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/

tą B rody, esantį Galicijoj prie

Dideįi

Kare.

Lenkijos

rubežiaus.

Po

paskutinių vokiečių Rusijoj
nepasisekimų Rygoj žmonės nusiramino; gyvenimas ten eina pa-

Išsodinimas svetimos kariu- jos neutrališkumo nesulaužys ir kad Bulgarijos interesai butu užmenės Grekijos porte yra neuti?- neturi jokio
apetito, kad atė- ganėdinti.
liškumo sulaužymu, tai ji, nenorė- mus Hollandijai
neprigulmybę. Tuoni tarpu iš Atėnų ateina židama stoti su Bulgarija ir Tur- Bet su Belgija ir su Lenkija esąs nios, kad
-keturalypės sandaros
Kaslink viešpatijos panaikino savo pirmeskija turės stoti su talkininkais. visai kitokis reikalas.
Nuo čia talkininkai, drauge su Belgijos, tai Dr. Zimmerman pa- nius pasiulijimus,
padarytus Bulkitomis Balkanų tautojpiis, mano sakė, kad jos likimas dar esąs ne- garijai sulyg atidavimo
jai Macetraukti Vengrijon, o toliau Vien- žinomas, bet turi esą but
padaryta donijos ir kad anglo-francuzi^ka
11011 ir Berlinan.
Austrija, užpulta taip, kad Belgijos negalėtu "išnau- expedicija rengiasi išsėsti iš laivų
nuo pietų,
turėtų iš Rusijos, ginti doti" Anglija, kitais žodžiais, prie miesto Saloniki, lirekijoj, nesavo žemę, atšaukti savo kariu- atimti Belgijai
neprigulmybę ir pa- toli Bulgarijos rubežiaus.
rės.

žemines galerijas.
Mūšiai eina
čia labai smarkus, nes franeuzai prastu keliu, net teatruose kasstengiasi išstumti vokiečius nuo dien buva perstatmai, kaip buvo
St. Mihiel, kur jie gana giliai į prieš karę.
Daugelis pabėgėlių,
tarpą iraneuzų įlindo.
pabėgusių Rusijon^ sugrjžo atgal,
negali.
galutina pergale girtis
o
Mūšiai eina toliau, talkininkai
65 franeuzų orlaiviai atlėkė ties gr]žtančių yra vis daugiau. Mavisos
ant
linijo* pirmyn miestu ir mėtė bombas, nes tyt ten niekas netiki, kad vokiežengia
čiai galėtų Rygon ateiti, nes ru- menę, liktų vieni vokiečiai prieš daryti ją Vokietijos provincija.
labai paleng- gavo
nors
rodosi,
ir, kaip
žinią, buk j Luxcmbergą
sai juos sulaikė prie Dvinsko. rusus ir francuzus su anglais,
Lenkijos likimas yra taipgi neživa, veržia vienį po kitam vokie- Vokietijos ciesorius perkėlė savo
Iš Vilniaus, kaip manoma Petro- prieš kuriuos sunku butų atsiginti nomas, sakė Dr. Zimmerman. Jis
Vokiečiai giriami kvatierą.
čiu apkasus.
Orlaivininkai subomvokiečiai taipgi bus grei- vieniems; reikėtų apleisti Prancū- išreiškė vienok persitikrinimą, kad
vien, kad lygiai franeuzai, kaip ir bardavo geležinkelio
ir ka- grade,
staciją
ziją ir Belgiją ir Rusijoj pasilikti Lenkijos klausime niekas negalės
anglai milžiniški!s turi nuostolius. riumenės kazarmes, kur, sulyg tai išvyti.
priešintis Vokietijos norams. JeiSu lyg pa-iųstų h Berlino Londo- i-Ierlino žinių,
Ant pietinio karės lauko, taigi negalėtu.
tapo užmušti du
Rusija
pastatė
jau
Bulgarijai
gu
taip ištikro butų, tai lenkai tiek
n: n bevieliniu telegrafu telegraLuxcinburgo kareiviai. Vokieti- prie Italijos rubežių, nieko svarultimatumą. Pareikalavo įiuo jos matytų autonomiją, kiek savo ausis.
mų, franeuzai paskutiniuose mu- jos ciesorius ištikro iškeliavo ant besnio neatsitiko, bet italų kariuj 24 valandas išvyti atkakusius
šim >se, nuo kada pradėjo prieša- vakarinio fronto
drąsinti savo ka- menė tvirtai laikosi užimtose povokiškus aficiarus, ko, turbut.
jon
o
ATMETĖ VOKIEČIUS.
kin žengti, nužudė 130,000,
reivius, bet kur jis apsistojo, to, zicijose Austrijoj, austrai neįstenTodėl
RusiBulgarija
nepadarys.
anglai 60,000; vokiečiai nttjįtidę žinoma, vokiečiai negarsina, kad gia jos iš savo krašto išvyti. SuPetrogradas. Vilniaus distrikte
jos Juodųjų jūrių kariškas laivyBe franeuziški
vo« penktą to skaitliaus dalį.
orlaivininkai neatsi- sirėmimai bc didelių pasekmių
vokiečiai tapo atmestį 37 verstus
nas išplaukė su
slaptu-prisakymu
ties jo kvatiera ir bombo- nedidelių kariumenių dalių eina
abejonės talkininkų nuostoliai yra
nuo
stoties Glubokoje iki
iš Odessos.
kad jis atgal
Manomi,
dideli, nes atakuojanti paprastai mis nepasveikintų.
Alpų kalnuose, kur gintis yra bombarduos
Pastovių (abidvi yra stotįs ant
Bulgarijos portus
žudo daugiau kareivių negu besigeležinkelio iš Švenčionių i rySmarkus mūšiai anglų su vo- lengviau negu pirmyn eiti. Ita- Varną ir kitus. Tokiu budu
eigaginanti apkasuose, atakuojanti
lai
užėmė
kelias
austrų pozicijas lima laukti
tus). Apskrityj j vakarus ir piekiečiais buvo prie kelių Sermegreito Bulgarijos įsi- tus
na
juk atviru lauku. Bet kad
kalnuose, bet giliau Austrijon ne
nuo Molodečno vokiečiai tanes vokiečiai su vides-Hulluch,
kišimo
karėn.
vokiečiai nepalaiko mūšio lauko,
toli
Dabar
atmesti
nužengė.
italų pir- J'ne Serbijos rubežiaus buvo po
su smarkumu
atgal 12 verstų skeružpuolė anglų aptai. suprantama, kad jie priešo
neina
myn
sai
žengimas
taip greitai, jau Bulgarijos kariumenės
geležinkelį tarp Lydos ir Mokasus, bet jų užpuolimas su dipatronuostolių suskaityti negali, o taldeliais jiems nuostoliais tapo at- kaip karės pradžioj, bet jų žengi- lės susirėmimas su Serbijos ka- lodečno. Čia vokiečiai jau atsikininkai jiems, žinoma, skaitlinių
ne tiek trukdo
kliuvo j vakarus nuo miestelio
austrų kariu- riumene.
muštas.
Vien toliau Į šiatuius mą
Bet tas dar nereiškia
apie savo nuostoliu- neduoda.
mcnė, kiek sunkus perėjimai kalKreve.
vokiečiai atgavo nuo anglų jų
karės prasidėjimo. Kur tarp tauKad vokiečiai, nužudę kur porą
nuose, kur italų kariumenė
apsipaveržtas pozicijas prie Ilolientų yra nesutikimai ir nesikentišimtų metrų grabių, kartai- jas at- zollern.
stojo, o austrai negali jos iš tvirVOKIEČIŲ LAIMĖJIMAI
mas, o kariumenė prie rubeziaus
gauna, tame nieko negalimo nėra,
tų pozicijų iškrapštyti.
Italija
RUGSĖJYJE.
sut aukta, ten ir be karės
| Prancūzijoj smarkus mūšiai ei- dabar
patrones smarkiuose a takuose, kol prieužimta ne tiek besiveržisusirėmimai
Berlinas.
lių
visuomet
na
Artois apielinkėse. Prie Gi- mu
Vokiečių štabas appasitaišas galutinai neįveiktas, kol gaAustrijon, kiek siuntimu savo ko; nesikentimas
kiek
vokiečiai yra laisu
bulskaitliavo,
gi serbų
li gintis ir priešintis, grabės eina 'veneby, vienok vokiečiai atgavo kariumenės
padėti talkininkams garais
dabar
labai
yra
didelis.
mėję rugsėjo mėnesyj nuo rusų.
iš rankų į ranka?, priešų atimtus pirma nužudytas porcijas prie mušti turkus ir veržti
DardaneSulyg šito apskaitliavimo per visą
apkasus kartais juos nužudžiusi susibėgimo penkių kelių; kitur jų i i «=. Dalis italų kariumenės jau
rugsėjo mėnesį vokiečiai paėmė
pusė vėl atgauna. Bet iš iki sie- užpuolimai susilpnėjo, bet už tai pasiųsta prie Dardanelių, o dabar
nelaisvėn 421 afieiera, 95,464 kasmarkiau
jie pradėjo veržtis į gabena daugiau
lišku mušiu matyt, kad talkininant sakareivių
nuo
reivius, 37 kanuoles, 298 kulkasSomme, tarp Lizone los Rliodos, kurią italai užėmė
kams veik aut visos fronto linijos pietus
vaidžius ir vieną orlaivį.
ir
Chaulnes, taipgi j šiaurius nuo laike karės už
pasisekė vokiečius atgal nustumti,
Tripolis ir nors pa- TALKININKAI
nors
GREKIJOJE.
nedaug. Kadangi mūšiai Aisne, prie Marne kanalo. Pran- žadėjo ją Turkijai sugrąžinti, iki
RUSIJOS ULIMATUMAS
dar neužbaigti, tai dabar niekas cūzai žemyn nutraukė \okišką iol laiko ir turbut
Berlinas.
Vokiškas
laikraštis
jau nesugrąžįs.
o
BULGARIJAI.
jo įgulą nelaisvėn
Frankfurter Zeitung praneša, jog
negali žinoti, kuri pusė galutinai 'aeroplianą,
paėmė, bet ir vokiečiai paėmė Prie Dardanelių nieko svarbes- gauta iš Budapešto žinia, buk
juos laimės.
Petrogradas. Rusija išsiuntė
nio neatsitiko, siauruma ir
iš didžiausių h*
vieną
prie
talkininkai
išsodino
vokiečiai
ir
naujausių
kariume*
anglo-francu- spalio 4 d. Bulgarijai ultimatumą,
Matyt
jų
jos esančios tvirtovės vis dar tur- zišką
nės štabas yra kitokios nuomo- franeuziškų aeroplianų "Alsace.'
kariuįųeuę prie Port Ka- kuriame reikalaujama, kad j 24
distrikte vokiečiai kų rankose. Turkai tikisi sulauk- thrin, netoli Salonikų, Grekijoj. valandas Bulgarija perkirstų savo
nės negu siunčianti Londonan ži- Champagne
ti pagclbos nuo
bombardavo
Bulgarijos, kuri Su lyg šito pranešimo, talkininkų ryšius su teutonais ir prašalintų iš
franeuzų stovyklas
nias iš Berlino, nes nelaukia, kol
sumobilizavo
jau
350,000 kareivių kariumenė yra skiriama
svaiginančiomis
bombomis.
Vokas savaitę žudydami penkis karSerbijos savo Štabo vokiškus ir austrų afiir ištikro galėtų turkams
kiečiai
su visu smarkumu atakapadėti, pagelbai.
cicrus.
Pilnas turinys rusų ultitus daugiau kareivių, nebus visi
bet bijosi karėn kištis, nes
jai
talkininkai išmušti, bet sustipri- vo franeuzų stovyklas prie Celles
matumo, pasiųsto Bulgarijai, yra
su
talkininkais, ant
sekantis:
nimui vakarinio fronto siunčia -ur IMaine, bet užpuolimas tapo pradėjus karę
ITALŲ GARLAIVIS
jos,
apart
talkininkų,
atmuštas.
galėtų šokti
Smarkios
"Atsitikimai, kurie įvyksta Bultarp kamuoIŠSPROGDINTA.
kariumenę iš Rusijos, ten siunkitos Balkanų, tautos
Grekija,
šiuom laiku, liudija apie
čiama taipgi, pagelbon vokie- lių imtynės eina Alzatijoj, prie
garijoj
Rumanija ir Serbija, galinčios Rymas. Italų mūšio laivas Be- tai. kad karaliaus Ferdinando valčiams, austrų kariumenė, nors ĮHartmannšweiler, bet be svarnedette
Brimvas
tapo išsprogdindvigubai tiek kareivių pastatyti.
džia aiškiai nusprendė atiduoti
austrai prieš italus neįstengia at- [bcsntit pasekmių.
Tai iš Bulgarijos įsikišimo ir Tur- tas; per du šimtu jūreivių prie
Penki
ranfraneuzų aeroplianai mcsiremti, o Galicijoj ru.-ai vėl prato žuvo. Expliozijos
priežastis Bulgarijos likimą j Vokietijos
didelės naudos nebūtų; jos
kas.
deda atsigauti. \ ien vokiečių iš tč dideles, po 75 svarus sverian- kijai
iki šiolei nežinoma*
įsikišimo vokiečiai nori vien to"Buvimas vokiškų ir austriškų
Rusijos pasiųsta ant vakarinio čias, bombas j Zeebrugge, bet vo- dėl, kad
per jos teritoriją Turkifronto joo,ooo ir ten jų gabena hiskų kanuolių šūviai juos nuvijo,
aficierių (bulgarų) karės ministeANT RUSŲ-VOKIEČIŲ
jon, gelbėti ją, galėtų siųsti savo
o vieną
vis daugiau.
rijoj ir jos armijos štabe, sutraužemyn nutraukė. Tikrai
FRONTO.
ir amuniciją.
kaiiumenę,
ginklus
kimas
kariumenės Serbijos parusvarbaus
vienok
ant
vakarinio kaAnglų kariumenės vadovas, geYon Hindenburgis,
Londonas.
Vokietija
pasiuntė
saBulgarijon
rės
ir
dikta piniginė pagelba,
lauko
iki
šiol
dar nei viena
be/.yj
nerolas Frencli, pranešė Londove?
;.ticierus, kurie nori Į savo nors praneša apie tulus mažespusėn
todėl
kurią Sofijos kabinetas priėmė nuo
nenuveikė,
negalima rankas
nan, jog ant viso vakarinio fronnius laimėjimus prie Dvinsko, dar
paimti
kariuBulgarijos
kuri
musų priešų, nepalieka jokio tolito talkininkai pradeda imti per- įspėti;
pusė galutinai išeis
menę ir ją panaudoti
toli-gražu yra nuo 1)\ insko už-

mūšiai vis eina ant
karės
vakarinio
lauko, lygiai
Prancūzijoj, kaip ir Belgijoj, bet,
kaip iki šiol, dar nei viena pusė
Smarkus

Ilankyty

*1

Iš Karės Lauko.

—

Serbijos apjis juk neklaidintų savo pergalėtoja.
valdymui.
ramina
Bulgarija
valdžios, siųsdamas me- Sulyg Petrogrado žinių, ant ry- talkininkus, kurie nuo
jos
parei,tir.io
karės lauko vokiečiai galulagingas žinias. Anglų kariumekalavo atviro atsakymo apie jo>
tinai
uės dešinysis sparnas paėmė pirtapo sulaikyti, niekur to- mierius
ir paaiškinimo, kam ji sumą vokiečių apkasų liniją nuo liau nenužengė, bet kaip kur tapo mobilizavo
savo kariumen?.
Ji
Grenay iki forto Holienzollern. atgal nustumti. Vokiečių kariu- atsakė, jog sumobilizavo savo kak\iri
Paėmė taipgi antrąją liniją ir menė,
Į tarpą rusų buvo įsiriumen? vien gynimui savo žesvarbią kalvą Xo. 70, prie L00s, spraudusi prie Molodečno, tapo mės ir neutra'iškumo.
Bet išo dabar anglų kariumenė
jau pra- [atgal atmesta. Čia vokiečiai su tikro ji, kol nesikiša
nereikarėn,
liejo atakuoti trečiąją vokiečių [dviem kavalerijos korpusais ir ii
kalauja kaimynų užpuolimo bijoatsigynimo lmiją, bombarduoja ją korpusų infanterijos mėgino rutis, nes juos nuo užpuolimo Buliii visų savo kanuolių. Anglams
i'niją pertraukti, bet tas jiems
kol ji karėn nesikiša,
garijos,
apteko 3,000 nelaisi ių ir 25 kanuo- nepasisekė, nors mėgindami jie
saugotu talkininkai, kurie lygiai
labai
du'elius
nuostolius turėjo.
lės, taipgi daug amunicijos ir kiSerbiją kaip ir Grekiją įstengtų
tokios karėj reikalingos medžia- Rusų .štabas mano, kad negreit
nuo užpuolimo ant
Bulgarijos suŽemes kariu mene i padeda !po tų nepavsekimų vokiečiai atgos.
Todėl Francuzija sulaikė
laikyti.
taipgi talkininkų kariški laivai, sigriebs ir gi'.lės vėl tokias pa- visus ten
gyvenančius bulgarus,
kurie bombarduoja nuo jūrių vo- jiegas vienon vieton sutraukti,
prigulinčius
į atsargos kariumekiečių pozicijas.
ypač, k^'i is rytų daug kareivių nę ir
jiems neleidžia iš PrancūSmarkus mūšiai eina Cham- turėjo j vakarus prieš franeuzus zijos išvažiuoti, kuom
parodė, kad
pagne distrikte, kur franeuzai pasiųsti ir per tai apsilpnino sa- Bulgarijos
ministerių
pirmininke
smarkiai atakuoja vokiečiu pozi- vo kariumenę Rusijoj. Ir Į.šiauRadoslavov užtikrinimams, kad
cijai ir kaip kur perlaužė jau tre- rius nuo ežero Drišvetų vokiečiai nestos vokiečių ir
turkų pusėj,
čiąją jų atsigynimo liniją. Ap- tapo atgal nuvyti ir turėjo ap- netiki. Dar aiškiau
neužsitikėjivaldė jie svarbias kalvas Yimy.
įlei-ti Tylja. Neįstengė ji pereiti mą Visi talkininkai parodė BulgaFrancuzams teko taipgi svarbios :į kitą upės Drisventa pusę. Rurijai tuomi, kad jie Grekijai priantrosios vokiečių atsigynimo li- >ų raiteliai išvijo vokiečius iš
gulinčiam porte Saloniki išsodinijos tvirtovės prie Tulure. Barsukų. Raitelių mušyj prie no savo kariumenes.
Jeigu BulChampagne distrikte 5,000 vokie- Devinti, inkų daug vokiečių rumėgintų
užpulti
Serbiją,
Įgarija
čių nuo kanuolių šūvių pasislėpė sai iškapojo. Rusai atėmė stidru- išsodinta ten
kariumetalkininkų
girioj. Kadangi atsisakę pasiduo- tintas vokiečių pozicijas prie Bal- nė užpuls,
drauge su Grekij?,, Bulti, franeuzai ten nukreipė savo taguzų, o atmušė du jų užpuoliJgariją. Jeigu Grekija kištis nesunkiasias kanuoles ir veik visus 'nru prie Vindovičių, j pietus nuo
norėtu, tai ji bus priversta taipvokiečius išmušė.
fmorgonės, Vokiečiai, perėję Xejau stoti talkininkų pusėj, kaip
Yosges kalnuose į franeuzų sto- muną prie Lubičių, tapo atgal j buvo priversta stoti jų
pusėj Belvyklas vokiečiai paleido degantį kitą Xemuno pusę per vyti ir. be- gija, per kurią
Frančuzijon verskystimą, o franeuzai bombarda- sikeliant, žuvo šimtas vokiečių. žėsi vokiečiai. Talkininkai gerai
vo vokiečius bombomis, pripildyGalicijoj rusai taipgi pradėjo žino, kad Grekija neis. su Bultomis perkutinio gazo, nesenai jų žengti
pirmyn ir stumia austrų Įgarija, nes su ja turi rokundas
išrastomis ir išardė apkasus ir po •kariumenę.
Jie vėl užėmė mies- nuo paskutinės Balkanų tautų kasvarą, o
tautos ir

■

j

mesnio

ėmimo.

Vienok

jo armija apielinkėsc Smurgainių (Vilu. gub.)
turėjo geresnį laimikį ir čia, anot
vokiško pranešimo, persilaužė per
rusų pozicijas ir užgriebė 1,000
belaisvių. Iš to sprendžiama, kad
Rindenburgui eina ne tiek apie
Dvinską, kiek apie tai, kad įsivaryti į piet-ryčius nuo Vilniaus
linkui Minsko, kad atkarsti kelią
rusams, esantiems prie Baranovičių kryžkelio.
] pietus nuo Pinsko balų. kuriose von Mackenseno armija vis
dar [strigusi, vokiečiai atmetė rusus atgal u7. upės Styr, bet ant
Galicijos rubežiaus rusų armija

mierį

abejojimo sulyg

turi

Bulgarijos

to,

kariški

piasi Rumunijoj.

Aštuoni šimtai

šitų pabėgėlių atvyko ketverge j
Calafat tiesiog su ginklais.
Jie
pasakoja, kad bulgarų moterįs de-

da didžiausias
pastangas, kad suaikius vyrus nuo kariumenčs ir kad
kareiviai mes savo

ginklus prie

pirmos

progos, kuomet tik jie susitiks su rusais.
Jie sako. kad tarp
žmonių ir valdžios darosi vis didesnis skirtumas ir kad
opozicijos
Iš Italijos pranešama, kad mies- vadas
padavė karaliui Ferdinante Brindisi yra
prirengta italų ar- dui naują peticiją."
mija, kuri turi eiti Serbijos pagelbai.
RUSAI

RENGIASI

JLTIMATUMAS

RUMANIJAI.

ATAKUOTI BULGARIJĄ.
Londonas.
Rusija

prisirengi

Žinia, atėjusi iš atakuoti Bulgariją iš jūrių ir sausBucharesto, praneša, kad ten ne- žemio. Dalis rusų laivyno išplauoficiališkai skelbiama, buk Yokie- kė, kad atakavus
Bulgarijos portija prisijungė prie Austrijos, ulti- tus: Varna. Burgąs ir Aktabel.
Londonas.

matume, ir kuriame-reikalaujama,
kad Rumanija tuojaus praleistų
per savo žemę teutonų kariumenę
ir amunicijų, kurios turi but
pa-

Šeši šimtai
tūkstančių rusų kariumenės, kaip pranešama, tapo

sumobilizuota

Bulgariją.

Odessoj

karei prieš

j

siųstos turkams pagelbon prie
Rumunija >ra tarp kūjo ir prieDardanelų}. Iš to išvedama, kad kalo: iš vienos pusės teutonai kiek
dalykų stovis prie Dardanelių turi galėdami spaudžią ją, kad palaibuti labai pavojingas ir turkai pa- kius ją neutrališkai, iš kitos
pusės
tįs, matyt, nesitiki Dardanelių ir talkininkai deda visas pastangas,
kad patraukus ją savo
Konstantinopolio atlaikyti.
pusėn.
Manoma, kad Rumanija nesutiks išpildyti austro-vokiškų reiRUSŲ LAIVYNAS
PRIE
kalavimų ir tas turės pagimdyt
BULGARIJOS.
naujų karę. Jeigu dar ir gali but
Londonas. Kariški ženklai gakoki viltis išvengti karės ant Bal- lima buvo
patėmti iš visų šonų
kanų, tai toji viltis yra labai-labai Balkanuose. Rusų kariško
laivymenka.

no' eskadra pasirodė ties
Bulga-

Bulgarijos armija, sakoma, ren- rijos kraštu ir pradėjo
grasinti
kasi ant trijų frontu: prieš SerbiBulgarijos uosnti Varna. F ranją, Grekiją ir Rumaniją, bet dides- čų ztj ir anglų kariunienė
išsėdo
nė dalis yra prie
Serbijos ir Gre- Salonikuose, Grekijos uoste, kuris
kijos rubežių.
yra 75 verstus atstu nuo
Bulgarijos rubežiaus. Bulgarų kariunienė traukia vis didesniais
GREKIJA SU
būTALKININKAIS.
riais prie. Serbijos
rubežių; 100,Atėnai. Jeigu dar buvo kokių 000 Rumanijos kariumenės sumoabejojimų sulyg Grekijos, tai da- bilizuota išilgai Austro-Vengrijoj
bar jie išnyko: Grekija formališ- 1 rubežiaus.
kai stojo talkininkų
pusėn. Oficialia Grekijos valdžios organas SAKO, NETEISINGI GANDAI.
praneša, kad išsodinimas francuSofija. Bulgarijos žinių puziškos kariumenės mieste Saloniki siau-oficiališka
agentūra tapo Įgapadarytas tam tikslui, kad prigel- liota užginčyti teisingumu sekanbėti Grekijai.
čių gandų:

Neteisybė yra, buk vokiški aticierai atvyko Bulgarijon, kad
apimti komandą bulgarų

RUSAI

IŠLYGINO
FRONTO LINIJĄ.

armijos.
buk premieras
Kaip
išrodo, Neteisybė y\i,
Rat'jslavov pasakė, kad L'ulgaiirusai pradeda pusėtinai
taisytis,
nuo
nes
Vokietijos po
apart apielinkių Dvinsko iv ja gausianti
$100,0(^0
kiekvieną
mėnesį po to,
vokiečiai
fronto,
Yolyniaus
nepraneša apie jokius savo laimėjimus, kaip ii pradės karę.
o
sulyg pačių vokiečių pranešimo,
Londonas.

visose kitose vietose rusai atakuoja, priversdami vokiečius gintis.

Rusai, užatakave

von

Hindenbur-

SULAIKĖ TALKININKUS.

Londonas.
narsumas

Talkininkų atakų
Prancūzijoj ir Belgijoj

sumažėjo ir matomai vokiečiams
pasisekė sulaikyti, bent tuom tar37 verstų atgal, pusėtinai išlygino pu, tolimesnį talkininkų veržimąkokį savo
fronto liniją, kuri dabar bėga si.
pri- nuo Dvinsko beveik
tie>iog į pie-

sirengimai.
"Keturalypės sandaros (talkininkų) viešpatijos, kuries laiko arti
širdies bulgaru tautos aspiracijas,
daug sykiu persergėjo-M. Radoslavoviį (bulgaru premierą) kad bile kokis nedraugiškas žingsnis
prieš Serbija bus skaitomas kaipo
žingsnis prieš visus talkininkus.
Užtikrinimai, kokius dave Bulgarijos kabineto galva, atsakydamas
Į šituos persergėjimus, nesutinka
su dabar
įvykusiais faktais.
''Atstovas Rusijos, kuri yra surišta su Bulgarija nepanaikinama
atmintim paliuosavimo Bulgarijos
vis dar kala j austro-vokiškas ariš-po turkiškos vergijos, negali samijas.
vo
buvimu Bulgarijoj patvirtinai
Toks yra vokiškas pranešimas.
prisirengimų užpuolimui ant slavu
Rusų oficialis pranešimas vienok ir talkininkaujančių tautų.
tvirtina, kad rusai taipgi turi lai- "Todėl Rusijos ministeris (atmėjimų ir kad keliose vietose, stovas) gavo paliepimą apleisti
ypač Vilniaus gubernijoj, r^sai Bulgariją su visais legacijos (atatmetė vokiečius ant keliolikos
tovybės) tarnais ir konsuliais, jeiarba net kelių dešimčių verstų
gu Bulgarijos valdžia j dvidešimts
atgal.
keturias valandas nepertrauks viešai ryšių su Rusijos ir slavų prieVOKIEČIŲ NUOMONĖ
šais ir jeigu ji tuojaus neprašalins
APIE HOLLANDIJĄ.
aficierų, priklausančių prie armijų
BELGIJĄ IR LENKIJĄ.
tų valstijų, kurios dabar kariauja
Berlinas. Dr. Ąlfred Zimmer- su talkininkų viešpatijomis."
man, kuris yra augštu valdininku
Sykiu su žinia apie Rusijos ulvokiečių užrubežio reikalų minis- timatumo pasiuntimą Bulgarijai,
terijoj, pranešė, ką Vokietija ma- ateina- pusiau-oficialė žinia apie tai,
no daryti su
Hollandija, Belgija ir kad Bulgarijos premieras Radoslavov vėl užtikrina, buk Bulgarija
Lenkija.
Dr. Zimmermanas užtikrino, kadi negrąsina nei vienam savo kaimyHollandijai e>ą nėr ko bijotis Vo-' nui, ir jšreiškia vilti, kad ramiu bukieti jos. Vokietija esą Hollandi- du dar galima bus susitaikinti taip,
I1
i

gą

je,

tus

apielinkėse

Vileikos ir Glubokokur vokiečiai tapo atmesti .ant

net

Galicijos

iki Pinskui ir toliaus iki
rubežiaus.

Talkininkų

orlaiviai

bombardavo iš oro didelę vokiečių tvirtovę Metz. Daugiaus ne-

BULGARIJA VOKIEČIŲ
PUSĖJE.
Londonas.
Londono
cialokose sferose, matomai,

BOMBARDAVO METZ.

Paržyius.

gu
ofi-

40

sunkių bombų

tapo

nu-

mesta.

jau
RUSAI UŽPULDINĖJA
vilties, kad Bulgariją pasiseks pritraukti talkininkų pusėn,
LIETUVOJE.
Londonas. Ateinančios iš Pearba bent palaikyti ją neuirališką.
Apie tai viešai pranešė Anglijos trogrado žinios parodo, kad rusai
užrubežio reikalų ministeris Sir pradėjo ofensyvą (užpuolimą) beEdvvard Grey, kalbėdamas parlia- veik rni ištiso fronto Lietuvoje
mente. lis pasakė, kad vokiški ir ir Kuršėje.
Vokiški pranešimai
aficierai
kad
rusai visu frontu
austrų
atvyko į Bulgari- pripažįsta,
kad
bet
vają,
apimti bulgarų armijos
atakuoja,
tvirtina, kad šitie
ir
kad
atakai
tas
atmušti
su dideliais
dovystę
tapo
atsikartoja
pats,
kas buvo pernai Turkijoj. Todėl nuostoliais.
galima tikrai iš to išvesti, kad Bulgarija galutinai perėjo kaizerio punustota

sėn ir kad

!S AMERIKOS;

karė Balkanuose neiš-

vengiama.
Sir Grey pranešė, kad talkininkai padės visas savo jiegas, idant

ŽEMĖS

DREBĖJIMAS.
Francisco, Cal. Kaliforprigelbėti Serbijai ir Grekijai.
Pranešama iš Atėnų, kad bulga- nijoj, l'tab ir X c vadoj spalio
rų kariumenė i- Sofijos slenka lin- 3 d. davėsi jausti gana smarkus
kui Serbijos rubežiaus, o kiti bul- žemės drebėjimai, kurie jautėsi
garų pulkai yra siunčiami linkui ir Britiškoj Columbijoj. Nors jie
Grekijos rubežiaus.
nedug nuostolių pridirbo, bet la»
!)ai išgą/.idno žmonės.
San

BULGARIJOS ŽMONĖS
NENORI KARĖS.

AUSTRIJOS AMBASADORIAUS UŽVADUOTOJAS.
Washingtcn, D. C. l'žvaduo-

Laikraščiui
Petit
Paryžius.
jo korespondentas iš Butelegrafuoja sekančiai: toju Austrijos ambasadoriaus Dr.
"Bulgarų kareiviai bėga iš savo Dumba, kuris už prasižengimus
pulkų dideliame skaitliu j e ir &!e- prieš Suvienytas Valstijas tapo
Parisien
cbaresto

r

atšauktas,

tapo paskirtas baronas mvniškas triobas. Expliozija užliricli Zvvicdinek, matyt suvokie- mušė 53 žmones, tame 33 baltįtėjęs cechas. Dumba gali išva- spalvius ir 10 negrų; skaitlių sužiuoti, ties Anglijos valdžia, susi- žeistų paduoda ant 200 suvirsima.
tarusi

buvo kun. Malinauskas. Parapijai laiką ir
pinigus praleidžia kazysusideda iš 54 šeimynų ir 47 pa-! riavimui, girtuokliavimui
ir pešvienių. Imant omenių parapijonų' tynėms. Su laikraščiais

skaitlių, bažnyčia

jo kelionės namon talkininkai nekliudys, kelionėj Austrijos priešai jo neužkabinės.

išnaikino du namų blioku.
PRAŠALINO

KONSULĮ.
SuvienyBavarijos
VOKIŠKĄ PATRIOTIZMĄ. sostinėj Mucnchene, Thos. Gaffiš \Vasbingtono palieKanados pačtas už vokišką pa- ney, gavo
iš gero neva noro nuo tarpimą
Kanadon
uždraudė
triotizmu
11, stės
arba bus valleidžiamus
siuntinėti
Chicagoj džios pasitraukti,
už nemokėjimą
prašalintas
vokiškoj kalboj laikraščius "Illi- bešališkai
užsilaikyti ir kalbėti
nois Staats Zeitimy" ir '"Abendapie
dabartinę
karę.
Paskutinis \ienok yra ne

Washington, D. C.
LAIKRAŠČIAI NUBAUSTI UŽ tų Valstijų konsulis

bet žydų leidžiamas,
dabar bent vokiškam patriotizme pralenkia ir Staats Zeitung.

nors

STREIKAI

AMUNICIJOS

DIRBTUVĖSE.

po Illinois vaišiją, man
Vakaras. Rugsėjo 26 d. vietinis
teko susitikti su keliais lietuviais Teatrališkas
Ratelis, gyvuojantis
drutuoliais. {žymesniuosius iš jų- po TMD. 17-tus
kuopus čarterių,
jų norėčiau čia trumpai aprašyti. statė
"Valkata."

scenoje veikalą
Vieną jųjų susitikau, lankydama-J Vakarą atidarė Teat. Ratelio 1 ;rsis Springfield'e, Illinois valsti-l mininkas,
p. V. Sabaliauskas, pravardas ir pa- kalba, kurioje aiškino
jos
Jojo
patį veikalą
sostinėje^
vardė: Pranas Juškauskas. Tai ir
kalbėjo apie Teat, Rateiio veiki\ eiksmų
> ra vyras dar tiktai 23 metų. Ji- mą.
protarpiuose buvo
sai dirba anglių kasyklose. Padekliamacijų. Publika užsilaikė
žiurėjus j Juškauską, rodosi, kad ramiai ir liko. matomai, vaidinimu
matai prieš save geležiuj vyrą— užganėdimata. Patsai
veikalas vitaip tvirtai ir gerai jisai yra su- siems labai patiko.
dėtas. Jisai lengvai, tarsi plunkTeatrališkas Ratelis su.-itvėrė
snas, kilnoja, paėmęs nuo žemės*
rugsėjo 8 d. 1914 m. o dabar

NELAIMĖ KASYKLOSE.

Lansford. Pa.

Anglių kasykLefiigh Coal & Navigation
Co. nugriuvo kasyklų ola ir užbėrė 11 darbininkų. Ar
pasiseks
juos gyvus atrasti, nežinia. Prie
gelbėjimo darbuojasi be perstolose

pasta-

Cleveland, O. Vokiečių sukurstyti, sustreikavo 600 mašinistų jimo su atmainomis per 12 dardirbtuvėse Automatic Maciūne
V
bininkų. kurie stengiasi užgriuvuDirbtuvėse tose dirba ma- sius atrasti.
Co.
šinas dirbimui šrapnelių ir kito#

kios kanuolėms
VĖL
SU

amunicijos.

MĖGINIMAS BEVIELINIO TĖLEFONO.

Ncw
roma

Brownsville,

Texas.

BALKANŲ ŽEMLAPIS.
Čia žada netrukus užvirti naujos karės liepsnos.
Juoda velyeia
parodo vietą, kur yra surinktos teutonų jiegos, kad persimušti per
Serbia ir Bulgariją.
TaikĮnBtkai išsodino kariumenę mieste-; Salo-

ANTRAS

BESIŠAUDYMAI
MEXIKONAIS.
Prie

York,

čia

N. Y.

mėginimus

Dar vis danuo dideliu

tolumų susikalbėti bevieliniu

yra

nėjant

post."

vokiečiu,

sunku

labai no-, prie jųjų prieiti.
maža.
Girdis. | Darbai čia eina
jau šiek-tiek
goriau.
J. K. K—as.
IŠ E. ST. LOUIS. ILL.
j
IŠ SO. OMAHA. NEBR.
Lietuviai drutuoliar.
Bevaži-

Prancūzija, pranešė, jog Nuo expliozijos užgimęs gaisras

su

nika

(apačioj žemlapio).

-"

te-

geležinkelio rėles. Didumo to- tė scenoje
jai\ ketvirtą veikalą.
kio, kaip žinomasai lietuvių risti- Statyta toki
veikalai, kaip "Ponas
Icas Žilinskas, tiktai sunkesnis, nes ir
Mužikai," Malūnininkas ir Kasveria 240 svarų (Žilinskas sveria
minakrėtis," ir "Genovaitė." Raapie 220 svarų). Jisai yra labai šykis Ratelio
vaidintojams >ekasi

diktas,

tačiaus neriebus.

Diktu- vis

yra

tokio tvirto

Juškauskas
sudėjimo, kokį

IŠ DARBO UUKO.

—

jįjj^rašo

LIETUVOS.

komitetais

LIETUVIAI AMERIKOJ.

1$ VISUR.

jtalikais

buvo

neperdaugiausia,

žmonių

bet į šokius
tarp lietuvių sunku užtikti.
susirinko pusėtinas būrelis.
VieAntras pažymėtinas liet .vis dru- tos lietuviai
paprastai rengia batuolis-ristikas Antanas Ačas. Į jįjį lius. Jeigu
pelno nuo tokio ba-

Me.siko ruhcžiaus mexikonai vėl lefonu. Antrą kartą
mėginta suvertėtų atkreipti atydos. Tarp
šaudė per rubežių į Suvienytų sikalbėti nuo" Amerikos Atlantiko San Fraucisco, 2,500 angį. mylių atsišaukimai, kuriuos dalįs po viMatomai nuo "Keleivio" ko- amerikonų jisai yra žinomas varatstu.
Balsas buvo gerai girdė- są Lietuvą.
šituose atsišauki- respondento prašyti prirodymų du "lietuvių Galiotas." Jisai yra
Val.-tijų kariumenės patrolę prie pakrančių su IIa\vaii salomis ir
tis. Dabar manoma
traukėsi
tas
Laferia.
įtaisyti be- muose žnionės prašomi nebėgti yra tiek pat; ką nuo nuogo prašy- taipogi tokio didumo, kaip ir ŽiKesišaudymai
gerai pasisekė. Toluma nuo
Šūviai vienok Atlantiko
valandos.
pusę
pakrančių į Havvaii sa- vielinį telefoną skersai Atlantiko nuo vokiečių, bet likti žemėje ir ti marškinių, nes iš kur jis juos linskas. Kaipo ristikas, jisai paamerikonų neužgavo; ar ameri- las yra 4,600 mylių, taigi toliau clidjurį, kad galima butų kalbėtis turtą ir dagą išgelbėti nuo rusų duos, kad pats neturi.
sižymi dideliu teisingumu. Jojo
tarp Europos ir Amerikos.
koniški kareiviai nepataikė taip- negu iš Amerikos
sunaikinimo. Susirinkimas ištarė Todėl-gi, dabar aiškiai mato- jokiu budu nepapirksi. Už tai
Europon. Dabar gerai pasisekė susikalbėti nuo
lietuvių atstovams Valstybės Du- na, kad ponas pseudonimas—Pra- amerikonai jįjį vadina "fair
gi i mexikonus—nežinia.
Atstovai
||
rusų
išdirbysrnoje didžiausi nepasitenkinimą, nas Ilgunėlis—yra melagis: to- \vrastler" (teisingas ristikas). Jistacijos Arlington su stacija Pearl
tės išrinko nuo
savęs atstovu kad jie neužtarė lietuvių tautiš- liaus-gi, šmeižikas ir
VETERANŲ PARODA.
Harbor, nors vietos tos viena nuo
blogos va- sai Kaciaisiai ritosi Coliseum svei
Washington, D. C. 50 metų kitos yra toliau negu New Yorkas ciesorystės tarybą tulą VVein- kuosius reikalus Dūmoje. (Tas lios žmogus.
P. A. Deltuva. tainėje, Chicagoje, su garsiu itaTai pirmas žydas, neteisybė. Ir tokio nutarimo nesukaktuves apvaikščiodami, na- nuo Londono, Paryžiaus arba Ry- stcin, žydą.
lų ristiku. Niekas iš lietuvių tarni n&s karės veteranai prieš pre- mo. Po karei todėl visi tie Eu- kuris bus nariu augščiausios val- galėjo buti, nes dūmos atstovai,
IŠ LAWRENCE, MASS.
čiaus apie jįjį tuomet
nežinojo,
diškos įstttigos Rtrsijoje. Jo iš- kiek
galėdami gynė. Durna dar- Šimkaus
nes jisai buvo
zidentą VVilsoną marsavo paro- ropos miestai bevieliniu telefonu
pasislėpęs
po vardu
bus
atsilankymas.
Jau
G. Miner. Vietos ristikai nelabai
doj. ^iuom kartu pro prezidentą bus sujungti pastoviai ir nuo to- rinkimas, sakoma, parodo, kad ru- gi pripažino reikalauti Lietuvai keli mėnesiai laiko,
kaip apie p.
sai ištikro
tauo 50 me- kios milžiniškos
reikalauja
veteranu,
Susirinlygybės
autonomiją.
20,000
"Liet.").
praėjo
tolumos žmonės
Šimkų yra rašoma ir kalbama. Bet nori eiti ristis su juom, nes ištų ir tikybų.
kimas dar nutarė daugiau lietutu atgal, užsibaigus naminei ka- galės susikalbėti.
vietos lietuviams p. Šimkaus ne- veržti iš jojo pergalę yra labai
vių sušaukti didin susirinkiman, teko
rei, prieš prezidentą Johnson marmatyti nei girdėti jojo pra- sunku. Jisai sutinka ristis su
|| Londone atsibuvo miesto ma- kaip veik karės situacija dar labšavo 200,000 karėj dalyvavusių
AUKOS PASKUTINĖS
kiekvienu, nežiūrint, ar jojo priejoro rinkiniai. Išrinktas tapo Sir jau paaiškės. Susirinkimas dar kalbų.
šas butų lengvesnis ar sunkesnis
AUDROS.
karei*;ų, tai iki šiol jų liko jau
buvo
Kaip
"Lietuvoje" minėta,
Charles Cheers \Vakefield. Lon- pažymėjo,
katik dešimta dalis ir tie pats be
už
jog
valdžia,
rusų
jįjį.
New York, N. Y. Dabar
rugsėjo 24 d. Šimkus kalbėjo ir
pra- dono miesto majoras (Lord ma- rės
atsitikimų spaudžiama, pa- pas mus. Su nekantrumu laukė- Antanas Ača yra kilęs il Kauno
lazdų vos paeiti galėjo.
nešama, jog laike paskutinių yor) turi labai
didelę politišką staruoju laiku lietuviams labai me tos
dienos. Sulaukus vaka- 'gub., Raseinių pavieto, Skaudvilės
vėtrų valstijose Louisiana ir įtekmę.
VĖTRA.
bet nei viemeilinga
pasirodžiusi,
ro, būriai vyrų, moterių ėjo iš- parapijos^ Aigladegių kaimo. Jau
Mišsissippi žuvo daugiau žmonių,
nas per tai nesiduosiąs mulkini
New Orleans, La. Rugsėjo 29
svečio pasakojimų apie Lie- iš mažens jame apsireiškė nepagirsti
negu išpradžių manyta.
Sulyg || Suvienytų Valstijų valdžia tis," nes ypač lietuviai gana padieną šitose apielitik<*e lygiai dabartinių
prasta jiega. Amerikon atkeliavo
tuvos vargus ir nelaimes.
žinių, žuvo 149 žmo- per savo ambasadorių Konstanties jūrėmis, kaip ir ties sausžetyrę, kaip ilgai rusų meilingumas
18 metų amžiaus.
nės; apart to yra dar 106 žuvę, tinopolyj
Išpradžių apie
Septintą valandą vakare žmonių
pranešė Turkijos val- truko."
rniu, siautė vėtros, kurios daug o
metus dirbo skerdyklose K. St.
5
buvo
susirinkę
105 prapuolę, su kuriais dar džiai, kad ji
svetainėje
j
500.
(Ar šita? "Nationalzeitungos"
sulaikytų armėnų
nuostolių pridirbą. Užmušta du nežinia, kas atsitiko.
Louis. Paskui 4 metus jisai dirPrakalbos prasidėjo 8 vai.
P>e abejo- skerdynes, nes Amerikos
publika korespondento pranešimas visuo"bo anglių kasyklose. Po tam
žmones, o daug sužeista; bet be nės ir
buvo
didelis
skaitapie
Klausytojų
paskutinėj skaitlinėj, jeilabai sujudinta
krikščionių se puilktuoše teisingas, negalėjo- lius. Poną
abejonės aukų yra daugiau, tik gu ne visi, tai bent didesnė da- yra
5 metus jisai laikė saliuną.
Tas
galima
Šimkų
pripaskerdimu
ir
me
santikiai
tuom
geri
tarpu Jar Ištirti. Red.). žinti
tarp
apie tai žinių nėra. .Materiališ- lis,
ir
jam
nepatiko,
jisai
geriausiu
sugrįžo
į
yra žuvusių.
kalbėtoju, kokj
Amerikos ir Turkijos gali pa(Jš ."Dabarties")
kus nuostolius skaito milionais
Amerikos lietuviai kuomet nors anglių kasyklas, kame turėjo gerą
gesti.
doliarių. Mieste «-Kew Orleans
savo tarpe.
Šiądien mums darbą. Jisai yra 6 pėdų augščio
Dar Naujas Lietuvių Laikraštis. turėjo
ir sveria 223 svarų. Dabar
išdaužyta langai ir stogai nulabai-labai
tokių
reikia.
kalbėtojų
yra
|Į Karė Vokietijoj atsiliepia ant Rusų laikraštyje Rieč randaplėšti ; daug namų yra sugriautų.
34
metų amžiaus. Pirmu kartu
Ponas Šimkus pirmu kart kalparapijų, nes kunigams ir pasto- me žinią, kad Petrograde pradėjo
Audra išnaikino geležinkelių pybėjo apie lietuvių bėgimą iš Su- jisai ritosi 1913 metais. Jisai yra
riams kaiėn išėjus, parapijom? eiti naujas
New
Conn.
Britain,
Čia
lietuvių laikraštis varlabai lėtas ir niekam
limus, o vėtra išvartė telegrafų
praį akis tievalkų ir Kauno į Vilniaus guberPetrogrado' Balsas.
ki mba. Tai
stulpus, todėl ir miesto susinė- sidėjo visa eilė streikų, kurie pra- pritruko dvasiškių vadovų. To- du
mandagus
niją.
vaizdas,
vyras, kuMintyse
gime
kaip
sidėjo tuojaus vienas po kitam. dėl sumanyta sužeistus aficierus Mums dar neteko jo matyti.
simai pertaukti.
risai visuomet šypsosi.
su ašaromis atsisveikinlietuviai,
RistynėT ame pačiame
Rugsėjo 16 d. sustreikavo P. F. pamokinti teoliogijos ir jiems palaikraštyj pra- dami sų
se jisai
pasižymi,
ir
savo
tarp
kit-ko,
numylėtais
laukais,
KUŽIURIMOS EXPLIOZIJOS. Corbin Annex Steel \Vorks. Dar- vesti aprūpinimą parapijų ir pa- nešama, kad Lietuvių Draugija
kad niekuomet
su ap- tuom,
grįčiomis,
turtais,
nesupyksta.
skyrėsi
Daugelis dva- nukentėjusiems dėl karės šelpti
Dirbtuvėse bininkai reikalauja didesno už- mokslų sakymą.
Paterson. N. J.
Po Kalėdų 1916 metais žada atgyventais savo lizdais.
Metallic Cap \Vorks of tbe Du mokesčio. Rugsėjo 17 d. sustrei- siškių žuvo jau karėj, o naujųjų persikėlė iš Vilniaus į miestą
važiuoti
Chicagon ir persiimti su
Pertraukose rinko aukas. SuPont de Nemours Povvder Co. kavo New Britain Machinist Co. neatsiranda, nes labai sumažėjo Polocką (Rygos gatvė, namai
lietuviais ristikais, jeigu
Cliicagos
su
centais.
Antru
skaitlius einančių į kunigus. 15 Riežnikovo).
Iš to matyt, kad rinko—$165
nuo nežinomos priežasties atsi- Darbininkai pareikalavo, kad bukart p. Šimkus kalbėjo apie lie- tiktai bus proga. Iš pasikalbėjitiko smarki expliozija, kuri už- tų dirbama tik 8 valandas, o mo- metų atgal į kunigus 5jo ant 100,- Lietuvių Draugija nutarė buti
tuvių dainas ir apie tai, kas yra mo su juom sužinota, kad jisai su
000 pastorių vaikų 11,344, o
1912 kaip galima arčiausiai nuo savo
mušė vieną darbininką ir 14 sun- kestis butų tokia, kaip už ic vai.
dailė. Užbaigdamas savo kalbą, mielu noru pasiristų ir su kitais
metuose teoliogijos universitetų krašto, kad patogiaus
kiai sužeidė, iš jų 9 sužeisti la- darbo dieną.
šelpti savo kvietė
lietuvius po karei grįžti j įžymiais lietuviais ristikais. Ypatin20
d.
Šita draugija prasustreikavo North fakultetus visoj Vokietijoj lankė vientaučius.
Rugsėjo
bai .sunkiai, gal mirtinai.
Toj
Atsisveikindamas -su gai jisai norėtų kuomet nors susiLietuvą.
tik 283 pastorių vaikai ant 100,- dėjo steigti dabar savo
skyrius
pačioj dirbtuvėj kelios dienos at- Judd Mfg. Molderiai reikalauja
klausytojais,
jisai sakė: "Iki pasi- griebti su Žilinsku, jei proga paRugsėjo 000. Kaimuose, dėl stokos pa- tose sriet050, kur daugiausia lietugal taipgi atsitiko expliozija, ku- didesnio užmokesčio.
matymui. nes tikiuosi, kad su- sitaikintų. Vietos anglų spauda
randasi.
Petrori užmušė 4 žmones.
Minėta 21 d. sustreikavo Vulcan Iron storių daug bažnyčių reikėjo už- vių-pabėgėlių
ir priskaigrįžę
į Lietuvą, pasimatysim ir' labai daug apie
kompanija dirba amuniciją talki- Works Co. Dirbtuvės molderiai daryti, arba kelias parapijas krū- grade tam tikslui susitvėrė didelė laisvai dainuosime lietuviškas dai- to jįjj prie geriausių apielinkės
von
šelpimo
sujungti.
miestuose
draugija;
ninkams, todėl manoma, kad ex- reikalauja didesnio užmokesčio.
ristikų.
nas!"
Rep.
22
d.
Pskove,
sustreikavo
Rugsėjo
Union
Dorpate (Jurjeve), Mopliozijas gimdo vokiečiai darbiPonas Šimkus surinktus pinigileve ir kituose žadėta atidaryti
Mfg. Co. Molderiai reikalauja
ninkai.
IŠ CICERO, ILL.
gus paliko vietos komitetui, kuris
tos draugijos skyriai.
!didesnio užmokesčio. Liko pranuo karės pradžios
yra susitveręs,
Lietuvių mokykla. Pa? mus
šalintas iš dirbtuvės bosas už tai,
AMERIKOS AIRIAI EINA
Maskvoje atsibuvusi rugpjučio
ir gana gerai darbuojasi aukų rin- jau senai tartasi ir kalbėta
18 ir 19 d. rinkliava davė apie
kad ėmė pinigus nuo
apie
SU VOKIEČIAIS.
darbininkų.
kime.
Gailutis. tai, kad reikalinga įsteigti Cicero
25,000 rublių sušelpimui pabėgėNew York.
Atsibuvo čia di- Rugsėjo 24 u. sustreikavo Corbin
miestelyje lietuvių kalbos bei rašdelis vokiečių susirinkimas, su- S(zrcw Corp.- Visi darbininkai, LiETUVIŲ SUSIRINKIMAS lių. Dabar ta suma tapo padaIŠ KANSAS CITY. KANS.
to mokyklą.
Apie tai buvo ir
linta sekančiai: rusų ir lenkų košauktas surengimui protesto prieš vyrai ir merginos, reikalauja diVILNIUJE.
laikraščiuose
Bažnyčios
pašventinimas.
desnio
rašyta. Tas galop
mitetams po 30%, latvių ir lietuRugužmokesčio.
Darbininkai
davimą paskolos talkininkams,
12
d.
vietos
atsidarė rugsėjo 30
lietuviai
įvyko.
sėjo
katalisužeidė
Jinai
du policistu.
vių
vedantiems karę su Vokietija.
-po 18% ir žydų
Berline einąs vokiečių laikraštis
kai
d.
vietinio
turėjo
didelę
komitetui 4%. Lietuvių komitelietuvių knygyno kamiškilmę. DalySusirinkime didžiausią nekcntimą
28 d.
"Nationalzeitung"
rugpjūčio
Kas
nori tą mokyklą lanvaujant
slabaryje.
įvairių
tautų:
lenkų,
tas, reiškia, gavo apie 4,500 rubSchenectady, N. Y. Milžitalkininkams parodė žymus airių
atspaudžia sekantį savo koresponir
atsilanko
kyti,
drauvokų,
kroatų,
tegul
anglų
niškose vietinėse dirbtuvėse "Gekitų
į Cicero Lieveikėjas OLeary, užmiršdamas,
dento laišką nuo sienos su užrašu lių.
liko
gijoms,
tuvių
Viešą
pašventinta
neral
Electric Conipany" iškilo
Knygyną, kurio antlietuvių
kad už airių reikalus ir jų laisvę
Lietuviai ir karės situa"Rusijos
šv.
rašas
Kazimiero
So. 48th ct.
Pašvenyra:
didelis
1500
bažnyčia.
streikas. Darbininkai reine vokiečiai, bet francuzai kraucija."
Vilniuje
pirm
kelių
atliko
dienų
Mokslo
\Yard.
tinimą
Trokštantis.
vyskupas
ją liejo. Smarkiai jis užsipuolė kalauja jvedimo 8 valandų darbo, bUVo slaptas lietuvių
supolitikų
Tarp
daugelio
šiose
dvasiškių iškilmėje
dirbtuvėse dirba
ant
laikraščių, pritariančių tal- paprastai
sirinkimas, kur aptarta, kaip lietudalv\avo ir lietuvis kun. Jonaitis
IŠ KINGSTON. PA.
apie 16,000 darbininkų. Koks viai
kininkams.
IŠ ROCKFORD, ILL.
turėtų atsinešti į dabartinę
tam tikslui iš So.
Vakaras.
skaitlius darbininkų sustreikavo
Darbai. Rugsėjo 19
t atvykęs
Omaha,
^arės situaciją. Susirinkusieji nu- Neturi prirodymų. "Keleivio" Xebr. Jisai ir pamokslą
d.
čionai
kol-kas
tikrai
pasakė.
nežinia.
parengta vakarą, kame
Čia dir- tarė
NELAIMĖ ANT
nepraleisti šito momento ne- Xo. 31,, šių metų tilpo korespon- Vietos anglų spauda šį atsitikimą aidinta "Genovaitė."
Vaidinimas
GELEŽINKELIO.
įbo daug lietuvių.
išsirupinus kiek galint tautai nau- dencija iš Rockford, 111., slapyvar- labai plačiai aprašė, suteikdama gražiai
atlikta, ir vaidintojus už
Pa.
Philadelphia,
Tunelyj
dos iš dabartinės politiškos situa- džiu Prano
Ilgunėlio. Joje buvo sąryšyje su apvaikščiojimu ir vaidinimą reikalinga pagirti. PaPhoenixville & Reading geležincijos. Nėsą abejoti, jog vokiečiai, pasakyta kad. tautininkai su ka- pluoštelį žinių aplamai apie vietos -tcbčtina tai, kid vienas
vaidinkelio traukinis įbėgo j pulką taikurie jau dabar didžiausią Lietubuvo parsikvietę Dr. Šliu- lietuvius.
ran- toju p. J. Nevulis, net keturias
Naujoji
bažnyčia
sančių kelią darbininkų ir 6 užvos dalj užėmė, visą Lietuvą užpą, kad socialistams "smūgi'' už- dasi prie 8-tos ir Grandvievv gat- roles atliko, ir
negalima jam užmušė. o ii sunkiai sužeidė." Visi
Į] Privatiškos žinios, gautos itnsią. Lietuviai turj tatai ome- davus. Dr.,,Šliupui prakalbos bu- vių. Vietos
kad jos butų blogai atlikmesti,
lietuvių
parapijos
buvo
ne
amerikonai, Rerline, praneša, kad gyventojai nyje turėti.
nukentėję
Susirinkusieji suta- vo surengtos tuom tikslu, kad klebonu yra kun. Tamoliunas, t >s. Vakare
bet ateiviai.
paclebėfa vienas blosa|os Ceylon (Azijoj) buk sukilę rė Lietuvos gyventojus kiek ga- kiek aukų parinkus nukentėju- kurisai čia darbuojasi nuo šių me- gas ir nupeiktinas
dalykas: laike
{5rieš Angliją ir kad buntas esą lint supažindinti su dabartinės si- siems nuo karės
Lietuvoje. "Lie- tų birželio mėnesio. Prie grei- vaidinimo kai-kurie buvusieji užGAZOLINOS EXPLIOZIJA. tęsiasi ten jau nuo birželio mėtuacijos svarbumu. Pirm visako tuvos" No. 34 buvo pareikalauta, to bažnyčios užbaigimo jisai
pri- scenyje kaišiojo savo galvas sccArdmore, Okla. Nuo kibirkš- nesio; apie 200 sukilėlių, sakoma, reikia tuomi rūpintis, kad lietu- kad
tą savo tvirtinimą prirodytų dėjo daug darbo. Naujasai kle- non
taip, kad visa publika galėjo
ties, išlėkusios nuo ėjusio darbi- sušaudyta.
siai rusų agentų kiršinimams pasi- faktais iš kur jis tai žino, ir duo- bonas
pasirodo darbščiu naujo- juos matyti.
ninko, užsidegė 300 bačkų gazopriešintų ir vokiečių kareivius vi- ta laiko iki rugsėjo 15 d. šių me- sios parapijos vadu. Parapija yra Žmonės čia
matyt nelabai paiflinos.
Explioziją beveik išgrio- ![ Praeitą savaitę bevieliniu te- soje Lietuvoje maloniai sutiktų. tų. Laikas jau
perėjo, o p. pseu- sutverta nuo gruodžio mėnesio so vakarų. Mažai ką ir laikrašvė geležinkelio stotį ir kelias kai- lefonu kalbėta iš Was.hingtono
nutarta
4 Susirinkime
atspausti donimas tyli.
[912 m.
Pirmuoju jo3 klebonu čius jie teskaito. Dauguma savo

IS

geriau ir geriaus.
Paskutiniame vakare

mą sudaro raumenjs.

liaus atlieka kokia 25 arba 30 doliarių, tai skaitoma, kad gerai pelnyta. Teat. Ratelio vakaras davė
gryno pelno anie $80.00. Vietos

lietuvių dauguma prijaučia Teat.
Rateliui ir noriai remia
jojo veikimą. Tas matyti iš žmonių
lankymosi j rengiamuosius vakarus.
Lietuvaiti'.
Žinios.

tuvoje"

Prieš kiek laiko "Liebuvo rašyta apie tai. kad

kai-kurie vietos lietuviai buvo įtariami vagystėse. Dabar susiduriavėl

ma

panašiu dalyku.

su

sėjo

Rug-

27d. 33-je gatvėje, kuri
yra
išimtinai lietuvių apgyventa, buvo
didelis judėjimas.
Daryta didelė
krata.
Vienuose namuose

policikojomis.
detektyvai
ir, išvedę lau-

ja

verčia viską augštyn
Kituose namuose vėl

areštuoja lietuvius
kan, sodina į automobilius.
Visoje gatvėje didžiausis sujudimus.

Nesuprasdamas, kame dalykas, as
pasiklausiau, kas atsitiko. Man
atsakė, kad vėl išlaužta karai ir
išvogta drabužių, kuriuos randą
dabar pas lietuvius. Tarp
kitų likosi suareštuoti Mat. Butkus. St.
Konskis ir jonas Kuslikas.

Jeigu
taip tęsis toliaus, tai vietos lietuviai neužilgo nekokį
vardą teturės
tarp čionykštės kitatautiškosios visuomenės.

Gėda. kad lietuviai užsiima tokiais negražiais darbais!
Pas mus vaikai labai serga dif-

terija.

Toji liga pradėjo siausti
ir tarp vietos
lietuvių vaikų. Namai, kame yra sergančių difterija,
turi duris apklijuotas raudonais

persergėjimais.
Lietuvių apgyventoje apielinkėje raudonai apklijuotų durių nemažai.
Ž. Ki'.niii-tis
IŠ SEATTLE. WASH.
Vakaras.
Rugsėjo 5 d. (Vėlai
prisiųsta. Red.) LSS. 182-ta kuopa parengė vakarą, kuriame vaidinta trijų veiksmų veikalas "Paskutinė Banga" iš laikų 1905 metų
revoliucijos Rusijoje. Vaidinimas
gerai nusisekė. Ypač gerai vaidino p. A. Boguslauskas, p. K. Z\\-

ikauskas

ir

p-lė

Eva

Tunyliutč.

Apart vaidinimo, buvo dekliamacijų ir šiaip įvairumų. Prakalbą
pasakė advokatas Kazys Kraučiunas, apie karių priežastis 'ir jųjų
prašalinimo budą. Kalbėtojo trįs
jaunučiai jo vaikai: Kazys, Aglė ir
Julija, patiekė keletą gražių muzikos gabalėliu ant dviejų smuikų ir
piano. Pabaigoje buvo šokiai, nusitęsę

ikt

vidurnakčiui.

atsilankė gan dikta> būrelis. Buvo ne tiktai vietinių, bet
ir atvažiavusių iš Tacoma, \Vash.
Publika vakaru liko matomai už-

Žmonių

ganėdinta.

Pelno liko apie S10.
Vienas ten buvusiųjų.

IŠ SHEBOYGAN, WIS.I

Mokykla. Prakalbos. Darbai.
Rugsėjo 28 d. čia atsidarė moterių mokykla, kurioje žadama mokinti po du vakaru j savaite: utarninkais ir ketvergais. Bus mokinama apie namų švarumo užlaikymą ir valgių virimą.
Taipgi bus

skaitymo ir rašymo.
10 d. bažnytinėje svetainėje buvo prakalbos, kuriose
kalbėjo net penki kalbėtojai. Visi kalbėjo apie moterių organizamokinama

Rugsėjo

Prakalbas rengė moterių
vimą.
susivienijimas. Moteris čia susiorganizavo pora mėnesių atgal.
Iš

pradžių susitvėrusioj i organiza-

f

cija puolč žemyn. Dabar, kaip jaustusi nei nutsų poeta, kurisai
rodosi, dalykai pradeda eiti geryn. sakė: "NVveskie, vaikine, neveskic
Darbai čia gerai eina. tačiaus iš pačio.-." Xosery! Jie, musų vaikitur atva/iavu-.iani darbas sun- kinai, -ako, kad
daug geriau yra
ku gauti.

1

Minersville, Pa.

ges tus organizacijos organizato
sumušė riu kontestas dėlei nauju narių

Pasibaidęs arklys
Kupčinsko automobiliu, prirašinėjimo. I'a^eknus
vO'iaus pagarsinti.
sužeisdamas joj.» šoferį.
—

^

buti apsivedu>iam.
Turbut nie
f. K ii d i r ho. kuomet jie taip tvirtai nesilaikė

lietuvio

Hazleton, Pa.

j tokius

Brid&cvillc. Pa.
Anglių kasykloje krityligonbu* mens

nuomonės, kaip šiais metais,
IŠ UTICA, N. Y.
j Ir todėl juos apėmė savo rusieKuone kiekviePolius. Rugsėjo 25 d. Saldžio j apsivedimu liga.
nas -tengiasi susirasti sau
pačiulę
bačia
buvo
svetainėje
parapijinis

či(» po 5 mėnesiu buvimo tenai
St. Marbuėiui vagis pavogė pa- gį

liui

skutinius $52.

lluvo ir

bari-

Susirinku- ir

Ką

pradėti šeimynišką gyvenimą,

sieji gražiai apsiėjo. Publika balių bet čia vėl bėda. Lietuvaičių merliko matomai užganėdinta.
Tik- ginu męs čia turime neperdaugtat*tai vienas antras liko neužganėdin- sia, ir visiem- norintiems apsivesti
neužtenka.
Tat pa\:iules
reikia
užtektinai
ti. nes
negavo
\isiems niekuomet

Mat

pasigerti.

importuoti

iicjtik-i.

portuotomis
nelabai kokis

IŠ SAN BANITO, TEXAS.
Prie Mexikos rubežiaus.

iš

klaiko.

Da-

20

vietų, lygiai kaip
Vokietijos. Su impačiulčmis kai-kada
biznis, \ isokių pa-

męs

užginta. Mexikonai dažnai -ko,
pereina per rubežių slaptai. Pe-

rėję, jie pradeda vogti, ką tiktai
nutverdami: ar tai gyvuli, ar tai
žmogų, ar tai šiaip kokj nors daiktą. \ istis pavogtus daiktus ir gyvulius jie gabena į ana puse ir tenai
parduoda. Už paimtuosius

yra

vienas

vadinamųjų

Ste-

ma

lė

|
lietuviškųjų laikraščių apsiva- šeimynų
šio į

ir

apie

įmo-

randasi
100

apie 30'
pavienių vy
Yra pašelpi-

jojo apgarsinimų.
rų ir 10 merginų.
'"daktaro" apgarsinimų netalpina ne
draugystė vardu "Laisvė Lienei vietos angliškieji laikraščiai.
tuvių Amerikoje." Narių turi
Neturėdamas kitokio budo garsin290, turto vertės $300.00.
Orgatis mūsų "daktaras" turi įvairionu yra "Lietuva."
Iš laikraščių
se kalbose, tame ir lietuvių kalbodaugiausia ateina "Lietuvos" ir
je, atspausdinęs pliakatus, kuriuo*
Lietuvos." Ateina po
jojo pasamdyti žmonės dalina j"Amerikos:r kitų
įpluoštelj
laikraščių. Tki
žmonėm/, einantiems j darbą. karei ateidavo
ir sekantaipogi
IMiakatuose žmonės yra raginami
tieji laikraščiai iš Lietuvos:
eiti pas jjjj gydytis. Buvau kartą Liet.
Žinios," "Viltis," "Aušra.'
ir aš nuėjęs pas jįjį.
Jisai man Iš Prūsų Lietuvos ateidavo
"Jauj a-isakė darąs puikų biznį iš lietu- nimas" ir
Sa"Prūsų
Lietuvių
ir
Šio
nuo

Joliet,
=

COLUMBUS PORTRft IT HND

111.

Darbai čia gerai

CHRISTOFORAS

COLUMBUS.
fotografiją ir nulipdytą biustą Christoforo Columbo, italo, kurisai atrado Ameriką.
Amerikos atradimo diena, žinoma vardu "Columbus Day,"
yra švenčiama
spalio 12 d. Columbus gimė 1442 m., mirė 1506 m., Ameriką atrado 1492 m.
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Paveikslas rodo

Žinios=Žineles.

Visi "Lietuvos" skaitytojai
yra užkviečiami rašinėti žinučių j šj skyrių toldoje formoje, kaip kad yra žeraiaus
telpaučioB žinutės. Už visas
prisiųstąsias žinutes Redakcija skaitytojams yra labai
Nesidrovėkite, kad
dėkinga.
ir silpnai rašote.
Kiekvienas
prisiųstas raštelis Redakcijoje ras rūpestingą atydą ir
jei tik galima, bus jdėtas
laikraštin. Nevėluokite su žinutėmis.
Siųskite jas kuogreičiausiai. Su žinutėmis visuomet reikia priduoti siuntėjo vardas, pavardė ir antrašas.

dus.

Susirinkime

žadėta

=

susirinkusiu

šulinyje

Pranešama,

ras
savo

vedėju žinomą lietuvį

muzi-

ką K. Strumskj.

=

=

=

=

žadąs

kad vietinis kleteisman
draugiją. Kle-

traukti

l'Talanos Juzės"
bonas ir draugija kivirčijasi
savęs

nuo

einą neblogai.
«

Brockton. Mass.

1 1

Utah, N. Y.
=

tarp

Atvyko

T. Gedminas,
Liet." redaktorius.

nubaudė
Adolfą
vienos kompanijos

buvęs kasierių (lietuvį), $200. Jisai, saCor- koma, teistas dėlei įtariamo komnell universitete jisai žada mo- panijos
pinigų naudojimo savo reikintis žemdirbystės.
kalams.
Nuo

burdingieriaus numeseigaręto kilęs Jono Dambrausko namuose gaisras
padarė nuostolių už S100.
=

New York, N. Y.

to

Atvyko iš Archangelsko garlaiviu "Carica" ponia Zofija Šimkienė, "Liet. Dr-jos" atstovo St.
Šimkaus žmona.

kiek laiko.

Teismas

Denbincką,

—

Miesto gatvėse lietuvių su- .Cleveland, O.
rengtoje rinkliavoje surinkta su- I
Buvusiose K. Bučiaus ir M.
Brighton, Mass.
virs $279 aukų nukentėjusiems
vestuvėse rugsėjo
Pasimirė viename vietiniųjų
Bagd/iuniutės
Dviejų metų S tapei? tiiednuo karės Lietuvoje.
23 d. sumesta aukų $9.50 nuken- ligonbučių Uršulė Astramskienė- raitė iškrito per langą nuo treAutomobilius suvažinėjo 7 tėjusiems nuo karės Lietuvoje.
-Jokubauskaitė, palikusi 5 vaikus čiu lubų: kitą dieną ji jau vaikir vyrą Stanislovą.
metų Tamulaičiutę.
Mirties prie- ščiojo.
Vietinė SLA. 14 kp. rengia
žastis: džiova nuo peršalimo praPolicija išgelbėjo bandžius] paskaitas lapkričio 7 d.
Woodlawn, Pa.
eitą žiemą.
nusiskandinti lietuvi, kurio pavarJonui Kilikui dirbtuvėje viedė nepaduodama.
So. Boston. Mass.
Tautos Fondo auka Lietuvai.
los nupjovė koją, ir
jisai nuo tc
Mirė Albinas Valentas.
Tautos Fondo raštininkas pasimirė rugsėjo 15 d.
Pittston, Pa.
Vietinė lietuvių kooperaci- apturėjęs iš "Lietuviu Draugijos
Lietuvių laisvų kapinių steidr
jos
ja šiomis dienomis nomina- '.Nukentėjusiems Dėl Karės šelp- SAULĖS ŠILUMA PRAKgimo komitetas rugsėjo 19 d. nusavo
lo
viršininkus sekantiems ti" laišką, kuriame pakvituojama
TIŠKIEMS TIKSLAMS.
tarė pirkti miesto kapinėse
vieną metams.
iš to fondo $29,860 auka.
įgauta
liotą, užtektiną 12 žmonių palaiKadangi anglių suvartojama vis
doti. Tikimasi ilgainiu turėti savą
Union svetainėje, 48 Boylso
daugiau,
jų plotai žemėj nesiiNorvvood, Mass.
ton st.,
skyrių.
prasidėjo pilietybės' kurdaugina, tai turi ateiti laikai, kad
Lietuvių Darbininkų Sąjunsai. Mokinama angliškai.
palaikymui pramonės pritruks
Sustojo čia pravažiuodamos
gos 3 kp. parengė prakalbas, kukuro.
Todėl dabar jau žmonės
sufragistės (moterįs, reikalaujanriose kalbėjo klerikas IV. JuškaiPa.
Philadelphia,
laužo galvas, kuom užvaduoti
čios lygių su vyrais teisių). Sutis, Pr. Gudas ir kun. Kemėšis.
Mašina nukirto koją Juozui
anglis. Pirmiausia atkreipta atyrengtose prakalbose kalbėjo ir
Vietinė X. P. M. šv. drau- dą i šilumos šaltinj saulo ir meMargevičiui.
R.
sufraviena
p-lė
Yensloviutė,
gija buvo parengusi vakarą su rginta tą šilumą praktiškiems tikgisčių.
Vietos lietuviai
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=
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=

=

=

=

=
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=
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socialistai vaidinimu.

rugsėjo

d.

Lyric svetainėje
Harrisburg, 111.
vaidino "Nihilistai" ir "Tai polii Wąterbury, Conn.
Tarp vietos lietuvių renka- tika.' Buvo dainų ir instrumenRugsėjo 13 d. buvo bendroį
ma parašai, kad išreikalavus iš talės muzikos.
Dėlei rūpestingo
,mis j vairių sriovių jiegor.iis
pamiesto anglų kalbos ir kitų daly- prisiruošimo vakaras gerai
pavy- rengtos
kuriose kalbėprakalbos,
kų mokytojo lietuviams.
kęs.
jo F. Bagočius. Turėjo kalbėti
lietuviams
liko
Devyniems
Episkopaių ligonbutyje mi- jojo vieton p. St. Šimkus, tačiaus
išduotos pilietybės popieros. Du rė Kaz. Cesnukąs, apie kurio su- šisai telegramų pranešė negalįs
liko atmesti.
šaudymą "Lietuvoje", jau buvo atvykti.
25

=

=

=

=

slams sunaudoti, bet iki šiol tas

nepasisekė.

Pirmą saulinę mašiną padirbę
1825

metuose

francu/.as

Man-

ebot.

Ją iX(>o metuose išmėgino
Algiere, bet pasirodė, kad su jos
pagelba gauta nuo saulės šiluma permeuka ir
brangiai atsieina
todėl

praktiškiems tikslams

ne-

tinka.

Dabar nuo dviejų metų
pranešta.
mašina švedo Krickpastatyta
Rugsėjo j6 d. vietinė PilnųHartford, Conn.
sono
Kaire, Kgipte
darbuojasi
i
jų Blaivininkų
kuopa surengė
Tveriama kooperacijos ben- Pittsburg, Pa.
bet
ir
saulės spinjos
surinktų
prakalbas. Kalbėtojais buvo tėvas
drovė, kurios šerio kaina paskirta
Soho Liet. Kooperatyviška Feliksas, Cbicagos- Marijonų vie- dulių šilumos neužtenka, neuž$25.
Draugija išrinko savo direktoriais nuolis. kun. Valantiejus ir J. ša- tenka ir šilumos paderintoje amerikono Scliumano mašinose. ŽiVietinių vakarinių kursų su- A. Yainorių, C. Grigą ir P. Stuką. liunas.
noma, pabrangus anglims došim
tvarkymas pavesta B. Scrapui.
Mirė nuo plaučių uždegimo
ti arba nors penkis kartus, žmoWestville, 111.
—

=

=

=

=

Sim. Ambrazaitis.

Baltimore, Md.
Atidaryta

—

=

sajaitę

=

dalis tų, kuriuos šisai "daktaras" lipynos yra nusipirkusios po ga- Suvalkų gub. Daugiau žinių galima gauti antrašu: Mrs. Anna
Išskiriant girtuokLietuviai, pasisaugokite ! balą žemės.
prigavo.
lius, vietos lietuviai neblogiau- King, Box 467, Holley, N. Y.
ir persergėkite taipogi ir kitus!
Apsigyveno čia Dr. F. MaPašesupio Karkins. siai gyvena. Sulyg tikėjimiškų tulaitis iš So.
Boston, Mass.
pažiūrų, dauguma vietos lietuvių
Mažeikos
saliune suJono
IŠ WEST.FIELD, MASS.
yra- katalikais. Bet yra ir evauuž
lietuvius
areštavo 24
"gembleDvaApsivedimų liga. N'ežinia, kas gelikų-reformatų būrelis.
riavimą."
siškus katalikų reikalus
aprūpifjmet pasidarė su niusų vaikinais.
na kun. Jonaitis, atvažiuodamas
kas
Draugijų sąjunga surengė
nors
Jeigu
norėtų įsteigti čia
iš So. Omaha, Nebr.
Name koncertą, kuTautiškame
vyrų vienuolyną (lietuvišką), tai,
600 žmonių.
rin
atsilankė
be al>ejonės, šįmet jisai peštų lyVasaros laiku darbai čia eina
kiek
anuomet
tiek,
giai
garsinga- visuomet silpnai. Dabar gi eina
Šios savaitės seredoje turėjo
sai
Zableckas
Tačiaus iš kitur atva- buti vietos Lietuvių
pešė ant muilo. gerai.
Biznierių
Musų vyrai visai "nekėrina" apie žiavusiam darbas gauti neleng- Draugijos susirinkimas. Pastakokius ten vienuolynus.
A. Masiškas.
Nekaip v*.
ruoju laiku draugija buvusi apsnu-

Pranešama.,

bonas

Rugsėjo

'"Vien.

Lawrence. Mass.

=

žinomieji

=

—

=

draugija."

Amerikoje lenku cho"Harmonija'' užkontraktavęs

Nesugautas automobilius sužeidė grįžtančius iš darbo l
amą
DirJerusevičių ir O. (iletieševskį.

—

Vietinėje parapijoje Įsikūrė
9—13 metų vaikų "šv. ražančiaus

tvirčiaušis

—

Marcinkevičius.

R. I.

Darbai

Mahanoy City, Pa.
Pasibaidžius arkliams, liko
sužeistas alaus
vežiotojas Pranas

t'ž slaptą
svaigalų pardavid. vietos ir apienėjimą liko nubausti po $75 Liudlinkės lietuviai turėję dar
pirmą vikas Žilinskas ir jojo žntona
vakarą su vaidinimu.
Paulina.

=

kati seniausis it

Dar-

Terre Haute. Ind.

išrišti Newark, N. J.

klausimą, ar atgaivinti draugiją
ar ją visiškai numarinti.

einą.

bama karės reikmenis.

—-

NUKENTĖJUSIEMS

|

bas esą lengva gauti.

&UST\

Providence,

lenkų

į

111.

tikęs.

laisvi
šijįkitų ateivių.
vaitraštis."
Brooklyn, N. Y.
vakariniai kursai prie 816 \V.
lutmbugieriaus ofisas randasi prie
Nuo plaučių uždegimo mirė Lombard st.
Kursuose žadama
Kiek man žinoma, čia
Main st.
Sulyg savo užsiėmimo, lietuvių
26
BuSkuzinskas,
metų.
Juozas
mokinti
Įvairių dalykų. Kursuoyra daugelis lietuvių, kurie liko dauguma dirba malimuose ir valLiko se
vo vedęs tik 7 mėnesius.
spalio 13 d. Dr. Skladauskas
sio humbugieriaus prigauti ir jam gyklose. Du dirba smuklėse, viežmona ir 2 seseris. Kilo iš Bui- turės
paskaitą iš hygiehos.
išmokėjo po 25 ir 30 doliarių. nas barzdaskutis. Trjs šeimynos
kaimo,
Kaimelių
nikių
parapijos,
turi
nuosavus namus.
Man
tai tiktai nedidelė
Dvi šei-

vių,

Xuo

gazų užtroško mirti 11 St. Mažeioperetę "Consiliuin l'"acultatis." Žmonėms veikalas pa- ka, 35 metų, kurisai šulinį tuoni
tarpu valė. I)u kiti išgelbėta.

AUKOS

narys

—

rausko

UM\V.

mokestis, kurią

Spring Valley,

Rugsėjo zi d. "Sietyno'
draugija statė scenoje M. Pet-

viršininkai gavo iŠ
kalbėtojaus gerai vėjo. Kalba
buvo aplama.i nuosekli ir rimta.
Publiką, kurios susirinko pilna
svetainė, kalba užganėdino, kas
buvo matyti iš nemažo delnų plo-

negu

rugsėjo

-=

pirma apie dakarę, o paskui apie

buklingųjų daktarų, kurie apgau- ka draugijon.
dinėja tamsius žmoneles. DauguLietuviu cia

Pranešama,

kad O. Janošaučiittė pašovė Joną
Stakionį ir pati
nusišovė.
Priežastis: ne.-itįpratimai dėlei meilės.

Mass.

Šimkau- prakalbose
d. čia surinkta $382.

Wash.

Vietos klebonas, kun. Pau- Grand Rapids. Mich.
DCVei muštynių tūlas t aika
sakoma, žadąs kiekvienam
Amerikos lietuvių fondui nuteista 3 mėnesiams kalėjimam
Lietuvai šelpti po $100.

NUO KARĖS.
Kiek žinoma, trįs ypatos čia
žmonės reikalauja išpirkimo.
Toronto, Ont, Kanadoje. Geiškalno rengėsi prakalbose paNors mušu kariunienci yra užkelti suirutę, l'rakalbose jie sa- gužio mėnesyje čia su aukauta nudrausta šaudyti j mexikonus, esvo plianą stengėsi
įvykinti, ta- kentėjusių nuo karės lietuvių
ančius anapus rubežiaus, tačiau s
riaus nepasekmingai. pu tu vy- naudai sekančiai:
kuomet jie pereina j šią pusę, tai
ru
priklauso prie vietinės socia- Po 50c.: V. Aštušauskas, V.
męs j vi j it nesigailime.
Pasiprieši- listu
kuopos ir vienas buvo pa- Ciurinskas. Po 25c.: Ant. Belicnančius męs sušaudo-ne 'aike su-isalinis.
(KaJbėtojas, mat, buvo kas, P. Zizis, J. Siauliuninkė, S.
rėmimų^
IVV\\).
Tie, kurie rengė skan- Jankauskas, A. Yurcas, J. Goch.
Mexikonai matomai labai ne15c. :A. Morkis.
skaito save apsišvietusiais
dalą,
kenčia šioje pusėje rubežiaus gyViso
ir išmintingais vyrais.
$2.65
Toksai
venančiu žmonių, ir tuom isdalies
Kasieriaus
Išlaidos
26
tačiaus
jųjų
jokiu
galima paaiškinti, rasi, tuos ine- butlu pasielgimas
Lieka
kad jie ištikrųjų
$2.39
nerodo,
xikonu užsipuldinėjimus ant šios
butu išmintingais. Galima neiti
pusės žmonių. Parubežyje gyvena
prakalbosna. jeigu nepatinka, taRugsėjo Mėnesyj Aukavo:
vadinamieji "rančeriai," tai yra čiaus
kelti skandalus išmintin$1.00: A. Jakubauskas.
Po
ūkininkai. Pas juos darbą atlieka
žmonėms tartum butų ne- 50c.: V. Aštušauskas, A. Paulausgiems
Mexikos žmonės, kurie dirba už
Tai yra nesusipratusių kas, D. Čepas.
gražu.
40c.:W. Wladymažą mokestį Kuomet šie darbidarbas,
F. J. L. kowski./ 35c.: A. Morkis.
fanatikų
Po
ninkai pasipriešina, tai neretas yra
M.
P.
Paru25c.:
Maknauckas,
atsitikimas, kad jie buva savo
keviče, V. Danielius, Juoz. ButIŠ MINNEAPOLIS, MINN.
Tuomet iš
darbdavių sušaudyti.
R. Parukeviče, S. Kurtinaikus,
anapus rubežiaus ateina jųjų giNauja TMD. kuopa. Vietos tis, J. Petraviče,
J. Maleika, M.
minės bei draugai ir stengiasi atlietuviai ir darbai. Čionai susiA.
H. Bort,
Petraitis,
Yurcas,
kersimi.
Męs gi, kareiviai, turi- tvėrė
Tėvynės Mylėtojų Drau- J. Krupas, A. Vilbikaitis, S. Kapme daboti, kad tų
nebūkeršijimų
gijos kuopa iš 8 narių. Sekan- tainis. Po 20c.: M. Daraškevitų.
Ypatingai saugiai yra dabo- tis kuopos susirinkimas bus ši
čienė, J. Burinskas. 10c.: A. Stajama nakties laiku, kuomet kiek- nedėldicnj,
spalio 10 d. privatiš- nelaitč.
vienas praeivis yra sustabdomas ir
kame bute po numeriu 614—J4th
Rugsėjo mėnesį suaukota $7.25
tardomas.
Jeigu paliepus su- ave. Visi
norintieji įstoti kuo- Nuo gegužio mėn. buvo.. 2.39
stoti, praeivis nesustoja, tai jam
pon yra nuoširdžiai užkviečiami
Viso pas kasierių V. Ašyra didelis pavojus Iruti nušautam.
ir taipogi savo drauatsilankyti
tušauską
J okiu budu čia nušaunama dide9.64
gus atsivesti. Metinė TMD. moA. Morkis,
lis skaitlius.
kestis yra tiktai 60 centų
(įstojiŠelpimo Sąjungos
J. (iaudrintas.
mo mokesti^ tiktai
50 centų), ir
Raštininkas.
11 /. tą mokestį nariai kasmet
gauIŠ RACINE. WIS.
na
gerų
knygų, kurios yia
Pas vertos bent
Stebuklingas daktaras.
keletą kartų daugiau
vnus

==

=

temose:

jimo.

v

Aberdeen,

tienių-.

vietinėje kareivijoje.

inums

Kul)ceką.

ak-

Jur-

—

Ir todėl kai-kurie musų

jįjį

šmotas sunkiai sužeidė

Montello, Mass.
Lebigli Vallev traukinis suLietuvių-lenkų ben lrovė renvažinėjo" mirtinai lulą lituką ir gia?*; pirkti namus.
PIccių jau
tūlam
Vilnatavičiui
nuvažiavo turi už
S900. Jos šeriai pakilu
pirštus ir vieną koją. Abu, sako- tuto 5$ iki su virš
814.
ma, buvę girti.

matome, būdami čia bartiniąją
pat ant vietos. Bestovint čia daž- streikus.
Pastaruoju atveju jinai matyti, kaip kartais gan dideli- -ai kalbėjo
apie tai, kaip galima
skaitlius mexikonų susirenka ana- laimėti
streikus, darbininkams
rubežiaus. šaudyti į j ulaikantics vienybės.
pus
Tarp kita-

kaip

----

=

Laikraščiuose dabar daug rašoIŠ GIRARDVILLE, PA.
mą, apie tai. kas dedasi prie Mexikos rubežiaus. Vos žinios paPrakalbos, Rugsėjo 26 d. čia
prastai ateina per \\ashingtonq. buvo prakalbos. Kalbėtojum bu( ia aš norėčiau paduoti pluošteli vo Jos. šmoltas.
Jisai kalinėjo

žinių apie parubežio dalvkų stovi, dvejose

I

SHenandoah, Pa.

prie

tarnaujančiu

iš

=

Mexikos ir Suv. \ alr-tijų vyrai, Įgiję importuotas pačiules,
nelabai jomis džiaugiasi ir gal jau
rubežiaus stovi didelis skaitlius
noriau sutiktų net ir vienuolynan
Suv. V aisti jų kareivių, kurių tikslu
-toti. Su poeta \"aič;»ičiu, tariusiu
yra žiūrėti, kad mc.s ikonai neitų
anuoneužmirštinus žodžius, jie
per rubežių ir šioje pusėje nekeldabar visiškai sutinka. Mat, prieš
tų neramumų. Kiek man žinoma,
apsivedant, užmiršo gerai pažinlietuvių kareivių čia nėra. Aš,
ti, su kuom žada apsivesti.
rcgK esmių vieninteliu lietuviu,
P in avijas.
nai'

išėjusiam

Cambridge,

iš kitu

vokišką alų

l.irluros Spuit/ds.

tik

žadama

Savo gyvavimo

2

Naudai

karės
metų
šiauri?"'; Fondo
su-

Lietuvoje

nės

priversti bus kitokio šilumos
šaltinio griebtis, o tąsyk sura.c
vietinis Tautos
budą ir sunaudojimui praktiška1

nukentėjusiųjų

nuo

kaktuvėms
paminėt
skyrius parengė balių su
saulės šilumos.
miesto dalies Lietuvių
Koopera- prakalbomis. Kalbėjo kun. Dck-

tyviška Draugija spalio
gė prakalbų vakarėlį.
=

Jonas Lukošiunas

Penu

3 d.

ren-

išrinkta

Bet kaip užtiktyrinėjąs klausimą sunaudojimo saulės šilumos mašinų varina

snis.

rymui švedas S\ante Arrhemus,
tam tikslui ja> bus galinta var"Lietuvių Viltis," moksleitoti vien sausuose šiltuose krašvių draugija, sekantiems metams
Orchard Lake, Mich
=

Ave. Liet.
Kooperacijos
Moterių sąjungos.kuopa rengaspadorium.
giasi prie atidarymo vakarinių
valdybon išrinko: pirm.—Ig. Bekursų moterims ir merginoms.
reišj, rast.—L. Yoicekauską, ižd.
Wallingford, Conn.
—S.
Daniuną, knygiuni—V. XaČia vėl vienas lietuvis, tūlas
čionykščiame
teisme buvo nortanj.
Lukoševičius, išpuolė iš antro
nagrinėta byla, kurioje lietuvis
augšto per langą, nakties laiku.
Juozas Stepulevičius kaltino tulą
Sumušta strėnos ir nulaužta koja.
italą apiplėšime. Byla perkelta Nauja operetė verčiama.
Pranešama, kad P. BukšnaiKlebono pastangomis baž- augštesnin teisman.
tis baigiąs versti lietuviu kalbon.
nytinėje svetainėje įrengta estranaują komišką (juokingą) opereda vaidinimams.
Coaldale, Pa,
tę "Beprotnamyje." Jai vaidinti
Tarp kitų angliakasių, ku- reikėsią tiktai penkių žmonių.
New Haven, Conn.
rie liko kasyklose
užgriuti, yra
Šimkaus prakalbose aukų Juozas Logonis iš kaimelio CenUžsibaigė kontestas.
nukentėjusiems nuo karės Lietu- treville ir L. Loditis (Lodaitis?)
SLA. centro sekretorius
=

=

—

=

=

=

=

voje

suvirš
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doliaris.

iš

Lansford.

neša, kad rugsėjo

30 d.

tuose, ties sausais tyrais, kur debesių nebūva. Tąsyk ir tyruose
gal atsiras miestai ir pramonė
liet jeigu tik tų kraštų pramonei
saulė gali suteikti savo šilumą,
tai tuomi pramoningosiom tautos

pasiganėdinti negali; turės j<
kitą šaltinį šilumos, kuris

surasti

užvaduotų be*'baigiančias anglis.
Vienas iš

tokių p.tjiegos ir šilušaltinių yra vanduo, kurio
vienas sudėtinis, degdamas, daug
išduoda.
Vandenų gi
pšilumos
ant žemės yra daug daugiau nepra- įgu sausžemių; jj atnaujina ir
pasibai- papildo lietus.
mos

Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai turi buti pažymėti autoriaus pa*
rašu ir adresu. Pasirašantieji psatt*
donimais turi paduoti, Redakcijos žiniai. ir savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teis? at
siunčiamus jai rankraščius trumpinti
Ir taisyti.
Netinkamus laikraščiui rankraščiu#
Redakcija, pareikalauta, grąžina autoriui atgal jo lėšomis.

gausiausia au- Ikliubui tai butų nedidelės lėšos, o
lietuvių reika- paėmus'visij darbą krūvon, gautųsi labai žymios pasekmės.
KnyBe abejones, visos minėtosios gelių kaina, kaip mums teko paaugščiaus priežastįs šiek-tiek prisi- tirti, busianti bene po 35c. Tat
dėjo, tačiau^ pasfaroji bene bus u i nesunku butų.
visas daugiau '"nuveikusi." Aukų
butu buvę galima surinkti ^iek-tiek
Permainos "Vienybėje Liet.'
"Tėvvnė"
sakosi iš ištikimu šaldaugiau, jeigu p. Šimkus butų galėjęs pabaigti savo maršrutą, ta- tinių sužinojusi, kad iš "Vien.
čiau> imant omenių tai, kad dides- Lietuvninkų" redakcijos pasitraunėj i kolionijų dalis jau buvo ap- kiąs p. J. O. Sirvydas, kurisai tą
važiuota, reikia manyti, kad žymaus laikraštį redagavo bėgyje pastaskirtumo vistiek nebūtų buvę, ir rų j tj kelių metų. Kame pranešatodėl augsčiaus
išdėstytieji argu- mojo pasitraukimo priežastis—to

ir tik

rašyti plunksna

Reikia visada

kuri iki šiolei buvo
kautoja Lietuvos ir
rlams.

1

ant

vienos popiero pusės, paliekant
plačius tarpus tarp eilučių.

Apžvalga.
Kodėl
vienam

nariu

St.

tūkišviso
aštuonis
Ar
doliariu.
tame
priskaityti tiktai tie pinigai, kuriuos p. Šimkus per savo rankas
tiesiog pasiuntė, ar dar pasius,

surinkęs

Lietuvon;

ar

Iš

priskaityti

ir tie

pi-

dalyvavo

prakalboje,

ku-

aukų

sumos

Kuomet čiomažuma^ stebina.
nai lankėsi "Saulės" delegatai,
Amerikos lietuviai sumetė kelias
dešimtis
Kuomet
tūkstančių.
lankėsi lietuvių Mokslo Draugijos atstovai, I)r. Basanavičius ir
p. M. Yčas, męs matėme tą pat

buvo
mus,
pas
daug menkesnės svarbos. Anų atstovų misijai nevisi pritarė, ir kai-kurie
atkakliai kovojo prieš jų darbą,
(ii p. Šimkaus misijai teko visai
kitoniškas sutikimas. Nors kai-kurie ir nenorėjo ištiesti savo patačiau s

milžiniškoji

dau-

p. Šimkui pritarė ir jojo
rėmė. Rėmė jįjį visų srio-

vių žmonės. Rengė jam vakarus
įvairių tikybinių įsitikinimų Ir
įvairiu politiškų pažvalgų žmones.
Tie, kurie nepritarė, nedrįstoti

vieson kovon,

šale

to

visko, milžiniškoji svarba to kruvino reikalo, kuriuom p.
Šimkus buvo

pasiųstas

"tikėti,

kad

pas

lei-

mus,

surinktųjų aukų

milžiniškai viršins visa, ką
Amerikos lietuviai savo tarpe iki
šiolei regėjo.
Rodėsi, kad bus
surinkta auka, kuri nedarys Amerikos lietuviams gėdos. Iš tų visuma

ir vilčių męs turime
tiktai aštuonis tūkstančius dolia-

Iš Kelionės Po

rių.
Kodėl

taip?

Nusiskųsti

kiais laikais vargu

gali

buti

sun-

pilnu

Amerikos lietuviams atmušė
aukauti
dažnios rinkliavos?
norą
aukos
Jeigu
butų rinktos kokiam
nors
mažiau
svarbos turinčiam

galė-

siuntimas Lietuvon nuo pat karės
pradžių buvo labai keblus ir ne-

tikras, o pastaruoju laiku ir visai
negalimas, reikia manyti, kad šioji priežastis vargu galėjo daug buti, kaipo tauta, ateityje.
kuom buti kalta.
tasai

neišmintingas užsispyrimas, kurį parode musų klerikalų vadai, kurie viešai bučiuodamiesi su p. Šimkum, slaptai į
rikalų variai, kurie, viešai bučiuožmones siuntė laiškus, kad žiūrėt,
idant p. Šimkui "perdaug garbės"

nebūtų?

Męs drįstame manyti,

kad šioji politika, kuriai vardą

te

gul patsai skaitytojas randa, daug
prisidėjo prie to, kad užmušus tą
žmonių entuziazmą, be kurio pasekmingas aukų rinkimas yra tiesiog

negalimas. Męs

manome,

kad

pai-

jojo skyrių

surengtose prakalbose
surinktieji pinigai butų siunčiami
fondan, daug prisidėjo prie menko
pasisekimo.
TegH.il nelaimingoji
Lietuva pasako ačiu tiems, kurie

taip pasielgė.

Savo

Louisianą.

—

Laiškas Į

pasielgimu

į

Redakciją.

Važiuo- metais aut to paties lauko,—pa- vių yra labai artimi.
Reistebi man Žemaitis.
iš
Nevv
Įvairiose Amerikos lietuvi i į
Orleans
jant
į Alexankia tiktai linkėti, kad šioji
knyga
Toliaus važiuojame per cukri- laikraščiuose
žemės
kaina
beveik
visur
tilpo "žiburėlio"" Gerbiamoji 'Lietuvos' Redakcija:
butų praskleista kaip galima pla- drią,
Nendrės
nių
nendrių
lauką.
atsišaukimas
įgaliotinio
už
graj Ameri- Rašau Jums ne tiktai savo noro,
akerj,
čiau. Juo daugiau bus šioji kny- apskritai yra apie $150
—ir suniiait yra gaunama kaip. žiai išrodo ir jau beveik priaugu- kos lietuvius aukų reikale. "Ži- bet ir
kitų lietuviu spiriamas.
ga praskleista, juo daugiau ir geIllir.oise, nes duoda savininkams sios. Nulipu nuo vežimo ir pei- burėlis" šelpia neturtingus, o da- Reikalas liečia ginčus, kurie buvo
riau bus kitataučiai
liu nupjaunu storesnę ir raudo- bar ir' nuo karės
supažindinti] dideli pelną.
nukentėjusius kilę tarp "Lietuvos" ir "Naujienų"
su lietuviu ir Lietuvos reikalais.
nesnę nendrę. Važiuodami, čiul- lietuvius studentus, mokinius bei
Pervažiavus
apie "bendrus tautos reikalus."
ir
Raudonąją
upę
Be
Kaip jąją išplatinti?
abejo-'
piame ir geriame saldų ir gardų mokines. Tokį pat darbą atlieka Tie
ginčai targ žmonių sukėlė
nės, pasekmingai išparduoti dide- važiuojant j šiaurius, reginys lair kitos nuo karės
skystimą.
nukentėjusiems daug neramiu 10 ir piktumo.
li skaitlių šios knygos kitatau- bai mainosi. Žemė visur išrodo
Palengvėle užvažiuojame ant lietuviams šelpti draugijos. Ma- Žmonės
pyksta ne tiktai ant "Naučiams sunku tikėtis. Pirks tiktai prastesnė. Daugiausiai vis lengkalnelio, nuo kurio matosi Že- no nuomone, p. St. Šimkaus atbet
jienų,"'
taipogi ir ant "Lietutoki kitataučiai, kurie ypatingai va. Vietomis matosi smėlis, vie- maičio
namai1' tarp žaliumvnų. stovaujama draugija gali
vos."
Ant
"Lietuvos" pyksta togeriau
n
ju. J
įdomauja lietuviais, o tokių var- tomis molis, vietomis juodžemis, Tuojaus po
desines nuo Žemai- šelpti nuo karės
ne
kad
nukentėjusius
dėl,
taip mandagiai atsakė
gu susirinks didesnis skaitlius. maišytas su smėliu ar su moliu; čio farmos puikiai
išsimėtęs ma- tik šiaip lietuvius, bet ir lietu- "Naujienoms," kurios savo
ginTodėl patiems lietuviams lieka tą tikras juodžemis pasitaiko retai. tosi
"pycių" (persikų) sodnas vių moksleiviją, nes ji turi dau- čuose nelabai ką mandagumų teIš medžių daugiausia į akis meKokiu
budu?
knygą išplatinti.
ūkininko A. Lctuko, kito lietu- giausia
sympatizatorių ir didžiau- atboja. Apie "Naujienas" kalbaAtskyri lietuviai retai kuris gali tasi pušis. Louisianos pušis ski- vio. Toliaus ąžuolynas, už kurio sias
jplaukas. Taip-pat ji. kiek ma tokiais žodžiais, kurių aš neriasi
nuo paprastų Lietuvos
pu- vėl eina
prisidėti prie didesnio tos knygos
lietuvių farmos.
žinome, ir šelpia badaujančią drįstu. padorumo dėlei, viešai atišplatinimo, savo lėšomis pirkda- sių, ypatingai savo ilga i s-ilgais
Du moksleiviją. Bet negalime
Privažiuojame
prie
vartų.
pavy- kartoti. Tie, kurie sekė tuos ginMan teko matyti čia
mi žymesnį skaitlių knygos ko- spygliais.
dideli smarkus šunes sutinka mus dėti aukų ir kitai
draugijai, "Ži- čus, matė, kad "Naujienos" neatpijų. Todėl gera butų. Jeigu mū- pušis augant ant gryno juodže- garsiu lojimu. Žemaičio brolis,
kuris
traukia
mokslei- silaikė nei vienoje savo pozicijų ir
burėliui,"
mio.
sų draugijos ir kliubai kiekvienas
taipogi jaunas ūkininkas, vos viją iš skurdo, sunykimo ir gaiop Irad joms. jeigu jos norėjo,
kaip
užsisakytų sau, sakysime, po ic Važiuodami sutinkame daug juos numalšina.
pražūties nasrų.
anglai sako, buti "fair," vieninteliu
ar 20 kop. ir
Kiekjas išplatintų.
medžių pjovyklų. Jų išvaizda Įvažiuojame j kluoną. Visas Nors nesmiu įgaliota* kalbėti keliu buvo
prisipažinti, kad jos livienai drassgijai ir kiekvienam \ ra visai ypatinga.
Išrodo jos viršus prikrautas
kvepiančiu švie-j Amerikos lietuvių vardii, vienok, ko sumuštos ir kad priešininko
net

po

$150

už

akerj.

~

kus Tautos Fondo nutarimas, idant

musų klerikalai daug suskaldė tą
Amerikos lietuvių visuomenės dalį,

Visgi "Naujienoms" męs turime
Imti dėkingi. Aituose
ginčuose tasai

laikraštis pasirorlė tu*ru sav<>
veidu. Iki šiolei žmonės
apie

jįii
Jisai skelbėsi esąs
darbininku apgynėju ir jųjų reikalu užtarėju. Sunku į tuos žokitaip

manė.

Amerikos lietuviams bendrai
gin-

tis

skurdo,

nuo

nuo

Ką

vargo.

tuomet kalbėti

apie viso pasaulio
darbininkus? Tas, kurisai nemyli artimo,
negali mylėti tolimo.
Kas

tas

nemvii

tauto-

>avos

žmonių,

negali mylėti kitų tautų

nių.

(įerai. kad

nai

pasirodė.

nosime.

su

Tokiems

žmo-

"Naujienos" pil-

Dabar męs vi>i žikuom turime reikalą.

laikraščiams, kaip

"Nau-

jienos," nerupi darbininko gerbū-

vis. štai visokių
"klinikų" ir stebuklingų daktarų apgarsinimai, tai
jau visai kitokis reikalas. Šie reikalingi ir svarbus, nes "Naujienoms" jie pelną neša. O kad
prasti žmonelės darbininkai, vadovaudamiesi tais
apgarsinimais, netenka pinigų ir net sveikatos,
praleidžia

laiką, kuriuom ką tiktai

pra-

sidėjusi liga galima butų pasekmingai ir greitai bei pigiai išgydyti,—
į tai "Naujienoms"tiktai nusispjauti.

Kam dar tuomet kalbėti

darbininkų reikalus?
mainiauti?
iiems biznis,

apie

Kam veidpasakytų, kad

Tiesiog
pelnas rupi,

o ne

dar-

bininko reikalai.

Toki, kurie už keletą skaitikų,
kaip judošiai. parduoda darbininko sveikatą ir gyvybę, žinoma, negali supranti, ką reiškia bendri lietuvi ų
reikalai.
Pasiaukavimas
vardan tėvynės, bendros visiems
vienos tautos žmonėms* yra
sulyg
tokių žmoniij manymo tiktai kvailystė. Visus kankinius, kurie praleido metų metus Siberijos tyruose ištremtiniais už
bendrą visiems
lietuviams savo kalbos teisių atko-

vojimą; visus kankinius, kurie turėjo dėlei savo kovos už lietuvybę
gyventi ir mirti, išblaškyti toli nuo
savo
tėvynės; visus tuos. kuriems
dėlei savo darbo už
lietuvybę reikėjo susipažinti su kazokų nagaikomis ir su Rusijos kalėjimais ir
katorgomis, visus tuos kovotojus,
prieš kuriuos lenkiasi kiekvieno
lietuvio galva. "Naujienos" turėtų
skaityti kvailiais, nes jie vi>i kovoir

jo

pasiaukavo

jienos"
Jųjų ir

nepripažįsta esant.
podraug visos lietuvių tautroškimas atgimti, pakilti, įgy-

tos

ti

už tai. ko "Nau-

visai

sau

ir

savo

šaliai laisvės yra,

lyg "Naujienų,"
tie

su-

tiktai sapnas, bet

tikro gyvenimo apsireiškimas,
žmonės, koki stovi prie

l'oki

'Naujienų," negali jausti

to gyvo
kurisai riša visus lietuvius

ryšio,

Jie negali jausti savo*
širdgėlų. troškimų
r lūkesčių.
Negali jie jausti nei
)a/.niti ir darbininko padėjimo, ir
/isas "Naujienų" kalbėjimas apie
<ruvon.

:autos vargų ir

darbininkus yra tokiu pat liunvbu;u, kaip ,ir tie humbugiški apgar-

sinimai, kuriuos jos talpina.
iisa
ai

Jei
lietuvių tauta liktų išnaikinta,
"Naujienos" gal gailėtųsi jos

odėl,

kad

neturėtų kam skelbti

—

turėti vertės, tačiaus šiame atsitikime męs nemanome, kad jįjį
galima butų vartoti.
Ar lietuviai kiekvienas atskyrai
siuntė Lietuvon savo giminėmi ir
todėl
čionai nenorėjo aukauti?
Imdami omenin tai, kad pinigų

gal

—

—

tu

O

—

—

Ar

tai šisai argumentas

—

kukuos.

met nors

—

pasiteisinimu. Be abejonės, tas
galėjo šiek-tiek prisidėti, tačiaus
taip sumažinti musų auką, Kaip
manome, tas negalėjo, juo labjau, kad pastaruoju laiku nebe
tokia jau sunki bedarbė viešpatauja. kaip prieš pat p. Šimkaus
atvykimą.

tikslui,

['"Tėvynė"

—

laukimų

sų

palikti.

"Žiburėlio" 'Skyrių
Steigimo.

atsikartojant Tenai gi reikalai.,
sulyginant su dabartiniuoju reikalu, kuriuom p. Šimkus pasiųstas

do

Pasažieriai

nepraneša.

%

p. Šimkus.

Tpksai surinktu

so

buti

—

išsireiškimo

lamai visose tose

darbą

gali

To tačiaus laukti butu
pat, ką ir tikėtis, kad višta kuo-

džius tikėti, kuomet Ūsai
pats laikraštis išeina sū
tvirtinimu, kad lietuviai. kurie čia
Amerikoje yra
beveik visi darl.'.ninkais, neturi saAmerikoje.
Ką-gi tas vu bendru reikalų. "Naujienos"
Reiškia tai: Amerikos nemato bendro reikalo visiem-

—

budo tačiaus reikia manyti, kad tie aštuoni tūkstančiai doliariu yra visi pinigai, kurie buvo surinkti ap-

ramos,

v,

neužmirškite|.savo

teisybė.
tas

—

nigai, kurie, sale p. Šimkaus ranku (bet surinkti jojo prakalbose),
įplaukė j vieną arba kitą mušu fondų—to
p. Šimkus nepaaiš-

guma

—

—•

stančius

riose

Plajuči^j

—

jisai tarp Amerikos lietuvių

kina.

jkos

—

''Lietuvių Draugijos Nukentėjusiems Dėl Kares Šelpti," praneša,
kad

Įžios,

I

Redakcijos
Šimkus, atstovas

"Lietuvos"

p.

Len- 'žiu šienu. Klėtie matosi
gra- mano nuomone, aplamai, AmeriLaididelės galvos komų, neselietuviai pilnai pritaria "Žikas nuo lailAliirtlttpsi farma. Ant nai
nuskintų. Pulkas kvaksinčių burėlio" veikimui Lietuvoje ir
laukų mato^, dįjlelės bandos gra- vištų pasileidžia bėgti iš visit Rusijoje.
Jie, s u lyg savo išgalės,
žių ragočių gyslių. Žolės ci?. pusių. Tarp jų kelios žąsjs, i>- manau,
sušelps jj aukomis. Mos
daug.
Ma^pnus minkštas oras. lengvo klekėdamos, gražiai prita- galime palinkėti "Žiburėliui" kuo
pripildytas sveiku pusių kvapu, ria abelnam vištinyčios koncer*- geriausios kloties
Lietuvoje.
muša į veiiįįi per atdarą vagono tu i.
liet "Žiburėlio" įgaliotinio atsilangą.
pradeda dirbti
Paliekame mulus žemaičio Kro- liepime į Amerikos lietuvius sleritmiškai ir lengvai.
liui ir žengiame link narnų,
kurių piasi sumanymas, kuriam, mano
ateinanti stotis, ruožai
\Yinnfield,r.
i
II
kaip ir nedrąsiai išlenda nuomone, Amerikos lietuviai
jopundų ir baga- iš tarusiai žalių medžių ir gra- kiu bud u
Ten
negali
pritarti.
yra
žiaus—šaukia atkaj\totinai storas žiai
stogso saulėje. Kiuame per i reikštas pageidavimas, kad Amekonduktorius.
gerai apdirbtą žieminių riešutų "rikos lietuviai turėtų "Žiburėlio"

pradeda
judėti. (peanuts) lauką. Jie auga, kaip -kyrius
Traukinys palengva eina lėtyn ir bulvės—riešutai
žemėje. Išrodo reiškia?
sustoja. Stotyje daug žmonių— jie
gerai išdygę ir tankus.
[lietuviai galėjo suorganizuoti
Jubilejukas. Praeitą savaitę su- ir beveik kiekvieną keliaujantį
"Katalikų laikraščių Sąjunga.'
Ar daug jų turėsite,—klau- skaitlingas'
organizacijas; jie gali
metai, kaip pradėjo eiti kas nors sutinka. Minia greitai
Laike atsibuvusiojo
siu Žemaičio.
Lietuvių Ka- įkako
(išleidinėti, išlaikyti porą dešini
"Amerikos Lietuvis."
ma- traukia link miesto ir
Tas
pranyksta.
talikų
Federacijos
kongreso
O, apie 800 bušelių,—su pa- čių savaitraščių, keletą dienrašBrooklyn'e, kaip spaudoje prane- žytėles sukaktuves jisai pamini YYinnfield yra pavieto miestas. sitenkinimu atsako man Žemaitis. čių; jie gali
apsvarstyti ir atsa'
šama, susitvėrusi "sąjunga" vien neilgu straipsneliu. Xors musų Louisianoje pavietas vadinasi ne
Tai reiškia, kad vien iš to kančiai tvarkyti savo reikalus;
atsiliepimas apie tas sukaktuves "County,"' kaip paprastai visur
iŠ "katalikiškų" laikraščių.
lauko turėsite apie 800 doliarių taip-pat jie Įstengia aukauti tūkTų
lyra
neprašytas ir todėl, rasi, bus Amerikoje, bet "Parish"
para"katalikiškų" laikraščių prakaitystančius tėvynės reikalams, bet,
anuo
neprašytu svečiu, tačiaus pija. Tai yra liekana franeuzų pelno?—klausiu toliaus.
ta išviso 10, nors du iš
jųjų— neišikcnčiame
Taip, apie tiek. Abelnai iš stebėtina, neįstengė sutverti atnepasakę kcletos žo- laikų. Čia randasi teismas ir vi"Pittsburgo Žinios" ir taipogi
to lauko šįmet turėsiu
sos valdiškosios
pelno kur sakančios draugijos arba fondo
innįstaigos
vyčių "'Vytis"—dar nei neišėję. džių.
kas daugiau, nes
gegužio mėnesy- neturtingiems moksleiviams šelp"Amerikos
Lietuvis"
Beveik visi kiti laikraščiai,
musų Parish."
ti. Ir štai "Žiburėlio" įgaliotinis
paaš čia nupjoviau gerokai
je
avižų,
Nesenai
vietinėse valdiškose
žymėti kaipo tos "sąjungos" na- spaudoje užėmė gan savotišką
pataria mums spiestis prie jo atriai, platesniajai musų visuome- vietą. Jisai iš pačių pradžių pa- įstaigose praskambėjo vardai lie- (kurias užsėjau, atvažtavęs pereistovaujamo "Žiburėlio," kuris šelsiskelbė busiąs bepartyvišku. Bu- tuvių, kurie pirko sau žemės prie tą rudenį.
nei yra mažai
ką žinomi. Papia
tik, kiek aš žinau, kai-kuriuos
Tai
reiškia, nuimsite šįmet
stebėtina tai, kad dienraščio "Ka- tų nuodėmė pasakįfti, kad jisai to Dodson, devyniose angl. myliose
l)id.
Lietuvos studentu*. "Žibuantrus javus?
savo prižado
taliko" visiškai nėra
nedatęslėjo. Tačiaus į šiaurius nuo \Vinnfield. Visi jau
tarpe tų "karėlio"
įgaliotinis mano. kad toji
Taip, geras gaspadorius čia
talikiškų" laikraščių, kurie sudaro ne tai męs norime^pažymėti. vardai, ant laimės, buvo tikrai
draugija
ilgainiui galėsianti šelpgali kasmet nuimti net trejus
Ar "Katalikas" Akyliau sekantieji musų laikrašti- lietuviški ir trumpi. Amerikonai
aną "sąjungą."
nuo
to paties lauko—pa- ti 'ir Amerikoje besimokinančius
javus
abelnai
kati
lengvai ir teisingai
pastaruo- juos
pasidarė jau nekatalikišku? Apie ją galėjo pastebėti,
neturtingus lietuvius studentus.
laiku jinai gan žymiai sušvel- ištaria. Sukraipytų slaviškų var- stebi Žemaitis.
tai negalima manyti.
ju
nuoMusų
(Bus Daugiau)
Laikraštininkų
suvažiavime,
bent milžiniškoje savo dau- dų su lietuviškomis galūnėmis—
mone, "Katalikas" turi
didesnę nėjo,
buvo paduotas sumaChicagoje,
akin
muša
ar
tani
kaip:
gumoje.
Przezdzieckauskas,
Jau nebetaip
teisę vadintis katalikišku laikrašnymas įsteigti fondą Amerikos
čiu negu anie visi laikraščiai, krū- tasai berybis fanatizmas, kurisai panašiai—dar nepasitaikė.
Prie
lietuviu neturtingiems moksleivon sudėti.
Tą aplinkybę, kad buvo pirmiaus. Nesakome, kad' J šiaurius nuo \Vinnfield krašviams
šelpti. Besvarstant ši suŽemė
"Kataliko" nėra tarp tų visų "ka- tojo fanatizmo dabar nebūtų. To- tas daro geresnį įspūdį.
manymą,
pasirodė, kad toks fontalikiškų" laikraščių, męs aiški- li-gražu 11c. Fanatizmo ir dabar jau tamsesnė. Visur matosi daug
das jau randasi prie SLA. Pats
name kuom kitu.
mūsų laikraštijoje yra dar labai ąžuolų.
Pusių pasitaiko retai. Pats gyvenimas parodė, kad
"Žiburėlio" Įgaliotinis ir-gi u išTaėiaus
Artinamės
nėra
daug.
jau prie Dodson. Ni^ Amerikos lietuviai noriai aukauja
jisai
jau taip
Kiek mums žinoma, visi laikrašreiškė, kad kadangi yra vienas
čiai, kurie itieina tou "sąjungon,' labai užsikirte*, kaip kad dar ne- sibodo sėdėti vagone—džiaugiuos, pinigų Did. ir Maž. Lietuvos reifondas, todėl nereikią daugiau jų
senai buvo. Pastaruoju laiku pa- kad turėsiu progn pavaikščioti ir kalams.
Amerikos lietuviai, su
yra arba kunigų leidžiami, arba
ir skaldyti Amerikos liesteigti
mažu išėmimu, noriai
.stovi artimoje kunigų įtekmėje, ir daryta nors nedidelis, bet visgi pasimankštyti.
sudėjo tūktuvių
Laikraštininkai užspėkas.
Stotyje susitinku su lietuviu, stančius "svečiams-nebuvėliams
ai k nigų—tą pabrėžiame—tokios žynius progresas. "Amerikos LieAmerikos
gyrė
lietuvių moksleirūšies, kaip kun. Kemėšis. Pa- tuvis" kaip sykis yra vienu tų kuris čia manęs laukia atvažiuo- antrus tūkstančius, kaip žinome, viams
kuris randašelpti
fondą,
starasai, kaip jau visi spėjome pa- laikraščių, kurie galima pripažin- jant. Džiaugiamės, sutikę viens sukrovė Liet. Mokslo ir Dailės si
SLA.
Viskas
prie
gerai.
tirti, yra pasistatęs sau tikslu su- ti turinčiais nuopelno šiame pada- kitą, ir garsiai kalbamės lietu- Namams Vilniuje; aukavo Maž.
Bet mainosi iaikas, kartu maima- viškai, pritraukdami fctydą ameri- Lietuvos reikalams ir net savo
rytame
Ir,
progrese.
musų
daryti stiprią klerikališką jiegą,
nymu, tuo savo nuopelnu Ameri- konu, kurie čia mažai sutinka aukomis tulą laiką palaikė M. nosi ir nuomonės. Ir "Žiburėlio"
kuri butų vadovaujančia
musų,
Amerikos lietuvių, viešamjame kos Lietuvis" yra užsitarnavęs svetaimtaučių, o ypatingai lietu- Lietuvoje kai-kuriuos laikraščius, įgaliotinis per laikraščius ragina
Amerikos lietuvius, kad jie steigskelbtus
vių.
gyvenime. Tą jiegą galima su- visuomenės padėkos.
pašvęstais( lietuvystės
Žemaitis savo stipria raume- skleidimui. Amerikiečiu organi- tų čia tos draugijos- skyrius. Uždaryti, tiktai turint užtektinai di"Ateitis" naujoje redakcijoje. ninga ranka pagriebia mano če- zacijos, susivienijimai šimtus au- miršo, ką vakar sakė.
delį skaitlių laikraščių, kurie buPasirodė pirmasai numeris "Atei- modanus ir padeda po sėdyne sa- kavo toms Lietuvoje ir už
tų pilnoje anų klerikalizmo apašjos Amerikos lietuviai nesigaili auvo vežime.
einančios
ties,"
tris
kartus
Sėdame—ir
kų Lietuvos reikalams. Šelpia jie
muesančioms
kurios
jau
j
ibų
pora
Tuom
draugijoms,
talų valdžioje.
tikslu įsteigir p. A. Rimkos redaguo- lų mus greitai neša.
savaitę
ir
Lietuvoje veikiančias įstaigas ir
tas buvo ''Draugas."
esanšelpia
neturtingus
varge
Tokiu pat
Ateina man mintin juokingas čius bei mokslus lankančius stu- draugijas: vienok, manau, negali
tikslu pasirodė naujasai "Darbi- jamos. Savo rašinyje, kurisai užKuomet
ninką..," kuris yra ne darbo žmo- ima "credo"' vietą, naujasai re- atsitikimas. Pereitais metais, ka- dentus.
paskutinysis sutikti, kad tos draugijos arba
daktorius
da
Žemaitis apsirinko sau čia SLA. seimas aukavo didelę pini- draugija kištųsi į musų, Ameripasisako neprisilaikynių reikalų aprupinimui įsteigtas,
bet tiktai kaipo meškeraitė darbi- siąs jokios sriovės. Iš rašinio ga- u'kę, mudu kartu Dodsone pirko- gų krūvelę "Paramai," tuomet kos lietuvių, reikalus. Jei mums
b.ts reikalingas moksleiviams šelpninkams, kurie sudaro Amerikos lima suprasti, kad "Ateiti*" eis me tuos mulus. Jisai pirmiau kai-kurie Amerikos lietuviai niurir
ūkininkavo
apie Boston, Mass., nėjo. Girdi, kodėl Susivienijimas ti fondas, tai męs jį ir sutversime
lietuvių diduomenę. Tuom pačiu toje pačioje pakraipoje, ką
kur
kurios
mulai
redakmažai vartojami. Pir- nors pusės tų pinigų neaukavo be "Žiburėlio"' bei jojo įgaliotinių
"Jaunoji Lietuva,"
tikslu leidžiama ir steigiama
taip- torium
A.
Rimka
ir
kęs mulus, jisai būtinai norėjo neturtingiems Am. lietuvių stu- arba agentų pagelbos. Męs jau
p.
pasilieka
gi visi kiti tie "katalikiški" laikvesdamas
dabar,
gauti nors vieną arklį.
raščiai. Visi šitie laikraščiai šoks
"Ateitį."
dentams, kurie lanko universite- enai išaugome strukas kelinaites,
Kam?
tus ir
klausiu.
Geriaus
studijuoja augštesnius mok- todėl sugebime savo reikalus tvartaip, kaip klerikalų šulai jiems
dar
slus?
kyti.
Nors
vieną mulą.
grieš.
C. Kasputis. butų pirkti
už
Toks
ir
bet
ukėarkfius,
jie brangesni
panašus kai-kurių niur- Amerikos lietuviai rėmė ir, maKatalikas" gi ne jųjų rankoe yra geresni, nes
manėjimas, suprantama, buvo liogiš- nau, rems parėmimo vertas, Liereikalauja
se, ir šį laikraštį negalima
butų
žiau
ir
kas ir teisingas. Kiekvienas šei- tuvoje veikiančias įstaigas, bet
už
arklius
pašaro
geriau
pilnai sau pažeboti, kaip tai madirba.
Iš
Lietumyninkas pirmiau turi rūpintis jie, mano nuomone, nenori, kad
Įspūdžiai
Apsilankymo
tėme. kuotnS^ ex-socialistal iš
tos įstaigos bei jų nariai
tai
Prie
man savo šeimynos gerbūviu, o
Taip,
vių
taip,—sako
Sodyboje
Dodsorr,
žiūrėtų
pas"Draugo" abazo norėjo "Kataliaš norėčiau kitą kui. sulyg išgalės, šelpti savo
į
Louisiana.
Žemaitis,—'bet
ką" padaryti paklusniu savo targi- Amerikos lietuvius, kaipo į kud i k i u s ir, kadii per savo
syk, ot taip sau, pasivažinėti, o mines.
nu.
įgaliotiTatai "Katalikas" nėra
jiems
niu lupas, išreikštų pageidavimus
su mulais kaip gi čia?
Amerikos
lietuviai
Negaliu
palikti nepaminėjęs
užtektinai "katalikiškas," nors ncyra šeimyPalauk,—tariau jam.
na, turinti savo reikalų, kuriuos tvarkyti musų reikalus.
-klerikalų manymu jisai, rasi, yra, puikios Alexandijos. Šis miesAmerikos lietuviai turi palaikykaip sakyta augščiaus, katalikiš- tas yra bev.cik pačiame centre Užkinkiau tuos nlulus į lengvą jie turi atlikti ir tik tuomet nešti
ti artimus ryšius su Lietuvos lieŽemaičio
savo
Louisiana
vežimą,
ir
paprašiau
ant
pagelbą
vientaučiams
už
gerai
valstijos
kesnis už anuos visus "katalikišguli
jūkranto "Red River"—Raudono- laikytis—ir supliekiau mulams rių.
tuviais, bet Lietuvoje veikiančios
kus" laikraščius.
Mulai pasios
keletą
baisi
gali veikti tik Lietuvosykių
draugijos
botagu.
sueina
nelaimė
Neapsakomai
upės.
Į
Alexandrią
parVisas musų klerikalų riksmas
"Žiburėlis"
ne bloškė Lietuvą ir
aštuoni geležinkeliai, kurie, kaip sileido kaip vėjas.
je.
Grabe,
negali pasekminmusų viengenapie katalikybę yra didžiauturėti savo skyrius Amerikone
čius.
Ir
dabar
gai
kelmas,
verčiasi
grabe,
kelmas,—vos
Amerikos
visanes
lietuviai
matyti,
gerai,
siu humbugu, kurio
teisybei gali
ir šelpti čia mokslus einanskubiai ištiesė pagelhos
ranką,' je
įtikėti tiktai paskutiniai mulkiai. dos, kada tiktai teko man buti galėjau juos sulaikyti.
A
čius
a
aukaudami tukstančius nelaimintame mieste, mačiau ilgas eiles
kaip.*'—klausiu.
neturtingus lietuv'us moksleivius, nes ta draugija svetiTegul juos perkūnas! Geri gosios Lietuvos reikalams.
viprekinių
vagonų,
prikrautų
Naujoji knyga apie lietuvius.
i oks
sokiais žemdirbystės produktais. arkliukai,—tarė persigandęs Ženeabejotinas Amerikos ma ir Amerikai, ir Amerikos lieKaip jau buvo prieš kiek laiko1
maitis.
lietuvių atjautimas Lietuvos var- tuvių gyvenimui ir moksleivijai,
pranešta, žadama leisti Dr. J. Raudonosios upės klonis (Red
Nuo
to
laiko
vadina
River Valiey) apie Alexandria
jisai juos
gų, toks jų atkartotinas Lietuvos galop, net šios šalies mokyklai.
šliupo parašytąją "Lithuania in
arkliukais
ir
dabar
turi
jųjų
jau ir viengenčių šelpimas, teks aiš-Į Baigdamas atkartosiu: "ŽibuRetrospect and Prospect." Šios yra viena^ turtingiausiųjų ne tik
kus Amerikos lietuvių noras
ketvertą.
bet
visose Suvienygel- j rėliui'' galima palinkėti geros kloknygos svarba, be abejonės, kiek- Louisianoje,
Važiuodami
nuo
bėti
savo
Dodson,
tose Valstijose.
Žemė
pračia labai
viengenčiams už jūrių ties Lietuvoje, bet Amerikoje jis
vienam yra suprantama.
Joje
visais
pakeliui
Amerikos
važiuojame
keletą farmų.
lietuviams priei- yra nereikalingas.
angliškai skaitančioji visuomenė derlinga. Atmenu, penki metai |
Javai gražus. Kornai jau nu- namais budais aiškiai parodo, kad
Zig. Vitkauskas.
turės progą arčiaus pažinti, kuom atgal juodžemis šioje vietoje bunokę.
vo galima gauti
ryšiai tarp Atrurikos ir Didžiopo $30 už akerj;
esame męs, lietuviai,
kaipo praeiTai jau antras derlius šiais sios bei Mažosios Lietuvos lietuties tauta, ir kuom męs norime šiądien jis sunkiai yra gaunamas

Pri\atišku laišku mentai

taip?

kaip kokios^nyįynė? uyljs.
tos sudėtos fabaf vaizdžiai.

uimbugiškų apgarsinimų

ir

tuom

ioliarius gaudyti.
Lietuviai jus dabar jau pažįsta.
Pažis netrukus ir visai, ir tuomet
iųs, kaip naktiniai paukščiai, išsi-

gandę spindulio kritusios šviesos,
uręsite neštis iš lietuvių tarpo.

Tarp lietuvių jus nereikalingi.
A. M. Virbalis.
KOVAI PRIEŠ ALKOHOLĮ.
Brooklvn'e susitvėrė Vyčių kuoir skyrius kovai prieš alkoholį,
ireitai susirašė eilė blaivių vy-

ja

kurie žada visomis savo
ėmis kovoti prieš alkoholį.
covoje žadama nesilaikyti
-ų,

išgaToje
jokių

>artyviškų rubežių. Nežiūrint,
"engtų vakarus

ar

šiaip

kas

susirinki-

pasilinčdminimus, kuriuose
svaiginantieji gėrimai butų pardavinėjami, naujai susitveręs skyrius žada ve^ti prieš tokiu- vakamis ar

u^, susirinkimus
nus

lais.

ar

pasilinksmini-

vigais prieinamais buVienu įrankių toje kovoje

kovą

čadama vartoti viešus

papeikimus
rengimą vakarų su svaigalais,
įkyrius jau išsirinko sau valdybą,
i uri
lėšų, neišvengiamų prie sky"iaus veikimo.
Išrinkta taipogi
"aštininkas-redaktorius, kurio priederme bus peržiūrėti ir reikale per:a:syti visu> raštus, kuriuos skyrius
iž

eis viešumon.
Ponas F. Povilionis aukavo 50*.
J. K. Miltas
( skyriaus iždą.

Julės

vienas

Verne

namas miestuose ir kaimuose buvo perrausPRANEŠIMAS.
Kiekvienas portas nuo \\ ilmington'o iki Nor"Pašnekėlių
folk'ui buvo uždarytas, ir jokios rųsies laivas ar vaf- .kitam numerillK
1

tas.

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE.
Lietuviu kalbon

verte

A.

Jakunas.

negalėjo išplaukti

be

nuodugnaus j uju apžiūrėji-

Ne tiktai skraiduolis "Falcon." bet ir kiekvienas
laivelis ir kiekviena valtis buvo pasiusta su įsakymo.

(Tąsa.)
Iš "Ebbos" butu buvusi

tis

puiki jachta lenkty- mais daboti

Pamlico

Pertaką

ir

kratyti valtis, preki-

nėms, nors jinai niekuomet nedalyvavo lenktynėse nius laivus ir žvejų luotus, nežiūrint, ar ne jie ant
nei i»rie Siaurės Amerikos nei Anglijos krantu. Jo- įkaro ar ne, išjieškuoti nuo viršūnės ir pačiam dugnui.

augštumas, buorių platumas, išvaizdus
"Kbbos" įgula tačiaus išlėto ruošėsi traukti į'.<air išlenktas liemuo, rodąs jąją esant didelio greitu- rą, ir
grafas.d'Artigas, kaip rodėsi, nei kiek nesirūpikad jinai no valdžios
mo laivu, ir abelnos josios linijos rodė,
įsakymais nei pasekmėmis, kurios galėtų
buvo'taipgi pastatyta, kad pernešus žiauriausias jū- kilti, jeigu Tanias Rochas ir jojo sargas, (ia v donas,
rių pūgas. Prie patogaus vėjo jinai galėjo, rasi, butų rasti laive.
padaryti dvylika mazgu j valandą.
(ialop viskas buvo priruošta, įgula stojo prie vinTačiaus neatsižvelgiant i visus jo;ios patogu- dų, bttorės buvo
pakeltos ir laivas gražiai nusiinko
matomai turėjo kęsti vandeniu link
mus, jinai mirtiname stiliuje
Pertakos.

sios stiebti

ir kiti buoriniai

tuos nesmagumus,

ką

lima butų

kad

laivai, ir

ga-

Dvidešimts mylių atstu nuo Ne\v-Berne įtaka
grafas d'Artigas noriau tu- staiga užsisuka, ir beveik tokiam
manyti,
pat toliui eina į
rėtu garu varomą jachtą, kuria jisai galėtų važiuoti šiaur-vakarius.
darosi
palengva
platesnė, kol galop
Bet maby kur, by kokiu laiku ir by kokiame ere.
Pamlico Pertaką.
neįteka
į
tomai jisai buvo patenkintas senosios mados laiPastaroji yra labai plati ir turi apie septyniasdekeliovais, net kuomet jam reikėdavo daryti ilgas
šimts mylių skersai nuo Sivan Salos iki Roanoke.
nes per Atlantiką.
Nuo jūrių pusės tęsiasi retežis ilgų ir
siaurų salų,
iš vakarų,
kurisai sulaiko jūrių bangas.
Šį ypatingą rytą vėjas maloniai putė
traukti
kas buvo labai paranku "Ebbai" ir leido jai
Skaitlingi švituriai ant salų ir salelių yra geru
ir per
Pamlico
skersai
Pertaką
tiesiog žemyn upe,
vadu nakčia laivams, norintiems
pasislėpti nuo Atlanvieną pertakos rankovių išeiti atdarosna jurėsna.
tiko audru, ir jeigu jie
vidun salų retežio,
įsigauna
su
tai jie yra tikri, kad ras užtektinai
Dešimtą valandą "Kbba" dar suposi tingiai
vietos, tinkamos
buvo atkreiptas
įkarui mesti.
jkaru vandenyje. Josios priešakis
Iš Pertakos yra keletas
j viršų upės, ir įkaro virvė buvo smarkiai slunganišėjimų į jūres. Užpakuri
ėio jūrių vandens įtempta. Mažosios plūdės,
kalyje Sivan Salos šviturio yra Ocracoke išėjimas, ir
nebuvo
daugiau
arti
laivo,
praeitą vakarą plaukiojo
sekantis yra Hatteras išėjimas. Yra
taipogi trįs kiti,
buvo įkelta laivo rMun.
kurie žinomi, kaipo
matyt, ir jinai, be abejonės,
Loggpr Mead išėjimas, Naujavirš
ir
pasibaterijos
sai isėjimas ir Oregon
Staiga subaubė kanuolė,
išėjimas. Ocracoke išėjivainikai Kiti šūviai parodė silpnas baltų durnų
iš kanuolių ant retežio

sigirdo

buvo

mas

pakraščio salų.

ir

jinai

artimJausis

išplaukiančiajai

"Ebbai,"

be pasisukimo galėjo jįjį
.pasiek*;, tačiaus
Ta valandėle grafas d'Artigas ir inžinierius skraiduolis kratė visus tuos
laivus., kurie per tenai
Serko pasirodė ant dėnio. Kapitonas Spade žengė plaukė, 'lai tačiaus nedarė
jokio skirtumo, kadangi iki šiam laikui visi išėjimai, į kuriuos buvo nupriekin, kad juos pasitikti.
Kanuolės loja,—tarė jisai trumpai.
taikintos fortų kanuolės, buvo valdžios
laivų saugoto,—trumpai pastebėjo Serko,
—

—

Męs tikėjomės

jami.

**

uždaTodėl "Ebba" plaukė toliaus,
pakratęs pečius.—Tai yra signalas praėjimams
nesistengdama išryti.
vengti jieškotojų nei pati prie jųjų neplaukdama.
Ką bendra turi tai su mumis?—tyliai paklau- Jinai rodėsi esant' vien
pasivažinėjimo jachta, nosė grafas d'Artigas.
rinti pasivažinėti išryto.
—

—

Visiškai nieko,—tarė inizierius.
visi, suprantama, žinojo, -kad kanuolių

Iki

laikui nebuvo bandyta
sulaikyti jąją.
saudyar jinai
Todėl,
turėjo ypatingas privilegijas ir neprimas reiškė, jog Tamo Rocho ir jojo sargo Gaydono
valėjo būti perjieškot?? Ar grafas d'Artigas buvo
pranykimas iš "Sveikatos Namo" liko pastebėtas.
skaitomas peraugšta ir perdaug galinga
kad
No.
17,
ypata, kuAuštant, gydytojas nuėjo Pavilionan
rią galima butų tokiu budu sulaikyti bent valannei
vietenai
ir
sužinojus, kaip ligonis praleido naktj,
dėlei? Tai buvo netikėtina, nes nors
jisai buvo
no nerado.
Jisai tuojau? davė žinią direktoriui, kuri- gerbiamas
kaipo
Įžymus
kurisai
tai
Tuomet
svetimtautis,
turėsai paliepė nuodugniai išjieškoti parką.
įjo
puikų
kokiu
gyvenimą,
likimo
atstuma
džiaugiasi
palaibuvo atrasta, kad užpakalinių patko durių
mintieji, tačiaus, imant dalyką uesiog. niekas nežišauta ir kad jos durįs užrakintos, tačiaus raktas pranojo, kas jisai per vienas yra, nei iš kur jisai atnykęs. Buvo aišku, kad Tarną Rochą ir jojo prižiū- vyko, nei kur
jisai keliauja.
rėtoją išnešė šiuom keliu. Bet kas buvo išvogėjais?
Laivas
o
subuti
kas
gražiai
Visa,
bėgo ramiu vandeniu, jojo vėNiekas negalėjo to Įsivaizdinti.
gal? j
liavai—auksiniam
nakpusmėnuliui
raudon lauko kampe
kad
pusiau aštuntą valandą praeitą
žinota, tai tas,
—išdidžiai plevėsuojant
kurisai
atlankė
sirgo
vienas
Rochą,
vėjo
Tamą
Grafas
bangose.
gydytojų
tį
buvo
d'Artigas
kuomet
ir
kad
smagiai
savo
apleiišsitiesęs
vienu
gydytojas
priepuolių,
pintinėje keJėje,
do paliegėli, tai šisai buvo be žado. Kas atsitiko po kalbėdamas su inžinierių Serko ir kapitonu Spade.
Jie matomai nesiskubina atvykti pas mus,—
tam, kai gydytojas persiskyrė su Gaydonu daržo tako
Serko.
pastebėjo
išmanyti.
negalėjo
gale—niekas
Žinia apie pranykimą buvo telegrafuota j Ne\vJie gali ateiti; kuomet jie mano tai tinkaBerne, o iš tenai į Raleigh. Gavęs ją, gubernatorius ma esant,—tarė grafas didžiausio neatbojimo tonu.
Be abejonės, jie laukia
tuojaus įsakė per telegrafą, kad nei vienam laivui nernusų prie išėjimo
būtų pavelyta apleisti Pamlico Pertakos be smulkiau- galo,—spėjo kapitonas Spade.
sios jojo kratos. Kitu telegramų skraiduolis "FalTegul jie laukia,—murmtelėjo turtingasai
con," kurisai stovėjo porte, buvo paskirtas tiems gu- bajoras.
bernatoriaus įsakymams išpildyti. Tuotn paeiti laiku
Paskui jisai apsileido
paprastuoju savo nieko
buvo pasirūpinta, kad kiekviename Valstijos mieste
nebojimu.
ir kaime butų įsteigta kuoaętriausia priežiūra;
Kapitono Spade spėjimas buvo teisingas. "FalGrafas d'Artigas galėjo matyti skraiduolį "Falcon" iki tol nei nepasijudino link
nuo
dvi
atstu
kuris
con,"
"Ebbos," tačiaus
myli
į rytus
upės įtastovėjo
beveik tikrai jisai tai
padarys, kaip tiktai "Ebba''
kos, didindamas garus ir skubiai ruošdamasis atlikt/
paskirtąją jam misiją. Užimtų bent valandą laiko, pasieks išėjimo, ir grafas, jeigu jisai nori išplaukti
pirm negu garlaivis butų prisiruošęs išplaukti, ir ''Eb- Ijurėsna, turės pavelyti perkratyti savo laivą.
Kaip tai buvo, kad jisai rodė tokį nieko neboba" tuorn tarpu galėtų gerokai nusiirti.
Ar pakelsime jkara ?—paklausė kapitonas jimą? Ar Tarnas Roclias ir Gaydonas buvo taip
saugiai paslėpti, kad jųjų negalima buvo rasti?
Spade.
Tai buvo galima, tačiaus
grafas d'Aritgas, rasi,
Taip, męs turime gražu vėją; tačiaus tu gah |
nebūtų
buvęs taip savim užsitikrinęs, jeigu jisai
nesiskubinti,—atsakė grafas d'Artigas.
Išėjimai iš Pamlico Pertakos bus prižiūrimi, j butų žinojęs, kad skraiduoliui ir muitimems laive—pastebėjo inžinierius Serko ir jokis laivas negalės liams buvo duotas specialis signalas apie "Ebba,"
išplaukti be to, kad jin neatsilankytų ponai, kurie yra kaipo įtartiną laivą.
Vakarykštis grafo atsilankymas j "Sveikatos
tjek žingeidus, kiek ir neišmintingi.
Nesirūpink, vistiek ruoškis kelionėn,—paliepė Namą" dabar pritraukė ypatingą atydą j jįjį ir jografas.—Kuomet skraiduolio aficieriai arba muitinės jo laivą. Žinoma, tuom iiku direktorius negalėjo
valdininkai bus atsilankę, tai '"Ebbai'' bus leista iške- turėti jokios priežasties abejoti apie jojo atsilanliauti. Man hutų stebėtina, jeigu mums nebūtų leista kymo tikslą. Bet keliomis valandomis vėliaus Tarnas Rochas ir
keliauti savais reikalais.
jojo sargas buvo išvogtr. Niekas
i
Tūkstantį atsiprašymų už savo drąsą ir ge- pašalinis nebuvo arti paviliono tą dieną. Buvo pririausių linkėjimų laimingai kelionei ir greitam sugrį- | pažinta, kad grafo palydovui butu buvę lengva at1
žimui,—nusijuokė inžinierius Serko, palydėdamas sa- šauti sienos durių stumas ir pavogti raktą tuom
Ilaiku, kai grafas buvo nukreipęs direktoriaus
kinį garsiu ir ilgu kvatojimu.
atydą
Kuomet žinia apie Rocho pranykimą pasiekė [kiton pusėn. Prskui, aplinkybė, kad "Ebba" stoNew-Berne, tai išpradžiu valdžia nežinojo, ar dingęs vėjo vos keletą mąstų nuo parko ir jojo užpakalyje,
išradėjas ir jojo prižiūrėtojas patįs pabėgo ar buvo iš- buvo pati savimi įtartina. Nieko desperatams nevogti. Tačiaus kadangi Roclio pabėgimas negalėjo būtų buvę lengviau, kaip ineiti pro duris, netikėtai
įvykti l>e Gaydono sutikimo, tai šisai spėjimas buvo užpulti ant savo aukų ir jas nusinešti ant laivo.
Išpradžių nei direktorius, nei įstaigos tarnaugreitai atmestas. Direktoriaus ir "Sveikatos Namo"
vedėjų manymu. (iaydonas stovėjo augščiaus tokio tojai nenorėjo išreikšti šių įtarimų, bet kuomet buvo pamatyta, kad "Ebba"
pakėlė savo įkąrą ir paįtarimo. Tatai jiedu abu turėjc buti išvogti.
Lengvai galima suprasti, kokia sensacija mieste traukė link jūrių, tie įtarimai rodėsi esą patvirtinti.
buvo išradėjo pranykimas. Kaip! Francuzas išradėApie tai buvo pranešta New-Berne valdžiai,
jas, kurisai buvo taip labai prižiūrimas, dingo, ir drau kuri tuojaus įsakė "Falcono" vadui sulaikyti "Ebge <u juom fulguratoriaus paslaptis, kurios niekas ne- ba," smulkiai išjieškoti ją nuo viršaus iki
apačios,
galėjo išgauti ;š jojo? Ar tas negalės turėti svarbių nuo galo iki galui ir neleisti jai jokiu budu
išplaukpasekmių? Ar Amerika nenustojo ant visados naujo- ti, jeigu nepersitikrinta visiškai, kad Rocho nei
jo išradimo? Jeigu išvogimas atlikta kitos tautos Gaydono laive nėra.
naudai, tai ar toji tauta, turėdama Tamą Rochą'savo
(Tąsa Seka)
valioje, neištrauks is jojo to, ką Federalė Valdžia velNESUPRANTAMŲ ŽODilŲ ŽODYNĖLIS APYSAKAI
tui stengėsi įgyti? Ir arba buvo
išmintinga, ar buvo
"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE."
galima manyti bent valandėlei, kad jisai liko išvogtas
Jachta—didelė valtis, laivelis.

Jie

tam

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

pavienės ypatos naudai?
Buorės—parusai, audeklai.
Žinoma, ne—buvo griežtas atsakymas pastaram- Mazgas—apie angl. mylia (1M:

jam

klausimui, kurį buvo net
dėl visa \ alstijos atyda buvo

Ijog ir bendrovei ir laikraščiui bus 'mas apie gumą platesnis praneši-J Kinivei, kas darosi su tais
balpalikta daug geriau, jei mudu abu jį rc- mas Europon atėjo 173h m. Ap- timorieeiais? Štai jau kelintas ii
daguosiva. Gerb. A. Rimka at- rašė jį ir budy jo iš medžiu išga- antro augšto per
langą iškrinta.
sakė, kad aš negaliu redaguoti, ne- vimo ispanas Gonzales l'ernatiRedakcija.
X=X
>!i:
nemoku lietuvių kalbos.
Direkto- de^ d'Oviedo, kuris su juo susipaIki Vilniaus buvo ramu. .Ii
riai tikrino, jog mano kalbą gali žino, būdamas pas indi
jonus Pie- Vilniaus
pradr-jo vokiečiams vii*
pataisyti kad ir p. Rimka, bet tinė- Amerikos. Beveik vienu su
niuoti.
aš visgi turiu turėti sprendžia- juom kartu
apie tą medžiaga EuX- X
laikraščio
mąjį
ir prabas Paryžiun
balsą
redagavime.
ropon
pranešė
"Lėtlivos"
Rašydamas
Xo. 39,
Matyt turkas permažai armėmano
kolega, 'gerb A. Rimka, | Ponas Rimka atrėmė, buk visi atsiuntė franeuzai tyrinėtojai La
bandė nurodyti mano suklydi- "Jaun. Liet." skaitytojai yra ar- Condamine ir Bouguer, kurie bu- nų išskerdė, kad kaizeris nori jair
kiniai surišti su jo vardu, todėl vo Į Amazunos kloni' pasiusti ma- pagelbėt.
mus, kuriuos aš padaręs, rašydamas "Liet." No. 38.
X=X
Prie tų visu 'nežiūrint, kas leis tąii laikraštį, tuoti geografišką platumą. YpaKaip tik raudonos smegenįs
p. Rimkos bandymų pridedu se- jis negali paleisti jo redagavimo tybę gumos ištrinti paišelio rašfa
kančias pastabas:
Ma- prisiųrpo, tai tuoj jos pagimdė
| iš savo rankų, taippat negali prijpatėmijoir veik vienu kartu
jokiu
1. Gerb. A. Rimka
pagelbininkų
metuose,
prie
"klesinj susipratimą," o zecerišjo
gėliau
buk
Priestley 1770
jimti
sakė,
užmiršau tai, kad sulyg sutarties redagavimo. Toliau pasiūliau di- liet tokia kaip dabar elastiška gu- koji ranka tą viską užtvirtino ant
mudu turėjova redaguoti laikraš- j rektoriams ir gerb. Rimkai, jei ma, pramonėj pritaikoma, vulka- redaktoriaus žando ir
pasidarr
čius tik tuomet, kuomet juos lei- [bendrovė ima "Jaun. Liet.," mu- nizuota guma, išrasta tik 1839 "kliasinė kova."
du abu atsisakykime nuo jos re- metuose: išrado
dova.
Bendrovė, paėmusi nuo
ją Goodyear.
X=X
mudviejų savo rankosna vieną ar- dagavimo. Bendrovė terenka ar- Guminių medžiu girios auga Sutyg telegramų, tai ant Chiba abu laikraščiu, butų -paskyrusi ba teskiria redaktorių. Mano ko- šiltuose kraštuoie Pietinės Ame- cagos
"Naujienų" idėjos užtrauklega ir to nepriėmė. Jisai atkar- rikos, datn** kauėuko medžiu ta didelė
jiems ir redaktorių.
paskola, o p. humbugas
Tai gerai žinojau. Gerb. Rimkai totinai tikrino, jog tik jis gali pliantacijos yra Afrikoj. Kadan- turi pirmą
morgeėių.
reikia atminti tai, kaip jis elgėsi "Jaun. Liet." redaguoti, nežiūrint gi gumą randa vis platesni priX=X
to, kas ja leis.
taikymą. tai guminiu medžiu Aš
laikraščių redagavime, kuomet jie
beeinu, kad iš visų lietuvių
Ponas Rimka dar-gi stengėsi pliantacijas užveda visur, kur tik
dar buvo mudviejų rankose, ir ką
bus seniausias
vyras p. l'ruseiyra
pasakęs direktoriams apie įkalbėti direktoriams, kad ben- tie medžiai augti gali. Kaučiuko ka: nes jis
buvo koresponjau
drovė
paimtų nuo jo neišmokėtas medžių girios yra Belgiškoj ko- dentu
laikraščio arba laikraščių redagakada
da Rusijos Dūtada,
tionijoj Kongo, o pliantacijos yra ma
vimą. Direktorių susirinkime, at- knygas ir ui jas išduotų jam
staugte-staugė.
rus.
Aš
kad
bendrovės taipgi franeuziškose ir vokiškose
tikrinau,
sibuvusiame rugpjūčio 31 d., p.
X=X
Rimka griežtai užreiškė, jog tik valdyba išduotų p. Rimkai tiek Afrikos kolionijose. Tokiu budu
kad
kiek
Baisu,
ta
jis įneš bendrovėn tur- gumos produkcija j metus pasibestija nogla
jis tegalįs laikraštj redaguoti. šėrų,
smertis
to pinigais.
didino
ant
Jo neišmokėtas kny100,000 tonų, o jos
nepadarytų taip su daTaigi gerb. Rimka nelaukė, ką
bendrovės nariai paskirs laikraš- ig"as, drauge su Dr. Šliupo bei vertė pereina vieną miliardą mar- bar tveriama socialistų draugija,
kai padarė su "Darbu."
i"Laisv. Minties" knygomis ben- kių.
čio redaktorium.
savo
leidžia.Pašalinis.
2. Niekas
ir nesakė, kad p. drovė gali, garsinti.
Rimka varė viešą arba slaptą muose laikraščiuose. Už parduotas knygas bendrovė
pasiliks koagitaciją už "Jauti. Liet." Toji
o pinigus sugrąžins
misso,
jų sabendrovei
besiagitacija atsirado,
vininkams. Ponas A. Rimka su
organizuojant. Ją pradėjo varyti
Cliicagos katalikiškame laik- Moteris! Mums
tuo nesutiko.
moterims reiJis norėjo, kad
kai-kurie pasižadėjusieji buti benskaitau, kad Moterių Sąjun- kia
raštyj
bendrovė paimtų neišmokėtas jo
daugiau energijos ir entuziazdrovės nariais.
Kas toliau stostato "Brangusai Pamo.
Reikia pradėti rūpintis savo
knygas ir mokėtų už jas skolas. gos kuopa
vėjo u ž tos agitacijos—nežinau.
ir dar "su kitokiais
bučiavimas,"
Mano
reikalais.
4.
turi
kolega
Priėjo laikai, kuomet
matyti
a) Gerb. A. Rimka tikrina, kad
kviečia visits at- moteris
skirtumą tarp svarstymo, kurį pamargiuimais;"
pradėjo suprasti reikalinprenumeratos "Jaun. Liet.'' aL
ir tarp laikraščio silankyti.
gumą
organizuotis.
Pradėta
dinėjo 5 syk daugiau, negu "Pa- laikraštį leisti,
Can you beat it?
tverti moteriškos visokios rūšies
leidimo.
žvalgai." Gerb. Rimka visuomet
X=X
Visuose posėdžiuose buvo tik I
organizacijos.
Ypač pastebime
stengėsi paimti ir atplėšti laiškus,
Kiekvienas
.gali persitikrinti, męs tai tarp amerikonių. Jos
kalbėta, ar abu laikraščiu leisti,
adresuotus bendrovei.
Pinigus
kad "Draugas" yra neklerikališ- turi dideles savo
laikė bankoje ne bendrovės, bet ar tik vieną kurj. Bendrovės naorganizacijas,
kas
laikraštis ir kad ji nabagą vi- kurios yra
riai
nenutarė ir nenubalsavo "Pasavo vardu.
išsiplatinusios visose
Man niekuomet nesoki nevidonai nekaltai šmeižia: Suv.
Valstijose. Prie šių amerisakydavo, kiek įplaukia pinigų. žvalgą" neleisti; taippat jie neoficialokame
"Ddaugo" praneši- koniškųjų organizacijų priklauso
Jisai dabar gali tikrinti, kad "Jau- nubalsavo "Jaun. Liet." leisti, neme pačtui paduota, kad
ji lei- daugelis ir lietuvių.
najai Lietuvai" 10 kartų daugiau sakė, nieko apie tuos "Pažv."
džia tik 6t kunigas ir net 18 paMums lietuviams yra geriau
skaitytojams atlyginimus, kuriuos
įplaukdavo negu, "Pažvalgai."
priklausyti prie savų organizacib) Neteisybe, kad "Paž.valgos" mano kolega paskelbė "Jaunosios saulinių žmonių.
X=X
jų, vieton svetimtautiškųjų. Kuoišleidinėjimas butų kaštavęs du Liet." No. 5. Gerb. A. Rimka
syk daugiau, negu "Jaun. Liet.-' savo straipsnyje sakė, buk jis kal- Tai skaitau, kad tas Keistutis met męs savų organizacijų netuPastarosios numerio išleidimas bėjęs apie atlyginimą "Paž\v Šliupas yra du-centu (docentu) rėjome. tai prigulėjimas prie svekaštuoja minimam 2S0 dol.; '"Pa- skaitytojams. Taip, jis sakė lai- Universitete. "Draugo" redak- timtautiškųjų organizacijų buvo
žvalgos" XX mėn. butų kaštavę— kytame rugpjūčio 31 d., kad rei- cijoj jis nebūtų nei vienu centu. pateisinamas. Tačiaus, kuomet
dabar męs turime savų organi$308.
Skirtumas—$22.00. Taip kia paskelbti, jog "Pažv." neišX=X
reikia
eis,
pasiūlyti skaitytojams Pypsėdamas pypkę, skaitau aš zacijų, tai jau kitas dalykai.
"Jaun. Liet.," taip "Pažv." leiNieko nesakė apie
dimas toli-gražu neapsimokėjo atlyginimą.
"Tėvynę" ir mislinu: ar ožys tu- Štai męs čia Amerikoje turime
Liet."
No. 5 tilpusį pra- ri
"Jaun.
prenumerata. Reiškia, prie vieno
daugiaus supratimo apie astro- savą didžiulį Susivienijimą Liearba antro tų laikraščių leidimo nešimą. Iš to aišku, kad p. Rimar
nomiją,
"draugas" Žyvatkaus- tuvių Amerikoje. Prie jojo gali
bendrovė turėjo nemaža pridėti. ka direktoriams sakė, kad reikia kas
apie "inteligentiją."
Iš jo priklausyti taip vyrai, taip motec) Yra tai išmislas, kad "Laisv. tai ir tai daryti, bet užtylėjo tai, laiškų man taip nuduoda, kad ris. Šioji organizacija yra gerai
Minties" prenumeratorių buvo 5 ką buvo jau nuveikęs. Be jokių abudu vienokias
klesas turėjo eiti. susiorganizavusi, ir jinai šelpia
kartus mažiau, negu "Jaun. Liet." mekleriavimų tikrai sakau, kad
-avo narius ne tiktai
x=x
medžiagištuomet sužinojau "Jaun. Liei\,:
Jų buvo mažiau 80—100.
O gal tas angloTfrancuziškas kai, bet taipogi daro į juos ir
Prieš susijungimą nei p. Rim- No. 5 tilpusi pranešimą, kuomet komišenas
ką atplaukė čia Ame- ;erą draugišką jtaką. Prie jos
ka manęs klausė, kiek užsimokė- paėmiau j savo rankas tąjį laik- rikon
sau miiiardą do- mums visoms moterims ir reikėtų
pasiskolint
jusių prenumeratorių turi "Laisv. raščio numerį.
liarių, pasiskolintų sau nuo "Lais- priklausyti. Tai butų daug geMintis," neigi aš jo klausiau, kiek 5. Niekas ir nesakė, kad Ben- vės" tuos $100,000, kuriuos
riau negu tverti naujas
draugijas
ji
jų turi "Jaun. Liet." Nekalbėjo- drovė Lietuvių Raštams Leisti nuo "Vienybės
iš- ir turėti be galo daug trukdėsio
Lietuvninkų"
va nei
•u
dpie tai. kiek kuris iš prisidėjo prie "Laisv. Minties'1 lošė, ar išloš.
įstatų darymu ir kitais dalymudviejų turi pinigų. Nieko ne-' numarinimo. Tąjį darbą atliko
tais.
C'ia viskas yra gatava. TikX=X
sakiau p. Rimkai apie užsimokė- atskiros ypatos.
Yra tokių Žyvatų, kurie mano, :ai prigulėkime.
šioji draugija
jusių "Laisv. Minties" skaityto- bulyg sutarties "Laisv. Min-j jog riebi kiauliena su
r ra ir tuom
kad
gera.
galima pergeru
šnapjų skaičių, nes apie tai ir kalbos ties" skaitytojai turėjo gauti šeliu iš Scrantono holsėlio
skelti iš vieno miesto į kitą ir
yra
nebuvo.
Tuosius skaičius atra- "Jaun. Liet." tik No. 3—4. Jei
įenustoti buvus SLA.. nariu ar
daug geresnė už Strazdienę.
Tamstos siuntinėjote jiems ir kidova po susivienijimo.
V
tarė, nes beveik visose Amerikos
Kaipo laktą reikia pažymėti, tus to laikraščio numerius, tai
O tai laikai užėjo, kad tave ietuvių kolionijose yra SLA. kuokad "Jaun, Liet."
jusų
Norite, galite ir
dalykas.
užsimokėjusių
dagiai! Žiūrėk tik ką pasakoja! jos ir todėl reikia tiktai iš vienos
skaitytojų turėjo ne keturis-pen- toliau jiems laikraštį siuntinėti. "Katalikas" nekatalikiškas, "Drau- tuopos persikelti j kitą, o tame
kis kartus daugiau, negu "L.! Ponas A. Rimka bent 3—4 kargas" nedraugiškas, "Darbinin- įėra nei daug vargo, nei truk.leMintis," bet tik šimtą-antrą dau- tus prašė manęs, kad pavesčiau kas"
nedarbininkiškas, "Keleivis'' do.
jam "Laisv. Minties" skaitytojus. iš Bostono
giau.
nenori keliauti ir kaip
Chicagos lietuvės moteris jau
e) Susivienydama "Laisv. Min- Atsakydavau jam, kad to laik- akmuo ant vietos
turi savą SLA. kuopą, 208-tą,
apsamanojo,
prie
raščio skaitytojai—tai mano datis" su "Jaun. Liet." be
gerb.
"Laisvė" neturi laisvės pasiimt atrios priklauso vien tiktai rnoDr. Šliupo, kun. V. Dembskio1 lykas.
Užmiršęs tai, p. Rimka
$100,000, o "Naujienose" vis ta :eris.
Šioji kuopa dar nesenai
savo straipsnyje siūlo ma- net
ir "L. Minties" išleistų
knygų bei
/ra susitvėrusi, tačiaus
pati
daknaujiena—humbugiškų
joje yra
"Pažv." skaitytojus. Ačiuoju už
Dr. ŠJiupo padarytų klišių
taru apgarsinimai.
iau gan didelis būrelis narių.
pini-Į
gais įnešė $150. Gi <(Jaun. Liet." 1 geraširdingumą. Tolimesni lapės
Kodėl tasai būrelis negalėtu buX—X
įnešė, be neišmokėtų knygų, apie, patarnavimai man bereikalingi. Gal
:i
dar didesnis? Kodėl kiekviena
p. Živatkauskas nori gauti
du šimtu dol. skolos.
U i tas Jei "Laisv. Mintis" eis, ji turės už savo laiškus
"Tėvynėje" titulą Jhicagos lietuvaitė negalėtu nau$3,000 vertės, knygas, kuriomis p. ir skaitytoju be mano kolegos
"Magistrato Inteligentijos" nau- lotis tuom, ką SlA. suteikia saRimka pasigyrė savo straipsny- patarnavimų.
| jai susitvėrusioj "Rašytoju Drau- vo nariams ir narėms? Rod>, viZig. Vitkauskas. ^
je, buvo įmokėta. tik $150. Už
sos galėtume. Tiktai
gijoj"...
supraskime
likusius reikėjo mokėti jų saviiios draugijos svarbą ir savo
Jurgis
Spurgis.
ninkams kas mėuuo po $30.00. GUMOS ARBA KAUČIUKO
X=X
įattdą.
Reiškia, tos knygos buvo ne turIŠRADIMAS.
Gal gen. Joft're išfigurino, kad
Yietinėji kuopa ne tiktai suteitas, bet skola, apie kurią p. Rimfliukai labai bizi su bulbių kasi- gia pašelpas.
Jinai taipogi ii
ka prieš susivienijimą man nieko
Kaučiukas, arba guma yra tai mu Lietuvoj ir todėl jis užvedė .cikia. Štai
10 d. "Mildos'
spalio
nesakė.
Jisai užtylėjo ir kitas Amerikos indijonų išradimas, tik muziką ant vakaru fronto.
svetainėje jinai rengia viešą vaskolas.
europiečiai chemikai ji pagerino.
Amerikančikas. 1 carą. Tenai kiekviena lietuvai3. Apie laikraščių redagavimą Be gumos negali dabar apsieiti
ė gali arčiaus susipažinti su šia
X=X
gerb. A. Rimka sako neteisybę. automobiliai; ji randa platų pa"Keleivis," matyt, mano, "i-ad nusų kuopa ir persitikrinti, kad
Direktorių susirinkime, įvykusia- te ikymą pramonėj ir kitur. Kaujo skaitytojai visai nemoka ang- i leprigulėti prie jos ištikrųjų : eišme
31 d., buvo kalbė- čiuką mokėjo ištraukti indijonai lišku laikraščiu
rngpjučio|
skaityt: jis ang- 1 da tiktai skriausti save. Moteta apie -redaktorius.
Gerb. A. dar prieš Amerikos atradimą, nes lams
kad lietuvių socia- •js, organizuokimės!
praneša,
Rimka tikrino, kad tik jis vienas karštuose pietinės Amerikos krašlistai stovi už Vokietiją, o saMarė Damijonaitienė
gali "Jaun. Liet." redaguoti. Aš tuose auga girios guminių me- viems
bažinasi, kad jis neina nei
Vice-Pirmininkė.
pastebėjau, jei p. Rimka nenori džių, iš kurių syvų padaro kau- už vieną.
pasitraukti nuo redagavimo "Jau- čiuką arba gumą.
X=X
Nauja TMD. kuopa. Briglitor
nosios Lietuvos," todėl aš ir-gi
Pirmas europietis, matęs kaučiu"Tarka" ir "Laisvoji Mintis" Parko (j8tli st. ir Archer ave
turiu ši-tą bendro turėti su to ką, buvo
garsus Columbus, Ame- pabarė "šeimą"
daugeliui lietu- įpielinkės) lietuviai praeitos salaikraščio redagavimu. Ponas A. rikos
atradėjas. Matė jis jį pas viškų laikraščių, kurie moka
daug raitės subatoje sutvėrė nauji
Rimka mano nuomonei griežtai vieną
indijoną ant Ilaiti salos kalbėti apie Lietuvos reikalų gi- TMD. kuopą prakalbose, kurio:
pasipriešino. Kai-kurie direkto- laike savo antrosios kelionės
nimą, bet nesugebėjo nei žodžio I ntvo p. Yazdžiuno svetainėje
riai (pp. Šarka ir
kt.) užreiškė, Amerikon (1493—1496 m.). Pir- anglams parašyti.
\22i XV. 38d! bt. Prakalbos bu

''Kam'pelis"

varsto).

To- štilius—visiškas vėjo nuslugimas.
Baterija—kelių kanuolių skyrius.
atga- Sensacija—triukšmo, judėjimo sukelianti žinia.
vus atgal
išradėją. Kiekviename North Carolinos Privilegija—pirmenybės teisė.
paviete buvo suorganizuota specialė priežiūra kiekvie- Desperatas—beviltis žmogus; taipgi labai drąsus ir
kaklus plėšikas.
nam kelini ir kiekvienai geležinkelio
stočiai, ir kiek- Signalas—ženklą*.

juokinga kelti.
atkreipta į tai kad

/-

Savotiška

Teisybė.

I

VIETINES JINIŪS.

Kibirkštis.

ui'

#

r

vy
s\

<

at-

pasidarbavimu McXoughton, \Vis.« kame ji*ai prašalina užkietėjimą ir jojo pakuopos. Kalbėto- žada pirktis ukę ir drauge gan sekmes. Kaina $1.00. Aptiekose.
jai"? buvo Dr. A. J. Zimontas, platu bizni.
Jos. Trincr, Manufacturer,
TMD. Centralis Pirmininkas, pp.
1333-13.V) S. Ashland ave., CliicaJ. A. Chmieliauskąs, St. Tanane- Veš drabužius uždyką. l)r. K. govičiu^, adv. J. Kučinskas ir p. Draugelis praneša, kad Krie Kail(Mickevičius. Susirinkimas buvo road Company geležinkelis apsiiję igu reikalinga trinti knną, ypanedidelis -viso apie 35 žmonės. ma-; uždyką nuvežti Į Brooklyu, tingai nuo reumatizmo arba neuSusirinkusieji tačiaus matomai N'. Y. vistts drabužius. kurie l'lii- ralgijos, skaudėjimų k''utinėje.
•gerai suprato šios draugijos svar- eagoje surinkta naudai nukentėju- Į gerklėje arba pečiuose, tai paban/•bą, nes beveik \i>i susirinkusieji iujn nuo karės Lietuvoje. Dra- dykite Trincr's Liniment'ą. Kaijsteigtosios kuo- bužiu rinkime Cliicagoje pasižy- j na 25 ir 50c. su pačto apmokėji^susirašė j naujaiPrakalbom^
nariui.
par- mėjo ]i. ^imontienė, p-lė .M. Ra- mu 35 ir 60c.
pos
baigus, kuopoje buvo 28 nariai. dzevičiūte ir kitos lietuvaitės.
•Pastebėtina, kad dvi prakalbo-1 Drabužiai, kurių čia surinkta gedalyvavusios mergino* taipgi pri- rokas skaitlius, žadama siusti
sirašė į kuopą. Kntu/iazmas bu- Krooklyn'au p. M. Misevičienės
GRAŽUS VIEŠAS VAKARAS!
rvo taip dideli", kad, merginoms vardu, 2Z'< N'.oth st.
Parengtas SLA. 208-tos moten; kuoneatsinešus su savim pinigu, vyAtsibus spalio 10 d., pradžia
pos.
Persikėle. Dr. J. Jonikaitis, kuriškiai už jas užmokėjo įstojimą
vai. vak., "Mildos'
svetainėje,
į7-lą.
ir pirmu metu mokesti. Po pra- risai pirmiaus turėjo savo ofisą ant 2-trii lubų.
Kviečiame
visus
skaitlingai atsikalbų tuojaus laikyta naujosios prie 4611 So. Ashland ave., dabar lankyti.
Su pagarba,
i1
persikraustė j i>rigeportą, kame
SLA. 208-ta Moterų Kuopa.
•kuopos susirinkimas, kuriame
savo ofisą antrašu 3337 So.
Įsteigė
išrinkta
valdyba,
susidėjusi
(kosi
DIDELĖS DOVANOS!
jsekančiai: prezidentu J. (iustai- Morgan S t.
Kas užsirašys "Lietuvą" ir dieninę
ir
P.aU'iunas
tis, sekretorium—J.
"Am. Lietuvą" ant metu per agentu
Jcasierium—G-. Ya/.džiunas. Lab- Susirinkimas. SLA. 36-tą kuo- Ij. Savicką, 20 Oxford st., Ne\v Brit a i 11, Conn., tas gaus kun. J. žebrio
iausiai pasidarbavo naujosios pa laikys savo mėnesini susirin- 'gražu
paveiksi,-} su jo gyvenimo apraKuateinanti
f.
adv.
sutvėrimui
kimą
nedėldieni, apie šymu DYKAI.
kuopos
L. Savickas,
činskas. Jisai vienas prirašė kuo- 1 vai. po piet, "Aušros" svetainėj.
surengtos

vo

n M D. 28-tos

Skaudėjimai

vi- 3001 Su. Malsted st.

t. y. pusę

Y.,

■^prašalinami

Oxford St.,

dramatiškas skyrius turėjo
p. Pinavijas.
šeimynišką pasilinksminimą rug- Iir vijimą netilps.
I įdomaus.
d. Meldažio

pos

Apie pasivažinėjimą
Nieko ypatingo nei

svetainėje.

30

[Severos Gothardiškas Aliejus]
Jis

nepaisė,

paskiaus

ti nariams

savo

tarpe TMD. Cent.

Gyvenimo telefonas

Saliunų

Sii >s

uždarymas.

Pajieškojimaš.

valandai. Už saliuno laikymą atdaru nedėldieniais saliunir.kas gali buti baudžiamas. Policijo- perdėtinis žada daboti, kad majoro įsakynta butu pilnai pildomas ir kad
ant

Pajieškau

6

Jono

vietos areš-

jie užtiktų sį

Majoro paliepimas buvo visiškai
pakėlė didžiausj skandalą. Bravarninkai ir saliuninkai žada kelti didiiauMą kovų prieš majoro paliepimą. Ši nedėklier.į jie rengia didelę protesto
parodą. Jeigu paliepimas Imtų pildomas, lai jie grasina, kad jie priversią ir visus kitus švęsti, uždaryti vi>us biznius ir net
sulaikysią
strytkarių judėjimą. Žodžiu, visi
turėsią švęsti drauge *u saliunais.
Tarp blaivybės šalininkų majoro
paliepimas sukėlė didžiausi džiaugsmą. Jie rengia savo rūšies padėkavonės ir džiaugsmo parodą ši;j
subatą.

Chicago,

REIKALAUJAMA

St.

Gero

Barkus,

R. P. D. 1,

Humphrey, Nebr.

Pajieškau savo pusbrolio Petro Kasperaičio, Kauno gubernijos ir pav.,
šeimės parap., Janavos valsčiaus. Gyveno

Pittsburg'e,

dabar

nežinau,

kur
Kas apie jį žino, malonėkit^

vyro, kurisal mokėtų lietuviškai skaiiyti ir rašyti.
Turi buti
daFbštus, energiškas, smarkus, turėti gerą pažinti tarp savo apielinkės
Darbas valietuvių, ypač biznierių.
karais.
Geras uždarbis.
Turi gyventi Cliicagoje, apielinkėje 46th st.
ir So. Western ave.

jis yra.
atsišaukti adresu:
Atsiliepkite tiktai per laišką, paduodami pilnas informacijas apie ilJulijonas Kasperavičia,
019 Bowman ave.,
E. St. Louis, 111. gumą gyvenimo toje apielinkėje, paskutinę darbo vietą, kaip ilgai tenai
Pajieškau antrabrolių Jono Ir Vin- dirbote ir t.t. Rašykite antrašu:
co llakiškių
ir kitų giminių, kurie
LIETUVA,
paeina iš Suvalkų gub., Naumiesčio
Dept. C. A.,
apskričio, valsčiaus pirma -šilgalų, o 3252 So. Halsted St.,
Chicago, III.
dabar
Sintautų,
Kiaulupių kaimo.

Girdėjau

rytinėse

gyvena

valstijose

Joseph J. Eitas, Savininkas
4600-4603 S. Wood St., Cliicago.
Priimame pinigus } Banką užčedlnuo vieno doliario ir daugiaus
ir upokame trečią procentą ratomls
ant metų.
Siunčiame pinigus I visas svieto dalis pigiai, greitai ir teisingai, o svetimų žemių pinigus mainome, perkame Ir parduodame.
Farduodame čifkortes ant visų Unijų 1
krajų lr lš krajaus, taipgi tikietus

5»raui

International Harvester
Mėšlo Kratytojai

Lietuviško vodeviliaus kompa
nija. šiomi> dienomis Chicagoje
susitvėrė p. H. Mockaus pastan-

gomis Lietuviu Teatrališka Kom-

panija. kuri žada įstrigti nuolatinį
lietuvišką vodeviliu. Tuo:n tik-du
norima «atverti pastovi vaidintoji]
lietuvių trupa, kuriai j ieškoma arCicero ir
( Imago- lietuviai

visovieno žinomųjų
M. A. šarkos

išvažiuoja

su

veikėjų p.
asmenyje, kurisa
šeimyna iš Cicero i
-avo

ir 34-tos

Męs

turime čia

pardavimui keletą gerų biznio
lotų, ir parduodame. ant taip lengvų išmokesčių, kaip niekas kitas visame mieste negali parduoti. Kodėl? Todėl, kad mes
nereikalaujame visų
pinigų ant sykio, nuims rupi, kad šią geriausią biznio
vietą lietuviai užgyventų, o ne svetimtaučiai.

P. Mikolai n is

Šios Propertes Visos fra Tarp 29-mos ir

New York Sity

38čios. Gatviij Parsiduoda Labai
Lengvomi tšmokeslimi.

Pranešimas ! !

Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios
Rugpjūčio mėn. perkėliau savo
ofisą po

3325 So. HALSTE1) ST.

2

I augšto mūrinis namas, 2 fliatai
po 5 ruimus
kiekviename, maudyklė, toijetai, gazas, neša randos $25.00.
Kaina
$2,500...

6

1 augšto mūrinis namas, 6

ruimų pagyvenimas,
maudyklė, toiletas, gazas. šiltas vanduo, 2 ruimai basemente su sinku, neša rnados $20.00.
Kaina
$2.500.'

JO

2 augštų mūrinis namas. 2 fliatai: vienas 7 ruimų, antras 6 ruimų, toiletai ir vienas gražus
tuščias lotas, neša randos $45.00.
Kaina ....$7.00.»

TELEPHONE YARDS 583)

Dr. P. VVIEGNER
REIKALAUJAMA
Gero vyro, kurisai mokėtų lietuviškai skaityti ir rašyti.
Turi buti

darbštus, energiškas, smarkus, turėgerą pažintį tarp savo apielinkės
lietuvių, ypač biznierių. Darbas va-

12

Gražus lotas ant Emerald
gatvių. Kaina

jūsų javai užauga, jums
javų u/.auginimu i jus turite

pirmiau užtręšti žemę. Javų užaugimas priguli
gerai jus užtręsėt žemę.

nuo

to, ant kiek

Rinkdamiesi mėšlo kratytoją—jusų javg
pagamintoj.ą—privalote but labai atsargus. Neapsigausit9 tik išsirinkdami
International
Harvester mėšle kratytoje—Low Corn
King, Low Cloverleaf, ar
Low 20th Century.
I H C mėšlo kratytojai yra padaryti
sulyg rūpestingiausių nurodymų ir tikriausiu išbandymų laukuose; kiekvienos dalies drutomas daro juos laikančiais daugel}
metų; juos galima gaut su
pnotaisa 8 pėdų kratymui, ar ir platesne; jie yra žemi. kad but
paranke prikrauti; siauri dėl parankaus
vartojimo kieme, pašiūrėj,
ar lauK®.

pa-

15

pilnas informacijas apie ilgumą gyvenimo toje apielinkėje, paskutinę darbo vietą, kaip ilgai tenai
dirbote ir 1.1. Rašykite antrašu:

1 augšto mūrinis namas, 6 ruimai,
maudyklė,
toiletas, gazas ir vienas tuščias lotas, neša raudos $20.00. Kaina
$3,000.'

1G

2 augštų mūrinis namas (naujas) 2 fliatai
po 6
ruimus, maudyklė, toiletai, gazas. neša raudos
$40.00, ir sykiu gražus tuščias lotas. Kaina ..$5.000.'

20

1 augšto mūrinis namas, 2 fliatai: vienas 5
ruimu ir vienas 4 ruimų, maudyklės, toileta'.
barnė, neša raudos $22.00. Kaina
.$3,200..

24

augštų medinis namas, 3 fliatai: vienas G ruimų, maudyklė, toiletas, 2-ras 4 ruimų ir 3-čias 3
ruimų, neša landos $32.00. Kaina
$2.500.

25

2

karais.
Geras uždarbis.
Turi gyventi Chicagoje, apylinkėje Kerfoot
ir Vincennes aves.

Atsiliepkite

tiktai

laišką,

per

duodami

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

Chicago,

Jei jvsu apiftlinkės pardavėjai negali Darodvti ium* i h r

fnternational Harvester Company of Amenca
Oocorporited)

Ckanfioa

Detrisg

USA
McCc~ik

&2wokM

Oibora*

fiu®

ir>i>č.

ir

yausi* š^-csą prie

ku-

Rayo LIAMPA

sūtaupiha akių jiegą.

rJyO

Tai yra geriausia kerominkšta ir nemirganti.
nerūksta ir nekvepia. Jinai

šviesa—aiški,

Liampa

yra lengva
knatus joje

$ 700.

1 augšto mūrinis namas, 2 fliatai. vienas 7 ruimų ir vienas 4 ruimų, neša randos $24.00.
Kaina
$2.700.

Lekcijos Lengviau Išmokstama

sininė

tarp .M-f-ios ir

14

Jeigu kūdikis turi didelę
rio* ji®k» galėtų mokintis.

THE

ave.

114-tos

ti

suvalo javus,—gi mėšlo
kratytojas pagamina javus." Šį pasakymą
Kuomet
bet

ITalsted St. tarp 31-

namų ir

Kas atsiųs iSkirpęs šitą apkarsi"Lietuvos" ir 11.00 per
mon'ey order1, lai gaus visas i
knygas 00c. pigiau.

mašinų
""pyAUGELIS
■L'
gerai apsvarstyti.
mašinų jų suvalymui,

yra

gatvių. Kainos properčių čia dar yra
labai pigios. Lotą čia dar
galima pirkti už $3,000.
j-erą namą su storu dar galima
pirkti už $7,000.
Antai ant Ashland ave.
tarp 43-čios ir 46-tos, kur
yra daug prastesnė biznio
vieta, moka už lotus ir
namus du syk
daugiau kaip čia. O llalsted St. yra
daug geresnė biznio vieta už Ashland ave. Kožnas
tą mato. Todėl atminkite, kad ir čia kainos
greitai
pakils, ir kas dabar spės nusipirkti, netrukus
.gaus
dvigubus pinigus.

III.

2

augštų

2

medinis namas, 4
Kaina

fliatai,

neša raudos

$2,500/

augštų

mų ir
Kaina

podraug
netenka

Geriausia bi/nio vieta
mo>

26

tistij.

Išvažiuoja.

Atminkite, kad laikams pagerėjus, pakils kainos
geresnių biznio properčių. Todėl dabar, kol
yra žemos kainos,
užpirkite sau propertes geresnėse biznio
vietose, nes laikams pagerėjus jų kainos
pasidvejos.

$35.00.

reikia

atėjus geresniems

jų pasinaudoti.

III.

ima iš

netikėtas ir mieste

reikia

autome-

kaip

<3ų,su paveikslais (apdaryta), ,35c
Viio$l760

! !

>

I

|

j

I

|

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

$2,400.

29

2 augštų mūrinis namas, 2 fliatai, 5 ruimai kiekvienam, toiletai, gazas. neša raudos $22.00.
Kaina
$2.000.

30

2 augštų namas, viena pusė
urinė ir kita medinė, 2 fliatai. vienam 6 minti o kitam 8 ruimai.
Užpakalyje 2 ruimų fiiatas su klozetu,
neša raudos $32.00.
Kaina
$2,200.-

37

augštų mūrinis namas, 3 fliatai, vienas 8 ruimų, o du po 4 ruimus, toiletai, maudyklė, gazas, neša raudos $40.00.
Kaina
$3,800."

38

3 augštų mūrinis namas. 3 fliatai po G ruimus,
maudyklės, toiletai, feazas, akmens frontas.
labai stiprus ir gražus namas, neša raudos
$60.00.
Kaina
$6,000.*
Visos šios propertčs parsiduoda la-

2

bai

lengvomis išlygomis.

Dasižinokite

užžiebti, lengva išvalyti ir lengva
permainyti. RAYO Liampa kaštuoja mažai, bet už jokią kainą negalite jus
gauti geresnę liampą.

A. Olszewskio

Standard Oil Company

Bankoje

3252 So. flahted St.

Chicago

(Indiana)

Chicago, U. S. A.

'

visko, ko tik kariau-

odėl dabar
prisirengiame, kad
laikams galėtume iš

Tik kreipkitės vlršmlnft-

Boa 62

amunicijos,

ant

ir

1

GERA PROGA!

n

čia

naujo
Amerikos prezidento, ką galima
užtikrinti, kad Republikonas bus išrinktas, nes ;au žnionėniš Demokratų valdži.V giliai inkirčjo. Taigi
Amerikoje vėl bus
geri laikai, ir ga! dar geresni
kada nors buvo.

Gramatika angllškoskalbDi ti v
ky t isbe mokytojo(apdary ta)$ 1.09
Vaiku Draugas arba kaip mokytis skaityti ir rašyti ba
mokytojo
15c
Naujas Budas mokytis rašyti b)
mokytojo
10c
Aritmetika mokiaimuisi rokun-

iš

apsistojimą

ir jau diduma fabrikų dirba dieną ir nakti, kad suspėti tuos
užsakymus išpildyti, ir
tų užsakymų kasdien ateina vis
daugiau taip, kad
Amerikoje visi fabrikai vėl eis, kaip Kepublikonų laikuose ėjo.
O ateinanti metą bus rinkimai

metai

špuko, paeina

karė dar didesni

jantiems reikalinga,

ir dokumentus visose kalbose ir duo*
da rodo lietuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškal tr

Pajieškau darbo:—pekarnėje už pir-

siu dėkingas.

tai yra nuo 12 vai. iki 1

tuotų tuo-;, kuriuos
įstatą laužant.

Urlių kaimo;

j

bilių. trokų, karų, drapanų

geležinkelių po visą Ameriką lr
iSuropą.
Mūsų Banką Išdirba visokius raštus

Jurgis J. Linkus,
Co. "C". 4th Inf., Fort Crockett, T^as

j

polierronai tųojaus

parap.,

K

milijoniniai užsakymai

ropos

Būt

kaip Amerikoje;
pirmiaus gyveno
Chicagoje, dabar nežinau kur.
Kas
apie jj žinote, ar jis pats, malonėkite
man pranešti sekančiu adresu:
Mikolas Nleniškis,
51 Danfcith ave.,
Detroit, Mieli.

rankas,

savo

Bet nėM'a Jo-biogo, kad
neišeitų ant gero. Besitęsiant' karei, Europa pritruko
gin'lų, mašinų, trokų,
karų, drapanų ir duonos, o tą viską galima
gauti
Amerikoje. J r štai dabar jau pradeda ateiti iš Eu-

(Severos Gydanti Mostis]

Pajieškau savo draugo Petro Balaisiuko, paeina iš Kauno gub., Uk- p t.- laiškus.
mergės pav., Kunigiškių volasties, tc antrsjku.

Salų

|
?

Tūkstančiu.-. fabrikų, gebiznių privarė prie bankruto.

padarė.

OEVERA*S
O Heating Ointment

t.,

galvos
pradžią užkietėji(lydant

kuriuom visi miesto saliunai
jimą,
viso apie 7200) turės buti uždary- kius
vaistu, kurie suteiks netiktai
ti sekmadieniais (nedėldieniais).
laikiną palengvėjimą arba kurių
Saliunų uždarymas istikrųjti nėra doza turės buti nuolat didinama.
jokiu nauju įstatymu. Illinois val- (ieras vaistas turėtu veikti natūrastijos statute jau kelios dešimtis liai,
nesuteikdamas
skaudėjimo
metų tasai į-tatas yra Įrašytas, ta- arba
kitokių
nemalonumų,
į
nepalikčiaus iki šiolei jisai nebuvo pildo- damas
|
kūną silpnu ir kurio doza
mas.
Sūlyg majoro paliepimo ir visuomet psftilieka' visuomet ta pataipogi įstato prasmės, saliunai bus ti. Tokiu vaistu
Trinerio
yra
uždaryti nuo 12 vai. nakties suba- Amerikoniškas
Kartaus
Vyno
toje iki 12 vai. nakties nedėlioję. Klixiras.
Jisai veikia griežtai, bet
saliunai
gali maloniai,
Kadangi l'hicagoje
.sustiprina kuną, sutveria
buti atidaryti iki 1 valandai naknaują apetitą, paliuosuoja skauties, tai po 12 vai. nedėlios naktį
dėjimus silvyje ir viduriuose,
saliunai galės buti atidaryti vieną |

valandą,

mer-

ant ūkių.
Jų pačių, ar kas juos ž>
no, labai meldžiu atsiliepti antrašu:
J. A. Baukus,
1236 NT. Wisconsin nt<,
Ručine. \Vis.

kitokių

|

j

kuomet

Provizorius F. A. JUOZAPAITIS
J

ir

prasidėjusi Europos

Telefonas Yards 551 ir 155

reikalą.

kad

ibrėžįTOnį,

7781.

3601 S. Hslsted st., Cor. 36

i-J

per

Fabrikai visur apsistojo, šimtai
tukstaiiėiy žmonių
iiko be darbo,
namų ir lotų kainos nupuolė, žmonės
apsistojo -tatui ir pirkti namus, viskas užmigo ir
daugumą Amerikos gyventojų badas prispaudė, o

Cedar Rapids, Iowa.

esmių blaivus
mą. ar antrą ranką;
vyras, 28 metų amžiaiiR, galiu atsaarti penkiasdešimts nuošimčiu, arkančiai darbą atlikti; kam tokio darsaba viena puse visu
Pajieškau Kūmos Pranciškos Mineiskaudėreikia, kreipkitės adresu:
bininko
27
metai
kienės; apie
kaip Amerikoj.
turi savo
Juozapas šustauskis,
Paeina iš Kauno gub„ Telšių pav., SeChicago, 111.
me ir silpnume,
užkietė- dos parapijos. Jos pačios, arba ją ži- 4354 So. Wood st.,
(išsvarbiausia yra parinkti to- nančių, meldžiu duoti žinią, už ką bu-

panedėlyje Chicagos majo- jimu
Thompson išleido paliepimą,

vaitės
ras

5 0%
Męs galima drąsiai sakyti,

Drover

Administracijos,

Demokratai, paėmę valdžią Į

ležinkelių

Severos preparacijos visur parduodama, pas visus
ajjtiekininkus.
žiūrėk, kad butij Severos, neimk kitokių? Jei
jusu aptiokiniiikas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

Kauno gub., Raseinių pav., šidlavos
ginosi arba moters prie kuknios darparap., Pietkuuiškių sodž.
Girdėjai,
bo. kuri suprastų apie virimą.
gyvenus Philadelphiai Pa. Kas kitas,
Atsišaukite adresu:
arba jisai pats malonėkite pranešti
P. T. Martin,
kuoveikiaus, nes turiu labai svarbų
1209—3rd st,.
Cedar Rapids, Ia.

Apgarsinimai.

prezidentn Dr. A. Zimontą, kuris
drauge su jaunimu linksminsi.
Reikia tarti aėiu rengėjams už
Eskulapas.
pasidarbavimu.

reikalauju suaugusios

i»et

Žaforins n'jovimai,
tial£UUa|
skaudėjiįsisenėjusi
mui, fcpuugui, karbunkulai arba nudegimai,
apdėmisiplikiuimai,
vimai greitai pagija,

25 ir 50 c.

W. F. SEVERĄ CO.,

Republikoniškos

nualino tuos gerus laikus.

LIETUVOS APTIEKA.

LIETUVA,

Taipgi

IVie

įlietų, Amerikoje buvo geri ia'Uai.
Bizniu plėtojosi,
fabrikai užė, visi darbininkai dirbo ir kiekvienas uždirbo gerus pinigus.

Męs žinome, kad lietuvės moteris dažnai nusiskundžia, negalinčios Raut norimų žolilj vaistu Amerikoje Atsišaukite pas mus, gausite visk?; žoliij, lašij ir visko,
ko jųs
negaunate anglu aptiekose.
Męs labai atsargiai išpildome Lietuvos daktaru receptus.
Duodame rodąs. Kašant pas mus, prisiųskite 2c markę.

'ką

pamargino
juokais.
j
remonijos" vali vėl prie žaismių.
P. Sarpalius skambino ant piano
visokių šok'ų. Smagu buvo maty-

Geri Laikai Vii Ateina.

ra-

vartojama. Kaina 25c.

p.

prie
Vakarienauja:U,

rekomenduojamas lokaliam
vartojimui prie

Linimentas ištirto gerumo.

REIKALAUJAMA

gražiai
j uju, ėjo

yra

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

pažymėti,
jaunimo,

karėlyje. Smagiai
įvairiausiu žaismelių,
jaunimas galėjo pramanyti.

mums

"Man skaudėjo strėIr šonai ilgiau, kaip
per penkis metus. Bandžimt visokius gydymus
ir viskas buvo veltui.
Paskui' aS
radau
8evera's nlmnnac'o ir radau, jog flevora's Gothard Oil butų geriausia iSbandvti.
Aš banir
džiau
ri|
gyduolę
skuudėjimui išnyko. Aš
sakau, jos tas taipgi
gerai del sknudėjinuj kojose, ir galiu rekomenduoti tiems, kurio kenlokalius skausmus
čia
arba "ėliraus."

Gothard Oil.

y

New Britain, Conn.

Gero vyro, kurisai mokėtu lietuTuri buti
Bravas. Kilutės netinka. Netilps. viškai skaityti iv rašyti.
kad nemenkas Kviečiame rašyti
Srfiagu
žinių iš vietos lie- darbštus, energiškas, smarkus, turėveik visi TMD. jtuvių gyvenimo. Už juokelius ačiu. ti gerą pažintj tarp savo apielinkės
būrelis
Darbas vaSunaudosime. "Musų Socialistai" per- lietuviu, ypač biznierių.
narini, buvo smagu- visą laiką \a- į
karais.
Geras uždarbis.
Turi gyjžiurėsiine.
šokta ir žaista
p. J. J—is įWaterbury, Conn.). Už venti Chicagoje, apielinkėje 22nd ir
kokiu tiktai į žinutę ačiu. Pastaruoju laiku retai Leavitt sts.
Atsiliepkite tiktai per laišką, pagirdimo iš Tamistos.
Vip. Al. Z—us (Manchester, N. H.). duodami pilnas informacijas apie ilsi net sušilo, bet nei vienas to Tilps sekančiame
gumą gyvenimo toje apielinkėje, pasnumeryje. Ačiu.
nes
linksmintasi
p. Kaz. Br—čius (Kenosha. Wis.). kutinę darbo vietą, kaip ilgai tenai
dirbote ir 1.1.
Rašykite antrašu:
"ant svei- ; Bus jekančiame numeryje.
ir viskas, anot
V.
S.
D—nas
N. Y.).
(Amsterdam,
I p.
katos." l'agaliaus susėdo
už- "Iš
Atsiminimų" nespėjome iki šiolei
Dept. C. A.,
kalbė- peržiūrėti.
kandžiu.
3252 So. Halsted St.,
Chicago, III.
j
Suvalkų Juozas. Tilps sekančiajo M. Juška. Dr. Zimt.fitas ir p. mep. arba
viename artimiausiųjų nuReikalauju: gero, blaivaus, atsakanStrimaitis,
p. St. Kritikas merių.
čio bekerio, kuris moka kepti krajair p. H. Lenkauskas
Ačiu už pasižadėji- vą ruginę duoną ir visokius
p. Streikierius.
keksus;
Po "ce- mą. Lauksime. Prisiųstasis raštelis mokestis atsakanti.
programą savo
bus sekančiame numeryje.

sėjo

vartojant

evera's

Reikalavimai.

REDAKCIJOS ATSAKYMai.

šitaip

Sė:

nos

A iiris.

TMI). 2S kuo-

TMD. vakaras.

20

ko

fonuose greitai

ir

mm\ą reikalo

pon apie 14 nariu,
so narių skaitliaus.

Mr. Stephan Placiš Mariettc, X.

Strėnose

S
■

k

I
I
R

Ant Pardavimo.

Teleskopai

dėlei silpnos sveikatos
priverstas parduoti savo dalį
(vieną pusę) salluno biznio. Biznis
yra 20 metų senas ir gerai apmokaAtsišaukite
mas.
Parduodu pigiai.
po No. 3159 So. Halsted st., Chicago,
Parsiduoda:

esu

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų
(Furniturej Krautuvė Chicagojs,

StereoskopaL

ir

III.
Parsiduoda: Bučernė Ir grosernė;
priežastie: savininkas nori išvažiuoti |
kitą miestą. Vieta yra gerai lietuvių
ir .lenapgy venta, taipgi yra pusėtinai
ku. Jeigu norite pirkti, tai kreipkitės
adresu:
559 W. 36fh st.,

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI

i&m iena

Chicago, 111.

už
Parsiduoda:
prieinamą kainą
nauji rakandai (furniture) 4 ruimams.
Parsiduoda dėlei savininko išvažiaviKreiptis antrašu:
mo J kitą miestą.
Jos. Baris,
Chicago, III.
1838 S. Halsted st.,
Parsiduoda saliunas:—geroje lietuviu, lenkų, rusų ir kitų tautų apgyventoje vietoje; senai Išdirbtas biz-

NEPRI8UU. PRIE

ia

/•

Visi lietuviai rašykites prie
Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
$1000 ir priegtain, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.
Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr.
307 W. 30th

St.,

New York

••

City.

savo

namuose

praleisti laiką,

ir

Teleskopo kaina 75c., o 6 serijų $3.45, bet perkant sykiu,
parduodam viską. už $3.20.
Katallogą, Teleskopų, Stereoakopų ir visokių knygų prisiunčiamo
uždyką.
Reikalaudami adresuokite šitaip:
Vieno

atsišaukite antrašu:
D. M. bldleviCia,

Providence, R. I.

158 Charles st.,

nori

pamatyti
svetimų
žemių
miestus,
gražiausius daržus, sodus lr puikiausias
viso svieto vietas, tat nusipirk Teleskopą bu steroo&kopaii (5 serijos, 174 visokie paveikslai) už pačią
pigiausia lcalaa—$3.20.

nis; pardavimo priežastis: savliunko
Ilga;

Jei

linksmai

~

Parsiduoda.—dėlei

sveika-

Kilpnoa

tos esiu priverstas parduoti savo dalj
Biznis
(viena pusę) saliuno biznio.
yra 20 meti) senaa ir gerai apmokaAtsišaukite
Parduodu pigiai.
mas.

3252

LIETUVA
Halstsd ctr.,

So.

PUBLISHING

CO.,

Chicago,

Dabar Jau Galima

po No. 315!) So. Halsted st., Chicago,
Parduodama mūrinis namas prie
Parnell a v. ir 35-tos gat., trimi au«v
Stals ir užpakalyj medinis, abu laba.
$500 reikia jnešti, o likusi
pigiai.

III.

Atvažiuot iš Lietuvos
ir

lengvomis Išlygomis. At«»&vjk(1 reikia A. 01azewskio Banko n, 3262

į Lietuvą.

auma

BARGANAS

(mokėk $500,
kėjimo.
Patjs

Šifkortės

gelsko

UŽ $1,800.00.
likusius ant išmo-

o

Chicagos į Petrogradą (Peterburgą)
$6^60

fliate%ir

Imkite randą už antr# fliaPuiki ant dviejų
pagyvenimų
t$.
Vienas fliatas turi
medina stub/i.
6 kambarius, o kitas fliatas turi 4
kambarius.
Gražus, ilgas lotas ant
38-tos gat. tarp Halsted ir Auburn av.
Olszevvskio Bunkao.
"D R A

detuvių Katalikų
"Draugo"

Kelione

ima

tik

13

dienų

Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas.

per

vandenį.

"LIETUVOS"

Šifkortės ir pasportus

U G A S"
Savaitinis Laikraštis

sandarbininki.i

DIDZIAUSIS

kaštuoja $71.00

Išvažiuoti iš

pirmame

gyvenkite

j^Chicagą

Archan-

iš

atvažiuoti

skaičiuje

yra rimčiausioji ir žymiausieji lietuvių veikėjai ir rašytojai. Jame paduodama daug žinių iš draugijų ir vi-

gausite

A. 01szewskio Banko j e
3252 So. Halsted St.

2119 ŽODYNAS.

No.

Pigiausios ir geriaurašomosios maši-

sios
nos

"New

DARBO VISIEMS.

visa*

smulkmenas

dovanai.

2118, tik apdarytas pilnai
^

skūra

7.00

Nosso-

jų

žyti.

Katallogą
mašinų
prisiunčiamo uždyk^.
Agentams ir perkupčiar.a,

rašomųjų

ir viaoklu knv-

gy

nuoilmtj.
Reikalaudami

adresuokite

perkant kelias mašinas, duodam gerą
Sltalp:

LIETUVA PUBLISHlflG
3252

80.

Halated

157
191
195

196

Biblija
Allumna ir Kitos Pasakos
Gyveninio Vaizdeliai
Iš Gyvenimo Lietuviškų
Vėlių bei Velnių
Apdaryta.
.-atikuose
Kaičs
Laikrodininko Atminimai
Lietuviškos Pasakos Įvairios.
Dalis I
Apdaryta
Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis II

V

$2.50
35
15

CO.,

str.,

Chicagc,

|||.

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!
Męs neesame bankleriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučėdym$ 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vyrams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus
nuo $30.00 iki
150.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00
ant
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir
brangiau.
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiaus.
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50.
Skrynios ir valyzai.

S.

"Lietuvos"

GORDON,

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

Keliaujantis Agentas.

valstijose Illinois,
Mtchigan ir Ohio. Kur jis atsilankys,
lietuviai gali pas ji užsirašyti laikraščius "Lietuvą" ir "Amerikos Lietuvą"
ir lietuviškas knygas ir jam prenumePasiūlo apruboiiuotą skaičių 3avo šėrų lietuviams, norintiems
Įdėti ni
rata užsimokėti.
Męs už jj atsako- nlgua i tą korporaciją, šėro kaina $10, suma
gali but ištraukta trumoa
Lietuva Publishing Co, m« laike.
kome.
Ukėms žemių nikalavima dauginasi ir
šėrų kaina greitame lai
ši korporacija užsiima su pirkinėjimu ir
ke pakils,
pardavimu ukiu ir Ž*
mės, setngiasi pastūmėti priekin lietuvių kolionizavimosl ir jai bus ma
kiekvienam
lonu suteikti
reikalingus nurodymus kaslink pirkimo seru arba ūkių.
UNITED LAND & 1NVESTMENT COMPANY
127 N. Dearborn 8t., Room 808
Chlcago, m
Dabar

važinėja

LIETUVIU 2EMES KORPORACIJA

127 Lietuviškos Pasakos Įvairios.
Apdaryta
198 Lietuviškos Pasakos
vairios.Į
Apdaryta
216 Makaro Sapnas.
Apysaka
220 Maxim Gorkij.
Pasakojimai
245 Namelis aut Volgos

$1.00
$1.25
$1.25
50

Dalis III

$1.25
$1-50

Dalis IV

Vėsiausia vieta

PINIGAI

Tai

MILDA-TEATRAS
Todėl į

Žjtą Jeaįrą
nių atsilankė jcad čia

Geriausiai, greičiausiai ir
pigiausiai
Persiunčia

vą-Rusiją

'Ir da Todėl
Sį Teatrą daug žmonių atsilanko, kad
už 5c mato gražesni Teatrą,
kaip ridurroiestyje už 50c.
Į

parduoda

Kainos šiokiom dienom 5c ant
balkono, 10c žemai.
Subatom ir nedeliom 10c bal-

Šifkortes

CO.

3252 South Halsted Si

CHICAGO,

ILL

daugiausiai žmoir karščiausioje die-

čia

ir visas da-

A OLSZEWSKIO
BANKA

ir

vtstt.
Mat ęitos Tecatras tūri
geriausia ventiliaciją sistemą, kurios pripildo jį ivieiiu ir yCsiu oru kas minuta.
noje vyra

Pinigus į Lietu-

lis svieto ir

PUB.

atidaryta vakaraisU tani inkais, Ketvergais ir
Suimtoms.

South Haląted Furniture House

;./.

,,

..

683
722
737
743
760
761

konas,

15c žemai.

Prasideda 7 valandą kai vakaras
Snbatorai ir nedėUomi 2 Tai. po pietą.
Jei nori .linksmai praleisti valandą !iuoI
) so laiko ir atsivadinti vasaros
karičiuose,
I tai ateik }•-•
_

į

MILDOS-TEATRĄ.

26
10
.15
.lu

828 Pietro Caruso
830 Piršlybos.
Komedija
831 Pinigų Nėr. Sceniškas Vaizdelis

15
20
.10
lu

Proza

Gyvybė
1014 Keplps Kančios.
987

.....r.

Eilės
1069 Pirmieji žiedai.
1080 Revoliucijom Dainos
1144 Akyvi apsireiškimai Sviete
1145 Apie žemę i rKitus Svietus, Jų Buv| ir

Apdaryta

SS!
2917

10
-15

Pabaigų.

.".

.-r-,.

Apsireiškimai Atmosferoj arba Meteorologija,
Apdaryta
Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus.
Dvi Keliofll 1 Tolimą šiaurę
50c. Apdaryta

i..

75

$1.00
75

$1.00
20
75

Gamtos'^.orija.

m

*-•••*

Musų krautuvėje gausi aprėdalus
sulyg vėliausios mados. Pas mus galima gauti

visokių vyriškų aprėdalų.

Storas Atdaras
Vakarais
Utarninke, Ketverge, Subatoj, Nedėliomis
ligi pietų.

Bridgeport Clothing Co.

3246-3248 So. Hshted St.

Chicago,

111.

Bell

System

Neyraškite—Kalbekite
\

Kuomet laikas ir tolis asmenišką at-

silankymą daro negalimu, tai svarbaus reikale pasisekimo nepaveskite pačtui.
jimu yra greitu ir tikru dalyku, ir
juom paprastai daugiau atsiekiama

60

negu leišku.

■-

jt

2918

$1.00

Taipogi "Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimų
spaudų Lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje.
Ajreoitafns ir perkupčiams duodame gerą nuošimtį.
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčiame ur.dyką, arba
eiųsdar^i u^akymą ir pinigus, adresuokite šitaip:

\ LIETUVA PUBLISHING C0.

9,000,000
telefonų pagelba jųs galite kalbėti bile
kada, bile

kuom

Suvienytose ValKanadoje per Bell Systemos
stijose
Tolimosios Distancijos linijas.
su

ir

A. OLSZEWSKI, Pres.

3252 30. HALSTED ST.,

CHICAG0, ILL.

pa-

doliarių.

30

^

"

Prekės nuo 15 iki 30

Tiesioginis susinėsimas pasikalbė-

BREVIORĖLIAI.

"

-a" M

geras

25

986 Girtuoklių Gadzinkos

f* ®
Brevioršlfa

dar

yra

20
lu

832 Pirmi žingsniai
837 Pono Fel^o Atsilankymas, Komedija.
840 Prieš Vėft Nepapusi
867 Sulyg Naujausios Mados
869 šalaputris.
Komedija
871 šiaurės Karžygiai. .«
908 Vyrų
Vergija, Komedija
920 žilė Galvon—Velnias Vuodegon. ..;
Drama
žmonės.
922

2912
2914
2915

kol

Taipogi turime pilnį eil«- rudeninių,
labai puikių ir dailiai
padarytų siutų.

50
20
10
15
10
10
15
10

775 Milionai Vandenyj
787 Nastutė, 2 veikimų Drama
827 Perskyrų Teisėjas, komedija.

1190

siskubinkite,

20
10

20

par-

15, 16.50 ir 18 doiiaparduodame tiktai po

sirinkimas.

15

Daktaras, komedija

po 10.

Dabar

Proga kožnam gauti beveik dykai
siutą. Nepraleiskite šitos progos! Pa-

20
45
10
10

,.

siutų visokių spalvų buvo

Į*4.95.

$1.50

773 Migla.
Komedija
774 Mindaugls, Lietuvos Karalius

1182

irių.

20

Guminiai Batai. II. Nuo Ausies Lig Ausies
ir Marytė
Katriutės Gintarai
Kunigo Gramulos Raštinyčioje
Lizdas Naminio Liūto
Linkimos Dienos

Ir

Chicairo.

$4.95

aduodami

$l.lo

Jonukas

976 Eilėmis

150

15
25
20
10
26
20
10
15
10

Robinzonas Kruzius.
Morališka Pasaka
Akis už Aki, Dantis už Dant|
Consiliuni Facultatis
Dekllp.matorius.
Dadė Atvžiaavo
Draugas, drama.
:

771 Medicinos

SIUTĄ

40

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 Pamokslai Išminties ir Teisybės.
4:>6
600
642
656
657
658

3224 So. Halsted St.

$1.50

298 Ponas lr Bernas.
305 Pragaro Atgijimas
326 Raistas—The Jungle.

1161

Chlcagoje

3138-42 So. Ha4stedSt.

J.IETUVA

•

Krautuvė

$1.25

246 Nakvyp#.
26S OlitipaJPasaka.
275 Pagal Įstatymus
286 Pasaka apie Kantria Alenų.
287 Pasaka apie Adomų ir Jievų

1149

PETRAS VAITIEKŪNAS,
Dabar lankosi po apielinkę Omaha,
Neb.
Pas 31 galite užsiraSytl "Lietuva" lr kasdieninę "Amerikos Lieir
užsimokėti
tuvą"
prenumeratą.
įil(j9 už j] atsakome.

bei

išmokėjimais.

20
15

679 Geriaus Vėliaus Negu Niekad

JONAS KŪLIS,

Reikalaujantiems parduodame lengvais savaitiniais

mėnesiniais

$.150
fft.yv
$2.00

Apdaryta,

"New American," o nesigailėsi.
"New American" ra5o taip gražiai, kaip
mašina, pirkti už $109.
Jos sistema taip paprasta* kad kiekvienas,
paėmęs ją i savo rankas, iš pirmo sykio supranta# kaip su Jaja rą-

gausite

darbus

už

nori tnrėti drūtį. piglį ir gėrį rašomąją. mašiną, tai pirk

nančių.
visokius

American"

jeigu

ko?To Barber, Hairdressing ir Manicuring Mokykla, 1202 Penn ave., PlttsSeniausi ir atsakančiausi
burg. Pa.
Pasiklausk žimokykla apielinkėje.
Męs duodame
Ieškantiems.

(typewriters)

*10.00.-

Kodėl esi įienaudingu, jeigu su mažais iškaščiais gali išmokti gera amatą; kur tik tinka ten gali darbą turėti ir buti pats ant savęs ponu.
Išmokęs barzdaskutystės, busi liuo&aa
Rašykite—o

2895
4
95
126

Rašomos Mašinos.

meris veltui.
Adresuokite:
DRAUGAS PUBLISH'NG CO.
1800 W. 48th St.,
Chicago, III.

pasaulyj.

6.00
No.

patar-

Telcphone Drover ?00

gai.
Prenumerata Amerikoje 42.00 metams, $1.00 pusei metų. Kitose šalyse $3.00 metams, $1.50 pusei metų,
Pažiurejimui siunčiame vienas nu-

visoj

Pusi. 1274
Tas pats kai*.

(Full Morocco) brangia Mornru

auomenėa Judėjimo. Visi dienos klausimai yra svarstomi rimtai ir teisin-

PILNAI

$117.

artinasi, su juomi ir šalti?; musų krautuvė
aprūpinta geriausiais ir gražiausiais pečiais.
Apšildymui kambarių, keleriopos rūšies pečiai didžiausiame pasirinkime.
Taippat kepimui bei virimui pečiai is geriausiu šios šalies fabrikų,
gvarantuojami gerai kepti.
Ypatingą atydą atkreipiame visų reikalaujančių pečiaus
j musų sujungtą (rombination) pečių, kuriame
galima vienkart kepti ir virti su anglimis ir
gazu, tame pačiame, pečiuje,
tuomi pat-laiku. Dideliai
parankus pečius, kiekviename reikale, užimantis tik vieno pečiaus vietą, geras žiemai ir
vasarai. Kaina mažai augštesnė už
paprastą gerą anglimis kūrenamą pečių.
Kūdikiams vežimėlius (Bahv
Carriages) ir ledaunes (Icc
Box) dabar parduodame pigiaus negu patjs už
juos mokėjome; nenorime, kad mums
ateinančiai va.-arai
Daužsiliktų.
bar pasinaudokite, tai
sutaupysite keliolika doliarių.
Vieną kartą pas rius pirkęs visuomet pasilieka
musų kostumeriu, kadangi męs kiekvieną užganėdiname
greitu
navimu ir geriausios rūšies tavoru.

IŠLEISTOS KNYOOS:

2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalbos, 439
52.00
pusi
Kietais audimo apdarais
2.50
2117 ŽODYNAS Angliškai-Lietuviškos kalbos, 835
3.00
pusi
Gražiais "Half Morocco" skuros apdarais
4.00
2118 ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškos
kalbų vienoje knygoje.
Formatas ir apdarai tokie kaip

Chicago.

Rudens laikas

yra

Chicago Telcphonc Company
Eeil

Teltphone Building
Onei a 1 100

LiatuviSkĮnKnygii

Krautuvė.

Mylgtoj*hgqrq kningų,
išlavinti

norinti

protą ir išsimokinti

savo

anglišką kalbą, i kviečiami pirktie
Knygas ii mano krautuves. Čia
gaunama visokios lietuviškos
knygos, taipgi apgli.škos ir lenkiškos ant

tojų

užsakymo.

MILŽINIŠKAS

Scenos mylė-

rateliai imdami

kompletus,

gauna papiginta kaina. Krautuvo n.iiara kas vakaras.
s.

VEIKALAS

v.

TIKĖJIMU ISTO

Iš kiti} miestų atsišaukusiems,
pasiunčiu katalogą dykai. Adrc.:

M. J DAMIJONAITIS

St.,

901 We«t 33-rd

CHIGAGO,

ILL.

F. P. Bradchulis
Aftorney

Visas veikalas sudaro 1086
puslapius gražaus ir
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlingais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jj

& Counselor at Law

Lietuvis Advokatas

30 N. LaS&Iie
Slock

St.v

Icago, III.

C

Eichanga Bldg.,

daug vaizdingesniu.
Šią milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant visai eilei kitų mokslininku, žinomasai visame
pasaulyje
mokslininkas D. P. Chantepic de la Saussaye. Lietu-

Rooms 1107-1111

Telrpbone Praakllo 117i

6ff. 3112 S. Haistdd St., arti 31-n)
lelephone Y«rdJ3i59

UEWSK10 BUSKI

.

3252 So. Halsted St., CHICAGO. 1LL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
{steigta

1893 metuose.

pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos
3 procentą metams.
SKOLINA pinigus pirkiniui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir štorus ant lengvų

PR7IMA

išmokesčių.
parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PERKA ir

PARDUODA Šifkortes

visų linijų
važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon.
ant

ir

parūpina

Rusijos konsulio pasportus

nuo

BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais ta» čekiais jie apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai savo biznj vesti.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios
nė

vagis,

ugnis negali prieiti.

nė

ir pas

mus

T. Laukis.

ras

•tautų likėjimų-religijų, pradedant
ir baigiant dabartiniais laikais.

Iš priežasties
europinės karės
dabar negalima gauti
jokių knygų iš Europos. Bet męs da turime
po keletą lietuviškų liuteroniškų
maldaknygių ir giesmių knygų sa-

krautuvėje,

vertė

Šioje knygoje skaitytojas

ATYDAI.

vo

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

vių kalbon

LIETUVIŲ LIUTERONŲ

pilną apžvalgą visų
seniausių amžių

nuo

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmogus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažvalgose, kol ęalop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikėjimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Negalima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti

dar

galite jų gauti.
Todėl, kurie reikalaujate minėtų knygų, tai pasiskubinkite, kol
jų turime, nes šioms išsibaigus, negausite niekur, kol karė nepasibaigs. Rašykite umai, o prisiusime
kataliogą.
LIETUVA PUB. CO.,
3252 S. Halstcd str., Chicago, 111.

šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje.

Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu
veikalu

parašytu

lietuviškai

toje šakoje.

Knyga yra didelio formato, gražiais tvirtais apdarais, nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso
titulu ant nugaros.
t•

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

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems
Lietuvoj b«i Amerikoj

Kiekvienas skaitantis
inteligentišku lietuviu

VIENYBE LIETUVNINKU

buti

Eina jau 30-tus metus.
Prenumerata $2.00 metams;

šią knygą.

apšviestu ir norintis
privalo būtinai perskaityti

save

$1.0(1

pusei metų. Kanadoje $2.50 metams;
$1.25 pusei metų. Anglijo], Lietuvoj Ir
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m.
PamatimuI vieną num. siunčiam dovanai

Knygų katalogą siunčiame

int pareika-

lavimo riĄV«nal.

Reikalavimus

J. J. Paukaztis & Co. |

Siųskite Antrašu:

120-124 Grand Str.,

Lietuviai iš kitų

ir

farrnų gali šioje Bankoje atlikti

savo

reikalus

Brooklyn, N. X. I

laiš-

per

Lietuva

adresu:

Rašykite

kus.

miestų

A. OLSZEVVSKI BANK
Atvažiavusius IŠ KITUR

MĘLDŽIAME aplankyti

Ir mūsų

OLSZEWSKI, Pres.

A.

Tel. Canal 5395

J G, Mezteiszkis

CHICAGO, ILL.

3252 So. Halsted 5t.,

Fublishing Company

3252 So. Halsted St.,

CHICAGO,

ILL.

Geaeralis

Banką.

Kontraktorius ir

Namų Statėjas.

2302 S. Leavitt St. Chicago

BANKOS VALANDOS:
'

Utarninkais, Ketvergis ir Subatomis nuo 8 ryto Iki 9 vakaro.'
Panedčliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Carui. 2119

-AMERikc;

1749 SO. HALSTED SI

Phone Drova r 5052

VISUOMENES,
"KATALIAmerikos Lietuviu Dienraštis
KAS" paduoda vėliausias žiniai apie karą ir
visokius atsilikimus pasaulyje. Visuomet pilnas indomii) straipsniu.
eina
tautišDienraštis "KATALIKAS"
kai krikščioniškoje dvasioje.
DIENRAŠČIO KAINA:
Metams
$5.00.
3.00.
I'usei metų

Valandos nua 9 ryti Iki 9 vakare

3261 So. Halsted St,

ti

gerą

pažinti

tarp

savo

aplelinkčs

Darbas vaTuri gyuždarbis.

lietuvių, ypač biznierių.
karais.

Geras

venti Ohicagoje, apielinkėje Rridgeporte.
Atsiliepkite tiktai per laišką, paduodami pilnas informacijas apie ilgumą gyvenimo toje apielinkėje paskutinę darbo vietą, kaip ilgai tenai
dirbote ir t.t.
Rašykite antrašu:

LIETUVA,
Dept. C. A.,
3252 So. Halsted $t.,

Chicago,

III.

NEW CITY SAVINOS BANK
4601 So. Ashland ave., Chicago.
A. J. BlERZYNSKI, pre3.
Priima benkon pinigus ir moka

Rusiškas
Lietuvos Rejentališhas Biuras

Išsamdo bankines
skryneles (boxes) po $2.50 metam3.
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus
J visas svieto dalis.
Bankos Valandos: Panedėliais, soredomis. ketvergais ir subatomis nuo

GERIAUSIAI PADARO:

Visokiuose reikaluose
Informaciją suteikia dykai.

Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Europoje metams

Dr. J. KŪLIS

Dėlei informacijos

Chicagiečlal kreipkitės asabiškal,

o

18

kitų miestų raštų, adresuojant:

3252 So. Halsted St.

Piet-rytinis kampas Emerald

Noroikia

REIKALAUKITE KATALOGO

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:

a ve.

3249-53 South Morgan Street

Ir

3020 Emerald ave
3024 Emerald ave
ave

ant

lengv;

$950.00
$650.00
$675.00
$675.00
$700.00
išmokės-

kad šitie lotai, yra
tris sykius ver.esni ui lotus ant Kedzie ave. ir 38-tos gat., už kuriuos ten
moka žmonės po $800.00
A. OLS7EVVSKI BANK,
3252 So. Halsted St.f
Chicago, III.

CHICAGO, ILL., U.

ką

Rakto

Mūsų naujo

Utarninkais ir

Paslaptys Magijos ir

"ATEiaris"

raktinės spynos yra padarytos ant neišpainiojami} pa-

Kcina spyni kitaip
nkiiuji.

matij ir yra taip saugios kaip
Bankinis Virakfas. Nusipirkę* mūsų naujo i.iradimo be*
raktinę spyną jausiesi saugiau
negu kad palicinor.4 pr.statytum prie savo užrakto, nes jos
kitas jokin budu ncgaUs atrakyt kaip tik įųs. Nelaukdamas
pareik-Ur.tiU nuo mu;ų pilno

spynt] apratyiro su paveiksla s: nusi.itcbesi
daiinojęi, kaip tvirtai ir sas^la: jo. yra padarytos ir pigios.
Ui praplatinimą mūsų naujo iŠtų

raštis,

D-re Maria Dovviatt-Sass
Moterų ir

riJr'-it* liituiiitai
Adr«*uokit ftitalp:
lilHas

nsukf it»ik».c«i.

SECURITY PADLOCK CO.
648 W. 31 st St. Capt. I.
CllOft. III.

vaikų ligų specialiste

unsas.

1725 Wcst 18th Street
Tarp Paulina ir Wood2at.

Rezidencija
5206W,Hamson Street

I bose Caoal 1203
Valandos:

radimo
tes

bcrakiimų spyrtn dacaanta didelis verdovanos. Kiac.sk išlygų.

"Ateitis yra

60

ivit U; iki 12;uO vai ryta
XVt

1 :C0 51<i 8.-00 vai. vale.

ftedčlioms
mo6:£Ciki 12,-OOvaL ryto

ti".

Reikalaukit vieno nume-

M. J.

901 West 33rd Street,

r.

J.

rj»j

SO. BOSTON, MASS.

C0„

Pa.

REIKALAUJAMA
Gero
viškai

vyro,

skaityti

kurisai mokėtų lietuir rašyti.
Turi buti

karais.
Geraa uždarbis.
Turi gyventi L'hicagoje, apielinkėje To\vn of

si

Lake.
Chicago, Illinois i Atsiliepkite

!

PHCNE YATCS 2721

D

BOCZKOVVSKI

Mahanoy City,

Damijonaitis,

TELEPHOKE

JONIKAITIS

3337 So. Morgan St.,

Chi^ago.

Dr.O.C.HEINE
DBNTISTAJ

tflSAS-lenpM 31 lf So. HaltfH f«i
(tpoatou rtrtifCim.) X CMtUM, 1IL

0.

Jonikiene

33S4 S. Halsted St.
(Kampas 31toi)

Chicago, III.

tiktai

per

laišką,

pa-

Chicago,

III.

duodami pilnas informacijas apie ilgumą gyvenimo toje apielinkėje, paskutinę darbo vietą, kaip ilgai tonai
dirbote ir 1.1. Kasykite antrašu:

LIETUVA,

DRCVER721 5

Geriausia Akušerka

MEDIKAS IR CHIRURGAS

pažiurėjlmul nždyką.

"ATEITIS"
366 W. Broadway,

W. B.

centų. darbštus, euergiškas, smarkus, turėti gerų. pažintj tarp savo apielinkės
lietuvių, ypač biznierių.
Darbas va-

jaunimo

"Ateitį"- išleHjnėJįčbendrovė, inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas užsirašyti "Atei-

Adresuokit taip:

markėmis.
užmokesti galima prisiųsti pačto Hvjcentlnėmis

Adresuokit taip:

Valandos:
tiktai iki 8:00 kiekviena

tarnaujantis

$2.53

pusei metų $1.25

fę

visokiems magikams
Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, {tikėdami
vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai
ir spiritualistams. Nemažai jaunu
magiko kišenių.
uždirbtus pinigus sukišo { pragobt-lio
išnaudoti, nusipirk knygų: "PaUžtai nesiduok bent ant toliau savęs
ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptjs šviesoje
Magijos
slaptys
atrasite visas monų ir burtų paslaptis ir jas sumokslo, šioje knygoje
ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir jų
nes aiškiai aprašytos
prasite,
262 puslapiu, kaina su prisiuntimu j namus
darymo budai. Knyga yra

laik-

kulturon reikalam 3.
Talpina daugybe įvairiausių žinių. Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik 0$1.50 metama, o
85c. pusol .mettj.
Ir

rio

TeL Aostin 73/

bepart;viskas

Spiritizmo

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams

(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų).

Naujas Savaitinis Laikraštis

išradimo te-

S. A.

Eina jau 25 metai

Iš kitų vietų
Adresas:

rakta noiietis-nera
n«i p,(triūsti.

RAŠTIS

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve

tiktai

Naujas Išradimas—Spyna be

DU-KART NEDELINIS LAIK-

TAIPPAT UŽLAIKOMA

33-čios gatvių, 48 pėdos
plotis,
125 pėd. Ilgis.
Tinka visokiam
bizniui.
Parsiduoda už $3,500.00
3236 So. Union ave.
Lotas 25x125.

čių.
Ar Jus žinot-?,

Nuo 8 ryto iki G vakuo. Utarninkals, Ketvergais ir Subatomls nuo 8 i/to iki 9 vakaro.
Nedėliomi nuo 9 ryto ik! 1 po pietų.

Biuro
Valandos

3106 So.Halsted St.,('hkąįp
čia gal! Išnokti angliškai

1.75.
1.25.
7.00.

GERIAUSIOJE VIETOJE.

Parsiduoda

Chicago, III.

ttttIOKYKIA

TANANEVICZ PUBLISH1NG COMPANY
LOTAI

3040 Eiperald

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS

....

B/ESKI08S5

Praneškite savo adresą, o gausite
pasižiūrėjimui vieną numerį veltui.

Lietuvis
Gydytojas Ir Chirurgas
3259 So. Halsttd St„
Chlca
|||.
Gydo visokias ligas moterių,
ir

Parsiduoda ui
3012 Emerald ave

da namus ir lotus.

8 ryto iki 9 vakaro; nedėllomis, utarninkais ir potnyčiomis nuo 8 ryto iki
6 vakaro.

Tel. YARDS 1532

vaikiu

3%.

Vi sudėtus pinigus musų bankoj duodame čekių knygutę, iš kurios parašyti čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Real Estata. Perka ir parduo-

Chicago

vyrų. Speciališkai gydo limpančias, užaisenejusias ir paslaptingas vyrų liyas

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

CHiSAS], ILL.

CORNER 181b STREET

Literatam ir Politikos iliustruotas Laikraštis

Liotuviai Daktaral-Dentistai

Gero vyro, kurisai mokėtu lieturiškai skaityti ir rašyti. Turi būti
darbštus, energiškas, smarkus, turė-

LIETUVIS GYDYTOJAS

LIETAJVIU DIE:NRAST-I5
DRANCELIS & SAPRANAS

REIKALAUJAMA

DR. A. YUŠKA

'4

3252 So.

Dept. C. A.,
Halsted St.(

MOKYKIS BARBERYSTĖS.
išmokiname šio lengvo, Švarcus ir greitai išmokamo amato J kelias trumpas savaites; geriausi {ren-

Męs

timai; espertai mokina; Jrankiai suteikiama; darbas kiekvienam žmogui;
Hteikita pamatyti raus arba rašykite
įuždyką gaunamoms Informacijoms.

I
'610

BURKE

BARBER
W. Madis&n at.,

SCHOOL,

Chicago,

III.

