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Dabar rusų rankose
rrusuo.se yra vien Tilžė ir keli
mažesni miesteliai.
Mūšiai vėl
buvo prie (iumbinės, vos 36 mylios nuo rubežiaus.
Už tai vokiečiu kariumenė vėl
-unkiai
Žinia
ta
tapo pašautas.
Kruvini mūšiai traukiasi lybiai
vienok
ant
ir
rypasirodė neteisinga, tai įsiveržė Lenkijon ii užėmė Kuant vakarinio, kaip
šita
imobnt
gali
neteisinga ir dabar iš lisą. kuri pirmiaus tu; t jo apleisti,
tinio lauko be pers toj
Londono
paleistas paskalas apie paėmė taipgi vokiečiu apgyventą,
«Ii lOji karė žengia greičiau prie
po Varšuvai didžiausią Lenkijos
rusu su japo- jo užmušimą.
buvusi
galo, negu
mušiui
vienam
Francuzai, vietoj ginti>, kaip miestą, Lodz. Keršindami už
nais, kuomet po
nors
mėne- iki šiol darė,
ištisus
kariumenės ilsėjosi
pradėjo /.engti pats pirmutinius nepasisekimus,
miestas
Kalis
bombarmušin.
atviras,
kitan
jį
vokiečius
ir
stumia
juos Į
sius kol prisirengė
į prieš
davo ir paskui uždegė; daug gyDabar, galima sakyti, kad be mū- šiaur-ryčius. Prieš vokiečiu atėventojų sušaudė. Kas iš gyveniš
diena
nepraeina,
laviena
jimą
šio nei
Paryžiaus prasišalino
tie Yaršato- bai
dar
užsibaigimo
karės
liet iki
daug gyventojų: prieš karę toju galėjo ištrukti,
von
atkako
ir
Petrogradan iškod> didesnės vokiečiu pa- Paryžius turėjo 3.400,000, o dali.
siuntė
nors
bet
telegramus apie vokiečių
bar turi tik 2 milionu.
stumia irancu/.tts,

uideji Kare.

jiegos
paimtu ir Paryžių, su
karė nepasibaigs, nes

tuom

dar

Dėl karės

sumažėjo ne tik Vodar
kietijoj išgabenimas prekių, tas
dar pats
taipgi Prancūzijoj ir Anglicu/.ai turi kur trauktis, o kol
Prancūjoj, tą pajuto ir neimanti karėje
bus vokiečių neužimti
Rugpjučio
zijos plotai, francu/ai nepasiduos, dalyvumo Amerika.
dabartinė karė ir eina už mėnesyj Anglijon atgabenta iš
nes
didelės tau- svetur prekių už 65 milionus dofrancu/ų būvį kaipo
| lianų mažiau negu pernai, o svetos.
tur išgabenta už 100
kamimemilionų doMažesni Vokietijos
mažiau.
liarių
ni; dalis n.<<>^
kūne trati
Rugsėjo 7 d. traukėsi smarkas
savo kraštą belgais,
i rytus nuo Paryžiaus, tarp
mušis
pa
<lide-nes
vokiečių
didesnes
kiasi pries
1 as» N'entcuil, Lc Handonin ir VerAnttverpenoiįegas prie
.r dun.
traukė iki Paryžiaus franciuij
Vidurys vokiečių kariuPrie
1"« Paryžiaus menės, traukiančios prie Paryanglų papegos.
iran-

žiaurumus.
Miestas
visu
išnaiveik
su
tapo

papildytus
Kai iš

kintas, su >eme sulygintasAustrijos ambasadorius, sekda-

vokiškojo
(1 raugo, taipgi giriasi rusų
galėms pietinėj Lenkijoj, kur
sujungta vokiečių ir austrų
mas

paveikslą

san-

per-

buk
ka-

Vokietijos rubežių. Rusijos valdžia užtikrina, kad vokiečiai niekur neįstengia atsiremti.
Prie Zamo.scio Austrijos kariumenė tapo visiškai sumušta. Rusai paėmė nelaisvėn daug kareiviu austrijokii, daug kanuolių ir
amunicijos jiems taipgi

teko.

No. 37

ine
prisakė vokiškiems karei- sijos
viams paimti Paryžių, arba mirti, neleis
liet daugelis vokiškų kareiviu bildu

Vokietijon maistą gabenti
Rusijos valdžia. Tokiu
Vokietija, jeigu nesuras
miršta, nors Paryžiaus paimti kelio, iš kur galima maisto
par'iki šiol neįstengė; miršta jie ir sigabenti,
kaij) apgulta tvirtovė,
be ciesoriaus prisakymo.
gali but badu priversta pasiPrancūzų kariumenė išreiškė duoti. Maisto produktai Vokienorą, kad vyriausiuoju jų vado- tijoj jau dabar
neišpasakytai pavu taptų generolas Pau, kuri3 subrango; Prancūzijoj ,ųi ir Anglimušė nesenai 50,000 vokiečių.
joj kainos valgio produktu nežymiai pakilo.

Berlinas, rugpjutio 31 d.
Priešingi rusams laikraščiai g:i/.New York.
Gauta čia žinia,
dina vokiečius, jog atėję Berlinan
vokiškas
skraiduolis
be
jog
"Dresrusai,
abejonės, keršįs vokiečiams u ž jų žiaurumus Belgi- den" Pietinės Amerikos pakranjoj. Todėl, kas gali, dumia iš tėse paskandino angliškų anglini
Berlino toliau, daugelis turtin- garlaivį "Holimvood"
gesnių gyventojų keliauja Šveica
Londonas.
rijon ir Skandinavijon.
Anglijos pajūrių
mieste Dover girdėt buvo didelių kanuolių šūviai; tai turbut
Londonas, rugpjučio 31 d.
kur nors Šiaurinėse jūrėse buvo
valdžia
Rusijos
užtikrina, jog
mušis angliško laivyno su vokiškaji pašaukė tarnyston daugiau
ku,
mušis traukėsi dvi dieni.
reivių negu prieš Austriją ir \ okietiją reikia. Todėl pusę milio- Angliški kariški laivai sulaikė
no kareivių paleidžia namon. Jie Amerikos garlaivius 'Manchuria'
bus tarnyston pašaukti, kada rei- ir 'Cliina' ir suėmė jais keliavu—

—

riunienė stumia j šiaurius rusų
kės.

sius

kariumenę.

Bet, kaip iš jo telegramų matyt, sujung a kariu-

Austrijos

ir

Vokietijos

sargos kareivius.

at-

joj, kuriame "žmušta

j kiečiu.

Anglijos

karo

das

25,000

ministeris,

vo-

lor-

Kitchener pašaukė tarnauti
kariumenėj liuosnorius. Išsyk
atsišaukė 100,000 norinčiu
prieš
vokiečius stoti. Xet
revo-

liuciją

savo

rengę
l. lstero
protestonai žada

suorganizuotą liuosnorių
korpusą >iųsti pagelbon francu-

zams.

Prie

Meziers

buvo mušis

vo-

Rymas, rugsėjo i d.—Gauta kiečiu didesniu pajiegų su angčia žinia, jog dešinvsi> Austrijos lais. Anglai per visą
dieną atkariumenės sparnas tapo Galici- mušinėjo pasekmingai
vokiečių
rusų suvisu sumuštas ir i užpuolimus, o naktvj pasitraudalis suskaldytas.
Paimta be- kė.
laisvčn 30,000 Austrijos kareiSiaurinėj Afrikoj italai suėmė
vių. Ant kairiojo sparno, prie vokišką konsulj Fripolise von
Liublino iš>yk Austrijos kariu- Bitzo\vą už kurstymą
prie sukilimo čiabuvių.
nienė ėmė
bet rusai,

joj

vę

viršų,
gapastiprinimą, priešus įveikė. Italijon.

Paėmė daug kanuolių.
Rusai
stengėsi neleisti austrams sueiti

Suimtinj išgabeno

1

Berlinas, rugsėjo

1

d.—Lenki-

su vokiečiais, bet tas ne- joj, saksų ir
bavarų kariumenių
pasiske, nes abiejų kraštų armi- korpusai sumušė 5 rusų korjos krūvon suėjo prie Liublino, pusus; rusų kariumenę nustumė

krūvon

bot jas rusams pasisekė nustum- prie Liublino ir eina
Varšavon.
ti, priversti trauktis. Kad su- Lenkų ir kitų slavų regimentai
d.
Paryžius,
rugpjučio
31
menė vis sukinėjasi toje pačioje
Tokio. Japonijoj. Japonijos valGauta čia žinia, jog įsikišus kajungtos austrų ir vokiečių pajie- smarkiai muša ypač jų nekenvietoje, kurioj buvo dvi savaiti rėn
džia per Amerikos
ambasadorių gos Galicijoj rusų tapo sumuš- čiamus kazokus.
Turkijai ir jai gelbint Vo- Ucrline
atgal; taigi, vis apei Krasniką ir
pakėlė
smarkų
protestą tos, tą patvirtino ir telegramai,
ir
Zamoscių ir eina prie Liublino, kietiją, Italija padča Anglijai
prieš
už
Vokietijos
valdžią
laiky- atėję iš Bukarešto.
Paryžius, rugsėjo 2 d.—Prie
nes
kitaip prieš val- mą
bet prie jo per dvi savaiti vyda- Farncuzijai,
kalėjime
nebuvo,
iškeliauti
dar
žiaus,
nespėjusių
Ir
yra
mūšio
besiskubinanti
Šamponijos
provincididelio
Campiegne,
kiltu
50 mylių nuo
džią
pagelbon
b;no
Italijoj
revoliucija,
nemi bėgančius rusus, prieiti
Paryiš Berlino prieš karę 50
joj prie Conommiers ir Epernayjaponų. Austrijos kariumenė, besikeliant žiaus, buvo smarkus
vien priešakinių daliu
nes daugumas
nekengyventojų
Liublino
nors
Zamosc
nuo
gali,
franeuzų
didelio
d.
mieste Tokio per Vislą,
Rugpjūčio 31
Gal P™ P«y/.iaus
Pirmą vokiečių kariumenes korčia vokiečių ir pritaria francumai
tapo sumušta; nužudė mušis su vokiečiais.
netoli. Vienas ti!> Austrijos amapvaikščiojo
gimimo
dieną
pusą užpuolė francuzai prie St.
Ja20.000
nmšio nebus, nes, kaip matyt
kurie
kareivių. Jeigu Austrija
1855 metuose, sumubasadoriaus pranešimų yra nau- zams,
Pa T Soupplets, kurie
ponijos ceisoriaus. Apvaikščioji- nori dar rusams atsiremti, turi
Londonas rugsėjo 2
apleido Sculis.
šę
kiečių kariamo* mėgina
suvieAustriją,
padėjo
Italijai
d.—Yadokair
vokiečių
jiena—kad austrų
me dalyvavo
Prancūzi- pašaukti tarnyston visus
Anglijos,
vystę
Ziu aplenkti, traukia n»et ryutt, Mūšiai buvo taipgi prie Gubervil- riumenė užėmė
sutraukti
grekų
krūvon
vikariško laivyno j
nyti
vyrus,
Italiją,
Cholm.
miestą
jos ir Rusijos ambasadoriai.
savo rankas
ler.
„ori apeiti kairįjį, *»"'1
galinčius ginklus nešioti.
paėmė angliškas adItalija karan gali
Bet tas miestas yra arti Austri- są kraštą.
kurtame
yra
Iš Peterburgo praneša, jog ru- mirolas Kerr.
Iš visa ko matyt, kad prasideritiuienūs sparną,
stumti pusę miliono geriausių kaMatyt Grekija sujos rubežių.
r
Londonas, rugpj. 31 d.—At- sai užėmė
da jau didieji mūšiai Prancūanglai, ir tokiu budu pnvct>t
reivių.
didžiausią Galicijos jungs savo laivyną su anglišku ir
rukako
čia palaukti kilusios karės
Įsiveržusiems Austrijon
stos
franeuzus trauktis 1 P«'u;Gauta čia žinia, buk Vokietimiestą Lvovą.
drauge prieš Turkiją, jeigu
zijos laukuose, bet jie su vie- sams sekasi
užRusai,
geriau.
karalienė
Elzpabaigos
bus
kuriu
Belgijos
Įtraukt,
toji mėgintų Austrijai ir Vokiedelio mūšio,
na
diena nepasibaigs, trauk, is
jos ciesorius pasitraukia iš Pranbieta.
Kalba, buk llollandijon
koki 3 milionai žmonių, kuris ga- gal kokią savaite, ar ilgiau. Kaip ėmę didžiausią Galicijos miestą cūzijos ir keliauja Į rytus karau
Londonas, rugsėjo 1 d.—Atėjo tijai padėti. Turkija turi
200,000
mušiuose
auskurio
išsikraustė
ir moteris Vokietijos čia iš vokiško šaltinio
lįs išrišti Prancūzijos likimą, lau mūšiai Francuzijoj neišpultų, jie Lvovą, prie
su
rusais.
žinia, jog gerų kareivių
trai
nužudė
stumia
sosto
daug
kareivių,
įpėdinio.
kiama tarp dviejų 'varb.aus.ų karės neužbaigs net tąsyk, jeigit
rytinių Prūsų provincijoj, prie
autsrus vis toliau j vakarus, prie
rusai tapo baisiai
butu
Berlinas, rugsėjo 2 d.—VokiePrancūzijos tvirtovių-\
galutinai įveikta.
Orthelsburg
Prancūzija
d.—LaikRymas,
rugpjučio
31
svarbių Galicijos tvirtovių KraParyžius, rugsėjo 1 d.—Karo sumušti, buk 70,000 kareivių ta- čių ir
Dabar
toliaus Anglija
Paryžiaus.
Tąsyk
karę
tęs
austrų kariumenės antrą
prt<j
kovo ir Przemyslio. Rusai Įsi- raštis "Messagero" gavo žinią, ministerija garsina,
jog vokiečiai po vokiečių suimtų, tame buvo kartą užėmė antrą po Varšavai
žiaus vokiečiai nori palikti tik ir Rusija, kol nebus galutina1'
su savo kajog
jeigu
Rumanija
veržė
nuo
ir
Kievo Bukovinon
stumia kairįjį franeuzų
-u-ia
šoną. Už- 300 aficierų ir keli generolai. Lenkijos miestą Lodz, iš
dalį kariumenės o su b
Įveiktos, šitos vedančios su Vokurio
užėmė jos sostinę, miestą Černo- riumene stos Rusijos pusėn, tą tai franeuzai
Lotaringijoj ima Rusai nužudė iv daug kanuolių. pirma buvo juos rusai
traukti į pietus.
kietija karę tautos sutarė sky- vec. Bukovina
ir Bulgarija.
pati
Rumadarys
išviję.
yra runiauų apviršų ant vokiečių. Vokiečiai Austrijos kariumenė nužudė Lodz yra išdalies
Iš vokiečių žengimo Irancuzi- rium, nors kuri butu jveikta, be
nijos, Bulgarijos, Serbijos ir Gre- vėl
vokiečių
apventa*
gy
bombarduoti
pradėjo
laikosi
ir
muštis nenori, ypač sla- gyventas, turi apie
miestą drąsą
gene- kitų nesitaikyti su Vokietija.
jon matyt, kad jie
400,000 gyatsvers
kijos
pajiegos
lengvai
kar's
Prancūzijos
ministerija
Malinęs, Belgijoj.
viški regimentai gana dažnai per- ventojų.
lio Moltke šidirbto 1870 metų Tas sutarimas rodo, kad Anglija,
nuostolius paduoda ant Turkijos pajiegas, jeigu toji mėfraneuzų
kas-žin
eina
tik
i rusų pusęir
Gal prieš
karės vedimo budo,
Prancūzija
Rusija pasirengustoti Vokietijos pusėn.
i00,000 užmuštų ir sužeistų; vo- gintų
1 d.—(jauLondonas,
rugsėjo
sios
sukilti
visi slato
išnaikinti
nesuardys.
valdžią Austrijoj
Paryžius, rugsėjo 2 d.—Pranar francttzai
pliauo
yra
Vokietiją net
ta čia žinia iš
kiečių gi esančios dusyk dides\ et tąsyk,
ŠiauOstendos,
vai.
vokiečiai
jog
karo
metuose
viena
iš
prie
cūzijos
jeigu
1871
jų butų nės, nes
i
d.—Laikministerija garsina,
Londonas,
rugsėjo
jie nuostolius turėjo lyrinėj
vitapo
Belgijoj
į
kariumenė
padanges
franeuzų.
karjog
jveikta.
Austrijos
dun, sumušę 150,000
Įveikti gi gali greičiauantrą
vidurys
raštis
Times
franeuzų
targavo žinią, jog
armijos
su dinamitu išmestas
giai ant vakarinio, kaip ir ant
gabenantis tą buvo užėmusi kalvas Lovčą ir nesumuštas ir jis atmušimui yra
są tą armiją išstūmė Šveicarijon, sia Prancūziją, bet Anglijos pavonaujanti
mušiu lauko.
Vokietijos
kariumenėj
rytinio
vokišką
kariumenę geležinkelio Baduą, Montenegro karalystėj, kiečiu yra ganėtinai tvirtas.
kur ji tapo nuginkluota. Isstum- siekti negali, o Rusiją, dėl jos
Xors Turkija iki šiol dar karen lenkai kelia buntus, nenori vokie- traukinis.
Užmušta daug karei- bet montenegrinai,
tį vienok dabar į svetimą kra>ta neišpasakyto lidumo, įveikti neparemti angbet ji rengia savo ka- čių aficierų klausyti, nes lenkai vių.
ncjsikišo,
ir franeuziškų kariškų lailiškų
lengva, nes ji turi kur trauktis,
Londonas, rugsėjo 2 d.—Sutnilioninę armiją nelengvatiki
riumene ir st« s Vokietijos pusėn.
Rusijos pažadėjimui suteikti
vų, įsiveržėlius antrą kartą išvi- ėmė čia vokietį
Francuzijos karės ministerija todėl karę gali tol traukti, kol
lenkams
baroną Louisą
savivaldą. Kelia bunItalija užsilaiko neutrališkai, nes
Paryžius, rugsėjo i d.—Vokie- jo.
už
pagarsino, jog kairysis kariumen. Vokietijos pajiegos neišsisems,
šnipinėjimą.
Mieste Namur
tus ne tik lenkai bet ir kiti slanieko
čiai
stojant
\'okietijos pusėn
yra jau tik 54 mylias atstu
bet
Ostende anglai išsodino naują vokiečiai su
sparnas nužengė toliau,
dinamitu
vo- kol karei pinigų nepritruks. Ruišgriovė
o stodama tran- vai, taraujanti Austrijos kariu-

V'r,dū-

—

••

susi,^jo-

crdttn^t.

pelnyti negali,
kiečiai franeuzams nesipriešino. sija gi įpratusi kares be pinigu
ir anglų pusėn, jeigu vokieeuzų
Kariumenė ir nuo savųPrie Verdun kariumenės vidurys vesti.
čius
įveikti, gali gaut
pasisektų
pasiliko toj pačioj vietoj; ant de- jų moka plėšti ir imti be atlygi
italų
apgyventas
Austrijos prošiniojo sparno, Vosgcsų kalnuose nimo, kas jai pasirodo reikalinga,
o
vincijas,
gal
taipgi
Albaniją,
nerods
o kartais plėšia ir tą, ko
francu/ai turėjo kelis,
jai nealbanai savines,
kaip
pasirodė,
Sureikia.
labai svarbius, pasisekimus.
stovyste užlaikyti nemoka. Rusirėmimuose prie Paryžiaus taipVokiečių plianas yra pirmiau- įnanija dar laukia, ir
pasirengusi
gi franeuzams pasisekė toliau nu- sia sumušti franeuzus, o paskui stoti ton
kurion stos Itapusėn,
stumti vokiečius.
Jie pasitrau- visas pajiegas atkreipti prieš Rulija. Matyt, karėn bus įtraukta
kė iki St. Quentin.
siją; dabar gi grumtis su ja pa- vis
daugiau kraštų, jeigu karė
Rugsėjo 7 <*• Pridėjo didelis lieka Austrijai; nors rusai ją užsitrauks
ilgiau, jon gali but
mušis i rytus nuo Paryžiaus. įveiktų, Vokietija pasirengusi iš
ir Švedija.
įtraukta
Prancūzijos valdžia garsina, jog Prancūzijos kariumenės neišAnglija gązdina Turkiją visišvokie- traukti, kol
ant visos mūšio linijos
ji nebus galutinai ku jos
išdraskymu, jeigu stotų
čiai turėjo atgal trauktisįveikta.
Vokietijos
pusėn. Prieš ją žada
Mūšiai traukiasi ir ant rytinio
Vokietijos ambasadorius paRusijai
pagelbon
siųsti Indijų ir
vobuk
mūšio lauko. Kaip matyt, Prugarsino iš Bcrlino žinią,
kariumenes. Karėn EtiEgipto
be
mūšio
kiečiai
paėmė buvusią snose rusus istikro pasiekė ^litleroopn gali ir Japonija but įtraukPrancūzijos karalių vainikavimo lis nepasisekimas, nors gal ne ta, nes
pradėjus karę su Vokievieta, miestą Reims, ir buk pa- taip didelis, kaip garsina Vokieturi ją varyti iki galo, o
tija,
ėmė' belaisvėn 12,000 franeuzų. tijos ambasadorius \Vashingtone,
pradėta karė užsibaigs ne Azijoj,
Bet jeigu meistas nesipriešino, tai kuris
veik
kasdieną padidina bet
Europoj*
Anglija kursto
i>
tai
skaitliu belaisvėn paimtu rusų
jame kariumenės nebuvo;
siusti savo karišką laiAmeriką
kur tie 12.000 belaisvių? Išpul- kareivių: sulyg paskutinio jo
pa- vyną,
jeigu Turkija jsikiš karėn,
tų. kad vokiečiai belaisvėn ima garsinto telegramo belaisvėn rucivilistus, neimančius dalyvumo

karėje.

paimtu

Kad

jii pagal ne tiek,
kaip ambasadorius garsina, rodo
su

imta

90,000.

nemažai,

nors

Generolas l'au pranešė apie sumušimą vokiečiu prie Precy sur ta tas, kad veik Į visus didesOise, 25 mylios į šiaurius nuo nius vakarinės Vokietijos miesParyžiaus. Anglus vedė genero- tus atgabena pulkus rusiškų sulas French, franeuzus gi genero- imtinių.
las d,Amade. Prieš kairįjį sparRusijos karės ministerija garną, kur buvo anglai, stovėjo ka- sina, jog esanti Prusnose rusų
riumenė Vokietijos sosto įpėdi- kariumenė tapo sudrutinta, išnio
Anglai paerikalavo nuo vo- siųsta jai pastiprinimas, bet viskiško? gvardijos pasidavimo, bet gi, turbūt nc toks, kokio reikia
kad jasiduoti nenorėjo, tapo viatgavimui to, kas per mūšio prasai sunaikinta. Manoma, kad su
losimą nužudyta- Rusų kariumegvardija buvo ir Vokietijos sosto nė turėjo apleisti miestus, kujpėdinis, kuris, jeigu nepabėg\ riuos buvo užėmę prie Vislos,
galėjo žuti. Bet apie Vokietijoiš

taipgi
Mazūrų ežerų apskričio
jpėdinj pasiekusią nelaimę pasitraukti. Karaliaučius, kaip
jau antrą kartą leidžiama žinios: pasirodo, nebuvo rusų paimtas;
virmiaus garsinta buvo, buk jis žinia apie jo paėmimą buvo mesosto

nuo Paryžiaus.
savo armiją.
Išsodinti kareiviai miesto runią.
Lenkai tarnaujanti BresČia atgabeno tris vokiškus šnitapo
tuoj
pasiųsti
pietų link, turlau vokiškos kariumenės korpupus,
sugriebtus prie Amiens. but Francuzijon, kur pirma at- Washington, D. C.
se buk
išmušė vokiečius aficie- Žmonės
Atėjo čia
juos akmenimis užmušė. siųsta anglų kariumenė neįsten- iš
Konstantinopolio
rus.
buk
žinia,
"Novoje Vremia" pagarsiRyme gauta žinia, jog prie gia prieš vokiečius atsilaikyti.
Turkija ir Bulgarija su savo kano, buk vienas Austrijos kariuZamoscio, Lenkijoj, Austrijos Kadangi tapo įvesta dar aštres- riumenėmis
stoja Austrijos ir Vomenės lenkų regimentas su
gink- kariumenč tapo visiškai sumuš- nė nuo karo lauko
žinių cenzūra, kietijos pusėn. Bet tąsyk ir Italais perėjo į rusų pusę. Bet kiek ta.
tai teisingų žinių ir Londono lija
negalėtų neutrališka pasiyra teisybės visose tose žiniose,
| Chalons atgabeno tris siun- laikraščiai negauna. Kariumenės likti, bet ji
stotų Anglijos ir Prannežinia.
tinius vokiškų nelaisvių, 14 vo- pasikrutinimai
yra slepiami.
cūzijos pusėn, nes to jos gyvenkiškų aficierų ir 400 kareivių.
Rugsėjo 2 d. buvo sukaktuvės tojai reikalauja.
Pekin, Kynuose, rugpj. 31 d.—
mūšio prie Sedano, kur 1870 m.
T'-ie Kiau-čau japonai užėmė tris
Londonas, rugsėjo 1 d.—Rus i tapo su 90,000 kareivių paimtas
Paryžius, rugsėjo 3 d.—Pranmažas vokiečiams prigulinčias saarmijos, nors palengva, bet trau- vokiečių belaisvėn Prancūzijos cūzijos valdžia ir
svetimų kraštų
lutes ir nuo jų nori bombarduoti kia Bėrimo link.
Kaip sako, ka- ciesorius Napoleonas UI. Tą ambasadoriai su savo dokumenKiau-čau. Išsodino jie ir žemės riumenei
prisakyta sudeginti Bėr- dieną Vokietijos ciesorius žadėjo tais iš Paryžiaus
persikėlė į
kariumenę ant sąusžemio.
imą, iš jo palikti tik griuvėsius apgulti Paryžių, bet pažadėjimo Bordeaux, nes
neužilParyžius
ir pelenus. Bet rusai to, turbut, išpildyti
negalėjo, nes prie Pary- go bus vokiečių apgultas. ToLondonas, rugpjučio 31 d.
žiaus vokiečių neleidžia franeuzų dėl skubiai atlieka
nedarys.
visokius tvirAnglijos valdžia pagązdino Tur- Rusų kariumenč Galicijoj už- kariumenė.
tovių taisymus. Visi vedanti Pakijos .aidžią visišku išmetimu ėmė Chodorovą, 40
mylių j pie- Prancūzija šaukia tarnyston ryžiun keliai tapo rugsėjo 2 d.
iš Europos, jeign dabartiniame tus nuo
Lvovo ir tokiu budu per- paskutinius savo kariumenės reuždaryti.
kare ji mėgintų padėti Vokieti- kirto
iš
susinėsimus
su
bus
nau- |

menėj.

—

jai

ir

Austrijai.

Tąsyk Anglijos,
Fracuzijos ir Rusijos laivynai apneva ginti Turkijoj
krikščionius, valdys Dardanelius ir Bosforą ir
nes turkai
gali skerdynes pareng- subombarduos Konstantinopolį, o
ti. Anglijos kolionijos jau pra- kitos Balkanų tautos nuo sausdėjo siųsti savo kariumenes Eu- žemio užpuls turkus ir galutinai juos iš Europos išvys. Karopon pagelbon Anglijai.
Vokietija per savo konsulius rau gi Turkiją stumia vokiečiai,
mėgina franeuzų kolionijose, val- kuriems turkų pagelba labai reidomame anglų Egipte mahome- kalinga.
Turkijos kariumenėj
tonus, ir Pietinėj Afrikoj burus, yra daug vokiečių aficierų, o dasukelti, todėl iš tų valdybų tap/> bar atkako 300 vokiškų laivyno
išvyti vokiški konsuliai.
aficierų vesti turkų- laivyną, nors
jis yra silpnas.
Vokiečiai stengiasi Kynuose
revoliuciją sukelti, nes dabartine
valdžia pritaria japonams. Vokiški agitatoriai įkalbinėja kynieč:ams, buk japonai nori kynus
Peterburgas, rugpjučio 31 d.— pavergti ir sau visą kraštą paRusija nepasiganėdina išsiuntimu imti.
į Prusus vienos aimijos, bet paGauta Londone žinia, buk Vosiuntė darkit%, kuri jau peritngC,
kietijos ciesorius savo atsiliepi-

Iš Karo Lauko.

Galicijos

sutverta
zervas,
kurių
ja armjia su 600,000 kareivių.
Pekinas, Kynuose.
Kyliuose
Austrija iš Prancūzijos traukia porte Lungko\v
išsoJaponija
Tokio, rugsėjo 1 d.—Japonijos namon atėjusią padėti vokiečiams dino ant kranto
20,000 savo kakaro ministeris pareikalavo 56,- savo kariumenę, nes ji reikalin- reiviu, nes nuo
sausžemio lengviau
000,000 venų karei su Vokietija. ga
namieje prieš įsiveržusius paimti vokišką valdybą Kiau-čau.
Austrijon rusus.
Tas yra sulaužymu
Kynų neuLondonas, rugsėjo 1 d.—Votrališkuino, todėl Vokietijos amkiečių armija jau dabar maitina- Washington, D. C. \'okietijos basadorius Pekine padavė
Kynvj
ma arkliena; franeuzams ir
ang- ambasadorius užtikrina, jog ga- valdžiai savo krašto vardu
prolams maisto netrūksta, gali jo vo žinią iš Lerlino, buk
prie St. testą.
prisigabenti, kiek reikia, nes ang- Qi!entin pakliuvo belaisvėn diviliškas ir franeuziškas laivynai ga- zija angliškos kariumenės, o franNew York. Rusijos kariumeli apginti maistą gabenančius lai- euzai sumušti ir nustumti iki nės
atstovas prie rusiškos amvus.
Vokietijos padėjimas daug upės Retchel.
basados pagarsino gautą nuo kablogesnis: jos locnų produktų
ro ministerio
telegramą, iš kuLondonas, rugsėjo 2 d.—Su- rio matyt, kad vokiečiai
žmonių maistui geruose įlietuorytiniuose neužtenka, o dabar, kilus kajungta franeuzų ir anglų k: iu- se Prusnose gavo pastiprinimą
rui, laukai tapo nenuvalyti, tai menė dar kartą turėjo
trauktinį k pradėjo rusus atgal stumti.
maisto ne tik kareiviams, bet ir pietų ir piet-vakarių link, nes Bet
paskui pastiprinimą gavo ir
į
gyventojams pritruks daug grei- kairysis sparnas neišlaikė didės- r u a 5, todėl jste.ngė atsiremti.
čiau.
Parsigabenti iš kitur ne- nių vokiečių pajiegų užpuolimo.
Prie Oaliriios rubežių rugbus galima, nes gabenti jūrėmis
Laikraštis Times gavo žinią
sėjo 1 d.'viM Austrijos kariumeneleis Anglijos laivynas, o iš Rų apie mušj prie Cambrai, Bei gi- nės
{;■ po atmušti; p vužpu*

Bukovina ir Haliču.

imta

belaisvėn apie
ir 3 kanuolės.

austru

tūkstantis

Covo; Čia XV jt; kariumenės divizja tapo visiškai sumušta. Rusams
toko 20 kanuolių.
Prie

duoti

vokiečiams

trauktis

La

Fere
didesnes
atgal prieš

ir

Atėnai, rugsėjo 4 d.—Pulgari
jos ambasadorius užtikrino Grekijos valdžią, jog dabartinėje karėje Europoj Bulgarija laikysis

vo-

kiečiu pajiega?.
Lvovo rusai atėmė nuo austru
j<
rugsėjo
Rugsėjo 3 d. buvo taipgi kruiš Petrogrado telegramas apie dideles ir mažas kanuoles. Lvo- vini mūšiai prie Mechcln, Pelgismarkius mušius rusu su vokie- vą gynė penki Austrijos kariunie- joj.
Du nės korpusai.
čiais rytiniuose Prosuose.
Austrai tapo sumušti ir aplinrusų korpusai labai didelius nuoWashington, D. C. Valdžia
stolius turėjo.
Užmuštas tapo kinėse Haličo. Išviso austrai nu- pagarsino, jog paskalas
apie bloir vienas iš garsesniu, atsižymė- žudė 150 kanuolių.
kavimą Vokietijos Raltiko portų
jusių kare su japonais, generolų Rusijos kariumenės štabas vėl yra neteisingas, nei vienas Vo•—Samsonov.
garsina, jog rusai apsupo tvirtovę kietijos Raltiko portas nėra bloKaraliaučių, bet už tai Thorno kuojamas, todėl neutrališkii krašir Graudenzo nepaėmė, tu tvir- tu laivai gali ten
plaukti. ĮplauParyžius, rugsėjo i d.—-Ties
tovių įgulos tapo žymiai sustip- kiant į portą, apsaugojimui nuo
miestu gyventojai galėjo matyt
rintos.
minų, laivai gaus vedėją, kuris
karę ore. Ties miestu pasirodė
Ant mūšio lauko prie Lvovo laivą uostan įves.
augštai trjp vokiški orlaiviai; juos
rusai užkasė 14,000 užmuštų Ausgaudyti tuoj su mašininėmis kaSužeistų rado Londonas, rugsėjo 3 d.—Pereinuolėinis p;,kilo du franeuziški trijos kareivių.
labai
Austrai nu- tą
taipgi
daug.
orlaiviai ir ore pradėjo šaudytis.
savaitę iš Triesto Austrijos
žudė 150 kanuolių.
tvirtovės artilerija atkako į KoelKadangi mušis vokiečiams praną; ją siunčia Francuzijon, turdėjo nelabai sektis, tai jų orParyžius, rugsėjo 2 d.—Prie būt, padėti vokiečiams veržti Palaiviai pakilo augšeiau ir nulėkė prie savųjų; pagauti juos fran- Campicgue anglai atėmė vokie- ryžių.
čiams 10 kanuolių. Vienas vocu/ams
nepasisekė.
Paryžiaus biržė tapo neaprukiečių kariumenės korpusas tapo bežiuotam laikui uždaryta. Tausumuštas. Prie Soissons francu- tiškas
kuriame
Washington, D. C. Prancū- zai sumušė vieną Vokietijos ka- visada Prancūzų Bankas,
yra daug miliardu franziukas ambasadorius gavo oficiariumenės korpusą.
Lotaringijoj kų pinigų, tapo pergabentas j
lu žinią apie mušius Vosgesų franeuzai žengia giliau; vokiečiai
Bordeaux.
Vokiečiai
tikėjosi
kalnuose.
Prie Verviits ir St.
pasitraukė iš viršutinės Alzati- gauti tuos franeuzų
kapinigus,
mušis
tris
dietraukėsi
Quentin
jos. Smarkus mušis buvo prie da Paryžius paklius j
ranjų
nas be
perstojimo. Linijos vi- Oise, kur franeuzai traukiantiems
kas, bet dabar, turbut, negaus.
kartais
kartais
vokiečiai,
duryj
prie Paryžiaus vokiečiams kelią
franeuzai ėmė viršų. Kairysis gi
Londonas,

turėjo atgal trauktis,

sparnas

bet

kariumenės linijos perlaužti
kiečiams nepasisekė.

Londonas, rugsėjo

vo-

d.—Atėjo

2

čia žinia iš Petrogrado, buk rytiniuose Prusuose du rusu korpusai su trims generolais belaisvėn

pakliuvo.
Čia atėjo žinia, buk Turkija
Rusijai apšaukė karę. Visi sus inėsimai su Konstantinopoliu nuo
trijų dienų jau pertraukti. Ir
Turkijos ambasadorius VVashingtone nei jokių žinių negauna.
Washington, D. C. Laikrašpripildyti žiniomis apie rusų
kariumenės žiaurumus, papildomus
Prūsų Lietuvoj ir kituose
Prūsų kraštuose, kur yra kazo-

čiai

kai.

Londonas, rugsėjo 2 d.—Vokiečiu Zeppelino systemo didelis
orlaivis vėl atlėkė ties Antvverpcno tvirtove ir mėtė miestan
bombas.
Viena bomba nedaug
blogo padarė, bet už tai kita išgriovė

10 namų.

neutrališkai,

karėn nesikiš.

Rugpjučio draugijų veikimą.
Rugpj. 30 d. S. T,. A. 11 kp.
lietudraugijų konferencija, kurioje turėjo savo išvažiavimą j girias.
miestą Termjnde. bet, kaip vė- svarstyta visuotino bepartyvio sei- Išvažiavime dalyvavo snvirš šimliau Loridoįror' teftgramai prane- mo 'klausimas.
Pakilus spaudoje tas žmonių. Buvo dainų, lenktyir taip kitokių žaislų.
šė, turėjo iš jtj pasitraukti. Mies- balsams
Visi
apie visuotino seimo su- nių
to Įgula
išvažiavimo daly vai galop buvo nupasitraukė j Ant\ver- šaukimą, Nvaterburiečiai veikiai
Į
peną.
J. M. Vadis.
tai atsiliepė. Galima pilnai tikė- fotografuoti.
tis, kad \\ aterburio lietuviai, viLondonas, rugs3jo 4 d.—Vo- suomet stovėję pirmoje mušu koŽmogžudystė. Naktį iš rugpj.
kiečiai bombardavo miestą Ter- lionijų eilėje visur, kur lik buvo 3<S Į 29 d. likosi
nužudytas čia
uionde, gulintį 16 mylių nuo Gau- paliečiami svarbieji klausimai, ir lietuvis Jonas Girgaravičia, 23 m.
davos (Gcutho).
Mušis buvo šiam kartui nepadarys išskyrimo. Toje žmogžudystėje įtarta ir
tą
ant visos
linfjos tarp Alost ir Toji visuomet budri \vaterburiečių pačią užmušimo naktį suareštuota
Tcrmonde.
dvasia pasižymėjo ir šioje kon- kitas lietuvis J. Gediminas, 21 m.
Dešinysis vokiečių kariumenės ferencijoje. Rimtai buvo apsvars- vaikinas. Kaip iš tardymo matyti,
sparnas turėjo trauktis atgal prie tyti klausimai, kilę sąryšyje su šios dramos priežastim yra pavySt, Ouentin.
dabartine kare, ir nagrinėta pa- dumas meilėje.
To p?, vy dumo
sekmės, kurias šioji karė gali pa- centru yra jauna, apie 20 m. lieKaslink seimo tuvaitė mergina, Ma'ė Gailiūtė.
Londonas, rugsėjo 4 d.—Ant daryti Lietuvai.
tilto per Oise, prie "La Croix'' sumanymo, tai konferencija jam Sulyg liudininkų žodžii, užmuštasai
angliška sargyba sugriebė jauną, pilnai pritarė. Konferencija išreiš- ir įtartasai užmušime stengęsi kiek-

jog angliškas
didelį vokišką Brcmos
f.loydo garlaivj "Kronprinz Wil-

pagavo
hclm."

Peterburgas.

Rusijos

sostinės

Peterburgo

vardas tapo perkeisj Petrogradą. Ir vienas, ir
kitas reiškia Petrapilę, tik senatas

sis vardas buvo vokiškas, o nuo
dabar bus rusiškas.
Austrijos kariumenės 15-ta divi-

zija prie Luščovo tapo
Paimta

mušta.

cierų

ir 4,000

rusų

su-

ioo

afi-

belaisvių

kareivių.

Londonas, rugsėjo

d.—Vo-

3

kiečiai stovi tik 45 angliškas mylias atstu nuo Paryžiaus.
Kairysis franeuziškos kariumenės
sparnas vcl tapo iš stovyklų išstumtas.
Francuzai mušasi dabar prie Campiegne, kuris yra tik
43 mylias atstu nuo Paryžiaus.
Toj vietoj kokia .n laikui pasisekė vokiečius
sulaikyti.
J

Geueva, rugsėjo
čiai

didelėmis

d.—Vokie-

pajiegomis
parubežinę francutvirtovę Bclfortą. Tris die-

pradėjo
zų

3

savo

veržti

Londonas, rugsėjo 3 d.—Atėjo
jog sujungtoms anglų

čia žinia,

ir

kė

franeuzų kariumenėms pasisesulaikyti stumusią

traneuzų

vidurį, kariumenę Vokietijos
įpėdinio. Prancūzams
lams atėjo pastiprinimas.

to

sos

ir ang-

Petrogradas (Peterburgas).

Po

fcių

septynių dienų, smarkių n^.
didžiausią G?Ii

rusai užėmė

! cljos

miesto

Lvov^aĮ^as^.
Auitrai tapo sumušti
Luš-

vo

prielankumą

ir

Sakoma, kad

pusėn.

p-lės

Suareštavimas kadr-

Brangumas. Bedarbė užviešpatavo šitą miestą. Daug dirb*

tuvių

yra sustabdytų.
Kur buvo
dirbama pirmiaus visuomet ištisai
pilna laiką, šiądien visai uždaroma.

Daug yra tokių dirbtuvių, kur visai mažai dirbama ir dar atitraukiama 10-15 nuošimčių nuo darbininkų algos
žiaus

ar

Raudonojo Kry-

kitokiems karės reikalams.

Rugpjučio
tuoti

4

15 d. ėia likos suarešlietuviai už kazyriavimą.

Turėjo nakvynę "šaltoje"
naktų, ir paskui už neprašytą
vynę turėjo dar užsimokėti.
Kainos čia
kad nežinia,

porą
nak-

visko taip pakilo,

ant

kaip reikės žmonėms
išsimaitinti, iei taip toliaus tęsis.
Vargšas.

širdį sap-lė Gai-

liūtė buvusi

prielankesnė įtartamjam Gediminui, o Grigaravičia
nuken-l stengęsis atkalbinėti jąją ir prie

I£ BALTI M ORE, M D.

vo

narius

prisidėti

nuo

praside-1

užlaikomuose

ir

lankomuose

sa-

Fidji

sa-

priešus.

—

Londonas

rugsėjo

3 d.—Iš Ko-

Gatvėje nebuvo jokių pėdsakų,
prie Grigaravičios namų rasta

bet
ki-

tį, išgirdo dejavimą Grigaravičios
kambaryje. Tuojaus puolėsi tenai Jurą Sigilo rolėje

ir p-lę M. Damokaičiutę
raganos
rolėje. Jisai
Grigaravičia visą kraujuoPažadės tuom tarpu šeimv- taipogi linki "Vyčiams" geros klo-

ir rado
se.

sužinojęs, kame dalykas, ties ir pastebi, kad Baltimorėje
kuogreičiausiai davė žinią polici-, esama dar daug jaunimo, kurisai,
jai. Kuomet policija atvyko, Gri- ažuot naudingu darbu užsiėmus,
ninkas,

garavčia

buvo

jau

be

žado,

ir iš šluosto alkūnėmis barus ir skambi-

jo nieko nesužinota. Pasaukta
greitai gydytojas, kurisai, apžiūrėjęs ligonj, pasiuntė jj j šv. Marijos ligonbutį. Grigaravičia buvo
atvežtas ligonbutin 2:20 vai. ir

na

stikleliais.

Red.).
Ražiena Rudenėlis,

rS

TELLURIDE,

COLO.

kelios minutos po 3-čios vai. tą pa-

Nelaimė. Rugpj. 24 d. lietuvis
čią naktį pasimirė, sakoma, nuo St. Bagavičius įkrito j 380 pėdų
kraujo netekimo. Gydytojas rado šaftą ir ant vietos užsimušė. Vegilią žaizdą Grigaravičios kruti- lionis du mėnesiai atgal atvažiavo
nėję augsčiaus širdies ir vieną di-' iš Briglitoti, Mass. Penki metai
džiausiu arterijų
(kraujanešių kai iš Lietuvos. Amerikoje veliogįslų) perpjautą.
nis paliko dvi seseris ir brolį, o
Tuotn pačiu laiku policija jiešLietuvoje senus tėvus ir vieną
kojo Gedimino.
Galop rado iį brolį. Viena sesuo, ištekėjusi, gyant stogo tų namų, kur jisai gy- vena čia
pat. Laidotuvės, gražios
veno, 58 Green st. Gediminas, sa- ir su muzika, buvo rugpj. 25 d.
koma, buvo pasislėpęs už kamino. Norintieji daugiau žinių -pie veUžtikęs pasislėpei) poliemonas pu lionį gauti, tegul kreipiasi antrašu:
revolveriu rankose paliepė jam Frank
Za\vecky, Tom-Boy Mine,
laikyti iškeltas rankas, kol prie sto- Smuggler, Colo.
go nebuvo pristatyti laiptai (koPct. Šilaikis.
pėčios) ir Gediminas nebuvo suimtas. Jisai buvo suareštuotas iri
IS MONTELLO, MASS.
nugabentas policijom
Tardant,
Gediminas
prisipažino sužeidęs
Prakalbos. Rugpjučio 20 d. čia
Grigaravičia. Policija mena, kad'
sakoma, "sakininkų" surengbuvo,
žaizda yra padaryta peiliu. Bet
tos prakalbos.
Girdėti, buk noriGediminas, sakoma, užginčinęs tai
kuri perir pasisakęs, kad rastą ilgą vinį ma sutverti kompaniją,
Prakalmiestą
"Sakę."
šį
keltų
i
pavartojęs. Nežiūrėdama to prisikeliolibos
josna
atėjo
nepavyko:
pažinimo, policija visur j ieškojo
ka asmenų, o prisirašė dar mapeilio, tačiaus jojo negalėjo rasti.
J. P.
Dabar Gediminas sėdi kalėjime žiaus.

blogo širdin.
atmetė.
Paryžius, rugsėjo 4 d —Karo lymą
Pats p. Povilaika nepaisė tų burAnt visos rytinės linijos, tuministerija garsina, jog karę verinčios 620 angliškų mylių, nuo nojimų ir išbuvo pirmininku visus
dančių tautų kariumenės artinasi
traukiasi nrriai metus. Butų ir toliaus pasilikęs,
prie Paryžiaus, L>et mūšio dar septynių dienų
su
*ir
Vokietijos ka- bet kai-kurios draugijos (sakoma,
Austrijos
nebuvo.
Lotaringijoj ir Yos- riumenėmis. Mūšio, arba ge- anų nedėldieniais svaigalus par-ija peržengs rubežių turkus pakalnuose franeuzai turėjo
tikti, jeigu jie norėtų karėn įsi- gesų
riaus čielos mūšių eilės linija davinėjančių saliuninkų įprašytos)
tulus pasisekimus, bet apskritai
kišti.
traukiasi nuo Prūsų šiauriuose, pradėjo duoti įnešimus, kad bizant mūšio lauko svarbesVokiečiai visokiais budais sten- imant,
iki Dniepro (gal Dnestro, nes nieriai nebūtų renkami susivieninėra.
e:3si prikalbinti Švediją karėn nių permainų
Dniepras nuo Austrijos ir Vokie- jusių draugijų valdybom Todėl
prieš, rusus įsikišti ir Finlianditijos toli, ik Dniepro dar Ru- p. Povilaika, nenorėdamas, matojop Įsiveržti; mat dalį savo kariuRymas, rugsėjo 4 d.—Atėjo sijos priešai nenužengė)- Mu- mai, kivirčų tarp susivienijusių
rfnenės iš Prūsų Rusija turėtų j čia žinia, jog serbų patriotiška šasi 3 milionai kareivių.
draugijų, rezignavo, nors pasekprie* švedus Finliandijon pa- organizacija "Narodna Obrar.a'
Prie IIoHandijos rubežių vo- mingą jojo veikimą susivienijusioorganizuoja serbų sukilimą
siųsti.
iečiai suėmė 600 mėginusių Hol- se draugijose matė ir suprato visi,
Laikraštis Times gavo žinią iš nijoj ir liercogovinoj; drauge s.
be parankos ir laukia teismo. Suiandijon dumti lankiusių Vokie- kurie nebuvo visai akli.
franeuzai
tirėFrancuzijos, jog
serbų sukilimu, sukilę ir Čechi I ijos universitetus japonų studen-J Vienok iš p. Povilaikos rezigna- imta taipogi Gailiūtė drauge su
Soimne
ii
»tįklonį
joj čediai.
jo apleisti
cijos "patrimbotininkai" fargu ką Julija Rikuliutė, kuri buvo Gailiu-

Bos-j

daugiaus, pasielgimo.

Abelnai imant vaidinimas artisliunuose pradėjo staugti "barabatams
nusisekė, ir publika buvo lanai ir patrimbočiai" taip, kad pra-j tas klanas kraujo. Policija nežibai
užganėdinta. Imant gi otnecivis turi ausis užsiimti. Panašus no, ar sužeistas Grigaravičia pats
nin
kad vaidintojai savo dautai,
lietuvių saliunuose apsireiškimai parėjo namon, ar buvo keno nors
buvo
gumoje
žmonės, pirmu katne tiktai neduoda ramybės kaimy- parneštas.
tu
išėję prieš publiką, galima paMušis atsitiko apie pusiau pirnams, bet ir išstato kitataučių pakad vaidinimas, atlikta lasakyti,
visus
vietos
lietuvius.
mą
valandą
nakties,
minėta,
kaip
šaipai
bai
gerai. Linkėtina geros kloties
Kad visa tai prašalinus, kon- Gailiūtės gyvenimo vietoje, prie
ferencijoje buvo daromi nutarimai, 40 N. Leonard st. Už keliolikos jaunimui jojo darbavimesi (Apie
ši vakarą rašo dar ir koresponir paskui komisija tuos nutarimus minutų, 12:45 nakties, policija ra-,
dentas.
i^ai'
p. Šelmis Bernelis.
teikė miesto valdžiai. Nutarimuo- do Grigaravičia bemirštantį savo,
rašo
kad
veikalas
Šei- taipogi
gerai
se buvo reikalaujama, kad nepado- kambaryje, prie 53 Green st.
atlikta. Prie atsižymėjusių šiame
rus anų lietuvių pasielgimas butų nyninkė buto, kuriame Grigaravivaidinime artistų jisai priskaito p.
apmalšintas policijos pagelba. Ži- čia turėjo kambarį, pabudusi nak-;
S. Mingilą Goliaus rolėje, p. Pr.

eitų prieš Rusijos
liepia ir Amerikoj. Per vieną tik
Bulgarija vienok atsimėnesį, karei prasidėjus, iš muily.
sakė ir apie Rusijos reikalavimą
tų nuo Europos prekių Amerikos
pranešė ir kitiems kraštams, ne- iždas turėjo
įplaukimų $10,269,Londonas, rugsėjo 2 d.—Ang- išskiriant
Vokietijos ir Austrijos. 538 mažiau negu iždo 1 uvo apvaldžia
iš
200
iždo
lijos
paskyrė
skaityta ; per metus laukiama
milionų doliarių statymui viešos
i.", muitų ant 100 milionų dolianoma, panašus konferencijų pasinaudos triobų, kad suteikus darWashington, D. C. Vokiškas
rių mažiau. Uždengimui to ne- elgimas buvo tas pats, ką širšių lizbininkams uždarbį, nes, kilus ka- ambasadorius vėl
garsina oficia-! pritekliaus reiks uždėti ant gydo pajudinimas.
Saliuninkai, kurei, pramonė sustojo.
liškas žinias apie didžiosios ka- ventojų specialius mokesčius.
rie pardavinjo nedėldieniais svaires bėgj.
Sulyg ambasadoriaus
galus ir turėjo pasisamdė anuos
Petrogradas (Peterburgas).
Londonas,
5
rugsėjo
d.—Anggautų
žinių,
vidurį rusų armijos;
kačių koncertus su "barabanais ir
Gauta čia žinia jog laike Belgrair Rusija padarė
lija,
Francuzija
austrai
suvi.su
sumušė ir paėmė
patrimbočiais," pradėjo užsipuldido (Serbijos sotinė) apgulimo
sutarimą, sulyg kurio uci viena nėti ant
160
Prie
draugijų pirmininko, p. A.
bombardavo
kanuolių.
artilerija
Austrijos
Lembergo vedanti karę- su
tauta
Vokietija
Povilaikos.
Pastaramjam buvo
J.
gimdančiu moterių ligoninę, nors mušis buvo labai smarkus, bet atskirai
be pritaikytis
negali,
ant triobos buvo išplėkta Raudaromi, tiesiog asmeniški grasinistumiamiems austrams atėjo pa- tarimo
Tas sutarikitų
dviejų.
mai.
dono Kryžiaus vėliava- UžmušJpykę "patrimbočių" samgelba (apie puolimą Lembergo, mas užkerta kelią Amerikos preta 100 mažu kūdikių.
dytojai davė labai vaizdingą chanors apie tai iš visų
kraštų pra- zidentui Wilsonui, mėginusiam rakteristiką konferencijų ir susiviesu pasisiūlymu taikyti,
neša, vokiškas ambasadorius ty- atsiliepti
nijusių draugijų pirmininko veikiWashington, D. C. Austrijos
nes' matyt kariaujančios su Vomui: girdi, "kada tik paimk anglišambasadorius, sekdamas paveik li).
kietija tautos pasirengusios karę
ką laikraštį, tai vis tavo (p. PoviToliaus ambasadorius praneša, vesti iki
slą savo vokiškojo draugo, gargalo, iki galutino vielaikos) užmanymai jame patalpinsina apie austrų laimėjimus im- kad visos tvirtovės
šiaurinėj nos, ar kitos pusės įveikimo.
ti po kiekvienai konferencijai," ir
Anibasado- Prancūzijoj tapo lengvai vokietynėse su rusais.
Vokiški kariški laivai Šiaurinėtoliaus
ius praneša, jog Austrijos ge- čių paimtos.
grasinama asmeniškai p.
Prancūzai traukiasi se jūrėse paskandino.
15 angliškų
Povilaikai: "jeigu tu drįsi tuos
nerolas Auffenbcrg, po kelių die- Malinę ir Verdun link.
žvejų laifų ir žuvis konfiskavo.
driskius pristoti ir musų biznj
r.ų kruvinų mušiu, įveikė rusus
Londone
gauta
žinia, buk
Skaitlių belaisvėn paimtų rytiant toliaus, tai męs tavo
ir juos pervarė atgal per upę niuose
gadinti
Prusuose rusų ambasado- Prancūzija pasiūlė Italijai ant labizniui
iškirsime šposą, kad tu
Užmušta
ir
Bug.
daug rusų daug rius dar padidina:
jis sako, kad bai gerų „išlygą miliardą frankų
belaisvėn
Autsrams
paminėsi mus." Konferencijų veijų
paimta.
rusų paimta ne 70,000, bet 90,- paskolinti, jeigu Italija stos prieš
iš šių
teko 150 rusų kanuolių.
000.
Vokietiją ?Ar &listriją, bet Itali- kimas, kaip galima matyti
jos minisfėrių pirmininkas pasiū- grasinimų, pataiko tiesiog pačion
paėmė

ant

iš visų pusių laidė tūkstanpenbageno atėjo žinia, jog Rusičius kanuolių šnvię, bet tvirtovės
ja siunčia Serbijon daug anuinitos paimt
neįstengė.
icijos. Prie Dunojaus renkasi rusų kariumenė, taigi, matyt, Runas

ilgą laiką pakreipti

Bedarbė.
ui it ku.

sa-Į

bisvėn ir išgabeno

Čia atėjo žikariškas laivas

vienas

Gailiūtės

IS TORONTO, O AT., C AM.

atėjoJ

gyvenusius

York.

\Vatcrburio

"Lietuvos Vyčių" vakaras. Neaukauti
atsižvelgiant
į tai, kad ir čia liekarės
Lietuvai
susavęs patraukti.
tėjusiai
užstojo.
tuviai yra labai išsiskaidę
Durazzo, Albanijoj. Albanijos
Abu
Kad
arčiaus
dažnai
vyru, kaip sakoma,
sulyg
supažindinus
Iš Pasėlio, Šveicarijoj, Lon- šelpti.
si
valdonas, Austrijos ir Vokietijos donan
dabartiniu dalykų stoviu Euro- atsilankydavę pas jąją, ypatingai pažiurti j šakas, kas labai kenkia
buk
žinia,
atėjo
franeuzų
Londonas, rugsėjo 2 d.—Įsiįbruktas, kunigaikštis VVied ita- vejamas, vokiškas
ir su valandos svarbumu, nu- Gediminas, kurį liudininke- maty- mūsų progresyviniam judėjimui,
generolas von poje
veržusi Lenkijon Austrijos ir Volišku laivu "Misurata" iškeliavo
tarta
pakviesti kokius du-tris ge- davę pas jąją dažniau negu už- visgi jaunuomenė žengia pirmyn,
Deimling, su savo armija perėjo
kietijos kariumenė nuėjo iki į
Veneciją. Jau turbut jis negrįš Šveicarijon.
rus kalbėtojus.
muštąjį Grigaravičia. Užmušimo veikdama ant tautiškai-kulturiškos
Liublino ir Kelčių, rusai gi gana
dirvos.
į savo neramią karalystę.
Vokietija pasiuntė Galicijon Pažymėtina, kad \vaterburiečių dienoje abu vyru atsilankę pas Gaigiliai jlindo Galicijon, užėmė ŠleIšpradžitj atėjęs, sakoma,
Iš visu organizacijų gyviausiai
rusų stumiamiems austrams pa- draugijų tarpe pastaruoju laiku liūtę.
zijoj miestą Koenigshutte.
Gediminas ir buvęs pas ją kiek sukruto
Gasutikimas.
savo kariumenės
viešpatauja
puikus
gelbon
korpu"Lietuvos Vyčių" kuopa.
Paryžius, rugsėjo 3 d.—Ant
ir franeuzų kariume- lima ištikrųjų pasakyti, kad susi- laiko. Paskui atsilankęs Grigara-! Nors prie minėtosios
Anglų
nuo 8 vai. va- są.
Paryžiaus
gatvių
organizacijos
Niš, Serbijoj. Serbijos valdžia
Kuomet pastarasis
nės susirinko .aka-iuėj Paryžiaus vienyta be pažiūrų ir tikėjimo vičia.
karo ik 5 vai. ryto nieks
priklauso pakol vien vyriškosios lynegali
garsina, jog mušyj prie Jaroš
Pa- ties
išeiti, jeigu neturi kariškos val- pusėj, o vokiečiai yra vos 20 my- skirtumo. Visos draugijos susi- Gediminas, sakoma, išėjęs.
asmeujs, ir dargi mažas jųjų
serbai užmušė 10,000 Austrijos
džios leidinio. Automobiliai iš ki- lių nuo Paryžiaus. Todėl greitai vienijo, ir prie to draugijų susi- buvęs gan ilgą laiką pas Gailiūtę,! skaitlius, kuopa sumanė
rCngti vakareivių, o daug jų sužeidė. Iš
Pa- vienijimo priklauso, kaip L. S. S. Grigaravičia jau buvo besirengiąs,
tur dar gali atvažiuoti, bet išva- turės užgimti dideli mūšiai.
Su pagelba prielankių
karą.
"Vy200,000 kareivių Austrijos armija
ryžiaus fortai yra 10 mylių nm 34-ta kuopa,- taip ir lietuviai-pro- eiti namon ir stovėjo antrame čiams" ypatų tasai sumanymas
žiuoti iš miesto jau neleidžia.
tapo sumušta.
testonai.
augšte laiptų viršuje, kuomet,
^
Į naująją Prancūzijos sosti- miesto.
jiems pasisekė jvykdinti. Rugpj.
Kalbant
koma, išnaujo pasirodęs Gedimi-1 13 d.
abelną
susivienijuapie
pašaukė
jau
tarnyBordeaux
Vokietiją
atkako
nę
jie pastatė "Genovaitę." Į
prezidentas
Washirigton, D. C. Čionyk- Poincare su ministeriais ir sve- ston paskutines savo pajiegas, sių draugijų veikime, negalima nas. Tarp abiejų vyrų pakilęs ki-' vakarą atsilankė arti
keturių šimščiai dipliomatai užtikrina, jog timu
tylomis praeiti pro vieną apsireiš- virčas. Toliaus, sakoma,
kraštų ambasadoriais; vien taip vadinamą ■>Landsturmą.
tų ypatų, tik, deja, žiūrėtojai už'4
Italija padarė sutarimą su Ang- Amerikos ir Šveicarijos ambasakimą, kurisai turi neabejotiną svar- jęs mušis, taip nelaimingai pasi- silaikė labai
nemandagiai: laike
ir
Italija
Prancūzija. Anglija
doriai pasiliko Paryžiuj.
Londonas, rugsėjo 6 d.—Vi? i bą vietos gyvenime. Susivieniju- baigęs Grigaravičiai. Sulyg Gai- vaidinimo, kuomet vieni,
įtempę
lijos kariškam laivynui davė 40,jūrių žiburiai ir kitoki ženklai siu draugijų konferencijos, tarp liūtės žodžių, pirmą smūgį kirtęs akis tėmijo, klausės to, kas dedasi
000 tonų anglių ir
pažadėjo kalaivams rytinėse Anglijos ir Ško- kit ko, retkarčiais buvo pakeliamas užmuštasai
Grigaravičia.
Kaip scenoje, kiti šnekėjosi
tarp savęs
riumenei pristatyti visokius reiLondonas, rugsėjo 3 d.—Pa- tijos pakrantėse tapo užgesinti. klausimas apie tai, kad saliuninkai toliaus buvo, Gailiūtė nežinanti, ir
trukdė klausiusiems. Arba kuomet
kalingus daiktus.
ryžiuj pagavo vieną vokišką ori nedėldieniais neparduotų svaigalų kadangi, prasidėjus mušiui, jinai kai-kurie, įsivaisdindami Genovailaivį. Jame buvę orlaivininkai
Washington. D- C. Turkiškas ir kad aprimtų saliunuc.se "kan- inėjusi savo kambarin.
tės vargus, pradėjo verkti, tai kiti
ambasadorius užtikrina, jog Tur-l čių muzika," kuri savo staugimu
Grigaravičia buvo rastas be- sa.i juokės ir, balsiai
Cetinja, Montenegro. Įsiveržę užsimušė.
tyčiojosi iš
kija karėų- nesikiš. todėl ji savo vakarais neduoda žmonėms ramy- mirštąs pas save namie lovoje. vaidintojų. Vakare buvo gan
j Bosniją montenegrinai sumušė
daug
pjortus atidarė visų kraštų prekių bės nei atsilsio. Kiek laiko tos Koridoriuje, kur mušis prasidėjo, anglų, ir jie visi stebėjosi iš Lokio
Austrijos kariumenę prie Balkos
Berlinas,
rugsėjo 3 d.—Sekda- laivams, neišskiriant laivų karę "muzikos" nebuvo, bet dabar jinai vėliaus rasta kraujo klanas. Krauir stumia prieš save austrus.
nemandagaus, jeigu nepasakyti
mas
vėl atsinaujino,
Prancūzijos paveikslą, cieso- vedančių tautų.
lsnaujo lietuvių jo pėdsakai vedė ir žemyn laiptais.
čiui, jog vokiečių dabartiniame
kare užmušta suviršum 100,000.

r-

New

buvo

Pas kė pageidavimą, kad seimo vieta
apie 16 metų vokietaitę.
ją rado plianus kelių ir tiltų Pa- butų paskirtas Ne\v Yorkas. Buvo dar
sumanyta išleisti į draugiryžiaus aplinkinėse.
tam
tikrą atsišaukimą, kvielaikraščio jas
Korespondentas
visas
draugijas paraginti saStandard pranešė savo laikraš- eiantj

buvo suimta moteris
Paryžius, rugsėjo 3 d.—Pran- riškasis Vokietijos bankas taipHarvvich, Anglijoj. Angliškas
amerikoniško inžinieriaus, nuve- cūzijos karo ministerijai
pripažin- gi išleido smulkius—po 1 ir 2
laivas užtiko nudusio Panamos kanalą, George ta $184400,000 karo reikalams. markes
povandeninis
popierinius pinigus.
W. Goethals. Prancūzai mat mapuolusį į jūres vokišką orlaivį su
dviem žmonėms, kuriuos išgrienė, kad tai yra Vokietijos šniTokio. Japonai užėmė 7 voSofija, Bulgarija. Rusija nuoi bė; orlaivį išnaikino.
fas dar prieš karę atsi- kiečiams prigulinčias salutes prie
pas.
kad ji su-1
tiko.
Kada vienok ją suėmę,
Kynų pakrančių, o anglai užėmė Bulgarijos pareikalavo,
pamatė savo klaidą ir, persiprašę, sala Apia, Australijoj. Visus ten sijnngtų su Serbija ir drauge | Washington, D. C. Europoj
vedama karė gana sunkiai atsibe- Balkanuose
vokiečius
suimtąją paleido.

fl

pirmininku

Šuopis,

Suvienytos Draugijos.

KotterdarrT, Hollandija, rugsėjo 23 <J.
6 d.—Vokiečiai užėmė Belgijos viu

Paryžiuj

nia,

laimes:

išrinkta p. J.( tės drauge ir su ja viename kamblaivininkas.
Manoma,, baryje gyveno. Jos yra paimtos,
kad jisai pridarys saliuninkams dar kaipo svarbiausios
liudininkės buIŠ IVATERBURY, CONN.
daugiau baimės, negu jie iki šiolei siamoje byloje.*
IV. A.
Tiek apie susivienijusių
I isuotiiias
Bcpartyvis Seimas ir turėjo.
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Serbams nusileisti. tnynžangą, neleido nieko pastoves- jo ir ką iš amžių gilumos skausVisi laikraščiui siunčiami rankraš- Londono kabinetas priešingas, kad nio ir svarbesnio nuveikti.
mu ir erškėčiu keliu atnešė ir atičiai turi būti pažymėti autoriaus pa- Rusai su Prancūzais užstoti] Serdavė
kad
Sakytum,
inums; visa. kam jie milžinišgyvenimas, lektyrašu ir iuiretui. 1'aslriuia.ntieji pieudo bus.
Taigi Rusams su Prancūzais,
ka
niavimas
už
btivi
nimals turi paduoti, Redakcijos žiniai,
taip
priverčia
gentkarčių eile save aukavo ir
jeigu it:

NUO REDAKCIJOS

Anglija pataria

j

Jr savo tikrąjį vardą.

Redakcija pasilieka sau teisę atsiunčiamus jai rankraščius trumpinti ir

taisyti.
Netinkamus laikraščiui rankraščius
Redakcija, pareikalauta, grąžina autoriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti plunksna ir tik
ant vienos popiero pusės, paliekant
plačius tarpus tarp eilučig.
1

Apžvalga.
Halsas iš Lietuvos.

Po

ilgos perpluoštelį laikraš-

nepaklausys Anglu,

te-

lieka savo jiegomis pasitikėti.
elgtis? Pažiūrėkime i kitas taul enai mokama bendrus reiTuo tarpu kaip eina diplomatiniai t; s.
susirašinėjimai. Austrija vis bren- kalus bendrai atlikti. Dabar mada tolyn ir tolyn, karu kvepia kas tome
Europoje, kad didžiausi vakartas labjau ir labjau. Ji jaučia
karykščiai
priešai šiądien, užėjus
už >avo pečių galinguosius Vokiečius. Ji traukia savo kariutr.tnę Į pavojui, paduoda viens kitam ranSerbų pasieni, ji įsako sava pa- ka ir petys petin stoja ginti> nito
siuntiniui negaištant išvažiuoti iš visiems bendro priešo.
Belgrado, jei tik Serbai atsisakys Labai malonu
matyti, kad pavojos reikalavimus jvykdinti.
ir mūsų išLietuvai
jus
sujungė
Mc abejojimo, Serbai kreipsis Į
Rusus (gal jau ir kreipėsi), kad sklaidytas pajiegas, kad visi kaip
Rusai jiems padėtų.
Ir nėr ko vienas
stoja visuotinau darban.
išrodinėti, kad Serbų atsakymas Norėtųsi tikėti, kad šioji valanda
Austrijai išeis (jei dar neišėjo) ne bus svarbi ir visam tolimesniam
taip jau iš Belgrado, kaip iš Pe-

traukos gavome
čiu iš Lietuvos—tai "Lietuvos Ži- terburgo.
nių" NN. 155-157 ir "Šaltinio" N.
Jei Rusai nepasižadės Serbams
30.
Laikraščiai yra pažymėti lie- padėti, tai Serbų diplomatai, žinoma, švelnįs santikius su Austrija.
pos 28-30 d., taigi paskutinis miKaip pasielgs Rusai? Oficijalinė
nėtųjų numerių išėjo viena diena žinia
lakoninga: vyriausybė labai
prieš Vokietijos karės apskelbimą susirupinusi dėl atūžiančios audros,
Kusijai. Visų atėjusių numerių tu- vyriausybė akis įsmeigusi sekanti,
rinis yra ramus ir, išskiriant kele- kas darosi tarp Serbų ir Austrijos,
kur Rusai negalį pasilikti ramus
tą straipsnių apie tuomet ant Eubei nuošalus. Todėl karui kilus, reiropos jau kabojusią katastrofą, kia
manyti, kad rus:/ būtinai dalynieko nerašoma.
Korespondenci- vaus ugnyje padėdami Serbams,
jų skyriuje kalbama apie paprastus nes jie nenorės, kad žlugtų paskutikasdieninius reikalus, kaip ir vi- nės jų intakos žymės Balkanuose,
suomet.
Nėra jokio nurodymo j liet Rusų įsikišimas bus priežastimi Vokiečiams įsikišti. Vokiečiuožmonių sumišimą arba karės pri- se
jau grasina Rusų adresu.
jautimą. Nieko apie kareivių užTaigi mums prieš akis baisių ir

pludimą Lietuvon, kas, kaip rodo- didelių atsitikimų pavojus—Austrisi, turėjo Imti neišvengtina tose jos su serbais konfliktas gresia vidienose, kuomet minėtieji numeriai sos Europos karu.
ėjo spaudon. Bet gali buti, kad
Straipsnis užsibaigia prikergimu
cenzūra uždraudė laikraščiams ką
vėlesniu
žinių, mums jau žinomu.
nors
minėti apie kariumenės jumatome,
Kaip
Lietuvoje neapsidesius.
Privatiški laiškai, atėję
ir nedidinta pavojaus. Męs
rinkta
Amerikon, kai-kuriuosc atsitikij didžiausius rusų kariumenės burius, suspiestus tuom
muose

rodo

laiku Lietuvoje, Cenzūros drausmė tokiu budu gali buti labai patikėtinu

Kaip

dalyku.
tie laikraščiai

kon- -sunku

kietiją

atėjo Ameri-

Kelias per Votuom tarpu jau buvo uždaVienintelis galimas spėji-

j.spčti.

rytas.
mas—tai

Kaltųjų jūrių (per Archangelską) kelias, bet atsižvelgiant

į pastarųjų dienų

žinias

apie

rusų

kareivių gabenimą per Archangelską Francuzijon, kas tuom laiku
galėjo buti plianuota kaipo galimas
ir
Archandalykas
galėta
gelsko kelią prie kariumenės gabenimo ruošti, tai ir spėjimas apie
sjjj kelią yra labai abejotinas. Tatiaus faktas liekasi faktu.

bus

Rasi, įdomu
susipažinti
tuom, ką Lietuvos laikraščiai manė
su

kiekvienam mūsų privalu atsigrįžti
Į Pasažierių tarpe pasidarė bai- Į | tą šauksmą mažas siciljietis
atgal, pažvelgti j miglotą praeitį, si betvarkė, lšgąsties šauksmai, ir jo
draugė, iki šiol it suakmedainose dar šiądien skambančių. kliksmai,
sielvartavimai, verk- nėję nuo nežmoniškos baimės,
I'rivalu atsigrįžti, giliai pažvelgti ir smai, maldos išsiveržė iš krutigyvybės instinkto paskatinti, ap
ką kaipo švenčiausią indą gynė nuo pasemti jiegn, kurios
pakeltu mus iiiu, it antroji a mira. Plaukai leido stiebo medi ir, puldami depražūties ir
•teršimo,-—visa lai >ios valando.s svarbumo
augštu- stojosi, girdint tuos balsus. Jū- nio kraštan, suriko vienu balsu:
seniau>ios kalbos

nešėjai, gar- mon, kurios sulaikytu mus nuo
bingu protėvių ainiai metame i sa- pasmerkimo .-avęs ir savo prabočių
li ir spjaujame patįs Į save. Jei- turto sunaikinimo.
Jei męs esam
gu męs taip pasielgtume, tai pa- nusilpę, t«;nai raskime
syvų, kurie
rodytume, kad senovės lietuvių parodytu, kad patsai musų tautos
karžygių dvasia išgaravo iš mušu, kamienas, pati širdis yra sveika ir
kad lietuviai iš dvasios galiūnų, kad
męs turime teisę gyvuoti.
bendram reikalui aukavusių viską,
Lietuviai!
Išsiskirstę, išsisklaivirto
męs,

—Aš!...

Aš!,..—stumdami viens
žvėrįs.
augdama. Aušo, o vienok nepaMažesni!—šaukė nuo valties.
liovė augus didyn.
Milžiniškos Valtis yra perkupina! Mažesni!
bangos smarkiai trankė į garMergaitė nuleido rankas, it
laivį, liejos ant denio, daužė, lau- griausmo trenkta, ir stovėjo nežė ir plovė į
jūrių gelmes visa, judanti, žiūrėdama į Marijų mirAudra

siautė

visą naktį,

vis

E.

nai

partijos

męs

nepriklausytume,

kio

ko-

tikėjimo nebūtume,
męs—socialistai, tautininkai, klerikalai, katalikai, liutekur negy-

ventume. visi
ronai

ir

miausiai

Trumpi Gyvenimo Vaizdeliai.
Verte

kiti—visi męs

visų pirlietuviais, vienos

Ant

Skęstančio

A.

Garlaivio.

Pirm kelių metu vieną gruotautos, vienos kalbos ir vienos kil- džio rytmetį, išplaukė iš Livcrmės žmonės.
pool'io didis garlaivis, ant kurio
esame

dėnio sykiu su sargyba, susidedančia iš apie septyniasdešimts
Lietuvą, nuo karės
virš du šimtu
kentėjusią; Amerikos lietuviai turi žmonių, buvo dar
ir beveik vigelbėti savo santautiečius, tenai už- ypatų. Kapitonas
si
buvo anglai, pasajūreiviai
jūryje musų tėvynėje į vargą, skuršiek-tick ir
dą ir nelaimių klaną įstumtus. žierių gi tarpe buvo
Amerikos

lietuviai

šelpti
baisenybių nuturi

žiurėjo j pasažierius, garlaivį,
buvo, tėvynės baisa-:, gint-1 skubiai
pro jį prabėgančius jūreitinės apgynimo pakvietimas rado
vius, ir į jūres, kurios kiekvieną
greitą ir dideli atgarsį. Paimkime valandėlę kilo ir rodėsi vis bailenkus.
Vienu balsu jie prabilo,
sesnėmis.
Išrodė tasai vaikas,
išgirdę apie užtekančią savo tėvy- tartum tik-ką perėjęs per kokią
nei naujo gyvenimo aušrą, a; ie
didelę nelaimę: veidą turėjo kūatgimusios neprigulmingos Lenki- dikio, o išraišką suaugusio vyjos gadynę. Ir visur, iš visų riškio.
męs girdime tą pati vienybe
tautų
Netrukus po išvažiavimui iš
stagnacijos
laikas nuvargino žmo- skambanti aidą.
(sustojimo)
prieplaukos vienas garlaivio juSiame numeryje dedame Austrines begalo."
Tokiu savo pasielgimu tos tautos
rininkų, italas su žila jau galva,
jos ultimatumą Serbijai dėl Sara"Lietuvių atstoviu ant Ellis Is- parodė, kad jųjų branduolys, pato
nujevo žmogžudybės. (Kitoje
pasirodė dėnio pirnigalyje, veslarid piivalo buti savo r c i k a
ti jųjų širdis yra sveika. Jos tuom damas už rankos mažą mergaimerio vietoje ištisai patalpinta ul1 ą suprantantis ir vien tik savo
timatumo tekstas. "Liet.").
parodė savo norą, troškimą gyvuo- tę; sustojęs prieš siciljietį vaiką,
darbui atsidavęs vyras."
Pats ultimatumas suredaguotas
Tiek tai kalbos darkymų tik vie- ti. O kas turi norą, tas gali ir tarė:
be galo aštriai ir stačiai; jau vien
Ar ne perdaug? išgali.
name numeryje,
Še tau kelionės draugę. Maį
tatai sako, jog upas ne juokais suS'-ė. I Toki kvotiniai laukia ir
Tai pasakęs, prasišalino.
musų
karijau!
judintas, jog ištikrųjų Europos
ro
pavojus gręsia. Ultimatumas, Šio straipsnelio turinis galima j tautą. Likimas šioje valandoje paMergaitė atsisėdo ant virvių
beldė į mūsų duris. Męs stovime krūvos šale vaiko, ir abu patiesiog stebina savo cinizmu. Varkad tai išgu šios gadynės diplomatijoje ras-; 'suprasti dvejopai: 1)
Vienas kelias va- žiurėjo vienas į kitą.
ant kryžkelio.
Mažas
tum panašų atsitikimą, kur į nepri- traukos iš "Lietuvos;" 2) kad tai
dinasi tautine vienybe kritiškose siciljietis užklausė:
klausomą valstybę kreiptųsi su rei- paimta kito kokio nors laikraščio
Į kur tu važiuoji?
kalavimu pavergti visą vidurinę po- citatos, darytos iš "Lietuvos." Są- valandose; antrojo vardas—suiruT Maltą, o iš ton j Neapolį.
litiką kaimynų ingeidžiams. Aus- ryšyje su tuom straipsneliu męs no- tė, tarpsavinė neapykanta ir kova. j
be
tuir motiPas
iš
—Ir
jųjų

Amicis.

Matutis.

it laukiniai

tinomis akimi:'.

Marijus pažvelgė į ją ir paKruviną žyme ant geltonos

ir

—

auklėja, kad "viena Lietuva ir
mes visi jos vaikai."
Prie kokios

kitą,
—

ką tiktai užtiko.
lietuviai!
vaiškrikę
Atėjo
dę
Pliatorma, dengianti mašiną,
svieto panieka ir išrovimas iš gyAr jus prisiruošę?
Ar buvo aplaužyta, ir vanduo lielanda.
vųjų tarpo.
jums protėviu suteiktas sventasai josi į vidų su aštriu užimu; ugJ garbinga lietuvių praeiti taip indas
nesumuštas, ar nesuterštas, nis nžgęso, mašinistai pabėgo
kad jinai panai- daug kartų kreiptasi, taip dažnai ar sveikas jisai? Likimas, istorija prieš
gyvenimui,
neišvengiamą mirtį...
Įmušti
kins tuos nemalonius apsireiški- jinai profanuota, kad męs mažai laukia atsakymo. Atsakykit!
Tuom tarpu smarkus balsas
debesiu buvo ką dabar ir klausome, kuomet apie
mus, kurie juodu
Lietuvis. pasigirdo:
kalbama, liet šioje valandoje
Prie pompų!
taip ilgai apnykę musų viešojo gy- jąją
venimo padangę.
Gal išsipildys
Buvo tai kapitono balsas; jurininkai metėsi prie pompų. Bet
svajonė, kurią daugelis taip senykštukais, kuriems priklauso

muMinėtame atsišaukime buvo teisin- italų: trįs ponios, kunigas ir
važiakeletas.
Garlaivis
zikantų
gai pastebėta, kad męs turime gelvo Į Maltos salą.
Laikas buvo
sakvtntnc, kad straipsnis yra net bėti. Ten kur
priederme, nėra vielabai optimistiškas, sulyginus su
ūkanotas.
tos prašymui.
Ir Lietuvos gelbėtuom, kas sekančiose dienose EuTarpe trečios kliasos keleivių,
jimas yra mušu priederme. Čia
denio
ropoje ištiko. Ką dabar rašo Lie- męs visi, nežiūrėdami
pirnigalyje,
susirinkusių
pirmiaus butuvos laikraščiai, jei jie dar eina—
buvo
vaikiukas,
metų
dvylikos
vusių ir dabar esančių skirtumų,
sunku sau įsivaizdinti. Jeigu ceniš
savo
Mažas
gimimo—italas.
turime eiti petys petin.
zūra nėra
tvirtas,
metams,
užgniaužusi žinių savo
bet-sįi
puikus
šioji valanda yra musų subrensu rusčiu ir narkumščiu, plaukai turėtų ant galdimo kvotimas. Pažiūrėkime, kaip siciljicčio tvpas,
vos stotis, skaitant dabartinę teisiu veidu.
puikiai kitos tautos tuos kvotisybę apie Lietuvą. Šisai iš kanuo- mus laiko.
Vaikiukas sėdėjo patsai sau
Pažiūrėkime, kaip anglių perkūnijų ir žmonių vatoj imu
netoli nuo priešakinio
vienas,
lai, kaip visi Anglijos globoje esanšalies atėjęs balsas, nors jisai apie
ant garlaivio virvių krūstiebo,
žmonės atsiliepė į savo širtai visai ir nekalba, tegul buna tieji
vos, sale mažos nuvalkiotos valisavo ccntralės valdžios šaudies,
mums dar vienu paskatinimu rūzėlės, kurioje turėjo susidėjęs sakimą. Iš visų žemės skritulio davo daiktus ir ant kurios laikė ranpintis nelaimingos Lietuvos sušellių. kur tik šiądien plevėsuoja Angpimu.
ką. Buvo rusvai-juosvas, plaulijos vėliava, pasigirdo atsiliepimai kus
turėjo juodus, garbaniuotus
ir prižadai remti savo centrą iki
ir
lietė net jo pe"Dilgėliu" kalbininkui. "Dilge- pabnigoi. Pažiūrėkime j vokiečius,' taip ilgus, jog
čius.
buvo
bėdinai, Į
Apsivilkęs
lių" No. 18-tamc yra keletas eilu- franeuzus, austro-vengrus, serbus,
o ant
tai
švarką,
kokj
nuplyšusį
čių, užvardintų ''Kalbos Valymas." italus ir daugybę kitų
Viii jie
odos
kaklo
seną
užsinėręs
turėjo
Pasirašcma:
Š-ė.
Ištisai
tas
atsiliepė j savo gimtinio kraVo j a- tarbą.
Sėdėdamas užsimąstęs,
straipsnis štai kaip skamba:
siukimą. Visose svieto dalyse, kur

apie stovėjusią prie durių baisią
Europos nelaimę. Žemiau seka '"Lietuva" N36 praneša, kad esą,
straipsnis, kurisai tilpo "Lietuvos 41 brolių kalėj ima n be patu a t o pasodinta."
Žinių" 155-tame numeryje vardu "Lietuva"
X36 kalbėdamas apie
"Europos karo šmėkla" ir po ku- analfabetus (turbut mokinasi tą
riuom pasirašoma J. Š. Straipnis naują
jai žodį vartoti) praneša, kad
spausdintas trimis dienomis prieš "V i et, iš kur paeina ateiviai, bepradžią karės tarp Vokietijos ir veik nieko n e s v e r i a."
"Lietuva N36 praneša: "Antri
Rusijos.
metai besitraukiantis

rės siuto...

matė

suknelės.

Prisiminė

sau, iš kur

ji atsirado, ir koks tai dangaus
spindulis perslinko per jo veidę.
Mažesnj! Greičiaus!—šaukė jurininkai su didžiausiu nekantrumu.—Šalinamės!
Tuomet Marijus stebėtinu bal—

sušuko:

su

Ji

lengvesnė t
Skubinkie,
gi toje valandoje netikėtos banTuri tėvą ir motiDžiulijeta!
gos smūgis perkreipė garlaivį užną. Aš gi pats vienas. Atiduo
pakalin, sutriuško atramos, kadu tau mano vietą. Skubinkie!
jutų durelės ir vanduo pradėjo
Meskite ją j vandenį!... Sulietis vidun upeliu.
Pasažieriai
—

!
mirtiname persigandime susispie- gausime
Marijus
pagriebė ją per juostą
tė didelėje
tolimą giminę.
salėje. Tuom pačiu ir
i jūres. Mergaitė
įmetė
suklyMergaitę paėmė su savim i laiku dtuyse pasirodė kapitonas. ko ir pasinėrė... Bet
valantoje
Ponas
teKapitone!
Londoną prieš keletą metų jos
kapitone! doje vienas
jurininkų
pagriebė
tulė, našlė, kuri labai mylėjo ją —sušuko visi vienu balsu.—Kas
ir įtraukė į valtį.
ir kuriai gimdytojai buvo mer- dedasi?-.. Kas bus su mumis?... ją
Vaikas narsiai stovėjo ant degaitę atidavę tūlam laikui, pasi- Ar yra viltis?... Ar yra pagel- nio
krašto, su pakelta augštyn
tikėdami prižadėtu palikimu; bet ba?...
galva, vėjo išdraskytais plauKapitonas palaukė, iki šaukpaskui, koletai mėnesių praslinkais, nejudąs, tylus, didis.
kus, omnibusas pervažiavo tetu- imai nutilo, paskui šaltu balsu
Jrklai sujudo.
Valtis tik-ką
lę, ir ji numirė, nepalikdama nei tarė:
turėjo
laiką
prasišalinti nuo pavieno šilingo.
Reikia pasiduoti likimui...
Mergaitei patarkuri pagimdo
vojingo
sukurio,
Kokia ten moteris sušuko:—
ta nueiti pas konsulį.
Konsulis
—

—

jai pagelbėjo ir štai siunčia ją Pasigailėkit!—Buvo tai vienatinis šauskmas.
atgal prie gimdytojų.
Nei vienas negalėjo atgauti
Jiedu abu liko pavesti tam itabalso.
Baisus persigandimas sukuris
lui,
prigulėjo prie garlaivio sargybos.
čiaupė visiems žandus, o jūrės
tuom laiku siuto. Garlaivis praTaigi ten tėvas ir motina,
—baigė mergaitė,—mano sau, jog dėjo skęsti.
Kapitonas stengėsi dar nuleisaš grįžtu su turtais, o aš nieko
neturiu. Bet ir taip mylės ma- ti pagelbos valtį. Penki jurininkai įlipo Į ja, bet tuojaus bangos
ne.
O mano broliai.
Keturis
turiu brolius, tokius mažus, ma- jąją atgal atmušė. Ant tų pėdų
žutėlius...
Esu vyriausia na- smarki banga pervertė ją, ir du
muose.
Aprengiu ir nuprausiu jurininku pranyko putojančiose
juos. Neišpasakytai pradžiugs! jūrėse. Jų vienas buvo senas itaUžsilikuIneisiu tylomis ant pirštų. Jū- las, vaikų globėjas.
rės taip baisios!...—Po to ttmai siems su dideliu vargu pasisekė
—

vaiko užklausė:—O tu busi
pas
savo

giminę?
Busiu...

Jeigu
laikyti—atsakė.

—

ne

—

—

—

tik

panorės

ma-

skęstąs laivas.

Tuomet mergaitė, iki šiol it
buvusi be sąmonės, pakėlė akis
j vaiką ir apsipylė ašaromis.

Sudiev, Marijau! sušuko su
verksmu ištiesdama raukas.—Sudiev! Sudiev!...
Lik sveika!—atsakė garsiai
—

—

vaTfeftfi, pakeldamas rankas.
Valtis skubiai pradėjo tolintis Įsibangavusiomis
Jureillia po
apsiniaukusiu dangum.
Ant garlaivio viskas aptilo.
Vanduo apsėmė jau visą garlaivio denį.

Staiga

vaikas puolė ant kelių
sudėtomis rankomis ir akiužmesti virves ant garlaivio it"
mis, pakeltomis Į dangų.
prisigriebti atgal. Po to mirtiIšgelbėta mergaitė paslėpė veino
bandymo visi nustojo vil- dą rankomis. O kuomet
atidengė
su

ties.

veidą ir
valandas vėliaus garlaivis vio
jau
tavęs nemyli?
buvo užlietas vandeniu iki vityti-..
Ar aš žinau?
durinio stiebo nuosėdos.
Ant
Aš nuo Kalėdų
pradėsiu dėnio matės verksminga scena.
O

Dvi

ar

pažvelgė j jūres, garlainiekur

nebebūvi

ma-

tryliktus metus—prakalbėjo merSielvartaujančios motinos glaugaitė.
dė savo kūdikius prie krūtinių; POI.IARIŲ KRAŠTŲ ŠUNIS.
Ir pradėjo kalbėti
apie jūres draugai, apsikabinę vienas kitą.
ir keleivius, kurie aplink
juodu' ant visada skyrėsi. Kai-kurie Vieną žymesnių vietų musų nastovėju. Taip prasėdėjo visą die- grįžo
į kajutas, kad ten numirus, minių gyvulių skaičiuje užima
ną, šnekučiuodami laiks nuo
nebežiūrint Į įšėlusias ir nuož- šunis, kurie sergsti namus, padeda
lai-;
ko.
rasažieriai manė, jog tai mias uires. Y
ienas iš keleivių piemeniui daboti bandą, gelbsti
į
brolis ir sesuo. Mergaitė
mezgė šovė sau į galvą iš pistolieto ir, medėjui ir atlieka žmogui daug kiantę, vaikas gi mąstė.
pasimirė ant laiptų. Žmonės, it tokių patarnavimų.
Jūrės kas-kart darėsi baises- be
P>ct nesulyginant
sąmonės, kabinėjosi viens už
svarbesnę ronės.
Kuomet vakare skyrėsi,
lę
šunjs lošia poliariuose kraštuomoteris
kito,
alpo...
mergaitė tarė:
Daugelis klūpojo aplinkui ku- se, kur jie užvaduoja žmogų ir
Ramiai miegokie!
Jų
nigą, pakeldami į ii maldai su- arklj.
valdonas-eskimosas
Niekas čia, mano vaikai,
dėtas rankas. Kliksmai, vaitoji- (šiaurės šalių gyventojas), įsikinnegalės šiądien ramiai miegoti!
mai, vaikų verksmai, sielvartavi- kęs j roges kelioliką stuių, drožia
—tarė, prabėgdamas, anas italas
mai, skardus ir baisus balsii net 70-80 kilometrų (kilometras
jurininkas, kuri šaukė kapitonas. sudarė
kokį tai pragaro chort, truputį mažesnis už varstą) į dieVaikas tik-jką
norėjo mažai kokią tai sielvartos simfoniją. ną. Neretai šunįs
patarnauja žmosavo
draugei pasakyti: "Labą Tai čia, tai te
žmonės, gui ir savo mėsa. Bet yra dar
stovėjo
nakti," kai smarkus vandens
nejudą it stovylos, su atverto- viena priežastis, dėl kurios nosriautas nematomai
pasipylė ant mis akimis, kurio? nieko nematė, lianai šunjs verti
paminėjimo
jo ir pavertė ji ant sėdynės.
su bepročių ir lavonu veidais.
tai nauda, kokią jie atneša mokslui.
Jėzus, Marija! Kraujas!— Du
vaikai, Marijus ir D/.iuli- Ištikrųjų, nei viena 'šiaurių ar
sukliko mergaitė, puldama
tėvą
Kurį
šių kelių męs pasirink-1
prikergė:
rėtume padaryti
vieną pastabą.
prie jeta, laikytlamies iš visu spėkų pietų
poliarių expedicijų nebuvo
sime? Ar tą, kurio gale, rasi, stovi na važuoju, kurie manęs ten vaiko.
"Dilgėlių" numeris, kuriame minėvieno garlaivio stiebo, žiurėjo i atlikta be
Vadinuosi
šunų pagelbos.
skaistus musų rytojus, laisvė ir laukia.
Džiulijeta
Pasažieriai, skubindami pasitasai straipsnelis tilpo, yra pažynieko nematančiu žvilgsniu,
Visi poliariai šunjs
jūres
ar
ktirisai
nuves
mus
priklauso
tą,
Į Faggiani.
slėpti po deniu, visai neužtėmijo it
mėtas rugpjučio 28 d. Tuom tarpu laimė;
hutų buvę be sąmonės.
prie taip vadinamos Norvegijos
Už to.
mirties gel-1 Vaikas nieko neatsakė.
i
"Lietuvos" No. 36 yra pažymėtas pražūt j, j užmiršimo, j
Pagalios jūrėse pradėjo n
veislės. Jie yra didelio ugio ir laKurį taką męs pasirinksime?| kiek laiko išėmė iš tarbos duoMergaitė priklaupė prie vaiko, rimti, bet
kas kart sken- bai
rugsėjo (per klaidą antgalvyje sto- įmes.
garlaivis
stiprus. Maitinasi daugiausia
valan- nos ir sausintų vaisių; mergai- kurs buvo apsvaigęs, nušluostė
vi spalio) 4 d. Taigi, jei pirmasai irioji istoriškųjų praversmių
do vis gilyn. Dar keletą minuatmatomis. Jauslumas tų šuAbu pra- jam jo
tė turėjo pyragėlių.
žuvų
da laukia atsakymo iš musų.
kruviną veidą ir, nusi- tų, ir turėjo pranykti
spėjimas yra teisingas, tai p. Š-ė
vandenyje.
stebėtinas.
nų
ėmus savo raudoną
"Vieną sykį," paBegalinė eilė prabėgusių amžių, dėjo valgyti.
skarelę, stenima iš musų laikraščio ištraukas
Nuleiskite valtį!
sušuko
sušaukė italas gėsi drūčiai
sakoja
kuris 1895 m.
Klausyk!
milionai pavyzdžių rodo, kad t ii;Nanscn'as,
aprišti jam galvą- kapitonas.
tuomet, kada tasai numeris nebuvo
tai tas išgyvena, kurisai stengiasi jurininkas, skubiai praeidamas.— Kada priglaudė ją prie krutinės,
expedicijoj,
apleidęs
garlaivį, rįžodar nei spaudoje. Jeigu gi cituoNuleista paskutinė valtis, kuri si
šokis.
atlikti
kad
Neužilgo
prasidės
tas
tolesnę
su
anc
kelionę
tvirčiaus
žemės
vieledu, "šus
abu
ska- buvo dar užsilikus.
išgyventi;
gauna
mezgu
jama kito laikraščio
—

—

—

—

—

—

trija

ceremonijų nurodo, ką

Serbų vyriausybė daryti, kad
užslopintų tariamąją antiaustrinę
sankalbą, esą susidariusią Belgrade,
ir kaltina Prano-Ferdinando ir jo
imonos
užmušime pačią Serbų
valdžią bei vyriausybę. Iš Serbų
vyriausybės reikalaujama, kad ji
tuojau—nepos 13 dieną oficialiai
pasmerktų Sarajevo žmogžudybę,
kad to pasmerkimo tekstas butų
pagarsintas kariumenei ir t.t.
žmogžudybės dalininkai turį buti
rinti

kuoskaudžiausiai

nubausti, antiaustrijinės draugijos
uždarytos
—

.-

—

—

t. t.

ištraukos, tai,

ačiu

didesniam

tą, kurisai

kuri-

Tuom

—

—

tarpu

vėjas jau įsiga- relės galu,

jieško jos. Tam,
užbėgimui laikui, sai
baisiai siūbavo.
nenori,
nesistengia ir nejieško, lėjo, garlaivis
Serbai į Austrijos reikalavimą taip sakant, už akių, dar keisčiau.
Bet
ant virvių vaikai
sėdintieji
negali nieko kito atsakyti, kaip tik Męs patartume panašiuose daly- nėra vietos pasaulyje. Toksai yra
mažai atydos atkreipė į tai.
atsisakyti jį pildyti. Visoje Serbų kuose visuomet aiškiau išsireikšti gamtos, gyvenimo ir istorijos dėsneatsiras
nė
vieno
nis. Ir dabar męs turime parody- Mergaitė juokavo. Ji buvo bevalstybėje
politi- ir
nestatyti dalykų tokioje dvejoveik tų paeiti metų kai ir jos
kos veikėjo, kurs išdrįstų diktatoti, kad kaipo tauta męs, nežiūrint
riškus Austrijos paliepimus teisinti. poj prasmėje. "Lietuvos 36-tame
bet žymiai augštesnė už
draugas,
Juk negirdėta, kad svetimos kance- numeryje nėra to, ką p. Š-ė iš te- išsisklaidymo plačiame pasaulyje, jį. Laini, juodpl'aukė, laiba, gležsuradome vieną kuną ir vieną dvaliarijos įsakymai kokios-nors val- nai pirm laiko citavo.
na
ir daug-maž atsakančiai apsią.
stybės kariumenei butų skaitomi.
Plaukus turėjo garbarengta.
Aišku, kad Austr/ja taip aštriai
Jeigu męs parodysime, kad šioniuotus,
trumpai apkirptus, raupratarusi nesiturės nieko nedariusi,
je valandoje atskiri, smulkus, par- dona skarelė
serhii
SKAITYTOJO
užrištus, ir sidabreikalaBALSAS.
jeigu
atsisakys jos
tijiniai, viendienę reikšmę turintie- riniais dideliais auskariais
vimus pildyti.
Ir labai galimas
ausyji reikalai yra mums svarbesni už
daiktas, kad grietu laiku Dunojaus
se.
"Lietuvos" No. 34. yra tilpęs
patį musų gyvybės klausimą; jeigu
slėnyje prasidės kraujo drama.
Valgydami, papasakojo kiekSunku abejoti, kad Austrija ne- straipsnis vardu: "Amerikos Lie- męs parodysime, kad j savo
bendrą vienas savo dalj.
tuviai
Turi
Gelbėti
l>utų apsvarsčiusi Įvairiausių galiLietuvą." kilmę ir bendrą likimą mums nusiVaikas jau nebeturėjo tėvo,
mų savo reikalavimo padarinių. Perskaičius tą raštelį, pirmiausiai
spjauti,—tai tuo:n pačiu męs pasi- nei motinos.
Tam reikalavimui suskambėjus suTėvas, darbininprisiminė
praeitas
Amerikos rašome po savo pasmerkimu mir-l
judo ir visa Europa. Vokiečiuose
nesenai pasimirė Liverkas.
lietuvių
gyvenimas.
tai
titi. Tuom pačiu męs atstumiame'
Ištikrųjų,
ir pati vyriausybė ir spauda giria
pool'yje, palikdamas jį patį vieAustrijos žygį. Vokiečiai Austri- buvo tikras .širšių lizdas. Neapy- nuo savęs teisę gyvuoti. Tuo. ną ant šios
ašarų pakalnės, o
elgimąsi išranda teisingą esant. kanta, nesikentimas, vienas kito pačiu męs pasakome, kad Lietuva,
jos
Italijos konsulis siuntė jį dabar
Todėl, reikia manyti, jog Vokiečiai [kandžioj itnai. pavydas buvo aplietuvybė, lietuvių kalba—visa. už tėvynėn, būtent į
Austrijai pritars žodžiu ir darbais. Igaubę musų gyvenimą, trukdė
Palermą, kur
pir- ką šimtai lietuvių gentkarčių stove-. mažas našlaitis
turėjo kokią tai
ir

—

nelės

Keturiolika

jos geltonos
ties juosta pasirodė
ant

suk-

jurininkų

rau-

i<1-

dona dėmė.

Marijus atsigpvo

ir po valan-

dėlei atsikėlė.
Ar tau skauda?
—

—

užklausė

Džiulijeta.
—

—

—

jus.
Ir

Nieko

neskauda!

Labą naktį tau!
Labą naktj!—atsakė

kad
Bet

jie užuodė
pasirodė, kad

nuo

tos

—

—

nas—

Mari-

njs staigu pasileido visu savo
sulipo Į smarkumu
bėgti. Męs manemč,

Kapitonas žvalgėsi iš dėnio.
Kapitone! Į valtį—prie mu-ų!...—šaukė jam iš valties.
mano

man

ir tris keleiviai

kur-nors

mešką.
tolumoj
sustojome,

1 varsto

vietos, kur męs

buvo

persprogęs ledas, ir matėsi
marių šuo, iškišęs viršun galvą.
priedermė!—atsakė kapito- Tai
jį ir užuodė šunjs."

Žusiu

ant

vietos!...

Tai

Sutiksime kokį-nors laivą!

Išsigelbėsime! 1 valtį—prie
sų!—šaukė jurininkai.
Čia pasiliksiu!

mū-

Toliaus, šunų prisirišimas prie
savininko jau senai virto priežodžiu. Vienok, kaip užtikrina visi

be išskyrimo poliarių
nulipo laiptais j savo miekraštų tygamąjį.
Yra dar vieta!—sušuko tuo- rinėtojai, tenykščiai šunjs atsižymi
Senas jurininkas gerai
įspėjo. met jurininkai, kreipdamiesi j daug didesniu prisirišimu prie žmoDar vaikai nesumigo, kai
prasi- jasažierius.—Leiskite kokią mo- gaus negu mūsiškiai. Sunų pagardėjo baisi audra. Milžiniškos lerj!
ba. jeigu tik galima taip išsireikšti,
batigos taip smarkiai pradėjo
Prisiartino moteris, kapitono prie savo šeimyninkų taipgi stebėmušti į garlaivį, jog Į keletą milaikoma, bet pamačius atstumą, tina. Keletą pavyzdžių tam suteiliutų vienas didžiųjų stiebų bu- \uriame buvo
valtis, nedrįso šok- kė atradėjas pietinio polio Amundvo
—

—

nuverstas, tris pagelbos val- ti ir
senas.
Jisai pasakoja apie savo
puolė apalpus ant denio.
tis, pririštas garlaivio gale, banKitos moterįs buvo be žado: bandymus su šunimis, kuriems
gos, it lapiN nušlavė, o suju- ir
pusiau gyvos.
duodavęs ir vėl atimdavęs tą pat j
dusios i t; ros nuplovė nuo prieDuokite vaiką!—sušuko ju-. kąsnelį valgio apie 12 sykių.
Ir
šakinio ilčr.io keturis viudus.
nei vienas, girdi, >no nei noišreišrininkai.
—

kęs piktumo; tuo tarpu mūsiškiai!
.šunįs taip tyčiotis iš savęs leidžia I
tik 3-4 kartus, o paskui jam pradeda rodyti dantis.
Pastebėtinas taipgi

ir

atsiaešimas
pilnai vieš-

šunų tarp savęs.
patauja tie>a galingesniojo.
Ten

Stip-

resniamjam šuniui tenka £erc«nis
kąsnis, ir jis daro, ką Uk nori. nei
nesutikdamas
tu

pasipriešinimo

Dažnai tarpe

pusės.

iš ki-

šunų gim-

draugavimas, ir stipresnis užsilpnesnį.
Dar yra viena poliarių šunų ypatybė, kuri suteikia tyrinėtojams su
silpnais nervais, labiausia išpra-

sta

taria

džios, daug

tai

nesmagumo

jų

"koncertai"
staugimas.
I.aikc s u stojimu ypač ilgesniam
laikui, sunjs per ištisas dienas, o
dažnai ir naktis, pakėlę snukius į
viršų, staugia. Galima įsivaizdinti
sau, kaip maloni ta 100 ar daugiaus

šunų muzikė žmonėms, esantiems
toli, už kelių šimtų, net ir tūkstančių mylių nuo namų, ledo ir snie-

(Korespadencijij t$sa

nuo

2-tro pusi.)

jei kada buvo ar .icbuvo lietu- tinio Lietuvos padėjimo. Žmonių Darbai kasyklose eina gerai. begalinė ir
berybė erdvė. Ankštas metrų; naujųjų laikų teleskopai
viams proga gauti pagerinimą po- susirinko neperdaugiausiai.
Susi- Dirbama kasdien, bet naujai pribu- pa.-aulis išsi>kėtė, išsiplatino iki pritraukė
mėnulį iki 30-40 kilio/5 CICERO, ILL.
litišku sąlygų arba net
autonomiją, rinkimą alid; rė SLA. 'JO-tos k p. or- vusiems darbas >un' u rauti.
jerybės kraštų. < ialilėjus vienu metrų atstumo nuo musų. Tiek
bet dabar jau išmušt" ta svarbi ganizatorius Jonas l.conaitis. BuStasis. smukiu sugriovi siauriąjį senovės pat kartų buvo sutrumpintas tūlis
I akaras. Ned.f rugpjučio 30 d.
valanda, ir suprasdami neatidėtiną vo perskaitytas iš ''Tėvynės" atsiir iki kitų dangaus
Šv. Antano par. darže buvo vaka>asaulį.
kuną. Bet
veikimo ir ini-j šaukimas. kviečiantis gelbėti l.ietureikalingumą
greito
ar
tuom apsistos?
jisai
skurrai su vaidinimu.
puliuosavo vergijoje
!
Žmogus
/engs
Scenoj buvo
ciatyvos, Nbrvvood'o Mass., Di- vą. nukentėjusią nuo karės. Atsi- IŠ N ANAI M O, Ii. C., CA X ADA. liai žmogaus protą ir davė
statoma "Mirga," istoriška 4 veikjam vis priekin, ir tolimos žvaigždės
džiojo Lietuvos Kunigai .ščio Keta-j šaukimą parėmė visi su didžiausiu
plačiausią dirvą, kurios niekuomet bus pritrauktos prie žemės skrismų drama. Kadangi oras pasitaiŠis-tas.
Šitas
miestelis
gutučio draugija surengė prakalbas atjautimu,
išskyrus vieną. Veikiai li
kė patogus, tai vaidinti buvo galinepajiegs žmogus visos apdirbti-iš- tulio.
ant
Vancouver
salos,
rugpj. 23 d.. Kalbėtojum buvo, čia pat svetainėje |suiuesta $18.70,
tirti.
ma bažnytiniame kieme, kuris bu(Galilėjaus žiūronas praktistovi
kaliui
tarp
didelių
žinomas p. F. J. B^gočius.
K lai:-; o kili pasižadėjo vėliaus prisidėt
Galilėjus sumušė angštąjį senokoje
vo
patvirtino
butai, ką Koperniko
Tai
speciatiškai prirengtas.
ir turi devynis tūkstančius gyvenvės dangų, davė žmonėms
syti
beveik
visi
Aukos
savo aukomis.
ir
aukavusiu
prakalbų
atėjo
bervbę
genius iškalno permatė ir buvo
vo j)irmas pas mus vaidinimas
tytoju. Lietuviu čia yra 3 šeimynos,
ir priartino jos plotus prie
turingieji vietos lietuviai. Savo] vardai pasiusta "Tėvynei."
musų.
Maža triube-j
apskelbęs
rame ore.
pasauliui.
kalboje p. F. J. B. išdėstė dabar- Išnešta pora rezoliucijų: 1) at- bet ir tos tarp savęs nesutikime lė privertė visą pasauli patikėti Tai visa yra nuopelnas menkutės
"Mirga" yra labai gražus istoriš- tinės karės stovį, jos priežastis,1 sišaukti j šios apielinkės draugijas, gyvena.
tam, kas pirmiaus vadinta tik Ko- triubelės, gulinčios dabar FlorenPer 16 mėnesių tęsėsi čia angliakas veikalas, kuris aiškiai nupie- geografišką,
ekonomišką ir mok- kad bendromis spėkomis surengti
perniko klajone. Vienas žmogus cijos inuzėjuje.
21 d. pašia viduramžių Lietuvos santikius slišką
su tuom mažu
kariautojų padėjimą bei ga- Lietuvos gelbėjimo dieną, kad su- kasių streikas; rugpjūčio
įrankiu turėjo galę i
omu
Iš streikos darbininkai
su
lenkais.
Apart "Mirgos," limas politiškas pasekmes, perga- teikus
kiekvienam
lietuviui sibaigė.
visa žmonija ir pri-i
suklupdyti
nieko nelaimėjo. Kompanijos suvakaras dar buvo pamargintas gra- lėjus Vokietijai ir
versti ja prisipažinti: "Taip.
508. Kiek yra dabar žmonių
Austrijai, kas, ir lietuvei progą prisidėt savo dalemęs
tiko visus streikininkus priimti atžiais monoiiogais ir įvairiomis ei- anot kalbėjo, esą beveik
ant
neabejo- le prie bendro šelpimo broliu, nukenžemes?
klydome. Kopernikas, kurį męs1
Sulyg geografo ir
darbo senomis išlygomis.
lėmis.
Vakaro programas prasi- tinu dalyku. "\ ienok—sakė kalskaitėme bepročiu ir heretiku, buvo statistiko Ernest George Ravenstėjusiu Tėvynėje nuo karės baiseny- gal prie
Darbo j ieškantiems nepatartina j
dėjo monoliogu "Gyvenimas.... bėtojas,
męs turime neužmiršti bių ; 2) kreiptis i 3-čią apskritį,
pasakęs mums teisybę, bet męs ne- \vood apskaitliavimų 1890 m., ant
čia
važiuoti, nes ir vietinių darto
Kova.... Laimė
fakto, jog kuti kariaujančiųjų kad sušauktų visu kuopų ir drau," kuri dekliapatikėjome jam ir nekaltai isjuo- viso žemės skritulio tuom tarpu
be darbo.
mavo p-le P. Spranaičiutė. Paskui pusių nelaimėtų,
kėme, persekiojome jį."
Didžioji ir Ma- giją suvažiavimą Pittsburgc, kai- bininkų yra daug
gyveno
1,487,900,(XX)
žmonių.
p-lė M. Ivinskiutė dekliamavo ei- žoji Lietuvos yra panašios j kaurą po šios apielinkės lietuvių centre.
Buvęs Streikieris.
Koperniko triubelė iš pamatų Pirmąją vietą skaitlingumu užėmė
les ''Trakų Pylis," kuriomis pada- (divoną), padėtą po slenksčiu, kuišrovė ir
kuriai išskaitliuota
amžiais
nes

kul-j

į

j

apvertė
įsistovė- A.:ija,
850,000,
jusį pasauli, pagimdė naujos ga- 000 gyventojų. Toliaus sekė Eudynės aušra, kurios svarbą ir ropa-380,200,000., Afrika—127,
brangumą tiktai dabar dvidešim- 000,000, Šiaurių Ameriko 89,250,
tame amžiuje galime pilnai
apkai- 000, Pietų Amerika—36,420,(XX),
siai išnaikinti, gyvuliai ir turtas užnuoti.
Ir šiądien
lenkiame
Australija su salomis 4,730.000 ir
męs
imti, žmonės išvaikyti.
Griuvėgalvą kaip prieš genialį Koperni- Poliarė Srytis—300,000.
siai, pelenai ir kapai liks mitsų ša- 505.
ką, taip ir prieš didįjį Galilėjų.
Kaip garlaiviai Icovoja su tyrinėti. Todėl pernai Anglija, kuAzija stovi taipogi pirmoje vielies papuošalu. Lavonai
užmuštų ledo kalnais jūrėse? Sale kitu pa- ri, turėdama didžiausį laivyną, yra Toji menkutė triubelė, dabar gutoje savo žemės plotu. Toliaus
linti Florencijos gamtos
vyrų, moterių, senių ir vaikų duos
istorijos' eina Afrika, Pietų Amerika, Šiauvoju keliavimo jūrėmis svarbią vie- daugiausiai užinteresuota saugiamaistą žvėrims ir paukščiams, ir
muzėjuje, Italijoje, kiekvienam kultą užima taip vadinamieji keliau- me plaukiojime, įtaisė tam tikrą
rių Amerika, Poliarė Srytis, Eutiros draugui yra brangesnė ir
gal tik kur-ne-kur užtiksime bair galop Australija su salojantieji ledo kalnai. Kaip parodė laivą, kurio, tikslu yra plaukioti po
svarbesnė už milžiniškas ir milio- ropa
daujančių lietuvių saujalę, pasibai- atsitikimas su
"Titanie," šiauriniąją Atlantiko dali ir tyrimis.
garlaiviu
gus tai titaniškai kovai."
Todėl, kuomet, susikulus su ledo kalnu, nėti ledo kalnus. Tam tikslui pa- ntis kainuojančias viso pasaulio
nurodė kalbėtojas, reikalinga pranes
pirmoji at- Paduodamos žmonių skaitlinės
Atlantiko jūrėse žuvo suvirs pus-i ruošta garlaivis "Scotia," kurisai triubas-kanuoles,
dėti tuojaus veikti, idant sutvarkyti
nešė naują gyvenimą,
šviesesnę ga- šįmet yra žymiai paaugusios. Suantro tūkstančio žmonių, pavojus 1903 m. buvo panaudotas kelionei
tnusų politiškus reikalus ir šelpimą
dynę,
prakilniausią
laimę
tyrinė- lyg tų skaitlinių, dabar Azijoje
nuo tų plaukiojančių ledų laivams pietų poliarių jūrėse.
Tai yra nebei atbudavojimą išgriautos šalies.
jančiam
o antro- yra suvirs 917,700,000
žmogaus
protui,
gyventojų,
didelis
labai didelis.
laivas, 375 tonų svaros, bet
Tas galima busią geriausiai padary- yra
sios yra nelaimės, skurdo,
suvirs
Europoje
451,975,000,
vargo
kad jisai gali išlaiPatjs tie kalnai yra keliauninkais sustatytas taip,
ir
mirties motinomis, žmogaus Šiaurių
ti, sušaukus visuotiną seimą.
Amerikoje—suvirs 133,
reikalui ištikus, ledų spaudikyti,
iš tolimų poliarių vandenų.
Jie
Kalba buvo entuziatiskai priimta,
(XX),000,
proto
vaisių
Afrikoje—suvirs
127,000,
naikintojomis.
Ant
laivo yra įtaisyta gera ir
mą.
yra ne kas kita, kaip tiktai skeir kuomet kalbėtojas prašė
Mahometo pasekėjai keliauja i 000, Oceanijoj (Australija ir vitoli siekianti bevielio telegrafo stoklausy- veldros ledo
plotų, kurie dengia
kad pamačius šventąjį mu- sos žemės snlos)—suvirs 53,000,
tojų, idant mestų prasivardžiavimą
tis.
Laive taipogi yra hydrogra- Mekką,
Po žodžiu skepoliares
jūres.
000
ir Pietų
Amerika—suvirs
"šventakupriais," '"šliuptarniais,"
fas (vandens tyrinėtojas), meteoro-! sulmonų akmenį Kaaba. Musulmokarnui tasai akmuo brangesnis už vi- 50,000,000;
viso
"tautiečiais" ir "cieilikais," nesą veldra čia reikalinga suprasti
labo—suvirs
ir
gamti- sus
tais milžiniški ledo plotai, kurie liogas (oro tyrinėtojas)
nes
šalis
1,733,000,000.
pasaulio
iš
turtus,
musų tėvų
jį jam
reikalauja musų atsiskiria nuo
ninkas—visi tris pirmos rūšies mokbendros ledo masos
suteikė.
soldariškos pagelbos, rodos, kad
dangus
i
Galilėjaus
slininkai.
Sulygindami antrasias skaitliTyrinėjimams daryti triubelė šviesaus
ir, ačių jūrių sriovėms. plaukia liniš musų tarpo vienu sykiu
proto garbintojui nes su
laive yra visa eilė
išnyko kui ekvatoriaus.
pirmomis, męs matome, kad
laboratorijų.
per ištisus metus įsigyvenę nesusiLaivas visą laiką plaukioja jūrėse. yra nesulyginamai brangesnė, nes' ypatingai daug pasidaugino žmoTie plaukiojanti kalnai, susitikus
ne
ją dangus suteikė, bet ji pa-i nių
pratimėliai, ir męs pasijutome visi
Jeigu pastebiama ar nujaučiama,
Azijoje, Europoje ir abiejose
skaudžiai užgautos tautos vaikais. laivui su jais, yra pavojingi dviemi kad kur nors
dovanojo mums dangų, naują. pla-|
Afrika pasiliko prie
leAmerikose;
yra
plaukiojančio
Kuomet vanduo yra
ir begalini; dangų, kurisai
Sis visuotinas susirinkimas priėmė atžvilgiais.
pa-' senųjų skaitliniu ir iš trečios viedo plotu, tuoj aus duodama žinia tų
už išlaukinį orą. vandenyje
šiltesnis
staraisiais trimis šimtais metų žingp. F. J. B. paduotą žodžiu mažtos perėjo į ketvirtą, leisdama Šiauledo dalis greičiaus tirpsta, esantiems toje jūrių dalyje laivams snis už
esančioji
žingsnio atvėrė nustebindaug sekančią rezoliuciją: "Karių Amerikai save aplenkti.
ir kalno lygsvara pasidaro labai apie gic-siautį pavojų. Kadangi pa- tam
žmogaus protui didžias sadangi politiškas stovis Europoje
tįs ledai, jųjų kilmė ir plaukiojiTuomet
užtenka
nedidelio
vo geimui
Skirstant pagal rases, mongolų
dabartiniame momente yra tokiame silpna.
paslaptis.
mo keliai ir t. t. nėra iki šiolei išMažutis Galilėjaus žiūronas, ga- skaitlius statvtinas pirmon vieton.
bjauriame chaose, iš kurio męs lie- pajudinimo, kokį galėtu suteikti tirta, tai
esančiųjų "Scotia" mok- lėjęs vos 30 kartu
laivo palytėjimas, tam. kad visas!
tuviai, varginami per šimtmečius,
padauginti, pa- Truputį užpakalyje stovi arianai
tikslu
yra daryti reikalin- rodė
milžinas kalnas apsiverstų ir lai- slininkų
žmogui Jupiterio palydovus, (indo-europiečiai), prie kurių męs
galime pasinaudoti, ir kadangi atnei
mažą luotelį, pasiustu gieji tyrinėjimai, kurių pagelba ti- Mėnulio kalnus ir Saulės dėmes. priklausome. Trečią vietą užima
sakančiausiu budu butų susiva- vu.
kimasi vėliaus prašalinti arba bent
Nepasitenkino jisai tuom. Gali- murinai (nigeriai). Toiiaus seka
žiuoti visų lietuvių Amerikos at- dugnan. Šisai pavojus tačiaus nėsumažinti gręsiantį j į dabar garlaira taip
antrasai.
didelio,
kaip
Kaip viams
lėjus pamatė, kad ir artimiausioji semitai, mala j iečiai, Amerikos instovams rptarti kelius, kuriais męs
pavojų.
žinoma, plaukiojantis ledas pažemės kaimynė, Veneros plianeta, dijonai ir galop Afrikos iiotcntoprivalėtume eiti, ir ką turime daryDED
aštuoniomis
dalimis
buna'
prastai
turi tokias pat fazes,
ti, kad pagelbėti varge paskendukaip ir mū- tai.
506.
ir
tikt:;i
paskendęs
raKaip
Mėnulis.
padaryti
vandenyje,
mokantį
Tiktai tai. ką Galivie-Į
sų
siai Lietuvai, męs, Norvvood'o,
na
dalis stovi augščiaus van- šyti visai nemokančiu?
Puikų lėjų- patyrė, buvo didžiausia revoMass., lietuviai, susirinkę skaitliudens paviršiaus.
Dažnai atsitai- "triksą" galima iškirsti kokiam liucija, žmogaus proto
atkreipimu
je apie (">00, be skirtumo politiškų
KLAUSIMAI.
nors savo
draugui, kuri-ai mėgsta iš klaidos šuntakio Į platųjį keir tikėjimiškų pažvalgų atsišaukia- ko, kad vandenyje esančios dalis užima daug didesni
509.
Kas tai yra Perpetitu m
plotą negu girtis ar didžiuotis savo mokslin- lią teisybės.
me į Amerikos lietuvius ir
jų orMobile?
gumu.
<
Jus jam galite prirodyti,
ialilėjaus triubelė nepasiliko amganizacijas, kviesdami ;ušaukti vi- riogsojančioji viršuje. Tokiu bu- kad
du laivas, nei neprieidamas
nei savo pavardės
jisai
žinai tokia mažutė. Tartum
prie
510. Iš kur paeina žodis "orNew
negali
York'e
nevėgyvas
suotiną seimą
liaus kaip spalio mėnesio pradžio- matomosios dalies, gali atsimušti į pasirašyti, o apie ką nors daugiaus žmogus, augo ir augo jinai, kol kestrą?'"
nėra ko nei kalbėti.
Jisai, be abe- nepasiekė šiądieninių milžinų tele- 511. Kokius
je. Seimo surengimą, męs mano- išsikišusiąją povandeninę dalį. 'los
Įstatus turi Suv.
dali" kai-kada turi jonės, panorės eiti laižybosna su
povandeninės
skopų. Trisdešimties'kartų padime, atsakančiausiai butų tuoj pakasi ink atsivedimo?
J'alstijos
imti į savo rankas T,. S. S., S. L. aštrius kraštus, kurie gali, tartum jumis, kad prirodžius, jog ką-ką, dinimas išaugo j dešimts tūkstan512. Koki 15 miestų yra dilaivo dugną arba bet savo pavardę mokąs pasirašyti. čių
Mėnulio 375,000 kiliometrų
A., T. M. D. ir S. T.. R.-K. A. peiliu, perskrosti
džiausi
buk
sutikite
atsipasaulyje?
su
šoną.
Nesibijokite,
toli
nuo
Spėjama,
žemės Galilėjus savo žiuropanašiai
jojo laižykomitetams per savo Įgaliotus atbomis:
su
tikrai
"Titanie'u."
tikę
jus
nu
laimėsite.
sumažino iki 125,0*30 kilio- (Atsakymai bus kitam numeryj.)
nelaiminguoju
stovus Nevv Yo:k'c."
Pastebėtina, kad Atlantike tų le- Padėkite ant stalo popieros lakKad nonvoodiečiai mano tai, ką do
kalnų plaukioja labai daug, ir štą ir prieš jį pastatykite veidrodį.
sako, patvirtina ir tas, kad, para- kai-kada jie pasiekia tolimų pie- Popieros lakštą uždengkite iššalies
ginus p. F. J. B., tuoj likos su- tinių sryčių. Pacifike gi, atpenč, kita popiera arba
knygų glėbiu,
rinkta 15 dol., kuriuos turi savo atvirame
vandenyne tų kalnų be- taip kad "mokslinčių
nematytų
rankose Keistučio dr-jos iždinin- veik nėra. Šisai skirtumas
pasiaiš- popieros, ant kurios jisai rašys.
kas, kol visuotinas seimas neap- kina tuom, kad Atlantikas plačiai Tuomet pakvieskite
jįjį žiūrėti į
rinks centrališkojo iždininko. Ki- susisiekia su
poliarėmis jūrėmis, veidrodį ir rašyti. Veidrodyje jitos organizacijos taipogi privalėtų ir ledams tokiu budu atdari
platus sai matys rašomąją popiera ir savo
skirti ir rinkti aukas, kad dele- vartai Atlantikan.
Pacifikas gi ranką su piešcliti ar plunksna. Jus
gatai atvažiuotų nebe su tuščiomis susieina su šiaurių jūrėmis tiktai galit buti tikri, kad kol jisai žiūTci norite dasižinoti, kas dabar Lietuvoje derankomis.
siauroje Beringo pertakoje, kuri rės į veidrodyje atsimušančiąją
dasi,
J. Pakarklis,
kaip ir kur Europoje karė siaučia, tai
skiria Ameriką nuo Azijos. Tokiu savo ranką, jokiu budu
nepajiegs
užsirašykite
Viso susirinkimo budu ledams iš šiaurių jau toli-gra- nieko išdaryti ant
popieros, ant kuįgaliotinis.
jžu nėra tokios progos pasiekti Pa- rios kitokiose sąlygose jojo ranka
labai mitriai galėtų vaikščioti.
Kasdien
P. S.
Nors prijaučiu, kad ši [atiko vandenyno. Dauguma plauPacifike
□BO
tie.
ledų
yra
musų rezoliucija ne visiems lygiai kiojančiu
j kurie žiemos metu pasidaro šioje ?07. Kur yra pirmutinis tepatiks, kaipo pilnai praktiška
Beringo pertąkos pusėje. Uct šie leskopas? Trjs šimtai ir keturi
(? Red.), bet tikiuosi, kad ger- !į ledai
nėra labai dideli ir nesutei- metai praėjo nuo tos
valandos,
biamoji visuomenė priims ją kaipo kia
laivams tokio didelio pavojaus, kuomet
nemirtingasai
Laikraštis "AM ERIKOS LIETUVA" išeiGalilėjus
gerų norų obalsį.
kaip kad jųjų broliai Atlantikc.
pažvelgė dangaus erdvėsna akim,
na kasdien 4 valandą po pietų ir paduoda visas
Apie ledo kalnų prisiartinimą teleskopu apginkluota. Tasai monaujausias žinias ir telegranius tos pačios dielaivas visuomet gali žinoti.
Jei mentas reikalinga skaityti vienu
nos is karės lauko.
IŠ BRIDGEVILLE, PA.
Tiktai šiame laikraštyje
vandens temperatūra staiga atvėsta, svarbiausiųjų visoje žmogaus prorasite naujausias ir tikriausias karės žinias.
Nelaimė.
Visuotino seimo rei- jei be jokios matqmos
priežasties to plėtojimosi istorijoje. GalilėTndėl užsirašykite "Amerikos Lietuvą" tuokaluose. Darbai. Rugpjūčio 21 d. atvėsta ir oras ir
drauge su tuom jus savo žiūronu kartą ant visados
ir gausite ją ltsdien pačtu j save namus.
jau
nelaimė patiko SLA. 90-tos kp. pasirodo
ūkanos, tai paprastai skai- sutruškino senasias žmogaus paKaina vienam mėnesiui
$ .50.
sekretorių Stasį Bakaną. Kasyklo- toma tikru ženklu, kad kur nors žiūras į visatą. Tame momente
Dviem mėnesiam
1.00.
se bedirbant, krito akmuo ir išnari- arti
yra ledo kalnų. Jeigu laivas amžinai griuvo tai, į ką žmonės išPusei metų
2.75.
no jam
koją. Išvežus lauk iš ka- bus užtektinai atsargus ir dabos tisais šimtmečiais tikėjo. Maža GaVisam metui
5.00.
sykių, tuoj pribuvo 2 daktarai ir šiuos ženklus, tai jisai visuomet lilėjaus triubelė padarė lai, ko diir
Užsirašydami, siųskite prenume atos mokoją atitaisė. Sužeistasai 4 dienas gali lengvai išvengti kaimynystėje džiausios šių laikų kanuolės nckesti drauge, Money Orderiu arba pinigais
išgulėjo negalėdamas pasijudinti. esančio ledo, kadangi paprastai tie pajiegtų
padaryti.
Krišpolinis
registruotame laiške adresu:
Dabar jau pradeda vaikščioti su ledai neturi labai didelio
greitu- dangaus skliautas, kuriuom žmo-

jau ne vie- rė malonų įspūdį klausytojuose. rį tryps ir naikins rusai ir vokielabai gerai. čiai, eidami ir grįždami atgal.
nas drąsus tyrinėtojas pasiliko ant Dekliamacija pavyko
Po to prasidėjo "Mirgos" vaidi- Lietuvos laukai bus, o
būdas
Ir
11
gal jau yra,
taip
j staugimo
amžių.
Visi nurtypti, sodžiai išdeginti, triobėvisi kaip pagal nimas, pagirtinai atliktas.
pat ypatingas
kur

tyruose,

go

duotą ženklą sustoja,

pasitikusio

nei

balso....

vieno aktoriai savo roles mokėjo atsakančiai. Vaidintojai buvo sekančiai pasiskirstę roles: p-lė B. Šle-

tokio sustojiMirgos rolėje (gerai
šunįs viens-ki- gaitaitė
Bilpastebia visi ty- vaidino), p. B. Liebotias
buvo
jo judėrinėtojai- tai tą, kad lojn^o budai gėno rolėje (geri
P. Laurinavičiutė
jimai),
p-lė
nevienodi.
Alkis,
šunų
tų
kiekvienas jaus- Onos ir Mostevo rolėse (atsižymėmeilė, žaismė
šuns jo aiškia kalba), p. K. Ivinskis
mas suteikia ypatingą toną
Vytauto ir Proškos rolėse (neblobalsui.
gi
judėjimai, bet kalba suvisai neBaigiant .šį straipsneli, reikia paaiški),
p. A. Vastokas su p-le M.
sakyt dar, kad likimas tų, dalyIvinskaite
labai
kareivių rolėse (iš
vaujančių expedicijosc šunų
buvo išskirti,
visi
jųdviejų
negalima
ir labai neužvydėtinas. Beveik
kuriuo
kareiviu
buvo
mereina').
Exjie žųsta iki kelionės galui.
Vilkelis
p.
Gimbuto
Juozapas
viepcdicijos pradžioje daugiausia
rolėje
(nors
maistas.
mokėjo rolę atmintitos ir svarumo užima
bet silpnai vaidino ir kalbėnai,
dalis
Pakeliui maistas mažinasi,
Dar reikia priminti,
Šunų pasidaro netik kad neberei- jo tyliai).
kad
šie
tai mokyklos
tuomet
vaidintojai
kėbli.
ir
Jie
kalinga, bet
dar
mokiniai,
jauni.
atiduodama
mėsa
Tarp veiknušaunama, o jų
smu,
kurių
"Mirgoje"
yra keturi,
jų broliams-šunims pasistiprinti.
buvo dekliamnojamos eilės.
Fo
keliavimo
reikia
Gi kartais
mainyt
akto sakė eiles p-lė B. Kerpirmo
iššaudovisi
buva
ir
budai,
Šunjs
bedaitė
"Mergelė Rutų Daržemi. Atsitinka ir taip, kad jų poAntra dekiiamavo Ona
ui lyje."
iš
bekovodami
paskutinių
nai,
Kokios

priežastįs

—

Ar supranta
tą ?.... Bet vieną

mo?

—

—

—

—

—

—

—

dėlei,
bet už savo gyvybę, pamažu suvartoja juofc sau kaipo maista.
N,
nebe mokslo

likimą, jau

savo

Johnsonintė (Lietuvaitė?

Red.)

—

"Vilnius" (išpildė gerai: b;lsą kilnojo tinkamai ir aiškiai kalbėjo)..
Po antro akto buvo dekliamuota:
"Ant Vytauto Kapo;" p. I.. Nor-

kevičiukas jj gerai atliko. Po jo
POPIEŽIUS, BEp-lė V. Feiziutė padekiiatnavo
NEDIKTAS XV.
"Sv. Jurgio Kareiviai" (neblogai).
Ant
kataligalo po trečio veiksmo p-lė A.
Susirinki Ryme visų

NAUJASIS

—

kiškų kraštų kardinolai, vietoj pa- Petrošiukė, dekiiamavo "Paliaukisi mirusio rugpjūčio 20 d. popie- me, Broliai, Vaitoti Šiądien;" atliko neblogai, bet
reikalinga buvo
žiaus Pijaus X, jo įpėdiniu išToliaus B. Šledaugiau
gyvumo.
rinko
archivyskupą Bolognos,
labai
gaitaitė pasakė
gražias Prankardinolą Giaconno Della Cbiesa. ciškaus Vaičaičio
eiles:
"Apie
Jis priėmė vardą Benedikto XV. Keistutį ir Jagailą," kurias labai
Naujai išrinkta katalikų bažny- gerai atliko; gavo iš publikos gėčios galva, arcliivyskupas Giaco- lių bukietą.
Dekliamacija buvo
tto (Jokūbas) Della Chiesa gimė atlikta, pianui pritariant.
Įspūdis
lapkričio 21 d.. 1854 m., taigi, klausytojuose gavosi gilus. Šisai vakaras parodė p-lę Šlcgaitaiį popiežius patenka jaunesnis netę gabia artiste esančią. Šis vakagll visi trįs prieš jį buvę pasku- ras
gerai nusisekė iš visit atžvilgių:
tiniai popiežiai. Gimė jis vietoj oras
buvo gražus, publikos buvo
Pegli, Gcnoas diecezijoj; 1S78 m. daugybė, net sėdynių neužteko, ir
bu- programas atlikta su pasisekimu.
tapo kunigu. 1.883 >r i8x7
%*o

nunciaturos sekretoriumi Is-

Buvo tai

pirmas taip didelis vašioje apielinkėje. Kiek teko
dinolo Ratnpola.
matyti, visi atsilankiusieji buvo
Jis taipjau, kaip ir pasimiręs labai užganėdinti. Programni papopiežius, prigulėjo prie taip va- sibagus, susirinkusieji linksmai
dinamo modernizmo priešų. Bu- praleido laiką, bežaisdami visokius
lietuviškus žaislus ir šokdami lieriamas
dar archivyskr.pu Botuviškus šokius. Publika išsiskirlognoj, 1914 m., jis išleido laišką stė
apie 12:00 vai. Prie šio vakal katalikus, kuriame smarkiai iš- ro rengimo daugiausiai
pasidarbapeikė šokį "Tango," ir jį šokan- vo vietos lietuvis moksleivis, lan-

panijoj,

o

paskui sekretorium

kar- karas

čius.

kantis "R. T. Crane H. S." Chica170 metų praėjo nuo popiežia- goje, p. B. G. Liebonas. Jisai abelvimo Benedikto XIV. Tas taip- nai yra uolus darbininkas vakarų
ir taip pasilinksminimų rengime.

gi

buvo

Bolognos archivyskupas.

Kepoteu:.

TIKRAS BUDAS IŠNAIKINTI

PRIEŠUS.

IŠ MAHANOY CITY, PA.

Prieš

Kynijos imperatorių su- Parapijoje. Darbai.
RugpjliIcilo didelis skaitlius jojo pavaldi- čio 30 d. vietos
lietuvių katalikų
nių, ir jisai davė žodį, kad išnai- parapijoje buvo pirmoji mažų vaikinsiąs visus savo priešus. Labai kų koiminija. Vaikučiai sudarė
nusistebėjo ir susiraukė impera- diktą pulkelį. Prirengė juos visus

prie pirmos komunijos vietos klepatarėjai, kuokun. V. Dargis. Už padėbonas,
met jisai pasiūlė dovanoti visiems
tąjį darbą parapijonai yra jam dėtiems, kurie padės šalin ginklus ir
kingi.
toriaus

draugai

pasiduos jam.

ir

Tai visi maištinin-

kai padarė, ir

daugelis jųjų inėjo
Imperatoriaus malonėn. "Kaip!"
suruko vienas vyriausių imperijos
ministerių: "'ar jusų didenybė ne»pskelbė, jog išnaikinsite visus savo priešus?"
"Taip," atsakė
imperatorius: "ir aš taip padariau.
Aš daugiau neturiu priešų:
jie visi yra niano draugais."
—

Darbai čia pusėtinai eina.
atvažiavusiems darbas

tur

gauti.

Iš ki-

galima
Uždarbiai, kaip anglių ka-

syklose, neprasti.
P. B. Parapijonas.

IŠ XORU'00n. MASS.

Pašnekėliij Kampelis.

I

—

Didžiausia Kare!
Kur?

Lietuvoje! Musiį Tėvynėje

Einančią

"Amerikos Lietuvą"

"

lazdomis.

mo.

nės

gaubė žemę

ir save,

nuo

vieno

tos

Rugpjučio 30 d. SLA. 90-toi kp. Ik* dabartinčj'i komunikacija jū- triubelės palytėjimo sutrupėjo; ne
Dėlei visuotinojo seimo.
Kilus narių pasidarbavimu buvo sulaukrėmis, kaip žinoma, yra labai grei- sutrupėjo net, bet į dulkes pavirEuropoje karei, męs lietuviai ne- tas viešas Bridgevillės lietuvių su- ta, ir nėra laiko atsargumui ir su- |to, ir prieš žmogaus akis
stojosi niegalime nieko neveikdami sėdėti, sirinkrnns pasitarti kaaUnlc dabar- stojimai visiems tiems ženklams ikuom neišmatuojama ir
neapima

'Amerikos Lietuva"
3252 So. Halsted St.

C'nicago,

III.

er ir

toje pacioie svetainėje. ChoProgramas, platus ir Įvairus, susi-! Juliau Chrtizek, tapo užmuštas. kaslegarnėje. Telegramas sakė, jei atribana
)
repeticijos atsibuna
dėjo iš dviejų dalių. Pirmajai <la-! Tananevičiaus šoferis, Albertas suuus neatsišauktu mnu laiku, tai 7:30 vai. vakare. Teatrų seredomiB,
repeticijos
liai parinkti buvo beveik išimtinai Przybuick, kuris minėtą žmogų tėvas bus sugrąžintas Lietuvon. tsibuna pėtayfiiomiB, 8-tį /al. vak.
Išvažiavimas. muzikaliai gabalėliai. P-lė Tutu- užvažiavo, tapo suareštuotas, bet <iriebėsi gelbėti tėvą; bet buvo jau Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei
įnylito prasilavinti dailėje, kaip tai
6 d. Leafy liutč gan vykusiai paskambino pia- vėliaus buvo po kaucija paliuostto- pervėlu: žilagalvis
panešęs .linose ar teatrų lošimuos^, tai kvie-

Parsiduoda.
Parsiduoda:—Barzdaskutykla labai
Antrų runki; namų
pigiai; lietuviu ir lenku apgyventoje daiktai, labai pigiai; priežastis: mavietoje, dėl ligos.
no vyras išvažiavo į kitą
miestą, liTel. Yurds 38u3
4538 S. Honore st. kau viena, man
nereikalingi; atsi-

VIETINES ŽINIOS,
SLA.

11

—

Apskr.
Senelis,
Nedėlioję, rugsėjo
Grovc darže, Willow Springs, J11., nu pora veikalėlių.
vargus kelionės j 'Ameriką, buvo čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių
Toliaus, p. tas.
Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K.
jvyko SLA. Antrojo Apskričio Pratapas, moksleivis, turėjo pra- Tananevičiaus automobilius buvo išsiųstas atgal.
nevieu tik užsiima dainomis, lošikuopos išvažiavimas, prie kurio il- kalbu temoje "Moksleivija ir mes." apsaugotas nuo tokiu nelaimingų Kodėl taip atsitiko? Nes sudus mais, bet taipogi ir pa?elpa ligole.
Taigi, kiekvienas lietuvis Ir lietuvaigai ir rūpestingai ruoštasi. Prie Skambinamų instrumentų (balalai- atsitikimų Fidelity Liability Insu nesuprato telegraino. Jeigu jisai te privalo
prisidėti prie jo auklėjimo.
butu
"Lietuvos"
šio apskričio priklauso Susivieniji- kų, mandolinų ir gitarų) orkestrą rance Kompanijoj.
turėjęs
žodyną,
Su pagarba,
J. L. A. T. K.
mo kuopos kaip iš Illinois, taip ir suteikė keletą gabalėlių, tarp jųjų
butų galėjęs suprasti tclcgramo turiŠOKIŲ MOKYKLA.
aplinkinių valstijų. Nors išvakaro porą gražių. Ponas Naujalis pa- ■Įvairumai. Namų statymo kon- ni ir taip didelės nelaimės nebūtų Mokinu nemokamai
visokių šokių,
arba
neir per naktį lijo, tačiaus išvažiavimo dekliamavo
panašią
inonoliogą "Dzūkas traktorius Kasparaitis prieš kiek patikęs. Tokią
Valco, T\vo Step, Tango. Danek ir kidiena išaušo labai g ra/i. Visa die- Amerikoje." Užsibaigė pirmoji da- laiko padare sutartį su viena ypata laimę. dėlei anglų kalbos nesuprati- tokiu. Pirmas lietuvių šokių mokytoj
jus Amerikoje prof. Julius Silsko.
na buvo tokia, kad geresnės iš rug- lis vokalitt duetu, kuriame p-lės E.
statyti namus, ir pinigai kontrak-j mo, gali kiekvienas turėti. Kartais Kviečiu atsilankyti, kol yra nemokasau
ir
dalyką žmogus gali pra- mai, nes toliaus reikės mokėt. Adresėjo vargu galima tikėtis. Išva- O. Kudauskaitės, pritariant pianu toriui buvo užmokėti iškabto. Na-j svarbų
nežino anglų kalbos. sas:
žiavime dalyvavo ir kinematogra- p-lei P. Rudauskaitei, padainavo mas pradėta
žudyti,
jei
bet
statyti,
nepabaigta. Į
Julijonas Silkauskis,
antrašu:
Lietuva l'ub.
su
iš
fistas p. Račiūnas, specialiai
paprastu savo pasisekimu porą Kasparaitis, sakoma, nežinia kur Parašyk
ry1127 So. Desplaiu st.. kampas Bunker
3252
So.
Ilalsted
st., Chicago, st., arti 12-tos ir llalsted
tų atvažiavęs krutamiems paveik- veikalėlių.
Chidingęs.
gat.
| Co.,
slams traukti.
Antroji dalis susidėjo iŠ vien- Praeitų metų spalio mėnesyje 111., ir pareikalauk uždyką knyge- cago, 111.
Sulyg programo, 11 vai. prieš veiksmės komedijos "Šalaputris," prasišalino nežiua kur Chicagos | lės apie žodyną. įgijęs žodyną,
piet turėjo buti imami krutami pa- smuiko solo ir "Stepuko" (p. Stuo- lietuviams gana gerai žinomas lie- busi apsaugotas nuo daug nelaimių
veikslai prie miesto rubežiaus; gis sulyg programo turėjo dainų v tuvis kontraktorius Prekšaitis.
iš
ti
vakaro
bet,
solo,
karų prie
kaip
vedėjas
paskui vėl, išlipant
Karpindcris. CERI AUS NEGU DAKTARAI. Pajieškau savo draugu, paeinančių
iš miestelio Klovainių, Panevėžio
Leafy C iro ve daržo. Ar juos ėmė paaiškino, dėlei nesveikatos turėjęs
paTai ką sako p. Jonas Drahotai
—nežinau, kadangi kiek pasivėli- atsisakyti).
vieto, Kauno gub. Norėdami plačiau
AČIU.
čia
laiške:
"Mano
paduodamame
dasižinoti, kreipkitės adresu:
Pasnau atvažiuoti prie pradžios.
"Šalaputris"—tai trumpa kotne- L. R. K. M. S. IIT ir V
Stan. Stasunas,
pati sirgdavo visą laiką, bet nuo to
kui buvo imama paveikslas automo- dijėlė, turinti keturis vaidintojus.
vitaria
"ačiū"
190 Southern av.,
kuopos
nuoširdų
Muskegon, Mieli.
vartoti
Trilaiko,
kaip
ji
pradėjo
bilių, įvažiuojančių j patį Leafy! Turinis menkas, bet patsai veika- j siems tiems, kurie malonėjo dalynerio Karčiojo Vyno Elixirą ji
Pajieškau savo pažįstamo, StanisloAutomobiliai buvo lėlis gan gyvas. Vaidintojai (pp. vauti musų
Grove daržą.
parengtame iškilminvo Petkevičiaus,
parap., Šiauir
sveika.
jaučiasi
gerai
yra
Jai lių pav., Kauno Šaukėnų
Vaitekūnas ir Briedis ir p-lės L.
gražiai papuošti vėliavomis.
gub. Gyveno Cbicago vakaro programe, rugpjūčio
Triuerio
Karčiojo Vyno Elixiras; goje Turiu svarbų reikalą. AtsiSusirinkus visiems, pradėta pra- Žilvičiutė ir M. Montviliute) visi 10
d., Chicagoje, Šv. Jurgio par.
Su šaukti adresu:
yra geresnis negu daktarai.
kalbos. Jas pradėjo Dr. Kutkaus-' gerai chiragicčiams žiriom i ir reko-1
svetainėje.
A. Jonaitienė,
Sarona,
Drahota,
pagarba. Jonas
kas paaiškinimu apie lietuvių vė- mendacijų nereikalauja. Bet—pa218 N. Walnut st.,
Su pagarba,
Duąuoin, 111.
\Vis." Męs labai dėkingi už šitą;
liavą. Sekančiu buvo p. Gabrys, prasta yda!—kai-kurie silpnai žinoIII ir V kuopiį valdyba.
Pajieškau savo brolio Kazimiero
laišką, prie kurio męs norime pri- Buzio,
gan ilgoje kalboje palietęs lietuvių jo savo roles. Tuom daug sumapenki metai kaip Amerikoje.
kad
šitas
tikreikdurti,
žinta
preperatas yra
Metai atgal gyveno Bostone, Mass.
gyvenimą Amerikoje, SLA.
komedijėlės gyvumas. Smuišmę ir reikalingumą visiems, kaip ko solo atliko p. K. Bigeliukas. REDAKCIJOS ATSAKYM/h. rai grynas ir kad jis turi geriau- Atsišaukti adresu:
Stan. Buzis,
sias pasekmes daugelyje ligų, kupa vieniems lietuviams taip ir drau "Stepukas" (p. Brusokas), kaip ir
Box l'Z,
Ražiena Rudenėlis.
Southwest, Pa.
Rašydami
p.
Bet
rios
dėtis.
be
gijoms prie jo
ypatingai visuomet, pabėrė publikai visą mai- korespondenciją, stengkitės padavinėgalima išgydyti
gydytojoj
\V. ar P. Simanavičiaus
apsistojo p. (iabrys ant dabartinės šą juokų. Tema buvo labai "up- ti faktus. Pamokinimams ir išvadų pagclbos. Staigiuose sunegalėji- ir Giminės
D. A. Dambrausko, paeiną iš Kaukarės Europoje, josios svarbą ir -to-date:' kaip pasisekė jam da- išdėstymui pavedami yra straipsniai. muose, nužudžius norą valgyti, no
gub., išgirs sau gerą naujieną, jei
Jus neblogai rašote ir pabandykite raįtekmę busimamjame lietuvių gy- bartinės karės metu atkeliauti su šyti toliaus. Už raštelį ačiu. Lauk- kliūtyse po valgiui, užėjus silpnu- jie parodys savo giminingumą su
venime. Laike prakalbų estrada ir visokiomis klintimis iš Lietuvos per sime daugiau žinių iš jusu apie ap- mui ar širdžiai pykstant, jį reikia augščiaus paminėtais pasimirusiais
vyrais, prisiųsdami žemiau paduotu
lamo vietos lietuvių gyvenimo atsitivartoti. Gaunamas aptickose, Chi- adresu:
susirinkusioji publika buvo nuim- Vokietiją Amerikon.
kimus.
ta krutamuose pavciksKtose.
xCsRex. Glendenning,
Žmonių vakaran, nežurint lietin- p. J. Shepard (Chicagoje). Jokiu cagoje, 111. Vartok Triuerio Litrada buvo marga įvairiomis vė- go oro, susirinko didelis būrys. budu negalime suprasti, ka Tamista nimentą nuo visokių skausmų rau- R. F. D. 146 Florin, Sancto Po., Cal.
norite pasakyti.
Meldžiame parašyti
liavomis, tarp kurių matėsi Dr. J. Pradžia suvėluota valandą ir pu- aiškiau.
Kaina 50c;
$10 RADYBŲ.
menyse ir suna'riuose.
Basanavičiaus pasiūlyta raudonoji sę.
Pajieškau savo vyro Simanavičių
Programui užsibaigus, buvo p. R. (Baltimore). Peržiūrėsime, pasiunčiant 60cf
Petro, iš Cižinu
Pr.inas Piiistis.

šaukit
Kas turi $500 gali

3232 So. Halsted st.

Ant pardavimo:—smuklė, po num.
2401 So. Oakley av.; labai
geras biz-'
nis lietuvių apgyventoje
Su

vėliavos.
Prakalboms pasibaigus, "Birutės"
draugija paruošė žaislų, kurie taipo-

draugijos

gi neaplenkė kinematografisto

ka-

meros.

Kuomet galop programas pasi-

baigė,

po trumpos pertraukos pradėta šokiai ant tam ti :ros vasarinės verandos.

Peržiurėsim, ir
Buvęs. \
ką galėsime, sunandosim.
SKUBIAI UŽSISAKYKIT, NES
Peržiūrėsime,
p. R. Katalikas.
DABAR LAIKAS!
Ruošiasi prie Seimo.
p. V. R. Delianis. Taip pat.
Iškilus didžiausiai Europos karei,
Stasis.
pat.
kokios dar pasaulis nėra matęs, visi
Federacija uoliai ruošiasi prie sa- p.p. St. G-kasTaip
(De Kalb, III.). Taip įdomauja sulyg' (o: Kodėl ta karo
vo kongreso,
su
kuriuo
šausykiu
pat.
iškilo, kas ją pradėjo, kaip tvirtos
kiama taipgi dar ir politiškas
p. J. H. Alikoniui. Peržiūrėsime.
yra valstybės, kurios kariauja, ir 1.1.
Tų klausimu laikraščiuose, nei dienseimas, kuriame žadama aptarti
raščiuose, mokas dar pilnai neišaišLietuvos
reikalai. Centpolitiškieji
kino, o su jais susipažinti reikia, nes
ten už tolimųjų jūrių, karėjo žuva
ralinio komiteto
Federacijos na-

"Apšvietos" šokiai.

ira

Šokiai

nusitęsė

vakaran.

Ten

Katalikų!

toli riai,
gyvenanti Chicagoj, sumanė
sušaukti pereitą subatą susirinki-

nors ne tiek, kiek tikėmą, kuriame išrinkta tam tikra
didelis
buvo
tasi,
būrys. Tikrasai komisija surengimui ir sušaukimui
skaitlius sunku yra pasakyti, taprie Federacijos atsibusiančio seičiaus vi>gi galima spėti, kad skait- mo.
linė bene buvo augščiaus dviejų
Komisijon inėjo kun. F. Serafitūkstančių. Tarp suvažiavusiųjų nas, l)r. Rutkauskas, S. Tananematėsi ypatų iš kitų valstijų. Vivičia, A. Šliakis ir J. Bagdžiunas.

Žmonių,

sas

būrys, progratnui pasibaigus, Pereitą
utarninką

šioji komisija
išsiskirstė po platų f.eafy Grove
sušaukė dar vieną susirinkimą, kudaržą, susitaisė visi j savus būre- riame buvo svarstomi
prisirengimo
lius, jaunimas susigrūdo prie šokių reikalai
ir renkamos įvairios komiir taip praleista likusis laikas.
sijos.
Kaip ir galima buvo tikėtis iš SLA.
Politiškasai suvažiavimas šauišvažiavimo dalyvi], nežiūrint to,
kiamas po Kataliku Federacijos
kad buvo bufetas su svaiginančiais
21 ir 22 d., o
niekur
didelės mi- globa rugpjūčio
gėrimais,
nios

nesimatė

tarp
girtų. Išvažiavimo Federacijos Kongresas

sutvarkymas, kaip visame kame bumatyti, buvo labai geras ir pagirtinas.
Dalyvavęs.

keletą

trauksis dar

dienu.

vo

Vakaras.

Rugsėjo 6 d. Mcldasvetainėje buvo Jaunų Lietuvių
Amerikoje Tautiško Kliubo Miš-

žio

Liet. M o h. Susiv. Am. Seimas.
Praeit;} savaitę "Aušros" svetainė- raus Choros vakaras. Vaidinta
je buvo Lietuvių Moksleivių Su- dviveiksmė drama "Smuklė" su

sivienijimo Amerikoje trcčiasai
seimas. Tarp svarbesniųjų nutarimų pažymėtina: pritarimas visuotinam bcpartyviam Amerikos lietuvių seimui ir patarimas, kad seimas
atsibūtų Chicagoje rugsėjo
25 d. Delegatais nuo susivieniijmo
seiman išrinkta pp. St. Biežis, A.
J. Karalius ir J. Naujalis. Atstovams duota įgaliojimas veikti savystoviai, 'aikanties tačiaus pažangesnės busimojo seimo dalies; susivienijimas nutarta legalizuoti, ir
tam tikslui išrinkta komisija; nutarimus talpinti "Jaunimo Sapnuose;" sekant] seimą laikyti 1915 m.
taip pat Chicagoje. Centro valdyboti išrinkta: pp. St. Biežis (buvę*
"J. S." ied.)—pirm., I). ttagocius

—vice-pirm., J. Naujalis—iždininValasnis ir Rcnošius, iždo
globėjais, J. Vitkus—rast., F. Žuraulis—rast. padėjėju.
"Jaunimo
Sapnų" redakcijon išrinkta pp. A.
J. Karalius ir K. Augustinavičius.
Kiti komitetai buvo užpildyti be;eik tais pačiais žmonėmis.
X.
ku.

Šeinio

vakarai.

Tokiu

vardu
jalima pavadinti visa eilė vakarėlių, kurie buvo suruošti sąryšyje
iu seimu.
Didžiausiu iš tų vakarų
buvo paskutinis, paruoštas panedėlio vakare M. Meldažio svetainėje.

p.

epiliogu.
kūnas.

Režisieravo p. B. VaiteVaidinimas pavyko gerai.

Prie

JUOKELIAI.

šaukite šiuo adresu:

Parsiduoda:—saliunas geroje vieJonas AglinsMs,
toje, lietuvių apgyventa, geras
biznis, 546 W. 14th st.,
Chicago, 111.
labai pigiai. Atsišaukite:
Paul KludSOVltZ,
Parsiduoda:
saldainių, apatinių
1900 Canalport ave.,
Chioago, 111.
drapanų ir kitų smulkmenų sankrova,
labai pigia kaina. Artesnėms žinioms,
Parsiduoda:—Pekarnė ir grosernė
dėlei nesutikimo su partneriu; lietu- reikia kreiptis adresu:
3307 Auburn ave.,
Chicago, 111.
vių ir lenkų apielinkė; biznis gerai
išdirbtas.
Platesnėms žinioms kreipTiems, kurie rengiasi statyti namus,
tis:
kad šitą darbą atlieku gerai,
pranešu,
V. Jareckis,
greitai ir labai prieinamai. Pirma kol
704 Clinton st.,
Milvvaukee, Wis. eisi kitur kur pasiklausk manęs. Mano išlygos tikrai tamistą užganėdins.
Parsiduoda:—Bilijardinė, stalai, riJohn G. Mezlaiškis,
cliniai, kėdės. Labai geroj, li Huvių ir
kontraktininkas
Aplamas
lenkų apgyventoje vietoje.
Savininir statytojas.
kas greitu laiku turi išvažiuoti.
Pla2306 So. Leavitt st.,
Cliicago, 111.
tesnėms žinioms kreipkitės adresu:
—

koncerto.

vien-

Miller,
Collinsville, Conn.

AR SVEIKAS NORI TURĖTI FARMĄ?
Medžių bendrovės Arkansase ir

Louisianoje parduos jums

geros žemės pigiai su mažu įmokėjimu ir liKiekvienas, kuris norite dažinoti, kusiąjai sumai paliekant užtektinai laikur yra geros farmos, gausite atsa- ko. Jos
turi prityrusiu žmonių, kurie
Aš turėjau gerą progą pakymu.
išmokys jus, kaip ukininkauti ir duos
matyt daug farmii ir apvažinėjau jums
kuomet
negera

KLAUSKIT.

alga,
darbą
jus
lietuvių apgyventas kolionijas ir reikalingi prie savo farinos. Jtjs galidrauge važinėjo žemės žinovas, ku- te gerai gyventi ir greitu laiku išmoris supranta apie žemes.
Norintieji, kėti už gerą farmą. Musų žemdirbys-

klauskit ypatiškai arba laišku.
J. Sinkus,
3151 So. Halsted st..

tės Departamento patarnavimas taipogi pasiekiamas visiems apsigyvenanChicago, 111. tiems.
Rašykite ar kreipkitės dėlei

Farmos, Farmos!
Geros

ūkės

parsiduoda

pilnų informacijų. L. N. Allen, P. P.
M.. Ilock Island Lines, Room 718 La
Salle Station, Chicago.
AR JŲS NORITE VALDYTI

pigiai

Michigano valstijoj.
Didžiausioj lietuviu kolionijoj, galima pirkt gerų farmų,
gyvenamų su

triobomis, sodais ir gyvuliais, taipgi
turiu ir negyvenamų farmų; laukai
geri, prie upelių ir ežerų, netoli nuo
ir porlavų miestų.
Kaikaimo, Aukštodvario geležinkelio
na žemės nuo $5.00 iki $75.00 už akeparap., Vilniaus gub.
7 metai Amerikoje. Meldžiu atsiliepti antrašu: įrj. Galima pirkt jniokant tik $100, likusius palaukiame daogtlį metų paSimanavičienė,
sutarties
Kas perka uicę, tam ke
312 Poplar st.,
Mt. Carmel. Pa. 'gal
įlionės kaštus apmokam. Ka*: nori but
Pajieškau savo sesers Sofijos Ivins- | turtingu ir sveiku, tegul perk, fartna!
Atvažiuokit da >ar, tai
kienės, kuri penki metai atgal prasi- Gera proga!
šalino; atsišauk prie manęs, tėvas pamatysite, kokie javai ir dar'.ovės auAš aprodysiu daugel] farmų, iš
mirdamas paliko $300.
Jei neatsi- įga.
šauksi, tai tie pinigai tėvo giminei kurių galėsite rinkiios ir praleist vakacijas ant sveiko ir ty o oro. Valiks.
Mano adresas:
žiuojant,
Peacock
pirkt tikieta j
Bron. Goto\vt,
Lake Co., Mich. Atvažiavę į Peacock,
Box 587,
Glencoe, 111.

NUOSAVĄ FARMĄ?
Luniber kompanijos Arkansase ir
Louisianoje parduos jums pigiai geros
žemės mažu {mokėjimu ir duos laiko
likusiai sumai išmokti.
Jos turi prityrusų žmonių, kurie pamokins jus
ukninkauti, ir duos jums darbą su ge«
ra

alga, kuomet jųs nereikalingi

žemei.

Jųs

galite gerai

savo

gyventi

ir

greitai užsimokėti už gerą farmą. Musų žemdirbystės Departamento patarnavimai taipogi naudingi visiems apsigyvenantiems. Pilnų informacijų dėlei rašykite ar kreipkitės: L. M. Allen,
P. T. M., Rock Island Lines, Room
718 La Salle Station. Chicago.
MOKYKIS

BUTI

AGENTU.

—

SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI

—

—

SEVERA'S
GOTHARD OIL

Reikalavimai.

—

—

—

MAHirafpd

Ant Pardavimo

AP SI VE DELIO GYVliNIMAS.

Koncertinė

atsižymėjo, kaip ir visuomet,
įvairumu. Vakare dalyvavo
keletas chorų. Abelną šio koncerIR TAU TAIP GALI
to vadovystę turėjo savo rankose
ATSITIKTI.
Nisen;.i
laikraščiuose buvo tokia
Girnius.
p.
Tarp chorvedžių buvo
ir p-lė E. Girijotaitė. Trečiu kon- žinia: vienas Chieagoje gyvenantis
certe dalyvavusiu chorvedžiu buvo lietuvis buvo pakvietęs savo tėvą
Pasiuntė
Katilius.
p.
Vakaras, abelnai atvažiuoti Amerikon.
ir laukė tėvo atvykstant.
šifkortį'
imant, pavyko.
Pi- gramui pasibaigus, buvo Šo- Apie tą laiką, kada tėvas turėjo
kiai.
M. atvykti, tasai žmogus staiga gavo
telegramą iš Nevv York'o. Angliškai jisai visai nemokėjo.
PažiuNelaimingas atsitikimas. Perei- rėjo Į
telegramą, pamanė, kad tai
tą nedėldienj, ant kampo 35-os ir
pranešimas apie tėvo atvažiavimą į
Honorc st., at>itiko nelaimė. VaChicagą, ir, padėjęs telegramą j šažiuojant automobiliuje J. Tanane- lį,
pradėjo ruoštis prie tėvo susitisavo

draugijų reikau /

galop
Susirupinęs,

negalėjo
jam pasakyti,
Žmogus,
sužinojo,

sulaikytas

AR

NORI

PADARYTI

toiletinis
muilas yra

Dvidešimts metu atgal čechai apsiant pigiu Arkausaso žemių,
šiądien kiekviena šeimyna yra verta
Kitos yra pa$10,000 ar daugiaus.
vedę savo vaikams šimtus akru. Penkiolika metu atgal slovakai kalnakasiai, turėdami po $200 ant šeimynos,
nusipirko pigios žemės Arkansase.
Dabar jie turi geras ukes ir namus,
ir yra verti nuo $15,000 iki $30,000
ant šeimynos.
Ta pati proga laukia

PfluQrnę T«L I nu
uululU5 i mU'LuA

gyveno

Itašt.,
927 W. 34th pl.
P. Motiejūnas Turtų Itašt.,
930 W. 33rd aK
T. Radavičia, Kaslerius,
936

J.

3112 S.

Odinii muilas.)

plovimui.

Kaštuoja

25 centus

Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams
ir suaugusiems.
Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Aptlekoje reikalaukite vien Severos sutaisytų gyduolių ir
neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu apliekoriuB negalėtų
Išpildyti jusų reikalavimo, tai
irsitraukite tieBlog nuo

W. F. SEVERĄ

CQ.,

Cedar

Rapids, Iowa.

Kreipkitės j

A. Visbarą,
llalsted st.,
Chicago, III.
Tel. Yards 3159

W. 33rd st.

Mikalauskas, Užžiurėt.-org.
841

nesj $32.00.

galvos

OLSn
dKlil Cnori
jOflp

(Severos Gydantis

PINIGUS?

TEATRAS!
Jau artinasi ta diena, kurios laukia
visa lietuvių liaudis.
Tai bus nedėlioję, rugsėjo 13 d. 11)14 m.
Lietuviu Jaunimo Ratelis per visą
Dabar stavasarą gerai prisirengė.
to scenoje naują penkių veiksniu drairiij "Erškėčių Taku," šv. Jurgio parap. svetainėje. Pradžia 7:30 v. vak.
Rašyk platesniu žinių, ar
Po teatrui bus šokiai. Kviečia visus tavęs.
|
L. A. Allen, P. T. M.
L. J. R. Komisija.! ateik pats.
širdingai,
Rock Island Lines, Koom 718
La
Salle Sta., Chicago.
JaJNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. Į
KLIU30 ADMINISTRACIJA.
LABAI PIGIAI.
Chicaao, III.
Parsiduoda namas dviejų augštu, su
J
Jankauskas, Pirm.,
dviem pagyvenimais—5 kambariai ir
5*27 W. 34th pl.
4 kambariai.
Maudynė, gazas ir toaA. Zalatorius, Pagelb.,
lotai vidui; kaina $2100.
917 W. 32rd st.
Antras namas $2000
Raudos i mėD. Gulbinas, I'rot.

W. 33rd sL
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS
VIRŠININKAI.
:T. Girnus, kompoz., Mokytojas choro.
902 N. Caiifornia ave.
JI. Vaitiekūnas, Režisierius.
vičiui, skersai gatvę šoko koksai kimo. Bet
perėjo diena, kita. tre3149 So. Halsted st.
žmogus, matomai norėdamas pa- čia,
visa savaitė, o tėvo vis
M. Juodis, Pirm. choro ir dramos
eiti gatvekari, ir nėra.
3252 So. Halsted st.
gauti
atsiminė teleMitingai atsibuna kiekvieną pirm?
Tananevičiaus auto- gramą. rado žmogų, kurisai
papuolė po
galė- iiedėldienj mėnesio 1-iuą valandą pomobilium, kurio šoferis
-itu T. Radavičiaus svetainėje, 93G
tu
kas ten yra, ir
33-Cioa gatvės, ant antru lubų.
tūlas
staiga
kad
tėvas
r«ipcgi choro ir dramos repeticijos,

sulaikyti.

A.

—

dalis

pradėjusį
J.

P.
Box 735,

—

—

ir

broliai—žmonės ir musų

PIGIAI.

Vakarais
Męs išmokys'me dykai.
Lietuva visa yra
genčiai—Lietuviai.
damokėkit 10c. konduktoriui ir pasa- ir nedėldieniais, neapleidžiant savo
apimta karės liepsna.
Taigi, kiekBAIGIA SKŲSTI.
vienas nori ir privalo arčiau su kare
Pajieškau darbo prie barzdaskutys- kykit kad išleistų ant sekančios sto- dieninio darbo, ir laike mokinimos gaPasakykite, Tamista, kodėl susipažinti.
tės; esu 20 metų amžiaus, praktikavęs ties, tai 3 mylios nuo Feacock, Little li uždirbti didelius pinigus. Malonus
Tai atvažiuosite ant darbas ir didelis uždarbis išlavinMenistte River.
jus esate kurčias j mano meldimus Pasitarnavimui musų žmonėms yra 4 metus.
mano farmos prie pat namo.
Laiškus tiems agentams. Adresuokite:
išleista knygelė
vardu
"Didžiausia
John Tololas,
ir neatiduodate skolos?
rašant padėk adresu taip:
Karė Europoje."
Prie jos yra pri- 3252 So. Halsted
MANAGER,
st.,
111.
Chicago,
Mat aš su ausimis paskendęs dėtas
ANTANAS ZABIELA,
Room 24,
154 W. Randolph st.
kariaujančiųjų šalių žemlapis
ir joje yra išaiškini i svarbiausieji
Box 1. Lake Co.,
Mich.
skolose.
Chicago, 111.
Pajieškau savo brolio Jono Mar- Peacock,
klausimai sulyg karės.
Kas užsisacinkaus, Morkiškio kaimo, Kražių
kys pas mane laikrašti "Lietuvą,"
parap.. Raseinių pav., Kauno gub.
PAGYRIMAS.
užsimokant
metams
prenumeratos
Gyvena Amerikoje jau apie 7-8 meTėte, šiądien gaspadorius ta- $2.00, gaus šitą knygele.
tai.
Pranešėjas gaus $5.00. Jo paA. LESNIAUSKAS,
ve labai
ties, ar kas ji žino. meldžiu atsigyrė."
900 Rogers av.,
Brooklyn, N. Y. šaukti adresu:
Ką sakė?
Kazimieras Marcinkus,
RAULAI, KUR BĖGI?
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų
diegimo
Sakė, kad esama dar didesBox 125,
North Jay, Me.
PAS
NAGI.
ir "sciaticos" greitai prašalinami, jeigu
PETRĄ ŠLIAKJ,
už
tave
nių
laidokų.
nes esu labai ištroškęs.
Pas jį galima gerai atsivėdinti, nes turi puiku
bavr.rską alų, rusų ošišcennoi ir ciVI USB UTY J Ii.
garus net iš Rusijos.
Be to jis paSvečias: "Taip plėšti svečius!
tarnauja kaipo perkalbėtojas visoAš čia daugiau nepasirodysiu."
kiuose teismuose ir nriima visokias
Reikalingas:—16 metų vaikas, baigęs Public School, mokintis drukoTarnas:
"Dėlto ir apiplėšė pro va s.
PETRAS ŠLIAKYS,
rystčs darbo.
taip."
3301 S. Halsted st.,
CHICAGO, ILL.
Lietuva Publishing Co.
(Severos Gothardiškas Aliejus)
3252 So. Halsted st.,
Chicago, 111.
MOKYKLA ANGLŲ KALBOS.
yra pavartojamas tepimuisi. Jisai sumažina užK AI-K ADA.
Dieninės ir Vakarinės Kiiasos.
degimą, prašalina tinimą, ir apmalšo mėšlunkliasos
Ta kalba ar tik ne muštynė- Kurie negali lankytis
Reikalingas:
pirmos
į mokyklą ypagiškus traukimus ir stingumą.
"Liemokiname
tiškai,
laiškus
mis kvepia.
per
(ko- Linotypc operatorius prie
25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptlekoje.
Kaštuoja
labai pasekminga me- tuvos"
spaustuvės tuojaus.
Nieko nesuuodžiu nes šią- respondencija)
todą.
Platesniu žinių, rašykite pas:
puikiausis
r
Talpgi Eeras
dien turiu katarą.
VVAITCHES BROS.,
ro'o
skutimuisi ir
maudymuisi ir iJvVvld w ilCllltcllCU
1741 W. 47th st.,
Chicago, III.

atsižymėjusiu vaidintojų paApsivedėlis: "Vakar nakčia pati
skaityti p-lės J. Lukaševičiutė, J.
mano kišenius."
Černauskaitė ir pp. J. Mikalaus- tyrinėjo
Draugas: "Ir ką rado?"
kas, J. Jankauskas ir M. M. JuoApsivedėlis: "A, ką tyrinėtojas
dis.
užtektinai medžiagos
gali rasti
Šis vakaras kaip ir paprastai ren-'
gerai lekcijai."
giamieji Kliubo svarbesnieji vakarai, susidėjo iš dviejų dalių: vai-,
dinimo

mušu

Chicago, 111.

vietoje
Parsiduoda:—saliunas su laisniu ir
parsiduoda drauge ir leidisaliutas arba vienas laisnis; biznis
maB (laisnis).
Adresas:
išdirbtas per 21 metą; geroj vietoj,
Gust. Ilahne,
2401 So. Oakley av.
Atsi*
gera proga padaryti pinigus.

Paieškojimai.

SLA.

lifornia.
Kreiptis:
1931 Canalport ave.,

smukle

j

vėliava.

adresu:

įsigyti du muri- 1906 W. 21st place,
Chicago, 111.
niu namu keturioms šeimynoms, neša
Ant antri] lubų.
Netoli
nuo
gerą randi].
Halsted gatvės ir kitų tramvajų.
Likusi sumos
Parsiduoda: —Lietuviškas saliunas,
dalis labai lengvomis išlygomis.
At- labai
pigiai, vieta senai išdirbta, per
sišaukite į A. 01szewskio Banką,
20 metų; savininkas išvažiuoja \ Ca-

Parduodama mūrinis namas prie
Parnell av. ir 35-tos gat., trimi aug
štais ir užpakalyj medinis, abu labai
pigiai.

$:"00

reikia

o
likusi
Atsišauk
ti reikia A. 01szewskio Hankon, 3252
suma

So.

įnešti,

SVFIKATOS TURTAS
Kristinas daugiau negu aukso turtai. Jei tau trūksta gyva&tinių jiegu gyveni
inui.—jei tavo kraujas teka sutingusiai tavo gjslose,—jpį tavo nervai yra atšipo
nuo persio.ritinio-m
a
SS
SS

lengvomis išlygomis.

llalsted

yra

_

st.

Kas turi $1,000 gali įsigyti ger:.i
murini namą prie llaltted gat.. tarpi
31-mos ir 33-čios gat.
Namas atneša
Likusi išmokėjimui sugerą randą..
ma
leidžiama lengvomis išlygomis
Atb'šaukti reikia A. Olszeuskio B.tn
J kon, 3252 So. Haiated sL.

1

/(ąltjfcmaj

ryvybę <!-o«]a< nipryla-' alitai-y* tavo i-rros «veikatn« turtą.
Kaipo vaistas nervams paliegėliams ir kaino maistas ma/akraujams ir sl'pnaviduriam< i,«, y: a nrpalyginamai. Uisiukvlt dė/ę tuojau*. Telefonas Calomet 5401. Lai atreb šiai*
•lieti.
Parašyk mums atvirutę. "Kminent Hhysicians of »lie
Saugokis nudavir.uj
\V.

|

s!

McAVjY MALT MAR JO/V Dčf T

CHICICO.

Telephone

Pipnynai vyry

ir jaunikaity

apredy

K. KATUTIS

Nauji,
užsakymo padaryti pavasariniai
siutai, vilnoniai, po $:>5, $45 ir $50, dabar parsiduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurio
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda g'
už $5 ir augščiaus.
aut

GRABORIUS

F, A, POSZKA'S PHARMACY

710 W. I8II1 St.

Speciališkuinas ant kuparų ir valizų drabu
žiams.

užsakymai

veikiai

šaknis,
skclp),
sustiprina
sujudina
plaukus padaro švelnius, blizgančius,
geriausia vaistas nuo Dandruff
"luskų". Vartojant du ar tris kartus
j savaitę, sustabdjs plaukų slinlaįrn^.
Trinkie gerai j skolpa, ant fta^nų
kas antra ar trečia diena.
Prekė 50c. ir $1.00.
yra

LIETUVIŠKAS

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų
keliniij, padarytų už $4, $C ir
dabar parsiduoda už $2.50.

Paduoti

Geriausia Gyduole
PLAUKAMS

Canal 285

3121 So Morgan Street
Tel. Yards 695
CHICAGO, ILL,

Chicago

f

aprūpinama.

S. GORDON
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ *TORĄ
S. Haisted St,
Cliicago,

1415

F. P. BRADCHULIS

DR. A. YUŠKA

III.

Attorney & Counselor

LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 SO. HALSRED ST

CHICAGO, ILL.

Telcplione Franklln 117#
I.ictuvisadvokatu, baigęsteisi-i raoicslą Antrikoje. Veda visokias bylas, civiliškasir <ri-

CORNER 18th STREET

Telefonas Humboldt 4532

Dieną

Atdara
L. KAPLAN

ir

MAUDYKLIŲ

Naktį.
CO.

P.

Rusiškal-Turkiškos Ir visokių rųšių maudykles.

877

Taipogi Rusiškai-TurkiškŲ maudyklių
kambariai ir moterims.
Barzdaskutyk'.i krūvoje.
Chlcago.

TELEPHONE OROVER 1924

Geriausia Akušerka

1893 metuose.

Valdo kelesdešimts bagočiausiu BudiMU ant Bridgeporto.

0. Jonikiene
3364 S. Halsted St.

PRIIMA pinigus taupinimui ntto vieno Doliario iki didžiausių sumų
3 procentą metams.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir

parduoda

ir lotus ir stato kitiems

namus

ir moka už

(Kampas

juos

$1.75, $'.50.
po

pasirinkimas.

atlikti

savo

Atvažiavusius IŠ KITUR

MĘLDŽIAME aplankyti

ir

Didžiausia
Wabash

nuo 9

Avenue*

Ir

Adams

NEWARK,

N.

■

CHOr*?^.

III.

"Ateitis yra bepartyviškas laik-

raštis,

tarnaujantis

jaunimo

ir kulturos reikalams. Talpina daugybę įvairiausių žiuių. Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. pusei metų.

1

ILL.

bar

!

įI

laikas

užsirašyti

366 W.
SO.

Kaz. Granlckas,

M.

BALTIMORE, AID.
1834 N. Castle
L. Gawlis.
620 W. Conway
Vincas želvis,
N. Y.
BKOOKLYN.
J. Ambrozėjus,
Vincas Daunora,

at
at

120 Orand at
229 Bedford Ava

BURLINGTON. N. J.
B.

Petrunaa,

413

Earl st.
uir

J.

Cheponia,

610

Baltrušaitis Bros.,
Jouas A. Ignotas,

st

Juoz.

at

46

So.

445

22-nd

at

Ross

Pas sluoa mus ageutua galima
■Įsakyti "Lietuvą" metama ar ai t
pittston, pa.
puaėj met.ij lr užsimokčti.
103 N. Main st.
J. Kazakevičia,
"CAMBRIDGE. MASS.
72 N. Main st.
J. 8. Vaškevičiius,
Batkevlčius. 877Cambridge at
Pet
ILL.
CICERO,
1318 So. 49th Ct
A. K. Boczkus,
KUR GAUTI "LIETUVĄ"
GRAND RAPIDS, MICH.
448 Leonard St. N,W.
C. Kentraitis,
Galima
gaut! kiekvieną
savaitę
GARY, IND.
už 5c., šiose vietose:
"Lietuvą"
at
Jeferson
1109
Ant. Melkinis,
HERRIN, ILL.
CHTCAGO, ILL.
820 So. IRth st "Aušros" skaityk., 3149 3. Halsted at.
J. T. Adomaitis,

Juozas

ILL.
CHICAGO.
8374 Rerkoff

Alekaa,

av2.

3327 Lowe ave.
Juoz. Braknla,
3153 Emerald ave.
Ed. Butkevičia,
1801 S. Johnson st.
John Bimba,
708 W. 17th PI.
Antanas Grišlus,
W. Gaižauskas, 10759 S. Michigan av.
1709 Rublo st
Adomas Jodelis,
2232 W. 24tii st
Julius Kaupas,
920 W. 2Gth PI.
J. A. Rimkus,
8139 Vlncennes Rd.
Jonas Visockis,
3240 S. Morgan at
Ant. Zelnys,

2334 S. Oakley av.

A.

732

Fr.

3«04

Deador

it

Chicago, 111.

W.

18th

733 W.

14th

st

JONAS

Miskevičia,
Kewa

J.

3259

Halsteii

Chicagc

st.,

AGENTAS

3t

Lankosi

PA.
So.

So.

GENERALluivAS

2-nd

at.

PA.

Cliieagoj,

šiaip

Agency.

užrašinėja

"Lietuvį". Kenka apgarsinimus
ir šiaip spaudos darbus, l'erka

2135 Sarah 6t. S. S.
namus, liotus
OREG.
suteikia

PhiUpavlčia,

parduoda.

ir

informacijas

U

bizni;

reikaluose.
609 Sixth ot.

UTICA.
V. G.

M.

Tarczynaki,

N.

Whitesboro

at.

WORCESTER, MASS.
Paltanavlčla,
15
Millbury

st.

WATERBURY,
K.

Cta.

785

WAUKEGAN,

PI.

Joa.

Matulenas,

•It

Bank

Knygas iš mano krautuvės. Čia
gaunama visokios lietuviškos
knygos, taipgi angliškos ir lenkiškos ant užsakymo. Scenos mylė-

toji}

1408 Lincoln

rateliai imdami

OFISAS—Kampat 31 ir So. Haltted gat.
(ByrioIbis

Iš

kitų miestų atsišaukusiems,
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

M, J DAMIJONAITIS
901 Wesi 33-rd St.,
CHIC&GO, ILL.

Tel. Morton

Ramanauskas,
LOWELL,

101

MASS.

Oak

J. Shacek

SHENANDOAH,
T.

Kryžanauskas,

38

Wefger

A.

st.

PA.

E.

Cen*re

st

SOUTH BOSTON,

MASS.
Paul P. Mikalauskas.
248 W. 4th St Į
K. Yurgeliunas.
233 Broadway

SPRINGFiELD,

j

G.

Tachilauckas,

st i Slm.

ST.

ILL.
So. IBth

2145

CHARLES,

Kijla.

WATERBURY.

A. Jankauskas. 131 E. Merrlmack st. I Jurgis ^.iuaitis,

st.

ILL.

575

W.

6th

CONN.

827 Bank st

•Ti

]B

PETRAS

VAITIEKŪNAS
AGENTAS

"LIETUVOS"!

J.

ave.,

BIERZYNSKI,

A.

OLSZEVVSKI,

'Lietuvos"

mečiui

50 centų.
Adresas:
Rever. Jos.
—

du-kart NEDELINIS LAIK.
RASTIS

3601 So. Halsted St.

Eina jau 25 metai
Prenumerata

$2.50
pusei metą $1.25
Adresuokit taip:
W, B. B3CZKUWSKI CO.,

Mahanoy City,

yra

lietuvių katalikų

j

Vakarine

'DRAUGAS" paduoda žinių iš viso
pasaulio, nušviečia Amerikos lietusių gyvenimą, suteikia daug skaitymo iš visuomenes, politikos, literatūros, gyvenimo, ir yra geriausias
draugas, kaip lietuviams darbininkams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Fi

mUluRLfl

MOKINAMA:
Anglų kalba nuo pra- Lietuvių \
dines iki augščlausial
Aritmetika
;
Lenkų
Augštesn. Matematika Knygvedyste Gražrašt.
Istorija, Geografija
Laišku rašymas
Politiška Ekonomija
Prekybos teisės Ir II.
G. Leveskis. Vedėjas Mokyklos

Ssift"*}

3106 So. Halsted St.,

laikraštis

"DRAUGAS"

EVESKIO rst
Dienine ir

Pa.

Geriausia dovana draigaras Lietuvoje

Chicago |||,

savaitinis

į

Petnyčiomis

metams

tt

Chicago.

Bankos Valandos:
Panedėliais, sereaomis, ketvergais ir subatomis nuo
8 ryto iki 9
vakaro; nedėiiomis, utarninkaiB ir petnyfiiomia nuo 8
ryto Iki I

leidėjas. 6 vakaro.

Cicero, Iii.

Telefonas Yards 155 tr i'ards 551.
Užlaikome
tik
geriausius
vaistus.
Ypatingą atydą atkreiptame i gerą išpildymą receptų. Reikalui esant, meldi! ame pas mus kreiptis.
^aiškus tik tiem atsakome, kurie
prisiunčia už 2c. štampą.
F. A. Josapaitis, Aptiekos Proiisorius.

parduo-1

fboxes)

Scotland.

Pur'n 351

F. A. JOZAPAIČIO APTIEKA

Priima bankon pinigus ir
moka 3%. |
Už sudėtus pinigus
musų bankoj duod£\me Čekių knygutę, Iš kurios para\ syti čekiai tinka visur. Skolina
piniĮ gus ant Heai Estate. Perka ir
da namus ir lotus. Išsamdo
bankines

skryneles

Norbut,

Lanarkshirc,

Utarninkais ir

po $2.50 metams.
Parduoda šifkortes ir siunčia
lankosi dabar Detroit, Mich.
Pas jj
pinigus
j visas svieto dalis.
galite užsisakyti "Lietuvą," ir prenumeratos pinigus užsimokėti.

tuvių-katalikų-tautivinkų
laikrašti,
einantj kas dvi savaiti. Kaina su
namus
metams $1—pusprisiuntimu j

viri aptirtos.) X CHICASO, ILL

1339 S. 48th Ct.

pres.

Co.

tuvė Nursė, Akušerė
:
ir Masažistė. :

NEW CITY SAVINGS BANK

4601 So. Ashland

Publishing

Chicagoje Pirmutine
Mokslą Baigusi Lie-

šaltas aluB, gera degtinė, kvepianti cigarai
Priima svečius
: kuoširdinglausiai. :

Y.

135

pinigus:

"IŠEIVIŲ DRAUGĄ"
Vieninteli Didžiosios Britanijos lie-

AnnaE.Tuttlis
PIRMAEILINIS BUFETAS

Martinkaltis.
N.

Adresuokit, kartu prisiųsdami
ir

Mossend,

ave.

centai.

45

—

DENTiSTAS

v. gauna papiginta kaina. Krautuvė adara kas vakaras.

st

tik

didesnį skaitlių,—dar

pigiau.

Iii.

Dr.O. C. HEINE

kompletus,

s.

ILL.

ROCHESTER,

Imant

Banką

—-—

Kaina

piai.

pusmečiui

3200 S0. HALSTED ST.

Jonas

112 N. Green st.

io-metinio jubilėjaus atgavimo spaudos rengėjams.
Knygos didumas 153 pusla-

Eiki' dirbt,—nesivalkiokit! Išmokit
barberio biznio; maži iškaščiai, pra3252 SOUTH HALSTED STREET,
sidėkit locnę biznį. Klauskit smulkNossokoff's
Barber
menų.
Sctaool,
CHICAGO, ILLINOIS
Pittsburg, Pa. Moteris išmckinara
barberiavimo, Plaukų Dabinimo, Manikuravimo.
Galite pinigus uždirbti
Jei nori teisingų žinių iš
Anglijos,
mokykloj. Išduodame diplomus.
užsisakyk sau metams ar
I

K. ZURAITIS

PURITAN, PA.

BALTIMORE. MD.

Ghicago,

Priešai A. Olševskio

leidėjas.

CoNN.

Kažemekas,

Sitį knygeię verta perskaityti visiems laikraščių skaitytojams,
korespondentams

LIETUVYS DENTISTAS
VA LANDOS:-nun 8 iki 11 ryte nuo 1 iki
t po pict nuo 7 iki 9 'ak. Nedėliotu pagal

MASS.

savo

naudingą knygą

ir

Kultura ir Spauda.

Phone Drovcr S03

A. Olszevvski,

"Lietuvos"

Y.

130

Mūsų Banka išdirba visokius raštus
ir dokumentus visose kalbose lr duoda rodą lietuviams visokiuose atsltikimuose ir reikaluose ypatiškal lr
'aiškus. Tik kreipkitės viršminSpt
s
tu antrašu.

3261'So. Halsied Si.

gerų kningų, norinti
protą ir išsimokinti
anglišku kalbą, kviečiami pirktie
išlavinti

KŪLIS

RACINE. \VIS.

1607 N. AshJand ave. I
3416 Auburn av.

Just. _\fantfrovickas,

A.
533

1028

PITTSP.URGH,

Bowman

st.

KENOSHA, WIS.
BR.OOKLYN, N. t.
M. K. Petrauskas,
415 Mlddle st.
60 Hudson ava
Ant. Jankauskas,
LEJWISTON. M E.
Balt. .TuozupaviČlus.
222 B9rry st
14 Sumtner st
X. VIlaniAkla.
Jan Milevaki,
166 Grand irt
KfiNOSHA, WIS.
Ant. Plochoclrl,
87 Grand st
712 Park st.
J. Sukelta
CLEVELAND. OHIO.
P. Šukys.
LOS ANGELES, C A L.
211 i St. Clair ava
P- O. Maukus.
319 Gerraain Bldg
EUZABETil, N. J.
MSLR03E
Dom. I'.oczkuB,
PARK, ILL.
211 First st
Wlad. Vaišvila,
2219 Lake st.
LA WRENCE,
MASS.

iiINERSVILLE. PA.
J. Ramanauskas.
Box
NAŪOATUCK. CONN.
J. J. Ioamaitls,
6 Curtis

at.

FORTLAND,

1841 S. Halsted st.

Jakutis,

Ignotas,

geidžią

visą Ameriką ir

po

DR. K. DRANGELiS

2342 S. Leavltt st
Zig. Mickevičia,
670 W. 18th st
M. J. Tananevlče,
PLYMOUTH, PA.
345 Kenaington ava. S.
Mike Valaskaa.
Poteliunas,
343 E. River sL
1700 N. Ashland ave.
M. A. Vabol.

INDIANA HARBOR, IND.
B. YaaluU*.
Petras Kurkulis

A.

P. M. Kaitia,
Ant. Kasperaa,

A.

J. D.

ave.

J. I. Bagdžiunao,

Dargis,
Joaas llgaudas,

M.

kiekvienos tautos kultūriškam gyvenime. Todėl patariame perskaityti labai žinda

nutartį-

Mylėtojai

Arthur st.

PH1LADELPHIA.

privalo žinoti, kokią
milžinišką svarbą turi spau-

Lietuva

PATERSON. N. J.
Bros.,
273 Rlver

Atklnda

Visi

ir mokame trečią procentą ratomis
Siunčiame pinigus J viant metų.
sas svieto dalis pigiai, greitai ir teisingai, o svetimu žemių pinigus maiParnome, perkame ir parduodame.
duodamo šifkortes ant visų linijų J
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus

——

HAVEN, CONN.
Makarevich,
255 Wallace

Staotum st.

1514

Petrikya,

K. A.

PA.

2400 Fifth ava.

Plua Zaviackas,

35

Atgavo Spaudą

iB»g— mp ■—amw

NEW

Main

PETERSON, N. J.
A. Varaškevičiua,
70 Lafayette
PITTSBUHli,

B. P. Miszklnis.

Town of Lake Savings Bank
Joseph J. Elias, Savininkas
4600-4602 S. Wood iit., Chicago.

ir

Broadvvay,

BOSTON,

METŲ

Kaip Lietuva

"Atei-

"ATEITIS"

aL

10

LIETUVIŠKA BANKA

! Europą.

tį". Reikalaukit vieno numerio pažiūrėjimui uždyką.

MONTELLO, MASS.

V. Ambrazevlčla,
178 Ferry
NEW BRITAIN, CONN.
28 Ejsex St.

Morgan St.

Kerte 32-ros gatvės.

Npw York Cit y

i
jaut geljžinkelių

"Ateitį" ii.leidiuėjQ. bendrovė, inkorporuota ant $25,000. Da-

nuo

ATHOL, MASS.

.3 \ 49 S.

Priimame pinigus į Banką užčėdinuo vieno doliario ir daugiaua

-5246—48 So. Halsted st.,

mūsų Banką.

J.

Dr. G. M. Glaser

visas 4

jimui

Illinois

Lietuvišku Knygų Krautuvė.
"LIETUVOS" AGENTAI.

Liejuosi su pagarba

Street

Kampas C3-čios gatvM

Chicago,

CLOTHTNG CO.,

8 ryto iki 9 vakaro.
nuo 8
ryto iki 6 vakaro.
iki 1 po pietų.

ryto

Pasitikėdamas, jog gerbiama publika
ir toli'.us mane rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieną ir naktį. Esiu specialistas ligose vaikų, moterų ir vyrų Ir užsendintose ligos®.
Darau visokią operaciją.

Pasaulyje Muzikos [staiga

302 So. Leavltt St.

BANKOS VALANDOS:

Nedeliomi

Mano ofisas aprūpintas naujausiaia
budais gydymo. Visus ligonius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.

P. Mikolainis

Adresuokit taip:

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis

order, tai gaus
pigiau.

Box62

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

reikalus per laiš-

CHICAGO,

>

money

Tel. Canal 4052

A. OLSZEVVSKI BANK
3252 So. Halsted St.,

šita apgarsi"Lietuvos" ir $1.00 per

atshjsiškirpss

Kas

LIETUVIŠKAI,

Naujas Savaitin s Laikraštis

farinų gali šioje Bankoje

Viso $1.60

nimais

"ATEITIS"
Lietuviai iš kitų miestų ir
kus. Rašykite adresu:

Aritmetika mokinimutBi rokun-

dų, su paveikslais ^apdaryta).. 35c

geras

yra

THE BRIDGEPORT

gerai ir pigiai.
įrengtoje Batikoje, prie kurios

ugnis negali prieiti.

mokytojo

10c

Morgan St

Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Yards G87.

knygas W)c.

'i

1

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai
ne

150
jo
Naujas Budas mokytis rašyti ba

$1.25.
Pasiskubink, kolei

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

vagis,

ky tisbe mokytojo(apdaryta)$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip mokytis skaityti ir rašyti be mokyto-

męs parduodame

—

4532

M. Glaser

3149 S.

O ERA PROGA!
Crsmntlka angliškoskalbo*ni-

turime kelias labai geras Steinway pianinas vartotas mūsų sankrovoje iabai žymiu
numažinimu kainos.
Galima sulygti prieinamomis mėnesinėmis ar bertaininėmis išmokes-

Kitur parsiduoda po $2.00,

Humboldt

Bridgeporto, praktikuojant per 22
savo ofisą, ir gyvenimą i savo lomą namą po numeriu

bet

mus.

Telefonas

metus, perkėliau

Męs

Visur galima gauti marškinių,
ne visur bus toki,
kaip pas

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

31-,ai

Telephoue Yurds^isM

ant

Stačiosios
ir
($500)
Stcinway
Small Grand ($750) yra nuostabiausios vertės šios dienos muzikos pasaulyj.
Nekalbant jau apie svarbą, kokia Steinway
vardas turi, vertė yra tikrai pastebėtina.
Ii
vist; pusių negali buti nieko puikesnio kaip
Tonas
turi
Steir.way.
tą savotišką skambėsi,
kuris džiugina lr užganėdina klausytojus.
Naujosios Lyon * Ilealy Stačiosios pianino*
yra nepaprastai gražio*, o jy kaina $400 pastato jas ji) nuosavon rušin.
Nėra jokio kito
instrumento pardavinėjamo iita kaina, kuris
prilygtų jq kokybei, išvaizdos gražumui ar jų
vardui.

VASARA!

PERKA ir parduoda

t,suJuo»«).

St., arti

Halsted

Dr. G.

Steinway Piannios ir
Lyon&Healy Pianinas

KALBAMA

lengvų

teismuos*

vu>uom

6yv. 1123 S.

Gydytojas ir Chirurgas
3259 So. Halsted St., Chicago, III.
Gydo visokias lipas moterių, vaikų ir
diuomi apreiškiu pagodotai visuovyrų. Speciališkai pydo limpančias, u/.sisenėjusias ir paslaptingas vyrų lipas menei, jog esu seniausias gydytojas

tiinis.

išmokesčių.

nė

34 tos)

Chicago, Iii.

ir storus ant

namus

Dr. J. KŪLIS

BARTKEVIČIA.

Cambridge st., Cambridge, Masa.

Steinway

3252 So. Halsted St., CHJCAGO, 1LL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
[steigta

nunaliikas

Tel. YARDS 1532

Lietuvis

1914-1916 W. Divlslon Street
Arti Roi>ey st.

i. OLSZEW

"LIETUVĄ" GALIMA GAUTI PAS:
Jos A. Duoba,
1234 Michlgan ave., Sheboygen, Wis.

at Law

30 N. LaSalle St„ Cor. VVastiingtoi St.
Stock Exchango Bldg., Rooms 1107-1111

Chinagc.

Rusų

cenzūra

"DRAUGI" Į Lietuvą

Inleldžla

"DRAUGAS" atsieina mef. $2, pusti m. $1:
Užsieniuose metams $3, pusei metę $1.60

DRAUGAS PUB. CO.
I

1800 W. 46th St., Chlcago, III.
Telophone Drover 6114

5 US I

Jaunoji

'LIETUVOS' į

I
Vienintelis savo rūšies 64

puslapii

Iliustruotas mėnesinis Lietuviu laikraštis

U $300

\

South Halsted Street

\

Kalba gryna, graži ir supran
Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuve

CH1CAGO, ILL.

i

Kaina metams $3.00; puse
metą $1.50; vienas numeris 25h
Užsisakyk tuojaus:

4611

VISOKIUS

|

"JAUNOJI LIETUVA"
S. Paulina SI.
Chicago,

I

$1000 K

HGs*«m

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pašalpų $91.797.68; įvairiems kulturos reikalams $8.431.18.
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.
A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St.
9
New York, N. Y.

III

Kur Galima Rasti Tūkstančiai?

$600 R

V
I

A
M

laipsnius: E

T $150

tama.

S

E

M.

Kiekvieno lietuvio privalumu
yra prisisideti
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos

Jame dedama geriausi moks
straipsniui ir geriausios apysakos

liniai

3252

ĮSTEIGTAS 1886

L

Lietuva

VIENIJIMĄ S

O

PUIKI FARMA
Didelė farma iš 325 akerių, tame apie 200
akerių išdirbtos žemės,
0 ręstas miškas ir
ganyklos, žemė nesunki Išdirbiniu!, gera kornams,
bulvėms, javams ir daržovėms. Tiktai keturios angl.
mylios nuo
strytkario ir geležinkelio Ir tik 6 mylios nuo miesto. Puiki
vieta.
Aplink daug lietuvių farmerlų.
Ant farmos visi naujausi ūkiški
{taisymai ir jrankiai. Sailo (rauginimui komų) ant 25 karvių, tartokas lertų pjovimui,
geri budinkai;
1 arkliai, dvi poros
jaučių, 16 karvių ir t.t. Viena mylia nuo "krymeri," kur sviestg dirba ir visų pien.7 superka.
Mokykla ant farmos
lauko. Parduodama su visais šiemetiniais
javais.
Savininkas pats prižiūrėti nugali. Todėl
parduos ant lengvų išlygų: gali parduot viag farmą, arba dalimis (nes susideda
Ji iš dviejų
farmų viena prie kitos), gali išmainyti ant gero namo mieste. Kas
nori artimesnių žinių, tegul atsišaukia adresu:

ŪKININKAS,
260 E.

J

Main st.,

Amsterdam,

N. Y.

E

LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJA

0

Spaudos į

Apžta^as A. Šlakis
A13 V OKA T A es

Veda visokias

bylas, civiliškas

ir kriminališ-

kas visuose teismuose (suduose").

Peržiūri

Turėk Savo Namuose
:

obstraktus ir padirba visus kitus legališkus

Geriausią Degtinę (arielką) jei

nori buti sveikas ir turėti kuom

pavaišinti

dokumentus.

savo

mylimą svečią.
rekomenduoja už geriausią degtinę

Daktarai
MIESTO OFISAS:

BRIDGEPORTO OFISAS:

Room 1014 Association Bldg.
19 So. LaSalle St.

3255

So.

Halsted

(Pnešai

VAKARAIS:

7 ik 9 vai.,
išs iriant įiedėlias

C H 1CA OO

Telephone RANDOLPH 5246

S«0=L=0

Street

33-čią gatvę)
nuo

Telephone DROVER 5326

ChiCAGO.

Rye

Kaipo Skanų, Tvirtą Ir sveiką gėrymą
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose

STftAUS BROS, GO. « DEP'T L, CHiCAGG, !LL
216 W. Vadlson St.

A. CHAPOSKE, irT. PODLASKIS lietuviai
a]9i!i

D-re Maria Dowiait-Sass
Moterų ir vaikų ligų specialiste
liiisas

Rezidencija

1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Woodgat.

AtJieka

greitai
pigiai

5208 W. Harrison Street

f tcne Canal 1203
Valandos:

Tel. Austin 737

9-.LO iki 12:00 vai ryto
tvc S :00 iki 8:00 vai. vaio

rvc

ir

gražiai.

uue

Valandos:

Nedalioms
O&O iki 12:00vai. ryto

lietai iki U;00 kiekviena ryt}

Rusiškas

Dovierennastis,
Pasportns, Affidavitus,
Kontraktus Pirkimo Namu ir
Biznių ir Visokius kitus Rejcntac

Daugelis žmonių, atvykę j Ameriką, padarė

Kaip

kiu budu? Nes jie išmoko anglu
kalbos žinojimui, savo reikalus

tai:

Knygas,
Konstitucijas,

į
k

Korteles,
tuviu,

Perstatymams

kalbą, ėjo bizniu ir, ačiu angly
galėjo vesti su visais Suv. Val-

žmonėmis. Pirmą žingsnį ir pamatą savo
laimei jie padarė, kuomet pradėjo mokintis anglų kalbos.
Jei
tūkstančiai pasiekė savo laimę tokiu budu, kodėl Tamistai tas negalima? Kiekvienas lietuvis dabar lengvai gali tai atsiekti, nes
gali įgyti "Lietuvos" Lietuviškai-Anglišką ir Angliškai-Lietuvišką

Žodyną, didžiausį, rūpestingiausiai sutaisytą

Uzprašymus
ves

Ko-

liškus Raštus Geriausia Padaro

stijose gyvenančiais

Vizitines ir Biznio

Ant

čia tukstaučius.

^

ir

jj

ir

sulyginamai pigiausi žodyną, kokis kuomet nors pasirodė tarp lietuvių. Su šio
Žodyno pagelba ir nemokantis gali viską perskaityti ir suprasti
angliškai. Trečioji Žodyno laida jau baigiasi.
Pasiskubinkite!
Kaina abiejų dalių—$6.00. puikiuose, brangiuose ir drutuose
apdaruose (kaip ant paveikslo)
$7.00.
Lietuviškai-Angliškoji
Dalis—$2.00, gražiuose apdaruose—$2.50. Angliškai-Lietuviškoji
Dalis (su nurodymu, kaip tarti kiekvieną anglišką žodį)—$3.00.
drūtais ir dailiai padirbtais aptaisais—$4.00. Reikalaukite
knygelės su žodyno aprašymu. Išsiunčiama uždyką. Žodyną išsirašydami, ar knygelės su aprašymu reikalaudami, rašykite:

Europos Kare Gali Padaryti Amerikoje

Geriausias Laikus.

Konvertams

Dabartinė Europos karė yra didžiausia, kokia
kada nors sviete buvo. Joje kariauja ne vien Vokietija su Rusija, bet visos Europos viešpatystės.
Šita karė ne vien kad išmuš šimtus tūkstančių
žmonių, bet išdegins miestu?, kaimus ir fabrikus,
išgriaus tiltus ir geležinkelius, išnaikins javus ir
viską, kas gyvenimui reikalinga. Pasibaigus karei, Europa neturės nei duonos, nei namų, nei drapanų, nei padarų ir tą vjską bus priversta pirkti iš
Amerikos. Amerika turės dirbti dieną ir naktį su
visais darbininkais, kad spėti pristatyti tą viską,
ko Europa reikalaus.

Antgalvius,

ir

Baliams

Programus,
Afišas,
Tabeles,
Cirkuliorius,
Bankos čekius,

■—

LIETUVA PUBLISIIING CO.
A. OLSZEVVSKI, Pras.

Laiškams ir

3252 So. Haisted St.

Chicago,

III.

Iškolektuoja vekselines paskolas, alpias,
pinigus, paliktus kitose batikose

lės ir

rikoje

ir

Ruropoje greitai

ir

da-

Ame-

pigiai.

LIETUVOS BEJENTALISKAS BIURAS
A. OLSZEWSKIO BANKOJE

3252 SO. HALSTED

ST.,

CHICAGO.

BIURO VALANDOS:

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis
Nedėliomis

nuo

nuo 6 iki 9 vakarais
9 iki 12 rvtais

Tokiu budu

UŽSIRAŠYKITE

Biznieriams

SAU

AR

SAVO

GIMINĖMS

LIETUVOJE

Pažangi( sios pakraipos dienrašti "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETUVOS ŪKININKĄ" per šitų laikraščių generalę
agentūrą Amerikoje.
Prenumerata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje: metams $6.00,
pusei
meti)
$3.00, norint-gi gauti du kartu savaitėje po 3 num. antsyk,
metams
$4.30, pusei metų
$2.15. Lietuvoje: metams
$3.20.

Sieninius
Lietuviškus ir

—

—

—

—

$1.60. "LIETUVOS UKIf»'»NKO" prenum.
pusei metų
metams
Amerikoje
$2.20, pusei metų
$1.10; LietU"oJe
metams
$1.65, pusei metų 85 centai.
Oener. "L. ž." ir "L. U." Agentūroje
Amerikoje galima gauti visos Europos leidimo
kningos. Reikalingi yra agentai. Užsakymus
ir piningus siųskite Bendroves
vyriausiam atstovui Amerikoje šituo
adresu:
—

Angliškus

—

—

—

Kalendorius,
Etc. Etc.

—

V.

Madit.

Square

K.
RAČKAUSKAS,
Stat. Boa 204.

New

Naujausio stiliaus

York,

N, Y.

raidės

graži spauda.

Kodėl Neskaitai!!
Ar

interesuojiesi kada nors gerais ir teisingais apgarsinimais, kurie gali atnešti naudą ir pinigą užčėdyti?
Ateik pas mus, ir matysi,
kaip
parduodame siutus. Nebuvo girdėti

'LIETUVOS'

mynų!

pigiai męs
tokių pigu-

Siutai $30.00, $27.00, $25.00
parduodami

SPAUSTUVE
South Halsted Street

THE BRIBGEPORT OLOTHING GO.
|

3246 So. HALSTED STREET

CHICACO,

ILL.

Amerikoje bus didžiausia darbymetč
geriausi uždarbiai, koki kada nors čia buvo.
Pakils čia ne vien išdirbystė, bet ir visoki bizniai.

Bell

Todėl dabar

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

turėtumėte už

proga.

Jei perkate propertes, tai pirkite jas ne laukuose, bet mieste, tokioje vietoje, kurioje galima biznį daryti ir kurioje properčių kainos kjla, kad jūsų
įdėti pinigai atneštų jums antrus pinigus.
Geriausia bizniui vieta yra tai Halsted gatvė,
tarp 31-mos ir 33-čios gatvių. Čia yra didžiausias
žmonių susitelkimas, didžiausi biznio namai statomi, ir properčių kainos kįla. Čia dar šiądien
galite pigiai pirkti namus ir lotus, o laikams pagerėjus jų kainos kils, ir tie, kurie čia propertes
turės, galės pasipinigauti.

Męs

čia dar turime pardavimui keletą labai gerų biznio namų ir lotų. Jei manai pirkti, tai ateik

pirksi pigiau kaip kitur. Męs nereikalaujame ivisų pinigų; įmokėk tiek, kiek gali, o li-

pas musj

kusius.

$18.50

Taipgi turime daug visokių siutų, kur parduoda už $6.50, S7.00 ir $10.00.
Pasiskubink,
kol dar yra geras pasirinkimas.

3252

CHICAGO, ILL.

j IETIH0S REJEHTALISKAS BIlIBAg

o

pati

namo

randa

išmokės,

nc>

dina vartojant

apsčiai

Hei 1

Naujų telefonų įsteigiama
nijos

nuolatai skleidžiasi

telefoną.
kasdien.

Heli Ii-

j naujas

teritori-

jas.

Pardavėjas,
na

\ naujas

kostumerių,

kuiie

pasinaudoja telefonu, inei.

veikimo

rybas ir

gauna

ir tokiu budu gauna

naujų

piln.-į

pa-

tarnavimo f verte.

musų visi

namai neša geras randas.

Vartok

A. OLSZENSKI BANK
3252 So. Halsted St.,

Pardavimo Didumas daug kartų pasidi-

Chicago, 111.

apsčiai vietinį ir Long Distance

telefoną.
Chicago Telephone Company
Bell Tclcph Mie Buildir.g
Official 100

