klausyti nenorėjo. Užgęso jos pil
nos žaidimo dienos, ir jau kaime 
niekas nebegirdėjo jos skambančio 
balselio, kaip kad pirma. Pranyko 
Rūtos dainos, pranyko josios link
smumas.

Niekas nebeįkvėpdavo daugiau 
tos dvasios į jaunuomenės krutinę 
Šventvakariniuose susirinkimuose, 
nes Būtos jau niekas tarpe jų ne
bematė.

Ir ją pradėjo patėmyti vieną, 
kartais širdį draskančią kokią dai
ną dainuojant. To pirma nebuvo: 
vien linksmas dainas ji žinojo.

Moterįs, pamačiusios Rūtą, per- 
sižvelgdavo ir, kas žino, rasi, šne
kėdavo apie kunigą, šventinimą....

O apie Antaną jau daug legen
dų Degesėliai žinojo, kaip jis su 
dvasiomis girioj gyvena, 
Chjcągo, III,

šeimynų
, merginų 

skaitliuje 93 turi 
nuosavus namus. Lietuvių turtas 
išneša $229,000.00.

Apielinkėse (Oklahoma, Shaft 
NN 3 ir 2, Shaffer ir Irito) 
mynų 94, pavienių vyrų 98, 
gaičių 17, vaikų 236. Tame skait
liuje 8 turi nuosavus namus. Lie
tuvių turtas išneša $15,500.00.

Suglausdami paties Dubois ir 
apielinkių lietuvių skaitlinės krū
von. gauname išviso:

Šeimynų 242, pavienių vyrų 228, 
vaikų 656; išviso lie- 
Nuosavus namus turi

Sunkus užsimiršimas praslinko, 
ir tasai, kuris visą savo gyvenimą 
praleido trukšmingoje draugystė
je, kuriam reta diena praeidavo 

ibe trenksmingų delnų plojimų, 
'garsus tragikas, įpratęs kitus at- 
jvaizdinti bejiegiame padėjime, at
kaklioje kovoje už būvį, patsai pa
sijuto esąs neišvengtiname padė
jime, pasijuto negalįs kovoti ne 
tik už kitus, bet ir už save patį.... 
Jis atskirtas nuo pasaulio, —• ir 
sugrįžti nėra nei spėkų, nei vilties.

Išpat pradžios, kada jis tik at
budo, jį pagavo nusistebėjimas; 
jame dar nebuvo gimusi nei išgąs
tis, nei baimė: jis tik’negalėjo įsi- 

Ivaizdinti sau, kame jis esąs ir jau
tė, kad guli ne toje lovoje, kurioj ė 
gulėjo, sirgdamas. Pravėrė akis, 
bet šviesos nematyt — reiškia nak
tis. Bet juk ir naktį miegamojo 
jo kambario kertėje visuomet ži
ba mažutė lempelė ir skleidžia silp
nus šviesos spindulius iš už pa
veikslų, iš kertės 
Gal but užgeso?
— Efim! — bando jis pašaukti 
tarną.

Bet jo balsas skamba kažin kaip 
keistai, dulsniai — visai ne taip, 
kaip jis buvo pripratęs girdėti jį. 
Jis vėl atkartoja, vienok šaukia 
jau nebe Efimą, bet prižiūrėtoją.

— Elvina Feodorovna! —
Bet ir vėl taip-pat dulsniai, veik 

pašnabždomis atsiduoda jo balsas, 
ir vėl niekas neatsiliepia.

— Kas tai per judošius! — iš
taria jis nekantriai ir nejučiomis 
pajudina petį. Sukrutėjęs, jisai 
patėmija, kad čia visai ne taip jau 
šilta, kaip jo miegamam jame, ir 
kad guli jis ne lovoje, užsiklojęs 
savo šilkine kaldra, bet visai apsi
rėdęs:../. Ant kojų batai, ant pe-

ti dc^ta , .... viršutiniai marš
kiniai .... Kas tai gali būti ? ar 
ne sapnas?

Jis nori pakelti ranką ant kak
tos, ir patėmija, kad abi jo ran
kos guli ant krutinės — sudėtos *
taip, kaip kad jis matė pas kitus.... 
Nejaugi?!.... Bet negali būti!.... 
Visa tai sapnas. Jisai siekia kai
riąja ranka gerklę, bet kai tik ji 
sukrutėjo, jaučia, kad koksai ten 
daigtas, paremtas ant jo rankos, 
nuslinko ant krutinės, netekęs pa
ramos. O pakelta alkūnė atsirė-

svccius ly- 
vavo kartu ir pra- 
. Z. ir A. Ramutis

merginų oc 
tuviu 1,424 
101. Lietuvių turtas išviso išneša 
$224,500.00 (tai neskaitant drau
gijų). Visų draugijų turtas, krū
von sudėtas, yra apskaitliuojamas 
$10,216.00 (? Red A.

Tarp vietos lietuvių yra aštuoni, 
turintieji savas valgomųjų daiktų 
krautuves. Toliaus, vienas 
lietuvis laiko hotelį, du bialiardų 
kambarius, 2—mažas siuvėjų dirb
tuves ir 1—knygų krautuvėlę. Jųjų 
turtaf yra apskritai apskaitliuoja- 
mas $10,700.00. Lietuvių svetaine 
verta $8,000.00. I 
$2,500.00. Bažnyčia 
-- $15,000.00. 
$300,216.00.

Užbaigai!t šią 
paminėtina, kad 
pas mus nėra. ] 
ščiaus paduotųjų skaitlinių, čia bu
tų gera dirva lietuviui gydyto
jui, taipogi advokatui ir kitų pro
fesijų žmonėms.

Senas Duboj ietis

Prakalbos. Liepos 31 d. vietinė
je Liet. So. Dr-jos svetainėje bu
vo parengtos G. \V. S wight Ko. 
prakalbos.

Anglas Gordon išpradžios anglų 
kalboje, paskui lietuvis Valinčius, 
atkartodamas tą patį lietuviškai, ra
gino žmonės pirkti žemės. Prakal
bos buvo aiškinamos sli paveikslų 
pagelba. Žmonių prisirinko pilna' 
salė, bet ar pirko kas nors kokį 
gabalą žemės, tai nežinia.

J. Besasparis.

M. Diemedis

Jau Vienas.

Subėgę ant neais-: 
žemių šauksmo^ 

atkasė ir atrado 
ant šono; deŠH 

nioji ranka jo buvo suspausta dan
timis, veido bruožai baisus, rankovė 
sušlapinta putomis, plaukai bal
tesni už sniegą. .

Jis buvo miręs

tik žirgą pusę viešpatystės.
Koks baisus padėjimas, kuomet 

už vieną žirgą atiduoda pusę vieš
patystės 1.... O ką jis duotų da
bar už gyvastį ? ką ? Genij ų savo ! 
— kad tik jam kas ją sugrąžintų, 
kad sugrąžintu jį pas vaikus, pa
čią.... Kad sugrąžintų garbę?.... 
O ne, kam ji? Garbę jis turi. 
Jam reikalinga dabar tik gyvybė.

Ir šaukė jis baisiai, beprotin- 
gai:.... dar baisiau negu tuomet 
teatre, kuomet jisai lėkdavo geni
jaus sparnais. Gi patsai baisėjosi 
savo šauksmo. .. . Gi, nutilęs, apsi- 
liedamas šaltu prakaitu klausėsi....

Aplinkui-ta pati tykumą. Jo 
nauji klausytojai bežado. Bet ne
gi, ne!.... Nei plojimų, 
šauksmų jam dabar nereikia! 
tik išgirstų, kad nors išgirstu.

Ir vėl šaukėsi jis taippat 
žmoniškai, taip pat bepajiegiai, taip 
pat beprotingai. ... ir daužėsi savo 
angštoje šaltoje buveinėje, ir žeg
nojosi, ir meldėsi, ir verkė.... Ji
sai verkė, — jis, kuris mokėjo ir 
priprato tik artisto ašaras lieti, — 
jis dabar liejo ašaras bevilties, siel- 
vaftos, ašaras maldavimo. Jisai, 
kurį gyvą apverkė kiti, dabar vie
nas patsai save apverkia.

O, kad butų spėkos! kad tik spė
kos! Atsiminė jam Makbetas:

— “Kirtis.... vienas kirtis! ir 
jeigu jame viename tik viskas bu
tų. — O aš nelaukčiau!. ...” —

O kad jam butų duota Makbeto 
gale! Bet juk ir Makbetas neišgel
bėjo savęs. Nejaugi ir jis neiš- 
sigelbės? Negali būti! Negali 
būti, kuomet taip arti nuo čia oras, 
kuriuom žmonės kvėpuoja ir ku
rio čia taip maža 
ku.... Kalbama

kad jie ilgą laiką blogai 
su vietos amerikonais ir 
buvo visokiais budais

Žiupsnelis vietos lietuviu istori 
įos ir statistikos. Pirmutiniai lie 
tuviai čia pasirodė 1885 m. Ta 
jpiaus tai buvo tiktai pavieni žmo 
nes. Sekančiais 1886 metais, iški 
lūs streikui, atvežta čion iš kietų ji 
anglių distrikto būrys lietuvių, ku 
rie veikė kaipo streiklaužiai. Toj 
aplinkybė pastatė lietuv 
padėjimą, 
sugyveno 
past arų j ų 
niekinami. Atvažiavusiųjų į čia 
lietuvių neperdidelis skaitlius, o 
taipgi ir mažas susipratimas, 
buvo priežastimi, kodėl tiktai 
metais, tai vra už 6 metu 
apsigyvenimo pradžios čia 
sirado pirmutinė lietuvių drau
gija. Toji draugija įsikūrė sausio 
25 d. 1891 m. ir pasiskyrė sau var
dą:—“Dr-stė Saldžiausios Širdies v-
Jėzaus.” Šioji pirmutinė draugija 
gyvuoja iki šiai dienai. Dabar ji
nai turi išviso 20? narius. 1 uitas 
gi siekia $3,638.

Atsiradus draugijai 
organizacijos darbui 
sujudo visi vietos 
Pirmos draugijos įsikūrime 
čia buvo jau gana diktoka: 
vių būrelis, kuriame gimė 
mas steigti savą parapiją 
nymas neatidėliota ilgan 
ir net tais pačiais metai.' 
rė iš 106 narių lietuvių parapija. 
Parapijos nariai mokėjo po do- 
liarių į mėnesį, kol nebuvo surinkta 
$1,000. Tuomet nusipirkta du lo
tu su namais prie State st. kertės. 
Tūkstantis doliarių buvo tuoj aus 
užmokėta, o likusius penkis šimtus 
doliarių parapija apsiėmė išmokėti 
už metų laiko. Tvarkos naujoje 
parapijoje butą geros, ir likusioji 
skola buvo išmokėta parskirtuoju 
laiku. Pabaigus parapijai mokėti, 
atvažiavo spalio mėn. 1893 m. į čia 
kunigas — Adomas Šimkevicius. 
Sušaukė parapijos susirinkimą ir 
prašė, kad jam pavestų bažnyčios 
statymą. Parapija sutiko. Ta
čiaus veikiai prasidėjo įvairus ne
susipratimai tarp kunigo ir para
pijos. Santaikoje ir tvarkoje pra
dėtasai parapijos gyvenimas susi
drumstė. Birželio 19 d. 1909 m. 
kun. Šimkevicius buvo iškeltas iš 
parapijos, ir jojo vieton atvyko 
kun. J. Abromaitis. Klebono pa
keitimas tačiaus nieko nepagelbė
jo. Prasidėję nesutikimai ir erge
liai nei kiek nesumažėjo. Atpenč, 
jie dabar didesni, negu kad pir
miau buvo. Kaip blogi ir aštrus 
yra santikiai tarp klebono ir para
pijos, matyt iš to, kad net bažnyti
nės draugijos padarė nutarimą 
bausti kiekvieną savo narį, kurisai 
duotų kunigui pinigų 
kokį darbą atlikti^ kunigo 
Kuom tai visa pasibaigs ir 
— sunku įspėti.

Susitvėrę 1891 m. sau 
ją, vietos lietuviai nematė 
tverti naujų. Neperdidelis lietuvių 
skaitlius čia leido visiems bendrai 
dirbti toje vienoje draugijoje. To
dėl vos tik už 9 metų, balandžio 
9 d. 1900 m., susitvėrė antroji 
draugija, pasivadinusi save Lie
tuvių Neprigulmingas Kliubas. 
Dabar jinai turi 65 narius. Turto 
esama $3,038.

Trečia pašelpinė Šv. Jurgio Kan- 
kintinio draugystė susitvėrė lapkri
čio 2 d. 1902 m. Josios narių 
skaitlius siekia skaitlinės 75, turtas 
gi — $2,000. 1907 m. buvo įsteig
tos S. L. A. 153 kp. (narių 10) ir

Rugpjūčio 3 d. atsilankė 
mus svečiai iš Lietuvos, kun 
Gustaitis ir p 
bas laikė bažnytinėje Šv. Jono pa
rapijos salėje. Žmonių prisirinko 
pilna salė (Pagal korespondento A. 
Ramučio tvirtinimą, žmonių dėl 
darbų prastumo buvę neperdau- 

Red.). Aukų surinkta 
$84.91. Vietinis klebonas 

kun. J. Lietuvninkas aukavo “Ži
buriui” $100. Dvi vietinės pašelpi- 
nės draugijos, turinčios kokius ten 
nesusipratimus tarp savęs dėlei po
ros šimtų doliarių, nori tuos pini
gus pavesti Kairukščių fondui.

Publika buvo labai užganėdinta 
kun. p. Gustaitis 
aiškino kulturinį

Tai jis guli 
jis guli žemėje bet.... 

nuo žemės atskirtas. Baisus pabu
dimas! ..-s

Dabar jau suprantama jam, ko
dėl čia taip tamsu, kodėl jo bal
sas skamba taip dulsniai, ir nie
kas neatsiliepia ^nt jo šauksmo, 
kodėl jis guli aprėdytas, ir ran
kos sudėtos kryžiumi ir ant kruti
nės paveikslėlis, o ant kaktos po
piera—vainikas! Jis dabar su
pranta! jis palaidotas gyvas.... 
Tai butą ne sapno* bet letargiško 
miego.... Jis dabar nebe savo 
namuose, bet mirusiųjų viešpati
joje, tarpe kapų ir karsto tyloje, iš 
kur nėra išėjimo, kame atkeliavę J! 
pasilieka ant visados.

Kaip!.... ant visados?.... Ir 
jam taipgi nelemta niekuomet iš 
čia išeiti? ir jam skirta pasilikti 
tarpe mirusiųjų lavonų, kaulų ir 
kirminų viešpatijoje?. .. . Kaip? 
ir jis pateko į amžino atilsio ir 
ramybės vietą, į kur dar taip ne
senai palydėjo savo garbingą drau
gą.... Reiškia.... reiškia, kad ir 
prie jo duobės buvo laikytos pra
kalbos ir skaitytos apgailestaujan
čios eilės — (O, kodėl jis nepa
budo tuomet? dar butų buvę ne
vėlu!) — reiškia, kad ir 
buvo kalbėta, rašyta?....

Ir trumpam laikui jame 
gyvenimo žingeidumas. .. . 
saumylystė. ... Tik kas , iš 
Ar gi jam dabar ne visviena, ką 
apie jį nerašytų. ... ką nekalbėtų? 
ar jam reikalingi dabar tie pagy
rimai? Jisai prisiklausė jų gy
vendamas .... Gyvendamas ? Bet 
argi jis dabar jau miręs? Argi jis 
dabar nebegalės žavėti pasaulio 
savo genijaus galybe? O ne! ja
me dar užtektinai yra spėkų, pas jį 
turbuf dar ir balsas užsiliko, ku
riuo jis paskandindavo žiūrėtojus 
į pasibaisėjimą, nuo kurio drebė
davo teatro langai, nuo kurio vis
kas tarsi apmirdavo, bet už kelių 
sekundų išsiliedavo karščiausiuose 
neištveriamuose delnų plojimuose 
ir šauksmose. ... O! Richard tre
tysis !....

čypėTr staugė kaip žvėris, ir 
kė, atmindamas pačią, vaikus, j 
gyventas valandas. 1

Taip, pergyventas valandas. '
Netekęs jiegų, uždusdamas 

kriokdamas vis labjau, jis išsities 
sė ant lentos, ir jam, jau beaplen 
džiant jį žadui, žibtelėjo vilties spiiv 
dūlys, kuomet jo ausis užgirdo ką 
tai panašų į žmonių balsus ir ne
aiškiu či ūžė j imą.

Tuomet jis prašnabždėjo sau be 
vilties — Ir tai sapnas.... amži
nas sapnas.,

Jį išgirdo 
kaus iš j 
duobkasiai,

rodinėjo, kad be tikėjimo žmo
gus negalįs būti mokytas ir nega
lįs būti doras.

Publikos buvo arti šimto, ir ma
tyt kalba visiems patiko, nes daug 
sykių delnais plojo. Bet kuomet 
kalbėtojas užsiminė, kad steigimui 
mokyklų lietuvoje reikia pinigų, tai 
publika ant syk pradėjo skirstyties, 
lyg po Mišparų iš bažnyčios; pa
baigoj liko visai mažai. Kiek su
rinkta aukų, nežinia. ’ Koresp.

Ačiū. Malonu dirbti nors sunkų 
darbą, kada tam kas pritaria: atsi
randa tada naujas šaltinis, iš kurio 
sroveną energijos bangos. Valpa- 
raisiečiai ypač tai atjaučia, maty
dami, jog visuomenė jų neužmirš
ta, kas matyt iš to, kad atvažiuo
janti retkarčiais svečiai į Valparai- 
są visuomet apdovanoja juos tai 
knygomis, tai kuomi kitu.

Štai pastaruoju laiku D-ro A. L. 
Juškos žmona, atsilankiusi Valpa- 
raisan draug su savo vyru liepos 
menesį, ir vėl apdovanojo mokslei
vius, paaukaudama jų knygynui 
$5.00, už ką ir taria valparaisie- 
čiai aukautojai širdingą ačiū.

Valparaisiečiai.
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stijos rytinės 
siekia
Visoje valstijoje tačiaus vartojama 
yra vienas ir tas pats laikas.

K a si ink 
pietuose ir piet-rytuose per 1659 
mylias susisiekia su Austrija ir 
Šveicarija, piet-vakaruose per 242 

i ją, vakaruose 
Luxemburgu, 
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NUO REDAKCIJOS
Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 

ftiaf turi būti pažymėti autoriaus pa- 
raSu Ir adresu. Pasirašantieji pseudo
nimais turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą.

Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto
riui atgal jo lėšomis.

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių.

K. A. sekretoriaus, “Liet.” Red 
apturėjo sekantį laišką:

GYVENTOJŲ PRAGYVENI 
M O BUD AL.

Kaip šio “Liet 
tinėse Žiniose” skaitytojas ras, ant
rasai S. L. A. kuopų apskritys sa
vo mėnesiniame susirinkime buvo 
iškėlęs aikštėn tą sumanymą ir jam 
vienbalsiai pritarė. Tikėsimės, kaęl 
likusios _§. L, A. dalįs įr kitos- o«-

sai seimas
tikslą

pavergtosios tvar
Tomis

lietuviai,
rusinai.

pavergtosios
jau ta

ra so ir latt-

Gerbiamieji:—
Abelnas Amer. Lietuvių suvažia

vimas (bepartyvis) įsteigimui Lie
tuvos Gelbėjimo Fondo yra būtinas 
ir šitą Tamistų sumanymą nuošir
džiai remiu.

Su pagarba,
J. K. Vasiliauskas.

Devynioliktoj ot šimtmečio p rai
džioje visa Vokietija buvo išsklai1- 
dyta į apie šimtą atskirų valstijų; 
ačiur kam. nebuvo- jokio* centro, kuu 
risai galėtų sutvarkyti gyventojų 
skaitlines-.

ybkięčių Konfederacija, susįtvė-

tvirti- 
ir yra viso- 

męs būtinai

s prekyba, 
negali būti 

ankstyviausių jų 
esančių po ranka, ran-

POLITIŠKA^AŲ SUDĖJIMAS* 
Visa Vokiętijoąj imperija susi

deda iš sekančiųjų 26 valstijų: 
Prūsų; Bavarijoj Saxonijos ir 
Wurtembergo< karalysčių; Bąden> 
Hesse, Mecklenburg-Schwerin, 
Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg ir 
Saxe-Weimar didžiųjų kunigaikš
tysčių ; Braunschweig, Saxen-Alten- 
burg, Saxe^-Coburg-Gotha ir Saxe- 
Meiningen kunigaikštysčių; Anhalt, 
Lippe-Detmoldį Reus-Greiz, Reus- 
' Sch leiz, Schaumburg-L i ppe,

Schwarzburg-RudoWstadt, Schwarz-
W aldeck-

artiiniausi i 
viai tėveliai

Ištikus kokiai 
mei, nežiūrima, 
musu giminės,

mums viltingai žiūrėti į tai 
visuotino ir bepartijinio, ar 
tarppartijinio, seimo sumany- 
ras visur atbalsį. Tuom tar-

Išgama yra žmogus, kurisai pami
na po kojų žmoniškumo balsą, ku
risai užmuša savyje savo žmogaus 
pareigų atlikimo jausmą. Dvi- 

i yra tas, kurisai už- 
tėviškę ir tėvus, kuo-

Baltijos jūrių pakraščiai, atpenč, 
atsižymi tuom, kad salų prie jųjų 
yra sulyginamai visai nedaug. Nė
ra taipogi nei tokių didelių smilty
nų. Bet, iš kitos pusės, Baltijos 
jūrių pakraštis atsižymi nepapras
tu lėkštumu.

Baltike jūrių kilimas ir slugimas 
yra labai mažas, tuom tarpu kaip 
Šiaurės jūrėse jisai yra labai žy
mus.

gelbėta- w germanizacijos 
Tautišku žvilgsniu męs 

Ekonomi- 
vilgsniu '‘Rytprūsių.. prijungia 

įsų krąšiui itirė- 
ą: Nemuno į ta
vos prieplaukos 
tiučius—nėbebu- 
i savo /imMr/tin- 
ti^s)-—Lietuvos. 
Itų viso krašto

ėjęs 
leidžiamojo 
31-me nu- 
pranešimas

suorganizuoti 
geriau sakant, 

laikraščio 
“Pirmyn”

Belgija ir Hollandij 
šiaur-vakaruose ir 
žiu sudaro Šiaurės ir Baltijos j u- 
rėš. Su Šiaurės jūrėmis Vokieti 
ja susisiekia 293 mylių plotyje, si 
Baltija per 
ir Baltijos jūrių vokiškąjį rubežių 
perskiria rubežius su Danija, tu
rintis 47 mylias ilgumo. Rytuose 
Vokietija susisiekia su Rusija per 
843 mylias. Tokiu budu, išviso 
Vokietijos rubežių ilgumas sudaro 
4569 mylias.

Visas. Vokietijos plotas, priskai- 
tant ežerus ir upes, yra 208,830 
ketvirtainių mylių. Gyventojų gi, 
sulyg 1905 m. surašymo, esama 
60,641,278; Dabar užaugo iki apie 
68^000,000,

Sulyg savo didumo, 1909 me
tuose Vokietija 1 stovėjo trečioje 
vietoje tarp fiuropbs valstijų, turė
dama didesrtcš tizf save Rusiją ir 
Austro-Vengriją. Gi kaslink gy
ventojų skaitliaus, tai vien Rusija 
stovėjo augsčiau už jąją.

679 
141,061, 
kašubų - 
hollandu 
moravų 
frizų — 
valonų - 
vokiškų j 
ir lietuvių, daugiau 
jasias vartojančiųjų 
žvilgiu. Pastebėtina, 
kalbančiųjų skaitlius 
se labai auga, viena, 
skaitliui gimimų tarp lenkų 
ačiū 
kijos 
galėję, kad 
toniškoms įtekmėms, jie sulenkina 
pačius vokiečius. Daugiausia len
kai apsigyvenę Silezijoje ir Poz- 
naniuje (Posen), kur jie sudaro 
gyventojų daugumą. Silezijos ap
skrityje Oppeln jųjų esama 55%. 
Poznanians provincijoje nuošimtis 
siekia net 60. Toliaus, daug jųjų 
gyvena Vakarų Prusnose (34%). 
Rytų Prusnose jie sudaro 14%.

rusi 1815 m., šiam dalykui kiek 
pagelbėjo. Tačiaus kiekvienai at
skirai valstijai buvo pavesta tvar
kyti savos statistikos, kaip jinai 
sau norėjo; Toksai dalykų stovis, 
kaip galima suprasti, buvo kliūtim 
pilnoms ir atsidėtinoms statisti
koms.

Vėliaus tarp kai-kurių vokiškųjų 
valstijų susitvėrė taip vadinamas 
Zollverein (muitų unija). Tuomet 
teisingų statistikų pagaminimas 
virto butinu reikalu. Nuo to laiko 
pradėta rūpintis tikrai teisingomis 
statistikomis.

Sulyg padarytųjų statistikų, Vo
kietijos žmonių skaitlius atskirais 
metais išrodo sekančioje išvaizdo
je; 1816 m. -- 24,833,396 žm., 1855 
m. ... 36,113,644 žm., 1871 m. —
41,058,792 žm., 1900 m. — 56,367, 
178 ir 1905 m. — 60,641,278.

Paskirstant pagal gyvenimo vie
tą, vokiečiai yra daugiaus miesto 
n c gu ka i m o gy v e n to j a i. Ta i p, 1900 
m. miestuose gyveno 54,3%, o liku
sieji 45,7% buvo užrašyti kaimie
čiais.

Skiriant pagal lytį 
1905 m 
moterių 
metais 
pusėn eina mažyn 
tai. . Per sekančius

Vokietijoje pramonė ir pirklyba 
yra milžiniškai išsiplėtojusi. Tasai 
išsiplėtojimas pasiekė savo dabar
tinio* augšto laipsnio sulyginamai 

’trumpu laiku. Greitumas, kuriuom 
’vokiečiai išplėtojo savo pramonę, 
i vargu gąli rasti lygų sau pavyzdį 
visoje žmonių istorijoje. Vokie
čių pramonė ne tiktai augštai što

ku r i a
ploto
imta ariamaja žeme 

viso 
01%

užimto

ir užvardintas ’“Tarkime apie Lie
tuvos reikalus.” Šio atsišaukimo 
autorius, p, F. Živatkauskas, S. L. 
A. prezidentas, kaip ir p. J. Gabrys 
visuotino seimo klausimą pastato 
kitan atvėjin, negfi kad męs buvome 
padarę. Minėtamjame atsišauki
me p. Živatkauskas sako:

Toksai yra 
atsišaukimas, 
pantysis šiame 
je p. Gabrio atsiliepimas, perkelia 
klausimą grynai politiškai! atve

ji visų musų visuomenės pakraipų 
žmonės sutiks šioje nuomonėje. 
Atsiliepimus, kad kai-kurių nuomo
nių žmonės atsisakys eiti šioje va
landoje bendrai ranka į ranką su 
visais, męs skaitome pergreitai iš
reikštais ir iki galo neapmąstytais.

Musų pasitikėjimas rasti žmo
gų kiekviename lietuvyje lei
džia 
kad 
rasi, 
m as 
pu gi vienu laiku su musų atsi
liepimu pasigirdo ir du kitu. Vie
ną jųjų skaitytojas ras šiame “Lie
tuvos” numeryje. Taip p. J. Gab
rio atsišaukimas.

Antrasai atsišaukimas tilpo pra- 
tftos savaip “Tėvynes" amneryje

tarpe musų. Kokios pakraipos ne
būtų žmogus, kokių pažiūrų jisai 
neprisilaikytų, kuom jisai nebūtų, bet 
nupulti žemiau žmoniškumo, vi
sai užmušti savyje 
sunku yra. Al ✓
valanda, kuri i: 
judins žmogaus
si, bemiegantį j į sanžinės balsą, ir 
tas, kurį mes buvome palinkę skai
tyti išgama, prabils žodžiais, kokiais 
jisai nesenai, o, rasi, ir niekuomet, 
nekalbėjo; suskambės sielos sty
gos, kurios buvo užmirštos jojo 
krutinėję ir, rasi, rudyti bepradėjo. 
Sunku užmušti sielą. Jinai tik už
migs. Bet atėjo valanda, ir budė
ja jinai vėl, dar drūčiau ir tvir
čiau negu pirma.

Šisai tikėjimas į žmogų, į 
jojo sielos prigimtąsias jiegas pa
skatino mus praeitą savaitę atsi
liepti į visus lietuvius, be pakraipų 
ir nuomonių skirtumo, stoti petys 
petin ir eiti pagelbon tiems, kurie 
užjūryje prie pat sielvartos be
dugnės krašto dabar tebestovi. Ir

va su Vokietija eitų ant Lietuvos te
ritorijos. Tuomet Rusijos nu veiki
mas ir Lietuvos užėmimas butų ir 
mums labai pragaištingas.

Bet kadangi tai yra karas ne vie
nos Rusijos su Voketija ir Austri
ja, bet ir kitų valstijų: Francuzi- 
jos, Anglijos, Belgijos ir kitų—vi
sos tautų koalicijos prieš Vokietiją 
ir Austriją—tai šis karas gali pasi
baigti Austro-Vengrijos suardymu, 
Prūsų sumažinimu ir nutrenkimu 
jų nuo pirmybės sosto kitų vokiečių 
valstijų tarpe. Europos valstijų 
lygsvara taptų suardyta; tos lyg
svaros palaikymui reikėtų sutverti 
keletą naujų valstijų ant Austro-

PREKYBA.
Vokietijos prekybos išsivystymo 

pradžios reikia j ieškoti gan toli nuo 
dabartinių dienų. Tą 
randame dar Zoll.vereino 
laikuose. Zollvereinas 
kaipo pasekmė konvencijos, laiky
tos 1828 metuose, tarp Prūsų ir 
Hcsse. Vėliaus prisidėjo Bavarija, 
Saxonija ir Thuringijos valstijos. 
Pilnai veikti pradėjo Zollvereinas 
sausio 1 d. 1834 m. Nuo to laiko 
Zollvereinas vis platinosi ir galop 
apėmė visą Vokietiją. Vėliausiai, 
1888 m. prisidėjo prie jo laisvieji 
Bremeno ir Hamburgo miestai.

Iki 1879 m. Vokietijoje, abelnai 
imant, prekyba buvo liuosa nuo 
muitų. Tais metais tačiaus įvesta 
gan aštri muitų sistema. Vėliaus 
toji sistema keletą kartų taisyta. 
Vokietijos prekybiniai santikiai su 
užsieniu galutinai sutvarkyta mui
tų tarifu, kurisai inėjo veikmėn 
kovo 1 d. 1906 m.

Ankstyvoji Vok i et i j 
ačiū skaitlinių stokai, 
aiškiai susekta 
statistikų c 
dama skaitlinės, priklausančios 1872 
metams. Sulyg tų skaitlinių, mi
nėtuose metuose įvežta į Vokietija 
prekių už 173,400,000 svarų ster
lingų ( 
vežta už 124,700,000. Taigi, įve
žimas (importas) ankstyvesniuose 
laikuose žymiai viršijo išvežimą 
(exportą). Importo perviršis pa- 
stebiama ir vėliausiuose laikuose. 
Taip, 1905 m. importo vertė ap- 
skaitliuojama 371,000,000 svarais, 
o exportas — 292,000,000.

Vokietijos: prekyba auga 
augštyn. Pirmiaus didelę dalį 
porto ir exporto atlikdavo sveti
mos šalįs savo laivais. Tačiaus il
gainiui visa kas imama pačių vo
kiečių rankosna. Laivų statymas 
■Vokietijoje pastaruoju dešimtme
čių labai užaugo. Pradedant 
m;, laivų statymas pasiekė 

kad, negalint visų 
atlikti namie, jųjų

ganizacij'os atsilieps į tai su tokiu 
pat greitumu ir vienybe.

Tačiaus dalykas turi būti pada
rytas vi s ų lietuvi ų reikalu. 
O tai gali būti pasiekta tiktai su- 
maiiytamjamc visuotiname seime.

Todėl, musų nuomone, šaukiama- 
privalėtų turėti dvejopą 

1) galutinai nutarti bei su
kyli šelpimo fondo reikalus ir 
apsvarstyti politiškus klausi

mus, . kįlančius sąryšyje su da
bartiniu Europos stoviu.

Kol Seimo šaukimas yra apta
riamas, reikalinga butų, kad visi 
musų laikraščiai kuoplačiausiai pa
keltų klausimą ir apsvarstytų da
lykus. Tai butų didelė pagelba 
pačiam seimui, nes dau 
priruošta, ir seimas i 
pilniau susiorientuotų, 1 
reikalinga daryti.

Visuotino Seimo remjimas. Drau
ge su musų atsišaukimu, tilpusiu 
praeitame “Lietuvos" numeryje, 
pasigirdo ir daugiau balsų, šau
kiančiu ruošti visuotina Amerikos v v
lietuviu seimą, dabartiniam Lie- 
tuvos stoviui ir jos ateičiai aptarti.

Atsišaukimuose, kurie pasirodė 
ir pasirodo .spaudoje, — Lietuvos 
klausimas paimama dar kitais at
žvilgiais. negu kad buv 
sišaukime paimta. Prt 
rio atsišaukime męs s 
atydą atkreipėme į tai, 
nuostoli at ne v 
sios laukuose 
jančių priešų, 
lietuviu v 
jurėn buv 
kokiame 
durs naši 
badas gali 
ti akvsna.

J. Gabrys, 
Lietuvių Inform v
Biuro Vedėjas.

vi, bet faktiškai jinai apima visa: 
išdirbystės srytis.

Pramonė, galima sakyti, yra pa
skirstyta pagal tani tikrus distrik- 
tus. Prusai, Alzatija-Lotaringija, 
Bavarija ir Saxonija yra svarbiau
siais centrais geležies išdirbystėje. 
Plienas yra išdirbamas Rheino Prū
suose. Saxonija dar vadovauja 
audimų gaminime. 'Silezija ir 
Wcstfalija yra žinomos linų iš- 
dirbyste. Bovclnos išdirbystėje ži
nomi yra Baden, Bavarijos, Al- 
zatijos-Lotaringijos ir Wiirtem- 
bergo apskričiai. Bavarijoje išdirba
ma stiklas, porcelčnas ir žaislai. 
Hamburgas ir Bremas žinomi tabako 
išdirby s te. Saxonijoje ir Nuern- 
berge išdirbama laikrodžiai. Alum 
garbę yra įgijusios Bavarijos ir 
Prūsų karalystės. Vietos trumpu
mo dėlei, pilną vokiečių pramonės 
šakų išvardinimą męs turime pa
likti kitai vietai ir progai. Čia dar 
kartą pabriešime, kad Vokietijoje 
kiekviena pramonės šaka gali būti 
užtikta vienoje ar kitoje vietoje.

Nežiūrint tačiaus didelio vietines 
pramonės išsivystymo, Vokietijoje 

vietą užima žemdirbystė, 
pavesta du trečdaliu viso 
Iš viso to ploto 47,67% už- 

Pievos užima 
Ganykloms 

pavesta 5.01%. Daržai turi 0.89% 
žemės, užimtos sodnais, ir 0.25% 
pavesta specialiems vynų daržams.

Visoje /’ aisti joj c auginama be
veik vieni ir tie patįs javai. Ta- 
čiaus pietinėje ir vakarinėje dalyse 
daugiausia sėjama kviečių, tuom 
tarpu kaip rytuose ir šiauriuose ru
giai, avižos ir miežiai užima pir
mąją vietą. Abelnai imant, žemė 
yra pastebėtinai puikiai sudirbta.

i r by s t ė j e 1) u v<) var- 
vadinamoji trilaukė 

sistema dabar be- 
i)rašalinta, o vietose, kur 

užsiliko, jinai yra žy- 
itaikinta prie 

vėliausiųjų agrikultūros (žemdir- 
bvstės mokslo) reikalavimų.

Pastebėtina, kad didžiausieji že
mės savininkai randasi Rytų bei 
Vakarų Prusnose, Saxonijoje ir 
Prūsų provincijose, Pomeranijoje 
bei Poznanijujc.

Ačiū nedideliam ganyklų plotui, 
vokietijos gyventojai negali auginti 

didelio gyvulių skaitliaus. 
gyvulių vietos rei- 

neužtenka, ir todėl rcika- 
kitur. Tarp kitų 
gyvulių Vokietijai 
ir Pietų Amerika.

Paėmus statistiką, akiu 
tai, kad vokiškai kalbantieji 
didžiausiąją dalį gyventojų 
kitas kalbas vartojančiųjų yra vi
sai mažas skaitlius.

Iš visų 56,367,178 gyvento/jų 
1900 metais vokiškai kalbančių bu
vo 51,883,131. Kitos kalbos buvo 
sekančiai reprezentuojamos: lenkų 
— 3,086,489, franeuzų (daugiausia 

ijoje ir Lotaringijoje) —211, 
mozūrų — 142,049, danų — 

lietuvių — 106,305,
- 100,213, vendų —-93,032,
- 80,361, italų — 65,961,
- 64,382, čekų — 43,016, 
20,677, anglų — 20,217,
- 11,841. Kai-kurios ne

kalbų, tame skaitliu je
mažiau nupuolė 

skaitliaus at- 
kad lenkiškai 
rytų Prusuo- 
ačiu dideliam 

antra, 
ateivybei iš rusiškosios Len- 

Vietomis lenkai yra taip įsi- 
ačiu bažnyčios ir ki-

sena rir- 
bendrovė atsisakė

Bremen, Hamburg ir Lū 
imperialių Alzatijos-1 ,ota

( Alcase-Lorraine)

taptų is, 
bangų.
tuomi daug, laimėtume 
n iu
mas 
tų nepaprastą^dį 
ka—natųralčs|^į| 
Klaipėda ir ®.r| 
tų jau atskirt&’hų 
do (užpakalius 
Tai smarkiai pal 
gerovę. . ' ė /

Politišku žvilgsniu visi, lietuviai, 
atsidūrę vienam kūne, žymiai su
stiprėtų.

Taigi, jeigu likimas duotų perga
lę rusams, tąį inęs tegalėtume 
džiaugtis, nes tai butų labai žy
mus žingsnis mus tautos evoliucijoj.

Antraip imant: jeigu Vokietija, 
paėmusi viršų ant Rusijos, užimtų 
dalį Lietuvos, ar ją visą, tai tuom 
suduotų lietuviams, mirtiną smūgį, 
nes visiems yra žinomi asimiliatO- 
riški vokiečių gabtimai; jeigu jie ir 
neužmuštų tatitin^S gyvybės pačia
me branduolyje, tačiaus, be abejo
nes, jos klastėjimas ilgam laikui bu
tų sustabdytas. Dar daugiau nuos-

Vokietija (vokiškai Deutshland, 
arba, kaip jinai dar vadinama, 
Deutsches Reich) yra šalis, gu
linti Centralinėje Europoje. Jinai 
yra pailgos išvaizdos, ir tojo pa
ilgumo linija eina iš piet-va- 
karų į šiaur-fytus. Šioje linkmėje 
josios parubėžiniai punktai guli di
desniame atstume negu kurioje 
nors kitoje linkmėje. Taip, nuo 
Metz (Lotaringijoje arba Lor
raine) iki Tilžės (Mažojoje Lietu
voje) tolis yra 815 mylių, kuomet 
nuo Hadersleben, Schleswige, iki 
Constance Ežero yra tiktai 540 
mylių. Laiko skirtumas tarp val- 

vakarinės dalių 
valandų ir 8 minučių.

“Dabar kaip tik ir pasitaiko pro
ga. ... 'fa proga privalėtume pa
sinaudoti. Pavyzdį mums duoda 
kadi r tai, kad, pasibaigus Balkanų 
karui, pavergtoji Albanija gavo 
savyvaldą.

“Šiuo karštai patariu S. L. A. 
kuopoms apsvarstyti 
savo susirinkimuose 
savo nuomones ir pasitarimų re
zultatus laikraščiuose.

“f Amerikos lietuvių laikraščius 
ypatingai šiuo dalyku kreipiuos: 
tegul jie pakelia savystovybės klau
simą. Tokio Seimo sušaukimu už
siimti galėtų Amerikos Lietuvių 
Spaudos Draugija, kaipo organi
zuotasis musų laikraščių kuriąs.

“Lietuvos Vyrai Amerikoje! 
Gyvendami laisvoje šalyje, tarkitės 
apie savo Tėvynės neprigylmybę, 
apie Lietuvos Autonomiją!

F. Živatkauskas.

Lietuvos savistovybės klausimas, 
kiek iki šiolei matėsi, yra bendras 
visoms musų visuomenės pakrai
poms. Pačiame principe, regis, visi 
lietuviai sutinka šiame dalyke. 
Norisi tikėtis, kad ir praktikoje ga
lima butų prieiti prie visiems bend
ru sutarčių, v C

Negalima nesutikti su p. Živat- 
kausku, kad momentas dar yra 

s. Progos nereikia geresnės 
klausimui iškelti aikštėn. Ir 
neatidėliojant priderėtų užsi- 
Pakvietimas S. L. A. kuo- 

užsiimti klausimo svarstymu, 
be abejones, yra geras.

Tačiaus męs privalome 
miršti vieno dalyko. Patsai 
vatkauskas nestato griežto 
nimo, kad, nors dabai 
kių progų valanda, 
įgysime Lietuvos autonomiją. Tai 
yra tiktai galimas dalykas, neturįs 
savyje neišvengtino būtinumo, ne
žiūrint, kaip męs to norėtume.

Bet, iš kitos pusės, męs tikrai 
inome, kad ar Lietuva virs ncprigul- 
minga, ar pasiliks kokios didesnės 
tautos globoje, jinai nuo šio karo 
nukentės. Ir, kokius klausimus 
męs nesvarstysime, šio dalyko ne
turime užmiršti.

Kai-kur 
sumanymą

- Vengri jos griuvėsių. Čia, be abe
jonės, išdils aikštėn Lenkijos klau
simas, o su juoni ir Lietuvos.

Lenkai norės įgyti Lenkiją “nuo 
marių iki marių”,, na, žinoma ir 
nenorės paleisti iš savo nagų Lie
tuvos. į

Ką turės daryti tuomet Lietuva? 
Kokios taktikos turėsim laikytis ?

Męs privalome permatyt viską 
išanksto. Turime nustatyti savo 
taktiką, idant atsitikimai, bėgantie
ji viens paskui kitą viesulos greitu
mu, neužkluptų mus neprisirengu
sių. ■ Siame historiškų praversmų 
momente męs vienu ypu galime 
daugel laimėti, jeigu busime prie to 
prisirengę ir žinosime ką veikt. 
Priešingame gi atsitikime męs, iš- 
netyčių atsitikimų užklupti, galime 
daugel ko nustoti.

Tautiečiai! Šio momento svarbu
mas uždeda labai didelę priedermę 
visiems svetur esantiems lietu
viams. Musų Tėvyne, įtraukta į 
tą baisią tautų viesulą, greitu lai
ku reikalaus musų pagelbos. Atsi
žvelgiant į tai, visiems lietuviams, 
be skirtumo pažiūrų, priderėtų kuo- 
greičiau suruošti zdsų Amerikos 
Lietuvių seimą, kuriame butų re
prezentuojama visos pakraipos nuo 
dešiniausios iki kairiausiai.

Taip svarbiam istoriškame mo
mente męs privalome visi užmiršti 
smulkius p ar tyv iškuo šio s ginčus. 
Visi turime sulyg savo paskutinių 
pajiegų rūpintis, kad Lietuva galė
tų kuodaugiausiai laimėti šitam vi
suotiname Europos sumišime!

Mano nuomone, priderėtų visuo
tinas Lietuvių Seimas sušaukti 
Rugsėjo mėnesio pradžioje, Chi- 
cagoje, III.

aP-irmyn,f paliovė 
morėje socialistų 
laikraščio “Pirmyn” 
meryje tilpo viešas 
sekančio turinio:

“Iš priežasties, kad
myn
tolesniai laikraštį leisti, paskuti 
nis laikraščio numeris susiveli 
no.

Jeigu pasiseks 
naują bendrovę, 
ant geresnių pamatų 
leidimo kooperaciją, 
eis toliaus, kaip ėjo.”

Po tuom pranešimu, 
naujos administracijos v 
sirašo J. M. Jasulevicius

Visa Europa stovi po ginklu. Be
veik visos Europos valstijos yra 
įtrauktos į baisiausį karą, kokio dar 
nėra matęs pasaulis. Yra tai vi
suotinas Europos karas.

Kuom ir kaip pasibaigs šis bai
sus karas—ateitis parodys.

Męs dabar tegalim išanksto pa
sakyti vieną dalyką: kad Europos 
žemlapis po šiam karui bus visiškai 
permainytas, kaip kad buvo pirm 
šimto metų po Napoleono karų. 
Vienos valstijos grius, kaip kad 
sugriuvo Turkija, o ant jų griuvė
sių išaugs naujos valstijos. Koks 
likimas laukia musų Tėvynę Lietu
va? Išanksto nieko tikro negalima 
pasakyti. Vienok atsižvelgdami į 
geografinį Lietuvos padėjimą ir 
vadovaudamiesi praeities kitų tautų 
pavyzdžiais, męs galime permatyti 
Lietuvą esant šiuose padėjimuose:

1) Lietuvos padėjimas, Rusijai 
pergalėjus Voketiją.

2) Lietuvos padėjimas, Voketi- 
jai nugalėjus Rusiją.

3) Lietuvos padėjimas, Austriją 
suardžius.

Pažiūrėkime; kokiam padėjime 
atsidurtų Lietuvą, Rusijai nugalė
jus- Voketiją. Lietuva mažiausiai 
nukentėtų, jei Rusija vestų užpuo
limo karą, t. y. jeigu Rusija pati, 
užpultų ant Voketijos ir užimtų 
Prusus, bent iki Vislos įtakai (o 
Mažoji Lietuva? Red.). Jeigu po 
karui Europos kongresas paliktų 
Rytprūsius po Rusu valdžia, tai 
-Mažoji’Lietuva, atsidūrus po Rusų. burg-Sonderhausen 
vali^ 3^’®4ziaįa Lietuva, J^rmout principalitų ; trijų liuesų

gruodžio 1 d. 
vyrų buvo 29,884,681, o 

30,756,597. Pastaraisiais 
tačiaus persvara moterių 

nors ir labai le- 
nuo 1905 m. 

penkis metus vyrų skaitlius paaugo 
2,147,434, o moterių tuom pačiu 
tarpu pasidaugino tik 2,126,666 
ypatomis.

Šisai vyrų skaitliaus pasididini- 
mas yra kilęs, galima sakyti, iš pa
šalinių priežasčių, ne gimimo. Per 
tą laiką, kaip rodo statistikos, su
mažėjo išeivybė, kuri daugiau 
patraukdavo vyrus, ir, iš kitos pu
sės, pasididino ateivybė, kuri tai
pogi suteikia didesnį vyriškių nuo
šimtį.

Arigštame sąryšyje su gimimų 
skaitiniui, stovi mirimų, susituoki
mų ir persiskyrimų skaitlius. Per 
1901-1905 penkmetį mirimas buvo 
20.2 žm. kiekvienam gyventojų tūk
stančiui. Vėliaus mirimu skaitlius 
žymiai sumažėjo, ir pasta ruošė me
tuose gimimai žymiai yra pralenkę 
mirimus, kaip rodo 1907 m., ku
riuose Vokietija turėjo 2,060,974 
gimimus ir tik 1,178,349 mirimus, 
tai yra beveik puse mažiau. Per
siskyrimai iš metų į metus vis au- 

Iga. Taip, 1904 m., iš 10,000 susi
tuokimų buvo 11.1 persiskyrimų. 
Paeiliui prieš tai persisikyrimų 

ius ant kas 10,000 susituo-

R evoliucija musų 
Iškilusi Europoje audra 
nepaprastai smarki. Apie tai gali 
ma spręsti, būnant net Chicagoje 
Eilėse lietuvių laikraščių, einan 
čių Chicagoje, Europos karas pa 
darė didelės permainas, kokių 
kuomet neteko dar matyti.

Jau per keletą metų tai vienur, 
tai kitur Amerikoje žadėta leisti 
lietuviškas dienraštis. Bet visi tie 
pažadėjimai taip pažadėjimais ir 
pasilikdavo.

Iškilus karui Europoje, “Lietu
va,” kad kuogreičiaus pranešus vi
suomenei apie smarkiai užvirusio 
sukurto atsitikimus, pradėjo leisti 
kasdieninį priedą,. kame talpinama 
vėliausios žinios iš karo lauko. 
Truputį vėliaus, du Chicagos sa
vaitraščiai, “Katalikas” ir “Nau
jienos” virto dienraščiais. Tokiu 
budu dabar turime Chicago j tris 
kasdien einančius laikraščius: “Lie
tuvos” priedą, “Kataliką” ir “Nau
jienas.” “Lietuva,” šalę savo kas
dieninio priedo, išeidinės regulia
riai kas savaitė, kaip ir ankšeiaus. 
“Katalikas” formaliai panaikino 
savo savaitinį laikraštį.

Kiek dienraščių atsiras tarp ry
tų lietuvių ir ar abelnai atsiras — 
jokių žinių neturime.

“Karui iškilus, 
tautos pakels savo 
pavergtomis tautomis yra 
latviai, estai, lenkai ir 
Gal būti 
tautos, išskyrus lietuviu 
riasi, savo postulatu 
kia progos. Męs ik 
neužsiminėm.

“O pasitarti reiki; 
netik šiaij) baisa reil
iškilti ir revoliucija, kurioje daly
vaus tos pavergtosios tautos.

“Čia ir paduodu sumanymą kuo- 
veikiausiai sušaukti Antrą Ameri
kos Lietuvių Politiškąjį Seimą, 'fa
me Seime turėtume apgalvoti pila
ntis musu kovai už Lietuvos auto- c*
nomiją su Seimu Vilniuje, arba 
gal Rygoje, jei savo tarybose ga
lėtume eiti išvieno su latviais ir 
iŠvicno su jais atsiektume neĮirigul- 
mybę. 'fame Seime turėtume su
redaguoti Memorialą su musų 
kalavimais ir išsiuntinėti jį 
soms valstybėms Europoje.

“Gal išsvk toksai Memorialas 
neatneštų mums pageidaujamos 
naudos, bet gi jau butų pakeltas 
musų balsas, reikalaująs politiškos 
laisvės, reikalaująs tiesės savysto- 
viai gyventi. Tuo parodytume, jog 
męs, lietuviai, suprantame politiką 
ir reikalaujame savo 'fevynei to, 
be ko tauta negali gyventi, tai yra

'o musų at- 
įeito nume- 
varbiausiąją 

kokį baisų 
Lietuvai iškilę jo- 

mušiai tarp besikau- 
kaip sunaikintas bus 

turtas, kokion sielvartos 
•o nustumta daug lietuvių, 
sunkiame padėjime atsi- 

aičiai, kurių ne vienam ir 
arti prisišliejęs, pažvclg- 
Tic lietuviai, kurie nu- 
oje, yra dažnai musų 
giminės, musų žilagal- 
i, broliai ir seserįs.

nors baisiai nelai- 
ar nukentėję yra
ar visai svetimi.

; žmoniškumas liepia kiek
vienam atsiliepti į vaitojančiojo
šauksmą, visomis savo išgalėmis
pagelbėti jam. Žmogus, kuris ma
to kitą žmogų, ar net ir gyvulį pa
tekusį nelaimėn, visuomet išties pa
gelbos ranką. Kitaip darąs žmo
gus nebūtų vertas nešioti žmo
gaus vardą.

Męs, Amerikos lietuviai, esame 
ne vien žmoniškumo verčiami eiti 
pagelbon Lietuvai. Tenai už jū
rių yra pasilikę tie, kurie suteikė 
mums gyvybe, kurie išaugino-iš- 
auklėjo mus ir padarė tuom, kuom 
esame męs šiądien, 'fenai pasiliko 
tėvynė, dabar reikalaujanti pagel-

JURIŲ PAKRAŠČIAI IR 
SALOS,

Jūrių pakraščiai užima daug 
mažiau negu trečdalį visų Vokieti
jos rubežių. Krantai lėkšti ir be
veik visai nesuteikia prieplaukų 
Vieninteliu išskyrimu yra rytinė 
Schleswig-Holstein dalis, kui jw-’kimu buvo 10.1, 9.3 ir 8.1 (einant 
rių įlankos yra įsigaubusios į saus- ‘ 
žemį ir yra tokios didelės ir užtek
tinai gilios, kad jūrių laivai gali 
plaukinėti. Čia, yra įrengtas didis 
karo uostas Kiel.

Vokietija, neturėdama tinkamų 
vietų prie pačių jūrių prieplaukoms 
rengti, turi tačiaus upių, užtektinai 
gilių ir plačių, kad pavaduoti ne
galėjimą rengti uostus prie pat 
jūrių. Ačiū tai aplinkybei, visi 
svarbieji prekybos portai susideda 
iš taip vadinamųjų upių prieplau
kų. Tokiais portais yra Emden, 
Bremen, Hamburg, Lubeck, Stettin, 
Danzig, Karaliaučius (Koenigs- 
berg) ir Klaipeda (Memel).

Didelis skirtumas yra Šiaurės jū
rių ir Baltiko pakraščiuose. Vo
kietijos pakraštis prie Šiaurės jū
rių leidžiasi žemyn, ir iš metų į 
metų jūrės vis daugiau jįjį plauna. 
Ačiū tam, yra susidariusi visą eilė 
salų, buvusių pirmiau kontinento 
(tvirtžemio) dalim. Šiaurės jū
rės atsižymi tokiu dideliu smiltynų 
sunešimu, kad laivas gali į portus 
įplaukti tiktai su pagelba žmonių, 
gerai pažįstančių aplinkinę jūrių

pas save 
Auginamųjų 
kalam 
linga 
valstijų, datų 
pristato Rusij
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reikalinga buvo duoti kitoms val
stijoms atlikti.

Vokietijos žengimas pirmyn lai
vų skaitlinių ypač pakenkė Angli-

Paprastais keliais, arba vieške-

Napoleono laikų.

butų dabar Europoje! Kokiu upe
liu plauktų pinigai (jei tik butų) 
į jų kišenius. .. . Net seilė varva !

žiotoja jūrėmis. Laike 1903 
1904 metų Vokietijos prekių 
žiojimas anglų laivais nupuolė 
visai žemos skaitlinės.

ir viena valstija tam tikslui išleisdavo 
gan didelį pluoštą savo pinigų.

Hanovcras ir Thuringija. Esama 
tačiaus valstijų, kur gerų vieške
liu dar ir dabar trūksta.

lis. 4 mylių ilgumo, buvo atidarytas
1835 m. nuo Nuremberg iki Eiirtb. 
Už keturiu metu,. 1839 m., buvo

V. V ’

pilnai suprantama, jeigu atsiminti, 
kad visa Vokietija tuomet buvo

linijai pratiesti

tarčių tarp keletos nepn 
valstijų. Darant sutartis 
kelių pratiesimui, dažnai

šalinėmis priežastimis. Nebuvo 
žiūrima geležinkelių svarbos pirkly- 
bai ir visai V okietijai. l’irmojon 
vieton buvo statomi savi mažos val- 
stiiėlės, reikalai. Tokia vien sa-
vos naudo?

karines ir rytines Prūsų karalys-' 
tės dalis. Prūsų keblumus dar 
daugiau jautė Bremenas ir I lam
ini rgas, kuriems ypatingai kenkė 
I lanovero politika.

Kai-kuriose valstijose geležin
keliu statvmas ir valdymas buvo 
skaitoma išimtina valstijos privile
gija. Pietų \ okietijos valstijos ge
ležinkeliai buvo išimtinai valdžios, 
rankose. Iš kitos pusės, Prusnose

* *
Visuotinas seimas turės 

taipogi, ką daryti su Gabriu 
Gustaičiu.

Atsiradus geležinkeliams, vieš
keliai buvo tūlam laikui užmesti. 
Pastaruoju laiku tačiaus tasai vieš
kelių užmiršimas nyksta, ir jaisiais 
pradedama vėl daugiaus rūpintis.

vo ilgumu siekia apie 80,000 n

Prie susinėsimo būdų galop pri
klauso pačta ir telegrafas, kurių

turinčias
priklauso

nuosava v
centrai ei
1874 m.

departamentu, kuriuodu dabar yra 
sujungti krūvon. Vokietija yra su
dariusi speciale pačios sutartį su

Apart to, jinai 
ine načtos sa-

jungą.

Tasai skaitlius .1907 m.

1907 metais visoje imperijoje bu
tą pačios įplaukų 33,789,460 sv. 
sterl.; išlaidų 31,096,944 sv. Tokiu

iš pačios 2,692,516 sv.

A’okiečių imperijos 
visose savo svarbiau- 

ranKose. is kilos puses, 1 1 ūsuose; sjose dalyse yra tokia, kokia ją su- 
skaitlingos pii\atinės kompanijos fv^rė Šiaurių Vokietijos Konfcde- 
tiesė savas geleži ūkeli 11 sistemas'

ve i km ė n birželio

vietose.

mas

nias (pracsKlium) buvo pavestas
i Prūsų karaliui ir jojo įpėdiniams.
Neužilgo, 1870 m., iškilo karas

VOKIEČIŲ PĖSTININKAI LAIKE MŪŠIO.

davybe, teismų sutvarkymu, svei- j ralystės įgaliotinis federalėn tary-| 
katos policija, spaudos bei (Irau- bon yra josios pirmininku; jisai; 

yra kaizerio paskiriamas ir nešioja 
imperijos kanclerio vardą. Kanc

leris, kaipo federales tarybos pir-Jisai tarptautiniuose rci-
kainose

nariu.kara v
daryti taiką ir sutartis su'nintėlis atsakomasai asmuo už vi

sus. imperijos reikalus, išskiriant 
tiktai tuos, kurie liečia grynai karo 
dalykus. Jisai yra taipogi tarpi
ninku tarp kaizerio, federales ta
rybos ir reichstago.

Neturėdami vietos tolimesniam

kitomis tautomis. Jisai taipogi ski
ria ir priima ambasadorius.

Karui apskelbti kaizeris turi 
gauti federales farybos sutikimą.
Atskiros valstijos turi privilegiją 
siuntinėti ambasadorius prie kitų 
saliu valdovu. Tačiaus visi konsu-

ninkai ir kaizerio skiriami.

Jisai turi ir teisę paleisti seimą; 
tačiaus tokiame atsitikime jisai tu
ri paskirti kitus rinkimus ne ve--

išaiškinimui, nuro-

dujinis susitvarkymąs yra jųjų pa
čiu dalykas. Todėl atskirose vai-

periodus. Pirmasai, nuo 1835 iki
1840 metų, apima geležinkelių at-

paleidimo, ir į 90 dienų turi būti

1848 m., išsireiškia esančiųjų lini
jų ilginimu ir suvieniijmu tarp 
saves svarbiausiųjų miestu. Trc-

tai, reguliuojantieji imperijos gy
venimą, turi būti priimti absoliutiš-

UŽ BAIGA.
Keletą žodžių paminėsime 

tūlas Vokietijos viešojo -gyveni
mo ypatybes. .

dar

ja Prusnose laipsniškai paima savo

svarbiausiosios centrales linijos. 
Ketvirtasai periodas prasideda nuo 
1881 metų. Prūsų valstija išper
ka faktiškai visus geležinkelius iŠ 
privatiškų rankų ir sudaro vieną 
centralę sistemą, veikiančią visose

Dabar dauguma Vokietijos

34,470 mylių geležinkelio, 
1906 metuose, tiktai 2,579

dalis šių geležinkelių, 150 
pačios valdžios varyta.

Gruodžio 9 d. 1870 m. Konfe
deracijos seimas padarė naują su-

duota

1871
sailles mieste buvo apskelbtas Vo
kiečių Imperatorium (Deutschcr 
Kaiser). 'Lai buvo tiktai titulo 
suteikimas. Jojo valdžia tuom ne
buvo nei kiek padidinta. Kaizeris 
yra tiktai pirmutinis tarp lygių

m. r rusu c

Territorialė jojo valdžia 
tiktai Prusus, bet ne visa ’ vvartoto

mylios
11 1 1 lohenzollcrnti dinastijoje, valdan-
myliu, v . n , •- etoje Prusus, imperatoriaus var-

■ perduodamas vyriausiam gentkar- 
tės nariui. Imperatorius, arba 
kaizeris, valdo tisų valstijų var
du. Prie kaizerio yra taip vadina-

dens ir paprasti keliai. jna federalė taryba (Bundesrat),
Vandens keliai tūlose aplinky-kurioje yra atstovaujama kiekvie- 

bėse vra daug parankesni na Vokietijos valstija. Nariu to- 
ačiuapsimoka negu gc- je taryboje išviso yra 58. 

Daug kalba vandens valstijų valdovai siunčia juos 
jųjų pigumas, sulygi-

ir geriau 
ležinkeliai. 
kelių naudai 
nūs su geležinkeliais, kurių tižiai-'
1 •«•••*

vienai sesijai.

leidi-

taryboje yra atstovaujama keturių 
komisijonicrių, kurie tačiaus neturi

Rinkiniai. Balsavimo tiese ir 
būti išrinktu turi kiekvienas Vokie-

kos pinigų sumos. Bet neparan- mo t 
kiaja vandens kelių puse yra lėtu- zerio 
mas keliavimo jais. I stage

federalės tarybos ir reich- 
arba imperialio seimo, 

visi vandens keliai Reichstage yra išviso 397 atstovai. 
Didžiausis ■ Jie renkami visuotinu balsavimu 

Rinkimai yra
yra valstijos rankose.
tokių kelių yra Kaizerio Wilhelmo penkiems metams.
Kanalas, įrengtas 1887-1895 m.'taip paskirstyti, kad vienas narys
Jisai turi 61 mylią ilgumo ir su- atstovauja daug-maž 150,000 gy-
vienija Šiaurės jūres su Balt ik u. 
Kanalas yra užtektinai didelis, kad 
juom gali plaukioti dideli laivai.

susiekiančių su jūrėmis, pirmąją 
vietą savo svarbumu užima Dort-

Kaizerio teises. Kaizeris turi 
vyriausią ir ncprigulmingą kontro
lę dalykuose, 
menę ir 
finansus,

kuric liečia kariu
ką ro laivyną, imperijos 

Vokietijos komerciją,

kitų, kurie jungia tarp savęs upes, 
tinkamas laivams plaukioti.

Tačiaus, abelnai imant, Vokieti-

jeigu tai rišasi su ša-

jau buvo minėta,

tinga kanalais. Kanalų ilgumas 
išviso siekia tiktai 2,600 mylių.

tai yra laivų plaukimui įrengtas 
upes, prie kurių priklauso Rhine, 
Elbe ir Oder, tai visas vandens

žinkelius, 
lies apgynimu, 
tembergas, kaip 
turi užlaikiusios
legrafo administraciją.

Kaizeris turi gan daug valdžios 
dalykuose, kurie yra surišti su mi
gracija (persikraustymu), abelno- 
mis Vokietijos pavaldinių teisėmis, 
bankais, patentais, upių ir kanalų 
navigacija (laivų plaukiojimu po

apie 6,000 myli^

Rike j imas. Valstybinio tikėjimo 
visai imperijai Vokietijoje nėra. 
Tai yra palikta atskirų valstijų 
nuožiūrai. Kaizeris, kaipo Pru-

pas 1 rusų cvangeiiKų bažnyčioje, 
tačiaus visos imperijos gyvenime 
tasai titulas neturi jokios reikšmes.

skirose valstijose labai įvairuoja, 
žiūrint į tai, ar protestonai, ar lea

vienus metus. Kareiviai ir tar- talikai yra vadovaujančiu gaivalu « . • , . I • * ♦liaujantieji karo laivyne neturi tei- toje valstijoje. Kai-kuriose valsti- 
sčs balsuoti nei būti išrinktais, kol jose bažnyčios ir valstijos santikių

Tu teisiu neturi nei

krutije, pavargėliai ir taipogi tie 
kuriems rinkihui teisės tūlam lai
kui yra atimtos.

Balsų

kiniuose. Jeigu kuomet, esant ke
letui kandidatų, balsai išsisklaido 
ir nėra nei vienam absoliutiškos

mai, kuriuose nubalsavimui sta
toma du kandidatu, gavusiu dau
giausia balsų. Jeigu abu kandida
tai gauna lygų balsų skaitlių, tai 
dalykas nutariama liosavimu.

tvarka yra išsiliejusr gana keiston 
formon. Taip, Bavarijos karalius, 
nors pats būdamas kataliku, yra 
vyriausiu vyskupu evangelikų baž
nyčiai.

Sulyg 1900 m. tikybinės statis
tikos, visoje Vokietijoje išviso bu
vo 35,231,104 evangelikai protes- 
tonai, 20,327,913 Rymo katalikų, 
6,472 grekų ortodoxu, 203,678 
krikščionįs, prigulinti prie įvairių 
sektų, 586,948 žydai, 11,$97 pri
klausanti prie kitų tikėjimų ir 
5,938 be jokio tikėjimo ..nurody
mo.

Atskiros valstijos. Visos Vo-

go didžiausias kunigaikštystes, turi 
savo atskirus atstovų butus. Še
šios didesnės valstijos turi dviejų 
butų sistemą, ir kiekvienas naujas 
įstatymas turi būti abiejų butų pa
tvirtintas.

Atstovų butų sutvarkyme tačiaus 
yra daug įvairumų. Mažesnes 
valstijos turi butus, susidedančius 
iš 12 iki 48 atstovų. Daugelyje 
valstijų atskiri luomai, lygiai kaip 
ir miestai bei kaimų distriktai ren
ka savus atstovus. Trįs laisvieji 
miestai (Bremenas, Hamburgas ir 
Subeckas) turi po 
savo įstatymdavybes

120 atstovų 
įstaigose.

Įstatai, lie- 
fe-

kili dideliu vargu pastatyta, dabar, 
iškilus didžiausiamjam karui, gali 
būti į keletą mėnesių visišk 
naikinta. Žydinti šalis gali 
mirties, pelenų, sielvartos ir 
do vieta.

Kibirkštįs.

Imp erij o s įstatai. 
čiantieji visą imperiją, perėję 
deralę tarybą ir reichstagą, turi bū
ti kaizerio užtvirtinti, ir po jais 
paskui turi pasirašyti dar impe
rijos kancleris (Reichškanzler).

Apsvieta. Savo apšvieta Vokie
tija stovi tarp augščiausiųjų val
stijų pasaulyje. Mokslas yra vi
suotinas ir privatinas visoje im
perijoje. Pradinių mokyklų 1906- 
1907 m. išviso bųyo 60,584 su 
9,737,262 mokiniais,. Po vieną 
pradinę mokyk,ą ištęnka kas 900 
žm. Apšvietos išlaidumais metais bu
tą 26,000,000 sv. sterl. Apart tų val
diškų mokyklų, buvę tais metais 
643 privatinės, mokyklos. Kaip 
augštai stovi pradinis mokslas, ga
lima spręsti iš td, kad 1901 m. iš 
suvirs 2,000 kariuihenės naujokų 
buvo tiktai pd9 viėną pilną be
mokslį. Vėlesniame laike bemok
slių nuošimtis, regis, nupuolė dar 
žemiau, r V'

Universitetų ir augštųjų techni
kos mokyklų Vokietijoje yra dide-i 
lis skaitlius. Išviso universitetu v 
yra 21. AugštųjtJ technikos mo
kyklų, lygių universitetams, yra 
išviso 10. ' i

Vokietijos
knygynu, tai kiekvienas 
miestas(jųjij turi. Di- 
kny gymis turi Munich

tai kiekvienas 
riti turi. Di-

išrišti 
ir kun.

Man rodos, kad nerti 
namon per Japoniją jiedviem butų
pertoli. Dievuliau, kad tik ne
reikėtų dar vieno fondo steigti!....

* ♦

Girdėjau, kad musų ponai re
daktoriai turi šermenis Baltimo
re]’e. Sukalbėkime visi po
“Sveika Marijas” už dūšelę, 
čiuje kenčiančią.

* *
Pranešu skaitytojams, kad 

Įjirkščių” redaktorius ponas 
išvažiavo

Jur- 
prusokų

mušt.
mis, tai “Kibirkštis” ves žemiau 
pasirašęs Ratilas Smičkis.

Melskimės visi, kad prūsokai
Tureiui sralo nepadarvtu, ir kad

Kad prūsokai neužmuštų, am
žių. .. . tfu, atleiskit!. . . . gerbia
mas Jurgis Spurgis į karą išlėkė 
aeroplianu per Australiją. )

Rantas Smičkis.

VIETINES ŽINIOS.
S. L. A. apskritys atsiliepe i

.1 SU- Į . _ . .
virsti ' U iar menesin! susirinkun

Sakoma,
pasibaigus, 
simainys.
nežinia, bet Amerikos lietuvių laik
raščių “mapą” tasai karas jau per
mainė.

kimo buvo svarstyta, tarpe kitų 
svarbiu reikalu v c
siu šios dieno.

vienas

kad, Europoje karui, 
visa Europos mapa per- j 
Kaip ten bus — dar

tarta, kad savo 
ris turi atsibūti

raščiuose (ir musų, ir

tiesiog šiaušiasi. Gali 
kad, Europon nuvežti,

džiausiam priešui.

juos!
* *

svetimtau- 
daug karo 
ant galvos

nežino

tuviškais dienraščiais.
saulute neišdžiovintų to* * lietaus!

Apsidairykite, vyrai! 
kils pas mus karas del 
kuris dienraštis yra pirmutinis?

Tai, kad Amerikos stebuklingi
daktarai ir Philadelphijos klinikos gyvenime.

klausimo,

kalbėtojas prirodinėjo savo mintį. 
Lietuvių visuomenei reikalinga ap
šviestų ir gerai išauklėtų moterių. 
O tam atlikti lietuviai turį tiktai 
vieną įstaigą, būtent: “Žiburio” 
progimnaziją mergaitėms Mariam- 
polėje. Progimnazijai būtinai rei
kalingi savi namai. Esą jau su
rinkta
20,000, 22,000 rub., bet to maža, ir 
visai lietuvių visuomenei reikią pri
sidėti prie “Žiburio” progimnazi
jos sušelpimo. Kad veikiau su
rinkus reikalingąją sumą, kalbė
tojas ir atvykęs pas Amerikos lie
tuvius.

Toksai daug-maž kun. Gustaičio 
kalbos 
mintis.
turinio gvildenimą, reikalinga pa
žymėti kun. Gustaičio iškalbumas, 
kuriuom jisai, kiek mums žinoma, 
į savo pamokslus Mariampolėje, 
nuolatinėje kun. Gustaičio gyveni
mo vietoje, sutraukdavo nekartą

tokiems namams statyti

turinys, ar bent pamatine
Nesileidžiant į prakalbos

kataliku, taip ir neką talik ti.

pasekmes. Kiek aukų išviso su
rinkta — neteko sužinoti. Žmonių 
buvo prisirinkę vidutiniškai.

Pancdelyje kun. Gustaitis su p. 
Gabriu kalbėjo Town of Lake da-

“Aušroje.” “Aušros” 1 kuopa 
turėjo savo susirinkimą dėlei iš
rišimo nesusipratimų, kilusių tarp 
kuopos užveizdos p. Mišeikos ir

Vienbalsiai nu- 
išvažiavimui, ku- 

rugpjLičio (Sept.) ‘

ant lazdelių ir

buvo išrinkta . tam dalykui ištirti. 
Tolia us duota pasiaiškinti abiem 
pusėm, t. y. ir p. Mišeikai ir val
dybai. Paskui, po 10 miliutų 
pertraukos valdyba pastate griežtą 
reikalavimą: arba ją, arba p. Mi-

dymo. Susirinkimas priėmė Val-

valdvba.

pimui nukcnujusni inonų tuauvoj “Birutės” susirinkimas. Rug- 
laikc kai o. pjučio 11 d. buvo “Aušros“ svet.

Buvo skaitytas Lietuvos edi-p<Bjr ” dramos skyriaus metinis su- 
torialas, tilpęs peieitamc Lietu- ,sirinkimas. Skyriaus pirmininku pa- 
vos numeiyje, kame kviečiama p Glebaitis. Finansų ir pro- 
šaukti Amerikos Lietuvių Seimą ir tokolų priedcrnics pildys p. Elz- 
steigti gelbėjimo fondą. Ibergis. Išrinkta laikinai režisie-

Apskritys vienbalsiai tam prita- kol skyHus neras asincns vi„ 
ria ir pageidauja, kad toks fondas ^ sczonui režisieriauti. Pirma- 
butų kuogreičiausiai įvykdmtas. sai vakaras šiame sezo-

Antro Apskričio Valdyba.

Kun. Gustaičio ir J. Gabrio pra
kalbos. Praeitą nedėldieno vaka
rą šv. Jurgio parapijos svetainė-

rengtos atvykusioms iš Europos

Dūrio draugijos pirmininkui, ir p. 
J. Gabriui, vedėjui Informacijos 
Biuro Paryžiuje. Kun. Gustaitis 
savo prakalboje ilgiau apsistojo 
prie aiškinimo reikšmės, kurią mo
teris turi šeimynoje ir viešamjame 

Daugeliu pavyzdžiu

/SW1

si vaidinti “Litvomanus^” 4 veik
smų dramą, Dviejų Moterių para-

Svetimos kalbos Chicagos Vie- 
šamjame Knygyne. Praeito pa-

Knygyno direktoriai įsteigė skyrių 
knvgų svetimose kalbose. Iki šio
lei, tiesa, knygyne buvo knygų ir 
svetimose kalbose, tačiaus jos buvo 
drauge su angliškomis ir, kita puse 
vertus, skyriai daugelyje kalbų bu-

Lietuvos’ Extra Priedas
Europoje iškilo didelis, baisus karas. Musų tėvynė, Lietuva, 

yra pačiame to karo sukuryj. Būdama tarpe tikrosios Vokietijos 
ir Rusijos, ji yra, tarsi, tas pirštas, pagriebtas tarp replių. Ko
kias baisias žinias-naujienas mums gali atnešti kiekviena valanda, 
męs to nežinome. Bet męs žinome, kad tų žinių yra ir bus daug, 
ir lietuviai jų su nekantrumu laukia.

Musų laikraštis yra prisiruošęs, ir skaitytojai gaus kiekvienam 
“Lietuvos” numeryj sutrauką visų svarbiausių žinių iš karo lauko 
už visą savaitę. Tačiaus tų žinių iš karo lauko yra taip daug, 
kad reguliariškam “Lietuvos” numeryj jos visos sutilpti negali. 
Apart to, ir skaitytojai galėtų jas gauti tik sykį į savaitę.

Todėl nuo pereito nedėldienio “Lietuva,” apart savo reguliariško 
numerio, pradėjo leisti kasdien extra priedą iš dviejų puslapių to
kio pat didumo, kaip “Lietuva.”

Šiame priede telpa kasdien vėliausi telegramai ir straipsniai iš 
karo lauko. “Lietuvos” extra priedas išeina su paveikslais ir visi 
skaitytojai gali jį gauti, primokėdami po 50 centų į mėnesį.

Kasdieniniai extra priedai išeidinės kasdien vakare, išskyrus 
nedėldienius. Nedėldieniais ir šventėmis priedai nešeidinės, ne
bent atsitiktų kas nors labai svarbaus.

Atskiri “Lietuvos” extra priedo numeriai yra pardavinėjami 
Chicagoj po 2 centu už kopiją, o visur kitur—po 3 centus. Vie
nok prenumerata už Šiuos priedus turi būti apmokėta ne mažiaus, 
kaip už menesį laiko ir pinigai turi but prisiųsti už ją iškalno.

Užsisakydami šį priedą apie karą, skaitytojai turi prisiųsti sy
kiu su užsakymu 50 centų arba daugiau (sulyg to, už kiek mėne
sių nori užmokėti), ir turi paduoti savo aiškų vardą, pravardę ir 
pilną adresą. Užsisakydami, adresuoki! taip:

“LIETUVA—PRIEDAS,” 3252 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Padėdami išleidimui šito didelio kasdieninio priedo daug darbe 
ir didelius piniginius iškaščius, męs pasitikime, kad tuomi užganė
dinsime musų skaitytojų ir lietuvių visuomenės norus ir kad jie, 
todėl, mokės šituos musų pasistengimus tinkamai apkainuotl.

x “LIETUVOS” REDAKCIJĄ IR ADMINISTRACIJA,
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Juozapas Varnelis,
Farm, Wayne, Du Page Co.,

’ Ill.

1

savo vyro. Kas praneš, 
dovanų. Meldžiu atsišauk-

Pajieškau giminių ir visų pažįsta
mų, esančių čia Amerikoje. Paeinu 
iš Titonių sodos, Linkuvos parap., Pa
nevėžio 
adresu:

£

K
Parsiduoda:—3 augštų mūrinis na

mas; randos $612.00. Pigumynas: 
$4800, prie Leavitt st., arti 22-nd st. 
Kreiptis Telefonu: Albany 1208.

pranešti adresu: ;
Petras GudelaJtis,

Justin avė., ? Chicago, Ill.

(Cameo). Peržiūrėsime.

1

Mainieris. Peržiūrėsime.
Jakub. (Toluca). Taip

sunu Petru. ■ Jo paties, ar 
žino, meldžiu atsišaukti j

Annie Krauze,
546 W. 14th st., Chicago,

Telefonas Canal 3716,

K. ORVIS,
Dearborn st., Chicago, III.

Telefonas Central 2542,

Parsiduoda:—groserriė lietuvių apie- 
linkėje, 2423 So. Oakley avė., arklys 
ir vežimas, valgomasai kambaris 
krautuvės užpakalyje. Savininkas 
eina pailsiu iš biznio.

Parsiduoda: — Barbernė geroje ir 
smagioje vietoje, arti 5c. teatro; 
kreiptis: 
1414 So. 49th et.

vių skyriuje, apart "Lietuvos" iš
leisto žodyno, ir tai tiktai vienos 
dalies, sunku buvo kas nors gauti. 
Beveik tas pats ir su daugeliu kitų 
kalbų. Dabar, stilyg nutarimo, vi
sos knygos svetimose kalbose bus 

kurisai busiąs ketvirtame knygyno 
augšte. Visos knygos bus sudėtos 
atvirose lentynose, taip kad lanky-

o ne reikalauti jųjų, 
buvo, iš prižiūrėto

Manoma kad į porą mėne- 
,s ir ati- 
Skyriaus 

varto-
Tuom norima 
kurie nekalba

A anjasai 
25,000 tomų 

geriausios literatūros septyniolikoje 
kalbu v 
siu si v
darytas lankytojams, 
prižiūrėtojais busią žmonės, 
janti keletą kalbų, 
palengvinti tiems, 
angliškai.

Prie progos reikėtų pažymėti, kad 
lietuviško skyriaus menkume męs 
patįs, Chicagos lietuviai, esame kal
ti. Knyginas parūpina knygų, ko
kių lankytojai reikalauja, o kadan
gi lietuvių knygų niekas nereika
lauja, tai ir tasai skyrius yra ap
leistas. Jei Chicagos lietuvių 60 
tūkstančiai neišgali užimti pride
rančia vietą Viešam j ame Knygyne, 
tai męs už tai tik patįs save ga
lime kaltinti.

Karo karštis Chicagoje.
nei viename Su v. Valstijų mieste 
neatsiliepia taip užsikarščiavimas, 
kilęs dėlei Europos karo, kaip Chi
cagoje, kurios milžiniška dalis susi
deda iš ateivių. Ateiviai tautų, ku
rios yra įmaišytos į dabartinį j į ka
rą, daro skaitlingus susirinkimus, 
kuriuose renka pinigus ir liuosno- 
ritis savo gimtinėms ginti. Praeitą 
savaitę buvo visa eilė vokiškų, ser
biškų, čekiškų ir lenkiškų susirin
kimų. Chicagos lenkų atyda, kiek 

"neprigulmingos Lenkijos" atgai
vinimą. Jie nestoja nei vienon ka
riautojų pusėn ir kol-kas laukia at
sitikimų išsivystymo.,

Piknikierių atydai. Lankytojai 
piknikų, atsibunančių Riverside, te- 

vaikščiojimas truputį persimainė. 
Pirmiaus La Grange karai ateida
vo iki Crawford (40th) avė. Nuo 
rugpjūčio 6 d. tvarka pakeista, ir 
dabar La Grange karai ateina tik
tai iki 46th avė. Daugelis žmonių, 
nežinodami šio dalyko, kiek paste
bėjau, laukia užmiestinių karų prie 
40th avė. Pastovi po pusę valan
dos ir, nieko nepešę, turi eiti iki 
46th avė. Todėl patartina dabar 
važiuoti tiesiog iki 46th avė., ir te
nai išlipti. Kitos strytkarių li
nijos liekasi tokios pačios.

St. Dombrauskis.

GELEŽINKELIU VAŽIUO
JANT.

sėdi du vyru. Galop, nu
sėdėti tyloje, vienas už^

Kare
Bibodus 
klausė:

•— Kaip toli Tarnista važiuojate?
— Iki Vilniaus.
— A, iki Vilniaus,—nusidžiaugė 

klausėjas. — Turiu pasakyti Ta- 
gaištai, kad nėra puikesnio ffiiegto

***?•$*

už Vilnių. Didelis, gerai 
kytas. Smagu gyventi, 
ilgą laiką tenai gyvenau, 
mano du sunu tenai mokinasi. Vil
nius gyvas miestas, greitai platina
si. O ar pavelysite paklausti, ką 
jus manote daryti tenai?

— Persėsti Maskvos traukiniu.

DIPL IO M A TIŠKA L
Bet, gerbiamasai, kas davė 
tiesą vogti iš manęs pabučia-jums 

vimtis ?
— Vogti ? Visai ne taip, 

lute! Atpenč, aš pats juos 
duodu.

mei- 
jurns

Sena žmona: "Bet kaip, Dak- 
tar? Jus manote čia pradėti, o 
esate dar toksai jaunas."

Gydytojas: ‘‘Gerbiamoji, todėl 
aš ir pradėsiu nuo vaikų ligų."

NELAIMNIGAS VYRAS.
A. (baliuje) : "Aš tuo jaus per- 

statysiu tamistą savo pačiai. Jus, 
regis, ikišiolei turėjote laimę nebūti

VALANDOS KARŠTYJE.
Tėvas: "Onyte, kaip tu galėjai 

sumušti tokią brangią lėlė! Juk ji
nai net iš Berlino parvežta."

Maža duktė: "Bet pats tėtė va
kar sakei, kad reikia vokiečius 
taip sumušti, kad jų nei ženklo ant 
žemės neliktų."

KAIP KAS ŽIURI.
— Jonuk, kas tave taip baisiai 

sumušė? Pareini į žmogų nepa
našus.... Parodyk, ir dviejų dan
tų netekęs!....

— Visai ne, mama! Štai jie 
kišeniuje.

ATSARGUS.
siuvėjau, aš visai 
aš galėsiu jums 
rugsėjo 15 d.

— Beje, pons 
užsimiršau, kad 
užmokėti tiktai

— Tai niekis.
— Koks Tamista malonus! O 

kuomet aš turėsiu ateiti prisimie- 
ruoti ?

PERSERGĖJIMAS.
Artistas savo draugui: 

brolau, gavau pakvietimą su visa 
musų trupa važiuoti Afrikon.”

Draugas: "Patarčiau gerai ap
galvoti. Neužmiršk, kad strausų 
kiaušiniai sveria 14 svarų."

IŠRIŠKITE.
— Mamyte, —- klausia maža

, — ar milionierius gali pa-

— Žinoma.
— Ir laukiniai žmones?
— Ne, jie negali dangun patekti.
— Mamyte, o jei laukinis žmo

gus suvalgytų * milionierių, ar 
priimtų dangun?

MAŽAS TĖMYTOJAS.
— Tėtė, kas yra karalius?
— Karalius, mano sunau, 

tokia ypata, kuri turi valią ant vis
ko, kurios žodis yra įstatymas ir 
kurios visi turi klausyti.

— Tėtė, tai mama yra karalius?

DVIPRASMIAI.
Vakar Roentgeno spindulių 

pagelba išžiurinejo mano visą gal
vą.

— Ir ką, nieko tenai? !

TIKRAS STEBUKLAS.
— Bevielis telerafas yra stebuk

lingas dalykas.

— Ne; jie telegramas siunčia tie
siog oru.

— Tai stebuklas!

— Klausyk, Jonai.

BEVEIK.
— Kodėl tamista visuomet pa

sirašote Jonas B. B. B.

ano pavardė juk 
Kunigas, kurisai krikštijo 
mikčiojo.

tokia, 
mane,

p. J. J. žemaitis. Jūsų laiškelio 
“žodis-į-žodį” talpinti negalima. Jis 
reikalauja pataisymo, ir todėl nedė
sime, kol bus toji drausme.

p. Gary Balandis. Anasai laikraš
tis talpino neteisingąją žinią. Todėl 
pasiųskite jam ir atitaisymą.

p. Daukšių Petras. Apie atsitiki
mą Pottsvillėje jau buvo, šiaip viską 
sunaudojame, tiktai šiek-tiek sutrum
pinę. Labai ačiū. Prašome žinutes 
visuomet prisiųsti kaip galint ank- 
ščiaus. Tuomet jos daug svarbesnės.

pp. Poc. ir Aleks. (Chicagoje). šin 
numerin, vietos stokos dėlei, negalė
jome

P-
P- 

pat.
P-

IR TAU TAIP GALI 
ATSITIKTI.

Nesenai laikraščiuose buvo tokia 
žinia: vienas Chicagoje gyvenantis 
lietuvis buvo pakvietęs savo tėvą 
atvažiuoti Amerikon, 
šifkortę ir laukė tėvo atvykstant. 
Apie tą laiką, kada tėvas turėjo 
atvykti, tasai žmogus staiga gavo 
telegramą iš New York’o. Angliš
kai jisai visai nemokėjo. Pažiu
rėjo į telegramą, pamanė, kad tai 
pranešimas apie tėvo atvažiavimą į 
Chicagą, ir, padėjęs telegramą į ša
lį, pradėjo ruoštis prie tėvo susiti
kimo. Bet perėjo diena, kita, tre
čia, galop visa savaitė, o tėvo vis 
nėra. Susirūpinęs, atsiminė tele
gramą, rado žmogų, kurisai gale- 
tų jam pasakyti, kas ten yra, ir 
sužinojo, kad tėvas • sulaikytas 
kaslcgarnėje. Telegramas sakė, jei 
sūnūs neatsišauktų umu laiku, tai 
tėvas bus sugrąžintas Lietuvon. 
Griebėsi gelbėti tėvą, bet buvo jau

Kodėl taip atsitiko? Nes sūnūs 
nesuprato telegramo. Jeigu jisai 
butų turėjęs "Lietuvos" žodyną, 

nį ir taip didelės nelaimės nebūtų 
patikęs. Tokią arba panašią ne
laimę, dėlei anglų kalbos nesuprati
mo, gali kiekvienas turėti. Kartais 
svarbų sau dalyką žmogus gali pra
žudyti, jei nežino anglų kalbos. 
Parašyk antrašu: Lietuva Pub. 
Co., 3252 So. Halsted st., Chicago, 
Ill., ir pareikalauk uždyką knyge
lės apie žodyną. Įgijęs žodyną, 
busi apsaugotas nuo daug nelai
miu ;

Kai-kuric žmones pasęsta per- 
greitai. Jie neatboja savo sveika
tos, ypatingai reguliario savo vidu
rių veikimo. Jie pavelija maisto 
liekanoms likti viduriuose ir, rug- 
stant tenai, nuodinti kraują ir pla
tinti tuos nuodus po visą kūną. 
Tai reiškia pergreitą pasenimą, ner
vingumą, negaliavimą. Šiame sto
vyje esantiems męs patartume Tri- 
nerio Amerikonišką Kartaus Vyno 
Elixirą. Jisai išvalys iš kūno visus 
nešvarumus ir nuodingas atmatas 
ir sustiprins kūną naujam maistui 
priimti ir pilnai suvirškinti. Skil
vio ir vidurių ligose jisai yra labai 
veiksmingas ir pagelbingas. Lai
kydami savo virškinimą tvarkoje, 
jus ilgiau busite jauni. Aptiekose. 
Jos. Triner, Manufacturer, 1333— 
1339 So. Ashland avė., Chicago, 
Ill. Reumatizmo ir neuralgijos 
skaudėjimuose bandykite Trinerio
Liniment^ [3244 So. Moran st, Chicago, Ill,

JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 
KLIUBO ADMINISTRACIJA 

Chicago, UI.
J, Jankauskas, Pirm., s 

927 W. 34th pL
A. Zalatorius, Pate|lb., 

917 3$rd j|.
D. Gulbinas, Proflj RaŠt,^ 

927 W. 34th pi.
P. Motiejūnas, Turtų Rašt. 

930 W. 33rd st.
T. Radavičia, Kasierius, 

936 W. 33rd st.
J. Mikalauskas, Užžiurėt.-org. 

841 W. 33rd st.
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 

VIRŠININKAI.
IT. Gimus, kompoz., Mokytojas choro, 

902 N. California avė.
B. Vaitiekūnas, Režisierius, 

3149 So. Halsted st.
M. M. Juodis, Pirm, choro ir dramos. 

3252 So. Halsted st.
Mitingai atsibuna^ kiekvieną pirmą 

nedėldienį menesio 1-mą valandą po- 
pietų T. Radavičiaus svetainėje, 936 
VZ. 33-čios gatvės, ant antrų lubų. 
Taipcgi choro Ir dramos repeticijos, 
atsibuna toje pačioje svetainėje. Cho
ro repeticijos atsibūna seredomis, 
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos 
atsibūna pčtnyčiomis, 8-tą vai. vak. 
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei 
mylite prasilavinti dailėje, 
dainose ar teatrų lošimuos?, 
čiam prigulėti prie Jaunų 
Am. Taut. Kliubo, nes J. L.
nevien tik užsiima dainomis, 
mais, bet taipogi ir pašelpa ligoje. 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir‘lietuvai
tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo.

Su pagarba, J. L. A. T. K.

TREČIAS METINIS PIKNIKAS 
parengtas Lietuvių Darbininkų Są
jungos, atsibus ned., rugpjūčio (Aug.) 
30 d. 1914 m. Geo, M. Chernaucko 
darže, Lyons. UI. Įžanga 25c. porai.

širdingai užprašome visus kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti į musų Pikniką 
ir linksmai laiką praleisti tyrame ore, 
nes tai bus puikiausis Piknikas ir dai
liausia daržas. O taipgi bus visokios 
žaismės, kur galėsite puikiai links
mintis, seni ir jauni, merginos ir vai
kinai, o męs užtikriname, jog visi bu
site užganėdinti.

Kviečia visus, KOMITETAI
PASARGA: Imkite 22-ros karus iki 

Ogden Ave. ir Ogden Ave. iki 48 ar 
52, o iš ten paimkite Lyc^s karus ku
rie davės iki daržui.

Pajieškojimai.
, I . ' . I

Pajieškau kūmo Jono Dzvinkevi- 
čiaus, Kauno gub;, Panevėžio pav., 
Linkuvos parap., Tutonių sodos. Pir
ma tėvas išvažiavo į Ameriką, o 
paskui atsitraukė sūnų Joną ir duk
terį Nastaziją, vėliau savo prietelką 
su mažu 
kas jį 
adresu:

Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 
Pociaus, Ručių sod., Kaltinėnų vol., 
Raseinių pa^h, Kauno gub. Meldžiu 
atsišaukti adresu:

John J. Petrovicz, 
107 Mill st., Orange, Mass.

Pajieškau savo brolįo Mykolo De
reškevičiaus, Josvainių parap., Kauno 
pav. ir gub. Turiu svarbų reikalų. 
Jo paties, ar kas jį žino, meldžiu at
sišaukti adresu:

Alex Dereškevičia,
Morgan Mine, Burnsville, W. Va.

Pajieškau savo vyro William Krau- 
zo, Martų kaimo, šakių parap., Nau
miesčio pav., Suvalkų gub. Gyvena 
Amerikoje apie 6 metai; pirmiaus 
buvo Melrose Park, Ill. Aš turiu at
sivežusi $1,000 ir paėmusi kambarius, 
reikalauju 
gaus $2.00 
ti adresu:

Pajieškau savo draugų Jono ir 
Vinco Bagdanskių, Jurbarko mieste
lio, Raseinių pav., Kaulio gub. Gy
vena, girdėjau, Chicagoje. Turiu rei
kalą. Jų pačių, ar kas juos žino, 
meldžiu atsišaukti adresu:

Antanas Gedraitis,
292 N. Boston st., North Woburin,

Mass.

Pajieškau savo giminaičio Juozapo 
Gudelaičio, Vilniaus gub., Švenčio
nių pav., ZablatiškĮų vol., Skarbiškių 
vienasedžio. Antri metai kaip Ameri
koje. Jo paties, ar kas jį žino, mel
džiu

Reikalaujama: Du t -geru agentu, 
kalbančiu lietuviški, t®ardavinčti vy
nus ir likerius iš naią^į namus; ge
ra mokestis ir komisija tinkamiems 
vyrams. Kreiptis/, fl;
3322 So. Halsted st„ .... Chicago, Ill.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda.—Bučetnė ir grosernė 

su geriausiais ir naujausiais įtaisy
mais, visai nebrangiai; pardavimo 
priežastis: savininkas serga. Dėl 
platesnių žinių, kreipkitės šiuom ad
resu:

Padieninis darbininkas plytų sandė
lyje Illinojuje turėjo $450 banke sū- 
taupinęs. Jisai nuvažiavo į Arkansas 
ir nusipirko 40 akrų pigios žemės, 
įmokėdamas truputį grynais pinigais. 
Jisai dabar turi 480 akrus turtingos 
žemės ir yra vertas $35,000. Tokia 
pati proga yra ir jums tenai. Parašy
kite ar kreipkitės į mane dėlei visų 
smulkmenų. L. M. Allen, P. T. M., 
Room 718 La Salle Station, Chicago. 
Musų žemdirbystės departamento pa
tarnavimas yra naudingas visiems 
apsigyvenantiems.

Parsiduoda:—pigiai 2 galiūnai dėlei 
savininko ligos: 1) 2406 Blue Island 
avė., kampas Robey st., ir 2) 538 De 
Koven, kampas Clinton st; lietuvių 
ir lenkų apgyventa vieta. Atsisaukit 
adresu:

Stanislovas Czepauskas, 
2406 Blue Island avė., Ramp. Robey st. 

Chicago, HI.

Parsiduoda:^—už prieinamą kainą 
pirmos kliasos karčiama (saloon), 
kur yra Krenglių salė. Biznis gerai 
išdirbtas tirštai lietuvių ir kitų tautų 
apgyventoje vietoje. Dėl, smulkesnių 
žinių kreiptis antrašu:
1905 Canalport avė., Chicago, Ill.

Parduodama: — naujas dviejų aug- 
štų medinis namas, apačioj didelis 
storas ir keturi kambariai, viršui du 
flatai po 4 kambarius, gazas, elektri
ką ir 1.1. Geroj, lietuvių apgyventoj, 
vietoj. Parduodama tuojaus, pigiai, 
nes savininkas išvažiuoja Europon. 
Kreipkitės adresu:

Andrew Klobuchar,
3605 Deodor st., Indiana Harbor,

Farmos. Utarninko vakare važiuos 
buris lietuvių į Wisconsin valstiją 
pirkti po gabalą derlingos dobilinės 
žemės. Norinti drauge važiuoti, kreip
kitės pas:
Sunset Land and Colonization Co., 

(Not Inc.)
Room 222, 82 W,. Washington St.,

Chicago, Ill.

Derlingos Žemes
Parsiduoda Illinojaus valstijoj geros 
derlingos žemės auginimui daržovių 
ir kitų javų. Taipgi gera vieta laiky
mui vištų, ančių ir kitų paukščių. 
40 akrų farma. Kas nori, gali pirkti 
5 akrus ir daugiau. Arti geležinkelio 
ir ežero. Tyras oras. Apgyventa ap
linkui gerų žmonių, yra lietuvių, len
kų ir vokiečių, 40 mylių nuo Chicagos. 
Ką tik užaugini, tą viską gali parduo
di čia ant vietos už gerą prekę. To
dėl pirkit čia farmas ir bukit sau bo
sais, užsiauginkit sau maistą gerą ir 
sveiką. Galėsit gyvent sau laimingai, 
nereikės dejuot, kad bedarbė atsiran
da. Taipgi męs turime ant pardavi
mo pigių gerų farmų Wisconsin 
stijoj.

Kuris norit 
lankyt, 
resas:

Ant pardavimo:—Grosernč ir Bučer- 
nė, labai geroj vietoj, apgyventoj lietu
vių ir lenkų; senas išdirbtas biznis, no
rinčiam pirkti gera proga. Atsišaukite 
antrašu:
2113—137-th st., Indiana Harbor, Ind.

NAUJA UŽEIGA
Pirmutinė savo rųšies lietuviška už

eiga ypatingai lietuvių jaunuomenei 
vasaros karščiuose. Kviečiame visus, 
ypatingai Bridgeport© jaunuomenę, į 
musų užeigos vietą; čia gausite visa
dos šviežią ir skanų “Ice Cream” su 
įvairiais pagardinimais. Vasaros karš
tame laike geriausia vieta atsivėdin
ti, neapsvaiginus proto.

LITHUANIAN ICE CREAM PARLOR
M. J. Damijonaitis, Savin.

901 W. 33rd St. kertė Auburn Ave 
Priešai Šv. Jurgio bažnyčią.

AR TURITE 
mano didelį kryžių, knygų ir 
katalikiškų daiktų katalogą? 
te šiądien, o apturėsite dykai, 
lauju agentų pardavinėjimui 
geležinių kryžių, 
tį. Adresuokite:

C. Kentraitis,
448 Leonard st., N. W. Grand Rapids, 

Michigan.

PRANEŠIMAS.
Pranešu gerbiamai Lietuviškai Jau

nuomenei, kad išvažiuoju į Lietuvą 
trims mėnesiams, ir per tą laikų šo
kių mokykla bus uždaryta,

Su pagarba,
Prof. Julius,

2124 So. Halsted st., Chicago. III.

Iš MILWAUKEE. WIS.
- Gerbiamieji tautiečiai lietuviai:— 
Turiu garbę pranešti, kad uždėjau 
karčiama. Užlaikau kvepiančius Ha
vanos cigarus ir papirosus, padary
tus iš grynos turkiškos tabokos; taip
gi aĮaus, stiklais ir pusbačkiais. 
“Pool table;” patarnavimas kuopul- 
kiausis. Miestas švarus, gražiai me
džiais apsodintas. Malonėkite nepa
miršti šio antrašo:

Mikolas Karliauskas,
360 Lincoln avė., prie kampo Greenbush, 

Milwaukee, Wis.

Sveikas Žmogus
yra stiprus, pilnas gyvumo ir energijos, 
žmogus rūpinas, jaučiasi pavargęs, nusilpęs 
nai sunaikintas. — Jeigu jus jaučiate bent 
nėtų simptomų, tai neatidėliuoklte, bet tuojaus pra
dėkite vartoti

Liguistas 
ir galuti- 
vieną ml-
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SEVERAS

. B A F E
(Sevcros GyvastiesBalsatną).

Ir grįžkite į sveikatos kelią. Kiti, kurie taip padarė, 
tvirtina, jog minėtoji gyduolė yra nepaprastai puikus 
stiprintojas.
atitaiso virinimą ir prašalina užkietėjimą, 
yra vyrams ir moterims abelnas stiprintojas/ 
sustiprina anemiškų ypatų kraują.

'Jisai
Tatai 
Jisai
Atitaiso netvarkų virinimą, dispepsiją sergančių.
Jisai suteikia norą valgyti ir sutvarko virinimą.

Kaštuoja 75 centus.

A

Severa’s Gothard Oil. 
(Sevcros Gothardiškas Aliejus). 

Nuo skausmų ir dieglių.
Paviršutiniam vartojimui. 

Kaštuoja 25 ir 50 centus.

Severa’s Tab-Lax
Cukrinis vidurių suliuosuo- 
tojas. Vaikams ir suaugu
siems.

Kast u o ja 10 ir 2 5 centus.

Reikalaukite vien Severos Preparatus. Jeigu aptiekorius ne
galėtų išpildyti reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapins, la

VASARA!
Visur galima gauti marškinių, 

bet ne visur bus toki, kaip pas 
mus. Kitur parsiduoda po $2.00, 
$1.75, $1.50 — męs parduodame

Tik ką išžjo iš po spaudom antra laida 
DR. F. MATULAIČIO

F TEISINGOJ (
ZISLAPT1J

Pasiskubink, kolei yra geras 
pasirinkimas.

THE BRIDGEPORT 
CLOTHING CO., 

3246—48 So. Halsted st., 
Chicago,

MOTERŲ LYTIŠKOS HIGUENOS 
KNINGELfi

Ši kningelft svarbu perskaityti kiek
vienam, VYRUI. MOTEREI ar MERGI
NAI. Ji visiems ligiai naudinga ir žingeidi 
Ji parašyta labai užimančiai Ir gausiai 
{paveiksluota. Prisiųsk 25c krasos ženk- 
eliais, o tuojaus aplankysi, tą žingeidžię 

kningelę. Adresuok:
M. G. VALASKAS

349 Kensington Ave. Chicago, Ill.

Šifkortes ir Pinigus
Siųskite Per

A. OLSZEWSKIO BANKĄ

krajun per 
ryto: Utar- 

tai nereiks čia

Chicago. Ill

LONG DISTANCE PHONE 
WITH PRIVATE EXCHANGE 
TO ALL DEPARTMENTS 
FRANKLIN 4052

OVER IfįOOO SATISFIED 
CUSTOMERS TESTIFY 

TO THE SUPERIOR VALUE 
OF OUR GARMENTS

cencralornees 186 N2 LASALLE ST.
GHSGAGO.

Jusy Draugai Gali Pažinti, Ar Jysy Siutas Yra Fabrikėj 
Ar Pas Kriaučiy Dirbtas. Nepamirškit Ap e Tai!

Jeigu jus leisite mums padaryti jums siutą, jus niekados daugiaus ne
nešiosite “Gatavai Padirbtų Fabrikinių” drapanų. Jūsų draugai nesiklaustų 
jus, kur jus pirkote siutą, bet kas jums darė siutą. Jeigu 
riuosite šiądien, tai tuomi duosite mums progą pertikrinti jus, 
męs sakome, yra teisybė.

Agentai kiekvienos tautos visoj šalyj. Lietuviai agentai, 
rašyt angliškai, reikalaujami tose vietose, kur męs neturime 
zentantų.

am

Pigumynai vyry ir jaunikaičiy aprėdy
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

siutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar par
siduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurie 
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda 
už $5 ir augščiaus.

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų 
kelinių, padarytų už $4, $5 ir 
duoda už $2.50.

Speciališkumas ant kuparų 
tiams.

Paduoti užsakymai veiklai

S. GORDON
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ

1415 S. Halsted St. Chicago, III

$6, dabar parsi-

Ir valizų drabu

aprūpinama.

Jau 22 metai, kaip šita Banka užsiima siuntiniu pi
nigų ir šifkorčių, ir per tą laiką išsidirbo geriausią sys- 
temą, pagal-kurią galime greičiau ir pigiau 
nigus ir šifkortes negu kitos bankos.

Musų laivai išplaukia iš New Yrorko kas 
ir perplaukia mares su 5—7 dienomis.

Lietuviai, iš kitų miestelių, važiuojanti 
Chicagą, pribukite į musų Banką 9 valandą 
ninke, Ketverge arba Nedėlioję, 
Męs toje pačioje dienoje išleisime jus į New Yorką, 
kurį pasieksite ant rytojaus vakare, ir ten tą patį vakarą 
paims jus ant laivo. Tokiu budu nereiks New Yorke 
nakvoti nei kaštuotis.

Ant pinigų, kokius turite, pasiimkite iš savo bankos 
čekį važiuodami į Chicagą, ir atsiveskite pas mus, o męs 
jį jums išmainysime ant ruskų pinigų, arba pasiųsime 
į krajų taip, kaip norėsite.

Važiuojantiems į krajų męs parūpiname nuo Rusijos 
Konsulio pasportus, su kuriais Rusijos valdžia liuosai 
perleidžia per rubežių.

Kurie reikalaujate pasportų, tai prisiųskite mums 3 
dienomis pirm išvažiavimo savo vardus, pavardes, me
tus ir krajaus adresus, ir $3.00 pinigų, kad męs suspė
tume i laiką pasportus parūpinti. Taipgi kas turite di
desnius pinigus vežtis, galite ant jų paimti iš savo ban
kos čekį (draft) ir tą čekį prisiųsti mums pirm laiko, 
su nurodymu, kaip norite juos krajun persiųsti, kad męs 
galėtume į laiką viską surengti.

Musų adresas yra šitoks:
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OLSZEWSKIO BINKĮ
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
Jsteigta 1893 metuose.

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių siunti ir moka už juos 
3 procentą metams.

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

išmokose i u.

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišku ir amerikoniškus ant ruskų.

ant visu linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 
va ž i uoa j 111 i cm s Liet u von

Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas

visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai.

ne ugnis negali prieiti.

Lietuviai iš kitų miestų ir farmij gali šioje Bankojc atlikti savo reikalus per laiš-

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti ir musų Banką

BANKOS VALANDOS

atssBeaaMaMiTi iwxcmrun

■a

CHICAGO, ILL

Utarninkals, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro 
Panedėliais, Scredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų

“LIETUVOS” AGENTAI.
ATHOL, MASS.

Kaz. Granickas, 28 Essex
BALTIMORE, MD.

L. Gawlis. 1834 N. Castle
Vincas želvis, 520

BROOKLYN.
J. Ambrozėjus,
Vincas Daunora,

SL

st.
st

Bt

Jo 
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Kodėl Neskaitai!!
Ar interesu©jiesi kada nors gerais ir teisin

gais apgarsinimais, kurie gali atnešti nauda ir pi-

Ateik pas mus, ir matysi, kaip pigiai męs 
parduodame siutus. Nebuvo girdėti tokių pigu-

Siutai $30.00, $27.00, $25.00
parduodami ............  ‘ $18.50

Taipgi turime daug visokių siutų, kur par
duoda už $6.50, $7.00 ir $10.00. Pasiskubink, 
kol dar yra geras pasirinkimas.

THE BRIDGEPORT CLOTHING GO.
3246 So. HALSTED STREET

CHICAGO, ILL.

Kas labjausiaš reikalinga 
lietuviui šioje šalyje?

Niekas neužginčys, kad pirmiausiai 
reikia mokėti šios šalies kalbą. Kiekvie
nas žmogus, atvykęs j šią šalį, pajunta 
didžiausį trukumą, nemokant anglų kalbos. 
Kiekvienas trokštantis daugiaus apsišviesti, 
kiekvienas 
ginį stovį 
apmokamo 
norintis pasiekti augštesnio stovio visuo
menėje, yra priverstas mokėti anglų kalbą 
arba ją bent suprasti. Lengviausią vado
vėlį, praktiškiausį rankvedį ir pilniausį žo
dyną gali pasirinkti iš žemiaus minėtųjų:
1. Angliškos kalbos vadovėlis, tiems, kurio
nori trumpu laiku pramokti angliškai susi
kalbėti kasdieniniuose reikaluose. Sutaisė 
J. Laukis, trečia pataisyta laida............25c
2. Kaip rašyti laiškus Lietuviškoje ir 
Angliškoje kalbose, suprantamas ir tinka
mas pamokinimas susirašinėti su visokiais 
asmenimis: laiškai tėvų į vaikus, vaikų į 
tėvus, vaikinų į merginas, merginų į vai
kinus; tarnų į darbdavius ir t. t. . Sutaisė

J. Laukis, 293 pusi., graži spauda...........75c
Tas pats audimo ąpdaruose ............... $1.00

3. Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiškas

norintis pagerinti savo medžia- 
geresnės vietos arba brangiau 
darbo gavimu, einantis į biznį,

<
Telephone Canal 285

K. KATUTIS
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS

710 W, 18th St,

Tel. Canal. 2118

DR. A. YUŠKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 SO. HALSREO ST ' CHICAGO, III.
CORNER 18th STREET

Tel. YARDS 1532

KULIS

Kas atsiųs iškirpęs Šita apgarsi
nimą iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money order’, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

P. Mikolainis 
Box 62 New York City

Dr
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

3259 So. Halsted St., Chicago, Hi.
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 

vyrų. Speciališkai gydo limpančias, už- 
sisenėjusias ir paslaptingas vyrų ligas

GERA PROGA!
Gramatika angliškoskalbcntiv 
kytisbe mokytojo(apdaryta)$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
thskaityti ir rašyti be mokyto
jo....................................... ..15c
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo.................... ..................10c
Aritmetika mokinimais! rok mi

dų, su paveikslais (apdaryta).. 35c 
Viso $1760

būdas Išsimokinti angliškos 
kalbos pačiam per save be mokytojaus pagelbos. Pagal OUendorfą, Har
vey, Maxwell ir kitus sutaisė J. Laukis. Ketvirtas pataisytas spaudimas, 
turi 310 pusi................................................................................................................... $1.25
Tas pat su audimo apdaru ......................................................................................$1-50
4. žodynas lietuviškai-anglišk.os ir angliškos-lietuviškos kalbų, čia rasi 
visus lietuviškus žodžius, išverstus anglų kalbon, ir angliškus žodžius, 
išverstus lietuvių kalbon. Prie kiekvieno angliško žodžio kabėse yra pri
dėta tarmė, kaip žodžiai angliškai tarti. Taipgi kiekvienas lietuviškas arba 
angliškas žodis paženklintas k u r s y v ė m i s raidėmis, prie kokio grama
tikos skyriaus jis * priguli. Sutaisė A. Lalis. Knygos formatas 6x9 col. 
Gražiais Moroko (žįgrono) apdarais, nugara ir kampai, šonai audimo, ant 
nugaros parašai, įspausti aukso raidėmis. 1274 pusi. Kaina ............... $6.00

Kurie viso žodyno, kokių nors priežasčių dėlei, nenorėtų arba negalėtų 
įsitaisyti, tiems žodynas1 yra paskirstytas į dvi dalis.

Pirmoji lietuviškai-angliškoji dalis, pusi. 439, gražiais audimo apda
rais. Kaina...........?./;*.......................................................... .. .............

Antroji, angliškai-lietuviškoji dalis, pusi. 835, gražiais (nugara Moroko) 
skuros apdarais. Kįaina .............................................. ...............

Įgyk tuojaus virš paminėtas knygas, mokinkis iš jų anglų kalbos. Mo
kintis reikia visiems, te, mokintis nėra niekad pervėlu. Juo greičiaus pra
moksi šios šalies, kalbą, juo greičiaus ateis tau šviesesnė ateitis ir laime. 
Kreiptis asmeniškai ar per laišką adresu:

M. J. <D AMI JON AITIS,
901 W. 33rd ST, CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKA BANKA

W. Conway
N. Y.
120 Grand

229 Bedford Ave.
BURLINGTON, N. J.

8. Petrunas, 413 Earl
Pas šluos mus agentus galima 

atsakyti “Lietuva” metams ar 
pusėj

st.
už
art

NEW YORK,
Lesniauskas, 125 E. 7th

NEWARK, N. J.
Ambrazevlčia, 178 Ferry

NEW BRITAIN, CONN.
J. Choponis, 510 Main

PETERSON, N. J.
Varaškevičius, 70 Lafayette

PITTSBURG,
Baltrušaitis Bros.,
Jonas A. Ignotas, 
Pius Zaviackas, 
Juoz. Petrikys,

A.

V. st

Naujas Savaitins Laikraštis
H T E? B T1 ■

M. st.

st

F. P. BRADCHUL1S
Attorney & Counselor at Law

30 N. LaSalle St., Cor. Washiiiglo.1 St. 
Stock Exchange Bldg., Rooms 1107-1111 

Telephone Franklin 1173
Lietuvisadvokatas, baigęs teisių motes!} A. n j- 
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir cri- 
minališkas visuose teismuose (suduose).

6yi. 1123 S. Halsted St., arti 3l-.ni
telephone Yards 239J

Telefonas Humboldt 4532

Dr. G. M. Glaser
šiuomi apreiškia pagodotai visuo

menei, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport©, praktikuojant, per 22 
metus, perkėliau savo Gdicą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 S. Morgan S 
Kerte 32-ros gatves. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją.
Liekuosi su pagarba

Dr. G. M. Glaser
3149 S. Morgan St.

Kertė 32-ros gatves.

10 METŲ

Kaip Lietuva

Lietuvą1 
metų ir užsimokėti. 

CAMBRIDGE. MASS.
Batkevičlus, 877Cambridgo 

CICERO, ILL.
Boczkus, 1318 So. 49th 
GRAND RAPIDS, MICH.

C. Kentraitis, 448 Leonard St. N.W.
GARY, IND.

Ant. Melkinis, 1109 Jeferson
HERRIN, ILL.

J. T. Adomaitis, 820 So. 16th 
CHICAGO, ILL.

8374 Rerkoff i 
3327 Lowe i

3153 Emerald i 
1801 S. Johnson st.

708 W. 17th Pl.

Pet. at

Ct.

Bt.

8t

PA.
2400 Fifth avo.

46 So. 22-nd st.
445 Staamm st.
1514 Ross ave.

PITTSTON, PA.
J. Kažakevičia, 103 N. Main st.
J. S. Vaškevičiius, 72 N. Main st.

2 KATALIOGAI DYKAI!

“Ateitis yra bepartyviškas laik
raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kultūros reikalams. Tal
pina daugybę įvairiausių ži
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams,' o 

■. 85c. pusei metų.
“Ateitį" išleidinėją bendrovė, in

korporuota ant $25,000. Da
bar laikas užsirašyti “Atei
tį". Reikalaukit vieno nume
rio pažiūrėjimui uždyką.
Adresuokit taip:

“ATEITIS”
366 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

avė.
avė.
avė.

VlQII hetuviškų KNYGŲ- nuo 
* seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų,

1709 Rubio st.
2232 W. 24th st.
920 W. 2Cth PI.

8139 Vincennes Rd.
3240 S. Morgan st

HARBOR, IND.
3604 Deador

Chicago,

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kartu? 
Reikalingi knygą platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popiėras. Adresas:
, M. J. DAMIJONAITIS

903 W. 33rd St, CHICAGO, ILL.

st 
Ill.

Juozas Aleksa, 
Juoz. Braknis, 
Ed. ButkeviČia, 
John Bimba, 
Antanas Grišius,
W. Gaižauskas, 10759 S. Michigan av. 
Adomas Jodells, 
Julius Kaupas,
J. A. Rimkus, 
Jonas Visockis, 
Ant. Zelnys,

INDIANA 
B. Yasiulis. 
Petras Kurkulis

KENOSHA, WIS. 
M. K. Petrauskas,

LEWISTON, ME.
K. Vllaniškis, 14 Summer

KENOSHA, WIS.
J. Sukelia 712 Park

LOS ANGELES, CAL.
319 Germain Bldg
PARK, ILL.

2219 Lake st.

415 Middle sL

st

Bt.

3E2I

K. ZURAITIS
PIRMAEILINIS BUFETAS

F. O. Maukus, 
MELROSE

Wlad. Vaišvila,
MINERSVILLE,'PA?

Ramanauskas, 
NAUGATUCK, CONN. 
Inamaltia.

Box 538.

6 Curtis st.

Saitas alus, gera deg
tinė, kvepianti ciga
rai. Priima svečias 
: kuoširdinglauslal. :

3200 S0. HALSTED S T

Ar matei kada«nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, pusei m. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei ftsty $1.50 

Rašydami laiškus adresuokite
DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, III.

Užsisakyklt kasdieninį

“LI ETŲ VOS“ 
priedą apie karą.

Skaitykit apie jį ant 5 puslapio

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland avė., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkevičz 
vico-prez.;' A. J. Blerzynskl iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 3%. 
Už sudėtus pinigus musų bankoj duo
dame čekių knygutę, IŠ kurios para
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini
gus ant Real Estate. Perka ir parduo
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redomis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir petnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

Town of Lake Savings Bank 
Joseph J. Eitas, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St., Chicago.
Priimame pinigus į Banką užčėdi- 

jimui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečią procentą ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus į vi
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei
singai, o svetimų žemių pinigus mai
nome, perkame ir parduodame. Par
duodame šifkortes ant visų linijų i 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo
da rodą lietuviams visokiuose atsi
tikimuose ir reikaluose ypatiškai ir 
per laiškus. Tik kreipkitės viršminė- 
tu antrašu. 'J

Atgavo Spaudą

Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau
da kiekvienos tautos kultū
riškam gyvenime. Todėl pa
tariame perskaityti labai žin
geidžią ir naudingą knyg3

Kultūra ir Spauda

“LIETUVĄ” GALIMA GAUTI PAS:
Jos A. Duoba, 

1234 Michigan avo., Sheboygen, Wis.

P. BARTKEVICIA,
877 Cambridge st., Cambridge, Mass.

TELEPHONE DROVER 1924

Geriausia Akušerka

3364 S. Halsted St.
(Kampas 34 tos)

Chicago, Iii

Parmos, Parmos!

ANTANAS VISBARAS
Parduodu namus ir lotus po 

visą Chicago. Apdraudžia na
mus ir rakandus nuo ugnies ge
riausiose kompanijose, kaip^oy- 
al, North Western ir kitose, 
kurios turi po keletą milionų 
kapitalo. Taipogi parduodu far- 
mas po visą Ameriką ant labai 
lengvų išmokėjimų. Duodu pa
skolas ant pirmo mortgage.
3112 So. Halsted st.,

CHICAGO, ILL.
Telefonas Yards 3159.

Phone Drover 505
DR. K. DRANGELIS

LIETUVYS DENTISTAS
VALANDOS:~nuo 8 iki 11 ryte nuo 1 iki 
4 popiet nuo 7 iki 9 vak. Nedčliorn pagal 
sutartį-
3261 So. Halsted St. Chicago, III.

Priešai A. Olševskio Banką

Šitą knygelę verta perskai
tyti visiems laikraščių skai
tytojams, korespondentams 
ir io-metinio jubilėjaus at
gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos didumas 153 pusla
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesnį skaitlių,—dar 
pigiau.

ir
Adresuokit, kartu prisiųsdami 
pinigus:

Tel. Canal 4052

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
2302 So. Leavitt St. Kampas 23-čios gatves

Chicago, Illinois

fHMUMEM

J. J. STASULANIS,
'PRAK1 IŠKAS IŠDIRBĘ!AS IR PARDAVĖ

JAS MUZIKALIŠKŲ INSTRUMENTŲ.

Turiu krautuve 
ir dirbtuvę muzi
kališkų instrumen
tų. Dirbu naujus 
ir gerai pataisau 
senus instrumen
tus. Ncsikrcipkit 
prie agentų, ku
riems už patarna
vimą turite mokė
ti; kreipkitės sta
čiai į mano dirb
tuvę, bus jums pi
ginus. Turiu 36 
metų praktiką ir 
paliudijimus iš Ro- 
sijos, Vokietijos ir 
Amerikos, kad dar

bą atlieku ktiogeriausiai. Mano krautuvėje yra 
didelis pasirinkimas įvairių muzikališkų instru
mentų,, ir mano kainos daug pigesnės kaip ki
tų. Jei pirkęs nebūtų kuom nors užganėdin
tas, aš permainau, arba pataisau uždyką. Savo 
darbą gvarantuojii.

J. J. STASULANIS, 
3231 S. Halsted st., Chicago, Ill.

0. Jonikiene

ik $100, 11- 
metų pa-

Geros ukes parsiduoda pigiai 
Michigan’© valstlĮįoj.

Didžiausioj lietuvių kollonijoj, gali
ma pirkt gerų farmųį gyvenamų su 
triobomis, sodais ir gyvuliais, taipgi 
turiu ir negyvenamų! f alūnų; laukai 
geri, prie upelių ir ežerų, netoli nuo 
geležinkelio ir portąvji ,,^estų. Kai
na žemės nuo $5.00 iki $75.00 už ake
lį. Galima pirkt įmotaji 
kusius palaukiame daug
gal sutarties. Kas perką -ūkę, tam ke
lionės kaštus apmokam. Kas nori but 
turtingu ir sveiku, tegul h^rka farmą! 
Gera proga! Atvažiuokit dabar, tai 
pamatysite kokie javai if daržovės au
ga. Aš aprodysiu daugelį farmų, iš 
kurių galėsite rinkties i? praleist va- 
kacijas ant sveiko iv tyro oro. Va
žiuojant, pirkt tikietą į 
Lake Co., Mich. Atvažiivę į Peacock, 
damokėkit 10c. konduktoriui ir pasa
kykit kad išleistų antį, šekančios sto
ties, tai 3 mylios nuo Peocock, Little 
Menistte River. Tai atvažiuosite ant 
mano farmos prie pat namo. Laiškus 
rašant padėk adresą taip:

ANTANAS ZABIELA, 
Peacock, Box 1. Lake

Telefonas Humboldt 4532
Atdara Dieną Ir Naktį.

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.

Rusiškai-Turkiškos Ir vi
sokių ryšių maudyklės. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st.

Taipogi Rusiškai-Turkiškų maudyklių 
kambariai ir moterims.

Barzdaskutykla krūvoje. Chicago.

Peacock
PRANEŠIMAS

Biznieriams ir Draugijoms
Atidarėme naują lietuvišką

SPAUSTUVĘ 
dirbam visokius spaudos darbus^

Co.,

ir
gražiai, greitai įr pigiai.

KEISTUTIS " PRINTING CO.
J. K. Valinskas, Pirm.

MichJ3317 Auburn ave Chicago, Ill.

Eikit dirbt,—nesivalkiokit! Išmokit 
barbeno biznio; maži iškaščiai, pra- 
sidėkit locną biznį. Klauskit smulk- 

i menų. Nossokoff’s Barber School, 
' Pittsburg, Pa. Moteris išmokinanti 
; barberiavimo, Plaukų Dabinimo, Ma- 
j nikuravimo. Galite pinigus uždirbti 
mokykloj. Išduodame diplomus.

Lietuva Publishing Co 
3252 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS

JUBILIEJAUS NUMERIS

Dr. O.C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS—Kampas 31 ir So. Halsted gat,
(fiymlom virš aptiekus.) X CHICAGO, ILL

33 7

T et. Motion Park 351

Anna E. Tuttlis
Chicagoje Pirmutinė 
Mokslą Baigusi Lie
tuvė Nursė, Akušerė 
: ir Masažistė. :

1339 S. 48th Ct. Cicero,
wncnaBW

F. A. JOZAPAIČIO APTIEKA
Telefonas Yards 155 ir Yards 551.

Užlaikome tik geriausius vaistus. 
Ypatingą atydą atkreipiame į gerą iš
pildymą receptų. Reikalui esant, mel
džiame pas mus kreiptis.

laiškus tik tiem atsakome, kurie pri
siunčia už 2c. štampą.
F. A. Jozapaitis, Aptiekos Provisorius.

3601 So. Halsted St. Chicago III.

M

EVESKIO *2“
Dienine ir A
Vakarine

MOKINAMA:
Anglų kalba nuo pra
dinės iki augščlauslal 
Aritmetika 
Augšteso. Matematika

Lietuvių )
į KALBOS 

Lenkų J 
KoygveHyste Gražrašt.

’ imas 
Prekybos leisis k tt.

istorija, Geografija Laišku rašy
Politiška Ekonomija Prekybos tol

G. Leveskls, Vedėjas Mokyklos
3106 Jįt. Halsted St., Chicago

Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir 
išleisti jubiliejaus numeri 
vieną sykį į 15, 25 ar 50 
tai retas atsitikimas.

Ir šie metai tuo yra

galima tik 
metų. Toks

žymųs, kad 
didžiausias lietuvių laikraštis “Katali
kas” susilaukė 15-os metų jubiliejaus ir 
išleidę gražų jubiliejinį numerį, pilną 
paveikslų V indomių raštų. Amžino, 
svarbos šitai,.e numeryje yra ankietą i 
klausimą: “Kas šiandien butų svarbiau
siai lietuvių kultūros pakėlimui Ameri
koje?”

Šitą jubiliejinį “Kataliko” numerį 
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Už 
10c. bus prisiųstas kiekvienam. Reika
laukite tuojaus, kol neišsibaigę.

Rašydami adresuokite:

J. M. TANANEVIČIA,
3249 So. Morgan St., Chicago, ill.

nori teisingų žinių iš Anglijos, 
užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ"

Vienintelį Didžiosios Britanijos lie- 
tuvių-katalikų-tautininkų laikraštį, 
einantį kas dvi savaiti. Kaina su 
prisiuntimu į namus metams $1—pus
mečiui — 50 centų.

Adresas:
Rever. Jos. Norbut, 

Mossend, Lanarkshire, Scotland.

Jei

OU-KART NEDELINIS LAIK 
RASTIS

25 metai
Utarninkals ir Petnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50
„ M pusei metą $1.25

Adresuokit taip:
W. B. BOCZKOWSKI C0

Mahaaoy City, Pa.

Eina jau



PUIKI FARMA

8‘LIETUVOS'S
SPAUSTUVE

ant farmosChicago, III
><7^

$1000
lianUj

$64.620.36

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA
VISOKIUS KMS9

Kur Galima Rasti Tukstančia
Antanas A. Slakis PUlOUAflT

*iEfl-N£DAHD BLENDE

BRIDGEPORT!) OFISASMIESTO OFISAS

Telephone RANDOLPH 5246

Rusiškas Dovierennastis,
Tel. Austin 737

Valandos

gražiai

ĮIETUVOS REJENTALISKAS BIUBAg

įsas
1SS1Tabeles

Cirkuliorius

vertams

System

fonus

Miestuose yra Bell stotįs kiekviename"JAUNOJI L.IETUV
vie

tose, kur nėra geležinkelių ir 5,000 vietose,

kur nėra nei krasos

LIETUVOS Nieko nėra pasaulyj, kas taip butų išsipla

SPAUSTUVE

telefoną; apsčiai

Chicago, III

■■MBw

mylios nuo 
Puiki vieta.

Uzprašymus
Ant vestuvių

Bankos čekius
Laiškams ir

Europos Kare Gali Padaryti Amerikoje
Geriausius Laikus.

Pasportus, Affidavits,
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejcnta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro

C/1ICAOO

Angliškus
Kalendorius

I

Etc. Etc.

MUSŲ 
musu

- $3.20, 
metams 

metams —

Perstatymams 
Baliams

|r Turėk Savo Namuose 
WGeriausią Degtinę * (arielką) jei 
r nori būti sveikas ir turėti kuom 
r pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18 
Turtas išneša (1 d, Sausio 1914 m

260 E. Main et

ĮRAŠYKITE SAU AR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJEAntgalvius, 
Biznieriams 
Sieninius 
Lietuviškus

Room 1014 Association Bldg 
19 So. LaSalle St. 

CHICAGO

Tokiu budu Amerikoje bus didžiausia darbymete 
ir geriausi uždarbiai, koki kada nors čia buvo. 
Pakils čia ne vien išdirbystč, bet ir visoki bizniai.

lengvų išly- 
jl iš dvieju

Kas

3255 So. Halsted Street 
(Priešai 33-čią gatvę)

VAKARAIS: nuo 7 iki 9 vaL, 
išskiriant nedėlias

Telephone DROVER 5326

$2.15. Lietuvoje
LIETUVOS ŪKININKO”

$1.10; Lietuvoje

Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da 
les ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai.

3252 
South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Rezidencija
5208 W, Harrison Street

kada nors sviete buvo 
kietij a su Rusi j 
Šita karė 
žmonių, bet išdegins miestu 
išgriaus tiltus 
viską 
rei 
panų, nei padarų ir tą viską bus priversta pirkti iš 
Amerikos. Amerika turės dirbti dieną ir naktį su 
visais darbininkais, kad spėti pristatyti tą viską, 
ko Europa reikalaus.

Kur tu nebusi — mieste, priemiestyj

3252 
South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

ĮSTEIGTAS 1886 M.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius

Naujausio stiliaus 
raides 

graži spauda.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr,
307 W. 30th St. - - - New York, N. Y

BIURO VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 

. Nedėliomis nuo 9 iki 12 rytais

£hicajG2
*" *«*. —— *

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

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St., Chicago, 111.

tolimame sodžiuje — tu visur rasi Bell

LIETU-
per šitų laikraščių generalę agentūrą Amerikoje.

LIETUVOS ŽINIŲ” Amerikoje: metams $6.00, pusei 
$3.00, norint-gi gauti du kartu savaitėje po 3 num. antsyk, 
— $4.30, pusei metų — $2.15. Lietuvoje: metams

- $1.60. “LIETUVOS ŪKININKO” prenum.
$2.20, pusei metų

Pažangiosios pakraipos dienraštį “LIETUVOS ŽINIAS 
VOS ŪKININKĄ 
Prenumorata 
metų — 
metams 
pusei metų 
Amerikoje 
$1.65, pusei metų 85 centai.

Gener. “L. ž.” ir “L. U.” Agentūroje Amerikoje galima gauti vi
sos Europos leidimo kningos. Reikalingi yra agentai. Užsakymus 
ir piningus siųskite Bendroves vyriausiam atstovui Amerikoje šituo 
adresu:

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat.

Phone Canal 1208
Valandos: 

įmoD’.SO iki 12:00 vai ryto 
evoT.’OO iki 8.00 vai. vak.

Nedalioms 
o 9:80 iki> 12:00 vak ryto

Dabartinė Europos karė yra didžiausia, kokia 
Joje kariauja ne vien Vo- 

bet visos Europos viešpatystės, 
vien kad išmuš šimtus tūkstančių 

kaimus ir fabrikus, 
geležinkelius, išnaikins javus ir 

kas gyvenimui reikalinga. Pasibaigus ka- 
Europa neturės nei duonos, nei namų, nei dra-

Atlieka greitai 
pigiai

:ago Telephone Company 
Bell-Telephone Building

Official 100

MĖNESINIS MOKSLO IR LITERATŪROS I.A^^^ŠTIS, 
64 PUSLAPIŲ DYDŽIO, IŠEINA CHICAGOJE 

NUO VASARIO MĖNESIO, 1914 M.

Gaivinti jaunųjų Lietuvos dvasių;
Saugoti, kad nesentų ir nebūtų sendinama siaurose 

užsikirtimo ir fanatizmo ribose lietuvių mintis;
Gaivinti šviesų laikotarpį musų gyvenime ir lite

ratūroje, —
Tai yra “Jaunosios Lietuvos” uždavinys.

Visi jaunieji dvasioje lietuviai rašytojai kviečiami bendra
darbiauti “Jaunojoj Lietuvoj.” —-

Išėjo iš spaudos jau penktas numeris.,
“JAUNĄJĄ LIETUVĄ” leidžia bendrovė, inkorporuota sulyg 

Illinois valstijos įstatymų. “JAUNOSIOS LIETUVOS” prenu
merata metams $3.00; pusei metų — $1.50; atskiras numeris 
25 centai. . ... . 7

Tatai užsirašykite tuojaus, adresuodami:

“JAUNOJI LIETUVA”
4611 So. Paulina St

IŠPLAUKIA 
mums atvirutę, paduo- 
męs atgalia pačia pri-

Geriausia bizniui vieta yra 
tarp 31-tnos ir 33-čios gatvių, 
žmonių susitelkimas 
tomi, ir properčių kainos 
galite.: pigiai pirkti namus 
gerėjus jų kainos kils, ir 
turės,u galės pasipinigauti.

Męs čia dar turime pardavimui keletą labai ge
rų bizciioynamų ir lotų. Jei manai pirkti, tai ateik 
pas mpspio pirksi pigiau kaip kitur. Męs nereika
laujame/visų pinigų;; Įmokėk tiek, kiek gali, o li
kusius pati namo randa išmokės, nes musų visi 
namai neša geras randas.

KADA IR IŠ KUR GERIAUSI IR 
IR KIEK ŠIEKORTe KAŠTUOJA 
dant savo vardų, pravardę ir tikrų 
siusime pilnus padavadijimus.

Jei perkate propertes, tai pirkite jas ne laukuo
se, bet mieste, tokioje vietoje, kurioje galima biz
nį darytį ir kurioje properčių kainos kįla, kad justi 
įdėti pinigai atneštų jums antrus pinigus.

tai Halsted gatvė, 
Čia yra didžiausias 

didžiausi biznio namai sta- 
kįla. Čia dar šiądien 

ir lotus, o laikams pa- 
tie, kurie čia propertes

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS
A. OLSZEWSKIO BANKOJE

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO

GREIČIAUSI LAIVAI
■ Para 
adresa

BANKĄ? — Prisiųsk 
rublių kainas ir reika-

Męs aprūpiname visus Bankinius 
greitai ir tinkame 1. Kiekviename reikalo

’• Didelė tarpiai iš 325 akerių, tame apie 200 akerių išdirbtos žemės, 
o reštas miškas ir ganyklos, žemė nesunki išdlrbimui, gera kornams, 
bulvėms, javams ik daržovėms. Tiktai keturios angį.
etrytkarlo Ir geležinkelio Ir tik 6 mylios nuo miesto. 
Aplink daug lietuvių farmeflų. <

Ant farmos visi naujausi ūkiški įtaisymai ir įrankiai 
ginimui kornų) ant 25 karvių, tartokas lentų pjovimui, geri budinkai; 
4 areliai, dvi poros jaučių, 16 karvių ir 1.1. Viena mylia nuo “kryme 
ri,” kur sviestų dirba ir visų pienų superka. Mokykla 
lauko. Parduodama su visais šiemetiniais javais.

Savininkas pats prižiūrėti negali. Todėl parduos ant 
gų: gali parduot visų farmų, arba dalimis (nes susideda 
farmų viena prie kitos), gali išmainyti ant gero namo mieste 
nori artimesnių žinių, tegul atsišaukia adresu:

ŪKININKAS,

AR SIUNTEI KADA PINIGUS PER 
mums savo adresų, o męs pasiųsime 
liūgas blankas.

Todėl dabar čėdykite pinigus, kad, karei užsi
baigus, turėtumėte už^ką parsikviesti savo alkanus 
gimines iš Europos, kurie ten liks gyvi, nes Euro
poje bus badas ir maras. Čėdykite pinigus, kad, 
prasidėjus geriems laikams, turėtumėte už ką biznį 
pirkti ir pasidaryti daugiau pinigų, kada bus tam 
proga.

žmonių, atvykę į Ameriką, padarė čia tūkstančius. Ko- 
o anglų kalbą, ėjo biznin ir, ačiū anglų 
reikalus galėjo vesti su visais Suv. Vai

nių žingsnį ir pamatą savo 
mokintis anglų kalbos. Jei 

laimę tokiu budu, kodėl Tamistai tas ne
lietuvis dabar lengvai gali tai atsiekti; nes 
Lietuviškai-Anglišką ir Angliškai-Lietuvišką 

Žodyną, didžiausį, rūpestingiausiai sutaisytą ir sulyginamai pi
giausi žodyną, kokis kuomet nors pasirodė tarp lietuvių. Su šio 

nemokantis gali viską perskaityti ir suprasti 
baigiasi. Pasiskubinkite! 
brangiuose ir drūtuose ap- 

Lietuviškai-Angliškoji 
50. Angliškai-Lietuviškoji 

Jį)—$3-0°,

Kaip tai:
Knygas,

g Konstitucijas,
Vizitines ir Biznio
Korteles,

Daugelis 
kiti budu? 
kalbos žinojimui, savo 
stijosc gyvenančiais žmonėmis, 
laimei jie padarė, kuomet pradėj 
tūkstančiai pasiekė savo 
ga 1 i m a ? K i c k v i c nas 
sali ieryti “Lietuvos’

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visuose teismuose (suduose). Peržiūri 
obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 

dokumentus.

Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveiką gėrynių I H &aįg|
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine. (

f '

Gaunama visuose goresniuose Šaitanuose
STRAUS BROS. CO.'1“* DEP'T L.‘ CHICAGO, ILL

216 W. Madison St A. CHAPOSKE, irT. PODLASKIS lietuviai ajflnfa

V. K. RAČKAUSKAS, 
Madis. Square Stat. Box 204. New York, N. Y

Žodyno 
angliškai. Trečioji Žodyno laida jau 
Kaina abiejų dalių—$6.00, puikiuose, 
darnose (kaip ant paveikslo) — $7.00 
Dalis—$2.00, gražiuose apdaruose—$2. 
Dalis (su nurodymu, kaip tarti kiekvieną anglišką žod 
drūtais ir dailiai padirbtais aptaisais—$4.00. Reikalaukite 
gėlės su žodyno aprašymu. Išsiunčiama uždyką. Žodynu 
rašydami, ar knygelės su aprašymu reikalaudami, rašykite:

LIETUVA PUBLISHING CO.
A. OLSZEWSKI, Pres. 

3252 So. Halsted St. Chicago,

City
Bank

A* J* B,ERŽ,NSKb Pres.

4601 So. Ashland Ave.
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