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SPALIS

su

rusų

Garbanovka.
apielinkėsc
Krancu- atėjimo talkininkų kariumcnffs. bui
liet rusai išvijo vokiečius iš jų
ant visos Didesnio mūšio galima laukti už
talkininkai
kur/.Yy<-*,
ir <elių
Mūšiuose išilgai apkaMi apielinkėse kaimo Skorzydienų.
lifiijo* pradėjo pirmyn žengti,
na.
Į piet-ryčins nuo Dvinskp
iš Rusijos, nor.-> rusai pradėjo Dunojaus, Savos ir Drinos sunuo
senai eina smarkus mūvojingta austro-vokiečių kariumenė jau
atsigriebti ir kaip kur sulaikė
šiai
:
smarkiai
gaudžia kanuolės
kiečiu pirmyn žengimą, o kaip hhai didelius nuostolius turėjo.
iš

>et

apielinkėse Abelių ežero, taipgi

nieko nenuveikė.

Drisvetų ir Smurgaitiės ir Krevų
Bulgarai
veržtis
Geriausiai rusams
apielinkėse.
Serhijon, nes priešais Juodųjų jūsekasi apielinkėse kaimų Semenrių portus stovi tvirtas rusų lai*
ki ir N'evedų.
savo
patraukti
vynas, o Aegėjiškose jūrėse-dar
pusėn
stengiasi
kurios at- tvirtesni rrancu/ų ir anglų
laivy- Pripetės distrikte, apielinkėsc
(irekijii ir Rumaniją,
bet. nai.
Turbut
įsikišimą,
svertu Bulgarijos
Bulgarija laukia, Kevel, j vakarus nuo Pinsko, vo-

kaip iki šiol,

tas

nesiseka.

nesiskubina

Nors kuom

pasibaigs

laukiamas

dide

lis mušis talkininkų ir serijų kalygiai (Irekijoj ir Rumanijoj gytalki- riumenių su įsiveržusiomis
pritaria
jau
ventoju dangum*
ninkams, nes Rumanijos nepri- Serhijon austrų ir vokiečių kariuo <irc- 111 eilėm i s.
gulmystė iškovota rusų,
kijos -anglų ir iraneuzų krauju, Didesniam suerzinimui grekų,
vobet vald >nai tų kraštų yra
talkininkų laikraščiai pagarsini
ir
susigiminiavę
kilmės
kiškos
slaptą sutarimą, padarytą Bulgatodėl tie rijos su
su Vokietijos valdonais,
Austrija ir \*«>kietija lie<
visokiais
valdonai
d.
pos 17
šių metų. Sulyg to
Balkanų tautų
stosutarimo: Bulgarija, už pagelbą,
budais stengiasi tautas nuo
jimo talkininkų pusėj sulaikyti, suteiktą Austrijai ir \Okietijai
bet vokiečiams pasisekė karėn prieš talkininkus, turi .ųauti Ser-

vokiečio bijai ir
(irekijai prigulinčias Maprieš talkininkus stumti
Bulgariją.
valdomą
cedonijos dalis, taipgi grekiškus
Koburgo
Rods ir Bulgarija atvirai .stoti portus Saloniki, Kavala ir Kasbet ji 1 t>ria ir
vis;j Albaniją, kurios pieprieš talkininkus neišdrįso,
susirikusiai
t in v
su
karo apšaukė
jais
<lalį norėjo gauti (Irekija.

Serbijai.

Tą darydama, ji

žino-

į Taigi

mat

už

stojimą talkininkų

u/puolimas Serbijos reiš- priešų pusėj sutarta apdovanoti
jo,
kia karę su talkininkais, bet ji 1 Bulgariją
žemėmis, prigulitičiotikisi 11/ tai Ait-trijos, Vokieti- Įnfis Serbijai ir (irekijai.
Tas,
sulauk- žinoma, suerzino
grekus, nes jie
jos ir Turkijos pagelbos
ti.
Talkininkų ambasadoriai ap- pamatė vokiečių veidmainystę;
leido Bulgarijos sostinę, o iš todėl manoma, kad dėl karaPetrogrado, Rymo ir Paryžiaus liaus intrigų nuo vietos pasiiš- traukos
prielankus talkininkams
Bulgarijos ambasdoriai tapo
amuadar jos
ministerin
pirmininkas Yenizelos
pasilieka
prašyti,
sadorius Londone, jis teisinasi, paini-, valdžią vėl j savo rankas,
kari

kad Bulgarija su Anglija vaidu 0 jeigu karalius vėl varinėtu
neturi, todėl jam nėra reikalo iš 1 intrigas, gali but iš Grekijos išBet vytas.
Londono namon keliauti.
,
nesutikimus gimdo apšaukimas ; firekijos
karalius, bijodamas
karės

Anglijos padėtoj ui

ir drau-
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Advertising
A.

neprielankių

demonstracijų,
neišeina, apsimetė

sau

gui; todėl vaidu su Anglija Bul- i^ savo rutno
garija neišvengs, kaip ji negali liga. Arti karaliaus stovinti per
išvengti su kitais talkininkais ir laikraščius garsina, buk karalius
jos ambasadorius, jeigu pats iš i^erga ir gal reikės jam vėl daryti

kiečiai

nužengė

užėmė

Kornov.

užbaigti

j rytus

toliau

Mūšiai dar

ir

3852 80 M*ls,ed st>>

pasitraukė.

No. 42

Iš Kares Lauko.

Czartoryisk
I pietus
prie Gora Liso\vska.
nuo Czartoryisk rusai išvijo vokiečius iš jų pozicijų prie Mlochovo, Rolchovo, Starzygrosz ir
Czarnysz. Nužengė jie toliau,
išstumdami vokiečius apielinkėse

DĖLEI VENIZELOSO

REZIGNACIJOS.
Londonas. Gal ir didžiausi mūšiai ant Europos karės lauko nebuvo taip svarbus, kaip yra svar-

ULTIMATUMAS

Bulgarijos pasiuntinys jau iš- ta tarp Grekijos ir Serbijos, ta- 'BULGARIJA ĮŽEIDĖ
RUSIJĄ.
važiavo iš Petrogrado per Fin- čiaus paskutinieji atsitikimai pa'f Petrogradas. Sakoma, kad I Sulrodė, kad Grekijos karalius po
iiandiją.
Įgarija, atsakydama i Rusijos uitiįtekme savo pačios, kaizerio se- Imitumą,
skaudžiai Rusiją įžeiDALYKŲ STOVIS RUMA- sers. visai nemano tos pagelbos Įdusi. Jos
atsakymas į ultiSerbijai duoti.
NIJOJE.
matumą
Londonas.

Rmanijos padėji-

bus dabartiniai atsitikimai Balka- mas, titom tarpu, dar vis neaiškus. Žinios iš Bucharesto pranenuose.
Grekijos karalius KonMuchaniec, Stawek ir Klevan,
stantinas, Vokietijos kaizerio švo- ša, kad ant Bulgarijos rubežiaus
kur nelaisvėn paėmė 1,800 priegeris, kaip išrodo, turi savo ran- eina smarkus kariški rumanų prišų.
Volyniaus gubernijoj tarp kose visos karės
bet abelnoį mobilizalikimą. Jau ant- sirengimai,
Luck ir Dubuo rusai paėmė 1,500
nėra. Rumanai,
ru sykiu, kuomet
talkininkai buvo cijos Rumaiiijoj
vokiečių, 5 mašininius karabiskubiai
fortifikuoja
persitikrinę, kad Grekija stos tal- kaip praneša,
Ant kairiojo
nus ir reflektorių.
ant Dunojaus upės,
kininku pusėj, Grekijos
ĮGiurgevo,
karalius,
šono upės lk\va rusai užėmė
gali sakyt, tiesiog prašalino savo prie Bulgarijos rubežiaus. Bet
nelaiskaimą Sapano\v ir paėmė
karalius yra Holienpremierą Yenizelosą nuo urėdo
vėn 256 priešus, paėmė taipgi
ir pats paėmė Į savo rankas Grc^ Į/.ollernas paeina iš tos pačios šeiZamkouice.
Galicijoj rusai ga- kijos valdžią.
ir Vokietijos kaizeris,
Jis pakvietė buvu- mynos, ką
na tvirtai laikosi.
Todėl nėra abeyra
jo
giminė.
sį, premierą Zaimis, idant tas sukad jis taippat, kaip ir GreAmerikonas, sugrįžęs įs imi- tvertu
jonės,
naują ministerių kabinetą.
ropos, atgabeno žinią, buk prašaRezignavimas Yeni/.eloso buvo kijos karalius, stipriai stovi už
lintas nuo vadovavimo kariume- visai
netikėtas net ir Atėnuose. kaizeri, nors Rumanijos žmonės
nės Rusijos kunigaikštis N'ikalodien
laike pietų Venizelos buvo yra stipriais šalininkais talkininl"ą
Kol-kas Rumanija laikosi
jus Kaukazan neatkako, bet, snu- pilnai persitikrinęs, kad viskas kų.
kiai pašautas štabo aficiero, gu- eina
neutralisKai.
gerai. Tttom tarpu karalius
li Maskvoj. Žinia ta, vienok ne- Konstantinas
Naujos ru.šu jiegos praeitą sasugrįžo į Atėnus iš
Jš Berlino pranešama,
ištikima.
smarkiausiu budu užatakavaitę
kur
Tatoi,
yra jo vasarnamis, ir
vo austrus ant Bukovinos rubeturbut vien pažeminimui Angli- pašaukė
premierą pas save.
žiaus, turjaus Į šiaurius nuo Rujos, buk Anglijos sosto įpėdinis,
Po smarkaus
pasikalbėjimo su
manijosftlš to išvedama, kad beuinigaikštis Valijos, tapo sunkiai karalium, Venizelos nuėjo
tuojaus ne tas turi turėti
pašautas vieno angliškos kariu- į tautos atstovu
kokį nors ryšį
susirinkimą. par*. su Ruinaivios
menės paaficiero, -nes sugriebė liamentan ir
politika.
apreiškė, kad karakunigaikštį glamonėjant jo pačią. lius vėl nesutinka su šalies užruBULGARŲ SOCIALISTŲ
Sulyg Berlino laikraščiu žinių: bežine politika ir todėl jis, VeniPOZICIJA.
Rusijoj tarp gyventojų apsireiš- zelos, yra priverstas rezignuoti
kia neužganėdinimas.
Berlinas.
Petrogra- nuo savo urėdo sykiu su visu kaSulvg pranešimolaikraščio
Koelnisclie
de, Maskvoj ir kituose universi- binetu.
Zeitung,
tetiniuose miestuose minios, stu^ i t ii Yeni/.eloso pranešimas iš- Bulgarijos socialistai rems savo
dentų vedamos, kėlė neprielan- šaukė didžiausį triukšmą ir be- vald;';ią. Socialistu vadai oficiališkai užtikrino Bulgarijos valkias caro valdžiai demonstracijas, tvarke atstovu
posėdyj, nes parkad ''dabartiniame svarbialaike kurių sužeista tūlas žmo- lamentas buvo
tik-ką užgyręs džią.
vien
me
kas
padidino Yeni/.eloso politiką ir karaliaus
dilvkų stovyje" jie "pasmernių skaitlius,
Valkia viską, ka> valdžiai kenktų."
žmonių neužganėdinimą.
reiškė

[Rumanijos

tapo perduotas bulgarų
ru>ų kalbos, kuri
NAUJASAI GREKIJOS
paprastai iki šiol buvo
vartojama
KABINETAS.
susinešimuosc tarp
tauslaviškų
Atėnai. Alexandra Zaimis, ku- tų.
ri Grekijos karalius pakvietė buti
Laike persiuntim.»
telegramo.
Grekijos premieru vieton Yeni- atsakymas buvo taip
telegrafistų
/.eloso, sutvėrė naują ministerių -uambrintas. kad
rusų užrubežio
kabinetą, i kurį ineiua dalis \ o- ministerija vos

kalboj, vietoj

mą, tai

vadovystę paims vokiški gelbėjimui, o turkams taipgi neBulgarijon daug rupi dabar iš Dardancliu talkisuvažiavo, nes karalius neužsi- ninkų vijimas, nes jiems reikia
tiki savo afieieratus, kurie labjau gelbėti Bulgariją nuo rusų ir
pritaria rusams ir francu/.ams ne- i talkininkų; apart to. jai reikia
Ant karės lauko rūpintis nuraminimu savo
gu vokiečiams.
pilieierbijon keliauja ir Vokietijos čių, kurie, dėl maisto stokos, keciesoriu>, kas rodo, kad jis Ser- lia maištus. Maištai buvo Konbijos lrontą laiko labai svarbiu. stantinoįpolyj ir kituose didesNors austro-vokiečių kariume- niuose Turkijos miestuose.
nė paėmė buvusi;} Serbijos sostiRusijoj smarkiausi mūšiai eina
lic^'Belgradą (dabar sostinė yra prie Dvinsko. N'ors čia, kaip

Bulgarija priėmė
pinigišką pagelbą nuo Vokietijos.
pre- I

teisių nunisteris.
Venizelos, rezignavęs

mio
Bulgarija sako, kad ji gali užsakė
savo
mierystės,
draugams, įtraukti paskolas, kur tik jai
pakad tarp jo ir karaliaus niekados Itinka, Kaslink
gi Rusijos reikanebuvo tikro sutikimo. Vienati- lavimo. kad
luitų peitraukti rynis dalykas, ant' kurio jie buvo šiai su

"slavų priešais." Bulgari-

buvo tas. kad jeigu Bul- jos valdžia atsako,
kad ii turi
mobilizuotis, tai < irekija tci>ę pasirinkti sau
tokius drauturi padaryti tą pati."
gus. koki jai
patinka, ir kad ii

susitaikę,

garija

gali

VOKIEČIAI

ARČIAUS

mieste N'iš), bet toliau svarbes- kur vokiečiams pasisekė atmušti
niais laimėjimais nesigiria, tur- rusų užpuolimus, bet
persvara
būt svarbesnio nieko nenuveikė. linksta palengva rusų
pusėn bent
\ >. tai prie upės Drina,
mėginan- luoni tarpu. Atėjus vokiečiams
ti per ją kiton pusėn persikelti, pastiprinimų, jie gali vėl atsikariumenė

Bulgariją
Bet
siųsti.
rinėj Prancūzijoj

1

DVINSKO.

ir

Belgijbj

pa-

prana- min. po

šauja, kad šis karaliaus žingsnis
gali pagimdyti krizisą, panašų Į
m.f

kuomet gre-

keliu, tik talkininkai nežen- kų armija, grasindama ginkluotu
gia dabar taip smarkiai, kaip sukilimu, privertė karalių išpildyti jos reikalavimus.
ofensyvo pradžioj.

I

Po kiek tylos vėl
Londonas.
ateina žinios, kad vokiečių už-

puldinėjimai prie
rė

tulą

Dvinsko

pada-

Vokiečių
cialis pranešimas tikrina, kad
progresą.

ofigen.

pridirba,

nei

FRANCUZŲ

ORO LAI-

VYNAS.

Paryžius. Francu/ai turi
|gaminę didelį laivyną Įvairiušie*.

karišky orlaiviu, kuriuos

parūva-

von

piet spalio

5 d."

vyrų.

taipgi ir "skraiduoliai-orlaiv ii'i,
panašiai, kaip jūrių laivyne, šie
yra daug mažesni, bet labai
greiti ir yra ginkluoti tik
viena kanuole.
Kiti dar mažesni orlaiviai vadinasi -kautais.
Iš šitų

orlaiviu

daroma visa
eskadra, lakiojanti ore.
duotim 1 >u- bombarduoti

tvirtoves, geležinkelius ir

orlaivių
Jų užvokiečių
1.1.

VYRIAUSIS BULGARŲ KARĖS VADAS.
Amsterdamas.
I'.ulgarij.>s karalius Ferdinandai paskyrė bul-

gariškos armijos vyriausiu vadu
generolą Jekovą, kuris iki šiolei
buvo karės mimsteriu.
MŪŠIAI

LIETUVOJE

IR

"Į šiaur-ryeius juto Kplki, ant
LATVIJOJE.
BULGARŲ UŽPUOLIMAS abiejų ]>ttsių geležinkelio tarp Petrogradas. Smarkus mūšiai
Kovei ir Sarny piiešas žengė pir- siaučia beveik ištisai
ANT SERBIJOS.
visą frontą
Londonas.
Sitlyg žinių, atei-i myn ant vakarinio kranto upės 'rytuose. Rusai Įvairiose vietose
nančių iš Rymo, bulgarų armija Styr. Kontr-atai*as vokiškos ir užgriebti apie 4.<x)o teutonų beperėjo Serbijos rubežių ir įsiver- u>tro-vengriškos kariumenės eina laisvėm Tokias žinias paduoda
žė serbiškon Macedonijon.
Austro-\ engriški -palio 9 d. oficialis rusų praneši-*
pasekmingai.
Iš Nišo (Serbijoj), pranešama.! batalijonai užgriebė Kitlikovičius. mas, kuris, tarp kit-ko, skamba
kad orlaivis, atlėkusis iš Uulgari-į prie upės Styr, kurie buvo atkak- sekančiai:
jos pusės, praeitos savaitės ket- liai ru-ų ginami, joo belaivių ta- "Mūsų laivų ugnis nutildė vo-

pa-j

nemažai

tokia grupa,

su

nori.
—

T domiau si s dalykas yra tame,
eina kad
franeuzų kariumenč jau išsmarkus mūšiai ir talkininkai pasėdo iš laivų ir randasi ant Grelengva atgal stumia vokiečius,
kijos žemės, traukdama linkui
nors
jie. nesigailėdami kareivių,
Serbijos rubežiaus.' Salonikuose- verge pasirodė ties laikina serbų po užgriebta."
mėgina atgauti nužudytas pozifranciizų kariumenę pasitiko šir- sostine Xiš ir numetė daugelj
cijas. Vien prie Lenitry vokiePAVERSIĄ LENKIJĄ J
dingiausiu budu kariškoji grekų bombų; penkios vpatos užmušta,
čiams pasisekė įšstumti francuTVIRTOVE.
yriausybė. Dabar gi nežinia, kas o dvi sužeista. Po to orlaivis
zus iš vienos jų užimtos" grabės.
išeis. Išrodo, kad (irekija turėtų sugrįžo Bulgarijon.
Londonas.
Reuterio telegraBet franeuzų rankose yra svarmai iš Petrogrado praneši, kad
šitą ffencuziį kariumenę
priversti
bios iš strategišku atžvilgio posėsti j laivus atgal, Het žinios iš AUSTRO-VOKIEČIŲ ĮSIVER- lenkų pabėgėliai,
atvykusieji čia
zicijos Otampagne distrikte, kaip Paryihrus praneša, kad to nebus
ŽIMAS SERBIJON.
iš Lenkijos, pasakoja, kad vokišTahure ir fortas TieTrape?e.
ir kad franeuzai tolimus savo arLondonas.
Ilgai laukiamas: ki valdininkai pasakojo, jog Len0-1 teutonų Įsiveržimas
Alzatijoj veikia vien francu- miją Salonikuose kraustys.
j Serbija
kija bus apsupta trimis eilėmis
zišcii orlaivininkai, bet jie, nors džiu, pasidarė Grėkljoj "košė," ' galios prasidėjo.
Austro-vok iš- tranšėjų ir vieliuių tvorų ir kad

Belgijoj, apielinkėse Loos,

ji

>

šiaueina tą, kuris buvo 1909

savo

turėje griebti, nors paimti Dvinską bus
pasitepti ant nelengva, o k<>! jis yra rusų ranesančios upės viduryj salutės. kose. vokiečiai prie Rygos traukSerbą? nestoja j didesnius mu- ti negali.
šius vieni, nes turi mažiau kareiSmarkus mūšiai buvo taipgi j
vių negu priešai, todėl lauki; pietus nuo Panevėžio, kur va nuostoliu
ir

Turkiją

mūšiai

susivienyti

PRIE su kuria

I lindenburgis Įsilaužė ties kar leista pirmu sykiu
publikai
Dvinsku
j rusų pozicijas ant pamatyti laike tu orlaiviu išbanpasielgimas
pasipriešinimą
fronto apie ą)
verstų ilgo. Bet dymo. Šie orlaiviai yra įvairios
parliamentui.
TALKININKAI
šio
PERTRAUKĖ
fronto
daly j, Vil- rūšies: didžiausi ir <tipriai apcentralinėj
Atėnų miestas didžiai sujuRYŠIUS SU BULGARIJA.
niaus gubernijoj, lyginai ir aut ginkluoti orlaiviai
dintas. Milžiniška žmonių minia
paneša u žmoSofija, per Paryžių. Rusu, fran- Galicijos fronto, rusai beveik vi- nių ir- turi po dvi kanuoli ant
tą dieną vakare numaršavo prie
Venizelos namų, giedodama Gre- cu/.u, angly, serbų ir italų pa- >ur atakuoja. Ant Galicijos fron- sparnų: kanuolės šaudo tricoliniais šūviais, šitie
orlaiviai vakijos tautišką hyniną ir franeuzų siuntiniai, esantieji prie Bulga- to jie net įgijo pusėtinai svarbių
dinasi "mūšio orlaiviais."'
Yra
Tuom rijos valdžios, pareikalavo savo laimėjimų, sumušdami austrus.
antišką

raštis Pall Mali Gazette
kareivių turėjo prieš Įsikišusią kair.

suprasti

ineina sekanti ministeriai:
tą
Alexandra Zaimis, premieras ir 1 visai nahališkas.
Bulgarija buk
užrubežio ministeris; M. Gou- užginčija, kad vokiški
aficicrai
naris, vidaus reikalų ministeris; yra bulgarų kariškuose
štabuose,
gen. Janakitsas, karės ministeris. bet tuojaus praneša, kad
jeigu
adtn. I1. Kountouriotis. laivyno jie ir butų, tai tas
yra reikalas
ministeris; St. Dragoumis, finan- vien tik Bulgarijos, kuri sau
pasisų ministeris; M. Teotokis, ap- lieka te;sę kviesti,
ką ji tik nori.
švieti-- ministeris, ir Dr. Kailis,
Sulyg to. kad

"

rėti

galėjo teisingai
atsakymo turinį.
Apie šitą Bulgarijos
atsakymą
pranešama, kad jis buvęs beveik

kietijos šalininkų ir dalis talkininkų šalininkų, j naują kabine-

Miestas

alicierai, kurių

ajistro-vokiečių
atgal trauktis

i

S

3rd, 1879.

hyniną, marsalietę.
garija kitų Balkanų tautų tapo dovas Cbvostov, kuris, žinoma, laiku Venizelos turėjo pasitarimą pasportų.
Reiškia, visos šitos
ir turėjo savo mierio išsi- neužganėdinimo neišnaikis reak su
įveikta
atstovais.
viešpatijos
pertraukia
Minia
ryšius su RUSŲ PASISEKIMAI RYtalkininkų
nuo bombardavimu mažai nukenžadėti ir nužudė tulus savo že- cijoniškomis priemonėmis.
TUOSE.
j
užbruko
Bulgarija.
tiesiog
visą gatvę prieš
tėjo, ką ir vokiečiai patvirtina*, nn's
'Juos nužudytus
plotus.
Austru
Vienna.
/enizelos
oficialis prasu
namus,
šaukdama:
lauko
mūšio
Ant
"Lai
Todėl reikia manyti, kad nesuAustrijos
kraštus Bulgarija dabar su vonešimas
ATSAKYMAS
kad
nors vieVenizelos!
neatsiBULGARIJOS
svarbesnio
Lai
nieko
pripažįsta,
gyvuoja
mušti serbai pasitraukė, nes čia
Italija
gyvuoja
tikisi atgauti; bet
pagelba
"NEUŽGANĖDIN
nose vietose jie atmušė smarkius
ANTIS."
Įkiečių
nes
Franeuzija!"
(Mat
franeuziška
tiko,
didesnėms priešu kariumenėms
italų pirmyn žengimas
!jeigu .vokiečiai karę praloštų, nu- pasiliovė, jie apsikasė ir ginasi. kariumenė jau išsodinta Saloni- Londonas. Reutcrio telegra- rusu avikus, bet kitose vietose
pasipriešinti negalėjo, o traukian- į
žudytų neprigulmystę lygiai Bul- Austrai keliose vietose atakavo kuose).
mas iš Petrogrado praneša sekan- rusai žengia pirmyn. Pranešimas
i
ti nuo Salonikų l'rancttzų ir angir Turkija; o jeigu italu
čia::
atvisur
bet
išrodo
spalio 8 d. kalba sekančiai:
labai
(irekijos
lu kariumenė nesuspėjo i laiką garija, kaip
padėjimas
tapo
pozicijas,
karo vokiečiai laimėtų, išnyktų
"Ant Bessarabijos fronto ir neir
vaRukariumenčs
ant
mušti.
nepaprastas
Vieserbams pagelbon ateiti, nes bul"Bulgarijos
atsakymas
pavojihgas.
Italijos
suvisu Serbija už susijungimą su
toli
tiniai
laikraščiai
ir
ultimatumo
siuntimui
knrluKremeniec, \*olyniaus gnb.
dovas
išnaikino
yra neužganė-1
dipliomatai sijos
nepritaria
bėgant j j šiaurius
garai
talkininkais.
keletas rusiškų atakų tapo atmuškas galų-jgale išeis iš dinantis.
atstovas
Somenės
talkininkams
veržti
spėlioja,
.>aion!K'i
nuo
Rusijos
padėti
geiezimcejj.
Prie Dardancliu nieko svarbesDardanelius, nes jis visą karitt- tokio Grekijos karaliaus elgimosi. fijoj pranešė bulgarų premieriui ta. l'rie upės l'ntilovka priešas
Nuo piet-ryčių prie Serbijos nio neatsitiko, nors turkai ir
gi- menę nori prieš Austriją vienoj Yra neabejotinas faktas, kad Gre- Radoslavovui apie tai, kad Rusi- pradėjo su stipriomis jiegomis
rubežių renkasi Bulgarijos karin- riasi, kad ten nutildė talkininkų
kijos' žmonės užjaučia talkinin- ja pertraukia ryšius su Bulgarija. atakų s keliose vietose, bet visur
vietoj turėti.
tu e m- kostendrar apielitikėse. Vabaterijas. Dabar talkininku vei- Vakaruose talkininku
kams ir nori stoti jtl pi' "j. Bet Rusų interesais Bulgarijoj rūpin- buvo atmuštas ^u dideliais nuopirmyn
dovystę kariumenės neva paėmė kimas ten pasiliovė, nes visas
Muvo atkaklus mūšiai
kuris yra po įtekme sa- sis Hollandijos ministeris.
karalius,
Bul- stoliais.
vožengimas truputį susilpnėjo;
Bulgarijos karalius, bet kad jis atliekamas savo jiegas jie apkiečiai taipgi pirmyn nežengia, vo pačios, kaizerio sesers, yra igarijos atsakymas ant Rusijos ul- netoli Olyka, kur rusai nu/engė
menkai išmano apie karės vedi- vertė vokiečių užpultos
aiškiai kaizerio šalininku. Laik- timatumo tapo Įteiktas 2 vai. 40 pirmyn. Męs užgriebėm apie 800
Serbijos nes, matyt ir vieni; ir kiti
daug
miesto

CHICAGO, iLU

B

SERBIJAI. ma, iš 400.000 kareivių, su milži- Ines jeigu vokiečiams pritruks kaLondonas. Bulgarija netik at- nišku skaitlium artilerijos, pra- reiviu. tai jie apginkluos visus
sisakė išpildyti Rusijos ultimatu- dėjo atakuoti mažą Serbiją iš Lenkijos gyventojus vyrus ir
priSulyg oficia- vers juos kovoti prieš rusus.
mą, bet dar ir pati pasiuntė ulti- šiaurių ir vakarų.
matyt iš francuzams ten tekusių matumą Serbijai, reikalaudama., lio vokiečių pranešimo, teutonai
ginklų, kurių parodą parengė Pa- kad Serbija i 24 valandas atiduo- persikėlė per upes Driną, Duno- ŽADA UŽPULTI VOKiEČIUS
Iš KITO ŠONO.
ryžiuj Invalidų rume. ten yra tų Bulgarijai Macedoniją. -Ser- jų ir Savą daugelyj vietų.
atimtos vokiečiams: 68 sunkios
Tuom
tarpu anglo-francuziška
bija griežtai atsisakė tą padaryt
Paryžius. Iš
šaluhaubitsos ir mortyroą, 50 lauko ir ultimatumą atmetė.
kariumenė, kuri tapo išsodinta tiniu (matomai neutrališkų
iš
kanuolių visokio didumo, neskai- Vokiškas generolas von San- Salonikuose, Grckijoj, skubiai ateina žinios, buk llollandijos)
Anglija rentant aeroplianų, kurių yra keli.
ders, buvusis turkų armijos vy- traukia Scrbijon geležinkeliu j giasi. išsodinti
kariumeuę ant
ir mašininių karabinų.
Laimin- riausis vadas, atvyko j Fillipopolj, Xiš. Sakoma, jau pilnas korpuBelgijos kranto apielinkėse
tarp
ti, arba bent galinti atsilaikyti
Bulgarijon, kur ji susitiko Bulga- sas talkininkų kariumenės pasie- miesto O-tende ir
llollandijos rukariumenė tiek ginklų priešui ne- rijos karalius Ferdinandas.
kė Serbijos ir tapo sutiktas su di- be'.iaus.
Jie
Vokiečiai rengiami
pasiatiduoda.
turėjo svarbų pasitarimą. Iš to džiausiu entuziazmų.
priešinti tokiam kariumenės išsoSerbai
iš
Gretikėjosi pagelbos
dinimui.
išvedapia, kad von Sanders apims
kijos pusės, kaip tas buvo sutarjulgarų armijos vadovavimą.

ne-

apielinkėse

nepasitrauks, bus iš ten operaciją. Bet daugelis mano,
išprašytas, kaip ir i-> kitu talkinin- kad liga yra nuduota, kad karalius bijosi neprielankių sau žmoku sostinių.
nių demonstracijų, kurios galėtų
Vokiečių ir austrų kariumenė,
susidedanti iš 400,(XX) kareivių, Itikrą revoliuciją pagimdyti.
Apdovanojimui taip dideliai.-*
jau įsiveržė j šiaurinę Serbija ir žemės
plotais Bulgarijos nepri- džia griebėsi paprastų priemonių
paėmė buvusią Serbijos sostinę taria ir
Rumunija, nes-juos ga- —kratų ir areštavimų. L'žstojo
Belgradą ir aplinkinėse esančias
vusi, i il^arija butų perdruta, ji Rusijoj reakcija ir laisvės siauSerbai -ilpnai gynėsi,
kalvas.
Dėl to nuo vietos pataptų vadove Balkanuose, o to rinimas.
kad priešai miesto nesunaikintų, j
niekas leisti nenori.
vidaus
Už
sitraukė
vadoreikalų ministei'o trumpam bombardavimui voBalkanuose kilo antroji ris Ščerbatov, o jA vietą užėmė
vavimą
kiečiai inėjo miestan, kur gatvėBalkanų tautų karė, kurioj Bul- dūmos narys, reakcijonierių vase
serbai truputi pasipriešino ir
Londono

iš

$3.00
Forci*n C?CQtrifcs
rates on application. Addres»
OLSZCWSK»v Pub.
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visu smarkumu užpuo- miestų, nei pozicijų palaikyti nepozicijas ir po kelių iš- įgali.
Kad Cbampagne distriklc vopradžių nepasisekimų, gavę pastiprinimą, užėmė dalį rusų gra- kiečius pasiekė nepasisekimas,

kur juos atijal nustumi-, per>i
kėlė į piet-ryėius— ant Balkanų
Tuom tarpu ten vokiečių pusėj,
talkininkai
stojo vien Bulgarija;
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kokios niekur iki šidlei neatsitiko. ka

armija, susidedanti, kaip sakę-

rusai

negalės vokiečių

kiškas

baterijas apielinkėse >lok
nuo Rygos,
(į
prie Rygos įlankos) ir didžiai sugadino
jų tranšėjas. N'etoli Dvin.-ko mušis tebeina,
l'o pasiutusio bombardavimo vokiečiai padarė keletą atakų Į pietus nuo geležinkelio iš Panevėžio. Vokiečių atakai prieš kaimą r,arbano\ka ir
prieš apielinkės augštu*ua- tapo
vakarus

atmušta.

He t

išmušti kavo ir užėmė

priešas

dalį

vC-1 užata-

m u-u

transo-

tinkamus sau žmones. Suvienynetoli ti] Valstijų patrolės laikosi prie
kaimo Strougin, Į šiatir-vakariu- rubežiaus ir laukia mexikonų atėnuo
(iarhanovka.
Apielinkėse jimo. (ienerolo Zapata kariautoDviusko mušis tebeina. Apiclin jai mėgino užpulti Mexikos soskėse ežero (Miolne ir ant J >ris tinę, miestą Mexiko, bet jų užvetos upės, o taipgi t<»liatts j pie- puolimą-* tap<> atmuštas.
Zapata
tus
uet
iki Sniurgaiuįu-Krėvėm nužudė 700 savo kariautojų, o

GREEK

apielinkių smarkumas mušiu
sumažėjo. l'asekmingiausis m

263,193

Tuom

jy.

iš mete m

mušis

pačiu laiku ni\;s
priešą iš tranšėjų

buvo

Semenki ir

mu

neinis

vakarinio kran-

ant

upės Spiagea,

to

už tai

apielinkėj

ginančių miestą Carratizos
vių

žuvo

du

aficierai ir

Kokia tai buvo armija?— [ Aš stovėjau ir
kiausiau. Prapas ji rusų aficieras, dėjo lynoti lietus. Jr
taip baisu
norėdamas, matyt, patikrinti, po buvo klausyt, kaip ant valandėkeno vadovyste ji buvo.
lės nutilus
šaudymui, per medžių
Męs j;į vadinome "pasmerk- lapus mušė lietaus lašai.
tųjų" armija!"—atsakė unter-afi- Už valandos-pusantros
pasirocieras.—Jai buvo duotas prisaky- dė pirmi neštuvai su sužeistaisiais.
mas arba paimti
tvirtovę, arba Jie traukė linkui perrišimo punkgulti iki paskutinės galvos!
to.
Čia prie inėjimo j
ži—

ROUMAHIAM AHMY

pasiklausė

U9<„54a

—

BULCARIAM
AB M Y

ARMY

karei18 ka-

/

550,000

šios armijos
jo kita armija.

reivių.

kai-

Washington. D. C. Laike paskutinių
manevrų Suvienytų Valmūšiai
Londonas.
Smarkus
kariško laivyno du laivai tastijų
Champagne provincijoj \Cd užsi- po (Iručiai
pagadyti—mttMo laibaigė i'rancu/u laimėjimais, kaip I vas Arkaiisas ir
torpedų naikinapie tai praneša oticialis franeuzų j
ir juos greitai
tojas
Cummings,
Prancūzai
užėmė
pranešimas.
viikti i portą. Matyt, kad
turėjo
daugiau- vokišku tranšėjų ir dvi arba tie
laivai buvo blogai palortifikuotas pozicijai j piet-rydirbti, arba gal ant laivų didelės
čiu nuo Taluire mie-telio; kuris
disciplinos ir tvarkos nėra.
tapo taipgi užimtas.

t ics

Photos by American Preap .Associatlon

turėjo. dideliausių nuostolių.
Bet visai netikėtai jie susitiko su
nepaprastai stipriomis vielinėmis
tvoromis tarp fortų. Taippat buvo ir
daugybė fugasų (Fugasaias
vadinasi minos žemėje; užėjupriešui ant tos vietos, kur yra
fugasai, minos žemėje sprogsta i;
išneša viską j padange. "A. L.")
Žmonių lavonų sunkumu jie

MISIO-

apie sulyginamąjį Grekijos, Ruiraniios ir Bulgarijos kariumenių
stiprumą. Skaitlinės parodo kiekvienos minėtųjų valstijų kariumenių didumą.

NIERIŲ PRANEŠIMAS.
New

York, N. Y.

Atkakę

#

PRIE KARĖS BALKANUOSE.
Balkanuose karė eina platyn
Šiomis dienomis karėn stojo
Bulgarija. Grekija ir Rmanija stovi prie pat krašto, ir ne šiądien,
tai rytoj ir jos gali buti
jau verpete. Paveikslėlis duoda supratimą

s

Zurich, Šveicarijoj. Austrijos
karės ministerija, sakoma, konfis-

bėjo

čia

pertraukdavo vielines tvoras,

o

fugasai

ir

net

nušluodavo -čielas

batalionus.

rotas

keletas

triob'į

liktarnų;

buvo švie-

su.
S

kauniškiu

TALKININKŲ LAIMĖJIMAI.

GUMO UŽGRIEBIMAS.

Vokiečiai, sulyg

papratimo, ėjo šturmau ant
fortų tankiomis kolon
nomis (būriais), ir iš tos priežas-

Nevedy, Į pietus PAGADINTA DU KARIŠKU
LAIVU.

AMERIKONIŠKŲ

stovė-

savo

Višncvo ežero."

nu<>

užpakalyj

"Sirarkiai Spaudžia."

l'riėjau prie vieno iš sužeistųjų, pasilenkiau ir klausiu:
Kaip m u sų dalykai stovi
mūšyje?
—■

—

Atmušinėjame!

liet

lenda

labai smarkiai. Žmonių,
nesigaili!...—atsakė man.
Tokios paėios žinios atėjo štaban per telefonų vielas. Vokiečiai užpuldinėja taukiomis kolonijinis.
Pirmos
eilės
\

irsta,

ant

jų vietos naujos išdygsta.

Vėlai nakė'a mušis nutilo. Vokiečiams nepasisekė pasislinkti

Vokiečiai Nustojo Apie 70,000 pirmyn nei žingsnio.
guminius
(užgriebė)
O belaisvių- ar
SUŠAUDYS AMERIKONĄ.
Vyru.
daug pauių laivu apkaustymų, kad apsi|| Baisi vėtra Tsuranga jūrių
ratus visoj Austrijoj. Guminių ra- nieriai užtikrina, jog turkai it*
New
ėmėt?—pasiklausiau
iš ryto pas
York,
N.
Y.
Čia gauta saugojus nuo išnaudojimo priva- [lankoj išnaikino plaukianti iš
tu
avininkai turėjo pristatyti juos; kurdai užsimanė išskersti visus
Patįs vokiečiai pasakoja, kad
iš štabo aficierų.
žinia iš Londono, kad ten, už tiškų
dirbtuvių, 'los dirbtuvės Ne\v York o i \ "ladivostoką rusis- Kaunas jiems atsiėjo apie 60— vislią
gyvenančius armėnus.
valdžiai j 24 valandas laiko po Turkijoj
Tokiuose
už
tarnavimą
Erncst
Farro\v
mušiuose belaisvokiečiams, tapo su- j
sako, jog geguužsakytus daiktus reikalauja ką garlaivį Kufford Hali. Jis iš 70 tūkstančių vyru. Vietomis jie
bausme vienų metų kalėjimo už j
vių
žio 17 d. J,5(X) armėnų gynėsi imtas ir kariško teismo pasmerk- nuo valdžios didesnio užmokes- \i'w \ork<> plaukė per l'anamos
neimama!—atsakė
jis man.
jau buvo visai iš jiegų išsimušę
nepaklusnumą.
j
tas ly metu amerikonas
Vokiečiai toliaus vielinių
Kenneth jnio negu nuo ]»rivatišktt užsaky- kanalą.
X7 dienas nuo 5,000 kurdų ir
ir palinkę šokti atgal.
tvorų
Bet iš
Prikrovė kalnus užvienos turkų kariumenės rotos. Triest (matyt Amerikos vokie- jtojų.
VOKIEČIAI UŽĖMĖ
užpakalinės armijos jiems pagel- nenuėjo.
Tik atėję rusai armėnus nuo
|[ Prancūzijoj tapo užmuštas' bon nebuvo pasiųsta nei vieno muštų ir sužeistų ir atšoko atBELGRADĄ.
iš-į tis). Jis pastojo tarnyston ant
gal. Bet apie dvidešimts jų yra.
kariško
angliško
i
laivo
NEGRAMS
francuziškas
ir
skerdimo
*tenliteratas Leon de kareivio.
SUGRĄŽINO
išgelbėjo. Armėnai, už
Teutonai jau treLondonas.
randasi štai anam kieme, nesužinoti
Jie
Įjėsi
visokias
BALSAVIMO
TEISES.
ir
paslaptis
Montesfjnien.
čiu sykiu nuo šios karės pradžios savųjų skerdynes, kur tik proga
Antroji (užpakalinė) armija tutoli
ias
vokiečiams
plianto!
l>et
perduoti,
atmoka turkams, ir taip
jo Denver, Colo. Apskričio teisrėjo savo aiškiai paskirtą užužėmė serbu sostinį- Belgradą. pasitaiko,
ir
susekė
larbą
Einu
nuo senai eina
tenai. Iš 23
niirtin
22
ji
d. Petrograde, duotį. Jeigu
pasmet- mas
IĮ Rugsėjo
šitų nesikenėian-•
belaisvių 19
pirmajai armijai viTelegramai i> Niš praneša, kad
pripažino, jog negrai ()kla<ė.
naudai
vyrų stipriai miega—kas gulėnuo
karės
besiuaikinimas.
cių
siškai
tautų
nukentėjusių
|
nelabai
miestas
lioma
nepa>isektų
paimti Kauno,
yra (nuo
pats
valstijoj turi tiesą balsuo-j
o kas
tiesiog sėdėdamas.
ti laike rinkimų taipjau, kaip ir lietuvių M. J. Dolina, rusiška tai antroji armija turėjo užimti damas,
bombardavimo sugadintas, norr.
j
IŠVYTA SUFRAGETĖ.
Tik
keturi
giesmininkė,
PREZIDENTAS
VĖL
Su vienu
parengė
ir
lietuvišką
nemiegojo.
o
jos
vietą
nckurie privatiški namai tapu suKauną
Čia
buvo
paimti,
jeiuždraudei
baltspalviai.
New York, N, Y. Atkako čia
SUSIŽIEDAVO.
koncertą. Programas susidėjo iš gu Kauną paimtų pirmoji ar- iš jų, unter-aficieru, aš pradėjau
Dalis gyventojų liko
naikinti.
ius buk
nebalsuoti,
negrams
j
jie
kalbėtis.
išvyta iš Italijos už taikymosi
mieste.
įmoka rašyti ir skaityti, nors toj lietuviškų muzikališkų kompozi mija, tai antroji tuojaus turi būWashington, D. C. Preziden- r karės
užbaigimo
cijų.
ti
propagandą valstijoj ir daug baltspalvių yra
Kodėl.—klaupiu aš j'q,—jų s
gatava užpulti ant besitrauKaip ir pirmu du syk, serbu tas \Yilson, išleidus už vyru vipagarsėjusi
Kaunu
nei kvapo nepertrauItalijoj
sufragetė
Belpo
noratkakliai
kiančių
(i
atgal
rusų.
vienok
tiems
sas
gynė
niesavo
armija,
analfabetų,
dukteris, dabar susi- Ine/. jVJilhollan'd"
Bois'cnvain. h<>l- kas
o vėl
kėt,
Pasitaikė
šokote mušin? Kam
antras plianas.
Štai
drausti
balsuoti.
gradą ir persikėlius per upę. ta- žiedavo ir rengiasi pats vėl apsiiK-niėgitro
landietė.
kodėl vienai tik dienai nuo Kau- toksai nepaprastas užsispyrimas?
riaus dideliu mušiu nestojo ir pa- vesti.
Manoma, kad vestuvės
no puolimo praslinkus, vokiečiai
Keikia,—atsakė vokietys,—
rtraukė
AMERIKONIŠKI
LIUOSatgal gilyn Serbijon. Ims gruodžio mėnesyj.
| Laikraščio R
PreziAPIPLĖŠĖ TRAUKINĮ.
i eč
su pasiutimu uža-t akavo
paimti
NO^iAI
Vilnių, ir kaip galint greikari»ki expertai spėja, kad per dento sužiedotine
korespondeumusų
poPRANCŪZIJOJ.
yra našlė (lalt.
tas M. Domanskis
čiaus !
Parkersburg, W. Va. Du plėknkias to dienų ar per dvi sa-|
aprašinėja at- zicijas.
FranlHtzijoj yra gana daug sitikimus, surištus su Kauno
šikai sulaikė Jlaltimore K: Oliio
O kam
Ypač smarkus atakai buvo rugvaiti serbai nepriims inušio; kaip
pajau "kaip galima
NAUJI AMERIKONIŠKI
orlaiviniti- ėmimu ir su tuom
amerikonų
liuosnorių
geležinkelio
ir
nukabino
8
traukinį
d. (sulyg seno kai.). greičiaus?"
laiku, kuomet pjučio
ir pirmiaus, j:.e trauksis atgal,
IŠRADIMAI.
amerikonai orlaivininkai vokiečiai
)ačto vagoną su liokomtyva, nu- kų.
tuojaus po to pradėjo Vokiečiai manė, kad dar vieno
Kad suspėjus ir/griebti
kol nepasieks atsakančių palojaCham- veržtis
dalyvavo
žvalgavime
Amerikoniškas
Simon
automolinkui Vilniaus. smarkaus smūgio męs neišlaiky- vus, varj ir kitus
išradėjas
pleškėjo
prie
tolyn
jų
palikto
gesnių pozicijų, kuriose jie pratustus, kurių
distrikte.
kiti
amerikopagne
Lake užtikrina, jog
5
Paduodame šitą žingeidų
jis išrado bilio, paėmę iš vagono siuntini
Tuofn tarpu teutodės gintis.
aprašy- sim ir liksime sutrinti. Todėl iš ten dar nespėta isvę.žtį.
nai orlaivininkai tarnauja kitur
>u
liuosam
kuris
povandeninį
mą
su
vertime.
'automobilių,
daug
popierinių
pinigu,
nai. užėmę Belgradą, pradėjo
daugelyj vietų jie pradėjo savo Tą patį mau teko girdėti ir
Franc jzijoj, o u jų lanko orlaisjs
#
^ali be pavojaus perbėgti per ais nežinia, kur dingo.
atakus be prisirengimo: nebūda- ties Radomiu, ir ties
ržtis gilyn Serbijon.
Varšava,
vininkystės mokyklą Paryžiuj, o Kaunas Brangiai Teutonams vo
ištiestus ailt juriu dugno tinklus
pifm to artilerijos bombar- ir ties Mintauja.
stos tarnyston Franją
ir vielas; gali giliau nusileisti
pabaigę,
į REIKALAUS NUO AMERIAtsiėjo.
davimo, kaip paprastai prieš ataPERLAUŽĖ AUSTRŲ
Tavai, varis ir kiti turtai L.
jure< ir po vandeniu gali daug KONŲ IR JŲ PILIETYSTĖS euzijo.-" kariu menėj.
Dabar
tikrai žinoma, kad kus buva.
jau
LINIJAS.
Matyt, vokiečiam tas įabai reiKauno puolimas
iigau išbūti negu povandeniniai į
POPIERŲ.
atsiėjo vokie- liet vokiečiai savo išrokavi-j kalinga.
(Am. ,',-va.l.
Petrogradas. Rusų kariumenė laivai.
RUSIJOS UŽSAKYMAS.
čiams visai nepigiai.
D. C.
Washington,
Anglijos
Priešakyj muose apsivylė: jų užpuolimas Į
perlaužė austro-vokišką frontą
figai tylėjęs serbas elektro- .aidžia nuo amerikonu keleivių, Rusija tariasi su PuHmano va- Kauno fortų ir tarp jų per visą tapo sutiktas smarkia šautuvų ir į Vokiški Kareiviai Lietuviškose
prie upės Stripa, Galicijoj. Jie
technikas, Tešla, kuris,
kur nori už- savaitę siautė geležies, ugnies ir kulkasvaidžių ugnim.
Vestuvėse.
jau paėmė j.ooo teutonų su 60 |>adarė kelis išradimus teisybė, celiaujančių Europon, apart val- gonų dirbtuvėmis,
elektrišlžios
10,000
reikasakyti
išduotų pasportų,
prekių vagonų. kraujo pekla. Vokiečiai ilgai jo Daugumoj atsitikimų jų kolonaficierti nelaisvėn ir užgriebė 4
koj dirvoj ir atliko, kaip sakėsi, aus ir pilietystės popierų. Matyt Taip didelio užsakymo minėtos nepamirš. Jie nepamirš tų mil- nos būdavo išvaikytos viena tik Rugpjūčio 24 d. dvare Blahokanuoles ir 10 kulkasvaidžių. Ru-j
pasekmingus susinešimus su gy- ji josi, kad su svetimais paspor- dirbtuvės vienu kartu dar nieką-i žiniškų krūvų lavonų, kurios iš- ugnim pirm negu jie spėjo prie slavenstvo ties Raseiniais darbisai energiškai smerkiasi toliaus.
ninkas Jonas Dukauskaš turėjo
ventojais plianetos Marso, dabar :ais vokiečiai, atsargos kareiviai, dos negavo iki šiol iš vienos vie- augdavo prieš fortus Į keletą va- musų pozicijų prieiti. Tie-gi jų
; vestuves su Petronele
vėl giriasi nauju stebuklingu išJaudyte.
negalėtų
Vokietijon keliauti, tos. Petrogrądan važiuoja kom- landų, o kitą syk ir į keletą mi- būriai, kuriems pasisekė prisiar- '• šias
8,000 VOKIEČIŲ ŽUVO.
tai
Į
lietuviai
vestuves,
kaip
radimu, tinkamu ypač karėj, nes' ['asportą jeib kas
tinti prie musų pozicijų, buvo sugali duoti, nes panijos atstovas atlikti ten visus nutų.
Lcndonas.
Pranešama, kad mat
visuomet mėgsta turėti savo nadabar .yra karė. Tešla sa- škeliavimo
bet
smarkus smūgis tikti musų durtuvais. Taip ėjol
gavusio
pasportą reikalingus formališkumus ir pa-j Trumpas,
atsiimti!
v</kiečiai,
mėgindami
muose svečių, pakvietė ir vokieko, kad jis išrado budą ištolo \merikoj niekas nekontroliuoja: daryti kontraktus.
Kauno reikalavo nuo vokie- per tris
prie
dienas,. Visi vokiečių
Į
prakištas pozicijas prie Loos, nu- sprogdinti laivus
čių raitelius, kurie buvo dvare
čių didelio įtempimo jiegų. O atakai tapo atmušti.
jūrėse ir nuo lilietystės gi popieras ne jeib
stojo <11»ic* 7 ar S tūkstančius vien toli
kvatieroj. Šieji mielai nuėjo, o
juos matyti, taipgi nuo, la- <a>- panorės atiduoti.
vis-gi, nežiūrint to, veikiančioji
Visi
tik u/muštais.
vokiečių bai toli
prie Kauno vokiška kariumenė Tikisi Vokiečių Šturmo Nakčia. ir drauge atsigabeno vestuvėms
mėtyti bombas Į kokius!
kontr-atakai tapo atmušti, nor*
muziką. Aficieriai, kurie šitą
nors
priešus ant žemės. P>et; NELAIMĖ TRAUKINIUI.
negavo, pasidavus Kaunui, nei
Rugpjūčio 11 d. naktis buvo;
uekurie buvo daromi su labai
dieną,
tarnybos dėl, negalėjo daTešla žinomas Amerikoj savo Į Mansfield, O. Netoli Coshhocvienos dienos, nei vienos valan- tamsi," debesiuota. Dienos
mušis
stipriomis jiegomis.
siuntė jaunakad
lyvauti
labai
svar-l dos pasilsėjimo.
įį Pranešama,
tuščiais [fasigyrimais, išradimais, (>n iš bėgių iššoko ekskursinis
Jau ant ryto- aptilo nepaprastai anksti: iki ket- vedžiams iškilmėse,
bius
kuri su širdokumentus
iš
sedovaną,
kokiu ne tik jis, bet niekas nepavogta
jaus po Kauno puolimo jie pra-1 virtai valandai nutilo jau ir paPennsylvania geležinkelio trauAUSTRO-VOKIEČIAI PRIE į
kretnos
vietos
buvo
karaliui
dinga
padėka
priimta. VoGrekijos
išrado; tat naujioms pasigyri- kinys. Sužeista prie to 5 žmodėjo vėl -užpuldinėti musų ka- skutiniai šūviai.
I mams
RUMANIJOS.
Konstantinui.
laimindamas
viena
kietys
raitelis,
'J'ą
padarė
jauriumenę.
apie jo stebuklingus išra- į iės, o iš jų du sužeisti pavoIim! Tas, turbut, neuždyParyžius.
Telegramas iš L'.u- Jitnus
navedžius, sakė trumpą kalbą, ku|h artimų prie karaliaus ypatų, ku- Stebiasi Vokiečių Išnašumu.
niekas netiki, kol ju ne- ingai, gal mirtinai.
laike
vakarinės arką!—patėmijo
eharešto praneša, kad apie 150,ri buvo šnipu. Dokumentai
rią lietuvių vienas lietuviškai išnatvs.
paMūsiškiai—rašo toliaus kores- batos načalninkas
štadivizijos
(xx)
ir
su
austrų yra
vokiečių
lyti
karaliaus
guldė. Po gardaus valgio buvo
užrubežinę
politi- pondentas—stebėjosi ne tiek vo- bo. Turbut vokiečiai
SNIEGO DARGANA.
prie ko tautiški lietuviu
traukta
Bukovinoj, apielinkėsc
ką.
šokiai, kurie vokiečių užsispyrimu, kiek jų ne- nors rengiasi!
LAUKŲ VAISIŲ
Calumet, Mich. Spalio 8 d.
miesto Gzernovitz. Pirmos linikiečiams
didei
buvo.
Įdomus
nuilsimu. Jų užsispyrimas buvo
SURINKIMAI.
Nakčia, turbut, prie mus
■utperior ežero distrikte siautė
jos kareivių yra apie 60,000, o
Kunigaikštis Sčarbatov, vi- visiems
Į
||
vestuvių
pašventes
atvyko
Priešas lys!
suprantamas:
Iki šiolei lindo dienomis,
rezervu apie 75—80 tūkstančių.
Washington, D. C. Kaip gar- itnarki sniego dargana ir smar- daus
ministeris. atsisakė; norėjo pilnai išnaudoti
kuriems malovokiečių
aficieriai,
dalykų
įgytą lai- niekas iš to neišeina. Dabar pa- nus
Menami, kad sutraukimas taip sina žemdirbystes departamen- cus vėjas, kuris vienok neper- nuo savo urėdo, lo
priėmimas labai patiko.
užims mėjimų iki galui ir,
vietą
no- mėgins
:raukė
žinoma,
laivų plaukimo.
nakčia!—pradėjo prana- Gražiosios vestuvės be
didelio skaitliau.s kariumenės šio- tas šįmet Suvienytų Valstijų
Aleksei Chvostov.
Chvostovas rėjo sunaikint
abejomusų jiegas, pra- šauti vienas aficieras.
je vietoje reiškia, kad vokiškas laukų vaisių surinks daugiau nenės leis vokiečiams geriau subus pirmas ministeris, pakvies-! simušęs
per durtuvų sieną. Tas
Xuo skautų (žvalgų) gautai
RUSIJOS EXPERTAI
štabas mano pradėt veržimąsi ru- ęu pernai. Kviečių surinkta per
tas prie valdžios iš tarpo dūmos viskas buvo
prasti bei vertinti lietuvių bildu.
suprantama.
reiškiančios žinios: pas voBet-gi
laug
AMERIKOJ.
siškei!
gubernijoti Bessarabija. miliardą bušelių. Ir komų su/t
p'tstovu.
Dūmoje jis buvo vadu tuom pačiu laiku visi nustebinti kiečius esą eina
("Dab.").
stiprus jydėjiJeigu toks Įsiveržimas Bessara- rinkta daugiau negu pernai: tas New York, N. Y. Iš Archan- dešiniosios nartijos.
tai klausė:
Apie
mas, artinas prie fronto jų rebijon pasisektų, tai Rumunija bu- pats yra su avižomis, miežiais, gelsko garlaiviu Czar Ne\v Yor- praneša Reuterio telegramas iš
Užmušystė.
Iš kur jie ima jiegų? Juk zervos.
<an
atkako
kovaldžios
Rusijos
tų atkirsta nuo Rusijos ir tas, rugiais, bulvėmis, ryžiais, tabaPetrogrado.
ties Kaunu jie turėjo visai nuTuojaus j pulkus nusiųsta per- ''Dab."praneša, kad naujas vobo abejonės, atimtų jai norą stoti ku ir šienu.
Užderėjimas visų misija "iš 6 nariu, kuri čia užsisidėvėti, nuilsti. O jie net nei sergėjimas—buti prisirengusiems. kiškas Lietuvos gubernatorius
ms
ir
buvo
imu
javų
pirkimu
geras.
užsakinėj
Daugiausiai
talkininkų pusėj.
|| Monsignor Dolci, popiežiaus nesilsėjo, vėl spaudžia. Stebė- Apie io vai. vakare
surinkta kornų, nes 3,026,159,000 lirbtuvėse ginklų ir amunicijos,
divizijos kunigaikštis Isenberg išleido padelegatas prie Turkijos valdžios tina!
štabe
pradėjo birzgėti telefonų liepimą sugauti tulą Antaną Sabušelių, taigi tik 98 milionais aipgi apkaustytų automobilių,
Konstantinopoly
Bet greitai dalykas išsiaiškino.
j,
pranešė
popiemošką, kuris yra kaltinamas už
tarpeliai:
bušelių mažiau negu surinkta l'adovu komisijos yra profeso- žiui
apie
armėnų skriaudas. PoPriešas
1912 metuose, bet surinkus nuo *ius technoliogtško instituto Bopraėjo energišką už-j užmušimą ūkininko Ignaco Lausuka- Ties Kaunu Turėjo dvi
piežius,'išsiuntė
Turkijos
nuo
kaimo K —prane- •inskio iš Graužų, Šilelės apskriArmijas puolimą
laukų viską, tikimasi šįmet su- "is Bachmatiev.
uni locna ranka rašytą laišką, užklausinėti
bePradėjo
ša
čio.
telefonu
SUSIRINKIMAS.
vdkiškų
vienas
IŠRADĖJŲ
rinkti, jeigu nedaugiau, tai bent
žvalgas.
tardamas* nelaimingus armėnus.
inušiuose
laisvių,
paimtų
D.
Priešais
ir
I-....
C.
į
Čia
jau
suvaJ ieškomas^ Antanas Samoška
Washington,
kaimą
pas
tiek, kiek surinkta 1912 m. Bet, INDIJONŲ UŽPUOLIMAS.
nuo Kauno.
kad palivarką Š.... patėmvta užpuoli- ;>aeina iš Mošany (Mažerų?) ir
rytus
Pasirodė,
žiavo- garsiausi amerikonai išra- kad dabar kornų kainos didesDouglas, Arizona. Ginkluoti
|j Vienas vokiečių laikraštis visai nėra pulkų, kurie dalyvavo mą
stiprių priešo jiegų,—praneša papildęs viršminėtą užmušystę
dėjai p<» vadovyste svarbiausio nės, tai už juos šįmet tikimasi ndijonai Yaqui giminės, gyvekad jis sužinojęs, jog
praneša,
šturme. Klausia \itas.
kauniškių
fortų
birželio 13 d. Apie jj dabar išišradėjo Thomas A. Edison. Su-; ęauti $2,133.000,000.
Kviečių įanti Sinora valsti^rj, Mexikoj, Maskvoje rugsėjo 27 d. buvusi vieno vokiško belaisvio:
siuntinėta smulkus aprašymas j<»
Nakties
atrinkimas atsibūva rpmuose lai- jau prikulta 1,002,029,000
Atakas.
Prasidėjo
bušelių įžpuolė miestelį La Colorado ir tikra revoliucija. Gatvėse buvę
Ar tu po Kaunu mušeisi?
iš
Aš
Susirinkime už $910,841,000.
kur
buvyno ministerijos.
triobos,
išėjau
ugio, išvaizdos ir 1.1, j domu, kad
Bulvėms už- išskerdė ten 25 žmones.
J
sutaisytos barikados ir laike susiNe,—sako ji?.—Aš iš užpa- vome gėrę arbatą. ^Nakties
bus apkalbėti reikalai pagerinimo kenkė
atmins paduota tik 17.
užmušėjo
rugsėjo oras; jų prikasta Tarp Vera Cruz ir Mexico rėmimų keletas užmušta, o kelio- kalio
tam-į metu.
stovėjau!
orlaiviu motorų ir povandeninių; 37,758,ooo
buvo
nesiliau-urnoje
girdėtis
bušelių mažiau, arba Jity iššoko iš geležinkelio trauki- lika' žmonių sužeista. Panašus
Antras atsako lą patj, trečiu.- jantis
laivu.
šautuvų tarškėjimas. Tai)
iof/(. Ir tabakui užkenkė oras, nys ir susidaužė. Užmušta prie atsitikimai
ir kituose Rusi- taippat.
buvę
belaisvius uiprėdamas, tai silpnėciamas šii Nori Vartot Lietuviškus Vardus.
Nuodugniai
ir per tai jo surinkta mažiau ant to 60 pasažierių. o 50
jų sun- jos miestuose. Riaušės kilo dėišklausinėjus, pasiaiškino, kau traškėjimas ėjo iš vieno galo j; Naujai pradėjęs eiti Tilžėje
LAUKIA MEXIK0NŲ
24,354,000 svarų. Avižų bus apie kiai sužeista.
lei žmonių neužsiganėdinimo iš Kauno
paėmimui vokiečiai išsky- kitą galą mūšio" linijos. Linija aikrastis "Dabartis" šiaip atsi100 milionų bušeliu
PLĖŠIKŲ UŽPUOLIMO.
daugiau neį
Dūmos.
rė
[priežasties.uždarymo
speciaiišką
armiją, susidedan-! •uvo r p.e tnjuoic ~KBrownsville. Texas. Atėjo čia gu 1912 m., miežių 13,000,000 bu:uukia prie savo skaitytoju iš DiVALDŽIOS DIRBTUVĖS.
čia, su lyg vienų, is. 150 tūkstan- verstuose už kaimo. Išrodė, lyg džiosios Lietuvos:
žinios, buk Mexikos plėšikų va- šelių mažiau, saldžiųjų
bulvių Washington, D. C. Laivyno Į| Karėj žuvo sunus' garsaus
čių vyrų. o sulyg kitų—iš 200,00c gilioj tamsumoj koks ten ne/.i- "Mum? reikalinga žinoti, kaip
dovas Luis de la Rosa su savo 5 milionu<
bušelių, ryžių 500,000 ministeris Daniels reikalauja 6 angliško raštininko.
Labai įdomiai šitą armiją tiomas, bet baisus milžinas varto l ietu
Rudyardl
vyrų.
įmonėmis rengiasi
jsiveržti i bušeliu, šieno 3,000,000 tonų ma- miliomt doliarių
(miestelių, kaimų, upiii. kalįrengimui val- 'Kipling, tarnavęs airiškoj gvar-j užvadino vienas vokiškas belaislaukus
Texas valstiją. Dabar jis renka. giau.
po
didžhusią blekinę, pri- nų ir 1.1.) vardus žmonė- taria
džius dirbtuvių dirbimui
plieni- ,<lijoj, J0I111 Kipling.
| vis unter-aficierąsj
>ei rašo lietuviškai. Mos turime
pildytą žirniais.
kavo

visus

iš

Turkijos

amerikoniški

misio-
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žeinlapitj, aprėpiančių visą Lietu- trijų ypatų
vą. kuriuose randami ir mažiaus] tetas. kuris

I

ti, kaip tai anos kore-spondeiici- vai neperkalbSfi.visus savo
jus rašytojai tartum nori
žodžin^.jfiįįi atsakinėjo
jkal-.j jrioters
kaimeliai. liet vardai visur pa-, !iu ln*i programų sutvarkymu.' boti. tai \ įsi jiė iv
liktai
buvę
Galop pa.-Kuilį
pasityčiojau.
ISuvo kalbėta ir apie ekskursijai Įtolirijns >uareštuoti.
rašyti rttsiški-lenkiški.
Ke.-magu- siėmė "kon«j"-Jfifls 4*%*"Pažiū|
i "1'iiM Mtiscum uf Xa titrai liiv 11111 turėjo išviso tiktai trįs liciu- rėsime, k;Į
m;lra£«y;imas atneš,"
Tačiaus jie pasiaiškino, jisai išėjo;
"Kreipiamės todėl ypač i gerb. t«
Tačiaus
Prelegentų bei kalbėtojų viai.
kunigus bei kitus inteligentus su mano k *" i t* t i iš ( Itieagos bei ki- kad, pirkdami daiktus, jie neži- vos spėjo jisai
prie trepu
prašymu užrašyti savo apieliu tu vietų.
noję, kad tai esą vogti daiktai, (mat antramej^u^Įe gyveno),
ir net pasi>akė labai
kės kai imi ir 1.1. lietuviškus varpasidžiaugt', kaip staiga jiflr Mįljydo ir trel'ia darbai hiski pagerėjo, todėl
o
valdiškai
dus,
Dėlei pais nukrito
vartoja- i;" žmonės
kadangi
pridėjus
pigiai
pirkti.
Nupuolęs,
gavy
yra linksmesni.
tu kelių lietiniu, kurie
vo- jisai čia
mąjį (rus. arba lenlc.) vardą at- "Aušra" užlaiko ir
patįs
pat
auf;tįęjfc>s
pasimirė
viešą knysiųsti nuims, Iš to naudą turės
bildu nekalti, mesti Velionis
gime
ir
jokiu
palikjięp'ačiį keturis
gyną, kuriu pareina "Lietuva,"
ir pati* žmonės.
aut visu vietos lietuviu ne- kūdikius,
šešėlį
kuriu tyriausiam 12
Vienyk" Lietuvninkų." "Atncrio
vietos
galima.
metu,
vos tiktai
'I'arp
lietuvių
yra
jaunau.Main
"O męs juos laikru.vyjc, o ypač k.-s Lietuvis," 'Draugas," "Kclabai padorių, teisirgų ir pagar- 2 mėnesiai. Nuolatos
gerdamas,
ir valdžios paliepimuose, kurie !en i.-, "Laisvė. "Kova," "Ateibos vertų žmonių.
jisai nepasirūpino prisirašyti prie.
mums
paduodami vertimui bei ti-." "Naujienos." "Janu. Liet"
"Savu pinigu,
paskelbimui, norėtume vartoti lie- ir "Saulė." Randasi keletas šimNeteisinga nei tai, buk prie jokios draugijos.
sutausuprantama,
jisai
tu knygų, kurios žmonėms duotuviškai."
neturėjo
33"čios gatvės gyveną vien lieir
tikpęs.
Reikėjo
kolektuoti,
tuviai.
J'rie tos gatvės gyvena
Prie to galima ;\.;.C.nyti, kad dama pasiskaityti veltui.
tai
tokiu
budu
surinkti
pasisekė
Z. V—kas. ir svetimtaučių. Yra kelios šeitam kaip sykis labai
prigelbės
užtektinai pirjgu, kad jjjj palaimynos vokiečių, belgų ir anglų.
Balučio
žemlapis
naujasai platus
ant lenkų kapiniu,
dojus
(ii neIŠ
N. PHILADELPHIA, FA.
Kaslitik sirgimo difterija. tai
Suvalkijos, kuris jau atiduotas
moteriškė
ir
visa
šeilaiminoji
spaudon ir bus pilnai gatavas v/. Var^ynės delei palikto turto. tarp vietos lietuvių, kiek teko
myna
pasiliko
didžiausiame
skurkokių 2—3 savaičių. Męs su mie- Pabaigoje 1014 metų via mirė tū- pastebėti, toji liga nėra dabar de.
Blaivininkas.
Išviso ant dviejų
lu noru išsiųsime jj ''Dabarties" la M. MeOuail (airė).
Testa- išsiplatinusi.
redakcijai, kad galėtų juom nau- mente jf užrašė po geroką pluoš- lietuvių namų yra raudoni pliaIŠ MASON CITY, IA.
dotis, kuomet eis reikalas apie tą doliarių vietos kunigams: airiu katai, rodą, kad tuose namuose
esama
difterija sergančių ligoĮsiplėšimas. Spalio 4 d. KaSuvalkiją.
ir lietuviu.
Marei Rudaičiutei.
Lietinis. zimiero
Petrausko
kuri pas .vėliom; užaugo, užrašy- nių.
namuosna,
tap<» išrinktas komiii- rūpinsis ttt vaknrė-

Petrauskas ir jį/Šimkus, pamatę lietuvaites iš jos. liet
pas mti> Wilmerding, Pa.
šalę sfly.o ^ražjn; dainelių šlamš- yra ir kitokiu lietuviu tėvu. kurie
Spalio <) d. I.iet. Sunų l)rtus, panašus..,} "Bambą," "Naš- savo vaikus yra taip išauklėjo
-tC* turėjo halių,
kuriame valyta
laite'' ir kituj-.
angliškojo dvas'oje, kad šie nedovana (sidabrinė
augsčiau-ioji
.Mačiau paskutiniame vieno ?o- nori pažinti savu lietuviu ir snrtauri i. kuri teko
lietiniams laike
o i «a 1 i t i ^r«< 11 n
j .laikraščiu tulo vie- ma'tinaH savo tėvu. nes, saku, "jie šio inksto
metu <ukakt;tvių
25
tos; .socialisto T pranešta, apie \\ a- be »upratimo."
I'a-itaiko ir tik-

-i

prįg<fciRkt

r

^

«t'|>v;ii'ix š J*i«

A*l a r > teko užeiti
perbutio "didelius streikus" ir ru komedijų.
"sumišimu-."
Čion jokiu sumi- pas kai-kuriuos lietuvius.
Klau- Nashua,
N.
šimu nebuvo.
\ nikai
Net ir streiku ne- sau
angliškai šneka lie-

Maras

Kurijoj.

Aprūpindami savo kariumenę
gvvuliai.s, rusai tujų daug atgabeno iš Azijos Re<kerdžiamais

Per tai.

ta dali* $30.000 vertės.
\'ėlionės
Nuo Redakcijos.
Dar kartą
giminėms toks turto paskirstykviečiame
korespondentus visuomas nepatiko.
Todėl jie tą reimet, prieš rašant kokią nors žikalą pavedė apskrities teismui.
Pabaigoj rugsėjo mėnesio 1015 m. nią. gerai persitikrinti josios teiteismas minėtą reikalą nagrinėjo, singume.
bet neužbaigė ir atklėjo kitam
IŠ WORCESTER, MASS.
teismo terminiu.

kaip patyrėme, įvilkRusijon gyvuliu maras. Šioji piktoji, užkrečiamoji liga gali
užimti didesnius žeinės kraštus.
Kiekvienas ūkininkas žino, kiek
Moksleivių susirinkimas. SpaAr M. Rudaičiutė paskirtą jai
nuostolių ji gali padaryti jo pa dafj ($30,000) gaus, sunku pasa- lio 9 (1. \Yorcester'io lietuviai
Todėl kiekviemoksleiviai, lankantieji tuigštesties tvartuose.
kyti. Buvo liudyta, kad kuomet
nes mokyklas (High
nam
ukininkui lygiai kaip ir
Schools) ir
McQuail-nė testamentą rašė, tai i
laikė pirmutinį šiame
visuomenei privalu rūpėti, kad
kolegijas,
ir
fiziškai ir protiškai visai
ji
inių.

tas

H.

Lietuviai Treinaitis ir l»etuviškoji.- stubai : vaikai nei vieno rukštis
jgijvi čia duonos kepyklą.
žodžio lietuviškai nemoka, o tėAbu i:• kitu
miestelių atvykę.
vai nemoka angliškai.
Užklausiu, kaip tavo mažiuko vardas.
Atsako, kad kokis tai "mimy," Muhanoy City, Pa.
I)r. Stankus išlošė iš "S;ft^"li1v."
Klausiu, kaip lietuviškai
!ės" tik S100. Ji<ai skundė
užvadinate tuos vardus.
už
Man
---■

galima vadinti, kadangi, išeina iš
dirbtuves, .'sakysime, koks šimtas
ar
daugiaus, bet ten liekami, keli
tūkstančiai, o ir išėjusieji viena*

'•

Gyvulių

».

po kitam

grįžta atgal.

Mat nėra
nei sutarimo.
Veik visos dirbtuvės pakėlė mokesti: kažkurios- lo'/t, o atsako, kad lietuviškai

jokios organizacijos

kai-kuirios—i$(f

Dirba

dieną nežiną,

nors

jie \isai
patįs angliškai ne-

$jo.000.
1

iCambridge, Mass.
Aušrictis. moka.
naktį.
t'ia yra apie kokia 10 ar gal
Spalio j d. N.I'.M. Marijos
Dr-stė
lietuviu
IŠ DU BOIS, PA.
daugiau
surengė prakalbas. Kalvyrukų, kurie
visi išauklėti angliškoje dvasioje. bėtoja buvo p. Ramanauskienė
Ičsiplatinusi liga. Mušu mies- Susirinkimuose
iš I.aurcnce, Mass.
nepamatysi jų nei
te yra
labai išsiplatinusi tarp
vieno.
Nebuvo nei šiame susimažų vaiku difterija. Dėlei li- rinkime. kurio svarba kiekv ie- Minersvilie, Pa.
gos išsiplatinimo, uždaryta viso- nam bent
Nusižudė čia Pranas Jitrktruputi protaujančiam
mokyklos,
teatrai,
bažnyčios,
Kas kaltas sa.
žmogui yra aiški.
Sav/.udystės priežastie nežipool-ronm'iai, uždrausta taipogi už toki
noma.
vaikų išauklėjimą?
laikyti susirinkimus kukius neKrumplis.
apie 10 vai. nakties, Įsiveržė per
įbut rūšies. Pastebėtina, kad šaMontello, Mass.
langą plėšikas. Vyro namie ne- lie to visuotino
uždarymo, kad
IŠ TORONTO. CANADA.
N'.P.P. Šv. Moterų
buvo.
Vien moteris su dvieml
i)r-ja*
j užkirtus šiai baisiai užkrečiamanutarė paaukauti $50.00
stinais gulėjo antrame
Atskaita atiku, surinktų Šelpi
-teigiaaugšte. Į jai ligai kelią platintis, visi miesmai a i lietuvių vaikų
Kuomet plėšikas pasiekė josios to
niii
mokyklai.
saliunai yra atdari.
Sąjungos pa rengti.)-o nepribuLigos
jTuin
paėiatų tikslui šv. ka/.ikambario, jinai išsigando ir pra- pavojų
vusiam
finikui
Vuprakalbose.
suprantamieji sako, kad
Iniiero d r-j a paaukavo
dėjo šaukti pagelbos. Kaimynai !jeigu liga gali
taipogi
platintis pagel- kavu :
j $50.00.
subėgo ir plėšiką sugavo. Sako- ba įvairiu kitu
\.
S
Yurras
1.26:
Vasiliauskas
J.
įstaigų, kurios
ma, kad tai Petrausko
kaimynas •dabar yra uždarytos, tai lygiai $1.00. V. Astušauskas 50c: A. I
|Westfield. Mass.
Jonas Bružas. Du plėšikai, buvę tc&sai
pat pavojus gręsia vietos Morkis 35c; po 25c: J. Butkus. S.
ant sargybos,
Rugsėjo 2<) <!. čia bu\o blai("lai
pabėgo,
R.
po- žmonėms ir (lėlei to, kad saliu- Kurtinaitis ir
l'arukevičia.
vyl>ė>
prakalbos. kuriozo kalbėjo
licijai pasiseks ir juos suimti.
nai yra neuždaryti.
Juose taipo- Smulkių ;wi.kų $4.75.
Pastaruoju laiku čia pradeda gi susirenka daug žmonių, ir li- Spalio 4 d. viso suąukauta $8.6r kun. Siauru-aiti-.
(
apsireikšti nemažai piktadarybių. gai čia tokia
$+.50
pat dirva platintis, Išlaidos pliakatams
Piktadariais paprastai yra pas
Cardner, Mass.
kaip ir anose įstaigose, rasi, m-t U/ svetainę
2.50
mus
žmonės, kurie prie jOr\ų ir didesnė.
d. p. Z. JankausSpalio
Žalias Klevas.
kai kalbėjo čia,
draugijų nepriguli ir kurie abtlLieka
tarp kit-ko, apie
S4.61
,uai yra vaidinami tamsiais, nesuTėv\ nės Mylėtojų
Kunigo neturi. Čionai-> randa- Nuo rugsėjo buvo
ir

—

—

•I

irgi mažiausiajai žymelei pasiro- buvusi nusilpus ir už valandos Įmoksiu mete savo susirinkimą
20
džius, jog galėtų gyvuliai buti mirusi. Be to,
prieš kelis metus lietuviškoje svetainėje prie
užsikrėtę maru, tuojau butų apie velionė buvo padarius testamen- j\Vaverly st. Vienas moksleiviu,
tai žinia duodama vyriausybei
p. Pr. Y. Jakaitis, pasakė pratą, kuriame tuos $30,000 buvo užkalbą, kurioje aiškino naudingu(žandarui, apskričio viršininkui), rašius savo broliui. Kuomet,
Draugiją.
jis
F y turis. si pusėtinas būrelis lietuvių. Tik
idant toji pasirūpinti galėtų, kaip
mą moksleiviams organizuotis ir sipratusiais.
niekam
<eserį apleido—ir šiądien
neturime lietuvio kunigo.
9henandoah. Pa.
prasiplatinimui ligos kelias butų nežinia, kur jis randasi,--tai jo |tai, ką galima moksleivių orgaJau \~is«> pas kasierių \'. \šIŠ WATERBURY, CONN.
antras, metas,
tatt.ska
su
užkirstas, 'l ik tokiu, budu gali- vieton
veikti.
dvasiškais
Prakalbai
kaip
nizacijose
paAnglių kasyklose liko u/.$14.25
.stojo Rudaičiutė.
ir .i>t;Li kritusiais
ma išvengti didę šiaip nelaimę.
A. Morkis,
Iš darbo lauko. feikalais turime kreiptis prie aisibaigus, buvo rinkimai naujos Koncertas.
akmenimis Si("Dab."). (ral R'.daičiutei butų buvę ma- (14-tos) valdybos ALR-KMS. Rugsėjo 26 d. Liet. Soc. Sąjungos rių. Manoma, kad pas mus atŠelpimo Sąjungos rast. monas Raudeliunas.
žiau bėdos, jei velionis J. l'enkuopai. Yaldybon pateko: pirm.— 34 kj). choras parengė koncertą, vyks kunigas Urbonas, dar nedoraitis butu dar kiek pagyvenęs.
senai įšvęstas.
p. Pr. \r. Jakaitis, rast.—p-lė Ma- susidėjusį net iš 25 įfumerių.
Cleveland, O.
Senasis mūsų kunigas apsistoJis rašė testamentą, tat svarbus tilda Sukaitė, ižd.—p. Vaškelevi- Pirmiausia išėjo choras
po p.
Rugsėjo _>7 <1. vaidinta čia
liudininkas. Rudaičiutę gynė se- čia.
Susirinkimui baigianties, Pruselaičio vadovyste.
"Pilėnų
Chore, jo Sykesvill'ėjc, Pa. Girdėt, kad
Kunigaikštį."
natorius C. Snyder, vienintelis
naujoji valdyba užėmė savo vie- kaip matyt, yra gana gerų balsų, žada statyti svetainę parapijai.
jos šalininkas, šiaip, gali sakyti, tas ir tų vietų pridermių pildy- bet jų dirigentas, tai tik laikykis
Viai "Lietuvos" skaitytojai
J. A. Jnrfrynėlis.
Kingston, Pa.
yra užkvieciami rašinėti žinuvisi amerikonai ir jų spauda, ap- mą. Iš
IŠ ROSELAND, ILL.
kad
drūčiai,
neimtum
balsiai
nutarijnų pažymėtina tai,
Pasimirė Juozapas Totoraiši
j
čių
skyrių tokioje forrašinėjusi teismo bėgi. yra prieš kad nutarta y pa;tingai- uoliai la- juoktis: šokinėja, tamposi, tar- TORONTO, ONT. CANADA.
moje, kaip kad yra žemiaus
ti-. 4S metų,
Lietuvių gyvenimas. VakarėAmerikoje pragyveRudaičiutę.
Korespondentus, vintis lietuvių literatūroje.
telpančios žirnius. Už visaB
tum popierinis
žalnierėlis, o ciio- Nukentėjusiai Lietuvai. Spaliai. Vakarinė mokykla. Renginęs _'S metus.
žinutes
prisiųstąsias
Redakt
Ten Buvęs. ras tai kas sau;, gaisai pjauja- lio 4 d.
masis prie žieminio sezono. K nę*
šelpimo Sąjungos buvo
cija skaitytojams yra labai
IŠ SO. OMAHA. NEBR.
si, nors ausis užsikimšk. Mat, surengus prakalbas
London, Anglija.
dėkinga. Nesidrovėkite, kad
sėjo 21 d. "Aušra" atidarė vakagerb. atstoir silpnai rašote. Kiekvienas
Streikai.
Streikas
eina
ir
sumokyti
reivui
chorą
lididyn.
Laikė pirmas mišias
jį diriguoti
p. St. Šimkui. Pliakatai burinę mokyklą. Tąjj patį vakarą žmogžudystė. Spalio 3 d. čia
naujai
prisiųstas raštelis RedakcijoPastaromis dienomis išėjo strei- kia žinojimo. Geriau,
Iškarto ko užmuštas Karolis l'sėlis, kujeigu mu- vo už čielos savaites išplatinti, ir
įšventintas kun. Atulriuška.
mokinių prisirašė 16.
je ras rūpestingų atydų ir
kan \\ ithcom & Rllisdėle (Jo., ku- zika užsiimti muzikai, o kriaučiai
jei tik galima, bus jdėtas
buvo mokinama tri> vakarus i risai nesenai prieš tai atvyko j
prakalbos gerai išgarsinta.
Sulaikraštin. Nevėluokite su židirbo
sau
kelines
ir
rioje
450
čia
iš
Siuox
žmonių,,
la.
Lillan.d
siutų.
City,
Nevvark, N. J.
laukę minėtos dienos, pradėjome
Muštysavaitę, po dvi valandi kas vakanutėmis.
Siųskite jas kuoc Glįfford,
kurioje dirbo 350 žmo- Num. 6 vertas paminėjimo. Tai rinktis į paskirtą vietą paklausyftuvo mokinama tik anglų nės. kuriose l"sėlis liko sumušrą.
greičiausiai. Su žinutėmis viSpauilojv pranešama, kad
Šiuom tarpu streikuojančių monoliogas
suomet reikia priduoti siunkaltos. Reikia pastebėti, kad tą- tas, nuo ko jisai vėliaus mirė, nių.
"Senmergė," Seno ti, ką papasakos laukiamasai sveHelena šmulkščitttė, Kų l'nion
tėjo vardas, pavardė ir antMonoliogas čias. Susirinkome virš 60 ypatų
ją 'Aušros' mokyklą palaiko sa- atsitiko prie 32-tros ir S gatvių, mašinistų skaitlius siekia 1,425. Vinco parašytas.
st., orlaiviu nulėkusi i Mis>ouri
rašas.
vomis spėkomis aštuonirs pažan- ajtie pusiaudevintą valandą vaka- Policija yra pilnai užsiganėdinus toks riebus, kad kiekvienai gertu- (nes apie 8-tą
ištiko
valandą
valstiją. Spėjama, kad Lai pirma
užsilaikymu. vei jis tiktų. Nedrįstu atkartoti smarkus lietus, kuris gal but dau- iMason City, Ia.
gesnės draugijos bei kuopos. Nei re. Kaip vienas anglas, matęs 'streikierių ramiu
lietuvaitė, orlaiviu skrajojusi.
viena bažnytinė draugija neprisi- muštynes, liudija, mušėsi išviso Streikieriams duoda pilną teistu jo spaudoje, nes 11* popiera gali gumą sulaikė nuo
atsilankymo į
Apsilankęs čia spalio 2 d.
dėjo prie įos palaikymo. Kose- tris vyrai, teisingiau sakant, mu- į stovėti šale fabriko durių ir at- | paraudonuoti nuo gėdos. Gaila prakalbas). Susirinkusi svetainė- ir Siuox City. lo\va kn. Ciuberkis, Oglesby. 111.
trečias iš šono sto- kalbinti žmones mandagiu budu, drąsos tos jaunos mergelės, kuri 1 j e publika kantriai laukė svečio sutuokė nioter\*tėn
landiečių "Aušra" neturi nieko šėsi du,
Ant. l.'rbiką I
Pranešama, kati, vietos liebendro su cliicajječių "Aušra." vėjo ir ragino toliaus muštis. kad neitų dirbti, kolei streikas jj posmavo.
Laukė virš valan- su Magdcletia Astrauskiute. Yes- tuviams -socialistams
pribunant.
parengus
Toliaus iki num. 12 pakenčiama, dos laiko.
d. tos pačios aš- Laike muštynių Ūseliui buvo neužbaigta. Streiko vedėjas JoRugsėjo
Matome, kad svečio tuvėse dalyvavę svečiai linki kuo- prakalbas, jųjų priešai norėję sutuonios dr-jos sujungtomis spė- smogta su lenta į galvą.
Vė- seph Gillmour savo prakalboje bet jau 12-tas—Džian Bamba, tai vargiai sulauksime (nes
mušti pakviestąjį
jau 9-ta geriausios kloties.
kalbėtoją, p.
komis parengė mokyklos naudai liaus jisai liko nuneštas i ap- pasakė, kad staliorių, barberių, gelbėkite!
Išėjo "Fircykas," la- valanda). Reikia imtis patiems
K-liūgą.
p. J. Stanciko svetainėje vakarėlį. tieką, iš ten i ligonbutj, kame bravorų, bartenderių' ir timsterių ai panašus Į vieną Chicagos dien- už darbo ir veikti
šį-tą. Kas Philadelphia, Pa.
Čia unijų nariai mokės Į savaitę vieną raščio
Arltstai-megėjai sulošė i./Tolsto- sumuštasai ir pasimirė.
administratorių, sukosi j pradės susirinkimą, pirmininko
Nuskendo lietuvis, dirbęs Lavvrence, Mass.
jaus dviejų veiksmų komedijėlę kalbama, kad l'selj mirtinai su- doliarį pašelpai Worcesterio strei- kaip gaidys, grūdą radęs. '"Su- nesant (pirmininkas laukė stoty- už pagelbininką
Laike p. St. Šimkaus
prie inžinieriaus
pra"Xuo degtinės."
Tapo pasakyta žeidė jojo draugai. Pačios muš- kieriams; vedusiems busią siun- sipratėliai" net raitosi iš juoko, 'je svečia)? Pradėjo susirinkusic- ant laivelio. Niekas nematė,
kalbų
24 d. čia surinkta
rugsėjo
kaip
; oiama
valgomųjų produktų, o bet šiaip žmonės spjaudo pa- !ji prašyti, kad sekretorius atida- jisai nuslydo
trumpa prakaibtle; vic.ia panelė tynės, sakoma, kilusios dėlei kovandenin, kur sken- $165 nukentėjusiems dėlei karės
įsingeliai
ir maža mergaitė padekliamavo kių ten mažmožių,
gausią tikietus, su ku- kampėmis ir bumba.
damuštynių
duolis išbuvo pusseptintos valan- Lietuvoje.
Irytų susirinkimą.
Sekretorius,
Žmonių buvo susiriais jie bile kokioje
eilitt: tapo išpildyta trimito ir lvvams esant pasigėrusiems.
vertas paminėjimo ir num.
restoracijoje
i",. tuoj užsilipęs ant "steidžiaus,'' dos. kol jjji surado.
Paliko pa- rinkę apie 700.
gitaVo solo; galop sulošta dialioStfeikieriai Tai graži dainelė: "Oi, tu jieva, paklausė susirinkusios
Rcp. galėsią pavalgyti.
publikos, čią ir du vaiku. Paėjo i> Pakatuom užsiganėdinti.
Ifermano orkestrą sugriežė
gas.
jievuže.' Ją dainavo kvartetas. ar norėtų, 'kad, kol svečias
|
pri- pių, Kauno gubernijos. Ameri- Shamokin, Pa.
Sircikierius. Rasi, dėlei nerviškumo, ar tai bus, kas pakalbėtų. Publika sukeletą muzikos šmotelių. Turėjo Dėlei žmogžudystės. KazimieXno sužeidimo anglių kakoje 13 metu. Amžiaus 36 medainuoti ir "Aido' choras, bet ras t'sėlis, kurisai čia liko aną
perdidelio
skubumo, minėtojo tiko, Sekretorius tuomet papra- tu. Neprigulėjo jokion draugi- sykloje -mirė
ligonbutvje Juozadėlei nežinomos priežasties neat- dieną žvėriškai užmuštas,
IŠ SO. BOSTON, MASS.
dirigento kvartetas pradėjo dai- Į se p. B. Arlausko, kaipo
tapo
jon. Palaidotas savais kaštais. pas Gajauskas.
naujai
silankius choro vedėjui, p. J. Ka- palaidotas seredoje, spalio 6 d.
nuoti nuo "še" ("Oj. tu jieva, pribuvusio i
šitą miestą, kad jis Pranešdamas visas šias smulkVeikimo
Tas jievu" kaž-kur
margumynas.
raliui, choras nei nepasirodė ant Laidotuvesua atvažiavo velionio
dingo).
pakalbėtų.
Tasai, užėmęs kalbė- menas, musų korespondentas už- Mahanoy City, Pa.
Į
mus visose
trijose sriovėse ma- | Numeryje 16
estrados.
brolis iš Sii>ux City, Ia., ir tai po*
išėjo boba kaip tojo vietą, pasakė, kad jis neaiš- miršta tiktai pranešti skenduolio
Jurgis Dulskis, gerai žinotyt nepaprastas judėjimas.
Vi- 'kupeta, su vainiku
velionio
draugai.
save. kinsiąs vargus
Publikos atsilankė apie 450— gi
mas
čia lietuvis drutuoli;. apsilietuvių, dėlei ka- pavardę.
durinėj! sriovė kjla augštyn, ypa- ir valei kokia tenpriešais
irės
Į
"Našlaitę."
kad
kenčiančių,
vedė
nes,
-u p-le Morta Satavaižiute
kuomet
girdi,
Sakoma,
Ūseliui tingai savo
500.
Aplamai, vakarėlį galima
pribus
spauda. "Gabija" ir Toks monoliogo užvardinimas. 'svečias ir
tai
su
nu>.i?ekubuvo
lenta
Mass.
jis
Westfield,
geriau
prakaityti prie pilnai
pramušta galva ir žada ir rengiasi prie uolaus veiatl?ksiąs.
Kas ji. parašė—nepasakyta. Dar 'Kalbėjo tad
Suareštuota
apie organizacijas,
sjti.
jisai jautė, kad nekaip jam bus, kimo.
trjs
moterjs Detroit, Mich.
Dešinieji ir neatsilieka. tokio
'nurodė
"monoliogo"
tai jisai prašos savo
už slaptą svaigalų
ir
negirdėjau,
organizacijų
(lenkės)
veiklumą
Tveria
Rugsėjo :2 d. palai In-a tūužmušėjų,
patvisokias
'"Aušl'tarninke. spalio
d.,
apaštališkas .nors jau penkta* metas AmerikoIjų
kad tie bent gyvastį jam paliktu.
naudingumą,
(iirdi,
Nubaustos
nuo Sioo las
organizadavinėjimą.
Janušauskas, kurijai 5 diedraugijas, "Vyčiai" rengia kur- je gyvenu.
ros
mokyklos kambaryje, 1090c
Pradėjo nuo meiles, cijos ateityje daug gero žmonijai iki $300.
Tačiaus nelaimingojo prašymu sus. Socialistai
nomis prieš tai nusimovė. Velionis
atstovai
sujudo
irgi
Michigan ave., draugijų
prieš nuvažiavo ant kunigu ir prosti- atneš.
Kr.da darbininkai bus
ir jisai dar toliaus muš- žiemą.
Spalio 4 d. Ant. Masaitis smarkiai gėręs, l'uvo vedę*.
"Keleivio" zeceriai relaikė susirinkimą. Cia jie nuta- neatbota,
tucijos, toliau^ ant kulkų, keršto, daugiau organizuoti, tai karės staiga susirgti žado netekimu.
ta.
baisios
Galvoje
padaryta
zignavo iš "Gabijos," bėga prie ant
rf\ kad vietoi. tr.jų vakarų j sagalo ant numylėto arkliuko pranyks. Baigdamas kalbą, ra- Reikėjo gydytojaus
žaizdos, nuo kurių velionis ir pa- savo partijos.
pagelbos. Poolville, N. Y.
vaitę, nuo panedėlio, spalio 11 d.
Reporteris. socializmo, ir tai su tokia
kiek galima, Taip susergančių čia dabar labai
gino
nedrąsa
susirinkusius,
su šia žmogsimiręs."
Sąryšyje
Šioje apielinkėje yra, kaip
butų mokinama šešis vakaru? j
ir nekaltybe, tarsi šešiolikinė aukauti
liko suimtas Adomas
sušelpimui badaujančių daug. lž tai kaltinama kenks- pranešama, daug lietuviu ūkininIŠ E. ST. LOUIS, ILL.
savaitę, po dvi v0.landi kas va- žudyste
mergaitė.
našlaičių, paskiriant nors vienos mingas rudens ora«.
Giedris.
ku.
J ieškoma Kazimiero
karą : kad butų niokii ama nelik
mirtis. Nesenai čia vieNum. 18 (dialioga>), rodosi, įš* dienos
Staiga
dėlei
kurio
žmouždarbį,
Krumino.
Abu
d.
Spalio
suareštuota
9
čia
pastaruoju yra
anglų kalbos, bet aritmetikos ir,
ną lietuvi patiko gan staigi ir trauka iš "Džiau Bambos." l'rasgus nieko nenustosi, o tokios \ isų tūlas Juozapas Hirlinskas.
'lietuviais.
R.
Jjjj Brooklyn, N. Y.
jei bus galima, taipgi lietuvių
nepaprasta mirtis.
i
Tariamasai tą įspūdį padarė.
aukos milžinišką pašelpą nuken- atsiv'jo, sakoma,
Šidlausko svetainėje, 736—
mergina
vengrė
kalbos.
Mokytojauja p. Zig.
lietuvis, Antanas Graži-, vėlai Numeris 2T.<^ Bui gad! Džian tėjusiems atnešiančios. Prakal- i>
Ma--;.
rd
a
Holvoke,
ve., sutverta nauja
SLA.
3
Pinarijas.
Vitkauskas.
Dabar
"Aušro>"
Neteisinga žinia. "Lietuvos' nakčia parėjo namo girtas. Mo- Bamba, dar dėl pagražinimo ir ba
Pribuklausytojams
patiko.
iš
nariu.
kuopa
15
vakarinę mokyklą lanko apie 32 41-mame numeryje tilpo kores- teris tuojaus užsipuolu ant
jojo Kriste turėjo, ir taip įsikarščiavo vus pirmininkui nuo stoties ir New Britain, Conn.
abiejų lyčių ypatos.
pondencija, kuria vietos lietuviai ir pradėjo bartis, podraug išrodi- tas akrobatas, kad, atsiprašant,
Cia penkių dirbtuvių darbi- Lansford, Pa.
pranešus, kad svečio nesulaukė,
skaito save labai--įžeistais. Joje nėdama savo vyrui, kokius vaijau ir kelines- p orėj o nusiauti.
Kadangi žieminis sezonas jau
publika nenusiminė, nes, girdi, ninkai nesusitaiko >u darbdaviais,
Paduodame daugiau žinių
rašoma apie kratas namuose prie sius atneša girtuokliavimai
Ji- Programas- susidėjo, kaip ang- pribus kitą syk j. Vitalija \ i 1- (.iatvėse pilna žmonių be darbo,
po šonu, tai atstovai kalbėjo, kaip
apie
augliu
kasyklų nelaimę, apie
dėlei vogtų daik- nai prieš tai buvo
to sezono metu butų galima nau- 133-čios gatvės
prakalbose, ku- ščiaus sakyta, iš 25 numeriu. Aš kiutė, 7 'metų; dekliaitiavo "O daugiausia lietuviu ir lenki;.
jau buvo prakurią
"Lietuvoje"
kai-krrie vietos lie- riose buvo kalbėta
apie blaivybę paminėjau tik kelis, nepakenčia- kareivi! O kareivil Padėk šautudingiau pasidarbuoti apšvietos tų. Teisybė,
nešta.
\'i>i angliakasiai,, išbuvę
tuviai turėjo nesmagumų dėlei bei josios naudingumą, o
girtuok- mus. Kai-kurie buvo atlikti gan vą nuo pečių." Publikai deklia- Mt. Carmel, P?.
dirvoje. Tapo nutarta rengti
r igliu kabyklose (išviso o
žmovogtų daiktų pirkimo, tačiaus liavimo kenksmingumą, ir todėl gerai,
j
Bet macija labai patiko.
kiti—pakenčiamai.
W. Petravičia turi skaus- nės) T4K valandas, liko išgelprelrJceijas, prakalbas, diskusijas mesti už tai šešėlį ant visu vielme$Kagov sairo pamokslui gir- gėda ir. graudu, kaip mūsų so- Šioji mergaitė nuo mažens lie- tančią galvą nuo to, kad jojo pa- bėti. Tarp
1
debatus bei šiaip įvairias pramo- tos
išgelbėtųjų pažymilietuvių yra neteisinga. Jei- ttara vyrui galėjo turėti nemažai:. cialistai neapsieina be "Bambų"
tuviškoje dvasioje auklėjama. eiulė pavartojo uzboną, kaipo bo- ma T. Hanionis, M. Bataitis, J.
bent
du
kartu
Iš
visi
vietos
lietuviai
kaij mėnesį.
gėles
gu
Girto Antano tačiaus taip leng- ir kitų
butų
šlamštų. Apsiverktų p. Kuomet išaugs, tikimasi geros lę.
Lagonis ir M. Maėakis.
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\l»l laikraščiai siunčiami rankraSturi bųti pažymėti autoriaus yarašij ir adresu.
Pasirašantieji pasudoniraais turi paduoti, Redakcijos i\ '
Iki, ir »avo tikrąjį vardą.

»

čiai

H^dakc-ija.

pasilieka sau
aiuitčiamus jai rarkraščius
jr taisyti.

teisę

r.t-

trumpinti

laipsnio ir sulyg
nimą tvarko, o

[bergan

to

savo gyve- tas
it*
straipsnis iš-'"•Lietuvos" nuEttfopfoS tviržmonės-darbi- merio, kurisai dar nei
'tovėn Przemyslin.
spaudon
ninkai, buvusieji jt>. draugai,
nebuvo priruoštas. ]'arėika1<uits
Krauja lmfl-.ar-- trauieiniuosna.
matydami taip greitai kepamus
"mokslinčius," su nepasitikėji- pasiaiškinimo iš ''Dilgėlių' raš\- Minisfceris
v'"
'r> kaip
mu ima žiurėii
Į kiekvieną ap- t(.jo, tasai susiprato^ kad pagau- suomet jau
kraipo *nvo Į
šviestesnj žmogų ir j visa mok- tam neteisybėje geriausia" yra ty- ilgąjį usą ir^ati paKUŽdomis, p<\
slą.
lėti.
•... •?;:
nosių muro5£=Ytfjjjjfkai:

C. Kasputis. vienus,

;lš Kelionės Po Louisianą.
(Žiūrėk praeitą numerį.)

kupčius jau

dabar

]

žė.

jog moksleiviai, jei nori nupundą.
lyti didesnes savo vcikiun♦ pasekno žieminiai
riešutai, kaip patįs mes, turi aiviau susipažinti su inmatote, užderėjo taipogi
grrai. teligentija.
Tasaiinteligentas
smlo ]>.> 50
centų už

Akeris

man

Ma-

turės

atnešti nemažiau pastebėjo, kad
n:«»kšleiWai dit+>s
Turiu savo naudos dėlei, <»
Netinkamus laikraščiui rankraščius
Prie namų sutinkame Žemai- 'negu trisdešimts bušeliu.
inteligentą
a i c- 30
Redakcija, pareikalauta, grąžina autoakerių. (ieguži< • mė- tik pagelbės jiem- darbu bei nauiuką. Dailus geltonplaukis vai- jų j
šisai
riui ai Kiil io lėšomis.
Butų
gera,
jeigu
rašyJ okšai aiškinimas, pirma, paroDumme Russen...
nuo to
l/nvei kėzas
paties lauko nu- dingais patarimais. Tai ir viskokių dviejų metų, skais- nesyje
Roikia visada rašyti plunksna Ir tik
muifte baer#W) !j
kad straipsnelio autorius nėra tojas galėtų kitaip pasielgti.
do,
spjoviau
gerokai
taus veido ir sveikas k a i > ridikas.
avižų, kuriomis kas. l'et kas/.in k«»ks moksleiant vienos popiero pusės, paliekant
]
Kulkas nWsyežėuLeimbergan ii I'rie
susipažinęs su Amerikos'mokykplačius tarpus tarp eilučių.
jo katė ir mažas šuniukas. igerai galėjau šerti dirbančiu- mu- vinis, •» gal inteligentofobas. sta
Pr. Bajoras. Przcmvslin, J sukrovė tvirtovėse
lomis, jeigu taip apie jas atsilieVisi, matyt, sugyvena santaiko- lus. Vieni komai, šienas ir 'kie- kaip suprato tąjį kalbą. Raš<
ir laukė, kada rki; tie austrrt-vopia. \etaip lengva ištikrųjų yra
je. Malūnu žiūrėti Į tą mažą. miniai riešutai duos man ši rude- "Jaun. Liet.' No. (*
straipsnyje
kiečiai aut šių tvirtovių užklups.
įgyti daktaro laipsnis, ir netatp
sveiką, busiantį pilietį, kuris, be nį nemažiau negu 2.500 doliarių. "Iš Amerikos lietinių moksici*
*
greitai jisai yra įgijamas, kaip p.
abejonės, eis savo išmintingo tė- Apart to, dar turiu akerj cukrinių vių gyvenimo:"
Per visą dieną ir naktį, yt iš vo
Kk. rodosi.
Mums rodosi, kad
pėdomis—ir taip pat, kaip ir nendrių, iš kurių išspausiu apie
Sausa hipio
pu pasakoj imas,
ir tikėjimas. Pramonės artimesnė
C'.irdi, moksleiviai turi jiesdu šimtu galionų
įsurj
maišelio,
spaudžiamojo
puopažintis su Amerikos
koti piramoB ir
sirupo. Tai vėl
kaip vokiečiams pasisekė atjisai, bus savistoviu ir naudingu
užuojautos "pek
dirvoje yra Hit vyriausiu veiksniu, mokyklomis priverstu
Dienoj:oo doliarių. Dabar kur visokios
gauti atgal nuo rusų Prze- ;lė dideliais lašais lietus.
mingų inteligentų," ir jei daro
p. k k. žynariu.
ir
žmonijos
Auga
stiprėkuriuodn nu-tato ir tvarko pramo- miai
kokias prakalbas ar kt.. tai būmyalj ir Lembergą.
tai dar nei šio, nei to, bet
•daržovės vaisiai ir g> y aliai ? T11permainyti savo nuomone.
ja jisai gražios gamtos
—

Perdideles Kulkos.

Apžvalga.

įmis,

aplintinai turi juos
niniu- -antinius. Tai yra darbas
pasikviesti.
Kiį jau naktimis—.baugu!... Tamsa kybėse.
penkis veršiu.-, kurie man užKuropos, ypač Kasi jo.-, pedagogai,
taip. girdi, užuojautos nei iš viir kapitalai
Išvienos pusės stovi \ isai
kada
rusai
bandė
"tuščiomis"
kitonišką nituni :\v turi apie
jl>ado j akis, o čia ištolo jau mato- Žiūrint į "tą sveiką vaiką, už- !augo ir nieko nekašuvo. Tai
suomenės.- nei
iš
inteligentijom
darbininka>, i- antrosios pu-ės— Amerikos mokyklas. Iš europie- galvomis užlyginti Karpatų tarp- si, kaip vokiečių-austrų mėtokėl
nesulauksite.
Savo nuomonę taa])ie
150
doliarių
man
į
pinigais.
mintin kiti mnsų žemaiėjo
sai žmogus rėmė tuo
darbdavis,
kapitalo valdytojas. čių pedagogų, tyrinėjusiu čia pat kalnes, kada šiurkšti teutonų ban- mosgranatos plyšta oro augštumofaktu, kad
čiukai, kurių taip daug matosi Kaip matote, tai vis pinigai ir
savo seimo metu
Abiem pusėm rupi padidinti savo ant vietos
moksleiviai bukas-kartas
vis smarkiau ir Vje: viena
ga
1
beveik
Amerikus mokymą,
paskui kitos, y t perkūno lietuvių
vo
patįs auga—užbaigė Žeparengę porą vakarų, kam*'
j
apgyventose vietose dismarkiau spaudė rusus, ir kada žaibai,
naudą, -avo pelnjį, Darbininkas mums teko girdėti
kalbėtojai ir veikėjai buvo pal|B
blykstelna, subaubia truk- deliuose miestuose. Koks skir- maitis.
nuomonių,
nori daugiau algos ir per tai goresmoksleiviai. Matote, koksai "pragriežtai priešingų p. Kk. nuomo- rusų kariumenės vadovas Niko- dama ir baugina drebančius iš tumas!
(Toliaus bus.)
Miestų žemaičiukai—tai
sižengimas!" Skaitoma nuodėme
niu gyveninio sąlygų. Darbdavis nei.
lai Xikoiaevič matė, kad netik įbaimės
Przemyslio rusus... Ir daugiausiai apdriskę, purvini ir
net tai, kad moksleiviai
kart* i
i> savo pusė-; nori, kad įdėtasai
bet dar suriau štai jau pasirodė visai arti nuo
metus padaro prieš
Antra, vargu galima butų rasti prie Karpatų stirti,
visuomene
ligoti
typai
augančios
medžiagos
vieius kvotimus. Tai. kas kitur
gali būti visoj Galicijoj, tai jis Przemyslio fteesą austro-vokiepramonėn jojo kapitalas-pinigai
tarp Amerikos lietuvių tokių, kufabrikams, ligonbučiams ir kalėbutų skaitoma moksleiviams nuoatneštu iąm didesnę naudą, dauĮsakė
čiai...
Przemyslj
gepaėmusiam
rie tiesiog ntio žagrės Lietuvoje
pelnu, čia vadinama nuodč-iuc!
jimams. Jų mokykla tai ne graži
nerolai Dmitriev:
giau pelno, ria pažvelgsime tru- cia i 4 -6 metus
Tada Dmitriev užkamandavo:
| Taip vadinami pažangieji mokdaktabet
pliektų
gamta,
purvina, dulkėta gatReiškia, už gerus norus mokŽiūrėk, kad man vėl teutoputį i darbininko pusę.
sleiviai laikė Chicagoje,
\\rai, prie kanuolių! Visi vė su
ro, advokato arba kito profesioketvirtąjį
ant
saliunais
kiekvieno
sleiviai
tam
Ar darbininkas bus katalikas, ar
nus sumuštum, kaip kad ikišiol griebkitės savo
inteligentui, kalbėjttsavo
darbo, nes matot, kampo ir visokiais
nalo laipsni.
seimą, kuriame dalyvavo
gatvinio
gyvemaž-daug
tūkstančius
•protestonas ar mahometonas, ar
tų
inteligentų vardu,
smalagalvių
mums
pributi!...
jau
blogai
Kiek m uitis žinoma, Rusijoje
gali
moksleivija daugiausia iš Chica1 nors
nimo ištvirkimais.
nebuvo jų įgaliotas. drėbė
budistas ar kito kokio tikėjimo pa!...
\ įsa icanumenė
ir
klojai
gos
griebėsi, pagal
Yalparaiso.
galima gauti iugšto mokslo baiTai bus mano pagalbinintiesiog veidan purvu ir nesąmosekėja-, jisai stengiami išgauti ge- gimo
Klausaus, Jūsų kareiviška generolo Dmitriev komandą, už
Tarp
visai nelankant
kitų dalykų moksleiviai nių
ir
bučiuodaliudijimą,
kas,—lengvai
pakėlęs
saują I ? Ked.). Kitą kart ^tehėresne*. darbo išlygas.
Kad tas gepagarbos savo darbo. Vieni stojosi prie mas savo sunų, taria su puikybe atkreipė savo dorną Į tai, kad
lekcijų ir tik tai užsirašant į pa- didenybe,—duodamas
iš to.
jausi
resnes išlygas
Jcaip drįso moksleivis juĮgijus, darbininkai skirtus kursus ir ateinant j kvoti- ženklą, drąsiai, kareiviškai atšovė kanuolhj užliodavimo, kiti—prie ir džiaugsmu tėvas.—Kada
jiems yra reikalinga užmegsti dėti savo
paardą j>o taja rezoliucija,
Vienijasi tarp savęs. Norėdami mus. Nieko
ir
tik
Susitaisę
užliodavę augs, leisiu jį į rausų žemdirbys- artimesnius ryšius su inteligen- kame
panašaus Amerikos generolas Dmitriev.—Tegul
gerb. Dr. J. Basanavičių
pasekmingai pasiekti savo tikslo, universitetuose ir "universitetuo- tie prakeiktieji prusai čia pasiro- kantioles, laukė, kada čia išgirs tės
Moksleivių pageidavimas išvadino žvėrimi. l)al>ar
mokyklą Dodsone, ir tad;i bus tija.
ir vėl
jie savo vienijimosi pamatan deda se"
do—kaip žvirblius i-ššaudysim!... generolo paliepimą.
tikras ūkininkas, bet ne toks, sudaryti artimesnius ryšius su innegalima
daryti.
stebėtina, kaip tie moksleiviai, ravien tiktai darbo reikalus. Kokiu
Iš išlauko, užpuolimo pusės,
nepamiršk,
Taigi
Dmitriev,
teligentija yra pagirtinas.
j ieškant priežasčių mažumo
kaip nes dabar.
šydami apie savo seimą tame
nors
kitų reikalų ar veiksnių įmai- Amerikos
kad už carą ir tėvynę kovojam,— jau kaij) lietus krito vokicčiuM usų
žodžiai
sukelia
moksleivija yra neskait- laikraštyje,
Jo
manyje
lietuvių
daug
i'r.ietlgcntljos
kurj apsirinko >avo
tam
šymas yra kenksmingas
tikslui,
mėtomos Przemyslin kullinga. Vienok nors ir neskaitlinįtekmės j liaudį, reikėtų, musų dar pridėjo Nikolai Nikolaevič. -austrij
minčių,
šiądien
lštikrųjų.
daugelis
organu,
kuri turi darbininkų vienijimasis.
drįso
įspriausti inteligenKovosiu kiek išmanydamas. kos. Daugeliui kareivių net šilmanymu, kreiptis visai kitur.
paprastu žmonių žiuri j ūkininkavi- ga būdama, ji visgi organizuojami to luposna tuos žodžius
ir minkuris
Kiekvienas,
tas, raudonas prakaitis per kalstengiasi įnešti į
ir stengiasi apreikšti visuomenei,
Jūsų didenybe!...
mą, kaipo j koki tai paprastą užsitis.
visai
kurių
jisai
neišreiškė.
tą darbininkų susivienijimą kokį
Nikolai san, Dmitriev sau išsi- nierių veržėsi...
ėmimą. J ir mano, kad užtenka tik- kad ji netik gyvuoja, bet su lyg Reiškia, už
Reikią buti tiktai amerikonais.;
nors kita
norą patarnauti mokGenerolas pasakė:
veiksnį, ištiktųjų kenkia Savo
skirstė.
tai pakrapštyti žemę, įmesti grūdą savo išgalės rūpinasi podraug saprakalboje, pasakytoje laike
sleiviams.
iiKiai patiems narbminkams.
tą
žmogų pavaišino
Na dabar, vyrai!
Kas gy- —ir
Dmitriev, Przemysliu paėmimo
sukakdalykas užbaigtas. l'kinin- vo ir visuomenės reikalais. Kiek dvokiančiais pelėsiais!
Klerikalai kaip sykis tokį paša- apvaikščiojimo 25-metinių
vas,
šaukit
j priešą!... Už tė\y- kystė,
tuvių draugijos "Daugliters of thc herojus, smarkiai susirūpino:
tikroje to žodžio prasmėje, jie nuveikė visuomenės dirvoje, Jeigu tik taip moksleiviai m«»ka
liuj veiksni nori įnešti darbininkai
nę ir už carą!
tvirtovė
gera, daugyUevolution,'' Suv. Valstijų prezi- Przemyslio
šiądien yra amatas, kuris reika- apie tai buvo atkartotinai tai vie- suprasti kitų išreikštas mintis
ir
Sukruto darbas.
tarpan. Xe tiktai stengiasi pašalinį
dentas \Yilsonas pasakė, kad visi bė ivairių-jvairiausių šios gadylauja daugiau mokslo ir pasišven- name, tai kitame laikraštyje pa- gerus norus, tai nėra ko stebėbe
t
ir
Kiokvienas
ėmėsi to, kas jam
veiksnį įnešti,
visą darbo Suvien.
timo, negu kuris nors amatų, žymėta. Kiek jie rūpinasi savo tis, kad j jų
Valstijų piliečiai privalą nės mašinų-mašinėlių žmonėms
veikti.
(moksleivių) seimus
klausimą stengiasi padėti am visai buti vien tiktai
pridera
tik
ot, bėda,—'kaip jau
šiądien geras ūkininkas privalo reikalais, galima matyti ir spręsti mažai kas teateina, kad
amerikonais, žudyti,
mažai
pasalinio pačiam darbui pamato.
Przemyslin, kaip bitės dugzda- pažinti chemiją,
iš jų
rusus,—trūksta
pas
užsimiršti tas tautas, iš visuomet
draugijų, kuopų ir pagalios kas
botaniką, zoolioKitais žodžiais tariant, klerikalai privalą
moksleiviams.
sympatizuoja
mos,
puola kulkos: ten, kiek negiją, visokių mašinų techniką, net susivienijimų.
kurių jie yra kilę, ir turėti ome- amunicijos. Tik keletas šimtų
Kokią sėkla sėjate, tokius javisą darbininkų judėjimą stengiasikareiviai negali nei
sistengdami^
visose
ir
LemPrzemyslio
nyje vien tiktai Ameriką, Suv. kulkų
meteoroliogiją, veterinariją, ci- Kadangi moksleiviai jau turi vus pjaunate.
vienos j vokiečius iššauti...
nukreipti klaidingon vė/ėn. Jie
vilišką inžinierystę, komerciją ir savo draugijėles, kuopeles ir šioValstijas. Reiškia, neturi buti bergo tvirtovėse, o juk su tiek
Zig. Vitkauskas.
Ei, jų.-I,- kodėl nesaunat!?—
stengiasi darbo klausimą sumaišy- Amerikos
mažai
nei
diekulkų
pats Rusijos
begalo daug kitų mokslų ir ama- kius-tokius susivienijimus, todėl
vokiečių, Amerikos aiti su tikyba.
bafsiaušiai
paklausė
supykęs ge- tų.
rių, Amerikos lietuvių, Amerikos vaitis caras Mikė teutonus negaUikininkystė šiądien yra, norėtume sakyti, kad jie yra jau ATVIRAS LAIŠKAS P. ZIG.
Darbininkam-: tasai sumaišymas,
nerolas Dmitriev.—Matot, kad Į
lenku, Amerikos italų ir t.t. Vie- lėtų išžudyti...
gali buti, vienas iš žingeidžiausių susitvarkę, susiorganizavę. Savo VITKAUSKUI DĖL
"SAVOmums galas' jau 'netoli!...
yra tiktai kenksmingas. PastaruoVy- ir labai supainiotų amatų arb^ moksleivių bei
Ką daryti?
tpn to, visi privalą buti tiktai,
organizacijų reika- TIŠKOS TEISYBĖS" "LIErai,
kas
ju laiku 'klerikalai stengiami tą tisukruskit,
drūtas!...
Per čielą naktj Dmitriev gallams gvildenti turi organus.
amerikonais.
profesijų.
TUVOS" NO. 41.
Taip
O Iš kareivių' taip ir girdisi:
kybini veiksni Įteikti lietuvių dartūkstančiai
Skaniai
Rods,
arba
voja
l»et
s«>»
baisių
atpanašiai
Suvienytų
pavalgu
prastus,
Valstijų
piliečio
manydami,
Nežiūrint
supranTamistos aiškinimų
bininkams katalikams.
šauk, jeigu nesišauna...
Lietuvių žvilgiu, .ta? viskas gali but gera kirmėlių landžiojo po jo makaulę,
čius piecus, atsigulame šešėlyje tama, skaudžiai apsiriktume. MūNo. 41. aš visgi negaliu
')Liet."
kataliku- darbininkus norima suKas
pasidarė?
paklausė po dideliu ąžuolu—vienas "liam- sų Amerikos
ir teisinga, tačiau s praktikoje yra fr šiaip ir taip mislino„ Tai apie
lietuvių moksleivių, nieko nei pridėti, nei atimti nuo
Dmitriev.
daryti j tam tikrą atskirą nuo kitų visai kas kita.
didelius
ant priešų mamockV* (supynėje), kitas ant o ypač pažangiųjų,
užpuolimus
airiai
Pavyzdžiui,
organizacijos u», ką parašiau "Lietuvos" No.
Pažiūrėkite, jusų didenybe, minkštos
grupę, nežiūrint to, kad pas katali- arba vokiečiai senai
žolės. Oras lengvas ir dar tik fermentuojasi, tveriasi.
jau yra su- įjė, kad iš jų atėmus kulkų ir jr
39. ir kas yra išspausdinta "Jaukus darbininkus,
pamatysite...
kaip ir kitatikius į siorganizavę ir kaip
minkštas, kaip jisai dažnai tiktai Ar kas iš tos fermentacijos išeis, nojoj Liet."
panaudojus jam pasykis ant paskui
Generolas
rugsėjo mėn. No.
darbininkus, reikalai darbo klausi- tautinio
priėjo artyn. Žiupamato. Tasai *usiorga- čiam, tai kitokius išvedimus darė.
I^ouisianoje būna. Malonus vėje- tai tik ateitis parodys. Cia tik tiek B-vės posėdžių
ri
me yra vieni ir tie
žiuri
aprašymuose.
ten...
Kas gi čia lis
šen,
patįs. Tikėjimo nizavimas jaučiasi politikoje ir Po ilgų kankynių mintimis, galop
lengvai pučia iš jūrių ir judi- galima pastebėti, kad tarp pačių Prie to turiu tik štai,
ką pridėti:
įmaišymas gali tarp tų pačių lietu- aplamai gyvenime ant kiekvieno visgi švystelėjo galvoja skaisti yra?... Ogi mato, kad nei vie- na lapus senų
ąžuolų, kurie, dre- moksleivių nėra vienybės ir su- 1. Tamista geriausia žinai, kad
nos
kulkos kanuolėn negalima
vių darbininku, prisilaikančių įvaimintis:
su šiuomi reikalu
bėdami, rodosi, tartum šneku- tarties. Kad moksleiviai skirsto- Dr.
žingsnio. Vienų susiorganizavikreipŠliupas jokių knygų B-vei
įdėti—visos po čielą colj perstorių tikybinių pažvalgų, sukelti tik- inas
si sulyg savo
čiuoja viens su kitu.
priverčia ir kitus tą pat da- tis prie Rusijos kariškojo ministas neste- nedavė ir duoti
pažiūrų,
tai tarpsavinį
ros
ir
tokiu
budu
nežadėjo kitoniekaip neganeužsitinėjimą ir prie ryti, jeigu jie nenori buti nieko terio.
Augštai-augštai mėlyname dan- bėtina. Stebėtina yra tiktai tas, kiomis sąlygomis, kaip tik patam tikrų
kanuolėsna
Jitna
jų
įtalpinti...
aplinkybių net ir neapy- nereiškiančiu veiksniu šalies gy- Taip ir padare.
didelis paukštis su dar di- kad ir tarp maž-daug vienodų pa- prastomis.
Dmitriev, supratęs, kame daly- guje
kantą. Tas gi kaip sykis ir butų venime.
Pasišaukė jį ir pasakė jam
desniais sparnais skraido, arba žiūrų moksleivių, ant kiek teko
'J. Mano
išmokėtų, visai atskikas. pakratė savo ilgą barzdą ir
kenksminga ne kam kitam, kaip
švelniais žodžiais:
kabo ant vietos. Jo pastebėti, nėra vienumo ir su- rai nupirktų iš
teisingiau,
kitų firmų ir pasušuko nesavu balsu:
tiktai patiems darbininkams.
Žmuidzinavičiaus
Didysis pone-, gelbėk mane,
atvykimas
judėjimai vos-vos matofni. Ne- tarties—rytinių mokyklų mokslei- čių išleistų knygų buvo ir yra
Iš t o męs matome, kad
Otv
morda!...
sobačja
Ot, tolimam
klerika- Amerikon susitrukdė.
miške nežinomas man viai šalinasi nuo vakarinių mo- dang daugiau, negu už
Spaudoje aš nelaimėje!...
niemec !**). Pakarsiu,
$150.00.
prokliatyj
lų piršimasis darbininkams yra pa- praneša, kad
Kas
Užklausė
mipasidarė?—
0
retkarčiais čiulba skar- kyklų moksleivių.
p. Žmuidzinavičiaus,
ir tos knygos, ant kurių
paukštis
yra
sušaudysiu
tą
barzduotą vokietj- džiu balsu.
vojingai Klerikalų įsikišimas į Lietuvių Dailės
Draugijos pirmi- nisteris, linksmai usus kraipydaJo aidas juokingai Finansai ir gi nemažai trukdo dar skolų, yra daug daugiau verdarbo klausimą
ministerį!...
sutrukdytų pasek- ninko, atvykimas Amerikon, kad mas.
besiorganizavimuisi. tos, negu pati skola.
Paskui Dmitriev, dar žiauriau atsiliepia tarp medžių iš kitos moksleivių
mingą to klausimo rišimą, ir nuo užėmus vietą p. Šimkaus,
Vokiečiai, kaip koki žalčiai,
ir tartum ardo pui- Tatai galų gale iš tos fermentadabar-j
pusės
laukų
3. Visus Bendrovei adresuotus
to nukentėtų ne kas
kitas, kaip tik- t i irioj o "Lietuvių Draugijos Nu- lenda priekin; tuojau s gali atsi- kaukdamas, tizkimandavo savo kaus vidurdienio
laiškus
kas
nors išeiti, o
Tamista taippat atplėšigali
cijos
ramybę.
lai darbininkai, tame
gali
skaitliujc ir kentėjusiems Dėl Karos Šelpti" durti prie mano paimtojo Prze- kariumenę:
ir nieko nebūti.
Klausykite,
Žemaiti,—tariu,
nėjai,
kaip ir aš, o mano atplėšlietuviai katalikai darbininkai.
Bėgkif: kiek tik galėdami j
atstovo Amerikoje, kurisai dėlei myslio, o kariškasis vadas Niko—man rodosi, kad
turite būKurie
jus
tųjų
stovime
laiškų dokumentus galėjai
arčiau prie liauTaigi klerikalų pastangos suda- ligos negali toliairs tęsti savo lai Nikolaevič -prisakė būtinai Lembergą! Jeigu ten ir taip bus ti labai
tokiomis
visuomet
dies
užganėdinti
ir
naimti ir. jei netikėjai
turime
gra—tai kaip gyvi neškitės visiškai
artimesniu? su ja
ryti iš lietuvių katalikų atskirą darbo, susitrukdęs. Kuomet
žiomis savo gyvenimo aplinkybė- ryšius, daugiau
ar netiki, patikrinti.
p., Iendančiuosius išmušti ir kitų to- iš
ją pažįstame, galiGalicijos!...
grupę yra darbo atžvilgiu klaidin- Žmuidzinavičius
mis. Ar ne?
atvyks Ameri- liau neleisti... Oi, ką gi daryti!...
į
ant l»-vės vardo, kume
i skalno spręsti,
*
*
jau
kokią 4. rinitu
gos ir patiems darbininkams
J ai kį gi aš tame
pavo- jkmi apie tai nieko nepranešama.
jums gari
ir įtekmę mušu
<lar
oras
buvo
Taip,
aplinkybės,
nesusitvėrusi, įlėti
Kusai, kaip arkliai per dirvoną
neskaitlinga ir pastjingos." Ir tos pastangos turės paliu pagelbėti, jūsų geniališka išman čia labai
patinka, bet skirsčiusioji moksleivija gali tu- negalėjau ir, dėdamas bankan saI
netik iš Prze- gamta
dundėdami,
sišokini;) tiktai tarp tų
bėgo
lietuvių ka- Žemaitė ir Bulota Amerikon. mintie ?-Hpaklausė ministeris.
svarbiausiu dalyku yra tai, kad rėti
liaudyje. Nestebėtina tatai, vu vardu, už priimamus pinigus
inys1io su Lembergu,. bet ir iš
talikų darbininkų, kurie dar nesu- "Kova" sako, kad
Reikalinga PrzeiYiysKn daug visos
šitame krašte žmogus gali gerai kad j
jai p. A. Žyo
moksleiviu, o ypač pažan- pasiėmiau ir \isą atsakomybę.
Galicijos, vokiečiai, vydapranta. kad tikyba yra gyvenimo montas, Žemaitės
ir ramiai sau gyventi; todėl man
sttnus, rašęs, kamiolinių kulkų...
5. Mums "susivieniju.'-," Tagiųjų,
šaudė
miesi,
parengtuosius vakarėlius,
j bėgančius, rusus,
veiksnis, visiškai skirtinas nuo kitų kad už mėnesio laiko Amerikos
ir patinka. Nors darbo turėjau
Aha!—^-pasakė ministeris ir kiek tik
mista
Į mano raukas pinigais pakaipo
mažai
noras
taisyklė,
jiems
leido, nes jie
žmonių teveiksnių ir todėl nemaišytinas į lietuviai savo tarpe matysią adv. vėl kryptelėjo savo dideliu usu.
nemažai ir, apart brolio, dar ki- susirenka.
davei ne S 150.00. bet tik $ >5.00.
tokius
Jeigu,
vakarėturėjo pilnai visokių kulkų. Mat,
dalykus, kurie tikėjimui yra visiš- A. Bulotą ir žinomąją
lietuvių rašy- —Gerai. O ar daug kulkų jums
kariškas ministeris, būda- tą syk turėjau samdyti net pen- lius rengiant, moksleiviams iš Kaip Tatnista patsai žinai, vien
kai pašaliniai.
Rusijos
toją Žemaitę. Svečiai važiuoją reikia ?—paklausė.
kis darbininkus, bet, kaip mato- savo subliuškusio
Žemaičiu! ttž "I'ažvalgos*
mas
kišeniaus nerei- Į p.
vokiečių kilmės žmogum,
per Siberiją ir Pacifiko vandenyVisą milioną. Pusė miliono duodamas darban
te, dabar galiu pasidžiaugti savo kia
spausdinimu
tai
ir
reikėjo apmokėti
pridėti,
nekiek
tepeltio
užsakytąsias. darbo
Apie Amerikos mokslą. Ponas nu; išsėsią San Francisco, Cal. bus Przernyslin, o kita pusė,
Pradžia nėra turi.
jei- Dmitrievo kulkas,
nei $55.00. neskaitant išvaisiais.
daugiau
padavė mierą
; Kk.,
sių metu rugsėjo "Jau n. Sykiu atkeliauja ir p. Bulotienė, gu nepasisektų teutonų
bet palaukite, ateinančiais
sulaikyti
Kas kita,
jeigu moksleiviai laidu, surištu su "laisiiio" (benkulkų, kurios lengva,
Lietuvoje jieškodaraas priežas- kuri rinksianti aukų moksleivių ten, Lembergan... Malonėkite, di- viso colio
metais
už
gyvensiu neblogiau
ge- dirbtų kartu su inteligentais. In- drovei Įkurti) išgavimu ir kt.
jokiu budu negalėjo Przemyslyj
čių. kodėl Amerikos
lietuvių in- šelpimo draugijai "Žiburėliui." dysis pone, kaip greitai galima; ir
rą lietuvišką dvarponį,—šypsoda- eligentai pagelbėtų moksleiviams Jeigu prieš "susivienijimą" TaI.emberge tsaųčiuosna
teligentai neturi įtekmės į minias,
matot, teutonai greituoju gali lėsna
masis tarė Žemaitis.
O
kada
šias
surengti vakarėlius; jie juos atsa- mista pinigų kiek daugiau turėvietas
netilpo.
rašo sekančiai:
Neteisybė. Skaitome reikalin- mus užklupti...
tai Tamista patsai geriausia
Ar turite kokj nors uždarbi, kančiai išgarsintų ir iškalno
užėmė vokiečiai, tai labai gerai.
daug' jai.
lluk ramus, karžygi,—gausi
gu nurodyti į vieną neteisybę,
H?' l
kad prie "Jaunosios Lietužinai,
tiko, nes jų kur 'kas didesnės ka- apart pragyvenimo, šiuosmet?— tikietų galėtų parduoti, ko mokCia gali Imti kalta Amerikos
kuri tiljn> šių metų "Dilgėlių" ^iek tau reikia; tik pasakyk, kovos"
leidimo
iš jų nei cento neklausiu
toliau.
nuolės. Taigi vokiečiai, radę čiesleiviai, sėdėdami mokyklos suomokymo sistema, kuri leidžia 21 -mame
—s
numeryje ir kuri palie- kio dydžio kulkos jums yra rei- las krūvas"
"universitetus" steigti ir daktaTodėl,
jeigu jau ištikUždarbj?
juokingas jus le, negali padaryti. Iš to butų pridėta.
kulkų,
pleškino, kiek
.r t
rų" laipsnius dalyti žmonėms, čia "Lietuvą'." Kalbant apie edi- kalingos.
bus nauda ne kam kitam, o tik mok- rųjų "Jaunoji Lietuva," susivietik įmanydami, j. tusus. o tie, nc- žmogus.
Kaip
gi
žmogus
vos pramokusiems
rašyti-skai- torialą, kurisai tilpo "Lietuvos" Dmitriev padavė m i erą, kokio
niju?, vien skolų butų turėjusi,
sleiviams.
šauti, nešėsi, kiek be uždarbio, jeigu jisai dirba.
tyti ir šiek-tiefk nusimanan- 39-Lame numeryje, tenai sakoma, dydžio kulkos reikalingos. Rusitai
Taip,
taip.—sakau,—bet !>et moksleiviai kol-kas nesi- tai iš Tamistos įneštų pinigų vištiems savo parinktos
profesijos kad "Lietuva" prieš pusę metų jos kariškas ministerls tuoj aus 'gyvi, Rusijon.
žinote,
Tokiu tai budu
kaip pirmais' metais, tai kreipė prity inteligentų. Jie vie- tide ji pasinaudoti negalėjo. Pašakoje. Juk ne retenybė, kad
austro-vokie-j
"užstovinėjo
rusų valdžią," o da- užsakė Rusijoj esančioj ginklų
tik
čiai ir laimėjo Pržemyslj-sii Lem- navjasėdžiui užtenka tiktai pada- ni stengėsi atlikti jiems prieina- galios, dėl pinigų juk męs jau
Lietuvoje
žagrę mokąs valdyti vaikinas, čia atvažiavęs, bar jau kitaip sakanti. Butų la- dirbtuvėj padirbti pareikalautą bergti, kurie jau seno! buvo
vien pragyvenimą.
mus
ir neprieinamus, supranta- buvome pilnai atsiteisė persiskirrusų ryti
•porą-trejetą metų padirbęs, ant- bai gerai, jeigu tas, kurisai kalba Dmitrievui kulkų skaitlių.
Gali
buti
bet
ne
mus
ir nesuprantamus darbus. dami, ir tą dalyką dar kelti viekitur,
rankose...
čia,
ri tiek "universitete"
pabuvęs apie tariamąją "Lietuvos" nuo- Per dienas ir naktis traškėjo O
—tarė
man
toliau.—Iki
šiam
Nestebėtina
jisai
kariškas
tatai, kad jei mok- šumon vargu bau pritinka.
rusų
ministeris, at—jau tituluojasi daktaru, advo- monių permainą, nurodytų, ko- ginklų dirbtuvės
ir
(t. I jokius tolimesnius Tamismašinerijos
laikui
aš
suvirs
šimdu
sleiviai
nors
apdirbau
katu. elcktro-techniku, inžinielikęs tėvynainio darbą, nors ir
jau nuo keleto metu
kiame tai numeryje, "Lietuva' kunkuliavo metalo virinimo katirių. "chemiku" ir kt. Kad per
kariama? jau, kraipė savo ilgą tu akeriij žemė??; Komy nuėmiau šiaip-taip kruta-juda, vienok dar tos priekaištus tame dalyke net«>kį trumpą laiką žmogus ne- stovėjo už rusų valdžią.» Męj> lai, kad tik greičiau pristačius usą ir vis sau po nosia
kartojo: apie pusantro tūkstančio buše- nesuspėjo, o gal nepajiegė netik atsakinėsiu.
gali daktaro laipsnio įgyti— nieko panašaus neatsimenam'; ir reikalaujamas kulkas.
—: Ditmme
Russen...
Univer- lių. Mano -komai dideli ir geri. savo reikalų sutvarkyti, bet nei Su priederanra Tamlstal pagarba.
jeigu tam laipsniui priduoti tu- todėl primetamąją "Lietuvai"
Padirbo visą reikalaujamąjį miUž juos visados gausiu po do- atkreipti j save plačiosios visuoA. Rimka.
nunfte baeren.
rinį. tikrojo mokslo pripažintą permainą nuomonėse -kaitome
lioną kulkų.
liarj už bušelį. -Šieno pripjoviau menės domos.
—tai aišku.
Bet toksai "dakNuo Redakcijos. Suteikę abiem
Minisferis paltepč stidėti kul- *) Kvaili rusai... T7efšnmningi'
tara?" ar šiaip "specialistas," neteisybe.
daug. Manau, kr/l padarysiu tūk- Ketvirtame moksleivių seime, pusėm vietos
mesk
učiai....
po du kartu, šiuom
Mvs atsimename vieną kartą, kas- į traukimus ir kuogreičiausiai
t. A<į laipsnį Įgijęs, jaučiasi j>astanti pundu. Sienas gera.->. mai- kuris, kaip žinome, atsibuvo Cbi- tolimesnius
'*) Ot, Šunsnukis.... Ot,
dėlei pakeltoprakeiktai,]
kuomet
ginčus
fcickes augšeiausio išsilavinimo
"Dilgėlėse^ buvo cituo- pleškinti Galicijos sostinėn Lėni- ▼okietys.
išytas su dobilais. Iš VYinnfieldo caffoje, vienas inteligentų pabrieklausimo skaitome

įriu
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Inteligentija

ir

Mokslaivija.
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jo

užbaigtais

Julės

Verne.

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE.
kalbon vertė A.

Lietuvių

Jakunas.

Vandens bačkutės, vyno, degtinės ir alaus, biskvitu
bačkos, faktiškai, visos provizijos dėžės, neišskiriant
nei

auglių,

buvo

pajudinta ir išrausta,
peržiūrėtas, tačiaus

buvo smulkiai
veltui.

nas

ir net

Pašnekėliiį Kampelis.

dug-

viskas buvo

(Tąsa.)
Matomai Įtarimas, kad grafas d'Artigas išvogė
abejonė-. grafas d"Artimus negalėjo žinoti, tuodu vyru, buvo nejjamatuotas ir neteisingas. Net
T:ad dėlei jojo laivo duota toki aštrus įsakymai. žiurkė, nekalbant jau
apie du vyru, nebūtų galėjusi
Bet jeigu jisai iTiitu žinojęs, tai klausimas, ar jisai pasislėpti nuo uoliųjų
krėtikų.
butu tttom susirunines.
\
Tačiaus,' kuomet jie sugrįžo ant dėnio. aficieriai,
.\pic trečią valandą skraiduolis, kurisai plauki- atsarginio dėlei, pažiurėjo j valtis, kabančias ant virbuuėjo prie> išėjimą, pasiuntęs keletą jieškojimo
vių. ir bakstelėjo j nuleistas buores, vietok pasekmė
prie
priplaukė
buvo ta pati.
rių ant keliu žvejų valčių, staiga
laiišėjimo kelio ir pradėjo laukti prisiartinančiojo
Tatai jiems liko tiktai atsisveikinti su
grafu d'ArI'astarasii, žinoma, negalėjo jiega prasimušti tigas'u.
vo.
laiarba pabėgti nuo
sau kelio, matbojant skraiduolio,
Jus privalote atlei>ti mums už trukdė.-Į, ger"Kbba" butu banSale
to,
varomo.
jeigu
vo. garu
biamasai
grafe,—tarė leitenantas.
džiusi padaryti tokį kvailą žingsnį, tai pora šūvių
(derinamieji, jųs buvote priversti pildyti įsanito "l;alcon'o" butų greitai jąją suvaldę.
kymus.
ir
afieieriai
du
kurion
valtis,
Įsėdo
Tuom laiku
Žinoma, tai buvo tiktai formališkumą?, padešimts jurininkų, atsiįrė nuo skraiduolio ir prabuvo jau stebėjo aficierius.
Kuomet
"Kbbos."
jinai
dėjo'artintis prie
vienas
Lengvu galvos palenkimu grafas parodė, kad jitiktai pusę kabelio atstu nuo "Kbbos," tai
sai gan noriai sutinka priimti
vėliava.
tokį pasiteisinimą.
vyrų pakilo ir mostelėjo
Serko.
*— Tai
Gerbiamieji, aš jus užtikrinu, kad aš nedalysignalas sus-.oti,—tarė inžinierius
vavau tame išvogime.
Tikrai taip,—pastebėjo grafas d'Artigas.
sustoti.
Mę> turėsime
Męs patjs daugiau tam netikime, gerbiamasai
Tai sustokime.
grafe, ir aplci>ime jus.
Kapitonas nuėjo priekin ir davė reikalinguoKaip norite. Ar "Ebba" yra liuosa toliau-i
sumažino keliauti ?
sius Įsakymus, ir i kelias mitintas laivas
drauge su
savo bėgį ir greitai buvo beplaukiančiu
Žinoma.
jūrių kilimu.
Tai iki pasimatymui,
gerbiamieji, iki pasima"FalconV valtis priplaukė prie šalies ir kukių tymui, nes aš dažnai lankau šiuos
pakraščilts ir neuž
Pora laivo
pagelba likosi prikabinta prie "Ebbos.''
ilgo vėl čia busiu. Aš tikiuosi, kad iki mano sugrįžiafieieriai.
aštuonių
ir du
mui jųs busite atradę tos
vyrų nuleido žemyn lipynę,
nedorybės kaltininką ir Taant denio.
užlijK>
vvrų lydimi.
nią Rochą (>usite saugiai ir. laimingai
sugrąžinę į
"Rbbos" įgulą jie rado susirinkusią laivo prie- "Sveikatos Natuą." Tai yra
dalykas, nuoširdžiai pageidautinas vardan labo Suvienytų Valstijų—aš net
šakyje.
Vado vau j ant i atvykusio būrelio aficerius—.pir- sakyčiau, viso pasaulio.
ir
ntasai leitenantas—priėjo prie ''Kbbos" savininko,
Abu aficieriu mandagiai saliutavo
grafui, kuriir
klausimais
atsakymais:
sekančiais
sai
atsakė
apsimainė
jnoVIti
galvos palenkimu. Kapitonas Spade palyŠisai laiva- priklauso grafui d'Artigasui, su dėjo juos iki lipynės, ir greitai jie jau įrėši linkui
skraiduolio, ktirisai priplaukė arčiaus, kad juos paėkuriuom aš. regi-., turiu garbę kalbėtf?
Ile
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Taip, Tamista.

Jjjj valdo?...
Kapitonas Spade.
Jojo tautybė?
i hmio-maiajus.

uratas

laivo vėliavą,

apžiūrinėjo
d"\itigas pastebėjo:

ttiom

tarpu

Vr,

Tamista butute užtektinai malonus pasauž
nvan, k«4ciai aplinkybei aš turiu buti dėkingas
laivan?
atsilankymą mano

—

kyti
j'usij

Tuoin laiku vėjas žymiai

"Ebba."

Aficierius

ta'rp

mus.

Koksai yra laivo vardas?

pasididino, ir kuomet,
grafui padavus ženklą, kapitonas Spade paleido laivą,
"Ebba." greitai perbėgo per išėjimą ir
j puse valandos buvo jau atvirose
jūrėse.
Apie valandą laiko jinai plaukė j rytus-šiaurryčius, o pankui, silpnam vėjui visiškai
nuslugus, laivas
sustojo, jojo buorės nudribo ir vėliava kabojo tartum
šlapias skuduras. Rodėsi, kad laivas tą naktį negalč-s
tfsti savo kelionės, jei bent vejas
atsinaujintų, tačiaus
šiojo nebuvo nei ženklo.
Nuo

to

laiko, kuomet laivas išplaukė iš pertakos

< iauta paliepitnai,—atsakė aficierius,—iškra^
išėjimo, kapitonas Spade stovėjo viršuje ant
dėnio,
ii kiekvieną laivą, kurisai dal>ar stovi ant įkaro žiurėdimas i
vandenį tai iš kairėaės, tai iš dešinė*ės
laivo pusės, tartum ką tokio dabodamas.
l'ąŲilico Pert akoj e arba kurisai bando išplaukti.
Staiga jisai
buvo
"Ebbai"
reikalinga
skardžiu
rodėsi,
pernešti
Iralsu susuko:
Kaip
—

t\

685. Kodėl moterjs dažniau paKiekvienas
negu vynai?
kad
moteris
galėjo pastebėti ttii,

rausta

paprastai du/įni;ul> ir greičiaus
vyrus,

kaip'

u/,

susigėdina,

sakoma,

kas aį>-ir<*iškia paraudimu.

Tasai

veiksliu
DAILĖ—TAUTOS GARBĖ.
šioje apielinkėje.
Dauguma, iš mūsų žino, kad Linkėtina, kad j.v.ruiina> s) iesdailė tai yra tautos garbė. Kuri tųsi
kuMaugiau-da prie šitr.» kumKokio tobulumo dabar pasiekia tauta turi savo didvyrius dailinin- pos.
TMI). ^7-tus kp. .-usiriukimų
bevielis telegrafas, galima spręsti kus, ta tauta priskaitoma prie
jš,. to. kad dabar juotn galima per- kulturingų tautų, Žinoma, viso- laiką it* vietą žadama pagarsinti
duoti iki šimto žodžių Į miliutą. kios rūšies yra dailininkų. 1>et vėliau- laikraščiuose.
muzikai, teplioriai ir poetus bei,
Kitu -bevielio telegrafo
išsivystyJisJtrldpas,
raštininkai yra drūčiausiais piliomu

pavyzdžiu gali buli faktas,
apsireiškimas
keletą paaiškini- kad ant kai-kurių geležinkelių traumų. Iš jii paduodame čia tą. kū- kiniu Amerikoje pradedama vartorinai galima skaityti arčiausiai sto- ti m naująjį
išradimą. Taip yra,
vinčiu prie teisybės.
pavyzd/itii, ant Delavvare. LackaAiplamai imant, merginos yra \vanna & \Vestern geleži tiltelio.
auklėjamos kitokiose sąlygose ne- \ i s i svarbesni pasaulio punktai
gu vvrai. Tuom tarpu, kai priau- dabar yra sujungti tarp savęs begantiems jaunuoliams paprastai vieliu telegrafu. Juomi naudojasi
yra atdari visi gyvenimo "sekre- ir atskiros valstijos tarpsaviniam
tai," merginos yra kaip galint to- susinešimui. Karės ir jurininkavilinamos nuo visa to, kas yra skai- mo reikalams bevielis telegrafas
toma nepadoru ir negražu.
Dar yra labai plačiai vartojamas.
Kai-kuric drąsesnieji pranašai
Į pilną vyrą neišaugęs, jaunuolis
žino visą gyvenimą išilgai ir sker- jau dabar pranašauja, kad ilgainiu
sai. (ii su mergina yra visiškai bevielis telegrafas užimsiąs
vietą
kitaip. Vyras pripranta prie visa dabartinio vieliniojo, kurisai tuko, o mergina kartais yra tik ištolo rėsiąs išnykti.
□ED
girdėjusi apie kai-kuriuos dalykus,
kartais gi visai nėra nei girdė688. Kaip
atsiliepia gydytojaus
jusi.
balsas į gydomąjį
ligonį? ŠiąTasai skirtingumas auklėjime dien žmonių gydymo mokslas yra
turi didelę reikšmę, jisai, rasi, išda- pasiekęs tokio augšto laipsnio, kad
lies yra priežastim to, kad moteris priimama
omenin
kiekpaprastai yra minkštesnė, širdinges- viena smulkmena, kiekvienas mažnė, jautresnė, nekaltesnė už vyrą, možis prie ligonio gydymo yra apnes josios jausmai nėra,,
taip sa- svarstomas. Tai, kas dar visai
kant, nudildyti visokiais vadina- nesenai skaitėsi dalyku, nevertu
mais nepadorumais ir bjaurumais, jokios atydos, šiądien tampa tokiu,
su
ktrriuom skaitomasi visiškai
per kuriuos vyras pereina.
Todėl
moteris greičiaus susijudina negu rimtai.
•Vienu tokių
vyras, greičiaus susigėdina ir pamažmožių yra ir
rausta.
gydytojaus balsas. Ligonio jiegos

riais, kurie palaiko tautos garbę,
ue.s jų darbai,
jų idėjos pasilieka gentkarčių gentlcartėm-, gali-

turi

Kad tokia nuomonė

gali

buti tei-

singa, nurodo tasai faktas, kad
jaunuoljs, kurisai auklėjama tokiose aplinkybėse, kurios augščiaus nupieštos merginų auklėjimui, paprastai greičiaus

susigėdina

rausta ir

pagyvenusi moteris, kuri jau per "viską" yra perėjusi ir prie visko pripratusi.
negu

LW
686, Koks valgis protiškai dirbantiems yrji geriausis?
Ne visiems žmonėms tinka vienodas

kiek tik bu- galima.
Kaip tuattyt. TMD. ^7*t» kuopa aV*i>tos
ant kojų ir bu*
gyvii

VIETINES ŽINIOS.

visuomet

tieisog sakyti,
išnyksta.
ma

per amžins

ne-

Suvažinėjo vaikutį.

tės

Šio.-* savaiutarninke. pietų laiku, Sltulzc

Bakiiijį Kompanijų.* vežimai suY. Rakau-kutį.
pustre-

važinėjo

čių metų amžiaus,
gyvenantį prie
Taigi turime akis- atkreipti j 839 \\
3^rd -t. Nelaimė atsitiko
savo dailininkus, kad
jų idėjas Halsted gatvėje, netoli
,^rd -t.
palaikyti, kad visi jų darbai pasi- Sakoma, kad
vaikutis -taiga išbėliktų tarpe mūsų, kad nutsų dai- gę- gatvėviduriu, kame jįjį venininkai nebūtų priversti tarnaužimas ir pagavęs. Ištikus
neti svetimtaučiams.
Musų tautai laimei, kūdikis buvo
tuojauįivešnebūtų jokios garbės, jeigu ne- tas i l)r.
J. Kulio ofisą. Daktamokėtume apvertiuti savo didvy- ras
pripažino, kad
vaikas jau neNegalima sakyti, kad lietu- gyvas.
Aplinkiniai žmonės steviai nesuprastų
tautiškų reikalų. bėjosi, kad tėvai
gali būti toki
Vos pora metų praėjo nuo to laiir leisti mažus vaikus
neatsargus
ko, kai lietuviai sumetė porą deį tokio didelio
šimčių tūkstančių Tautos Namui kaip kad Halstedjudėjimo gatve-,
st. yra.
Vilniuje. Tiktai reikia Amerikos

rių.

lietuvių a'kįs atkreipti j reikalą

Apiplėšė

saliuną. Praeitą sujie ir žino. kad reikia. Bet
be rėklia mos, garsinimo Ameri- batą plėšikai įsiveržė j Vinco Solpio
koj nieko negausi, nes čion kiek- ir sailiuną, 4959 So. Paulinu st..
išplėšė S4(). Apiplėšimas atsivienas labai skubina bėgti
paskui tiko 12 vai.
nakčia, kaip syki?
tą nelaimingąjį doliarj. Tat
ge- tuom laiku,
kuomet, sulyg naurai reikkr sušukti, kolei
atkreipia josios tvarkos,
reikalinga buvo
atydą į reikalą, kurisai nesurištas
saliunas uždaryti. Plėšikai nusi<u doliario
pagavimu.
nešė visa. ką saliunininkas
būvu
Jeigu keletas metų atgal, kai tą
dieną uždirbęs. Pirmiau- plėp. M. Petrauskas atvažiavo Chišikai atlikdavo savo
darbą pirmą
i*agon, lietuviai nebūtų jam privalandą nakčia, kuomet saliunai
dirbti savo
tai

įjelbėjv

butų priverstas jis

yra mažesnės negu sveiko

dirvoje, rasi, būdavo

tarnauti

sve-

žmogaus, taipgi ir nervai silpnesni. timtaučiams; ot. ir butume neKiekvienas dalykas labjtius suer- tekę to garbingo vyro savo tauzina ligoni negu
sveiką žmogų. tai.
Dabar atvažiavo
Juo labjaus ligonis* yra erzinamas,
Chicagon p.
I. Šileika, tepliorius.
juo sunkiau yra jįjįVie-Manau, kad
išgydyti.
nu
tokių erzinančių veiksnių yra visi ehieagiečiai maž-daug ji pašiurkštus ir nemalonus
žįsta ir žino, kur ir kaip
jis mogydytojaus
balsas. Jeigu
gydytojaus balsas, kinosi. Paskutine pora metų jiatpenč, yra minkštas ir malonus, sai buvo sugrįžęs Lietuvon. Įvaligonis yra mažiaus erzinama*, ir rei prasidėjus,
nebegalėjo ten būtas
atsiliepia šiek-tiek ir ant gydy- ti, persikėlė i Maskvą. Iš ten
mo.
buvo priverstas
grįžti Amerikon.
Suprantama, svarbiausiu dalyku Butų geistina, kad p J. Šileika
nors tulą
yra tai, kad patsai
laiką užsiliktų Cliicagoje.
gydytojas ge- Juk čia
rai žift(Vtų savo
yra gerokas skaitlius
darbą. Jeigu gypadytojas silpnai >avo darbą
siturinčių
kurie
lietuvių,
galėtų
pažįsta,
tai nors jisai
turėtų ir švelniausj .tžsisakyti sau paveikslus pas jįjį— sau bei savo žmonoms ir
balsą, pastarasai nieko
nepagelbės. saikams.
Tuom butų gera arGydytojaus
balso
švelnumas
istui, nes jis turėtų
galima imti omenin tiktai
progą prade-,
tuomet, :i savo
kai gydymo
darbą ir jam butų smagu,
atžvilgiu patsai gydycad lietuviai
tojas stovi užtektinai
ji apvertina. Tie
augštai. Prie
>aveikslai pasiliktų
pastarosios sąlygos,
ainių ainiams.
kiekvienas ži<urie galėtų
no Vokia
gerą Įtaką j ligonį daro
didžiuotis, ka.d pa- J
•ina iš turtingos
malonus gydytojas,
šeimynos. Da-'
kaip kartais
largi lietuviai papuoštų savo būpadrąsina jisai ligonį ir sukelia
ja- tis
me vilties
lietuvjo artisto darbais. Kad
greitai pagyti, o tai,
kaip
r
kievienas žino, i ligos
turtingiausiai
butų papuošti
eiseną daro nitai,
jeigu juose nėra tepliotų
>aveikslų, visas jų turtingumas
\

uždaromi.

Permainius

saliunų uždarymo laiką,

kai

savo

ir

"vizitų" valandas

mainė.

plėšiper-

Labai svarbus susirinkimas.
At-

kreipiame

domį,

visų

ex-valparaisiečių

kad subatos vakare,
spalio
if) d., "Aušros"
svet., 3001 So.
Ilalsted st. S130 vai.
į\yks labai

susirinkimas.
Kaip žinote iš laikraščiuose til-

pu>ių straipsneliu, yra
sumanyta
apvaikščioti dešimtmetines Valparaiso mokyklos "atra<limo" su-

Skirtumas daug
valgis-įmajstas.
priklauso nuo, to, kokią darbą žmokaktuves. Nuo sekančio susirinluioašt rausią kratą.
gus dirba.
Kiniškai dirbantieji
kimo prigulės viso
Suvynioti buorės!
sumanymo liTamista, suprantama, nemanote neleisti man
Jurininkai šoko prie savo vietų, ir j vieną valan- žmonės išeikvoja labai daug šilukimas.
mos.
dėle buorės buvo su triukšmu nuleistos
Išeikvotąją šilumą reikia
peržiūrėti viso laivo?
širdingai kviečiame vi>u> buir susuktos.
Tam tikslui geAr grafas
vusius valparaisiečius
Žinomu, Tami>ta, kad ne. Mano laivas yra
d'Artigas manė laukti, kol ryto aušra užpildyti nauja.
ateiti tau
riausiu valgiu yra riebus maistas.
susirinkiman.
jums atdara- nuo vieno galo iki kitam. Tiktai aš ma- atneš su savim vėjelį? Matomai, nes priešingame atLygiai toksai pat maistas reikalinli Hučiau žinoti, kodėl visiems laivams, dabar esan- sitikime buorės butų palikta išplėstos, kad
Pasiliekame su augšta
pagavus
pagarba
šaltuose kraštuose. Taip ir daro
gas
tiems Pamlico Pert akoje, reikia per t:j visa per- mažiausį vėjelį.
Organisari m o A' otn i t etas.
kuBuvo nuleistas luotas, ir
eiti ?
į jį įšoko kapitonas šiaurių gyventojai eskimosai,
rie geriausiu
ir mėgiamiausiu
Aš nematau jokios priežasties, kodėl jums Spade, lydimas jurininko, kurisai įrė luotą link daikSusirinkimas. Nesenai susitvemaistu
skaito
laįvairių
to,
gyvūnų
plaukiojančio
South Eng'levvoode
tai
kelių
rusioji
atstume.
pone
grafe,—atsakė
mastų
negalima butų pasakyti,
apie
Tėvyšinius. Lašiniai priduoda užtekti£isai daiktas buvo maža
nės Mylėtoju
aficierius,—Xorth (Jarolinos gul>ernatorius sužinojo,
plūde, panašia į tą, kuri nai
Draugijos kuopa
kad
šilumos,
ant
Ncuse upės paviršiaus, kuomet
šiaurių gyventokad buvo įsiveržta į "Sveikatos Namą" ir kad dvi plaukiojo
laikys pirmutini sav
"Ebba"
mėnesinį >uKuomet darbininjas
netoli "Sveikatos Namo."
nesušaltų.
stovėjo
ir
nori
tiktai
liko
valdžia
išvogtos,
persitikrinsirinkrną spalio 16 d. J. Baukaus
ypatos
TMudė, su traukimo virve, pririšta prie josios, bu- kas sunkiai dirba, tai jisai taipogi
ti, kari išvogtosios ypatos nebuvo nakčia atgabentos i
svetainėje. 8430 Yincennes ave.
vo
išeikvoja daug šilumos, kurią taiįkelta Į luotą, kurisai patam buvo
\
Susirinkimo pradžia S
kurj nors laivą.
privarytas prie
valandą
reikia pamainyti nauja. Tovakare. Nariai ir narės
Ar tai galima?—sušuko grafas, nuduodamas "Ebbos" priešakio, iš kur kitas lynas buvo numestas pogi
u/kvieleturi skonio.
dėl
sunkiai
kūniškai
lačiama būtinai
dirbantieji
KLAUSIMAI.
nustebusiu. Ir kas yra tos ypatos, kurios tokiu budu kapitonui, kurisai surišo jįjį su plūdės traukimo virve.
i ši susiatvykti
Taigi nuo turtingųjų
Išmetęs plūde vėl vandenin, kapitonas ir jurininkas bai \ mėgsta riebius ir mėsinius, 689. Kokį ryšį
Cliicagos rinkimu kadangi bu dalinami
išnyko iš "Sveikatos Namo?"
tarp savęs turi ietuvių
sunkius
kad p. J. Ši- Strazdelio Raštai.
priklauso,
valgius.
ir
luotas
sugrįžo
laivas,
liko
ir
valgis
Įkeltas
laivan.
Išradėjas—beprotis—ir jojo prižiūrėtojas.
atgal
žmogaus gražumas?
Kaip žinoma,
eikai duoti
Su protiškai dirbančiais yra kiBeveik tuojaus virvė
progą tarpe musų už- nariai ir narės tuos raštus
įsitempė, ir "Ebba," nors
690. Nuo kada žmonės
Beprotis, Tamista? Ar jus, lai man bus
gauna
•ilikti.
Reikia tiktai
pradėleista pasiklausti, kalbate apie franeuzą. Tarną Ro- nei gabalėlis buorių nebuvo išplėtas, nuplaukė link tas dalykas. Šilumos jie išeikvoja jo maudytis?
trupučiuką be jokio primokėjimo prie meti>rigelbėti jam, taip sakant, pra- nės mokesties.
rytų greitumu, kurisai negalėjo buti mažesnis kai de- nedaug. Vieton to, yęa sueikvojach. i ?
Kviečiami tai691. Kiek žmonių
erti vartus, ir
šimts mazgų i valandą.
mifrąta,
ma jiega, kurią reikia
ji> rastų platų lau- pogi ir pašaliniai
paužpildyti.
JJ P*1!darius jiems
atvykti susirini
;ą savo darbui, nes
operaciją?
Naktis greitai artinosi, ir greitri šviesos
Protiškai dirbantiems reikalingas
jau ir anglų kimai!. Narių meldžiama atsiTanią Rochą, kurį aš vakar laike savo atsi-1
Ameri692.
Kur
kos pakraščiu
yra p-iukštis be spar- aikrašeiai daug rašė apie jį.
vesti su savim savo
yra daugiau maistas, susidedantis
išnyko horizonto ūkanose.
lankymo i tą į-taigą mačiau, kuriam aš drauge su didraugus ir
nų ir vuodegos?
Kokia tai b"'.ų garbė Amerikos
iš
tai
rektorium uždavinėjau klausinius, ant kurio užėjo
Irauges, kurie ir kurios nori privadinamųjų proteidų,
yra
SKYRIUS V.
(Atsakymai bus kitam nume- ietuviams, jeigu jie turėtų nors sirašyti prie
"lengvesnis." Prie tokio priklauso
priepuolis kaip sykis tuom laiku, kai kapitonas Spade
mūsų draugijos.
Kame aš?
ryj-)
ieną dailininką toje šakoje ir
vaisiai
ir
kiaušiniai,
t.
ir aš ėjome i*; tenai?
t.
įvairus
pa- Vpart Strazdelio Raštų dalinimo,
(A'no čia prasideda inžinieriaus Sint.
sirodytų, kad moka jį apvertinti. susirinkime žadama
[tarto užrašai)
nixirr
Aficierius su didžiausia atyda žiurėjo j graKame aš?-' Kas atsitiko nuo laiko
svarstyti eiužstaigaus
Ji. S. Svlkic icnė. lę
ir jdomių
fą, stengdamasis pastebėti ką nors įtartino jojo pa^i-i puolimo. kurio auka aš tapau arti
svarbių
bevie687.
BROOKLYNO
Kaip
yra
išsiplatinęs
klausimų.
KRIAUČIAI
paviliono?
Tatai ypač nariai
eikime ir žr>džiiv>se.
linis telegrafas? Nedaug dar me- CHICAGOS
Aš ką tik atsisveikinau su
bitprivalėtų
ir
KRIAUČIAMS.
SLA. 129-tos kp.
gydytojam norėjau
Ar galima tam tikėti-—šaukė grafas, tartum
susirinkimas. inai atvykti susirinkiman.
tų praėjo nuo to laiko, kuomet beužlipti laiptais, uždaryti duris ir užimti savo
Brooklyniečiai Žada Šelpti
rMD. knnpos atgaivinimas,
vietą vielis
PraT M IK X ar i ai.
šalę Tarno Rocho, kai keli
pirmu kartu i-girdas apie tokį baisi; ^alyką.
išrastelegrafas buvo
vyrai šoko ant manęs ir
fitą nedėldieni atsibuvo SLA.
Chicagiečius.
Aš, Tamista, lengv ai galiu suprasti, kaip ne- mane parmetė. Kas
tas.
Pirmibandymai Marconi išjie buvo? Kadangi mano akįs
J
29-tos kuopos susirinkimas.
malonu turi buti valdžiai,—jisai tęsė toliaus,—imant buvo užrištos, tai aš
Pranesimas. Tėv. Myl. Drau]
negalėjau jųjų pažinti. Aš ne- rastojo bevielio telegrafo buvo pa- Męs, Brooiklyno lietuviu rub- : susirinkimą atsilanko
visai ne- ?ijo> ^8-ta kuopa
otnenin Tarno Rocho ypatą, ir a> galiu tiktai pagirti galėjau šauktis
1&99
ant
Ansiuvių
metais,
daryti
nes
skyriai 54—58 Amalgamarengia ]»uiburna man buvo užrišdviejų
pagelbos,
latig nariu, bet susirinkimas bu-'l <ų vakarėli su
priemones, kurių griebtasi. Vargu man reikia sakyti, ta. Aš negalėjau pasipriešinti, neš
karės laivų. Nuo to laiko ted" Clothing \Yorkers of
programų. AtsiAme-S
surišo man glijos
jie
*0 gyvas, ir
kad nei franeuzo išradėjo nei jojo prižiūrėtojo nėra rankas ir
į va irų reikalėliai bus spalio 16 d., Karvvovvski svekojas. Tokiu budu padarytas bejiegiu, aš bevielis telegrafas padarė milžiniš- rica, savo nepaprastame susirin- 3 carštai
svarstyta.
Tačiaus
'"Rbboje."
jus galite tame patįs per- jaučiausi esąs pakeltas ir nešamas
kime rugsėjo 30 d.,
Pirmiausiai, taiuėje, kampas 22-ro PI. ir Oakapie vieną šimtą ką pažangą. Išpradžių buvo masužinoję, kad l; svarstyta klausimas
sitikrinti; peržiūrėdami "Iibbą" taip smulkmeniškai, žingsnių, paskui
Susivie-1 ley a ve. Programas susideda ii
apie
kad
bus
vartoti
Chicagos
rubsiuviai
j j ji galima
pakeltas j viršų, paskui nuleistas nyta,
išėjo j strei-i] įijimo prieglaudos
tai
norite.
Visi salbų, dekliamaeijų,
kaip
namą.
jus
tiktai ant jūrių. Pasisekus ban- ką, vienbalsiai išreiškiame
Kapitone S]>ade, išrodykite šiems žemyn, paskui paguldytas.
monoliogų,
jums ,1 lariai pripažino
ponams laivą.
reikalingumą tu- muzikos ir Įvairių "navatnų"
Kame ? Kame ?
dymams ant jūrių, pereita prie broliai ir seseris savo didžiausią 11 ėti
Saitai pasilenkęs "Falcou'o" leitenantui, grafas
panašų namą ir sumanymą žaismių.
Ir Tarnas Rochas, kas su
juom pasidarė? Grei- sausžemio, ir čia bandymai taipogi simpatiją jūsų kovoje prieš iš- | >arėmė, nutardami
Linkėtina vi>iems pasinaudoti
d'Artiga> giliai atsisėdo į savo kėdę ir vėl įsikando čiaus jisai, bet ne aš, buvo
paaukautf iš
jųjų tikslu. Aš buvau tik- pasirodė esą pasekmingi. Bevielis naudotojus. Męs linkime jums 1 :uopos iždo
cigarą. du aficieriai ir aštuoni jurininkai, kapitono tai Gaydonu,
Prieglaudos
Namo
sroga.
Įžanga liuosa. Prograprižiūrėtoju. Niekas nemanė, kad aš telegrafas pra<lėjo platintis ir plė- kuotvirčiausios energijos ir soli- zondui $10.00.
Spade vedami, pradėjo savo krata.
mas prasidės
rsmiu inžinierium Simanu
totis su nepaprasti! greitumu, Šią- dariškumo jusų
l\giai S vai. v ak.
nei
Hartu,
kovoj ir pasiža- Toliaus, atkreipta'
galėjo jie nuPirma vieta, į kurią jie nusileido, buvo
i agiatyda
dien jisai yra pasiekęs augšto iš- dam jus gelbėti visuose
užpakali- simanyti apie mano tautybę. Tatai kodėl
j
Rengėjai.
reikaluo- 1 aciją.
jie butų noni-. salionas —puikiai išpuoštas kambaris,
Tuom tikslu
sumanytai
pripildytas rėję išvogti paprastą ligonių prižiūrėtoją?
siplėtojimo laipsnio. Bevielio tele- se. Męs pilnai jaučiame, kad juj >arengti eilę paskaitų.
brangiais dailės daiktais, padabintas brangiais kauŠhioml Įvairumai. Praeitį nedėldienj
Todėl negali buti jokios
abejonės, kad franeuzas grafo stočių dabar beveik visur sų streikas yra mūsų streiku, ] eikalu rūpintis išrinkta
rais ir brangiu medžiu išmuštomis sienomis.
\LA. moterų 208-toji kuopa buvo
komite-1
išradėja.- tapo išvogta-; ir jeigu jįjį pagriebė iš "Svei- yra. Jos yra skaitomos šimtais. jusų laimėjimas yra musų lai- 1 as
iš pp. B. Lideikio, Y. (ireb-l
Suprantama, šisai ir taipogi gretimosios kajutos katos
aarengusi grtižų vakarėlį "MilNamo," tai jie turėjo tikėtis išgausią iš jojo iš- Pastaruoju laiku galima susinešti mėjimu. Todėl laikykitės vieny- ]
buvo išjieškota su tokiu rūpestingumu, kad ir
iuno ir Smilgos.
1 los" svetainėje. Vakarėlyje buvo
labjau- radimo paslaptį.
su visu civilizuotu pasauliu bevie- bėj, neįsileiskite savo
tarpan pro^iai prityrę detektyvai
Pagaliaus, karštai svarstyta r programėlis
nebntų galėję geriau padaryti.
lio telegrafo pagelba.
Bet aš svarstau, daleisdamas, kad Tarnas
Vietomis, vokatorių iš kapitalistų pusės. PMD.
Rochas
Prie to kapitonas Spade prigelbėjo jiems, kiek
37-tos kuopos veikimo atliko
Kngle\voodo susivienijusios
galėišvogtas drauge su manim. Ar taip yra? Taip— kame nėra kitokių susinėsimo bū- Kiekvienas rūpinkitės streiku.
damas, matomai, norėdamas, kad ant '"Ebbos" savi£io klausimo
jaivinimav.
turi
lraugijos
bevielis
Kovokit visi išvieno,
rengiasi apvaikščioti ditaip
dų,
Aš visiškai negaliu
svar-j1
vienintelegrafas
Luti—taip
yra.
yra
tai
nepaisyda- ; ■tymas buvo labai
apie
ninko nejmlti} nei mažiausio
įtarimo.
Cia
I
Vilniaus
gyvas.
Aš
Seimo sukaktuteliu
budu
1111
Ižiojo
abejoti.
sužinoti, kas dedasi platautų skirtumo, nepaisydami >at
negalėjau patekti į rankas piktadarių, kuPo d'dži-.mjam salionui ir
8 nariai
j
įsirašė
tuoj
ves.
Tai
kajutoms, gražusai rių vieninteliu tikslu butų
bene
čiame
kuopon.
pirmasai žingsnis
pasaulyje. Vietomis bevie- religijos ir pažvalgų skirtumo. (
apiplėšimas, jie nebūtų elvalgomai--salionas buvo aplankytai. Paskui pereita
Jžsirašusieji mano trumpu laikui riiicagoje link tų sukaktuvių aplis teb^rafas tiesiog pradeda iš- Kovokit prieš kapitalą—o
gęsi tokiu budu. Atėmę iš manęs galę
su
męs
šaukti, [metę j
u rast i kuopos
virėjo butas, kaf-itono Spade'o kajuta ir Įgulos buveiprotokolų ir ki- •aikščiojimo.
stumti nuo senai
krūvą krūmų daržo kampe, išvogę Tanią Rochą,
vartotąjį vielinj jumis.
nė laivo priešakyje, tačiaus niekur
t
jie
okias
sušaukti naujus
nebuvo matyti jo- nebūtų
knygas,
Kine Arts Building namuose
telegrafą. Taip yra, sakyme, vle-l 54—58 skyrių jgalioti:
uždaru inanęs, kame aš dabar esmių.
kiu Tarno Rochči. nei (iaydono ženklu.
j r senus narius, taipgi ir
aidinatna
Kame? Tai yra klausimas,
tomis
svečių
augių kalboje veikaĮ
Anglijoje ir Australijoje,
kurį aš jau ištiJ.. A. Manelis, Prot. Sekr. i r padaryti gyvą ir
Sekančiai, dviejų žibintuvų pagelba, buvo
su-1 as "Lithuania»" apie Lietuvą.
kame bevieliu! telegrafai atiduoskaitlingą
išjieš- somis valandomis statau, pegaledamas
A. Macaitis, Pirm. Pagel. g
į jįjį atsakyti-,
kotas kiekvienas sandėlių colis ir kitos
irinkiiną: busimame susirinkime J} ,reikalo autorius. Rupert Kro ikes.
laivo, dalis.
dama pirmenybė prieš
V. D.. J. Augunas,
(Tąsa Seka)
yielinjjį
i srinkti valdybą ir pradėti
veikti/1 iakoma, žuvęs karėje prie Darda—
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icluj. Včikalate yra <1ar tiktai savaitėm imti Trinerio Amerikorankraštyje. Pirmą vaVcarą visi nišką Kartaus Vyno Klixirą la-

liklctai rškaln<> buvę Išparduoti. bai mažose dozosc. aš
f«iu mėnesio pabaigoje "Vy- palittosuotas nuo visų

Pajieškaus
ir

jaučiuo®

—

čiu"

namus

sišaukti,

se-

savo

moters

he skirtumo, j

ar

namus

merginos,
prie vailco

Meldžiu
iš ronto užeinamos

apžiūrėti.

ant

geriau.-.jjj pardavime.
San
11y,
vaistas

l'rancisco,

Skaudėjimai raumenyse ir linkimuose greitai išnyks, jeigu jus

kapinyne. C'hlcagoje. Velionis paėjo 16 Kuiniy kaimo, Tauragės vals<5„ Kauno rčdybos.
Priklausė pri« sv. Juozapo ir
Lietuviu Darbininku Susivienijimo Amerikojo draugijų, kurių
lėšomis ir likosi palaidotas. .To
likusiu turtu rupiuasi viraminėVelionio gimitos draugijos.
šiuo

.25 ir 50c.
imu 35 ir 6oe.

ad-

s

u

pačto apmokfji-

resu.

S.

644

J. Dargužis
Monticelio A ve.,

X.

Pajieškojimaž.

f'hicago, 111.

už pir| mą ar antrą ranką: esmių blaivus
j vyras, 28 mėty amžiaus, galiu atsakančiai darbą atlikti; kam tokio darbininko reikia, kreipkitės adresu:

atsišaukti

sekančiu adresu:
Marcelė Laurinaičiukė,
Pajieškau aiitratfroHų Jono ir'Vin919 f'lara ave. Rear.
Sheboygan, Wis. co Kairiškių ir kitų giminių, kurie
paeina iš Suvalkų gub., Naumiesčio
Pajie*kau savo draugo Jeronimo
apskričio, valsčiaus pirma fcilgalųv o
Adumaičio, papina iš Kauno gub., Ei- dabar
Sintautų,
Kiaulupių -kaimo.
rogalos miesto, Grelnskų kaimo. PraGirdėjau gyvena rytinėse valstijose
šau atsišaukti šiuom adrpsu:
Juozas Burneika.
185 Spruce st.,
REIKALAUJAMA
Columbus, O.

IŠ PARODOS.
Mes

>latšką

tik

ką

sekantį

gavome

San

Francisco.
''Pereidama* per Maisto Produktu
Namą Pati a m a-Pacific Tarptautiiš

Parodoje,

Trinerio

kadangi

aš

r/.ėjau Jos.

išstatytu#

daiktus,

yra

ir

Linimentas ištirto gerumo.

ki-

p

Į
I

kuomot

c.

I
5

J

Jei

1

Repids,

Iowa.

Telefonas* Varil- :.il iv 15S

LIETUVOS APTIEKA.
Męs xiumm*. kini lietuvės motofis «la/.iiai nusis.kuml/.ia, negalinčio?'
norimų žoliŲ-vuistg Amerikoje. Atsišaukiu- pas mus,'gausite viską: žolių, laši] gaut
ir visko, ko jųs
negaunate an^lij aptiekeisc. Męj. iabai atsargiai
ispildome I,ietuv.os įlaktari) receptus.
Rašant pas

Provizorius
3601 S. H

mus.

pri«iijskilc 2č niarkv.

F. A. JUOZAPAITIS

Isted st.r Cor. 36 st.f

Chicago,

Chicago,

III.

Jonas Rusas,

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

$5.95

geriausios farnios, geriausiai įgyventos yra Prūsų
L'ž- tai ir visa Kuropa šiądieninėje karėj;
neįstengia Prūsų sumušti.
Todėl ir męs, lietuviai, jeigu norime buti sveiki,
turtingi ir galingi, darykime taip, kaip l'rusai daro.
i
N'eriogsokime per naktis saliununse. kuriuose mūsų
sveikata ir pinigai dyla, bet vakarais perskaityme
knygelę ar laikrašti, iš kurio galima pasimokinti, kaip
užlaikyti geroje tvarkoje sveikatą ir išmokti geresnį darbą, amatą ar biznį. Sveikam žmogui, mokančiam geresnį darbą, Amerikoje visur durįs atidarytos ir gausus uždarbiai laukia. Vargas tik tiems,
kurie nualino sayo protą ir fiziškas spėkas girtuokliaudami. arba beskaitydami desperatiškus raštus, ar
beklausydami desperatiškų prakalbu.
rankose..

Kad buti sveiku, reikia anksti gulti, anksti kelti, ir

j

iii.

atsikėlus

padirbėti, ar pasivaikščioti taip, kaip l'rusai
daro, tada bus pusryčiai gardus, pilvas sveikas, nereiks gyduolių.
Darbas dirbsis lengvai ir smagiai

ti:

pinigai bus čieli.
Jei uždirbti pinigai tau neskelsia, negali jų užčėdyti
kaip kiti. tai pirk namą, tada vieton mėtyti pinigus
piknikuose, baliuose ir kitoms tuštenybėms. mokėsi
juos už savo namą ir po kelių metų turėsi jį pilnai
išmokėtu laip. kaip kiti turi.
l>et. kad tavo pirktas namas tau
4
apsimokėtų, tai
pirk iį geroje biznio vietoje taip. kaip l'rusai daro.
Geriausia biznio vieta yra l'ridgeportas, svarbiausia biznio gatvė yra Halsted st. ir čia dar
yra pigiausios properėių kainos,
kaip kur nors kitur ant biznio
gatvių. Štai Ashland ave., tarp 43-čios-ir 45-tos daug
prastesnė už Halsted, o properėių kainos ten trigubai
brangesnės, kaip čia. Atminkite, kad netrukus ir včia
kainos žymiai pakils, ir kas pasiskubins dabar nusipirkti, tas pasipelnys.
Męs turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis
kainomis, ant Halsted ir aplinkui, ir parduodame lengvesnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito
galėtumėte
pirkti.

Aritmetika mokinimuiii rokun*

ZemiaiES Paduodame Tiktai Keletą iš du,

3

.)H!SI MIMJIS .V|Į K(I.">
10 LABAI CERU

ŠTUKU UŽ $1.00

Su niakuo tcip amoniu
iimimu nepalinksminsi
aepaiiBKsniiiisi kaip
xaip su geromis
geromis itukomls
itukomls.
turis žmogus
Kuris
žmožua moka rferu
H*;. 1-11— i:-i
tas viaados praleidiia
ituku, ♦«
geru itukn
laika linksmiai
VISI
ii mylilr
llllrtrin Jmniimi Tti
_-»!
iii: ir
risi ji
laiko gudria
mylilr Uikfl
brolau gali
ta pati
imognm. Tu K^/Oan
padaryti,
a
nes dabar susilaukei geriausios
jeigu tik nori,
progos, nes tik ui 1 dol.
la
gausi 10 labai
geru ituku. Aš esu lietuvya, Biagtkas ir 'berodydainas
teatrus,
ls- patyriau, kad lietuviai labai myli Sflikas, todėl ai dabar
f: už
pasitik
n 1 doleri
...jgiautiL
...vii jisiuuun
1U geriausiuštuku, todėl
rengiau
louei nelauk
parduoti iv|cuauaiutuuu,
neiauK ilgai.
ugai,
oktuo1ati9-o
nr< Hl»nn«
i.v.i
o po
dienos «»i«l
visi manys, t"1'"
uisforderinoktuojaua.
kad tu «.i
esi labai
uiandrus žmogus, arba turi velnią. S*hiVnc
*■

—

—

ir lietuviška
re,Mnt" .PI?e,«is"
CtSi
ta pačia diena
kaip_ tas štukas padaryti, išsiunčiu
Nusmntmo kastus aš apmoku.

pamokinlraa
kaip gauna orderi.
Prialuak SI. o taual taa Ituka*.

3261 S. Halsted St.

Dome, perkamo ir parduodame. Parduodame šifkortes aut visi; linijų i
krajų lr lš krajaus, taipgi tikletus
ant geležinkelių po vIbjj Ameriką lx

REIKALAUJAMA

Garringasai Hammond 21-akmens, ztnomasai kaipo
Seriausis geležinkelio laikrodis, ak'uratiSkiausis
luiko laikytojas, su patentuotais
pagerinimais,
pilnai gvarantuotas 20 metų. auksu baigti viršai.
Vertas bent $35 kiekvienam, kurisal- reikalauja visiškai teisingo laikrodėlio.
Mušu nužemintoji fabriko kaina yra tiktai $5.95.
PrisiuskiUj mums
sj aparsinimą ir 20 centu rankpinigių, ir męs tuojaus pasiusime jums pačta arba expresu laikrodėli
pasižiūrėjimui. Jeigu jųs busite užganėdinti juom
ir užsitikrinę, kad jisai yra geriausiu ir
PETRAS VAITEKŪNAS
gražiausiu
cuksiniu laikrodėliu, koki jus kuomet nors matėte,
Danar lankoai po K. 8t. Loula, III.
neatsižvelgant j jojo kalną, tai pasilaikykite jįjj.
r po aplellnkę.
Jeigu ne, tai jus galite sugražinti jjji mums mušu
Pas j) Kalite nžsiraleaODįj:'. ir męs, sugražinsime jums justi pinigus.
Pamatykite ši laikrodeytl "Lietuvę." ir kattdienin? "Ameri- j
j 1}, pirm negu Jųs pirkaite la krodėlį kur nors kitur. Męs žinome, kad jl03 Llntuvii" ir užsimokėti prtmumei sai ju:nr. patiks. Pasinaudok'te šIuo.tk pasiulymu, kol jisai
tęsiasi.
at:j. Męa už JJ atsakome.
HAMMOND SALES CO., Dept. 128, ST. LOUIS. MO.
Lietuva Publishing Co.

Ir

4

ir uždirbti

Europą.
Aš, Juozas Murauskas, iš Kibartų,
Mubų Danka Išdirba visokius raštua
Vilkaviškio pav., Suvalkų gub. atsiPriimamo pinigus 1 Bankų užčėdi*
šaukiu i *avo gimines ir pažįstamus, j.raul nuo vieno doliario ir daugiau9 ir dokumentus visose kalbose ir duoda rodfj lietuviams' visokiuose atsigyvenančius Amerikoje.
Metai kaip ir mokamo trečią procentą ratomia
tikimuose lr reikaluose ypatlįkal Ir
Lietuvos,
Siunčiame
ūirftingai mejdžiu atsi- įput metų.
pinigus 1 vi- pt•; 'aiškus. Tik kreipkitės vlršmlndsas svieto dalis pigiai,
šaukti sekančiu adresu:
greitai ir tel tc antrašu.
o
singai,
Jos. Murauskas,
svetimų žemių pinigus malRouto l, Box 309',
Oswego, Oregon.
si.AKMENS AUKSINIS LAIKRODĖLIS TIK

iiitir riet.T/ ten pirmutiniai l'rusai
užperka propertes
ir Įsteigia biznius.

j

(Severos Gydanti Mostls]
vartojama. Kiinu 25r.

Cedar

l'rusai yra savininkais didžiausiu
biznių ir gražiau
Kur tik randasi geresnė bizsHĮ^narmt 't'hiriįįįfoje.

3

P

SEVERA'S
Healing Olntmeot

(jyveuiino telefonas- Drov<* "7RI.

Duodame rodąs

pinigŲ.

I'rusai mokinasi amatu ir biznio.
l'rusai yra gabiausiais mechanikais furmonais ir superintendentais
visuose fabrikuose. ir diduma fabriku yra Prūsų
rankose.

CHICAGO. ILL.

LIETUVA,

kas kita* žinantis apie ji, meldžiu atDept. C. A.,
3252 So. Halsted St.,
sišaukti sekančiu adresu:

Roslyn, L. 1., N. J.

25 ir 50

W. F. SEVERĄ CO.,

uuusas SZLIKA6,

Rašykite antrašu:

a

įpjovimai,
skandčjtjolsončjiifi
mai, spaugai, liarlmnkuloi arba Dudogimai,
updcitiisiphkinimiu,
girnai greitai paį'įjti,

Žiurt'k, kad butų Severo?, neimk kitokiu.
jusii aptiekininkao neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

gumų gyvenimo toje apieliukėje, paskutinę darbo vietų, kaip ilgai .tenai

al-

Box 250,

*•

l'rusai aiiKsti gula. anksti kelia, gerai valgo, už tai
jie yra sveiki, tvirti ir turtingi. Mat dari as palaiko
■žmogaus sveikatą ir protą geroje tvarkoje ir dirbant
ik" r a laiko nerimauti, graužtis nei
praleidi uždirbtu

Žaizdos,

ninkiie.

karais.
Geras uždarbis.
Turi gyventi Chicagojc, apielinlcėje Kerfoot
ir Vincennes aves.
Atsiliepkite -tiktai per laiškų, paduodami pilnas informacijas apie il-

dirbote ir 1.1.

j

Severon proparacijos visur parduodama, .pas;; vijus aptieki-

Gero vyro, kuri5ai mokėtu lietuPajleškau savo tikro brolio Adomo
Turi buti
viškai skaityti ir rašyti.
kenčian nuo užkietėjimo (r mė- Jasinsko, Suvalkų gub., Seinų pav.,
Sventažerio ,gm., Teizų kaimo. Vieni darbštus, energiškas, smarkus, turėginau daugelį vaistų, kurie sutei- merai
ti gerą pažintį tarp savo apielinkės
atgal gyveno New York'e, o dalietuvių, ypač biznierių. Darbas vakę- man tiktai titomtarpinį pa- dar nežinia kur. Jis
ar kas
pats,

| Darykite Tsip Kaip Prusai

ra-

1

per dvidešimts metu aš

lengvinimą, aš sumaniau išmė- tas malonėkite duoti žinių adresu:
ginti taipogi ir jusit vaistus, ka- 75 H. H.Elzbieta Kaminskienė,
Hill st.,
Waterbury, t'onn.
dangi viena* draugas man jur.
la!>ai patarė, ir aš turiu pasakyti
Pajieškau savo draugo Mikodimo
ka 1 aš daugiau negu džiaugiuo- | Alui no, iš Elgėnų, Stulgių parap., Raseinių pav., Kauno gub. Palikau Liesi* kati aš tai padariau, nes nuo tuvoje; dabar girdėjau, kad atvažiavęs
t?) faiko, kaip aš pradėjau dviem antrą sykj j Amprikų. Jis pats,

rekomenduojamas lokaliam
vartojimui prie

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

kienės; apie 2" metai kaip Amerikoj.
Paeina iš Kauno gub., Telšių pav., Sedos parapijos. Jos pačios, arba ją žinančių, meldžiu duoti žinią, už ką bu?iu dėkingas.
St. Parkus,
R. F. 1). 1.
Hifm'phrey, Nebr.

Pajieškau savo pusbrolio Petro Kasperaičio, Kauno gubernijos ir pav.,
Pajieikau savo 2 pusseserių ir pus- šeimės parap., Janavos valsčiaus. Gybrolio Onns ir Antaninos ir Juozo veno Pi t tsburg'e. dabar nežinau, .kur
Steponavičių. Visi paeina iš Suvalkų jis yra. Kas apie j) žiuo, malonėkite
gub., Naumiesčio pav. ir parap.. Saus- atsišaukti adresu:
kaimo kaimo. Kas man
Julijonas ivaaperuvičia,,
praneštų apie
juos, bučiau labai dėkinga. Meldžiu 919 Bownmn avc.,
"K. St. Louis, 111.

Apgarsinimai.
j'

[SevtfM Gtfhardttkis Aliejus]
Jis

mums

"Man nliuiidijo Mrė)io».ir Šonai ilgiau, kaij>
])cr .ptnliis mM,ns. Baufliisn visokius gydymus
ir rinka* liuvo reltui.
l'nsIoiT
«5
rndati
He*ura'a nlititnac'a ir rudau, jog Herera'k GoMiard Oil bntij geriau«ia išbandyti.
An bandMau
ir
gyduolę
■kaud«ūiinai išnyko. Aš
nakuu,
jog tau taipgi
Kerai del Hk«udėjiruų kojone, ir saliu rekomenduoti tiems, kurio keulokalius
skausmus
?ia
arbr. gflimus."

othard Oil.

-kaustančiasias
vietas
trinsite
Juozapas ftustauskis,
Triner's Linimcnt'u.
Turėkite 14354 So. Wood st.,
Cbieago. 111.
jojo namie, idant galėtute varPajleškau Kūmos Franciškos Mineitoti, kaip tiktai reikalinga. Kai
11a

MV. Stcplian l'lacL5 Mariotta, N.

5c;

era's

kaimo; (j metui
pirmians gyveao

F*ajieškau darbo:—pekarnėje

ro

atsišaukti

Urliu

parap.,

I

Mlkei&s "Urbutis 40 m. amžiau*, mirė birželi* (June) Z1 d.
ir likosi palaidotas ftv. Kazimie-

teiksis

Musteikis,
Chicago,"Hl.

brangus užkietėjime
Amerikoje;
jojo komplikacijose, apetito nedabar ueMuau kur.
Kas
įOhlcagoje,
tekime. silpnume ir nervingumo. apie ji žinote, ar jis pats, malonėkite
sekančiu adresu:
; Kaina $1.00.
Aptiekose. Jos. man pranešti
Mikolas N'ienlškis,
Triner. Manufacturer, 1333
133*; .51 Danforth avc.,
Detroit, Mieli.
įSo. *\-hlatt.l Ave. C'liicago.
yra

ir

nės

Šonuose greitai
alinami vaitojant

Paj ieškau saro draugo Petro BaC"!ias Bradlalsiuko, paeina iš Kauno gub,, UkCal."
Šisai mergės pa v., Kunigiškių volasties,
Salų
kaip

ko

Y.,

kuopa

ža<la apvaikščioti ži- nųjų trukdėsiti, ir man rodosi 2 lubit.
lietuviu
nomojo
Antanas
rašytojo vysk. A.' kad aš {žengiau n lujan g\ veniBaranausko gimimo 80 metu su- >manv Dabar aš p.įtariu vi>iems 560 \V. 18th st.
kaktuves
savo draugams
ju.>j vyną, kai

nėje

Skaudėjimai Strėnose

at-

Gero vyro, kurisal mokėtu lietu
Turi buti
viškai skaityti ir rašyti.
darbštus, energiškas, smarkus, turėti ger^ pažint) tarp savo apielinkes
Darbas valietuvių, ypač biznierių.
Turi gykarais.
Geras uždarbis.
venti Chicagoje, apielinkėjo 46tli st.
ir So. Western uve.
Atsiliepkite tiktai per laišką, paduodami pilnas informacijas apie il

GERA PROGA!
Crriratika nnultSkoskilbu

n

y

ky1itbemokytojo(apdaryta)S1.03

Vaiku Draugas arba kaip mokyskaityu ir rašyti bo mokytojo
.153
Naujas Budas mokytis rašyti bi
10a
mokytojo
čr.iu paveikslais (.apdaryta), ,35c
VisoJLGO
Ka? nts1us15k!rpos SitfĮ apkarsirimąiS "Lietuvos" ir $1.00'par
money order, tai ęaus visai 4
kDygastiOc. pijiau.
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1 augšto mūrinis namas. 2 fliatai po 4 ruimus,
basementae, porčiai, gazas, neša randos $25.00, ant
Union av., arti 32-ros gat. Kaina
$2,800

40

3 augštų mūrinis urmas ir basementas: 3 Hiatai
po 6 ruimus, loiiotai, maudyklės, gazas: barnia atneša randos $12. išviso atneša randos $68.00, ant
Kaina
Union ave., arti 31-mos gat.
$7,000

41

2 augštų mūrinis namas, 4 fliatai po 4 ruimus,
akmens fundamentas, neša randos $50.00, ant
Kaina
Union ave., arti 32-ros gat.
55,000

42

2 augštų medinis namas, ueša randos $33.00, ant
Kaina
Union ave., arri 33-člos gat.
$2,500

43

3

P. Mikolainis
Bo*62

.New York

3Jty

gunųi gyvenimo toje apielinkfje, paskutinę darbo vietfi, kaip ilsai tenai
dirbote ir t.t.
Rašykite antrašu:

LIETUVA,
Dept. O. A.,
3252 So. Halsted St.,
Chicago, III.

! !

I

AR NORI

Pranešimas ! !

augštų

mūrinis

namas, 3
toiletai, naujus
basementas. 10 metų senas

maudyklės,

$60.00,

trauti DYKAI dvi geras sr.tuir KntaliOKii visokiu
\XJE k'as
majfiszku i-rtiiku ir kitokiu

ant

t!

ruimus,

pllumblngas,
namas, neša

raudos

fliatai

po

Union av.. arti 33-čios gat.

didelis

Kaina. .$7.500

«eru

Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios
Rugpjučio men. perkeliau savo
ofisą po

[i\VJ

vit-okia dalyku, kuriu
-f*
1 hni nori, o nežinai kur

tu la-

44

ju »raut?
taip, tu i atsiusk shvo pil/ĮJeiipi
na ir ais'ku adresą, o nsz tuo
jaus tn Kafalinca ir tas s-ztukas
tau uusiusiu

3325 So. HALSTED ST.

JUOZAS

dykai.

J.

Ailrosuuk

3281 S. Haistsd St

Dr. P. VVSEGNER

augštų medinis

gazas,

neša

33-t-los

gat.

namas,

randos
Kaina

4 fliatai po 4 ruimus,
ant Union av., arti

$32.00,

$3,200

:

SZLIKAS,

45

IMAGIKAS)

TELEI'HONE YARDS 583.

2

CHICAGO, ILL.

2 augštų mūrinis namas, akmena frontas, 2 fliatai po C ruimus, toiletai, uiaudykiėfe, gazas, štytįnj
šildoma, didelė barnia neša randos $5 j mėnfsj,
išviso namas neša raudos $G5.00, ant Union ave.,
arti 33-čios gar.
Kaina
...$7,000
«...

Rūkykite Kiek
Prince

4•;

Albert

mas užpakalyje, gaza?;
Union ave„ arti 34-tos

47

tabako, kaip greit galite, nes jus
sau žinosite, kad
jisai padaro ge-

Apsaugokite Savo Kūdikį
13

Prašalinkite šaltus

Albert
kas regu

Nusipirkite
numu

ir

kvapus

JJK,

kuomet nors rūkėte.

yra tuom, kuom męs

ji

pei statome.

Jųs lengvai galite susukti Prince Albertą,
r.C3 jisai yra trupus.
Neatideliokite ilgiaus

šio pypkinio ir cig-aretinio
smagumo.

sipirkite šiądien pirmą pluoštą.
R. J. REYNOLDS TOBACCO

nuo

Nu-

Prince Albert yra parduomas raudonuose krepšeliuose, 5c; raudonose blesinese, 10c; avariniuose ir
pusiasvariniuose bieši riti

niuofe

irkr.'šp

II

lostiklo

humidoruose

su

pintinio

dii^ni ..tojau;

viriais.

•>>

esių Perfection Beduminis

$3.000

2 fliatai po 5 ruimus.
Union av„ artį 44-los

$3,000

50

2 augštų mūrinis namas, 2 riiatai
po S ruimus.
Maudyklė, toiletai, gazas; įleša randos $12.00;
ant Calumet av.. arti 36-tos
gat., prie gražaus
bulvaro.
Kaina tiktai
$3.S00

51

2

augštų

medinis

4 fliatai po 4 ruimus,
gazus, neša randos $40.00;
Kmerald av., arti 34-los gat.
Kaina
$3.500

ant

namas.

toiletai,

52

3 augštų mūrinis namas, 3 fliatai; vienas 4 minių ir du po 5 ruimus, akmens fundamentas, neša
randos $37.00, ant Lowe ave., arti 32-ros
gut.
Kaina tiktai

53

3

$4,000

augštų

mūrinis namas

ir basementus, 6 fliatai
ruimus, toiletai, gazas, naujas namas, geriausiame padėjime, neša randos $74.00, ant
4

Union

ave.,

arti

34-tos

gat.

Kaina

$8,200

Aliejinis. Šildintojas palaiko

namą šiltu.
Jisai gali buti pernešamas iš kambario kambarin, kur jųs tiktai
eisite Jisai trumpiausiu laiku sušildo
maudynės ar seklyčios (par-

Bankoje

lorio) .kambarį.
Perfection

Šildintojas dega devynias

jaus. Lengva išvalyti

COMPANY, Win.ton-Salem, N. C

mo

ant

2 vienodi 3 augštų murini namai po 3 Hiatus kiekviename. kiekvienas fliatas turi po 5 gražius ruitoiletai. gazas, nešti randos $90.00;
mus,
ant
Emerald av., arti 32-ros gat. Kaina už abudu $10,000
Atskirai už vienų kaina
$ 5,200

po

Laike visų šaltų rudens ir žiemos

randes $37.00,
Kaina

49

dau-

(ERFECTIO
Smokeless

visai kitoniškas taba-

kiek ir žinokite sau, kad ska-

rŲŠim jisai

medinis namas,
raudos $30.00; ant
Kaina tiktai......

basementas.

gelio šalčių,ir susirgimų.

linksmybės rūkymas

tas," kurį jus

"ciongus'-apsaugokite kūdikį

neša

gat.-

augštų

gat.

Prince
yra vėsus ir

2

liesa

riausią pypkinį rūkymą ir geriausią ranka susuktą cigaretą, koki
jus kucmct nors įsidejote burnon.

tautiikas

2 augštų medinis namas. ii flįatal: vienas 7 ruiiuų,
antras 4 ruimų ir trečias 3 ruimų.
4 ruimų na-

ir

valandas su vienu galionu aliepermainyti knatą. Jokių dumų nei kvapsnio.

STANDARD OIL COMPANY
(Indiana)
Chicago, U. S. A.

3252 So. Hahted St.

Chicago

Ant Pardavimo.

įTįjeskopai ir Stereoskopai.

Parsiduoda :—^t!oraa dėlei aatv'.nln'
k<» Ilgos; atsikauktf:
J. Tikalsky.
Chicago, 111.
i5wr>U Iaw* av«..

Didžiausia Lietuviška Naminiij Rakandų

(Furniture)

e
R

T

X

E

medinis

Parsitfffodu

A
su

namas

Krautuvė Chicagojs.

bu-1

bučernei reikalingais
Labai gražus storas ir gerodaiktais.
fa lietuviu ir lenku apgyventoje vieto-

^Jerue

ir

vigais

Atsišaukti j A. 01szewskio Ranki}.

je.

Parsiduoda geriausios biz.*>8.
propertės ant kampo svarbiausių
Naujas
^atviij. Melrose Park, Iii.

LIGONIO

No.

ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRI6ULI PRIE

iiio

ŠhiiJ

didelis muriuis narnas su salimui, di-

deli ir graži sala, tinkama geriausiems
kaliams ir teatrams ir su gyvenimo
Savininkas išvažiuoja kitur
-ruimais.
Tr todėl parduoda pigiai ir ant lengvi;
Biznis yra daromas dau-

i&mokesčiu.

giausia

su

Atsišaukti i

lietuviais.

OI«*ewskio Banką,
Chicago, III.
3252 So. Halsted St.,
A.

Visi lietuviai rašykitės prie
Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
$1000 ir priegt&m, mokėdami po 30 c. į mėnesi, gaunate
Iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.
Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresui
A. B.

b.

STRIMAITIS,

207 W. 30th

dėlei silpnos sveikatos

Parsiduoda:

Jei nori savo namuose
linksmai praleisti laiką ir

S L.A. Sekr.
N«w York City.

St.(

priverstas parduoti savo dalį
Biznis!
(vieną puse) saliuno biznio.
yra 20 metu senas ir gerai apmokaAtsišaukite
Parduodu pigiai.
mas.
po No. 3159 So. Halsted st., Chicago,

-h#h

jm.

J\

pigiausių
vicuu

parduodam

3252

ir

saliunas:—geroje iieturusu ir kitų fantų apgylenkų,
^vlų,
ventoje vietoje; senai išdirbtas biztkls; pardavimo priežastis: navininko
Parsiduoda

D. M. Sldlevlčla,
Provldence, R. I.
Ji>8 Charles st.,

Chicagos į Petrogradą (Peterburgą)
$64.60.
Kelionė

ima tik

3252 So. Halsted St

ant Išmo-

gyvenkite

pirmame

Chicago.

Rašomos Mašinos.
'Pigiausios

ir

geriaurašomosios maši
noB
w
e
r
i t e r s)
(t y p
"New
American"
už i

"D R A U G A S"
Laikraštis

$10.00.
Jeigu nori turėti drūtį, pigią Ir gerą, rašoj
mąj-į masiną, tai pirk
"New American," o nesigailėsi.
"New American";: ra-*
60
taip gražiai, kaip
mašina, pfrfcta už $100.

skaičiuje

rimčiausiejl ir žymiausieji lietuJamu pavių veikėjai i? rašytojai.
duodama daug žinių iš draugijų ir visuomenės judėjimo. Visi dienos klauyra

yra svarstomi rimtai ir teisinįjjijmai
L
rPrenumerata Amerikoje $2.00 me-

v

tams. $1.00 pusei metų.
Kitose šalyse $:i.00 metama, $1.50 pusei metų.
Pažiūrėjimui siunčiame vienas numeris veltui.
Adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th St.,
Chicago, III.

Jos sistema taip
paprasta, kad kiekvienas,
paėmęs ją f savo rankas. h*, pirmo sykio supranta, kaip su jaja rą-

žyti.
Kataiiogą

PILNAI DARBO VISIEMS.
Kodėl es) nenaudingu, jeigu su ma
žals ISkaščIais gali išmokti gerą ama-

piiBJunciame uzdyką.
Agentams ir perkupfiiar.a,

nuošimti.
Reikalaudami

adresuokite

Rašykite—o gausite
dovanai.

perkant kelias mašinas, duodam
ger$

Sltalp:

LIETUVA PUBLISH1NG

Nosso-

Barber, Hairdresslng lr Manieuring Mokykla, 1202 Penn ave., Pittsburg. Pa. Seniausi ir atsakančiausl
mokykla apielinkėje.
Pasiklausk žinančių.
Mes duodamo visokius darbus Jq
Jleškantiemo.

knv.

gų

kur tik tinka ten gali darbą tupėti lr butl pats ant savęs ponu. Išmokos barzdaskutystės, bnsl Ihiosaa
smulkmenas

1

rašomųjy

mažinu ir visokiu

tą;

visas

3252

koff'o

So.

Halsted

CO.,

str.,

Chica^o,

|||.

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGIMAS!
Męs nec3ame banklerial, bet męs gvaraniuojame Tamstai sučėdymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus.
Vy.

ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus
nuo $30.00 iki
$50.00 už pusę kainos. Truputei} nešiotus nuo $25.00 iki $60.00
ant
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir
brangiau.
ir
dčvėtas
kelinės nuo $1.00 ir
Naujas
truputei}
brangiau*.
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50.
Skrynios ir valyzai.

rams

S.

GORDON,

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

vakare.

LIETUVIU 2EMES KORPORACIJA

aprubežiuot$ skaičių savo Šerų lietuviams, norintiems idėti ni
i tą korporaciją šėro kaina $10. suma gali but ištraukta trumai
ITkėms žemių reikalavima dauginasi ir
mė laike.
Šerų kaina greitame lai
Si korporacija užsiima su pirkinėjimu ir
ke pakils.
pardavimu ukiu ir žemės, setngiasi pastūmėti priekin lietuvių kolionizavimosl ir
jai bus ma
Pasiūlo

nięus

lonu suteikti
ba ūkių.

kiekvienam

reikalingus nurodymus kaslink pirkimo šėru
v

UNITED LAMO & INVE8TMEMT COMPANY
127 N. Dearborn 84., Room 808

JOMAS KŪLIS,

Chlcago,

ar^

157
191
195
196
197

198

976
986
987
1014
1069
1080
1144
1145

1161
1182
1190

Vėsiausi* vieta Chicagoje Tai

MILDA-TEATRAS

Geras

uždarbis.

Turi

gy22nd ir

venti Ohicagoje, aptelinkėje
Leavitt ets.
Atsiliepkite tiktai per laišką, pa
duodami pilnas informacijas apie ii

gyvenimo toje apieliukėje. pas
katine darbo viet^. kaip ilgai tenai
dirbote ir 1.1.
Rašykite antrašu:
gumą

LIETUVA,
Dept.
9252

So.

O. A.,

Halsted St.,

šit.-) Teatru ir daugiausiai žmonių atsilanko, kad čia ir karščiausioje dienoje yra vėsu.
Mat šitas Tecatras turi
gerinusią ventiliacijų sistemą, kurios pripildo jj šviežiu ir vėsiu oru kas minuta.

Geriausiai, greičiausiai ir

Gero vyro. kurisal mokėtų lietuTuri but:
viškai skaityti ir rašyti.
darbštus, energiškas, smarkus, tureli
pažint) tarp savo apieliukė-.i
lietuviu, ypač biznierių. Darbas va

karais.

3138-42 So. Halsted St.
Todėl

Chicagc,
i

III.

pigiausiai
Persiunčia

vą-Rusiją

Lietuir visas da-

lis svieto ir

parduoda
Šifkortes

1

šį Teatrą daug žmonių atsilanko, kad
už 5c imt* gražesnį Teatru,
kaip vidurmicstyje' už 50c.

čia

Kainos šiokiom dienom 5c aat
\ balkono, 10c žemai.
Subatom ir nedėliom 10c bal-

A OLSZEWSKIO
BANKA
3252 South Halsted Si
CHICAGO, ILL

)

Ir da Todėl

Pinigus į

konas, 15c žemai.
Prasideda 7 valandą kas vakaras
Subatomi ir oedėliomi 2 vai. po
pietų.
Jei nori linksmai praleisti valandą liuo-

laiko ir atsivėdinti
tai ateik j

to

į

tumeriu, kadangi

vasaros

karščiuose,

MILDOS-TEATRĄ.

35
15

Lietuviškų Vėlių bei Velnių
Apdaryta.
'.
Karės ^Laukuose
Laikiodiniuko Atminimai
Lietuviškos Pasako* įvairios.
Dalis I
Apdaryta.
Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis II
Apdaryta.
Lietuviškos Pasakos Įvairios, Dalie 111
Apdaryta
Lietuviškos Pasakos vairios.l Dalis IV.

Linksmos
Medicinos

$1.00
$1.25
$1.25
$1-50

x

$1.25
$1.50
$i.25
31.50

.*

..

-r-.

Krautuve

atidaryta vakaraisir Subatjms.

Utaiiiiiikalfi, Ketveriais

South Halsted Furniture House
Teleplione
3224 So. Halsted St.

SIUTĄ

Chicago.

$4.95

;

150

15
25
.20
io
25
40
20
10
.15
.10

siutų visokių spalvų

buvojMu--

1

Dabar

UkUi

I

dįiodąmj.
riij.

j>a 10. lo, 16.50 -tr

pardw>anac

M.m

sirinkimas.

v
*

Taipogi

turime pilną eilę
labai puikių ir dailiai

$1.15

Prekės

nuo

15 iki 30

---

20
iu
16
10

Utarninke, Ketverge,
batoj, Nędėliomis
Ugi pietų.

15

lo

........i....
«...

lo
15

System

Bell

Proza
lo

15

Kančios.
Eilės
Pirmieji žiedai.
Revoliucijos Dainos

y
2912 BreviorėliB
"

2916

"

2917 r?
2918

$1.00
.75
$1.00
.75

70
90
.45
*6

"

"
"

tl.30

'ftaijičjgi "Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimu
spaudų" lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje.
Ągefrtams ir perkupčiams duodame gerą nuošimtį.
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčiame uždyką. arba
siųsdami užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip:

3252 S0. HALSTED ST.,

Išpradžių.

Jusų kostumerio

šaukimas
Bell telefonu sumažins jusų
padavimo išlaidas. Padengkite visą savo pardavėjų plo-

tą šiuom budu, sustaupindanii

pinigų, laiko ir energijos.

Kur jus bututs, koksai

įųs

su

nauda

butų jusų biznis,

irpar&nkumu galite

Patarnavimą.

Bell

linijos jungia 9,000,000 telefonų Suvieir Kanadoje.

Chicago Telephone Company

Pres.

CHICAGO.

ILL

vartoii

Bell

nytose Valstijose

1 LIETUVA PUBLISHING CO.
OLSZEWSKI,

Išlaidas—Teiefomiokite

mo
.15
25
75

BREVIORCLIAI.

A.

Sumažinkite Savo Pardavi-

lo

Akyvi apsireiškimai Sviete.
Apie žemę 1 rKitus Svietus, Jų BuvĮ ir Pabaigų
Apdaryta
Apsireiškimai Atmosferoj arba Meteorologija
Apdaryta.
Biftogija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus
Dvi KelionĮ J Tolimų šiaurę
50c. Apo^'jta,
Gamtos Istorija.

1
——

Chicago, III.

15
.W

•••„••

Keplos

2914
2915

Su-

Bridgeport Clothing Co.

3246-3248 So. Halsted St.

Girtuoklių Gadzinkos
Gyvybė.

'i

1

Storas Atdaras
Vakarais

Salaputris.

ir

*

Musų krautuvėje gausi aprėdytus
sulyg vėliausios mados. Pa6 mua gaĮima gauti visokių vyriškų
aprė4&Įų.

Siaurės

Eilėmis

rudeninių, j
padarytų slitų.
1
doliariu.

——

Sceniška? Vaizdeli*.
Pirmi žingsniai
;
Pono l-'eliso Atsilankymas, Komedija
Prieš Vėjų Nepapusi
Sulyg Naujausios Mados

.•

Proga kornaui gauti beveik dykai I
siutą. Nepraleiskite šitos progos! Pasisknbinkite, kol yra dar geras pa- 5

20
45
10
10
40
20
10
15

Caruso

Komedija

bei

išmokėjimais.

20

Dienos

Nėr.

patar-

rųšies tavoru.
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaitiniais
mėnesiniais

$1.50

>.

Daktaras, komedija
Komedija
Mindaugis, Lietuvos Karalius
Milional Vandenyj
Nastutė, 2 veiksmų Drama
Perskyrų Teisėjas, komedija.

Pinigų

greitu

$2.00
20
15

i

Piršlybos.

musų

kiekvieną užganėdiname

$.150

Migla.

Pietro

męs

navimu ir geriausios

Komedija
Karžygiai
Vyrų Vergija, Komedija
žilė Galvon—Velnias Vuodegon
Drama
922 žmonės.

valstijose Illinois
Michigan Ir Ohio. Kur jis atsilankys
lietuviai gali pas j) užsirašyti laikraščius "Lietuvą" ir "Aruerikos Lietur?'
ir lietuviškas knygas ir jam prenumerata užsimokėti.
Męs už jj atsako
Lietuva Publithing Co
kome

Kūdikiams vežimėlius į (Baby
Garriage's) ir ledaund.- flce
dabar parduodame pigiaus
negu patis už7 juos mokėjome: nenorime, kad mums
ateinančiai ^ašarai
užsiliktų. Dabar pasinaudokite, tai
sutaupysite keliolika tloliarių.
Vieną kartą pas mus pirkęs visuomet
pasilieka
ko>-

Drover 700

737 Katriutės Gintarai
743 Kunigo Gramulos Raštinyčioje
760 Lizdas Naminio Liūto

761
771
773
774
775
787
J27
828
830
831
$32
837
840
867
f 69
871
908
920

Rudens laikas artinasi, su juomi ir šaltis; mušu kraut (t \ o
aprūpinta geriausiais ir gražiausiais pečiais.
Apšildymui kambarių, keleriopos rūšies pečiai didžiausiame pasirinkime.
Taippat kepimui bei'virimui pečiai i- geriausių šios šalie- fabrikų, gvarantuojami gerai kepti.
Ypatingų atydą atkreipiame visų reikalaujančių
pečiaus
j mūsų sujungtą (combination) pečių, kuriame
viengalima
kart kepti ir virti su anglimis ir
gazu, tame pačiame pečiuje,
tuomi pat laiku.
Dideliai parankus pečius,
kiekviename reikale, užimantis tik vieno pečiaus
vietą, geras žiemai ir vasarai. Kaina mažai
augštesnė už paprastą gerą anglimis kūrenamą pečių.
yra

Rox)

NakVyno.

iii

važinėja

REIKALAUJAMA

III.

$2.50

Apdaryta

Keliaujantis Agentas.

Dabar

Chlca8»,

216 Makaro Sapnas.
Apysaka
220 Mu^im Gorkij.
Pasakojimai
%•?<
245 Nam.eJLis ant
VoĮma.,
246
265 Olltipa.
Pasaka
...........
275 Pagal Įstatymus
286 Pasaka apie Kantrią Alenų
287 Pasaka apio Adomų ir
Jievų.
298 Ponas ir Bernas
!
305 Pragaro Atgijimas
325 Raistas—The Jungle.
85c.
Apdaayta ../
327 Revoliucijos žmonės
330 Rymas. Romanas.
$1.25.
Apdaryta
340 Sapnai, pasakaitės
343 Sidabrinis Kryželis
351 Simukas ir Magdutė
...i....
409 žmogus Nepliuškis
485 Pamokslai Išminties ir Teisybės
496 Robinzonas Kruzius.
Morališka Pasaka
600 Akis už AkĮ, Dantis už Dantj
642 Cor.Bilium Facultatis
656 Dekliamatorius
657 Dėdė Atvžiaavo
658 Draugas, drama
:
679 Geriaus Vėliaus Negu Niekad
683 Guminiai Batai. Ii. Nuo Ausies
Lig Ausies
722 Jonukas ir Marytė

1149

"Lietuvos"

CO.,

2895 Bibliją..
4 Alluuina ir Kitos Pasakos.
35 Gyvenlpio Vaizdeliai
126 1&,'Gyvfenimo

islos

pasaulyj.

PUBLISHING

2116 ŽODYNAS Lietuvliikal-Augliškos
kalbos, 439 pusi
$2.00
Kletuis uudimo apdarais
2.50
511-7 ŽiODYNAS Angliškai-LletuviškoB
kalbos, 835 pusi
3.00
Gražiais "Half Morocco" skuros apdarais
4.00
2118 ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškos
kfflb'j vienoje knygoje. Formatas ir apdarai tokie kaip
1*>. 2117. Pusi. 1274
6.00
2119 ŽODYNAS.
Tas pats kaip No. 2118, tik
apdarytas pilnai
(Full Morocco) brangia Morc-r. ekura
7.00

A. 01szewskio Bankoje

fliate ir imkite randa už antrą HiaPuiki ant dviejų
tą.
pagyvenimų
medinė stiib'1.
Vienas fliatas turi
b kambarius, o kitas fliatas turi 4
kambarius.
Gražus, ilgas lotas ant
■98-tos gat. tarp Halsted ir Auburn av.
Olszevvskio Bankas.

visoj

visokių knysų prisiucčlame

"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS:

šifkortes ir pasportus gausite

$1,800.00.

likusius

•Ictuvlų Katalikų Savaitinis
"Draugo" saudarbininkų

ir

Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas.

dienų per

13

vandenį.

Parduodama mūrinis namas prie
Parnell av. ir 36-tos gat., trimi ai<v
-5tais ir užpakalyj medinis, abu laba
$500 reikia jneštl, o likosi
pigiai.
Ats^-'j'tluma lengvomis išlygomis.
*41 reikia A. 01szewskio Bankon, 3262
UŽ

$3.20.

DIDZIAUSIS

Išvažiuoti U

Parsiduoda.-Alėlel silpnos sveika;
tos esiu priverstas parduoti saro dalį
Biznis
(vi^na pusę) saiiuno biznio.
yra 20 metų senas ir gerai apmokaAtsišaukite
mas.
Parduodu pigiai.
l»o No. 315!) So. Halsted st., Chicago,

o

kalną—$3.20.

$3.45, l)ftx ptrlcaat sykiu,

Lietuvą.

į

Sifkortės atvažiuoti iš Archangelsko j Chicagą kaštuoja $71.00

antrašu:

BARGANAS

S serijų

Atvažiuot iš Lietuvos

■

Tį, (mokėk $500,
Patjs
•kejtmo.

LIETUVA
Halatsd ctr.,

So.

Dabar Jau Galima

Parsiduoda dėlei savininko išvažiavimo | Uitą miestą.
Kreiptis antrašu:
Jos. Baris,
C'hicago. 111.
J838 S. Halsted st.,

atsišaukite

o

Reikalaudami adresuokite šitaip:

prieinam? kainą
nauji rakandai (furniture) 4 ruimams.

liną;

75c.,
viską už

ICataliogą Teleskopų, Stereoskopų
uždyką.

už

ir* d*

Kaina

*'e»eBjs.oijo

2

_

_

Parsiduoda:

VOtlHSUOtf

pamatyti
svetimų
žemių
darmiestus,
gražiausius
ius, sodus ir puikiausias
viso svieto vietas, tui nusipirk Teleskopą bu stereoskopais (5 serijos, 174 visokie paveikslai) už pačią

Bell

Telephone Building
Ofhcial 100

;
i

Lietuvišku

KnygyyĮCrauiūvB,

Mylėtojai gerą kningų,
išlavinti

norinti

protą. iriišsimokinti

savo

anglišką, kalbą,

kviečiami

pirktie
Čia

Knygas iš mano krautuves.

gaunama visokios lietuviškos
knygos, taipgi angliškos ir lenkiškos ant

užsaky>-\o.> Scenos mylėtojij rateliai imdami kompletus,
s. v. gauna
papigintu kaina. Krau-

MILŽINIŠKAS

VEIKALAS

adara kas vakaras.

tuve

Iš

kiti} miestų atsišaukusiems,

pasiunčiu katalog.-j dykai. Adrc.:

M. J DAMIJONAITIS
901 W83t 33-rd SI.,
CHICAGO, ILL.

TIKĖJIMU

ISTORIJA

F. P. Bradchulis
Attorney

Visas veikalas sudaro 1086
puslapius gražaus ir

& Counselor at Law

Lietuvis Advokatas

lengvai skaitomo rašto.

30 N. LaSaile St.(
C icago, III.
Siock Eichange Bldgr.. FLooms 1107-1
TelerihoM Frankllu

gais

piešiniais,

kurie

Knyga yra papuošta skaitlinpalengvina skaitymą ir padaro jj

daug vaizdingesniu.
Šią milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant visai eilei kitų mokslininkų, žinomasai visame
pasaulyje

i 17j

6j*. 3112 S. Halsted St„ arii 31-1 j
iciephone Vard* 3150

mokslininkas D. P.

vių kalbon

LIETUVIŲ LIUTERONŲ
AT YDAI.
Iš

3252 So. Haisted Si.,

CHICAGO, ILl.

Įsteigta

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.
PRIIMA pinigus taupinimui
3 procentą metams.

vieno Doliario iki

nuo

didžiausių

sumų ir moka už

juos

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Cliicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir štorus ant lengvų

ismokesčių.
PERKA ir parduodi Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon ibkolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose.

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Sifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus
važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai

biznj vesti.

savo

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus rastus gerai ir pigiai.
PARSAMDO Banl.ines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankojet prie kurios
_

ne

vagis,

ugnis negali prieiti.

nė

gausite niekur,

kol

karė

baigs. Rašykite urnai,
kataliogą.

o

žmo-

šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje.

Tikėjimų Istorija yra

milžiniškiausiu lietuviškai

r

parašytu veikalu toje šakoje.

prisiusime

Knyga

f-

darais,
titulu

111.

yra didelio

formato, gražiais tvirtais

nugara ir kampai
ant nugaros.

ap--

skuros, šonai audimo, aukso

Kaina tiktai $5.00. Sulyginus su veikalo didumu ir jojo svarba, kaina yra be
galo maža.
Kiekvienas skaitantis save apšviestu ir norintis

Į Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems
|
Lietuvoj bei Amerikoj

VIENYBE LIETUVNINKU

buti

Eina |au 30-tus metus.
Prenumerata $2.00 motams; $1.00
pusei metų. Kanadoje 52.50 metams;

šią knygą.

$1.25 pusei metų. Ang lėj, Lietuvoj

pilną apžvalgą visų
seniausių amžių

nuo

galima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti

nepasi-

Chicago,

ras

tikėjimų-religijų,

Lietu-

Saussaye.

gus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažvalgose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikėjimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne-

LIETUVA PUB. CO.,
3252 S. Halsted str.,

Šioje knygoje skaitytojas

de la

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip

Bet męs da turime

keletą lietuviškų liuteroniškų
maldaknygių ir giesmių knygų savo
krautuvėje, ir pas mus dar
galite jų gauti.
Todėl, kurie reikalaujate minetų knygų, tai pasiskubinkite, kol
jų turime, nes šioms išsibaigus, nepo

1893 metuose.

Chantepic
J. Laukis.

pradedant
ir baigiant dabartiniais laikais.

piiežasties europinės karės
negalima gauti jokių kny-

dabar
gų iš Europos.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

tautų

vertė

inteligentišku lietuviu privalo būtinai perskaityti

Ir

kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m.
Pamatimul vieną num. siunčiam dovanai

Knygų katalogą siunčiame

ant pareika-

lavimo dovanai.

J. J. Pauksztis & Co.
|
|

Reikalavimus

Siųskite Antrašu:

120-124 Orand Str.,

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Eankojc atlikti
kus.

Rašykite

savo

Brooklyn, N.

reikalus per laiš-

!

X.

adresu:

A. OLSZEWSKI BANK
Atvažiavusius IS KITUR

MĘLDŽIAME aplankyti

A.

J. G. fflezlaiszkis

OLSZEVVSKI, Pres.

3252 So. Halsted St.,

CHICAGO,

Gcncralis

Banką.

Ir musų

Publishing Company

Tel. Canal 5395

CHICAGO, ILL.

3252 So. Halsted St.,

Lietuva

ILL.

Kontraktorius ir

Namų Statėjas.

2302 S. Leavitt St,

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais
Panedeliais, Seredomis ir
Nedeliomi

ir Subatomis

Pėtnyčiomis

nuo
nuo

ryto iki 1

nuo 9

8
8

po

ryto
ryto

Chlcago

CaaaL 2(11

iki 9 vakaro,
iki 6 vakaro.

LIETOJVIŲ DIENRAŠTIS

pietų.

Phono Drover 5052

Lietuviai

VISUOMENES,

3261 So. Halsted St.,

ti

savo

apielinkos

pažintj
lietuvių, ypač biznierių. Darbas vaTuri gyGeras uždarbis.
karais.
venti Chicagoje, apielinkėje Bridgeporte.
Atsiliepkite tiktai per laišką, paduodami pilr.a9 informacijas apie ilgumą gyvenimo toje apielinkčje, paskutinę darbo vi«tą. kaip ilgai tenai
dirbote Ir t.t.
Rašykite antrašu:
tarp

gerą

LIP2TUVA,
Dept. C. A.,
8t.,
Chicago, III.

5232 So.

NEW

Halsted

CITY SAVINGS BANK

4601 So. Ashland
A.

ave.,

Chicago.

BIERZYNSKI, pres.
Priima bankon pinigus lr moka ?>%.
TTž sudėtus pinigus muaų bankoj duodame feWu knygutę, iš kurios paradyti čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Real Kstate. Perka ir pardio*

GERIAUSIAI PADARO:

Išsamdo bankines
po $2.50 metams.
Parduoda slfkorles lr siunčia pinigus
] visos svieto dalis.
Bankos Valandos: Panedė'ials, fit-

(boxea)

redomis. ketvergais lr subatomis nuo
8 ryto Iki 9 vakaro: nedėllomls, utarninkala ir pelnyčlomis nuo 8 ryto iki
6 vakaro.

Visokiuose reikaluose
Dėlei

suteikia

dykai.

Informacijos Chicagiečiai kreipkitės asabiškal,

o

11

kitų miestų raštų, adresuojant:

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS
3252 So. Halsted St.
Biuro
,

j

valandos

Chicago, 111.

Nuo 8 -yto iki 6 vakj..o. Ųtarninkais, Ketir Subatomis nuo 8 i to iki 9 vakaro.
Nedėliomi nuo D ryto iki 1 po pietų.

vergais

Mum] naujo

Lietuvis

Gydytojas

Ir

3259 So. Halsttd St.,
Gydo visokias ligas

Chirurgas

tos ant neišpainiojamų pamatu ir yra taip taugio« Iraip
Bankinis Uiraklat. Nusipir-

kęs mūsų nai-jo Uradimo bc•: itin» spynij jausiesi saugiau
nejįu kad palicmoną pristatytam prie savo užrakto, nes jos
kitas jokiu bildu nef>lšs atraKaina
kilti? kyt kaip tik
jijs. Nelaukdamas
riit-iti.
pareikalauk nuo mti.Mi pilno
<4 spynų apvalymo su paveikslais; nusistcbžsi
daiinojfK, k.ūp tvirtai tt sausiai jos j^a palarytoa ir picios. Vi praplatinitrą mušą navjo iš-

Piet-rytinis kampas Emerald ave. Ir
33-člos gatvių, 48 pėdos
olotis,
125 pėd. ilgis.
Tinka visokiam
bizniui.
Parsiduoda už $3,500.00
3236 So. Union ave.
Lotas 25x125.
Parsiduoda u.i
$950.00
3012 Emerald ave
$650.00
3020 Emerald avs
$675.00
3024 Emerald ave
$675.00
3040 Emerald ave
$700.00
Parsiduoda ant lengvu išmokės-

61ų.
Ar jg8 žinote, kad šitie lotai, yra
tris sykius verresni už lotus ant Kedzie ave. ir 38-ios gat., už kuriuos ten
moka žmonės po $800.00
A. OLSZEVVSKI BANK,
3252 So. Halsted St.,
Chicago, III.

radimo berakliruu spyna tianetama didelis
tis dovanos. Klausk i tyf.ų.
Uiikut

nijkitt li«t«rfikai
Adrtsuokit Aitaip:

ver-

ouflų iiiakyni?.

SECURITY PADLOCK CO.
648 W. 31 et St. oept. A. CMcagO, III.

raštis,

Moterų

ir

vaikų ligų specialistė

Ofisa3
1725 West 18th Street
Tarp Panliiaa Ir Wood?at,
f fcooc Canal 1203
Valandos:
tt( fc"£0 iki
I vc 1£0 iki

12:00 va! ryta
b:00 vai. vak.

ftcdeaoma
tccfei>tiki 12.-00vaL ryto

Rezidencija
5208 W .Harrison Street
TeL Austin7J/
Valandos:
liktai iki 9:00

kiekvieną r/tj

M0KYK1A

gausite

0

veltui.

OU-KART NEDELINIS LAIK-

TAIPPAT UŽLAIKOMA

RAŠTIS

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve
REIKALAUKITE KATALOGO

m

Rašydami

laiškus

sados adresuokite šitaip:

ir Eitjzdami pinigus vi-

TANANEVICZ PUBUSHING COMPANY

\

"Ateltl6 yra bepartyviSkas Ialk-

D-re Maria Dowiatt-Sass

Vakarinė

GERIAUSIOJE VIETOJE.

LOTAI

"ATEITIS" !

raktines spynos yra padary-

Dienimir

Prekybos
ir Kalbų

8.00.
1.75.
1.25.
7.00.

p&sižiur'jimul vieną nmer}

ChlcavO, III.
moterių, vaiktj ir

Naujas Savaitinis Laikraštis

išradimo be-

l'usei metų
Trims ničnesiams
Dviem mėnesiam
Europoje metams
Praneikito savo adresą,

....

Naujas Išradimas -Spyna be Rakto
Noroitia rakto neiiotia-nėra
kt» nai |)»>neati.

I

"KATALIAmerikos Lietuvių Dienraštis
KAS" paduoda vėliausias žinias npie karą ir
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pilnas indomių straipsniu.
Dienrašti* "KATALIKAS" eina tautiškai krikščioniškoje dvasioje.
DIENRA&ČIG KAINA:
Metams
$5.00.

Dr. J. KŪLIS

Speciališkai gydo limpančias, už■iseiiėjusias ir paslaptingas /yrų lięaa

Rusiškas Dovlerennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, išrandavojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje•Rusijoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon-RuBijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro gerai, greitai ir pigiai. Iškolektnoja dalės, skolas ir pinigus,
paliktus Rusiškuose Bankuose.

informaciją

w

Chicago

Tel. YARDS 1532

vyrij.

J.

da namus lr lotus.

skryneles

Rusiškas
Lietuvos Rejentališkas Biuras

GHIGA63, ILL.

CORNER IStb STRETEf

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis

Dakiarai-Denlistai

Valandos nuo 9 ryto IKi S vakara
Gero vyro, kurisal mokėtų lietuTuri būti
fiškal skaityti 5r rašyti.
darbštus, energiškas, smarkus, turė-

LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 SO. NALSTED ST

DRANGELIS & SAPRANAS
REIKALAUJAMA

DR. A. YUšKA

amcpi'ko;

lr

tarnaujantis jaunimo
reikalams. Tal-

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

Alb

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo
(Knyga

Išrodanti

pina

daugybę įvairiausių

ži-

Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metama, o
85c. pusei metų.

"Ateitį" išlei-linėją bendrovė,

inkorporuota ant 425JOOO. Dabar
laikas užsirašyti "Ateiti". Reikalaukit vieno numerio pažiūrėjimui uždykt*.

SO. BOSTON, MASS.

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams $2.50
„
„
pusei metą $1.23
Adresuokit taip:

Paslaptis Maglkų).

W. B. B0CZK0WSKI

C0.f
visokiems maglkams
Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, {tikėdami
nepatyrusių, savo visus sunkiai
Pa.
ir spiritualistams. Nemažai jaunu vyrukų,
Mahmoy City,
kišenių.
uždirbtus pinigus sukišo J pragobėlio magiko
nusipirk knygą: "PaUžtai nesiduok bent ant toliau savfs išnaudoti,
Ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptis šviesoje
slaptys Magijos
REIKALAUJAMA
atrasite visas monų ir l irtų paslaptis ir jas suknygoje
šioje
mokslo,
Gero vyro, kurisai mokėtų lietuslaptybės ir jų
nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos
prasite,
J namus viškai skaityti ir rašyti. Turi butl
Knyga yra 262 puslapiu, kaina su prisiuntimu 60
darymo budai.
centų. darbštus, energiškas,
smarkus, turėtiktai
dvicentinėm's markėmis. ti
gor:.i pažlntj tarp savo apielinkės
Iš kitų vietų užmokesti galima prisiųsti paeto
,
lietuviu, ypač biznierių.
Adresas:
Darbas vakarais.
Geras uždarbis.
Turi gy-

M. J.

Damijonaitis,

901 West 33rd Street,

::

Chicago, Illinois i

venti
Lake.

Chicagoje, apielinkeje

tiktai per laišką, papilnas informacijas apie il-

gumų gyvenimo toje apielinkeje, paskutinę darbo vietą, kaip ilp;ai tenai
dirbote ir t.t. Rašykite antrašu:

PHCNE YA3C9 2721
TELEPHONF. OROVER7215

Dr. J. JONiKAITiS

Geriausia Akušerka

MEDIKAS IR CHIRURGAS
3337 So. Morgan St.,

Tovvn of

Atsiliepkite
duodami

!

Chicago.

0. Jonikiene

Adresuokit taip:

"ATEITIS"
366 W Broadway,

įSšS?-

Eina jau 25 metai

Utarninkais ir

kulturoB

nių.

>r^uf Cf*-

*1W» SUrC.'

Dr.O.C.HEINE
OBN TĮSTAS

ĮFlSAMtupit 31 !f Se. BiliMut
(Įfililiii lirtiptlikM.) X CHiUM, ILL

!

3364 S. Halsted St.
(Kampas 34 tos)

Chicago, III.

LIETUVA,
3252 So.

Dept. C. A.,
Halsted St.,

Chicago,

III.

MOKYKIS BARBERYSTE8.
išmokiname šio lengvo, švaraus ir greitai išmokamo amato } ko
tiasv trumpas savaites; geriausi Jren-

Męs

Cimai; expertai mokina; Įrankiai suteikiama; darbas kiekvien?m žmogui;
ateikite pamatyti mus arba rašykite

uždyką

'610

gaunamoms informacijoms.
BURKE BARBER SCHOOL,
W. Mcdison et,
Chicago, III.

