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LAPKRIČIO (NOVEMBEIl), 1014 M.

prieštaraujančių žinių sužinoti;

n,). r,

Prie miesto Lcon buvo jau rijos su kulkasvaidžiais, persiRusai, apsisaugojimui nuo to, i kai tapo atmušti ant abiejų upės
gal nei \it*na pusė teisybės ne- snnrkus mušis tarp Vilios ir kėlus jiems per Dunojų lapkri- pradėjo varyti stiprias jiegas liu \ išlos krantu: aplink \\ loclavvek
garsina. Turkai ir kurdai vienok Carranzos kariumenių ir, kaip ro čio 9 d., tapo serbu sunaikinti, ktii Thorn ir Soldau. kad savo ir Rypin (Rypin yra
pavietatiek kartų rengė krikščionių ar- (losi, \ illai pasisekė priešą įveik- sulyg oficialiu pranešimo, pagarcentralinę armiją Lenkijoj ap- .as miestas Plocko gub. Į šiaurmėnu skerdynes it naikino jų ti, nes jo kariumenė miestą
ap- sinto šiądien mieste Niš.
saugoti. Renneukaiupfo armija ryčius nuo Lipno). Į šitas
Ant j 111 i 11 anglams vėl nelaimė: lionijų kareivių ir 100,000 belgų, miestus ir kaimus, kad jie savo valdė.
"Visi, kurie liko ne užmušti, tuom pačiu sykiu gula ant Prū- ietas priešas buvo parsitrauksar
Airijos pakrantėse paskendo vie- laigi prieš 2,500,000 vokiečių sto- skerdėjų mylėti negali ir jieškos
sužeisti,—sako pranešimas,— su Lietuvos iš rytu pusės. Ka- !al] kariumenės nuo Lycko.
nas iš didžiausių Anglijos kariš- vi 3,600,(XX) talkininkų.
į muštus progos nuo jų pasiliuosuoti, o
tapo paimti nelaisvėn. Mys pa- riškiems kritikams aišku iš to.
"Męs užėmėm Krosno. pada"Audafraneuzai
stato
laivas
kilusi
karė.
u
m
šio
geriausia
pusę
proga
paprastai
yra
ėmėm 2,000 belaisvėn ir užgrie- kad rusai, laikydami liniją nuo
kų laivų,
ry<!ami didelių nuostoliu priešo
cious," tik šiuom kartu jį pa- stovinčių ant linijos kareivių: be- het ar dabar jau sukilo armėnai,
bėrn 2 kulkasvaidžiu."
Stalupėnų per lioldap, Lyck. užpakalinėms sargyboms.
Žinoma, rusams armėskandino ne vokiški laivai, .bet simušant vieniems, kiti iisisi. Ki- nežinia.
Kiuglauken net iki Soldau ir to"Karpatų kalnų apielinkėse,
jis užbėgo ant anglų padėtos jū- į ta didčji kariumenė yra laikoma nų sukilimas butų labai paranBerlinas, lapkričio 12 d. Laik- iiaus linkui Thorn, nori apsupti ant kelio nuo Nad\vorna
Londonas, lapkričio ii d. Laiį Marsavo
rėse minos ir jos expliozijos ta- ; vezervoj; ji stos prieš
prie- kus. todėl jie ir ginklus jiems ke prakalbos, kurią pasakė po ati- raštis Frankfurter Zcitung gavo vokiečius Prūsų Lietuvoj ir avi,a
arti Piaseczna, męs
tnaros-Sziget,
kada
laparūpintų. Greičiausiai vienok darymo Parliamento Anglijos sekantį pranešimų apie sumuši- juos apsupus, pradėti nrižinišką -umušėme
po išardytas. Nuostoliai tai
(šis atsakančioj valandoj,
būrį priešingų mums
tarp rusų ir turkų dar didelių
bai dideli, paskendęs laivas yra ! priešas to visai nesitikes.
premieras Asquith, jis išreiškė mų rusų netoli miesto Czerno- mu.*'Į, arba priversti juos pačius -okolų. (Tai Austrijos
lauko
nntlenkų
vakarinio
taAnt
karės
ienas iš naujausių, tik pernai
mūšių nebuvo; turbut buvo vien savu nuomonę, kad karė
pasitraukti iš tos kilpos. Rytinė liuosnorių
nesitęs nitz, Bukovinoj:
pulkai).
:šio
traukiasi
sulinija
375 mylias. priešakinių kariumenių dalių
f gula jo
po j jūres paleistas,
"Austrai
netikėtai
taip ilgai, kaip nckurie žmonės
persikėlė Prūsija yra pavojingiausi vieta
susidėjo iš 2,500 žmonių, iš jų Tarp Argonne ir Al/.atijos stovi sirėmimai, kurie negali turėti išpradžių manė.
per upę
Prut, keliuose kilio- dėlei daugybės ežerų ir balų.
Petrogradas, lapkričio 15 d.
tik 9O0 išgelbėjo pasažierinis gar- apie 1 milionas franeuzų; apie- Įtekmės ant tolesnio karės bėmetruose
šiaurius nuo Czerno- Vokiečiai vargiai norės iš jos Šiądien tapo apskelbta- sekantisakė
Vienok,
j
premieras,
jeigu
laivis "Olympic."
'.inkėje Verdun yra 400,000. Iš gio.
ji tęstųsi ilgai, tai karės ilgumas witz ir staiga užatakavo rusų de- greitai trauktis, ir todėl šitose oficialis rusų štabo pranešimas:
su svetimtaučių legijonais
Didelės turkų pajiegos susirinikolionijii
Staiga pasimirė buvęs vyriauvisuomet bus parankesnis talki- šinįjį sparną. Rusai buvo visiš- opielinkėse galima netrukus lauk"Rytinėj Prūsijoj, aplink Stasiasis Anglijos kariumenės vado- atsiųsta Francuzijon iki šiol 400,- ko prie Suezo kanalo, o dalis jų, ninkams negu jų priešams vo- kai netikėtai užklupti ir po trum- ti milžiniškos svarbos mušiu, kulupėnus, Angerburg :r netoli Jo000 kareivių, bet iš ten, ypač va- kaip iš
Konstantinopolio prane- kiečiams, nes talkininkai turi po pasipriešinimo metėsi atgal, tie svarbumu bus lygus Yaršavas I .ordas Roberts, pergalėtojas
hannisburg mūsų kariumenės davos mušiui.
Pietinės Afrikos boerų. Keliavo saros laike, Prancūzija gali paim- ša, jau įsiveržė Egiptan ir už- daug didesnes
ro
pinigiškas ir ka- norėdami atsiremti ant savo bapasekmingą progresą mušiuoMat
ėmė
ti
daug daugiau kareivių.
vieną parubežinj miestelj. reiviškas
jis Francuzijon peržiūrėti ten
kurios išsisems zos (t. y. didesnių pamatinių
fe.
Mūšiai eina apielinkėse Soljiegas,
bet
ten
iš
Ino
gyventoPrancūzijos kolionijose
tapo
sugabentos
Vicnna, lapkričio 14 d. Aus- dau ir
esančią "anglišką kariumenę,
Vienok jie papuolė po
ne taip
greitai,
kaip
pas vokie- jiegų).
Neidenburg, kur męs pakaip privatiškos, gal iš vokiško jų yra daugiau negu pačioj dijų kariumenės sumušta ir atgal čius.
austrų artilerijos ugnim, kuri pa- trų oficiališkas pranešimas sako, ristumėme pirmyn, nežiūrint desišvyta. Aišku todėl, jog Anglija
šaltinio paeinančios žinios garsi- Prancūzijoj.
darė rusams baisių nuostolių. kad rusai užėmė Tarnovv, Jaslo peratiško
priešų pasipriešinimo.
laukė
katurkų įsiveržimo, jeigu jų
buk
Ant šiaur-rytinio mūšio lauko
na,
jis tapo Francuzijon
Mūšio laukas buvo nusėtas už- ir Krosno, tris miestus Galicijoj,
ii
Petrogradas,
lapkričio
dieną.
atmušimui sugabeno iš Indijų
"Lenkijoj mušis eina, išsiplėrės ministerijos pasiųstas, nes svarbių
permainų nėra; jsipusiaukelvj tarp Przemysl ir todamas
Kališo apielinkėse. vo- muštųjų lavonais."
Lenkijoj,
išdgai frontą nuo Plocbuk ten indiški kareiviai sukėlė verzę j Prusus rusai ten laikosi, į kariu menę.
Krokavo.
Atsiminus, kad rusai ko
kiečiai, sakoma, negalėjo atlaikyiki
YYarta
Iš
Bėrimo
upės. Išilgai linipraneša, buk vokie- ti savo
buntą. Lordas Roberts turėjo bet kaip kur vokiečiams pasisenuo KaPetrogradas, lapkričio 13 dieną. yra Krokavo apielinkėse ir iš ją nuo Kališo iki \\ iclun
j
pozicijų
rytus
čiai
vėl
prieLenkijon įsiveržė. Didekė vėl Lenkijon įsiveržti. Liejau suviršum 80 metų.
Warta ir Vokieti- Kariškasai rusu laikraštis prane- šiaurių pusės, išrodo, kad Kroka- šas atsitraukė
lis mušis buvo prie Vloilawko, lišo, tarp upės
atgal (\Yielun vra
vo
vokiekarės
ištikro
rodosi,
vienok,
kaip
ministerija tuvoj
padėjimas yra
pavo- miestas ant
Prancūzijos
rubežiaus. Rusų kavalerija, ša šiądien, kad rusų armija iškur paimta nelaisvėn 23,000 rusų. jos
linijos tarp Ivališo ir
slinkdama abiejais krantais upės lošė nuo vokiečių kitą didelę per- jingas.
garsina, buk prie Colincourt vo- Ičių niekur nėra. Matyt, kaip koČenstachavo
Į šiaur-ryčius nue
Vlocla\vko
rubeyra prie Prūsų
kiečiai tapo sumušti, vokiečių gi kiose vietose Lenkijoj rusai tapo
Tarnow miestas turi 31,000 gy\Varta, privertė vokiečius iškal- galę netoli Kališo, vakarinėj LeniKreuzburg).
yiaus.
Apielinkėse Censta
vienok
žinios
Petrogrado
štabas garsina, buk atsitiko atbu- sumušti ir atgal nustumti. Kad
110 prirengtas prieš Kališą
pozi- kijoj. Vokiečiai buvo priversti ventojų. Jaslo yra 30 angl. my- ehavo ir toliaus j pietus priešas
buk
viena
paduoda,
rusų armija
lai, bet nesako, kad paveržė i'ran- iš piet-vakari ties Lenkijos prieš
pasitraukti atgal, palikdami tuk- lių j piet-ryčius nuo Tarno\v ir buvo mėginęs
cijas apleisti.
pereiti iš atsigyni
ir įsiveržė Poznaniaus provincijon,
stančius užmuštų ir sužeistų ant turi apie 7,000 gyventojų. Kros 1110 i
euzų pozicijas, vien užtikrina, didesnes rusų pajiegas austrai
užpuolimą, bet tas nepasio kita Silezijon.
Persigandę gykad francuztt nuostoliai buvo la- vokiečiai turėjo pasitraukti, tą
Londonas, lapkričio ii dieną. mūšio lauko. Rusai užgriebė ii 110 yra apie 13 mylių j piet-ryčius sekė. -Mūsų maršas ant Krokabai dideli, o vokiečiai buk mažai net Austrijos ir Vokietijos am- ventojai apleidžia savo namus ir Londone
tapo pagarsinta oficia- milžiniškų sunkių vokiškų kanuo- nuo Jaslo, ant upės Wisloka ir vo progresuoja.
nužudė kareivių. Reikia todėl ma- basadoriai VVashingtone pripa- bėga į vakarus; daugumas bėga lėj
formoj korespondencija tarp lių. (Ši žinia nėra oficiališkai pa- turi apie 5,000 gyventojų.
Berlinan. Rusai gi laikosi prie
"Galicijoj austrai mėgina suornyti, kad franeuzų žinios stovi žįsta. Rusai Galicijoj priėjo prie
Rusai taipgi turi užėmę Rzeambasadoriaus Konstan- tvirtinta).
Šokiau ir mano traukti prie Dan Anglijos
ganizuoti
atsigynimo liniją Į vavėl
o
tvirtovė
dažVokiečiai
Krokavo,
arčiau teisybės.
Przemysl
tinopolyj ir turkų valdžios.
Rusų armija dabar penkiose Szow ir Lisko distriktus, ir Prze- karus nuo San pės. upės DunaRusai vėl zig. Jeigu ištikro taip butų, tai
nai apie savo nepasisekimus gar- tapo rusų apgulta.
Iš šios korespondencijos paaiš- vietose
užpuldinėja tarp Goldap myslio tvirtovė vėl pilnai yra jec apielinkėse Į vakarus nuo
sina io ir daugiau dienų vėliau, apvaldė miestus Jarosla\v, Rze- vokiečių kariumenė negalėtų atkad Turkijos didisai vizi- ir Stalupėnų ir apielinkėse tarp apgulta. Už tai rusai turėjo sunkėjo,
Tarno\v ir apie VYisloka upę,
kada jau to užslėpti negalima, szow,
Karpatų kalnuose rusai sirasti prie Vlocla\vko.
ra$ (premieras) buk labai geidęs Lyck ir Soldau, vakarinėj Lenki- kių nuostolių upės Styr klonyj.
Jaslo apielinkėse (Dųnajee upė
nes gyventojai išgirsta iš kitų apvaldė tulus perėjimus Vengripalaikyti Turkijos neutrališkumą joj prie Kališo ir Austrijoj apieteka per Neu Sandes ir Tarno\v;
šaltiniu, arba iš kareivių laiškų. jon, bet iš kitų juos išvijo. Suir visomis jiegomis mėginęs su- linkėse Krokavo ir Przemyslio.
Petrogradas, lapkričio 14 d. žiur. ant "Lietuvos"
IR
VĖL
NAMINĖ
KARĖ
/'cin'.apio'i.
Apie nepasisekimus prie Yprcs muštas tapo perėjimuose ir rytiŽinia iš Bucharesto, Rumanijoj,
laikyti Turkiją nuo įsimaišymo į
Apielinkėse Į pietus nuo nuisų
nės Galicijos, taigi dar vokiečių
MEXIKOJ.
pagarsino tik 10 dienų vėliau.
Bet
kad
vokiški
aficicrai
šią karę.
5
Londonas, lapkričic 13 dieną. praneša,
jis nepergalėjęs
Galicijinio fronto mūsų kariumeDabar smarkus mūšiai traukia- nenuginkluotas, lenkų legijonas.
Mexikos respublikos gyvento- Turkijos karės ministerio, Enver Laikraščio Morning Post kores- tapo užmušti, kuomet sprogo nės artinasi
prie perėjimų KarKrokair
buk
iš
Praneša
visos
si ant
taipgi,
linijos tarp Lys
bomba turkų karės ministerio,
jai dabar aiškiai mato, kaip jų Beyo, kuris, remiamas Vokieti- pondentas iš Atėnų praneša:
kalnuose."
patų
vo pasitraukė vokiečių kariu mekitos
viena
nei
bet
pusė
Oise,
tėvynei reikalingas buvo toks jos, varu jvarė 'i\irkiją karėn.
"Sulyg vietinio dipliomato iš- Enver Bevo, palociuje Konstanįveikti neįstengia. Nuo vakari- nė, todėl nereiks rusams miesto žmogus, kaip išvytas prezidentas
sireiškimo, Turkija buvo pri- tinopolyj. Enver Bey liko nej
Copenhagen, Danijoj, lapkričio
Iš to džiaugiasi
nio šono upės Yser ir kanalų bombarduoti.
San Francisco, lapkričio 12 d. versta stoti karėn, nes tarp jos sužeistas. Rastame laiške buvo
Porfirio Diaz, kuris, rods kalėji15 d.
žinios, atėjusios i- I?crvokiečiai visur tapo išstumti. labai lenkai.
n.'tis, kartuvėmis ir sušaudymais Pasažieriai, atvykusie šiądien lai- ir Vokietijos keletą metų atgal parašyta, kad bomba padėta iino, sako, kad rusai uždeda
RyMiestą Dixmude laiko dar vokieŠiaurinėj Lenkijoj vokiečių li- per 30 metų mokėjo ramumą už- vu Ventura, kuris apleido mies- buvusi padaryta slapta sutartis, "Žmogui, kuris pardavė Turkiją tinėj Prūsijoj ant* miestu, kuriuos
čiai, bet iš miesto liko vien griu- •njos siekia nuo rubežiaus iki laikyti, o drauge su tuom
Sakoma, buvęs jie paėmė, tokias kariškas 'Konpakel- tą Sidney, Australijoj, spalio 24 sulyg kurios Turkija buvo apsi- vokiečiams."
vėsiai, kareiviams ten trūksta ne Plocko. Jie vėl užėmė Kališą ti šiek-tiek
ir
ir jo ne- dieną, pasakoja, kad keliomis die- ėmusi pagelbėti Vokietijai, jeigu buntas
Konstantinopolio
visą
kraštą
tribucija:; (priverstinas mokesIš ir
tik maisto, bet ir pastogės.
Čenstachavą; šiauriuose jie nu- ramius gyventoju?. Jam nuo nomis prieš jų išplaukimą iš Aus- Rusija apskelbtų karę Vokietijai. Adrianopolio kareivių garnizo- tis), kokias vokiečiai
uždėjo ant
nors
buk
Londono praneša,
paėjo toliau negu pirma buvo. valdžios prasišalinus, naminė ka- tralijos, 25 tūkstančiai australiš- Vokietija iš savo pusės buvo ap- nuose.
to pa tie- diJ.umo.
belgiškų
miestų
vokiečiai
nuolatai
bet
lengva,
Prusuose rusai, mėgdžiodami vo- rė nesiliauja, ji naikina ir
puldo kos kariumenės tapo pasodinta siėmusi pagelbėti Turkijai, jeigu
Šitos kontribucijos renkamo totraukiasi iš Belgijos.
kiečių elgimąsi Belgijoj, ant už- visą kraštą, apie jo pakėlimą ne- ant 23-jų transportinių laivų ir Rusiia aoskelbtų jai karę."
Londonas, lapkričio 14 d. Da- kiu pat budu,
kaip vokiečiai rinNegalėdami pasigirti didelėmis :mtų miestų uždeda kontribuci- ramiuose laikuose ir kalbėti ne- po globa 14-os angliškų skrailykų stovis turkiškame karės te- ko nuo Belgijos miestų.
pergalėmis, vokiečiai giriasi nors jas.
galima. Revoliucijos, rodi, pra- duolių nakčia išplaukė j jūres.
Paryžius, lapkričio 13 a. Fran- atre yra labai neaiškus. Abidvi
(Iki šiolei rusai labai retai ir
mažomis ir tokias didelėmis daKariumenės
buVokiški
laikraščiai
kada
sukelionė,
tikima,
Diazą,
sidėjo
prieš
cuzų
torpedinis laivas netoli Os- pusės—rusai ir turkai—kalba apie sulyginamai mažas kontribucija*
praneša,
jis,
Dabar gi giriasi, jog paėmė buk
ro.
Persija ir Afganistano emy- laukęs 82 metų, jau energijos ne- vo } Egiptą, nes Anglija jau tuo- tend paskandino vokišku povan- savo laimėjimus. Rusu armijos uždėjo: ant Allenstein, pavyzporą šimtų franeuzų ir dvi revol- ras apšaukė karę Anglijai ir Ru- teko. Nuo paskutinių dienų pre- met tikėjosi karės su Turkija. deninj laivą Anglijos kanale. dvi koliumnos, sakoma, maršuo- džiui,
kontribucijos visai neužverines kanuoles.
Taigi aišku, sijai. Bet patvirtinimo tos ži- zidentavimo Diazo Mexikoi reLaikraštis Echo de Paris šiaip ia ant miesto Wan, Armėnijoj, o
ant Tilžės, kuri turi
dėjo,
apie
kita koliumna veikia linkui miesjog mušis turėjo but mažas. Kur nios nėra. Turbut, tuos paska- voliucijos nesilauja. Prieš Diazą
Londonas, lapkričio 12 d. Su- aprašo apie tai:
39,000 gyventojų, rusų uždėta,
mušasi milionai žmonių ir daly- lus leisdami, vokiečiai tuom vien revoliuciją sukėlė Madero, bet
"Vokiškas laivas paleido tor- to Erzerum.
jis \yg pranešimo Daily Mail koresberods, 50,000 markių (apie 25,vauja tūkstančiai kanuolių, ten savo geismus išreiškia. Iš to pa- tapo užmuštas prieš jį kiiusios pondento iš Petrogrado, vokie- pedą į francuzų laivą, bet nepaKorespondentas laikraščio Dai- cco rublių) kontribucijos. Vopaėmimas poros .šimtų kareivių ties šaltinio paeina taipgi iš Kon- naujos revoliucijos vadovų. Po čiai Lenkijoj buvo sumušti lab- taikė. Tuomet šis, sukdamasis ly Telegraph praneša, kad Ame- kiečiai gi ant Suvalkų miesto, kuir dviejų kanuolių nieko nereiš- stantinopolio per Berlitią leidžia- jo valdžią užėmė Huerta, bet
jo jausiai todėl, kad centralinė jų aplink, įsmigo povandeninin lai- rikos ir Italijos ambasadoriai ris turi mažiaus gyventojų ne
kia.
mos žinios apie mahometonų su- atsisakė klausyti
Carranza.
Su arm<i?„ po vadovyste Vokietijos van ir paskandino jį.
griežtai užprotestavo prieš turkų gu Tilžė, buvo uždėję 100,000
Vokietijos ciesorius savo kva- kilimą Indijose ir Egipte ir ki- juorn susidėjo buvęs plėšikų va- kronprinco neišstengė atlaikyti
valdžią, kuri paliepė įsilaužti ir rublių kontribucijos, net ant to
tier.-} perkėlė j tvirtovę Colmar ir tose mahometonų apgyventose dovas Villa ir Hucrtą išvijo. «avo pozicijų ir leidosi atgal.
Londonas, lapkričio 14 dieną. iškratyti Anglijos, Rusijos ir kio miestelio, kaip Kalvarija, vonori but prie veržimo fran- angliškose valdybose.
Platina- Tuom tarpu prezidento vietą už- Rusai greitai sugriebė šitą progą, Laikraščio Daily Mail korespon- Francuzijos ambasadas Konstan- kiečiai buvo
taipgi užkrovę dikeuzų tvirtovės Belfort, kurią se- ma taipgi žinios, buk iki šiol ėmė Carranza. Visų partijų at- kad įvarius kaltą tarp austrų ant dentas praneša iš Kopcnhageno tinopolyj.
toką kontribuciją).
nai žadėjo paimti, bet iki šiol nesikentusios mahometonų šiitų stovai, susirinkę mieste
Oficialis turkų pranešimas paAguas] dešiniojo sparno ir vokiečių cen- žinią iš pereito ketvergo:
ten savo sunkių kanuolių tinka- ir sunnitų sektos susitaikė ir su- lalientes, pastoviu prezidentu iš- tro ir tokiu budu privertė visas
"Aš sužinojau iš Berlino, kad tvirtina pirmcsnį rusų pranešimą
Londonas, lapkr. 15 d. Feldri.ose vietose pastatyti neįstengė. tiko
eiti drauge šventon karėn įinko Vilios įnagį, generolą Gu- armijas skubiai trauktis atgal.
lytinėj Silezijoj (provincija su apie paskandinimą trijų turkiškų maršalas Roberts mirė vakar
Laike musių Lenkijoj, sakoma, miestu BresLu) kilo tarp žmonių transportų Juodose jūrėse. PraKnip matyt, ne tik Belgijoj, bet su rusais, francuzais ir anglais, tieraz, bet Carranza atsisakė jam
Prancūzijoj nuo pneumonijos.
ir rytinėj Francuzijoj, vokiečiams liet jeigu jau Berlino žinios daž- vietą užleisti.
Ir Carranza ir feši vokiški kunigaikščiai žuvo. abelna panika.
Gyventojai su nešimas sako, kad nėra jokios Roberts, Anglijos didvyris, seFrancuzai nai prasilenkia su teisybe, tai dar Gutieraz išleido
nege iausiai sekasi.
prokliamacijas, Korespondentas Daily News iš visais savo turtais dideliais bū- žinios apie tuos transportus nuo nelis Š2 metų, nuvyko Francuzivis laiko perėjimus Vosges kal- .nažiau ištikimos vokiečių plati- kuriose Gutieraz kviečia gyven- Petrogrado praneša, kad gene- riais bėga j
Berliną, Dresdeną ir to laiko, kaip jie apleido Kon- jon atlankyti Indijų kariutnenę,
nuose ir apvaldė miestus Muel- namos
žinios, paeinančios iš tojus kovoti su Carranza, o ta s rolas Dankl su austrų armija kitus miestus."
stantinopolį.
kurią jis ilgus metus vadovavo.
hausen ir Alkirch, Vokietijoj. Konstantinopolio. Melais karės nepripažįsta mieste Aguas Ca- traukiasi dabar į pietus skersai
Kariški expertai mena, kad
Atvykęs, jis pagavo šalt j ir neNors senai pasigyrė, jog paėmė laike turkai nuo senų laikų pa- hentes išrinkto naujojo preziden- Galiciją.
Gen. Dankl, sakoma, svarbiausiu punktu šiądieniniame
Petrogradas, lapkričio 14 dieną. trukus mirė. Roberts savo laiišlaukinius fortus franeuzų tvir- garsėjo, todėl jų žinioms tikėti to ir šaukia gyventojus su juom labai įtūžęs ant vokiečių už pra- karės stovyje yra Prūsų Lietu- Sulyg kariškų expertų nuomo- ku buvo vienas iš
didžiausių
tovės Verdun, bet iki šiol tvir- negalima.
kovoti, nes buk jam ir Viliai, laimėjimą mūšio Lenkijoj ir buk va. Nors kitose dalyse fronto nės, rusų siekiu yra Danzig tvir- Anglijos karvedžių.
tovė vis franeuzų rankose, ir voŽinios iš Konstantinopolio pa- taipgi generolui Zapatai nerupi atsisakęs išvieno veikti su Vo- eina mūšiai, tačiaus pats, taip tovė.
Pažiurėjus ant žemlapio,
kiečiams nuo jos prisiėjo pasi- duoda, buk įsiveržę Kaukazan krašto gerovė. Toki apkaltinimai kietijos kronprincu (sosto įpėdi- sakant,
branduolys yra Prūsų aiškiai matyt, kad šita tvirtovė Petrogradas, lapkričio 16 dieną
traukti toliau.
turkai muša rusus ir iš pirmu- gal yra ne be pamato, nes ištik- niu) kuris vadovauja centro ar- Lietuva.
Šioje apielinkėje jau yra reikalinga ištiesimui jų ka- Rusų kariumenė, kuri buvo Įsi"VVall
Street tinių linijų juos nuvijo j antrosios ro buvusiems
Yorko
Nevv
plėšikams, turbut, mija ir su gen. Hindenburgu, pradėjo vystytis milžiniškas mu- riumenės fronto. Prūsų Lietu- veržusi Turkijoti, pradėjo traukJournal" praneša iš Paryžiaus, linijos apkasus. Iš to paties šal- krašto gerovė mažiausiai rupi, o kuris vadovauja vokiečių kairiuo- šis, kuris abiem pusėms yra be- va lieka užpakalyj šios fronto tis atgal prieš didesnes turky
buk Prancūzija turi jau gerai iš- tinio paeinančios žinios paduoda, tokiais
yra naujos revoliucijos ju sparnu. Gen. Dankl buk at- galo svarbus ir nuo kurio pri- linijos ir todėl aišku, kad Prūsų iiegas. Apie tai pranešama ofilavintu ir geriausiais ginklais ap- buk prie Koprukeni, Kaukazo ap- vedėjai Villa ir Zapata.
sisakę.5: klausyti vokiečių štabo. klausys tolimesni karės plianai. Lietuva, sulyg expertų nuomo- ciališku telegramų nuo Užkauginkluotu kareivių 6 milionus, skrityj, rusai tapo sumušti. UžNauja revoliucija jau kilo
Pažiurėjus ant žemlapio, leng- nės, turi buti vieta sekančių kazio gen" ral-.Tubeniatoriaus. Tebet tur but skaitlinė ta taip jau mušta ir sužeista 8,000 rusų, o \Iexikoj. Klausimas vienok, ar
Petrogradas, lapkričio 12 d. va tai suprasti. Rusai atsidūrę svarbių mušiu.
•egrama- saku, kad po eilės muperdaug padidinta, kaip ir vokie- [500 nelaisvėn paimta. Dabar tur- Gutieraz, su Vilios ir Zapatos Oficiališkas pranešimas, gautas Lenkijoj ties Kališo-Krokavo lioficiališturkai susilaukė stiprių pul:iu,
Petrogade pagarsinta
čių, kurie tvirtina, jog turi 12 [kai trankia prie Batumo. Už tai pagelba įstengs taip lengvai iš rusų Kaukazo armijos, sako, nija, negali giliaus Vokietijon kai sekantį pranešimą nuo vyiš
Trebizondo ir Erzerumo ir
kų
milionų. Vokiečiai Prancūzijoj 1 žinios Petrogrado skamba visai Įveikti Carranzą, kaip įveikė Hu- kad pasitaikė nedideli susirėmi- leistis, pakol Prūsija nebus ap- riausio rusų armijos vado:
priešakinės rusų sargybos buvo
ir Belgijoj turi 2,500,000 kareipriešingai. Sulyg tų žinių, ru- ertą. Naujai išrinkto preziden- mai netoli nuo Batumo guberni- valyta nuo vokiškos kariumenės.
"Rytinėj Prūsijoj mūšiai nesi- priverstos atšokti atgal. I'as pavių. Buvo ten suviršum 3 mi- sų kariumenė užėmė jau ne vie- to generolai su 15,000 kariauto-; jos.
Stipri vokiečių armija Frusų Lie- liauja Stalupėnų apielinkėj. Mū- rodo. kad turkai rusus ištikro sulionai, bet pusė miliono jau žuvo ną vietą Turkijoj. Išsyk gar- jų ištraukė prie viso krašto sos- Sulyg turkiško aficiero, paimto
tuvoj galėtų užatakuoti iš šiaurių šiai eina už eilę ežerų, kurie pri- mušė.
mušiuose, arba nelaisvėn pakliu- sinta buvo, buk Turkijoj prieš tinės, miesto Mexiko.
Mieste, belaisvėn, turkų kariumenę veda j pietus linkui Varšavos, ir cen- klauso prie rytinės grupos Mavo.
Francuzijon Vokietija pa turkus sukilo armėnai, o rusai kaip sako, yra 40,000 kareivių, vokiški aficierai.
tralinė rusų armija ties Kališu zur ežerų.
Mušis apielinkėse
Londonas, lankričio 16 dieną
siuntė 56 korpusus.
Ant visos užėmė Armėnijos miestus Erzė- bet dar nežinia, ar visi tie kaf aikrašėio HaiU- Mail
tuomet atsirastų kritiškame pa- Soldau taipgi eina.
koresponrnušio linijos franeuzų yra 3 mi- tum ir Wan. Kurioj todėl
pu- reiviai ir jų vadovai palaikys CarNiš, Serbijoj, lapkričio 12 d. dėjime, nes jos užpakalis pa"Apielinkėse Thorn vokiečiai dentas iš Petrogrado per^ergsti
Lonai, pusė miliono anglu ir ko- tsėj yra teisybė, sunku ji tu raozfe
Šeši batalijonai austrų infante- kliūtų pavojun.
pradėjo užpuldinėti, bet jų ata- Anglijos gyventojus, sakydamas,

Dideji

Kare.

Iš Kares Lauko.

*

,

kad

talkininkai turi prieš save
"Stiprios rusu jiego- slenka pir-'
milžinišką užduotį ir kad Angli- įnyn dešiniuoju krantu upės \ išlos. I
jai reikė;- išsiųsti karėn visą ka- Siame mušvj męs paėmėme 4ri
riumenę, kokią ji tik i^ali su- vakar dienos 5()0 nelaisvėn ir \\/.linkti.
griebėm 10 kulkasvaidžių.
"Prie \Yloclawek, kur mūšiai
kad
nurodo,
Korespondentas
ėjo
rusams užims č.ielus
mėnesius, nuo keliu dienu, pagalios męs supakol jie galės pasiekti Berliną si laukėm*! persvaros. Keletas ruir sako, kad jeigu vokiečiai hu- sišku
korpusų, kurie mums priešitu išstumti iŠ dab.rtinių savo po- nosi,
tapo nuvaryti atgal net už
ricijtj, tai jie gali pasitraukti at- Kntno.
gal ; nemažiau stiprias pozicijas, "Sulyg iki šiol gautų pranešimų,
kurias jie savo užpakalyj pri- męs paėmėm 23,000 belaisvėn ir
rengė.
uzgriebėm (langiaus negu 20 kulkasvaidžių, lygiai ir tulą skaitlių
Paryčius, lapkričio 16 d. Noru kanuolių."
nepranešta ofieiališkai, bet gerai
informuoti žmonės -ako, kad atvykimai japonų pagelbon francuzanis

ir

anglams

bei

belgams

yra

laukiamas diena nuo dienos hnnJaponų
cuzij uoste 'Marseillcs.

pagelba susidėstanti daugiausiai
artileristų, juos partraukiama
prie mil/.iniškų kanuolių, lc-.iriaS
naujai padirbta Anglijos ir Prancūzijos dfrbtuvėse. Šios naujos
kanuofės, sakoma, busią lygio:,
milžiniškoms vokiečių kanuo'.ėms
ir jas manoma labjausiai vartoti
Belgijoj.

iš

Konstantinopolis, lapkr.

16

lytėtas; jo perdėtinį atlankė

sigriebė,

d.

praneša,

karės

Įveikusi

ry-

sulaužymu,

į

*

v

Thorn, išvydavo rusiškų kazokų

nedidelius pulkus iš Soldau, bot Daugumas spėjančių vis-gi maįvaryti stipru kaltą rūsy armijon dabar rusų užėmimas Soldau busiąs r.o, kad vokiečiai bus Įveikti.
\ i-.li>>. paupiais,—o sumušimas ruAnglijos ministerių pirmininpastovus, ties iŠ M lavos permesta
su tie> V\ loelawek ir
Lipno paro- per rubežių Prūsijon stipri rusų kas As(juith aiškino parliamente,
jog kilusi Europoj karė trauksis
do, kad jie tą pasekmingai daro,— jiega.
matai galima tikėtis, ked rūsy įsiverOficialis rusų pranešimas taipgi trumpiau, negu jos pradžioj
nyta
žima- frusu Lietuvon vėl turės sako, kad vokiečiai skubiai
pradėjo
Anglijos kariškoji valdžia matttom laiku -ustoti.
trauktis iš miesto Angerburg, kur
no, kad karė pasibaigs vokiečių
le^pt-ratiški mūšiai buvo ėję nuo
:;umušimu ir P.erlino paėmimu
Beriinas, lapkričio 16 dieną. kelių dienų.
Pranešime sakoma,
1917 metuose.
Oficiali- vokiečių apskelbimas, iš- kad
rusų sunkioji artilerija laimėAnglijos karės ministeris ir geleistas šiądien, sako:
jo muši šioj vietoj.
riausias jos generolas, lordas
"Mūšiai rytuose (t. y. Prūsų
Laikraščio Beriiner Tageblatt koKitohener, užimdamas įninisicrio
Lietuvoj ir Lenkijoj) eina l>e per- rospondentas
Stalių>ėnų praneša, vietą karc-i prasidėjus, apreiškė,
traukos.
Vakar mušu kariumenė kad visi kaimai,
per kuriuos jis
jog vietą palaikys, kol vokiečiai
atmušė priešą apielinkėse j pietus
prrėjo. yra tušti—gyventojai iš- r.cbus Įveikti; ministerių
jis bunuo
Stalupėnų. Kariunienės iš bėgiojo. Traukiniai Į Karaliaučių
siąs tris metus, o gal ilgiau.

pasiseks

Tai išpuola beveik penkta <lalis visų Vokietijos

viskas

gyventojų,

skaita'nt

moteris, vaikus ir senelius, o tų kariutncnėn šaukti
negalima. Pašaukti tarnauti kariumenėn penktą dalj žmonių ne-

lengva, nes ir eilėse tų pašauktų
juk yra silpni, serganti, kurių
kariutncnėn imti negalima. Jeigu ir kiti kraštai siųstų tokį jau
nuošimtį vyrų karėn, tai turinti
dvigubai daugiau gyventojų Rusija galėtų pastatyti ir kareivių
RUSAI GALICIJOJ.
dvigubai daugiau, o Anglija ir
jos kolionijos dvigubai daugiau
Nors austrų ir vokiečių jau
negu Kusija, arba netoli tiek,
nekartą buvo pranešta, kad ru- kiek
Vokietija išviso turi gyvensai ne tik iš Galicijos, bet ir iš
tojų. Išviso skerstųsi apie 85
Bukovinos tapo išvyti, bet jie
milionai žmonių. Bet tąsyk lauGalicijoj ir Bukovinoj kaip lai- kfii liktų neapdirbti,
per kai ir
kėsi, taip ir laikosi; priešingai, besiskerdžiantiems maisto*
privakarinėj Galicijoj nužengė to- truktų, nes nebūtų kam
jį
paliau, atsirado jau Krokavo apie- mpinti ir
pristatyti ant mūšio
linkėse. Visur, kur rusai ateina,
lauko. Todėl, turbut, ir Vokieten įveda jie savo tvarką.
tijos neva oficiališkos skaitlinės
Per Lvovą Rusijon, į apielin- nesitinka
su
teisybe, valdžia jas
kes Vladivostoko. Siberijoj, rugarsina vien gązdinimui Vokietisai gabena belaisvius.
Lvovan
jos priešų, kaip ūkininkas baiatkanka pulkai kaimiečių nusidyklėmis nuo savo daržo gązdipirkti degtukų, bet sunku gulti, ra žvirblius.
Penktą dalį \ i-ų
o be
degtukų galicijonai nemoka gyventojų pasiųsti karėn
yra
ugnies susikurti, todėl žmonės raug sunkiau,
negu tai pasakyti.
žalias
burokus ir
laiką užsilaikyti, išdeginta, išir išplėšta suviršum dešimtis tūkstančių namų ir dvarų.
Nuostolių žmonėms čia pridirbo
ant 56 milionų
rublių.

tinė dalis Vokietijos yra sujudusi V • ikietijrjf
tas nieko bendro su neutrališkuLondonas, lapkričio
dieną. reikalams. Paskirta išviso 1,125
dėlei gręsiančio pavojaus ir gyAustrijos kariumenės genero- mu neturi. Visose vokiškose karKariški rusu ir vokiečiu štabai abu įnilionai
doliarių. Karės pradžioj ventojai iš
Silezijos bei Poznaniaus las Auttenberg sako, jog nieks kiamose Chicagoj vokiečiai uždu praneša apie žymius laimėjimus
buvo
jau
paskirta tam pačiam tik- provincijų,
palikdami savo namus, įspėti negali, kaip ilgai trauksim kimusiais balsais, teisybės nežiant ilgos musių linijos
Lenkijoj. slui 500 milionų doliarių, bet dikarė, bet vis-gi ji negreit pasi- nodami. kėlė smarkius protestus
bėga Vokietijos gilyn.
Rusai, kaip parodo atėjusios žinios, desnė
jų dalis jau išėjo. Karė
Suskubinti susitaikymą prieš amerikonų norą sužinoti teiį Daily Mail korespondentas iš baigs.
jau spėjo suspausti Krokavą savo šiuom laiku atsieina
Anglijai apie Petrogrado, rašydamas apie pasku- galėtų vien *t<>ka pinigu. Bet sybę apie vokiečių žiaurumus ir
ir pasekmingai atmušė 5 milionus
replėse
doliarių kasdien. Bel- tinį energišką vokiečių užpuolimą, ;>inigus jau dabar baigia Austri- 1 ries laikraščius, garsinančius žiaustrų išsiveržimą iš Przemyslio, o1 gijai Anglija paskolino 50
ja, o Turkija jų nuo senai ne- nias apie tuos žiaurumus.
milionų sako:
vokiečiai bjauriai įkando rusus ir
Lnri: gyvena ji vien paskolomi.-;
Serbijai 4 milionus doliarių.
"Vokiečiai
Bet tylėjimu, išsikalbėjimais,
padarė stiprią kontrThorno apielinkėse abiejais pakrašVValteris Long, unijistii deputair dabar karei kiek pinigų davė
draudimu kalbėti teisybės už-demonstraciją, norėdami atitraukti J
čiais upės Visios.
bet ji pati turi pitas, sveikino Lordą Kitchejier ir rusus nuo Soldau
apielinkių. Iš jai Vokietija,
slėpti negalima. Apie vokiečių
Vokiečiai sutraukė dideles jiegas
Nesenai Vokietinigus
užtikrino, kad darbo unijos viso- to
taupyti.
karštas mušis išilgai
žiaurumus dabartinėj karėj liudiišsivystė
ir
Thorn
Posen
ir'
tarp
tvirtovių
nuo savo piliečių
mis jiegomis rems Anglijos pusę.
prašė pasko- ja išdeginti Belgijos ir Prancū60 mylių frontą. Mušis siaučia atit ja
stumia sias jiegas Visios paupiais.
los 1,500,000,000 markių; žmonės
zijos, taipgi Lenkijos ir Lietuabiejų upės Yislos krantų apie 30
Prie miesto Wloclawek (žiur. ant
D.
pasiūlė
4,500,000,000. Tai galėtų vos
Washington,
C., lapkričio
kaimai, subombarduotos bažmylių nuo Tliorn.
"Lietuvos" žemlapio), sulyg vokiš- 16 d.
Austrijos ambasada Wash- "Vokiečių jiegos susideda iš tri- dar dusyk tiek pasiskolinti, o jei- nyčios, mokslo įstaigos, istoriškų pranešimų, vokiečiai atmetė at- ingtone pagarsino turinj oficialio
gu karė užsitrauks, gal pinigų 1> i
rūmai, išplėšti arba sudeginti
jų korpusų: Karaliaučiaus, Allengal kelis korpusus net už miesto ustrų paskelbimo, kuriame
prireikti
daugiau, o gauti jų nesakoma, steino ir Danzig. Didelės vokiečių
ir muzėjai.
knygynai
Senovėj
Ktitno, paėmė nelaisvėn 23,000 ru- kad 5-oji ir
bus iš kur.
6-oji austrų armijos atvadovas Attila
renkasi
laukinių
hunnų
armijos
apielinkėse Thorn,
sų ir užgriebė daugiaus negu 20 metė
atgal visą serbų armiją, kuri Posen ir Breslau, ir tik didžiausiam Anglijos kariškoji valdžia sa-' su pasididžiavimu gyrėsi, jog kur
kulkasvaidžių sykiu su keletu ka- atkakliai po kelis sykius mėgino
ko, kad karė gali tik už metų
jo arklys nužengs, ten žolė nereikalui užėjus vokiečiai trauks čia
11 uolių.
Austrija busianti ?ugs; vokiečių giminaičiai vanatsilaikyti. Montenegrų armija, daugiaus kariumenės iš Prancūzijos pasibaigti.
Tas parodo, kad vokiečiai vėl
įveikta žiemos pradžioj, bet Vo- dalai net
sulyg šito pranešimo, tapo įstumta ir
į patarlę inėjo dėl naiBelgijos.
iš
užtaktikos
kietija ilgiau laikysis. l'avasa- kinimo visko, kį kur patiko. Roperėjo
atsigyn:mo
į
atgal j Montenegro ir atakuoja
ryj Vokietijos kariumenė bu5 su-; dosi, tas senovės laukines, nuožpuolimą. Tikslas jų yra aiškus:' dabar Krivosje, "etoli Grabovo.
Londonas, lapkričio 17 dieną. drutinta.
i mias tautas nori
j it- mėgins vėl stipriai spausti ant į
mėgdžioti šiąŽinia iš Pretorijos, piet. Afrikoj,
centralinės
rusų
armijos dešinojo
dieniniai civilizuoti vokiečiai.
Paryžius, lapkričio 16 d. Ku- sako, kad,
DeVVet.
sukilusių
gen.
sparno, kad vėl pastatyt pavojun nigaikštis Trubeckoi išleido atsiVOKIECTŲ ŽIAURUMAI
sužeistas į galvą.
Vokiečių atsilankymo ir jų
vadas,
boerų
tapo
ir
kad
budu
Varšavą
trakiu
pri- šaukimą prie visų rusų, kad skužiaurumo ženklai yra ne vien
LENKIJOJ
versti rusus pasitraukti iš Rytibintų su pagelba sunaikintam LenBelgijoj ir Francuzijoj, bet taipnės Prūsijos, kur rusai pasekminKAIP ILGAI TRAUKSIS
kijos kraštui. Jis sako, kad tik
\ okiečiai karės pradžioj visam i gi Lenkijoj ir
Lietuvoj. Lenkigai vėl pradėto veržtis gilyn.
KARĖ EUROPOJ?
vienam Kališo miestui vokiečiai pasvietui skundėsi ant jų priešų jos miestai, kuriuos vokiečiams
Kad vokiečių padėjimas Prūsų darė 8 milionus
neva žiaurumo: pirmiausia kalti- pasisekė
doliarių nuostolių.
apvaldyti yra išdalies
Lietuvoj pasidarė kritiškas ir rei- "Lenkija yra rusiškoji Belgija,"—
Laikraščiai talpina žinias apie nu belgus, paskui francuzus, o išnaikinti.
Iš didelio Lenkijos
kalaujantis greitos pagelbos, apie Į jis sako savo atsišaukime.
pranašavimus visokių žymių as- ant galo rusus. Mat ypač rusai miesto Kališo liko tik krūva griutai imrr.do telegramai iš Petrogra-I
menų apie tai, kaip ilgai trauk- karėse pagarsėjo savu žiaurumu, >. ėsių. Išnaikinti ir
išplėšti mies'lo, i> kurių matyt, kad rusai jau
Petrogradas, lapkričio 16 d. sis karė, kilusi Europoj: bet, tai juos parankiausia buvo kal- tai Wlocla\vek, Petrokov, Ratrečiu sykiu užėmė svari ų geležin- Oficiališkame
kad nieks negali ži- tinti ir kitos tautos
rusų pranešime sa- suprantama,
gali tam ilom, čenstacho\v ir kiti. žiaukelių punktą Soldau ir kad vokie- koma, kad Soldau jau trečiu sykiu noti tikrai, kaip ilgai ji trauk- greičiausia patikėti. Kaltino jie rumuose, kaip patvirtina valdžių
čiai buv<» priversti pasitraukti į
ieokių žymių veikėjų iš- rusus, buk pas belaisvius, net žinios, taipgi neturinčių reikalo
tapo rusu užimtas. Du sykiu prieš sis;
vakaru- nuo Angerburg, tarp M a- tai vokiški
reikštos
nuomonės yra jų asa- pas
augštus aficierus jų kiše- i'.eluoti privatiškų žmonių laiksustiprinimai, atėjusi iš
zur ežerų.
biškos, bet jos gali neišsipildyti. niuose rasta
si raščiai,
vien
susidevokiečiams

12,000.000

griauta

16

jeigu

ten

2,500,čxx>

Išviso....

išnaikinta.
Naikino katalikų bažnyčias katalikiškiausioj! Austrijos kariunienė. Pietinėj Liublino gubernijos
dalyj, kur austrams pasisekė tulą

1

Vienok

Landštur-

mo

'Negeriau elgėsi Lenkijoj ir
Vokietijos draugės, katalikiškos
Austrijos kariutnenė. Kur tik
jos kariunienė, ypač vengrai, pri-

Turkijos sultanas išleido prokliamaciją j savo armiją ir laivyną.
Joj sakoma, kad Anglija, Prancūzija ir Rusija privertė Turkiją stoti karėn.
Toliaus, šaukdamas visus "vienius Mahometo
pasekėjus"
stoti "šventon" karai,
jis sako:
"Mūsų kareivių šventa pareiga
yra užpulti priešą narsiai, kaip liūtai, nes ne tik tnusų šalies ateitis,
bet ateitis 300 milion.
musulmanų
priklauso nuo šios pergalės.
"Didvyriškumas, apreikštas tnusų kareivių iki šiolei, yra didžiausiu prirodymu to, kad
musų priešai

naujas milžiniškas kreditas

Landšturmo.. 840,000

Neišmokyto

vas.

16 d.
Popiešiądien išleido savo enciklibus sunaikinti. Milionai musų paką, kurioj jis kviečia kovojančias tautas p'ic susitaikinimo. sekėjų meldžiasi už mus. Pirmyn,
visados pirmyn 1"
&ioj enciklikoj popiežius nurodo
į keturias priežastis, kurios, suRotterdamas, lapkričio 16 d.
lyg jo nuomonės, iššaukė šią kaVokiečiai pradėjo taip sunkiai
meitikros
Stoka
rę-: i)
abipusės
lės tarp žmonių, 2) Paniekinimas spausti Antueroeną. kad išrodo,
valdžios, 3) Neteisingumas vie- ng jie norėtų žmones įvaryti desI
Photos copyrigbt, 1911 by American Press Associatlon.
no-;
Hiasos žmonių sulyg kitos peracijon. Iki šiolei vokiečiai buvo
kliasos ir 4) Ta aplinkybė, kad uždėję ant Antvverpeno karišką
MIRTIES VIEŠPATIJOJE.
šiais laikais žmonijos tikslu yra kontribuciją, sulyg kurios miesto
Viršuje: Francuzų artilerija prie Arras, Francuzijoj. Ratik materijaiiško, žemiško gyventojai turi kasdien užmokėti
vien
tu apvestas aficieras temija priešą.
vokiečiu užlaikymui po 9 milionus
gerbūvio 'pasiekimas.
Apačioje: Belgai, pasislėpę už greitai padarytų barikadų,
doliarių. Dabar, apart to, jie
laukia vokiečių ateinant.
Londonas, lapkričio 16 d. Ži- dar pareikalavo, kad miestas prinios, atėjusios iš Kopenliageno, statytų kasdien po 8,500 butelių
Plocko gub. Naujas vokiečiu už- n'iikds Witting mano, kad kar? skirti
tarptautišką ncutrališkų
j
praneša laikraščiui Daiiy Mail, vyno, 85,000 cigarų, 250,000 cigafrontas yra išsitęsęs ant trauksis labai ilgai ir ji nepasi- kraštų
puolimo
ištirti vedančių
komisiją
kad vokiečių kariškoji valdžia pa- retų, 3,500 svarų tabako ir
pašarą apie 300 angį.
Šis vokie- baigs. 1^1 įyjbus suvisu
ir priešingus sumylių.
žiaurumus
karę
išnai-j
Lietuliepė gyventojams Prūsų
3,500 arklių.
čių sparnas, kaip rodosi, pradėjo kinta Vokietija, arba Anglija, i tarimams pasielgimus, tai vien
voje, kuomet tik rusai prisiarčiupinėti, kur jam butų patogesnis Yokietija'.'tcarėn galinti dar stum- vokiečiai prieš tyrinėjimą protestins jų vietosna, apleisti namus,
Londonas, lapkričio 16 dieną. kelias ir
tavo ir koliojo prezidentą \Vilkurioj vietoj rusų frontą- ti 3 milionus kareiviu.
paimti su savim visą turtą ir gy-' Anglijos parliamentas šiądien vienBuvįs
yra
silpniausis.
Prancūzijos prezidentas j soną už tai, kad jis nuo belgų
vu'ius, o namus sudeginti, idant balsiai tižgyrė nutarimus, sulyg kuFallieres
į
mano, jog karė dar tik komisijos priėmė pasiskundimą ir
rusai neturėtų kuom maitintis
ių karės ministeriui Lordui KitcheDrtr praeis daug mė kad priėmė ir pačią komisiją.
16
prasidėjo'.
Londonas,
lapkričio
dieną.
Daugelis kaimų, sakoma, jatf taip ner duodama dar visas inilionas
kol ji pasibaigs.
l i;iucu;' Prezidento
nešiu,
iš
Daily
Telegraph
kroespondentas
pasielgimą vadino net
ir padarė.
naujos kariumenės ir paskiriama Stockholmo
kad visa
neutrališkunm
v.ija padės ginklus (ik
nors

Rymas, lapkričio

žius

vien[ Išmokyto

pats vokiškos kariumenės vado-

nukapoti pirštai

Vengrijos

valgo

bulves,

kitokias
daržoves.
Kerosino
krautuvės tapo uždarytos, nes
kerosino nėra; nėra nei kuro.
Rusai ant geležinkelio stoties
Lvove kasdieną pardavinėja dau-

IS AMERIKOS.

PARDAVĖ KALĖJIMĄ.
kaimiečiams
konfiskv tus
Noank. Conn.
Miestelis Xoproduktus. Su lenkais rusai, neConnecticut
ank,
valstijoj,
parišskiriant kazokų, elgiasi gana
davė už S75 kalėjimą, nes tarp
žmoniškai, bet su žydais ceretno-

giau

gyventojų nuo senai prasižengimų nebuvo, todėl kalėjimas pasirodė visai nereikalingas. Už pečių gavo $6.87, o už matracus
$1.25.

riju nedaro, jiems keršija už prielankumą vokiečiams.
Rusijos paskirtas kariškas Cialicijos gubernatorius išleido savo
įpadavadijimus. Uždraudė be jo
•cenzūros
leidimo talpinti laikraščiuose žinias apie kariumenės
pasikrutinimus ir kritikuoti darbus ir veikimą Rusijos administracijos; perkratinėti kariškus,
politiškus ir viešus reikalus. Už-

PRANAŠAUJA

GERUS

LAIKUS.
Philadelphia, Pa.

Bankininkų
perdėtinis George B. Cakhvell iš
Chicago pranašauja gerus laikus,
kurie neužilgo bus Amerikoj.
drausta spausdinti ką nors be
Po kelių mėnesių apsist :imo, ii
cenzūros
leidimo.
Uždrausta
dabar palengva pramobedarbių,
knygų pardavinėtus pardavinėti
ir prekyboj prasideda krutėnėj
ir
knygas rusų
rusinu kalbose
išleistas ne Rusijoj (rusinu kal- jimas. daugelis dirbtuvių priima
boj iš'eidinėti svarbesnių raštų daugiau darbininkų. Dirbtuvės
didelius užsteliavimus iš
neleidžiama; rusinu spauda dar gavo
I ietinės Amerikos.
Kaip užtikir dabar uždrausta Rusijoj). Virina p. Cald\vel!, darbų ir pinigų
sos tokios knygos
turi but su-

sekančiuose
metuose
netruks
valdžios nurodytoj vietoj.
Amerikoj.
Uždrausta pardavinėti ir išdavinėti knygas kitokiose kalbose,
AUTOMATAI LAIKRAŠČIŲ
jeigu turinys jų neprielankus RuPARDAVINĖJIMUI.
sijai, os valdžiai ir msų tautai,
St. Louis, Mo.
Miesto taryUždrausta teatruose lošti kokioj
j
bon Įnešta reikalavimas uždrausti
nors kalboj veikalus neperleistus
ant gatvių vaikams pardavinėti
Rusijos cenzūros; rengti paskailaikraščius.
Vietoj rėkaujančių
tas ir koncertus be leidimo rusiškos policijos. Uždrausta kruto- vaikų leidėjai galėtų gatvėse paautomatus, iš kurių prateatruose
mų paveikslų
rodyti sistatyti
eiviai galėtų laikraštj imti. Bet
filmas, neperėjusias per rusišką
Cenzoriai Galicijoj yra prieš tai, turbut, protestuos ne
cenzūrą.
rusiškos policijos valdininkai. Kas vien vaikai, bet ir laikraščių leidėjai. Vaikai dažnai Įbruka laiktuos
ciėtos

peržengs
gubernatoriaus panet pirkti nenorinčiam; ne
davadijimus, bus baudžiamas ka- raštį
ienas praeivis, kad nuo prikilėjimu iki 3 mėnesių, arba 3.000
busio vaiko atsikratyti, perka
iublių. Taigi Galicijoj įvesta too iš automato
laikraštj,
nepirktų.
kia jau tvarka, kokia prieš karę
buvo Rusijoj sustiprintos apsauNUMIRĖLIS ATSIRADO IR
gos apskričiuose.
TUOJ SAVO PAČIĄ
\

VOKIETIJOS

KARIUMENĖ.

APDAUŽĖ.
Louis, Mo.
Nesenai čia
upės išgriebė prigėrusį vyrą.

St.
iš

Sulyg oficiališkų žinių, Vokie- Cecilija Breen p.igėrėlj pripažitija gali išviso pastatyti 12 mi- no savo vyru ir jį
palaidojo, o
lionų kareivių nuo 17 iki 47 me- paskui iš
assekuracijos ui-augotų. Skaitlių tą leitanantas Rati- \ ės atsiėmė
$1,000 jo pomirtinės.
man šitaip paskirsto.
Porą dienų vėliaus į restauraną,
Kareivių kur minėta neva našlė valgė pie27 korpusai veikiančios
tus, visai sveikas atėjo jos vyras,
kariumenės, kiekvienas
ir kad prirodyti jai savo sveikatą
korpusas po 40,000
ir tvirtumą, tuoj ją gerai apdau1,080,000 žė.
kareivių
Assekuracijos gi draugovė
27 korpusai rezervų.... 1,080,000 dabar
reikalauja sugrąžinimo iš108 Land\vehro divizijos
mokėtos pomirtinės. Bet jos da-

auksiniais žierlais, laikrodėliai ir danti iš azijatiškos kilmės ma4
(po
regimentus,
lį moteris jau išleido, todėl %<umašnelės su pinigais, išimti iš Lfyarų honvedų regimentai nesi16,000 kareivių)
1,728,000 c^rąžinti negali.
100,000
užmuštų kareivių kišenių. Kal- duoda vokiečiams save pralenkti Land\vehro artilerijos
bėta buvo apie: neva kazokų nuLand\vehro
iš
kavalerijos, j00,000
Čenstachowe, nors, kaip
tyGAISRAI.
kapotus 1/rusų Lietuvoj moterių rinėjimų pasirodė, kokiam tikslui 23 regimentai pėksčioFairmont, Va. Sudegė čia nair merginų krūtis, lyg iš to ka- pačių vokiečių šūvių užmušta 5
sios
artilerijos (po
rnai negro Robert Glass. Sudezokas kokią naudą ištraukti galė- arkliai, vokiečių
vadovas ant
2,000
kareivių regigė penketas buvusiu namuose
46,000
mente)
tų? Laikraščiuose atsirado keli miesto gyventojų uždėjo 20,000
....

..

straipsniai apie

tuos

Vokietijos rublių kontribucijos

ir

10

arklių

priešų žiaurumus, patvirtintus ne- sugrąžino. Iš miesto Vokietijon
va
vokiškų aficierų, bet, mav> t išgabeno 1,000 gyventojų. Ant
aut tų aficierų pasakojimų .ieelaimės, ant gatvės paskui rado
galima buvo remtis, todėl naskui r.ežinia keno užmuštus penkis
ir kaltinimai muilo, tyrinėti kal- vokiškus šaulius. Vokiškos ka
tinimų teisingumą nieks nemėgi- riumenės vadovas už tai prisakė
no, nors tyrinėjimams kaltinamu ■>uimti visus trijų arti tos vietos
\isai nesipriešino.
esančių namų gyventojus ir kas
V
z tai, kada Amerikon atkako
:lešiintą sušaudyti, bet juos per\ akarų 1'rusijos
pasekmingai prie- yra tižgrijsti pabėgėliais.
Kavos
ant vo- sergėjo, matyt
Francuzijos
užsienių
komisija
belgu
lenkas, kareivis
pasiskųsti
šinosi rusų pirmyneigai ties Soldau
Žinios, ateinančios j Petiogrado ministeris M. Piehon mano, kad
bažnaikinimo
ir
žiaurumo,
kiečių
pasisekė
jiems
pabėgti.
ir po'pasekmingo mūšio ties miestu
laikraščius, nurodo, kad vokiečiai karė bus labai kruvina ir traukir mokslo įstaigų, sušauir
nyčių
Į
klioštorių
prie stovinčios
Lipuo nuvarė prięša atgal linkui pradeda pamažn progresuoti išilgai sis
ilgai.
ir vaikų; kada ant kalno
kareiviai
oinėjimų
moterių
bažnyčios
J'locka
ir
liniją tarp upiy Vi»lo« ir
Vokittijos baokioialq|
laikraščiuose pakelta patarimas nėjo; tftdėl klioštofjus išliko no-

23

(po 2,000
gimente)
Geležinkelininkų
Telegrafo kareivių
Orlaivininkų

46,000

10,000

1894

ZfTVOI

600,000 kai čia
1,080.000 Streikas

m

streikavo S mėnesius.
likosi praloštas.
2mn

įėms teko vargo

250,000

atsargos
• •••••

Amstcrdam, N. Y. Vietio> dirb(kokios? Red.) darbinin-

tuvės

ir

m.

Landvvehros

Antrosios

18,000
250,000

liuosnorių
Atsargos rezervų
Liuosnorių
Pašauktieji 1898

IS DAE30 LAUKO.

24,000
....

"I raino kareivių

Kareivių

vaikų. /

regimentai
kareivių re-

rezervų

pamatyti,

ir

tum-

1,000,000 ios iš to viso kentėjimo nieko.
500,000 Kai-kurie streikieriai buvo patraukrej" li teisman ir nubausti^po kelias

• • • •

750,000 kšimts doliaii^
<

te

Darbai eina palengva. Vieno- Apie
dirbtuvėse dirbama visos dienos, •Vii

tai vėl

gali paliudyti

jausmų garbintojo

kitoje—po

ano

lai:

šaus, jeigu jis neatsitrauks nuo du(ialop šovė i duris, idant išgąsdinti, l»et kulka, perėjusi per
luris. pataikė Šimkui i galvą ir
<
ant vietos užmušė.
iaspadmė mislino, jogei tai buvo l.J"> latras, norintis įsilaužti Į vidurį. Šimkaus ji
nesitikėjo ir jo l>also nepažino, nes
i jos lietuviškus klausinius jis atsakė angliškai.
Matomai, vienas

šonkauliai

riu.

2-3 dienas. Važiuoti j Ir k'.cos
narįs, kurios
čia iš kitur darbo j ieško m
nepatar- susipažinti su

turėjo nelaimę*
"burdingbosiu." Ži>

tina.

I/iti sakant, laisva meilė praklJo
Lietuvos Sunus. muši ir turėjo greitai pasitraukti

T
H'ash. Darbai nelabai gerai eitia. I'sančios čia lentų
pjovyklos dirba mažiau negu paprastai—8 valandas j dieną. M o
kibtis už darbo valandą siekia nito
(». A*. A—is.
\?y2c iki 25c.

Raymond,

Vtiea, X. Y.

taip

ir «cia

Darbai

kaip kitur,
nepergeriausiai eina.
Grinoriiis.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IS SCHH NECTA D Y, N. Y.

lis

Antroji šios tragi-komedijoi} cto
jau buvo banke kitą dienį i£-

ryto.

Ta pat

porelė atėjo atsiimti

$300
Muntj Jonas, ar Antanas, buvo šį kar
fą jau svarbia figūra—pačiu "bur
neva

savo

pinigu—apie

kitą palaikė llž vagį.
Šimkus čion gyveno jau apie tris

lingbosiu." Bet—ar jisai netli'
gabumų "burdingbosio" rolei loš
ii, ar išvaizda pas ji jau tokia be
jalo burdingieriška, ar bankininke
*'ytrūmas žodžiu, banke porelė li
kosi kuone areštuota; išgelbėjo tik

metus, bet

dėdavo;
ką žino,

ir

nieku

daug neužsiapie ji mažai kas

yra nuo 12 iki 2U

(beveik angl. myl.) į valandą. Sale bevielio telegrafo, tos
valtjs turi dvi kanuoles ir apie 6
dūdas torpedenis leisti.
Jeigu timazgų

kėti

minėtatnjam laikraščiui, tai
Anglija turinti apie 100 povandeninių valčių; Vokietija gi tik 39.
"The Review of Kevieus"
šiaip
apipiešia povandeninę valtį (liuosai versta):
I
"Priešingai tam, kas rodosi

jeigu neimtų buvusi atknygutė, tai nei jo abelna nuomone, normalis povanniekas
pravardės
nebūtų žinojęs. leninės valties stovis yra ne gelčia
kai-kurie
Jį
pažinojo po vardu .nėje, bet ant vandens paviršiaus.
"\Yilliam," kiti vadindavo "Joe.' Kuomet valtis patėmija priešą, tai
Darbavietėje gi buvo pasidavęs ji.-< išpučia reikalingąjį skaitlių

;eros širdies krautuvininkas, ban<icriaus pažjstamas, kurisai buve
utom laiku banke ir,
deja, šiaip-

"Joe Zinkus." Kalbama, buk jis oro rezervuarų ir nusileidžia žeturįs kokį ten giminę \Tew Yorke, nyn. Kuomet valties dcuis stovi
bet pavardės niekas nežino. Jeigu lygiai su jūrių paviršium, bokštas,
kas apie jį, arba apie jo gimines esantis dcug-maž prie laivo vidužino, tai praneškite Kaziui Krau- rio. yra vartojamas priešo lėmijičunui, 403 Lyon building, Seattle, mut. Prisiartinusi prie priedo, val\Vash., kad galima butų atiduoti tis nusileidžia, kol nėra visiškai paskendu^i, ir tuomet periskopas vra
jo turtas įpėdiniams.

taip mokėjo

lietuviškai (anoji porelė visai nežino anglų kalbos).
Šiaip-taip išsisuko be "polys-steišino." Ir užsibaigė taip nelaimin-

K.

Klimatinis.

padėjimą Lietuvoje
šelpkiek galima, tuos nelaimingus

vartojamas tėmijimui.
"Nedidelis valties
retai viršijantis 15

mušu brolius ir seseris, kurie ir
IŠ M1HVAUKEE, IVIS.
kurios nukentėjo nuo dabartinės
SLA. 177-tos kp. paskaitos.
karės.
Publikos prisirinko pusėLietinai.
Susirinkimą atidarė p. F. tuvos šelpimas. S [.A. 177-tos kuoBubliauskas, kuris buvo šio susi- pos lapkričio 8 d. laikytame susirinkimo surengimo komiteto nariu. rinkime nutarta surengti visą eilę

PO VANDENINĖ
KAIPO

V AL TIS

KARKS

ĮRANKIS.

greitumas,—
mylių j valandą.—ir sunkumas pataikinti torpeda j greitai einant j karės laivą,
ypatingai ištolo, yra neparankumai,

kuriais povandeninė valtis kariauTaipogi, jinai turi nebūti pada- gauta laike nardinimosi, kam reisu kalinga keliu minutų, laike
su

ja.

vedėju likosi išrinkta p. paskaitų. Tam tikslui išrinktas
A. Gudzinskas, kuris, kaipo buvęs komitetas, kurin i nėjo pp. S. DieBrooklyno seimo delegatu, trum- medis ir A. Jankauskas. Manopai paaiškino apie seimą ir rei- ma, kad šisai naudingas sumanykalingumą pagelbos Lietuvai. Ant- mas pasekmingai Įvyks ir kad prie
ras
kalbėjo p. M. Strikolis iš jojo parėmimo prisidės visa susiAmsterdam, N. Y., temoje: "Ko- pratusioj! Mihvaukee lietuviu dadėl didžiausios karės kjla ir kam lis.
50LDIERS PLUCKING CHICKČNS-rtOTE SOLDIER.
PPrPJiy*^°IE
WITH IRON CCOSS
OF GERMAN 5HRAPNE11 OH BARfi flEAR AMTWERP-"»
ZZFFECJ
[ sekant j susirinkimą buvo nuo
jos yra reikalingos." Kalbėtojas
Plotos (j) 1914 ar ąmericax prpss associationtaipogi ragino žmones prie apšvie- Sočiai Demokratų Partijos Lietuvių
Trečias kalbėjo p. J. skyriaus prisiųstas laiškas su paIŠ KARĖS LAUKO.
to> ir 1.1.
Semsis, apie karės baisenybes. kvietimu išrinkti kelis delegatus ir
Viršuje: Vokiečiu kariumenės priešakines sargybos būrelis, žiūrintis priešo.
Paskui p. K. Sparas, p. I. Gede- siųsti j konferenciją, kurioje bus
Apačioje: Ką padarė vokiška šrapnelė su kluonu r.rti
minas, p-lė O. Barauskaitė ir p-lė tveriamas komitetas rinkimui aukų
Antwerpeno.
K. Žukauskaitė patiekė, dekliama-1 nukentėjusiems nuo karės lieturiju. Aukų susirinkimo išlaidoms viams. Kuopa priėmė pakvietimą
padengt surinkta 87.12, iš kuriui ir delegatais išrinkta sekančios prakalbų praeitą metą LSS. kuopa. iš 160 akerių. 50 akerių žemės
|vadovautų Amerikos lietuviu vi$3.58 paskirta išlaidų padengimui,! ypatos: pp. j. A. Raukus, J. Ru- Jinai iškriko. Dar šiek-tiek gy- yra jau išdirbtos. Visa farma
suomenę." Toliaus Bobinienė, užo likusieji $3.54 eis j fondą gelbėji- kauskas, A.
Jankauskas, V. Stan- vuoja T. M. D. kuopa, bet, kaip yra aptverta gera dratine tvora. Isiniinusi apie
Brooklyno seimą,
mo
Lietuvos (Lietuvos Šelpimo pickas ir J. S. Vitkus. Tikimasi, girdėtis, ir šioji rengiasi prie mir- Ant farnios
yra puikus prūdas, ge- šiaip papasakojo:
"Sėdi,—sako,—
fondą? Red.). Priegto dar vie- kad ir kitos Mihvaukee lietuvių ties. Sakoma, atsiranda visokių ras namas iš šešių kambarių, nau- sale
manęs vienas vyrukas, visas
tinė moterių "Birutės" draugystė draugijos neatsiliks ir pasiųs savo priežasčių: tai Jonylos raštų ne- jas kluonas ir sodnas.
Nors nese- "dortinas," suodinas,
nagai ilgi,
paaukavo iš savo iždo Lietuvos delegatus j konferenciją. Drauge gauna, tai kito ko trūksta ir 1.1.
nai pradėjom gyventi, turime du
plaukai
nekirpti,
pučkuotas,
matyt
šelpimui 810.00. Vėliaus buvo iš- visi veikdami, be abejonės, daugiau Nyksta draugijos, bet linksmin- mulu, gerą vežimą, visus reikalin- nesveikas, nes
ir sėda, sukastoja
rinktas iždininku p. F. Bubliaus- padarysime ir, apart to, parodysi- tis vietos lietuviai moka, ypač su- gus padarus, dvi
karves, du veršiu, si į visas puses. Aš maniau, kad
kas, o sekretorium- p-lė K. Žu-j me, kad męs stovim augščiaus par- batomis po "pėdės."
Tuomet ir 24 kiaules ir dvidešimts dvi ožkas. jis nori
išeiti, bet nedrįsta manęs.
Išrinktas dar komite- tyviškumų tokioje
kauskaitė.
valandoje, kuo- "teatrus" ir visa kitą atlieka; vis- Dabar pradėjom jau sėti avižas. Aš atsistojau ir klausiu—ar tatas, susidedantis iš keturių ypatų: met reikia parodyti, kad męs ne kas smuklėse. "Besilinksmindami,"j Sausio mėnesyje čia sodinama mista nori
išeiti? Tai galite. Jip. T. Gedemino, p. A.
partizanais, bet visų pirmiausiai nekartą pabaigia sukruvintomis bulves, kurias gegužio mėnesyje sai sako—ne. Tada aš klausiu—Iš
čiaus, p-lės M. Bubliauskaitės ir: žmonėmis esame.
Tutis. | galvomis. Išryto atsikėlę neranda siunčiama j šiaurines valstijas, pas- kur tamista
atstovaujate? Sako—
kiš?niuose "pėdžių," ir iš čia visoki kui ant tos pačios žemės čia sodi- iš Bostono.—O
p-lės T. Petkunaitės. Komitetas
kokią draugiją atrūpinsis aukų rinkimu čia pat ant
nesusipratimai. (ieria ir galvas nama paprastai kornus, cukrines stovau j ate.—Socialistų.—O kok
ią
vietos ir aplinkiniuose miesteliuoIS RAYMOND, JVASH.
skaidosi, žinoma, tie, kurie dirba ir nendres ir t.t. Daržovės čia aušra tai kuopą, nes ir aš
socialiste.—Aš,
se, kur toki susirinkimai neįvyko.
turi už ką sportauti. Bedarbiai gi beveik per visus metus, ir
apsukrus aš.... Bagočiaits delegatas."
įvairumai. Europos karė turi
Visos aukos, surinktos per komitesėdi namie, suglaudę ausis, nei tie ūkininkas gali traukti
iš žepelną
Bobinienės pasakojimas iššaukė
tą įtaką, kad vietos lietuviai pradetus, turi buti perduotos iždo glo"turecki šventi."
mės per visus 12 mėnesių.
Oras susirinkime didelį juoką. Mušu
da daugiau* skaityti laikraščius.
gi
bėjui F. Bubliauskui, kuris tuos
Grinorius. išrodo sveikas ir malonus.
Yra socialistai
kansėdėjo tartum
Tvarkos

—

\

.....

Januškevi-j

jos greitumas

rasta po bankinė

Susirinkimas Lietuvos šelpimo
reikale. Lapkričio 8 d. buvo vie- gas Jono, ar Antano, romanas.
Turi jisai dabar užtektinai medžiašas vietos lietuviu susirinkimas
tai. ką atneša praprie 269 State >t. Susirinkimo gos manyti apie
tikslu buvo plačiai apkalbėti šią- sižengimas prieš šeštą prisakymą.
Žinomas Cicilikas.
ir
dienini
ti,

su

tat čia

Revic\vs/' jūrių paviršiuje išspau-

džia 940 tonų vandens.
Panarlinta valtis išspaudžia 1-00
tonų.

V

į

Dabartinėj i karė, apart kitų
lyku, iškėlė eikštėn klausimų,
kuriais

visos ankstyvesnės karės
nesusidurė.
Tai orlaivis ir povandeninė valtis, kaipo karės įrankiai. Vienas ir kitas iš šių dvie-

net esant po vandeniu ir
pranešti
apie
jos judėjimus greitiems na:jau pasirodė

naujų veiksnių
svarbus, kad senieji karės kintojams (destroyers).
"Tamsa ir banguojančios
vedinio budai daugeliu atžvilgių tujūrės
ri buti metami lauk ir pakeičiami sumažina povandeninės valties veiklumą. Šios valtįs naktį yfe tiknaujais.
rai "aklos,'' ir
blogas ore taipogi
Orlaivis, bent kaip jisai iki šioleį
pasirodė, yra tiesiog neapkainuo- yra keblus tėmijimams daryti. Pojamu įrankiu žvalgininkystės, prie- vandeninio laivo tikslu nėra atskišo pozicijų sužinojimo, reikaluose. ras daryti ilgas keliones atdarose
Povandeninė valtis pasirodė ant jūrėse, bet greičiaus lydėti karės
tiek pavojinga didiemsiems ap- laivų eskadras.
Suvienytų Valstišarvuotiems karės laivams, kad ke- jų Karė Laivyno Departamento
liama klausimas apie visišką di- Sekretorius Daniels praeitą mėnesį
džiųjų šarvuočių nenaudingumą. pasakė, kad paskui kiekvieną toliAnglas Sir Perey Scolt, žinomas mesnę povandeninės valties kelionę
scKa
nga pataisymo išlaidų atskaiexpertas karės laivininkystės reita.
Povandeninės valties mechakaluose, taip ir apskelbė, kad povandeninė valtis reiškianti pabaigą nizmas yra lepus kaip laikrodžio
jų

ant tiek

>

didiems karės laivams ir tolimesnis viduriai, ir kelionės neramiomis jūdrednautų statymas—tai tik "tik- rėmis verčia valdžią daryti dideles
ras viešų pinigų eikvojimas."
Ki- išlaidas, kad sutaisius valtis, kuo-

nuomonės šalininkai met jos sugrįžta j portą."
Prie povandeninės valties
kad
sekančios
karės visišskelbia,
nepakai nematysiančios dabartinių mil- rankumų reikia pridėti dar ir oro
žinų drednautų. Jūrių karė pa- sunkumą ir reikalingumą dažnai
\ irsianti
j povandeninę karę; žmo- (apie kas 24 valandas) išplaukti
nės kariausią jūrių gelmėse, ne- dėlei to paviršiun.
"Revie\v of
Rcvic\vs"
kad
žinomas išpastebi,
lyginant žuvįs.
ti tos

pačios

Įdomu

todėl tas

faktas, kad, pasirodžius Fultono povandeninio laivo
sumanymui, dabar kariaujanmusę
Gal, tokiu budu pripras prie skaičiųjų
valstijų viešoji opinija paLietuvos
pinigus pasiųs j
taipgi ir gana patogu, nes tik viena dę. Bobinienė gi labai
Šelpimo] tymo ir neapleis
gražiai nu- sirodė griežtai priešinga tam sunei karei
jojo,
Pas
iždininką jau yra)
Fondą.
angl. mylia nuo miesto ir nuo ge- porino.
x.! manymui. ir tiesiog pasmerkė įjjj
pasibaigus.
suaukauta $13.54.
I ležinkelio. Turėdamas patyrimą
IŠ OODSON, LA.
Susitvėrusi
čia
ir patį Fultoną išvadino didžiausiu
lietuviška pašelŽukauskaitė.
Massachusetts farmose, galiu paIŠ
N.
Y.
AMSTERDAM,
vardu
ir
D.
niekšu.
L. K.
mano (langiaus
Fultono laikų europiepinė draugija
Užganėdintas
sakyti, kad čia mums geriaus pa(iedimino
čiams povandeninio laivo vartojividutiniškai gyvuoja. lietuvių traukti Louisianon. Ke- tinka ir
Prakalbos.
Nesenai
buvo
pratodėl manau traukti čionai
Keletą kartų buvo parengti gan ge- letą metų tam atgal palikau Lie- savo
kalbos, kuriose dalyvavo atvykęs mas išrodė pažeminimu. Kai-ku/.S' DORRtSVILLE, 1LL.
ir pažįstamus.
gimines
rai nusisek? baliai jaunimui pasi- tuvą, kaip ir daugelis iš
iš Brooklyno kuu. Va r
mūsų, ir
nagi ris ir rie francuzų admirolai taip ir apAbelnai, visiems lietuviams, ku"Sorkės." (iaila, kad lietuviš- linksminti.
taipogi p. J. Gabrys. Susirinkimą skelbė, kad jie norį kariauti "kaip
atvykau Amerikon, kad pageiinus rie turėtų
norą ūkininkauti, velykieji laikraščiai neturi tokiu koatidarė
G. K. K—is. čia savo buvj.
vietinis klebonas, kun. Ži- džentelmonai, bet nebūti paskanIšprad/.ių, kaip čiau. kad nepirktų
miškų. Geriaus
respondentu. kaip kad angliškieji.
beveik ir visi, turėjau dirbti fabdanavičia, trumpoje prakalbėlėje dintais tartum žiurkės." Anglų gi
padarys, apsigyvendami ant išPo išmėtytas lietuvių kolionija*
rikuose. Vienok greitai patėmijau,
Kun. admiralija oficialiai apskelbė, kad
perstatydamas kalbėtojus.
dirbtų farmų.
kartais pasitaiko tokiu "sorkiių,"
IŠ K A X K AK HE, 1LL.
kad iš darbo fabrikuose nedaug gepovandeninis laivas "nėra jokiu
\rarnagiris
kalbėjo
apie
Lietuvą,
A. Žemaitis.
kad ištikrųjų gaila, jog jos turi
ro
baisu padėjimą, apie mūsų tė- ginklu anglui."
turėti ateityje.
jos
galėsiu
ApŽmogžudystė. Lapkričio 10 d.
/uti "be naudos." Pas mus čia,
veliu ir seselių
mąstęs dalykus giliau, priėjau prie
vargą ir skurdą
Ypač Anglija, visuomet turėjusi
Cecilija
Liutkienč, einant jai su j
Dorrisvillėje, tokių "sorkių" yra
dabar
ir apie tai, kaip vokiečiai
kad
be
amato
nuomonės,
žmogui
dviemi
f>
geriausj
laivyną pasaulyje, išpramerginoini vai. vakare iš
IŠ 1VATERBURY, COJVAT.
tiek ir tiek.
Visa bėda- tai tu
bene bus geriaus eiti ant ūkės.
[elgėsi Lietuvoje. Ponas Gabrys džiu baisiai nekentė povandeninio
likosi nušauta. Jinai greidarbo,
stoka.
korespondentų
Todėl mečiau fabriką ir tulą laiką
Av raporto išdarinio.
Lapkričio kalbėjo apie Ne\v Yorko seimą ir laivo sumanymo, nes matė jame
Čia papasakosiu istoriją apie tai nuvežta į ligonbutį. Piktada- dirbau ant
Massachusetts 1 d. buvo SLA. 11 kp. susirinki- apie autonomijos gavimą Lietuvai. pavojų savo laivynui.
farmų
"laisvą meilę." Tą '"laisvą meilę" rys pataikė jai dviemi šūviais i' valstijoje. Ten man teko išmokti mas, kuriame
Tat viešoji opinija iškalno išsipareikalauta iš pp. Paskui buvo rinktos aukos nukendaugelis "laisvės" mylėtojų labai šonkaulių srytį. Nelaimingoji mo- amerikonišką ūkininkavimo budą. Povilaikos ir
nuo karės.
tėjusiems
Nežiūrint
teris
dirbo
likosi
Žemantausko, kuopos
priešinga povandeninėms valtaip sunkiai sužeista,
giria.
Nežinia, ar giria ją ir
ir delegatu visuotiname seime Brook- sunkaus laiko, aukų sudėta $62.06. tims.
Sutaupinau
keletą
taipgi
centų,
kad
vargu pagis.
Josios vyras,
vienas vietos vyrukas lietuvis, kupradėjau teiriautis apie farinas. lyne, kad jiedu išduotų raportą. Kiekvienas davė, kiek išgalėjo.
riam tos meilės teko paragauti su Jnrgis Liutkus, yra Įtariamas toje
Tačiaus, nežiūrint Anglijos nuoIlgą laiką man nepasisekė nieko Žemantauskas perskaitė "Lietuvo- Žmonių buvo susirinkę apie 600.
kitos valstijos greitai supravisomis josios pasekmėmis.
monės,
Pas piktadarystėje ir likosi suareštuo- atsakančio
užtikti.
Lietuvos Simus. to
Pagalios man je" tilpusią korespondenciją apie
tas.
Liutkai jau tris metai, kaip
ar
povandeninės valties svarbą ir
tą vyrą—pavadinsime jjjį Jonu
teko užmegs t i ryšius su Immigra- tai,
kaip Cicero lietuviai priėmė
Nuo velykų. sakoma,
Antanu -laisva meilė buvo labai apsivedę.
pasiskubino
jąją sunaudoti savo
ir Agrikultūros Departamen- raportą iš savo
IS SEATTLE, JVASH.
viatskirai gyvenę, ir teisine :ijos
atstovo,
kurisai,
jiedu
kariškoms
jiegonis sustiprinti. Tarp
plačiai suprasta (jo Imta, mat,—
tu Rock Island geležinkelio Chica- sų
draugijų išrinktas ir visų drau- Pajtcšho užmušto giminių. Ke- tokių buvo ir Suvienytos
visiško persiskyrižmogaus su plačiomis pažiūromis). ėjusi byla (lėlei
Valstijos.
ęoje, kuris, kaip sužinojau, ko- gijų lėšomis pasiųstas į visuotiną lios nedclios tam
karės laivyno valdyba buTa meilė buvo taip plati, kad pa- m<A. Stoskienė.
atgalios tapo
Anglų
lionizuoja vietos Louisianoj ir ki- seimą, tenai ištikrųjų atstovavo ne čion nušautas lietuvis
siekt- net gaspadinės.
Tai buvo
Augustinas vo priversta atkreipti daugiau atvtose valstijose.
Neturėdamas iš- tas visas draugijas, bet
Šimkus.
pildė
tai,
Atsitikimas
buvo
toks: :los j naująjį karės ginklą. Ir 1901
meilės
saldžioji
pusė. F>et meilė
pradžių didelio užsitikėjimo, susi- ko socialistiškcji mašinerija reika- Šimkus apie
UTICA, N. Y
tai ne mėnulis,—nevisuomet atsipietų
laiką
parėjo metuose Anglijos parliamentui bunešiau su minėtu departamentu ir,; lavo. Tačiaus
susirinki- namo iš darbo ir, radęs duris už- vo
buvusieji
sukusi savo veidu Į mus. Atsitipastatytas reikalavimas duoti
Draugijų kapinynas, litu o vie- *avęs visas informacijas, turiu pri- j me socialistai pareikalavo, kad radarytas iš vidurio ir manydamas, pinigų povandeninių valčių statyko. kad ir antroji, kartybių, pusė tos lietuviai
sukrutę šj-tą vokti, šipažinti, kad neapsivyliau. Už J portas butų išdubtas žodžiu, ne
jog viduryj randasi vagis, pra- mui. Nežiūrint didelio anglų nuužsimanė parodyti save.
O toji bet ir vėl rankas nuleido. Koki
tai ypatingai man yra malonu
skaitymu. Tuomet Pbvilaika at- dėjo smarkiai baldyti j duris ir
pa-j
tai
buvo
sistebėjimo, pinigai tam tikslui bukairioji pusė,
brangioji tik darbą pradeda, vis neužbaigę lėkavoti minėto departamento'
sistoja ir pradeda piešti seimą to- spirti kojomis. Mat, visi tų na- vo suteikti.
Kaip parodė dabargaspadinės pusė—"burdingbosis." pameta. Buvo susitveręs politišįtrėdninkui, p. C. Kaspučiui, kuris kioje šviesoje, kokioje jjjj mato mų gyventojai dirbdavo
tinės karės atsitikimai, toksai nuoIr plyne parnešė jįjį kartą namon kas kliubas iš 20
visą
dieną,
narių. Neužilgo savo mandagumu man daug pagel- tautininkai. 1 Povilaikos kalbą so- jis
saviškių viduryj nesitikėjo. monės permainymas atnešė Anglilabai neparankioje valandoje. Pra- kilo, sakoma,
nesusipratimų dėlei bėjo ir, nors mažai teturėjęs pini- cialistai pradėjo atsakinėti ir išNamų
gi gaspadinė tą rytą, būda- jai daug naudos.
visa
nyko susyk
saldybė. Taip pirmininko, kurisai buvęs Įtartas ęų, vienok šiądien esu ant puikios vedžioti. kad tai
neteisybė. Čia ma prie darbo, susirgo ir buvo Povandeninės valties išsivystybent gali paliudyti anasai laisvos neleistame
svaigalų pardavinėjime. fanuos.
pasiprašo balso ponia Bobiniei j, sugrįžusi namo prieš Šimkų. 1 >it mas,
meiles šalininkas.
Išdalies galėtų Nariai užstoję už
kaip tai buvo ir su orlaiviu,
pirmininką ir su- Aš manau, kad mano patyrimas LSS. 34 kp. narė, kuri atstovavo vo
ji prigulusi ir užmigusi; kada }jo milžiniškais žingsniais pirmyn.
paliudyti ir kaimynai, kurie nėra dėję $2,000 kaucijos, kad
išgelbėjus Ejali buti naudingas dangeliui lietu- TMD. kp. Manyta buvo, kad ji- išgirdo
visai kutti. Kas ten
baladojiiną, pašokus iš lo- Dabar tos valtį- yra didelės, turi
ištikrųjų bu- pirmininką iš kalėjimo. Nuo to vių, kurie yra tokiam pat padėji- nai jau "rėš"
bet iš- vos, užklausė, kas
tautininkams,
vo. kuomet
baladoja, bet, perils įtaisymus sav«» kanuolėms
susiti"burdingbosis"
laiko kliubo veikimas ir apsistojo. me. kaip ir aš buvau, ir kurie maėjo visai kas kita. Jinai patvirti- vieton atsakymo, Šimkus
ko su anuo gaspadiniškų
pradėjo ir torpedinėms dudutns ir yra apsaldybių Po politiškam kliubui buvo susi- no apie ukininkystę. Todėl gal no, kad buvo
slapta socialistų kon- kojomis spardyt duris ir angliškai rūpintos net bevieliu telegrafu.
laižytoju, pašaliniam žmoguj sun- tvėrę muzikališkas kliubas.
Jo bus jiems neprošalį sužinoti, kaip ferencija. Jai tą sakęs "pats Mi- rėkti:
ku įspėti. Vienas dalykas neabe"Open the door." Tuomet Dabartinės anglų' vartojamos "F"
jau nėra gyvuose. Susitvėrė po p. aš jsitaisiau.
chelsonas" ir dar prikergęs, kad,
gaspadinė užgąsdino liet-vių kal- kliasos povandeninės valtįs, kaip
jotina: buvo karšta, labai karšta. Pruseikos, "Laisvės"'
redaktoriau^ Su mano broliu turime farin^ girdi, "atėjo laikas, kad socialistai
rašo "The Amerieau l<eview of
boje (angliškai nemokėjo),

jogei

kurių
jai neparanku >toti kovon. Jinai
taipogi turi sergėtis orinių žvalgų
(orlaivių), kurie gali susekti jąją

radėjas Tliomas Edison yra pagaminęs elektrišką bateriją, kurios pagelba galima busią ištraukti orą iš
jūrių vandens ir kad tokiu budu
valtis galėsianti pasilikti
gelmėje
neapribuotam laikui.
Šisai pagerinimas ir kiti, kurie
bus

išgalvoti,

be

abejonės daug

prisidės prie valties tobulumo.
Dabar einantis ginčas apie tai.

ar

drednautas ar povandeninė valtis
bus jūrių valdove ateityje, dar nė-

užbaigtas. Tiktai
nuspręs, kuriai pusei
lošti nusprendžiamąją
ra

pati

ateitis

bus

lemta

kaTuom tarpu gi mažutė povandeninė valtis pasirodė stipriu
konkurentu milžiniškam drednautui.

reikšmę

rėse.

DIDĖSJlS VOKIEČIŲ
LI-. S

K. IXUOIŠRASTA 21 METAS
ATGAL.

Apie didžias 16-colines vokiečių
kanuoles, kurios esą vienu šuviu
sugriauna fortu?, dabar eina ginas.

Keturios savaitės atgal "Lietu-

voje" buvo paminėta, kad vienas
įžymiausių amerikoniškų žurnalu,
Scientific American, laikosi nuobuk

16-eoliuės kanuoles,
karės lauke ir perkraustomos iš vietos j vietą, esąs

monės,

vartojamos

negalimas dalykas.

Buvo

trumpai

ir

argumentai, kuriais
Scientific American parėmė savo
pakartoti

nuomonę.

Dabar pasirodo, kad tos baisio- kanuoles nesančios visai nei
paskutiniųjų laiko išradimu, kaip
buvo visų manyta.
Jeigu tikėti

pranešimams, tai tų kanuolių .-prašymas tjjpęs-voV'C.ių laikraštyje Promethcu dar 1893 metuose,
tai yra 21 metas atgal.
Straipsnyje tuomet buvę nurodyta kanuoles šankintas ir šūvio greituŠisai straipsnis
bei veikmė.
savo laiku atkreipęs Į save didelę

mas

atydą Vokietijoje ir buvęs gyvai
aptartas tais pačiais metais moksliškuose žurnaluose.

ISUO REDAKCIJOS

mės

Visi laikraščiui siunčiami rankraSJJal turi butl pažymėti autoriaus parašu

ir

adresu.

Pasirašantieji

pseu-

donimais turi paduoti,. Redakcijos iixdai, ir savo UkraJj vardąRedakcija pasiieka sau teisę atsiunčiamus Jai rankraščius trumpinti ir

taisyti.

darbo.
Per atskyrę gi 'kintas; i§ kitos pus?s, senovės lie- la, kad "Naujienos" neišskaitė, kas ras veikimas
ištikrųjų eina pasek-Į rabi. per metus. "Saulės" valdyba kas
j
atsitiksią,—-Sušaudysią suinituo*
veikimą susijungiame krūvon Tau- jkanų, dailės padarinių, turinčių buvo mūšų "stTaipsiib pabaigoje mingai, tai galima j 110111 tik
pasi- rūpinantis pargabenti mokinių ruj
malūnininkus ir sudegįsią kaitos Taryboje.
Tautos Taryba yra 'didelę svarbą, it* istorinių miestų paraikyta. Tatai, vėl pakartojame: girsti ir imti už
pavyždj. Bet blis ir knygas, palikusias Kaune. jmus. Kitą dieną
paskutinė instancija, kur dar ga- (griovimas ir naikinimas buvo to suteikdami vietos- p. Seimų Dele- "bendras" veikimas
atvažiavęs jų vypas mus všsi-Į Patįs gi "Saulės" namai paversti resnysis
paleisti
iic^>č
lima butu susivienyti.
suimtuosius.
Tat tie, pasipiktinimo priežastimis.
Toji gatui, męs drauge su tuotn ištisai reiškia tame, kad seimu išrinktame lazaretu. Kursu
užveizdetojo J. Paimta nemažai gyvtflių,—karkuriems rupi Amerikos lietuviu pasipiktinimo banga neaplenkė nei patalpinome ir priešingos nuomonės, komitete matosi
beveik išvien
Vokietaičio adresas; Vilnius, Auš- vių,
kiaulių ir javų. Antanavo
so-j ros
suvienijimas, kurie ne žodžiu, bet lietuvių. Lietuvių Dailės Draugi- rašteli. Nebuvo patįs tenai, męs cialistai. Taigi, tenai ir čia yra,
Vartų
b. 17.
už

Netinkamus laikraščiui rankraščius darbu nori tą .sumanymą paremti, i;i pasiuntė dėlei Kheimso ketedros nepritariame nei vienai, nei antrai
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- tegul tie visi ap varsto šį
rodos, turėjo
sumany- griovimo Prancūzijos pasinntinini pusei.
riui atgal jo lėšomis.
!
sekančio turinio protestų:
tai pastebėt i$ j'rttfu nori savo skaiReikia visada rašyti plunksna ir tik mą
P»et dabar, šioje valandoje, kuo
ant vienos poplero
"Žiaitri karė, kasdien klodama tytojus teisingai informuoti apie
paliekant
plačius tarpus tarp eilučių.
met pašelpa Lietuvai
^
reika- kruviname mūšio lanke tuksiančius

"Naujienos,"

taip

gatvė 29,

skirtumas.
Party viską seimo k<>niiteto veikimą mę< juo tolyn, jiu»

ŠIAULIAI.
labyn matome. Kaipo kompromi- Cia
veikti visos įstaipradėjo
sas, išrinkta du iždininku: sociagos, išskyrus kolei kas valdžios
listu Šidlauskas ir
"Lietuvą."
Jį
tautininkų Paukir
Toliaus,
sV tvirtinimą anie štis. Tasai kompromisas, kaip da- pinigyno bankų, Gimnazijos tuo
dar
i
tarpu
uždarytos; jų kanceleriseimo partvviškuhią męs ir dabar br.r
matyti, buvo tiktai fikcija. jos Vitebske.
-Miesto galva paį
ir
palaikome
nemanome, kad jisai
alistiškoje spaudoje, drauge suĮ siuntė
prašymą, kad butų atidarybutu šmeižtu. Nekartosime
išnau-| Naujienomis," jau varoma agitaci- tos ir gimnazijos. Miesto pradejo tu argumentų, kurie "Lietuvo- ja, kad Paukštį atstumus visai j
je" jau buvo išdėstyti. Praeituose šalį ir palikus, na, "pagarbos" iž- damojoje augštesnėje mokykloje
mokslas jau eina.
Sustoję kurj
"Lietuvos" numeriuose "Naujienų" dininku, tai
yra šiaudinė figūra
valsčiaus teismai pradėjo
laiką
ir
redakcija
skaitytojas gali visa (Dundulio laiškas ir pačių "Naunagrinėti bylas jau rugsėjo mėnesį.
ką rasti. Socialistams rūpėjo ne jienų" straipsnis apie iždininkus).
tiek
ir Sekretoriaus veikimas iki šiolei ap- Žemiečių viršininkų suvažiavimas
bepartyviškas seimas
(sjezdas), negalėdamas suskubti
Lietuvos gelbėjimas, kiek seimo sireiškė vien
socialistiškoje spau- išsiuntinėti
pašaukimų, šį mėnesį
sunaudojimas savo sriovės įtekmei doje. Tai yra bepartyviška."
(spalių)
bylų
nebenagrinės.
Sf.
Amerikos lietuvių visuomenėje
Kaslink neva mūsų tvirtinimų
su-j
stiprinti. Mename vėlesnių savo apie "socialistų konspiraciją" ir
JŪŽINTAI.
Rinktinių sueiga
numerių "Naujienos" gėrisi Vil- užsitikčjimą
komiteto
nariais,
7 d. nutarė rinkti aukas
rugsėjo
niaus lietuvių komitetu, kuriame "Naujienos" aiškiai
kalneteisingai
Raudonajam Kryžiui.
Surinkta
adv. A. Bulota ir kun. Bakšys iš- ba.
Tegul dar kartą perskaito 14.^ rubl.
ir
pinigais
vien veikia sušelpimui nukentėju-1 praeito "Lietuvos" numerio
daug skepetų
straip- j
sužeistųjų žaizdoms raišioti.
šiųjų nuo karės. Jeigu tasai bend-! snį.

linga ir kuomet galima tikėtis tie- Prancūzijos sūnų. nepasigailėjo jai
sioginiu kreipimųsi j mus, Ame- dar vieno skaudaus smūgio, kheimrikos lietuvius,—šioje valandoje so katedrą,
skaisčiausioj j franeuzų
visi subruskime savo tarpe rinkti tvėrijf.s žiedą,
nuožmioji priešiaukas.
Gana ginčų ir barnių! ninko ranka šiądien pavertė griuKur dSti aukas
vėsių krūva.
nukentėjusiems Prie darbo!
Lietuvoje? Kaip matyt iš dauge"Lietuvių Dailės Draugija draulio ateinančių laišku, klausimas,
Remkime ir męs. "Liet. Žinių"
ge su visu pasauliu lindi dėl prakur siųsti aukas
nukentėjusiems No. 165 rašoma:
žuvu-iojo kultūrinio žmonijos turjuio karės
Lietuvoje, stovi tokiose "Karės rykštė kliudė ir musų to ir. keldama protestą prieš karės
vėžėse, kad daugelis tikrai norin- kraštą. Turtingoji Lietuvos dalis išėlimą, kartu siunčia savo užuolių paremti savo skatiku nežino, —Suvalkų guberniją, virto karės jautos žodį skaudžiai įžeistai Prankaip tai padaryti. Sriovės susikir- lauku, ir jos gyventojai, dar keli cūzų tautos sielai."
to tarp savęs, ir,
kaip laikraščiuose mėnesiai atgal pasiturį ir ramus Į tai franeuzų pasiuntinys atjau buvo pastebėta, iš to kenčia darbininkai—dabar elgetos. Prie- sake:
tiktai Lietuvos šelpimo reikalas.
šininko žiauri kariumenė varu fimė
"Didžiai sujudintas užuojauta,
Šelpimo darbą dešinėj i sriovė maistą, gyvulius ir dargi žmonės. kurią man išreiškė Lietuvių Dailės
jau veikiai varo. Tautininkai ir Visiems lietuviams sunku pergy- Draugija. Dėkavoju jums už tiksocialistai norėjo susidėti krūvon, venti visas žinias
apie mūsiškių ne- rojo solidarumo jausmus, nuosabet iš to, kaip dabar matyti, nieko laimes, graudu
klausytis pabėgėlių kiais išreiškėjais kurio jus esate."
MARIAMP O LĖ.
Vokiečiams
neišeina. Tautininkai mato socia- graudžių
pasakoj imu.
ėmė grįsti atgal j miesatsitraukus,
listuose norą užgriebti šelpimo rei1 asakym as "Na u j i oi o vis.'' V ra"Tiesa, rusų kariumenė, jau pertą išbėgusieji žmonės. Miestas pakalo vadeles išimtinai j savo ran- galėjo priešininkus ir stumia
eitame
numeryje męs buvome prašę
juos
sirodė išlikęs visai sveikas. Pakas ir visą reikalą sunaudoti tiktai iš musų krašto, bet
žmonių vargas "Naujienų," kad jos teiktųsi priroleista buvo pačian miestan tik 4
savo
partijinei įtekmei padidinti. liko ir dar aiškiau prieš" mus at- dyti tuos šmeižtus, kuriuose jos
(Paimta iš "Liet. Žin.").
granatos, bet jos niekam blčdies
Socialistai gi kratosi nuo to apkal- sistojo.
įtaria
"Lietuvą."
"Naujienų"
nepadarė.
tinimo ir kaltina tautininkus. Iš"Ar galima nors valandėlę laukti 113-tame numeryje suteikiama tie
SUVALKIJA PO KARĖS
go į lubas kamaros, kur buvo paNukentėjo daugiau kai-kurios
kilo vaidai, kurie patį šelpimo dar- ir neskubėti
nukentėjusiems su pa- ["prirodymai." O jie susideda iš
AUDRAI.
kilo
ir
visi
sankrovos,
sislėpę;
panika
kaip antai "Žagrės,"
nustumė
išbėgo
visiškai į šalį.
bą
gelba? Esame tikri, musų visuo- nuisų, p. Baltinojaus bei Seimo
lietuviams
teko
Suvalkų
ir Ktiaučiubetrukstant
Lazdauskio
aplinkui
patirti
Penčylos,
granatoms
j
Dabar svarbiausia yra tai, kad menė ims
dalytis visu savo ištek- Delegato straipsnių, tilpusių "Liet." karštoji karės
sode
vokiečiai
triobose
ugnis;
no;
ji
kurį
tapo
išnaiiškastą
jas
duobę.
Musų
išdraskė,
butu
surinkta kuodidesnis liu su savo nukentėjusiais broliais. 42-rame ir 43-čiame numeriuose.
aukų
laiką didžiuoju karės lauku, kuris truko apie 15 granatų ir reikia ste- kino. Kai-kur, sako, palikę kvitas
skaitlius. Kaip iš visa ko matyt, Tačiaus iškarto męs vieni
patjs Daugiau "prirodymų" dar rasta ta- traukėsi per visą
už paimtus daiktus.
guberniją ir to- bėties, kaip jų neužkurė.
tautininkai yra nepatenkinti so- nepajiegsime patj
darbą padaryti, me pačiame praeito numerio straip- liau.
nuostoliu greitomis
Visų
tėUžplaukus
Penčylą vokiečiai buvo suėmę,
vokiečiams,
musų
cialistų pasielgimu. Kompromisas, kad jo vaisiai butų lygus tam kru- snyje, kuriame musų užklausimas sunku
ir aprėpti, pažymime viškėje gyveno jų vienu
patirti
nes kasžin-kas
užrodė jj buvus
300,
tarpu
kurį abi sriovės buvo padariusios vinam reikalui.
tilpo. Šie "prirodymai" susideda tuom
tik atskiras nukentė- o vėliaus 120 ir visus
miesto
tarpu
maiNuo
galva.
reikėjo
savęs vokieseime, išrinkdamos du iždininku, "Tuo pačiu metu turėsime šauk- iš sekančių tvirtinimų, kuriuos
vietas ir žmones.
tinti. Apie 40 markių užmokėjo, čiai miesto galva
jusias.
neatnešė pageidaujamojo rezultato. ties ir
paskyrė Gersesvetimtaučių pagclbos. Vi- "Liet.," anot "Naujienų," padariu- Vilkaviškio apskr. Gižų valsčiu- už kitą
o kasininku
korteies!
Elgi
paliko
novičitj,
Tautininkai mato, kad beveik vien soj Rusijoje gyvenančios
Bartlingą, kutautos, si: 1) kad Seimas buvęs partyviš- je sudegė
apie 18 ūkininkų gyve- gėsi neblogiausiai. Kareivių buvo riuos rusų kariumenė paskui suiš socialistu susidedąs komitetas, kantriai ir sutartinai nešančios ka- kas;
2) kad Seimui nerūpėjęs Lie- nimai, nuo šovinių
užsidegė. Pa- daug lietuvių. Už Sasnavos linkui ėmė.
rės sunkenybes, ateis mums
kaip ir socialistiškoji spauda,
tuvos
gelbėjimas; 3) kad socia- čiame Vilkaviškio mieste
pagelvokiečių Budkos buvo tiktai žvalgai, bet! Vokiečių buvę išlipinti skelbimai
tiuinkų iždininką nori nustumti bon ir paduos ranką, kad pakėlus listai darę konferencijas, ir 4) kad'
sudeginta apskričio valdyba ir su- tieji darė daugiau blėdies negu tik- penkiomis kalbomis: lietuvių, voantron vieton, arba ir visai
Lietuvos Šelpimo Komitete esą
praša- mus iš sunkaus vargti kalno.
degė 2 narnai. Sužeistas šrapneliu roji kariumenė. Mano bitės, 14 kiečių, rusų, lenkų ir žydų. Lie
linti nuo aktyvio iždininkavimo.
^
"Kaip j draugus, ne, sakysime, užsitikėjimo neverti žmonės.
j koją "Žagrės" vedėjas Varan-I aviliu, visos išdraskytos. Visa lai- tuviams ir rusams patariama b\wo
Tame tafltininkai mato kompromi- kaip j brolius, kreipsimės į
tiktai
Tiek
rado
juos.
"Naujienos" ar- ka. Nuo Vilkaviškio Į vakarus mė, kad mano tėtis
tuojaus sugrį- užsilaikyti ramiai, lenkams žadaso laužymą iš socialistu pusės, ka"Šiądien, kuomet mus spaudžia di- gumentų savo tvirtinimui apie "Lieantai: žo, nes kur tik nieko namie nebu- ma buvo savavaldybė, o
daug
kaip
žydams—
sudeginta gJvarų,
dangi abu iždininku, sulyg susi- desnė nelaimė—tarsime jiems —męs tuvos" "šmeižtus;"
Kaukakalnio, Slaudiniškiai, Vars- vo, tai viską ėmė ir plėšė....
teisių
išplatinimas.
taikinimo dvasios, privalą buti ly-, laukiame
užko
verti visi tie
jusų paspirties, jusų
Pažiūrėsime,
nupiai ir t.t.
Nukentėjo dar vyrų gimnazigU3.
uojautis....
argumentai. Kalbant apie p. BalDRUSKININKAI
kuri buvo gerokai apdaužyta,
ja,
majorato
sudegintas
(Gard
Kalvarijoje
gub)J
Tš visa ko matyti, kad k >kio nors
"Tik bendromis jiegomis stosime tinojaus straipsnį, reikėtų
priminti dvaras ir elčktros malūnas, taip-pat Apie 5 dienas mušėsi čia rusų
j
knygyno
knygos išverstos, išvežtakito kompromiso negalima pada- priešai nelaimių, ir tuo keliu
ka-(
pa- vieną "Naujienų" polemikos ypa- daugybe
vokiečiai tarė numęnėjsu vokiečiais, kurie norė- ta, fizikos kabinetas sunaikintas.
p^a.ro,
kurį
ryti. Su bendro veikimo idėja tu- sieksime giedrojo rytojaus."
tybių, kurių pastaruoju laiku tasai esant rusų kariumenės. Miestui jo
toje vietoje persikelti šiapus Ne- Naikinimo darbą pradėję vokiečiai,
rime atsisveikinti, nors tas mums
laikraštis ypatingai karštai griebė- uždėta buvo
rub. kontri- muno.
Tūkstantis jų buvo. pa- o baigę žmonės.
10,000
ir labai skaudu butų.
Vardan
si, būtent: kiekviena išreikšta nuo- bucijos, iš kuriu
rub. iš- skandinta Nemune, ir jo vanduo
3,600
X Išrinktieji vokiečių buvimu
aukų rinkimo pasekmingutno, var- Naujienos Lietuvos laikraštijoje. monė, kuri nepatinka "Naujienų"
nebereikalavo. pasruvęs buvo žmonių krauju.1 miesto viršininkai žydas Geršaramokėta,
daugiau
dan sunaikintos Lietuvos gelbėji- Karei prasidėjus ir vokiečiams Diredaktoriui, smerkiama šmeižto Miesto triobos liko sveikos. Tas Nukentėjo nuo
kulkų ir miestas, vičius (burmistras) ir lietuvis apmo reikalinga visems veikti at- džiojon
Lietuvon įsiveržus, kaip vardu. Pastaruoju laiku "Naujiekarei- ypač. kurorto triobėsiai.
Gavėnu
Staviškių
vokiečių
Sudegė tiekius Bartlingas (iždininkas)
skyrai. Tuomet išnyks tie ginčai, buvo anksciaus jau minėta, lietu- nos" svaidosi "šmeižta is,"
"begė-Į viai netyčia nakties laiku uždegė žydų sinagoga. Bažnyčion paleista atiduoti tapo karės teismui. Bartkurie neleidžia dabar imtis už tie- viu
laikraštija žymiai sumažėjo. diskais melais" i visas puses (ne- triobas, kuriose patįs buvo apsi-! buvę ligi 30
šūvių. Šaudomi buvo lingas paliuosuotas, Germanavičius
sioginio tikslo—aukų rinkimo. Lai Kaune ėjusieji lietuviški laikraš- kalbant apie "šeškus" ir kitokius
2 vokiečių karei- net kapai ant kailiuko, kuriuos gi nuteistas 6 metams
nakvoję.
Sudegę
katorgon.
socialistai renka ?au aukas, tauti- čiai paliovė ėję.
Vilniuje buvo vos titulus, kuriais jokis save gerbian- viu, keliolika arklių ir patronų vokiečiai tarė esant tvirtove. Už- Vokiečių
apsiėjimas,
kaip apraninkai lai vėl sau renka. Tegul du laikraščiai.
Išginus vokiečius tis laikraštis nesivadintų Į atskitus skrynutės.
mušta keletas žmonių ir šiaip gy- šo "Aušra," buvęs nevienodas.
ginčų, barnių, įtarimų ir kaltini- per rubežių, kaip matyt, pakrikęs asmenis; tuos "perlus" "Naujie- Suvalkuose buvo
Bavariečiai pasižymėję savo švelpaskirtas jau i ventojų.
mų vietą užima taip labai reika- gyvenimas pradeda šiek-tiek tvar- nos" labai lengva širdim
Ties Mėrečiutn buvo persikėlę numu ir mandagumu.
vartoja). vokiečių gubernatorius ir
Ineidami
lingasai aukų rinkimas. Socialis- kytis; atsinaujina ir laikraščių lei- Jeigu sekti "Naujienų" pėdomis, dantas. Mieste užvesta buvo vo- 600
bet rusų artilerijai kambarin, net pabarškindavę duvokiečių,
tai nori, kad surinktos aukos butų dimas. "Lietuvos Žinios," kurios tai "šmeižtais" ir
"begėdiškais me- kiečių tvarka ir užginta rody ties apšaudžius beliko 50 žmonių,
ku-; ris, klausdami, ar galima ineiti. Jie
pasiųstos per komiteto sekretorių dėlei karės tūlam laikui buvo palio- lais" galima butu pavadinti visos
gatvėse vėliau 8 vai. vakaro. Kas- rie, nenorėdami nelaisvėn pasiduoti, nelabai mėgstą saviškių prūsų ir
jųjų iždininkui. Gerai. Tegul jie vusios eiti, nuo rugsėjo 8 (21) d. tos nuomonės ir visi tie tvirtinidieną gyventojams įsakyta buvo puolė Nemunan ir ten prigėrė. dažnai ginčvjasi. Užtat žiaurus
renka ir siunčia jas tenai. Iš ki- pradėjo vėl eiti.
mai, kuriuos padaro tos pačios prirengti po 200 pusryčių ir 300 Nakties laiku
taip-pat buvo mė- buvę Onoveriečiai, kurie labai spautos gi pusės, lai tautininkai renka
"Liet. Žinių" administracija pra- "Naujienos" ir su kuriais
męs ne- pietų. Buvo uždėta miestui kon- ginę jie keltis šiapus ties Jano- dę žmones.
Vienam nebejaunam
tarp savų žmonių ir siunčia tautiš- neša, kad laikraštis laikinai busiąs sutinkame.
Kas gi iš to išeis?
nors žmonės užsilaikė ra- liu, kur jie turėjo įsitaisę telefo- net ištiną
tribucija,
valandą liepę išstovėti
kųjų laikraščių redakcijoms arba leidžiamas po tris kartus į savai- Žmonės bus padalinti j dvi dalis: miai. Buvo
surengta prie vokie- nu?, atsivežę brezento laivus, bet upėje.
Tautininkai turi tę. Administracija savo
T. Paukščiui.
pranešime 1) tuos, kurie sutinka su musų čių gubernatoriaus deputacija, apie ir čia juos sulaikė musų šaulių ug-į
savą komitetą, išrinktą poscimi- išreiškia vilti, kad "Liet. Žinios" nuomonėmis, ir 2) į
"šmeižikus," kurią išpradžių kalbėta buvo, kad ms.
PAEŽERIAI (Vilkaviškio apskr.)
nuose
Nutarimuose neužilgo galėsiančios eiti kasdien, t. y. tuos, kurie
i
posėdžiuose.
yra priešingi musų tai žydų darbas, paskiau gi išsiJuozas Stankevičius, Obšrutų ūkibuvo palikta rezervacija, kad jeigu kaip ir prieš karę.
nuomonėms.
Kur gi tolerancija,
aiškino, kad ją patįs vokiečiai su- IŠ TAURAGĖS PADANGES. ninkas ir "Blaivybės" skyriaus Piltautininkai tnatytų, jogei reikalas
Iš perspausdintų "Lietuvos Ži- svetimų nuomonių pagerbimas?
rengė, iš visų tautų surinkę žmo- Tauragiškiai kiek liuosiau atsikvė- iškiuose pirmininkas, buvo nuvažiarinkinio aukų nukentėjusiems eitų niose" žinelių iš "Vilties"
Baltinojus savo straipsnyje iš- nių ir varu prispyrė eiti.
matyt,
pė, išvarius iš čia vokiečių kariu- vęs su stuika j Prusus, prisiplėšė
ne tomis vėžėmis, kuriomis jisai, kad "Viltis" eina.
Nežinia tik, ar reiškė savo nuomones apie Įvairias
Alvito
bažnyčia (Vilkaviškio menę. Savo keliu savaičių buvimu ten visokių brangenybių: fortepiasulyg tautininkų nuomonės, priva- jinai leidžiama kasdien, kaip kad srioves Amerikos lietuvių viešame
apskr.), atsiradusi tarp dviejų ug- ji nemažai išvargino apielinkės nų, motorciklių ir kitų dalykų ir
lėtų eiti, tai Tautiškosios Partijos ir pirmiau.
gyvenime. Ne jojo kaltė, jeigu ji- nių, tapo visiškai sugriauta. Jos žmones. Didelių baisumų kentėti parsivežė namo. Užtat rusų kakomitetui
leista
išrinktam
"Liet. Žinios" praneša apie dve- sai jas mato taip, kad
yra
vidurinėj i griuvėsiuose žuvo 8 žmonės ir ne- neprisiėjo, bet gi nuostolių buvo, riumenės valdžia jį areštavo ir patvarkyti dalyk.]. Dabar, kaip sykis, jas sukaktuves Lietuvos laikrašti- sriovė yra naudingiausia ir reika- maža sužeista. Mat, laike įaušio ypač tiems, kurie savo namus
Rusams besipa- sodino kalėjiman.
Šio mėnesio pabaigoje suyra tasai momentas, kuomet toji joje.
Tai yra persitikrinimo
buvo subėgę daug žmonių, kas likę bėgo.
traukiant atgal, jisai iš kalėjimo
lingiausia.
Nukentėjo
jon
daugiausia
rezervacija privalo buti sunaudota. kanka 5 metai, kaip eina "Rygos dalykas, o kito persitikrinimų iš- melstus, kas slėptųs, o kas ir su pats miestas,
valdininkų turtas ir išspruko, o užėjus prūsams, pradėjo
Lai komitetas ima aukų rinkimo Naujienos." Šio laikraščio redakreiškimą kvalifikuoti kaipo "šmeiž- visa manta susinešė.
dvarai.
Paimt: užustovais kun.' uoliai jiems tarnauti ir nurodinėti,
sutvarkymą tarp tautiškosios srio- cija prašanti visų tų, kurie yra tą," musų nuomonę, yra pasielgi- Simne
(Kalv. apskr.) taip-pat Kemešius ir tardytojas Šulcas.1 kas yra vaitas, šaltyšius ir t..t
vės savo rankosna.
kiek sandarbininkavę prie laikraš- mas, stovintis nelabai arti prie to,
nukentėjo bažnyčia ir išdegė dvi Miestui uždėta buvo kontribucija Vokiečiai privertė vaitą ir šaltyšių
Rasi, pasibaigs tuomet ginčai, ir čio, prisiųsti savo paveikslėlius su kas vadinama etika.
5 tuks. markių neva už kokias tai, išdavinėti žmonėms paliepimus, kas
"Naujienos" gatvi.
bus stvertasi ui pozityvio darbo. kokiu nors užrašu ar straipsneliu rašė
apie Chicagos seimą ir jo
prokliamacijas. Žemiečių viršinin-; kiek turi pristatyti javų ir kitų reiLai visos trįs sriovės veikia kiek- sukaktuvėms.
įsteigtąjį Tautos Fondą. Su kai- IS MARI AM P O LĖS APIE LIN- ko Šulco dvaras sudegimą, kam kalingų jiems dalykų.
viena savo tarpe.
Sulyg surink- Antros sukaktuves, tai 10 metų -kuriais tų tvirtinimų męs sutinKĖS.
jis, vokiečių liepiamas, nepasiliko ir Vokiečiams pasitraukus Stanketųjų aukų, galima bus spręsti, kam nito "Lietuvių Laikraščio" išleidi- kame, su kai-kuriais gi ne; tačiaus
iš jų išspruko.
Visai plikai iš- vičius tapo vėl suimtas ir sušaudy(Laiško ištrauka).
daugiausia rūpėjo Lietuvos sušelpi- mo. "Liet. Laik.," pagyvavęs su- tvirtinimų, su kuriais nesutinkame,
Pradedant nuo Alytaus matyti? šluotas tapo kunigaikščio Vasilči- tas.
"L. U."
mas.
Darbu, faktais, o ne tuš- virs metus laiko, paliovė ėjęs. Pa- nepavadinsime
šmeižtais.
Męs jau mūšio pasekmės: plentai ir kovo majoratas. Sodiečiai daug
čiais ginčais ir barniais bus pri- sirodė jisai Petrograde (tuomet
manome, kad "Naujienos" visa tai paplentės baisiai išklampota, laukai mažiau
(Mariampolės
nukentėjo. Vokiečiai Tau- PILVIŠKIAI
rodyta, kokia sriovė yra įtekmin- Peterburge) tuojaus po spaudos rašė iš persitikrinimo, bet ne su ir
išarti
Iš Antanavo valsčiaus,
granatų, tolydžio ragėje jau tiek buvo įsitaisę, kad, apskr.).
plentas
giausia, skaitlingiausia ir tvirčiau- atgavimo ir buvo pirmutiniu lietu- tikslu, kad apšmeižus ir nužemi- lavonai
arklių, .visur tuščios trio- ėmė leisti net laikraštį '"Karės, kaip pasakoj? žmonės, vokiečiai išsia Amerikos lietuvių visuomenėje. višku
naujos gadynės laikraščiu, nus tą seimą. Mieruojant gi "Nau- bos ir be jokios tvarkos. Simno Žinias" vokiečių ir rusų kalba.' gabenę apie porą šimtų vyru ir
Tegul visos trįs sriovės veikia at- leistu Rusijos rubežiuose. Jojo re- jienų" mastu reikėtų sakyti, kad tik viena
pusė nukentėjus, bažny- Be to buvo įsakyta valstiečiams, I moterų j Prusus, matomai, darskyrai, tegul lenktyniuojasi aukų daktorium-leidėju buvo A. Smilga. "Naujienos" šmeižė (ne šmeižė, čia
pusėtinai apkulta. Mariampo- kad taisytų muges (turgus). Ap- bams dirbti.
rinkime.
bet prie progos pasipravardžiavo lė nedaug nukentėjus. Trakiškių sipratę žmonės ėmė vežti
produk- Šešupės ir Pilvės tiltai suardyti.
Jeigu męs, Amerikos lietuviai,
Liet. Dailės Dr-jos protestas. "federeišiais," ot, lygiai
kaip Lie- triobos stovi lyg ant kalnelio ię tus. už. kuriuos mokama buvo pi- Bažnyčios išbyrėjo langai nuo šaunorime sueiti sutartin ir veikti Vokiečių
pasielgimas Belgijoje ir tuvoje perpykęs piemenukas kar- kaip syk atsitiko tarpe mūsiškių ir nigais. Vokiečių žvalgai siekdavo dymo, pats miesteli* tačiaus išliko
bendrai, tai tą galime padaryti, šiaurinėje Prancūzijoje iššaukė pa- tais padaro). Vieton vadinus
p. vokiečių: sienos ir stogai tik vie- kartais ligi Skaudvylių.
Sf. sveikas.
sutverę Tautos Tarybą, kurioje vi- sipiktinimo bangą, plačiai persi- Baltinojaus straipsnį šmeižimu,
ge- nų skylių.
Kontribucijos išmokėta buvo
sos sriovės
butų teisingai atstovau- liejusią per \isą civilizuotąjį pa- riaus butų pasistengus pertikrinti Kuomet
šauVILNIUS.
prasidėjo armotų
apie 600 rubl., kuriuos sudėjo klejamos, kurioje vienai kuriai srio- saulį. Iš vienos pusės vokiečių pa- patj autorių jojo
nuomonių klai- dymas, namiškiai visi subėgo j ka- Saulės
mokytojų
prirengia- bonas ir žydai. Visi jie buvo prieš
vei nebūtų galima savo
atstovų sielgimas su ramiais gyventojais, dingume.
muriniuose
tvartuose.
Po
kursai
marą
mieji
gavo leidimą persikelti tat suvaryti j žydų maldos namus.
skaitlingumu nuslopinti kurios ki- nekaltų žmonių plėšimas, išsireišKaslink Seimo Delegato, tai, valandėlės viena šrapnėlė pataikė j Vilniun, kur
jau pasamdytas butas Rygiškių, Bliuviškių ir Pranckatos sriovės ar
sriovių.
kęs milžiniškų kontribucijų uždė- prijausdami, kad "Naujienos" bū- stogą, trukdama, nukirto porą spa- ir kuršininkėms bendrabutis. Mo- budžio kaimuose vokiečiai sustabdė
Geriaus dirbti atskyrai negu bar- jimu ant
nekariautojų, kuriems ir tinai pasigriebs už jojo, męs pra- rų, nugriovė pusę stogo, sudaužė kestis už mokslą palieka tas-pats- visus malunus, o malūnininkus užtis ir peštis išvien. Tat. griebki- taiu vu>as turU» buvo
jau tunai- eitame numeryje iau rašėme. Gai- fyta. tūbas ir
srajjneiės istri- I kurse—40 rubl., II ir III—60 darė, gyventojams gi apskelbė, jei
r

Apžvalga. |

dvare

žė

š Lietuvos.

tau-į

:

patįs išsikūlė javus,

grudus

ir

SEINAI.

atėjus,

ir išsive-

šiaudus.

P>

Vokiečių kariumenei
staiga širdies liga kun.

mire

Oleka.

VILKAVIŠKIS.

Musių ugnies
sudeginta Pajevonio
bažnyčia ir
kaimas, Viršukalnio kaimo dalis,
ir šie dvarai:
Šukliai,. Ramokai,
E'odborek ir

Pačiame

Unija.

Vilkaviškyje ir
miestyje miestas ištuštėjęs.

Nau-

KAUNAS.
Dvasinė
perkelta į

Žemaičių seminarija
Vašakėnų dvarą,

kūnų apskr. Jos mantą išvežta iš
Kauno arkliais, kuriuos
atsiuntęs

Vašakėnų
ir

zys,

dvaro savininkas Bratraukinio vagonu.

vienu

Turtinga seminarijos biblioteka
jos didumo palikusi neišvežta.
X Sal.

dėl

"Vilt."

Banaitis,

spaustuvės

vininkas jau atvykęs Kaunan

sa-

ir su-

sirinkęs nepašauktuosius dar j
karę
darbininkus, tariasi greitai vėl pradėsiąs

spaustuvės

darbą.

KAIRIAI (Šiaulių
apskr.). Miūkininkas Kriščiūnas iš Kalniškių sodžiaus, turėjęs amžiaus
60 metų.
Buvęs tai šviesus žmogus, skaitęs knygas ir
laikraščius
dar prieš spaudos
atgavimą ir kitus
ragino skaityti, taip-pat išauklėjęs mokslo šviesoje tris savo sūrė čia

nūs.

PSKOVAS.
Pskovo lietuviai
rūpinasi, kad
bažnyčioje butų įvesta lietuvių kalba.

Dėlei karės nemaža

lietuvių

atvyksta čia iš Kauno ir
Suvalkų
gub. A. Petruševičienė ir M. Zubavičicnė jteikė Pskovo
bažnyčios
klebonui prašymą, kad šv.
Evangelija, pamokslai ir kitokie pranešimai butų skelbiami
lietuvių kalba.
Klebonas maloniai priėmęs
rašymą ir prižadėjęs visa ką pauaryti, kad lietuvius patenkinus.
"A."

j

komen-j

jau

Troš-

X Spalių 7 d. karės
pabėgėlių
stoviui ištirti ir jų
šelpimu rūpintis buvo
atvykę j
senatorius

Neugardtas,

Vilnių

kuris yra

pirmininku
Tatjanos komiteto nuo karės
nukentėjusiems šelpti, Nikitinas,
Romanovo komiteto pirmininkas ir
Vaškariovas, V. Tarybos narys.

kun.

Dūmos atstovo

Yčo

ir

miesto

galvos Yencla\vskio lydimi, jie
lankė

ap-

lietuvių komiteto įtaisytasias
pabėgėlių prieglaudas, būtent "Rūtoje," šv. Mykalojaus salėje, p.
P. Vileišio

ir Savickio vaPasitiko juos "Rū-

namuose

sarnamiuose.

toje"' lietuvių koniteto pirmininkas

A.

Bulota

ir

E.

Vileišienė, šv.
be jų, dar kun.
Jezukevičius ir d-ras A. Vileišis.
Ser. Neugardtas teiravosi dar
pas
Mykalojaus salėje,

Yčą šiaip apie lietuvius, jų reikalus, draugijas ir švietimo įstaigas.
X Suvalkų miesto galva įteikė
Vilniaus miesto valdybai 400 rubl.

sušelpti Suvalkų
jams,

kurie

miesto gyventoišsikraustė į Vilnių,

vokiečių bėgdami.
apskričiui įsakyta pranešti Suvalkų, Kalvarijos ir
Mariampolės apskričiui mokyklų
vyresnybei, kad ji, netrukdama,
grįžtų į savo tarnybų vietas ir pradėtų mokslą.
X Kauniškis lietuvių bankas kenuo

X Vilniaus mokslo

tinąs netrukus parvežti iš Minsko
visus savo raštus ir pradėti savo
veikimą Vilniuje.
X Žemaičių seminarijoje, kuri
persikėlė į Yašakėnų-dv., Troškūnų
par. Ukmerg. apskr. 15 verstų nuo
Subačiaus stoties, mokslas išpradžiu tel»i*siąs I, II ir III kursuose.
Dvaro vietą užleidęs seminarijai
dovanai jo savininkas Brazys, nesenai atpirkęs tą dvarą iš Komaro.
X Vilniaus komitetas neturtin-

atsarginių šeimynoms šelpti
per pusantro mėnesio pašelpų suteikė už 28 tukst. rubl. Sušelpta
7 tukst. šeimynų.
Komiteto laikomos buvo 4 valgyklos, kur vel-

goms

tui duodama buvo beturčiams
tus.

Jų išduodama

pie-

buvo kasdien

maž-daug apie 250. Pašelpa suteikiama netik pinigais, bet ir (Liktais.

Černiaus talpiname straipsni gubernatorius
uždėjo kontribuci"N. V." korespodento, kaip jį pa- ja, nors gyventojai elgėsi prideduoda "Rygos Garsas" savo 80- riančiai.
me

num.,

mą

dieną:

išėjusiame spalio

Deputacija pas gubernatorių
atėjo ne iš savo valios, bet buvo
l.areivijos surinkta ir atvesta po
Suvalkų Geležinkelis Išardytas. prievarta ir grasinimu. Toji deNuvažiuoti į Suvalkus dabar putacija susidėjo iš atstovų jvaigalima tik arkliais arba auto- tių tautų. Žydas, kalbama, bumobiliu.
Geležinkelis vokiečių vęs tik vienas. Deputacijai, išišdraskytas ir mūsų dabar su- 1 tiškusiai savo ištikimybę nuo
taisomas. Ant linijos Gardinas- gyventojų Prūsų valdžiai, guberSuvalkai traukiniai eina tik lig natorius prižadėjo savo globą ir
Augustavo, toliaus važiavimas pagelbą.
pertrauktas, nes vokiečiai išsprogino geležinkelio tiltą per Vokiečiai Atsivežė ir Moteris.
Budos ežerėlį netoli Augustavo.
Apskelbtą gubernatoriaus valPrie laikino tilto padirbimo mū- gomųjų daiktų rekviziciją darė
sų saperai stojo darban antrą moterįs, suvažiavę vežimais iš
dieną po vokiečių išvarymui ii Prūsijos parubežio. Drauge su
dabar, rodos, bene užbaigė.
valgomaisiais daiktais buvo paAntroji geležinkelio linija i imami iš butų įvairus daiktai:
Suvalkus iš Varėnos per Alytų baltiniai, indai, ir taip toji "rekviTraukiniai zicija,"
taipgi sunaikinta.
teisingiau užgrobimas
tik
šeštakavo
sto- •••vetimo turto, tęsėsi per 17 dielig
vaikštinėja
ties (už Simno).
Toliaus ant nų vokiečių buvimo Suvalkuose.
Kada sužinota apie vokiečių
47 verstų nuo Simno lig Suvalkų visas geležinkelis išgriautas. pasitraukimą iš Suvalkų gtib.,
Tšsprogdinta vandens stotjs, bė- buvo paliepta prie rekvizicijos
gių megzlai ir 1.1. Ant dešimties '"maiste" pritraukti ir vietos gy21-

verstų ploto vokiečiai nuėmė bė-

apielinkės kaimų valpaliepė grobti svetimą turtą, kuris buvo sukraunavielomis
nebebūtų galima pa- mas ant vežimų ir erabenatnas
Už Seštaka- "nacli Vaterland" (j tėvynę)...
žinti geležinkelio.
Vokiečiai buvo sustatę surašą
vo vokiečiai užsprogino du tiltu
Trie jų atnauji- visu rusn valdžios tarnybos valjo 10 sieksnių.

špalomis
ne pasilikę pilimai ir
sijon.
telegrafo stulpai su perkirptomis

gius

Kad

j vairių kursų. Panašios
stumiamas nuo vienu ir kitu,
rūšies mokyklose mokslo
h
v
išguldydažnai,
svarbių priežasčių buva iinas
yra varomas pagal tokią sis<>
kartais
už
menknieužlaikytas,
kad mokinys yra vedamas
kį grą/inta- atgal.—kadangi nėra temą,
laipsniškai ir nebjunta kaip eina
už jį kam užstoti.
'savo šakoj vis augštyn ir augJei ateiviui, išvengus visų kliūštyn ( Tas pats kiekvienoje mokičių, pasi-eka galų-gale išeiti iš nimo
sistemoje. Red.). Anglų
ateivių stoties, tai tuomi toli nepakalbos, pavyzdžiui, j pusę metų
baigti visi jo vrrgai. Reikia ilgai
ateivis gali išmokti tiek, kad gaklaidžioti be darbo, gaišinti savo
lės susikalbėti ir suprasti laikrašlaiką ir sveikatą, stvertis dažnai
čiu įtalpą, taigi tiek. kiek yra muar
v ra

#

darbų,
blogai apmokamų, ar ne- šu
ateiviui-jaunuoliui reikalinga.
tinkamų i> kitų atžvilgių.
Ateivių reikalams aprūpinti mū- Lietuvių korespondencijos mokykla galėtų mokyti anglų kall>osf
sų visuomenė turėtų įsteigti uospiešimo,
techniškų dalykų, kai-kutose, k. t., \'ew Yotke, Philaetc.
Tokios mokyklos
rių
amatų,
ateidelphijoj, Ballimorėj. Bostone,
vių namus, kaip kad turi kitatau- sutvarkyme, galima but vadovautis panašios rūšies
amerikonų močiai. Tuose namuose ateiviai gaTokios
kyklomis.
mokyklos naulėtų rasti globą, ir tenai jųjų piraiškus: musų ateivis budingumas
mieji žingsniai butų tinkamai aprūpinti. Prie ateivių namų geis- tų aprūpintas apvieštos dalykuose
ir galėtų įgyti pamatą tole-niam
tina butų turėti jjarbo ofisus (emlavinimuisi,—kuomi
butų sulaikytas
ployment offices). kur ateivis, be
nuo pražūties
kaipo tautos eleišnaudojimo, galėtų sau surasti tinkamą darbą. Tokie darbo ofisai mentas.
galėtų atlošti labai svarbią rolę Ateivybės sutvarkymas ir aplieAmerikos lietuviu gyvenime, ka- tos aprūpinimas yra du dalyku,
dangi galėtu reguliuoti bereikalin- kurie galėtų daug prisidėti prie
gu grudimąsi j didelius miestus. tikslingo mušu tautiškųjų spėkų
Paprastai musų ateiviai neturi ini- sutaupinimo. Tačiaus tas toli-gra-

krfVkoTI
YL!ETUVOS

\

isfeE.LPiMi!.^

ir

stiečius ir

—

nimo dirba musų saperai ir geležinkeliu batalijonas.

dininku, aficierų
se tu

likti
Prikasta Vilko

Duobių.

to.

Visur aplink—ženklai kruvino
triušio. Laukai išrausti giliais lig
žmogaus ugio kasimais. Abipus
kelio įkalti maži basleliai, apipinti dygliuota viela. Nekuriose vietose ant kelio iškasta gilios duobės, labai gerai paslėptos ir paskirtos rusams.
Ant dugno tų
vilko duobių jkalta mediniai kuolai ir plieniniai durtuvai.
Ant lauko matyt žymės artilerijos kulkų—gilios ir apvalios
rlitobes

lig

2

aršinų pločio.

ir t.t. ir butuo-

asmenų buvo

paliepta atrekviziciją jų kilnojamo turBuvo taipgi užgrobiamas ir

AŠ NORIU 1
PAPA !JIS JAU

D

BUUDĄ IŠTEPLIOJO...

A-A-ą?..

ciativos nuvažiuoti giliau į šalį ir žu neužpildo visų spragų niusų vigrūdasi pa jūrės dideliuose centruo- suomeniškame gyvenime.

J

gadindami tuomi uždarbius.
Darbo ofisai galėtų už mėgsti ryšius su tolimiausiomis vietomis ir

se,

galėtų siųsti

išvežamas turtas valdžios įstaigų. Visa tat matyt buvo konfiskuota savo iždo naudai, kadangi
•>ric to buvo pritraukti taipgi

landšturmistai ir
įama

turtas

išgabe-

valdiškais vežimais.
Kelis Sušaudė.

Liūdnas Reginys.
i'akelyj nemažai sudegintu namų ir išgrobtų sodybų. Nuo či2lų kaimų pasiliko tik juodi kaminai. Užsilikusiuose dvarponių
namuose

nieko

sveiko.

Iš

pa-

patalų išleista: pūkai, vir(Julis ant grindų koja supliuškintas.
Spintos, komodų šulledos
išlaužytos durtuvais ir ištuštinKo negalima buvo paimti—
tos.
duškų

ir

sudeginta.
Iškirsta ir išdeginta čieli miško sklypai—vokiečiai mat išly-

gino sau apšaudymo plotą. Iš
kaimiečių daržų iškasta bulvės,
morkos, ridikai ir kiti vaisiai.
Vietos gyventojai, daugiausia
liet'./iai ir baltgudžiai, vokiečių
išgązdinti ir įbauginti, pasitiko
kareivius
mttsų
džiaugdamies

kaipo išgelbėtojus. Vokiečiai Suvalkų gubernijoje paliko apie save ilgą atmintį ir vietos gyventojai ne taip greitai atsigaus.
Suvalkuose.
blogos ir nešvarios.
nameliai
mažais langePakrypę
liafs. Bet miesto vidurys geriau
įtaisytas ir švarus. Miestas lyg
Gatvės

Langai uždaryti lanfeAnt gatvių pasitaiko
tik kareiviai, miestsargiai ir ratnikai. Viduryj miesto atidaryta
jau rekurie magazinai. Ištolo

išmiręs.

nyčiomis.

kruvinas
griaudžia kanonada
mušis eina už 12 verstų (nuo
Suvalkų lig rubežiaus apie 20
verstų), o čia iš lango girdėtis
—

fortepijono balsai, prasideda
jas gyvenimas.

nau-

Vokiečiai Suvalkus užėmė rug30 d., 3 vai. po pietų. Rusų
kariumenč miestą apleido prieš
pat prašų atėjimą. Paskutiniais
iš miesto išėjo atsišaudydami
po-

sėjo

licmeisteris

su

sargybiniais

ir

kazokai.

Turėjo
Vokiečiai

šerti

Vokiečius.

buvo

paskyi"1 savo
kariškąjį gubernatorių, kuris apsigyveno gubernatoriaus namuose, o komendantas apsigyveno
r riešais
jo "Grand Hotelio" vieš-

buty j.
kiečių

Mieste buvo užvesta votvarka ir uždrausta išeiti
?.nt gtavės po 8 vai. vak.
Kasdiena miestiečiams buvo
prisaky-

pagaminti 200 pusryčių arba
300 pietų.
Pirmiausia vokiškas
ta

lį—Lietuvą,—turi
eiti.

Tuo

mums

labai apbus

žvilgsniu neprošalį

pajudinti grįžtančių

iš

Amerikos

Lietuvon lietuvių klausimą. Tarpe
Amerikos lietuvių daug yra pasi-

turinčių žmonių, geidžiančių grįžti

1 Lietuvą, idant tėvynėje naudotis
sunkaus triūso vaisiais. Yra
Su ateivybe rišasi ir kitas klautai
žmonės, turinti gyvenime patysimas—apšvietos. Musų ateiviai—
tai beveik išimtinai jaunimas, daž- rimo, susipažinę su augštesne cisavo

niausiai tamsus ir neišlavintas, bet vilizacija,—taigi, gaivalas, neapsatrokštantis apšvietos ir. dėlei savo komai naudingas Lietuvai. Amejaunumo, galintis jos jgyti. Kliū- rikietis grįžta Lietuvon po keliolitis—svetima kalba. Ateivii geidžia kos metų nebuvimo ir atranda te-

ve-

žimai.

Pakol vokiečiai buvo Suvalkuose, buvo keli atsitikmai su-

Mums, kaipo lietuviams, turi
rūpėti reikalai visos tnusų tautos,
0 ne vientik tos
dalelės, kuri gyvena
Amerikoj. Ypač-gi dalykai,
paliečianti musų tautos branduo-

jo gyvenimo.

pat šrapnelių skeveldros, cilin- veidrodžiai ir kėdės. Tasai turdrai, arklių grobai, šmotai krau- tas buvo sugrąžintas, bet paskui

jam buvę pasiųsta valdiškieji

darbininkus ten, kur

jų labjausiai reikalaujama ir kur
darbas geriausiai apmokama. Mūsų darbininkas tokiu budu galėtų
jau išpradžių daugiau uždirbti, mažiau patirtų skurdo ir mažiau sugaišintų savo spėkų,—kas gerai
atsilieptų ant musų visuomeniško-

Dviejų moterų vežimai, važiavę pro šalį komendanto namų,
buvo sulaikyti, nes vieton valdomųjų daiktų buvo sukrauta
Čia siuvamosios mašinos, kaldros,

juotų drabužių, patrontašės, mė!ynai-pilki ploščiai vokiečių kareivių, dyki konjako ir alaus buteliai.
Matyt, vokiečių kareiviai
prieš muši stiprinosi alkoholiu.
Čia daugybe butelių, o čia greta
broliški kapai...

p; ties

ant

r

I'ru^ai suvarė iš viso

vent'

ir išsivežė Prū- mies\

su

kinimą per korespondenciją. Vienaujos šalies na tik
Scrantono International
slenksčiu ateivių stotyje—susiduria stt nemalonumais. Jau ten, sto- Correspondence School turi viršiaus 2."0.000 mokinių ir išguldo
kunjant reikalingos globos, jisai
virš 100
Ateivis

išmokti

Kuriam Duot?

anglu kalbą, bet tam ne- nai vietines sąlygas persikeitusias.
žino kur kreiptis.
Tiesa, bando Nežinodamas kaip, o gal ir nenolankyt įvairias vakarines mokyklas, rėdamas taikintis prie naujų sąbet ten gaišina tik laiką, kadangi lygų, amerikietis meta viską ir
vakarinių mokyklų tikslas yra, taip grįžta atgal j Ameriką. Jei amesakant, sušvelnint, pratrint ateivj. rikietis butų gerai informuotas
o ne duot
pamatus anglų kalbos iš- apie Lietuvą, jei galėtų, dar būsimokinimui (? Red.). Taigi, ge- damas Amerikoj tobulai ir nuori norai, nuolatos susidurdami su dugniai išdirbti plianus savo bunepatogiomis aplinkybėmis, pamaži siančiam veikimui Lietuvoje, tuonusileidžia žemyn ir pagaliaus vi* met jojo grįžimo tikslas butu pilsiškai išnyksta; žmogus, einant se- nai aiškus, ir Lietuva pelnynyn. nustoja ambicijų, meta viską tų grįžtančiame amerikietyje labai
j šalį ir pasilieka paprastu tamsunu. naudingą pilietį.
Ret, kad taip
Musų ateivių švietimo klausi- butų, reikėtų turėti artimus ryšius
mas bene ar
negeriausiai galėtų su Lietuva, kad suteikiamos inišrišti mokykla per koresponden- formacijos butų išsemtinos, nuociją
(Correspondence School). dugnios, ir pilnai teisingos. Tam
Tokia mokykla—tai ne svajonė: tikslui reikėtų įsteigti Lietuvos Intai yra išbandytas dalykas ir ame- formacijų Biurą, kurisai per ryrikonų gyvenime lošiantis labai |šius, padarytus su musų žymesnėsvarbią rolę. Amerikoj yra daug mis įstaigomis ir veikėjais Lietuvotokių mokyklų, o pastaruoju laiku je. galėtų teisingai informuoti
ir kai-kurie žymiausi Amerikos Amerikos
lietuviškąją visuomenę
universitetai (University of Chi- kaslink gyvenimo sąlygų, progų
cago, Univ. of Mich., Univ. of įgyti turtą, steigti biznius Lietu\Yisconsin, «tc) pradeda įvesti tno- voje ir 1.1.

šaudymo vokiečių kareivių už
grobimą, bet nubausta bene už
tai, kad ėmę ne pagal "cino."
Nuo grobio nepasilko ir aficierėję rusai, su turkais kariaudami. Į damas davinėjo ūkininkams vy- kad vokiečių kareiviai turi
kaktoje
rai, nes butai, kuriuose jie buvo Tuo
didvyriu laikomas uc kas ki- resnybes įsakymus, kad atsiųstu stebuklingą ragą, kuriuo
jie
gali
apsigyvenę, jiems pasitraukus, tas, kaip "Skobelis"'
(Skobelevas), Skuodan tiek ir tiek vežimų, kurie atsiginti nuo rusų kareivio. Tenrasta tušti.
kuris buvęs toks kietas, kad nuo buvo
reikalingi mobilizacijos tik- -pat eina kalbos, kad "prūsas"
Suvalkuose išgriautų namų be
jo atšokdavusios turkų kulkos.
Tik staiga nei iš šio, nei iš
jslams.
mėgstąs bučiuoti merginas. Bet
veik nėra. Išsprogdinta tik vanto žmones
pradėjo bažnyčioje vie- bebučiuodamas jis taip įduriąs saDauį, Įdomių kalbų apie šią karę
dens stotis ir dvi elektros stotjs
ir dabar išgirsti tarp sodie- nas kitam šnibždėti, kad į Skuodą vo ustais, kad
mergina nustojajnti
Įžengiant miestan, sudeginta tik galima
Man
teko buti sodžiuje pa- jau traukianti prūsų karimnenė. sąmonės, o atsipeikėjusi pajuntanti
čių.
nekurie biedniausieji namai.
Prieš vokiečių įžengimą į Su- čioje karės pradžioje. Rusija, Pran- Bažnyčioje kilo panika, ir žmonės blogas vokiečių bučiavimo* pasekdideliu triukšmu spruko laukan. mes.
valkus visi gyventojai rusai ap- cūzija, Austrija ir Serbija jau bu- įsu
'Bet išsprukus, žinoma, kad jokio
vo paskelbusios viena kitai
leido miestą, pasiliko tik lcnka:.
karę.
Taip tatai žmonėse pamažu gimniekur nesimatė.
lietuviai ir žydai.
Ant jų vo- Nusimaną politikoje žmonės spė- ''prūso"
sta
padavimai apie šį baisųjį karę.
Sodiečiai, matyt, laiko vokiečius'
kiečiai neatkartojo Kališo baise- liojo. ką veiks protingoji Anglija.
Kaukas.
! baisia jiega.
Sodiečiai
Gruzdžių
man
apielinkėj
tą politikos momentą
nybių, gal dėl to, kad vokiečiai
!
žmonės pasakoja,
Lietuvos žinios
su kitataučiais laike
karės, kaip paaiškino taip: "Ruskis susipešė su (Šiaulių apskr.)
o
karalius
prusu,
tretysis
gudrus—
pasergėta, elgiasi kitaip.
jis tik laukia, kuomet galėtų pulti
Romanas Karuža.
Mokėjo "juokingais" Čekiais. prie kišenių. Nesunku buvo suIš tos priežasties, kada guber- prasti, kad šis gudrusis karalius
natoriui sužinojo, jog mieste ne- yra ne kas kitas, kaip tik Anglibeliko rusų, o vien tik lenkai, ja. Išėjo taip: kas dipliomatų kalMęs, Amerikos lietuviai, gyven-j žais mokesčiais, mūsų visuomenės
lietuviai ir žydai, jis paliepė už ba vadinosi Anglijos pn.ktingumu
•'iską mokėti. Bet tasai paliepi- ir valstybine išmintim, tas sodie- jdami tarpe tautų, pasiekusių aug- sudedamais, galima butų užlaikyti
štesnio išsilavinimo laipsnio, turi- daugumą naudingų įstaigų speciamas buvo pildomas tik
pirmose čių kalba—"puolimu prie kišenių."
liems reikalams; ir tosios įstaigos
dienose—vėliaus gi mokėta kiek
Įdomavau sužinoti iš sodiečių, me, rodos, progą pasimokint nuo
savo
viešais
reinesulyginamai pasekmingiau dirbpatinka, o paskui mokėta "če- kodėl karė prasidėjo. Ir kaip aš jų, kaip rūpintis
Tačiaus męs mažai nau- tų musų visuomeniškoje dirvoje,
kiais."
Ant popiergalio buvo nusistebėjau, išgirdęs, kad karės kalais.
kas-žin kas užrašoma ir sakoma, priežastim esąs ne kas kitas, kaip dojamės gerais pavyzdžiais ir be negu kad dabar yra.
Ant nelaimės, tų idealų laikosi
kad bus užmokėta karei pasibai.buvusis musų kunigas; Mat galo apsileidžiame visuomeniškuose
tik
viena musų sriovė,—tautininTuo
kuomet
voBet vargu ar rasis toki pas mus
tarpu,
gus.
(Mosėdyj, Telšių apskr.) į dalykuose.
kai,—0
net
italai
turi
jinai pati nėra priderangalinlengvatikiai, kurie karei pasibai- buvo kunigas, kuris labai uoliai kiečiai, čekai,
čiai
Todėl ir turi
suorganizuota.
gus pristatys tuos "vekselius,'' platino blaivybę.
Būdavo, kuone Igas organizacijas, aprupinartčias
mažai
ant kurių vokiečiai paprastai už- varu
tai:
ateiprogos vykdinti naudingus
liepia įsirašyti į blaivybę ir 'įvairius jųjų reikalus, kaip
rašydavo: "Prašau jkirsti 25 ryk- prisiekti bažnyčioje daugiau ne- vybę, apš vietos platinimą savo visuomenei darbus bei užmanymus.
štes tam senam mulkiui."
žmonėse ir tikslingai sunaudoja
L»aug galėtum įsskaitliuoti reikabegerti. Žinoma, daug atsirado
kuriems aprūpinti, męs privalų,
visuomeniškam
labui, pas
tokių, kurie prisiekti prisiekė, bet jiegas
lėtume
turėti tam tikras įstaigas iri
mus
visai
kas
KARĖ IR SODIEČIAI.
kita; dažnai net neneilgai trukus taip prisigėrė, kad
Nesileidžiant dicfe^'
organizacijas.
paskui net sirgo. Toks tatai musų įtikima j naudingumą darbo ant
liuosna
išskaitliavimuosna
tautiškos
dirvos.
paminėKam buvo žinomi valstybių san- kunigo uolumas ir davė progos j
tina bent šie: ateivvbė, švietimo
tykiai prieš karę, tam kruvinas jų žmonėms manyti, kad jis užtraukęs Kuomet musų skaitlius auga, vis
platinimas musų liaudyje, tikslinsusirėmimas, nebuvo labai netikė- dėl jo sulaužytomis prisiegomis daugiau atsiranda visuomeniškų
gas Lietuvon grįžtančio musų gaitas.
Tačiaus negalima to pasaky- karę, tą "Dievo rykštę." Dar ėjo reikalu.
Reiktu turėti tam tikru
valo sunaudojimas.
ti apie musų sodiečius. Nei Vo- kalbos, kad atėjęs '"prūsas" išpjau- organizacijų, veikiančių specialėse
Pradėkim nuo ateivybės (imkietijos karininkų siekimai, nei siąs šiais metais atlikusius Komu- srytyse, bet męs jų neturime (kaiRodos, nėra Amerimigracijos).
Austrijos ultimatumas Serbijai niją vaikus. Jie buvo žmonių iš- -kuriose srytyse turime, bt' jųjų kos
svarbesnio
lietuvių
gyvenime
jiems, be abejo, nebuvo žinomi, rinkti, turbut, kaipo nekalčiausia veiklumas yra mažas.
Red.), i klausimo,
kaip
ateivybės
sutvarkyužtai ir pati karė užklupo juos anka už žmonių, sulaužiusiųjų pri- Kad užpildžius spragą, darbštesnės'
mas.
Ateivvbė tai tas neišsemiavisai nejučiomis.
vienutes tampa priverstos stvertis
siegą, nuodėmes.
mas
šaltinis, nuolatos didinantis
kurisai pervirsimi jų galę. Į
Kiekvienas svarbus atsitikima.5
darbo,
Labjausiai sujudino žmones pirAmNrikos lietuvių visuomenę skaitKiek spėkų 'gaišinama pertai, kiek
tautos gyvenime palieka liaudies mosios karės dienos.
Daugelis
lių ir jos spėkas. Nuo ateivybės
savo
Paliks
sąmonėj
žymę.
ją, nustojo ir darbus dirbę, tik vaik- apsivilimų patiriama—sunku iš-' priklauso toks arba kitoks
pakreižinoma, ir didėji Europos karė, ščiojo vienas prie kito, vaišinosi I skaityt.
Dalykas ytin blopas,' pimas
musų
viešojo
veikimo,
augkuri taip staigiai ir taip smarkiai (vaišėmis
pjovė dargi meitėlus, nes kad toks visuomeniškasis nerangu- štesnis ar žemesnis (? Red.) musų
sujudino ligi pamato visą žmonių vistiek, girdi, atimsią, tai verčiau mas kenksmingai atsiliepia ant tos kulturinio
išsivystymo laipsnis.
Ta karė sutvers naujų jau pačiam
buitj.
suvalgyti) ir kalbėjosi pačios visuomenės.
Reikėtų,
rodos,
musų visuomenei
didvyrių ir naujus apie juos pada- apie karę. Kc ip visi buvo sujudin- Butų, rodos, lengva aprūpinti
sutvarkyti
dalyką
taip. kad ateivis
į
vimus.
Esu girdėjęs sodiečiams ti,
galima spręsti iš tokio atsitiki- daugel J musų vieSų reikalų, j'ii mu- išsyk galėtų atrasti prielankias sau
pasakojant, kad rusams, japonų ka- mo:
sų visuomene butų geriau susipra-i aplinkybes, kad be laiko ir savo
rė nepavyko tik todėl, kad šie savo
Skuodo miestelyje buvo šventa- tusi ir, vieton varius
partyviškusj spėkų gaišinimo, galėtų parduoti
pusėje turėję didvyrį, kuris gaudęs dienis. Žmonės meldėsi bažnyčio- ginčus, {tikėtų j tautiškojo orga- savo prekę—darbą—už geriausią
rusu kulka*
Panašu didvyrį tu- je. Dešimtininkas, kur tik sutik- nizavimosi svarbumu. Tuomet m a- kainį,
geriausiomis išlygomis.
—

—

Kaip Galėtų Darbuotis Tautininkų Sriovė.

Didžiausia Kare
Kur? Lietuvoje! Musy Tėvynėje
Jei norite dasižinoti, kas dabar Lietuvoje dedasi, kaip ir kur Europoje karė siaučia, tai

užsirašykite

Kasdien

...

Einančią

"Amerikos Lietuvą"
Laikraštis "AMERIKOS LIETUVA" išeikasdien 4 valandą po pietų ir paduoda visas
naujausias žinias ir telegramus tos pačios dienos iš karės lauko.
Tiktai šiame laikraštyje
rasite naujausias ir tikriausias karės žinias.
Todėl užsirašykite "Amerikos Lietuvą" tuojau ir gausite ją k sdien paetu j savo namus.
Kaina vienam mėnesiui
$ .50.
I )viem mėnesiam
1.00.
Pusei metu
2.75.
Visam metui
5.00.
Užsirašydami, siuskite ir prenume atos mokesti drauge, Money Orderiu arba j inigais
registruotame laiške adresu:
na

....

....

..,

....

"Amerikos Ljetuva"
3252 So. Halstcd S t

Chicago,

I1L

Taigi, augščiaus

buvo

palytėti dideli pasisekimą pa.* mus- nepa ':aus pancdėlio vakaro, publikos
d i k tok a.s
savo pasekmėje sakyčiau.
skaitlius.
Ugainiu mažai kas pra- -uisirinko
iš
vakarėlio pasiliko 1al>tt'!is
galėtu labai daug prisidėti prie dėjo lankytis i jųjų rengiamas pra
Žiūrovas.
TU"t nesutikimo >ėkla, ku- >ai malonus.
musų tautiškųjų spėkų sustiprini- kalba-.
mo.
Padarytose pastabose nėra rią tie "apsiskaičiusieji" pasėjo pak
West Sidc jaunimas aukauja.
bandoma
nuodugniai išgvildenti mus, visgi prigijo, šiądien i tul'raeitosubatos vakare p-lės B.
nei
palytėtus klausimus,
pilnai ap- rimi- t.-.i. kad lietuvis su lietuviu
namuose
susirinko
dirbti veikimo plianus. Sio straip- nenori susitikti. Mat. vienas "ap- .'ilviėiutės
snelio tikslas buvo vientik nuro- siskaitęs' ir "darbininkiško labo' skaitlingas būrelis jaunimo, kad
dyti j kai-kurias spragas musų šalininkas, o kitas "tamsunas," nes paragavus iš Lietuvos prisiųstų
Susirinkiviešame gyvenimo ir j budu> pa- drj>ta turėti >avo nuomonę ir nebū- lietuviškų saldainiu.
naikinti jas.
He abejonės, palie- ti paklusniu tu "apsiskaitėlių" tar- mėlis. rods, l>e jokios svarbos,
buvo tariaus labai gražiai sunautieji klausim?:i, Europos karei pa- nu. Medidelis pas mus būrelis tu
dotas.
Jaunimas blaivai per Nibus
tautos
sibaigus,
gyvais mūsų
taip puikaujančiu savo "apsiskaityvakari
šą
žaidė, padainavo kelenes
Tas būrelis yra triukšmareikalais,
mūsų ateivybė tu mu."
ir pasitiekė sau
dainelių
tą
gražiu
rės pasididinti, reikalingumas pla- daringas, ir todėl jojo barškėjimas,
kitokiu pramogėlių.
Pagaliaus
tinimo apsvietos nutsų liaudyje tu- kaip tuščios bačkos, girdėti ištolo.
visi susėdo prie lietuviškų saldairės užaugti, grįžtančiųjų tėvynėn Nauda gi vietos lietuviu koliotiijai
niu, sale kurių matėsi ir kitokių
lietuvių aprūpinimas pasidarys ytin iš jo mažiau negu mažesnė. Atpetič,
Laike vakarienės
svarbiu. Todėl, jau dabar laikas savo erzinimais, dengdamiesi neva gardumynų.
buvo
pasakyta prakalba ir pa"darbininkišku labu," tiktai sukir- i
pradėti rūpintis tais dalykais.
Visų atyda buvo
Kas-gi pas mus gali jais i apin- šino vietos lietuvius tarp savęs. įdeklianuiota. i
atkreipta ypač dabartinę Eurotis? Musų socialistams minėtieji Aiškiai pamatė Cicero lietuviai, ko
pos karę.
Jaunimas, atjausdareikalai yra visiškai svetimi,- s >- nori ir kur eina tie triukšmadariai,
mas sunkų
šioje
valandoje Liecialistų tikslai kitokį. Musų kle- iš Brooklyno seitno. Tasai sei- tuvos padėjimą, sumetė
$13.00
rikalai, nors isdalies galėtų pri- mas pratrynė jiems akis, ir jeigu
.•jšelpiintii lietuviu, nukentėjusių
jausti panašios rūšies darbui, tuo jie atmetė delegato socialisto ra- nuo karės.
Suaukotus pinigus
ki-

Tceli dalykai, kurie

tarpu turi pilnas rankas darbo

portą. tai vietos socialistai suvalė
C icero lietuviu dauplatinimo musų visuomenėje, F'a-i guma ne su tais triukšmadariais,
T:uit:-. :nkams rai kam dar pykti ant pavienių
silieka tautininkai.
ir
tik
tinka
panašus darbas. žmonių ir viešai juos niekinti!
kaip
M. A. Šarka.
Juk jame gali pilnai atrasti sau
būtent
idealai,
reikšmę tautininkų
Redakcijos prierašas. Gavome
tautos gerovė, tobulinimas, kuldar laišku iš poseiminio cicerietūrinimas. Todėl tautininkams ir
čių .susirinkimo vedėjo, kurisai
privalu skubintis su savo partijos taipogi nusiskundžia ant "Nautokiose

ypač-gi

srytyse,

jtekmės tai, ką pasėjo.

organizacija. Suorganizuota tautininkų sriovė, turinti gerai aprūpintus veikimo įrankius nuolatines pinigų Įplaukas Į ( entralj Iždą ','ales atlikti daug naudingo
darbo musų tautiškoje dirvoje.
LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

šiuom meldžiu suteikti vietos
laikraščio

Jūsų

skiltyse.

Chicagos socialistu organe ''Naujienose," 97-tame numeryje, buvo

Redakciją.
O.

Po $1.00 aukavo M. M. Juška,
Seriutė, B. Lenkauskas, P.

Klikunas, J. Valonis, J. BalseviJ. Juktiis. Po 50 centų:
J Kazanauskas, .St. Bie/.is, O.
Caliniutė, E. Galiniutė, J. Pačia ir

maitaitė ir P. Zalatorių. Po 25
V. Klimavičiūtė ir M.
/.ilvičiutė.
B, Lenkauskas.
Nuo Redakcijos. Aukų $13.00
bombardavimo,
i s p. B. Lenkausko priėmėm.

džių. ne tiek apie pati aprašoinąji reikalą kalbama, kiek užsipuldinėjama ant atskirų asmenų.
Ant

kurį

asmenų

praktikuoja

nurodo ir buvusio

"Nauj;eno.s,"
Hrooklyne sei-

Regai Kliubo vakaras. Praeivakare, lapkričio 14
sokiais žodžiais "Naujienų"
koliotas.
Tą laišką patalpinsi- dieną, atsibuvo Lietuvių Regai
Kliubo vakaras. Sis kliubas pame sekančiame
numeryje. Pono M.
prastai
surengia puikius vakarus,
A. Šarkos laišką suvėlinome padėatstovas

I'.

Lazauskas, vi-

bet šis vakaras buvo

ką atsiprašome.

Apart šokių,

buvo

nepaprastas
vedamas aštuo-

"Grand

tyme

ant

manęs

asmeniškai.

metinis

ir 1.1.

Jeigu

mūsų

gyvenimas butų

kito-

Ned., lapkričio 22 d.

laiku.

Apsvarstymui

prie

yra

daug

da- rinkimo.

lykų. Konferencijon taipogi kviekiose sąlygose, tai galima manyti,
čiama tautiškoji Chicagos ir apiekad panašus nemandagus ir {žeilinkių inteligentija, nes, užbaigus
džiantis, jei nesakyti daugiau, laišApskričio reikalus, turėsime apkas vargu butų pasirodęs.
Bet
kalbėti abelnus tautiškus reikalus,
jeigu pasirodė, tai skaitau reikalinkurių.šiltom laiku begalo daug yra
gu atsiliepti j jj.
ir už kurių jau laikas griebtis.
Jei skaitytojai pamena, nesenai
Apskričio Valdyba.
'"Lietuvoje" buvo rašyta apie tai,
kai]> Cicerr. lietuviai apvertino socialistų pasielgimą visuotiname seime
Brooklyne. Cicero lietuvių
draugijos per nesusipratimą, ar ne-

Cicero

lietuvių
lietuvių susi-

rinkime, apie kurį jau buvo
šyta praeitame "Lietuvos"
meryje, dalyvavo sekantieji

ranu-

at-

stovai: iš buvusio abelno Cicero
lietuvių susirinkimo (poseiminio?

Red.)—A. Milius, M. A. Šarka,
l'.

Stankaitis,

A Liutkus ir M.

Pustienė; J. Kvedaras, J. Trakšalis ir A. Balčiūnas—nuo Liet.
Kudirkos paminėjimo vakaras. Mylėtojų; V. Butvilas ir F. GrikPraeitą panedėlj, lapkričio 16 d., šalis—nuo Liet. Tvirtybės; J.

Mark \Vhite Square svetainėje,
buvo TMI). 22-ros kuopos vakaapsižiūrėjimą, pasiuntė sein.an nuo rėlio Kudirkos mirimo
15 metų
Kaip pa- sukaktuvėms paminėti.
savęs atstovą socialistą.
Plačiasielgė socialistai seime, visi labai me ir
įvairiame vakarėlio progerai žino. Atstovas socialistas, grame, tarp kitų, dalyvavo: pp.
parvažiavęs j Cicero, išdavė atskai- ! ociai, J. Janušauskai, Rudaustą iš savo "darbų." Matyt, ne kas kaitės ir kiti.
Iš dekliamatorių
tai buvo per darbas, nes skaitlin-

Eidentas ir F. Strielčiunas—nuo
Liet. Kareivių; M. Gabraitis ir
Ona Junkaitienė—nuo Liet. Seserų ir Brolių; B. Jonaitienė—
nuo Liet. Seserų; J. Stankevičius—nuo
cus—nuo

Republ. Kliubo; I/.. JoImprovement Kliubo;

Rastauskas— nuo Vakarinės
pažymėtina mažytė p-lė Urbaitė, Žvaigždės; Z. Sungaila, M. Dugas Cicero lietuvių susirinkimas kurios dekliamavimas,
ypač pri- brlckas ir T. Bartkus—nuo Momilžinišku balsų daugumu atmetė ėmus omenių
amžių, yra paste- terių ir Vyrų Apšvictos, ir fcalop
pargrįžusiojo atstovo raportą ir bėtinai gražus. Programiniu jos V. Čėsna—nuo SLA. 194 kp.
tuom pačiu pasmerkė abeltiai sonumeriu buvo Kudirkos "Ne tas (Praeitame
"Liet."
numeryje
cialistų ir savo atstovo veikimą yra didis." Dekliamavime paro- klaidingai pažymėta Baltos Rosrimu X esi nagus tai buvo kąsnis dyta expresija, išreiškimo pilnu- žės Kliubo dalyvavimas;
turėjo
Cicero socialistams. Tame ir sle- mas, kuriam ir žinomi chicagie- Imti: Vakarinės Žvaitrždės Kliupiasi priežastis užsipuolimo ant čiai lietuviai dekliamatoriai galė- bas).
Negalėdami kitaip išlieti tų pavydėti. Gerb. dainininkėms, Aukoms rinkti, vakarui surengmany-.
tulžies už savo nepasisekimą, bent fonioms Janušauskienei ir Po- ti ir abelnai darbuotis išrinkta
atsikando tuom, kad mane, visai cienei galima dėlei šio vakarėlio komisija iš sekančių asmenų:

pašalinį žmogų, išniekino per savo pridėti dar po vieną gėlę j ir be
laikraštį. Visa mano kaltė buvo to ilgą jųjų pasisekimų bukietą.
tame, kad patekau Į raporto išda- Gaila tik, kad ponia Pocienė buvimo susirinkimą ir viso susirinki- vo kiek užsišaldžiusi.
P-lės Rumo buvau pakviestas pakalbėti apie
lauskaitės turėjo, sulyg progavisuotinąjį seimą, kuriame aš at- iiio, dainuoti puikų Sosnauskio
Nc ma- duetą: "Tu mano motinėle." Nestovavau SLA. II apskr.
no kaltė, jei aš mačiau seimo vei- laimei, viena dainininkių apsirgo
kimą kitokioje šviesoje negu Cicero prieš vakarą, ir reikėjo tą numelietuvių delegatas ir jei mano aiš- rį pakeisti kitu, kurį atliko dvi
seserįs Rudauskaitės.
kinimai buvo ne toki, kokių tasai likusios
Ponas
Pocius
patiekė Chopin'o
atstovas ir jo sėbrai norėjo.
Užsipulti g; už tai ant žmogaus ir jį gedulingą maršą. Kitas gedulinišniekinti, mano nuomone, yra la- gas maršas (Beethoven'o) buvo
I atliktas
gerb.
Chicagos Liet.
bai paikus dalykas.
Koncertinio Kliubo. kurisai mamano
Klausimą apie
apsiskaitydar ir daugiau
mą ar neapsiskaitymą paliksime lonėjo patiekti
muzikos.
Ponas Rimka skaitė
Verčiaus
nuošalėje.
pažiūrėsime,
"Vincas Kudirka ir kas
ką padarė tie "apsiskaičiusieji" pas referatą
lietuviams
buvo." Gaila, kad
mus 'čia pat Cicero.
Kuomet apie jis
6 metai

atgal

aš

atvykau j Cicero,

lietuvių kolionija gygražioje santaikoje. Laikui
bėgant, atsirado ir tų "apsiskaičiusių," žmonių ''švietėjų" ir "lygintojų." Prasidėjo visoki "spyčiai" ir "susipratimo" kalimas j
"tamsuolių" galvas. Kad tie "apsiskaitymo apaštalai" butų turėjį
šioji

veno

nemaža

referento

J.

T.

Bartkus,

M.

Pustiene,

B.

Jo-

naitienė, V. Butvilas, A. Liutkus,

J. Trakšalis, J. Rastauskas, M.
Dtibrickas, J. Eidentas, M. A.
Šarka, A. Balčiūnas ir F. Strielčiunas.
Iždo globėjais išrinkta
A. Milius, T. Bartkus, J. Kvedaras, M. Pustienė ir V. Butvilas.

Maršalka—J. Rastauskas.
Šiuoni atitaisome ir klaidingai
atspausdintas praeitame numeryje pavardes
Sekantis

susirinkimas

atsibus
sub., lapkričio 21 d., 8 vai. vak.,
S. Žvilio svet., I4th st. ir 5oth
a ve.
Pašaliniai gali dalyvauti su

oatariamuoju

balsu.

Šitas Teatras, su pirmos kliasos vodeviliu, bus
atidarytas ant
didelio
Šlamename, apart
Teatro, bus taipgi salės baliam, bankietam, šokiam ir mitingam; billiardu
ruimai ir

puikiausias buffetas.

Teatro

Bridgeportas
Kolionija

ya seniausia ir

didžiausia Lietuviu

szewskio Banka, 1893 metuose.
Ant Bridgeporto tapo įsteigta pirmutinė lietuviška
No.
po
3255 So. Halsted st., 1905 metuose.
Ant
Ant

aptieka

Bridgeporto tapo įsteigtas pirmutinis ir didžiausias liedrapanų storas, Bridgeport Clotliing Co., 1908 metuose.
Bridgeporto tapo įsteigtas pirmutinis didžiausias lie-

tuviškas South Halsted Furniture štoras, 1913 metuose.
Ant Bridgeporto tapo įsteigtas
pirmutinis lietuviškas Ilalsted
Garage, 1913 metuose.
Ant Bridgeporto tapo įsteigtas pirmutinis didžiausias lietuviškas

Dry

Goods štoras

ir

Justino Kulio, 3259-61

So. Halsted st.,

bowling alley

Pinigus į Lietuvą-Rusiją
Siųskite per

Chicagoje.

Bridgeportu yra vadinama dalis miesto, užimanti plota 2-jų
kvadratinių mylių, suvirs 300 blokų. Bridgeporto centras yra
33-čia ir Halsted gatvės, kur stovi A. 01sze\vskio Banka.
Ant Bridgeporto apsigyveno pirmutiniai
Chicagos lietuviai,
1890 metuose.
Ant Bridgeporto įsikūrė pirmutinė Chicagos
lietuvių Švento
Jurgio parapija, 1892 metuose.
Ant Bridgeporto gimė pirmutinis Chicagos lietuviškas laikraštis, Lietuva, 1892 metuose.
Ant Bridgeporto tapo įsteigta pirmutinė lietuviška A. 01-

tuviškas

Kalėdų.

atidarymas bus vėliau oficiališkai pagarsintas.

A. OLSZEWSKIO
3252 So. Halsted St.,

BANKĄ;

Chicaįo, 111.

Vokiečiai tapo iš Lietuvos išvyti,
tai dabar męs vėl siunčiame pi-

nigus į Lietuvą-Rusiją. Norinti
persiųsti pinigus savo giminėms
į Lietuvą-Rusiją kreipkitės į
A. OLSZEVVSKIO BANKĄ
3252 So. Halsted St.,
Chicago, 111.
^

/

1913 metuose.
ANT BRIDGEPORTO

šįmet prieš Kalėdas atsidarys didžiausias ir gražiausias 1,000 sėdynių Teatras, išstatytas kaštais lietuviškos A. 01szewskio Bankos.
Šitame teatro name bus taipgi salės baliams, šokiams ir mitingams. Biliardu ir Bo\vling Alley ruimai ir puikiausias lietuviškas Buffetas.
Šitas Teatras žymiai pakels šio distrikto komerciją (biznį)
ir properčių kainas, kadangi dideli teatrai sutraukia kas vakaras
daugybę publikos iš visų miesto dalių, o kur yra publikos susirinkimas, ten ir Biznis. Tokioje vietoje visoki bizniai jieško
storų ir moka geras randas.
Todėl, kurie norite savo pinigus padvejoti, tai dabar čia apsipirkite propertes, kol yra pigios. Teatrui atsidarius, properčių

žymiai pakils, ir tada turėsite mokėti augštesnes kainas
negu šiądien.
Teatrai pakėlė properčių kainas ant Halsted ir 63-čios gatvių, ant Halsted ir 79-tos gatvių, ant Halsted ir Madison gatvių.
Teatras pakels kainas properčių ant Halsted ir tarp 31-os ir
33-čios
Kurie čia turės propertes, tie pasinaudos.
gatvių.
Jokia kita Chicagos lietuvių kolionija taip smarkiai neauga,
kaip Bridgeportas; Kas čia apsipirko, tas nesigaili.
Męs turime pardavimui čia keletą gerų namų ir lotų, dar
pigiai. Kurie norite savo pinigus įvestinti į gerai apsimokamas
propertes, tai pasiskubinkite prieš Teatro atidarymą.
Ateikite į

Pirma

A. OLSZEMSKIG BANK A
3252 S. Halsted St.
Chicago, 111.
REDAKCIJOS ATSAKYfbii.

Korespondentas yra tik t&mytojas ir
patėmy'ijjtĮ dalykų u/rašytojas, bet
jokiu bu^u ne debatantas. Paminėsi

ŠIFKORČIŲ

meryje.

p. J. R—člus (VVorcMter, Mass.).
Tamista
kurie
stojate
i
ginčus,

talpinsime.
p.

A.

A.

Naujoje

A. Olszevrskio Svef.

(So. Omsha, Nei>r.).
6iam numeriui.
Bus

Pervėlai atėjo
naudos
jokios
negali kitame.
atnešti.
raKorespondentas privalo
šyti vien apie tai, ką. jis matė, apraNep. Gegutė (Worceater, Mass.).
šyti atsitikimus, girdėtas prakalbas galėjome Įdėti šln numerin,
Ačiu,
iir t.tH nepiikergiant nl«ko nuo savęs. kad attimlaėt*. Laukalme daugiau
visiškai

3138-3142 So. Halsted St.
Rengiamas

Lietuviu Moterių

Or-gijos Aplietos

Subatos vak., Lapkričio 28,1914
Pradžia

Įžanga 25c ir augščiau

7 vai. vak.
Plačiai

žinoma

savo

veiklumu, Lietuvių Mot. I)r-ja "Apšvleta"
surengimui šio vakaro. Ir ištikryjų tai

deda visas savo pastaugus
bus
kiais.

puikus vakaras,
Tame vakare

padailintas jvuiriu

programų

lr

rožiniais

šo-

panelės, gavusios daugiausia rožių, aplaikys pui-

kių dovanų. Taigi galimr užtikrinti, kad šiuomi vakaru publika bus
pilnai užganėdinta. Todėlel kviečiame atsilankyti kuoskaitlingiausiai,
nes tai bus paskutinis vakaras prieš adventų, kuriame
galėsite pilnai
pasilinksminti

ir puikiai pasišokti.

Parsiduoda:—40 akrų žemes Minetoli
Ichigan
valstijoje
I'eacock,
\Iich.; lietuvių apgyventa; visai pi!giai. Pardavimo priežastis: turiu kitą
! tarmę. Atsišaukite:
Peter Bagdonas.
4600 So.

i.

c

o

kainos

p. Grinoriu8 (Utica, N. Y.).
Bažny- me sekančiame numeryj tik prakalčios reikalas yra vidujinis parapijos
bas, apleisdami bereikalingos polePIRKĖJAMS.
dalykas. Todčl apleidžiame. Antrąją, mikos dalį.
Kurie
turi
Ačiu
už
šifkortes ir dalį talpiname.
yra
raštelį. Melsilpnas;
visai negalima dėlei
kilusios
p. Naris (So. Boston, Mass.). Tilps
karės džiam dažniau parašyti.
kitam, numeryje.
Naumiesčio
Damionas
Šernas ir A.
p.
Amerikon
(Grand
Mich.). Bub sekančiame nusu publika sa- tai
p. U. Neviackas. Atsišaukimo nekad Raplds,
laivų

laiko, galės jaja atvažiuoti.

Chicagoje

v

M. A. Šarka.

balsas
pirkę
paskutinėse eilėse
Europoje
buvo girdėti.
L.
negalėjo
išvažiuoti,
J'etratis pasidalino
kompanijos praneša,
vo
atsiminimais iš asmeniškos tos šifkortes bus
geros atvažiavipažinties su Kudirka. Pabaigoje mui Amerikon per 3 mėnesius laiJ. A. Chmieliauskas pasakė ne- ko po užsibaigimui karės. Tai yra
ilgą prakalbėlę temoje "Ryšys kad, karei pasibaigus, kiekvienas tutarp Kudirkos ir TMD."
rintis šifkortę, kad ir senesnę,
kai|
Nežiūrint šalto oro ir neparan- metas

Kaštais

Po No. 3138-3142 So. Halsted St.

Mareli,"
nių porų, kurios turėjo po puikų
bukietą gėlių.
Į kiekvieną mo kliubo parengtą

VIETINES 2INI0S.
Antras

puikiausis.

Mtes budavo'jame.

A. OLSZEWSKIO BANKOS,

iš- tos subatos

ti, už

o

Didysis Teatras Pastatytas

centus:

suvažiavimas.
vakarą atsilanko diktokas būrelis
1914 m.,
jaunimo. Šiame vakare susirinUžpuolikas, pasislėpęs po slapyvar- "Aušros"
SLA. ko
svetainėje
jvyks
apie 300 ypatų, ir visi linksmidžiu "M. M. B." nueina taip toli,
metinė nosi iki
Kuopų
Antrojo
Apskričio
vėlyvos nakties.
mane
net
kad vaišina
"pasiutusio
Pradžia 10 vai. iškonferencija.
vardu:
tautiečio"
jtaria neapsiskaiyto. Kuopų atstovai malonės pribūti
Dar
Cicero
susi-

n/sipulta

bb;davoja,

L. Ulkiutė, B. Žilvijienose" talpinamų koresponden- gareckas,
ciutė,
J.
Žilvitis,
J. Dišė, J. Sicijų, kuriose, sulyg autoriaus žo-

mo

Gerb. ''Liet." Redakcija:—
Kadangi neturiu vilties, kad mano šisai laiškas galėtų tilpti tarne
laikraštyje, per kurį buvo ant manęs užsipulta ir kuriame turėtų
tilpt ir atsakymas j užpuolimą, tai

susirinkimas pavedė 15. Lenkauskui, kad pasiustų, pagal visų aukautojų nutarimą, Į "Lietuvos''

Paulina st.,

Chicago,

111.

KOMITETAS.

Parduodama: -mūrinis namas, ant
N'ormal a v., lik $4.',00.00, mazį sumą
įnešt. likusi suma ant labai
mėnesinių i mokesčiu.
.Msišari. is į A. ( iszovvskio Bank.),
1,252 So Halsted st.
_____

K.'s in.i $.>00 gali įsigyti du mūriParsiduoda:—labai pigiai, dėlei sa- niu namu keturiomB šeimynoms, ne£a
vininko Hgos, bučiarnė ir grosernė, ger;j rand$.
Netoli nuo Halsted gailietuvių ir lenkų apgyveutoje vietoje. vėa ir kitų tramvajų. Likusi sumos
Biznis išdirbtas lo metų; norintiems dalis labai lengvomis išlygomis,
atpirkti gera proga. Atsišaukti
sišaukite j A. Olszevvskio Banliį,
4330 So, Wood ut-i
Chicago, 111. 3252 So. Hulsted sU

Apgarsinimai.
GERAI ŽINOMI ŽENKLAI.

Jeigu kai-kada jųs jaučiate pilsunkumą, sausumą ir ncnormalį troškulį, tai šie ženklai
rodo, kad jūsų skilvis yra gazų
ištemptas, ir tasai ištempimas paprastai yra gan skaudus. Pirmąją

uis .šokiai.
Vietinė orkestrą grojys
»isokius šokius.
Visi atsilankę l>us

Kodėl Neskaitai

ižganėdinti.
Kviečia visus be skirtumo,
KOMITETAS.

Ar inten

suojiesi kada nors gerais ir teisingais apgarsinimais, kurie gali atnešti naudą ir pi-

nigą užčėdyti ?

Pajteškojimai.

numą ir

j

Pajieškau savo giminių
Stanisl.
Pagojai t ės, Pranciškau?* I'etreikos ir

Dominiko Ješinskio. Visi paeina iš
Lieplaukės parap., Telšių nav„ Kauno
Plrmiaus gyveno Keusingpagelba tokiuose atsitikimuose yra tou, Kub.
III.
Jų pačių, ar kas juos žino,
veikus systemos išvalymas ir jos meldžiu duoti

sustiprinimas. Jųs turėtute pabandyti Trinerio Amerikonišką Kartaus Vyno Elixirą, kurisai turi tikrą veikmę, bet be skausmo ar ki-

žinią šiuom
f'has. Pagoy,

817 I)iv. ave.,

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

parduodame
mynų!
Siutai

1HE BRIDGEPCRT CLOTHINS GO.

Pajlešivau savo sesers Marijonos
tokio nemalonumo. Pradėkite su Babaltės, paeina iš Kukarisklo sod.,
Kvėdarnos parap., Kauno
Jos
nurodytąją doza ir paskui sutaisy- pačios, ar kas ją žino, meldžiu du-ti
kite ją sulyg savo reikalo tol, kol man žinią adresu:
Juozapas Zakaris,
jinai nebus nereikalingi.
Šioji 10115 C'ommerclal
ave., So. Chicago, 111.
Trinerio
Amerikoniško Kartaus

Vyno Elixird veikmė pataria ligose,
reikalingas veikus kuno išvalymas be jojo nusilpniniino. Ap-

kuriose

tiekose.

Chicago,

Pet.

3246 So. HALSTED STREET

Tel. YAR'JS 1532

Janu-

Sauskio, apie ketvertą savaičių, kaip

Jis mane paliko, labai biednamo padėjime su ketvertą mažų vaikučių.
Jis yra aplo 28

m.

I

Dr. J. KŪLIS

Gydytojas Ir Chirurgas
32&2 So. Halsted St., Chicago, III.
Gydo visokias li^as moterių, vaikų ir

amžlauj, tamsiai

vyrų. Specialiskai gydo limpančias, užsisenėjusias
paslaptingas vyrų ligas

visiškai gerai; daugiausia jis dirbdaprie jaučių už bučerj.
Jis pats,

Tll.

ILL.

CKICAGO,

Manufac- geltonų plaukų, mėlynų aklų ir žiuri
So. Ashland lyg išpaniurų; angliškai kalba bevelk

Trincr,

1333—1339

turer,
ave.,

Jos

vyro

$ 18.50

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

tfboo Sliop,

savo

Y...

Taipgi

adresu:

Tacoma, VV'ash.

Pajleškau

$30.00, $27.00, $25.00

parduodami

vo

kas kitas teiksis .man pranešti,
kur jis buna, o aš užtai busiu labai

ar

Greitam
mu

dėk'nga.
raumenyse ir sunariuose trinki-

juos

te

palengvinimui skaudėji-

Triner's Liniment'u.

limento kaino 50c per

pačt?

PRANEŠIMAS.

Keid.

Janušauskiene,
Li- 820
Winstanley ave, rear,
60c.
E. St. Louls, 111.
Pajieškau

DRAUGIJŲ REIKALU
JaUNŲ

AMERIKOJ
LIET.
TAUT.
KLlUBO ADMfNIST RACIJA.
Chicaao, III.
J. Jankauskas, Pirm.,
3252 So. ilalsted st,
K. Zalatorius, PagelD.,
917 W. 33rd st.
D. Gulbinas, Prot. Kašt.,
3443 Auburn ave.
P. Motiejūnas, 'fi rtų Rašt.,
3212 Auburr av.
T. Radavičia, Kasierius,
936 \V. 33rd st.

Box 45,

savo

JONAS

Halsted st,

draugo Kazimiero 3259 So.

Chicagc

Pajieškau savo giminaičio Antano
žukaucko ir draugų Jurgio Jario ir
Juozo Jankaucko; paeina iš Augintosios Panemunės miestelio. Mariampoiės pav., Suvalkų gub.
Jų pačių, ar
kas juos žino, meldžiu atsišaukti adIresu:
V<. Vaitiekūnas, Režisierius,
Jonas Glineckis.
3149 So. Halsted st.
X. M. Juodis, Pirm. choro ir dramoa Box 67,
Coketon, VV. Va.

354f> S. Emerald av.
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS
VIRŠININKAI.
H. Gimus, koirpoz.. Mokytojas chorą
902 N. Californla ave.

Visi

privalo

žinoti,

milžinišką svarbą turi

Dixon, 111.

tariame

perskaityti

geidžią

ir

Reikalavimai.

ir

savaites.
.Męs taipgi mokiname moteris barberystės ir manikurystės, M?a

io-metinio

Lietuva

nė

l

Atvažiavusius

pasaulio, nnSviečia Amerikos lietugyvenimą, suteikia daug skaitymo ii visuomenes,
politikos, litera-

gyvenimo, ir yra geriausias

tūros,

R«t|{

cioiuri

"OIMUBi)" [ Ltativą

loiildlli

"DMU8AS" atšiltai rMt. $2, pusti o. $1:
(Jlsliniuui rattiros (3, putai mtt| $1.60

IŠ

atlikti

savo

reikalus per laiš-

CHICAGO, JLL.

-

KITUR

Nedėliomi

MELDŽIAME aplanHytl

Ir mūsų

Banką.

nuo 9

ik! 9 vakaro,
iki 6 vakaro.

ryto iki 1 po pietų.

1800 W. 46th St.f Chlcago, Ui.
TaUphon* Drovar 6114

Trl. Canal 4052

DU-KART NEDELINIS LAIK-

L302 S«. Lcavitt St.

Utarninkais ir

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams $2.50
„
pusei meti} $1.25

Adresuokit taip:

W. B. BOCZKOVVSKI
Mahanoy City, Pa.

CO.,

"ATEITIS"
laik-

raštis, tarnaujantis jaunimo
ir kulturos reikalams. Talpina

nių.

daugybe Jvairįausių

ži-

Didelio fofmato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. pusei metų.
"Ateiti" išleldlnžjį bendrovė, inkorporuota ant $25;000. Dabar
laikas užsirašyti "Ateiti". Reikalaukit vieno numerio

pažlurSJlmuI uždvką.
Adresuoklt taip:

"ATEITIS"
366 W.

išmokes'Mo labai puikų Grafafom*
sykiu su 16 rekordų (32 kava.1kais) visokių dainų, valcų, maršų
Ir t.t.. kuriuos patjs išsirinksite.
Gerumas mūsų grafafonų gvarautuotas kiekvienam rašyta gvaranclja.
Išsiųsime naujus specialiukus rekordus Lietuviškus, Lenkiškus, Rusiškus ir Maža-Ruslškus.
Rašykite tuojau reikalaudami ka-

Halsted

St.,

talogų ir paaiškinimų, jdėdami krasos ženkleli atsakymui.
LIEERTY COMMERCIAL CO.
NEW YORK.
23 E. i4th st,

arti il-M

YurdsiJVil

LIETUViŠJ£A B ANKA
Town of Lake Savings Bank

Naujas Savaitin's Laikraštis
bepartyviškas

Illinois

Telephone F ranki I n 1171
lietuvis advokatas, baigęstelaiij raotnl^ Vn*
nkoje. Veda rUokiu bylai, ciriiiikuir <ric imli ik as
vuuom teiamiute
uaJaon).

6yv. bii2 S.

Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.

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

Priimame pinigus 1 Banką užčėdl3unui uuo vieno doiiario ir daugiaus

ir mokame trečią
procentą ratomis
ant metų.
Siunčiame pinigus J visus svieto dalis pigiai, greitai
Ir tel

slugai,

o svetimų
žemių pinigus malnome, perkame Ir parduodamo. Parduodame šlfkortes ant
visų linijų J
krajų lr iš krajaus, taipgi tikietu»

geležinkelių

aut

po

Europą.
Mūsų

visą Ameriką

lr

Banka Išdirba visokius raštui
ir dokumentus visose kalbose lr
duoda rodą lietuviams visokiuose
atsilr
tikimuose
reikaluose ypatiškal ir
plaiškus. Tik kreipkitės viršmin®tu anti-ašu.

LieimiiškĮi Knygų Krautuve.
Mylėtojai

gerų kningų. norinti
išlavinti ąavo protą ir išsimokinti

anglišką kalbą, kviečiami pirktie
Knygas iš mano krautuves. Čia

tuvS aJara kas rakaras.
IS '.citij miešti] atsišaukusiems,

pasiunčiu katalogą dykai. Adro.:

PAS

PETRĄ

ŠLIAK|,

nes

esu labai ištroškę*.
Pas ji galigerai atsivėdinti, nc* tnri puiku
bavarską aly, ruską očiščeną i." cigarus net iš Havanos.
n«' to jis patarnauja kaipo perkalbėto jas vis-

TVtrtose.

I

J

B
PETRAS
3301

S. Halsted st,

SLfAKlS,
CHICAGO, (LL.

Jčl Prover 717?

Anglį kalba nuo praūlnės Iki lugičlauslil
Aritmetika
Augštesn. Katc^oiika
Istorija, Geografija
Politiška
G.

Ekonomija

Lietuvių )
Vokiečių v

Ktisų ir
I eiikų

LIETUVY8 DENTISTAS
VA f.ANDOS:-nno 8 iki 11
ryte nuo 1 iki
'.popiet nuo 7 iki 9 vuk. Ne'diliom patui

sutartį-

3261 So. Halsted C t.
Prieiti A

Chica»o, III.

Oiievskio Baniu

Dr.O.C.HEINE
DBNTISTAS

OFISAS—Kimpat 31 ir So. fUMed yh
gymiui vtriipHem.) X CUIU90,

liL

OHICAGO, ILL.

Geriausia Akušerka

K.ZURAinS
PIRMAE1LIH1S BUFETAS

-r ar.c

a

j
KnygvedystB Grazrašt.
Laišfcy rašymas
Prikybos tilsit Ir tt.

Lcvcskis. VcdŽjas Mokyklos

3106 $o. Halsted

SI.,

TELEPHONE DROVEfl 7215

MOKINAMA:

ma

Hrover atfS2

M. J DAMIJONAITIS

EiEuto :ar
JZZ" KMTKU

RAULAI, KUR BĖGI?

Phone

DR. K. DRAISGELIS

gaunama visokios lietuvi škos

knygos, taipgi angliškos ir lenkiškos ant užsakymo. Scenos mylStoji| rateliai imdami kompletus,
s. v "auna
papiginta kaina. Krau-

901 West 33-rd

NUGI

IŠMOKĖS-

10c

KASDIENA.
Jeigu apsiimate mokėti po 10c
kasdien, tai išsiųsime Jums aut

Attorney & Counselor at Law
30 N. LaSil!* St„ Cor. Was>iin^to.i St.
Siock Exchangs Bldg., Rooms 1137-1114

IclephuDe

"Ateitis yra

ČIO

F. P. BRADCHBLIS

i

25 metai

GRAFAFONAS ANT

Kimpn 23-člos (įtret

Chicago,

Eiaajau

ŠALIN SU NUSIMINIMU

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

RAŠTIS

*

Q tį\# Kd

farmų gali šioje Bankoje

DRAUGAS PUB. CO.

ij

Agency, ulnkaia ir petnyCloiaUi
fo prakalbų P. O. Bex H) Oept fr
felnntofi, Ort, I

jie apmoka algas, bi-

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

draugas, kaip lietuviams darbininAmerikoje, taip ir Lietuvoj*.

kams

[[i

prakalba®,

kuriais tai čekiais

ugnis negali prieiti.

3252 So. Halsted St.,

'DRAUGAS" paduoda žinių ii viso

v
MOKYKIS BARBERYSTĖS.
geriausiai ir rekliamuoja, ypač
Kerai jau žinomu ir užtikrintu šio
iMęs išmokiname šio lengvo, švaParsiduoda:—pigiai grosemč ir fcuKliubo artistų geru vaidinimu.
černė lietuvių ir lenkų apgyventoje raus ir greitai išmokamo amato j keKoncertas.
vietoje prie pat bažnyčios.
Kitos lias trumpas savaites; geriausi įrenJame dalyvaus {vairus Chorai ir muzi- bučernės
lietuviškos ar
lenkiškos gimai; expertai mokina; įrankiai sukantai.
Rus atlikta gerai žinoma mieste nėra.
Parsiduoda pigiai iŠ tekdama; darbas kiekvienam žmogui;
mus arba rašykite
overtura: Le Tremolo ir daugybė kitų priežasties nesutikimo
tarp partnerių. ateikite pamatyti
numerių.
;uždyką. gaunamoms informacijoms.
Apart to. Didysis Kliubo Sužinoti galima ir per laiškus.
B 'J R K E BARBER SCHOOL,
Choras, susidedantis Iš šimto ypatų
G. & S.
rinktinos jaunuomenės, padainuos Įvai- 302—5th ave.,
Chicago, III,
Moline, 111. 610 W. Madi8on st.,
rių neapsakančiai gražių Dainų.
Po Programui Linksmas Balius
Parsiduoda:—bučernė lr grosernė,
su visokiais šokiais, grojant didelei
biznis gerai išdirbtas, parsiduoda ir
muzikai,
šis vakaras yra rengiamas
rakandai, arklis ir vežimas, Priežasšitas peliukas yra
su tikslu suteikri musų Lietuviams ir
tis: nusipirkau kitą biznj.
viemi geląstėmi, kalAtsišaukiLietuvaitėms p/jg^ k$ nanjo ir nau- te
adresu:
ia $1.20.
Męs gvadingo pamatyti bei išgirsti.
Kliubo
M. N.
•antuojame, kad yra
vakarų lankytojai atsimena, kaip pra- 2u!>8
Canalport ave., kan'pas Peoria st.
gryno plieno ir geeiti Kliufto vakarai buvo gražus ir
riausio timperio; už
Chicago, Iii.
linksmi. Siijai vakaras yra renglaman
dedame ant kriaunių
dar atydžiau ir rūpestingiau, kad gerI
FARMA IR DOVANA
vardį,
pravardę ir pilbiamoji publika, atsilankiusi, turėtų
i
nį
adresu—tai ant
Duosime dovanai 1000 pėdų lentų
kuodaugiaus smagumo Ir kad šisai dl
U
vieno šono, o ant kito
deli* draugų susiėjimas Ilgam laikui tiems, kurie «l metę pirks 40 akrų
šono fotografiją, kožemės
naujoje
maloniu
lietuvių
atminimu.
kolionijoje
pasiliktų
Visų
II klą. kas tik nori. Vien
\Visnonsin.
valstijoje
meldžiame atsilankyti J šf didi graži/ Į
žemė derlinga, arti miesto, geleW| reikia mums chioti
vakarę.
m
žinoti, ko Jųs norite, i
žinkelio
ir bažnyčios.
Kaina nuo
Su pagarba.
o męs padarysime vis-1
iki
$10
už
$20
$100
akrą.
J. L. A. T. K. Komitetas.
{mokėti
1
k».
tuojaus, likę pinigai lengvomis ISlyJums
šitas'
Jeigu
Paskutiniu prieš kalėdas "Birutės" gomis; perkantiems žemę apmokame
peilis nepatinka, ta>'
vakaras.
Vaidinama dviejų veiksmų kelionės kaštns ir duodame darbo.
prisiųskit. 2 viencenKreipkitės
pas:
melodrama
tinius krasos ženkleChas. Zekas & Co.,
"PABAIGTUVĖS"
lius, tai męs prisiuRoom 214,
N'ed.. lapkr. (N'ov.) 22 d. lf>14 m. 186 NT. La Salle st.,
sima jums kataliog$
Chicago, III.
Av. Jurgio parap. svetainėje, kampas
ir britvn.
Rapeilių
32-ro pl. Ir Atlbur> ave.
Svetainė atKIZIS DISTRIBUTING AGENCY,
$12.00 VERTĖS UŽDYKĄ.
sidarys ♦> vai. vakare.
Užd..aga pasikels lyxini 8 vai. vak.
Po lošimui
Bentleyville, Pa.
Męs siunčiame jums "Ambrevv Kon- A. L. Box 706,
"Birutes" choras
padainuos keletu centruoto Alaus Extraet Miltelių (ConKražių dainelių. Choro vedėjas Kon- centrated Beer Kxtrart Powder) užNEW CITY SAVINOS BANK
servatorijos Direktorius p. A. Pocius, tektinai, kad padarius 38 galonus tik50c, 75c ir $1.00; ro pirmos kliaaos putojančio ir
4601 So. Ashland a ve., Chicago.
įžanga j teatrą:

I

Jokis

biznj vesti.

su

Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas
biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa-

A. OLSZEVVSKI BANK

laikraštis

"DRAUGAS"

■ave

jAUdiofa*

nė

vagis,

yra lietuviu kataliku

savaitinis

Poblishing Co.

spurA. J. BIERZYNSKI, pres.
Ralių 25c.
guojančio alaus, 2 salonu degtinės ir
Priima banknn pinigus ir moka 3%.
2 galonu vyno; padaroma i 5 minutas,
THOMPSONVILLE. CONN.
pridedant vandens, ir viskas gatava Vi sudėtus pinigus musų bankoj duoBALIUS IR PRAKALBOS
gėrimui. "Arnbrevv" yra padaryta su- dame čekių knygutę. Iš kurios paraparengė drr.'igyatė sv. Jurgio, ketverlyg Tyro Maisto įstato (Law of Pūro šyti Čekiai tinka visur. Skolina pinige. lapkričio
(NoO 26 d. If»l4 m. Food).
Tarp amerikonų "Ambrevv" gus ant Real Estate. Perka ir parduoCasino Hall'ėje, Central st.
Balius yra žinomas kaipo geriausi* gėrimas. i da namus lr lotus. Išsamdo bankines
prasidės 12 vai., o prakalbos 3 vai.
Męs norime perstatyti jj lietuviams skryneles (boxes) po $2.50 metams.
Parduoda šlfkortes ir Biunčia pinigus
po pietų ir trauksis iki vėlumai nak- ir
pasiųsime kiekvienam, kurisal pri- |
visas svreto dalia.
ties.
ii
Jžanga 25c yr.atal.
98c
per Money Order'j; tai reišsius
Bačkos Valandos: Panedėlials, BeKviečiame lietuvius Ir lietuvaites
kia lygiai tiek, kiek n uras kaštuoja, |
'redomis, ketvergals fr aubatomia nuo
atsilankyti j prakalbas. Tarėslte gėPAUL GATCH,
8 ryto iki » T*k*n>; nedSlionila, utar
ja*
prog^ Ugi irti
garsių kalbėtojų Ambrevv Extract Universal

lengvų

Geriausia dofana draigams Lietuvoje

at-

CHICAGO, ILLINOIS

Ant Pardavimo.

mieste.
ir storus ant

namus

Nfcw Vork City

3252 SOUTH HALSTED STREET,

'•EKSPROPRIJATORIUS"
veikalas nereikalauja rekllavimo.
Jisai savo gražuma ir įdomumu
pats

Chicagos

i

Spauda.

gavimo spaudos rengėjams.

narnų

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

knyg^

jubilėjaus

savo

Lietuviai iš kitų miestų ir
kus. Rašykite adresu:

perskaiSuą knygelę
skaivisiems
laikraščių
tyti
korespondent<uns
tytojams,

Reikalaujama:—Vyrų ir Valku mobarberystės. Pagal mūsų naują
sistemą, jus galite išmokti 1 4 iki 0

statymui

Čekių knygeles,

rokundų biznyje.

kančiai

P. Mikolainis
Eox 62

verta

kintis

vedimo

k

spau-

ir

ir lotus ir stato kitiems

las ir visokias kitas išmokestis.

labai žin-

naudingą

Kultura ir

BIZNIERIAMS duoda

rViao$lT00

kokią

namus

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon.

Kas atsius iSklrp^s bitą apęarsinimn iš "Lietuvos'1 ir 81.00 pap
money ortier', lai gaus visas 4
knygas 00c. pigiau.

da kiekvienos tautos kultūriškam gyvenime. Todėl pa-

Krank Paul,

i-

mokytojo
..C
10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų,bu paveikslais (apdaryta), ,35c

Atgavo Spaudą

resu:

% W. S. 3(raw,

leidėjas.

galime pradėti Jums varyti bizni &u
Knygos didumas 153 puslaKviečiame J dideli nepaprastai j
domų tiktai $r>i>. Informacijoms raiy»ite:
Kaina tik 45 centai.
piai.
N'osRokoff'B
Barbfft Sohool, 1202 Pcna
VAKARĄ
Imant didesnį skaitlių,—dar
Jauny Lietuvių Amerikoje Tautiško avc., lltisborg, Pa.
Kliubo, ketv., lapkr. (Nov.) 26 4
Reikalinga:—jaunas drūtas vyrukas
pigiau.
1914 m. (Padėkavonės
Dienoj),
šv. dirbti krautuvėje lr išvežioti orderius;
Jurgio parap. svetainėje, prie 32-ro turi mokėti rašyti ir skaityti lietuAdresuoki*, kartu prisiųsdami
pi. ir Auburn ave. Pradžia 6 vai. vak. viškai ir lenkiškai; alga gera; atsi- ir
pinigus:
Tlkietai 25c, ?>5c ir 50c.
šaukite:
Teatras
Giraltls
Jasgott,
Statoma scenoje pirmu kartu gražua Box 341,
Christopher, 111.
Dviejų Aktų Farsas
Als

Crfirntlka nnfirli^koskalbo* -n

Kaip Lietuva

Pajieškau ,T. Kemezos, paeina iš Pariebių kaimo, šilgalių valščiaus, Naumiesčio pav., Suvalkų gub.
Gyvena,
girdėjau. Philadelphijoje. Jo paties,
ar kas jj žino, meldžiu atsišaukti ad-

pinigus pirkimui

juos

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

kytbbe mokytojo(apdaryta) Bl .00
Vaiku Draugas arba kaip mokytis skaityti ir rašyti be
mokytojo
158
Naujas Budas mokytis rašyti ba

informacijas

vieno Doliario iki didžiausiu sumų ir moka už

nuo

išmokesčių.

GERA PROGA!

To METŲ

3252 So. Halsted st.

III.

SKOLINA

paiduoda.

reikaluose.
A. 01szewski,
"Lietuvos"

Chlcago,

pinigus taupinimui

3 procentą metams.

PERKA ir parduoda

'Lietuvą".

šiaip

PRIIMA

Geležinis,

4547 3o. Paulina St.,

! SimaiCio, paeina iš Andriškoa kaimo,
uENERALlbKAS AGEiMTAS
žaparės valsčiaus, Šiaulių pav., KauLankosi Chicagoj, užrašinėj
no gub.
Girdėjau, kad atvažiavo j
Renka apgarsinimus
Ameriką. Turiu svarbų reikalu. Jo
paties, ar kas jj žino, meldžiu atsi- ir šiaip spaudos darbus, i'erka
šaukti adresu:
ir
namus, liotus ir
Jonas Balčiūnas,
suteikia
biznii
1750 9o. Union ave.,
Chicago, 111.

J, Mikalauskas, Užžiurėt.-org.

Mitingai otsibuna kiekvieną pirmi
uedčldienj mčnesio 1-mą valandą pc
r lotų T. Radavičiaus svetainėje. 930
\7. 33-Čioa gatves, ant antri) lu-ų.
'falpcgl choro Ir dramos ropcticijo-i.
at"b ina toje pacioie aveuinej~. ChoTi
repeticiJoB atsibuna seredorn.a,
7:30 vai. vakare. Teatru repeticija
tfblbnna p«t lygiomis, 8-tų /al. vak.
Taigi Jauni vaikinai ir merginos. Jei
mylite prasilavinti dalioje, kaip tai
(.nlnose nr teatru lojimuos \ tai kviečiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių
Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K.
a«vi#»i.
tik užsiima dainomia,
lojimais, bet taipogi ir paSelpa ltgole.
Taigi, kiekvienas lietuvio Ir lietui altS privalo prisidėti
prie jo auk'ėjlmo.
Su pagarba,
J. L. A. T. K.

L.

KŪLIS

1893 metuose.

Veido kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporta.

tuoju.

Juozapas Taukevičia,
Torino, 111.

Pajieškau

Įsteigta

$15.00. Taipgi senus rubus čystysiu,
taisysiu ir prosysiu už nužemintas kai
naa.
Jeigu manai siūdintis ar pirkti
siutų ar overkotų, pirma ateik pažiūrėti mano materijos.
Darbų gvaran-

savo

paeina

CHICAGO, ILL.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Ban'ka Chicagoje.

kad per sunkius laikus siusiu ant orderių vyriškus siutus ir overkotus po

brolio K. TaukevIIš Užvenčio
miestelio,
Šiaulių pav., Kauno gub. Gyveno pirui iau^Ziegler, 111.
Jo paties, ar kas ji
žino, meldžiu atsišaukti adresu:

čio,

3252 So. Halsted S t.,

Pranešu draugams, kad aš persikėliau po num. 4f>47 So. Paulina st. ir

$t., Chicago.

0.

Jonikiene

3364 S. Halsted St.
(Kampas

34 to*)

Chicago, III.

fijltas alus. gera degilnė, kvepianti cigaP-ltaa Bvečiut
rai.
:

kuošlrdinglausiaL

:

c2CQ iO. liALSTED ST

"Severo# Gothardižkas Aliegreitai ir pasekmingai veiAš turėjau kojose revm&»
tiSkus
skausmus ir negalėjau
vaikščioti, bęt po kilių patepisu
Severos Gothardiškuoju
my
Aliejum jsučiuosiu visiSkai 'veikas. Visuomet laikysiu tatai savo
namuose.
Mano du sunai
FVrė jjji. kaipo gera trpala nikyterijimiifire ir iisi«ukimuosc
iš priežasties sunkaus darbo.
Minėt* gyduolę rekomenduoja*
nte visiems,
kurie kenčia reuntatizmu, arba nuo r.ikcterčjimų

1

M. r/apa'a.
K. 1, Iiox 6, hjt. Louis, Mich."

I
1

jus

kia.

Bel1

(I Jis j System

Progresas

yra pasiekiamas, pal'ekant
sius ir išmuštus takus ir kertant
naujus

yra tai Jltyri liga. Jeigu
Jus vargina panašus skausmai, vartokite

senuo-

ir

ke-

lius link tikelo, Pasisekimo.

Prograso greitumai yra padidinamas vartojant trumpesnius, lygesnius, platesnius susinėsimo kelius

ir

velesu

veikslesnius budus ir

PHIKžASTlKS KARĖS pripirkom už pusdykiai didelę daugybę ivairiu tavorų nuo vienos subankrutijusios
Vokiškos Firmos, kuriuos pasirengėm išdalyti su mūsų laikrodėliais VISAI UŽDYKATaigi kas dabar perka nuo
mus vyrišku ar moterišką, laikrodėli, (ai augšfciau patalpintus 8 dalykus gauna prie laikrodėlio VISAI UŽDYKA,

tai yra:
Plunksna Fontauinė,

5)

Mritva,

6)

Laikrodis-Rudlnlnkas, 7)

žiedas,

suteikia

25 centais markėmis rankpinigių, kad butumem persitikrinę Jog tikrai norit
g<u-inimų.
turėti tnusų laikrodėlj, o m$s gavę tuojaus išsiųsim Juras laikrodėlj ir tuos 8 dalykus kaipo dovanu prie laikrodi lio VISAI UŽDYKA, o kaip siuntinj atneš Jums j namus ir busit užganėdinti iš laikrodėlio ir dovanų, tai užmokėsit likusius $7.70 ir persiuntimo iškašrius 2f> centus Jeigu nebūtumėt užganėdinti, tai nemokėkit, o męs sugražjsim Jūsų 25 centus.

atsiųskit

ir

sykiu

mum?

su

bei užduoties ir kiekvienam

Vje&cs stotįs visur, bokale
tancija.

Turime priminti, Jog kur kitur už tokj p.it laikrodėlį reikalautų nuo Jūsų 3 syk brangiau, męs gi rokuojam tiktai $7.!»5; tos pačios dovanos yra vertos daugiau negu >7.95, bet męs tų darom dėlto, jog tas dovanas męs nupirkom už pusdykiai, todėl ir atiduodam Jas visai uždykų, ka>l tik kuodaugiausiai išgarsinus mūsų laikrodėlius.
Atminkit, jog karė su vokiečiais nesitęs ant visados; nev snd pasitaikys tokia proga, todėl naudokitės dabar iš tos
rnęs dar turim tų dovanų.

progos, kol

Rašykit pas

NEW YORK WATCH CRED. CO. GERKEN
Perkant 16 Kanados, n-lkaliuga
Pasarga:

mus

trumpiausi*}.,

VAIKAMS

bnd$,

Tolimoji

geraj

Cukrinis

vidurių

Kaštuoja

10

sulluosuo-

M. Glaser

Dr. G.

pagodotai

apreišklu

biiomi

vinuo-

J

Bj;>

lncnn

savo

nam;>

W. F, SEVERĄ

dis-

Kaštuoja

CO.,

Vienintelis savo rūšies G4 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis.

^

Jame dedama geriausi moksliniai straipsniai ir geriausios
apysakos.
Kalba gryna, graži ir supranJei nori smagiai ir
naudingai laiką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą.

Kerti 32 ror gatvės.
Telefonas Yartfs <187.

tama.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visus ligonius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.
Pasitikėdamas*, jog gerbiama publika

Kaina metams $3.00; pusei

Morgan St.

Kerta 32-ros catvis.

Visose

I

Angliškai

Mokiname

sykiu naujo modelio revolveris 3.1 kalibro, padirbtas iš geriausio kalto plieno, nikeliuotas.
Vitas tavoras huogerir.usios rūšies, gzarantuotas.
Sykiu 10 gražų daiktų, abcluos vertės
$.W, dabar už $5.95.
d
t
PINIGŲ
NESIŲSKI1
Prisiųskite mums tiktai šj apgarsinime
ir Jusų teisinga adresą, o męs išsiųsime
tnojaus
t4 vi«a kompleta per expre*a dėl
Kada
apžiūrėjimo.
visku apžiūrėsite ir busite pilnai užganėdinti, tai tuomet užmokėkite agentui tą maj<j jumg $5.95 ui
tavorį, verta $30, ir
drauge užmokėkite mažus prtsluntimo kaštus.
Posinaudokitl ii Jtos progos kuogreiiiausioi! Užsakymus siųskite tuojaus. Adresuokite:
UNION SUPPLY CO„
I)ept. 41,
ST. LOUIS, MO.

Mokiname

per

Hf Geriausią Degtinę* (arielką) jei
Brnoributi sveikas ir turėti kuom
f pavaišinti savo mylimą
svečią,
r Daktarai
rekomenduoja už geriausią degtinę

S-O-L-O

kiekvienas

Mokiname

va/go.

STRAUS BROS,

VVAJTCHES BROS.
1/41 W. 471h

S!.,

:

Įs^^'cagO^^I

CO.'lŽSb DEP'T L. CHICAGO, ILL

216 W. Madlson St.

Chlcais, III.

:

BLENPP^

J

Gaunama visuose geresuv-iose Saliunuose

išmoksta
teipjiu kliasose dienomis ir vakarais. Platesnli} žinių rašykite pas:

be

Rye

A. CHAPOSKE, IrT. PODLASKIS lietuviai

«7snta

Savo Akis Jaunas

Laikykite
Nealeiukite

Jei

teisingi; žinių iš Anglijos,
užsisakyk sau metams ar
pusmečiui
"J5EIVIŲ DRAUGĄ"
Vienlntėlf Didžiosios Britanijos lietuviu katalikų tautininkų
laikrašti,
einant} kas dvi savaitl. Kaina su
prisiuntimu j namus metams $1—pus50 centų.
mečiui
nori

—

Adresas:
Rever. Jos.

Norbut,
Scotland.
Lanarkshlre,

Mosaend,

Telefonas Humboldt 4532
Atdara Dieną

rųiių

maudyklės.

1914-1916 W. Dlvislon Street
Arti Robey st.

Tiipogl Ruslfckai-Turkiškų maudyklių
kambariai

ir

Jtros
skaitymui

Pigumynai vyry ir jaunikaičiu aprėdy

SENOJO HEIDELBERGO STUDENTAS
šimtmečiais yra prirodęs <avo tinkamumą užpildyti svarbias vietas Vokietijoje. Jojo kūnas i. protas visuomet maitina geriausiam, kas bus, ir jam
profesoriai pataria vidutiniokai vartoti Selyklo ir Apynių alų kaip

ALMA MATER

Nauji,
užsakymo padaryti pavasariniai
Blutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar par*
eiduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurie
buvo padaryti už $40 lr $50, dabar parsiduoda
Už $5 ir augččiaus.

į

Sisli nepamėdžlotinas alus yri padarytas geru senuoju teisingu vokišku
burtu ir jojo retas skanumas lr malonios ypatybės paeina tikiai iš tobulins
alaus išdirbystės.
Jisai yra tinkamu alum tiems, kurie supranta skirtum*
aluje. L'iaisakykite dėię šiądien, Tel®/onuokite Calumet 5401 lr turčkite
j* pristatyt* jiqdien.
MrAvoy's Malt Marrow yra puikiu tonikų sveikatai ir jlegai atgaivinti.
Žmonėms, sveikstantiems po drugių, jisai yra Idealiu
D
vaistu.
Gaukite jo iš savo aptiekos.
McAVOY MALT MARROVV
CHICAOO.

Didelis pasirinkimas ant užBakyrao padarytų
keliniu, padarytų už $4, $5 ir $6, dabar parsiduoda už $2.50.

Rayo liampa

ilams.

Paduoti užsakymai veiklai aprūpinama.

f

So. Halsted Furniture House

i

S. GORDON

miėmimo.

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ
1415 S. Halsted St.
Chlcago, III.

yra

sutaisyta,

Gyduole

sustiprina

skelp*,

sujudina

taknis,

plaukus padaro ivclriius, blizgančius,
Dandruff
yra geriausi* vaisus nuo

"tašku". Vartojant du ar tris kartus
| savaite, sustabdįs p!aukg slinkimu.
Trinki* gerai i skelpa, ant iakng
kas antra ar trečia dien*.
PrekS 50c. Ir $1.00.

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandy

(Furniture]

Krautuvė Chicapje.
Piikdami grynais pinigauname geresnius

gais

GHICA60, ILL.

to, užtai inęs

pigiau
k'tus.
parduodame
^Turime visokių naminių
rakau r! ų

Canal 285

K. KATUTIS

ir

dabi^r

parduodame labai

^

GRABORIUS

roą

nuo

dutinės

pigiausių
rūšies

JVIijb patarnavimas greitas mandrgu*.
Reikalaujantiems parduodame lengvais
niais bei mėnesiniais išmokėjimais.

iki vi-

DR. A. YUŠKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 SO. HALSRES ST
COKKfUt Uth

CHICA80.
STKEET

ILL

nai.

Agentai kviečiami, gera komisija siūloma.

SUS_I

Męs parduodame savo gramafonus Suv. Valstijose ant išmokėjimų po $1.00 i mčnesj. Męs
taipogi parduodamo savo specia1} gramat'ona už "cash" pinigus,

L

I
E

Drover 700

Chicago.

I

U

1886 M.

bu

š\

1| LIETUVIŲ

už-

mos

iš-

pilnas
smulkmenas ir mušu puiki} iliustruota katalio^a uždyką.
Royal Phonoqraph Co.,
91 East 4th St., Dep. 70,
New York, N. Y.

$600 : R
I
$1C0G! K

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų ir

O

vaikų ligų specialiste

uiuas

1725 West 18th Street
larp Paclina ir Woodgat.

J

V tooe Canal 1203

E

APDRAUDOS DRAUGIJA

ir muzika

Parašykite mums, ir
prisiusime jums

A

A. B. Strimaitis, Centr. Sek.'.
307 W. 30th St.
New York, N. Y.

dainomis

syk

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

Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pašalpų $91.797.68; įvairiems kulturos reikalams $8.431.18.
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

24

dyką.

Kiekvieno lietimo

U $300
V

r/g N I JIM A
ĮSTEIGTAS

savaiti-

South Halsted Furniture House
3224 So. Halsted St.

Ant eavo gramafonų Jųs Kalite išgirsti savo namuose geriausias lietuviškas dainas ir muziku, kuri atneš laimę jusų šeimy-

63 St. Marks Place,
New York.
N. Y.

T $150

Krautuvė atidaryta vakarais:
Utarninkais, Ketveriais ir Subatoms.

Telephone

$1 1 Menes!.

Naujo Popiežiaus Paveikslas, Puiki Fotograviura ant storos
glossy royal popieros, didumas 14x19, kg, tik gauta iŠ Rymo. Kaina
t.'tni 30c. už kopiją; 4 kopijos už $1.00. Siųskite pinigus (grynais
pinigais, money orderiu ar stampoiuia) |
J. Andrews & Co.,
Dept. M,

ta vorų.

ir

Tel. Caru L. 211*

Pa-

ILL.

Neilgai Užteks Benedikto XV

nu-

mažintomis
kainomis.
Pas mus rakite pasirinki-

LIETUVIŠKAS

Ghicago

Aliejų.

Katalikai, Nepraleiskite

ir

didžiausiame

pasirinkime

710 W. i8th St.

baltas

kad suteikus

CHICAGO,

ta vorus ir } ig an negu
kiti pirkdami aut krediuž

Telephone

minkštas,

CAn Indiana Corporation)

F. A. FOSZKA'S PHARMACY
312! Sa Morg»a Street
Tai. Yards 695

šviesa

STANDARD OIL COMPANY

Chlcago.

PLAUKAMS

Ideale

Lengva išvalyti.

3224-26 So. Halsted St.
Geriausia

gazo šviesa.

ir siuvimui yra

Geriausioms pasekmėms vartokite Perfection
klauskite savo pirklio.

moterims.

B&rzdaskutvkla krūvoje.

aitria eltk-

akių

geriausią ir pnstoviausią &vies.*į. Jiuai yra padaryta iš masyvio misin^io
—nikeliu užbaigta.
Užžiebiama be kaminėlio ar kliošo

Speclaližkumas ant kuparų ir valizų drabu

I

ar

eavo

degimas

ant

Ir Naktj.
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
Ruslikal-Turkiikos Ir vi-

sokių

Chicap, III.

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

(korespondenciją)

laiškus

4611 S. Paulina St.

Jį Turėk Savo Namuose

Vieninteli /įmerikonijlri mokykla, kari
duoda pilną užtikrinimą išmokti *k»ityti, rašyti Ir kalbttl antiškai Ubai trumpame laike,
ui ta|p mažą atlyginimą, kad Ir biedniausiaa
vyras ar moteris jali uisimokiti.

tobuiinfiausia metodą;

25c.

"JAUNOJI LIETUVA"

Amerikos Ir Kanados

dalyse

vienas numeris

Užsisakyk tuojans:

{J. Eslu specialistas ligose valkij, moDėlei konkurencijos. numažinome kainas ant
auksinių laikrodėlių Ir dranga ant Vitų
terų lr vyrų Ir užsencllntono ligose. daiktų ir ant pareikalavimo Išsiunčiame cielą kompIeU, susidedantį iš tij brangių daiktų,
būtent: puikus gražus graviruotas laikrodėlis—vyriškas,
aprūpintas geriausiais amerikonišDarau visokiu operaciją.
kais viduriais; puikus lenciūgėlis su
prkahinčlum: spinkos į mankietus,
Lfn'-'inssi f" na •'""•ha
barheriska brltva; aliuminiaus muilinytia. pendzolls, barheriškas diržasšpilka į kaklaraišj;
prie britvos, ir

Dr. G. M. Glaser

$1.50;

metų

lr toli'.ua mane rems, csiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieną, ir nak-

3149 S.

j

Cedar Rapids, Icwa.

Lietuva

St.

Morgan

3149 S.

25 centus.

Jaunoji

numeriu

po

muilas

Aptiekoje reikalaukite Severos Gyduolitt ir neimkite jokių užvaduoti). Jeigu
aptiekoruis negalėtų iipildyti jusų reikalavimo, tai parsitraukite
tįesįog nuo

$30 už $g.95

Apžiūrėjimui uždyką

c

Puikiausia maudymui.

tojaa.
Ir 25 centus.

Chicago Telcphonc Company
Bell Tclephone Building

BLDG. WEST BROADVVAY. N. Y. CITY. DEPT. 114.
vIjus pinigus iškalno.

Išsiunčiame

«

v
t

Trie Blue Bell Iškabos

prisiųsti

menei, Jog ėau seniau.tais gydytojus
ant Bridgeporto, prakttkuojant per 22
metus, perkėliau savo ofif^ ir gyveni.

č

^

".Nevaikščiokite—Šnekėkite"

Šiądien: adresuokit taip:

1A Oaiktų Vertų

<

(Scveros Gydantis, Odinis Muilas).

4532

Humboldt

I

Ssvcra's Medicafod Skin Snao

Official 100
Telefonas

(

iisisukimij."

SUAUGUSIEMS

(Severos Tab-I.ax).

pasiekiamas.
ir

IR

SEVERA'S TAB-LAX

prie kurio pridėta geriaus.s aparatas ir to
bulai išlavinti tarnautojai. Jisai yra
pritaij
kintas prie kiekvienos gyvenimo aplinkybės

Tod«*l Jeigu norit turėti mušu 14 K (Jold Fi!lt*d laikrodėlj, dirbtuvės gvarantuotų ant 20 metų, su garsiausiu visame pasaulyje mechanizmu, ir tuos 8 dalykus kaipo dovaną prie laikrodėlio VISAI UŽDYKA.'—tai iSkirpklt šj ap-

!

o
apturėsite greitį palengvinimą.
JjJi nurodome nuo
neutaraligifkų skausmų, mėšlungiškų traukimų, niksterėJimų ir nuo užsigavimo. Jo vei!:mė yra geriaus išaiškinta viršinjo patilpuslame
laiške, ktirj nesenai apturėjome.
Nuo d i e g 1 i g ir
skaudėjimų vartokite Scvcros GothardiSkąjj Aliejų. Kaštuoja 25 Ir 50 centus.

metodus

kuslink laiko,

j

įįf Ckotlisurd Oil į

ir

Pa tania v y mas

Revolveris (Modelis).

8)

naujesnius

tvarkyme
klausimij, kuvie kasdien kįla pasaulio darbe*
Bell System Telefono

Ift

1) Lenciūgėlis, 2) Brelokas. :!) Peiliukas, 4)

U3,

1

Į

Rezidencija
5206 W, Harrison Street

Valandos:

Tel. Austin 73/

t to 6:80 iki 12:00 vai ryto
ivo7.-00 iki 8.-00 vai. vak.

Valandos.

Nsdeiionaa
euofiiOlki 12.-00vai ryto

tiktai iki 0:00 kiekvienu rm

