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kareivių ir bėg-J visomis savo moterimis persikėlė p ės i j Valst. depart., prašydamas, sunku padėjimu, yra beveik pilnai daug platesni:
jie rengėsi padarykad Amerika išgautu jam nuo užbaigas.
nuklampino ir paliko i Azijon.
kad
ti
voru-anis
Ji tvirtina,
prie Vilniaus tikrąjį
daug savo sunkiųjų kauonlių.
Balkanų tautos mobilizuoja sa- Anglijos prižada, kad jam nieko kiečiai laike savo paskutinių ope- antrą
Sedaną
(prie Sedano 1870
Ir austrai Voly niaus guberni- vo kariumenes ir rengiasi karėn. neatsitiks, plaukiant jūrėmis, Sa- racijų prieš Vilnių ir jo apielinkė- m. vokiečiai
ir paėmė neapsupo
bet ar jos ištikro greitai pradės koma, kad Amerika tokio užtikriužmuštu kūnais, suskaityti juo.s joj tarp
turėjo milžiniškas nuostolius, laisvėn visą franeuzų
Karės svarbumas vėl persikėle
tvirtovių Luck, Dubarmiją syvaka- laiko nera.
uo
ir Rovno nejstengia atsilai- muštis, apie tai, bent tuom tarpu, nimo Dumbai neduos, kol Aus- kuriuos jie apskaitliuoja ant 250,- kiu su jų
iš rytu, taigi i,s Rusijos, i
ciesorium).
kol
vokiečiams
kur
nepasiseks nuo trijos valdžia neatsakys ant Ame- 000 vyrų.
Rusai
Prancūzai laimėjo taipgi mū- kyti.
tvirtovę
atgavo
rus, Francuzijon ir Belgijon,
nuo šius
paskutinių
atsigriebti, rei- rikos notos, kurioj reikalauta
smūgių
tikisi
o
visos
linijos,
Luck,
ant
RUSAI
Į porą dienų atgauĮ šiaurius nuo Arras, jie užtalkininkai
ATSIGRIEBIA.
kia
dis- ėmė
abejoti. Jeigu Bulgarija mė- Pumbos prašalinimo.
PERMAINOS RUSŲ KARĖS
taipgi miestą Soucliez, už ti ir Dubuo, o kaip paduoda paPetrogradas.
Belgijos iki Verdun, Argonne
Rugsėjo 25 d. uiigintų užpulti Serbiją, tai ją užVADUOSE.
cialis rtt>ų
trikto smarkiai pradėjo pirmyn kurį ilgai ėjo atkakliausi mūšiai skutinės žinios iš Petrogrado, jj
pranešimas
su
parodo,
tuose ir Į
ja susirišusi Grekija, ku- BULGARIJA RENGIASI GIN- Berlias. Čia ateina
rytus nužengė iki Givenchy, jau atgavo. Dabar visas trikam- pultų
žengti. Nuo pasisekimo
gandas iš kad rusai pradeda smarkiai atsiri sumobilizavo 400,oo<5 kareivių,
TIS
NUO
ar vo- o
RUSIJOS.
ir
Rovno
iki
Cia pis tarp tvirtovių Luck,
La Folie.
į pietus
mušiuose talkininku paeis,
Stotkholmo, kad netrukus rusų griebti beveik visu frontu.
ar
Jame
Su- užpultų gal ir Rumanija, turinti
nelaisvėn paėmė 1,000 vokiečių. Dubuo yra rusų rankose.
Atėnai.
Keli kariški bulgaru armijų vadovystėje turi įvykti taip skelbiama:
kiečiai žengs giliau Rusijon,
kadaugiau
negu
Bulgarija
kareivių,
kariumeTarp Aubcrive ir Yillc sm Turse jungta austro-vokiečių
\tkala, kaimas
laivai, stovėjusie prie miesto Var- svarbios permainos, kurios palies
jų su austrais susijungusios
o
Kuršėje, perpagelbos i niekur negalėtų ti- na,
ir
net
vadus.
mainą
artiriu menės mėgjs veržtis Serbijon paėmė vokiečių apkasus ir pri- nė, kuri ėjo prie Kievo, o paskui
rankas kelis
vyriausius
armijų
Juodose jūrėse, pasislėpė
syk, galų-ganes ją karėn stumianti užkėtis,
manė
trauks
eiti
vertė
lc
padėdabar
trauktis
Odesson,
liko mušu
yra
juos
j antrą jų
ir per jos teritoriją
Didelis skaitlius rranesama, Kad caras apenie armoj
įlankoj.
rankose.
imti
savais reikalais.
Todėl ir
Dvinsko
Nors mušis čia daug toliau nuo Kievo, negu buti turkams ginti nuo talkininku apkasų liniją.
darbininkų su didžiausiu greitu- nijti vadovystę lik šiaip sau, dėlei apskrityj mūšiai tęsiasi.
Despevi> eina, bet franeuzai nustumė vo dvi savaiti atgal ir nejsten- Bulgarijos ministerių pirminintalkininku
X*uo
visu armijų žing- ratiški ir
Konstantinopolį.
mu fortifikuoja visus bulgariškus vardo, o kad
nesiliaujanti mūšiai
kas Radoslavov užtikrina, jog knvakaruose paeis taip- vokiečius už L'Esperne dc Veda- gia atsilaikyti prieš pradėjusius
Plan- sniais vadovauja generolai Poli- iaučia netoli Zarasu
uostus prie Juodųjų jūrių.
pasisekimų
(Novo Alekvokiečiu pu- range. Čia žuvo daug vokiečių, pirmyn žengti rusus. Austrams riumenė mobilizuojama vien gy- kai iš
ir Varnos tapo per- vau o v ir Kuropatkin.
Kuropat- sa 11 d r ov^k Kauno
gi įsikišimas karėn
Burgąs
ant abienimui
gub.)
neiitrališkumo.
vakaruose o iraneuzams teko daug karės nesiseka taipgi Galicijoj, kur juos
Bulgarijos
kin buvo vyriausiu vadu laike jų pusių kelio
sėn Bulgarijos. Jeigu
kelti i Sofiją.
Į
Mat
karėn
Dvinską.
kištis, nors visi jai
TarpTuom laiku visi ežerėse tarp
talkininkams pasisektų i-. Belgi- medžiagos. Ant viso fronto ne- j rusai taipgi mušt i pradėjo.
Šituos prisiruošimus bulgarai japonų karės.
Drisvetų
1 Drūkšių)
už tai žada, gana pavojinvo- laisvėn
daug
ir
Prancūzijos
20,000
paimta
vokiečių. Apsiausti besitraukiančia nuo
Obolo ežerų,
daro todėl, kad jie tikisi, jog jei- kaltino Kuropatkiną 'už tos karės
jos ir šiaurinės
taipgi siaučia pakartumė- Išviso
paskutiniuose mūšiuose Vilniaus rusu kariumenę vokie- ga. Jau kartą ji gavo gerą pa- gu Bulgarija stotų teutonų pusėj, pralaimėjimą ir su Kuropatkimt siutusieji mūšiai.
kiečius išvyti, jie savo
Musų kariumekuomet
moką,
besikarščiuodama, tai
iš Rusijos -iųsti prieš vokiečiai nužudė 10,000 savo ka- čiams
Bul- buvo taip riestai, kad jam gręsė nė smarkiu
liu turėtų
nepasisekė ir dėl to, kaip šoko karėn su
įsiveržti
mėgintų
Rusija
durtuvų
šturmu išir
Grekifran- reiviu.
Serbija
metė vokiečius iš
besiveržiančius Vokietijon
>akoma, nuo generolo Eichhorn
per Varnos uostą, kuris pavojus sušaudymo pagal kariško
garijon
Vileikos
bet
ir
miesto,
dar
ja,
jų
rusai ga- | Muštuose žemės
prisidėjusios
Po karės. šioje
euzus ir anglus, tąsyk
kariiimenių, bus atimta kariumenės vadovy8 kanuoles,
yra apie dviejų dienų plaukimo teismo nusprendimą.
apielinkėje
ir
nužutame
Rumanijos tapo Įveikta
voKiecius
kariutnenėms padėjo stė; jo
atstu nuo (>desos.
1907 metais, jis atsakė užpuoli- <kaitliujc 4 haubitsas
lėtų atsigriebti ir
vietoj bus paskirtas kitas dė pana didelius žemės
I talkininkų
žino(trumpas,
plotus.
fratteuziški ir angliški kariški laU vokiečių
Tąsyk,
savo krašto išvyti.
Tuom tarpu sprogimas Balkanų kams taip smarkiai, kad penki ru- sunkias kanuoles),
generolas.
Dabar todėl taip greit nesiskubis,
9 amunicijos
su vokištis
kurie
vai;
bombardavo
ir
Bulgarijai
vokiečių Dauguvos paupiuose ir prie
nuo to, kukį su augšti generolai iššaukė jį dvi- vežimus ir
ma,
kulka-vaūlžius męs
bet žiūrės gerai, kol nepamatys, [bombos priklauso
butu ' tovykias
Mat Kuropatkin paro- užgriebėm.
prie Nieuport ir Zee- Dvinsko eina smarkus mūšiai.
kiečiais ir užpulti Serbiją
duos Bulgarijos kara- kovom
paliepimą
I'/.griebtos
kas
iš
didėsės
kanuolės
karCs
išeiti
gali
nes
gelbėti |brugge, kur yra vokiškų povan- Vokiečiai
lius. Apskelbtoji Bulgarijoj nau- dė, kad ne jo buvo kaltė, kad ja- tapo atkreiptos
visus savo nauperdaug pavojinga,
vartoja
prieš
vokiečius.
pergalėtojais.
ir Rutna- deninių laivų stacija ir
ją gana jausius išradimus, net bombas su
ponai rusus sumušė. Laike pa- Su jų pagelba mos atmušėm ataSerbiją turėtų (irekija
Pranešama dabar, buk Angli- Ija mobilizacija, kaip pranešama,
ga- drūčiai pagadino.
kareivių
kurios
daugiau
šaukia prie ginklo -'/-ių kliasų remėnesių iš Rusijos atei- ką apšarvuoto v< kiečių
nija.
nuodingais gazais, bet rusai tvir- ja,
skutiniu
ir Italija rengiasi
tai
traukinio.
Prancūzija
Paskutinis vokiečių
davo
li pastatyti negu Bulgarija,
raportas tai laikosi savo pozicijose,
gandai, kad Kuropatkin •'Ašmenos distrikte ir toliaus
prie Grekijoj išsodinti savo kariume- zervas, kas reiškia, kad visi vyrai
ir vo- paduoda, buk
į
but atšauktas iš Paryžiaus, |pietus net iki
talkininkų pirmyn Rygos arčiau vokiečių neleidžia.
nuo 18 net iki 45 metų amžiaus įgali
per [Vulgarijos prisidėjimą
viršutinio Nemuno
ir drauge prieš Turkiją eiti, j
kur
iš
žengimas nepasisekė, nes jie to- Smarkiausi mūšiai eina prie Za- nę
atkaklus
kiečiams naudos nebūtų.
turi stoti kariumenėn,
jis gyveno, prasišalinęs
į
mūšiai eina ant viso Šilo
\
o jeigu
Bulgarija ką blogo maliau nenužengė.
Kad jie toliau
atsakė į šitą mobiliza- į Rusijos, ir kad i jo rankas gali fronto. Mukiai
Serbija
rasų, Kauno gub., taipgi tarp ežeTalkininkų pirmyn žengimas
ypatingai žiaurus
nytų, kreiptiesi prieš ją. Tas ir
tas gali but teisyciją tuom, kad pastatė arti Bul- but pavestas tolimesnis karės ve- įeina net<»li kaimo Subotniki."
rų Drisvetų ir Obelių, bot iki sulaiko
vakaruose ant visos linijos pra- gal nenužengė,
nuo karės su
Bulgariją
bė. nes mušiuose kareiviai juk šiol
garijos rubežiaus dvi divizijas ka- dimas. Jis dabar turi 67 m.
jie napabaigti. Vokiečiai Serbija.
sidėjo rugsėjo 26 d. Išpradžių
ir
kuris
turi
patinka
pasipriešinimą,
BAISUS MŪŠIAI TARP
anglų
traukiasi atgal ant visos linijos
jriumenės. Podraug serbų aficie- RUSAI
DVIN50 valandų francu/.ų,
todėl jie nno Vilniaus iki
MUŠA
PIETUOSE
IR
jų
žengimų
rai
iš
trukdyti,
SKO IR
šaudė
atgapersergėjo bulgani partibežiPripetės, nuo
belgų kariumenės
VILEIKOS.
turi
apsistoti, kol trukdytojų ša- Ašmenos, Molodečno, Lydos, Ba11 i 11 s valdininkus, kad
jeigu bulga- ATKAKLIAI GINASI LIEbentų iš Anglijos naujų kanuolių
Petrogradas.
Neišpasakytai
lin nenustums; mušiuose^ kareikanuolėma
o
rai
smarkus mūšiai eina
bandys pereiti per Serbijos ruTUVOJE.
anovičių, Sabatninkų, Dubrovų
vokiečių pozicijas,
ypačiai ant
viai
negali taip žengti, kaip atvi- r Mokroje. šiušiuose žudo labai
!
bežiu, tai toks žingsnis turės liūdištaisius kelią, ant syk visos trjs
ateinan- fronto tarp Dvinsko ir Vileikos,
Žinios,
Petrogradas.
ru keliu, kur
jų ėjimo niekas ne- daug kareivių.
nas pasekmes.
kariumenės leidosi ant vokiečių
čios iš fronto per Kievą, praneša, kur dalis fronto eina per
BALKANŲ PADĖJIMAS.
balas,
trukdo.
Bet
ir
vokiečiai
nieko
atgal
Telegramas iš Sofijos praneša, kad iren. Ivanovo ir Brusilovo ar- Itarpežerėse į pietus nuo
ir Rusijos povandenipozicijų ir pradėjo juos
Anglijos
Zarasų.
nesako apie atgavimą franeuzų
Londonas. Padėjimas ant Bal- kad Bulgarijos valdžia apskelbė, i
niai ir torpediniai laivai išvalė
stumti ir veržti vieną po kitam
mijos \ olyniuj ir Galicijoj išlošė |Vietos čia taip balnotos, kad neir anglų nuo jų atimtų pozicijų
laiko nukreipęs, j save visą
kanų
miestus.
ir
kaimus
jog neišduos daugiaus užrubtži- 'idelę ir pilną perga\*. Atnauji- galima kasti tranšėjų ir reikia daBaltiko jūres nuo vokiškų kajų užimtus
ir apkasų; tai aišku, kad jie laiatydą. Ateina daug žinių viena ki- nių pasportų tiems, kurie norėtu
r\ t i
Bet mušis, arba, geriau, čicia eibarikadas.
riškų laivų, kuriuos suvijo j Kiel tai
Kareiviai nekunę savo užpuolimus ant upių Styr
Iš visų šitų išvažiuoti
kosi
ant
ir vones
prieštaraujančių.
laimėtų
užrubežin.
pozicijų
dar
Podraug
nepasibaigė,
lė mušiu,
iš kurio jie nedrįsta išir Ikva. rusai, sakoma, !*ulaažė riost vietose kovodami, stovi iki
kanalą,
kiečiams nepasisekė atgauti tą,
žinių aiškiai žinomi šilie faktai:
bulgarų valdžia užgynė išvežti iš austrų frontą,
eiti nei į Baltikį, nei Šiaurines
vokiečiai gina smarkiai kiekvieną
paimdami keletą J juostos vandenyj.
Vokiška ir austrų artilerija bomnuo
atėmė.
Mūnors ką
priešai
jų
žemės
Bulgarijos visus valgomuosius tūkstančių belaisvių. Į rytus nuo
plotų,
jūres, nes išėjimus daboja angpėdą jų užimtų
šiai eina dar toliau, todėl negalibarduoja visas svarbiausias kariš- daiktus, kurą, kerosiną, metalus
žudo labai daug savo kareivių.
VOKIEČIAI PAKLIUVO
Įliški laivai.
Lucko tvirtovės rusai taippat sukas
ma kalbėti, kas galutinai
pozicijas išilgai šiaurinio Ser- ir t.t.
juos lai- l'rie
mušė
visu
prisipaKILPOM.
ant
jau
Prie nepasisekimų
austrų kariumenę.
tų
nepasisekimų
ir kam jie pasisekė, o kam
mė
bijos rubežiaus. Bulgarija sumoštabas.
Londonas.
Oficialis
mūšio
lauko
\ ok iečiai, gaminJeigu
rods
vokieir
vokiečių
rusų pranešimas parytuose
žįsta
bilizavo visą savo armiją, bet už- 800,000
nepasisekė.
AUSTRO-VOKIEČIŲ
dami
čiai
sulaikyti
rusams
duoda
labai
smarkius
žinias
bet
kad
nesiapie
vokiečiams nepasiseks
neprisipažįsta,
kilpą prie Vilniaus,
rubežio reikalų ministeris pranešė,
Pradeda
vokiečiams
nesisek
PRIEŠ SERBIJĄ.
ant
kurie išsivystė išilgai vi- patįs pakliuvo j kilpelę,
giria labai savo pergalėmis ir kad kad Sofijos valdžia
priešus, visa ją kariumenė
ti
kurioj
BulČia
tik(reiškia
jmušius,
taipgi Rusijoj.
but
Londonas. Telegramai iš Nišo, są frontą nuo Rygos iki Dvin- nužudė 8,000 užmuštais ir šimtus
toliau neįstengia nužengti, tai,
200 myliu ilgos linijos gali
nei
rai
vienai
garija)
neprisižadėjo
jų
papirmyn
žengimas
ir apsupta,
'Serbijoj, praneša, kad geriausios !skui. Daugely j vietų priėjo prie sužeistais. Tas atsitiko j rytus
matyt, žinios apie nepasisekimus šei ir kad ji stengiasi
ne tik sulaužyta, bet
palaikyti
pasiliovė, o kaip kur jie tapo atmušiu durtuvais.
Susirėmimai nuo Vilniaus, kur beveik visa atapasitrauyra
perkirsti
teisingos.
priešai gali jai
"ginkluotą neutrališkumą.'' Ser- gaunamos informacijos nurodo,
gal nustumti. Reikia todėl ma! nekurtose vietose
kariuaustro-vokiškos
800,000
og
kimo kelią, todėl jicrns reiktu
taip atkaklus, kuojanti vokiečiu jieua tapo paCechai, gyvenantieji Amerikoj, bija pareikalavo, kad Bulgarijos
kad daug vokiečių kareivių
iv nyti,
nenės yra traukiama linkui Ser- kad kaimai eina iš rankų j ran- klota.
iš
trauktis
Belgijos
Telegramai pranoa r.ekuį
čevaldžia duotų- jai tuojaus paaiškigreitai
is Rusijos pasiusta prieš trancu- gavo žinią apie pasipriešinimą
kad persimušti kas po kelis syk paeiliui. Vienoj rias smulkmenas apie tau
Talkininkai nuo
rubežiaus,
bijos
cliiško
Prancūzijos.
susidedančio
iŠ
kaip tas
regimento,
nimą, ką reiškia koncentravimas
y.tls, o likusių neužtenka sulaikyabiejų vokiečių sparnų spiarkiai mui rusų. Su vokiečiais mat da- 4,000 čechų kareivių, kurie atsi- bulgarų kariumenės ant Serbijos >er Serbiją linkui Konstantinopo- ,vietoj tula augštuma šešis sykius atsitiko.
io.
sakė eiti prieš serbus.
Įmainė rankas.
Vienoj vietoj vokiečiai slinko
žengti pradėjo. Siauriuose anglai bar
Už ai rubežiaus.
Neoficiališki pranešitaip yra, kaip su plėšiku pernustumč vokiečius ant linijos 5
besitraukiančius rtisiis,
paskui
mai
neva
manevrams
eilėn supaduoda žinią, kad visi Bul;teri)lėn svetimo lobio pri- juos
bel- daug
ARMIPASITRAUKIMAS
-JAUJA
atgal;
NUO
TALKININKŲ
kad prieš juos
pilnai
4
mylias
tikėdamiesi,
statė
r.USŲ
ir
iš'saudė
iš
ilgos
myliu
mašininių ka- garijos geležinkeliai tapo paimli
kuoniet
Isikrovusiu,
brangus
ANT GALLIPOLI.
nėra
nieko
JA
Vokiški
VILNIAUS
"PUIKIAUSIS
Užmušta
pavojingo.
kariškos
gai paėmė 200 metrų vokiečių daiktai pradeda iš sterblės
valdžios žinion ir kad
3,000 kareivių.
pulti. rabinų.
va lai
kad
rusai
manė,
grabių, o pietuose franeuzai per- Pakels vieną ir sterblėn įsidės, o Tas, žinoma, nepadidįs prielan- bulgarų armijos jau pradėjo trauk- Berlinas. Nauja talkininku arneturėjo
KARIŠKAS ŽYGIS."
kumo Austrijai jos piliečių slavų. ti j sau paskirtas vietas.
laužo vokiečių linijų ant 15 mylių iš
amunicijos. Vienok, kaip vėliaus
nija, susidedanti iš 100,000 vyrų,
jos nupuola du. Vokiečiai tuLondonas. Telegramas iš Pet- j įsirodė, rusai tik ką aplaikė amuir paėmė 23,000 veikų vokiečių ri
tapo išsodinta ant Gallipoli pudaug darbo su daugybe priešų, Ant mūšio lauko Austrijos su
nelaisvėn, neskaitant daugybės o čia (Jar užsimanė
siausalio. Iki šiolei didesnė dalis rogrado kalba sekančiai apie rusų niciją. Kusai u/.gulė ramiai, kol
apvaldyti Sei- Italija nieko svarbesnio neatsika
11110dideles
'p įsitraukimą nuo V ilniaus: "Ku- vokiečiai neprisiartino prie vieli•iu/ei-tij, paėmė 34
;bija, kad per ją turkams, nega- tiko, bet ir čia italams pasisekė .AKUNŲ UŽPUOLIMAS ANT talkininkų kariumenės prie DarKarščiaunuo
Vilniaus niu tvorų, stovinčių ties jų poziles ir daug amunicijom.
STUTTGARTO.
lintiems prieš talkininkus atsilai- atimti nuo austrų kelias gana
danelių buvo angliška. Iš kur si pasitraukimas
but
gali
paskaitytas kaipo vienas cijomis. Tuomet ru^ai paleido
sia- mušis buvo Champagne apkyti, galėtų pagelbą pasiųsti. Pa- svarbias pozicijas Alpų kalnuo- Londonas. Prancūzišką orlai- prisiųsta šitą armij, kol-kas, t i kiš
puikiausių kariškų žygių laike darban viską: kanuoles, kulkaskrity). kur vokiečiai tapo išvyti siuntė dikčiai kareivių
prie Serbi- se. Alpų šauliai paėmė drūtas •ių eskadronas praeitą savaite už- rai nežinia. Gal Imt, kad tai bus šios karės. Vokiečiai netik be: -vaidžius ir
šautuvus, ir iš vokieiš jų žiemai parengtų apkasų.
jos rubežių, ką pajutę franeuzai, austrų pozicijas ant Sulden kalnų puolė ant miesto Stuttgart, kuris talų expedicija, nes pereitą mėneveik pilnai apsupo miestą, bet, iš- čiu beveik nieko neliko.
buvo
ikišiliški
viršūnės.
Tonale
telegramai pranešę apie
pasisekimai pradėjo priešakiu žengti ir stuml'iaiuu/.ų
klonyj eina yra Wuertembergo karalijos sos- si
stumdami didelius pulkus kavaypač yra pavojingi kariumenei ti vokiečius. Reikia prieš Iranėn- smarkus mūšiai, kur priešai var- tine (Vokietija susideda iš 4 ka- išplaukimą transportų iš Italijos.
pirmyn, js;kirto giliai j ru- RUSAI PRIEŠINGI BULGARIN.oce Torrione stovyklas, alijų ir daugelio kunigaikštys\ okietijos sosto įpėdinio, veikian- us stumti kariumenčs dalį iŠ Ru- žosi
įlcrijos.
su
užpakalį,
perkirsdami komuJOS POZICIJAI.
DVINSKO BOMBARDAVIčiai prie tvtrtovės Vordun, kurios sijos, įs kr> rusai, nova jau įveik- I kurios jau kelis kartus perėjo čių). Sulyg franeuziškų pranešinikacijos
(susinėsimo)
linijas prie Petrogradas. ,M. Gučkov, preMAS.
vokiečiai, nors daug kareivių nu- ti, pasinaudoja ir pasekmingai | iš rankų j rankas. Austrai jau nu: apie 100 bombų tapo numesta
'Molodečno. Rusu pasitraukimas zidentas slavų komiteto Maskvožudė, paimti neįstengė per taip atsiremia, o kaip kur vokiečius j beveik iškraustė viską, ko ita- ant karališkojo palociaus ir ant
Prie Daugiuos
Petrogradas.
iš Vilniaus nei mome.itu nebuvo je, išsiuntė vakar Dr. S. Ivano'
Žinios iš ,upes. ypač priešais Dvinską, voilgą laiką. Tas rodo, kad nor= at^al stumia. Todėl, nors vokie- ams atiduoti nenorėjo, iš Trcnto; j geležinkelio stoties.
Tolimesnis laiko vui, bu\|u.siam Bulgarijos premieiperanksryvas.
menkos tvirtovės dabar neturi čiams tas nepatinka, jie. turės su- turbūt nemano jį apginti; gal Bcrlino pripažjsta, kad 4 ypatos
vis desperatiškai atakuo|kiečiai
butu užsibaigęs nelai- ritii, taipgi Gešovui, buvusiam
gaišinimas
tokios svarbos kaip seniau, bet mažinti savo veikimų lauką, nes nesitiki italams atsiremti,
apo užmuštos ir "tūlas skaitlius a, bet, kol-kas, be jokių žymesnių
Von Mimlenl)urgo plia- bulgaru pasiuntiniui Bcriinc .r kiir civilistų (nekareivių) pasekmių. Dvinsko miestas bom- mingai.
didelė?, gerai įrengtos, visgi pei ginant perdi.Ielį, jo išlaikyti nenuo
kareivių
vadovavimo
viAtstatytas
kad priversti rusus tiems bulgaru veikėjam- telenas
buvo,
ilgą laiką gali sulaikyti priešu galima, clri perdidelio veikimo sos rusų kariumenės kunigaikštis tapo sužeista."
barduojamas jau nuo pereitos sa- muštis apie Vilnių, kol jie nebūtų gramą, kuriame sakoma, kad
jei
vokiekariumenv.
lauko pasiekia nepasisekimai, kuPrancūzijoj
vaitė- nedčldienio.
Vokiški bejNikalojus, perkeltas Kaukazan,
visai apsupti, arba priversti g" Bulgarija s t
rabuvę
Vokietijos
čiam' pasisekė paimti porą senų riuos paskui sunku pataisyti. Dėl ten smarkiau
KAIZERIS KAUNE.
laisviai, paimti nelaisvėn Galiciprieš turkus pratrauktis iš Vilniaus i piet- sėje, tai tas bus tok- prasižengijuos
naubet
gerai įrengta
tvirtovių,
paskutinių nepasisekimu Prancū- dėjo veikti. Bet kad ten nedaug Berlinas. Prieš kelias dienas joj, ir atvežti i Kievą, pasakoja,
|-ryčius per Lydą. Tokiu budu ši- mas, kokio nerasite istorijoje visų
j ilgai Įstengia jų pirmyn žen- zijoj ir Rusijoj, turbūt, vokiečiai yra rusų kariumenės ir turkai, Į/okietijos kaizeris_Wilhe!mas iš- kad viename iš paskutinių kaizeta vilniškė armija Vatu užvaryta tautu.
Ku-ai, sakoma šiame tegimą sulaikyti ir nepasiduoda. turės išsižadėti apvaldymo Ser- |užimti gynimu Dardanelių, di- kilmingai įvažiavo Kauno užim- rio paliepimų, apskelbtų vokiškai
kitos rusiškos armijos, kuri legrame. negali tikėti, kad Bulga[ant
Jeigu parseks talkininkams iš- bijos ir gelbėjimo jau apsilpu- desnių pajiegų Kaukazan pasiųsti to n tvirtovėm- Kaizerį ir jo paly- armijai, sakoma sekančiai:
i traukėsi atgal iš Slonimo apielin- rija. "paliuosuota
p turku junvyti vokiečiu? iš jų grabių į at- si s Turkijos, nes ją gelbstint, negali, tai ir kunigaikščio veiki- dovus pasitiko ant geležinkelio "Iš raportų nuo mane armijos k i u, iš ko butu ki'usi didžiausia
gi per Rttsiią. galėtų prisidėti
virą lauką, tai talkininkų pusėj apsiVttu lybiai vokiečiai su aus- mą- naujoje vietoje didesnės stoties feldmaršalas vo:i Hinden- vado aš žinau, kad mano narsioj i
Kad išvengus šit >ki«
prie Vokietijos, lo amžino visų
;betvarkė.
n
Ir dabar francu- trai-,
bus persvara.
sustiprėti priedai laiko svarbos neturi, ten viskas apsiru- įbttrg, gen. von Besse'er, dabarti- 'kariumenč po nuolatinės pirmvn'suirutės, rusu vilniškė*armija, vie- slavų priešo."
zams pa.-isekė atimti čielą eili jij neduotu, bet
apsitpimo, be abe- bežiuoja mažais kariumenių su- nis Varsa vos general-gubernato- eigos, yra nuilsusi ir reikalauja non trauktis
išilgai Lydos geie/.ina p'< a >11 ir fortų Į rytus nuo mie- jonės, nąudotti-i.
rius. Kaizeris apžiurėjo paimtas pasilsio. Tas (pasilsts) galimas
leidosi tiesiog DIDYSIS TALKININKŲ UŽsirėmimais.
į
piet-ryčius,
Rbcims.
to
Xe.-:scka vokiečiams pirmyn ; Dardaneliuose, nors talkininkų pas rusu- kanuoles ir nekuriuos tik prie Kievo. Mėginkit ener- įkelio
Jie paėmė taipgi
PUOLIMAS.
j
geležinkelio
išilgai
rytus
Į MoPinsko
antrą jų apkasų ir lauke pareng- žengimas
klampynėse. kariumenė tapo žymiai sustiprin- Kauno tvirtovės fortus, kurie lab- giškai ij pasiekti."
lodečno, m irs ji-- jau buvo per- | Londonas. Milžiniški talkininČia Jiems Rusai žada atimti atgal vokiečių tą vėl iš Anglijos ir Francuzijos jausiai buvo sunaikinti vokiškų
tų tvirtovių liniją.
Čia su ginklu rankose
kirptas.
teko 16,000 sveikų nelaisvių ka- užimta Pinską ir tvirtove Dubno.
kų atakai, kurie prasidėjo pereitą
VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI rusai atmušė vokiečius
atsiųstais kareiviais ir prisidėji- 6-colinių ka n uolių.
ir įsubatą. jau panc lėly j buv atneatgal
PRIE VILNIAUS DIDELI.
reivių ir 200 aficierų, 24 kanuo- Yolyniar.s gub. Vokiečiai tose mu Italijos, visos Dardanelių
Didesnio
nuvalė kelią savo pasitraukimui šę svarbių btinu-jimu.
1e< ir daug amunicijos ir maisto apielinkč^e tapo atgal nustumti tvirtovės vis iki šiol nepaimtos,
BIJO PLAUKTI.
Petrogradas. .Rusų kariškoji iš Vilniaus. Dabar dalykų stovis ilahnėjinio anglo-francuzai neturėsukrauto jų tvirtovėse. Kiek ka(ir r'j. "a i atgal atsiėmė miestą Lo- bet, matyt, turkai nesitiki ilgai V/ashingtonas. Austrijos am- valdžia praneša, kad pasitrauki- rusams yra jau vip.ai nepavojin- !jo per visus metu- k ik o, nuo pat
reivių jie nužudė, tas neapskai- gi>in; pervijo vokiečius per upę ten užsilaikyti. Kaip iš Atėnų bas. Dumba, kurio pralaimimo' nas didelės armijos iš-po Vilniaus, gas. Vokiečiai
neapsupo nei vie- (buvusio prie upės M r. mos muš'o.
Cia vokiečiai nužudė pranešama, Turkijos sultanas su Amerikos valdžia
tyta, nes mūšio laukas nuklotas Ju-ioldą.
no korpuso, nors jų plianai buvo Įvairiose fronto vietose taikiniupartikalavo, krei- kur ji buvo pakliuvusi j
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icai padarė žymią pirmynžangą. rina, j<>£

tai daro apgynimui

sa-

kė iš Gardino labai nerimsta dėl sėjo 1'' d. l.ietuvifi
Kliuhas buvo
mergaitės, kuri kas valandėlė parengęs prakalbas, Į kurias parnu si verčia nuo
lentynos š<»no. Ji sikvietė žinomąjį M. X. Mockų,
kas valandėlė ramsto mergaite kurisai vadina save
kunigu. Ji.^ii
rankomis ir jaučia, kaip ji visa kalbėjo apie tikėjimą,
bibliją ir
įkaito nuo karščio. Per atidary- "aiškino" apaštalų raštus.
Dauj
tus langus laikas nuo laiko
Įsiver- apie ką jisai kalbėjo, (ialop visą
žia šviežio oro.
savo kalbą suvedė
prie to, U;m1 bii
Dieve tu mano!—pradėjo blija tai tiktai
esą "žydų baladejuoti moteriškė, užjautus vėsų baikos." Tikėjimą jisai gan smar-

ypatingai ji yra žymi dviejo- vo neutrališkumn, het greičiau
se vietose: j šiaurius nuo Arrav ji nori u/pulti Serbiją, nuo kūtarp Arras ir La Hassee ir tarp! rins Bulgarijai pavojus negresia,
ne*.
Keims ir \ erdun.
Serbiją jau užpuolė vokiečių

bet

Daugiaus

negu 20,000 nesužeis-. ir

austru

kariumenės

<tų vokiečiu paimta helaisvėn. j bombarduoja
Francu/ai paėmė 16,000 belaisvių tus.

ir

parubežinius

savo

dabar
mies-

atiiierų, o anglai
Kariški
re>tą.
expertai_ aj>skait-1 \USTRIJOS AMBASADOkad
abelni
vokiečių nuo- RIUS DUMBA IŠVAŽIUOJA.
liuoja,
stoliai turi išnešti apie f>o,ooo vyWashington, D. C. Pagarsėru.
Milžiniška daugybe kariškos
jęs savo -kanda!i.-kais darbais, dėl
medžiagos taipgi tapo užgriebta.
kurių Suvienytu Valstijų užsieIraneuzai paėmė .24 sunkias kanių niinisteris Lansing pareikanuoles o anglai 8 dideles kanuo-1 lavo
atšaukimo, Austrijos ambalc> ir tulą skaitlių kulkasvaidžių.1
sadorius Dr. Dumba pranešė užšitie laimėjimai Įgyta sekan-1 sieniu
ministerijai, jog iš Ameėiose vietoje:
rikos jis iškeliauja rugsėjo 28 d.
( hampagne
provincijoj (tarp Amerikoj, apart vokiečių, ir voReimso ir \ erdun) traneuzai už- kiško
ambasadoriaus, turbut, nieėmė visą tinklą vokiškų tranšėjų
kas jo nepasiges, nesigailės
jo nei
ant fronto tarp Auberive ir \ ille\i strijos piliečiai slavai.
-sur-Taubc. priversdami vokiečius
pasitraukti atgal nuo J iki pusNUGRIUVO TUNELIS.
ketvirto versto.
\ šiaurius nuo

.sykiu

su

—

200

\rra< miestelis Souchez tapo paimta- ir progresas daroma linkui

flivenchy.
tranšėjos
namo

Paskutinės

New

York, N. Y.

—

orą.—Juk taip ji gali prasišaldyt... kiai pašiepė. Teko ir katalikams,
juoko formoje. Tas viskas ireko
Vyrai, uždarykit langą!...
Kas ten iš pasažierių prieš tai tokio Įdomaus savvje neturi. Bet
Įdomu tai. kad klausytojai matoprotestuoja.
,
.Bet aš jus meldžiu,—mal- mai buvo labai patenkinti -io "kudauja širdingai moteriškė.—Juk nigo" kalba ir nesigailėjo plojimų.
Tuom tarpu gi tie patįs
aš tik vieną šitą mergaitę turiu.
klausytoNusileido vyrai ir uždarė abu- jai. ar bent jųjų dauguma, kiek
du langu. Prie
uždarytų langu man žinoma, skaito sive gerais
pasidarė tvanku-trošku, tarsi pir- katalikais. Daugelis jųjų yra net
ir karštai katalikais, to*
tyje.
rūšies,
Rišuliai su valgiais buvo už kuri šalinasi nuo
žmogaus jeigu
versti, pasiekti jokiu budu jų ne- jisai pasako neprielankų žodį apie
galima buvo. Kuomet vienam kunigą arba neduoda pinigų "ant
kampe kas ten pamėgino pakelti bažnyčios." Už tai jie tave apkektą rišulių, tai užgriuvo ant šauks didžiausiu bedieviu. Bet
kii-.igo iš Bielostoko, apsikrovu- čia, kuomet i> jųjų tikėjimo daro
sio valizomis ir rišuliais. Pama- juokus, tai jie patenkinti ir
patįs
tęs kunigą, pradėjo persiprašinet: juukia-i drauge su jųjų tikėjim">
Atleiskite, jagamastėli, ne- pašiepėju. Keista, ar netiesa? Jeigu butų šiek-tiek daugiau
patūnijau.
apsiU moteriškė, sėdėjusi kitam šo- švietę, galima tikėtis, kad
panašios

AMY

—

Prie "th

tarp 24 ir 25 st., rytmetyj,
žmonėms darban, nuvažiuojant
vokiškos
a ve.

taip vadi- griuvo požeminio geležinkelio tuir jin nupuolė pilni žmotaipgi tapo už- nelis,
nių karai.
veikianti
Traukiny], ties ta
Anglų armija,

i rytus
"Labirinto"

imt"-.

apielin.<a~-j

nuo

l.a liassee,

užgriebė

v<v-

vieta,

kur

tunelis nugriuvo,

—

va-

ne,

žiavo 200 žmonių.
Iš jų užmušapie 8 verstų
tranšėjas
ta
o
7 žmonės,
50 sužeista sunfronto, atmušdama vokiečius ant
kiai: tarp jų yra mirtinai užgauversto
atgal.
apie pu-ketvirto

kiečiu

ant

pasiūlė kunigui:
Ga! kunigėli, persėstum

—

"balabaikos" nerastų

ant

jų tarpe.

vietos, o aš ant jusų... aš—
mažesnė už jus (mat kunigSl&o
buta storo, vieta siaura).
mano

-au

vietos jų-

fU'loitiitis

IŠ SO. BOSTON, MASS.
Pažiurėjus ant žemlapio, leng- tų. Daugumas sužeistų yra inoata- terįs.
kad
talkininkai
Tai
patėmyt,
nieko—atsakinėja kuni- Šimkaus prakalbos.
Rugsėjo
gas išlėto traukdamas žodžius. 1() d.
kuoja i- dviejų šonų, kad priver—Donneli in St. Louia Globė-Democrat.
Lietuvių Name rupesnių
I/ŽRUBEŽINĖ SUVIENYTŲ
t
Man jau ir važiuot netoli. Aš
st' pasitraukti visą vokiečių viduvi'.ūjų draugijų: S. L. Šv. KaziVALSTIJŲ PIRKLYBA.
APMAINĖ.
tik j Dvinską važiuoju...
rj. Jeigu padarytą progresą talmiero ir Lietuvių
buvo suKarikatūra pašiepia rusų vyriausiojo vado
kininkai pastūmės kiek toliaus,
Taip ir likome nevalgę. Ant rengtos p. Šimkui. l'kėsų
persiuntimą KaukaV/ashington, D. C. Dėl karės
zan.
"Lietuvių DrauDabar didžioji (prieš vokiečius) armija turi
stoties Švenčionėlių (Novo-Sventai vokiečiai l>u> priversti pasi- Kuropoj sumažėjo Amerikai
mažą galvą (carą
jos
gijom
Nuo Karės
Nukentėjusiems
Mikę), o mažoji (prieš turkus) turi didelę galvą (did. kunigaikštį
traukt; ir nuo Verdun tvirtovės. pirklyboj
ciany) mokytojas Gardino reališ- Šelpti"
konkurentų skaitlius,
atstoyui,
Praprakalbos.
Mikę).
kos gimanzijos
todėl ji dabar svetur išgabena
>
šiaip-taip persi- kalbos prasidėjo pusiautrečią vav
savo «prekių daugiau negu kada
gavo per rišulius ir gavo karšto
landą po pietų. Žmonių buvo suVOKIEČIAI STENGIASI AT- nors
varnietis.
Jo sesuo sumedžiojo sirinkę apie 400. Ponas Šimkus
pirmiau. Pereituose
LENKŲ ZWIĄZKO SEIMAS. vimą iš miesto, bet kol kas laumetuo-j
"Atėję
VAKARUOSE.
SILAIKYTI
pas užimtą
žmogų, tris stiklus ir
se
(nuo liepos mėn. iki tokiam
pasiūlė arbatos vi- rasakė gyvą, jautrią,
Šią savaitę mieste Schenectady kė geresnių platesnių žinių.
greičiaus sakykit savo reikalą ir siems savo
vaizdingą
Kad sulaikius tal- jau laikui šių metų) iš AmeriLondonas.
kainiyna ns paeiliui. prakalbą apie tai. kas dabar dedaprasidėjo svarbiausias lenkų or- l>et nespėjo ateiti Vilniun ofi- netrukdykit darbo."
Gal arbatos... Meldžiu!...
ki n Mikli atakus, vokiečiai stiį>riai kos svetur išgabenta prekių i\u- ganizacijos Zvviązko Narodowo cialis
si Lietuvoje. Savo
pranešimas aį^ie tni, kati Bet nežiūrint šito
prakalboje jiIr
nors
su
visi jos kaimynai buvo sai
už
tačiaus,
apskelbimolyg giau negu
3 miliardus dolia- Seimas. Nedėlioj vakare bus at- Kauno tvirtovės garnizonas
juos koutr-atakavo,
tiesiog piešė, aiškiai ir įspūdinjau
pranešimu iš Paryžiaus, talkinin- riu, nes už $3,035,033,280, o už- lošta drama '"Priemiesčio Kara- prisijungė prie veikiančios rusų prašymo, beveik kiekvienas pasa- su ja nepažįstami, bet nei vienas gai. tas baisenybes, kurias tenka
žierius, ypatingai gi moteris klau- neatsisakė ir visi su geru skoniu dabar
kai atlaikė užimtas nuo vokiečiu peręituosc metuose išgabenta tik lienė." Svarstymai organizacijos
Lietuvos žmonėms pergyarmijos, apleisdamas Kauną, kaip
4 :
už
vietose
Kas tokio bendro venti.
gėrė arbatą.
nckuriose
o
pa^-^,289.185,79f.
pozicijas,
reikalų prasidėjo nuo panedėlio. rugpj'ucio iH il, išryto, j Vilniaus sinėj
Susirinkusioji minia diKaip važiuoti i Smolenską? buvo pas visus, kokia tai bėda su- džioje tyloje
dar
tolimesni progresą.
darė
su nepaprasta atvda
miestą j važiavo automobiliniu
rišo visus krūvon: Niekur ir nieKaip Į Jaroslavliu?
AMERIKONIŠKI PAJ'uom pačiu laiku, kad sulaikius
SULAIKYTI GINKLAI,
Kauno
klausėsi, ką pasakoja atvykęs attvirtovės
komendantas
—.Ar greitai traukinys išeina? kados taip nesijautė žmonišku- stovas.
TRIOTAI.
talkininkus nuo tolimesniu atakų
UŽSAKYTI CARRANZOS.
Prakalba į žmones padarė
generolas (jri'gorjev. Tas pagimKur reikės persėsti?... Tris mas. kaip čia.
( hampagne provincijoj, kur trati".Int. L—ra." gilu įspūdi. Ponui Šimkui
Tey.as.
Loredo,
Ohio.
Columbus,
čionykčioj dė, daugelį kalbų.
Milionierius
pabaisyk reikės persėsti? Ar negalima
ni zu
laimėjimai buvo didžiausi, Dennis Kelly ir jo
gia kalbjti rinkta aukos. Surinkta
pagelbininkai muitinėj sulaikytas didelis gink- Kiekvienas saviškai pradėjo aiš- tuomet važiuoti ne per Minską,
vokiečiai po vadovyste kronprinco mokesčiais
išviso $243.04. Puiki tai buvo auVisi
Amerikos iždui nu- lų ir amunicijos siuntinys Mexi- kinti apie dalykų stovį.
bet per Dvinską?...
smarkiai užatakavo franeuzus ant >uk> su viršų m
ka. Daugelis aukavo
penkines.
milioną doliarių. kan, užsakytas Carranzos. Su- pradėjo karščiuotis ir bėgioti. Į Kasierius skubiai, sulai': ^lafronto tolinus i rytus Argonui;
Paskui kalbėjo p. S.' \
Jie dirbo padirbtą sviesta. Teis- laikyta pusė miliono patronų ir keletą valandų i z v o š č i k a i mas savo
itaitis,
susierzinimą, atsakinė.\ekuriose vietose jis mas
"miškuose,
IŠ BELOIT, WIS.
apie karės baisenybes ir apie mūsų
juos nubaudė 2 metais ka- 10,000 gerų karabinų, kokių nei (vežikai) pakėlė kainas: iš miespa.-iekė pirmu linijų, tačiaus, kaip lėjimo ir po $1,000. jie
viena kariaujanti Mexikoj pusė to Į vok/.alą vežė tik už 3 ar 5 ja:
spaudą, kaip jinai stovėjo prieš kaIš lietuviu gyvenimo.
stengėsi
Maty- ry ir 40 metu atgal. Po tam Lieštabas,
P>et aš jums jau sakiau, kad
tai
praneša trar.euzų
apie
išderėti antrą syk perkraLinūjimą neturi, todėl jie Carranzos karei- rublius. Vokzalo stoties piečius
dami laikraščuose, kaip gražiai ir
vokiečiu ataka•> I>it\« sulaikytas
ir kaimynės gatvės buvo tiesiog traukinys išeina linkui Dvinsko,
tuvių Konservatorijos mokiniai : pbylos, bet teismas jų prašymą viams labai reikalingi.
pase'<mingai kitų kolionijų lietu- lė (). Liutkevičiutė ir
o ne linkui Minsko.
čia ant vietos.^
Važiuokit
atmetė.
užgrūstos
p. J. \ araižmonių.
Valizos, pata-j
Milionieriams todėl priviai veikia, vietos lietuviai gali tiklis bei p. A. Liutkevičius
ten, kur jus veža... Dabar ne
f'rancu/.ų kariški cxpertai ap- sieis u v.
rišuliai—viskas
buvo
lai,
suversta
(piauo)
grotu mėtavoti.
tai pavydėti. Pas mus
toli-gražu patiekė dainų ir instrumentalės
skaitliuoja, kad vokiečių nuostoant "pleciaus, o ant jų čia pat po laikas išdykauti...
nėra to susipratimo nei sutarimo
j
muzikos. Ponas Linkevičius turėliai turėjo l ut dideli ir sieks apie
atviru dangum sėdėjo moterįs, I Kaip tik kuri pasažierka susiVOKIEČIAI MĖGINA
nei mokėjimo veikti,
kad yra
kaip
talkininku
Nuostoliai
iŠ
jo atkartoti savo "Audrą." Pabai50,(xx).
vaikai, seniai. Jaunų vyrų beveik laiko prie kasos, užpildama kasie- kai-kuriose kitose
UŽSIGINTI.
Glasgovv
Amerikos lietuŠkotijos
sostinėj
Į[
bet
galima
goje "Gabijos" choras patieke porą
pu.-ė- nepaduodami,
nebuvo: visi jie buvo prie inžinie- rių visokiais klausimais, tai ilgoj
vių kolionijose. Priežastim gali dailiu ir
Washington, D. C. Vokietijos staiga pasimirė Anglijos darbišere: goj laukiančių žmonių tuotikėti*, kad jie taipgi yra nemaži.
užbaigė tautiškuoju liedirbimo
karišriukų
darbų
(prie
ninku vadovas, publicistas, taikos
buti tai, kad čia visai nėra lietuSkaitlius paimtų uelaisvių .sieks valdžia užtikrina, jog pasažierin
tuvių hyninu. Dainų tarpe p. Šimjaus sukįla murmėjimas.
S
kų
pozicijų).
vių inteligentų. Nėra žmonių, ku- kus
garlaivį Hesperian, kuriuom va- šalininkas, karių priešas, James Ant vokzaJo
apie
kalbėjo apie dainą, muziką ir
Ko ji ten lenda... Ar nesu- rie
praleisdavo paeižiavo ir keli amerikonai, paskan- Keir llardie. Pasimirė nuo plausugebėtų buti viešojo šios ko- aplamai
dailę. Savo kalboje neo
liui,
kadangi visupirmiausiai iš pranta, ar ką... Čia reikia skubin- lionijos gyvenimo
dino ne vokiški povandeniniai lai- čių uždegimo. llardie gimė 1856
tvarkytojais. aplenkė mūsų "(iabijos." šį puiVilniaus kraustė nekurtas valdiš- tis,-o ji traukia...
metuose.
Inteligentų lietuvių męs čia ne- kiai pavykusi
45.ooo AUSTRŲ NELAISVĖN. vai, bet buk ji-; užbėgo ant angkas įstaigas ir apskričio karišką
susirinkimą -urengt
j Prie bagažiaus kasos—tiesog turime; susipažinusių su viešuo-1
liškos minos ir jos tapo paskantautininkai.
tai
Kievo
Iš
ateina
žmones
štabą,
Petrogradas.
privatiškus
j)ra- užsigrudimas didžiausis. Dauge- ju veikimu, tačiaus pas \ ict« »s lieĮ| Ant Haiti salos, 2 myli nuo
dintas.
Bet už to garlaivio paTą pačią dieną vakarė buvo anleisdavo ant vokzalo labai skysto- lis
telegramas, kuriame sakoma, kad
nesuspėję atiduoti savo baga- tuvius toki žmonės maža. ką Įtek- tra
sukilėliai
skandinimu kaltinama yra Vo- Capc Haitien, ginkluoti
rinkimą-;, bažnytinėje .-ve
mis partijomis.
nuo rugsėjo 2 <1. iki rugsėjo 20 d.
žiaus kasieriui, čia pat verčia daik- mės teturi.
Dauguma smarkiai tainėje. IĮiį surengė vietinis Taukietija, o kaltas, prasižengęs, prie užpuolė dalį išsodintų nuo kaKieva
austru
ir
naktus
Daugelis šeimynų—taip
nešikams ant pečių ir tie, tarper
perejo 45,000
girtuokliauja, ir apart gėrimo var- to- Fondo Skyrius. Šiame susi>avo kaltės nemėgsta
prisipažin- riškų laivų Suvienytų Valstijų vojo po atviru dangum. O čia, si jaučiai
nelaisviij, paimtų laike paskutiiš
šono
apkrauti,
Susirėmime
užmušta
į
šoną
gu kas jiems rupi.
40
bet savo kaltę stengiasi ki- jūreivių*.
rinkime kalbėjo taipgi p. Šimkus
tarsi kaip tyčiai, lyg sunkiu kuju siubuodami, neša
niu mušiu fjalicijoj ir Y'oly niaus ti,
Nežiūrint to visko, vietos lietuo
kiti
Subagažių
į
vagopabėgo.
tiems primesti: todėl šitame at- užpuolikų,
Žmonių buvo arti 1000. Prakalbos
j priekalą vis mušė } minią bai- nus.
gubernijoj.
viai supranta, kokiame padėjime
sitikime vokiečių besiteisinimams žeista 10 amerikonų.
buvo
taipogi labai pasekmingos.
sus gandai ir žinios, ateinančios
Vagonuose jau užsigrudo. Per- yra Lietuva dėlei dabartinėsės ka|Į Japonijoj atsibuvo gVvento- n
mažai kas tiki, išėmus vokiečius,
i
surinkta
\ukų
no tronto.
$^3/. l'rakalbu tareiti per priengelius negalima, o to- rės. ir neatsisako
suskaityrnas.
kurie ir bjauriausius savo val- jų
Gyventojų
paaukauti vieną- puose dainavo solistai ir
veržiasi j vokzalą, bet dėl daugelis paduoda vaikus ir ba
bažnytiMoterįs
skaitlius pasirodė 59,911,800 (1908
ruitrą >kaitiką naudai savo lyoliii, nis
džios darbus visuomet teisina.
choras. Viskas pasisekė kuosiena žmonių apstojo vokzalą ir gažą per langus, o
patįs lipa ant nukentėjusių nuo karės Lietuvoje.
m. jų buvo tik 53,592,800).
Miespuikiausiai, tiktai vien pastebėtiprasimušti negalima.
ant sto- Tačiaus ir čia ne viskas
buferų
(vagonų
sukabų),
te
Tokio
2,100,000
yra
VILLA PERSERGSTI
gyventojų,
gerai'
taip
na: susirinkę
AMERIKOS DARBO FEDEklausytojai neramiai
Paeiliui!... Meldžiu paeiliui!...: gų, ant vagonų
slenksčių. Trau- stovi, kaip tai turėtų buti. štai užsilaikė ir trukdė
SUVIENYTAS VALSTIJAS. Osaka 1,400,000. Gyventojai jatuoni kalbėtoRACIJA PRIPAŽĮSTA
stoties žandaras visai inys taip ir išėjo, tarsi
—šukauja
gyvas žal- vietinė Šv. Antano Draugija renponų valdomos Mandžurijos ir
kalbėti.
CARRANZĄ.
jui
Washington, D. C. Mexikos Koreos
nuvargęs nuo spaudimo šitos ne- tys, visas žmonių apliptas.
ka aukas naudai
nepriskaityti prie abelno
nukentėjusių nuo Tokiu tai budii dviejuose sitsivadovo
ramios
minios.—Kur
Yilla
atbrukiesi?...
revoliucionierių
C.
D.
SvarbiauVVashington,
karės lietuvių, šioji draugija ap
Japonijos gyventojų skaitliaus, o Pasitrauk
rinkuose sudėta išviso SioSo.o^
sia Amerikoj darbininku organi- stovas Rogue (ionzales persergėatgal...
Susimildami, Vagone, kuriame aš pats šiaip- reiškia nemažai darbštumo
ten drauge yra apie 15 milionų.
aukų
.S
u
v.
pasitraukit atgal!...
Valstijų valdžią apie
-taip radau sau vietą, buvo taip rinkime. Karės kankinių šelpimo! inilžiniškiausią auką, kokią sudėjo
zacija American Federation ot jo
[o gal daugiau, gyventojų. Taigi
kuri Amerikos lietuviu kolioni
Labor pareikalavo nuo savo per- pasekmes pripažinimo Carranzos
daug
žmonių, kad istikro jiebuvo tikslu buvo parengtas ir balius. by
Japonijos ir jos valdybų gyvenMexikos
ja.
Per visus metus aš važinėjau nei vieno colio liuosos vietos. Ati- A ."''ii
(lėtinio, federacijos prezidento pastoviu
prezidentu, arskaitlius ne kiek mažesnis
rinkėjai lankėsi po namus ir Ciarbė bostoniečiams užtai!
ba prieš mėginimą -ui prieva-ta' tojų
ir atgal nuo pozicijų! darė visus
į
pozicijas
bet
(iompers. kad jis atsilieptų su
nežiūrint žadėjo surinkti
langus,
skaitlius Suviešimtą doliarių.
Mexika nuraminti, nes kiekviena negu gyventojų
ir per tą laika prisižiūrėjau viso-i
li.v-Hajoras
to, tvankumas buvo neišpasaky- Taipgi žadėjo išsiųsti surinktąsias
patarimu
pripažinti
pastoviu
nytose Valstijose, o pridėjus gybet tokių reginių, ko- tas.
kių
reginių,
Mexikos prezidentu tuomlaikinj mėginimą Vilios žmonės atremaukas
kaip galint greičiaus. Jau
ventojus nno vokiečių atimtų koIŠ /M.BANY, N. Y.
prezidentą Carranzą, nes jo val- sią su ginklu. Gon/ales užtik- lionijų beveik bus lygus. Vien kius aš mačiau Vilniuje, aš niekur! Apart to važiavo pamažu, su gan daug laiko praėjo nuo tų priirina,
nebuvau
Carranza
\'ickur
nebuvo i ilgais
jog
matęs.
džiai pritaria Mexikos darbininpo lluertai
sustojimais beveik prie žadų. tačiaus ir šiądien dar nieko Amerikonu spauda apie lietujos užimtos žemės plotas yra
moteris ir vaikai, įbau- kiekvieno semaforo (semaforu va- nežinia,
taip
kai ir dauguma jos gyventojų. tyra labjausiai nekenčiamas Mexisujudę
artistus.
'i' h c
T i m c sar aukos išsiųstos, ar ne. viu
į
daug mažesnis, bet ji daug tiršgintos priešo laukiamu užpuoli- i dinasi signalas, parodantis, ar ke- Vietos lietuviai turėtų Imti smul- l'nion, didžiausis laikraštis Xe\v
Villa, kurį pirmiau, kovojant jam koj ir jis visai netinka užimti čiaus apgyventa negu
Suvienytos imu,
su f I nrcta, rėmė darbininkai, da- 'prezidento vieta.
kaip kau jos buvo čia. Yer- lias priešakyj yra liuosas ir sau- kiau informuoti apie tai. kaip sto- Vorko valstijos sostinės, talpina
ir jos kariškos pajiegos
Valstijos,
1 »ar pas juos visai neteko užsiti- Į
kč; rėkė, .dejavo, po tris dienas gus). Pirmus 70 verstu važiavo- vi reikalai su aukomis. Tai)), kaip ilgoką straipsnį apie ui t e ryra daug didesnės, tik kariškas
GALVIJŲ EPIDEMIJA.
stumdžiojosi ant plečiaus, laukda- me dvylika valandų. Naktis už- dabar dalykai stovi, yra visai ne- v i e \v, kokį turėjo jo reporteris
1 ėjimo ir neturi pritarimo.
Į mos
laivynas yra menkesnis.
savo kaleinos į vokzalą. DvaLa Salle, 111. Šitame paviete
klupo mus ant kelio. Vaikai, nu- gerai. Aukautojai turėtu Imti su- su dviem čia gyvenančiais jausiška
vėl atsinaujino
lygsvarą, žmonių buvo su- vargę kelionėj, pradėjo snausti. pažindinami su dalykų stoviu. nais lietuviu artistais pp. Jonu Šiepidemija tarp
ŠAUKIA U AMERIKOS
laužyta atėjusius žinios apie Kau- Viena moteriškė iš Gardino, kuri Nevienas klausinėja, kas su tomis leika ir Y. šliapa\ičiuni, kurie
gyvulių ir per tai šito pavieto
no puolimą.
BULGARUS.
pametė vyrą len kitame vagone, aukomis padaryta. Nežinia.
nesenai atvyko iš Lietuvos.
galvijai tapo kvaraytinoj uždašita
žmonių
vil- guldo savo
Pagalios
gyva
Čia
aš
ant
nenoriu
viršutikad
mergaitę
Įtarti, kad su taiGranite City, 111.
Jonas Šileika, jaunas dailininepidemijos kitur neišGyvenanti ryti,
Lakraščio R i c č koresponden- nis, kurion ir aš
pakliuvau,
nės
bet
įsiga!
lentynos,
kitur
mergaitė ilgai Į pinigais neteisingai pasielgta. To- kas. -tudijavusis daily Cliicagos
cia bulgarai, tinkanti kariume- platintų; jų
gabenti nega- tas Suveikiu
šiaip aprašinėja sa- ;V© j vokzalą. Rėdąs žmonių prie neužmiega:
i
j !<iam įtartimui aš neturiu visiškai Dailės Institute ir Karališkoj
nėn, per laikraščius taj>o Bulga- linia.
vo
įspūdžius, gautus Vilniuje, hiliotit kasos ilgas, bet visi jau
O tėtė kur?—ka> minutą i;
pamato. Savo žodžiais aš Dailės
\kademijoj Muencliene,
rijos konsulių pakviesti grjžti iwij.iokio
kuomet ten tik-ką buvo atėjusi
nes žino, kad palinksmesni,
lyg
įtiktai
noriu atkreipti atvdą j tai. turi išstatęs dabar, kaip viršmiPAČTO
pas
klausinėja
mamą.
SIUNTINYS
mon ir stoti kariumenėn.
Keliožinia apie Kauno tvirtovės puoli- galios
pasieks ir traukini. Ir —Tėtė yra—atsakinėja motina. kad aukos abelnai butų geriau nėtame laikraštyj pranešama, kePRAPUOLĖ.
nės lėšas uždengs Bulgarijos valmą :
tik sktibėsis, nekantrumas pas —Tėtė
garsinamos, idant nekiltų dėlei i" letą paveikslu vietinėj \nne>ley
neprapuls. Miegok!
džia.
Neklausančius
Scattle, Wash. Iš pačto miesgązdina
"Kaunas puolė.
žmones dar aiškiai matomas—
Pakėlė antrą lentyną ir ant kokių nors nesusipratimų, kurie
bausmėmis penkių metų kalėji- ,te \Venatches
galerijoj. Rašytojas nesigaili jauprapuolė piniginis Apie tai Vilniuje išgirdo vakar Dieve tu mano—kad nors
dar
vaikus:
vietos
greilietuviuose
abiejų
sukrovė
nam dailininkui pagyrimu ir sapenkis
pakirstų
mo.
norą
Pašaukti tarnyston bulga* 'siuntinys; jame buvo 14,000 garugpjūčio 17 d.
čiai! !...
iiėio po tris vaikus am lentynos. aukauti, kuomet ateina koksai nor>| ko:
rai gyvenanti ir kituose kraštuopinigų. Apie pavogusius tą I Vilniaus miestui Kaunas lošė Augščiau kasos iškabintas
ap- Vaikai pradeda niigli: nusimetę svarbus reikalas.
'"Šileika vrn giliai n/interesuose.
Mat Bulgarija mobilizuoja siuntinį nieko nepraneša, todėl
rolę stipriu geležinių vartų. Žmo- garsinimas didelėmis raidėmis, se- drabužėlius, atmetę rankutes,
Prie
noriu
dar
progos
paminėti
daile ir jeigu jis atidarys stutas
pa#avo kariumenę.
Nors ji užtik -nežinia, ar juos susekta, ar ne.
lėš pradėjo kalbėĮį apie iš važia- kančio turinio:
raudonavę auo šilumos. Moteris- apie vienį įdomų dalyką. Rug-ė diją Albanoj, tai tas bus neabejova
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laimėjimas vietinėms dailė* skurstantiems Lietuvoje, tenai sasferom*.' foliaus reporteris pla- <> \ i-it.-- labdaringus reikalus attokai paduoda savo pasikalbėjimą liekame. Sau gi pasiliekame tiksn
p. J. silcika, kuris pasakoja tai. ajiot tos pasakos, "išgraužk."
apie dabartinį I.ietuvo- padėjimu, Ar ne gėda mums už tai?
1'. šliapavičius, sakoma toliaus
Columbus Lietuvis.

laikraštyje,

įtarimo Grikštas p. ,šiiįi.1<u pavadi- tu atvykti į Čia ir Įsteigti vaistinę
J. J. Rickis.
įno popiežiaus .tarnu, kurisal "su (aptieką).
kunigais laiko prakalbas," tartum
IŠ OMAHA, NEBR.
kunigu prisidėjimas prie šelpimo

jauna- vyras 19
IŠ DU BOIS, PA.
armijoj -kautu.
Jis studijavo muziką (smui- Darbai. Is lietuviu gyvenimo.
ką) Maskvos Konservatorijoj pa? Darbai pradėjo geriau eiti negu
r i a randasi
prof. irimaly.
kad pirmiaus ėji».
"Aj.-ktlbus kare pasakojo p. tiktai anglių kasyklos.
Siiapav u-iu.> -aš pastojau rusų
Lietuviu šioje vietoje gyvena
armijon. Netrukus aš atsidūriau pusėtinas būrelis. Visi gražiai ir
metų ir

yra

buvo rusų

1

labai sunkiam padėjime. 1 '<rr penkias dienas neturėjau ko valgyt
ir buvau priverstas nušaut savo
arki i, kad jo mėsa numalšinti alki. Rusų armijoj yra didelė bc-

sutikime gyvena.
tuviu yra daug
litu.
>11

i>

Mat

Tarp vietos lie-

pavienių (singelietuvių merginų stoka,

svetimtautėmis matomai

nori vestis.

Mūsų "singeliai"

ne-

čia

t\arkė, daugelis aticierų rusų ar- lietuvaites gaudyte gaudo. Nemijoj yra gryno kraujo vokiečiai, spėja kuri atvažiuoti, žiūrėk jau

kas daro padėjimą labai sunkiu." ir ištekėjusi.
f'-as Šk-paviėiu- dabar lanko mu- mis
užvydi
ziko- konservatoriją mieste Troy, kilti.
ii.
X. V.

Pasilikusieji nenoroapsivedusiojo laimi-

y
prie- j vių reikalus.
ištisu
Igram
atspausidno
mokytojos,
S

u n

d

a

T

e

1

e-

bonas

turėjo

nusileisti komitetui.

nokestis.

Jose

darbininkai

yra

žliaubia,

aš eisiu gert.

iš- žinkelio užtikta begulintis .AnAutomobilius
ir
kam
ta
suvažinėjo
tikrųjų
Amerika, jeigu drius Valiukevičius su sužeista
O. Punytę.
tiuli ligonbune gėrimui?"
Kuomet jisai su- galva ir ranka. Sužeidimo prie- p-lr
tyje. Manoma, pasveiks.
grįžo namon, tai rado pačios lavo- žastis nežinoma.
ną ir negyvą kūdikį. Tiktai antNcw Bedford, Mass.
rasai kūdikis (mat buta dyvnukų)
Philadelphia, Pa.
buvo gyvas.
Atvykt) iš Brooklyu'u, N.
J'id.
"Laisvės" Kliubas dabartiY., p. J. įlinkus.
ni savo namą išstatė ant pardaviShenandoah, Pa.
Š NEW PHILADELPHIA, PA. mo ir keliasi
Į naują svetainę prie
o

nes

—

—

Rugsėjo 13 d. "Sietynas"
Spėjama savžudystė. Kitos ži- Moyamensing ave.
buvo parengus balių su mažu
nios.
\ ietinės
Rugsėjo 20 d. palaidota
parako dirbtuvės
koncertiniu i)rogramu, kuriame
čia lietuvių kapinėse (nešvęstoj dabar dirba diena ir nakti.
atlikta eilė M. Petrausko
vietoj ir be bažnytinių apeigų)
dainų.
Vakarėlis labai gražiai nusisekęs.
Pranas Jurkšas iš Minersville, E.
Camrbdige, Mass.
Pa., kur jis gyveno keliais pastaAtsidarė nauja kooperatyBrooklyn. N. Y.
rais metais.
Prieš keletą dienų viška
valgomųjų daiktų krautuvė
L. < i. ir A. Fondo šauktajis ra.»ta pakrūmėj negyvas su prie 711 Cambri lge st.
me
susirinkimo
šale gulinčiu revolveriu. Menasužinota, kad
I
Amerikos
Raudonasai Kryžius
Todėl
ma, kad pats nusižudė.
Mc.
įRumford,
i\l mersvilles klebonas
nepriėmė j
Suėmė lietuvi, kurisai vaik* apsiimąs lietuviu surinktąsias drakapines. Velionis prigulėjo prie
čia neva rinkdamas aukas panas nusiųsti Į Lietuvą.
—

—

—

Į

p.

Rim-

Abelnai

didžiausios

=

jštinėjo

Xe\v

darbštus vyras.
I'. A. Kazlauskas, naujai stasiekia sau, gan
kėlimo iki 30 centų į valandą.
Išužtektinai. Pirmoje
'čia
jam
yra
tomos
mažai.
625. Streiklaužiu pasirodė
bažnyčios kontraktoriu?,
syk darbdavis raukėsi, bet .ęreit
sta, kad mokykloje visiškai nevietoje stovi naujo choro sudary- nusileido ir
dar- skubina atlikti darbą pirm pasiprižadėjo
išpildyti
Buvo Reikalaujama 8 vai. darbo dienos, mas.
niekinama anglų kalbos.
Reikia j ieškoti dainininku,
Kor.
0 dirbant 10 valandų j dieną pakelbininikni reikalavimą. Kuomet at- rodysiant sniegui.
padarytas tardymas, kurisai, sao jųjų surati netaip tai yra lengva.
ti
mokesti
ant
valanmokesties diena, tai kai-kurie
po 5 centus
koma, tą įskundimą radęs visai
Choro sudarymą ypatingai kliiub ėjo
nesutiko ir streidarbininkai gavo po 30 centų Į vaĮdos.
Kompanijos
Tatai
neteisingu.
spėliojimas,
asmenų
atkalbinėjiišvarė kai-kurių
landa, o kai-kuriems gi užmokėta
kad mokyklos uždarymas turi ko- ikininkių išrinktą komitetą
mai.
Tuose
' iš
atkalbinėjimuose
streikas
buvo
už kiekvieną darbo valandą tiktai
negu
pirm
šapos
kį ryšį su šiuom skundu, yra skai*an smarkiai užsipuldinėjama ant
1
Darbo jieškantiems
-urie £avo po
apskelbtas.
po 25 centi
Visi "Lietuvos" skaitytojai
tomas be pamato.
nors, rods,
vargonininko,
įaujojo
čia važiuoti, kol strei25
buvo
dirbti lycentus,
nepatartina
yra užkviečiami rašinėti žinuprispirti
Kita vėl priežastim spėliojama
jisai to visiškai neužsitarnauja.
čių į šį skyrių tokioje forIkas neužsibaigs.
giai su visais kitais darbininkais,
esant pinigų stoka, dėlei ko moTuose atkalbinėjimuose yra įtariamoje, kaip kad yra žemiaus
Strcikicrius.
ir iš jųjų buvo reikalaujama atliktelpančios žinutės. Už visas
kykla negalėjusi padengti visų sair
ni
buvusieji "kankliečiai' ti
darbą taip, (kaip ir iš visų kitų
prisiųstąsias žinutes Redakvo
išlaidų. Xuo velionio kun.
("Kanklių"' choro nariai), kurie
cija skaitytojams yra labai
IŠ AMSTERDAM, N. Y.
kuriems
mokestis
buvo
2ehrio užmušimo laiko parapija,
tveria "neprigulmingą chonj." Ya- darbininkų,
dėkinga.
Nesidrovėkite, kad
12 d.
buvo
Paroda.
Rugsėjo
pakelta.
ir silpnai rašote.
Kiekvienas
sakoma, dar vis nėra nusiraminuiinamųjų
neprigulmingų
chorų
pas
didelė bažnytinė paroda, kurioje
Toksai darbdavio pasielgimas
prisiųstas raštelis Redakcijosi ir gyvenimas nesugrįžęs į normis yra jau du: socialistų "Aidas" j
je ras rūpestingą atydą ir
males (paprastasias) vėžes. Tas dalyvavo penkios lietuvių draugi- ir tautininkų "Harmonija." To- įžeidė visus darbininkus, ir buvo
jei tik galima, bus jdėtas
bei
benas
nuspręsta streikuoti. Streikas Įvyir skaitoma įtariamosios pinigų jos ir taipogi lietuvių
laikraštin.
Nevėluokite su žikiu budu šisai bus trečiu.
ko. Čia ir apsireiškė vienas labai
choras. Žmonių dalyvavo paronutėmis.
Siųskite jas kuostokos pamatu.
B. Reporteris.
Priegto kun.
greičiausiai. Su žinutėmis vikeistas apsireiškimas. Musų "angdidelis skaitlius.
Apskait(irikis, kurisai yra čia gimęs ir doje
suomet reikia priduoti siunDar
buvo
Žinomasai
kad
išviso
lai" nuolat giriasi kitiems savo
apie Grikštą.
apie
tėjo vdrdas, pavardė ir antaplamai darbštus kleboihis, sako- liuojama,
čia
ir
nevien
sorkininkas, kaip jįjį
vadina, "kultura," "civilizacija,"' "susipralietuvių
lenkų,
'j,000
rasas.
ma, norįs pakviesti mokyklon moUkaitaut kitų tautybių žmonių, Grikštas matomai neturi daugiau timu'' ir kitiems tomis savo "doryturinčias
tokį pat primokytojas,
atsibuvo
Viskas
pasekmingai. ko išdergti, nes visus pervarė ''per bėmis'' j akas durinėja. Tasai jų- New Britain, Conn.
simą, kaip ir kitose mokyklose. j
•Vien su benu išpradžių išėjo ne- šerengą." Dabar griebėsi gerb St. jų
Praeitą savaitę vietinė lie"susipratimas" streike labai
Tas ci reikštų mokyklos išlaidų
Šimkaus.
Išvadino
buaiškiai
iš
Keturi
šejįjį judošium,
tuvių šv. Andriejaus parapija tuapsitaškė.
tų
į susipratimas. Vargonininkas
padidėjimą.
vo apsiėmęs diriguoti benui, bet įtarė gavime "komišeno" nuo caro šių "anglų" t iojaųs sugrįžo darban rėjo fėrus, kurie atsibuvo LietuTaigi spėliojimų yra visokių ,
ir panašiai. Padoriam žmogui tie- ir tokiu budu virto streiklaužiais. vių Svetainėje, prie Park gatvės
Kurisai iš jųjų yra teisingas— į paskui, kuomet reikėjo griežti
it
savo
1
siog
šlykštu klausyti tų pliovo- Ui iš dešimties "tamsių" lietuviu Fėrai, sakoma, buvę pasekmingi
chorą,
butų sunku pasakyti. Tuo m tar- jisai nuėjo pas
budu benas likosi be vedėjo. nių. Gi musų žmones klausosi tų nei vieno streiklaužio neatsirado
tokiu
pu eikštėje stovi tiktai patsai mo! Reikalinga buvo iššaukti telefonu visų pasakojamųjų šlamštų ir plo- —v i oi jie solidariškai, vienybėje Chamberlain, So. Dak.
kyklos uždarymo faktas.
kas ir buvo pa- ja rankomis tiems visiems geres- laikėsi.
Vietinėj Columbo kolegijo;
L. S -h nuolatini vedėją,
Bet
toliaus
eina
manoma
dar
nuolatiniam
veniųjų
musų
vyrų
dergimams.
įdomesnis
įtaisyti lietuviu kalbof
daryta. Atvykus
Darbdavis
kad
kurios
Kuomet
labai
žmonės
benas
kliasą,
dalykas.
pagarsino,
mokytoju m Lutų p
pasimusų
gražiai
susipras,
dėjui,
IŠ COLUMBUS, O.
rodė. Publikoje kalbėjo, kad lie- kad taip elgtis yra negražu ir na- reikia darbininku. Dažytojų pre- Pr. Vaitukaitis, klerikas. LietuKur musų pinigai eina?
Cia tuviu benas visus kitus
moksleivių esama išviso du
"subyti- padoru? Juk jie plojo savo tautos zidentas pasiuntė j ten šešis unijislietuvių yra apie 40 šeimynų ii , no/'
Lietuvių draugijos tuoni geresniųjų vyrų niekinimui, žemi- tus—visus, rods, "anglus"—nors bet lietuvių kalbos, sakoma, nor
i mokintis ir kai-kuric
apie 10 pavienių.. Yi-i rlirl>a. Už
bu- nimui ir šmeižimui.
mobeno
pagal unijos įstatymu, taip

kyklų tarybai buvo, sakomai įskų- Streikuojančiųjų

skaitlius

doliarių

lietuviškojo

pasisekimu
Po pietų

daryti

Argi tarp

anglai

dar daug yra tokių, kurio negalima, nes jeigu prezidentas ir kiniai.
kiekvie
V/,
tuos
dieną.
pinigus
Ten Buvęs. neatskiria gerą nuo blogo? Jau, nebūtų žinojęs apie streiką, dirb, atvyko vyskupas.
natn reikia dirbti sun!<:ai, laba
rods, laikas, kari tarp musų nebū- tuvės savininkas nepripažįsta uni- Peru, 111.
Iš to uždarbio gaiimr
sunkiai.
IŠ BROOKL YN, N. Y.
tų tokių apsireiškimų, kaip šios jos, o unijistų siusti i nelinijinę
Vietinėje šv. Bedo kolegijo-treiKuomet
Grikšto
Dėlei
butų manyti, kad vietos lieluvia
"Grikštiena."
Šimkaus
dirbtuvę negalima.
je lietuvių, kalbą išguldinėja p
pliovonės.
(
gerai ir pasiturinčiai gyvena. Tei- atsilankymo. Nesenai žinomasai
J. K. Mikas. (kuojautieji nuėjo pas prezidentą 'A. Linkus, kurisai už tai gaunr
ir paklausė jojo, kodėl jisai taip 'iš mokyklos $150 į metus. Liesybė, taip galima manyti, tačiau; .Grikštas lai'<e savo "prakalbų"
IŠ ROCHESTER, N. Y.
anaiptol taip nėra. Vargstame Koebling gatvėje pradėjo pliaukšti,
padarė, ir prašyti, kad jisai atšauk- tuvių kalba išguldinėjama 4 karskurstame, kaip pelė bažnyčioje kad, girdi, p. St. Šimkus, "Liet.
Vietos lietuviai. Dauguma vie- tų darbininkus, tai jisai atsakė už- tus j savaite.
Kur musų pinigai? Ar mis juo: Dr-jos" atstovas, gaur.ąs nuo caro tos lietuvių dar ne nuo senai čia klausimu, kodėl, girdi, jus neatė(ionykčios moksleivių susiatiduodame kokiems nors labda
10
ir
ar
15
vieneužsirašėte
Iš
jote
komi.šen."
streiką
Į vienijimo kuopos valdyba susidepublikos paklausė yra apsigyvenę. Apie
prieš
I
ringiems tikrlams? štai Lietuvo l i jojo, ar gali jisai tokį slinkit užme- tos lietuvių čia gyvena jau kokia uniją ir nepasiklausėtc, ar strei- ; da sekantiems metams iš J. Pošdabar musų giminių ir santautie
imą' prirodyti Atsakė galį-. priro- 25 metai. Milžiniškoji gi daugu- kuoti, ar ne. Daba rgi jisai neat- kos—pirm., \. Dikselio pirm
vo

labai patenkintos.

musų

—

=•

=

II

—

ma yra suvažiavę tiktai keliais paseių padėjimas yra tiesiog baisus dyti. Tačiaus neprirodė.
Ar inrs jiems suaitkaujame save ►
Dabar
ji>ai organizuoja čia taraisiais metais. Dabar lietuvių
Visur jisai skelbia čia yra išviso apie 3000. Iš vietos
pinigus? Anaiptol ne. Daugelis vie
įI\\ YV. uniją. šiuos
tos lietuvių negirdi tų šauksim, !
išsireiškimus: lietuvių yra sulyginamai geras
pirmiausiai
gelbėti nelaimingąją musų tėvy "Skriauda vienam, skriauda vi- skaitlius vertelgų. Saliunai užima
ny, kurie skamba tarp Ameriko: i šiems; badas vienam, tas pats vi- pirmą vietą savo skaitlium. Salinj

lietuvių.

Jsiems. Darbininkai viso pašau
Tai kur gi musų pinigai ding ;l(o, vienykitės!"
Štai Lietuvoje
sta? štai kame: nespėjame išeit i'dabar darbininkams ir badas ir
iš darbo, kaip pirmu dalyku du skriauda.
Gi Grikštas savo pra
miame j karčiamą. Tenai sumo įkalbose dar prieš p. Šimkaus at
kame ;a>'o -'i-rns. tenai sudeda ■Įvykimą į čia įkalbinėjo žmonėms.
m c savo aukas, tenai
pagelbsti kad jie neaukautų Šimkaus prak?1

mc savo

nelaimingiems broliams ,bose.

Apart augščiaus itovinčlo

!pad., A. Naugžemio— rast., V
Tcisa, kalbama, kad dabar dar- ;Stulpino- iždin., S. Rakausko—
bininkai jau atšaukti, bet kokia iš knygiaus. Nutarta Kalėdoms suto nauda?
Darbininkai jau perkeletą vakarų. Mokslei-

šauksią? unijistų.

drengti

galėti. Darbdavis turi jau pilną vių lietuvių ėia
kompletą darbininkų ir visiems po tais turėti apie

rankose čia yra 10. senovei mokės po 25 centus už vaPoliaus, yra duonkepyklos, 3 tnė- andą. (ii "tamsus'' JUtuviai-darsinyčios, keletas grosernių, laiva- bininkai išsisklaidė po kitas darių

tikimasi šiais

me-

20.

lietuvių

2

korčių

bei Real Estatc

įstaigą

ir 1.1,

bavietes,

duonos

Dureya,
=

Pa.

Darbai čia

Kon-

Buvusiame

Draugijų

susirinkime

dėlei

to

Tveriasi

choras,
I'.

neprigulmingas

kurio

vedėju

Bukšnaitis.
—

'Harmonija,"

žada

statyti

"Velnias
žodžius

kviečiama

muzikos

naują

Išradėjas,"
parašė

p.

dr-ja,

operete
kurios

Bukšnaitis ir

muziką pritaikė p. M. Petrauskas.
Brooklyn'o chorai yra sumanę bendrai užlaikyti dirigentą,
kurio darbą
apmokėtų sutartinai
tam tikras skaitlius
chorų, pasinaudojanėių dirigento patarnavi=

mais.

Hartford, Conn.

Rugsėjo

Jonas

j3

Ka-

ceriauskas likosi Supreme Court'o

nuteistas kalėjiman 3—5 metams
daug ginču. Mat. parapija
už galvos
pramušimą tūlam PeDraugijų Konferencijoje turinti
6 delegatus. Kiti norėjo, kad au- trauskui ir pasikėsinimą atimti ii
jojo Sjoo.
ka butų įteikta Konferencijai.

Paterson, N. J.

Pittston. Pa.

Lankydamasis čia, p. Yab.ičia T.iet. Darbi- Į
las-l Yuseika, kaip pranešama,
paninkų Literatūros Draugijos kuo=

—

Susitvėrė

pa iš 8

sisakęs

narių.

savo

draugams nesitikjs

gauti iš "Vienybės

Lietuvninkų"

tų $100.000, kadangi teismai esą
Philadelphia, Pa.
Ligonbutyje mirė trimis kul- kapitalistų rankose ir socialis
komis pašautas Kazys Cesnukas, tams nesimpatizm'ją.
33 metų. Jojo mirtyje yra kaltinamas jojo brolis, Jonas Čcs- Scranton, Pa.
Likosi sutverta čia nauja
nukas. Jisai suimtas.
*"»*.
lietuvių
organizacija: Amerikos
w; •* F' •!
Išrinkta ir
Dr. Stankaus bylos su laikračiais. Jaunimo Sąjunga.
centro komitetas iš
keturių yp'itų.
Sulyg pranešimų, rugsėjo -'<)
dieną turėjo buti IMiiladelphijoje
Dr. Stankaus byla su "Kova/" ■Trenton, N. J.
Keli mėnesiai atgal susitvėkurią Stankus apskundė jojo yparusi lietuvių katalikų
tos šmeižime.
parapija žada
iš
pirkti
protestonų bažnyRugsėjo 23 dieną turėjo buti
—

—

"*

1

—

=

=

jvių

Fon-

dui.

=

kilo

j

=

tuvoje, $41. pasiuntė Tautos

ferencijos

Žinios=2ineIes.

iki 4

metu

=

—

2

šių

J

—

nuo

iki

1

Pliiladelpliijos j naujos parapijos įsteigimui. Suimant, p. Šimkaus mi- prispirti dirbti ypatingai intensyžiūroje,
šv.
Albino
kuri davė imtasai sakysis žmonėms e>ąs kudraugijos,
sakoma, neturėjusio?, tokio pri- kaus prakalbą apie Lietuvos pa- sija Brooklyn'e susilaukė sau ne- viškai (smarkiai, uoliai).
velionio
$50.00, nigas. Jisai yra kaltinamas pripalaidojimui
kun.
Viena siu dirbtuvių yra rytinėje
mosimo, kaip kad viešųjų,ir kitų jdėjimą, Vietinis klebonas,
prielankumo iš visų pusių. Nežiūir
(be- gavystėje ir uždarytas
Jurkša
paliko
pačią
keletą
informavo
laikraštį rint to, Brooklyn'as nesidavė sa- miesto dalyje ir priklauso tūlam
kalėjimam
parapijinių mokyklų mokytojos. J. Jakaitis
ne 4)
vaikučių.
vokiečiai
kuomet
Dirbo
N
Kaucijos paskirta $1,000
ji
Kun. (inkis, kurijai dabar yra apie Vilnių,
yjoje išviso
vęs suvadžiotį ir, p. Šimkui atsi- Dosen'ui.
Minėtos dienos vakare Vyčiai
ru—10 lietuviai ir 6 angiai (angklebonu vieton velionio kun. Že- užėmė. Yra taipgi žinių apie p. lankius, suteikė didelę auką.
savo "klobrumyj" "apsikoldačijo." Baltimore, Md.
Šimkaus
F. Povilionis. lais čia lietuviai" vadina visus angprelekciją apie lietuvių r
brio, užginčija šių spėliojimų teiTeatrališka kuopa žada vaiduoliškai kalbančius, nors tikroji jųjų Kai-kurie turėjo ant uosiu "rausiuguma. Jisai mokyklos užda- muziką. Šiems straipsniams
Naujam vargonininkui atvykus.
donus gaidžius."
dinti
X. Nagornoskio parašytą
\Vorvieta.
dama
nežilaikraštyj žymi
tautybė, teisybę pasakius, yra
rymo priežastis paduoda sekauŠiaurinėje miesto pusėje (North ) noma).
21 d. atsibuvo
"Kutvilė."
I'rie vaidiniRugsėjo
verta
už
tai
visi
cesteįiečius
darSchuyi.veikalą
pagirti.
etai:
Toje dirbtuvėje
parapijoje, kurioje kun. N. Petkus bininkai
kill apskrities, taigi ir šio miesto, mu
25
centus.
jau
rengiamasi.
Svetaine; tigaudavo po
Pertaisytoji dabar bažnyčia neyra klebonu, apsigyveno naujas
T miesto kimasi iš miestu gauti dovanai,
urėdninkų
nominacija.
Darbas
darbianot
kai-kurių
turi atsakomos vietos mokyklai,
gi,
vargonininkas, p. Sakalauskas iš
Streikas.
Praeitą savaitę čia
ninkų išsireiškimo, toksai, "kaip urėdninkus išnominuota didžiuma p. V. VenciuvieiK's pastangomis.
ir todėl tikimasi sekančiais me111.
Kiek
buvo
galima
Prentice Chicago,
mašinistai
sustreikavo
Lietuvių parapija savo auką
tais statytis namą mokyklai.
Rugsėjo pradžioje dar- lietuvių: kasierium—p. J. Žitkus,
iki šiolei pažinti, jisai yra nieko pekloje.''
nuo
karės Liebininkai pareikalavo mokesties pa- už skvajerj—p. 1'. Narijauskas.
Br©s.
Co. ir F. E. Reed dirbtuvėse.
nukentėjusiems
moPraeitą pavasarį valstijos
O darbo

dirbama

aigta

d.

—

jančiu ir skurstančių Lietuvos darIŠ PHILADELPHIA, PA.
bininkų. Musų uniją veda čia
daugiausia socialistai. Nežiūrint Apie vieną streiką, Čia yra
to mitingo,
T>rooklynas aukavo daug taip vadinamųjų "daihauzų"
Lietuvai —dirbtuvių, kame dažoma siūlai,
musų
nelaimingajai
audeklai ir t. t.
Kiekvienoje tų
duosniai.
Tarp brooklynicčiii buvo suma- dirbtuvių dirba ne po daug darbidirba 10. 15, 25,
nymas veikti, kiek galima, bendro- ninkų. Paprastai
kur
dirbai:okia 50, tai tomis jiegomis.
]>endro veikimo o jeigu
dirbtuvė
kia
yra skaitoma jau dipriešų pasirodė ne tiktai tarp sodele
jstaiga. Daugumoje >ių dirbcialistų, bet ir tarp musų kunigų.
Y ienos parapijos klebonas, sako- tuvių darbininkai yni unijistai ir
už darbo vama, nenorėjęs p. Šimkaus nei įsi- gauna po 25 centus
Dabar
unijisfai reikalauja
leisti, kadangi kitose jisai kalbėjo landą.
prakalbose, kurios buvo surengtos po 30 centų už valandą, kadangi
bendromis Įvairių srioviu iiesmmis. pragyvenimas
žymiai pabrango.
kad mokiniai buvo išlavinami ma- ! vietos atsilankiusiam čia p. Sim- Gerai, kad vietiniame Tautos Fon- Ir kai-kuriose dirbtuvėse jau pražiau* negu viešose mokyklose. i kui. \V o r c e s t e r Daily ir do komitete pasitaikė išmintingi dėta mokėti po 30 centų. Yra ir
r
m
talpina vyrai, jie griežtai pasipriešino to- dirbtuvių, kurios nors ir nepriguli
Mokytojomis buvo -dvi gabios S u n d a y T c 1 c g a
lietu- kiai savo klebono
apie
straipsnius
atkurios
ilgiausius
savo
darbą
merginos,
politikai. Kle- prie unijos, tačiaus moka unijos
tačiaus šios

i

t

buvo

likdavo velionio kun. Žcbrio

lapkričio

daug1 augščiaus už "apšviestuosius
anglus." Kiek man žinoma, dažy- Gilherton, Pa.
Benton. 111.
■nukentėjusių nuo karės butu kokia
Miko
VndruŠenčiau- karMetai tojų uniją mus u mieste kontroLenkų
apvaikščiojimas.
liažnyčios naudai, kun. i\>>t*:i dėme. Ta>ai C iriksto agitavimas
atgal čia įsteigė lenkų "u/.anj" ro- kiuoja vadinamieji "aidoblistai" čiantoje laike tąsynių liko mirti- lesinskio, klebono, rupestim suatiku
tiktai
prierinkimą parodo
ta (kompanija).
Šioji "armija" IWW, "pasaulinifii pramoniečiai. nai pašautas Vincas liartnikas. rengta balius. I'uvę /mynių ir La
kvailą nenuoseklumą, kuomet kalStebėtinas toksai veikimas.
A ži- _'S metu. Tąsynės kilt «1 C-1 c i t",
įsitaisė sau vėliavą ir rugsėjo 1Q
apieliukės.
bama apie skriaudą darbininkams
not darbininkai darbininkui padė- kad miesto
galva norėjo sulaikyti
dieną
tą
apĮsteigimą
i.ški\mingai
ir drauge agituojama, kad neaujus ir vienas kitam ranką ištiesus perdaug "i?ilinksminii.nų" karčia-.
Haitfoitl, Conn.
kautu badaujantiems Lietuvos dar- vaikščiojo. Apva^ščiojime daly- vienas
kitą prapultin dar pastumia. Jmoje lietuviu burelj. Revolveris
vavo apie 3,000 amonių.
DalyKatalikių lietuviu
bininkams.
moterų
[\)šal ietis. kuriuom liartnikas pašauta, buvo.
buvo užvauti
sąjungos
apvaikščioj^fiCi
17-toji kuopa nutarė
Mrooklvn siuvėju unijoj priklaumiesto
brolio
rantakviesti ir kitų tautų žmonės,
galvos
Įsakoma,
įsteigti vakarinius kursus skaiso
apie 800 nariu. Unijos tikslas yra me
Rado motiną ir naujagimią ne- Ikose ir
ir lietuviai. Iš lienetyėiai iššovus. Suareš- tymu, rašymo.
skaitliuje
siuvimo, mezginio
pagerinti darbininku buvi. Kuodaly- gyvus. Nesenai Rielnnond mies- tuoti keli lietiniai dėlei tu t:»sy-1 ir 1.1.
met p. Šimkus čia lankėsi ir rug- tuvių draugijų pakvietimus
to dalyje buvo sekantis atsitikiįiiii.
vauti gavo šv. Antano draugija ir
sėjo 25 d. buvo paskirtos prakalmas.
Tulo lietuvio X. pati buvo
SLA. 87-tą kuopa. Šv. Antano
Scranton, Pa.
bos, tai unijos vadovai tą pačią
nėščia.
Kuomet prisiartino lai- Mahanoy City, Pa.
apvaikščiojldalyvavo
draugija
'ieną parengė savą mitingą, tartum
Parapijonjs savo susirinkikas gimdyti ir moteris nuo sopuLaikinai išvažiavo \Vasliing(ii SLA. 87-tą kuopa, savo
mc.
me
išreiškė pageidavimą, kad
negalima buvo parinkti kokios nors
liu pradėjo vaitoti, tai vyras, ažuot tonan
V. \\. Koėkauska?.
]).
kitos dienos.
greičiaus butų pradėta statyti paVisiems, sakoma, susirinkime apsvarsčiusi pakvieti- buvęs
savo "Saulės" redaktoriui.
prie
moters,
griebė
atnutarė
dauguma balsų jįjį
rapijini; mokyklą, kuriai plianai
buvę "įsakyta"' susirinkti. Tokiu me,
ir
kepurę ir, nežiūrint namiškių
bildu daugelis neturėjo progos at- mesti, ir tokiu budtt apvaikščioesą jau gatavi.
nudrožė
kaimynų perkalbinėjimų.
Shenandoah, Pa.
silankyti Į p. Šimkaus prakalbas ir jimc nedalyvavo.
sait
j
karėiamą, taręs: "Tegul
Prie Lehigli \'alley gele/, a—i it K iniigaikštis.
Gardner, Mass.
Įduoti savo skaitiką naudai badau-

apvaikščiota iškilIŠ NEW BRITAIN, CONN.
jminga darbininkų paroda, kurioje
Pabenai.
Parapijines mokyklos uždary- ėmė dalyvumą keli
mas.
Viet«>.» lietuviu m. Andrie- rodai pasibaigus, šv. Jurgio drauir
jau-; parapijos mokykla likosi už- gija parengt* -gerą gražiai pavyllubos Jonukas.
balių.
kus]
bus
uždaryta. Kaip ilgai jinai
Redakcijos prierašas. Ar negadaryta tttom tarpu nėra žinoma.
lima pasirinkti geresnio slapyLyginai nežinomos nei priežasvardžio?
modėlei
kuriu
parapijinė
tis,
Dabar
užsidarė.
uždarykykla
IŠ WORCESTER, MASS.
mo prieža.-tįs yra spėjamos ĮvaiLietuviai
ir anglu spauda. Parios. Vienas spėjimu yra tame,
kad l)uk valstijos mokyklų tary- sidarbavimu kun. J. Jakaičio ir
ba uždariusi mokyklą, nes moky- kitų vietinių lietuvių, vietiniai
mas
joje ne! męs užtektinas ir anglų laikraščiai pašvenčia daug
mus

turi buti u/.i

=

Darbininkų diena (Labor Day)

pa>

kad "tamsus" lietuviai -avo Herrin, 111.
susipratime ir sol i < 1 ari š;,x umc stovi
Darbai silpnai eina.

matyti,

1

teisme Dr. Stankaus čią už $1 1,000.
"Saule."
byla
Abiejų bylų
Hudson, Mass.
pasekmių kol-kas nesužinota.
Nesenai čia
I
mušė
Pa.
policinotią.
Philadelphia.
Pott'svillc
su

—

tr

j.-

lietuviai

su-

Teismas visu**
tris nubaudė išvis $85.00 už tai.
užvažiavo
S.
ant
Strytkaris
M aukaus automobiliaus.
Siulu'žusio lango stiklais sužeista p-lč Nashua, N. H.
\ i e t i 110 IMI). 79-ta kuopa,
M. Juodžiute.
kurią daug" l:as skaitė "mirusia."
—

■pastaruoju laiku pradeda apreikšti
Šioje apielinkėje, kaip pra- veiktum* >.
nešama, jsikurusi kokia tai nauja
draugija tam, kad kovojus prieš Philadelphia, Pa.
Port Riclimoud'e gerai ži"f.. Vyčius." Nepranešama nei
nomas
lietuvis biznierius, p. Bu 1tariamosios draugijos vardo, nei
ginas,
tvėrimo smulkmenų.
turjs krautuvu prie Uiclimotul gatvės, persikraustė toje
Buenos Aires. Argentina.
pačioje gatvėje arčiaus prie AI"Susivienijimas
Lietuvių legbeny ave. i dvigubai didesnę
Argentinoje" liepos mėnesyje su- krautuvu. Dabar jojo krautuvė
rengė vakarą su vaidinimu, dek- yra viena didžiausiųjų apielinkėji*.
Rugsėjo 19 d. p-lė J. Sefelliamacijomis, prakalbomis ir tt.
Vaidinta 5 veiksmių drama ir taitė. prigelbstint šv. Kazimiero
vienaveiksmė komedija. Ar ne- parapijos klebonui, sutvėrė pilnu
bus tai pirmutinis taip plačiai blaivininku kuopą iš 7 nariu. PreArgentinos lietuviu parengtas va- zidentu išrinkta p. M. Sepavičia.
karas. Bent neteko pirmiaus nie- ri^t.—p-lė l>r. I.uinaackiutė, dvako panašaus girdėti.
sišku vadovu kun. M. Še dvylis.
Šv. Kazimier parapijoje yra pilnų
Brooklyn, N. Y.
blaivininkų kuopa iš Co narių.
Rugsėjo 28, 2(j ir 30 dd. čia
buvo penktasai Lietuvių R.-K. Washington, D. C.
Drauge *u kelių pav.ergtųių
Federacijos kongresas.
Wilkes-Barre, Pa.
----

=

--

=

einą neblogai.

Nesenai viena vietos lietukąsnio jieškodat.
Labai trūksta čia lietuvio vais- mi.
Tiktai, rodosi, du lietuviai, vė moteris taip sumušė savo vytautų atstovais lankėsi čia Dr. f.
tininko. Butų labai gerai, jeigu at- pamatę, kad streiko jau nebėra, rą, kad daktarui buvo darbo, ko'
Mass.
Šliupas mažųjų tautų reikalais.
j
-irastų registruotas (su laisniais) sugrįžo prie to paties darbo.
Baigiama statyti nauja lie- Tarės; su augštais valdininkais
sumuštąjį "sufiksino."
lietuvis vaistininkas, kurisai gale- Iš lo, kas augščiaus parašyta,
tuvių katalikų bažnyčia. Jinai r politikieriais.
—

=

INorwood,
=»

Visi laikraščiui siunčiau:' rankraščiai turi būti pažymėti auto»!aus pa-

galaitis nepraneša smulkmenų numotiems pašvęsta nemažai vie- "Amerikos 'Lietuva" prie to prato, kame
dalykas, ir noriai žinai pražudyta. Nebepagausi joPINIGŲ SIUNTIMAS
patj komitetą nei apie ypa- tos, pasidalino. "Keleivis" pasa- pranešimo gyjjikjflrgia pastabą, kad jam nuo pačių
[apie
adresu.
Pasirašantį jį pseupradžių pritarė, ta- sios jau niekuomet. Nevien laidonimais turi paduoti, Redakcijos ži- tas, kurios žada j jįjį ineiti, idant kė, kad lietuvių priejauta priklauiš
LIETUVON.
jinai
šąjįęsjqi/.inojusi, jog p. čiaus drabužių nenešė į pasikirta- kas bėga. Bėga
ir šapus su
niai, ir savo tikrąjį vardą.
upė
Amerikos lietuviai matytų, su santi nuo politikinių paivalgų. Šimkus
jaitčįą^* labai suvargys, sias stotis, nes neturėjo laiko, buvo savim neša. Bėga laikas ir drau- Tiems, kurie
Redakcija pasilieka sau teisę atkuom jie turi reikalą. Ab-s tikė- Sulyg to laikraščio nuomonės, so- silpnas ir
nori -in~t i
siunčiamus jai rankraščius trumpinti
pradedąs gan dažnai keblu nešti arba kliudė kokia nors ge su savim neša musii
pinigu
sav«>
jiegas,
lr taisyti.
giminėms
jomės, kad pirmu pranešimu iš cialistai, radikalai pirmeiviai už- kraujais rpjanrlrti.
arba pažįstakita priežastis.
Kuomet pereita m u su
Pranešėjas
Netinkamus laikraščiui rankraščius
energiją, mušu karštas ir miems, kurte gyvena
Prūsų Lietuvos bus suteiktos kaip jaučia daugiau Vokietijai, (ii tau- išreiškia bailiu, kad gerbiamasai per visą kolioniją, buvo surinkta
tose Lietukedakcija, pareikalauta, grąžina auto*
brangias
svajones. Neša jisai vi- vos dalyje, kurios
galint platesnės žinios apie tąjį tininkai ir klerikalai stovį už tal- atstovas labjauš nesusirgtų.
dabar yra voriul atgal jo lėšomis.
jau apie trjs dėžės drabužių.
kad
sa,
nuims
l)r.
Gaigalaitis tų kininkus. "Vienybė Lietuvninku" ! 1 jnkime^^eplv Šimkui kuovei- Jeigu nebūtų sugalvota eiti per žinus. Nei daugiau jau negrą- kiečių užimtos, vertėtų įsidėmėRoikia visada rašyti plunksna ir tik komitetą.
nepajuntame, kaip ti sekantis patarimas:
ant vienos popiero pusės, paliekant smulkmenų nepaduoda.
Turėsi- ir "Laisvoji Mintis" atsisakė sto- kiati'.io pa4v<Mkjwio ir
stojimo dar- stubas, tai iki šiai dienai maža kas prabėga jaunystė,
kaip krutinėję
plačius tarpus tarp eilučių.
ti kurion nors pusėn. "Tarka" ir ban, kurisai dabar
me todėl laukti toliaus.
Geriausiai pinigus
taip labai rei- drabužių butų suplaukę. Reikia karštis atvėsta, kaip
jiegos ir musiųsti yra
Or.
tonas "Lietuva" savo priejauta išreiškė kalingas
Gaigalaičio
mušu tėvy- pažymėti, kad
visur žmonės šiam šu
per vokiečių
nelaimingai
laišku
svajonės
nyksta.
Raudonąjį
Nespėjai
apKryžių,
Kiti lietuvių laik- nei ir josios žnv>nėms.
yra labai šiurkštus- toli-gražu ne talkininkams.
darbui rodė užuojautos. Paaiškisižiūrėti. ir žilas plaukas jau čia. kurio skyrius yra Xe\v York'e.
toksai, kaip tai galima butų ti- raščiai straipsnyje neminėti.
kame
nus,
dalykas, visur noriai Tuomet jau ne laikas svajonėm* Raudonasai Kryžius gi
kėtis.
štai pavyzdys:
pinigus
Suglauf»dania lietuvių laikraščiu Lietuviu muzikos konservatorija. aukauta. Užuojautą rodė ne tiktai
vykinti. Tuomet ne laikas darbo persiųs tam, kuriam pinigai yra
išreikštąsias nuomones, "The Li- Ponas J.
bet
ir
"Ateities"
paskirti.
lietuviai,
Kerdiejus
taipogi
kitų tautų griebtis. Tiktai dabar, kuomet
Pinigus geriausia yra
norite bėdinuosius terary Digest" redakcija
Ir, ar
padarė 38-tame numeryje praneša, kad žmonės. Visur maloniai drabužių
siųsti
Naujiems aukarinkiams atvyk- lietuvius jus
Money
r
Order'iu. užadrejiegos
kuomet
ne
verda,
Jei- išvadą, kad lietuviai aplamai es;» Mass'acliusetfs
svajonės
sušelpti, ar
stant.
Socialistų laikraščiai pravalstijoje įkorpo- rinkėjos sutikta ir datigelyj vietų dar galima įvykinti, kuomet dar suojant »ekančiai: German
gu ne, tai nesiųskite jokių auRed
neutrališki su šiokiu-tokiu palink- '.•uota
Crcss Delegates,
neša, kad Amerikon žada atvykti
Lietuvių Muzikos Konser- stengtasi pagelbėti darbui Įvairiais yra viltis pasiekti
l»ų. Bet jeigu jus norite jiems mu
1123 Eroadway.
to, ko m tisu
talkininkų pusėn.
adv. Andrius Bulota, arba jeigu
Įvatorija. Įkorporavimo nariais nurodymais ir patarimais.
pagelbėti, tai aš norėčiau žinosiela trokta, yra laikas pradėti New York, N. Y. Tas na t
->ti,
juos
jus
darytumėte
nors
kaip
<lr*!ei
rasas
kad
daužinoma,
Mikas
Toliaus,
!pažymėta
kokių
yra
pp.
Petrauskas,
ji»ai negalėtų
reikalinga
dėti
veikti.
kaip ant kojeigu ne per prūsiš- Moksleivija ir inteligentija. Tš Pranas Rupkelis, l'etras Čapli- gelis gaunamųjų drabužių nėra pilpertos. taip ir ant
priežasčių, tai jojo vieton atvyk- gelbėdami,
Stai vasara pasibaigė.
kuosius lietuvius, arba mane, visų
I
Dabar,
Order
Money
kuriuos
Lietukas ir William F. J. Ho\vardas noje tvarkoje. Čia vėl yra darbo
tarimų,
padarė
sianti Ženiaite-Žymoutienė, žinoblanko.
Siunčiant Money Orkadangi aš esu išrinktu lietu- viu
rudens metu, geriausis laikas praketMoksleivių Susivienijimo
(lietuvis advokatas), ĮkOrporavi- toms lietuvaitėms, kurio sto\i prie
ma lietuvių raštininko ir drauge
vių vietininku?
dėti tąjį darbą. Tegul sekantis der'j, drauge reikia pasiųsti
virtasai seimas, svarbiausiu, musų j mo
anglų
ar
žinoma rašinėtoja "laiškų' prieš
suma—$25,000. Pavienio šo- rinkinio darbo. Englewood'e taippavasaris sutinka mus jau t«»1 i su vokiečių kalboje rašvtfį laišką
C) štai ir antrasai gabalėlis:
nuomone, yra išreikštasai pageida- rio kaina—S5.00. Ponas Kerdie- gi gauta daug drabužių, kurie,
j»pLietuvių Draugiją Nukentėjunurodymu, kam ir kur "tuos
nusijrusius, jau daug arčiaus prie
vimas, kad moksleivija arčiaus su- jus praneša, kad
siems nuo Karės Šelpti." Atvyišpirkta kol-kas lamai imant buvo geri, tačiaus reinigus perduoti. \ iškas turi pibūJus neprivalote siusti pinigų sirištų su inteligentija. Jeigu ši- K5 šeriai, ir kviečia visus Ameri- kalavo šiokio-tokio taisymo. l a- musų tikslo, prie musų svajonių ti
kimo tikslas- -rinkimas aukų nuparašyta kaip galint aiškiaus.
mano
vardu; aš sai pageidavimas
stovinčius.
jvykinimo
personališkai
Sekančią
sai
buvo
butų
ivykintas, kos lietuvius remti naująją įstaitaisymas
pačių rinkėjų ir
kentėjusiems dėl karės Lietuvoje. to visai nenoriu; personališkai
kiekvienas musų galėsime Adresą t<», kuriam, pinigai yra
jeigu artimesni ryšiai butų užmeg- gą, perkant šerius jfije..
atliktas. Pasekmėje vašarą
jųjų
draugijų
liet
savo
aš
turto,
turiu
siunčiami, reikalinga
gana
pasilsėti,
Kiekvienas, kuriam šioje vasti tarp moksleivių ir, kol-kas, dar
žinodami, kati neveltui
parašyti ne
Šios jstaigos įkorporavimą rei-j to pasidarbavimo įgyta dideli
kada aš noriu drattg dirbti ir
rusiškomis,
bet lietuviškomis
laikas buvo praleistas, kad ateirailandoje apeina nelaimingųjų Lie- suteikimą pagelbos lietuviams labai neskaitlingos Alnerikos leitu- kalinga
kurie
pundas
visais
atvienu
drabužių,
dėmis. .'sale
skaityti
svarbiųjų
už
tuvos žmonių likimas, negali tumuirts
valdiškojo
tyje
neant tikrojo kelio u/vesti, tai tą viy inteligentijos, tai galima butų
praeitąjj metą
vietų pažingsniu jaunutės musų dailės žvilgiais buvo tinkami nešioti.
vadinimo reikia
rėti nieko prieš tai, kad atvyksta
bus gąilėtis, kaipo už
padėti ir tasai
reikalinga
jus su dėkingvste turite pri- lab.5<i pasidžiaugti.
tam
viskam
reikia
Suprantama,
Patsai
augime.
įkorporavimo
neišmaniai ir netiksliai praleistą vardas, kuriuom žmonės tą vietą
pažinri.
dar nauji aukarinkiai pas mus.
Nežiūrint kai-kurių atskyrų mok- faktas
rodo, kad pas mus atsi- padėti gan da'ttg darbo, tačiaus
vadina. Tas
Amerikos lietuviai aukavo kiekpalengvins pinigų priir pastangų jvykdinti randa
kuriems dailė nė- ne tiek daug, kaip gali pasirodyti musų gyvenimo dalį. Musų san statymą
Kaslink dėkingumo, tai mums sleivių norų
žmonių,
tam, kuriam jie
žinė
bus
ir
vienam svarbesniam Lietuvos reirami,
kad
iš
iki
yra siuntąjį susiartinimą,
šiolei musų ra tiktai žaislu ir kurie nori
matydami,
pirmo at/.vilgio. Reikalinga pačiami. "Resytę" iš
pastarodosi, kad lietuviai .-javo nelai
arčiaus
kalui ir aukavo duosniai. Todėl
stovime
savo
tikslo
pačto
stovi
atstu
reikia
ne
prie
tiktai
moksleivija
tyti jąją ant tvirtų pamatų. Nau- aukauti kiek laiko. Jeigu męs auviengenčiams darbuojasi nuo
laikyti.
[alingiems
Lietuaukauti
turime
tame
pasiekio,
semsime
męs
patjs
bet
ir
juo labjau
inteligentijos,
aplamai joji konservatorija reikia sikaity- kaujame šiek-tiek laiko drabužių
I ir stengiasi jų likimą palengvinti,
nuo viso Amerikos
vai šioje valandoje, kuomet Lielietuvių
viešojo ti svarbiu etapu musų gyvenime surinkimui, tai kodėl negalėtų buti jiegas tolimesniam veikimui, toli- Raudonasai Kryžius pinigus
uerikalaudami iš jųjų "dėkingyvien
tiktai
Žinios
iš
persiųs Vokietijon ir avo lėšogyveninio.
tuvoje viešpatauja
moksleivių ir palinkėti jai kuopuikiausios paaukauta dar ir drabužių sutai- mesniųjų klinčių pergalėjimui.
istės;" jie daro viską todėl, kad
mis stengsis
dabar
tiktai retkarčiais pasie- kloties.
visi
Tatai,
jaunime,
gyvenimo
kraujas, skurdas ir nelaimė: Juo
pasymui? Pasišventimas atneša pilsuj ieškoti tą. kutai yra lietuvio prieriam
dauiau bus surinkta pas mus čia [jaučia, jog
siryžkime
Dažniausiai
tai
pradėti
tiktai
visuomenę.
vykinti musų
ną vaisių
pinigai
kai jisai
yra
kia
yra
tuomet,
ir
Lietuvai
pasiųsti. Jeigu
lietuviui
dermė padėti
tas, kuriam
paveiksle nusiskundimų sunkiu
Amerikoje, juo mažesnis bus
yra atliekamas iki galui. Tat kam svajones. Visi, Į darbą!
pinigai
siunčiami,
tokioje sunkioje valandoje, kaip
skurdas Lietuvoje.
Nesakome, j
stoti pusiaukelyje?
J. Jasinskas. | nebūtų
surastas,
tai
:kad dabar lietuviams tenka per- medžiaginiu moksleivių padėjimu
tuoir vienoje ar kitoje formoje kviemet
kad Amerikos lietuviai gali praTatai, jeigu musų lietuvaitės,
Raudonasai
milkad
Kryžius
visus
Igyventi. Męs manome,
timu juos šelpti. Dėlei to, taip
šalinti (lal)artinjjj Lietuvos skuružsiėmusios
pinigus grąžins atgal tam. kuridrabužių rinkimu,
didžiuma lietuvių veižiniškoji
sai juos
sakant, moksleivių užsidarymo pat
dą. Nesakome, kad jie gali supasiuntė. Iš to
permainytų dabartiniąją savo tak- Karė Ir
suprankėjų sutiks su musų išreikštąją
tama. kad siunčiant
savyje ne nusiskundimai retai kuošelpti visus tuos, kuriuos užgavo nuomone.
Jau gan daug laiko prabėgo, kaip tiką ir pasektų pavyzdžiui, kurisai
pinigus RauStudentai.
met
yra išgirsti, o dar rėčiaus ran- kilo sumanymas rinkti drabužių augščiaus štame straipsnelyje yra
mukioji karės ranka. Ne, męs, Laiške
donamjam Kryžiui, reikalinga viyra ir labai netaktingų da
suomet paduoti
Amerikos lietuviai, to padaryti
Sulaužius da- nukentėjusiems nuo karės lietuvo- privestas, tai galima butų, rods,
jie
atsiliepimą.
aiškus ir pilnas
išsišokimų. Dr. (iaigalaitis rašo: bartiniasias
Laikraštyj A k a d e m i s c h c pinigų
neišgalime. Bet visgi męs skuružsidarymo sienas, je. Pradėta tasai sumanymas ir tikėtis pasisekimo visur, kur tiktai R u n d s c h a
siuntėjo
antrašas.
u
Dr. Robert CorParbas tačiaus toli-gra- butų pradėtas drabužių rinkimo
dą tenai galime šiek-tiek sumaO gal jųs, amerikiečiai, ^vo rods, galima butų tikėtis ko kito. vykinti.
\vegh
patalpino
raštą apie karę
žu neina taip gerai ir pasekmingai, darbas.
žinti. Mušu aukomis tūkstančiai
Lietuvaitė.
aukas vis dar p. Šimkui duosilaišku siuntimas
Moksleivių išreikštasai pageidair augštesnių Vokietijos mokyktai turėtų buti. Ir nesisekiBet kur ji/ tas aukas vimas
te?
Lietuvos žmonių bus išgelbėti
arčiaus susieiti su inteligen- kaip
LIETUVON.
studentus,
karėn išėjusius. Halų
mas guli musų nerangume.
siųs? (ial j retrogradą, ar
nuo
bado ir, rasi, nuo mirties.
tija,
dar gemusų
nuomone,
lis
butų
O
uorite
su
buvo
"Lieskaitlinių
Maskvą?
gal jųs
jau kartą
i icrh.
Nežinia kodėl., męs, lietuvaitės,
Mūsų skatikai galės nušluostyti
"Liet.'
aukomis rusus sušelp- resnis, jeigu jisai butų išplatintas,
Redakcija:
lietuvių
dabar paduotuvoj"
pagarsinta,
Kiekvienas
iš
esame
o
tokios
nevienai našlei ir nevienam našniusų,
nerangios. Daugeypač jau- Į dame
Malonėkite
ti? Kauno, Suvalkų ir Vilniaus tai yra kad moksleivija norėtų supatalpinti
tai
Jti»u laikapie
pilnesnes žinias.
laičiui ašaras, palengvinti sunkiąraštyje sekantį man pasiteiravigubernijų lietuviai gali buti su- siartinti ne vien su Amerikos lie- liui iš musų atrodo, kad tasai dar- nuoliai, svajojame apie geresnį py-j Rods mokslas
Vokietijos auk- mą. įskilus
bas visai nereikalingas, o kurios venimą. Kiekvienas iš niusų
šelpiami vien per prūsiškųjų tuvių inteligentija, bet
ją skurdo ir sielvartos naštą. Ir
esa-j štesnėse
aplamai su
europinei karei it
eina. kaip
mokyklose
me
reikalinto
lietuvių tarpininkystę.
to'ėl kiekvienas inusų duodamanepasitenkinę tuom, ką dabar Į
sumanymo
vokiečiams užėmus
plačiaja visuomene, tai yra su pa- suprantame
bet
skaitlius
Lietuvą, d a u
ėjo,
lygiai profeso- sielis
sai skatikas yra duodamas švengumą ir naudingumų, tai tos sėdi- turime ir vis norime turėti savo,
a i m ano
žmonių
tie lietuviai, kurie yra- čia musų liaudim. Tasai susiiytija. kad neir
Teisybė,
studentų, sumažėjo,
me ir kaž-ko laukiame, patj darbą gyvenime ką tai
tam tikslui.
Ir todėl naujuosius
augštesnio, ką tai j rių. kaip
gauną laišku nuo savo giminiu iš
užimtose vietose,' kaip nimas, tinkamais pamatais paremnes
vokiečių
karėn
daugelis jų
vis toliau s ir.toliaus atidedamos.
išėjo, j.? vokiečiu
kiltesnio. Toji nerimastis, tasai nc-|
r.irkarinkius męs turime susitikti
užimtųjų vietų ir patįs
rodosi, gali buti sušelpti vien tik tas, butų naudingas taip vienai,
universitetuose, ri techniškų moSvetimtaučiai
mus toli, labai to- pasitenkinimas
kas
dabar
tuom,
kaipo mūsų brolių gelbėtojus.
į
nežiną, kaip laiškus dabar Lieper Prūsų lietuvius. Tačiaus be tai|> antrajai pusei.
veterinarikyklų.
5
pirklybos, 3
li jau pralenkė. Jie jau rinko dra- turima, yra Įgimta žmogaus sielotuvon siųsti,
(ial kas žino.
Sąryšyje su naujai atvykstan- jų. yra dešimčiai ir šimtai tūkkaip
bei šiaip aukų, jau spėjo su- je ypatybė, kuri yra pamatu visai jos (gyvulių gydymo) institubužių
laiškai Lietuvon turi buti
Nauji laikraščiai.
čiais aukarinkiais męs tačiaus no- stančių lietuvių, kurie drauge su
iš
adreAtėjo
tuose ir 6 žemdirbystės ir kalnarinkti, išsiųsti kur reikia ir dabar žmonijos pažangai.
-uojami. Tų. kurie iš Lietuvos
rėtume padaryti vieną pastabą. rusų armijomis pasitraukė toliaus Tilžės pavyzdinis ir pirmasai' reakademijose rudenio
Kiekvienas jaunuolis svajoja kasystės
antru kartu renka.
O męs
jau
pastaruoju laiku yra gavę laiškų,
Anksčiau
buvo pranešta, kad j Rusiją. Daug lietuvių pabėgė- ęuliaris numeris laikraščio "Datrypiame ant tos pačios vietos. Ir apie tai, kad prasimušus gyvenime 1914 pusmetyj buvo (>4.710 motri- prašau
Amerikon atvykstąs p. Žmuidzi- lių yra Maskvoje, Petrograde ir bartis/' kurisai yra skiriamas
atsiliepti, jei žino. kaip
kaip viskas rodo, tiems drabužiams, ir užėmus kiltesnę vietą visuome- kuliuotų studentų, 52 augštesnių aiškų
Didžiosios
Lietuvos
žmonėms.
antrasai
siuntimą sutvarkyti. LTž
"Liet. Dr-jos" kituose Rusijos miestuose, ir jųjų
navičius,
kuriuos musų lietuvaitėms pasise- nėje. Vieni svajoja apie augštes- mokslų Įstaigose, pusmetyj. karei
nfortnacijų
atstovas. Čia Amerikoje męs jau Si'šelpimas, rods, ne toksai men- Atsakomybę už laikraščio turinį
suteikimą iškaltio taiš
stukilus,
kė surinkti, bene tik nereikės čia nio mokslo atsickimą ir kokios nors
užsimatrikuliuotų
•iu ačiu.
turime \ien5 tos draugijos atsto- kas dalykas, pro kuri gulima ran- ima ant savęs Dr. Steputaitis.
karėn
dentų
užsirašymų,
pašaukpat Amerikoje šią žiemą praleisti, profesijos užėmimą. Kiti vėl svaSu gilia pagarba,
Bulota ir Žemai- ka mi.'iniojus praeiti. Rcika.linga N'ors redaktorius nepažymėtas,
vą—p. Šimkų.
nors tenai, Lietuvoje, jie
labai joja apie išsitobulinimą kokiame ta 36,000 universitetų studentu,
yra
bet
iš
kalbos
ir
tė priklauso prie kitos
visiems
rašybos,
J. A. Gailiunas,
taipogi ir labai
iš techniškų augštesnių molietuviams—taip
šelpimo pagelba
nors amate ar
reikalingi.
šiaip kokiame nors, 8,000
iš
tilpusių
Mes
The Litlmaniau Store.
kvrie
raštų,
kad
Liegalima
tiems,
spėti, Visame
draugijos.
žinome,
pasiliko Lietuvoje,
iš augštesnių pirki kyklų. 6,000
drabužių rinkinio darbe, užsiėmime.
kad naujojo laikraščio
tiems
kurie
draukiredagaviAthol. Mass.
tuvoje tarp abiejų šių partijų
taip
pasitraukė
kaip man rodosi, musų lietuvaitės Jaunimas yra pilnas svajonių. lybos institutų ir 300 iš veterinamas yra ankštai surištas su Vilo lai-a i daug ki\ irčų ir ginčų.
ge su ri'oii armijomis. Taigi, jei
Iš moterų stuiš pačių pradžių pradėjo veikti ne Išsikalbėk su kokiu nors
rijos
institutų.
jaunuoliu,
"Dabartis" žada eiti iš
stovis pasiliktų tokis, kaip dumi.
Redakcijos paaiškinimas. &iame
tai reikėtų, kad sumany- arčiaus jijį pažink, ir pamatysi, kad denčių, kurių Litvo 4.000, 600 išČia Amerikoje, berenkant au- dalykų
kaip
taip,
dabar yra, tai net ir tokia- pradžių du kartu j Savaitę, o vė- ta sai darbas
•eikale męs pasiteiravome
jisai
sužeistus
kareivius
ėjo
trokšte
kiek
nors
dažnai
trokšta
kas,
prižiūrėiškilti augšpas
atneštų
gali buti aplinkybių
žy- jisai
liaus tris kartus. Laikraštis keį.ie atsitikime p. Šimkaus misija
mesnes pasekmes.
Dabar daugu- čiaus, palikti apačioje savęs dabar- ti. Ant 100 studentų karėn dau-l xičto vyresnybę, ("hieagos pačsusibėgimų, kurie galėtų pakelti
labai brangi ir naudinga. turių puslapių ir daug-maž tokio ma
ginusiai išėjo iš Karaliaučiaus io viršininkas davė sekantį atsatuos pa'tijinius abiejų pusių ki- yra
lietuvaičių, kurios užjaučia tinįjį savo gyvenimą.
Amerikos lietuviai pasiuntė pa- didumo, kaip "Lietuvos Žinios.''
Faprastai tos svajonės guli ant universiteto, nes 84'/,, iš Tuebin- cymą: Dabar tose Rusijos dadrabužių rinkinio darbui ir prisivirčus, kurie dar nesenai buvo užlietuviams, Redakcija žada svarbiausiai su- deda
tiems
šclpos
Prūsų
viro kraujais ir žmonių ašaromis
prie jojo, pasitenkina vien labai praktiškos papėdės. Ir ta pa- gon 77/>, (liessen 74'/t, Kielj vse, kurias laiko užėmę vok iekurie liko rusų nugabenti Rusi-, pažindinti savo skaitytojus su kanai, nėra padaryta jokių
tuom, kad laikraščiuose paskelbia, pėdė yra gyvenimo užtikrinimas ir Marburgo 70%, Rostocho 69%
speciapapludusioje Lietuvoje, fiali čia
Kodėl gi dabar.' rės bėgiu ir pirmame numeryje kad štai atdara drabužiu
^
jos
gilumosna.
Greifsvvald 68%, Freiburgo C>8'/*. ių taisyklių. Paprastai pačto -tobuti laba' gundančių p/ogų tiems
rinkliava pagerinimas.
kuomet Didž. Lietuvos lietuvių jinai, berods, taip ir daro. At- ir visi neškite
Tačiaus ar mušu jaunuoliai Halle 66%, Goettingen 61%, Er- lis vra įsteigiamos kaip greit gakivirčams atnaujinti. sMęs tikiatliekamuosius drasunarnu nušvietimas, labai su- bužius tenai ir
yra
nereikėtų
Rusijoje,
jųjų
šelptenai, adresas toksai stengiasi įvykinti savo svajonės? langen 61 %, Heidelberg 6of/»j, lima. Po tam. kaip pačta įsteigmės, kad nei viena pusė tokios
ti' O priegto galutinas karės ir pt «'■ n tania, yra prielankus vokie- ir toksai.
Paskelbusios laikraščiuo- A.r jie daro kokius nors žingsnius Jena 57%, Leipzig 57%, Muen- ia. laiškus galinta siųsti kaip Yoklaidos neprisileis. Lai abi pusės
likimas yra nežinomas.! čiams. Apart karės bėgio, žada- se.
Lietuvos
renka čia aukas. Męs joms linjos atsisėda ir laukia, kuomet prie to, fcad tos svajones kuomet | clien 56%, Berlin 54^ Wuerz- <ieti'*on; vokiečiai turi teisę viDr.
ir kilų ma supažindinti skaitytojus ir su čia tie drabužiai
Gaigalaičio,
kaip
|
kime
pradės čielomis nors gyvenime išsipildytų? Ar jie( barg 52%, Strassburg 46%. Bres- sus siuntinius peržiūrėti ir ecnkuogeriausio pasisekimo.
Lietuvos veikėjų dar- lietuviu gyvenimo bėgiu apskri- krūvomis
air loti.
[Mažosios
Tačiaus męs tikime, kad Ameriplaukti.
Apsirinka. toms svajonėms rengia pamatą lau 4<i(/c, Bonn 42%, Muenstcr
'jas karės kankinių naudai, be tai, taipgi užmegsti artimesnius Atnešti
Aš
labai
Frankfurt
čia
mažai
Iš
kas
kos lietuviai nebus liudininkais
nekalbu
Kara35%,
ateityje?
drabužių
11%:
apie tą
Užimtųjų Lietuvos daliu varsvarbus ir girti- ryšius su Amerikos lietuviais. atneša. Paskui
kad musų jaunimo dalį, kuri niekuom liaučiaus universiteto, iš buvu- iai likosi tie
skundžiamasi,
kokių nors kivirčų, kurie tarp abejonės, yra
[>ati<. Vokiečiai jųnas.
Tačiaus Dr. Gaigalaitis, Antrašas f' Deutsche Strasse 13,
neužjaučiama rinkimui drabužių kiltesniu nesirūpina, kuri nežiūri, sių prieš karę 1,280 studentu, ų nepermainė.
atstovų galėtų kilti sąryšyje su
Tokiu budu,
rods, mokėtų rašyti laiškus Ame- Tilsit, Germany.
fš Danzigo siunčiant
Lietuvos šelpimu.
nukentėjusiems, kad mūsų ^žmonės kas laukia josios ateityje, kuri ne- karėn išėjo, t,057.
Tiktai prie į
tokion Lietuvos
laišką
rikos lietuviams truputį kitokius
Kitas naujai pasirodęs, Ameri- nesuprantą reikalo svarbos.
šios sąlygos galima tikėtis rinkTaip supranta nei mokslo nei amato techniškos mokyklos daugiausiai lalin, kuri vokiečių užimta, rci
lieir
omenių
imti
visų
taipogi
koje,
neviena
lietuvių
karštai
laikraštis,
liavos pasisekimo ir
kalboje
lietuvaitė,
stojusi svarbos ir kuri dažnai neatskiria karėn išėjo, ties iš 72 studentų <ia visas adresas dėti, kaip ir
taipogi supirtai kun. Kemėšio
tikti atvykstančiuosius, kaipo tik- tuvių reikalus.
sumany tasai išpradžių darban," nusimina ir ne- gera nuo bloga. Toksai jaunimas ('>3, taigi, 90%, tapo kareiviais.
11a, ir tiktai vieton "Rtissia," dair
Įkunytasai "Darbininkas." Lei- tenka noro t< (liaus darbuotis.
rais
Dabartiniame pusmety j Berlino ,>ar dėti
paprastai yra pasišventęs vien kanelaimingosios Lietuvos pa"Germany." Antrašai
Mažųjų tautų balsas. Praeitos džiamas jisai iš Boston, Mass. Toksai atsitiesimas į šį darbą ir zyriavimui, bolių badymui, girtuo- universitete
eiim.Sntus.
>tu
:uri buti rašomi ne rusiškomis,
immatrikuliuotų
savaitės numervic "The Literary Eisiąs tris kartus
j savaitę. Ive-Į toksai jojo vykjnimas yra visiškai kliavimui ir. panašiems dalykams. dentų yra 8,016, o pereitame pus- jet lietuviškomis raidėmis. Gera
vieno įtekmingiausiųjų ir turiu
Digest,"
puslapių didumo, kaip kad klaidingas., Męs 'negalime tikėtis, Taksai jaunimas neturi kiek nors metyj jų buvo 8,647; ')et dabar :aipgi
Dr. Gaigalaičio laiškas. ''Vien.
yra, sale rusiškojo vietos
Ameriko- "Saulė." Šisai laikraštis
išsiplatinusių
labjausiai
Liet." ,^8-tame numeryje tilpo Dr.
yra Nie- kad laikraščiai visą darbą už mus kiltesniu idėjų ir jam maža kas tik 2.300 studentų lankė lekci- >avadinimo, padėti ir
vardą, kuje savaitraščių anglų kalba, tilpo mi tų klerikališkų laikraščių, ku- atliktų, lie, laikraščiai, dalyką iš- rupi. Čia eina kalba ne
toki, jas. Mueticliene šiame pusinetyj iuom žmonės tą
Gaigalaičio, žinomo Prūsų lieapie
vietą
vadina,
ir
mažosios
pa- rių virtynę nori jsteigti Ameri- garsina, parūpina,
užsirašė 5.701 studentas, bet iš 1
tuviu veikėjo, laiškas, kuriame straipsni.-.
taip sakant, dir- bet apie kiltesnj jaunimą.
vokiečiai, nesusigaudvdami
išreiškia
savo
attautos
vergtosios
Ar šisai kiltesnis
koje lietuvių klerikalų vadovai. vą pačiam darbui. Ir štai tą darbą
Iki šiol 1 •usiškuose
musų jaunimas jų 3,957 karėn išėjo.
rašytojas ragina Amerikos lietupavadinimuose, gali
dabar Eu- Apie
sinešimą
kariaujančias
j
tuomet
lietuvaitės
šj
turėsime
laikraštį
vius siųsti kaip galint greičiaus
progos
mjtjSų
turėtų va- rūpinasi savo svajonių įvvkdini- karėj žuvo: iš Bonn universiteto: lažnai teirautis pas žmones
savaitraščio
To
apie
ryti. Tuomjt lietuvaitės tui vtų su- ir.u? Milžiniškoje daugumoje at- 2 docentai ir 112 studentu, Frei- /ietos
kitą kartą plačiaus pakalbėti.
aukas .susitvėrusiam Prūsų lietu- ropoje valstija-.
Tokiu
budu esant
vardą.
buvo
redakcija
išsiuntinėjus! įvais/itarti tarp savęs ir pradėti tarp sitikimų reikia
pasakyti, kad ne. burgo 3 profesoriai, 3 asistentai ibiem (valdiškam ir žmonių varvių komitetui nukentėjusiems dėl
leiLiūdna žinia. Amerikos lietu- žmonių vaikščioti ir rinkti drabu- Ne, ja/unimas tuom
karės Didžiosios Lietuvos žmo- rių mažųjų tentų laikraščiams,
nesirūpina. ir 117 studentų, Goettingen 7 do- :ojamam) vardam ant adreso,
fĮžiamirms Amorikoje, užklausi- viai su nubudimu sutiks sekan- žius. Galima
manyti, kad pasek- Svajoti svajojama, tačiaus tuom centai. 8 asistentai ir 142 studen- nažiaus
nėtiv šelpti. Dr. Gaigalaitis papavojaus yra, kail lai>mus, kuriai kariaujančiajai pusei čią žinią,
kurią pats p. St. Šim- mės butų daug kitonikesnės, ne- svajojimu viskas paprastai ir užsi- tai, ileidclberg78 studentai, Jena <a>
žymi, kad artinasi žiema su vi- [tie laikraščiai ir
pražus.
jųjų atstovauja- kus, "Liet. Dr-jos" atstovas, pra- gu dabar daugumoje vietų yra. baigia. Laikas praleidžiama ne 112 studentų, Kiel
somis; josios sunkenybėmis ir to24. Leipzig 3
žmonė- prijaučia. Iš gautų- nešė "Amerikos
Imieji
Toksai bandymas buvo padary- praktiškam darbui, kurisai
docentai ir 266 studentai, Mttendėl aukų siuntimo nereikią nei
Lietuvoje'^:
priar0 TAI NELAIMĖ!
jų atsakymu padaryta aplama ir
tas Englevvood'e, 111.
kiek vilkinti.
(Chicagos da- tintų prie pageidaujamojo tikslo ir cliene 180 studentų, Tuebingen
Paraginimas, be
Rochesterio, IMttsburgo, su lyje!. Susitariusios lietuvaitės
Kalbasi 2 moteriškės apie netrumpa sutrauka.
pe- įvykintų svajonės, bet tiktai sva- 3 docentai ir 130 studentų IŠėrabejonės, yra labai vietoje.
jo apielinkėmis, Clevelando,
Ji atsakymų matyti, kad mažoaimes
savo
šeimynoje.
apielinkės stubas. jonėms, kurios pačios savyje jo- imo techniška mokykla pirma tuDetroito ir kitų kolionijų lie- rėjo per
Iš to laiško sužinome, kad au- sios tautos daugiau užjaučia talAi!—tarė Petrienė.—Aš dar
tuviams kur esmi pasižadėjęs Vietomis pasitaikė tokių, kurie vi- kios praktiškos reikšmės neturi. rėjo 2,200 studentų, dabar turi
kas reikia siųsti Dr. Gaigalaičio kininkams negu vokiečiams. Vien
rašu
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Nukentėjusiems,

Vokietijos Augštesniy
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vardu.

Tilžėje esąs jau "veik'"
susitveręs komitetas iš penkių

rutėnai

išreišVė

pilną

užuojautą

Kiti gi savo dauguvokiečiam-;.
Iš to matyt, kad komi- moje išreiškė neutrališką atsinėšiypatų.
tetas dar nėra susitveręs ir yra
Įiną Į kariaujančius arba
tiktai tvėrimosi stovyje. Tas ne- tą talkininkams.
uvarbu. Svarbu tai, kad Dr. Gaikurice
Lietuvių
laikraštija,

užuojau-j

1

atvažiuoti su prakalbomis, šiuomi viešai pranešu, jog, nesveikatos verčiamas, visas prakalbas atidedu neapribuotam laikui.
Kada galėsiu atvažiuoti i neaplankytas dar vietas—-paskelbsiu.
S. Šimkus.

-i4cai apie :į. reikalą nieko nežino- Taip bėga laikas diena už dienos, tik
302, iš j<>> studentų 1,800 ka- :uriu dukteri didžiausioje nelaijo. Jiems asmeniškai reikalinga metai už metų, svajonės kaip buvo rėn išėjo.
mėje.
buvo visa kas išaiškinti. Kitur vėl svajonėmis, taip svajonėmis ir
Bet apie karėj žuvusius kitų
Kas atsitiko? Ar serga?
pamatė pranešimus laikraščiuose, ta- silieka.
Įstaigų studentus Dr. Corvvegh dausė Jonienė.
čiaus gerai tų pranešimų nesupraLaikas vis bėga. Ir kas pra- statistiškų. žinių
nepaduoda; jis
Xe, kumute, -atsakė.—turi
to.
Čia vėl asmeniškas
bėgo, tas nebesugrįš. Kiekviena padlio'la žinias vien apie univer- jau 24 metus ir
negali surasti sai1
mas buvo
reikalingas. Kitur ir su- veltui praleista valandėlė yra am- sitetų studentus.
F. V. D
jaunikaičio.
—

—

paaiškini-!

(J

Julės

Verne.

r.

(J

Taškui jiedu nusileido laiptais, ir Gaydonas, paPRANEŠIMAS
likdamas paviliono duris pn.varas, palydėjo gydytoSkyrius "Pašnekėlių Kampelis;"
šiame numeryje'netelpa.
ją iki tako galui.

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE.

Kuomet jiedu nuėjo, kapitonas Spade atsistojo.
j«>j«» vyrai prisidėjo prir* j« >j«».
Ar negeriau jiems pasinaudoti taip netikėta pro(Ttaa)
Laukiant išvažiavusiųjų sugrįžimo, ant "Klibos" ga, ineiti kambarin, suimti Rocbą, kurisai buvo puir tuomet laukti Gavdono
nedaryta jokių prisiruošimų išplaukti jurėsna. Ra.-i, siau
Lietuviu kalbou vertė A. Jakunas.

užinėtinėjimus ir dažnai kvailus siųs kitą auką Lietuvos Gelbė- ri.- iŠ rusų lietuvių nori
padaryt
prikišimus, telpančius minėtame jimo Fondui.
Prūsų lietuvius. Xegali nevidosocialistų organe, nėra nei laiko,
Socialistams galima hutų patar nai ta viena raide "T"
pas>idar
REDAKCIJA. nei noro, nei tn'al« »p reikalu. ti t svetimą bliudą savo šaukšto litui.

:r

Tačiaus tasai nuolatinis kandžio-' nekišti.
imas ir žeminimas niekinimas ki-

\"c

jųjų pastangomis tie
pinigai surinkti, net prieš jųjų no-

Keletas Faktų Apie

v'

v
A —A

'"Tegul l«u- pagarbintas!"....
tu, o sale to gyrimas ir aukštini- rą. ir socialistai
neturi, nei ma"D a r b i n i n k a s"
mieguistame stovyje,
mas
kad
save.--reikalauja,
karią žiausio pasiteisinimo savo kisivisai nebuvo iiei minėta apie priepalukos apleidamą >ugri/imo ir griebti jijj, kuomet jisai i nei s ?
Ant amžių
luitu atsiliepta. Vienas ar kita>. mttisi i
amžinųjų. Amen!
svetimą reikalą. Gėriau
Sale to, kaip
f -—r
Tai butu gan rizikinga. Gaydonas vienu žvilgpo tam, kaipj išvagiamieji užgriebta.
tuos visus pagyru
skaitydamas
Jurgis Spurgis.
hutų datigiaus atydos j savo ydas
nuDėlei Esperanto^ tarptau t iškočios
sniu pamatytų, kad jojo ligonio nėra ir
galėtų laivas pasiekti jūrių? Vėjas buvo visiškai
lerir ištikrųjų papakeltų
pundų
rastus,
gali
atkreipti, kas link tautos reikalų,
smartilęs ir j pusę valandos jūrių kilimas keltų ir
mą; gydytojas atgal atbėgtų; visi '"Sveikatos Na- kalbos pasekėju kongreso sušauki- manyti, kad
Kngleuood'o socia- tai tegul bus leista
mo
keliomis
pasakyti, kad j
kiai stumtų vamlen] net
myliomis augščiau? mo" tarnautojai sukiltų, ir Spade neturėtu laiko pašįmet San Francisco miesto, listai
yra dideliais geradariais ir mu>ų socialistai
apie juos tiek
Neu-Herne'o.
»ėgti su savo brangiu belaisviu ir užrakinti paskui Kalifornijoje, laike didėsės visa- apšvietos
platintojais.
kakiek
išmano,
gaidys api astrotio-l
svietinės parodos, Amerikos esperPrikabinta prie įkaro, kaip jau sakyta, poros
save .sienos duris.
"'baisiai miją, ir todėl
Pažiūrėkime,
kaip
jie
priantistai
'"Kbba"
jiems patiems buišleido
butų galima
keletą atsišaukimų.
belių tolumoje nuo kranto,
Jisai neturėjo daug laiko mąstyti apie tai, nes
veiklus"
šioje
Neturtėliams lietuviams žinotikolionijoje.
užtekbuvo
tų
daug
nekalbėti apie togeriau
vanduo
nes
ii
viename
fakkeletas
vesti daug arčiaus prie jojo.
yra
galima buvo girdėti tako žvirgždais grįžtantį sargą. Tarp j j ų
Geriausiu paliudijimu gali huti kius reikalus,
na.
kranto
Neužilgo prasideda tyrinėvisai
netu
palengkurių
kaljie
prie
asai
ir
tinai gilu-',
apie tarptautiškn pagelbinę
prisiartinimas
Spade nutarė, akd geriausia bus šokti ant jojo, kai
jųjų 170-tos kuopos stovis. Ka- supranta.
jimai kasiink davimo
iš savo keliokuomet
Tuos
faktus
grįš
jie
bą
Esperanto.
gera
pašelpos
vintų darbą išvogėjams,
ji-ai eis pro šalį, užslopinti jojo riksmą ir apgalėti,
tiems žmonėms, kurie
butu ir lietuvių visuomenei žinoti. jdaisiai jinai turėjo apie 35 na-j "Šviesdami" kitus, vietos socianė-. Jeigu, tačiaus, grafas d Artigas suteikė pirme- pirm
yra neturnegu jisai galėtų bandyti pasipriešinti. Beproritis.
vos 4—5 listai
Šiądien
tingi ir savom! lėšomis
tam jisai turėpatįs save visai nuo koto
Esperanto yra vietintėlė fonetiš- nariai. Iš gi ioje yra
negali pračio išradėjo išnešimas butų gana lengvas, kartingi
nybę tai vietai, kur laivas storėjo, rasi,
to galima suprasti,
gyventi.
Tas pašelpas duoda
ka kalba, patariama žmonijai varnusišvietė.
Jie
(
"darbuojasi," Cook
isai buvo be žado ir negalėjo pakelti piršto savo apjo priežasčių.
vietos lietuviai prijaučia
ir
pavietas Oountv), kuriame
toti susikalbėjimui -u ypatomis, i Kaip
"darbuojasi" "energiškai" ir "proXci gyvo- dvasios nebuvo matyti ant kranto,
siginamu.
ir
ir
mus
yra
kaip
jinai
kupas
"plėįkuopai
Giieagos miestas. Tokios
per naktie kortokelias, iš abiejų pusių apsodintas bukų medžiais,
Gaydonas apėjo aplinkui krūvą krųmų ir prisi- priklausančioms prie įvair.ų tautų tojasi."' Rimtesnieji žmonės, ku- gresyviškai":
buvo lymis iš pinigų drožia ir iš viedru- paselpos yra reikalingos ypač našir genčių.
rie buvo apsiautę "Sveikatos Namo" sieną,
artino prie inėjimo į pavilioną. Kaip tiktai jisai
rie pirmiaus buvo
pakranto.
kuopoje, pa- ko rudj traukia. Tokiu progresu lėms. kurios po mirusiojo vyro neEsperanto yra sutaisyta iš šak- j
kėlė koją, žengdamas ant laiptų, keturi
giai taippat tuščias. Valtis buvo pririšta prie
turi kuom
jurininkai
imate, kad ką nors svarbesnio,
išketuri
ir
ir
pragyventi. Šįmet j)agali jie visi pas mus pasijojo jurininkai
elementų, vartojamų
Tuomet kapitonas Spade
šoko ant jojo, parmetė jįjį ant žemės, užkimšo jam niažodžių
rimtesnio
tenai
šelpų davimo taisyklėse žadama
negalima nuveik- girti, neišskiriant nei
valtybeveik
laivininką
visose
kalbose,
vyresnįjį
ant
kultūringose
krauto,
palikdami
lipo
jųjų lyde|burną, saugiai surišo kojas bei rankas ir užrišo akis, ir pritaikinta prie lengvos ir labai ti, ir turėjo pasitraukti.
rių. Ar tokį "progresą" nori pra- padaryti šinkias-tnkias permainas,
je, ir išnyko tarp medžių.
pirm
kame
negu
jisai
galėjo
suprasti,
kuriomis lm>
dalykas.
Pradėjus kuopai džiova sirgti.! platinti ir
su- |
palengvinta' pašelpų
Kuomet jie pasiekt" sienos, kapitonas Spade
tarp vietos lietuvių?
J'askui du vyru liko jjjj sergėti, o kapitonas Į taisyklingos gramatikos, kurią gagavimas tokioms
"draugai" stengėsi ir tesistengia Mat,
talima, išmokti į pusę valandos.
naslėrr.s, kurios
pagyrų puods a i*a<l netau- čia
ktojo, ir jurininkai apsupo iš abiejų pusiu durų
ir kiti inėjo naman.
jSpadc
gyvena tiktai p>~ 2-3
tobulai ištuok- jąją atgaivinti. Tuom tikslu prie kuota.
galima
Esperanto
metus.
ką. Kapitonui reikėjo tiktai pasukti raktą spynoje
Bijūnas.
Kaip kapitonas ir manė, Tanias Roclras bu o
Pirmiaus reikėdavo
kad
ti per tą laiką, kurisai reikalingas, ligonės kuopos pradėta kviesti
paprastai 5 meir pastumti duris, jeigu kuris tarnų nepastebėjo,
tokiame padėjime, kad jisai neaglėjo nieko girdėti,
tu
pragyvenimo ir šio- šalieir neužšovė sturnos.
kad padarius vos pradžią, mokin- visokius misionierius. Buvo pasu durimis ne viskas tvarkoje,
\>iliekas
darėsi
lauke
visu
su
Išsitiesęs
ilgumu,
kviestas
tytės.
net
ir
sunlabai
pats
"draugas"
u/duotis
anties
butų
kitų kalbų.
1'asUrame atsitikime jųjų
užmerktomis akimis, jisai galėjo buti paskaitytas
"kun." Mockus, kurisai per dvi
šiuoin kreipiamasi
Esperanto gyvuoja jau 28 metai.
ki. net jeigu jiems pasisektų perlipti per augštąją negyvu, jeigu nc sunkus
į pašelpos
jojo kvėpavimas. Nebuvo Dabar
naktis skaitė "akzortus."
Visa,
pašelpos
Esperanto kalbą vartojanreikalo surišti jijj nei užkimšti jam burną. Vienas
sieną.
reikalaujančius
neturtė(Iš
šalies
kas
iš
Storas
girdėta).
šių "misijų" buvo, tai niuir
liu- lietuvius
į
Kapitonas pridėjo au>j prie durų skylutės pa- vyras paėmė jjjj už galvos, kitas už gesindamas čių ypatų yra daugiau uegu kad
ir Cook
Giicagoje
ras skaito
"Draugą,"
ksų
kad
socialistų džiaugsmas,
paskutinės paviete, kad
ir Šveicajie
klausė.
jie iškalno prisiruoštų
ir paskui save uždarydamas duris. Tokiu Danija, Grekija Belgija
tamsuolius katalikus.' j savaitės numerį.
Nei liampą
'•pamokino
Žiūrinėja
sky- prie pašelpos
balselio.
turi
skaitlinTo
mažiausio
nei
rija
gyventojų.
Parke nesigirdėjo
gavimo. Tuom tikbudu nebuvo jokio pamato manyti, kad
rių
"Sis-tas."
pirm ryto
su
šiomis "misijomis"
Pažiurėjas sako: slu reikalinga, kad
kuriais jie
gumo negalima tačiaus pastebėti, Sąryšyje
butu pasigesta paviliono gyventojų.
jie dabar iškallapelis net nešJamčjo šakose btlkų, po
kad jas rengė kaž- "Mm! Ižvadytų jį geriaus "Nei no prisilietu
kadangi
po vis;j pastebėtina,
jie
yra
išsisklaidę
žinių
save ir
apie
buvo
stovėjo. Apielinkė buvo apglobta giliausia tyla.
nešamas tokiu pat budu, kaip
Gaydotias
apie
kokia vietinė "Laisva Kuopelė.' į Šis-Nei Ta§."
savo
iš ki.šetiiaus,
platųjį
pasaulį.
gyvenimo
i Tanias Rochas.
Kapitonas Spade istrauktė raktą
aplinkybes.
Laiške
du jurininkai pakėlė
Pasilikusieji
Reikia
x=x
kad
našlėm- reikia
pridėti,
l'askui jisai atsarapie tokią
Esperanto .kalba parodė savo
jkišo i skylutę ir tykiai pasuko,
pažymėti, keli meĮ jjjj ir tykiai, bet greitai nunešė taku link durų sie- praktiškumų dešimtyje tarptau- "kuopelę'' vietos lietuviai nieko (Taipgi nugirsta;. \pie
tai jos
atsidarė
vidų.
kurios
j
duris,
yra neslėmis. kiek
naują
Parke buvo visiškai tamsu. Per lapų tankugiai pastūmė
noje.
vaiku,
ir niekas
•Kataliko" antgaUį iena neabe- kaip seni. ar gavote
tiškųjų visiku imi jų kongresų, nežino.
Dalykai buvo taip, kaip jisai paliko,
mą negalima buvo matyti nei spindulėlio šviesos
pašelpą
pernai
ar
Minėtųjų prakalbų- neužteko. jotinai "dievobaiminga" y .pa ta
kuriuose dalyvavo ir galėjo susišįmet pirmas kartas, ar
"Sveikatos Namo" languose.
nepastebėjo rakto pavogimo.
turite
kalbėti daugelio įvairių šalių atsto- Ligonė kas kart ėjo vi.s blogyn taip nueiliavo:
ir kiek. ar
pinigu
nėra
pavilionieko
kad
aplinkui
Persitikrinęs,
turite stubelę,
visiems prie sienos, Spade, kurisni ėjo
Priėjus
ir
artinosi
kiek
vai.
Tie
blogyn. Jinai
jinai verta- ir kiek
kongresai matė pas save
prie gralš vardo "Kataliko"
jįjį sekant.
ną, kapitonas inėjo, jojo vyrams paskui
yra ant jos
priešakyje, pasitraukė į šalj, praleisdamas jurininkus oficialiai ir
bo lentos, ir neužilgo bene reikėjo
n
išSuv.
reikalui
orgečiaus
ir t. t. Tas
kad,
nutsų
Valstijų
atdaros,
Tik
šešėlis
Duris buvo paliktos plačiai
su jųjų naštomis
tebeliko.
pat< ir su
praeiti, paskui pasekė paskui juos,
Tuomet iš tų pačių
bu- grabnyčios.
našliai-.
tikus, jie galėtų greitai ir be trukdėsio prasišalinti. Į uždarydamas praleista įmesti jjjj j upę, kaip greit iic prisiųstąjį atstovą. Kongresai
Girdėjęs.
vo laikomi
kas n.otai, pradedant 4—5
labai tansocialistų narių padaryta
Medžiai ir krūmai šioje parko dalyje buvo
x=x
Rašykite lietuviškai antrašu:
laimingai pasieks laivo denio.
vietos
1905
metais.
Komisija." Rugsėjo 9 j
Juose dalyvavo nuo "Apš
F'. A. Mažeika.
Nieko nebuvo nei ant kelio nei ant
kus, ir buvo taip tamsu, kad nelengva butų buvę
3315 .\uburn
Turiu, kad žinotum. palinkimą
upės kranto. 1000 iki 4000 delegatų iš nuo 20 d. šioji "komisija"
a\\,
parengė pra-'
Telefonas Yards 1138.
matyti pavilioną, jeigu viename langų nebūtų buvę
Būrys priėjo prie valties ir rado, kad Effron- iki 45
prie
Skaitau
"Tėpiliozopijns.
kuriosna
užkvietė "draukalbas,
Chicago.
įvairių
šalių.
šviesos.
111.
aiš'<»ai žibėjusios
dat'as, valties perdėtinis, jau yra priruošęs visa ką
Kiekvienam, kiek liktai tai
kuriaEsperanto yra- vienintelė tarp- gą" Katauską ir "draugą" Ka- vynę" ir manau j.ati: kas p<> šimts bu- galima,
J'.e abejonės, tai buvo langas kambario,
bus uteikta
priėmimui.
jųjų
kad
balanelkų
yra
£ie
per
tautiška
žmokuomet
nors
kalba,
pričynia.
pašelpa.
ralių."
draugai ilgai kalbėRochas ir jojo sargas Gaydonas, niePrie
me gyveno
siuTarnas Rochas ir Gaydonas buvo
progos reikia pažymėpaguldyti ant nijai siūlyta, kuri tapo kuom nors jo apie maįnierių ir rubsiuvių rei- p. Žyvatkauskas tokius ilgus laišpajam
nei
ti.
n^apleidžiantis
nei
kad
naktį,
dieną
valties dugno, ir jurininkai užėmė savo vietas
kuomet,
praeitais metai- C\*>k
prie daugiau negu sumanymu.
kalus, bet apie tai buvo jau senai kus "Tėvynėj" palina ir pat- sa- te
pavievesto ligonio.
Kapitonas Spade tikėjosi jįjį tenai irklų.
pašelpos
ve zalatina?
Atsiminiau,
kad
nereikalavusieji
lietiniai
užkariavo
sau
Esperanto
plačią girdėta. "Draugas" Karalius už-,
sudarė isviso dešimta
rasti.
Pasiskubink, Effrondat, ir paliuosuok saitą, dirvą visame
dalį visų reipasaulyje ir turi prieš siminė apie ''bendrus reikalus"; trukus bus rinkimai į SusivienijiBūrelis prisiartino su didžiausiu atsargumu, —paliepė kapitonas.
kalavusiųjų.
mo urėdninkus:
Pašelpos
ateiti.
reikalavusave
kad
p.
visi
Žyvatkauskas
didžią
"bendrai",
norėjo
ant
mat,
Laivininkas paklausė ir savo kojomis
vengdamas paliesti akmenuką arba užsiminti
du metu tylėti, bet prieš rin- siųjų lietuvių skaitliu- buvo 214.
gali
kalba leidžiama dau- rašytųsi prie jųjų
pastūmėjo
Esperanto
čia
kad
organizacijų.
jie
*a kūtės, bjldėsts nuo ko galėtu parodyti,
valtį nuo kranto, pats vidun įšokdamas.
Tyrinėtojas.
giau negu 200 laikraščių, leidžia- Pasibaigus prakalboms, sutverta kimus visada, kaip uvžoju, "kamarti
durų.
budu
Tokiu
paviljono
pasiekė
jie
yra.
Vyrai užgulė ant irklų ir greitai įrė link laivo, mų įvairiose svieto dalyse.
Gal but bus vėl kandidapina."
"Liet.
Literatūros
kuriame
Darbininkų
Pirmas susirinkimas.
kurisai buvo lengvai įžiūrimas, turėdamas ant vidukurių buvo uždengta* langas kambario,
tas.
Ačiu triusui atstovų draugijos Draugijos" kuopa iš
Ateinan13 narių.
tį
stiebo
degė šviesa.
nedėldieni Simano
riniojo
iškabintą šviesą.
"La Universala Esperanta Asocio,"
Daukanto
x=x
Abelnai čia tų prakalbų sociaineis?
tai
kaip jie
liet jeigu durįs uždarytos,
turės
Į dvi minutas jie jau buvo prie laivo.
pirmąjį savo mėEsperanto suteikia labai dide- listai rengia kas mėnuo. Tos Ponas Rimkus susirgo ir nuo Draugija
tai.
Grafas d'Artigas buvo pasirėmęs ant
Kapitonas Spade turėjo savęs pasiklausti apie
nesinį
basusirinkimą
laiptų
naujoje vietolę pagelbą kelionėje po svetimas prakalbos paprastai rengiama "ap- prakalbų atsisakė. Gera
ineiti pro
proga e—'Mark \Vhitc
Jisai neiiirėjo jokio rakto, ir pabandyti
jiero.
Sųuare parkučio
šalis.
švietos
naudai"
ir
Dr.
Rutkauskui
"darbininkų
įgyti "daug gar- svetainėje.' Nesenai
Viskas gerai, Spade?—paklausė
langą butų buvę pavojinga, kadangi, jeigu nebūtų
jisri.
ši«»ji draugisukelEsperanto turi jau literatūros, j Uiasai." Tikslas gražus. Musų bės."
ja buvo nutarusi
galima neleisti Gaydonui pakelti lermo, jisai
viskas
Taip, Tamista,
gerai!
i iš
išsikrausty
erstos ir originalas, daugiau negu socialistai, rengdami tas prakal-l
X
į carčiaminės
Abudu?
tų visą įstaigą.
svetainės,
kurioje ji5,000 tomų, įvairiausių rųšių ir bas, dangstosi visokiais vardais,
Taėiaus kito kelio nebuvo. Svarbiausia buvo
Skaitau, kad Krupp'as paskoli- 1 įai iki tol laikė savo
Abu, beprotį or jojo sargą.
susirinkimus.
adindami
randavisokiomis
pasi\
pažvalgų.
d'Artitų
Tarp
veikalų
"Ap- no vokiečių valdžiai 10
Ar "Sveikatos Name" niekas
paimti Rochą. jeigu jie galėtų, sulyg grafo
apie tai neži- si geriausieji visos eilės garsingų švietos kuopelėmis" ir "komisimilionųj Draugijos pirmininko pastangogas'o pliano, pavogti Gaydoną, tai juo geriau. no?
toliarių. Tai visviena, kaip iš i mis buvo gauta minėtojo parkučio
pasaulyje rašytojų raštai—Shakes- jomis." Tas rodo, kad jie sle- <airiojo kišeuiaus išsiimtum
Jeigu gi ne....
Nei dvasia.
ivetainę, už kurią nieko draugipeare, Dūmas, Poe, llugo, Tolstoi, piasi ir bijo pasivadinti savo tikir,
lango
o į dešinįjį įsidėtum
Kapitonas Spade tyliai prislinko prie
lį,
Buvo netikėtinu dalyku, kad
penkinę. ; ai nereikia mokėti. Simano DauGaydonas, kurio Ibsen, Heine ir k. Tarp verstųjų ru vardu ir parodyti savo veidą,
Valdžia skolą traukia, kad dau- canto Draugijai su
pasistiepęs, pažiurėjo vidun. Per skylutę uždango-| akįs ir ausįs buvo užrištos, bet kurisai
labai
nenustojo veikalų yra keletas net lietuviš- (ii teisingas ir gerai manąs žmoje jisai galėjo matyti visą kambarį.
giaus galėtų kanuolių pas p. i jerai pasisekė: jinaisvetaine
šalto kraujo, butų galėjęs pažinti
svetaigavo
grafo d'Artigas'o kų originalių raštų suesperantinta. gus nesislėps.
Gaydon is stovėjo sale Tamo Rodio, kurisai dar ir kapitono Spadeo balsus. Nei
įe savo
susirinkimams nedėldieturėjo jisai tam Esperanto yra įrankis by kuriai Šio raštelio pradžioje minėta-! Krupp'ą nusipirkti.
nebuvo atsigavęs nuo priepuolio, užėjusio ant jojo
>
įiais
X
X
laikyti. Kitai kokiai nors
progą. Nebuvo bandyta jį tuojaus ant laivo pakeltautiškajai kalbai išmokti, nes Es- sai "Senas Jonas" rašo, kad so- Kodėl rusai dabar
laike grafo d'Artigas'o atsilaukymo. Jojo padėjimas ti.
tas pats
nuo
iraugijai
nebėga
Jisai, sulyg savo apskaitliavimų, pusę valandos peranto
j1
vargu galima
kalboje rasi visus "tarp- cialistai turį čia įstrigę savo kny- vokiečių?
reikalavo.v ypatingos rupesties, ir sargas, sulyg tre)us gauti, nes svetainė
Xa-gi
valties
bėgs,
kaip
kad,'
šale
gulėjo
dugne
laivo,
paprastai
pirm
negu
jisai
patautiškuosius''
žodžius, kuopla- gyną. Kur tasai knygynas yra', lidis
čios ypatos nurodymų, teikė pagelbą.
įeduodanu vartoti nedėldieniais
kunigaikštis
keliamas ir paskui žemyn
Nikalojus
pasisijantė
be
leidžiamas,
čiausiai žmonijos vartojamus.
—sunku butų įspėti. Aš esmių ;mė su savim
Sia trečiąją ypata buvo vienas gydytojų, tarna-j
ir savo ilgas kojas.;: iusirinkimams.
Parkučio valdyabejonės, laivo dugnan.
vusių "Sveikatos Nrme," kurį direktorius išsyk paEsperanto kalbą dabar vartoja senas šios kolionijos gyventojas, Vyrai turi dabar muštis r, gerai,' >a Simano Daukanto
Kuomet pavogimas buvo užbaigtas, tai rodėDr-jai leisiuntė pavilionan, kuomet ant Rocho užėjo priepuoPrancūzijos ir Vokietijos valdžios tačiaus apie koki nors knygyną ] >rogai pasitaikius,
< lo
laikyti
kad ''Ebbai" vien tik likosi
ur.važiuoja
susirinkimus,
si,
atsižvelgpakelti savo įkąrą, savo oficialėms žinioms išplatinti. negirdėjai*.. Kolionija gi yra ma- cutonams
li-. Žinoma, gydytojo buvimas prie ligonio dalykų
iama į tos draugijos narių skaitper pakau'į.
nusileisti
ir
((
Famlico
žemyn
upe
per
Pertaką iš- Esperanto vartoja Raudonasai ža, ir apie tokį dalyką, kaip kny-j
stovį darė labjau supainiotų ir išvogėjų darbą sun-j
x*-x
M
ingumą.
v
plaukti jurėsna. Tačiaus jokių prisirengimų iškesuiu.
Kryžius ir šimtai gydytojų bei gai- gynas, žinotų kiekvienas vietos' Kaizeris beveik turėtų gailėtis
plaukimui nebuvo daroma.
lestingų seserų dabar Europos ka- lietuvis. Teiravausi pas kitus kad nėra didžio kunigaikščio Mi- "Birutes" vakaras.
Rociia^, pilnai apsirėdęs, l»uvo istiestas ant so-i
Praeitą neAr nebuvo pavojinga pasilikti čia
fos. Jisai dabar jau buvo gan ramus. To priepuoapie tą "knygyną," tačiaus niekas kės.
pat po šiam rės laukuose.
šv. Jurgio parapijos svedėldienj
liui, kurisai tn a/Tuos i, turėjo ^ckti kelios valandos drąsiam žygiui? Ar grafas d'Ąrtigas taip gerai paEsperanto nėra surišta ny. kiek nieko nežino. Gal kokioje nors,
x=x
tainėje buvo pirmasai ''Birutės"
slėpė savo belaisvius, kad negalima butų jųjų rasti, su
nusilpnėjimo ir neveiklumo.
jokiu p^Hfišku, ekonomišku ar pakampėje mūsų socialistai turi | Girdžiu, k ui "Laisvė'' su "Vie- vakaras šį sezoną. Vaidinimo nebuKuomet kapitonas Spade pažiurėjo per langą, jeigu Xe\v-Bcrnc'o policija aplankytų "Ebbą," kutikėjimišku judėjimu. Jinai yra padėję kelis senus "Šakės" nu-' nybe"' pagalios taikysis. Kas ga- vo. Vieton to, patiekta šiaip j vaigydytojas ruošėsi eiti. Kapitonas girdėjo, kaip ji- rios stovėjimas arti prie "Sveikatos Namo" turėjo vien tik pagalbine tarptautiška mcrius ir tai vadina "knygynu," li abejoti apie "Laisvės" gerą šir- rus programėlių. Buvo kelios
prasai sako (Jaydonui, kad jojo (gydytojaus) prie ligo- mesti ant josios nužiūrėjimą?
tačiaus net ir apie tokį "knygykalba.
dį? Atsisako, juk ne "nuo se- kalbos. Ponas Pr. Butkus, buvęs
niu vargu ai reikės šią naktį ir kad sale duotųjų įsaTačiaus, kaip ten galėjo buti, už valandos po
Iš šių visų faktų matyti, kad Es- ną" vietos lietuviai nieko nežino. nojo svieto," bet nuo $100,000.
"Bimtės" prezidentas, kalbėjo apie
nėra
kas
valties
Tasai pats "Senas Jonas" savo
kymu pildymo
daugiau daryti.
sugrįžimui visi, išskiriant sargybą—grafas peranto kalba
x=x
draugijos nuopelnus lietuviu jauyra jau Įleidusi giPaskui gydytojas priėjo prie durų, kurios, te- d'Ąrtigas, Scrko bei knpitonas Spade savo
kajutose lias šaknis visame kulturingamja- rašto pabaigoje apgailestauja ir Protestuoju, po šimts gaidžiu! nimo auklėjime ir ragino tėvus
i;iil bus paminta, buvo arti prie lango, prieš kurį ka- ir jurininkai priešakinėje denio dalyje—ramiai sau mc
šv. Magdelenos ašaromis Prie
naujos "Rašytoju Draugi- leisti j it jų vaikams priklausyti prie
pasaulyje. Reikia pažymėti, tiesiog
pitonas Spade ir jojo vyrai stovėjo. Jeigu jie pasi- miegojo.
kad dar neseni tie laikai, kuomet verkia, kad esą "tautiškieji šu- jos'' ("Naujienose" apie tai ry- šios draugijos. Iš p. Butkaus praliks tenai bestovį, tai juos būtinai pamatys ne tiklai" is surinktųjų aukų nukendinau) priskyrė ponią Jurgelio- kalbos sužinota, kad "Birutė" žeiK,
francuzų ir vokiečių kalba norėjo
tai gydytojus, bet taipogi ir sargas, kurisai
SKYRIUS
IV.
lydėjo
virsti tarptautišką, tai yra visų tėjusiems nuo karės šelpti $50 nienę, o ji ir tiek visą gyvenimą gia į,aštuntus savo gyvavimo megydytojo.
Laivas "Ebba."
tautų vartojama. Tos garbės norė- pasiuntė Liet. Autonomijos Fon- neprirašė, kiek Jurgis Spurgis Į tus. Ponas A. Pocius, "Birutės"
lac-iaus, pirm negu tuodu pasirodė, jurininkai,
jo sau ir anglų kalba. Tačiaus dui. Girdi, kadangi dabar vokie- vieną savaitę pripleškina...
chorvedis, kalbėjo muzikos srvtyTiktai sekantį rytą, ir tai labai
palengva,
uavus jųjų vaduvui ženklą, išsklaidė ir
čiai užėmė beveik visą Lietuvą,
pasislėpė "Ebba"
to
neleido
ir
je. Kalbėjo dar Dr. K. Draugelis,
nes
X=X
neleis,
pradėjo ruoštis kelionėn. Nuo išsikišusio gyvenimas
tai dabar tautininkai, rankas suji/. krūmų, tttom tarpu kaip patsai Spade pritūpė šctai
dabartinis
"I birutės" prezidentas.
"Saulė"
visoms
kad
kitoms
butų
Yokietipažeminimu
pranešė,
Nevv-Berne kranto krašto galima buvo matyti
įgula tautoms.
šėl/je apačioje lango. Laimei, Gaydonas nesinešė
kad rusai jos socialistai
siėmę
Dievo,
Buvo
maldauja
vaidintas
sulietuvintas tnopadavė įnešims,
šveičiant denį, po kam, Effrondat'ui,
->11 savim liampos, tiiip kad
laivininkui, Tiktai neiVtrale
vokiečius iš
kapitonui nebuvo pavoišvytų
iš
kad
karės
Lietuvos,
Lermontovo
kalba
dramos
uoliogas
po
Esperanto
vyrai galėtų keletą
prižiūrint, likosi paliuosuotos buorių virvės, valtįs
jaus būti pamatytam.
idant, suprask, butų būdas auto- pačių turėti, kad vaikų daugiaus "Ispanai."
užganėdina
visą
žmoniją.
ir yėliukų virvės prirengtos.
Rengdamasis apleisti Gaydoną, gydytojas su- įkeltos
Lietuviškai sutaisė Menkutis. nomijai surinktus pinigus sunau- butų.
"Dilgėlės"
Publikos buvo nemažai. Tvarišsigando.
Aštuoniose
grafas d'Ąrtigas dar nebuvo pasirodoti.
Tiktai paikšas j gali taip Taip pat ir aš. 'Ir
>tojo ir pastebėjo:
v
Nei
ka*
nepad vysi:
kaip ir paprastai šios draugidęs ant dėnio. Jojo bendras, inžinierius Serko, kaip
Tai yra vienas blogiausiųjų
Tartum Lietuvos gyvamanyti.
priepuolių, konei
mano
"Dilgėlių"
redaktorius,
jos vakaruose, buvo gera. N. T.
kius mūsų ligonis turėjo. Dar vienas ar du toki jisai buvo ant laivo vadinamas, nebuvo išėjęs iš savimas pasiliaus su tuom, jeigu mylista vaikų
Polemika.
negalime
vo kajutos.
susijiešKapitonas Spade išlėto vaikštinėjo,
priepuoliai, ir jisai netek- to inažumėlio proto, kurį
Lietuva pereitų vokiečių
val- kot.
Butų tikrai nepanešama TMD. 22 kp. vakarėlis. Praduodamas paliepimus.
<Labar
turi.
jisai
Cbicagos socialistų laikraščio džion. Lietuvai reikalinga išgau- našta ant darbininko galvos.
eitą bubatvakarį naujoje "Aušros"
(Tąsa Seka)
I ikrai taip,- tarė
"N'a ijienų" 220-tame
Gaydonas.—Aš stebiuosi,
numeryje ti laisve, ar jinai butų rusų, ar
x~x
svetainėje buvo šeimyninis TMD.
kad direktorių- neuždraudžią visiems
lankytojams NESUPRANTAMŲ ŽODŽIŲ ŽODYNĖLIS APYSAKAI tilpo kaž kokio ''Senio Jono" ko- vokiečių valdžioje. "Senam Jo- Kad jie surugtų, kad jie su- ?2-ros kuopos vakarėlis. Svečių
ateiti paviliouan. Už šį priepuoli reikia
respondencija iš Engle\vood, 111. nui" ir visiems tiems, kurie lai- smuktų! Caras Prūsų lietuviams nusirinku nemažas būrelis, išviso
"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE."
pasakyti ačiu
grafui d'Artigas'ui, kurio palinksminimui buvo už- Kabelis—lygus 720 pėdų.
Kaip paprastai jie patis, socialis- žosi, žiūrėdami j tuos pinigus. vis atimdinėjo po vieną
raidę, o įpie 50 žmonių. Visų gražiai paduoti kenksmingieji klausimai.
tai, save išgiria, o tautininkus ir <ad engle\voodiečiai ne tiktai pa- kaizeris dabar nori vis
Saitas—virvg, kuria valtis pririšta prie krantą
pridėti. silinksminta. I'iuvo patiekia ir vaAš atkreipsiu direktoriaus
klerikalus stengiasi pašiepti.
siuntė vieną auką, bet turi suatydą į ši reikalą, Kajuta kambarys laive.
Caras iš Prūsų lietuvių norėjo carienė. Vakarėlyje prisirašė prie
atsakė gydytojas.
Atsakinėti j visus neteisingus rinkę ir dar renka ir neužilgo vėl
štiliu*--visiškas tėjo nutylimas.
padaryt rusų lietuvius, o kaize- FMD. keletas naujų narių4

Esperanto,
r.
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Tveria TMD. kuopą.

Brighton

JUOKELIAI

Parko lietuviai tveria pas save
Tev ynės Mylėtoju Draugijos kuopiu. Tuoni tikslu ateinantį subat-

vakarį žadama

turėti

ŽINOJO,

prakalbas,

M IRS.

Ponia išėjo pasivaikščiot,

kurios bus G. \Vazdžiuno svetainėje, 3221 \V. 38th st. Pradžia
8 vai. vakare. \ i>i yra k\iečia-

pū atsilankyti,

K.m.l

Manufaturer, 1333-1339
Cliicago.

iydėjo

ją

kad maiki vamėnesio pirmą

atleistum
karui ateinančio
ne

{žanga uždyka..

o

Pabandykite jįjį. Kaina 25
su krasos
apmokėjimu 35 ir

dieną ?

ir

T;

50c,

gražu paveikslą
šymu DYKAI.

—

L.

Gothard Oil.
f Severos Gothardiškat Aliejus]

jo gyvenimo apra-

su

Jis

Savickas,

20 Oxford St.,

New

Britain,

Conn.

UŽKVIEČIAM
visus krikščionis 1 svarbias ir žiugeidžias lekcijas, kurios atsibus subatoje, rugsėjo 25 d., 7.30 vakare.
A. Mickevie svet., 3310-12 S. Morgan
st.
Kviečia
BIBLIJOS TYRINĖTOJAI.
Nėra kolektos.
Įžanga dykai.

—

yra

rekomenduojamas lokaliam
vartojimui prie

Linimentas ištirto gerumo.

25 ir 50

Rubsiuvių streikas. Prasiėjo
rubsiuvhj streikas. Streikuojan-

SVARBIAUSIS

čiu skaitlius kol-kas nėra žinoma-. rašti ir
kad strei- jienas.
viršininkai

sako,
kan išėję apie 15,000- 20,000

Unijos

Darbdaviai

bininkų.

pusryčių skaito

laik-

žmonai

nau-

pasakoja

savo

—

Streikin-

Gero
viškai

Jštikrųjų!?—taria

jinai

reikalauja moKCsties pakėliPaskutiniame mūšyje tarp
Streiko rusų ir vokiečių žuvo suvirs 100,mo ir unijos pripažinimo.
pradžia rami. Streikininkai ra- 000 vyrų.
Taip!
miai užsilaiko. Pirmą dieną tiktai
Streikai platinasi po visą šakeli suareštavimai atsitiko.
Aplį. Riaųšyse vakar sunaikinta kesustreikavo
skaičiuojama, kad
liųjnilionu doliarių vertės tinto.

venti

—

žesnėse dirbtuvėse.

—

Tikrasai skait-

1 Inim!

Vokietija apskelbė

—

Į

į

j
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j

j

Cedar

|

j

j
j
f
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22nd

tiktai

per

laiškg.

I

'

1

Rapids, Iowa. |
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Męs žinome, kad lictuvfs motrrfs dažnai nusiskundžia. negalinčios
norimų
lių-vuistų Amerikoje. Atsišaukite pas mus gausite viską; žolių, lašų gaut
ir visko, ko jįjs
negaunate anglų aptiekose.
Męs labai atsargiai ispildoinr Lietuvos daktarų receptus.
Duodame rodąs. Kasant pas mus, prisiųskite 2c marke.

pa-

Provizorius

LIETUVA,

Chicago,

Apgarsinimai.

tas, ir dabar čia komisija stengsis
pritraukti savo pusėn vietinius didžiuosius bankus.

Chicagos

kieriu atsitiesimas i

slr?

tik-

1

gi griežtai atsisakė
skolinti, kaip galima matyt iš ban-

p rijančia, kiti

languose

daugiau

patalpintu

iškabų,

kuriose praneaama, kad tie bankai

neskoliną pinigu jokių svetimų šalių valdžioms. Neprijaučia komisija ypač tie bankai, kurie yra vokiečių rankose.

Vieton žuvusiosios

bažnyčios žaatstatyti naują, kuri butų
gražiausiųjų L'bieago.- baž-

nyčių.

džiu

atsišaukti

oų,su paveikslais (apdaryta).

vartoti

Trincrio

laisiuko, paeina
mergės

Salų

pav.,

parap.,

iš

Kauno

! !

REIKALAUJAMA

Gero vyro, kurisai mokėtų lietukaip Amerikoje;
pirmiaus gyveno viškai skaityti ir rašyti. Turi būti
Chicagoje, dabar nežinau kur. Kis darbštus, energiškas, smarkus, turėapie jj žinote, ar jis pala, malonėkite ti ger.ą pažintį tarp savo apielinkės
man

ofisą

lietuvių, ypač biznierių. Darbas vaTuri gyNieniškis,
karais.
Geras uždarbis.
51 Danforth ave.,
Detroit, Mich. venti Chicagoje, apielinkėje 46th st.

draugų: Apalinaro
tautiečiams. Adolph Kol- Tillos ir Kazimiero Kiaušos, abu
lar, Jaekson, Minn." Trinerio Ame- paeina iš Kauno gub., Vilkmergės
rikoniškas Kartaus Vyno Elixiras pav., LcHuiių parap.; Apalinars Tillus
iš Diktarų sodžiaus, Kazimieras Kiaupaliuosuos užkietėjimą ir pagelbės šas—iš Gikunių sodžiaus. Meldžiu atvirškinimui.
Jisai yra patartinas sišaukti jų pačių, arba kas žinotų, maskilvio ir vidurių ligose.
Kaina lonėkite pranešti šiuom adresu:
Antanas Padziunas,
$1.00.
Aptiekose.
Jos. Triner, 189 Nortli st.,
Hartford, Wis.

ir So. W«!Stern ave.
Atsiliepkite tiktai, per laiškų, pa; duodami pilnas informacijas apie il| gumą. gyvenimo toje apielinkėje, paskutinę darbo vietų. kaip ilgai tenai
dirbote ir t.t. Rašykite antrašu:

LIETUVA,
Dept. C. A.,
3252 So. Halsted St.,
Chicago,

III.

Joseph J. Eitas, Savininkas
4600-4602 S. Wood St., Chicago.
Priimame pinigus J Banką užčėdi*
nuo vieno doliario ir daugiaus
ir mokame trečią procentą ratomis
p. d t
metų. Siunčiame pinigus 1 visas svieto dalis pigiai, -greitai ir tei
Eingai, o svetimų žemių pinigus maiParnome, perkamo ir parduodame.

Jiraui

duodame
krajų Ir

visur ruko Prince Albert

šifkortes ant visų
iš krajaus, taipgi

ti.

1 augšto mūrinis namas, fi ruimų
pagyvenimas,
maudyklė, toiletas, gazas, šiltas vanduo, 2 ruimai basemente su sinku, neša mados
$20.00.

10

lietu-

12

Jisai

yra

taip
nuo

tai

geras, kad

14

menybę.

procesas,

Rudens
Dienoms

1G

2 augštų mūrinis namas (liaujasi 2 fliatai
po ti
ruimus, maudyklė, toiletai, gazas, neša raudos
$40.00, ir sykiu gražus tuščias lotas. Kaina

20

1

..$5.030.

i

linksmybės rūkymas
gali buti iiuosai rūkomas pypkėje arba
susuktas į cigaretus, nes jisai nekenks jūsų liežuviui nei gerklėj. Jums patiks jojo

kvapsnis,

ir

džiaugsitės
nu

Ferfection Beduminins Aliejinis Šildintojas yra kaip sykis tuom daiktu, kurisai laikys namus smagiais ir patogiais vėsiomis
dienomis, pirm negu pradėta kūrenti dįdįjį

kiekvie-

užtraukimu.

Albert yra trupaus supjaustymo ir lengvai susisuka, ir jums nereikia paliuosuoti daug tabako, kuomet jus norite pasidaryti cigaretą. .Jisai puikiai
sukemšama j pypkę ir suteikia
užganėdinantį rūkymą. Prince Albert ilgai dega ir vusuomet vertas

pečių.
Šisai naujas pavyzdinis Perfection šildintojas turi pagerinimų, kurie daro jįjį geriausiu šildintoju, kokis kuomet nors
padaryta,

Nerūksta—nekvepia. Knatų

pinigus.

yra labai
norite.

Prlnc.- Albert yru parduodamas 5c raudonuose
kį> iii.n-r, 10c raudono'e biasinčse; svari*
nsmuse ir puslasvariniuo-ebltilniniuoie humldortiuse ir svail.iiuof.e Kriftpolinlo stik'o humi(!oruo>: *u pintinio dregn nt o ja uit virtais

įpv

R. J. REYNOLDS TOBACCO

COMPANY
Wiuston-SaIem,

augštų

2G

2

medinis namta, 4 fliatai, neša raudos
Kaina
$2,500.'

augštų

mų ir
Kaina

medinis namas, 2 fliatai
vienas »3 ruivienas 5 ruimų, neša raudos $24.00.

$2,400.

29

2 augs tų mūrinis namas, 2 fliatai,
ruimai kiekvienam, toiletai, gazas, neša randos $22.00.
Kaina
$2,CC0.

30

2 augštų namas, viena pusė uniriuė ir kita medinė, 2 fliatai. vienam (! ruimai o kitam 8 ruimai.
Užpakalyje 2 ruimų Hiatas su klozetu,
neša randos $32.00.

Prince

didelius

namas, 2 fliaiai: vienas 5
vienas 4 ruimų, maudyklės, toiletai,
neša randos $22.00. Kaina
$3,200..
ir

$35.00.

tnuti.'ka

skonis ir

augšto

mūrinis

2 augštų medinis namas, 3 fliatai: vienas 6 ruimų, maudyklė, toiletas, 2-ras t ruimu ir 3-čias 3
ruimų, neša randės $32.00. Kaina
$2.CC0.

25

džiuvimą.

pRINSE ALEERT

$2,700.

1 augšto mūrinis namas. 0
ruimai, maudyklė,
toiletas, gazas ir vienas, tuščias lotas, neša ran
dos $20.00. Kaina

24

kuriuom Prince Albert yra daromas, prašalina liežuvio kandimą
ir gerkles

1 augšto mūrinis namas, 2 fliatai, vienas 7 ruivienas 4 ruimų, neša rando s $24.00.

ruimų
barnė,

|

N. C

A

Cojryrlfht 1914 bjr
R. J. Reynolds
Tobacco Uk

perstatymas

lengvas. Lengvas neštis kur tiktai

STANDARD OIL COMPANY
(ladiint)

Chicago,

U. S. A.

tarp 33-ėioa ir
$ 700.

$3,000.

Dept. C. A.,
tikietus 3252 So. Halstcd St.,
Chicago, III.

Vėsioms

ave.

Kaina

$7,03..,

15

LIETUVA,

jisai

lotas ant Emerald

gatvių.

Kaina

mų ir
Kaina

linijų |

pirmo rūkymo,
duosite jam pir-

Patentuotas

Gražus
l!4-tos

nes

patiks jums
ir jus paskui

$2,500.'

2 augštų mūrinis namas. 2 fliatai: vienas 7 ruimų, antras 6 ruimų, toiletai ir vienas gražus

tuščias lotas, neša raudos $45.00.

viškai skaityti ir rašyti. Turi buti
darbštus, energiškas, smarkus, turėti gerų pažintį tarP savo apielinkės
lietuvių, ypač biznierių. Darbas vai karais.
Geras uždarbis.
Turi gyventi Chicagoje, apielinkėje Kerfoot
ir Vincennes aves.
Atsiliepkite tiktai per laišką, taduodami pilnas informacijas apie ilgumų gyvenimo toje apielinkėje, paskutinę darbo vietų, kaip ilgai tenai
dirbote ir 1.1. Rašykite antrašu:

jisai padaro geriausią
cigarinį ar pypkinj rūkymą, ką
jukymą, ką jus tiktai galite pirktabaką,

mokėtu

biznio

gerų

C

REIKALAUJAMA
kurisai

pardavimui keletą

Kaina

Dr. P. VVIEGNER

vyro,

netrukus gaus

I augšto mūrinis namas, 2 fliaiai
po 5 ruimus
kiekviename, maudyklė, toiletai, gazas. neša raudos $25.00.
Kaina
$2,500..

TELEPHONfc YARDS 5831

Gero

nusipirkti,

2

pradžios
perkcliau savo
nuo

po

|

čia

greitai

spės

38čios. Gatviy Parsiduoda Labai
Lenpomi Išmokėsimi.

3325 So. 1IALSTED ST.

Mikolas

savo

mėn.

kad

d""/

ave.

Šios Propertes Visos Yra Tarp 29-mos ir

Pranešimas ! !

Rugpjučio

praneštj sekančiu adresu;

Pajieškau

,33c

New York 31 ty

Šiuomi pranešu,

bi/.nio

lotų, ir parduodame ant taip lengvų išmokesčių, kaip niekas kiias visame ųiie>te negali
parduoti. Kodėl? Todėl, kad
męs nereikalaujame visų
pinigų ant sykio, mums rupi, kad šią geriausią biznio
vietą lietuviai užgyventų, o ne svetimtaučiai.

P. Mikolai uis

gub., Uk-

Kunigiškių volasties,
Urlių kaimo; 6 metai

storu

Męs turime

Kas atsinsiškirpps šitą apgarsinimais "Lietuvos" ir 41.00 p»money ordcr1, tai gaus visw i
knygas 60c. pigiau.

Box62

su

Ashland

namų ir

Viioii.eo

antrašu:

ji>ai paliuosuotų jinesmagumo. Mr. Adolph

Prince Albert
yra geras tabakas
Vyrai

iš Pašušvės dvaro.
Apie 10
metų atgal gyveno Chicago. 111. Mel-

ant

pakils, ir kas dabar
dvigubus pinigus.

Aritmetika mokinimuisl rok a n-

parap.,

pagerėjus, i>akils kainos
dabar, kol yra že-

Todėl

galima pirkti už $7,000.
tarp 43-čios ir 46-tos, kur
yra daug prastesnė biznio vieta, moka už
lotus ir
namus du syk daugiau
kaip čia. o Halsted St. yra
daug geresnė biznio vieta už Ashland ave. Kožnas
tą mato. Todėl atminkite, kad ir čia kainos

Naujas Budas mokytis rašyti ba
.mokytojo
10a

Pajieškau brolio Jono Hankausko,
Kauno gub.,
Šiaulių pav., Šiaulėnų

namą

Antai

GERA PROGA!

Antanas Bankauskas,
Pajieškau Kūmos Pranciškos MineiĖllzabeth, N. Y.
kienės; apie 27 metai kaip Amerikoj. 31G Second st.,
Paeina iš Kauno gub., Telšių pav., Seii nuo
Pajieškau darbo:—pekarnėje už pirdos parapijos. Jos pačios, arba jįj. žiKollar rado tokius vaistus. Jisai
nančių, meldžiu duoti žiniij, už ką bu- mą ar antrą ranką; esmių blaivus
sekančiai >ako: "Aš apturėjau vai- siu dėkingas.
vyras, 28 metų amžiaus, galiu atsakančiai darbą atlikti; kam tokio darSt. Barkus,
stus ir turiu pasakyti, kad jie man
bininko reikia, kreipkitės adresu:
R. F. D. 1,
Ilumpbrey, Nebr.
labai pagelbėjo. Aš jaučiuos geJuozapas šustauskis,
riau nuo to laiko, kai aš pradėjau
Chicago, 111.
Pajieškau savo draugo Petro Ba- 4354 So. Wood st„

Grace bažnyčia. Gaisro nuostoliai
siekia apie pusės tniliono doliariu.

viena

Y.

iš vai-

Amerikonišką
Kartaus Vyno Elixirą. Dabar aš
turiu gerą apetitą ir jaučiuos daug
geriau." fštikrųjų jisai man pagelbėjo. Aš taipogi turiu pagirti TriDidelis gaisras. Prie \Vabasli ner's Linimentą, kurisai daug geavė. sudegė eilė triobesių, tarne ra padarė man mano kupros skauskaitliu jc ir žinoma episkopalų dėjimuose. Aš patariu šiuos vaisus savo

dama

židanavičius,
Amsterdam, N.

properčių.

kainos, užpirkite sau propertes geresnėse
nes laikams
pagerėjus jų kainos

gerą

Crematika angllSkoskalboimkytisbemokytojo(apdaryta)$ 1.03
Vaiku Draugas arba kaip mokytu skaityti ir rašyti be mokytojo
135

Vieni matomai sto, negu kad

yra neaiškus.

ku

Niekas nesitiki

Juozas

PajieškojimaL

PAGELBĖJO.

ban-

komisijos

Rev.

kad laikams

biznio

pasidvejos.
Geriausia biznio vieta yra Halsted St.
tarp 31mos ir
34-tos gatvių. Kainos properčių čia dar
yra
labai pigios. Lotį čia dar
galima pirkti už $3.000.

—

260 E. Main st.,

duonos,

vietose,

—

jaus pas

ir

Ir štai dabar

Atminkite,

—

Antanas Pazeratis,
751 Simpson ave., Kansas City, Kaiu.

žmonių

o tą
viską galima gauti
jau pradeda ateiti iš Europos milijoniniai užsakymai ant
amunicijos, atttomobilių, trokų, karu, drapanų ir v i 4: o, ko tik kariaujantiems reikalinga, ir jau diduma fabrikų dirba dieną ir naktį, kad suspėti tuos
užsakymui išpildyti, ir
tu
užsakymų kasdien ateina vis daugiau taip, kad
Amerikoje visi fabrikai vėl eis kaip Kepublikonų laikuose ėjo.
O ateinantį metą bus rinkimai
naujo
Amerikos prezidento, ką
galima užtikrinti, kad Rcpublikonas bus išrinktas, nes jau žmonėms Demokratų valdžia giliai inkirėjo. Taigi
Amerikoje vėl bus
geri laikai, ir gal dar geresni kaip kada nors buvo.

mos

ro Balšačio ir Jono Vallnčiaus; visi
Reikalingas
vargonininkas:—galin- Kauno gub., Raseinių pav., Jurbarko
Meldžiu attis vesti chorą ir mokyti lietuviškoj parap., žindaičių kaimo.
parapijinėj mokykloj. Atsišaukti tuo- sišaukti sekančiu adresu:

ge-

bet. nėra to blogo, kad
įK-išciių ant gero. Hesitęsiant karei, Kuropa priiruko ginklų.
mašinų, trokų,

geresnių

Dept. C. A.,
3252 So. Halsted St.,
Chicago, III.
mums ka-

stovaujamoms
pusės
gos*
doliariu paskolą.
Komisija tūlą
laiką išbuvo \rcu YorVe. kame vedė derybes -u tenykščiais bankieriais. Tenai reikalas yra užbaig-

Fabrikai visur apsistojo, šimtai
tūkstančių
liko be darbo, namų ir
kainos

III.

Pajieškau Jono žpuko, paeina iš ant geležinkeli); po vis?
Ameriką Ir
rę.
lius gali būti. daug aukštesnis.
Reikalauju: gero, blaivaus, atsakan- Kauno gub., Raseinių pav., šidlavos Europą.
čio bekerio, kuris moka kepti kraja- parap., Pietkunišklų sodž.
Matei!
Musų Banką Išdirba visokius raštua
Girdėjau,
Ir dokumentus visose kalbose fr duoštai čia tavo vardas paminė- vg, ruginę d v. oru; ir visokius keksus; gyvenąs Philadelphia> Pa. Kas kitas,
arba jisai pats malonėkite pranešti da rodą lietuviams visokiuose atsimokestis
Talkininkų komisija čia.
Šią tas, kad dalyvavai Tuščiagalvių Taipgi atsakanti.
reikalauju suaugusios mer- knoTeikiaus, nes turiu labai svarbų tikimuose ir reikaluose ypatiškai ir
pt.r laiškus. Tik kreipkitės viršmioSsavaitę. Chieagon atvyko anglu- Draugijos vakarienėje.
ginost arba mot era prie kuknios dar- reikalp.
to antrašo.
Jurgis J. Linkus,
kuri suprastų apio virimą.
bo,
Kur?-'-stvėrė
laikrašti.
jinai
francu/Ų komisija, kuri stengiasi
Co. "C" 4th Inf., Fort Crockett, Texas
Atsišaukite adresu:
čia Amerikoje užtraukti savo at- Mat, tu visuomet toksai: svarbiauF. T. Martin,
siais naujienas palieki ant pabai- 1209—3rd st,.
Pajieškau Petro Kimučio, KazimieCedar Rapids, Ia.
šalims
bilioiio

rankas,

fabrikų,

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

F. A. JUOZAPAITIS

3601 S. H istod st., Cor. 36 11.,

saYo

prie bankruto.

Amerikoje.
Ikaru,

t

LIETUVOS APTIEKA.

ir

Demokratai, paėmę valdžią Į

tuos gerus laikus.
Tuksiančius
ležinkelių ir kitokiu biznių privarė

drapanų

j
j

Telefonas Yards 551 ir

kepublikoni: kos \.dmini>tracijos, per i
Amerikoje buvo geri kukai. Iiiznid plėtojosi,
fabrikai užė, visi darbininkai dirbo ir
kiekviena^ uždirbo serus pinigus.

lotų
nupuolė, žmonės
apsistojo -tat \ t i ir pirkti namus, vi.-kas užmigo ir
daugumą \merikos gyventojų badas prispaudė, o
prasidėjusi Kuropos karė dar didesnį apsistojimą ėia
| padarė.

j!

[Severos Gydanti MoBtis I
vartojama. Kaina 25c.

Prie

metu,

nualino

"

SEVERA'S
Healing Olntmeni

Laikai Ve! Ateina.

IBet

P

»

sts.

Atsiliepkite

I

kuomet

Gyvenimo telefonas llrovcr 7781.

duodami pilnas informacijas apie ilgumų gyvenimo toje apielinkėje, paskutine darbo vietų, kaip ilgai tenai
dirbote ir t.t. Knšykite antrašu:

—

ma-

Chicagoje, apielinkėje

Leavitt.

į

kurisai mokėti) lietuir rašyti.
Turi buti

ti

—

darbininkai 2*> didelėse ir 75

vyro.

skaityti

darbštus, energiškas, smarkus, turėgerą pažintj tarp savo apielinkės
lietuvių, ypač. biznierių. Darbas vakarais.
Geras uždarbis.
Turi gy-

ra-

miu bal>u.

inkai

W. F. SEVERĄ CO.,

REIKALAUJAMA

Vakar nelaimėje su garlaiviu
nuskendo 800 žmonių,—sako jisai.

dar-

Į

J
į

Severos preparacijos visur parduodama, pas visus
aptiekiniūkūs,
žiūrėk, kad bntŲ Severos, neimk kitokiŲ. Jei
tai
jus'i aptiekininkas neturi,
kreipkitės tiesiog pna

Reikalavimai.

—

streikininku

skaitliu žymiai mažina.

laike

Vyra?

DALYKAS.

J
I

f

apdrnu*f|flikinimai,
girnai greitai pagįja,

c.

I

!

Į

jeiseuėjusi
mai, spaugai, karimukulgd arba nudegimai,

I
i

I

Žaizdos, įpjovimai,
skaudėj!

reumatizmo, neuralgijos, išsinarinimo, pasižeidimo, ištinimc, ištinusių
gyslų, sustingusių sąnarių ir raumenų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo.

! Geri

'

ra-

"M:in skaudėjo strė»oi ir šonai ilgiau, kaip
per penkis motus. Bandžiną visokius gydymus
ir viskas buvo veltui.
aS
Pankui
mdan
Sivora'n almanac'o ir radau, jog Severą's Gothard Oi' btiiij geriausia išbandyti.
AS ban<liiau
ir
tų
gyduole
skaudėjimui iSnyko. Ak
aakau, jof tas taipgi
perai del skaudėjimų kojose, ir galiu rokomcuduoti t1em», kurie kenskrusmns
lokaliun
čiu
arba gėlimus."

eirera's

OOc.

mums

iė:

vartojant

'pašalinami

DOVANOS!
Kas užsirašys "Lietuvę" ir dieninę
"Am. Lietuvą" ant metų per agentą
L. Savickį), 20 ()xford at., New Hritain, C'onu.. tas gaus kun. J. žebrio

J'iskutj palūkėjus ir matydaChicagoje. Kelios die- ma, kad ponia nesiskubina
pažanos atgal Chicagon atvyko gerai
dėt. ji dar pridūrė.-* Aš norėčiau
pažįstamas chicagiečiams dailinin- cit j
pagrabą mano numylėtinio.
kas p. Šileiką, kurisai dar nesenai
Bet
tu
subhulai!—Ponia,
iš Europos grįžo ir tulą laiką prarimtai pažiurėjus j ją, pasakė.—
leido P>rookIyn'e.
Kaip ilgai p.
Ką tu gali žinot, kcno mirtis bus
Šileika bus Chicagoje nežinia.
už dviejų savaičių?
To niekas
Sakoma, kad jeigu jisai rastų čia
nežino.
vietą, tai gal pasiliktų pastoviai
aš žinau ir tikrai žigyventi. Jeigu gi nerastų, tai ža- nau Taip,
-atsakė tarnaitė,—nes tada
dąs važiuoti į Albany, N'. Y., kanukars.
atidarytų savą tėpliojimo įstaigą. jį

Y., Šitaip

ir šonuose greitai

DIDELĖS

Šileika

Mr. Stophan Placko iš Marietta, N.

Skaudėjimai Strėnose

yra vaistu, kurisai
paskirtas kun<; trinimui, ištikus
skaudėjimams arba sutinimams.
Trincr's Liniment veikia greitai.

prašyčiau,
nuo pietų

aš

I

Liniment.'s

tarnaitė.

Ponia,

—

S. "Ash-

land ave.,

Kaina

$2,200.

37

2 augštų mūrinis namas, 3 Hiatai, vienas 8 ruimų, o du po 4 ruimus, toiletai. maudyklė, g:i"
zas. neša randos $40.00.
Kaina
$3,8C0.

38

3 augštų mūrinis namas, 3 fliatai po t] ruimus.
maudyklės, toiletai. gazas, akmens frontas,
]al«ai stiprus ir gražus namas, neša randos
$60.00. Kaina
$5,000.'
Visos šios propertes parsiduoda la-

bai

lengvomis išlygomis.

'

Dasižinokite

A. Olszevrsfcio

Batikoje i

3252 So. fiahted St.

Chicago !

Ant Pardavimo.

->

Teleskopai

Parsiduoda saliunaa:—geroje lietuviu. lenkų, įusij ir kitų *autij apgyventoje vietoje; senai išdirbta* biznis; pardavimo priežastis: navininko

ilga;

ir

Stereoskopai.

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandu
(Furniture) Krautuve Chicapjs.

atsišaukite antraSu:
D. M. Sidlpvlcia.
Charles st.,
Providence, U. I.
sveika

silpnos

Parsiduoda.—dėlei

f>8iu priverstas parduoti savo dalj
Biznis
(vieną pusę) saliuno biznio.
yra 20 metų sonns ir gerai apmoka-

tos

Atsišaukite
Parduodu pigiai.
flo. Malstori st., Chicago,
N'o.
Parduodama mūrinis namas yne
.Parncll av. ir 35-tos gat., trioii an
fitals ir užpakalyj medinis, abu laba
mas.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

po

o likml
Atsifvjkti reikia A. Olszevvskio Bankon. i'iol

pigiai.
suma

$500 reikia

Įnešti,

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

lengvomis išlygomis.

UŽ $1,800.00.
likusius ant išmo-

BARGANAS
(mokėk $fi00, o

kėjimo.

Patjs

P

pirmame

gyvenkite

ir imkite randa už antr.> fllaPuiki
ant
dviejų pagyvenimų
tą.
Vienas fliatas turi
medinė stubn.
B kambarius, o kitas fliatas turi 4
kambarius.
Gražus, ilgas lotaf. ant
fliato

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

•Jei nori savo namuose
linksmai praleisti laiką, ir
svetimu
žemių
pamatyti
miestus,
gražiausius daržus, sodus ir puikiausias
viso svieto vietaB, tai nu-

fOUNSUUl?

sipirk Teleskopą su stareoskopais (5 serijos, 174 visokie paveikslai) už pači?
pigiausią, kainą—$3.20.
vieno TeiesKopo Kaina 75c., o 5
serijų $3.45, bPt perkant sykiu,
parduodam viską už $3.20.
Kataliogą Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiamo

S L.A. Sekr.
New York City.

38-tos gat. tarp Halsted ir Auburu av.
Olszevvskio Bankas.

yra

aždyką.

"

Reikalaudami adresuokite

INKVIZICIJA"

Yra tai svarbi knyga.
Joje telpa
nevlen inkvizicijos, bet. ir katalikiškos tikybos istorija.
Ola nurodyta
visos baisenybės kryžuočių karių ir
inkvizicijos laužu, siautusiu Europoje
por daugelj šimtmečiu ir 1.1., ir 1.1.
Knyga papuošta su daugel paveikslais.
Kaina $1.00. Tą knygą galite

gauti tiktai P.
adresuojant:
F.
25

Second

<letuvitj

8252

ir

"D R A U G A S"
Kataliku Savaitinis Laikraštis

Išvažiuoti iš

"Draugo" sandarblninkų skaičiuje
yra rimčiausioji ir žymiausieji lietuJame paviu veikėjai ir rašytojai.
duodama daug žinii; iš draugijų ir visuomenės judėjimo. Visi dienos klau-

KelionS

ir teisin-

48th

St.,

$64.60
dienų

13

per

"LIETUVOS"

3252 So. Halsted St

III.

pasaulyj.

Rašykite—o

Chicago,

visokiua

darbus

Pigiausios ir geriau- I
rašomosios mašinos
(t y p ė w r i t e r b)
"New
American"
už
$10.00.
Jeigu nori turėti drūsios

jų

tą, pigią ir gerą rašomąją mašiną, tai pirk
3 "Now American," o ne
Bigailėsl.

Jieškantlemu.
GERA PROGA.
Maža šeimyna turi gerą progą gau-

"New

Amcric&ai" rago
taip graliai, kaip
mašina, pirkta už $100.
Jos sistema taip
paprasta, kad kiekvienas, 1
paėmęs Ją J savo rankas, i?: pirmo sykio su-

f kr.mbarly fliatą su apšil
ti graži.)
tlymu ir šviesa. Dalis raudos#atskai
Atsišautoma už ofiso apžiūrėjimą.

antrašu:
I)r. K. Drangelis,
3261 So. Halsted st.,
Chicago,

kite

111.
%

pranta, kaip

su

šyti.

jaja

ra-

Kataliogą
rašomųjų
mašinų ir visokiu knvprisiuūciame tždykę.
Agentams ir perkupčiar.t,

gų

nuošimtį.
Reikalaudami

adresuokite

perkant Kelias mašinas, duodam
gerą

Šitaip:

LIETUVA PUBUSHING
3252

So.

1

Halstcd

CO.,

str.,

Chicagc, f||.

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!
Męs

neesame banklerial, bet męs
gvarantuojame Tamstai sučtant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius
pas mus. Vyrams Ir vaiknams padarome ant orderio
naujus siutus nuo $30.00 iki
$50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotus nuo $25.00 iki
$60.00 ant
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir
brangiau.
Naujas ir įruputėlj dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir
branginus,
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50.
Skrynios ir valyzai.

dymį M*/0

S.

GORDON.

1415 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILL.
Storas atdaras kasdieną ir vakarais Iki 9 vai.
Subatomis eBtl
atdaras Iki 11 vai. vakare. Nedčldieniais—iki 6 vai.
vakare.

JONAS KŪLIS,
"Lietuvos" Keliaujantis Agentas.
Dabar važinėja valstijose Illinois.
Michigan ir Ohio. Kur Jis atsilankys,
lietuviai gali pas jj užsirašyti laikraščius "Lietuvą" ir "Amerikos Lietuvą"

ir lietuviškas knygas ir jaui prenumePasiūlo
rata užsimokėti.
Męs už jj atsakonigus i tą
Lietuva Pubiishing Co.
Kome.

LIETUVIU 2EMĖS KORPORACIJA

apcnbežiuotą skaičių savo šėrų lietuviams, norintiems
jdėti pikorporaciją, šėro kaina $10, suma gali but ištraukta
trumpaUkėms žemių reikalavima dauginasi ir
me laike.
Sirų kaina greitame laiši korporacija užsiima su pirkinėjimu ir
ka pakils,
pardavimu ūkių ir žemės, setngiasi pastūmėti priekin lietuvių kolionizavimosi ir jai buB
ma-

lonu suteikti
ba ūkių.

kiekvienam

reikalingus nurodymus kaslink pirkimo
šėrų

UNITED LAND & INVESTMENT COMPANY
127 N. Dearborn St., Room 808
Chlca**

Vėsiausia vieta

PINIGAI

ar-

musų

kiekvieną užganėdiname greitu

Chlcagoje

Tai

MILDA-TEATRAS

Geriausiai, greičiausiai

ir

pigiausiai
Persiunčia

Pinigus į
vą-Rusiją ir visas dalis svieto ir parduoda
Šifkortes
A.

PETRAS VAITIEKŪNAS,
Dabar lankosi po apiellnkę Omaha.

Lietu-

OLSZEWSKIO
BANKA

3252 South Halsted Si
CHICAGO, ILL
L

Todėl i šita Teatrą ir daugiausiai žmonių atsilanko, kad čia ir karščiausioje dienoje yra v?$u.
Mat šitas Teeatras turi
geriausi) ventiliacijų sistemą, kurios pripil -*o jį šviežiu ir yėsiu oru kas minuta.

Ir da Todėl
I šį Teatrą daug žmonių atsilanko, kad
čia už 5c mato gražesnį Teatrą,
kaip vidurmiestyje už 50c.

Kainos šiokiom dienom 5c ant

balkono, 10c žemai.
Subatom ir nedėliom 10c balkonas, 15c žemai.
Prasideda 7 valandą kas vakaras
Snbatomi ir nedėliomi
2 vaL po
pietą.
Jei nori linksmai praleisti valandą liuo«o laiko ir atsivėdinti vasaros
karščiuose,
tai ateik J

MILDOS-TEATRĄ.

Pasakos^

bei

mėnesiniais

2-&°
3.00
4.00

Velnių.

$.150
$2.00

išmokėjimais.
Krautuvė

atidaryta vakarais:
Utaiiiinkais, Ketvergaisir Siibaloins.

South Halsted Furniture House

Dalis III.

198

Dalis

216
220
245
246
265
275
286
287
298

vairios.Į

IV

Nakvynė.
Pasaka
Olitipa.
Pagal Įstatymus
Pasaka apie Kantria Alena
Pasaka apie Adomą ir J ievą
ir

......

2917
2918

Bridgeport Clething Co.

3246-3248 So. Halsted St.

.15
.25
.10

arba

Įsakykite Perkraustyti

Savo Te=

lef(iną.

..";

Buvj

ir

Pabaigą

15
25

$1.00

Meteorologija

$1.00
20
75

Jeigu jųs rengiatės šį rudenį permainyti

gyvenimo ar biznio vietą, tai neužmirškite įsakyti
perkraustyti jusų te-

savo

telefoną nauju antrašu.

Patelefonuokite
savo
užsakymą numeriu

perkraustymo

Official 100

BREVIORĖLIAI.

(uždyką)
Męs reikalaujame trisdešimties dienų

'*

70

"
"

45
60
f 1.00

,
"
"

notos tiems

buti

Knygyne randasi .visokios svetimų
Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje.
ir
perkupčiams duodame gerą nuošimtį.
Agentams
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčiame uždyką, arba'
siųsdami užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip:

lietuviškos

mos

kurie turi
spalio 15

Užsidaro Spalio 1 d.

Patelefonuokite Savo

^

CHICAG0, ILL,

padaryti

tarp rugsėjo 15 ir

kuri yra paskutine diena priėmimui jusų
vardo ir naujojo antrašo paskelbimui sekančiame telefoninės knygos leidinyje.

LIETUVA PUBLISHING C0.
A. OLSZEWSKI, Pres

perkraustymamš,

Naujos Telefoninės Knygos For=

"Lietuvos"

3252 S0. HALSTED ST„

Chioago, 111.

.10
.10
20

Brevioržl^

Taipogi
spaudų

3u-

batoj, Nedėliomis
ligi pietų.

.20
.10
.10
.25
20

Apdaryta.^.
1161 Biologija Mba Mokslas apie Gyvus Daiktus
1182 Dvi Kelio# i Tolimą šiaurę
50c.
Apdaryta.
1190 Gamtos Istorija.

2916

Utarninke, Ketverge,

10

....

Atdaras

Vakarais

20
10
15
10
10
15
10

^
10

Apdaryta

2914
2915

Storas

20

Komedija

%

Musų krautuvėje gausi aprėdalus
sulyg vėliausios mados. Pas mus ghlima gauti visokių
vyriškų aprėdalų.

Komedija

žilė Galvon—Velnias Vuodeįon
Drama
922 žmonės.
976 Eilėmis ir Proza
986 Girtuoklių G?dzinkos
987 Gyvybė
1014 Keplos KanCios.
Eilės
1069 Pirmieji žiedai.
1080 Revoliucijos Dainos
1144 Akyvi apsireiškimai Sviete
1145 Apie žemę i rKitus Svietus, Jų

2912

Taipogi turimo pilną eilę rudeninių,
puikių ir dailiai padarytų siutų.
Prekės nuo 15 iki 30 doliarių.
laliai

20
«5
10
10
40
20
10
15

Komedija
šalaputris.
šiaurės Karžygiai

Apsireiškimai Atmosferoj

sirinkimas.

$1.50

Milionai

Vergija,

Proga kožnani gauti beveik dykai
siūti}. Nepraleiskite šitos progos! Pasiskuitinkite, kol yrn dar geras pa-

20

,

duodam
U
riŲ.

i*4-®5-

$1.15

Consilium Eacultatia
Dekliamatorius
Dėdė Atvžiaavo
Draugas, drama
:
Geriaus' Vėliaus Negu Niekad
Guminiai Batai. II. Nuo Ausies Lig Ausies
Jonukas ir Marytė
KatriutėB Gintarai
Kunigo Gramulos Ra.'tinyčioje
Lizdas ^Naminio Liūto
Linksmos Dienos
Medicinos Daktaras, komedija

Vyrų

i;

10
15
10

Burnas

Pirmi žingsniai
Pono Feliso Atsilankymas,
Prieš Vėją. Nepapusi
Sulyg Naujausios Mados

i

-0

20

Migla.
Komedija
Mindaugis, Lietuvos Karalius
Vandenyj
Nastutė, 2 veiksmų Drama.
nzi rerskyrų Teisejas, komedija.
828 Pietro -CaruBO
830 Piršlybos.
Komedija
831 Pinigų Nėr.
Sceniškas Vaizdelis.
832
837
840
867
869
871
908
920

15
25
10
25
40

305 Pragaro Atgijimas
325 Raistas—'Tbo Jungle.
85c.
Apdaryta
327 Revoliucijos žmonės
330 Rymas. Romanas.
$1.25. Apdaryta
340 Sapnai, pasakaitės
343 Sidabrinis Kryželis
351 Simukas ir Magdutė
409 žmogus Nepliuškis
485 PamokBlai Išminties ir Teisybės
496 Robinzonas Kruzius.
Morališka Pasaka
600 Akis už Aki, Dantis už Dantj

642
656
657
658
679
683
722
737
743
7o0
761
771
773
774
775
787

Chicago.

—

$1.50
$1.25
$L50
$1.25
51.50

Makaro Sapnas.
Apysaka
Maxim Gorkij.
Pasakojimai
Namelis—ant Volgos.

Ponas

3224 So. Halsted St.
y.

$1.25

Apdaryta

Pasakos

700

$1.00
$1.25

Dalis II.

197 Lietuviškos Pasakos Įvairios.

Apdaryta.
Lietuviškos
Apdaryta.'

bei

20
15
Dalis I

...'

Apdaryta.

196 Lietuviškos. Pasakos įvairios.

patar-

Reikalaujantiems parduodame lengvais savaitiniais

52.00

35
15

157 Karės Laukuose
191 Laikrodininko Atminimai
195 Lietuviškos
Įvairios.

m

3138-42 So. Halsted St.

LIETUVA PUB. CO.

męs

navimu ir geriausios rųšies tavoru.

$2.50

Vėlių

Apdaryta

1149

Ncb.' Pas jj galite užsirašyti "Lietuvį" ir ka8dieninę "Amerikos Lietuvą" ir užsimokėti prenumeratą.
Męs už jf at3akome.

tumeriu, kadangi

IŠLEISTOS KNYGOS:

2895 Biblija
4 Allumna ir Kitos Pasakos
95 Gyvenimo Vaizdeliai.
126 Iš Gyvenimo Lietuvišku

Rašomos Mašinos.

gausite

Nossovisas smulkmenas dovanai.
koff'o Barber, Hairdressing ir Manicurlng Mokykla, 1202 Penn ave., Pittsburg', Pa. Seniausi ir atsakančiausl
Pasiklausk žimokykla apielinkčje.

nančių.
Męs duodame

Kūdikiams vežimėlius (Baby
Carriages) ir ledaunes (Ice
dabar parduodame pigiaus
negu patįs už juos
mokėjome; nenorime, kad mums
ateinančiai vasarai
užsiliktų. Dabar pasinaudokite, tai
sutaupysite keliolika doliarių.
Vieną kartą pas mus pirkęs visuomet
pąsilieka
kos-

Box)

Telephonc Drover

tą; kur tik tinka ten gali darbą tu
Išrėti ir būti pats ant savęs ponu.
mokęs barzdaskutystes, busi liuosaa
visoj

III.

kalbos, 835 pusi
Gražiais "Half Morocco'" skuros apdarais
2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir
Angliškai-Lietuviškos
kalbų vienoje knygoje.
Formatas ir apdarai tokie kaip
No. 2117. Pusi. 1274
6.00
2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No. 2118, tik
apdarytas pilnai
^
(Full Moroęco) brangia Morr-<\ ekura
7.00

PILNAI "ARBO VISIEMS.
Kodčl esi nenaudingu, Jeigu su mažais iškaščiaia gali išmokti gerą ama<

Chicago,

2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos
kalbos, 439 pusi
Kietais audimo apdarais
2117 ŽODYNAS Angliškai-Llei'iviškos

A. 01szewskio Bankoje

CO.

Chicago,

tik

ima

Petro-

Šifkortės ir pasportus gausite

meti n veltui.
W.

CO.,

DIDŽIAUSIS
Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas.

vandenį.

Prenumerata Amerikoje 52.00 meKitose salytams. $1.00 pusei metų.
ne $3.00 metams, $1.50 pusei metų.
Pažiūrėjimui siunčiamo vienas nu-

1800

Chicagos į

gradą (Peterburgą)

gai.

Adresuokite;
DRAUGAS PUBLISHING

PUBLISHING

į Lietuvą.

Šifkortės atvažiuoti iš Archangelsko j Chicagą kaštuoja $71.00

Boston, Mass.

simai yra svarstomi rimta'

me

Atvažiuot iš Lietuvos

MilaSauskia,
So.

Apšildymui kambarių, keleriopos rūšies pečiai didžiausiapasirinkime. Taippat kepimui bei virimui pečiai iš
geriausių šios šalies fabrikų, gvarantuojami gerai
kepti.
Ypatingą atydą atkreipiame visų reikalaujančių
pečiaus
į musų sujungtą (combination) pečių, kuriame
viengalima
kart kepti ir virti su anglimis ir
gazu, tame pačiame pečiuje,
tuomi pat laiku. Dideliai
parankus pečius, kiekviename reikale, užimantis tik vieno pečiau? vietą, geras žiemai ir
vasarai. Kaina mažai
augštesnė 11/ paprastą gerą anglimis ki:renamą pečių.

Šitaip:

Halsted

Dabar Jau Galima

MilaSauskio knygyne,

St.,

LIETUVA
ctr.,

So.

Rudens laikas artinasi, su juomi ir šaltis: mušu krautuvė*
aprūpinta geriausiais ir gražiausiai? pečiais.

mo

Perkrausty

Užsakymo.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone

Buildinjį,

Oihual 100

Lietuvišku Knygų Krautuvė.

Jau

Mylėtojai gerų .kningij, norinti
išlavinti savo protą ir išsimokinti
anglišką kalbą, kviečiami pirktie
Knygas iš mano krautuves. Čia
gaunama visokios lietuviškos
knygos, taipgi angliškos ir lenkiškos ant užsakymo. Scenos mylėrateliai imdami

toji]

Išėjo Iš

IVSSLŽ5M1ŠKAS

kompletus,

VEIKALAS

gauna papiginta kaina. Krautuve adara kan vakaras.

s. v.

TIKĖJIMU

15 kitų miešti} atsišaukusiems,
pasiunčiu katalogą dykai. Adrc.:

L j DAMIJONAITIS
901 West 33-rd St.,

CHICAGO, ILL,

F. P. Bradchulis
Visas veikalas sudaro 1086
puslapius gražaus ir

& Counselor at Lavy

Attorney

Lietuvis Advokatas

lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlingais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro j j
daug vaizdingesniu.
Šia milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant vi-

30 N. LaSalle St„
C icago III.
Slock Eichange flldg., Room3 1107-11W
Telephone Franklln

1174

6)i. 3112 S, Haistii SI., arll 3l-.il)

sai eilei

'icleplione Yar<lsji59

LIETUVIŲ LIUTERONŲ
Iš

[steigta

priežasties

dabar
gų iš

Europos.

vo

krautuvėje,

pinigus taupinimui

vieno Doiiario iki

nuo

didžiausių

už
sumų ir nioka

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

išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgeėius

juos

lengvų

ant

Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kiiose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus
važitioajntiems Lietuvon, Rusijon.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir

bizni vesti.

savo

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

vagis,

nč

Rašykite

kus.

reikalus

Lietuvoj

Chicago,

bei

Ir musų

ant

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

Amerikoj

Kiekvienas skaitantis save apšviestu ir norintis
inteligentišku lietuviu privalo būtinai perskaityti

buti

]

šią knygą.

]

Eina Jau 30-tus metus.
Prenumerata $2.00 metsms; $1.00

J

pusei metų. Kanadoje $2.50 metams;

j

$1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj ir
kitur $3.00 metams;
$1.50puso!m.

| Pamatiniui
j

vieną num. siunčiam dovanai
Knygų katalogą siunčiamo ant pareikalavimo dovanai.

Brooklyn,

per laiš-

Reikalavimus Siijskite Antrašu:

j

Pauksztis & Co.

120-124 Grand Str.,

%

1

N. X.

1*

T*

'■

T*

^

T»

*r

t-

;;; •*•

jji

3;

3;

Lietuva Publishing. Compaay

^

A.

Tel.Canal 5395 .į

J. G. Mezlaiszkis i

CHICAGO, ILL.

MELDŽIAME aplankyti

titulu

111.

5 VIENYBE LIETUVNINKU

A. OLSZEVVSKI BANK
atvažiavusius IS KITUR

parašytu veikalu toje šakoje.
Knyga yra didelio formato, gražiais tvirtais apdarais, nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso

3 Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems

^

-

išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje.
Tikėjimų Istorija yra milziniškiausiu lietuviškai

LIETUVA PUB. CO.,

adresu:

3252 So. Halsted St.,

jimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Negalima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip

dar

reikalaujate minė
pasiskubinkite, kol

tai

3252 S. Ilalsted str.,

I
savo

mus

jų turime, nes šioms išsibaigus, negausite niekur, kol karė nepasibaigs. Rašykite urnai, o prisiusime
kataliogą.

J. J.

farmų gali šioje Bankoje atlikti

kurie

knygų,

tų

ugnis negali prieiti.

Lietuviai iš kitų miestu ir

ir pas

galite jų gauti.

Todėl,
3 procentą metams.

Bet męs da turime

keletą lietuviškų liuteroniškų
maldaknygių ir giesmių knygų sa-

1893 metuose.

,

■

negalima gauti jokiu kny-

po

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.
PRIIMA

karės

europinės

Lietu-

Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių
ir baigiant dabartiniais laikais.
Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmogus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažvalgose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė-

ATYDAI.

3252 So. H&lsted Si., CH1CACO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

kitų mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje

mokslininkas D. P. Chantepie de la Saussaye.
vių kalbon vertė J. Laukis.

OLSZEVVSKI, Pres.

3252 So. Halsted St.,

CHICAGO,

ILL.

Gcncralis

Banką.

Kontraktorius ir

Namų Statėjas.

2302 S. Leavilt St.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Chicago \

Ca-ul. 211)

DR. A. YUŠKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 SO. KALSIEQ SF

Phono Drovor 5052

VISUOMENES,

DRANGELIS & SAPRANAS
Liet viai

Literatūros ir Politiko: iliustruotos Lsikraštis

Daktarai-Dentistai

Amerikos Lietuvig Dienraštis "KATALIpaduoda vėlinusias žinias apie karų ir
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pilnus indomių straipsniu.
tautii
eina
BienraStis "KATALIKAS"
kai krikščioniškoje dvasioje.
DIENRAŠČIO KAINA:
Metams
$5.00.

Valaidos nua 9 ryte iki 9 vakare

REIKALAUJAMA

3261 So. Ralsted St.,

Gevo vyro, kurlaal mokėtu lietuTuri buti
viškai skaityti ir raSyti.
darbštus, energiškas, smarkus, turėgerą pažinti tarp savo apielinkės
lietuvių, ypač biznierią. Darbas vati

Turi gykarais.
Geras uždarbis.
venti Cliicagojc, apielinkėje Bridge-

porte.

Atsiliepkite

tiktai

laišką,

paduodami pilnas informacijas apie ilgumą gyvonimo toje apielinkėje, paskutine darbo vietą, kaip ilgai tenai
čirboto Ir 1.1.
Rašykite antraSu:
per

LIETUVA,

—■m

Rusiškas
Lietuvos Rejentališhas Biuras
GERIAUSIAI PADARO:

NEW CITY SAVINGS BANK
4f>oi So. Ashland ave., Chicago.

Rusiškas Dovierennastl3, Aktus pirkimo,
pardavimo, išrandavojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje-Rusijoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon-Rusijon ir visokius kitus rejentallškus raštus padaro gerai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir pinigus,
paliktus Rusiškuose Bankuose.

A. J. BIERZYNSKI, pres.
Priima bankon pinigus lr moka 3%.
V/.
pinipua musų bankoj duodame čekiij knygutę, iš kurios para-

Visokiuose reikaSuose
Informaciją suteikia dykai.

v
Dept. C. A.,
3252 3o. HaJsted St.,
Chicago, !II.

dyti tekiai tinka visur.

Skolina pinigus ant Real Estate. Perka ir parduoda namus ir lotus. ISsamdo bankines

Dėlei

Naujas

išradimas

Spyna

ii

o

kitų miestų raštų, adresuojant:

*kry»ielos (boxes)

po $2.50 metams.
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus
J visas svieto dalis.
Bankos Valandos: Paned^Iiais, seredomis. ketveriais ir aubatomis nuo
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis. utarninkais ir pčtnyčiomis nuo 8 ryto Iki
$ vakaro.

informacijos Chicagiečial kreipkitės aaabiškal,

LIETUVOS REJENTAIISKAS BIURAS
3252 So. Halsted St.

Chicago, UI.

Nuo 8 ryto iki 6 vakr.:o. Utarninkais; Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
Nedėlioml nuo 9 ryto iki 1 po
pietų.

Biuro
Valandos

Masq
tos

ant

Dr. J.

spynos yra

KŪLIS

r 7rn tjip s augios kaip
Bankinis Uirakias. Nasipir-

i:ę3 mosq nacjo iirsdimo berakiinę spyn^ jausiesi saugiau
negu kad palicmoną pristatytam prie savo užraito, nes Jos
*■!«• jokiu budu negales atraKair.a .pjra kitaip
kyt kaip tik jųs. Helaukdr.tnas
rtkinti.
išreikalauk rso mušt} pilr.o
tt) spyną apra£>mo 3U paveikslais; nusistebėsi
davinojff, kaip tvirtai ir sa-icisi jos yra padarytos ir riliM. Vi įraplttlir.in.ą n.ustt naujo išradimo heruktinitį spynų danduma didelis vtrlin dovanoti. Klausk lilyįtį.
Uiifcus rašyki ta iitttrrii'**' jaėai.'iii mrk; aiiikym-j).

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų ir

Ofisas

i/25 Vest 18th Street
Tarp Paulina ir Wood *at,

Rezidencija
5206 W,Harrison

Fboce Cacal 120S
Valandos:
iii
txt

Adresuoki! Šitaip:

SECURITY PADLOCK CO.
Cfcica;!, I!!.
Btpl. A.

vaikų ligu specialistė

iki 12:00 vai ryto
*JK.O Jki bOO vaL vait.

jNcduiioms
tuc

iki 12:00vai ryto

Stfcct

leL Austin 73/
Valandos
liktai iki 9:00

kiekvieną P7t|

mėnesiam
Europoje metams

1.25.
....

7.00.

Praneškite savo adresą, o gausit?
pasižiūrėjimui vieną numeri veltui,

DU-KART NEDELINI3 LA!!(RASTIS

TA1PPAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė
REIKALAUKITE KATALOGO

Rašydami laiškus

ir

siųzdami pinigus vi-

*

sados Adresuokite šitaip:

TANANEVICZ fUBUSHING COMFANY
LOTAI

GERIAUSIOJE

ave.

ii

33-fios gatviii, 48 pėdos
nlotis,
125 pėd. ilgis.
Tinka visokiam
bizniui.
Parsiduoda už $3,500.00
3230 So. Union ave.
Lotas 25x125.
Parsiduoda u?.
$S50.00
3012 Emerald ave
$650.00
3020 Emerald ave
$675.00
3024 Emerald ave
$675.00
3040 Emerald ave
$700.00

Parsiduoda ant lengvi išmokesCių.
Ar jįjs žinot-?, kad šitie lotai, yra
tris sykius verresni už iotus ant Kedzie ave. ir 38-1 os gat., už kuriuos ten
moka žmonės po $800.00
3252

A. OLSZEVVSKI
So. Halsted St,,

v-. '1

VIETOJE.

Piet-rytinis kampas Emerald

"Ateitis yra

pa-

3.00.
1.75.

metų

Dviem

Ir
Chirurgas
3259 So. Halstid St.(
Chica -o, !H.
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir
vyrų. Speciališkai pydo limpančias, uisisenčjusias ir paslaptingas vyrų li^us

BANK,
Chicago,

"ATEITIS"

padary-

neišpainiojami)

Pus<ei

Trims ininesinms

Gydytojas

Naujas Savaitin*Laikraštis

naujo išradimo bė-

mrittj

643 W. 31 si St.

Chicago

—g«—

be Rakto

N«r»ikia rakto nciiotis-nora
M mi pamesti.
ra V ti.-.zs

KAS"

Tol. YARDS 1532

Lietuvio

brpartyviškas

III.

/iLI}
r.T*rsu

"H, 'r.'

3249-53 South Morgan Sireet
CHICAGO, ILL., U. S. A.

UIT

"Ateitį" Išlei'Jinėj^ bendrovė, inkorporuota ant $25,000. Dabar
lalkra užsirašyti "Ateiti". Reikalaukit vieno numerio pažiurėj'mui uždykų.

Paslaptys Magijosir Spiritizmo
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikuj.
visokioms magiltame
Daugelis lletuviij dar labui save vilioja. įtikėdami
nepatyrusių, yuvo viuiis eunkiail
ir spiritualistams. Nemažai jaunu vyrukų,
kišenių.
uždirbtus pinigus sukišo j pragobėlio magiko

v

u

es^jssu

^

Petnyčiomis

Prenumerata inatams
„

$2.53
pusoi'raetij $1.2j

Adresuoki t

taip:

W. B. BOCZKOVVSKI CO„

Mahaaoy City,

Pa.

išnaudoti, nusipirk knyga: "Pa-!
Užtai nesiduok bent ant toliau savęs
ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptįs
slaptys Magijos
visas monų ir burtų paslaptis ir jas
mokslo, šioje knygoje atrasite
Coro vyro, kurisai mokėtų lietuir paveikslėliais parodytos slaptybės ir jin
prasite, nes aiškiai aprašytos262 puslapiu, kaina su prisiuntimu | namus! viškai skaityti ir rašyti. Turi butl
Knyga yra
darymo budai.
60 ccntų.1
darbštus, energiškas, smarkus, turetiktai
pačto dvlcentinėmis markėmis. li gerą pažint} tarp savo
Iš kitų vietų užmokesti galima prisiųsti
apielinkės
j
Darbas vaAdresas:
i lietuvių, ypač biznierių.
karais.
Geras uždarbis.
Turi gvventi Chicagoje, apielinkėje Town of

šviesoje'
su-|

M. J.

901 West 35rd Street,

::

Chicago, Illinois

REIKALAUJAMA

Lake.

Atsiliepkite tiktai per laišką, papilnas informacijas apie il

duodami

gumą gyvenimo toje upielinkėje, pas
kutinę darbo vietą, kaip ilgai tena'
dirbote ir 1.1. Itašykito antrašu:

PHONEDROVER42i?

Dr. J. JOKIKAIYIS

NEDIKAS IR CHIRURGAS
4611 So. As:Iani Ave.,

J
5

TELEPHOHE BRCVER7215

Geriausia Akušerka

Chiosgo.

Dr.O.C.HEINE)
DBNTiSTAS

OflSAS-Kimpii 31 ir So. Hilririitt,
(lymlau lirtsiflikM.) X MUfiO, u.

LIETUVA,
3252 So.

Dept. C. A.,
Halstcd St.,

Chicago,

III.

MOKYKIS BARBER.YSTĖ8.
šio lengvo, švairus ir greitai išmokamo n mato t kelias trumpas savaites' geriausi Jrenrimai; expertai mokina; įrankiai su-

Męs išmokiname

Adreauokit taip:

"ATEITIS"
366 W. Broadvvay,

v

wv

Eina jaa 25 inetai

laik-

raštis, tarnaujantis jaunimo
kulturos reikalams. Talpina daugybę Įvairiausių žinių. Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50: metams, o
85c. pu3ol metų.

p%-

J

Utarninkais ir

ir

SO. BOSTON, MASS.

CHICA33, ILl.

COKNER 13tl» STKEET

3364 S. Halsted St.
(Kampas

34 to»)

Chicago, Ml,

teikiama; darbas kiekvienam žmogui;
ateikite pamatyti mus arba rąžykite
i.ždyką gaunamoms informneljoms.

BŪ R K E BARBER
610 W. Madiaon st.,

SCHOOL,

Ch'cago,

III.

