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avo
armija traukia rusų pergalėtojas l'rusu I.ietuvoj, generolas

paupiuose

dar

tie-

traukiasi jau tris
uzsibaigt
11
icUa«
bet
savaites,
negali ĮspėPastipriniti, kuri pusė laimes.
mai ateina ir \ ienai, ir kitai pusei. todėl gavusi didesnį pastiprinimą pusė nustumia truputį savo priešus, l>et kada ir jiems atei:

nors

taipgi pastiprinimas, tai jie
pankui ve! atgauna -avn senasias
ro/icijas \'nrs mušis, arba, gena

riau -akant. ėiela eilė

muštu trau-

Maskvon

atgabeno daugybę] žinia, buk Somme departamente •Galicijoj rusai sumušė austru
belaisvių; sako, buk jų vokiečiu dešinysis sparnas tapo kariumeiiv prie Dūkios.
1 liiidenhurg.
V okiečiai parengė tvirtoves jtit
atgabenta 300,000. Tarp belais- apsuptas, o francuzai nu/engė toe
Jsiveržvs vėl i Prusus rusų ge- vi) daugiausia yra slavų.
liau j rytus. Miestą Peronne vėl visos
linijos Į pietus nuo Kališo
nerolas Heunenl anipf, kaip iš
užėmė franeuzai.
Tvirtovės tos jj;ina (ialicijos ir
kiečiai paduoda ant 220,000, o pravardės
Berlinas
matyt, taipgi vokietis,
Vokietija karės rei- japonai Azijoj užėmė \Veih- olezijos rubežius. < ivnimą Krotarno esą 3,11 r
užtikrina, jog, nors ir dabar jam kalanis nuo savo žmonių pasisko- sien ir į savo ranaks
aficierų.
paėnu: Ci- kavo vokiečiai paėmė į s?.\ rai>Londono telegramai mudatai nepasiseku). Kalėda- ji.s v is gi su linu 1,250,000,000 doliarių, o su nau—Kiau-ėau
gele/.kelį. Ky n ie- kas.
garsino, jog armija vokiško ge- >avo kareiviais praleisiąs Perline. bankų rezervomis turės suvir-J čiai j padanges išmetė didelį plienerolo Kluck yra anglu ir tran- Kad tik ten nepakliūtų kaipo be- šunį 2 miliardu doliarių. Karei ninį tiltą netoli \Yeih-sien.
Tokio.
Vokiškoj valdyboj
cu/.ų apstota ir turės pasiduoti, laisvis.
Vokietija reikalauja po 5 įniiioRugsėjo 2S d., bombarduojant Kiau-čan japonai išvijo vokiečius
Austrą: giriasi, jog per Kar- tnis doliarių kasdieną.
vokiškas gi ambasadorius \V\-di
japonams Tsing-tao fortus, lame iš j ii priešakinių pozicijų ir iudal\ vavo ir vienas angliškas kaingtone užtikrina, jog generolas I patu perėjimus įsiveržę Yengriėmė kalvas, nuo kurių <;:tli bomKluck ne tik nesiduoda priešams jon ir pasukę Marmaios, rusai
»iškas
laivas.
Rymas. Gauta eia žinia, Įnik
barduoti vokiečių pozicijas. Jasavo
stovyklas apeiti, bet juos ten tapo sumušti ir per tuos pa prie Cattaro tapo paskandinta.*
Rusų generolas, vedantis Vil- ponai užėmė \Yeih-sien.
C* i u
j Akėjimus išvyti atgal Cialiniaus
atgal muša.
francu
armiją, Rennenkampf, drąbombardavęs tą miestą
Mažiausia melo yra Iraneu/it eijoti. 15et tai buvo, turbut, vien /ų kariškas laivas.
l'rancuzai j-indamas savo kareivius, užtikriaustrų

<

jau kelias savaites, bet jie valdžios telegramuoi-e. už tai živis pasilieka be išrišime
Taip nioms vokiškojo ambasadoriaus
einant ir toliau, pradėto mūšio \\ ashingtone,
taipgi Austrijos
ir j metus gali neišrišti; tąsyk ambasadoriaus ir
Rusijos kariuabiejų pusių pajiegos ir pinigai menės atstovo, tikėti negalim,,
išsisemtų, o tnu&is butų neišriš- nes jų žinios viena kitai prieštas ir visa karė butų bereikalintarauja.
gu žmonių žudymu, nes nei joXuo
ir
imikiasi

ILL.

3rd, :djg.

Melui XXIII

Mūšiai \Utie

Addres»

Puh.

didelė- kazokų pat rolės, kurios vienok
užtikriną, jog per visą
visai nesitikėjo Vengrijoj užsi- kares
laiką jie nei vieno laivo nelaikyti.
nužudė.
Anglija visokiais budais s 11'n
at-

Fcrlinas.

no,

Iš čia Amerikon

a

Bet

ginusius Serbijon žengti. Austrai nužudė labai <laug
kareivių.
Serbams, apart amunicijos, kanuolių ir belaisvių, teko taipgi
500 kariškų automobilių.
Tarp Venecijos ir Comahcio
italų torpedų naikintojas užbėgo
ant au.-trų minos it*"

Rennenkampf jau vadovas, kunigaikštis Nikolai XiPrūsų išvytas.! kulajevič atšaukė savo manifestą,

tapo paskatv*

dintas.
Berlinas. Prie Verdun ir Toul
francuzai vėl priešakiu žengti

Išradėjo.
lerija

įė- tovės

jog Kalėdas jie apvaikščios, jo žinia, jog Rusijos kariumenos

Berline.

Rugsėjo 28 <1. tarp Drinos ir
šabac serbai atmušė austrus, mė-

Vokiečių sunkioji

pradėjo

arti-

bombarduoti tvir-

Antuerpeno

fortus.

Paryžius. Angliju padarė nausu
Kad
tik
tas
ir
toliau
ją
neatsikartoJaponija sutarimą, sulyg
pašaukė
Italija
tarnystėn
kuriame jis buvo pažadėjęs lengiui-i Skandinavijos tautas prieš sargos kareivius ir buk
kurio Japonija žada laike karės
rusai
but
Bertų.
Tąsyk
galėtų
jiems
kams, sujungus visus lenkų apvokiečius sukelti.
Portugalija prisakyta įsiveržti Dalniatijon line kaipo nelaisviai, kaip lai atsiųsti j Indijas savo kariumenę,
gyventus
kraštus, duoti savijau rengia savo kariumenę ir ją (Austrijos provincija).
nes čiabuviai ten
sitiko ir su vokiečiais, kurie vien
revoliuciją kevaldą. jeigu pasiliks ištikimi Rupasius
Francu/ijon
padėti
angkaipo belaisviai Paryžių pamatė sijai. Mat buk Galicijoj lenkai lia. gali taipgi vokiečiai užpulti
rytinio
pict-rytinio
kio svarbaus klausimo neišrištų.
ir čiabuvius sukelti.
Per Londoną Kopenhagenan šauliai
.•4io
lauko vien prieštaraujančio.-, lams.
Anglija
Londonas.
Prancūzai ir angstojo prieš rusus. Bet neSenas spaudžiantis Europą sloItalai Triesto, Tridento, taipgi
duoda Japonijai paskolą 200 niiateina žinios, kas rodo, kad j«i
lai užėmė Afrikos vokiškose val- atėjo žinia, jog stovėję Scblesvvi- reikia užmiršti, kad šita žinia
yra
atsišauki i Italijos
gutis vokiečių sutvertas milita- &U ne visi mūšiuose
dalyvauju li- Dalmatijos,
dybose miestus Duala ir Hona- ge ir Holsteine vokiški kareiviai iš Berlino, o Vokietija, sėdama iionų doliarių. Anglija Japonijai
rizmas .slogintų tautas ir toliau,
karalių su prašymu pasirūpinti
ti, tai bent keli turi nieku m.
tapo Francuzijon pasiųsti, o jų neužsitikėjimą, norėtų savuosius pripažįsta valdymą Pacifiko vanheri.
tuos kraštus atimti nuo Austriėstų didesnę mokesčiais nuo žmo- Kad rusu
garsinami, taipgi AusVokiečiai iki rugsėjo 23 <1. pa- vieton ateina čia paskutinio pa- lenkus ištikimais turėti, o rusiš- denyse, o angliškose val 'ybose
nių išluptu pinigų dalį. Rnbežiai
ir su Italija sujungti.
jos
pripažįsta japonams tokias jau
ambasadoriaus
skandino jūrėse 20 angliškų pre- šauki.110 atsargos kareiviai
trijos
telegramai
kus prieš Rusiją sukelti.
pasiliktų tie patjs, o su tuom pa- nesutinka su
kokias turi baitspalviai.
tiesas,
kių laivų, apimančių 59.331 toną.
teisybe, apie tai ne
vilktų ir pavergtų tautų prispau- kartą galima buvo
Londonas.
persitikrinti.
(>iveržus rusam?
Angliški skraiduoliai pagavo
įvlanila, Filipinų Salos. Susedimas; didesnės tautos ėstų maDabar rusai garsina, jog Lenkariumenė
Berlinas.
kė
čia sukalbį čiabuvių mokinių
Vengrijon,
austrų
bet
padaugiau
vokiškų
prekių laivų,
Francu/.ų užpuoližesnes, kaip ėda didesnė lydeka
kija tapo suvisu nuo vokieiv1 išjų netifikino. 8 angliškus laivus siliko Galicijoj, o ginti Vengriją i kariško.- akademijos, esančios mus iš tvirtovių Yerdun ir Toul
mažesnę.
valyta, buk Suvalkų ir Lonvos
išnaikino vokiečių jūrėse išmė- palikta vengrų milicijai, arba taip mieste Regine.
Mokiniai buvo vokiečiai atmušė. Vokiečiai pa
Spalio 5 d. Fraticuzijos karės gubernijose visur vokiečiai tafo Londonas.
"Central
Xews" tytos minos. Vokiški kariški lai- vadinamiems lionvedams. Austrų sutarę prieš amerikonus revoliu- ėmė kalvas Roye ir
Tresr.oy 1<?
ministerija pagarsino žinią, jog ant sumušti.
tarp Augusi i o gavo nuo savo korespondento iš vai išnaikino 24 žvejų laivelius, kariumenė dumia j tvirtovę Kro- ciją sukelti. Išvarė iš akademi- Grand.
Musyj
mūšio lanko žymių permainų nėir Druskininkų (turbut Liškv Petrogrado žinią, jog dešinysis o karei
prasidėjus savo portuose kavą. Vengrijos honvedus rusai jos 62 mokiniu.
ra. Ant kairiojo sparno traukiasi
vo ?), kur vokiečiai 'mėgino perkariuinenės
konfiskavo
austrų
sparnas tapo
74 angliškus prekių išvijo iš trijų pozicijų.
Londonas.
Suvalkų guberni*
Argonne sikelti per Nemuną ir traukti
nesiliaujanti mūšiai.
Vokiškas kariškas skraiduolis
kalnus
laivus
New York.
per Karpatų
Yengrijon
170.000 tonų.
Anglijos
Belgijos
komisija,
joj
kairysis vokiečių sparnas du
ir Maas upės kalvų distriktuose
Vilniun, žuvo vokiečių 30,000. Įstumtas, bet ir ten austrams ra- portuose konfiskuota 102 vokiš- "Emden" Indijų pakrantėse pa- atkakusi Amerikon pasiskusti ant kartu mėgino
Nemuną pereiti,
priešas užpuola franeuzus lygiai o 20,000 nelaisvėn paimta. Kad mumo neduoda kazokai. Aus- ki laivai 200.000
tonų; jūrėse pa- skandino 5 angliškus prekių lai- vokiečių nekultūringumo ii žiau- bet abudu kartu rusai juos ab
('ieną, kaip ir naktį; kareiviams mušis čia buvo smarkus, abejo- trai
Vengrijoj tapo sumušti, nu- gauta 88 dideli vokiški laivai, vus. Jis bombardavo anglams i umo, garlaiviu "Adriatic" išva- mušė. Vokiečių linijos traukėsi
nėra laiko atsilsėti, nėra laiko nės
nėra, nes visame Nemune, žudė visą artileriją. Kairysis jų apimanti 338,000 tonų.
prigulintį miestą Madras ir Iran- žiavo namon.
nuo tvirtovės Oso\viec iki Simno.
miegoti. Todėl klausimas, kaip nuo upėn subėgusio kraujo, van- kariuinenės
valdžios agentas už- <:u/ų miestą Pondichery.
Grekijos
sparnas
pasitraukė
Dabar, kadangi Augustavas teBet
ilgai jie išlaikyti galės.
taip (iuo buvo raudonas. Kad vokieVokiečiai Azijoj apleido tvirprie Krokavo. Rusai apvaldė du steliavo Amerikoj už ktlis miliokarės mi- ko rusams, reikia manyti, kad
Petrograd.
Rusijos
ne
bet
alsinami kareiviai
vienos,
nus
čių rusai neleido kiton Nemuno Przemysrio tvirtovės tortus.
doliarių anuifttcijos, daug tovių Madcrsee liniją prie Tsing- nisterija garsina, jog nuo rugpjū- Lietuvoj vokiečių vidurys tapo
abiejų pusių.
to
bet
ir
ritVokiečiai peržengė Rusijos ru- valgio produktų, balnų ir 10,000 tao.
pusėn,
čio ii d. iki rugsėjo 14 d. rusai perlaužtas.
jie neužgina;
Mušiuose prie NeIš Vokietijos be vieliniu telebuk
Suvalketuriose vietose: Pietuo- arklių ir milioną tonų p.nglių.
Kiek yra vokiečių Belgijoj, ne- Galicijoj paėmė: 7 vėliavas, 637 muno vokiečiai nužudė 20,000 kafų garsinamos žinios,
be/ių
ambavokiškam
Amerikon
grafu
kų gubernija tapo 11110 vokiečių se—Kališo apielinkėse; sita vožinia, bet per Brusselles perėjo kanuoles—tame 32 vokiškas, 44 reivių. Ncsilaujanti lytus truksadoriui atsiųstos žinios skamba
išvalyta, turbut taipgi nesutinka kiškos kariuinenės dalis gavo kaiGauta čia žinia iš jų vieną tik dieną 150,000. Visa mašinines ir nelaisvėn paėmė <>4.- do kariumenių pasikrutinimus.
Paryžius.
truputį kitaip. Sulyg bevielinio su teisybe, nes po tam buvo liu
prie miesto Sieradz; antroji Nis apie serbų laimėjimus Bos- fiaurinė Belgija yra belgų ran- of>8 kareivių, o tame 1 generolą ir
Gyvenanti Ilollandijoj \okiotelegrafo žinių: vokiečių kariu- smarkus mūšiai prie Augustavo,
Serbai apvaldė Romania kose.
M i a vos nijoj.
aficierus.
armija
jsiveržė
č i a i stebisi iš vokiškų laikraščių
Lenkijon
535
menės padėjimas Fraticuzijoj esąs
kur, kaip užtikrina vokiečiai, ta- apielinkėse;
trečioji
jsiveržė kalnus, netoli Serajevo; ausims
straipsnių. Iš tų straipsnių maužganėdinantis. Gavęs pastipri- po veik suvisu išnaikinti du ru- Lomžos
Amsterdain. Iš vokiško orlaibet
Londonas. Rusai užėmė Kar- tyt, jog
gubernijon,
prie išvijo iš jų drūtų stovyklų. SerVokietijoj nyksta užsit
nimą, dešinysis vokiečių sparnas siškos kariumenės korpusai. Ru- \\ iznos
tapo sumušta ir turėjo ijai užėmė miestus: Ada Tzaulia vio išmesta bomba mieste Deyn- patų kalnuose šešis perėjimus, kėjimas j pergalę, todėl laikrašnužengė toliau ant linijos Albert, sai sako, jog prie Augustavo su- ?tgal
trauktis; ketvirtoji armija ir Ada Mala. Austrai vėl mėgi- ze drūčiai pagadino kataliku vie- vedančius Yengrijon. Prirengė čiai jau stengiasi prirengti skaiAlost ir Roye. Roye kalvos po mušti vokiečiai
paliko sunkias —Suvalkų gubernijoj ir mėgi- no per .Savą ir Driną per.- ikel t i nuolyną.
taipgi kariumenę, kuri turės Sle- tytojus prie galimo nepasisekimo
kruvinų mūšių tapo vokiečių už- kanuoles ir bėga vakarų link. na pereiti kiton Nemuno
bet serbai -juos atmu
čia
iš
žinia
Srrbijon,
pusėn,
Atėjo
Paryžiaus, zijon įsiveržti. Vokiečių žengi- ir vokiečių vilčių išnaikinimo, nes
imtos.
Armijos viduryj viskas Vokiečiai
prisipažįsta, jog išsiža- bet tas iki šiol nepasisekė; prie šė.
jog
dešinysis
vokiečių kariume- mas Suvalkų gubernijoj tapo su- gali ateiti laikas, kad vokiečių kai
pasilieka taip, kaip pirma buvo. dėjo tolesnio nuo Augustavo ženir Seredžiaus ji tauės sparnas tapo perlaužtas ir laikytas.
Druskininkų
riumenė prieš didesnes priešų jieVokiečiai nori franeuzus ir angLondonas. Albanų senatas už- franeuzai ji veja šiaurių link. Suigimo į rytus dėl kelių blogumo, po rusų sumušta.
gas turės trauktis ne tik U Pranlus nustumti kiton upės Maas pu- ne
dėl mūšio pralaimėjimo. SuVokiečiai tapo sumušti taipgi imti Albanijos sostą pakvietė ku- jungtos franeuzų ir anglų pajieBerlinas.
Iš
čia
žiplatinama
cūzijos, bet ir iš Belgijos ir ginti
sėn.
Tarp Toul ir Verdun vo- valkai esą dar vis vokiečių ran- prie tvirtovės
Burham- uldoną, broli gos galutinai j veikė vokiečius nia, buk rusai,
nigaikšti
Osowiec,
Lenkijoj,
užėmę
Lvovą, lncną tėvynę. Dar kokia savaikiečiai paėmė du fortu.
Žengi- kose, vokiečiai apleido neturin- ir
sultano Abdul Aisne paupiuose. Somme depar- užėmė garsų
trauktis.
išvyto
gretai
Turkijos
turėjo
atgal
dideli tė atgal už panašius straipsnius
Ossolinskių
mas
pirmyn vokiečių per St čius svarbos miestelius KalvariIr ant vakarinio mūšio lauko -Ilaniido. Essad Paša turi 12,000 tamente vokiečiai tapo franeuzų knygyną ir
valdžia butų laikraščius konfisknygas
Petrogracian
!M»hiel spragą buvo trukdomas
vokiečiams vis labjau pradeda kareivių ir nori neleisti Burdan- apsupti. Miestą Perrone užėmė išgabeno. Gal jas sudės Petro- kavusi ir
ją ir Mariampolę.
juos uždariusi. Matyt,
franeuzų, kurie įstengė savo užiš kurio vokiečius iš- grado ciesoriškame
Rusijos caras spalio 5 d. iške- nesisekti. Belgija vėl prisipildė rddonui sostą užimti.
franeuzai,
kad
kuvaldžia
neturi jau tokio
pati
knygyne,
puolimais vokiečius sulaikyti. liavo pats karėn, tik kas-žin kuom
ris juk taipgi yra iš Yaršavos
bėgančiais iš Prancūzijos vokievijo.
užsitikėjimo,
kaip
pirma.
mūFrancuzai prisipažįsta, jog
Varšava. Suėmė Ya r savos pojis prisidės prie Rusijos laimėji- čiais.
Laikraščiai garsina, buk vado- P e t rogr a d a n pc rgab eti tas.
šiuose žudo labai daug kareiviu, mo.
licijos perdėtinį (policmeisterį) vas dešiniojo vokiečių sparno,
Rusai, kurie buvo užėmę perLondonas.
nes buk vokiečių artilerija esanAnt\verpo tvirtoPrūsų Lietuvoj vokiečių k akarės '1 ž visokias prigavystes. besisavi- generolas Kluck trauki*..»• šiaurių ėjimus Yengrijon Karpatų kal- vės fortai \Vavre ir St.
Paryžius.
Prancūzijos
Catherinc
ti geresnė. Bet apie tai padali- įiumenė vis traukiasi
prieš įsi- ministerija garsina, jog ant kai- tiimą viešų pinigų ir kyšių spau- link, bet jis išdalies tapo franeu- nuose, tapo visur išvyti atgal.
nutildė
savo kanuolcs.
Vomūšio
laikaut
lauko
tyčia
esanti
niai,
veržusius Vokietijon rusus, nors
riojo franeuzų sparno kariuine- dimą.
zų apsuptas, ir pradėjo su frankiečiai
kad
šūviai
katikėjo,
jų
korespondentai,
abejoja; taipgi vėl mėgina Lenkijon įsi- nės
raščių
padėjimas yra geras. Vidueuzų
Londonas.
generolu Joffre tarybas,
Italija atsišaukė Į nuolcs nutildė, todėl su lengvų
priešingai, jie užtikrina, jog fran- veržti tarp Virbaliaus ir Lyck.
Paryžius. Laike naktinio mū- nes buk nori su visa kariumene Austrijos valdžią su pasiskundiryj franeuzai atmušė kelis vokieeuzu kanuolės siekia toliau, negu
kanuolių baterijomis traukė tuos
Rusijos ambasadorius Ryme pa- čių užpuolimus. Prie upės Maas šio vokiečių eilėse pasidarė su- pasiduoti;
reikalauja vien, kad jo mu, kad Adriatiko pakrantėse fortus užimti. Jiems prisiartinus,
vokiškos, tai jau tuom jos yra garsino, jog Lietuvoj vokiečiai \ "kiečiai
tapo atgal nustumti. mišimai ir jie nukreipė savo ka- kareiviams su ginklais butų leista austrai išmėtė minas ir jos ken- (orto kanuolės šūviais
juos pageresnės; franeuzu kanuolės ir su visu tapo sumušti ir bėga *v- Ant
kairiojo sparno žymių pęr- nuoles ir karabinus ne* j francu- Vokietijon sugrįžti. Bet patvir- kia Italijos laivams. Austrija pa- sveikino ir tik mažas vokiečių
tuom parankesnės, kad jos yra
mon, viską, net ginklus ir ranKol klai- tinimo žinios apie apsupimą gezus, bet j savuosius.
mainų nėra.
žadėjo minas išgraibyti ir Itali- skaitlius įstengė nuo šūvių palengvesnės už sunkias vokiškas cus, kad šie bėgimo netrukdytų, Aisne
francuzai per- dą patėmijo, užmušta daug vo- nerolo ir jo norą pasiduoti fran- jai išmokėti milioną doliarių atpaupiuose
bėgti. Belgams teko daug vokanuolės.
ant kelio pameta.
Vokiečių nuo- ėjo upę Somme Peronne apielin- kiečių.
euzams nėra.
lyginimo.
kiškų kanuolių.
Dėlei šalto oro, franeuzai turi! stolius mūšiuose
Lietuvoj rusai kėse. Vokiška gvardija tapo veik
ir anglų kariumenės
] Gandavą atkako 35,000 pabėFraneuzų
Belgų
komisijos
tapo
pagarsiniš
susiBelgijoj mano, kad karalių4
sugrąžinti
Prancūzijos,
paduoda ant 70,000 kareivių. .suvisu išnaikinta. Vokiečiai mė- gėlių. Apielinkėse esanti kai- atėmė atgal nuo
vokiečių pirma tas ketvirtasis raportas apie vo- mėgis pabėgti, jeigu tik pamatys,
dedančius iš afrikonų regimen- Rusams teko daug
ginklų.
gino prasimušti per francuzų ei- mai ir miesteliai dega.
jų apvaldytas pozicijas Maas pa- kiečių žiaurumus, papildytus Bel- kad Ant\verpas laikytis negali J
tus; todėl Irane u z u linijos l>us
Dabar Vokietijon traukia dvi
bet tapo atmušti ir iš jų poles,
upiuose; vokiečių kariumene ta- gijoj. Sulyg to raporto: Aer- greičiausia pabėgs jis AnglijOn
apsilpnintos ir vokiečiai tikisi jas rusų armijos: viena nuo rytų, kiTš Paryžiaus praTurinti didelį dva- po pervaryta per upę atgal. Ka- sehot mieste ir
Paryžius.
zicijų
išvyti.
apielinkėse vokieperlaužti. Bet vietoj sugrąžintų ta gi nuo pietų veržiasi šlezijon.
mūšiai Aisne paupiuo- rą Marne paupiuose, Prancūzi- dangi ir l>erlino žiniose jau nė- čiai per šešias savaites
neša,
jog
Londonas.
Francuzams pajjclplėšė naA frikon kareivių, Francuzija su- Abidvi tos
armijos eina prie Al- se artinasi prie galo, bet sulyg joj, baronienė de Baye pranešė ra tokių pasigyrimų, kaip
o paskui, kad savo
mus,
pirma,
bon
bjaurius
ir
20
šaukė tarnyston 19
atėjo 70,000 indiečių kareimetų lcnsteino, kur karės pradžioj bužinių iš Berlino, yra tai mūšio Paryžiun, jog Vokietijos sosto tai matyt vokiečiai ypač Prancū- darbus paslėpus, miestą ir apic- vių. Indiečiai tapo išsodinti ant
vaikinus. Tie tai uždengs spra-| vo taipgi smarkus
mūšiai, bet čia pradžia. Sulyg vokiškų žinių, įpėdinis į jos dvarą kaipo plėši- zijoj neturi kuom girtis, nes vo- linkės kaimus
kranto portc Marseilles.
uždegė.
gas, pasidariusias ir per žuvu- tąsyk rusų generolas Rennenmušiuose francuzai nužudė dau- kas atsilankė ir jj išplėšė.
Pa- kiečių kariumene palengva trausius mušiuose ir sugrąžinimą
kampf tapo sumuštas ir su visa giau kareivių negu vokiečiai, su- ėmė ne vien dailės daiktus, bet kiasi
prie Belgijos rubežių.
Venecija.
Austrijos sostinė Pekin. Prie Kiau-čatt vokiejuodspalvių regimentų.
-a\o armija turėjo iš
Vokietijos lyg gi franeuziškų—yra atbulai. ir brangius mėbelius.
Porskubiai drutinama apkasais.
Iš čiai turėjo apleisti ir antrąją atVokiečiai užtikrina, kad grei- pasitraukti;
Uirėjo net vokiečiu
Pabėgėliai, atkakę Paryžiun iš tretus caro ir carienės sumynioParyžius. Abidvi pusės sten- civilistų niekas prie apkasų ne- sigynimo liniją.
Mūšiuose užtai paims Antvverpeną, nes pakariumenę Lenkijon leisti. Tr Maubeuge, atgabeno žinią,
giasi viena kitą Įveikti prieš žie- gali prisiartinti; prisiartinusius mušta 1.700 japonų, o sužeista
jog jo.
ėmė visą eile tolesnių fortų; bet
j tąsyk Vokietijon įsi veržė dvi ru- užėmę miestą, vokiečiai miestą
mą, nes žiemą kovoti yra kur kas sušaudo.
3c o.
Londono žinios visai ką kitą sa- sų
vilniškė generolo veik su v i su
armijos
Nors savo nuostolių
Amsterdam, Hollandijoj. Bel- sunkiau.
Savo pas i
išdegino.
ko: sulyg Londono žinių—belgai
j Rennenkampto ir varšavinė—ge- elgimais vokiečiai parodo, jog gijoj, mieste Lierrc, ligon'outyj nei viena pusė negarsina, bet spėPetrograd. Po smarkiam mū- Washingtcn, D. C.
Rusijos
?tmušė visus ant Antuerpeno vo- nerolo Žilinskio, ir abidvi buvo
toli atsilikę nuo kitų civili- expliodav.. vokiečiu bomba ir ti/.- jama, kad vokiečiai nužudė 180,- šiui rusai
jie
išvijo vokiečius iš Au- kariumenės atstovas prie ambakiečių užpuolimus ir nuvijo juos vokiečių atgal išvytos.
ooo kareivių, o franeuzai 100,000.
zuotų tautų: kitur civilizuotos mu>ė 9 ligonius.
Yokie- sados Washingtone, pulkininkas
gustavo, Suvalkų gub.
toliau.
Ant pietinio mūšio lauko, tai- tautos,
Sulyg tų žinių, vokieneparodo
tokių
laukinių
nuo
senai Golejevsky pagarsino iš Petročių sunkioji artilerija
čiams visur Belgijoj pradeda negi Austrijoj, nieko svarbesnio ne- žvėrių žii'urumų,
Gauta čia žinia, jog
tai parodo
Paryžius.
Iš
kaip
Paryžius.
be
Petrogrado
atėjo
jokiu pasekmių bombarduoji gra- o jam atsiųstas žinias, jo^
sisekti.
Tš Belgijos sostinės atsitiko. Rusai
jau ne sykį gar- vokiečiai.
serbai Yengrijon įsiveržė ir an- čia žinia,
Druskijog
Osouiec. Susirėmimai rusams pasisekė nuvyti vokiečius
apielinkėse
tvirtovę
kraustosi vokiečiai atgal Vokieti- sino,
jog paėmė austrų tvirtovę
trą kartą užėmė miestą Zeniliną. ninkų (Gardino gub.) ir tvirto- buvo
Ščučino ir prie Andre- nuo Augustavo ir Kapčiamiesčio;
ten
prie
jon;
išgabeno sužeistus ka-, Przemysl ir artinasi prie Kro
Vokiškas Zepvės Osouiec, kur atėjo vokiePetrogradas.
jevo.
reivius.
rugsėjo 28 d. vokiečiai tapo išVokietijon išgabenu ir karo. Tstikro, vienok, Przemysl pelino orlaivis atlėkė ties
Bialy- Londonas. Gauta čia žinia, čiai. rugsėjo 28 d. buvo smarkus
30 d. Tstrijos pakran- vyti is viso pinto tarp ežerų prie
Rugsėjo
visu* sravesnius dokumentus. dar ir dabar
austrų rankose. stoku (Baltstoge), Gardino
gu- buk dešinysis vokiečių sparnas mūšiai jų su rusais. Vokiečiai tėse ant austrų minos užbėgo Simno, Seirijų ir Leipumi. SiauIškeliavo Vokietijon ir kartume-1
Krokavą gina sujungtos austru bernijoj ir metė bombą mokyk- ikosi perlaužtas ir jį veja frannorėjo pereiti kiton Nemune »-• įumaniškąs laivas "Maria" ir ta- riuose, iš Suvalkų, Kalvarijos,
nės štabas.
ir vokiečių pajiegos. Padėti aus lon
; mokyklos trioba expliozijo? euzų ir anglų kariumenės.
Rusai po paskandintas. Iš jo įgulos iš- Seinų ir Mari:unp'.»l«ės vokiečiai
sėn, bet tas nepasisekė.
Skaitlių paimtų nelaisvėn vo-j trams atsiremti prieš rusus su
Rugsėjo 30 d. Londonan atėjo išvijo vokiečius iš Augustavo.
sugriautą. Žuvo ii vaik^
gelbėjo tik vieną žmogų.
ir-gi išvyti. Vokiečiai iš dideliu
du kartu tapo iš

Iš Kares Lauko.

•

—

<

t

kanuoliu bombardavo tvirtovę kareiviai, sunkini
pašauta R, lenų
Osovviec, bet be pasekmių. I'.u- \ iau sužeistų yra daug.
v<»

si!<rčrniniai

ir

Šcučino.

prie A'.uirejev.'

\ okiečiai

stengėsi

perkirsti susinešimiH tarp
grado ir YarŠavos, V ilniaus

Petroir Gar-

dino.

1

I

famburgo laivui
pasisekė; okiečių vadovas prašė sulaiky- kui nupuolusios: dabar kįlančios Darbai
nekaip eina. Paloistuperlaužti Kiau-čau blokadą ir jis ti mūšį dviem valandom, kad už- vėl augštvn ir,
su vybės
namu
susilyginusios
biznis taėiaus žydi.
Belgijoj vokiečiai užeitu- inics-1 Tsiug-tao atgabeno vokiečiams muštus butų galima u/.kasti, 1 >ct vyrais ateityje,
vėl pra- 'Daug yra ir lietuvių, kurie savo
galėsiančios
t-'t Meeheln.
I'/imant miestų, ka- raugiau amunicijos, kuri jau be belgų vadovas atsisako tai
pada- lenkti vyrus. Ketvirtu kalbėtoju
uždarbį nuneša tenai arba i
reiviams buvo prisakyta miesto, m r .) visai buvo išsibaigusi.
ryti.
visus i buvo tūlas profesorius.
Ilelgai išgriovė
lkliubu>
ir palieka. I'.et j«.'i kas uxJisai
pasinebombarduoti. kad šūviai netiž-{
Net h c upės tiltus.
sakė, kad dar nesenai lietuviškai stinena apie laikraščio
\

|sunku

'-

autu

bažnyčios, j
atėjo žinia, jog

katedros

senos

U \ indobouos

Paryžius.

Paryžiaus korespon-

išsimokinęs

dentas laikraščio
I >a.i 1 y Xe\vs"
Petrograd. Suvalkų guberniLondonas. Galicijoj austru ir >erbai per upę Savą vėl mėgino pranešė is
Prancūzijos, buk ant joj smarkus mūšiai buvo i.-ilvokiečiu kariumenc> vėl prieša- Vengrijon įsiveržti, bet vengru senojo mūšio lauko
prie Sedano gai geležinkelio linijos Suvalkai
kiu /engti prade > ir privertė ru- 'lonvidai juos atmušė.
vokiečiai tapo baisiai sumušti, Alytus. Vokiečių norėta Vilniun
sus
iš Vislus apielinkiu traukPetrokave kazokai
braneuzai paliko tiltus, o patįs prisigriebti.
C.
D.
\'okieti
tit atgal Ku.su raiteliai tapo su<>oo
Washington,
ptiitraukė, todėl vokiečiai manė, sukapojo
vokiečių.
mušti prie Biee/o.
ju.-> ambasadorius padavė skundą hvl jie nuo mūšio lauko pabėgo.
Bosnijoj serbai turėjo smarkius
Visos vald/.ins Įstaigos Gali- [-rezidentui, buk franeuzai kan- Dalis vokiečiu perėjo per tiltą, musins su austrais nuo Zuronicijoj tapo pastat> tos p., valdžia kinr. sužeistu.-, vokiečius, j jų i>et paskui einančius franeuzai iš ko. Austrai pradėjo bombarduorusiško
geueral-gubern; toriaus, rankas pakliuvusius. Buk tai da- kanuolių pasveikino ir t i 11<«s su ti miešta Sabai*.

Londonas,

Galicijoj Rusija sumilioną kareiviu. Jeigu
pa.-i.-eks prie Krokavo sumušti
f u jungtas austru ir vokiečių jie-

traukė

danges

ant

išmetė.

rumų

Vindobona.

sio. pamatę pavoju, grižo atgal,

pasirodė,
Daugelis

pačių A'okiečių.

Beveik

visa

suniukusio

vyste

rusus

ka-

nuo

flindenburg,
padėti (ia'icij.-n.
Ar^onne apskrryj vokiečiai pametė daug amunicijos,
ir

Lietuvoj

«^cn.

austrams

karabinus
ka-

rancus.

savo

Klam-

'.>teugė»j perlaužti trancuzų
"iin.ienės vidurį ir. priversti juos pynėse paliko daug kanuolių.
traukti iš Lotaringijos, bet vo- Sulyg kitų žinių iš Petrogrado,
kiečiu užpuolimus franeuzai at- mūšiuose Lenkijoj užmušta ir
sužeista 30,000, o suimta 20,000
mušė.

Indijų ir vokiečių.
Rusų kavalerijos divizija prie
anglams
Škotijos
atėjo pastiprinimas.
Prieš sudrutintus priešus Kelc'ų užpuolė vokiečius ir juos
taip sumušė, kad jie viską, net
vokiečiai turi atgal trauktis.
ginklus
paliko. Lenkijoj vokie(iauta žinia, jog dalis franeunes dėl blogų kečiams
nesiseka,
zu kariumenės
atėjo Beigijon ir
ir iš jų
kanuolės
nuklimsta
lių
stengiasi generolui Kluck užimti
Prie upės Ai>ne iš

vokiečiai negali naudotis.
užpakali. taigi, pasitraukimo ki-

lią.
Paryžius. Atėjo čia žinia, buk
Vokietijos* sosto jpėdinis tapo paliet apie teisingumą tos
šauta-.
žinios reikia abejoti.
\~e pirmą

Londonas.* Vokiečiai rengiasi
trauktis
iš
Belgijos sostinės
Bru>sels. Sužeistus skubiai siunGenerališkasi>
čia
Vokietijon.
vokiečių kariumenės štabas iš

leidžiama panašus Luxcmburgo 80 automobilių išLondonan
paskalai.
atėjo žinia, keliavo Į Mainzą.
Amsterdaman atėjo žinia, jog
buk ciesoriaus \VillieImo sunus
Adalbert yra belgu suimtas.
tarp vokiškų kareivių Belgijoj
smarkiai siaučia šiltinė.

yyki

apie ji

Reutcr'io žinų agentūra gavo
Susirėmime vokiečiu
japonais prie Tsing-tao japo- žinią, jog rusai jau iš visų punai nužudė 2,500 kareivių; vo- sių apgulė Przemysl'io tvirtovę
Berlinas.

su

ir ją veržti pradėjo.
Du fortu
kiečiu nuostoliai buvo menki.
Vokiečiu laivyno dalis iš 40 užėmė jau rusai ir iš jų apšaudo
kariškų laivų atkako prie Y'inda- miestą.
ir bombardavo ten Karsei
vos
Japonija nuo Kynų pareikalavo prašalinti savo kariunienę nuo
kranto
išsoant
portą. Mėgino
dinti

kareivius,

juos

atmušė

bet rusai

ir

laivus

lengvai Tsing-tao-Tsinau geležinkelio

li-

privertė nijos.

trauktis iš porto.
Londonas.

Reuter žinių

biu-

Londonas.
rverpo, kad

Apteiinkėse Ant- rą- gavo telegramą, buk Rusijos
apsunkinti vokie- valdžia prašė Bulgarijos leisti
čiams prie miesto priėjima, bel- jos geležinkeliais gabenti iš Rugai užleido vandeni, nes, mat, sijos maistą ir ginklus Serbijon;
dalis miesto apielinkių yra že- Bulgarija vienok Rusijos prašyminus jūrių paviršiaus.
mą atmetė, ties jo išpildymas butų neutrališkumo sulaužymas.

Paryžius. Iš Vindobonos atėji)
žinia, jog tapo atstatytas Austvyriausiasis vadas. generolas Auffenberg. Vieni sako, kad jis atstatytas dėl
nemokėjimo įveikti rusu; kiti gi
sako, kad jis apsirgo cholera.
rijos

kariumenės

New York.

Pasažieriai,

atka-

prisirašyti.

stu-

šimtu.

patėmispjaudyti

LIETUVIAI AMEhIKOJ.

katalikiškųjų mokyklų įsipuošę

džių

Pasirodė ir juodvei-

t.t.

kataliku

organizacija. Jos

na-

riai, apie 4(XX) asmenų, buvo visi
unitormuose.

Lietuviai
laikraštis miausi C-j<>

užsirašyma.

taipgi dalyvavo. Pirpėsčias vietos lietuvių
duoda?"
klebonas, kun. Lietuvninkas; su
Benth'yi'Ulictis. jttomi maršalka (irebliauskas. To*liaus draugystės: šv. Kazimiero,
šv. Jurgio, Nekal. Pras. Panelės
1$ .90. OMAI f A, N EB R.
Šven. merginų, "\ yčių" kuopa ir
Balius, prakalbos ir cchsitra. šiaip parapijonų,—viso apie 400
Rugsėjo 27 d. buvo SLA. <S7 kuo- lietuvių. Turėjo puikią muziką.
<
pos parengtas vakaras su balium. iražųs draugysčių uniformai atVakaras pavyko. Programas susi- kreipė maršalkų atydą, ir užtai liedėjo iš dainų, dekliamacijų ir pra- tuviai buvo pirmoj vietoj.
Klebonas pakvietė ir tautiškasias
kalbos, pasakytos kai-kurių vietos
draugijas
dalyvauti, bet jos, sužilietuvių įprašyto p. Gabrio, kurį
kun. Jurgis Jonaitis, sakoma, atsi- nojusios, kad tai bus katalikų pavežęs su savim iš Chicagos. Po- roda, atsisakė nuo dalyvavimo.
Ant. R a mosk'j.
nas (iabrys
kalbėjo apie SLA. naudingumą. Programą atlikus, buvo
tai

tuojau

šo'-iai.

atsako:

Pelno

k

iš

vakaro

liko
IŠ SAN FRANCI SCO, C AL.

($25.30.

Rūgs. 28 d. buvo prakalbos, kuLaikai gerinosi. Lietin iai.
Kaip
rias laikė p. Gabrys. Jisai kalbė- visa kas
rodo, laikai pas mus praIŠ KOCHESTER, N. Y.
Į li.vpliozija, Įnamiai atsiduri' g&t- jo dviejose temose: dabartinis Lie- deda eiti geryn. Kasdien vi^ daul'(ikarus. Rugsėjo 20 cl. "Aido"
j viję. Naktį iš rugsėjo 25 j 26 d. tuvos padėjimas ir reikalai lietu- giau laivu atplaukia j portą. PrieOuentin ir Maubeuge, C'harleroi į; choras vaidino 5 aktu
dramą "Po- I. Kalinauskų bute expliodavo pe- viu Amerikoj. Kalbėtojas trumpai žastim yra rugsėjo 24 d.
įvykęs
ii N'amur.
ir Mužikai."
Pats veikalas čius.
Expliozija tokia smarki bu- apibriežė dabartinį Lietuvos padė- Panamos Kanalo atidarymas. Užgana gražus ir įspūdingas, ir vaivo, kad ryte Kalinauskai, pasikėlę, jimą. jos nelaimę ir kalbėjo apie baigiama dirbti Pacific NortlnvestLondonas. Suvalkų gubernijoj dintojai savo užduotį atliko
kokia bus ateitis, kuomet lietu- ern geležinkelis,
gana pečiaus bute nerado,
einąs suvirs 300
Įaugai ir du- tai,
smarkiausi mūšiai rusų su vokie- gerai.
Ypatingai atsižymėjo savo ris išpyškėję: mat pečius, '"išeida-* viai gait= autonomiją. Pasak kal- įnyliu i šiaurius nuo San Franci-co
čiais buvo prie Augustavo ir prie rolėse: p. A. Orlauskas
(Magers- ■nas," tą viską padarė. Sakoma, bėtojo, po karei lietuviai, išvaikę iki Eureka. Vietos, per kurias geMariampolės. Rusai privertė vo- kio, dvarininko rolėje), p-lė J. kad
tokį "triksą" tyčiomis kas-nors žydus, paimsią Lietuvoje pramonę ležinkelis pratiesta, dar nėra apgyKiečius dumti \ okietijon.
Vo- šum.-kiutė
(Onytės rolėj), p. J. Kalinauskams įtaisęs, įdėdamas di- Į savo rankas, ir Lietuva virsianti ventos. Sale didžiausių lauko
plokiečiai tapo sumušti taipgi prie Stančikas
(Araburdos, dvaro už- namito gabalą pečiun.
Amerika, t. y. žmonės, važiuo- tu yra milžiniškos girios. Visa tai
irajevo ir prie M lavos.
veizdos, rolėje), Šitie atliko savo
Nors expliozija, kaip sakoma, bu- sią j Lietuvą taip, kaip jie iki šio- bus dabar geležinkeliu
į
pasiekiama.,
Trie Krokavo prasidėjo mūšiai j roles taip gerai, kad
geriau ir reiJ vo smarki, bet tiktai pats Kali- lei važiavo Amerikon.
Manoma, kad tukstančiai žmonių
rusų su sujungtomis vokiečių iri kalauti negalima.
Kiti vaidino nauskai sakosi
Buvo padaryta pertrauka ir rinktą "šūvį" girdėjęs
ras sau čia vietos ir laimės.
Neaustrų pajiegomis, apie 000,000 prasčiau: nemokėjo savo rolių atta
aukų; surinkta $31.50.
lyg ''per durnus,'" o io moteriškė
žiūrint
kareivių.
karės
Vokiečių kariumenę! mintinai, gaudė kiekviena sufle- tai i.ieko
Europoje, pas mus
negirdėjusi. Spėjama, Po pertraukai p. Gabrys prižaveda sumušęs generolą Rcnnen riaus
žodj. Apart vaidinimo, buvo kad Kalinauskai ėjo gulti,
kalbėti "apie reikalus lietuvių rengiamasi prie sekančių metų vidėjo
jau gekampf generolas Ilindenburg.
dekliamacijų, solo dainų, kurios rokai pakaušiuose "gaidukų" turė- Amerikoje." Pradėjo tai i-girda- sasviclmės parodos.
Rusai sumušė sujungtų austrų
Vieišėjo gana gražiai. Ponas A. Bal- dami.
mas Chicagojc buvusį seimą.
Lietuviai čia gyvena iškrikę.
ir Vokiečių kariumenę 40
mylių j zaris, savo "Internacionalu" pubnas klausytojų paklausė: "Raudonnamuose, sulyg paKalinauskų
Vienas
kito nežino ir, kaip galima
nuo Krokavo.
Austrai ir vokieliką tartum žavėtc užžavėjo ir sakojimu. girtuokliavimas žydėte kaklių ar buvo tame seime." Į tai
iš pasielgimo spręsti, nei nenori
čiai pabėgo nuo mūšio lauko.
patriukšmingu delnų plojimu buvo žydėjos kas dienelę. Sakoma, kad ponas Gabrys atsakė:
Pasitraukė vokiečiai nuo tvirto- iššauktas antru sviriu ant
žinti.
Nėra
iokio
i
estrados.
panašumo kikaleliai važiuoja j Xe\v Yorką."
pas juos susirinkdavę žemiausio
j
vės Osovviec, Lomžos
gub.; pa- Ponas A. Onau>kžis ir p-lė M. Jatas
Amerikos lietuvių kolionijas,
laipsnio žmonės. Nepersenai pas Toliaus bekalbėdamas, nuslydo prie
sitraukdami. užmiršo paimti ir nuškevičiūtė
kame
ir
^Vaidino
tveriama draugijos, susieidialioga
"Gytūlam
Chicngos
vienuolių,
vienuolyno
lietuviui išimta iš kišejuos
keliolika dideliu apgulimo kanuovenimas ir Viltis," kame senutis nės
ten pietus nama,
ir
kaip
jisai,
p.
Gabrys,
vienam
italui
$05.00
pasikalbama ir pasitariama
$5.00.
iių.
skundžiasi aut savo ne- Kiek laiko
ir
ir
1.1.
Prisiminė
Gyvenimas
valgė
apie
atgal Kalinauskų naDideliame mušyj prie Krokavo
apie bendrus reikalus. Pas mus
laimių. o Viltis neduoda jam nu- muose likosi areštuota tula Apol- chicaginio seimo sumanytą "Liebeveik kiekvienas atskirai tartum
dalyvaus apie 3,500,000 austrų, eiti i
pražūti, parodydama laimiu-1 skienė, kuri apskričio kalėjime pa- tuvos Dieną."
rusų ir vokiečių. Austrija nori
vilkas gyvena.
gą ateiti. Tspudta publikoje buvo tupėjo keletą
savo sostinę perkelti iš Vindobosavaičių. Ją areštavo Prakalbos galop užsibaigė. ŽmoS. Šeiminis.
nės pradėjo rengtis jau namon.
puikus. Po to limo dialiogas'"Pas
savininkas
IŠ

tuscarorA,

pa.

juas

*

"Raudon-j

jos vyras vaiuų
Slatry
Fotografą" 6pp. ;D. Jokuzas ir J. (anglas) Kalinauskų baldus išme- Staiga B. Maslauskas prikibo prie
'
Laikraštis "La Gu'erre Man- Valentinavičius).; Išėjo kiek silp« tė j gatvę, bet patįs Kai. neno- A. Žalpio ir. gvoltu šaukdamas,
niau negu pirhiŲtinis. bei ])ubllką
diale' užtikrina, jog rusiški karėję eit iš buto ir tiek -sakydami: vertė A. Ž. prisipažinti, kad jis
Ant galo
rei\ įai, iš Rusijos pasiųsti Frar- prijuokino Užtektinai.
"My 110 ken slyp for stryt." Jie parašęs korespondenciją "Lietuvos"'
"Aido" choras, vadovaujant p. J.
kuriuos
euzijon, apie
linksminęsi bavarsku, iki policija 39-tam numeriui apie kunigą Vašžinių tikrų
nebuvo, yra dabar Belgijoj, o ki- Valentinavičiui, sudainavo "Pauk-j jų neiškraustė.
S. kevičių ir bažnyčią. (Xo. 40 buvo
šteliai Mieli" ir "Saulutė tek."
ta daiis Lille apielinkėse ir
tilpęs atitaisymas žinios apie kitu.
prie
vaškevičiu.
Pirmoji pavyko gerai, antroji silpRed.). Žmonės iau
Antvverpeno.
niau.
Tuom viskas užsibaigė. IŠ NE\V
PHILADELPHIA, PA. laukė "karės" iš to pasikalbėjimo,
bet ačiu kun. J. Jonaičiui, didesniu
Amsterdam, Hollandija. 1 lol- Vaidinimas prasidėjo visa valanda
28 d. buvo
/rainonai.
Rugsėjo
vėliau
buvo
ir
užsiTuonegu
garsinta
nesmagumu buvo išvengta.
landija uždraudė gabenti maisto
čia arcivyskupas IVendergastas:
iki
vienuoliktai
met
B.
valandai.
Maslauskas
p.
pagrasino,
produktus Į kokį nors karę ve- tęsė
du šimtus suviršum
kad jisai iš redakcijos pareikalauŽmonių buvo pilna svetainė. Lai- padirmavojo
dančiu tautu kraštą.
lietuvvi vaikučių
ke vaidinimo visi užsilaikė pastebėsiąs korespondento vardo išdavimo.
Lietuvos Gelbėjimo fondui paratinai
ramiai.
buvo
Bet p. Gabrys paaiškino, kad reVaršava.
Kaip
Kališo gubernijoj
matyti,
iš parapijos iždo
pijonai
paskyrė
visi
likosi
kaimiečiai veda smarkią kovą giužganėdinti.
dakcija turi teisę neišduoti. Tuo$100.00.
met
15. Maslauskas pasisakė čia
riose su vokiečiais be jokio paKorespondentas.
Miesto valdyba (didžiuma lievietos "teismą" padarysiąs.
ant
pat
sigailėjimo užmuša patikus givaldo miestelj,
tuviai)
pavyzdingai
"Teismo"
vienok nedarė. Kai-kukuriu
rioj vokiečius,
nos

Pragon,

\ indobonan

arba

Salzburgan,

gali rusai

nes

ateiti.

draugai paskui
kę čia garlaiviu 'Japanese Prince' keršija kaimiečiams.
iš Pietinės Amerikos, atgabeno žinią, buk angliški kariški laivai
Karaliaučius.
Tvirtovės ko-

"Glasgow" ir "Good Hope" Bra- mendantas garsina, jog mūšiuose
zilijos pakrantėse paskandino \o- fpalio i ir 2 d. 3,000 rusų pakliukišką skraiduolį "Dresden."
vo nelaisvėn; daug kanuolių ir
Londonas.
Iš Venecijos atėjo
mašininių kanuolių tekę vokie'"iii žinia, jog* sujungti anglų ir
Berlinas.
Ant visos mušiu li- čiams.
franeuzų laivynai pradėjo bom- nijos vokiečiai daugclyj vietų užVisi mėginibatduoti Austrijos karišką fortą puolė franeuzus.
Londonas.
Vokiečiai paėmė
Pola.
mai iraniuzų perlaužti vokiečių
Ant\verpeno fortus: \\ avre, St.
\ okietijos miestas prie Reino, (iles tapo atmušti.
Catherine ir Dorpvveld. Rusai,
Vokiečiai apvaldė du tvirtovės
Koetn, rengiasi prie franeuzų apĮsiveržę Vengrijon per kalnus j
gulimo.
Antvverpeno fortus. V okiečiams Marmaros komitatę; likosi suSerbų generolas Jankovich su- teko 30 iš Prancūzijos orlaivių. mušti ir sugrįžo atgal Galicijon.
laikė Bosnijos miesto Serajevo
mūšiai
Smarkus
veržimą, nes austrai turi labai
Paryžius.
Rymas. Laikraštis "Giornale
drutas pozicijas.
traukiasi prie Roye, kur vokie- d'ltalia"
pagarsino apie padarytą
čiams atėjo pastiprinimas. MuTurkijos su Bulgarija sutarimą,
Laikraštis "La'Idea šis platinasi vis labjau j šiaurius.
Rymas.
sulyg kurio, Turkija ii Bulgariis'ationale" gavo žinią, buk Ita- Mūšio linija eina Į pietus nuo
ja pasižada drauge kreiptis prieš
lijos užsieniu minsteris San Gin- A i ras. Prie St. Miliiel vokiečiai Rumaniją, jeigu toji sulaužytų
liano pasitraukia nuo vietos. Su mėgino pasistatyti tiltą, bet fransavo ueutrališkumą ir norėtu rujo pasitraukimu turės persikeisti cuzai neleido.
sams padėti.
ii ftaliji •; užsieniu politika.
Londonas.
Anglijos valdžios Paryžius. Prancūzijos valdžia
Bordeaux.
Voki-ki
kariški informacijų biuras pranešt-, jog
pagarsino žinias apie tulus franikraiduoliai
ir valdžia nutarė kaip kur, apsau"Scharnborst"
uzų pasisekimus prie Soissons,
"Gneisenau" bombardavo miestą gojimui Anglijos krantų nuo vokur franeuzams teko keli vokieMiestas
ta.-,
Papecte.
yra kišku skraiduolių, jūrėse padėti čiu apkasai. Ant
kairiojo sparOceanijoj; yra tai sostinė trau- minas.
uo, atmušę kelis vokiečiu užpuotilzu valdybos Fahiti.
Porte pa'imus, franeuzai pradėjo priešaskandinę1 irancnzišką laivą "ZcTJerlinas. Vokietijoj, nehi-včj kiu
žengti. Kitose vietose franlee."
yra 2,000 rusiškų aficierų, o ta- euzai palaikė savo pozicijas. \ iTūlos dalįs trancuzų kairiojo me 18 generolų.
luryj, j rytus nuo Argonne nieko
sparno kai-kuriose vietose pasisvarbesnio neatsitiko.
Ant detraukė truputį atgal. ] šiaurius
Londonas.
Vokietijos kariu- šiniojo sparno nieko naujo neatnuo
Somme francuzai nužengė menės vadovas Lenkijoj praneš?, itiko.
priešakiu. Tarp Roye ir Las- buk prie Augustavo, Suvalkų gusigny francuzai atmušė visus vo- bernijoj, tapo veik suvisu vokieLondonas.
Reuter'io telegrafo
kiečių užpuolimus. Apielinkėse čių išnaikinta 3 Siberijos ir dali.- agentūra pagarsino, jog plauMibicl nėra jau vokiečiu.
2
ru-iškos kariumenės korpusų. kianti* iš
Anglijos j Rotterhollandiškas
datną
garlaivis "XeLondonas. Mieste Crosseti laiBerlinas.
Sujungtos francuzų moland" užbėgo ant minos ir take smarkios vėtros rusai belais- ir f
nglų pajiegos vėl mėgino vo- po išardytas.
viai mėeino pabėgti.
Sargyba kiečių dešini šoną apeiti, bet tas Prie Antwerpeno, Belgijoj, vo1 Tž mušta
:,''<lus
pauaudoj
3 nepasisekė.
Jkieiiij užpuolimą bdg&i atmušė.
>

raginimas

Katalikas.

vo-

ambasado- kiečiu.

Prusu mušti ir turėjo pasitraukti iš SuOssovco ir kitu jų užimatėjo valkų,
Bėgdami, vokiečiai
tų miestų,

ir

Publikos buvo apie pora
Užsilaikė visi ramiai; tik

yklose mieste (irau. Pietinėj
jau apie porą, kurie ėmė
Austrijoj, yru 22,000 rusų nelais-j ir
išbėgo per duris, kuomet pama\ ių.
tė, kad nesusilauks kunigų keikimo
Aukų surinkta $3.82.

Rymas.
Jie tapo jau gana toli nugalės krūvon sueiti su
kariumene, esančia Šlezijoj ir rius pagarsino, jog Suvalkų gu- vyti nuo miesto Lille. Toliautraukti prie Beri i no.
bernijoj ir Lodz apielinkėsc, Len- siai i vakarus esanti armija geVokiečiu kariumenė, p<> vado- kijoj, vokiečiai baisiai tapo su- nerolo von Kluck yra tarp St. Į

gas, rusai

I gumas

siaur-vakarinė

Prancūzija tapo išvalyta
Rusiškas

daugiaus prigimtos kalbo- ir
rašto mokėti. Penktu kalbėtojum
buvo \ U apskričio organizatorius.
Prakalbos turinys: SLA. naudin-

\

kad tiltas prapuolė.
vokiečiu
metė
savo

Daug

Kariumenės

Teif vbė, nrpergeriausiai nei kalbėSakėsi, kad jam labai patinkanti lietuvių kalba, ragino vi>us
šviįstifc, visiems, o labj.'uisiai vaikams patarė mokintis, kiek galiu

"fą"

kareiviai i paKada jau perėju-

jų

todėl ir kaltinimas franeuzų gal daromas nukreipimui ginklus ir upėn šoko.
svieto akių ir išteisinimui žiau- reivių prigėrė.
•ama,

j

v

buvusiais

pašalinės pageliu

jo.

j

grafo l'obrinskio. Rytinėj (»ali- iv laisvieji šauliai, prie Okchies,
v i«ti-e
i i -į
įstaigose įvedė rn- ii už t a i buk vokiečiai išdegino
liet apie vokiečių
>!• k.i
kalbą, vakarinėj gi leista tą miestą.
<1 m- >art<»ti lenkiuką kalba.
žaiurumųs daug daugiau prane-

be

jos,

vaikai ir

IŠ n CK MAN,

IV.

VA.

Darbai ir

gyvenimo sql 'gos. šitoj apiclinkėje yra daugelis augliu
kasyklų. Dabar darbai sumažėjo.
Kai-kurios kasyklos dirba po 2-3
dienas j savaitę. Daugeliui žmonių gresia badas. Kurie turėjo už
ką. išvažinėjo kitur darbą jieškoti.
Uždarbiai čia menki: už mašinos

anglies karą
anglies karą

moka tik 50c.,
moka 80c.

bai dideli: 4 tonu.
nėra.

ki'

o

piko

Karai la-

Unijos

visai

Žmonės jos laukia kaip ko-

išganymo. Dabar pradėjo čia
lankyti- organizatorius. Viskas yra
kuris daug švariau atrodo, negu kiIS IVIL K ES B A RRE, PA.
rie iš susirinkusiu išreiškė spėjimą,
kompanijos nuosavybe; todėl orgatais metais, anglams šeimyninkaukad "byla atidėta." Pabaigoje kun.
Prakalbos. Rugsėjo 27 d. atsi- jant.
nizatorius negali eiti ant kompaniVpaČ J. Vaitekūnas, sveikaJ. Jonaitis ir p. B. Maslauskas
buvo prakalbos F. Kavaliaucko tos
prižiūrėtojas, daug prie to pri- griežtai visiems prisakė, kad nie- jos žemės. Jisai kalbėjo mieste
svetainėje, prie kampo Stanton iri sideda. Jis keletą gyventojų, pa- kas
nedrįstų rašinėti koresponden- Keystone, \V. Va., gatvėje po atBank st. Jas surengė III apskri-'
gal tiesų reikalavimą, už nešvarucijų (? Red.) apie juos, nes "pra- viru dangum. Pirmiausiai jisai
čio (kokio? Red.) 35 kp. PrasidėB.
mą nubaudė pinigiškai.
sikaltėliai" busią nubausti. Tokiu] nurodė, kad čionai darbininkai esą
jo prakalbos 7 v. v., kuomet jas
budu likosi Įvesta pas mus cenzu-, labai
atidarė kuopos sekretorius M. Paišnaudojami ir uždyką dirbą.
Tuo para. tik dar neužtvirtinta.
dulckis.
Pirmas kalbėjo SLA.
IŠ MAIZEVILLE, PA.
Jisai ragino visus rašytis j uniją ir
siremdamas, ir rašau šią koresponprezidentas, p. 2ivatkauskas; aiškinesiduoti kompanijoms išnaudoti.
Didelis gaisras. Rugsėjo 26 d. denciją.
Toliaus rašant, reikės
no
apie Europos dabartinę kare ir
lietuvio J. Bolinskio sa- turbut perleisti per kun. T. Jonai- Paskui labai nupeikė augliu kasykjos priežastis. Sulyg kalbėtojo, užsidegė
lų savininkus už laikymą paleistusvarbiausia karės priežastis tai liunas. Antrą vai. popietų explio- čio ir p. B. Maslausko cenzūrą.
davo 20 bačkų degtinės ir uždeDarželio J urayiias. vybės namu, kurie esą net blogesni
*toka apšvietos. Jeigu, kaip sakė
šalc stovinčią lietuviu kataligė
už panašius namus Xe\v Yorke arkalbėtojas, žmonės butu apsišvie-|
ku bažnyčią.
Mažai kas išgelbėba Cbicagoje.
Žmonės dabar tik
tę, tai neklausytu, kaizerių, carų, i
IŠ BALTI M ORE, M D.
ta: tik smulkus daiktai.
Ant rykuomet šie apšaukia karę "su Dievo
ir kalba apie uniją, bet organizuonebuvo kur paDidelė katalikų iškilme.
pagclba.'' Jie, tie valdovai, su tojaus, nedėlioję,
Senoji tis dar nepradėjo, nes kai-kurie
Šiame gaisre >umaldų
laikyti.
nočiutė -Baltimore, pasipuošusi vėkviečiamaja "Dievo pagclba" gabijosi, kad neišvytų kompanijos iš
dar keletas namų, ir 14 Šeiišsidabinusi
liavom?.
lėtų ir kariauti, o žmonės ramus degė
tūkstančių
Darbdaviai tėmijo, kurie
liko be pastogės.
tūkstančiais elektros žiburėlių-liam- namų.
butų. Toliaus kalbėtojas palietė mynų
Ten bu: y s.
klausėsi
prakalbų.
tą prieštaravįoą, kurisai matosi'papučiij, priėmė praeitą savaitę pas
Jos Muškit itis.
save daugybę svečių iš visų Amesielgime kiuugni. tie tik katalikų,
bet visų tikėjimų: kunigai liepia
rikos kraštų. Tai buvo Vmerikos
IŠ BRNTLEYVILLE, PA.
poteriauti, kad Dfevas karę atitoFederacijos katalikiškųjų draugys/.v CILBERTVILLE, MASS.
lintų, o patį*; ginklus ir kareivius Paleistuvybes naikinimas. Rug- čių suvažiavimas. Rugsėjo 2') d.
Šventina ir laimina, kad jie dau- sėjo 29 d. 19L4 m. konstablis K1- luivo didelė katalikiškųjų parapijt;
/"rugutis apie lietos lietuvius.
Pa., bei draugysčių ir kitų organizacijų
mer Jericho iš Monogaliela,
giau užmuštų;*
Darbai, šiame miestelyj yra apie
Antru
kalimojiipii buvo p. Pa- su 6 valstijos poliemonais užtiko paroda. Parodoje dalyvavo apie .^00 lietuvių, skaitant su apielinsiackas iš
ScMfttoB^Pa. Jisai kal- 11 paleistuvybės namų, kuriuose 30.000 žmonių.
bėjo apie lie||viupfi kad jie labri rado tiek daug degtinės ir alau.-, Ant katedros laiptų buvo pa- kėmis. \"i^i sutikime gyvena. Tik
žemai stovį ii^aba^talengva žengią' kad butų buvę galima iš jų pada- rengtos tam tyčia sėdynės, kurias kai-kurie su rudžiu labai draugauprie apšvietos. Paskui išreiškė sa- ( ryti geras saliunas. Degtine ii užėmė augšti svečiai ir vietos {žy- ja, rods, be jojo negali apsieiti, nei
užkrovė pilną automobilini mų- a-menįs: kardinolas Ciibbonsvo džiaugsmu kad Wilkes-Barre alum
vieno nedėldienio, utarninko ir >itlietuviai labai pakilę apšvietoje per' truck'ą.
Suareštuota ir visa eilė as. gubernatorius, v:iesto majoras
batos. Merginoms ir vyrams tai
paskutinius 15 metus. Tą kalbėto- vyrų, tarp kurių ir keletas lietu- ir kiti.
Paroda ėjo pro katedrą, kur di- laimė Gilbertvillėje, kad kiekvieną
jo nenuoseklumą tuojaus iškėlė vių. Pranešama, kad iš lietuvių
kitas kalbėtojų. Naujasai kalbėto- buvę suareštuoti: J. Marcinkevi: džiausio- žmonių minios buvo susi- mėnesį atsibūva net dvejata, trejas išreiškė savo nuomonę, kad lie-| čius ir Jonas Smitli (permainyta pa- rinkusios.
jata vestuvių. Laikraščių čia partuviai smarkiai kįlą. apšvietoje,
Pirmiausiai pravažiavo kardino- eina visokių pakraipų.
vardė)- J. Marcinkevičius ir Jonet^
>

■

pralenkia lenkus, nesą sulyg lietuvių ir lenkų skaitliaus, lietuviai
daugiau turį mokytų: daktarų, advokatų. ir 1.1. Moterims aiškino,
kad jos viduramžiuose buvusios

augštesnės (?)

barzdaskučiai ir las (Jibbon>'as, 81 metų senukas,
Darbai eina truputį smarkiau.
muzikantai; jiedu turi barzda-ku- amerikonų labai gerbiamas asmuo.
Dirbama kai-kada vakarais iki 9
tyklas vienas viename miesto gale, Toliau.- traukė milžiniška eilė se-Į v'
vnuiai pribuvusiems visai neTuom sykiu, minarijos klerikų, parapijos «=ti
kitas—kitam gale.
kaip tapo suareštuoti, jiedu graji- savo plevėsuojančiomis v*!h'v>nv galima gauti darbo.

nas

Smitli

už vyrus, tik pas- ng vestuvėse

yra

ant

Ellgworth.

griežiančiomis

orkestromis.
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NUO REDAKCIJOS
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai turi buti pažymėti autoriaus pa
rašu ir adresu.
Pasirašantieji pseudonimais turi paduoti
Redakcijos /
niai. ir savo tikrąjį vardą.

Redakcija pasileka

sau

teis^ atslun

čianuis

jai rankraščius trumpinti i.
taisyti.
Netinkamus laikraščiui rankraščiu^
Redakcija, pareikalauta, srą/.ina auto
riui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti plunksna ir tik
ant vienos popiero pusės, paliekant
plačius tarpus tarp eiluČlŲ.

Apžvalga.

Rusijos T.enkijos, Serbijos, Austri- su kuriais nesutinkame, skaitome
jos, Vokietijos, Anglijos ir Aus- lklaidingomis, bet niekuomet, nedrįstralijo- socialdemokratija stoja ap- itutnc įtarti tu
žmonių, kad jie yra
ginime demokratizmo, civilizacijos,
kultūros ir laisvės visos 1'" u ropos parsidavė. Dora, kaip męs ją suuio aziatiško
prantame. reikalauja didelio pamadespotizmo."
to. kad įtarti ką nors bloguose iu>Straipsnelis nesibaigia begalo ru' -e. o ypač tokiame sunkiame
.kai>t.iis "begėdžiais," "ignorar.- prasikaltime, lcokiu yra parsidatais," "parsidavtiiai.V ir L.t.
vimas.
Ir visa tai pripasakota dėl vienos
Jei "Kova" laikosi vokiečiu putiktai žinutes! Raminantieji lašeliai
-ės, tai yra jo.-ios dalykas. Męs
šiam apžvalgininkui butų kaip sy- vame
lygiai priešingi kaip earato
kis vietoje. Mums rodosi, kad, jeidespotizmui, taip ir \'okietijos utigu mūsų laikraštijoje butų išsi- litarizmui.
Kaip vienas, taip ir
dirbusios etikos taisyklės, vargu kita^
Inivo, -u'vg mušu nuomonės,
butų galėjęs pasirodyti panašus na-touiis, kurios slogino Kuropą ir
straipsnis, sudėtai iš- niekuom ne- kurios sunkiausiai gulė ne ant a'ugir "literatišku"

Rengkimės prie darbo! Dieti- paremtu insinuacijų
rasčio "Kataliko" 52-me numeryje kolioj imu.
padaryta keletas labai j domių ir i'ripasakojama labai daug, padasvarbių pastabų apie ateivybės pa- ryta visa eilė tvirtinimų ir tas viskas visai niekuom nepamatuojadidėjimą, pasibaigus karei Euroma.
poje. Tos pastabos ytin imtinos
Męs neginame, kad minėtoji žiomenių tiems visiems, kurie dabar rūpinasi suteikti paselpos ne- nia apie Vokietijos Įsimaišymą į
laimingajai T.ietuvai. Po karei mū- Peterburgo darbininkų streiką bukolionijos, kaip galima spręsti, tų teisinga. Bet tai yra galimu
V okiečių valdžiai dabar
vietomis, kur ras prieglauda dalyku.
vra tiesioginė nauda iš
visokių višimtai ir tūkstančiai kares suterioir nesutitų lietuvių.
Ateivybės šelpimo dujinių Rusijos kivirčų
Tuom
silpninama Rusija,
klausimas, kuris visuomet stovėjo kimų.
ašaka Amerikos lietuvių visuome- prie*- kurią Vokietija dabar kariauVokiečių mėtyti atsišaukimai
ačiu
milžiniškam ja.
nėje,
gali,
i^ orlaivių Lenkijoje turėjo savo
ateivių -kaitliui, pasiekti tokio ašsų

bus

tikslu

kelti

tenai

tinai prirodymų, kad Vokietijos apsireiškimus, I'
paprastai išeina
Jeigu panašių grynai apžvalgi- reikalauta tokio kunigo pa varymu
utilitarizmas 'fJS:?fttmė tą nelaimės laip, kad nejučiomis atsisėdama nių
laikraščių pas mus ir nėra, ,iš vietos.
akmeni, kurijai u/gulė ant visos ant
bepartyviai-partyvio arkliuko. visgi nepriguliuingų pažangių laik- Po sio kalbėtojo mažiukė, 6 ineJ
Ru ropos ir kurisai gali iš pamatų
I\asi, butų gerai lietuviams tu- raščių pas mus reikėtų. Šiądien tų mergaitė M. Petrauskaitė dek-

sunaikinti tai. kas buvo il^n visos
reli
Ru ropos darbu atsekta.
I oi ne

Vokietijos parama Austrijai,
būtų iškilusi iši ikare.
(ialėtume prirašyti visą glėbį
gumentų, kurie leidžia stovėti
Vokietijos pusėje. Čia męs

ne-

ar-

ne
ne-

minėjome dviejų i kitų svarbių v eikėjų >it»je karėje: Prancūzijos ir
Anglijos, kurių neišdrįs, regis, nei
p. "Kovos" apžvalgininkas Įtarti
despotizme, barbarizme, ignorancijoje ir 1.1, ir t.t. Reikėtų [>asikTausyti, ką sįiko tos dvi šaljs.
bet
ant
luomu,
IPiroštesnių
plačių
miniu.
Hutų daugybė argumentų už nelietuviai
po?
Kaipo tauta,
stojinią
buti
nei
nei
vokiečių pusėn. Tuomet,
negali
dėkingi
caro,
kaizerio valdžioms.
Viena viso- rasi, p. "Kovos" apžvalgininkas
mis galėmis spaudė Didžiąją Lie- netaip greitai pasisukintų pavadinignorantais ir parsidavėliais
tuvą ir laikė ją be spaudos 40 me- ti
tu, antroji beveik išnaikino vakari- tuos. kurie nenori stoti vokiečių
pusėn nei girti iškeltos skerdynės.
nius. arba Prūsų lietuvius.
Baigiant, norėtume dar priminti
Apie Rusijos valdžios despotizvieną
dalykėli. "Lietuvos" redakmą, mažesniu tautų persekiojimą

tokj laikraštį kaip savaitinis dauguma Amerikos lietuvių laikangliškas "l.iterary Digest," ku- raščių yra siaurai partyviski. Visnušviečia vien per savo siaurus
risai be jokiu
komentarijų iš savo ką
Laikraščiai,
pusės paduoda visas nuomones, ku- partyviškus akinius.
kad ir prisilaikanti tam tikros tenrios kokiame nors
dalyke yra Amerikos spaudos išreiškiamos. Kiek- dencijos. bet plačiau žiūrinti j gyviename "l.iterary Digest" nume- venimą ir nebijanti pripažinti poryje randi sutrauką visa to, kas zityvį darbą, kur jisai neapsireikelementu.
per savaitę yra laikraščių
pasakytai štų, yra pageidaujamu

liainavo eiles.

Paskutinis kalbėjo Dr.
Šio kalbėtojo

J. šliugrausmingf
prakalba sujudino publiką. Dr.
Šliupas kalbėjo apie dabartinės karės baisenybes ir ragino prie aukų
pas.

dėjimo Lietuvos

(Užbaiga

Jie yra sveiku antidotu nuo tų
kiekviename svarbiausiame
sime.
liet angliškoji spauda Suv.1 siaurų partyviškumo žabangų, j
kurias Įvelta dabar nuisų gyveniValstijose priskaito šimtus
gerės-į mą-. Jeigu panaHti laikraščių skait-

klau-j

nių dienraščių, neimant otneninj
tūkstančių mažesnių. Ten platus lius butų buvęs kiek žymesnis,
Suv. Vals. ir pasaulio gyvenimas si, nebūtų \merikos lietuviai
gali pilnai atsimušti. Mūsų mažuose sidūrę tame nelabai puikiame
laikraščiuose męs toli-gražu nega- dėjime, kuriame jie yra šioje

j

ra-

atpa-

Gelbėjimo

Fon-

dam

—

bus kitam numery j)
•«>»

P. Silz'iškis.

Knvgos Svarba.
Šiądien

muku butu rasti, ypanamas arba
lime to atsiekti.
Tą rolę, kurią landoje.
ir šeimyna, kur nėra laikraščio, ar
lošia savaitinis "l.iterary Digest'
feigu "Amerikos I.ietuvi>" mano knygos; sunku rasti tokis
žmogus,
V
angliškoje Suv. alstijų spaudoje, prisilaikyti pažangios ne siaurai- kuris ko nors
neskaitytų.
(Tarp
pas mus, rasi. galėtų atlikti mėne- -partyvės pakraipos, męs linkime
amerikonų, bet ?ti lietuviais yra
sinis laikraštis, bent išdalies.
jam pasisekimo.
truputį kitaip. Red.). Nes kiekvienas jau supranta, kad šiądien
ir rusu tamsumą, nekultūringumą, cija susideda tie iŠ vieno asmens.
mokslo reikia daugiau negu pirTodėl
visai
ne
ta
taktika,
vietoje
barbariškumą męs užtektinai girdėmiaus. liet žmonių su mokslu męs
Tuos persekiojimus, ku- kurios pastaruoju laiku griebėsi
jome.
lietuviai, turime labai mažai.
riais Rusijos valdžia slogina nelai- ''Kovos" apžvalgininkas ir jo vienŠiądien visuomenėje mokytu yra
mingus Rusijos kitataučius, ne-nt- maniai, už eclitorialinius straipsnius
(Nuo mūsų korespondento).
valkiodami vieno žmogaus vardą.
skaitomas tas, kuris pabaigė by
mis, męs smerkiame nemažiaus už
kad ir vienas žmogus buToks
mo įnešimams sutvarkyti.
įspūdžiai.
Paskir- kokią augštesnę mokyklą.
poną "Kovo#' apžvalgininką. Žy- Galop,
arba sprendimas gyvenitų
manymas,
redakcijoje,
pasielgipanašus
Seimas
du
9:30
vai.
ta:
R.
prasidėjo
"pogromailenkų, suomių,
išryJ.
Smelstorius, M. Jurgetuo praktikoje yra nevisai
mas
laikraštinės etikos atžvilgiu to, spalio 1 d. 1914 m. Y. M. C. A. lionienė ir Y.
teisinlatvių, lietuvių persekiojimai; paJ. Šliakvs. Rezolinkenčiamas,
čios rusų liaudies slėgimas; tie vi-j vargu gali buti
svetainėje, So. 9th st. ir Marcy liuciją kotnisijon rinkta ranku pa- gas. Žmogus, ir baigęs augštesnę
si varžymai, kurie tankiu tinklu kite priešais, bet .tokiais, kad gali a ve., Brooklyn, N. Y.
kėlimu b ypatus: P. (irigaitis, S. mokyklą. susiduręs su praktišku
ma butų gerbti.
esti bejiegiu daPrisiartinant
svetainės
visos
prie
Rusijos gyinėji- Michelsonas, J. Sukis, Dundulis, gyvenimu, nekartą
apipynė viešąjį
kurie
lykuose,
gyvenime skaitomi
mo. išlauko matosi lietuvių tautiš- (ierdauskas ir Ramanauskas.
venimą ir ji taip prislėgė, kad maTuomet jisai susipranpaprastais.
kas vėlnkas (žirgvaikis ant raudožiausis laisvės spindulėlis, rods,
X a u jas laikraštis
Ruvo
rinkti
kofinansų
Įnešta
rytuos?. PraŽemiau kabo ameri- misiją. bet balsu diduma Įnešimas ta, kad to vieno, ką davė jam mogę>ta; ta politika, prie kurios vai- eitą savaitę pasirodė is \\ orcester, no lauko).
dar neužtenka gyvenime ir
koniška vėliava.
ro stovi Markovai
II. Puriškevi- Mass., naujas
Inėjus j vidų, atmesta. Dr. |. šliupas padarė kykla,
pono M. Paltanakad
reikia
j ieškoti šaltinių, iš kūčiai, Bobrinskiai et tutti quanti; tos vičiaus leidžiamas laikraštis vardu matosi aplinkui estrados ir visoje Įnešimą duoti šiam suvažiavimui
va-

tingai Amerikoje, tokis

Visuotinas Amerikos Lietuviu Seimas.

tą patį tikslą
neturėjome.
Dabartinėms ateivių šelpimo ištai- neužsiganėdinimą ir tuo u pačiu
Jeigu vokiečiams
goms reikėtų j tai atkreipti savo silpninti priešą.
sukelti
žmonių neužsigaatydą. Nema/.iaus privalėtų pa- pasisektų
sirūpinti tuom ir draugijos, kurios nėdiuitną visoje Rusijoje, pastaroji butų pusiau jau pergalėta. Ne
remia tas įstaigas.
darbininkams
Vokietija norėtų paKaip bus šelpiama Lietuva tais
gelbėti,
organizuodama
Rusijoje
kurie
bus
pinigais,
amerikiečių tr.m
tikslui suaukauti, dar kol-kos ne- streikus, bet vien tik savo naudos
Todėl "Kovos" tvirtinižinia. Nustatyto pl!ano, regis, dar žiūrėtų.
kad
"visai netikime, kad kaivisai nėra.
mas,
nų pasėmęs t rūkstančių jų žinių,
Mūsų n.'o»»*.one, nusąlygos, kurios leido įvykti Lenos, "Amerikos Lietuvis."
N au j asai svetainėje gedulingos juodos de- vardą.
Apie ši klausimą buvo
zeris
kovą,"
nuo
remtų
darbininkų
yra
karės
kentėjusių
galttų atsistoti tvirta papėde gyvelietuvių ateisausio 9 (22) d., Kišenevo, (iome- laikraštis žada eiti kas
iš viršutinės daug diskusijų ir
neprieita prie ga- nime. Tuomet
savaitė. koracijos, pridengtos
vybės sutvarkymas yra taip pat labai naivus. Kiekviena kariaujan- lio, l>ialostoko ir kitų vietų skerdy- Antrašas: "Amerikos
jis supranta, kad
balta spalva. Ties pat vi- lutino rezultato. Padavus
pusės
įnešimą reikia
Lietuvis,"
lavintis.
Tai yra
svarbus, kaip ir šelpimas tų, ku- čiųjų valstijų keltų, kad ir visuo- nėms. leido iškilti
pačiam
duriu
I»civietos,
prie
iškilmingiausios
begėdiškai
15 Millburv st., \\ orcester. Mass.
sesiją uždaryti, suvažiavimo vardo
darbas
ne metų.
rie pasiliks Lietuvoje. Todėl su- tinu-. streikus priešingoje savo val- liso
ar
dviejų
kelių,
bylai, kurios tūkstančius paPirmame numeryje neteko pa- kurią turi užimti seimo prezidiu- klausimas likosi atidėtas sekančiai
bet viso gyvenimo.
užMokyklos
sitvėrusių Lietuvai šelpti fondų stijoje, jei pajiegtų tai padaryti. čių rusų ir kitataučių, tame skaitS. 1.. A. vėliava ir dienai.
iškabinta
mas,
stebėti, kas yra laikraščio redakPrieš tolimesnius tame straipduotis yra duoti žmogui pradžią,
vedėjams privalu butų tame dalyke
šale
Iš
iš
ir
mus
amerikoniška.
savo
jos
pirmo Prieš sesijom uždarymą buvo'
lietuvių, išvijo
liuje
torium.
Po Įžanginiu straipsniu,
su kuria jis galėtų lavintis toliau-:
pasitarti ir, jei bus galima, prisi- snyje išvedžiojimus, kad "Lietuva" tėvynės,—visa tai gali gauti is kiekat- perskaityti
pažvelgimo
pasijunti
žmogus
telegramai ir laiškai >u
kuriame
išdėstoma laikraščio "Credėti prie nelaimingų ateivių šelpi- smerkianti karės priešus, kad vie- vieno
padėti pamatą namams, žmogaus
sidūręs kokiame tai nepaprastame linkėjimais ir aukomis.
pažangaus žmogaus tiktai do,v
"Amerikos
pasirašoma:
nas "Liet." redaktorių džiaugiąsis
mo ir
reikalų sutvarkymo.
susirinkime.
vieną atsakymą: kuogrieščiausį pa- Lietuvio
Svetainė, dvejomis Perskaityta taipogi keletas ap- gyvenimui, parodyti jam kelią,
Redakcija. S u lyg įžaniš nepavykime sulaikyti karę, kad
kuriuo galima pasiekti augštesnių
nelabai
iš
tu pasmergalerijomis,
smerkimą. liet męs
ruiminga. Že- skelbimu kaslink vakarų. A. H.
svarbiausiu
ginio
straipsnio,
laimėcarato
naujo"Lietuva"
trokštanti
Įsikarščiavęs redaktorius. Tur
gyvenimo laipsnių. Mokykla duokimo nedarome sau amato, nešumutinė galerija pilna prisėdusių Strimaitis
praneš'} susirinkimui, da
but, nieko nėra nesmagesnio, kaip jimo, mes griežtai protestuojame ir krujtme prie kiekvienos tinkamos jo laikraščio, tikslu busiąs tautos žmonių, iš kurių veidų matosi kas kad SLA. išleido
moksią. išsilavinti gi reikia pa-peeiališkai >i«» čiam.
labas. Visas "Amerikos Lietuvio"
kad "Kova" juos
nes reikalaujame,
įsikarščiavęs
Žmogus gali turėti didžiausi
redaktorius,
ir netinkamos progos apie "kruvitokio nepaprasto.
Pamatai vieną-; seimo pasiuntiniam- tam tikras
"credo stai kaip išdėstomas:
at-į
įsikarščiavimas parodo, kad pri- prirodytų, arba atšauktų. fš or- ną budelį." Męs manome, kad pamokslą,
ineinantį Į mokyklos ribas,
-kitą nusišypsojimą, bet tas nu- virutes, iš kurių surinktasai visas
bet kanu gali nebūti ir išsilavinustigo rimtų argumentu ir, reiškia, gano tokio- organizacijos, kaip našus pasielgimas čia Amerikoje
duotasai
linksmumas
išrodo lyg ir pelnas ei- Lietu -os
Puikias tradicijas turi mušu laikGelbėjimo Fon- >iu
vieta reikia užpildyti, anot anglų, LSS., galima reikalauti, kad jisai
pilnoje to žodžio prasmėje.
yra, atsiprašant, špygos rodymas j raštija pirmuose musų tautiškuo- ant didės jūrės bangos valtelėje sė- dam Pranešėjas meldė pasiuntinių
š to rantyti, kcip svarbu
"karstu oru." Dažnai tame "kar- duotų sau atskaitą tame, ką sako, kišeninio.
yra i iešKalta.- yra nc vienas' se laikraščiuose, kurias geistina dinčių nelaimingų -avęs ramini- rašyti laiškelius savo
pažįstamiem- koti
!
ietimo šaltinio apart moštame ore" ptipasakojama tokių ir pirm negu mesti ant ko nors
apš\
dar
kad
ateities
Visi aut tų
laime....
caras, bet visa ta priespaudos sis- butų
palaikyti. Reikalinga,
mą
atviručių. Atviručių par- kyklos.
Tąjį šaltitij męs rasime
dalyku, kuriuos tasai pats žmogus, sunkų apkaltinimą, kad gerai pa- tema, kuria remiasi Rusijos sutvar- musų laikraštija tarnautų taip-pat tykus, tartum išsigandę. tar- duota už
$12.00. t ekis tai su- ! vien tiktai
tarnavo tum
Pavienio
prakilnioms
ataušęs, vargu norėtų pripažinti už galvotų.
idėjoms
kai])
knygose.
ir
kurios
neužsiiikinti kuom tokiu.... mai buvo Įteikta- seimui
kymas
produktu yra pattrečioje!
žmogaus gyvenimas yra pertrumjo pasakytus, Kedaktorius, imda- "Lietuva" niekuomet ir niekur sai caras. Vienok rusų tautą męs "Aušra," "Varpas;" ji privalėtų
sesijoje.
rūpintis taip-pat suprasti musų šiąmasis rašyti apžvalgą, visuomet ge- neišreiškė savo
pas. kad žmogus galėtu ištirti viSeimo Atidarymas
simpatijų karei ir skaitome nieko bendro neturinčia dien i n ii^ tautos reikalus, kaip susa.* gamtos
riau padaro, jei pradeda darbą nu- to
paslaptis, pats vunas
''Lietuva"
su
ta
P ii '.tos Dienos 1'a latras.
priespaudos mašina. Męs prato anų laikų reikalus musų laik- "Tėvynės" redaktorius Y. K.
negalėjo padaryti.
atrasti tikrus tiesos, gerovės ir
siraminusiais nervais.
Ypatingai nemažiau už "Kovos" apžvalginin- ją matome taip pat persekiojamą raščiai pirmtakutiai.
Ir tautos Račkauskas atidarė seimą, paaišYakara> -kirta prakalboms. Ašdailės dėsnius, kaip galima užtikkarštiems
redaktoriams, kuriuos, ką matė, kokia nelaimės jurė grė- ir sloginamą, kaip mušu tautą ir ateitis gal daug prigulėti nuo musų kindamas, kokiu budu šio seimo
tuntą vai. vakare toje pat svetairinti sau gerovę ir laimę, prie
karštis užklumpa berašant, visuo- sė
laikrašti
tobulinimo.
ir
žmovisai
visas
kitas
jos
kurios
tautas,
turėjo neLietuvai, Europai
įdėja atsirado ir įvyko. Po neilgos nėje J. O. Sirvydas atidarė praSu nepaprastu greitumu auga
kuriu šiądien eidami, žmonės viemet gerai butų turėti prie rankos
j
"Lieiš
ton
laimę patekti
priespaudos ma- skaičius
nijai europinės skerdynės.
prakalbos paprašė pp. J. O. Sirvy- kalbu programą.
Pirmučiausiai na*
lietuvių Amerikoje, daugikitą lenktyniuoja. Išrišimui
raminančių lašelių.
tuvos" redaktoriai, kaipo žmonės, šinon.
nasi ir plėtojasi musų organizaci- do ir P. Mockaus užimti laikinų pakvietė "Aido chorą," L. Krimino kasdieninio
'"Kovos" redaktoriaus, kurisai ra- lietuviai ir pavieniai asmenįs, niegyvenimo paslapties—
[ iet nėra už ką pasakyti ačiu
jos, musų draugijinis gyvenimas sekretorių vietą, kad priėmus at- vedamą, sudainuoti kelias daines.1
kaip
tą
šo apžvalginius straipsnius, mato- kuomet nesakė, kad karė yra geis- nei tai svstemai, kurios
gyvenimą
pagerinti, kuo
vis
galingesniu, vis intensi- stovu mandatus.
reiškėju plaka
Choras, susidedąs iš suvirs 60 į
Imti žmogus visuomenėje,
privalo
mai, esama vienu tokių karštuolių tina. Ar žino ponas "Kovos" ap- yra kaizeris. Ypač męs. lietuviai, viškesniu pulsą, visi pradeda (lanKol sekretoriai darė pasiuntinių
ypatų mišru balsų, sudainavo:
kokiu keliu jis turi žengti, idant
kad žvalgininkas, kad "Lietuvos" re- negalime rasti padėkos tai svste- giaus rūpintis apšvieta ir kartu
redaktorių.
Atsiminęs,
Dr. J. Šliupas,
surašą,
Lietuva Kelkis;
kalbėjo
1)
Viekonominiu
Imti
padėjimu.
naudingu sau ir visuomenei,
"Lietuvoje" kadaisiai buvęs pa- daktorių šeimynos buvo, karei pra- mai. Atsiminkite, p. "Kovos" ap- musų
2) Prie ( linkio Kikit. I ietuvos išsidirbti sau
si tie musų gyvenimo apsireiški- SLA. prez. F. Živatkauskas, P.
kartotas apėjgs angliškuosius laik- sidėjus, Europoje? Ar jisai žino. žvalgininke ir visi jo vienmaniai,
vardą kaipo išmintinmai iškelia kasdien naujus klausi- Grigaitis, Miclielsouas, T. l.iut- Sunus;
ir verto žmogaus,—išrišimui tos
go
raščius įtarimas, kad Vokietijos kad visa vieno "Liet." redaktorių kad dideliuose
Rytų Prūsų plotuo-l mus. Taip šių dienų kritiškas pa- lauskas. A. Kitnka ir Dr. Drauge- 3) Kikie, Y"argše Darbininke,
paslapties žmonės protavo daug
valdžia organizavusi prieškarinius šeimyna iki paskutiniam šeimynos se. kame užsilikus dar daugybė dėjimas Lietuvos iškėlė visą eilę lis.
Visų kalbos buvo niaž-daug ICik Prie Mus;
ir savo patėmijimus-patiriamžių
darbininku sumišimus Peterburge, nariui buvo mušiu užklupta pa- lietuviškų vietų \ardų, šiądien ne- svarbių problemų. Visa tai sutei- raginančios prisilaikyti šalto rei4) Ateis Pavasaris.
mus
dėl
muišdėstė
ant popiero, kad pakia
ganėtinai plačią dirvą
ir pykdamas ant "Lietuvos" už jos čiame karės lauke—Suvalkų gu- rasi nei vieno lietuvio. Atsiminkiir visiems eiti is\ isos dainos nusisekė
Kad prisidėjus kalų svarstymo
neblogai.
laikraštijos.
sų
rodžius
savo
darbo vaisių busianpridėtą prie žinios prierašą, kad bernijoje ir dabar nėra jokių žinių te. kad toje pačioje užsilikusioje prie to darbo ir kad padauginus vieno be skirtumo, nes Lietuvos I Po dainų
perstatytas kalbėtojum čioms žmonijos gentkartėms.
įtariamasai vokiečių plianas nepa- apie visos šeimynos likimą? Jei Prūsų Lietuvos dalelėje, kuri vadi- spėkas musų laikraštijos. mes lei- gelbėjimas turįs nuims visiems ap- P. Grigaitis.
Jo kalba nebuvo taip
Užduotis žmogaus yra buti veiksisekė, p. "Kovos" apžvalgininkas, "Kovos" apžvalgininkas turi bent nama Mažaj a Lietuva, viskas jau džiame "Amerikos Lietuvį."
eiti ir visi kaip vienas męs turim brandi, kaip
buvo tikėtis: liu ir, remianties
galima
gautais patiriTrečiame numeryje "Varpas" j stoti už
išreikšdamas nelabai gražų ir nie- vieną artimą jam ypatą, paliktą pusiau su vokišku sumaišyta. Atmūsų tėvynės išliuosavi- daugiau riksmo negu grynų
faktų. mais. žengti pirmyn, tobulinti save
kuom neparemtą spėjimą, kad vie- ne pačiame karės lanke, bet abel- siminkite, kad tas pats mažėjimo rašydamas apie "Aušrą" sako:
iš dabartinio baisiausio vargo, Jisai kalbėjo apie
"Tai buvo laikraštis, kurio idė- mą
reikalingumą lie- ir taikintis prie šiądieninių gyveninas
"Lietuvos" redaktorių turjs nai Lietuvoje, ar gali j ijai atkar- procesas yra pastebėtina ir kitose
suteikdami jai pinigišką ir mora- tuviams
reikalauti
surištos
nei
su
nebuvo
vieta,
jos
autonomijos. mo reikalų. Šiądien męs matome
"draugiškus susinėsimus su \Var- toti, kad "Lietuvos" redaktoriai Vokietijoje gyvenančiose tautose. nei su draugysčių, partijų arba luo- lišką pagelbą.
'r.sant dideliam Nurodinėjo, kad lietiniams darbididelę pažangą žmonijos apšvietoj
burtonais, žinančiais visus Rusijos džiaugiasi iš nepavykimo karę su- (ial, vokiečiai taip kulturingi ir mu reikalais, bet su reikalais visos skaitliui
atstovų, seimo atidaryto- ninkams būtinai reikia laisvės, rei- ir
civilizacijoj. Yisoki nauji išraslaptos policijos sušnipinėjimus." stabdyti? Nei vienas lietuvis, nei augštai pakilę, kad kitos tautos ge- tautos, visos Lietuvos, visų lietu- jas pakvietė A. P». Strimaitį ir J. kia prašalinti visas kitas
kliasas
dimai
kasdien pagerina žmogaus
be
skirtumo
politiško padėji-j 1».
toliaus netiki, "kad kaizeris remtų vienas žmogus negalėjo tos karės ruoju suvokietėja? Savo laiku di- vių.
Smelstorių pagelbon aniem bet nepasakė, kokiu budtt. Juk
išsilavinimo
Dailė išsivystė kuoplastovio,
mo,
tikėjimo,
gyvenimą.
darbininkų kovą prieš kruvinuo- geisti. Tačiaus "Kovos" apžval- deli triukšmą pakėlęs priverstino ir
Lietuvoje yra dvarponių, ūkinin- čiausiai, suteikdama
tai buvo laikraštis tautiškas, dviem sekretoriam.
t.t.,
žmogui graToliaus užsikar- gininkas lengva širdim meta tokį lenkų dvarų j vokiečių rankas pasius valdovus.
Sutvarkius surašą, J. O. Sirvy- kų ir vertelgų
su tautišku programų, paremtu aut
lietuvių. Ką su žumo jausmo laimę. To viso šalščiavimas eina didyn.
vieno
ėmimo
kad
ant
laisvės
ir
kur
ten,
įstatas rodo,
seniausiųdas šaukia pasiuntinių vardus, o jais padaryti, kad sutverti
baisų įtarimą
augštų pamatų lygybės,
pilnoje tiniu yra praeities patirimai, kujų lietuvių laikraščių redakcijų. geruoju neįveikiama, vokiečiai mo- brolystės." Šio obalsio prisilaikys pakviestos panelės P. Jurgeliute ir ti> žodžio prasmėje
riuos męs galime rasti vien tiktai
socialistišką
Prisilaiky"Bet męs,—rašo "Kovos" ap- Ar taip turi elgtis LSS. organas? ka griebtis prievartos. O kaip su \"Amerikos Lietuvis.''
Drvžiutė prisega seimo pasiun- Lietuvą? Ar tuos visus,
J.
kuriuos
damas
giliai bepartyvės pakraipos,
knygose. Žmogaus gyvenimas yra
žvalgininkas,—tikime, kad "Lietu- Toliaus, kuom gali prirodyti Elzasu ir Lotaringija? Tai yra gal
"Amerikos Lietuvos" stengsis be- tiniams ženklelius, ant baltai-mė- p. Grigaitis skaito darbininkų klia- nuolatine
va" pasmerkia.tuos, kurie sykiu su
mokykla.
tautinės
svetimos
laisvės
"Lietuva"
trokštanti
kad
gerbimo šališkai nušviesti musų tautos rei- lynos stučkelės su išspausdintais sos priešais,
'•'Kova,"
išvyti i Vokietiją, Vieną negerą pusę turi ta moRusijos darbininkais protestavo carato
Ar
TermotiLouvain,
laimėjimo? "Kova," dary- pavyzdys?
kalus, platįs apšvieta, gaivis lietu- žodžiais: "Lietuvių Visuotinas Sei- Rusiją, Austriją, ar kitą
prieš karę. Męs tikime, kad Bakokią ša- kykla: tai, kad žmogus lai ni relučiai, Sirvydai ir tiems panašus dama savo užmetimus, niekuom jų de skerdynės, bausmių uždėjimas vių širdyse Tėvynės bei visos žmo- mas spalio 1, 2 ir 3 d. 1914 m. lį. Kaip su jais padaryti, su- tai. kuomet
gali naudotis i; savo
caroslavai džiaugiasi, jog tie.*' s neparėmė, Šisai užsipuolimas ant ant ramių belgų ir franeuzų gy- nijos meile ir skatins visus be Brooklvn, N. V.
tverus
socialistišką
i
turi Lmti gyvisuomet
skirtumo
Lietuvą, pub- pat rimo,
pažiūrų prie vienvjančio Peršaukus
protestuojantiems darbininkams ne- •'Lietuvos" yra viena tų demago- ventojų ir visa ta eilė sunkių prieš
likai ne tik
delegatus,
pasirodė,
mus visus kultu ros darbo.
bet
ir
venimo
nei
Grigaitis,
mokiniu, jei nenori naudopavyko nustabdyti tą pasibaisėtiną gišku priemonių kompanijoje, ku- kulturingumą prasižengimų, kukad su mandatais pribuvo pasiun- vienas
nieko nenurodė.
tis praeitu amžių patirimais.
kalbėtojų
skerdynę. Nes jie savo kova prieš'
tuli laikraščiai senai varo prieš riuos parodė Amerikos visuomeTas viskas teorijoje labai gra- tiniu 287 nuo įvairiu lietuvių paA. Petrauskiutė dekliamavo eidarbininkišką judėjimą priparodė rią
K to męs matome, kaip turtingas
kad ją kaip nors nu- nei buvusi čia spccialė belgų komi- žiai skamba,
Ir toksai visai be- šelpimų draugijų,
les
ir
"Kur Musų Rubežiai?" Antra ir
nuo
mums, jog jų didžiausiu troškimu Lietuvą,"
kuopų
reikalingas yra tas saltinis-knvAmerikos
lietuvių sija,—ar tai leidžia "Kovos" ap- partyvis laikraštis^ rasi. butu geru trijų didžiausių organizacijų: SLA. kalbėjo poria Liudvika
yra kruvino carato laimėjimas, kas diskreditavus
Šliūpienė. ga žmogui, norinčiam pasiekti išsuteikia juodašitnčiams viltj, kad akyse. Nekartą prasimanyta nebu- žvalgininkui sakyti, jog lietuviai
LSS. ir TMa
dalyku.
visus
Jinai
ragino
lietuvius,
ypa- lavinimo. Bet ne visose knygose
darbininkų spėkos per tai bus iš- tn dalyku ant "Lietuvos," vis tuom socialistai stoją už Vokietiją?
Het visa beda yra tame. kad su
Šis Seimas ištik rujų ir užsipelnė tingai moteris,
naikintos ir piktadariškoji kapitamedžiagiškai
pa- męs rasime tą jieškomą šiltini.
tikslu žmonių kiršinimo prieš
Tai, ką vokiečių tauta įnešė i tuoni bepartyviiir.il yra keblus da- vardą visuotino, nes jame matosi remti Lietuvos reikalus.
lizmo ir anarchijos tvarka galė- pačiu
Skaitymas, neatsižvelgiant i tu knyAr žmonijos kulturos ir progreso iždą,
sianti dar ilgai gyvuoti. Toj tvar- negeistiną kai-kam laikraštį.
Trečias kalbėtojas buvo kun. St.
lykas. Jlgainiu laikraštis paima ku- visokių sriovių atstovų: bažnytiniu
gų vertę, tai žudymas laiko, kuris
koj tik ir galimas yra gyvenimas tai susipratimo platinimas tarp dar- yra kiekvieno pažangaus žmogaus rio- nors partijos arba sriovės rei- grynai katalikiškų draugijų, tau- Mickevičius iš Scranton, Pa. Nuo
yra brangus ir apie kurį amerikaįvairiems banditams ir vagiams." bininkų, ar tai pažanga, kultūra, branginama. Męs nemanome, kad kalus. nuomones ir obalsius ar- tiškų, laisvamaniškų,
socialisti-kų, šio kalbėtojo teko išgirsti didžiai nai sako, "Time is money" (Laikas
apšvieta. kurių monopoliją socia- vokiečių tauta, davusi milžinišką čiaus "prie širdies" negu kitus ir demokratiškų ir 1.1.
Įdomių faktų, buk lietuvių kuni- tai pinigai).
Truputį toliaus rašoma:
listiskieji laikraščiai nori pasisa- skaitlių didvyrių moksle ir dailėje, virsta jųjų reiškėju ir apgynėju.
gų unija turėjusi savo sueigą Ne\v
Rasime daugybę knygų, kuriu
vinti? Kaip tai .pavadinti tiesiog butų norėjusi sunaikinti savo darSeimo J'aldybos Rinkimai.
Yorke prieš Chicagos
Jeigu laikraštis to nepadaro, jisai
Į
ir nu- autoriai ir leidėjai turėjo
"Ka> trokšta kruvinojo carato
seimą
omenydoros žvilgsniu? Tie Įtarimai savo bo vaisių. Męs noriai tikime, kad neturi aiškios savo, taip sakant,
Seimo valdybon išrinkta: K. (In- iariitsi neprisidėti
prie lietuvių \i- je vien doleri. Ką iš tų knygų tulaimėjimo, tas negal su gryna sanatsirado
tudaug žmonių, fizionomijos, indivualybės. Gyve- gis—prezidentu, St. Gegužis—prez. suotino seimo.
Vokietijoje
žine pa-akot, jog užjaučia po ca- minčių pardavinėjime—kaip jie
Sttlyg kalbėtojo rės skaitytojas, jiems tas nerūpėjo.
Ar "Kovos" buvusių griežtai priešingais dabar- nimą*
rizmo jungu vaitojančioms tau- ri Imti pavadinti?
reikalinga nušviesti iš vien pagelbininku, A. J.alis ir J. O. £ir žodžių, jeigu kuris kunigų pasi- Kai-kurių tikslas yra ir sudemoralitoms.
Jc!gti lietuviai socialistai redakcija taip saurai mato, kad ne- tinei skerdvnei, ir džiaugiamės kurio nors, kaip kai-keno sakoma, vydas—sekretoriais.
drąsintų dalyvauti, ar pritartų vi- zuoti savo skaitytojus. Xuo tokių
stoja užpultų azijatiško satrapo vo- sočiai Etiškas nuomones skaito par- tuom. Bet drauge su tuom, męs
tas
Seimas Įgalioja seimo pirmi- suotinam seimui Ne\v \ orke, tai
Reikalingas
"matimspuogio."
tai
knygų skaitymo reikia šilintiskiečių pusėj,
jie sykiu su vLsos sidavimu? Męs nuomone#
caamc užsitikrinę k turime užtekarba kitas atsinešimas į gyvenimo ninką, kad paskirtų komisiją sei- busiąs apskųstas vyskupui, ir
pa- "Su kuom kas susideda, tuom i*
trumo. kokio

mes

dar

•

*

•

pats lieka" sako senas priežodis. mas, kaip tą principą jvykdinti ?
Šiądien galima pasakyti: "kokias1 Kaip atskirti vienos rūšies knyga
knygas kas skaito, tokiu ir pats nuo kitos, jei knvga neperskaityta?
lieka."
Kiek gera knyga sutei- <) jeigu knyga perskaityta, tai jikia žmogaus sielai gero. tiek, arba nai įtaką vra jau padariusi i skainet ir daugiau, bloga knyga istytoją, t. y. atnešus jam gero ar
\eda žmogų i> kelio.
blogo. Kur yra tasai kriterijus,
"Cicro turinio knygose in^> radi- kurijai hutu pamatu sprendime apie
me
tai. ko
reikalinga sielai." knygų kokybę naudingutno atžvilKo nesužinosi
gerose knygose? giu? Tai yra klausimai, i kuriuos
K»> i- ju neišmoksi? Skaitydamas iki šiolei neduota
atsakymo. \ ienaudinga- ir geras knyga-—kalbi nintėlė vartota ir tebevartojama
su tuomi, kas jas parašė.
Ar bus priemonė -tai cenzūra, tačiaus centai garsu* nuSkslo vyras, astrono- zūra
yra apsireiškimas, prieš kuri
mas. gamtininkas, politikas, t'iliokovoja kiekvienas laisvesnių pazofas ar žtnogus. atsižymėjus, ku- žiniu ir šiek tiek pakantos svetirioje kitoje mokslo ar dailės dir- moms nuomonėms turįs žmogus,
voje, visuomet gali su juomi pa- nes cenzūra, patekusi į vienų pasikalbėti. skaitydamas jo veikalus. žvalgų žmonių rankas, spaudžia viKnyga ra retežis, jungiantis skai- sa tai, kas nesutinka su tų žmonių
tytoją su proto ir dvasios galiū- nuomonėmis. Priešingų nuomonių
nais.
platinimas yra cenzūros kuolabjatisiai slegiamas. Cenzūra prakRrdaL rijos I'r i,-rašus.
Sutintikoje pasirodė netikusia. Kitokios
kant su gerbiamojo autoriaus skirpriemonės skirti "geras" knygas
stymu knygų Į naudingas ir kenknuo "blogų"
męs iki šiolei neturismingas ir pritieipialiai pripažįme.
Todėl
ir
minėtasai principas
stant. kad kenksmingu knygit reikėtų vengti -kaityti, gema klausi- nėra įvykdintinas, bet iki šiolai.

Tuo tarpti kulkų švilpimas ir
šūvių trenksmas, rods, judino namus;
afieierių Įsakymai susiliejo >u graudingais sužeistųjų vaitojimais. rakandų bildesiu ir plytų

pirgale.

I'.et ant

rytojaus prasidė- Narsiiiusis italu vaikas, kokj kuo- stebis vaikas.—Ką ponas kapitonas kolionijas
Amerikoje, bet tos koišnaujo. 'Italai, kad ir met nors kame mačiau operacijos daro?.... Prieš mane?....
lionijos nedali Imti didinamos. Jeipaskutines spėkas ir narsą dėjo.. darymo laike,--duodu garbės žoO tuomet tasai rustus žmogus, gu persimainytų kurios nors Amevienok likosi tvirtesniu
austri- :lj— Narsuolių kraujas jame!
kuris niekuomet neištarė malonaus rikos valstijos tvarka,
jeigu atsiTr nuėjo tolyn skubėdamas.
j iečių jiegų pergalėti, o U d. išžodžio j savo kareivius, atsiliepė raMų nauja valstija
tai
Amerikoje,
skvlimu.
rytu turėjo pasitraukti ties upe.
( >
kapitonas, sutraukęs baltus j ji balsu, neišpasakytai maloniu ir pirmoje vietoje jinai turi reikalą
Toliau! Greičiau! šaukė *e- vadinama Mincio.
su Suv.
skruostus, jsižiurėjo j vaiką. Už- sielą veriančiu:
Valstijomis. Monroe doknas
vadas, neatitraukdamas akių
Nrarsusis kapitbnas, kad ir sutrina
tiktai esu, o tu....
klojo jį uždanga, po tuo it nenoformoje išreiškiaKapitonu
suglaustr^je
11110 bėgančio bubtiio.
žeistas, ėjo pėsčias sykiu su karei- romis, bet vis žiūrėdamas
Į mažą didvyriu !—Tai tardamas, metėsi ma : "Amerika amerikonams."
Kėgk! Skubink! Prakeiki- viais. nulindęs ir> tylus, o pribu- bubniu, pakėlė ranką
prie kaktos prie mažo bubnio atvertomis ran- Monroe principas pastatė visas
mas! Ir vėl sustojo
Ak! vėl vęs vakare j Kvitą ties Mineio.; ir nusiėmė
komis ir tris syk pabučiavo jo Amerikos valstijas Suv.
kepurę.
Valstijų
bėga.... Greičiau!....
tuojaus pradėjo jiefkoti vėliauninPonas kapitone!—sušuko nu-; krutinę,—ten, kur širdis plaka.... globon. Tas principas, duodamas
Tuo laiku inėjo afieieras, pra- ko. kuris buvo ambulianso
paimtas;
milžiniškai
didele
Suv.
progą
nešdamas. jog priešas, nepertrauk- kadangi buvo sužeistas, tad turėsavo įtekmę
Valstijoms
išplatinti
damas ugnies, iškėlė baltą vėliavą jo pirmiau ėionais buti atgabenkitose Amerikos valstijose, drauir šaukia apgultuosius pasiduoti.
tas.
Nurodyta jam bažnyčią, kur
ge su tuotn turi ir <-<ivo silpną puNepasiduoti!—suriko kapito- .uit greitųjų padaryta karės ligonsę. Monroe doktrinos nelabai nori
nas. vis /.turėdamas i bėgantį vaiką, butis.
Nuėjo. Bažnyčia kupina
Pietų Amerikos valstijos, kurioms
kurs buvo jau slėnyje, bet nebe- buvo sužeistų, kuriuos
suguldė j
užmetama neprašytoji globa. Karts
bėgo,— rodėsi, kad vos-vos vilkosi. dvi cili, tai lovose, tai ant šieninkų,
nuo karto kjla
kivirčų tarp globėjo
liet gi skubink!.... Lėk gi. nepatiestų tiosiog ant grindų. Du
ir
kur
Iš
globiamųjų.
atsiranda
deiman521.
Kaipo to principo
Uralo
kalnu
mantų
lemtasai!—šaukė
srytyje, Eurokapitonas, su- gydytoju ir dt« pagelbininku appasekmė,
tai■
pietinėse
Deimantas
ir
valstijose kilo
aukso
yra pripažintas poje,
kasyklose prie upės
kąsdamas dantis i'* sugniauždamas žiūrinėjo, o iš visų pusių girdėjosi
ir
net
užimantis
neu/sitikėjimas
neapykanta
kaip
svarbiausiąją vietą Jenisei, Siberijoje.
kumštį.— Žuk, krisk negyvas, latre, susilieja verksmai ir vaitojimai.
Deimantai paprastai yra ran- prieš Suv. Valstijas. Prie progos
tarp visų brangiųjų akmenų. Jibet dabėgk! Ak! netikęs bailys!....
ties
vienu
Kapitonas sustojo
gasai yra kiečiausis, mažiausiai nyk- dami upių srytyse, vandens suries- tasai pietinių valstijų upas apsiAk, bailys!.... vėlei sėdo!....
lu ir, aplinkui dairydamasis, jiešir gražiausis tarp visų mine- tuose sluogsniuose. Drauge su dei- reiškia, kaip tai pasirodė sąryšyje
() vaikas,
kurį kapitoiu s pakelta kojo vėliauninko, kuomet koks tai stąs
su
Me.vikos klausimu.
galva vis matė kviečiuose, ištiktų- plonas ir silpnas balsas sušuko čia ralų. Šios deimanto ypatybės nuo mantu randama ir įvairus kiti mivieton
ir
neralai, kaip kvarcas, topazas
Vadovaujantis Suv. Valstijų posenų laikų pastatė j j pirmon
jų pranyko jam iš akių tartum par- tuoj prie jo:
litikos
t.t.
ne
tiktai
ir
Auksas
bet
dažnai
principas nemažai ir nesmakaip brangakmenį,
taipogi
guli
kritęs ant žemės. Toje valandoje
Ponas kapitone!
šalr
deimanto.
tikslams
vėlei pamatė ii ir tnatė tol, pajisai
Nekartą deimantu gumų yra suteikęs Suv. ValstiE. buit is.
Atsigręžė. Buvo tai mažas bub- įvairiems praktiškos
\ ertč A. Matutis. gi
ir
buvo
kibant
ir
joms. Svarbesni europiniu valstikol tolyje visai jį paslėpė javai. nius.
yra vartojamas; pvzd., rasta,
plaujant auksą.
Deimanto
ir galop
Tuomet kapitonas greitai nitbė
gidėjimas drauge su jų reikalai su Amerikos valstijo(iulėjo ištiestas ant lovos, len- stiklo, įvairių mineralų
kitaideimanto
mineralai
vandens suneštuo- mis negali apsieiti be Suv. ValstiČia kulkos tomis atremtas, apdengtas iki krū- paties
pjaustymui. Jisai
go laiptais žemyn.
se
verčia
sluogsniuose
manyti, kad jų. Toksai dalykų stovis suteikė
švilpė, kambariai pilni buvo sužeis- tinei raudona užlaida nuo bažny- taipogi vartojama tekinimui, polideimantas
ir
nėra
ravimui
1.1.
atsiradęs tose vie- Suv. Valstijoms labai daug nesmatų; kai-kurie jų sukosi ratu it pa- čios lango; rankos ir pečiai buvo
Pirmoje mūšio dienoje ties CusBubniau!
kur
tose.
jisai randama. Spėja- gumų pastarais keliais metais dėsigėrę ir, it mėšlungio apimti, ka- atidengti, veidą turėjo išbalusį ir Apie deimantus žinota jau giliotorzza. liepos 24 <1. 1848 m., vieno
Vaikas pridėjo ranką
prie smil- binėjosi
kad
ma.
jisai yra gimęs kietuose lei Mexikos suirutės.
rakandų; sienos ir grindįs išdžiuvusj, bet akis jo buvo žiban- je senovėje. Ranaama paminėjiItalijos pėstininkų regimento še- kinio.
žemės sluogsniuose.
btKo apšlakstytos krauju; užmuš- čios it
To principo tačiaus iki šiolei laimu apie deimaną dar iš Kristaus pirminiuose
šiasdešimts kareivių, išsiųstu apjuodi ženčiugai.
Turi narsos ?—užklausė kaTu
kūnai
iš
trukdė
pirminių
vietos
komasi.
sluogsnių
tyrinėjitųjų
pereiti
Tu
vaike!—sušuko
laiku. Sąryšyje su deimantu, kaip
imti viena tuščią namą, stovinti pitonas, neatitraukdamas
Ateivybės priešai aiškina
gi čia,
nuo jo
uas
tačiaus iki šiolei neparodė, Monroc
į vietą; jaunasis vėliauninkas tu- kapitonas nustebęs.
Ir tuojaus ir su kitais brangiais akmenimis,
ant kalvos,
doktriną savo naudai.
tapo nejučiomis už- savo žvilgsnio.
kad tenai butų deimanto.
Nors
o durnai
rėjo
Obalsis
kairįjį
petį
peršautą,
tvirtu
"Amerika
balsu:—Bravo!
atamerikonams"
prikergė
klupti dviejų auštrijievių armijos Akįs vaikui prašvito.
yra kilę daug visokių prietarų ir
žinomas yra chemiškas deimanto
ir parakas tirštu debesiu temdė likai
nuo tarptautinės
paimama
tikit
buvo
pareigą.
ko,
padavimų.
politiTarp
kompanijų, kurios pradėjo šaudyti
Turiu, kapitone!
tačiaus jojo atsiradimo kos
viską.
papėdės ir norima sunaudoti
Ką galėjau, tą ir padariau. kėta. kad deimantas turis galę pra- sudėjimas,
j juos iš visų pusių taip, jog jie vos
Žiūrėk ten!—tarė
kapitonas,
būdas iki šiol yra paslaptim. Bau-' visiškam
Narsos!—sušuko kapitonas. Nieko tokio didžio....—atsakė šalinti
ateivių atvykimui Suv.
suspėjo pasislėpti minėtame name patraukęs jj prie langelio.—Matai
beprotystę, arba bent pagelatnešė >var- \ alstijoms.
—neatsitraukti!
Stovėti ant vie- maža? bubnius.
Tačiaus prezidentas
ir užsibarikaduoti, palikdami u/.pa-i ten
bėti jos išvengti; kad jisai galįs dymai daryti deimantą
tolyje, arti pirmųjų Villa tos!
bet tiesioginio tik- Monroe. kiek
bių
Narsos!....
prityrimų,
Pagelba
pribuna!
Buvai
sužeistas?—tarė
galima suprasti, savo
kapi- padaryti nuodus nekenksmingais.
kalyje keletą užmuštu ir sužeistų. Frankos namų bagnietų blizgėjislo iki šiolei, regis, neatsiekta.
Tuo laiku austrijiečiai prisitrauieškodamas
akimis
avo
afiprincipą
buvo
Užrėmė duris, kaip galima buvo, mą!
Viduriniuose amžiuose jisai
apskelbdamas, neturėjo
tonas, j
Ten stovi mūsiškiai.
Imk
kė dar arčiaus. Aiškiai dabar ga- cierio artimose lovose.
□an
omenyje neorganizuoto pavieniu
italai skubinai metėsi prie langų, tą raštą, stverkis tosios
žinomas kaipo "pietra della reconnuvirvės,
522. Kas tai yra "Monroe doklima buvo matyti per durnus įšėžmonių per ikraustymo j Suv. ValKą gi padaryti! atsakė vai- cilia/.ione." kaipo taikos darytojas
kaip viršuje, taip ir pirmame aug- sileisk, perbėgk kalvą ir lauką, pritrina/"
Kiekvienas žmogus, skai- stijas.
lusius
veidus; po šūvių trenksmų kas. kuriam pridavė narsos kalbėti
jų
šte ir paleido gyvą ugnį prieš už- bčgk prie
ir
tarp vyro
pačios.
mūsiškių ir paduok tą
nuožmus šauksmai, pi- tas dūlis
tąs laikraščius ir bent šie-tiek
□Bū
džiaugsmas, jog apturėjo kaip apie deimanto
puolikus. Priešai vienok artinosi raštą pirmutiniam aficieriui, kuri girdėjosi
ypatybes,
vadinama tarptautine1 523. Kuomet ir kas
ant
ir
niaująs
taip
silpnos tvirtovėlės
lantiejisi
ko
ir
tai
be
eilėse ir, išsidalinę j pusrati, taip pamatysi. Numesk
tikrą
žaizdą,
pasiekė piepirmutinę
diržą ir dėklą.
taip ir apie jojo atsiradimą yra politika, be abejonės, yra susiti- tini šėmės
gręsiantieji
išpjovimu.
atverti
Pietinio
poliu:
žemės
nebūtų
drįsęs
lupu
ištikrųju
Bubnius akies mirksnyje numetė
pat atsakinėto
Įvairiu prietarų. Pavyzdžiui gali- kęs su "Monroe doktrinos" pami- polio
Keletas persigandusių kareivių
ir
pasiekimas—tikslas,
kuriam
prieš
kapitoną.—Kad
prisilenkareivius
vedė
du
žeItalijos
diržą ir dėklą, raštą paslėpė po
ma nurodyti
j prietarą, buk dei- nėjimu.
nuo langu, bet seržantas kiau, kiek
nevienas tyrinėtojas pašventė savo
n esni aficierai ir
galėjau, ir tai mane už- mantas
kapitonas, aug- pažastim, seržantas paleido virvės pasitraukė
žalčio galvoje.
atsirandąs
iki
doktrina
šiolei
ir
Toji
yra pa-Į gyvybę.- -pavyko norvegui kapitoatgręžė j tėmijo. Bučiau buvęs dvidešimt
štas senelis, sudžiūvęs, bet rustus, galą laukan, o abiemi raukomi tu- užstojo jiems kelią
Ištikrųjų gi deimantas yra iš- matu, kuriuo remiasi Suv. Valstijų
nui Roald Anumdsen
vietas. Apgultųjų ugnis išlengvo minučių pirmiau, jeigu nebūčiau
l>altais ūsais ir tokiais pat plaukais. rėjo kitą
gruodžio lo
kasamu mineralu.
galą. kapitonas gi prirandama
Jisai
-ena.
o
buvo
dipliomatija.
Jinai
yra gan
dieną 1911 m. Pasaulis apie tai
Laimė dar, kad
silpnėjo,
neužganėdinimas
I'rie jo buvo mažas bubnius, gi- gclbėjo vaikui
gavęs tos kulkos.
auksas. Tos vietos,
išlysti pro langą.
Josios apskelbėj u buvo Suv.
matyt visų veiduose. Vienok ne- tuojau suradau adjutantą ir galė- žemėje, kaip
sužinojo tiktai sekančiu metu kovo
mimu iš Sardinijos, mažas vaikas,
^a^"|
kur žemėje yra deimanto, padaryKlausyk—tarė—niusų visų iš- galima buvo pertraukti mušto.
Monroe.
1823
m. mėnesyje iš
stijų
prezidentas
keatiduoti
telegramo. kurisai buiusų raštą. Kokį
jau
turjs maž-daug keturiolika metų gelbėjimas priguli nuo tavo kojų
ta
tikros kasyklos, kuriose kai- buvo tvarkomi santikiai
tarp Suv. vo pasiustas kovo 7 d. iš TasmaniStaiga austrij iečių kanonada ap- lią turėjau, tai plyniai jį ima!
ir taip neišaugęs, jog išrodė vos ir nuo tavo narsos!
-kada dirba tūkstančiai žmonių.
\*alstiju. Anglijos ir Rusijos. Bu- jos i Norvegiją.
stojo. ir garsus balsas vokiškai, o Gerklėje man išdžiuvo, bijojaus,
tik dvylikos metu, lainiti kuone alyPasitikėk manim, kapitone!
vo
kalba
Šalini,
sušuko:
aptariama, kokias teises turi į Amundseno kelionė prie pietinio
rastai
iš
kurioje
pirmiausiai
paskui
italų
verkiau
kad
viniu veidu ir juodomis, bet vik- —atsakė vaikas, tverdamasis virpikjau nedabėgsiu;
šios visos trįs valstijos Šiauriu' ]>olio buvo iškalno visiškai
Čia
kasta!
Pasiduokite!
deimantų.
yra
Indija.
kiekviena
tumo, manydamas, jog
riomis ugnies akimis.
nepliaKapitonas vės.
Niekuomet!—atsiliepė kapito- pEsivėlinimo minutė pražūtis aniems deimantai nuo ankstyviausių laikui Amerikos šiaur-vakaritiiame pa- nuota. Kuomet rugpjuėio mėnesyvedė apginitno pusę pirmame augBėgdamas gi prisilenk!—ta- nas iš
Sąryšyje su tuom pre- je l'MO m. Anumdsenas iškeliavo
lango.
ten, ką kovojo ant kalvos.... Na, iki praeito amžiaus pabaigos. Ma- į kraštyje.
ste, skubiai duodamas trumpus
rė dar kartą kapitonas, priturėdapa-j
Monroe gruodžio 2 d. iš Norvegijos garlaiviu '"Fiam."
Ir išnaujo prasidėjo šaudytnasis, ir
noma. kad visi senovė- at-užytnė-Į zidentas
tai
kad
dasivilpasisekė,
kaip
liepimus, it iš pistolieto šaudymas,' mas virvę sykiu su seržantu.
baisesnis ir mirtingesni s negu pirm kau—ačiu Dievui. Bet ponas ka- ję deimantai išvežta iš Indijos. 1823 m. pasakė Kongrese prakal- tai jojo tikslu buvo tyrinėti Atlano
narsiniame jo veide negalima
į
C) taip! kodėl ne?—atsišaukė
to buvo.
Antrąją svarbia deimantu vieta yra Į bą, kurioje išdėstė principą, pava-į tiko jūres prie Amerikos. Su lyg
pitonas ranką turi kruviną.
buvo užtėmyti jokio sujudimo.
vaikas.
Keletas kareiviu vėlei krito.
Ištikrųju, iš sužeistos kapitono Pietų Amerika. Deimantų buvo dintą vėliaus jojo vardu. Kiek- iškalno išdirbto pliano. AmundseBubnius, truputi nubalęs, bet gi
Lai Dievas tave lydi!
Kai-kurie langai neteko jau ap- rankos, tik ant greitųjų apžiūrėtos, rasta lirazilijojc apie 1725 m. vienas by kurios nors neameriko- nas turėjo atvažiuoti i San Franvikrus judėjime, šoko ant stalo,
Už valandėlės buvo jau apačiogynėjų, o kapitonas šaukė nuilsu- sunkėsi keletą., kraujo lašų ir var- 18-to amžiaus vidurį pradėta tenai niškos valstijos įsikišimas j Pietų cisco, o iš tenai per 1*.ėringo pertaištiesė kaklą ir stvėrėsi už lango
je. Seržantas įtraukė virvę, o kapi- siu ir sielvarta
Vėliausiu arba Šiaurių Amerikos reikalus, ką j Arktiškas jūres (šiaurinės
perimtu balsu:
tų akmenų kasimas.
vėjo per pirštų galus.
rėmų, idant pamačius, kas dedasi tonas, ką tik ūsais neliesdamas lanNebeateis! Nebeateis!....
deimanto
Aš tvirčiau užrišiu.
Ponas
kasyklų centru pasidarė kiekviena pastanga kolioniuzoti by ledinės jūrės vadinasi Arktiškomis,
tu jo.
Juodų durnų tarpe pamatė go stiklų, pamatė vaiką, nusiritan- Tr
it
konvulsivišįšėlęs,
bėgiojo
Pietų Afrika. Pirmu kartu čia at- kurią Amerikos dalj, kiekvienas pietinės, apie pietų polį,—Antarkkapitonas pavelys...
baltus austrijiečių mundurus, pri- tį nuo kalvos. Tikras
jau buvo, kai
spausdamas šoblę, pasirengęs Kapitonas padavė kairią ranką rado deimantą 1867 m. Dr. \Y. žingsnis, nukreiptas j tai, kad pa- tiškomis).
Ačiū
susibėgusioms
siartinančius palengva per lauką.
jog vaiko niekas neužtemys, kuo(i. Atberstone, kurisai prie Orange didinti kokios nors svetimas valsti- aplinkybėms. Anumdsenas periname
mirti,
o
negu
pasiduoti.
kad
greičiaus
ištiesė,
vaikui,
dešinę
paNamai stovėjo ant kriaušingos met keletas baltų
durnų debesėlių, Tuom sykiu atbėgo seržantas nuo
reikalus
Amerikoje, sulyg! savo pirmutini plianą ir. vieton valengvinus atrišti gan palaidą ban- upės, būdamas ant fanuos, gavo iš jos
kalvos, pačiame viršuje; iš pusės, iškilusių viršun nuo žemės prieš
Monroe
išreikšto principo, busią i žiavus į šiaurius, pasuko
kiek
ir
sušuko
tulo
vaiko
ir
tame akir
turėjo
spėdažo
pastogės
ukmenuką
jį
pataisyti.
ryšį
pietų
labai stačios, buvo vienas tik ma- bėganti, pertikrino ji,
jog austrijie- kų :
Bet vaikas ką tik pakėlė galvą menukyje pažino deimantą. "Ak- skaitoma pavojum Suv. Valstijų link.
žas langelis po pačia namo pasto- čiai
pamatė mažą bubnių ir šaudo
taikai ir saugumui.
Eina! Eina!....
Suv. Valstinuo pagalvės, baisiai nubalo ir vė- menukas" buvo nuvežtas Į miestą
Jisai atvažiavo prie Antarktisge.
Taigi dėl tosios gal priežas- į j}. Bet vaikas bėgo it žaibas.
senas
jos
esančias
Grahamsto\vn
ir
tenai už jiji užpripažįsta
lei krite ant josios.
svetimas
Eina....—paantrino
i tiriu ledo plotų sausio 14 d.
kų
ties. austri j iečiai ir negrumojo tą- Staiga parkniupo.
vadas nesąmoningu iš linksmumo
mokėta $2.500.
deiGana
Nupirktasai
kapijau,
gana!—tarė
Užmuštas!—suriko kapitonas,
jai namo pusei, vien liedami ugnį
balcu.
tonas, matydamas tai ir atitrauk- mantas buvo išstatytas tais pačiais
Į priešakį ir abu šonu.
sugniauždamas kumštį.
tik
bent
kas
turėjo
šauksmą,
tą
damas užrištą ranką, kurią mažas metais Paryžiaus parodoje.
l'ž
Į
O buvo ugnis tikrai pragarinė:
Nedabaigė dar žodžio, o vaikas kiek spėkų savyje, sveiki, sužeisti, bubnius
norėjo dar prilaikyti.— dviejų metų, t. y. 1869 m., vėl
švino kruša, kuri kiaurino sienas stojo ir vėlei pradėjo bėgti.
aficicriai. kareiviai—puolė prie lan- Atmink apie save, nes net ir mažas arti O range upės rasta kitas deiir numušinėjo čerpes, viduryje gi
—A, parpuolė tik!—pratarė kagų, o mirties ugnis pasiliejo dar pasijudinimas gali turėti blogas mantas, svėręs 83J/ karatų (karatriuškino lubas, rakandus, duris ir pitonas ir lengvai atsiduso.
tas yra lygus 4 gramams arba 6
sykį.
pasekmes, jeigu neatbosi.
langus, svaidydama oran medj,
O vaikas bėgo kiek išgalėjo, bet
Ir štai už kelių minučių galiiKi
rusiškoms dolėms; taigi 16 karatų
Vaikas
papurtė galvą.
vopną, plytas ir stiklus; duzgda- gi kniubčiojo.
buvo patėmyti neramumą, o passudaro
vos vieną rusišką
neTurėjai gi, vargše, daug
zolotniką;
ma, švilpdama, skaldydama į dalis,
A, užgavo tik koją....—ma- kui
kareivių
tekti
rusiškas
svaras turi 96 zol.).
sumišimą
tarpe.
ištarė
priešo
Takraujo,
kapitonas, akykas tik pasitaikė; nuo triukšmo nė sau
kapitonas.
Ant tų pėdų kapitonas parinko vai į j j pažiūrėjęs—jei taip
Jei norite dasižinoti, kas dabar Lietuvoje desai
deimantas
buvo
silpnai
parduotas už
Laiks nuo laiko
galva sprogo.
Dar keletas dumų debesėlių pasidasi, kaip ir kur Europoje karė siaučia, tai
i keletą liuosnorių iŠ kambarių, kad
$125,000. Greitu laiku svietą apjautiesi.
kareivis, šaudantis iš lango, kris- kėlė tai čia, tai ten, bet jau toli
užsirašykite
padarius užpuolimą ir bagnietais
Ar daug netekau kraujo?.... lėkė žinia apie stebėtinus Pietų
davo užpakalin ant grindų; tuoužpakalyje nuo vaiko.
atrėmus austrijiečius nuo kalvos; E,
tik
tiek!
kad
Amerikos
ponas kapitone,
met pernešdavo ji kiton pusėn.
deimantų turtus, ir iš
Buvo liuosas—apsaugotas.
po to gi vėlei pašoko pirmyn ant Lai gi ponas kapitonas pamato!
Kasdien
visų
pasaulio
CJan daug iš jų vėl kėlėsi ir svykraštų laimės j ieškoKapitonas nusiraminęs pradžiu- laiptų.
Ir atidengė užlaidą, kuria buvo tojai metėsi
ir Yaal
prie
ruodami ėjo iš kambario i kambaOrange
Vienok
vaigo.
nepaliovė tėmijęs
Pirm neg įpuolė į kambarį, iš- apklotas.
upių krantų.
Jau sekančiuose
rj, rankomis liesdami žaizdas. ko ir drebėjo, nes kiekviena valan511 kuriuo
girdo
staigu
dūzgimą,
1870
metuose
tenai
Kapitonas
buvo kasykla
pasitraukė, pasibaisė\ irtuvėje gulėjo jau vienas su- da buvo
brangi. Jeigu nedabėgtų girdėjosi ilgai nusitęsiąs lutrra!....
z
bubnius
Mažas
tesu
nemažiau
jimo perimtas.
triuškinta galva.
kaip 10,000 darbininPriešas gi be kuogreičiausiai ir nepašauktų ūmios
o iš langu pamatė durnu tarpe itaturėjo tik vieną koją. Dešinė bu- kų. Nuo 1870 m. Pietų Amerika
Laikraštis "AMERIKOS LIETUVA" išeipertraukos šaudė.
pagelbos, narsieji jo kareiviai kris lų šaulių kepures, kavalerijos vo
iki kelio; raudo- pasidaro
nupjauta
deimantinės
jam
kuris
na
iki
pramonės
kasdien 4 valandą po pietų ir paduoda visas
šiolei
buvo
Kapitonas,
vienas paskui kitą arba turės syskadroną, jojantį arkliais, ir pcr- nomis skepetomis aprišta buvo bai- centru, kuom jinai pasiliko ir iki
nepajudinamas, pradėjo nerimti ir kiu su juo eit: nelaisvėn.
naujausias žinias ir telegramus tos pačios diekuninius šoblių blyksterėjimus, iš- si žaizda....
skubinai išėjo iš kambario, vesdašių
dienų.
nos iš karės lauko.
Kiek
Tiktai šiame laikraštyje
laiko bėgo darančius ratus ore ir
O vaikas bėgo.
krintančius
Tame laike sale ėjo karės gydyčia
deimanmas paskui save
Apart
trijų
minėtųjų
rasite
ir
it vėjas, paskui nc taip jau skubi- ant
seržantą.
naujausias tikriausias karės žinias.
pečių, galvų
tojas. mažas žmogelis, be žipono, tiniu kasyklų, yra dar ir daugiau.
Už valandėlės atbėgo seržantas nai,
Todėl užsirašykite "Amerikos
podraug labjau kniubčiuodaLietuvą" tuoTame laike liuosnoriai išbėgo su tiktai viena
sermėga.
ir. pašaukęs mažą lnibnių. davė nias.
Tarp jų yra angliškoji ir hollanir gausite ją k sdien pačtu j savo namus.
jau
f r sutvirtėjęs vėl bėgo, bet
bagnictais, ir priešo eilės susvyraA, ponas kapitone—pradėjo diškoji
Gvinėjos, sala P>orneo,
Kaina vienam mėnesiui
ženklą, kad sektu paskui ji. Vai- gi žyniu buvo, jog spėkos jam silp$ .50.
vo, susimaišė ir pradėjo bėgti su- skubiai, prisiartindamas prie maAustralija ir kitos vietos. Rasta
kas, seržanto persergėtas, šoko nėjo, nes užsiturėdavo vis dažDviem mėnesiam
1.00.
mišime.
Netrukus mūšio laukas žo bubniaus—tai baisus atsitikiaut mediniu
deimantų ir sekančiose Siaurių
Pusei metu
laiptų ir užėjo ant niau ir dažniau.
2.75.
L'tvo apvalytas, namai liuosi ir du mas!
Koja galėjo buti tikrai iš- Amerikos valstijos: Georgia, N. ir
tuščios pastogės, kur kapitonas raVisam metui
5.00.
Turėjo paliesti j j priešo kul- italų pėstininkų batalijonai -n dvieir tai greitame laike, jeigu S.
gydyta
šė ką tokio
Carolina, Kentucky, Virginia,
piešuk'.i aut popiero, ka -pamanė kapitonas, drebėdamas jų i kanuolėmi užėmė
ir prenutne atos moUžsirašydami,
siųskite
kalvą.
vaikas nebūty nualsinęs jos kvai- Tennessee, Wisconsin. California.
kesti drauge, Money Orderiu arba
atsirėmęs j mažą langeli. Prie jo ir tėmvdamas visus jo judėjimus. O senas
pinigais
su lu
kapitonas,
susijungęs
bud u.
Bet ką su tokiu?....
buvo
Mieliišulinio virvė.
Arkansas.
kojų
Oregon,
Indiana,
ir
registruotame laiške adresu:
Drąsino jj, kalbėjo
komandavo, savo regimentu, kovojo toliau su ta Buvo sužeistas, o
bėgo.... įsi- gan, Ohio ir kitose valstijose.
Užbaigęs rašyti, kapitonas sulen- tartum vaikas galėjo tą viską girnarsiųjų saujale, kokia jam liko; skverbė uždegimas, gangrena ir Rastieji deimantai tačiaus huvo
kė popierį kaip reikia
ir, perver- dėti, žiūrėdamas degančiomis aki- net gi
suklydusi kulks lengvai su- reikėjo neatbūtinai pjauti. Na, bet maži, ir
damas vaiką juodomis, šaltomis
jųjų rasta vos keletrs.
Į bėgantįjį ir blizgėjimą bag- žeidė kairią jo ranką laike susirė- i> vaiko tai bent
jinis
narsuolis! Tą gi Priegto dar manoma, kad kai-kuakimis, nuo kurių visi kareiviai
kuriuos matė apačioj—kvic- mimo
3252 So. Halsted St
bagnietais.
j įlietų,
jam reikia pripažinti. Ka:l butų rie rastųjų deimantų galėjo patekti
Chicago, I1L
drebėjo, sušuko:
saulės apauksintuose.
Diena
italu
laimingai
arba
užsibaigė
jčiuose,
nors suvaitojęs,—ne! čia iš kur nors kitur.
verkęs
Rasta dei-

jo

mušis

"

—

—

Pašnekeliij Kampelis.

v

*

*

Apie Mažą Bubnių Sardinietį.
—

—

—

—

—

—

—

įdo-į

—■

#

—

—

—

—

—

—

—

—

Į

—

—

—

—

Didžiausia Kare!
Kur?

—

Lietuvoje! Mūsų Tevyneje

—

—

Einančią

"Amerikos

Lietuvą"

"

—

"Amerikos Lietuva"

1911 m., tai yra

pietų

vasaros

vi-

bartinėji

kart" iškėlė eikšten milži- Medill:

14-tas pi., arti
duryje. Čia truputį Į šiaurius nuo niškas vokiečių vartojamas kanuoEdvvard VII iemės jisai įsteigė lės. Sulyg žinių, tos kanuolės sie- Marquette:

Tliroop

patinka. Tik reikėtų rengėjams statyta trįs kandidatai: Antanas
Jeigu jiiš jaučiate skausmą hy
geriau dalyku rūpintis ir prižadus Lintkns, Motiejus Gabraitis ir Ankurioje kuno dalyje, patrinkite
pildyti.
tanas Sideravičia.
ISAlsuota rankų Trinerio Linimentu ir palengvinTūlas lietuvis J. Y-kus, dir- pakėlimu.
Pagal balsų didumą li- kite skausmu. Triner Linimento
bos pas Marshall Field & Co. apie kosi: Antanas
Liutkus—pirminin- kaina 50c., per pačtą 60c.

St.

\Yood ir llarrison Sts.

buveinę. Vasario kia U) colių. Vienas suvis iš toJackson:
mėnesyje buvo įtaisyta keletas kios kanuolės kainuoja $2,500. Sholto ir Hetter Sts.
maisto sandėlių toliaus į pietus. ["> iki šiolei buvo vartojamos tvir- Burn:
Prisiruošimuose prie kelionės pra- tovių apgulime. Kaip pasirodė, 25-ta ir Central Park Avc.
bėgo vasara. Laike žiemos (pas jokios tvirtovės sienos negali iš- Frobel:
21-ma ir Robcy Sts.
mus tuom tarpu vasaros) Atnund- laikyti prieš
milžiniškas bombas, I lanunond:

vyriausi.-)

savo

—

dįrbov ir atsidūrė net ku, Motiejus Gabraitis—pirm. papolicijos stotyje. Mat, jojo užsi- gelbininku ir Antanas Sideravičia
10, neteko

manyta
pamatęs

taisė kurias meta tokia katutolė.

sankeleiviais

Suv.
21-inas pl., arti California Ave.
turi
ir
darė
roges
įvairius tyrinėjimus. Valstijos
panašių 16-colinių ka- Jirka:
17-ta ir Laflin Sts.
Prasidėjus vasarai, rugsėjo 8 d. nuolių Panamos Kanalui saugoti.
Nash:
1011 m. su aštuoniai> vvrais, sepN. Lamon Avc. ir Eric St.
KLAUSIMAI.
tyniomis rogėmis, devyniasdešimI -a\vson:
525. Kas išrado parakę
tim šuntj ir maistu keturiems mėW. 13-ta St. ir lioman Avc.
senas

savo

su

ireitai

526.

K iek „yra

peranksti
liauti, nes šuties negalėjo iškęsti
šalčio, ir visi sugrįžo atgal. Spa-

?27.

Koki Šia'.

nesiams

ledosi

kelionėn.

<

buvo rasta, kad dar

ke-

žvaigždžių?
Valstijų prezi-

dentai buvo užmušti.'
52S. Kas greičiausiai

apėjo

South SiJc.

pajuoKaiiįį.
gretimam

Harrin St. ir

Jisai, sakoma,
name

kokias lai

merginas, pradėjęs joms iš
darbo vietos rodyti visokius

savo

ženk-

lus.

A.

Plymouth pl.

Pajieškau savo sesers Marijonos
Lv.kšiukės (po vyru Viktorienė Junevičienė). Girdėjau gyvena Brookiyn,
C
N. Y.
Meldžiu atsišaukti adresu:
lloobcii. deravičia, M. Gabraitis ir P. StanMykolas Lukšius,
LIET.
JAUNŲ
AMERIKOJ
TAUT.
kaitis išdavė raportą iš paskutinio
% S. W. Rulison,
i\LIUBO ADMINISTRACIJA.
Randall, N. Y.

Bedugnis Krašto.'' Pra- savo extra susirinkimo; raportavo
eitą nedėldienį ant To\vn t»f Lake delegatai A. Sideravičia. 15. Butbuvo blaivininkų vakaras.
Statė kus ir U. Jonaitienė, komitetas,
3 veiksnių veikalą: "Ant
I.edugnės dalyvavęs C Tiieagoje pricšseiminiaKrašto." Vaidinimas nelabai nu me susirinkime; raportas tapo visisckė. Kai-knrie vaidintojai silp- sų delegatų priimtas.
nai mokėjo savo roles. Todėl, nors
l'o to F. Strieleiunas, M. Burba
buvo matyti, kad vaidintojas galė- ir M. Gabraitis, turėjo
trumpas
tų atlikti rolę gerai, bet jos nemo- prakalbas, kuriose nurodinėjo reikėjimas viską kliudė. Matomai, kalingumą visiems rištis vienon
mažai buvo ir prisiruošimo, kadan- krūvon, prašalinti visas
partijines
ki kai-kurie artistai
vaikščiojo ne nesantaikas ir neapykantas, nes
tomis durimis, kuriomis reikėjo. tik tuomet galėsime nuveikti dideLietuvą" Chicagoe
Tačiaūs buvo ir geriau vaidinusių. lius darbus ir pagelbėti nuvarginrikos Lietuvį" \Vorcesteryje, gal
Aukštesnes Mokyklos Techni- Labai gerai vaidino P. Yirbickis tai tėvynei. Visų kalbėtojų kalkos ir biznio kursams.
atsirastų koks, anot to dzūko, svo(Berklis) ir Y. Paukšta (Baltrus), bos buvo gražios ir rimtos. .Publitas ir suženytų juos.
Crane Tcchnical High School:
dorai atliko savo rolę J. Vaičis kai kalbos patiko.
*
*
Oakley Ave. it' Yan Buren St.
Toliaus, rinkta delegatas i visuoTechnical lligh School: (Motiejus). Neblogai taipogi vaiHarrison
Aš manau, kad išvažiavus "Naudino
Ne\v Yorko seimą. KandidaKasmauskas
ir
A.
Blvd.
(
tiną
\V. 25-ta St. ir Marshall
Jonukas)
jienų" redaktoriui seiman, reda- Lake 11i^li School:
J. Rimšaitė (Ona). Galima butų tus nominavo kortelėmis; j kandiguoti laikrašti tur but paliko Ožys
47-tas pl. ir Union Ave.
šis-tas užmesti dar dekoracijoms.
datus išrinkta tris delegatai: A.
Mikitonas, alias Kleofas Jurge- Laiic Tcchnical High School:
deklabiausiai
Sideravičia, M. (iabraitis ir A.
Vakarą
pagražino
Division ii Sedg\vick Sis.
lionis, nes tuoj pradėjo badyt Gabir
Lemontas. Balsavimas buvo kordainos.
Choras
buvo
lamacijos
rį....
mokinama
telėmis
:
Daukšos
V.
diduma balsų likosi išvedamas.
Po
keturių
p.
pirmu
Jose
prog*
•f;

lio 20 d. iškeliauta antru kartu. mės skritulįf
\\'oo(l ir Honorc Sts.
Dabar su Atnundsenu keliavo ke- (Atsakymai bus kitam numery j.) \\'endell Phillips:
30-ta St. ir Prairie Ave.
turi vyrai, keturios rogės, 52 Šunes
McAlli>ter:
ir maisto, kaip ir pirma, 4 mėne36-ta ir (lage Sts.
siams. P.uvo eita taip, kad pakeliu
Lake:
stovėtu įtaisytieji maisto sandėliai.
47-ta pl. ir l'tiioti Ave.
d.
buvo
Lapkričia 5
paTautininkai dabar yra kaip aus- Sevvard:
4<>-trt St. ir llenuitage Avc.
siektas tolimiausis sandelis, prie trai : vi>i
juos sumuša—klerikalai
Eiigle\vood:
82
Cia atsilsėta tris dienas, ir
juos sugnaibė t'hicagoje, o cicili- Stevvard Ave. ir 62-ra .St.
leistasi kelionėn, einant 30 mylių į kai apipešė Xew Yorko Seime.
Pullman:
*
*
dieną. Lapkričio 15 d. keliauninkai
I'orcstville Ave. ir 113-ta St.
paniekė 85", kame paliko maisto Dabar, kuomet jau turime "Ame- P>o\veii:
trisdešimčiai dienų, o patis, pa- rikos
89-ta St. ir Manistec Ave.
ir "Ame-

MH IEKAU1
Chicagc,

to-

Toliaus

prisiėjo lipti per kalnu-.
Reikėjo nakvoti aukštumoje
10,000 pėdų virš jūrių. Cia keliauninkai, ačiu kelio sunkumui, turėjo
užmušti 24 šutus ir palikti tik 18
šunų trejetui rogių (vienos rogės buvo pamestos). Augščiausia
kalnų viita buvo pasiekta gruodžio
lyn.

d.

Keliauninkai buvo 10,750 pėIki
polio buvo dar 2 20 min. Gruodžio 9 d. buvo pasiekta 88° 23

dų augščiaus jūrių paviršiaus.

Kad tik laike šios karės

muštų visų žydų.

Musų

padaryti atydųs tėmijimai, ir
rasta, kad keliauninkai yra prie
8'> 55 min. Tki polio liko vos 5
min. (truputį suvirs 5% angliškos
mylios). Sekančią gruodžio 16 d.
buvo pereita likusioji dalis, ir keliauninkai buvo toje vietoje, kuri
vadinama

pietiniu žemės polium.
puiki, saulėta. Instrumentų pagelba buvo padaryta tyrinėjimu. ftsmės polio vietoje buvo įsteigta
Norvegijos vėliava ir
garlaivio "Fram" vėl ūkas.
Diena buvo

Kelionė afgal pradėta gruodžio
17 d. ir vyriausioji buveinė pasieksausio 25 d. 1912 m.
Žmovisi buvo sveiki.
Šunų liko
11, ir parsivežta dvejos rogės.
Garlaiviu "Fratn" buvo pasiek-

ta

nės

ta

Tasmanija,

ir iš čia duota pažinia.
Savo kelionėje
Amundsenas padarė daug svarbių

sauliui

tyrinėjimų
524.

ir

atradimų.

□B!□
Kokios yra

didžiausios

dabar

vartojamos kanūolSs? Kali uoles tarp žmonių
pasirodo nuo
labai

neiš-

socialis-

jama,

yi7

laikų.

—

—

—

Į

lės, tikrai nežinia.
North Siilc.
Išp radžiu kanuolės buvo vartoBurley:
vien
sienoms
jamos
tvirtovių
griauBarry A ve., arti Ashland A ve.
ti.
Tiktai 15-tamc amžiuje, laike YValler:
luissitu karių (1410-1424), pradėOrchard ir Center Sts.
Franklin:
ta kanuolės vartoti
laukų mūšiuo(ioetlie St., arti \Velle, St.
se.
Penkioliktame amžiuje kanuolės buvo jau plačiai vartojamos.
Nortlnuest Sidc.
Kuomet 1453 m. turkai apgulė Burr:
Konstantinopoli, jie naudojosi ka- Ashland ir Wabansia Ave.
nuolėmis, iš kurių šiaudyta milži- Goethe:
Rockwell st. tarp Fullerton ir
niškais akmenimis. Viena tų kaMihvaukee aves.
ir
1807
m.
ruiolių užsiliko,
anglų Schurz:
admirolo Duckuorth laivo svarMihvaukee Ave. ir Addison St.
biausis stiebas buvo perpjautas iš- Tuley:
Potomac ir X. Claremont Av.
šautu
iš
tos
kanuolės
700

j dvi dali. Kita \Vashington:
Morgan St.
tų "akmeninių bombų" užmušė ir Wells:
svarų akmeniu

sužeidė 60 vyrų.
Tolesnėse visose didesnėse karėse
uitinksma
kanuoliu
vartojimas.

ir Grand Ave.

Augusta

IVest Siile.

Siąifon Kanuolės yra išsiplėtojusios Scainmon:
Morgan ir
j įvairias šakas, ir ne vieta čia viDante:
sas tas rųsis išskaitliuoti.
PamiDcsplaines
nėtina, kad iki pastarųjų laikų di- Foster:

daužyta.

Monroe Sts.
ir

Forquer Sts.

džiausios kanuolės buvo 10-12

Union ir O'Brien Sts.
coWalsh:
buvo
ant
kalių. Jos
vartojamos
20-ta ir Pcoria Sts.
rės laivų ir tvirtovėse.
Laukuose
Garfield:
vartota 3-8 colinės kanuolės.
DaNewberry Ave. ir 14-tas

pl.

St.

Trečioje vietoje, prie

Mecbanie gat., tula moteris T-nė,

užpykusi

ant

vyro,

pradėjo

jj

"'šventinti"

pečiaus geležgaliu. Vyras kirto atgal šluota, ir
pakilo
smarki "batalija." Pribuvo policija ir įsikarščiavusius skandalistus
nusivežė i "šaltąją."
Ir visa tai
atsitiko "taikos maldos dienoje."
"(liedros" draugija, apie kurios sumanymą surengti 25
prakalbų vakarų sezoną buvo anksciaus
pranešta, pradėjo tą savo sumanyliet darbo pradžia
mą vykdinti.
nelabai kaip sekasi. Į pirmą Henry
—

33rd st.
Prot. Rašt.,
Auburn ave.

Gulbinas,

P.

Motiejūnas, Turtų Rašt.,

T.

Radavičia, Kasierius,

3443

3212 Auburn av.

N.

J.

Mikalauskas, Užžiurėt.-org.
3545 S. Emerald av.

DRAMOS

Blaze,
Chel3eo, Mass.

25 Division et.,

936 VV. 33rd st.

Pajieškau dėdės Augustino Brasiautf. Kauno gub., Telšių pav., Brazdeikiu sod.
Turiu svarbų reikalą.

IR 6H0R0 SKYRIAUS
VIRŠININKAI.

Meldžiu atsišaukti adresu:
S. Brasait,
922 Jenne st.,
Kenosha,

.L Girnus, kompoz., Mokytojas choro,
902 N. California ave.

ta.

kalbėjo

naudosime.

6 Lietuvos

Kareivių Cicero—Jonas Eidintas, Jonas Rainis ir Izidorius Jocius.
7 Lietuvių Rcpublikoniškas Kliubas—Jonas Grušas, M. (iabraitis
ir Jurgis Pocius.
8 Lietuvių Improvement Kliubas—Motiejus "Šarka, Motiejus

1914 m., Liberty sve(Oct.)
tainėje, 3000 Union ave. (kampas
Reikalaujame:—žmonių, su mažu
30-tos gat.), Bridgeporte. Pradžia 4. kapitalu pirkimui žemės
(farmų) valvai. popietų.
stijoj \Visconsin. Turėdamas $100.00,
Bus savos lietuviškos ir
ameriko-į gali pirkti 40 akrų derlingos žemės
niškos vėliavos šventinimas.
Apart i ir tuojaus gauti darbo lentų pjoto, bus Spaudos atgavimo 10 metu su- vyklose. Darbas atsakantis, gera mokaktuvių paminėjimas. Dalyvaus ge- kestis, valsas ir guolis. Kreipkitės
riausi kalbėtojai.
Dainuos Kliubo ir, pas.
kiti žinomi chorai.
I

Chas. Zekas & Co.,
Nuoširdžiai užkviečlame visas drau- 186 N. LaSalle St.,
Chicago, 111.
gystes ir pavienes ypatas atsilankyti
Room 214.
j šj didj vakarą.
Su pagarba,
Reikalaujam:
Kliubas.
merginų lietuvaičių, j liotelj. prie lovų taisymo, šlavimo ir plovimo. Mokestis nuo $18.00
iki $20.00 į mėnesf ir visas užlaiky—

Paieškojimai.

mas; darbas ant visr.dos.
kite arba rašykite:

ciškaus
lavo

Vitkevičių

Alisausko,

ir
visi iš

Wisconsiu.

dėdės

BolesJurkaičių kai-

šidlavos paray., Raseinių pav.,
Kauno gub. Gyvena visi Amerikoje
apie 14 m. Turiu labai svarbų reikalų.
Jų pačių, ar kas juos žino.
meldžiu atsišaukti adresu:
An. Vitkevičiūtė,
322 Broad st..
Rridge\vater, Mass.
mo,

Atvažiuo-

Grand Hotel.

Pajieškau savo brolio Jono Vitke- i
vičiaus, pusbroliu Vincento ir Pran- Janesville,

Reikalauja:—Kriaučių, finišerkų
fiterhj,

ir

prie moteriško kostumeriško
Gera alga. c ista ir šviesi ša/*

darbo.
Adresuokit arba atsigaukit:
pa.
The Parisian Shop.
1575 Ogden av„
ant antrų

Kampas Madison

lubų
Chicago, 111.

st.,

Pajieškau savo draugų Povylo, IgVincento ir Antano Gedarų, visi iš lMrcti; kiŲ sodos,
ulSnų pa-1
rap., Šiaulių pav., Kauno :;ub.
Parsiduoda: lotas labai pigiai lieGyvena, girdėjau, apie Elizabeth, N. J. | tuvių apgyventoje vietoje, arti lieJų pačių, ar kas juos žino, meldžiu tu\ i.škos bažnyčios, Cicero, 111. Kreipį

Ant Pardavimo.

naco,

atsišaukti adresu:

kitės

pas

Juozapas Dundulis,
P. O. Hox 254, Kast Millinocket, Me. | S2u2

433!»

savininką:

Iz. A. Pupauskis,
E merai d av.,
Chicago,

reikalinga,

194

kuopa—P. Stankaitis.

ir jų

sutvarkymo)

raštininkas An-

Liutkus perskaitė protokolų
iš paskutinio susirinkimo komite-

tanas

visų Cicero Lietuviškų Draugijų protokolas tapo priimtas.
Po to Petras Stankaitis paprašė
delegatų, kad išrinktų sau pirmininką, jo pagelbininką ir raštininką a> vakaro tvarkai vesti. Perto

Brožas,
Chicago,

Hermitage

av.,

kitės adresu:
YVabausia av.,

111.1 1824

111.

Chicago, 111.

Yra rekomenduojamas,

NIEKUOMET NE A PI 'Y L f:.
Kiekviena motina žino, kaip

svarbu yra žinoti vaistas, kuriuom
(iubraitis ir Ignacas Kutis.
jinai gali užsitikėti kiekviename
9 Lietuvių Tvirtybė Dr-stė—J. susirgime.
Mr. J. Gcrlach sako
P. Kvederis, Petras Grikšelis, \Y. štai ką: "ilgą laiką a:
vartoju TriStankus ir K. P. Deveikis.
nerio Amerikonišką Kartaus Vy10 Vakarinės Žvaigždės Kliubas no Elixirą, kuomet tik

Dr. M. Goberis ir V. V. Čėsna.
buvo
Po priėmimo delegatų mandatų

Rutkauskas.
Po prakalbų
žaidimų. Vakaras abelnai pavyko
ir publikai patiko. Spalio 4 d. buvo
nutarta laikyti kitas vakaras.
Publikos prisirinko nemažai, bet
dėl nežinomos priežasties, pats
rengėjas, p. Dargužis, visai neatsilankė.
Visi, paLuvę kiek laiko
prie durių, turėjo išsiskirstyti.
Jaunuomenei matomai tie vakarai

spa-

18 d.

—

svetimtiiutiškų dainų padainuo- rikoje
Antrame vakare

lio

kus.
Pajieškau teisingo partnerio, su | Parduodaiua mūrinis namas prie
3 Tautiška Lietuvių Seserų ir
Jokių pri- $150.00
p. A. Boob. (Chicago).
j hotelio biznį: turi buti pa-1 Parnell av. ir 35-tos gat., trimi augo
nekol-kas,
nėra,
rodymų,
grasinti
Kroliu
Dr-stė—Morta
vienis; gera proga, biznis geras ir ge- štais ir užoakalyj medinis, abu labai
Tuščius. užsimoku.
Antrąjį raštelį todėl ati- roj
\
vietoj.
reikia Įtiekti, o likusi
Alex Lemonlas ir Martinas Ur- dedame j šalį.
pigiai.
Gali padaryti gražų gyveninių ir suma lengvomis
išlygomis. AtsišaukYalbas.
p. M. Budris (Lincoln, III.).
likti turtingu.
ti reikia A. Olszev.skio Rankom 3252
stijos įstatai i tai truputį kitaip žiu4 Socialistų Partijos Cicero Liear
laišku kreipkitės:
Ypatiškai
So. llalsted st.
ri.
Važinėj' tas traukiniais pasislė1023 \Y. Madison st.,
Chicago. 111.
tuvių Skyrius—F. Bitautas, Anta- pus yra skaitoma prasižengimu, už kuAnt pardavimo:—bučernė ir grorį kaltininkas baudžiama. Todėl junas Sidarevičia ir M. Hurba.
Pajieškau savo brolio Juozo Bro- pernė, lietuvių apgyvento j vietoj per
sti pasiteisinimas įstatu atžvilgiu nežo iš Kalvų sodžiaus, Kražių parap., daugeli metų.
5 Lietuvių S. S. A. 138 kuopa
Pardavimo priežastis:
turi jokios svarbos.
Nedėsime.
Raseinių pav., Kauno gub.
Meldžiu savininkas turi du bizniu, lori vieną
T. Arcška, K. Adomaitis ir S. RuVisiems, prisiuntusiems savo rašatsišaukti antrašu:
apleisti. Dėl smulkesnių žinių, kreiptus. Peržiūrėsime ir.
ką galėsime, sutelionis.
Dom.

—Antanas Tumavipia, Antanas Mi- ir jisai niekuomet
neapvylė mašeikis ir K. Gimbutis.
nęs.
Jiegu visi vartotų šį vaistą,
11 LietuvoST'Taūtiška Seserų I)r- kuomet kenčia nuo
vidurių ligų ir
Booth nair<» parengtą vakarą kal- -stė—Franeiškri
Bielskienė, T. Skri- kuomet jie netenka savo apetito,
bėtojas dėlei kaž-kokios priežas- dulėnė ir Mkriona Valančauskieni. jie greitu laiku
pasveiktų ir dirbtų
ties neatsilankė.
Todėl tik kele- 12 Susivienijimo Lietuvių Ame- su malonumu.
P>ox
J.
tas

N. Ashland ave., arti

w.

D.

Reikalavimai.

kad

jisai nusižudęs. Prieš
visu Cicero viršminėtų draugijų
reikia šios pėtnyčios kiek laiko
Užsirašyti
pas ji kilo nesusipratimu
iš savo tautinės vienybės. Kai-kas
norus ir patarimus ir
vakare. Sale pilietybės kursų, bus u
prižadėjo
lenkų Susivienijimu dėlei $(,,000;
jau sako, kad išlaikyta ant dviejuKalbos
darbuotis
Seime san/iningai pagal
kalbos pamokos.
anglų
dėlei
to jisai turėjo persiskirti su
kės,—kiti net kuolą stato. O kaip
draugijų norą, savo išgale ir supamokos yra dykai, o už piliety- sekretoriaus vieta.
užsibaigs Europos socialistų ekza- bės kursus busianti paskirta maža
labui ir naudai.
Praeitą nedėldienj Stanevi- pratimą lietuvių
minas iš tarptautinės vienybės?
bus
Kursai
mokestis.
paskirti Į čiaus svetainėje, To\vn of Lake, Padengimui lėšų kelionės dele*
*
norintiems
dali:
dvi
gato draugijų atstovai nusprendė
antrų popie- Dr-stė Lietuvos
Brolių No. 1 tuVisi sakė, kad socialistai išgamos
dar
$()0.00, <u kuom p. Sipirmų.
rų ir neturintiems
rėjo savo balių. Svetainė yra prie paskirti
ir tautos nepripažjs.
Becinčiau
deravicia
sutiko.
saliuno. Tas artimumas veikiai atvisą nikelį, kad tai neteisybė. \uo 1<S-tos
1
d.
šiame susirinkime
gatvės. Spalio
siliepė: du komiteto nariu susipe- Dalyvavusios
Dvokite jiems tik vadeles i ranCicero dr-jos lėšų padengimui, paAmerican Bridge & Iron Co. dirb- šė su vienu svečiu.
kas, ir jie tuojaus graudingai praaukavo po $5.00: Dr-stė Lietuvos
tuvėje likosi užmuštas lietuvis Jukalbės apie tautą ir vienybe,—
dirbo
stinas Karaitis.
Mylėtojų ir Dr-stė Lietuvių Tvirprie
Jisai
graudingiau net negu kas kitas.
budu
Kaž-kokiu
tybė.
paaukavo po S10.00; viso
geležių pjovimo.
*
*
IŠ CICERO, JLL
ir
truko
$70.00;
smulkių aukų susirinkime
Karaitj supjaustė
pjūklas
Ncvv Yorke, sakoma, buvusi disurinkta
\
ėlionis
dalis.
$2.50; išviso $72.50.
prigulėjo prie Rinkimai delegato visuotinau šeiį
delė karė seime tarp socialistų ir
LiePalaimintos
niau.
dviejų draugijų:
Rugsėjo 27 d. 4 vai. po pie- Delegatui A. Sidcravičiai S^O.OO.
tautininkų. Tas dar syki lyg pa- tuvos ir
už svetainę $5.00; liko pas iždiVakaruoLietuvos
tų l'uckles
Sunų
svetainėje, prie 12-tos
rodo. kad socialistai myli šukauti
su pamal5
velionis
d.
se.
ninką
p. Bartkų S7.50, kurie bus
Spalio
gatvės ir 49-ta Court. įvyko visu
"šalin karė!
Lai gyvuoja tautų
usti
ten, kur Seimas nutars
domis buvo palaidotas.
Cicero lietuvių draugijų atstovų
vienybė!," bet patįs namie, savo
ir
kitas
aukas.
Lietuvis F. Skilius, 1703 So. susirinkimas.
siųsti
Šitame susirinkime
locnoj tautoj yra didžiausi peštu- Canal >t.,
duris
savo
p. Liutkus
Pabaigos
pirmininkas
namų
radęs
dalyvavo 33 įgalioti atstovai nuo 12
kai.
ir
ineiti
lenrimtai,
užrakintas,
trumpai
gražiai
/.ėmiaus paminėtų draugijų:
paaiškipro
norėjo
*
*
tur but, paslydo
no šio susirinkimo svarbą ir padė1 Lietuvos
gą.
Belipdamas,
l)r-stč—\I.
Mylėtojų
Pasakykit jus man: kodėl mušu ir nukrito iš antro
augšto žemyn, (iabraitis, Feliksas Strelčiunas ir kojęs už rimtą ir gražų atstovų ir
visi cicilikiški laikraščiai užstoja
Sužeistasai Antanas Milius.
nu.-ilau/damas koją.
publikos užsilaikymą, posėdi užuž vokiečius i'- už kaizeri, nors volikosi nugabentas i šv. Antano liReporteris.
2 Vyrų ir Moterų Apšvietos darė.
kiečiai su savo kaizeriu slopina
Dr-stė—Zigmontas Songaila, Anmažas tautas aršiau negu masko- gonbuti.
Spalio 4 d. buvo visoje Chi- tanas Liutkus ir Tadeušas Bart- REDAKCIJOS ATSAKYHai.
liai su savo caru Mike? Gal tai

Dar Sename
Testamente yra minama apie "macagoje
iškilmingai
paminėta
šinas, sumanių vyrų išrastas, vie- iŠ dėkingumo už tai. kad jų tėvas
diena."
maldos
Mūsų gi
["taikos
lycioniis ir didžiais akmenimis šau- Marksas paėjo iš Vokietijos.
lietuviai prie Canal ir 17-tos gatvių
Ne Spuvgis.
dyti." Nuo tų seniausių laikų iki
paminėjo tą dieną iškilmingomis
dabar kanuolės yra vartojamos.
muštynėmis. Net trijose vietose
Jos visą laiką yra gerinamos ir tokilo "karė."
Tūlas A. P., gerai
bulinamos. Viduriniuose amžiuose
išsimaukęs, pradėjo indus mėtyti
jos t)Uvo žinomos įvairiais vardais:
nuo stalo, iš ko kilo
peštynės. Na"katapulta," "balista" ir 1.1. KuoA. P. išėjo iš mūšio su juobagas
Atsidarė
ra/carinės
met buvo išrastas parakas, kanuolė
mokyklos. da akim. Po numeriu 1629 So.
atsidarė
Šią
srvaitę
Cliicagos va- Canal st.
pasidarė baisiu ginklu.
moterįs (<) iškėlė tokias
Štai surasas
Kuomet buvo pirmiausiai var- karinės mokyklos.
kad duris ir langai išmuštynes,
tojamos paraku šaudančios kanuo- vakariniu mokyklų:
senų

Pajieškau savo pusbrolio Petro Blaževičiaus ir Antano Tebeško; abu
Kauno gub., Ukmergės pav.; P. Blaževičius Pupanų vol.,
Tatpėnų sod.
Pirmiau
gyveno
Cieveland, Ohio.
A. Tebeškis Panemunio
parap., Užusenų viensėdžio.
Meldžiu atsišaukti
adresu:

\Vis.
B. Vaitiekūnas, Režisierius,
3149 So. Halsted st.
Pajieškau savo švogerio, Petro
,V. M. Juodis, Pirm. choro ir dramop.
Grošto, paeina iš Kauno gub., Tel3252 So. Halsted st.
Mitingai atsibuna kiekvieną pirmq šių pav., Gargždų miesto. Apie pusantrų metų Amerikoje.
Jo paties,
ucdėldienj mėnesio 1-mą valandą po- arba
kas apie jj žino, meldžiu atsirietu T. Radavičiaus svetainėje, 930
šaukti adresu:
7/. 33-čios gatvės, tnt antrų lubų.
Feliksas Gedminas,
faipcgi choro ir dramos repeticijos,
Mich.
atsiouna toje pacioie sveuineje. Cho- Big Bay,
ro
repeticijos atsibuua seredomis,
Pavogtas motorcvele "Kxcelsior," 2
7:30 va!, vakare. Teatrų repeticijos
1914 modelio, fabriko numet tsibuna pėt.iyčiomis,
8-tą /al. vak. oylinder,
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei ris 58106, numeris ant motoreycle
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 13002, vehiele license 3518; 7 arklių
..tinose ar teatrų lošimuos \ tai kvie- jiegos; pavogta buvo nedėlios vaka(lalima ramai buvo šokiai.
rinktas Antanas Sideravičia ir įga- čiam prigulėti prie Jauną Lietuvių re 11:30 vai. Jeięu kas duotų žinią,
savaitės dienų vakarais.
Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K. apie kur jis randasi, gaus dovanų
Ten Buvęs Dzūkas. liotas kaipo legaliŠkas atstovas nuo nevieu tik užsiima
mokintis anglų kalbos, pilietybės
dainomis, loši- $10.00. Mano adresas:
Alex Dobrowolski,
visų d r-jų Cicero miestelio New mais, bet taipogi ir pašelpa ligoie.
dalykų ir Įvairių amatų.
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 121 Kensington av.,
Chicago, III.
Yorke visuotiname seime.
tė privalo prisidėti
Numirė, gazo užf vairumai.
prie jo auk'ėjimo.
Su pagarba,
Pilietybės kursai. Neužilgo ža- troškintas, buvęs P-)lski /uiązek Toliaus, visi atstovai išrinktam
J. L. A. T. K. j
A.
išreiškė
da Fcllou ship Ilouse, 831 W. 33rd Narodou v
delegatui.
Sideravičia,
S.
CzeJ.
sekretprius
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE
pl., atsidaryti pilietybės kursai lic- cbouicz, 5144 Bįerteau ave. Spė- sa^> draugijų norus ir patarimus.
TAUTIŠKAS KLIUBAS
tuviains pilietybės popieras gauti.
Delegatas noriai apsiėmė išpildyti rengia dideli iškilmingą vakarą

min.
Amundsenas buvo s rytyje, tai neturėtų kam paskui žydiškų
kurios jokis žmogus iki jojo nebu- lapelių drukuot už
amerikiečių auvo pasiekęs.
Toliaus augštas že- kas, kurias jie sudės Lietuvių Gelmės paviršius pradėjo K ištis
žemyn, bėjimo Fondan,...
M
*
it*, ačiu geram orui, ėjimas pirmyn
buvo greitas. Gruodžio 15 d. buLietuviai dabar laiko "ekzaminą"
vo

III.

J. Jankauskas, Pirm.,
3252 So. Halsted st.
A. Zalatorius, Pagelb.,

Kibirkštįs.

ėmy maisto 60 dienų, leidosi

Purvenas,

Orient, Pa.
SAVICKAS,
"Lietuvcc" Agentas,
Noriu susirašyti su giminėmis ir
raštininku.
užrašinėja "Lietuvą," upieiinkėse New pažystamais.
Aš paeinu iš šiauliu
Antanas Liutkus, užėmęs pirmi- Britaia, Conn. Pas jjji galite u<sl- pav.,
Šiaulėnų para p., Pamiškalnių
ir prenumeratą užsakyti
laikrašti
ninko vielą, prakalbėjo j susirinkaimo, Kauno gub.
Taipogi noriu
simokėti.
susirasi lėti su lietuviais Ksperantiskusius delegatus ir publiką, melsA. Olszevvski,
tais.
Mano adresas:
damas ramiai užsilaikyti ir paaiš"Liet." leidėjas.
A. Zubkus,
130 Willow st.,
kindamas šio susirinkimo
Manchester, N. II.

Int

iIarper:
65-ta,

Karolis

Box 22,

L.

Jos pasijautė įžeistos tuom.
J. V-kaus "botikslą; j
sams" ir policijai. To pasekme ir taipogi pakvietė komitetus, surenbuvo darbo nohtkimas ir policijos gusius
šitą susirinkimą, išduoti
stotis.
raportą. Veikęs komitetas: A. Siltuvo duota žinoti

Joties:

že-

Pajieškau savo bi-olio Petro Pur«
paeina iš Skapiškiu kaimo,
Anykščių
para4).,
Ukmergės
pav.,
Kauno gub.
Girdėjau, jinui vedęs ir
gyvena Donorą, Pa.
Turiu svarbų
reikalą. Meldžiu atsišaukti adresu:
veno,

Gerlach,
405, \Vestland, Pa." Męs taipogi
tikime, kad Trinerio Amerikoniškas Kartaus Vyno Elixiras niekuomet neapvils jusų ir kad kiekviena
motina privalėtų vartoti jiji kiekviename susirgimo atsitikime. Jisai taipogi patartinas skilvio, kepenų ir vidurių ligose ir ligose,
kurios sujungtos su užkietėjimu.
Aptiekose. Jos. Triner, Manufacturer,
a

ve.,

1333—1339

Chicago,

111.

So.

Ashland

kaipo veiklus t 'pala1}
Bigydymul nuo

SEVERAS

be-

reumatizmo,

strendiegiių,
"sciatikos," neįsraJgijos, mėš-

lungiškų

(Sovoros Gotliardiškas Aliojus)

kaklo, sąnarių

šių dieglių
rastai

ir

kimų,

trau-

tinimo,

ir raumenų

stingurno Irpana°

skaudėjimų,

kur tepalas pap-

vartojamas arba patariamas.

Kaštuoja 25 ir 50 ccntij. Gaunamas

SEVERA'S TAB-LAX
Cukrinis vidurių suliuosuotojas vaikams ir suaugusiems.

Kaštuoja

Ir

Kaštuoja

suaugusiems.
23

centus.

Reikalaukite Severos

jeigu aptiekorius neišpildytų jusy
reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo
o

Soap

Gydantis Odinis Muilas.)

Vaikams

kiekvienoje aptiekoje.

l'reperatus,

aptiekojc

Severa's Medlcated Skin
(Scvcros

10 ir 25 centus.

Galimi gauti

k i. k vienoj'

RAULAI, KUR B£GI?
NUGI PAS PETRĄ ŠLIAK|,
tios esu labai ištroškęs.
Pas jį Kalima

gerai atsivėdini), nes turi puiks)
!r Hg;;
r tu net iš Havanos.
Re to jis pa-

bavarską alų, ruak^ očisčeiuj

tarnauja

kaipo

perkaibėtoj.is

ttMS-

muose.
PETRAS ŠLI AKIS,
3301 S. Halstftd st..
CHICAGO, ILL.
Tel. Drover 7173

Parsiduotia:—labai pigiai, dėlei savininko ligo.<. bučiam? ir grosenii.,
lietuviu ir leuku apgyventoje vietoje.
Hi/.nis išdirbtas 15 metu; norintiems
pirkti gera proga. Atsišaukti
4330 So. Wood st.,
Chicago, II!.

'LIETUVOS'
SPAUSTUVE
v

3252

Šviesa Sestančioms Akims.

South Halsted Street
Parsiduoda:—grosernė ir delikatesų
krautuvė, cigaru, tabako ir sinulk
menu; geras švarus t a voras ir jren
girnas; kaina |450; t kambariai gyv< nimui, ranrios $22.
VVallaoe

3220

Chicago,

st.,

Parsiduoda:—Saliunas, ger«^ fialoje. netoli lietuviškos 5v. Jurgio bu/
nyėios, gera vieta lietuviui, vieta išUrbta per 10 metų; savininkas turi
kitįt biznj. Kreiptis antrašu:
3201 Auburn av.,
Chicago, 111.

$1.000 gali įsigyti gerų
murini namą prie Haisted gat., tarp
31-mos Ir 33-ėios gat. Namas atneša
Likusi išmokėjimui sugerą randa.
leidžiama lengvomis išlygomis
ma

Kas turi $500 gali jsigyti du mūriniu namu keturioms šeimynoms, neša
Netoli nuo Halsted gatger;j randi].
Likusi sumos
vės ir kitu tramvajų.
atdalis labai lengvomis išlygomis.

Parsiduoda:—keptuvė,
arkliai, du vežimai ir
Atsišaukit antrašu:
2315 So. Leavltt st..

PIGIAI

FARMĄ.

toj, šale kelio ir tik viena mylia nuo
dypo; 50 akerių ariamos, 15 akerių
dohiluis užsėta, akerln atneša po trl«
šulinis geriausis: 10
tonus dobilų,
pėdų gilus, vanduo geras. Telefoną;
j vestas; man kaštavo telefono fvedi
Sodnas Jaunas ir 220 memas 1150.

džių tik pradėjo vesti vaisių, yra 10
vyšnių, 8 grusioa, 6 slyvos, o kiti medžiai
geriausios obeljs, kokios tik
mano
Sodnai
randasi
Amerikoje.
puikiausiai prižiūrėtas. Parduodu su
gyvuliais,

su

su

mašinomh

ir

javais, pora arklių, vertų $50(.00;
karvės Ir dvi telyčios, vertos
vienuolika kiaulių, vertos
$200.00;
$180.00; 10 veislinių avių, gero sorto,
Visos mašivertos $75.00; 100 vištų.
nos Ir padarai beveik nauji, mažai
vartoti. Du vežimai: vienas lengvas,
antras
stiprus vežimas, su bosais
abu
šlajos geriausio gatunko, gražios rogės pasivažinėti; pakinktai suMašina sėjama, mavis kaip nauji.
sinsi bulvių sodinimo, mašina komu
sodinimo, mašina pjaunama ir griebiama, mašina velėnų pjaustymui ir
Du drapamašina pieno skyrimui.
su

dvi

vieno, antras ant. 2
Akėčios, du plūgai, bogė, kel-

vienas ant

mams

Spaudos

lupti mašina, kaštuojanti $150.

3252 So. Halsted Si., CHICAGO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
Jsteigta

D
R

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

PERKA ir parduoda Morgečius ir
Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
A l \ AŽIA\ l SI KM S
Chieagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant
amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIl NČIA pinigus j Lietuvą,
Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARIH ODA Šifkortes ant visų
ir
nuo Rusijos konsulio

linijų
važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon.

S

vedimo
kančiai

geros,

tvartai

ma

Atlieka

greitai
pigiai

kuri

randasi

aplinkinėje Scott-

vlll..', Michigan, 18 mylių nuo farmos.
Pirkite šig, farmę,
kuria parduodu.
Kas ją pirks,
kad ir dvieji susidėję.
tas taps laimingas ir Jo šeimyna bus
laiminga. Viena pigiausių farmų, ką
randasi visame krašte; antra, tarp
lietuvių ir žemė labai derlinga. A8
dar tebgyvenu ant jos, o Jei nesutlktumėm, tai aš turiu gėry farmų, mažesnių, kurias esu pafmęs ant pardavimo aDlinklnėj Scottville, Michigan.
Tuoj atvažiuokit ant šio adrekur ta mano farma yra.
gyvenu:
so,

ANTON

nė

TU RĖK'TF.

Michigan.

NUOSAVIĄ

FARMĄ.

X>duge11a apsigyvenančių pasekmingai ukinlnkauja ant "cut-over" giri
niu žemių Arkansase ir Louisianoje.
žeme yra siūloma po $12 iki
$15 už
tWrą. Geri gabenimo būda', lengvo?
sąlygos ant žemes.
Tai yra nep:
prasta proga pradėti su mažu ka
talu Ir pasidaryti patogius nam".*
pelningai farmas. Rašykite ar k
kitė3 dėlei informacijų. L. M. Ali'
F. T. M., Rock Island Lines, Rooni
218 La ballo Station, CUlcago.

vagis,

nė

Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien

SENOJO HEIDELBERGO STUDENTAS
šimtmečiais yra prirod»s savi> tinkamumą užpildyti svarbia® vietas Vokietijoj <\ Jojo kūnas ir protas visuomet maitinta geriausiam, kas hus, ir jam
pi ,)feso:iai pataria vidutiniškai vartoti Selyklo ir Apynių alų kaip

atsa-

ALMA M*TER
raštus

Slsai ncpamėdžlottnas alus yra padarytas gtru senuoju
teisingu
bildu ir jojo rotas skanumas ir malonios y atybės paeina tiktai ii
alaus išdirbystės.
,li>ai yra tinkamu alum iems, kurie supranta

ir

gerai
pigiai.
(Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios

ugnis negali prieiti.

Lietuviai iš kitų miestų ir
kus. Rašykite adresu:

gražiai.

aluje.

Užsisakykite dėže šiądien.

ji pristatyta šiądien.
vaistu.

vokilku
tobullos
tkirtum»

Telefonuose Calumet S401 ir turėkite

jo i", --avo aptickos.
McAvoy's Malt Nlarrow yra puikiu tonikų sveikatai ir jie^ai atŽmonėm-, sveikstantiems po drugiu, jisai yra idealiu
gaivinti.
McAVOY MALT MARROVV DEPT., CHICAGO-

farnnj galijjioje "Rankoje

atlikti

savo

('.aukite

reikalus per laiš-

Naujas Savaitin s Laikraštis

A. OLSZBVVSK1 BANK

Kaip tai:
Knygas,
Konstitucijas,

3252 So. Halsted St.,

"ATEITIS"
"Ateitis yra

CHICAGO,

pina

nių.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto

Ant vestuviu,

Perstatymams

Nedėliomi

nuo 9

iki 1 po

ryto

ir

daugybę {vairiausių

bar

iki 9 vakaro.
iki 6 vakaro.

laikas užsirašj'ti "AteiReikalaukit vieno nume-

tį".
rio

pažiūrėjimui uždykį.

Adresuokit taip:

pietų.

"ATEITIS"
366 VV.
SO.

Antgalvius,
Biznieriams
Sieninius

Lietuviškus ir

Angliškus
Kalendorius,

Telefonas Humboldt 4532

SUSI VIENI JI M A

I

ĮSTEIGTAS

1886 M.

Kiekvieno lietuvio

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

U

Etc. Etc.

307 W. 30th St.

New

ir

E

kambariai

ir

Naktį.

moterims.

Barzdaskutykln krūvoje.

Chlcago,

TELEPHONE DROVER 7215

Geriausia Akušerka

"Lietuvą".
ir šiaip spaudos

liotus ir

namus,

suteikia

;iaip

(Kampas

York, fl. Y.

III.

3601 8o. Hal»tad St.

0BNTISTA8

dmolou

virt aptukai.) a: CUICASO, ill

Chicago.

J.

BIERZYNSKI,

pres.

'LIETUVOS'

Phone Drover a052

DR. K. DRANGELIS

EVESK19 Kr

SPAUSTUVE

Dienine ir
Vakarine

3252

3261 So. Halsled St.

s

Ghicago,

Politiška Ekonomija
Prekybas Irisas Ir tt.
G. Le veskis, Vedžpt ~*c»fcvkl< s

blOS So. Halsted Si.,

po $2.50 metams.
Parduoda šlfkortes ir siunčia
pinigus
j visas svieto dalis.

ninkais ir petnyčiomis nuo 8
ryto Iki
6 vakaro.

III.

J

AugittSR. Matematika Kaygyedysta Sražrait.
Istorija, Geografija laiiku rsJyiras

CHICACO, ILL.

(boxes)

K. ZURAITIS
PIRMAEIL1NIS BUFETAS

£2$"}) «»L'»s

South Halsted Street

bankines

skryneles

LIETUVY8 OENTISTAS
VALANDOSi-nuo S iki 11,ryte nuo 1 iki
4 popiet nuo 7 iki 9 vuk. Nedaliom
pagal
sutarti-

Priešai A Olšcvskio Banką

MOKINAMA!
Anglį kliba nuo pra- Lietuvių
dlMS iki augšžlauslal
Aritmetika
Lenki]

Priima bankon pinigus ir moka
3%.
Už sudėtus pinigus
rnusy bankoj duodame čekių knygutę, ta kurios
parašyti čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Real Estate, Perka ir parduoda namus ir lotus. Išsamdo

Bankos Valandos:
Panedėliais, seredomis, ketvergais ir subatomis nuo
8 ryto iki 9 vakaro;
nedėliomis, utar-

Chicago III,

Tel.Canal 4052

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
2302 So. Leavltt St.

Kampas

23-iioi Jatrea

Cbicago, Illinois

informacijas

PETRAS

NEW CITY SAVINGS B^NK
4601 So. Ashland ave.,

I

OFISAS—Kt>rn;ža» 31 ir So. Haistad gal

i'erka

parduoda,

"Lietuvos"

ir

dubar

galite užsisakyti

pinigus

Baltas alus, gera deg-

tinė, kvepianti cigarai.
Priima svečltu
: kuošlrdingiauslal. :

ŠOKIŲ
Mokina Dovanai

6020

MOKYKLA
Paskirtais Vakarais

\Valtz, Two-Step, Tango ir kitokius
Europiškus ir Amerikoniškus šokius.
Meldžiu atsilankyti šiuoml antrašu:

JULIJONAS PILKAUSKAS
1122 So.

Desplaine>

st.

Chicago

Kamp. 703 \V. Bunker st.

bizni-.,
LIETUVIŠKA BANKA
Tov:n ot Lake Savmgs Bank

leidėjas.

Joseph J. Elias, Savininkas
4600-4602 S. Wood St., Chicago.

Priimame pinigus i Banks užčėdlnuo vieno doliario ir
daugiaus
Ir mokame trečiu procentu ratomia
aut metų.
Siunčiame pinigus | visas svieto dalis pigiai, greitai ir tel*

jiiuui

VAITIEKŪNAS

"LIETUVOS"
lankosi

meratos

Dr.O.C.HEINE

darbus,

34 tos)

Chicago,

A.

Ttlefonas Yards 155 ir Yards 551.
tik
Užlaikome
geriausius vaistus.
Ypatingą atydą atkreipiame į gerą išReikalui
esant, mulpildymą receptg.
dtiame pas mus kreiptis.
'^aiikis tik tiem atsakome, kurie prisiunčia už 2c. štampą.
F. A. Joiapaitis, Aptiekos Provisorius.

užrašinėja
apgarsinimus

Lliieagoj,

3364 S. Halsted St.

Naujausio stiliaus
F. A. J0ZAPAI5I0 APTiEKA

AGENTAS

GENERALibi-i.AS
Lankosi

Chicagc

A. 01szewski,

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA
graži spauda.

st.,

reikaluose.

E

raidės

Halsted

So.

3259

Telephone: Monroe

KŪLIS

JONAS

Renka

O
J

Broad\vay,

BOSTON, MASS.

CO.

Taipogi Rusiška i-Turkišky maudyklių

,$1000 K

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.

Dieną

MAUDYKLIŲ

1914-1916 W. Oivislon Street
Arti Robey st.

T
J.

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.

KAPLAN

Rusiškai-Turkiškos ir visokių rūšių maudyklės.

A
M

~)T\

U $300
I

Atdara
L.

R

T $150
V

SĮ

ži-

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

Baliams

Programus,
Afišas,

laik-

Didelio fornato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. pusei metų.

Vizitines ir Biznio

Korteles,
Uzprašymus

bepartyviškas

raštis, tarnaujantis jaunimo
ir kulturos reikalams. Tal-

1LL.

Atvažiavusius iŠ KITUR MEI.DŽIAME
aplankyti ir musii Banką.

Aš ėla

KlfiDIS,

Peacock,

rokundų biznyje.
savo biznį vesti.

ir

Aš turiu
mokėti per 6 metus laiko.
kanečnal parduoti J mėnesi laiko lr
(tiriu išeiti ant savo didžiosios far
mos,

pasportus

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus
rejentaliŠku>
PARŠAMI)C) Bankines Skryneles

Konvertams

yra

parūpina

BIZNIERIAMS duoda ( ekiu knygeles, su kuriais tai čekiais ji*,
apmoka algas,, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai
yra praktiškiausias ir lengviausias būdas

Yra 15 akerių puikiausių
kornų, kurių užteks sau ir bus daug
parduoti; 6 akerių blnzų, lš kurių galima bus Iškulti j 180 bušelių, šjmet
binzal verti po $3 bušelis ir bran-

Tiiobos

juos

lengvų

storus ant

išmokesčių.

E

liavoti, klėtis gera. Namas rastinis,
krajavas, geras, šiltas. Parduodu vis
k;> sykiu už $•?,000.00; tik $2,000 tereikia tuoj įmokėti, o likusius gali iš-

vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už

nuo

3 procentą metams.

Laiškams ir

to.

CHICAGO. ILL.

PRIIMA pinigus taupinimui

IL

giau#. Bulvių yra pasodinta 60 bušeGeresnių bulvių nerasi visame
lių.
Tikiuosi gauti lš to lauko
šteite.
1,200 bušelių gerų bulvių. Ir palieku
10,000 pėdų gerų pušinių lentų Ir
balkių, gana pastatymui didelio tvar-

(Au Indiana Corpor ition)

1893 metuose.

A

Tabeles,
Cirkuliorius,
Bankos čekius,

šieno.

STANDARD OIL COMPANY

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

Inžinas
gesolinu varomas, su kuriuom gali malkas pjauti, akselį pjauVisokių tulti, vandenį pumpuoti.
šių. kaip tai: šakiu, grėblių, kirvių,
pjūklų, lenciūgų, kalvlškų Įnagių Ir
fltalloriškų tulšių ir kitokių daiktų.
Rugiai, avižos jau iškulta, didelis ku
gis šiaudų ir kugls šieno; tvartas pilnas

Lampa yra sutaisyta aut moksliškų principu. Jinai suteikia geriaus'ą ir
pastoviausi:}.
&vie?jį Jieai yra padaryta iš masyviško misingio—
nikeliu baigto.
Uždegama be kaminėlio arba
kliošo nuėmimo.
Lengva išvalyti ir permainyti
knatiį. Stylius kiekvieaain tik>lui. Geriausioms
pasekmėms vartokite Perfection Aliejų.

i 0LSZEVSK10 BiNRA

tris
prietasai.

160 akerių, visa aptverta geriausiomis tvoromis, pintomis ir per vidurį
pertverta, žemė derlingiausia iš viJavus geriausų lietuviškų farmų.
sius už visus užauginu, ant tos farmos žemė lygi su moliu, dailioj vle

arklių.

RAYO

Chicago, Ui.

PARDUODU

apsaugo-

Šviesos aštrumas arba mirgėjimas al-iua
Minkštas švelnus degimas.

yra geriausia šviesa skaitymui, rašymui arba kur
tik reikalinga nakčia akis vartoti.

VISOKIUS

namas,

visi

virš visko

52255f

rali

Banką,

sišaukite
j A. 01szewskio
3252 So. Halsted st.

kal:

tas.
akis.

turi

Atsišaukti reikia A. Oiszewskio Ban
kon, 3252 So. Halsted st.

visu:

CHICAGO, ILL.

Iii.

Parsiduoda lotas:—prie oOth ave.
Kreipkite:! pas:
Cicero ((Irant VVorks), UI.; $425.00
Anton Visbaras,
Chfc2\'0 Ui,
3112 S. Halsted st.,
Tei. Yards 3150

Kas

Geras regejimas privalo būti

AGENTAS

o svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir parduodame. Par"Lietuvę" ir prenu- duodame šifkortes ant vi6ų
linijų J
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus
užsimokėti.
ant geležinkelių po vls$
Ameriką ir
A. OLSZEVVSKI,

Chicagoje.

Pas

jj singai,

Europų.

"Lietuvos"

leidėjas.

Pasirinkimas iš Puikiy Augštos Rūšies Vartotu Piany$15 j
Męs

pažymėję penkis augštos ryšius
pianus nepaprasta kaina $150. Cia

Musų Ranka Išdirba visokius raštu*
ir dokumentus visose kalbose ir duoda rodi) lietuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškal tr
pt.~ 'aišku9. Tik kreipkitės viržmlnoto aotrafiu.
J

esame

vartotus

įgyti gera planą už labai mažai pinigų. J'.y vienas lš šių penkių planų užganėdins daugeliui metų.
Sic pianai yra įvairių
padarymų lr jvaidų piešinių, tatai jųs galite
rasti tarp jų tikrai tai, k.-j jųs turite omenyje. Toliaus, turėkite omenyje, kad šie instrumentai yra perdaryti musų pačių dirbtuvėje lr
kad męs gvarantuojatne, jog jie liuosi nuo vt
Męs leisime pilna kaitų,
nikių paslėptų ydų.
u/mokėta už vien.-j šių planų, pridėti jnW
naujo augštesnės rųšics piano by kada UiL&
vienų metų.
{mokėjimas $5.00 užtikrins viena šių instrumentų.
yra proga

KALBAMA

LIETUVIŠKAI.

Lietuvišku Knygų Krautuvo.
Mylėtojai gerų kningų, norinti
išlavinti savo protą ir išsimokinti
anglišką kalbą, kviečiami pirktie
Knygas iš mano krautuves, čia
gaunama visokios lietuviškos
knygos, taipgi angliškos ir lenkiškos ant

užsakymo. Scenos myletojij rateliai imdami kompletus,
gauna papiginta kaina. Krautuvė adara kas vakaras.

s. v.

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

3200 S0. HALSTED ST.
Didžiausia Pasaulyje Muzikos Įstaiga
Avenuft ir Adams Street

Waba*|i

M, J DAMIJONAITIS
CHIGA60, ILL.

901 West 33-rtl SI.,

Kur Galima Rasti Tūkstančiai?

Mokykla Angliškos Kalbos

Rusiškas Doviereimastis,

Kiekvienas išmoks angliškai kaL

Bell

Pasportus, Affidavitus,

beti, skaityti ir rašyti labai trumpa-

System

me laike per šios

Pirkimo Namų ir
Biznuj Visokius kitus Rejentališkus Raštus Geriausia Padaro

įimnos

tesnių žinių rašykite

Armijai reikalingi daktarai,

kad
ti susirgusias ir sužeistuosius.
Kainu statytojui reikia architekto

algas,

da-

pinigus, paliktus kitose bankose Amerikoje ir Europoje greitai ir pigiai.

gerai ii-

Telefonas

šiuomi apreiškiu pagodotai visuomenei, Jog ėsu seniausias gydytojas
ant

reikia telefono experto,

ėmėjui

Ar

reikalinga

Utarr.inkais, Ketveriais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais
Nedcl omis nuo 9 iki 12 rytais

kito

gali

pn

3149 S.

Pasiklausk musų komeivialio

Tas nieko

nekainuoja.

per 22

Morgan St.

Kerte 32-ros gatvės.
Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visus ligonius Rengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.

Pasitikėdamas, jog gerbiama publika
ir toli'-.us mane rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieną ir naktį. Esiu specialistas ligose vaikų, moterį) ir vyrų ir užsendintoee ligose.

vienas

gadinti išnašumą

Bridgeporto, praktikuojant

metus, perkėliau savo ofisą. ir gyvenimą i savo loon;) narna po numeriu

extem<ion ar du, ar
reikia additional trunk line. ar reikia Private Branoh Kxcliange
trukumas vieno ar

BIIJRO VALANDOS:

4532

Dr. Q. M. Glaser

prigelbėti išrinkti geriausiu būdą,
patarnavimo, pritaikinto prie jo reikalavimų, ir kad patarti jam, kaip padidinti telefono išnašnmjĮ, jo bizniui auganti.

CHICAGO.

Humboldt

nuo

idant jam

A. OLSZEWSKIO BANKOJE

Chicigo, III.

::

Žmogui

Telefono

LIETUVOS ramiSKAS EIUB4S
3252 SO. HALSTED ST.,

1741 W 47ih Street

reikia tam tikro žinovo, kurs laika
laiko pasakytų jam,
kaip sustiprinti
savo kuno
spėkas, kad turėti didžaushj, i>na&umq. darbe.

lės ir

pas:

V/AITCHES BROS.

aprūpin-

pienuoti budavonę.

IIUMg

Iškolektuoia vekselines paskolas,

atsakan-

kliasos. Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją)
labai pasekminga metodą. Dėl pla-

Kontraktas

BEJEMUUSMS

mokyklos

čią metodą. Dieninės ir vakarinės

Darau visokią operaciją.
f=u
paparba

l)iznio.

Lfp'mosi

Dr. G. N. Glaser

departamento.

3149 S.

Morgan St.

Kertė 32-ros catvės.

Chirago Telephone Company
Bell Telephone Building

Jei

nori

teisingų žinių iš Anglijos,
užsisakyk sau metams ar
pusmečiui

Official 100

"IŠEIVIŲ

Europos Karė Gali Padaryti Amerikoje

tuvių-katalikų-tautininkų
laikraštį,
einanti kas dvi savaiti. Kairs su
prisiuntimu j namus metams JI—pus

Daugelis žmonių, atvykę j Ameriką, padarė čia tuk standus. KoNes jie išmoko angly kalbą, ėjo biznin ir, ačiu anglų
kalbos žinojimui, savo reikalus galėjo vesti su visais Suv. Valstijose gyvenančiais 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 jgyti "Lietuvos" Lietuviškai-Anglišką ir Angliškai-Lietuvišką
Žodyną, didžiausj, rūpestingiausiai sutaisytą ir sulyginamai pigiausi žodyną, kokis kuomet nors pasirodii tarp lietuvių. Su šio
Žodyno pagelba ir nemokantis gali \ iską perskaityti ir suprasti
angliškai. Trečioji Žodyno laida jau baigiasi.
Pasiskubinkite!
Kaina abiejų dalių—$6.00, puikiuose, brangiuose ir drūtuose apdaruose (kaip ant paveikslo)
$7.00.
Lietuviškai-Angliškoji
Dalis—$2.00, gražiuose apdaruose—$2.50. Angliskai-Lietuviškoji
Dalis (su nurodymu, kaip tarti kiekvieną anglišką
žodj)—$3.00,
drūtais ir dailiai padirbtais aptaisais—S4.00. Reikalaukite
knygelės su žodyno aprašymu. Išsiunčiama uždyką. Žodyną išsirašydami, ar knygelės su aprašymu reikalaudami, rašykite:

mečiui
50 centų.
Adresas:
Rever. Jos. Norbut,
—

kiu budu?

Dabartine 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 miestus, kaimus ir fabrikus,
išgriaus tiltus ir geležinkelius, išnaikins javus ir
kas

viską,

gyvenimui reikalinga.

Pasibaigus

ka-

nei duonos, nei namų, nei dratą viską bus priversta pirkti is
Amerika turės, dirbti dieną ir linkti su

Europa neturės
panų, nei padarų ir
rei,

Amerikos.
visais darbininkais, kad spėti
ko Europa reikalaus.
Toki
ir

bud'i

geriausi

Pakils čia

Amerikoje
vien

išdirbystė,

čia

nors

Europos,

buvo.

bet ir visoki bizniai.

ką parsikviesti

karei užsi-

kurie ten liks

gyvi, nes EuroČėdykite pinigus, kad,

3252 So.

HlaŠsted Št.

Geriausia bizniui vieta yra tai Halsted gatvė,

Vienintelis

WGeriausią Degtinę
pavaišinti

tama.

rūšies 64

STHAUS BROS. CO.

'SS DEP'T L. CHICAGO, ILL

216 W. tfsdison St.

A. CHAPOSKE, irT. PODLASKIS lietuviai aienls

Lietuvių laikraštis,

Antanas A. Slakis
Veda visokias

bylas, civiliškas ir kriminališ-

kas visuose teismuose

obstraktus ir

ir

padirba visus kitus legališkus

III.
BRIDOEPORTO OFISAS:

Rcom 1014 Association Bldg.
19 So. LaSalle St.

Telephone

3255

So.

RANDOLFH 5246

j tone

ey

t

11,

c

5208 W, Harrison Street
Tcl. Austia 73/

6:80 iki 12:00 vai ryto
1:00 iki 8:00 vai. vale.

Hnlsted Street
33-čią gatvę)

Telephone DR'JVER 5326

tiktai iki 9:00

620 iki 12:00 vaL ryto

CH3CAGO,

SAU

AR

SAVO

GIMINĖMS

LIETUVOJE

Pažangiosios pakraipos dienrašti "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETUlaikraščių generalę agentūrą Amerikoje.
i.lNIŲ" Amerikoje: metams $6.00, pusei
$3.00,
norint-gi
motų
gr.uti du kartu savaitėje po 3 num. antsyk,
matams
$4.30, pusei metų
$2.15. Lietuvoje: metams
$3.20,
$1.60. "LIETUVOS UKIHi»NKO" prenum. metams
pusei metų
Amerikoje— $2.20, pusei metų
$1.10; Lietuvoje
metams
$1.65, pusei metu 85 centai.
Gener. "L. t." ir "L. U." Agentūroje Amerikoje
galima gauti visos Europos leidimo kningos.
Reikalingi yra agentai. Užsakymua
ir piningus siųskite Bendrovės vyriausiam atstovui
Amerikoje šituo

VOS ŪKININKĄ" per šitų
Prenumerata "LIETUVOS
—

—

—

—

—

—

—

—

adresu:

Madia.

Pipmynai

riškam gyvenime. Todėl patariame perskaityti labai žin-

SLL.

vyru ir jaunikaity aprėdy

Square

New

York,

Skaitykit "Lietuvą."

N. Y.

tytojams,
ir

Tel. YARDS 1532

Dr. J.

draugas, kaip lietuviams darbininkams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.
Rusui cenzūra "DRAUGĄ" 1 Lietuvą Inleldžla
"DRAUGAS" atsieina met. $2, pusei m. $1:
Užsieniuose metams $3, pusei metiĮ $1.60

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46tli St., Chlcajo, 111.
Telephone Drovor 6114

jubilėjaus

DU-KART NEDELINIS LAIK-

RAŠTIS

at-

KŪLIS

Gydytoja*;

Ir Chirurgas
3259 5o. Halsted St., Chicnjro. Iii.
Gydo visokias lipus moterių, vai Utį ir
vyrų. Speciališkai gydo limpančias, užsisrnejusias ir paslaptingas
liąras

vyrų

GERA PROGA!
Crrmatika an«rliškoskalbo» n >•
k vtisbc mokytojo(apdaryta)$ 1.00

Vaiku Draugas arba kaip mokyskaityti ir rašyti bo muUyto-

tu

15c
jo
Naujas Budas mokytis rašyti be
10c
mokytojo
Aritmetika mokinimuisi rokun-

dij.iu paveikslais ^apdaryta).

.35c
Viso $1.00

Kas atsius iškirpps Sitą apsrarsinima is "Lietuvos" ir $1.00 per
money order, tai saus visas 4
knygas 00c. pigiau.

T. 3IikoIainis
Bo* 62

New York

City

gavimo spaudos rengėjams.
Knygos didumas 153 puslaKaina

piai.

>

tik

45

centai.

Tel. Morton Parh 351

didesnį skaitliu,—dar

pigiau.

užsakymai veikiai aprūpinama.

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ
1415 S. Halsted St.
Chisago, iii.

korespondentams

io-metinio

Imant

S. GORDON

knygą

knygeię verta perskaityti visiems laikraščiu skai-

i)idelia pasirinkimas ant užsakymo
padaryti]
keliniu, padarytu už $4, $5 ir $6, dabar parfl
duodi už $2.50.

Paduoti

naudingą

pasaulio, nušviečia Amerikos lietusių gyvenimą, suteikia daug skaitymo iš visuomeuės,
poetikos, literatūros, gyveuimo, ir yra geriausias

£>ną

žtams.
V. K. RAČKAUSKAS,
Stat. Box 204,

ir

Kultura ir Spauda.

Nauji, ant užsakymo padaryti''pavasariniai
siutai, vilnoniai, po $35, $43 ir $DO, dabar
parsiduoda nuo $10 iki $20.
Dėvėti siutai, kurie
buvo padaryti už $40 ir $.ri0, tte.bsir
parsiduoda
u.i
ir augščiaus.

Speciališkumas ant kuparų ir valizų dra!

iš viso

'DRAUGAS"

privalo žinoti, kokią
milžinišką svarbą turi spauda kiekvienos tautos kultū-

geidžią

U2SI RAŠYKITE

vf.na draagains Lietuvoje
| Geriausiayradolietuvių

Visi

3246 So. HALSTEC STREET

kiekvienu ryt}

METŲ

katalikų
savaitinis Saikraštas
Kaip Lietuva
Atgavo Spaudą "DRAUGAS"
paduoda žinių

THE BRIDGEPiiRT Cl/sTHIfiS 00.

Valandos:

Nadėlioms
tuo

$18.50

visokiu siutų, kur parduoda už $6.50, $7.00 ir $10.00, Pasiskubink,
kol dar yra geras pasirinkimas.

Canal 1203

V alandos:

10

CHICAGO, ILL.

CORNER IStb STREET

Lietiiv's

parduodami
Taipgi turime daug

Rezidencija

1725 West 18th Street
Tarp Patlina ir Woodgat.

1749 SO. HALSRED SI

(Priešai

VAKARAIS: nuo 7 Iki 9 vai.,
išskiriant nedėllas

C H IC A G O

mytių!

vaiką ligą specialistė

Cfisas

Tei. Canal. 2118

LIETUVIS GYDYTOJAS

kada nors gerais ir teisinkurie gali atnešti naudą ir pi-

$30.00, $27.00, $25.00

Ciiicago

DR. A. YUŠKA

dokumentus.

interesuojiesi

Siutai

710 W, I8tii St,

Peržiūri

(suduose).

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

Moterų

Canal 285

LIETUVIŠKAS
GRABORIUS

ADVOKATAS

Kalba gryna, graži ir
supranJei nori smagiai ir
naudingai lai-

nigą užčėdyti?

D-re Maria Dowiatt-Sass

Telephone

K. KATUTIS

Kodėl Neskaitai!!
gais apgarsinimais,

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

geresniuose Saiiunuose

MIESTO OFISAS:

Ar

sustiprina
skclpą,
sujudina
šaknis,
plaukus padaro švelnius, blizgančius,
geriausi* vaistas nuo Dandruff
"luskų". Vartojant du ar tris kaitus
į sąvaitę, sustabdįs plaukų slinkimą.
Trinkie gerai į skelpą, ant šaknų
kas antra ar trečia dicn4.
PrekS 50c. Ir $1.00.

yra

F. A. POSZKA'S PHARMACY

puslapių

"JAUNOJI LIETUVA"
4611 S. Paulina St.
Chicagc,

St., Chicago, 111.

^ OijcagO

Rye

Gaunama visuose

Užsisakyk tuojaus:

A. OLSZEVfSKI BANK

BLENUf

f

Kaipo Skanų, Tvirtą Ir sveiki; gerymą
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani
ir sveikiausia stalava degtine.

III.

Kaina metams $3.00; pusei
metų $1.50; vienas numeris 25c.

musų visi

Geriausia Gyduolė
PLAUKAMS

savo

S=0==L=0

ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą.

pardavimui keletą labai gerų biznio namų ir lotų. Jei manai pirkti, tai ateik
pas mus, o pirksi pigiau kaip kitur. Męs nereikalaujame visų pinigų; jmokėk tiek, kiek gali, o li-

'T

(arielką) jei

mylimą svečią.
rekomenduoja už geriau-

Daktarai

hune VuriL»^Jj>J

.p£3T ON THEDĄfisU

»nori buti sveikas ir turėti kuom

Jame dedama geriausi moksliniai straipsniai ir geriausios apysakos.

dar turime

3252 So. Halsted

savo

Iliustruotas mėnesinis

lėlei

W Turėk Savo Namuose

Lietuva

tarp 31-mos ir '33-čios gatvių. Čia yra didžiausias
žmonių susitelkimas, didžiausi biznio namai staČia dar šiądien
tomi, r properčių kainos kjla.
galite pigiai pirkti namus ir lotus, o laikams pagerėjus jų kainos k'is, ir tie, kurie čia propertes
turės, gilės pasipinigauti.

nes

6yv. 2il2 S. Halsted SI., arti 3!-,ūj

Jaunoji

Jei perkate propertes, tai pirkite jas ne laukuose, bet mieste, tokioje vietoje, kurioje galima bizni daryti ir kurioje properčių kainos kjla, kad jūsų
jdėti pinigai atneštų jums antrus pinigus.

kusius pati namo randa išmokės,
įamai neša geras randas.

Telerhfn« Franklln 1173
Lietuvis advokatas. taig^steisi.) rooicnlt Zuinioje. Vedarisokiu oylas, civiiiikasir tri«
ttinaJiikas vjsuom Uistnuo»a
sadaoje).

sią degtinę

Chicago,

proga.

Męs čia

Attorney & Counselor at Law
30 N. LaSalle St„ Cor. VVasiiinjto.i SI.
Siock Exchanga Pidg., Rooms 1107-1111

A. OLSZE VVSKI, Pris.

poje bus badas ir maras.
prasidėjus geriems laikams, turėtumėte už ką biznį
pirkti ir pasidaryti daugiau pinigų, kada bus tam

Scotland.

F. P. BRADCBULIS

LIETUVA PUBUSIIINC CO.

alkanus

savo

Lanarkshire,

Mossend,

•—

tą viską,

darbymete

čėdykite pinigus, kad,

turėtumėte už
iš

bus didžiausia

uždarbiai, koki kada
ne

Todėl dabar

baigus,
gimines

pristatyti

DRAUGĄ"

Vieninteli Didžiosios Britanijos lie-

ir

.Aclrcsuokit, kartu prisiusdami
pinigus:

Lietuva

Publishing

3252 SOUTH HALSTED

Co.

STREET,

CHICAGO, 1LLR0IS

Eina

jau

25 me:ai

Utarninkais ir

Petnyčiomis

Prenumerata metams $2.50
„
„
pusei metų $1.25

Adresuokit taip:

W. B. B0CZK0WSKI CO.,
Mahanoy City, Pa.

AnnaE.Tuttlis
Chicagoje Pirmutine
Mokslą Saigusi Lietuvė Nursė. Akušerė
:

ir

ft/lasazioiė.

*33y b. 48ih Gt,

:

Cicero, III.

