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Kares svarbumas yra vis rytuo- sulieti su Italijos kariumene. Bet jie austrus taipgi prie Pantafel ir
tokias austrų viltis gali išnaikinti Leopoldskirchen. Kitur visur ausse; ten vokiečiai tikisi pataisyti
ir
vakaruose
talkininkų kariumene, nuo pietų trų smarkus užpuolimai tapo atviską, ką jie nužudė
ma- besiskubinanti serbams
ten
ir
pa^elbon. mušti, paimtos kelios, nors ir nenepasisekimus Rusijoj,
svarbios austrų pozicijos prie Savediniui
kares
no rasti, ko jiems
Bulgarai užėmė taipgi Serbijos
batun
ir Podgorc.
Prie Marcilamunimiestus Kamonovo ir Valės dalį,
trūksta—maistą ir metalus
lini
nelaisvėn
kopakliuvo
13 aficieesančią prie kairiojo kranto upės
cijos dirbimui reikalingus, o
ir 1,003 austrų kareiviai. Itarų
kiu, dėl bliokavimo Vokietijos pa- Yardar. Ant dešiniojo tos upės
lams teko 3 mašininiai karabinai
krančių, iš kitur gauti negali. kranto serbai apsikasė ir smarkiai
ir
daug amunicijos.
Kaip tik per Serbiją bu.-* pramuš- ginasi. Vokiečiai prie šiaur-rytiPrie Dvinsko dar vis eina smarTuriš
istikro
vokiečiai
Dutas

parsigabenti daug

sau

nežinia,
reikalingu
duosis
pramušti kelią
ar lengvai
gerai
svarbumą
Turkijon, nes jo
todėl
geltalkininkai,
supranta ir
daiktu.

liet

bėti iš visų pusių priešų užpultą
visas
Serbiją talkininkai siunčia
nors dėl to
atliekamas pajiegas,

frontą vakaruose
apsilpnina
suir ten jų pirmyn žengimas
Bet, kad užpuolimui
menkėjo.
savo

Serbijos ir vokiečiai su austrais
tai
daug kareivių turėjo paskirti,
ir vokiečių frontas lygiai vakaruose. kaip ir rytuose, tapo taipgi apten
silpnintas, todėl ir vokiečiai
o kaip
neįstengia,
toliau nužengti
kur juos priešai stumia atgal.
vis
Į Saloniki talkininkai siunčia
daugiau kareivių, ten daugiausia
Prancūzija.
siunčia
kariumenės Saišsodintos
Apart
lonikuose, ant artimų, Italijos laikareivių

taiki.nnkų kareivių,

o

nes,

Jeigu
Francuzija serbų

komų, salų sugabenta jau

buk

jj nuo mūšio lauko pasiuntė Nuo Francuzijos Vokietija tuAmerikon, visokiais dorais ir ne- rėtu gauti rytinį Francuzijos padorais budais trukdyti iš Ameri- kraštį, kur dabar yra Francuzikos gabeniuVą talkininkams' amu- jos stipriausios tvirtovės.
Nuo Rusijos turi but atimtą
nicijos.
Lenkija, kuriai gal galima butų
duoti kokią-nors autonomiją, arba
ją prijungti prie Austrijos, arba
Lenkiją turėtų valdyti Vokietija
su
sykiu
Austrija.
RUSAI VĖL UŽĖMĖ BUKOVIdar daug darbo tu[Kaizeris
NOS SOSTINĘ.
nių rubežių Serbijos peržengė
rės, kol jam pasiseks priversti
nojų. Francuzų ir serbų kariu- kus mūšiai be svarbesnių pasek- Londonas. Rusų kariumcnė vėl talkininkus taikintis
panašiomis
menė susijungė krūvon ir susirėmė mių ; kariumenės mušasi veik vis užėmė Bukovinos sostinę, miestą
Talkininkai niekuoišlygomis.
Vokiečiams Czerno\vitz. Sakoma, kad pastasu bulgarais į pietus nuo Strum- tose pačiose vietose.
met su tokiomis išlygomis nesunicos ir juos atgal nuvijo. Tal- pasisekė išvyti rusus iš Schloss- rieji rusu pasisekimai Galicijoj
tiks—apie tai nėra ko nei abejokininkai nužengė jau giliau Ser- berg ir paimti Illukštą, priešais prie upės Stripa privertė austrus
ti].
bijoti, negu bulgarai tikėjo, ir ne- Dvinską. Už tai Kuršėj rusai nuo apleisti tą svarbų strategišką
užilgo reikia laukti didelio mūšio jūrių išsodino ant kranto gana punktą.
LENKAI
JAU RŪPINASI
jų su nuo šiaurių besiveržiančia skaitlingą žemės kariumenę ir j sios žinios teisingumą* nu rodo 'LENKIJOS KONSTITUCIJA.
austro-vokiečių kariumene; nuo to, traukia prie Rygos, bet kaip Bcr- kitas telegramas iš Odessds, kuris
Lenku
Haaga, Hollandijoj.
lino raportas praneša, neįstengė praneša, kad rusai atsisakė nuo
kaip užsibaigs tas mušis, paeis
Tautiškasai Komitetas Yiennoje
savo
ištodėl
vėl
ant
pirmesnio
sumanymo
tolesnis karės l>ėgis Balkanuose. atsilaikyti,
sugrįžo
Rot, kaip užtikrinama iš kraustyti viską iš šiaurinės dalies renka parašus naujam sumanyTalkininkai atmušė visus bulgaru laivų.
mui, sulyg kurio turi buti išdirbužpuolimus prie Krivolak ir traukia Petrogrado, ant visos rytinio fron- Besšarabijos.
ta Lenkijos konstitucija.
Tuomi
to
ir
linijos vokiečių
serbams pagelbon prie Uskub.
austrų gilyn
sutverti
tautišDIDESIŪLYMAS
rengiamasi
lenkų
GREKIJAI
\'okiečiai ir austrai stato visas pa- Rusijon lindimas tapo sulaikytas.
kuri rūpintųsi reikalais
ką
LĖS
SALOS.
tarybą,
jiegas pasipriešinimui, kad serbų Manoma, kad patįs vokiečiai jau
Londonas." Anglija formaiišku neprigulmingos Lenkijos.
kariumene negalėtų krūvon sueiti netiki, kad j stengtų pereiti j kitą
ir paimti Dvinską įbudu pasiūlė Grekijai didele salą
su
traneu/.ais, bet tas jau atsi- Dauguvos pusę
Cyprus, jeigu Grekija stos talki- VOKIEČIAI ARTYN PRIE
tiko, nors dar nežinia, ar ir su- arba Kvgą.
RYGOS.
Ir vokiečių laivynas Ualtiko jū- ninkų pusėj.
jungtoms talkininkų pajiegoms paiš
trečia
eilės,
Cyprus
yra
Londonas.
Yon Ilindenburgio
siseks jveikti sujungtas austrų, vo- rėse negali padėti žemės kariitSi-ilyg savo didumo, sala Vidur- armija, kuri nori paimti Rygą,
nes
laivams
iš
išir
menei,
kariumekiečių, bulgarų
portų
turkų
veržemio
ir

kelias,

kijos galės

ioo.ooo

Iš Kares Lauko.

jūrėse
guli apie 90
sueis. eiti neleidžia Baltiko jūrėse esannuo Mažos Azijos pakraščio.
stų
tas nepasisektų, tai manoma ti anglų povandeniniai laivai. DaJi užima apie 3,584 bertainines
kari u menę nuo Balkanų pus- bar jie paskandino didelį vokišką
didumo ir turi arti

kuomet

jos

krūvon

siunčia net pusę miliono. Vokie- salio pergabenti kitur ir pastatyti skraiduolį Prinz Adalbert. } pietčiai vienok tiki, kad užstojus žie- ar prieš austrus, ar prieš vokie- ryčius nuo Rygos vienok vokiečiams pasisekė užimti Repe. Apiemai, anglai indiečių, australiečių čius. Vokiečių kariumene dar su
atrikobet
bulgarais nesusijungė,
pagel- linkėse Rygos eina smarkios artiir egyptiečių, o franeuzai
bon
frontan
dalis
tur- lerijų imtynės, bet, kaip iki šiol,
bulgarams atėjo jau
kareivių negalės

angl. mylias
gyventojų.
lis gyventojų yra

karės salą valdė Anglija sulyg sutarties su Turkijos sultanu, bet
karei prasidėjus Anglija paėmė

niškų
be svarbesnių pasekmių.
Smarsiųsti, nes Balkanų kalnuose jiems kų kariunienės, vedama vokiečių
šią salą visiškai.
kus
dar
vis
eina
artilerijų mušis
bus peršalta, todėl tie šiltų kraštų aficierų.
Grekija tačįaus
Serbai palengva savo sostinę apielinkėse Medem, j šiaur-ryčius siūlymą atmetė.
kareiviai negalės daug padėti, pritruks krausto iš N iš kiton, saugesnėn nuo Zarasų. Mušvj prie Illukštos
pildys vien ligonines ir jų
tinkamiems ir žiemą
žeistiems kareiviams.

karėje
Ar

vieton,

su-

nes

visos kiečiai

vokiečių viltįs išsipildjs, tai jau

rytų.

kitas klausimas.

menę

nuo

prie

XiŠ artinasi

šiaurių,

o

Austrai traukia

prie

bulgarai
savo

vonuo

kariu-

vokiečiai nelaisvėn paėmė 18 rusiškų aficierų ir 2,040 kareivių ir
10

mašininių karabinų.
Oginskio kanalo

Prie

Didesnė dagrekai. Iki

300,000

ši

talkininkų

pa-

RUMANIJA DAR VIS
SVYRUOJA.
Rymas. Čia ateina žinios iš

vokiečiai Bucharesto, kad Rumanijoj eina
Montenegro rubežių.
atmušė
smarkius
kad
krūkariumenė
bombardarusų
užpuolimus dideli ir karšti ginčai dėlei klauserbų
negalėtu
Talkininku laivynai
ir paėmė nelaisvėn 2 aficieru ir
ir
von
su
rods
miestus
sueiti,
simo, ar Rumanija turi stoti kaneskaitlinga,
vo Bulgarijos pajūrių
Prie
bet
300
narsia
vorcn.
Vienas iš laikraščių, prievienok
kareivių.
nepaprastai
blogo
Čartoryisk
Montenegro
kaimus, daugiausia
kiečiai
atikuriai
attopaveržė
kariumene,
rusų pozicijas.
pasisekė jau
šingų valdžiai, nuėjo net.
Bulgarijai

pridirbo Turkijos
Pirmutinės mušti kelis austru užpuolimus.
Caras
išleido manifestą, kuDedeagač.
kazarriuom
leidžia iždo ministeriui užbombos puolė į kariumenės
Grekija nors atmetė Anglijos paužtraukti ant 6% pames ir jas sugriovė ir griuvėsiai siūlymą už salą Cyprus stoti tal- sieniuose
Išgriauta | kininkų pusėn prieš turkus ir vo- lūkanų milžinišką paskolą $2,750,už»"rė daug kareivių.
taipgi geležinkelio stotis ir daug kiečiu s, bet ji netrukdo talkinin- 000,000. Klausimas tik, ar gaus
kitų triobų. Užmušta laike bom- kams rinkti savo kariumenę Gre- svetur tiek pinigų, o Rusijoj tiek
bardavimo suvirsimi tūkstantis ka- ikijai priguli nčiame porte Saloniki, neras, nes ir turinti juos pakavoreivių. o daug daugiau sužeista. nes stojimui prieš, karaliaus gimi- jo ir į neištikimas paskolas jų
Kariški laivai bombardavo taipgi nės norus, pasipriešintų tauta, o nedės ir už taip dideles palūkaportą Lagos. Išsodinta nuo laivų prieš tautos norus ir karaliui stoti nas. Anglija ir Prancūzija geriau
karittmenė perkirto Bulgarijos ge- yra pavojinga, tauta baudžia prieš už Rusiją finansiškai sutvarkytos
ležinkelio liniją iš Ciumurdin j Sa- i jos norus stojančius valdonus. ir turtingesnės, o vienok su dideloniki ir tokiu budu apsunkino Grekija yra franeuzų, anglų ir ru- liu vargu Amerikoj gavo vos ketbulgarams įsiveržimą j grekišką sų sutverta, bet ne vokiečių, todėl virtą dalį Rusi jos j ieškomos paMaeedonijos dalj, ką, be abejonė.s, 'grekai pritaria labjau savo gera- skolos.
Bulgarija darytų, jeigu Grekija laAnt vakarinio karės fronto nieBulgarija reikalauja, kad
bjau susiartintų su talkininkais. Grekija su ginklu pasipriešintų so- ko svarbesnio neatsitiko; iintvnes
Iš Juodųjų jūrių Bulgarijos pa- dinimui savo porte svetimos ka- eina vis tose jau vietose be svarkrantes bombardavo rusiškas ka- riumenės, bet Grekija nedrįsta besnių pasekmių. Giriose Givenriškas laivynas.
Pietinėj Rusijoj stoti prieš talkininkus. Dėl to tai chy francuzai pereitą savaitę atprirengtos yra trįs žemės armijos, didinasi vaidai tarp Bulgarijos ir mušė 8 smarkius vokiečių užpuokurios bus Bulgarijon pasiustos ir Grekijos, ypač kad ir talkininkai limus.
Vokiečiai mėgino veržti
atitrauks, jeigu ne visą, tai bent 11110 Grekijos pareikalavo atviro nuo francuzų jų pozicijas ant kaldalį kariumenės, besiveržiančios atsakymo, su kuom ji mano lai- vos Xo. ijo, bet francuzų artiAnglija pagązdino net lerija vokiečių eiles išskirstė ir
Serbijonr ir besistengiančios sulai- kytis.
kyti traukiančias nuo pietų ser- bombardavimu Grekijos pakrančių nuvijo juos atgal j jų
grabes.
bams pagelbon franeuzų ir anglu ir išnaikinimu jos laivyno, jeigu Champagne distrikte eina dabar
karnimenes.
mėgintų stoti prieš talkininkus. vien artilerijų imtynės. Vokiečių
Kol su didesnėmis talkininkų Taigi aišku, kad Grekija ilgai svy- užpuolimai
prie Tahure ir Bois
ruoti
bet
en
turės
Haclie
pajiegomis nesusirėmė, bulgarams,
negalės,
pakrypti
tapo atmušti. Francuturkų paremtiems, gerai sekasi, ar vokiečių, ar talkininkų pusėn. zai išmetė vokiečius iš jų pozicijų
nes serbai smarkiau priešinasi nuo Rusija nuo Rumanijos
pareikala- tarpe kelių tarp Letrey, Gondrexšiauriu j jų kraštą įsiveržusiems vo, kad ji per savo teritoriją per- on. Amencourt ir Beillon.
Prie
vokiečiams ir austrams, tai prieš leistų Bulgarijon rusišką kariume- Souchez francuzai buvo
užėmę dabulgarus mažai kareivių galėjo pa- nę. Toji išsyk nesutiko, bet viena lį vokiečių grabių, bet paskui vosivyti.
Bulgarams sekasi, nes ilgai priešintis negalės, turės ar- kiečiai jas atgal atgavo.
jittns priešinasi mažos serbų pa- ba išpilydti Rusijos reikalavimus,
Anglijos karalius išleido i tautą
ji^oj.* jiems sekasi, bet nežinia, arba pasipriešinimui susidėti su atsišaukimą, reikalaudamas jaunų
ar taipjau
seksis, atėjus franeuzų Rusijos priešais.
Po to karavyrų kariumenėn.
H.ir anglų kariumenėms. Pirmas su
Italijos kariumenė smarkiau ver- liaus manifesto atsišaukė 300%
jomis bulgarų susirėmimas jiems žiasi Austrijon, kad tuom priver- daugiau norinčių kariumenėn
panepasisekė.
tu? ją atšaukti iš Serbijos kariu- stoti. Jeigu taip čia eis ir
toliaus,
Po smarkiam mušiui
bulgarai menę ginti loctią kraštą. Italijos tai Anglija gal apsieis be priverfšv-jo serbus iš miesto Uskub, kariumenė smarkiai pirmyn
žengti stino kariumcnėj tarnavimo jos
esančio prie geležinkelio
tarp Sa- pradėjo ant viso fronto nuo jūrių piliečių.
loniki ir N iš. Sulyg
austrų pra- iki Alpų kalnų. Ji per šturmą paNew Yorke areštavo du vonešimo, pietinė Serbijos armiin ėmė tvirtovę ir
miestą Goritz. To- kiečiu-aficieru Robert Fay ir Walyra dideliame pavojuje; todėl, ka!
jkiu budu dabar ilalai turės jau ter Scholtz. Juos nužiuri, kad jie
ji nelaisvėn nepakliūtų, manoma .itvirą kelią j Triestą ir j
Istrijos priguli prie suokalbininkų, pasiųsją laivais Italijon pergabeni ir provinciją. Alpų kalnuose
italų tų Amerikon vokiškos valdžios išduotame

k

Įdėjams.

taip

li, kad grasino Rumanljos karaliui, jog tauta sukels revoliuciją,

jeigu
P-'sėj.

valdžia

Didelį

nestos

talkininkų

neužsiganėdinimą

Ru-

ma, kad didelis skaitlius trancuzų kariumenės dar plaukia j Sa-

priešais, kalbama sekančiai:
Vokietija turi gauti dideli pini-

talkininkų ;
atlyginimo turėtų
užmokėt Francuzija. Atlyginimo
didumas turėtų l)uti taip didelis,
kad talkininkai,, mokėdami jį Vokietijai, butų priversti sumažinti savo išlaidas ginklavimuisi ir
tuomet Vokietija butų "saugi nuo
savo kaimynų užpuojimo."
didesnę dalį

3252 So
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KARALIUS

Į Adalbert kliasos skraiduoliai
šarvuoti skraiduoliai, turinti

ŠAUKIASI

ŽMONES.

Londonas.

Anglijos

Jurgis

išleido

kimą į

visus

savo
savo

damas juos, "kad

karalius

vardu atsišau-

žmones, raginjie liuosu savo

pėdas ilgio
1110.
Įgula
vių.

yra

393
ir 8,858 tonų išnasususideda iš 557 jūrei-

Vėliaus vokiečiai oficialiai
tvirtino šj pranešimą.

pa-

kariuinenėn, nes anglų
armijai reikia vis daugiaus ir
SERBAI SULAIKĘ
PRIEŠUS.
daugiaus vyrų. Karalius išreiškė
pasitikėjimą, kad praeityj anglai Londonas. Vėliausios žinios
stodavo petis-j-petj, kuomet tau- praneša, kad serbams pasisekė sutai gręsė pavojus, tai taip ir da- laikyti teutonų veržimąsi šiaubar anglai atsilieps ant savo ka- Irinėj Serbijos daly j;
bulgarų pirraliaus pakvietimo. Karalius sa- mynženga apielinkėse Valės
tai])
kė, kad karės galo dar nematyt ;pat tapo sulaikyta, o toliaus j
ir reik vis daugiaus žmonių, kad pietų?, kaip jau vakar buvo
pranešta, franeuzai sulupo
i^yti pergalę.
bulgarus.
Mušis atsibuvo j pietus nuo
bulgariško
miesto Strumnica, kur
VOKIEČIAI PAĖMĖ
noru

stotu

franeuzai

pasitiko 3 bulgarų divizijas (36,000 vyru: užvirė
paLondonas.
Vokiečių oficialis siutusiai smarkus mušis, laike
pranešimas spalio 25 d. paskelbė kurio
bulgarai

ILLUKŠTĄ.

tapo visiškai

sekančiai:

mušti ir jų
"Į šiaur-vakarius nuo Dvinsko leido atgal
m u su kariumenė išsodino
priešą euzai seka
iš jo pozicijų
prie Šlossbergo ir dami užeiti
paėmė įlinksta šturmu.
Rusai kariumenei,

•paliko

mušu

2,940 vyrų ir

ranoviči

musų kariumenė, po
smarkaus, netikėto atako vakar

VOKIEČIAMS.

Petrogradas.
loirkus.
Italai taipgi, sakoma,
Laikraštyj Novoje Y remia tilpo pranešimas,
calyvaus Balkanų expedicijoj.
kuriame atsakoma ant vokiškų
VOKIEČIŲ SAPNAI APIE profesorių "manifesto," paskelbto prieš keletą savaičių.
ProfeTAIKOS IŠLYGAS.
soriai
buvo
padavę, tarp kit-ko,
Berlinas. Vokietijoj labai Įtekkad viena taikinimosi išlyga yra
mingose ir augštose valdiškose
sferose pradedama vėl daug kal- ta. kad Rusija turi atsisakyt nuo
bėti apie karės užbaigimą ir apie tų žemių, kurias dabar užima vosusitaikinimą. Vienas iš augs tų kiečių kariumenė. Novoje Y remia sako, kad tuomet Rusija atvaldininkų, kurio vardo nepaduodama, net išsireiškė, jog galima lygins sau šituos nuostolius atėmimu žemių nuo vokiškų pavaltikėtis, kad esą ateinantį pavasari galima tikėtis karės užbaigi- dinių Rusijoj. Yokicėiai turi Rusijoj milžiniškus žemės plotus, ir
mo.
valdžia
pradėjo juos sukvestruoti.
Sulyg to, kokiomis išlygomis
Vokietija norėtų taikintis su savo

nuo

A.

rankose 18 aficieriu.

su-

divizijų likučiai pasii Strumnica.
paskui juos.

nugin-

iš šono tai

bulgarų

l;ran-

kuri Įsiveržė giliau
ir perkirto
geležinkelį

Serbijon

10

IS AMERIKOS.

užgriebė vokiečių pozicijas netoli
Ekimoviči, Odokporčina, Noviki
ir Nagornia.
Tą dieną męs paėmėm nelaisvėn 85 vokiškus aficierus ir 3.552 kareivius, taipgi
užgriebėm 10 kulkasvaitlžių ir 1
kanuolę.
"Užgriebę vokiškas ir austrų
pozicijas, męs jose atradome rezervuarus, pilnus nuodinančių gaDAUGIAUS PAGELBOS
matomai vokiečiai rengėsi
zų;
SERBIJAI.
pradėti mus atakuoti su troškiAtėnai.
Talkininkai išsodina nančiais
gazais."
Salonikuose vis dauginus savo
kariumenės.
Apart to praneša- RUSŲ "ATSILYGINIMAS"

to

Advertising

$2.00
$2.50
$3.00

kulkasvaidžių." į tarp Salonikų ir Xišo.
Francuzų
Rusų oficialis pranešimas pri- nuostoliai laike šito mūšio,
kaip
pažįsta, kad vokiečiai paėmė sakoma, buvo menki.
1 Unkštą.
Kaslink likusios dalies fronto,
SERBŲ KARALIAUS
tai vokiečių pranešimas skelbia,
ATSIŠAUKIMAS.
kad rusų atakai buvo visur atIš .vokiškų
Rymas.
šaltinių
mušti ir kad vokiečiai dar už- pranešama,
kad
Serbijos
senas karalius Petras
išleido i
pasiekė Olai, kuris yra pusiauke- gi iebę nelaisvėn prie Yygonovsko
ežero 300 vyrų ir netoli Komoro- savo žmones
Iš
ir
sekančią
lėj tarp Rygos
prokliamaMintaujos.
cija:
kitos pusės, apie 45 verstus j piet- vo 458 vyrų.
"Senatvė
ištrenkė
man
-ryčius nuo Rygos, vokiečiai vėl
SMARKUS
MŪŠIAI
iš
mano
ginklą
ir
bomkuriAŠ,
pasiekė Dauguvos upės
rankų.
sai buvau išrinktas
LIETUVOJE.
barduoja geležinkelį tarp Rygos
jusų karalium,
neturiu
ir Dvinsko.
jau
sveiPetrogradas.
oficialis
Vokiečiai, matomai,
(langiaus
Rusų
nori apsupti Rygą pusiauračiu, pranešimas, tarp kita ko, kalba ■katos, kad galėčiau vesti savo
perkirsti kelią tarp Rygos ir į apie smarkius nuišius apie Zara- armijas mūšyje ir ginti tėvynę.
"Aš likau tik
Dvinsko ir tuomet atskirai paimti sus ir Vilniaus gubernijoje sesilpnas senis, kuris
kančiai :
ir vieną ir kitą.
nepajiegia padaryt nieko dau"Artilerijos mušis nepaprasto giaus. kaip tik palaiminti SerbiSVARBUS RUSŲ LAIMĖsmarkumo siautė visą dieną va- jjoN kareivius, ygventojus, moteBet aš .pri.-iekiu,
kar netoli kaimo Medem, į šiaur- ris ir vaikus.
JIMAS.
kad jeigu šis naujas įsiveržima.*
Londonas, Labai svarbių lai- -ryčius nuo Zarasų. 1 rytus nuo atneš mums
ežero P' it ir j pietus nuo Drisvevardą užkariautos
mėjimų rusai įgijo centralinėj
tautos, tai aš nepergyvensiu šitos
tos ežero (Kauno
užgub.) męs
dalyj savo fronto apielinkėse Banelaimės, bet aš taipgi mirsiu syranavičių; didelis skaitlius belais- griebėm keletą kaimų po sunkaus
su savo tėvyne."
mūšio. Netoli kaimo Duki, j va- įkiu
vių ir kulkasvaidžių. taipgi ir kakarus nuo Pastovių (Yiln.
gub..
nuolių, tapo iš vokiečių užgriebta.
Rusų oficiali s pranešimas apie tai Į rytus nuo Švenčionių) mūšiai
atsinaujino ir kaimai nuolatai eina
kalba sekančiai:
"Distrikte į piet-ryčius nuo Ba- iš rankų j rankas."'

manijoj sukėlė žinia apie tai, kad
Saizburge, Austrijoj, suareštuota
Michael Cantaouzene, buvęs Rumanijos premieras, grįžtantis is
Prancūzijos per Austriją Rumanijon. Pas jį buk rasta laiškai,
adresuoti vadui konservatyviškos
partijos Rumanijoj.

ginį atlyginimą

In United States
To Canada and Mexico
To all other Foreign Countries

(OCTOBER) 29d'., 1915 M.

prasimušė į Bezzeca sprogdinti dirbančias talkininkams gijos, būtent, pakraščiai upės
ir
užėmė
klonį
kalvį prie Concei amuniciją dirbtuves ir laivus, ga- Meuse su tvirtovėmis ir Namur;
klonies. Prie Col de Lana italams benančius
amuniciją Europon. Vokietija tuomet sutiktų palikti
teko du austru fortai.
Sumušė Kaip sakoma, Fay prisipažino, Belgijai jos ncprigulmybę.

Kare.

Yearly Subscriptioa

under Act of March 3rd, 1879.

kariumenė

Dideji

Publishad Pridays at Chieago, III.
rates:

LIETUVA

-.

VOKIEČIAI BANKIERTAI
PRIEŠ VOKIEČIUS.
New
SERBAIS.
York, N. Y. Kadangi vokiškas
laikraštis Xc\v Yorko
kariumePrancūzų

FRANCUZAI SUSIVIENIJO
SU

Paryžius.
nė, išsodinta

Salonikuos?, laimėjo

Staats

Zeitung

nepaprastą pasisekimą, kuomet ji puolė

ant

simarkiai

skolinusių

užsi-

talkinin-

susijungė su serbais prie Krivo- kams pinigus vokiškos kilmės
lak.
Bulgarų kariumenė buvo bankierių, tai tie pakėlė smarkų
atakavusi
trimis
koliumnomis, protestą prieš jų vadinimą vokuomet franeuzų kariumenė, drą- kiečiais (greičiau jie yra žydai,
siu manevru užlaužė
bulgarų de- bet ne vokiečiai) ; jie sako, kati
šinjjj sparną, o serbai tuom pa- jie yra amerikonai. Xors jie yra
čiu laiku smarkiai užkontr-ataka- vokiško paėjimo, bet nieko benvo
bulgarus išilgai visą frontą. dro su volyečiais turėti nenori,
Bulgarai neišlaikė ir pradėjo grei- nes >ie pasirodė barbarais, kurie
tai trauktis atgal j
Strumnitzą; su laivu Lusitania nužudė daug
ir
serbų
franeuzų kavalerija ti'o- amerikonių motei vi ir vaikų.
jaus pradėjo juos vytis. Prie Piro t
bulgarai tapo sulaikyti.
MOTERŲ BALSAVIMO
TIESOS ATMESTA.
ITALAI

PAĖMĘ

Rymas.

GORITZ.

Atvykusieji

Jerscy City, N. J. Atmesta
Ryman referendumu pripažinimas mote-

štabo aficieriai pranešė, kad Go- rims balsavimo tiesti.
Moterims
ritz, stipriausia austru tvirtovė ant priešingų balsų paduota ūj.ooo

italų fronto,

esanti

jau

Oficiališko
patvirtinimo
apie tai dar negauta.

užimta.
vienok

daugiau. Mat Xėw Jersey valstijoj laug yra vyrų. priešingu
moterimi.

BULGARAI PAĖMĖ

NELAIMĖ KASYKLOSE.
USKUBĄ.
Londonas. Pirmas didelis muButte, Mont. Granite Mounšis tarp bulgarų ir serbų buvo už tain Mine kasyklose
expliodavo
apval lymą svarbaus serbų miesto 500 svarų parako.
Expliozija
l'skub. Serbai mušėsi despera- užmušė 14 darbininkų, o 8 suntiškai, bet bulgarų daug stipres- kiai sužeidė.
•

nės

jiegos apveikė serbus;

po

smarkaus mūšio, kuris, sakoma,
VĖL UŽMEGSTA RYŠIAI
buvo gal desperatiškiausis mušis
SU MEXIKA.
visoj karėj, bulgarai užėmė Us- Washington D. C. Lyguti SuPetrogradas. Pranešama, kad kubą; serbai gynė kiekvieną pėdą vienytų Valstijų, kaip ir ispagen. Rennenkampf, kuris padarė žemės ir nuostoliai, sakomr
yra niškų Pietinės \merikos repubnelaimingą įsiveržimą į Prūsų labai dideli iš abiejų pusių.
likų valdžios pripažino tuomtarLietuvą karės pradžioje, kuomet
piniu Mexikos reptiblik* s prezižuvo ten daugelis rusų kariumeNUSKANDINO VOKIEČIŲ dentu Carranzą ir pripožmo jo
nės, šiomis dienomis išėjo į "otSKRAIDUOLĮ.
valdžią. Kadangi Carranzą pristavką," vadinas, \ i^iškai paliuo- Petrogradas. Anglų submari- į])ažino iv nedalyvavusios l'ansuotas iš kariumenės. Buvo
ėjęs nas, operuojantis netoli Liepo>i k<>!ifereneij>>j rcgandas, buk jis buvo atiduotas po jaus, užpuolė ir nuskandino vot'olumbia ir Niearagua.
karišku teismu už nepasisekimus ,kišką
Prince Adalberto tai. be
GEN. RENNENKAMPF ATSTATYTAS.

[Amerikoni—:

įpublikos

Antra išlyga—Vokietijai turi
skraiduolį
but sugrąžintos visos jos kolio- Prusuose ir tapo
sušaudytas, ta- kliasos. Apie tai skelbiama ofi- jpažjs
nijos ir dar pridėta tula dalis Bei- čiaus tas, matyt, buvo neteisybė. 'ciališkame rusų pranešime. Prince k<*s.

abejonės, jo valdžią prikit"S ispaniškos rtpubliValdžios republikų: Ar-

i."

£entinos, IJrazilijos, Chili,
guay, Bolivios, Kolumbijos
caraguos,

jkt

savo

Uru-

prašymu Suvienytu Valstijų amMorgenthau, kuris
prašė
pasiuntinius
Turkijos valdžios išleisti

Carranzos norinčius Amerikon iškeliauti
Elisco Arredondo notą, mėnus.

vVv"ashingtone padavė
nt stovu i

liiuosai gali patilpti apie

ir Ni- basadoriaus

skirti
rių.

pranešė,

Mcxikon

Zveni^orod

ambasado-

Kaip sakoma,

Washington,

D. C.

(Maskvos

giib.)

Kaimiečiai iš Nazarevo kaimo

jog

savo

ŽALIAI.
Žuliu miesteli^ beveik visas iš**
degęs, sugriauta ir g*$i' Ža-diu
a

ar-

pripažįsta
Carranzos valdžią.
Suvienytos GINKLUS VIEN CARRANZAI
GALIMA GABENTI.
(Valstijos pažadėjo neužilgo pakurioj

15,000 pa-

Ibėgėlių.

rinko

pabėgėlių

džiovintų grybu

nuro

su-

KAUNAS.

vių.

Preziden-

Mexikan pretas \Yilson išleido
padavadijimą,
zidentas mano pasiųsti dabartinį
kuriuom u/.d raudė gabenti McxiChili
ambasadorių
rcpitblikoj, kan ginklus ir
amuniciją kokiai
Henry Prather Fletcher. Prieš tiors
revoliucijonierių partijai, bet
paskyrimą ambasadorių į Chili leidžia
gabenti vien Carranzai.
ji- advokatavo mieste Chambers- Tokiu budu Villa ir
Zapata turės

^ikalojcvsk (Samaros gub.).

Kaunas i>er paskutinius mušius
aliai

nukentėjo. Daug namų
Daugiausia kliuvo

Nesenai kaime Bolšaja Glušica
griauta.
atsibuvo susirinkimas, kaip pri-

žiūrėjus pabėgėlius, kuriuos čia
valdžia paskyrė.
Susirinkimas
nutarė išrinkti speciališką deputaciją, kuri turi pasitikti pabėgėlius, jiems prie kaimo besiartinant.
Kaime tuom tarpu bus prirengti pietus. Nutarta Įsteigti biurą suradimui pabėgėliams darbo
ir padaryt visą eilf
pasknitų, kati
'ms su vietisupažindinus pa
nio gyvenimo i. yg-oitlas. Nutarta
taipgi išaiškinti klabamą, ar negalima butų pabėgėliams suteikti
po šmotą žemės iš valdiškųjų žemių, kad duoti jiems progą užsiimti ukininkyste. Pabėgėliai galėtų naudotis šita žeme iki karė
pasibaigs, kaipo tos žemės aren-

burg. Pa., paskui tarnavo ant Carraiuai
pasiduoti, nes revoliuFilipinų salų. ujoj m. jis buvo
cijos palaikymui pritruks jiems
antru sekretorium prie Suvienyginklu ir amunicijos, ko Mexikoj
ti! Valstijų pasiuntinio ant salos
negaus pakaktinai.
Kubos.
AUDRA.

RUSIJOS UŽSAKYMAI.
New York, N. Y.
Rusija da- Dennison, Texas. Spalio 18 d.
bar amunicijos ir ginklų užsa- siautė čia audra su debesiu prakymus nepaveda vienai Ameri- plyšimais, kurie daug nuostolių
kos firmai, bet paveda keltoms. pridirbo viduriniame Texase ir
Dabar liradley Construction Co. Oklahomoj. Daugelyj vietų itžvanduo nuplovė komų dirpavesta padirbti už 50 milionų tvinęs
išnaikino
ir
vas,
tukstanėius
ir
kailoliariu milioną karabinų
medvilnės.
Vandito
"bale'ų"
upėj
nuolių kulkų. Dirbdina taipgi
Red River pakilo 13 pėdų augvia naujus, naujo typo
mašini-j
nius karabinus, Amerikoj išraš- ščiau paprasto paviršiaus ir nu165 pėdų tilto per upę
ui-. kukius vienas kareivis lengvai plėšė
Missouri plotą. Geležinkelio pyVVoolen
nesti.
\merican
gali
limai tapo nuplauti, daugybė tiltų
('o, dirba 5 milionus mastų gelumbe- žieminiams kareivių dra- nunešta, per tai prisiėjo sulaikyti
traukinių bėgiojimą. Nuostolius
bužiam-.
kornų ir medvilnės pliantacijoms
padarytus skaito milionais doliaMEXIKO PLĖŠIKAI
rių, bet apie prigėrusius žmoUŽPUOLĖ TRAUKINĮ.
nes žinių nėra.
Mexiko
Brovvnsville, Texas.

bažnyčia.

naudai 5 pudus
ir 75 pudų bul-

—Darling in Des Moines Rogister.

Anglija
binti.

ir Francuzija baigia "turkę" (Turkiją) galašaukia: "Gelbėkite!" Pagelbon veržiasi Vo-

Jinai
kietija, kurią ui skvernų laiko Serbija.
si, kad Vokietijai kelią uikjrtus.

>i<

miestui.

Visai

sunaikinti

pral. Maculevičiaus

namai,

kuriuose buvo T.. Moterų
Draugi-

1 jos namų ruošos

mokykla

ir val-

gykla prie jos. Daug nukentėjo
kunigų seminarija ir seminarijos
bažnyčia. J'ažnvčios galas nuverstas ir

išversti dvi

seminarijos sicTaippat daug nukentėjo parapijos šv. Trejyl)ės bažnyčia. Rusų cerkvės (soboro), kuri stovi
pačiame miesto
Mikaviduryje, prie

ni.

lojaus prospekto galo, nugriautas
galas.
"Saulės" namai,
sako, kaž-kokiu stebuklu išlikę vi

vienas

sai sveiki.

datoriai.
Pirmai pabėgėlių pagelbai surinkta kaime 400 pudų kviečių.
*

GELBĖKITE!

najam

kun.

išSe-

PETRAPILIS.
Petrapilio lietuvių

draugijos paŠitos kelios žinutės parodo, kad leido
Petrapilio lietuvių tarpe atRusijoje yra žmonių, kurie moka, sišaukimą leisti vaikus
j mokyk-

ir gali tinkamai pagelbėti las.
Atsišaukime nurodyti adresai
pabėgėliams. Jeigu rusų valdžiai :r vietos, kame bus
įsteigtos mobutų geresnė, tai ji galėtų suorga- kyklos,
kuriuos reikia
ir.žmonės,
į
nizuoti tinkamiau pabėgėlių pakreiptis.
monopoliaus ant degtinės valdžia |Į Karpatų kalnuose, vietoj Za- Tas palengvindavo pašelpos tei- šelpą ir bent išdalies tuomi pa-ulaikf
Greitu laiku bus
plėšikai
spalio 19 d. pamano j vesti
įsteigtos lietumonopolių ant arba- kopane pasimirė vienas iš žy- kimą. Palydovai turėdavo ap- lengvintų jų sunkų padėjimą.
viu vaikams
>a/ierinį S t. Louis, Brovvnsville
tos, cukraus ir degtukų.
(vaikiukams ir merRusi- miausiu lenkiškų raštininkų ir saugoti pabėgėlius ir nuo visai
& Mcxik«> geležinkelio traukinį
Pittsburg, Pa. Sudegė šieno ja žada taipgi užtraukti
gaitėms) pradedamosios mokyklos
KAIŠEDORYS.
paskolą tapytojų—Stanislov. Witkiewicz netikėtų priešininkų—mergaičių
netoli Olmite, 7 mylios nuo ru- krautuvės; ugnis apėmė taipgi ne.-iuose
ir
rajonuose: i) Yiborgo punamie,
Iš čia labai mažai žmonių išsakoma, kad tokia pa- Jis ištikro buvo lietuvis, lietuviš- pirklių. Apie pabėgėlių traukibežiauš.
C/muse 3 žmones, o toli esančias dėžių dirbtuves, ku- skola
<>,
Novaj a Derevnia,
2)
lengvai pasiseks, nes, panai- kai mokėjo, paėjo »iš Vilkijos, nius sukdavos visoki apgavikai, bėgę. Visi nutarę pasilikti ir,
3) Ob0 sunkiai pašovė.
riose dirbo daugiausia moteris. kinus
kanai (prie Baltijos
vodnyj
monopoli, žmonių depozitai kur turėjo nedidelį dvarelį. Nuo prikalbinėdami mergaites ir siū- kiek galint, laikytis s?vo vietos.
vagSudegė 14 žmonių, o daugelio bankose pasiekė
negirdėtą sumą senai jis sirgo plaučių liga.
Bėgo tik tokie, kurie neturi savo zalo), 4) Smėliai (Tieski). 5)
lydami joms geras vietas.
PASIMIRĖ SENIAUSIAS
dar trūksta. 8 moteris, iššokuTetrogrado pusė, 6) Miesto cendviejų miliardų doliarių.
Tš Dvinsko, taip sakyti, po ūkių.
sios per langus, taip sunkiai apAMERIKOJ ŽMOGUS.
tras
(vidurys). Mokestis už mokSkrajojamojo būrio priežiūra išGrand Rapids, Mich. Pasimirė j sikulė, kad jas turėjo ligoninėn
slą nedidelis.
RAISTAI.
8
su
važiavo
iš
|Į
MAMOVŲ
Pabėgėlių ir netur14
Francuzijos
partijų,
kurių
sostinėj Paryčia f r.S metu indijonaa Geo. Sliog gabenti; viena iŠ jų numirė.
vaikai bus mokinami veltui.
tėlių
žiuj, dirbtuvėse prie Due de TolPaluknios
ir
palydovais.
Jie
yra
parapijoje
Senas itidijonas eserai
?\a l!y.
biac atsitiko smarki exp!lozi;a. I
Dėlei stokos žmonių būrys ne- ižima didžiausius plotus. Per tuos
VILNIUS.
NELAIMĖ ANT
I
atsiminė aistis atsitikimus nuo
į
kuri išgriovė dirbtuves ir užmu\
Antras Vilniaus Burmistras. galėjo visoms partijoms suteikti raistus teka Merkio upė, j kurią
GELEŽINKELIO.
šimto metu.
šė 50 žmonių, o suvirsimi
Pabėgėlių "Vaikai-Mokiniai.
šimtą Miesto Halberstadt antrasis bur- palydovų.
juose jteka ir Luknia. Ineiti j
Mount Clemens, Mich.
Ne- sužeidė.
Kadangi sykiu su savo tėvais iš
Centraliniani Liet. Kom. reikė- raistus labai sunku.
Ir seniau
mistras p. Hans Weissenborn paMULAI IR ARKLIAI
toli Fraser važiuojant skersai
karės apimtų vietų
įvairių
studentus
ar
žmonės
karės
tų
paraginti
šiaip
slapstydavęs juose
skirtas Vilniaus antruoju burpabėgo
TALKININKAMS.
a
daugybė
geležinkelio automobiliui, atbėgo Į| Berlino valdžia užgynė par- mistru.
veiklesnius
šiam
metu.
žmones
atsidėti
Dabar
ten subėgo daugygimnazistų bei kitokių
burmistru parirmuoju
New York, N. Y. Vėl gabena
traukinis, automobilių sudaužė ir! davinėti mėsą arba valgius su skirtas
darbui.
Lydėti pabėgėlius, kaip bės žmonių iš visų apielinkių ir mokinių, tai Rusijos apšvietos miyra—kaip jau rašėme—
iš cia talkininkams -25,000 mulų. uzmuse
reikalas būtinas.
juom važiavusius mote- mėsa dvi dif.nr.s kiekvienoj sa- Tilžės burmistras
sakyta,
slapstosi raistų salose it kalvose. nisteris paliepė tokius mokinius
p. Polin.
Apart to supirkta Amerikoj daug rį ir penketą vaikų, o jos vyras
vaitėj. Mat mėsos trūksta.
Maniovų raistuose slaptosi kun. priimdinėti į gimnazijas ir kitas
arkliu.
Išviso arklių ir mulų
tapo mirtinai sužeistas.
STOTIS,
Maliukevičius, Trakų dekanas, ir mokyklas be dokumentų ir be egKLIUČIKŲ
ŠIAULIAI.
supirkta Amerikoj Francuzijai,|
įj Kaizeris apdovanojo Bulgari- Rugsėjo, 19 d.
Saratovo Gub.
apie 20,000 žmonių iš Trakų ir zaminų, pasiremiant tik tėvų papo pietų, radosi
Anglijai, Rusijai ir Italijai už
GAL .PERILGAI.
liudijimu. kur j'i vaikai buvo ir
jos karalių Ferdinandą geležiniu dėl dar neištirtos
kitų
apielinkių.
Kur
tik
žmonėms
netenmusų
priežasties rin>0,000,000.
kiek mokslo
ir
antros kliasos.
jie jau yra įgiję.
New York, N. Y. Atkako čia' kryžium pirmos
ka šioje gadynėje atsidurti? Kaip
kos atvėje gaisras. Greit
pavakad kaizeris žadąs ant
MAIŠOGALA.
Sakoma,
rudens
lapus išblaško, taip
daryti užsakymus Amerikos dirb-;
dintieji ugniagesiai neleido ug- vėjas
40 SUŽEISTŲ.
Maišogalos bažnyčios bokštas
karės audra užėjus išnešiojo niutuvėse Rusijos agentas Erick Kalėdų but jau Konstantinopo- niai toliau
apsiplėsti.
New York, N. Y.
Perkėlimo
VITEBSKAS.
sugriautas.
lyje.
Sudegė daugiau negu
siškius
visas
šalis.
\Vertb.
po
Kliučikų
Jis laikraščių reportelaivas Lacka\vanna geležinkelio,
miestelio.
Čia yra apie kelias dešimts tūkmaža stotis, bet ir čia yra kelio- pusė
PANEVĖŽIS.
riams apreiškė, jog Rusijos ncplaukdamas laike tirštos- miglos, j
Į| Oficiališkai pagarsinta, kad Rusai, varydami šalin gyvento- lika šeimynų. Visi męs esame iš
ikišioliski nepasisekistančių
nugązdina
pabėgėlių. Daįigumas—
smarkiai atsimušė i prieplaukos 1
vokiečiai nušovė Belgijoj anglų jus, šauniai
SENIEJI TRAKAI.
ir .Panevėžį, Biržų parapijos, šimpeliškių Burneregistruoti, tat tikras skaičius
inia, nes ji gali karę vesti kad ir j
aptuštino
Barron
st.
Prie
to:
krantą prie
Senuosiuose Trakuose armotų sužinoti sunku.
Gal ir galėtų,1 merginą, gailestingą seserj Miss Gydytojų nebėra nei pačiame buliai, Ubiškių Kiškiai ir kiti.
D. K. Tatjanos
40 besikeliančių tapo sužeista; i tūkstantį metų.
Edith Cavell už tai, kad ji, būdašoviniai
Gra- Komiteto
sugadino
bažnyčią.
nei
savo
ne
mieste,
Čia
turėnors,
Prisiglaudėme
pas
pažįstamą
apygardėje.
taip ilgai, jeigu
pašelpa naudojasi apie
žinomu
šešis sužeistus reikėjo ligoninėn
ma kariškame
ligonbutyje, kur ji jo vokiečių valdžia gelbėti. Ji poną P. Jasinskį. Turtingi ūki- nata pramušė stogą, ir plyšo ant 4,000 žm.
pinigų pritruktų, nes be pinigų j
Lietuvių pabėgėlių,
gal enti.
Lubos toje vietoje jgriuir amunicijos, ir ginklų gauti ne- prižiūrėdavo lygiai vokiškus, kaip paskyrė vokiečių kareivių gydy- ninkai Lietuvoje, dabar likome lubų.
apsigyvenusių
įtaisytuose Tatjair angliškus sužeistus kareivius,
toją, kuris suteiktų gyventojams be duonos ir be savo pastogės. vo. Granata sugadino vieną al- nos Komitete barakuose, apie 400
galima, reikėtų prieš gerai ap-!
CARRANZA GAUS
keliems talkininkų begydytojo pagelbą. O toji labai Kreipėmės j Centralinį Komitetą, torių ir sulamdė vargonus. Se- —500. liet dar daugiau gyvena
ginkluotus priešus statyti lazdo- pagelbėjo
PASKOLĄ.
laisviams
ir
pabėgti.
Ispanijos
mis apginkluotus kareivius.
reikalinga, nes dėl netikusio- iš kurio ir gavome pašelpos 160 nos liepos, išstovėjusios amžius, mieste privatiniuose butuose. PaNew Orleans, La.
Kadangi
Amerikos konsuliai mėgino ją iš- sios
rusų tvarkos daug žmonių rub. Tikimės, kad Komitetas ir iškirstos.
bėgėlių padėjimas barakuose gaSuvienytų Valstijų saldžia pripanuo mirties, bet nepasekgelbėti
na
toliau neatsisakys 111,11 s šelpęs.
serga
Kitas
ir
vidurių
EXPLIOZIJA.
ligomis.
vargingas, nes barakai pastažino Mexikoj valdžią Carranzo3,
mingai. Šisai sušaudymas sukėlė pasimirė. Pas gydytoją atvyksta
VILNIUJE.
K. B.
ant greitųjų,
iyu
vėjo perpučiaAlton, 111. Dirbtuvėse \Yestt:ri Čionvkėiai bankieriai pagarLietuvių vaikų prieglauda. Vil- mi ir nuo lietaus nevisai
daug triukšmo 11c tiktai Anglijoje, dabar žmonės tuzinais, ypač lietuapsaugo.
sino, jog jie jo valdžiai paskolįs ern Cartridge Co. atsitiko ex- bet ir Amerikoje.
niuje yra lietuviu "šv. Mikalojaus Ypač vargsta vaikai, tuo
viai, o tuo daugiau kaip patyrė,
labjau,
10 milionų doliariu auksu.
pliozija, kuri sunkiai sužeidė 8
Dabar, su- kad pusė ju—pusplikiai. Kubu
vaikų prieglauda.
jog už patarimą bei už vaistus
darbininkus; iš jų 4 sužeisti laplaukus daugybei pabėgėlių į Vil- trūksta beveik visiems. PersiĮ| Armėnų laikraštis Mshak pra- nieko nereikia mokėti.
bai sunkiai, gal mirtinai.
5 MILIONAI DOLIARIŲ
neša, kad iš t,200,000 armėnų,
nių, ta prieglauda turi priimti kėlęs i> Dvinsko Lietuviu KomiTŠRADIMŲ LABORATORIJAI
dabar liko
daug
jų vaikų. Kad prieglauda teto skrajojamasis būrys visu
gyvenusių
Turkijoj,
DVINSKAS.
Rusų laikraščiuose yra baisybė
ŽUVO SUŽIEDOTINIS.
pirVVashington, D. C. Apart kitu j
nedaugiaus, kaip 200,000; likusieji Dvinskas—tat vienas iš punk- žinių apie minias pabėgėlių, ke- galėtų išsilaikyti, reikia daug lė- ma užsiėmė aprūpinimu
pabėgėsmfrutininmi Suvienytu j Peoria, 111. Automobilius, ku- tapo turkų išskersti arba
pinigu
paimti tų, pro kurį praėjo nc šimtai, bet liaujančių nuo karės fronto giliau šų. Prieglaudų vedėjas kun. V. liu rūbais ir medicinos pagelba.
\ aisti j u
D. K. Šiomis
laivyno, reikalaujama riame važiavo mergina Lucille turkų vergijon. Laikraštis bijo- tūkstančiai lietuvių
dienomis bus įsteigta priepabėgėlių. į Rusiją. Keletą žinių paimame Jezukevičius kreipėsi j
dar 5 milionu doliarių išradir.ių Daileys ir jos sužiedotinis,
Komiteto
kad
karė
si,
narį atstovą glauda vaikams našlaičiams. Latpirm negu
užsibaigs, Liepos mėnesio viduryje atvažia- iš rusų laikraščio "Russkojc Slo- Tatjanos
laboratorijai, kuri bus po priežiu1 vokatas iš YVashington, vedamas šita maža tautelė galės buti visai vo į
Dvinską Lietuvių Kom. vo" (iš pradžios rugsėjo mėne- M. Yčą, nurodydamas tą reikalą viu draugija steigia prieglaudą
i
ra
garsaus Amerikos išradėjo ; merginos, per jos neatsargumą! išnaikinta.
ir prašydamas pabėgėlių vaikų seniukams.
skrajojamasis būrys su advokatu sio) :
Tikimasi, kad benKdisono.
Reikalaujama taipgi apvirto. Prie to jos sužiedotinis
P. Valiuku priešakyje.
prieglaudoms pašelpos.
dromis pajiegomis- Tatjanos KoPabėgėmilionu sudrutinimui Amerikos į ant vietos užsimušė, o nelaimės
ĮĮ Anglijos ministerių pirminin- lių lietuvių tada buvo nemažiau Minskas. Atvyksta ant vežimų D. K. Tatjanos Komitetas, iš- mitetas, Lietuvių Komitetas,
kaltininkė, jos tėvai ir advoka- kas Asąuith netikėtai apsirgo, ir kaip
pakrančių.
atstovo M. Yčo praneši1,500 žm.
skrajojamojo būrio ir latvių šelPašelpą iki to pabėgėliai iš Gardino ir Vilniaus klausęs
tas
\Yilson tapo sunkiai su- nuo veikimo
laiko
pasitraukė. Daugejie gaudavo menką (iš D. ir greitai keliauja toliaus. Suor- mo, lietuvių šv. Mikalojaus vaikų pimo draugija—pabėgėliai bus
VALSTIJOS GUBERNATO- žeisti.
lis vienok mena, kad liga jo
yra K. Tatjanos Kom. po 10 kap. ganizuota komisijos užpirkimui prieglaudoms paskyrė 6,000 rub aprūpinti, jei tik nesukliudys darRIAUS DUKTĖ
nuduota, o ištikro jo nuo vei- žmogui, ir tai toli ne visi). Skra- arklių ir turto pabėgėlių. Atida- pašelpos.
bo karės laiko aplinkybes. KetiMEXIKO INDIJONAI UŽ- kimo
IŠTEKĖJO.
pasitraukimo priežastis yra jojamasis būrys duodavo pašelpas roma visa eilė naujų maitinimo
nama pabėgėliai gabenti į toliPUOLĖ AMERIKOS
Springfield, 111. Spalio 20 d.
TRAKAI.
nepasisekimai Anglijos politikos pinigais tiems, kurie negaudavo punktų.
muosius miestus, nes Vitebske
atsibuvo čia vestuvės vyriausioKAREIVIUS.
iš D. K. Tiitjanos kom.; dalino
prie Dardanelių ir Balkanuose.
Trakų miestas gerokai nuken- negalima gauti butų, o gyventi
sios dukters valstijos gubernatoMex.
ir
kaip rašo "Aušra" No 3i. per ruden] ir žiemą barakuose bečia
tėjęs,
Topolobampo,
cukrų
Atėjo
arbatą, vaikams pieną, Gomel. Per Gomelį keliauja
riai!"; Kduard Dunne, merginos
Dideli
|Į Angliškoj valdyboj Pietinės teikė medicinos pagelbą.
kalėjimo rūmai esą išgriau- veik bus negalima. Ret pabėžinia, jog tarnaujanti Viliai indiiš
Bresto ir Bialystopabėgėliai
Eilecn Mary Dunne. Jaunavedis
Prisiartinus vokiečiams, teko ko. Plentu traukia minia iš dau- ti, daug namų sudegę, ypač daug gėliai, laukte laukdami tos diejonai Yaqui giminės, prisiviliojo Afrikos atsibuvo tautos atstovų
yra Edvvard Carboy iš Chicagos. mažą
išdegusi miesto dalis j Semeliškj į nos, kada galima bus sugrjžti atpulkelj Suvienytu Valstijų rinkimai. Išrinko daugumą ša- pabėgėlius gabenti toliaus. Ne- giaus negu 100,000 ypatų.
kareiviu prie pliantacijos United lininkų gen. Botha, vokiečių prie- mokėdami rusų kalbos,
tą pusę.
Bažnyčia kol-kas tebe- gal j Lietuvą, labai nenori vabijodami
KALTAS KITĄ APKALTINA.
svetimo krašto, žmonės baisiai
Sugar Co„ netoli Los Maches, šų.
Riazan. Kaime Suzai nutarta stovinti, tik vienas jos bokštas žiuoti į tolimą kraštą. Dėl tos
Washington, D. C. Kadangi ir užmušė 44 kareivius,
nenoriai važiuodavo. Kad nors priglobti 130 šeimynų pabėgėlių esąs sugadintas.
sudėjo
prieža>ties kiti net atsisako nuo
•visi kaltina turkus už jų pakunus anf tilto ir tiltą uždegė.
|Į Sulyg žinių, atėjusių iš Nor- šiek-tiek palengvinus jų padėji- iš Gardino gub.; 18 šeimynų jau
pašelpos, stengiasi surasti sau atrengtas armėnų skefdynes, tai
veguos sostinės Christiania, ru- mą, Skrajojamasis būrys su
UŽEŽERĖ.
ir
skirus butus, kad tiktai jų niekas
pa- atvyko
padalinti po kaimiečių
•Turkijos ambasadorius pagarsino
siškas portas prie Baltųjų jūrių, bėgėlių partijomis
Užežerės
triobas
už
grovo
(Žatročės)
Juonuo
siųsdavo paly5 kap. j parą
negintų toliau. Nelaimei bntų—
ypažinias apie rusų padarytas skriau-'
Archangelsk, jau užšalo ir tapo dovais savo įgaliotinius. Pasiro- tos. Negalintiems dirbti ir vai- zo Tiškevičiaus dvaras daug nuken- liuosų—beveik nėra, ir dalis padas mahometonams Kaukazo palaivų plaukimui uždarytas.
dė, kad -siųsti su pabėgėliais pa- kams išduodama parama—j dieną tėjęs. Gražus sodas esąs sunai- bėgėlių pamažu važiuoja ir į tolirubežiuose ir buk rusams tame
lydovus butihai reikalinga, nes po 20 kap. suaugusiems ir po 10 kintas, medžiai iškirsti. Rumuose muosius miestus, kur tikisi supadėjo grekai ir armėnai. Gal |Į Caro ukazas įgaliojo finansų |[ Iš Japonijos išvijo 4 atsto- be palydovų
esą sunaikinti rakandai, baldai, rasią šiokį-toki uždarbi
Vieni
pabėgėliai kelyje ir kap. vaikams.
rusai su mahometonais ir elgėsi ministerį užtraukti naują
pasko- vus vokiškos firmos Otto Rei- valgyt 'negaudavo, ir laikydavo Galintiems dirbti išduodama pi- brangus gobelinai ir kiti brangus išvažiuoja, kiti grįžta. Prieš poperžiauriai, bet, turbut, nežiau- lą svetimose šalyse. Paskolos di- mers & Co. už agitaciją prieš juos
stotyse po kelias dienas, ir niginė pagelba tik per pirmas dvi daiktai.
rą dienų sutikau stoty:* tris boriau negu turkai su armėnais dumas išneš du miliardu 750 miJaponiją ir talkininkus.
veždavo juoš visai neklausdami, dienas.
beles. Klausiu, kaip io? čia pav
kadangi apie rusų žiaurumus nie- liontt doliarių. Pranešdamas apie
kur patįs pabėgėliai nori važiuoti.
is VoSEMELIŠKIS.
kliuvo, sako,
kas nepranešė, o apie žiaurumu; tai,
Rusijos finansų ministeris j j Rutnanijoj, popieros dirbtu- Palydovas neduodavo taip-pat pa- Tambovas. Išskirstyti po kai- Semeliškio daug trobesių sude- roniežo. Girdi,
vieturkų šaukia visas civ'I'7Mr.{r>* Hark išaiškino, kad Rusijoj įveda- vėse Telega expliodavo garinis lbėgėliams
Liko sveikas tik miestelio nos tarp rusų. k-> nv^ >'"i veiksiišsisklaidyti
po visus mus pabėgėliai, kaip pranešama, ginta.
ma mokesčiai nuo gaunamo ypa- katilas.
pasaulis, išėmus su turVrv'Expliozija užmušė pen- 'miestelius, c. visą partiją nuga- susitinka su maloniu priėmimu. vidurys ir bažnyčia. Cerkvė su- me, na. ir sugv-'
fišusias tautas. Turkai rtv
net tiško pelno.
Vieton panaikinto! Ikis žmones, o
daug jų sužeidė. bendavo i vieną paskirtą vietą. I Paaiškėjo, kad Tambovo paviete naikinta.
1
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Streikas ir lietuviai.

\

artyda-

laikraščiu puslapius, dažnai,
gali užeiti žinių apie streikus.
Streiką- kas yra su juom arčiaus
susipažinęs, t;i-^ žino, kokią reikšmas

rią jisai buvo užvedęs prieš "\ ietį.
Lietuvninkų," norėdamas tą laikvalandą rašti balon įkišti, tačiaus kurioje
aiškino jisai pats atsitūpė Į balą. ir balą

ciaiis'iė, prigulinti prie grupos

fragisčių ir dirbanti
lygių teisiu. l'cr \
laiko

p.
moterių

irs

Baltrušaitienė

lygių

teisių

su-

dėl moterų

naudingu-

vei/dan, kalbėtoja sako: kapitalispasakyti, kad jisai
buvo kenksmingas, nes iki siu tai trukdo kūdikiams mokslą
dienu neišnyksta iš lietuvių tarpo Įvesdami prie visų mokslainių
ir tokiu budu sutarpsavinė neapykanta, kuri buvo matų mokyklas,

Atpenč, gali

laiko žmonijai pirmynžangą. \ argu
sukelta,—neapykanšia nuomone.
ta dėlei pinigų, valgių, komitetų galima sutikti >u
ir taip toliau-. Daugelis lietuvių Kaip žinoma, viešųjų mokslainių
neteko gerų darbų, daug praleido direktorius renk? slaptu balsavituoin streiku

piliečiai ir dažniausiai iškapitalistus, bet fabrikų
ma išskaitliuoti.
darbininkus
arba mažus vertelgas.
Iš buvusiųjų streikų reikalinga
neatlieka savo priepadaryti vieną svarbią, nors liūd- Jei išrinktieji
Visko

negali-

Laikraščių skaity

ttrėdninkų rinkimuose lietuviai ati- ko tos
duotu savo balsus už moterų ly-

teises.
jisai turi. Aš mirsiu ir pa- gia..
Kali
a buvo nieką neužgaunanminsiu vieną streiką, kurisai buti.
rimta, lierods, kalbėtoja,
gan
vo
pas mus Laurence, Mass.,
būdama
soeiali-tė ii* prisilaikydat f) M metais.
Aš daugiau nenorėma
socialistiškos
pakraipos, tučiau matyti žmonių streikuojant,
krovė ant
lus
dalykus
perdaug
streiypač lietuvių. Laurence'o
ir kapitalistų pečių.J*akas lietuviams naudos neatnešė. "vargšų"

turto.

švarią.

mu

visi

renka

ne

jojo paties užvestos bylos
pasekmėje.
Nuo to laiku p. Bagočiaųs žvaigždė vi> žemiau puola.
Trumpas
laikas atgal, kaip skaitytojai žino
iš savo laiku tilpusio "Lietuvoje"
pranešimo, p. Bagočius buvo bandęs Įsigauti j advokatų tarpą. Tasai jojo bandymas
taip pat nelaimingai jam užsibaigė, kaip ir ankstyvesnės jojo pastangos tame pačiame reikale.
Dabar jisai vėl
bandė gauti pavelijimą būti prileistu prie advokatystės.
Kaip pir_
mesniais kartais, taip ir dabar, p.
Bagočius prakišo. Jojo prie advokatystės nenorima prileisti. Bagočiaųs priėmimui į advokatų tarpą
pasipriešino pats advokatų examinatorių tarybos pirmininkas. Jeigu

kaltė. tikėti laikraščiui "Boston l'ost,"
tai
yra
jų
ną išvadą: lietuviai nėra gerai su- dermių,
tai laike svarstymo Bagočiaųs
prasipažinę su streikais, >u jųjų sė- Antra, Įvedant prie viešų mokyki
šymo
priimti
jjii
nebūtų
taip
mokinimąsi
amatų,
lų
advokatų
tarpą
dimo budais. V isame kame klau-r.us paaiškėjo vienas
naujas dalykėlis,
so vadovų,
(ierai, jeigu vadovu labai bloga (tačiaus pas
kurio iki siole: dar nežinota, būpasitaiko vyras, rimtas, sąžinin- Pittstone to nėra). Amatai mums,
kad jisai, būdamas "Justivcot
tent.
labai
lietuviams,
yra
reikalingi.
Tuomet streigas, nekarštuolis.
thc l'eace,"
liel)r.
Ii.
prakalbos
Pasiklausyti
nuo
valpaliudijęs, kad tūlas
kininkai bent nekenčia
susirinko
žmogus
tuvių,
kaip
paėmęs
ir
paprastai,
pas jįjį prisieką.
džios. milicijos, nuo mušimų
mažai: apie 70 vvrų ir 20 mote- tuoui tarpu, kait» tasai žmogus
pats
areštavimų. Streikuose ypač poP—s. asmeniškai visai
neatsilankęs tuom
licija pasirodo be jokio mielašir- rų.

dingumo link lietinių ir lenkų.
Jinai su panieka ir neapykanta

atsilankė ir
kilu vietų: Troy, Seheųeetady,
Amsterdam. lluclson ir llofyfcick
lalls.
navo

reikalu pas

IŠ SO. OMAHA, NEBR.

nepadaręs.

jįjį

ir

patsai prisickos

Viskas padaryta per
f rentą." Tarybos

IŠ MICHIGAN LIETUVIŲ

lietuviai čia užtektinai skaitlingai Rrooklyne
prie Susivienijimo priapsigyventu.
Priimant omenin. sirašė šiaip 20
ypatų.
kad čia jau yra suvirs pusketvirto
Spalio 23 d. Liet. Am. PiA])ie Scottvillc, Mieli., randasi

ŪKININKŲ KOLIONIJOS.

Lietuvių padėko^u/,«tar- didžiau.»ia \meriko> lietuviu far- šimto lietuviu ukininlai, reikia pr
lenkų parapijos JA pilffiiias
kad pra-džia padaryta jau
(nkininku) kolionija, kurią pažinti,
Molijokaitis. kurisai, sti^ino- jmcriit
Turint
gera.
tokią pradžią, liemetais.
p. A. Kiedi>

mą ir meldė v\ rų. kad ateinan- tojai atsimena tą bylą ir nesmagų kun.
čiuose
l'ennsylvanijos valstijos padėjimą, kurin p. Bagočius pate- jęs. kad vakaras rengiama naudai

nrę

sutaupinto

nelabai

Žmonių j šį vakarą

iš

nukentėjusiųjų
voje, svetainę

kan>
davė užtM«ą.
nuo

Ona

Lietu-

it'cpaičiutč.

Įsteigė 1905

Kaip šioji lietuviu tarnierių
nija auga, galima suprasti
kad
viai

kolio-

iš to.
šiolei
iki
lietuĮsteigimo
turi nusipirkę 357 farmas.

nuo

\ ienais

liet. kliubo svet. įvyko dideli
politikus
susirinkimas.
Kalbėjo,
be Įžymesniu
lietuviu veikėju,
tai]) jau baisios išrodo nei vietos dar keletą* ir
amerikiečių veikėlietuviu ūkininku svajonės ilgaiju. Susirinkimo tikslas—išaišniu šį" kraštą ištisai" lietuviais ap- kinti
žmonėms, u/, ką reikia balgyvendinti ir padaryti čia naują suoti busimuose
rinkimuose.
Senas l:oniicris.
Lietuvą.

metais, nuo
iki spalio 10
Athol, Mass.
IŠ ARGENTINOS, PIETINĖJE
Vakaras nukentėjusiųjų naudai. .i. 1915 111., 37 lietuviai pirko šioje
Spalio 19 d. T.. Vyčių to
AMERIKOJE.
kp. surengė pramogėlę.
Spalio 17 d. bažnytinis choras pa- apielinkėje sau farmas. Iš j 11 j 11
liuvo
rengė vakarą, kuriame vaidinta didžiausią farmą nusipirko Juoza- "Darbininku Jubiliejaus Drau- išpildytas ir trumpas programas,
Veklerskas iš Miluaukee. gija." Dar kjij metais
kuris susidėjo iš
pas
"Šv.
Svarbiausias
Agnietė."
IŠ AMSTERDAM. N. Y.

spalio

10

praėjusiais
d.

1^14

m.

=

/aidimų, praArgentikliatulijos—roles \\'is.—640 akeriu. šioji farma nos valdžia buvo sugalvojus tam kalbo* ir deklamacijų.
Mariliattskas ir p-lė jam kaštavo $0.400. Petras Alar- tikrą "jubiliejau*" draugiją darbiV. Žukauskaitė. Dauguma vaidin* einkis iš Pittsburg, Pa., nusipir- ninkams.
Sumanymas buvo se- Philadelphia, Pa.
ko
akeriu farmą, už kurią kantis:
360
Kiekvienas
Tarp 211d ir South gatvių
dar
tiktai
tojų
darbininkas,
pirmu kartu pasil'ora pirko dirbantis
staiga
pasimirė p. Jurgis Strairodė scenoje.
Imant tai omenių, užsimokėjo $5,000.
geležinkeliu dirbtuvėse,
farmas
200 akeriu didumo.
Iš turi ist<>ti
Velionis
gis.
po
vaidinimas
gyveno po Xo.
Į tą draugiją. J stojanreikalinga paskaityti
i jųjų Joe„ (indas iš Kensington, tiems
So.
i^O')
41b
Paliko pagatvės.
iškarto
sumokėti
reikalinga
gan gerai pavykusiu. Roles vaiuž savo farmą užmokėjo
111.,
ir 14 metų sūnų.
vieno
mėnesio
čią
pusė
savo
algos.
dintojai gerai mokėjo. Apart vaio Ignacas Trunkaitis iš
Toliaus reikalinga per ->5 metus
dinimo. buvo dainų ir dekliama- $13,600.00,
.Minncapolis, Minu., užmokėjo darbininkui iš savo algos kas mė- Wcstville, 111.
cijų. Vakaras, abelnai imant, ge$8,000. Pora lietuvių pirko far- nuo mokėti
Darbas
tai yra. sulyg
po 3'
pagerėjo—dirbama
rai pavyko.
mas
Vienas iš
ir 5 dienas
po loo akeriu.
po
4
centus
nuo
amerikoniško, po 3
savaitėje. SaŽmonių atsilankė daug. SvetaiS",000,
koma,
jųjų
darba*
užmokėjo
kitas—$5,kiekvieno
anglių kasyklose
gaunamos algos doiianė kuone pilnutėlė buvo.
Susi680. Paskui yra du pirkusiu far- rio.
Išdirbęs vienoje vietoje -'5 nesunku gauti.
rinkusieji atydžiai klausėsi ir ra- mas
Vienas jųjų netus.
po 120 akeriu.
darbininkas, kaipo "jubiliemiai užsilaikė. Kiek teko patirti,
o
6o. Bethlehem, Pa.
užmokėjo
puspenkto
tūkstančio,
jatas."
pasiliuosuoja nuo tolimesnio
pinigų surinkta $301.60. I'elnas antrasai—tris tūkstančius. Visa
čia stato keletu naujų fadarbo, ir gauna tą pačią
skiriama
algą iki
naudai
nukentėjusiųjų eilė lietuvių pirko farmas, kurių
briku.
Kitose dirbtuvė*-e darbai
savo mirties.
(lėTačiau-, jeigu
nuo karės Lietuvoje.
didumas yra tarp 100 ir 50 ake- lei
eina gerai.
kokios
nors priežasties darbiLietuvių randasi neNors nesmagu, bet reikalinga
rių. Poliaus, 12 lietuvių pirko ninkas išeitu iš darbo arba
perdaugiaitsiai.
Pranas N'ematas
butų
pastebėti, kad pastaruoju laiku mu- farmas didumo
ir I". Ilovarth tapo
po 40 akerių. Mo- kompanijos
iškepti dideišvarytas, tai visi iojo
šu
giedoriai yra truputį žemyn kėjo jie 11/ savo farmas labai įvailiuose
katiluose.
gazo
drauJuodu Jlinnuvažiavę. Pinniaus. kai p. Ra- riai. 1'rangiausia iš siu 40-mar- ^įmokėtieji pinigai pasilieka
reiškia darbininkui prapuo- do katilan ji iš\alyti, o kiti dargijoje.
buvo
tai
vedėju,
gutskay
dalykai ginių farniu buvo $4,000. l'ž pi- la.
J stojus kiton dirbtuvėn, reika- bininkai. kurie nieko nešinoje
dar šiaip-taip ėjo. Dabar tačiaus
giausias to didumo farmas užmo- linga pradėti vėl mokėti .1110
apie juodu, pakūrė ugni po kati—

Simparijono
atliko p. J.

ir

«•■=

=

—

Klaidinga informacija. Tilpu- to žmogaus
pir"•ioje "Lietuvos" 43-me numeryje mininkas pristatęs iš Valstijos Na- yra blogiau.
pat
kėta po S460. Tokių farmų lielu.
Kuomet juodviejų kūnai
įpradžit »s.
dalyvauja, vargu apsieina be to, iš mus n kolionijos koresponden- mo (Stale Mouse) liudininkus, kuLietuvos Kaziukas. tuviai nupirko minėtuoju laikopradėjo
spirgėti Įkaitusiame kakad lietuviai ir lenkai nebūtų už- cijoje klaMingai pažymėta, kad rie parodę popieras, patvirtinau,
Argentinoje beveik visi amat- tile tik
tarpiu išviso 3. Mažiausios tuo
tuomet kiti darbininkai
mušti, sužeisti, suareštuoti ir pa- "dėlei ttvlų priežasčių p. J. Cie- čias tą užmetimą prieš p.
ninkai ir didesnė dalis
Iš LEWISTON, ME.
Bagočių.
paprastųjų
pačiu laiku lietuvių nupirktos farprarėjo
po laikui juodu gelbsti.
našiai. Prileidimas prie tokių at- naitis prasišalino iš musų kuo- Taip p. Bagočius, nors ir
pamokymos
turi 20 akerių; už jas už- darbininkų yra svetimtaučiai atP->> mus. kiek paine
tas vyras ir
sitikimų, be abejonės, daug kuom pos." Tas netiesa.
eiviai. Sumanymo tikslu buvo ->u
baigęs teisių mokyklą, Miega.
Gardncr. Mass.
buvo išrinktas komitetas rink- mokėta $1.200 ir $1.000. Po šių
P-as J. Genaitis kaip buvo SLA. bet dėlei
yra pačių vadovų kaltė, tačiau.s
laikyti šiuos darbininkus Argenįvairių "šposų," jojo at- nu,
10 d. dar
lietuT M D. 30 kp.
metų
spalio
penki
ti
aukas nukentėjusiems dėlei kakaltas yra ir nutsų neapsišvieti- 87 kuopos nariu, taip ir tebėra. liktu. negali
surengė :eil toje. ties, sumokėjęs
tapti advokatu. Tikgerą pluoštą
viai
čia
išviso
ukes,
pirko
360
myniską
kuris apsiėjo
rės šelpti.
vakarėli,
išmas, misų nežinojimas, kaip elg- Jisai atsisakė tiktai nuo minėtos ras iš jojo
Komitetas,
tiesa,
nei vienas nenorėtų netek"mučelninkas," o kiuž Sio.yoo.
Priskaitant (pinigų,
J e
tis panašiuose atsitikimuose. Jei- kuopos raštininko vietos.
svaiginančiųjų gėrimų.
rinktas, bet apie jįjį nieko visai akerių
ti tos naudos,
tiems iš to turėtų but
kurią jisai turėtų už
pamokinišiuos
lietuviai
čia
vienais
penkis,
K
ores
S/., t. $j-toš Kuopos
p. mas.
gu mūsų minia butų daugiau apnegirdėti.
Išpradžiu
perėjo per metais
25 metų. Taėiaus ir toji nauda
A. B.
nupirko išviso 3517 akerių
Baltirncre, Md,
stubas. Aukavo kas ar neaukavo
šviesta, rasi, nebv.tų tų baisių atlabai abejotina, ypač atsižvelyra
už 105,910.
P-no B. Yenčiaus ir
IŠ GARDNER, MASS.
jo žmositikimų, kurie dabar yra taip
Prakalbos. Spalio 17 d. vieti- —tuom perėjimu visas reikalas ir
giant i tai. kad padirbusį darbinin- nos
Iš
pasidarbavimu
dažnus.
d.
šių
tapo
visų
skaitlinių
galima
Dabar
atidaryta
komitetas
mie17
nė socialistų
Apvaikščiojimas. Spalio
ką kompanija gali pavaryti, ir vakarinė
kuopa parengė pra- užsibaigė.
mokykla. Mokytojauja
£tai keletą.- -avaičių, kaip strei- Lietuvos Sunų Draugystė apvaik- kalbas
matyti, kad lietuviai kraustosi ant tuomet
jisai nieko nepeša. Dar- pats B. Vencius.
paminėjimui 10 m.' nuo ga kaip užmuštas. Praėjo miela
smarkiai. Tikimasi, kad
ūkių
gan
kuojama netoli nuo musų esan- ščiojo savo gyvenimo penkių metų įsteigimo LSS. ir "Kovos." Pra-' vasarėlė.
babininkai
Draugijos rengė
suprato, kad ši.»ai suma-,
Spalio 9 d. čia apiplėšė eičiame miestelyje N'ashua, X. M. sukaktu' es. Sukaktuvėms paminėti kalbos
Buvo progos ir sekančiais metais lietuvių ūkininkų nvinas nėra jųjų naudai, ir jam paatsibuvo socialistų sve-; lius. piknikus.
nanti namon lietuvi
skaitlius
-mokesties
J. Klinkną.
padidini- buvo surengtos prakalbos, j kurias tainėj.
Reikalaujama
šioje kolionijoje žymiai sipriešino.
Kalbėjo pp. Raulinaitis musu komitetui parengti ką nors,
Sumanymas neįvyko.' Atėmė $40 vertą
mo ant
laikrodėlį. Pi15 nuošimčių. Streikan kalbėtojum pakviesta kun. De- ir Akelaitis.
kad surinkus šiek-tiek aukų Lie- padidės. Šisai kraštas lietuviams
Juodu nekalbėjo, |
Dabar Argentinos valdžia vėl nigų tivėjo S30, bet
tinka apsigyventi.
jų neatėmė.
Išėjo daugiausia lietuvių ir len- lianis iš Worcester, Mass. Kaip bet geriau pasakius,
tuvos žmonėms, kurie dabar kenplūdosi; Dr.
kelti eikštėn tą jmti savo Vėliaus laikrodėlis rasta
pradeda
žmonės
šiam
kų. Kitų tautybių
"pangalima buvo iš kun. Delianio kal- Šliupą ir p. Sirvydą išvadino šti-1 čia didžiausi vargą. Tačiaus nie.- Žemė, ant kurios stovi lietinių sumanymą. Valdžia
dabartinį iį lai- šapėje" padėtas už $6.
streikui, sakoma, mažai simpati- l)os matyt, jisai yra karštas lietu- nimis, kad,
'kolionija.
aplamai
ko
paėmus,
yra
geNiekas
tuom
nedaryta.
girdi, jie socialistus j
nepaką skaito labai parankiu tojo su-!
ra, lygi ir be akmenų (kolionija
zuoją. Streikas yra plačiai apra- vis patriotas, kalba gerai. Kalbė- kandžioją...
Kaimo Boba. | sirūpino. Leuistono lietuviai tuužima visą Mason pavietą, ir va- manymo atnaujinimui, nes- dėlei St. Charles, 111.
šinėjimas angliškuose vietos laik- jo jisai •dviemi atvejais. Pirmu
rėtų sukrusti. Neleiskime kitoms
karės darbininkai negali svetur iš-1
LSS. 177 kp. surengė prakalkarini
raščiuose, kurie talpina taipogi ir kartu jisai kalbėjo apie draugijos
kraštą Lake ir Manistee paIŠ WESTVILLE, ILL.
kolionijoms mus pralenkti. Parovažiuoti, 11a. o jeigu dabar jie pri- bas
Kalbėjo "Naujienų" redakir
motesužeistųjų lietuvių vyrų
dykime, kad ir mes atjaučiame ne- vietų). Didelę svarbą priduoda sirašytų, tai po karei, kuomet bu- torius.
svarbą. Antru kartu kalbėjo apie
Reikia
lietuvio
-Prakalbų tikslą*--pami£tai
vienas
gydytojaus.
| laimingosios
geri žvyruoti keliai-pliantai. Taip
jau- Europos karę ir šelpimą lietuvių,
rių* paveikslus.
mūsų Tėvynės reikatų kiekvieno įmokėta pinigų pluo- nėti to m. sukaktuves nuo rev.v
Mockaus
Šitas
atsilankymas.
nas lietuvis, dar tiktai kelios sair
pat yra upelių
ežerų. Lietuvių
lus. josios žmonių skausmus.
nukentėjusių nuo karės. Nuken- miestelis daugiausiai
štelis, ir patįs darbininkai nenore- liucijos Lietuvoje.
yra apgyvenvaitės kaip apsivedęs. Jam šūvis
surišta su visa eile
kolionija
yra
nuo
karės
naudai
buvo
Geriausiai
tuom
visu darbu užtėjusiųjų
važiuoti. Tuom valdžios tiks-1
tas lietuvių, kurie dirba
tų
sunkiai užeidė koją. Lietuviai,
prie ang- siimti
smarkiai augančių miestų ir miesrinktos aukos.
Rinko patsai kun.
las
butų
jaunimui.
Apsivedėbutų atsiektas.
Maspeth, N. Y.
lių kasimo. Vasaros laiku dar- liai
atvažiuodami iš to miestelio, patelių ir su portavais miestais.
Dslianis. Naujų narių draugijon
pas mus rūpinasi daugiausia
Susitvėrė SLA. kuopa, ku*
bai
nepergeriausiai ėjo. Dabar vien
sakoja apie policijos žiaurumus, prisirašė išviso 29.
Apart ukininkystės, vietos lie- Darbininkai, ypač ateiv iai, ren- riai
tiktai savo pačiomis, vaikais
į
Žmonių
prapaskirta Xo. J50.
jau pradėjo gerintis. Vienoje kadėlei kurių daugelis lietuvių sutuviai užsiima amatais ir bizniu. giasi tojo sumanymo vykinimui.
ir savais reikalais. Tat
kalbas buvo susirinkę kokia 5 ar
jaunimas
žeidžiama ir kitais budais nusykloje kas diena dirba; kitose—
tris lietuviai kal- kuogrieščiausiai priešintis; jeigu'
šimtai.
turėtų pradėti rūpintis tais nelai- Kolionijoje yra
Reporteris.
Island City, N. Y.
skriaudžiama.
po penkias dienas į savaitę. Šitaviai. Hutų darbo ir vietos taipogi reikėtų, žada kelti kad ir revoliu- Lcng
mingaisiais
kuriuos
tėVietos
lietuviais,
lietuviai
me
surengė
Atvažiuojantieji
papasakoja
miestelyje senai butų reikadidesniam kalvių skaitliui.
Vie- ciją. Tačiaus dabar laikai čia la-'
IŠ PROVIDENCE, R. I.
tokia
vynėje
patiko
didelė
nelaiprakalbas.
l>ai blogi. Tūkstančiai
Xeviacka«
kartais l-bai įdomių dalyku. Štai
Kalbėjo
J.
lingas lietuvis daktaras-gydytojas. mė.
nas lic 11 vis turi krautuvę, vienas
darbininkų iŠ
rinkimo komitetas. RenVyrai, stokime eilėn ir prar.rooklyno, X. Y., ir J. Jukelis
pasakota apie tai. kas dėjosi spa- Aukų
sviesto fabriką. Vienas lietuvis, yra be darbo. Tat kova darbininJisai gerą gyvenimą galėtų pada- dėkime
veikti!
streikai.
Vietos
komitetas
iš
Xevv
giama
York'o. Pirmasis kalbėsukams
lio 18 d.
Streikininkai turėję
labai sunki, ir vargu jie garyti, nes čionai visi gydytojai neatvažiavęs iš Vokietijos, nori užrinkimo aukų nukentėjusiems dėlei
aiškino
Jack
London.
tojų
lės
Laike
susirinkimo
dabartinį sunkų LieH r aras.,
sirinkimą.
ilgai ištesėti.
moka nei lietuviškai, nei lenkiškai,
jie
sidėti sūrių
fabriką.
Pačioje
karės Lietuvoje šelpti visai silpnai
tuvos padėjimą, antrasis
tr/matę ateinantį prekinį (tavorikalbėjo
tiktai vien angliškai. Mūsų žmoScottvillėje yra lietuviškas Rcal
IŠ ATHOL, MASS.
apie netikusią dabartinę Amerinį) traukinį. Tuojaus apleista stovi. Vasaros laiku buvo visai nėms todėl labui sunku susikalbėti
Estate ofisas. Vienas lietuvis tuDabar vėl pradeda jukoje tvarką.
susirinkimas, nueita prie geležin- užmigęs.
Streikas. Sugrįzėliai iš Lietu ri kuliamąją mašiną ir
su jais.
taipogi inPastaruoju laiku nutarė pakelio ir atsisėsta ant relių; taip dėti.
Spalio 18 d. The Union žinu varomą malūną. Keletas liePas mus spalio iG ir 17 dd. vos.
Ccdar Rapids, Iowa.
Tuist Drill Co. darbininkai
padariusios ypač moterįs. Trau- rengti spalio 30 d. balių naudai buvo
turi automobilius. Kai-kuVisi "Lietuvos" skaitytojai
!tuvių
su
išėjo
žiatvažiavęs
"misija"
LSS. 239 kp. surengė vakanuo
karės Lietuvokinis turėjęs sustoti. l'ž tulo lai- nukentėjusiųjų
yra nekviečiami rašinėti žinunomasai Mockus. Kalbėjo du va- streikan, reikalaudami, vielon 10 ric lietuviai-ukininkai turi po 30
Buvo
>u!ošta "Penktas PriVietos
lietuviams verta butų
ko atvykęs miesto majoras su po- je.
čių j šj skyrių tokioje forI ri}.
8 valandų darbo dienos ir —40 raguočių
galvijų.
karu. Žmonių prisirinkdavo pilna vai.,
kad
mojo,
kaip
žemiaus
yra
į sakymas," dialiogas ir dekliamalicijai ir pradėjęs moteris tąsyti j tą balių skaitlingai atsilankyti ir didelė
tokios pat mokesnes,
telpančios žinutės. Už visas
kaip kad Vietos lietuviai ūkininkai turi
svetainė. Nors vietinės pacijos.
nuo relių.
Įniršusios moteris, sa- parodyti savo užuojautą musų
už
10
prisiųstąsias žinutes ttedakvalandų. Dirba dvi savas draugijas. Viena gyklebonas buvo uždraudęs gaudavo
eija skaitytojams yra labai
koma, nenorėjo pasiduoti. Pas- broliams, kenčiantiems dėlei karės rapijos
tenai išviso apie 800
darbininkų. vuoja jau antri metai, o kita dar
į prakalbas lankytis, vienok žmodėkinga.
Hazlcton, Pa.
Nesidrovėkite, kad
kui policija pradėjusi iš revolve- Lietuvoje.
Sustreikavo gi apie 300. Kas iš nesenai susitvėrė.
ir silpnai rašote.
Kiekvienas
yra
Pirmoje
nės nelabai ką paisė klebono už|
c" i a eidamas i
ilKai-kurie
Iki šiolei vietos komitetas sumokyklą dinto
rių šaudyti į minią.
prisiųstai raštelis Redakcijo|
išeis—pamatysime.
ūkininkai, gyvenantieji Big Bass
draudimo.
ęo
Mykolas
ras
je
Kapusiskis. Visur
įupestingą atydų ir
Iš Lietuvos atvažiavo
ginėję. Šaudymo vietoje, >ako- rinko aukų nukentėjusiems nuo
p-lė Ši- ežero apielinkėse. Antrąją sudatik gaiima, bus
■^tr« piai
jei
Senas
jdėtas
jieško praiiaišiu-i' »j« bet
ma, likę daugelis
Siuvėjas. maitė iš
sužeistų vyrų karės Lietuvoje šelpti tiktai 26 doVabalninku parapijos, ro ūkininkai iš Scottville apielinlailtraštin. Nevėluokite su žikol-kas niekur nerado.
ir moterų. Sužeistieji nuvežta i liarius ir 58 centus.
čia
nutėmis.
Siųskite jas kuoLietuvių
Remeikių sodžiaus, Kauno gub. kės. Naujoji draugija turi vienu
IŠ ALBANY, N. Y.
greičiausial. Su žinutėmis viligonbutį. Daugelis suareštuota. yra, priskaitant ir mažuosius, virš
Taipogi sugrįžo atgal Amerikon savo tikslų išleisti lietuvių kalbosuomet reikia 'priduoti siunDoncra, Pa.
Štai >palio 20 d. laikraštis r,000 ypatų. Iš to galima
Vakaras nukentėjusiųjų naudai. p. Aug. Sklenis. Jiedu drauge su je laikrašti, kurisai butų pašvęstas
matyti,
tėjo vardas, pavardė ir antSpalio 24 d. Lietuviu l
"Hoston (ilobe rašo, kad lietu- kad Amerikoje
rašas.
vargu yra kita lie- Spalio 17 d. šv. Jurgio parapijos rusų armija traukė iki Papilio. išimtinai ūkės reikalams.
Tokio
Kliubo
šų
iš
svetainėje Įvyko 5 tas
dirbtuvės
viai, pamatę
tuvių kolionija, kuri hutų taip la- nariai parengė šv. Kazimiero sve- Paskui per Petrogradą ir Archan- laikraščio stoką Amerikos lietuS! A. kuopu suvažiavimas.
Včio
So.
Mass.
i
iš
revolverio.
Boston,
tj .^rc!<ą, šovę
jįjį
bai atsilikusi ^avo brolių šelpime, tainėje
vakarą naudai nukentėju- gelską atvyko Amerikon. Sąry- viai ūkininkai labai atjaučia. LaikSuvažiavime svarsti; agitacijos,
(irekas, nuvežtas i ligoubutį, ne- kai mūsiškė.
su p. Sklenio
šyje
laikraštis žadama leisti su paveikslais,
Spalio i (j <1., Lietuvos DukRods, kitaip turėtų siųjų nuo karės Lietuvoje. Vaiatvykimu
i
ipskričio tvarkymosi, busimojo
Kaltininkai
u/.tlgo pasimirė.
pa- butų. Negalima
butų manyti, kad dinta juokingas veikalėlis "šala- raštyje "\Vorcester Dajjy Tele- kas dvi savaitės. Žadama taipogi terų Draugija pu globa Šv. Mariseimo ir kitus roitasai
laikraštis
Susivienijimo
bėgi'. bet, kaip
j vietos lietuviai tyčiomis neaukautų putris." Atlikta gerai. Iš visų įjram" tilpo didelis straipsnis, ku- versti iš anglų kalbos keletą la- jos savo bertaininiame susirinki- <alus.
keletas
liko'
lietuvių
praneša,
savo
d. surengnelaimingųjų brolių naudai. vaidintojų ypatingai paminėtina riame pasikalbėjimo formoje iš- bai svarbių knygų apie ūkininka- me nutarė lapkričio
suareštuota. Reiškia, dar nežinia
ti
balių
dėl
karės
nukentėjusių Madison, III.
Reikėtų susiprasti ir pasistengti, p-lė Yer. Urpšiutė Kunigundos dėstyta p. Sklenip prityrimai ir vimą Amerikoje.
kad yra tikrais kaltininkais, o
išnešti iš karės laukad l'rovidenvc lietuviai nestovėtų
pastebėjimai,
lietuvių
Lietuvoje.
lietuviai
ūkininkai
čionykščiai
Kiekvienas
rolėje.
("ia gyvena n lietuvių »c>
josios pasisu- <0.
laikraštis jau praneša, kad lietu-'
Tame strapsnyje tajiaus nie- turi dideles
žemiais už kitas Amerikos
svajones ir norus. Tilietuvių kimas scenoje buvo juokų šaltiniu.'
ran 'asi
dvi
li.'tuvi>k.
riynit:
via i šovę ir kad keli lietuviai
ksi Į akis vienas labai j]emalonus kimasi
ilgainiu apgyvei dinti visą Waterbury, Conn.
kolionijas.
smuklė- ir du lietuviai yra ve
Josios vaidinimas patiko net angsuareštuota.
lcj
Nors p,į Sklenis yra čionykštį
Pastaraisiais laikais American lams ir lenkams, kurie buvo va- Jalykas.
Edeno teatre tapo suvaidin- enkes.
kraštą lietuviais. LietuLietuviams
f u'
ta apvadovu
Lietuvių streikininkų
lietuvis ir buvo Lietu,vi>jc, o ne viams
Federation of Labor vadovai,
apsigyvenant, anglai ir kiti tas p. M. Petrausko "l'žburtas lietos.
kaip karan atsilankę. Prie vaidinimo ai r
yra vietos lietuvis p. Zapenas.
kitur, straipsnyje tačiaus nie- svetimtaučiai vis traukiasi į šalį. Kunigaikštis." Žmonių susirinnori
girdėt,
čia eilę strei- buvo pridėta dar ir
surengti
Tai praneša angliškas vietos laikšiaip dainų! <0 apie Lietuvą nekalbama. Iš-! Tokiu
budu, jeigu viskas eis pa- ko tiek, kad salėje net sėdynių ;
P-lė :isai
Sridgeport, Ccnn.
rašti.-, paduodamas drauge su kų dirbtuvėse, kuriose išdirbama ir dekliamacijų programas.
visą
straipsnį
Lietuva
karės reiktnenjs.
yra
kad il- pritruko. \"aidinimas iš visų-pusekmingai
galima
tikėtis,
/.
Dvareckas.
Atsevičiutė
(J.
Remiimton Arms & \mun"gražiai padainavo. žadinama
pranešimu ir p. Zapeno paveikslą.
Lenkija. Sklenis tvir- gainiu čia bus vien tiktai lietuvių sių nusisekė kuogeriau-iai.
ion
dirba trinii- šiitai-, p<> S
Savo
balsu
Co.
žajinai klausytojus
J. Ž.
ina, kad jisai reporteriui sakęsis kraštas. Jeigu čia lietuviai skaitIŠ SO. BOSTON, MASS.
•alandas. Mokesti- gera. Lietuvėte žavėjo. Labai gerai buvo at:sąs lietuviu, bet tasai matyt Ws- lingai apsigyventų ir
Spalio 18 d. Apreiškimo P. vai toolmaker'iai ir ma.»inMa;
pajiegtų saĮ
Bagočių vėl neprileidžia prie liktas monoliogas "Orleano MerIŠ PITTSTON, PA.
Sklenis žada pa-, vo skaitliniu paimti viršų ant
cą suambrino.
Sv. parap. salėj SLR-KA. Apskri- ] e n va i
visų
t;
advokatystes. Ką pasėsi, tą pjau- gelė."
darbą gali gauti.
Taipgi scai dekliamavo ■eikalauti, kad atkauktų klaidas.
kitų, tai čia butų tikra Lietuva. tvs turėjo savo susivažiavimą,
Prakalbos.
Spalio 5 d. LSS. si—sako patarlė. Sios patarlės p-lės Marė bei Monika ŠepaičiulTietų -vardai baisiai sudarkyti, Lietuviai galėtų įsteigti savus kuriame dalyvavo 8 delegatai ]
j
kuopa parengė prakalbas. Kal- teisingumą gali ypač paliudyti ži- tės ir p. Nik. Kaklauskas. \ akaRalph, Mich.
Pavyzdžiui, vieton Kauno, kalba- bankus, biznius, verauzes. mok- nuo 5 kuopų. Susivažiavime
Liko nuausta* ant $50 Juobėtoja buvo pakviesta Dr. J. uomasai Fortūnatus J. Bagoeius, rui užsibaigiant, būrys
Į
merginų na apie "Konna," vieton Xeir.'.'- slaines, bažnyčias ir t.i. ir 1.1.
mininkavo p. P. Montvila. Iš kp. ; :as Paulauskas, arie
Baltrušaitienė.
metu. \\>.
Pradėdama kal- kurisai prieš keletą metų prakišo oadainavo. orkestrai pritariant.!
1
10—apie "N'ammon" ir 1.1.
Tas viskas, suprantama, galima
viršininkų raportų paaiškėjo, kad i ai, kad 4 svaru akmeniu "ictė i
bėti, kalbėtoja pasilakė eaanti
triukšmo
kuJ
da'.ig
"Lai
Tauta."
pakėlupi^ bylą,
30-^
i
Gyvuoja
L A. c:t uutų jvykdinti tiktai tuomet,
jei susitvėrė viena nauja kuopa ir avo draugus, nors nepataikė.
Kur tiktai pakįla
žiuri i šiuos.
-treikas, kame lietuviai ir lenkai
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Vlni laikraščiui aiunčiarat rankraščiai turi buti pažymėti autoriaus pa-

"Katalikas"—teisingiaus,
jojo spaudos
vedėjas p. St. P. Tanancvičia, ku- pasisako

nebuvo

išėjęs. "Dilgėlės" jų organizacijų

laukti

pašelpos,

nieko panašaus nežinan- nes kenčiame už
rašu ir adresu. Paprašantieji paauvisą valstybę.
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 'tisai podraug yra ir Liet. Sp. Dr- čios ir
manančios, kad "tai ger- Reil«p»fif£ymčti>' kad Užuojautos
niai, ir savo tikroji vardą.
-jo- A. prezidentu,—atsakydamas biamo redaktoriaus pasakėlė iš pir- pas juos radome, radome ir pini"Redakcija pasilieka sau teisę at- "Kat." -250 (344) numeryj, pasako, što išlaužta."
Čia mums ir laik- gų. !E~£
siunčiamu* jai rankraščius trumpinti
kad toji draugija jokiu budu nėra raštinę etiką, ar greičiaus josios
M tisu » Komitetas
lr

C.

Iš Kelionės Po

Kasputis.

Paviešėjęs

ant ! si miestai
keletą
turėtų turėti ^yventolarmos, kur turėjau progą Į ju: Londonas
7,500.000. \e>v
gerai išsimankštyti laukuose prie
[York 6,900,000, Paryžius 4.500,įkukiiru/u rinkiniu, grižau Į C'hi- '000, Berlinas 4,106,000. Smar-

dar

dienu

savo

Louisianą.

(Užbaiga j

leagit.

tų miestų auga \"ew
jkiau-ipi
privedė
Chicagoje, ant i'.ridgeprri.;, vėl j N ork, nes prie jo
laisvamaniška ir laisvamanybė vi- stoką, primeta.
iki
200,000
prtdeda vis
rublių
SrtVO|fcii#fiL:1;;j.
Netinka raus laikraščiui rankraščius
Rytas I^ouisianoje yra 1:e galo susidūriau su senu. skurdžiu lie- įnanjus savistovius
siškai neužsiima. Sulyg p. S. P.
iŠ
savo veikimą viTai
ne
mėnWfl(f
miestelius;
tafįsplete
"Dilgėlės"
klysta.
autoRedakcija, pareikalauta, ęrą/.ina
gra/lis ir gaivinąs.
Kiek čia me- tu viu gyvenimu.
\ ė! tie patįs ikiu budu
Tananevičiaus žodžių, prie šios piršto išlaužta pasakėlė. Štai fak- soje JraiciHVoje, pasiekė išsisklaijau 19jo metuose j<>
riui atgal jo lėšomis.
džiagos
dailiuinkui-tėplioriui! apdriskę ir pasileidę liotuvin vai- 'gyventojų skaitlius
draugijos gali priklausyti lygiai tai. Praeitu 1914 m. "Dilgėlių" džiusius po plačiąją Rusij ją lietu- Koks
gali prisiarReikia visada rašyti plunksna ir tik
j\airumas ir turtingumas kai. gatvėje brukantieji lietuviškus | tinti prie Londono
ant vienos popiero pusės, paliekant katalikiški, kaip ir kitoki laikraš- 18-tame
gyventojų
numeryje, pažymėtame vius,1 fupinadamasis, kiek galint, spalvų ir siužetu! Norisi turėti laikraščius
praeiviams, kad užsi- l>kaitliau>. žinoma, jeigu jo
čiai. "Darbininko" užsipuolimą p.
plačiu* tarpus tarp eilučių.
Musų veikimas tuos gražius reginius ant
gyrugpjūčio 2<S d., tilpo straipsnelis juos y sucipti.
|K»pieros dirbus centą-antrą eiga retam ar- ventojų skaitliu"- didinsis
S. P. Tanancvičia vadina "dema- "Kalbos
taip
Valymas," po kuriuoni buvcPvaisingas pačioje Lietuvo- atminčiai ir taipogi parodymui ba lošimui iš
pinigu "elėse." Vėl j kaip iki šiolei. Bet ^feli Longogišku ir melagingu."
pasirašyta "S—ė." Jame daryta je, k.irl didžioji Lietuvos dalis ue- žmonėms, kurie mano ir rengia- tie patįs išblyškę veidai darbinindoną pavyti <lar greičiau, nes
buvoi'
užimta.
Dabar si važiuoti ir
Siame pačiame atsakyme, apgin- neva vitatos iš "Lietuvos" 36-to
vokiečių
apsigyventi čia tarp kų, grįžtančių iš fabrikų, kur siū- turimi
virto
Kuropoj karė Milaiko didamas Liet. Sp. Dr-ją Amerikoje numerio, kurisai išėjo rugsėjo 4 d.
kitaip. Musų globiamieji lietuvių
ūkininkų. Nesmiu išla- lės spinduliai tik retkarčiais u/ei- | dėlių
miestų
toliau
Rusi- vintas
ir "Kataliką" nuo "Darbininko'' nji4 m., tai yra apie savaite vė- pabėgėliai pasitraukė
augimą, kadangi
tepliorius; priegto, neturiu 'na. Veiduose aiškiai mat<»i ant- karė atgabena
'
apsistojimą praDėlei p. M, Yčo atsišaukimo. užpuldinėjimu, p. S. P. Tanancvi- liaus už minėtąjį "Dilgėlių" nu- jon, musų skyriai ir musų įstai- laiko
piešti peizažius, kad paro- spauda rūpesčių apie savo likimą Įmonės ir vargą, o
vargas, apsi"fsietuvos" pareikalavimas gos, kurios buvo v'ctose, vokie- džius visą
Šiame "Lietuvos" numeryje telpa čia apibudina kun. Kemešį kaipo meri.
gražių spalvų įspūdi. ir apie rytdieną. N'enoroms suly- stojimas pramonės
čių užimtos. Lietuvių virš 500,veja iš divisuomenes
Ameriir
Yčo
atsišaukimas
M.
"Lietuvos"
keleį
veikėją
tilpo sekančią savaitę
pasako
p.
Prasčiausis ir parankiausis bū- 'ginu sveikus, užganėdintus ir lai- delių miestų Į mažus ir
000 po
Rusiją pasklido. Susitij kaikos lietuvius, kurį perspausdina- tą žodžiu apie klerikalu sriovę, 37-laine numeryje, kurisai pažydas—tai fotografija. Ką norėtųsi mingus lietuvius, ūkininkus, ku- mu daugybę žmonių, nes šiuose
kurios įkvėpėju ir vedėju tarp mėtas rugsėjo it d. 1914 m., kome su didžiausiu reikalu, su
me iš naujai einančiojo Petrogra
riuos palikau tiktai vakar.
pragyvenimas yra pigesni*.
darbu. Visą savo veikimą nutraukti—negalima, nes fotograS.
ed "Lietuvių Balso,'' p. Yčo lei- Amerikos lietuvių kun. Kemėšis "Apžvalgos" straipsnyje: "Dilgė- nauju
Koks tai skirtumas!
į
fijos
spalva
nukelti Rusijon.
yra »iena. Todėl priBet
gavome
džiamo.
Atsišaukime ir taipogi yra. Apie kun. Kemėšio veikimą lių" kalbininkui ("Liet." \To. 37,
dauguma lietuvių pasiliko vokie- sieina pasiganėdinti tiktai galvijų
PHILADELPHIA, PA. RICH
visose iki šiolei Amerikos lietu- p. ratiancvičia sekančiai kalba:
1914 m., puslapis 4, antra skiltis).
PROTESTAS.
užimtose vietose.
grupėmis, išvaizda javų laukuose
čių
MONDO KOMITETO
Mums
vius pasiekusiose žiniose užtektiLIETUniekuomet neteko matyti,
Gerbiamoji "Lietuvos" Redak- VOS ŠELPIMUI SURINKTeko mums aplankyti mūšių bei namu ant ūkės.
Kun. Kemėšis, kurisai kelia kad "Dilgėlėse" butų tilpę* koknai aiškiai nupieštas Lietuvos pa!
vietas ir gerai įsivaizdiname sau,
visus dabartinius ergelius, dar sai nors
Mano darbdavis, geležinkelis, ! cija
TŲJŲ AUKŲ ATSKAITA.
flėiimas, kad ji ji bandžius dar aišatsakymas į tą j j musų pa- kiek ten
ir
nesenai Amerikoje gyvena. Jeiskurdo
į Nesenai "Laisvėje tilpo >traipm
tisu
brovargo
artistišku
laijjogi
nereikalauja
pareikalavime.
kiau.-, nupiešti. Visa, ką męs gagu jis hutų ilgiau šioje šalyje
liai kenčia, kaip reikalinga jiems veikslų, bet tiktai praktišku,—tai snis, po kuriuom pasirašyta slapyĮplaukos:
1 egul
lime pasakyti, tai kad Lietuvai reiDilgelių redakcija at- neatidėtina
pagyvenęs, #al jis galėtų plavardžiu ir kuriame aš asmeniškai
kokiu
tokiu,
pagelba,
bet,
žmodeja,
męs
yra
reikalauja
čiau
mat v M. negu kad dabar. sivcrcia visus augsctatis paminėVukų sutrauka, pagal atkalinga dabar kruvina pagelba.
likau apšmeižtas. Aš
dabar jiems Tiebegalėsime pa- nes,
pasiunčiau skaitą gegužio 6 d.
norintieji važiuoti ant ūkės.
gal galėtu plačiau permaty- tuosius abiejų laikraščių numerius jau
Męs, Ameriko* lietuviai, privalo- Jis
1915.
dėti. Męs esame nuo jų atkirsti Jie nori
ti ir suprasti Amerikos lietuvių
matyti laukus, javus, gal- atšaukimą "Laisvei." tačiau? jinai metu
ir persitikrina, ar "Liet." "nebūta
me nešti tąją pageli ją, nes i.s ana$446.80,
ir su jais jokių santikių nebegaliaplamai ir lietuvių darbininkų
vijus, namus, ir medžius. Visą jojo nepatalpino. Todėl prašau JA baliaus ir
vartoti:
daiktą"
pus besigrumiančių priešų pagel(teisingiau
butų
lioterijos geme turėti.
gyvenimą atskirai. Dabar gi
O padėti norėtume ir dieną praleidžiu,
medžiodamas patalpinti ši mano raštelį jūsų
gužio 0, 7 ir 8 d. 1915
ba Lietuvai negali buti suteikta, o
jis nori priskiepyti čia tai, ką "nebūtą dalyką") užmeta "Dilgė- padėti būtinai reikalinga.
laikraštin.
vietas, tinkama-1, paveikdamas.
111. pelnas
jis matė \ ilniuje. Bet jis už- lėms." Taigi "Liet." niekuom neis vokiečių sunku tikėtis Didžia3lo-77
Taigi dabar kai]) tik atėjo Jusų, Randu jų užtektinai ir paveik- "Laisvės" Xo. 79 tūlas "L." Re- [I
kad kas yra gera Vilmiršta.
ietuviii Republikonų Kliuprasižengė prieš laikraštinę etiką, Amerikos lietuviai,
jai Lietuvai rimtesnės pagelbos,
porteris
kada
čia
iš
būti
visai
eilė,
niuje,
gali
korespondencijoje
jus slų nuimu daug. Turiu tarp ju
bloga. ir tat veltus
bas, auka
"Dilgėlių" pamokslas. lū mus galingesni. Paimkite
jei l>ent kokios.
(1 ratui Rapids, Mieli., rašo sekanĮvairiose šalyse yra įvairios ap5.00
jųs
taukus
korinis,
gražius
dobilų,
Kaltas
redaktorius
Iranas
ir
su
tomis
yra
"Dilgėlių"
Luckus. auka
čiai :
linkybės,
dabar tos Letuvos šelpimo darbą
aplinkybė1.0c
Ponas Yčas >avo atsi>aukime
cukrinių nendrių, galviju grupes
mis reikalinga skaityties.
Ta tame, kad jisai arba neseka kitų
savo
Juzefą
rankas
ir
savo Tėvynei,
j
Sipaičiutė,
ir
auka...
ir t. t.
paduoda
.50
sumanymų, kaip tąją
politika, kurją jis ir jo šalinin- laikraščių, arba labai
"Dabar (tautiečiai) jau pra- Iš baliaus
trumpą at- kurios męs pasiekti nebegalime,
o <1. i<> 15
spalio
pagelbą Amerikos lietuviai galėtu j, kai varo, gali privesti prie lačia
turi.
Negaliu
nepaminėti gan svardėjo (socialistų sąjungos) kuo- m. pelnas
eikite negaišindami su pašelpa.
bai apgailėtinų ir mums pa- mint]
teikti. Taciaus jojo sumanytasai
34 7**
pos narius bjauria iais žodžiais
baus fakto, kaip visoki agentai be
Amerikos
kalietuviams
tiems,
Lietuviu Muzikalčs SveIšjudinkite visus lietuvius, sušmeižti.
plianas—pasiųsti skrajojamus būPirmiausiai
šmeižikų
varo
savo
"Darb. Balsas" neina. ''Darbitalikams, kenksmingų pasektelkite j burius visas Amerikos i jokios atsakomybės
tainės auka
rius iš Amerikos Lietuvon—vargu
generolu buvo M. Daukša, bet
7-4°
"biznius" ir išnaudoja lengvatimių.
ninkų Halsas" savo 42-rainc nudal
ar jis
išmuštas
iš
jau
klebenkite
širpozicikolionijas,
į
visų
galės įvykti. Spaudoje jau buvo
kius
žmuiiės
paveikslų pagelba.
kad tai paskujos, tai jo vietą užėmė J. BeKiek toliaus p. Tananevičia pra- meryje praneša,
dis, kvieskite Į darbą.
Surinkta viso labo $71.34
nurodyta, kad Amerikos lenkai,
Nesenai C'hicagoje atlankė mane
tinis numeris ir kad tasai laiksusparis. Šis gal galės ilgiau
Čia nėra vietos ginčams, per kebūdami už lietuvius skaitlingesni veda sekami skirtumą tarp "keatstovas vienos didelės ir žinomos
laikytis, nes pirmiau buvo soraštis neišeisiąs, bent tuom tarpu,
110
rankas ar kokią organizaciją
Išlaidos:
ir turtingesni, negali panašaus da- tnėšinės
tai geriau pienus ži(suprask: klerikališkos. kol
cialistu,
j
kuri
žemo
firmos,
pardavinėja
nebusią surinkta užtektinai lėno."
ir
aukos
eis.
"katalikiškos!
tai
Kiekvienas
iš
lietuviams
"Liet.")
j usų
pakraipos
tasai
lyko padaryti,
ioou
j \\ isconsin valstijoje. Atnešė jirublių .išsiųsta "Liešų.
darbas butu dar sunkesnis.
musų, atmindamas valandos svar-' sai man
pakraipos
tuvių
brošiūrėDraugijai" Vilniuj
lietuvių kalboje
"L." Reporteris meluoja, taip
bumą. turi aiškiai įsivaizdinti sau
ir priimta jos iždininko
lę, kurioje neva yra aprašoma da- rašydamas. Męs jokių kuopos
Ažuot skrajoja.nųjų burių, pakalba.
"Keleivio"
Neteisybę
Kiek pastaroji (katalikiška
vyriausi tikslą—nelaimingos Tė- lis šiaurinės Louisianos. \ i>i pa- j
p. Kymanto liepos 23 d.
narių nebjauražodžiavome. ir aš
siūlyta pasiųsti Lietuvon komisiją
pakraipa. "Liet.") yra lietu- Fritzas, rašantis "margas mintis," vynės gelbėjimą, alkanų brolių veikslai
1915 m
brošiūrėlėje, perstatantie$439 -5
viams naudinga ir sektina, tiek kalbėdamas apie plagiatorius, tai
iš trijų narių, atstovaujančių kieknuo
kokių nors
papenėjimą, našlių ir našlaičių ji neva Louisianą, yra paimti iš !jokių "pozicijų"
Fondui išAutonomijos
kemėšinė
,
neužėmiau. Tat nebus
pakraipa yra mums, i yra raštvagius, pasako dvi netei- sušelpimą.
\ieną Amerikos lietinių fondą nugenerolų
Buvo laikas, ktida šiaurinio \\ isconsino.
katalikams, pavojimra ir vengOriginales !nei reikalo "mušti" mane iš ko- siųsta ir priimta iždininkad p. Balutis
sybes.
kentėjusiems dėlei karės lietuJisai
nori,
Tėvynė iš jusų, amerikiečiai, lautina, nes ji stovi toli nuo tikros
roo.oo
fotografijas tų paveikslų rodė įkių nors pozicijų. Jeigu aš pir- ko T. Paukščio
iš kur jisai ima "verti- kė vien
viams šelpti.
Tosios komisijos
aukų, dabar jau to nebe- man tos \Yisconsino firmos
krikščionybės, nuo artimo mei- nurodytų,
repre- miaus buvau socialistu, tai
tikslu butų "persitikrinti," koksai
yra
lės, nuo visa to, kas mums buvo. mus"
"Pašnekėl'.ų Kampeliui.") užtenka. Reikalinga organizuoto
Išmokėta višo labo $539-25
zentantas. Brošiūrėlėje prirašyta mano asmeniškas
Kristaus
ir
Pirma
reikalas, ir "L."
Viešpaties
palikta
neteisybė yra manyme, darbo, reikalinga žmonių.
lietuvių padėjimas "po vokiečiu."
Liekasi
vietinio komiteto
kad
kas sudaro katalikų stiprybę ir kad
visokių nesąmonių, pavyzd.,
Reporteriui nėra ko rūpintis, ižde
j
p. Balutis rašo 'Tašnckėlių
■Kiekviena jusų organizacija,
Siųsti žmones ir išmokėti gan garbę. Kemėšinė pakraipa—yra'
alfalfa
au$332*°^
(lucerna)
kuom aš esmių ar kuom buvau.
Kampeli." Suvirs du metai laiko, kiekvienas jusų fondas gali čia Louisianoje
Pastaba.
daug pinigų vien tam, kad "perpakraipa silpnumo, siaurare-1 kai
Šalyj
surinktųga kartu su kornais ant to paties
ir
be
Balutis
nieko
neteisingai
bendro
Reporteris
neturi
p.
l"'L.''
gystės, artimo neapykantos. Tai
šventą darbą varyti- Jei kam lauko; kad su medvilne
sitikrinti," koksai stovis Lietujų
$871.34
yra labai jokių teisių šmeižia mano vardą
nėra katalikiška, krikščioniška su tuom "Lietuvos" skyrium. An- nors
kad
čia
svarbu
Ponas S. Šimkus Riclipasirodytų,
veltus
laiko gaišinimas
voje, butų
mažai darbo ir gaunama 'aug
per laikraštį visuomenės akyse.
tra neteisybė yra "vertimuose.''
pakraipa.
Kemėšinėje
politiir pinigų eikvojimas.
pasidalyti Į -burius sulyg pažiūrų pelno—ir daug kitų tam panašių
mond'e surinko
Męs visi
125.17
koje guli mūsų, katalikų, praPrieš tokj mano asmens šmeižiniekuo- arba ntiOruonių vienodumo, te"Pašnekėlių
Kampelyje"
ir be "persitikrinimo" žinome, kad
Pirma, alfalfa su korgaištis.
nesąmonių.
mą aš protestuoju. Mano šį promet netelpa vertimų.
skirstosi, teveikia, derindami sa- nais niekad niekur
Todėl visų aukų Lietuvos
tenai Lietuvoje pašelpa reikalinneauga: antra, testą
paremia Lietuvos Sunų
vo
vardan
žemiaus
S.
P.
Tatiabendro
veikimą
Truputį
p.
praTat
klausimas susiveda prie
ga.
toje vietoje alfalfa visai neauga, Draugija, turinti 450 narių, kuri šelpimu Ricbmondc, Phikilnaus tikslo.
nevičius sekančiai persergsti lietuto, kaip teikti tąją pašelpa.
lad-elpliia. Pa. surinkta $996-5*
nes ten nėra atsakančios žemės
iš Lietuvos.
anoje korespondencijoje taipogi
vius kunigus prieš kun. Kemėšio
Nors męs tvirtinome, kad prak- tai žolei. Kaslink
K. Karuža,
tai
medvilnės,
Kai-kurie Amerikos lietuviai ne'yra paliesta. Mano protestą remNuo Redakcijos,
žemiau sekan- tikoje to reikia vengti ir geriauvaromąją
politiką:
Komiteto raštininkas
geresnieji ūkininkai jos visai ne- ti buvo nutarta tos draugijos sutlžsitiki Prūsų lietuvių
tis atsišaukimas į Amerikos lietu- sia visus
sutvertuoju
telkti. Kaip sodina
Į
vieną
būrį
ne.rei12
d.
Louisianoje.
sirinkime spalio
jinai
vius yra pau.itas iš "Lietuviu Balkomitetu. Kame yra pamatas tam
aš norėčiau pasakyti pergi dabar tą darbą praktikoje at- kalauja labai daug darbo ir atneso" 2-ro numerio.
Jomis Bcsasparis.
neužsitikėjimui mums nežinia,
likti? Mums rodosi butų naudin- ša labai mažai
spėjimo žodį lietuviams kunipelno. Kiti javai Grand
taciaus
taktas pasilieka
leigams.
katalikai,
męs,
Mieli.,
Jeigu
Rapids,
faktu,,
spalio 18 d.
Dabar Jusų Eilė giausia, jei amerikiečiai sudarytų
yttl lengviau apdirbti ir yra pelsime varyti tokią politiką, kaip Amerikiečiai,
Vienok, musų manymu, yra išėjim.
1915
skrajojamąjį burj iš jaunuomenės ningesnį.
Atėjo!
kad dabar kun. Kemėšis ir jo
mas iš šio
padėjimo, galintis užPasirašo Lietuvos Sunų DrauRodos, visos lietuvių apgyvenKarei
inei20—30
ir
žmonių.
Į
tą
Tėtai
skaičių
katalikiškovaro,
prasidėjus
mūsų
pasekėjai
Pakol
žmonės
neišmoks
ganėdinti neužsitikinčitis ir tižsikreiptos kolionijos gerai žino, kad pegijos valdyba:
ji visuomenė greitu laikn pra- vynę-Lietuvą nelaimei ištikus, tų ir keli gydytojai. Tą skrajotis su reikalais prie žinomų firmų
tikinčiiH Prūsų lietuvių komitetu.
dės kitaip žiūrėti j tuos užsi- Centralinis
Antanas Bielskis, pirm. reitą žiemos sezoną p. A. T. RaDraugijos Komitetas jamąjį burj paleisti į Lietuvą, kur su
boikotus, šmeiži- kvietė
atsakomybe—jie visados turės
čiūnas važinėjo po plačią Ameriką
.1. B. Telyčcnas, rast.
Kaip iau žinome iš tilpusiųjų puldinėjimus,
jus, mūsų broliai, iš už jie galėtų, pasiskirstę į burelius, kentėti už savo
mus, asmeniškus kandžiojimus,
ncišmanumą.
ir rodė paveikslus.
su
vietos
lai labai ir
M.
žmonėmis,
ištiesti
iždininkas.
savo dttosnią
laikraščiuose pranešimų,
Lietuvoje
pavandenyno
Žinrys,
būrelis
kurių dabar prisileidžia kemėšiMokslas lėšuoja ir kartais apsieilabai
Paronės politikos vadovai.
Jonas Dėdinas, maršalka.
Kun. ranką nukentėjusiems dėl karės silikusiais, susitarę, organizuoti
pagirtinas
dalykas.
įžymesnių lietuvių veikėjų pasilina net labai brangiai, jeigu mokyKemėšis nėra tikras Amerikos sušelpti.
ir medicinos pagelko \ ilniujc. Kodėl
Kvietėme
Račiūnas
visą
šio
šelpimo
dardydamas
paveikslus,
p.
prie
nepavesti šiam
tojas nežino savo dalyko.
lietuvi*. Jisai čia, Amerikoje, lw>
sužadino
žmonėse
prisidėti, žinodami, kad Ame- bos darbą.
pasilikusiam būreliui varyti šelpiatmintį
nesenai, musų gyvenimo nepa-.
Šiądien tarp lietuviu yra daugeTie siunčiamieji žmonės turi
savo gimtinį
rikos lietuviai visuose svarbiuomo
Tėapie
kraštą,
apie
darbą sutartinai su Prūsų lieMiestai Ant
žįsta. Męs neturime jokio už-]
lis kolionizatorių. Tai yra kriaubūti
siuose
ir
t.t.
reikaluose
kas
gerai
organizuoti
savynę,
ir,
apie
karę
prisidėdavo
kad
čia
tikrinimo,
tuvių sutvertuoju komitetu? Jeijis
apsigyvens.
svarbiausia, disciplinuoti. To bu- čiai arba šiaučiai. kuriems savo Didžiausi miestai ant žemės
j'irm kelionės pradėjimo, p. RaPriviręs košės gali dum- vo aukomis.
gu tai pavyktų, tai šelpimo darį
L'ž jojo darti saiuLietuvon.
Alums buvo aišku, kad
bas, musų manymu, butų tinkajei "Sau-j riu priešakyje reikia pastatyti profesijoje nepasisekė. Apverkti- yra tie, kurie turi suviršum mi- čiūnas laikraščiuose patalpino sabus reikalinga butų tuomet at- lės" kursams buvo
mose vėžėse.
sudėję 30,000, žmogus su autoritetu ir jam pa- nas pasekmes tokios kolionizaci- lioną gyventojų. Sulyg apskai- vo pranešimą (cituoju sulvg
Taigi reikėtų susisakyti tiems, kurie visai priei rub.,
jei apie 50 tūkstančių su-, vesti sau padėjėjus pasiskirti. jos teko man matyti Te.\ase, kur tymo 1911 m., didžiausis ant "Vien. Liet." Xo. 41, 1 <>14
nešti kuoveikiaus su
jų neprisidėjo ir kurie juose nėm.),
Prūsų lietumetė
Visi siunčiamieji žmonės turi bū- pradėjo, bet neužbaigė '"kolioniTautos Namams
ra kalti.
žemės miestas Londonas, su prie- kuriame, aprašęs savo tikslą, užvių komitetu ir taipogi su tais
pastatyti,]
ti Amerikos pili-JČi&i, nes tik
tai šiuo metu, kada mūsų
juos zuoti" vienas lietuvis siuvėjas. miesčiais, turėjo 6,500,000 gyven- baigia šiais žodžiais: "Xuo visti
lietuviais veikėjais, knrie pasiliko
Tėvy-j
Daug to, ką p. Tamulevičius pa- nė kenčia neapsakomai sunkius i vokiečiai teprileis prie to darbo Kolonizacijoje svarbiausiu yra
Vilniuje.
toju, tai imant paprastąjį jo augi- vakarėlių, kur ir kada bus rodosiikė savo straipsnyje, buvo jau vargus, kada ji
reikalauja iš savo! ir neišdrįs konfiskuoti atvežtų su ne įbraukimas žmonėms žemės, mą, 1913 m. jis turėjo turėti mi per visą žiemą paveikslai, skirTą galėtu atlikti esantieji Ame- aukščiau* kitu lakraščių pasakyta. sunij nepaprastų
aukų, didelio pa- savim daiktų. Reikia turėti ome- bet tikra ir kompetentiška pagel- <>.700,000 gyv.; Xevv N ork 5,200,- siu dalį likusio pelno Lietuvos
rikos lietuvių fondai
nukentėju- Tačiaus p. Tanaucvičiaus straip- sišventimo, nepaprastos energijos nyje, kad prisieis tam buriui ne ba gavime kredito, pamokinime 000
(
(1913 m. 5,700,000); Pary- žmonių gelbėjimui." Taigi reisiems šelpti. Męs norėtume
para- snio svarba guli tatnc, kad toki tvir- ir didžiausios vienybės,—ameri- tiek pinigų dalinti, kiek visokių vesti ukę ir suradime
žius 3.950,000 (1913 m. 4,i00,0(X) kia, kad p. Račiūnas ar
pelningų
daugiau,
ginti mūsų fondų prezidentus dar tinimai šj kartą išeina jau ne iš kiečiai ateis savo Tėvynei su
pa- produktų gabenti.
turgaviečių ūkės
produktams. gyv.); Bėrimas 3/100,000 (1913 ar mažiau paskirs nukentėjusiems
kartą pabandyti sueiti krūvon, ne- •'laisvamaniškų" šaltinių, kuom šelpa. Męs neklydome taip ma- Mūsų Komitetas galėtu kokioje Kiek man
yra žinoma, tuos daly- 3,800,000);
Cliicago 2.500,000 nuo karės. 1 lot jau senai užsižiūrint to. kad kartą toksai
nors
neutralinėje šalyje turėti sa- kus Amerikoje šiądien atlieka tik- (1913 2,600,000); Vienna
bandy- musų klerikalai paprastai mėgsta nydami.
2,030,- baigė jo kelionė, jau prabėgo ir
as
Greitu laiku atėjo žinių, kad vo agentus ir, buriui atvykus ar- tai
nepavyko. ,Momentas yra per- gintis, neturėdami lemto atrėmimo
geležinkeliai, jie užlaiko tam 000 (1913 2,100,000); Petrogra- visa vasara,
jau šaltas ruduo,
daug svarlni-i kad neišbandžius klerikalams ir jųjų politikai daro- \merika organizuojasi, telkiasi j, ba jo įgaliotiniui, galėtų įvairius tikslui
agronomus ir žinovus są- das 1.800.000 (1913 2,000,000). vis
kad p. Račiūnas nors
nematyti,
visti prieinamųjų
priemonių ge- miems užmetimams. Šisai straip- burius-burelius, renka aukas Lie- nurodymus duoti, su jais pasi- lygų valstijose, per kurias praei- Maskva 1,480,000
(1913 i,Coo,ooo kiek. ar nors kur butų paskyręs,
resniam
na jų geležinkeliai.
nelaimingųjų Lietuvos snis ir "nevierniausiems tamo- tuvos reikalams. Tūlam laikui tarti.
Rock Islaml gyv.);
Ilamburg
1.7^10.000: Li- >. rodos pereitą žiemą pelnė neVis tai darbas be galo svarbus, geležinkelis tam tikslui išleidžia
šiams" turėtų atverti akis kaslink praėjus gauta ir aukų. Ne viena
žmonių sušelpimui.
verpool
1,030,000
(1913
1,070,000 blogai.
ir
dešimtis
Nematyti atokaitose nei
reikia kuogreičiausiai imtis.
apie $30,000 doliariu ka> metai ir gyv.); Rudapest 1,020,000 (1913
[kun. Kemėšio ir klerikalų politikos tralinio tūkstančių įplaukė Cen- į jo
nei Lietuvių Gelbėjimo,
1'autos,
Komiteto
Visas
tuo
"Katalikas apie kun. Kemešį
bu-!
kason,
smulkmenas, organizaci- Jeda visa? pastangas, kad ūkinin- 1,100,000). Tokiu budu
[tikros reikšmės.
Europoj nei Lietuvos šelpimo fonduose padu neviena ašara vargšų ir nas- jos klausimus
ir klerikalus.
Nesenai So. Bosplačiai pasvarsty- kams, kurie apsigyvena prie to miestų,
suviršum milio- ■<kelbta. Nebuvo
i
turinčių
buvo nušluostyta, ne viena kite savo laikraščiuose ir mitinmatyti, nei kad
ton'e, Mass., pradėjęs eiti '"Darbigeležinkelio, gerai sektųsi. Nuo ną gyventojų, yra: du Anglijoj,
"Dilgėlių" informacijai. "Dil- laičių
stačiai Lietuvon butų nors kiek
ninkas," sutvertas kun. Kemėšio gėlė^" savo užmetimo "Lietuvai" tūkstantinė žmonių buvo papenė- guose.
ukininkų gerovės priguli geležin- du Vokietijoj, du Rusijoj, o po
Atminkime viena: Lietuva var- kelio gerovė. Kada ūkininkai tupinigų nukentėjusiems pasiuntęs.
pastangomis, pradėjo nuo atakų dėlei persimainymo nuomonėse ne- ta amerikiečių aukomis.
vieną: Prancūzijoj, Austrijoj ir
Be abejonės dera jiems už tai guosf pa&'enditš, Lietuva
ant
Taigi, kaipo visuomenės narys,
pavoju- ri produktų išsiuntimui, geležin- Vengrijoj.
Lietuvių Spaudos Draugijos gali paremti. Vien pakartoja, kad
Didžiausi
miestai
didelė padėka. Bet męs, lyg ir je. Ji laukia iš savo
kad p. Račiūną- paaišnorėčiau,
ir
sunų pasi- kelis uždirba.
Amerikoje
Jtigu ūkininkai Azijoj yra Tokio, turintis 2,250,užsipuldinėjimų ant "Lietuva" nori, kad "Dilgėlės"^
kad
nujausdami,
>6
mums
niusų
rošventimo,
Ttvyneitą
neturi
kintų
dalyką.
jusų tarpe,
"Kataliko." kad šisai pamestų tą nurodytų musų laikraščio numePaaiškintų, kam
jų. tai ir geležinkelis netu- 000 gyv.; Ilankau 1,500.000;
-Lietuvai lemta yra susilaukti dar dos, to nestinga.
r
kiek
ri
darbo.
ir
pasiuntė pinigų. Jei to
Visas geležinkelių už- Kanton
draugiją
pristotų prie nesenai rius, kuriais galima butų patvir1,200,000; Kalkutta i,Darbas skubotas, kiekviena va- larbis
vargų, kurie pareikalaus
tai reikės manyti, kad
icpadaiys.
yra nuo visokių prekių vė- 200,000:
klerikalų sutvertosios spaudos I tinti padarytąjį "Lietuvai" užmeti- didesnių
Peking 1,200,000. Da- >. Račiūnas
iš savo stinų aar
landa brangi. Reikalinga kuovei- jinio.
daugiau
aukų,
visai nieko nepaskvTodėl Amerikoje šiądien bar ant žemės
draugijos.
Negalėdamas kitaip mą, tačiaus tuom ir užbaigia. Tų
miestų, turinčių ė
laukėme to momento, kuomet kiausiai organizuotis.
ameri>eveik
Tat,
niekam taip nerupi ukinin- suviršum
nukentėjusios nuo karės, o taįkąsti Liet. Sp. Dr-jos Amerikoje, numerių nenurodo. Reiškia, nemilioną gyventojų 21,
bus įtempti visos ame- kiečiai. Į darbą, jusų eilė jau atė- <0
au
butų nevisai gražu.
padėjimas kaip gelezinlęe- iš jų o Europoj, 3
"Darbininkas" stengiasi jąją ap- teisingai prieš "Lietuvą" kalbėta. reikalinga
AmeŠiaurinėj
Laukdami to jo.
rikiečių
pajiegos.
ir
deda
visaiams, jie
šaukti laisvamaniška. Tikslas aišŽmonės p. Račiūną rėmė daupastangas, rikoj Austrija ir Afrika tokių
Męs "Dilgėlėms" buvome pri- momento,
nesėdėjome susidėję
Martynas Yčas, kad ūkininkams gerai >ektųsi. Pa-1 miestų vi.-ai neturi,
kus:
kad
1 giau dėlto, kad manė, jog nuo i<>
katalikų visuomenės minę anąjj nemalonų joms atsi- rankų, bet klebenome, šaukėme
Australijoj
Lietuvių atstovas V. Durnoj, prastieji % žemės pardavikai žino-1 pusę miliono
j
aks so apšaukus tąją draugiją laisJ tikimą, kuomet
turi Syd- rakarų dalis pelno eis nukentėjugyventojų
jųjų rašytojas ci- rusų visuomenę prisidėti pinigais
Centralinio Lietuvių Draugi- ėms negali to suteikti, nes jie nesiems.
vamaniška, pakirsti katalikų visuo- tavo straipsnius iš tokio "Lietuney, o Afrikoj Kairo.
prie musų nelaimių sumažinimo, j
jos Komiteto nukentėjusiems j uri pinigų tam tikslu, o svarbiau-į Imant tokį
menės tiž.-itikėjimą jąja.
jau
miestų
kurisai
dar
augimą,
Taigi, lauksime pasiaiškinimo iš
nei il Męs turėjome
j -vos" numerio,
dėl karės šelpti pirmininkas. >ia yra tai. kad nežino
moralinę teisę ii
i kaip iki 1910 m., dabar didžiaukaip^
.!. M. A.
į). Račiūno.
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VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE.
Lietuviu kalbon
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A.

Jakunas.

(Tąsa.)

Tokiame atsitikime męs turėtume būti tiktai viename pakraštinių portų Į šiaurius arba
pietus nuo
Painlico Pertakos. l.et kodėl Tanias Rochas butų
vėl išsodintas ant žemės? Išvogimas turėjo buti
greitai pastebėtas, ir mūsų išvogėjams butų labai
didelis pavojus patekti j valdžios rankas, jeigu jie
pabandytų issėsti ant kranto.

Pašnekėlii! Kampelis.

(I /.baiga iš praeito Numerio)
Kaip tenai nebūtų, jeigu rengiamasi įmesti laivo 691. Kiek žmonių miršta, paikarą, tai aš girdėsiu išvyniojamojo ikaro retežių darius jiems pperaciją? Dauguskambėjimą ir jausiu laivo trūkčiojimą. Aš tą ma žmonių dar! ir šiądien yra įsiskambėjimą ir trūkčiojimą iš prityrimo gerai pa- vaizdinę, kad Operacija, ypač siekkas-o-niekas negali numanyti, kad Gaydonas yra žibtu, ir turėsiu
išgir>t jjjj i vieną ar ]>orą miliutų. tielc svarbesnė, yra labai pavojininžinierium Simanu Ilartu. f to yra dvejopa nauAš laukiu—aš klausau.
gu dalyku. Daug kas. bijodamasis
da: pirma, jie neatkreips atydos į bereikšmį prižiūMirtina .ir neraminanti tyla viešpatauja laive. "mirti po peiliu," be pelio miršta,
rėtoją, ir antra, aš galėsiu išrišti paslaptį, apglau- Aš pradedu abejoti, ar aš nesmiu vieninteliu
gyvu kadangi perilgai atideda operacihiančią ši suokalbį, ir išnaudoti tą žinojimą, jeigu sutvėrimu laive.
jų, kuri dažnai galėtų išgelbėti
fnan kuomet nors pasiseks pabėgti.
Dabar aš jaučiu, kaip nepergalimas nutirpimas juos nuo mirties.
liet j kur mano mintis skrieja"' Aš turiu būmane apima.
Oras pagadintas. Aš negaliu kvėOperacijos, tiesa, kadaisia buvo
tinai laukti, ki ! nn\s nuvyksime į paskirtąją vietą,
puoti. Mano krūtinė plyšta. Aš stengiuosi atsi- labai pavojingos. Retai kas galėjo
paskui manyti apie pabėgimą. Bus užtektinai Į laikyti, bet tai yra
negalima. Temperatūra pakjla tikėlis išeiti gyvas iš po gydytojaus
laik«. fuom pasirūpinti, kuomet pasitaikys tinkama iki
tokiam laipsniui, kad aš esmių priverstas dali
į
peilio. Kitaip tačiaus pradėjo daIki tani laikui svarbiausia yra, kad
proga pabėgti.
nusiimti nuo savęs. Paskui aš atsigulu
drabužių
Į
nuo to laiko, kai garjie nežinotų, kuom aš ištikrųjų esmių, ir jie negali j kampą. Sunkus mano blakstienai užsimerkia, aš lykai krypti
singas
anglų
gydytojas Lister rado
irei neprivalo žinoti, kas aš toks.
nustoju jiegų ir paskęstu j sunkų snaudiiną.
kraujo
priežastis ir rasta
puvimo
Aš dabar esmių tikras, kad mi> plaukiame
aš miegojau? Aš negaliu pasakyti. keliai,
Kaip
ilgai
tam
kaip
pavojui už kelio
vandeniu, l'et yra vienas dalykas, kurio aš negaliu
Ar naktis? Ar diena? Aš nežinau. Aš tačiaus
užbėgus.
išrišti. Tai nėra žėglinis laivas, nei yra tai garpastebiu, ka«l kvėpuoju lengviaus ir kad oras jau Pirmiaus, kai dar nebuvo išraslaivi-.
Taciaus. be abejonės, jįjį varo kokia tai
'įieužnuodintas angliarugštim.
ta budų kraujo užnuodijimui kelią
galinga mašina. Xėra to bildesio nei to drebėjimo,
Ar oras buvo panaujintas, kol aš miegojau?
užkirsti, nuo operacijų mirdavo
mašinos.
Laivo
kuri j>agimd.> garo
judėjimas yra Ar
durįs buvo atidarytos? Ar kas nors buvo čia? kas antras žmogus. Apskaičiuoramesnis ir lengvesnis; tai yra ,-avo rūšies judėjiTaip, štai tam prirodymas.
mą-. koksai paeina nuo motoro, nežiūrint, kokiu
jama, kad dabar nuo pat sunkiauČiupinėdamas aplinkui savęs, aš ranka pasiekiu sių operacijų miršta vos aštuonios
pa-ta rasa i butų. Jokia klaida negalima: laivą varo specialis mechanizmas.
Taciaus kas tokis ji- puoduką, pripildytą skystimu, kurio kvapsnis ma- dešimtdalės
vieno
nuošimčio
sina savęsp. Aš pakeliu ji prie savo lupų, kurios de- skaitliaus
sai yra?
kuriems
tos opeligonių,
\r tai yra viena tų turbinų, apie kurias pasta- ga, nes aš taip kenčiu nuo ištroškimo, kad gerčiau
daroma.
Kitais
racijos
žodžiais,
net *11 rų vandeni.
iš kas 125 sunkių operacijų mirruoju laiku buvo kalbėta, kuri, įdėta į vandenyje
Tai yra alus—ir alus puikios rūšies—kurisai tim
esančią triubą, turės užimti paprastojo varomojo
užsibaigia tiktai viena operacisritįbo vietą, kadangi menama, kad jinai gerai ap- atgaivina mane ir suteikia malonumo, ir aš geriu ja.
Daugybė operacijų, kurios
veikia vandens pasipriešinimą ir padidina laivo iš indo iki paskutiniam lašui.
atnešdavo
pirmiaus
milžinišką
15et jeigu jie nepasmerkė manęs mirti nuo išgreitumą?
skaitlių mirčių, dabar visai neturi
J keletą valandų aš, be abejonės, turėsiu viską troškimo, tai, manau, nepasmerkė jie' manęs nei
nelaimingų
pasekmių.
Taigi,
žinoti apie laivo varyniosi priemones.
j mirti nuo bado?
imant onienin visas daroniasias
Tuom pale i u laiku yra kitas man visai nesuprani\ c, nes viename kampn aš randu
pintinę, o operacijas, mirčių skaitlius yra vitamas dalykas. Nesijaučia nei mažiausio
supimo nei joje kiek duonos ir Šaltos mėsos.
siškai mažas.
mėtymo. Kaip tai yra. kad Pamlico Pertaką butų
Aš puolu prie josios, godžiai valgydamas, ir
Iki pastarųjų laikų abelnas krautaip nepaprastai rami? Pasimainantieji vandens tekė- mano jiegos pamažu sugrįžta.
jo užnuodijimas buvo ligonio mirjimai nuolat judina Pertako- paviršių, jeigu jau ko
Ištikrųjų, manęs neapleido, kaip kad aš išpra- ties ženklų, kadangi nebuvo vaisnors kito nėra.
buvau manęs. Kas tai inėjo į tamsųjį mano tų, kuriais galima butų kovoti prieš
l iesa, gali nebūti vandens pakilimo, ir aš atsi- džių
ir atidarytosios durįs jleido šiek-tiek oxygeno, tąjį užnuodijimą. Dr. Almotb E.
urvą,
menu, kad praeitą nakti vanduo buvo visiškai nuslūbe kurio aš bučiau užtroškęs. Tokiu tai budu bu- \\ riglit, vienas šių
dienų garsingęs. Tačiaus, nežiūrint to visko, dalykas yra neišaišsuteikta man valgio ir gėrimo, kad aš numalšin- giausiųjų gydytojų,
jvo
jieškančių priekinamas, nes masina varomas laivas, nežiūrint, kokičiau savo alkį ir troškuli.
monių kovoti su kraujo užnuodisai butų jojo greitumas, visuomet daugiau ar maKaip ilgai šisai mano uždarymas tęsis? Ištisas jimo pasekmėmis, kaip pranešama,
žiau ^ttpa, o aš nejaučiau nei mažiausio supimo.
dienas?
Mėnesius? Aš negaliu išskaitliuoti, kiek būdamas Europos karės
Tokios tai yra mintis, kurios atkakliai lenda
laukuose,
valandų
praėjo nuo to laiko, kaip aš užmigau, nei išradęs priemones, kaip galima išman omenių.
Nežiūrint beveik nepergalimo noro
turiu aš kokį nors supratimą apie tai, kokia dienos gelbėti nuo mirties net ir
tokj žmomiegoti; nežiūrint, kad nutirpimas apima mane
šiame troškinančiame ore.—aš esmių pasiryžęs ne- ar nakties valanda dabar gali buti. Aš rūpestingai gų, pas kurį jau prasidėjo abelnas
I
sumerkti akių.
Aš budėsiu iki dienos šviesos, o užsukau savo laikrodėlį, ir, rasi, čiupinėdamas roTaip, aš manau, kad mažoji rodyklėlė
dienos šviesos man nebus, kol josios neįleis išlauko. dyklėles
rodo aštuntą valandą—ryto, be abejonės. Ką aš ta- DĖLEI
duris
Xei, jei^it
butų atidarytos, šviesa, rasi, nepaLAIŠKŲ SIUNTIMO
siektų šios tamsios skylės, ir aš vėl bene nematy- •čiaus žinau, tai tas, kad laivas nejuda. Nėra nei
LIETUVON.
mažiausio drebėjimo.
siu šviesos, kol manęs nepaims ant dėnio.
Nesenai pastebėjau ''LietuvoIštisos valandos, ilgos,' begalinės valandos »slenAš tupiu savo kalėjimo kampe, nes'neturiu nei
je" pranešimą, kaip reikalinga
kėdė- nei kit<> daikto, ant kurio aš galėčiau sėdėti, įka, ir aš stebiuosi, ar jie vėl laukia nakties, kad atlaiškai į Lietuvą
siųsti. Aš nesebet kuomet mano akių skruostai pasidaro sunkus |naujinus man orą ir suteikus maisto.* Taip, jie launai gavau laišką iš
Suvalkų gub.,
kad
ir ant manęs užeina snaudulys, tai aš atsistoju ir kia,
pasinaudojus mano miegojimu. Bet ši kar- Naumiesčio
Tame laišpavieto.
pradedu vaikščioti. Tuomet aš įširstu, piktumas tą aš esmių pasiryžęs atsil&ikvti. Aš nuduosiu mie- ke
yra nurodymų, kaip laiškai tupripildo mano sielą, aš kumščiais mušu geležies Įgančiu—ir aš žinosiu, kaip išgauti atsakymą iš to, ri buti siunčiami
ton Naumiessienas ir saukiu pagclbos. Veltui!
Aš susimušu Skurisai ineis mano buveinėn.
čio ir Yirbaliaus
Suapielinkėn.
3au rankas Į blėtų šriubus, bet niekas neatsako j
laiško rašytojo, patsai vietos
lyg
mano šauksmus.
SKYRIUS VI.
komandantas liepęs
Toksai pasielgimas man nedera. Aš pasigyriau
laiškas rašyTaciaus išžiūrint, Jas atsitiktų: nežiūrint,
lutom gali buti mūsų i s vožėjai; nežiūrint, knr mus
nugabentu—aš laikysiuos sekančio nusprendimo:
XieAš ir tolinus uusiduosiu esąs prižiūrėtoju.

skyrius yra pavestas p. JVtra dyką lankyli "[{irutės" pradėtuoSarpaliaus priežiūrai. Mottoliogų sius dainavimo kursus.
skyrių- pavesta* p. Mr.isokui. žiNaujiems nariams ".Mirutė" se.1'imam "Stepuko"
kanti nedėlclienj, spalio
sutvėrėjui.
31 d., renIšpradžių žadama vaidinti tik- gia priėmimo vakarėlį, "Mildos"
tai dvi dienas savaitėje, būtent:
svetainėje.
kraujo u/nuodijimas. Jeigu tie suimtoje ir nedėldienyje. Topranešimai pasirodytu teisingi, tai liaus, po l'adėkavonės Dienai, Iš
rubsiuvių streiko. Rubsiuvių
medicinai pasisekė Įgyti naują lai- lapkričio _»5 d., žadama vaidinti
streikas, kurisai pačiose pirmose
mėjimą, kurio pasckmė> bus tie»iog keturias dienas savaitėje, žinoma, savo dienose
buvo gan ramus, daneapskaitliuojanios. Iki šiolei bu- jeigu \iska- pasekmingai klosis. bar
eiti karstyti. Šios sapradeda
vo
kėbhtnui vaitėpasekmingos tiktai tos operaci- Svarliiausiu
gilium
utarninke priėjo prie U>.
jos, kurios atlikta pirm kraujo už- kompanijos -ntvėrėiai skaito tai, kad tūlas
streikierius-pikietninkas
nuodijimo. Su tariamojo išradimo kad gali liuti stoka lietuviu akto- Samuel
kurčias ir nebyKapper,
pagelba, net operacijos, pirm kuriu rių. J e i g u aktorių butų užtektilys, liko nušautas, ir trįs ypatos
jau apsireiškė kraujo užnuodiji- nai, tai. kaip p. Mockus, kompa- sužeistos
kulkomis.
Kas šovė—
nijos prezidentas, tvirtina, vakarų
inas, galėtų Imti pasekmingos.
tuom tarpu nežinia, ar bent
polii
padažnėjimas galėsią- Įvykti net
□ ®n
cija neišduoda.
ir
anlcsėiaus, prieš ('adėkavoiiės
692. Kur yra paukštis be sparIki šiolei sužeista jau visa eilė
nu ir
vuodegos? Tokios rūšies Dieną.
žmonių, kuriu vieni priklauso
| paukščių yra anl Naujosios Zelan- Naujoji kompanija tik i i. kad streikuojančiųjų, kiti ne. prie
gi
dijos salos, esančios tolimose Pa- lietuviai
Šią savaitę buvo atšaukti speprielankiai sutiks josios
či f iko jurose. Jisai vadinasi "Kidarbą, kuris yra dar tiktai pir,mu- eiališkieji policistai. Streikininkai
\vi," arbo "Apteryx Mantelli." Ji- tiniu savo rūšies
Amerikoje, ir sako, kad dėlei šiųjų policistų atsai visai neturi sparnų nei vuode- kad
lietiniai šjiį darba uoliai sitikdavę
įvairių nesusipratimų.
gos. Jojo kojos yra trumpos, ta- rems.
Sulyg prezidento žodžių,
čiaus labai stiprios ir gerai pritai- viskas
priklauso nuo to, kaip lie- Velčios paskaitos.
Stanford
kintos kasimui. Šisai paukštis yra
tuvių publika sutiks ši darbą. Park, esantis prie 141b l'lacc ir
labai retas, ir net mokslininkams
Jeigu prielankiai, kame preziden- l'nion ave., praneša, kad jisai renyra sunku gauti jojo pavyzdžius tas nebejoja, tai tuom bus prigelgia pas save visą eilę paskaitų su
muzėjams. Jisai priklauso prie bėta padaryti pirmą žingsnį dir- paveikslais.
Tarp prelegentų kviežemiausios, neišsivysčiusios paukš- voje. kuri pas amerikonus dabar čiama eitė
universitetų
profesorių,
čių rųšies. Kiek žinoma, tai bene yra taip labai išbujojr^ ir kuri.
ir rašytojų.
keliauninkų
Įžanga į
bus vienintelis pavyzdis paukščio prie
parankių sąlygų, ir tarp lie- paskaitas
yra
neapmokama.
be sparnų ir vuodegos. Yra visa tuvių
galėtų pasiekti, gan augšto Smulkmenas kaslink laiko ir
p.ieilė paukščių su mažais sparnais, išsivystymo laipsnio.
skaitų
ten pat
temų
galima
gati
kurie lekiojimui visai netinka. GeNaujoji kompanija stengsis su- vietoje pas parkučio vedėją.
riausiu pavyzdžiu gali buti straulietuviu visus* pasiejieškoti
'sai, kurie turi stiprias ilgas kojas kiamus tarp
žmonės scenoje ir
gabiuir yra pastebėtinai
greiti. Daugu- sunaudoti
tam tikslui.
Tojuos
ma musų
naminių paukščių taipo- dėl kompanijos vedėjai kviečia

s

o

JUOKELIAI

gi turi mažus sparnus, kurie neiabai tinka lekiojimui.
Musų naminiai paukščiai kadaisia
turėjo didelius ir lekiojimui tinkamus
sparnus, tačaus, patekę nelaisvėn pas
I
žmogų, jie negalejo vartoti savo
I sparnų, kurių ilgainiu ir pasidarė
tokiais, kokiais jie šiądien yra.

dažnai vaidina veikalus ir todėl
turi

šiokių-tokių sceniškų i i ogų.
jau išsidirbusių iki tūlam laips-

KLAUSIMAI.
693. Kodėl jūrės kita ir
slunga?
694. Ar hypnotizmas
yra prigavyste?

Kaip
jau minėjau,
kalėjimo
skersai Pamlico Pertaką, kuri yra rami tartum durių atsidarant, tvirtai pasiryžęs neužmigti vėl ir
veidrodis.
šokti ant ypatos, kuri ineis mano kalėjiman, ir priLabai ger;r\ tai aš žinosiu, kuomet męs pasiek- versti jąją atsakyti Į mano klausimus. Tuomet aš
simo jūrių, nes toliaus nuo pakraščio laivą
sups, nežinojau, kad buvo dienos laikas, tačiaus taip bunors nebūtų
jokio vėjo,—jei bent aš esmių mūšio vo, ir valanda už valandos ėjo ir niekas nėjo pas
lai. e arba dideliame skraiduolyje, o tai, aš manau, mane. Aš vėl pradėjau kęsti nuo alkio bei šalčio,
vargu gali buti.
|nes aš nieko nepasilikau iš to, kas pirma buvo duoi M-t
klausyk! Jeigu aš neklystu—ne, tai nėra 'ta.
vaidentuve—aš girdžiu žingsnius
Kuomet aš pažadau, laivas vėl judėjo, stovėjęs,
Kas tai artinasi
prie mano buveines šono, kuriame yra clurįs. Be kaip aš apskaitliavau, nesijudindamas nuo praeitos
abejonės tai yra vienas įgulus jurininkų. Ar jie dienos—be abejonės, kokiame nors niekeno nelangalop išleis mane? Dabar aš galiu girdėti balsus. komame upelyje, nes aš negirdėjau nei nejaučiau,
Kalbamasi už mano durių, tačiau s vartojama kai- kad jisai butų bedęs įkąrą.
ha, kurtos aš nesuprantu. Aš jiems šaukiu—šaukiu
Keletas minutę atgal—todelei turėjo būti šešios
vėl, bet ji>kio at-akymo nėra.
—aš vėl išgirdau žingsnius anapus mano kalėjimo
K'ciškia, nėra kas daryti, bet palauk, palauk, geležinės sienos. Ar kas nors ėjo mano kalėjiman?
.palauk! A- vis kartoju tą žodį, ir jisai skamba Taip, nes aš išgirdau stumas girgždant, kaip jos bumano ausyje tartum varpas.
vo atidaromos, ir paskui atsidarė durįs ir tamsa, kulš<kaitluu'>iu. kaip ilgai aš čia esnv'u. Laivas rion aš buvau Įmesta nuo pirmos mano
uždarymo
turi imti beplaukiąs jau bent keturias ar
penkias valandos, buvo žibintuvu apšviesta.
valandas. Aš suprantu, kad jau turi buti
Du vyrai, j kuriuos aš neturėjau laiko pažiūrėpo pusiattr.iknui. tariaus aš negaliu pasakyti, nes, ant ti, i nėjo ir pagriebė mane už rankų. Storas skudunelaimės, savo laikrodėliu šioje pragariškoje tam- ras buvo u/mestas man ant
galvos, kuri buvo apsoje aš negaliu pasinaudoti.
kad
aš
supta taip,
negalėjau visiškai nieko matyti.
Tatai, jeigu męs plaukiame jau penkios valantai
visa
reiškia?
Ką
Ką jie manė daryti su
dos. tai my- turėjome jau išplaukti is Pamlico Per- manim? Aš
bet
priešinausi,
jie laikė mane tartum
takos. nežiūrint, per kurį išėjimą butume plaukę, ir
Aš
geležinėse replėse.
uždavinėjau jiems klausimų,
dabai- turime bnti bent gerą nu lią atstu nuo kran- bet
jie neatsakinėjo. Juodu šnekėjo vienas su kitu
to.
I aėi.uis iki -i«»lei aš dar
nejaučiu jūrių ban- kalboje, kurios aš negalėjau suprasti ir kurios aš
gavimo.
pirma niekuomet nebuvau girdėjęs.
Tai yra neišaiškinama, neįtikėtina! Ar aš
padariau klaidą? Ar aš esmių savo vaidentuvės auka?
A; as nesmii; uždarytas laive, kurisai
jau išplaukė ?
*
Dar viena valanda

štai;.;;: persitraukia.
lan

>vi.

Ar

praėjo,

ir laivo

judėjimas

Aš visai aiškiai suprantu, kad

ji>ai pasiekė paskirtosios vietos?

NESUPRANTAMŲ ŽODŽIŲ ŽODYNĖLIS

APYSAKAI

"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE."
Mechanizmas—mašinos prietaisa.
Turbina—vandens ratas, kurį varo vanduo (turbinos
pavyzdžiu gali buti ratas, varantis vandenini malūną).
oro
būtinai
Osygėuas—sudėtinė
dalis,
reikalinga kvėpavimui.

(Tą^a Seka)

SAVE

nuo

saulės

žmogus

"ap-

KLAUSIMAS.

Karuža (arba bile kas jo vieByla dėlei lietuvaitės sumušimo.
Pirkėjas "f laikrodžiu krautuvėtoti) : O, clats yzi! Kada Kristus Šios savaitės utarninke
35~to> gat- je) :—Štai aš pas jus
sakė apaštalams, tai buvo orait—
lange mačiau
vės policijos skyriuje t Mridgeporant kurio stovi
laikrodj,
o
dabar
teisybė,
parašas:
Jis daugeliui taip te' buvo nagrinėta byla.
kurioje ''Eina dešimts dienų be užsukimo.-'
turėtų pasakyti: "Kas manęs klau- tula lietuvaitė kaltino
tulą žydr£, Aš norėčiau žinoti,
kaip ilgai jisai
so—jttsų neklauso...."
turintį krautuvę prie So. llalstęd ei>, kuomet užsuktas.
x=x
gat., netoli 35-tos gatvės, kad jisai
Jau jeigu Fortūnatas Hagučius jąją praeitą .->ubatą sumušę*. kuoPRIE STALO.
kada nors dasigaus
krautuvėn ir
advoka- met

tystės, tai

vardą
rai

ant

prie
turėtų permainyt

"Nefortunato,"

Fortūnatas

nes

v

savo

tik-

yra "nefortunas.''

VIETINES JINIOS,

nebūtų—eina,

Pirmutinė

Kibirkštįs.

PAGAL

SPRENDŽIA.

Mažas Juozukas (sodne):—TėVisais naujojo vodeviliaus rei- te. kiek metu turi
šisai medelis?
dega?"
kalais reikalinga kreiptis prie p.
sūneli.
696. Kokioje šalyje traukiniai
Tėvas:—Penkis,
grei- II.
Mockaus, "Lithuania" tetatre,
čiausi?
Juozukas:—Tai jisai kitą metą
kurio antrašas augščiati? yra pa(Atsakymai bus kitam numeryj)
irgi turės eiti Į mokyklą?
du* >tas.
695. Ar

—

jinai

KIEKI 'IE NA S

niui.

ti būtinai vokiškai, uždedant seAnt Denio.
pat- prieš save, kad busiu ramus \ isosc aplinkybėx=--x
Štai aš esmių tyrame ore, dar kartą linosai kvė- kantį adresą: No. 18 \Visztitcr
se, ir štai via aš elgiuose kaip mažas vaikas.
matau, tai iš manęs
Kaip
pra-j
Strasse, Orts. Kommandant, In
deda augti nebile kokia
Toji aplinkybė, kad nėra jokio supimo nei nar- puodamas. Aš galop esmių ištrauktas iš tos trošpersona—
Wirballen,
GermaOstpreussen,
stymo, bent rodo, kad męs dar nesame atvirose kinančios dėžės ir paimtas ant dėnio. Aš dairausi
dar ir istorijon pateksiu.
Po šitam ant adreso reikia gal
Kaip
ny.
kam mano
jūrėse. Ar ažuot išplaukus iš Pamlico Pertakos, aplinkui į visas puses ir nematau jokio žemės ženkki"kibirkštįs"—tik
to
parašyti
vardą
kužmogaus,
Iš visų pusių dangus susiliejęs su vandeniu.
męs kartais nevažiuojame priešingon linkmėn, j lo.
o
birkštįs,
tai
tikri
"Draugui"
riam
laiškas yra siunčiamas,
viršų upės \* c tise? Ne! Ką jie darytų giliaus Nei trupučio žemės nematyt vakaruose, kame Šiaužaibai.
taipogi
kaimą. Svarbiausiai reiAmerikos
pakraštis tęsiasi tukstančius mylių.
saUsžemyj/e? Jeigu Tarnas Rochas išvogtas iš rių
J n rgis S pu rgis.
kia
kad laiškai turi
'"Sveikatos Namo," tai jojo išvogėjai matomai maNusileidžiančioj! saulė meta tiktai nuožulnius buti nepamiršti,
vokiečių kalboje parašyti
no išgabenti
jjjį iš Suvienytų Valstijų—'greičiausiai 'spindulius anTokeano lygumos. Turi buti apie 6
Laiškas, kuriame suteikta šios
ant kokios nors tolimos salos Atlantike arba ko- į valanda vakaro. Aš išsiimti savo
ir
laikrodėlį,
jisai
informacijos, atėjo man šių metų Į
kion vieton Europoje. Tatai ne j viršų upės mušti 'rodo trylika minutų po šešių.
spalio 19 d.
Pranas Kačiulis |
aš
aš
masina—kokia
laukiau
mano
bet

juriškoji

priskiriami prie BUSINESS IS BUSINESS.
gabiųjų vaidintojų, j kompaniją. Moteris (glamonėdamas i prie
N'evienas tokiu lnidtt gali tikėtis vyro, kurisai
ką tik iš darbo parėišsidirbti, prie patogių aplinky- jo) :—Juozuk, tai tu mane
myli,
bių. ir pelningą sau užsiėmimą. labai myli?
Manoma, kad tame ypač galėtų
Vyras: Taip myliu, labai myliu,
prigelbėti įvairios draugijos bei tiktai, susimildama, atnešk greikuopos ir kliubai, kurios ir kurie čiaus. po šimts velnių, tą vakarienę.
visus tuos, kurie

ne
jinai, atėjusi
Prie stalo susėdo valgyti tėvas,
radusi, ko jai reikalinga, norėjo eimotina
ir jų šešių metų sūnelis.
ti laukan. Tariamasai žydas, kaip
kaltintoja tvirtino, nutvėręs ją už Bevalgant ir šnekučiuojant sūnerankos ir sugnaibiojęs, taipogi lis paklausė tėvo:

Ar gali, papa, įspėti, ką aš
smarkiai sumušęs jai veidą. Lieturiu
po stalu?
tuvaitė teisėju! rodė savo sitgnaiTėvas,
prisilaikydamas tėviško
biotą ranką, linai turėjo tiktai
kuri drau- mandagumo ir nenorėdamas staivieną
—

liudininkę moterį,
ia buvo nuėjusi krautuvėn.
Žydas-krautuvniukas užsigynė nuo
j primetamojo jam mušimo ir -akėsi
visai-' kaltintojos nei. nepalytėjęs.
Jisai turėjo 3 liudininkus. Kaltintoja tvirtino, kad tų liudininkų
krautuvėje visiškai nebuvę laike
tariamojo mušimo. Teisėjas byge

su

lą atmetė, reiškia išteisino žydą-

teatralė
lietuvių
kompanija pradeda veikti. Šią krautuvuinką.
subatą "Lithuania" teatre, 3214

ir "Darbinin- So. Ilalsted st., Lietuvių Teatro
ko"' yra toks skirtumas, kad dar- Kompanija duos pirmą savo vabininkas dirba raumenimis, o karą. Tai bene yra pirmoji lie-

ga

jspėti, užklausė:
Na, tai ką-gi turi?
Spėk!
Lėlę?

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Ri'portcris

J.

Tarp darbininko

Xe.

Žaisles?
O
Tai

ne.

ką-gi?

Spėk!
Negaliu jspėti!
Nu-gi kojas ir pilvą.

NEŽINO,

Vakarai.

UZ

K,J.

Praeitą subatvakarį
Tėvas, pabaudas sūnų, klausia:
"(iahia Sorolietuvaičių
draugija
teatro
tuvių
"Darbininkas"—liežuviu.
L'asakyk inan, vaike, už ką
kompanija Ameriko- sis" buvo
parengusi |»a~ilinksmiiii- tave baudžiau?
je. Jinai liko sutverta prieš keX=X
mo vakarą
Unity Club svetainėje, Sūnelis
"Keleivis'' kaip drąsus, tai drą- letą savaičių. Susideda jinai iš
apsiašarojęs ir negalėIndiana
a ve.
3140
Žmonių buvo damas
sus! Bet, atkartojęs visus p Rač- pp. H. Mockaus, Ip. Pakalniškio
sako:
susilaikyti
200.
Šios draugiir V. Kundroto.
Šioji kompanijai susirinkę apie
kausko apkaltinimus ant p. GabTėtė mane muša, nežino, u/,
skiriasi nuo visų kitų iki šiolei' jos tikslu yra teikti pašelpą neturką muša, ir paskui nori, kad jam
rio, neišdrįso atkartoti nei vieno
tingiems ir užmegs t i artimesnius
Gabrio pasiteisinimo. Nominuoju sutvertų draugijų tuom, kad jipasakyčiau, už ką mušė.
nai yra pastatyta ant
grynai biz- ryšius tarp lietuvių jaunimo, taisąžinišką "Keleivį" į teisėjus tarp
pogi tarp lietuvių ir kitataučių.
"Laisvės" ir "Vien. Lietuvninkų." niškų pamatų. Josios tikslu yra
NIEKUOMET NĖR
sutverti lietuvių vodevilių. Pir- Kaip teko patirti, daugelis atsilanX=X
PAMELAVĘS.
mam
vakarui vaidinti
kiusiųjų vakarėliu neužganėdinti,
Jeigu iki šiolei turėjai priežodį: veikalėlis "Aš Numiriau."parinkta svarbiausiai išdidžiu
Du
jauni
vyrukai pradėjo ginkai-kurių drApart
"Pataikė kaip pirštu Į dangų," tai
kuris
čytis.
ios
to, busią suteiktas pluoštelis daijuodviejų gali geriaunarių atsitiesimu j lietuvius
dabar gali dėl atmainos sakyt: "Panų, busią monoliogų ir kitokių jaunuolius ir jųjų su-idėjimu va- siai ir sumaningiausiai pameluoti.
taikė, kaip "Dratigąs" j Jurgį
Vienas papasakojo, pamelavo,
margumynų, kurie paprastai ran- karėlyje daugiau fu lenkais, negu
Spurgį."—Vis ta? pats.
dasi
kaip tik jis galėjo. Antrasis irvodeviliniuose vakaruose. <u savais lietuviais.
X=X;
Prie visa ko kito bus taipogi ir
gi nenorėjo užsileisti pirmamjam.
Dubatai tarp "Darbininko" <r
Praeito nedėldienio vakare Jis ir-gi gudriai pamelavo.
krutamu paveikslų, kurie bus rop. Karužos:
domi aktų protarpiuose. Pirmam' Vyčių 16 kp. buvo
Netoli dviejų vyrų stovintis separengu>i vaDarbini n k,a s;. Jeigu taniis- vakarui
didelis
veikalas karą sv. Jurgio parapijo- svetai- nukas, negalėdamas ilgiau kę^ti
yra
ta sakai, kad pripažįsti reikalingukrutamuose paveiksluos "Kro- nėje.
P.uvo prakalba, muzikos, jaunųjų melagysčių, <ako:
mą tikėjimo mokyklose, bet sakai, lis Prieš
Brolį." paimtas i- da- dainavimo, dekliamaeijų ir 1.1.
Vaikeliai, vaikeliai, ką darokad parapijinių mokyklų tikslas bartinės karės.
te!
Nedėliojo aktų
Kaip gyvas, nesmiu payra palaikyti kunigų įtekmę ilges- programas busiąs tasai
melavęs, o jus tyčiom mokinatės
pats. kinniam laikui,—tai išaiškink man taPaskutinė proga. >j.>- savaitės meluoti. Juk Į peklą 11/ tai eisitamieji paveikslai busią kiti.
inista, kaip Tamista išaiškinsi vaitv
Kompanija pradeda jau arky- l>ėtti^čioje pripuolant i "Birutės" te!
kams Kristaus žodžius apie savo ti .it
Į
skyrus savo skyrius. Veika-j repeticija Mark \Ybite Stjuare paiJaunieji vienbalsiai sutiko, kad
—

—

—

—-

apaštalus:
"Kas

so..-"

Tusų klauso—manęs

lų parinkimas vaidinimui

klau- dinimo
tas

prižiūrėjimas

p. B. Vaitekūnui.

yra

ir vai- kučio svetainėje yra
paves- ga

paskutine pro- juodu už senį gudresnės melaneprityrusiems dainininkams gy stės negali pasak} ti, ir atidavė

Muzikalis įsigauti j "Birutės"' chorą ir ui- seniui garbę.

\

Pajieškau savo giminės, Barnasio
DYKAI.
Gudelio.
Jisai paeina iš Vilniaus
Atvirutės ir popieros gromatoms ragub., Trakų pavieto. Žaslių parap.. Gi- šyti su paveikslėliais—Lietuva ir lielučiu kaimo. Pirmiau gyveno itoches- tu v ia i
nukentėjusieji nuo karės šauter, N. Y.
Meldžiu ataišaukti. arba kiasi nuo Amerikos lietuviu pagelbos.
praneškite apie Jį, kas žinote sekanTaigi prisiųsk 3 viencentines markes dėl prisiuntimo kaštų, o apturėsi
čių adresu:
S. Rakouskas,
gailestingu atviručių ir popierų.
Box 301,
Adresuok taip:
Millvilld, Mass.

r

A

A

Mikolas Irbuti* 40 m. amžiaus. mirė birželio (June) 21 d.
ir likosi palaidotas šv. KazimieVelioro kapinėse. Chicagoje.
nis paėjo iš Kuisiu kaimo, Tauragės valsč., Kauno rėdybos.
Priklausė prie šv. Juozapo ir

Pajieškau savo dviejų pusbrolių—
Prano ir Motiejaus Janašonių.
Paei
na iš Kauno gub., Panevėžio
parap.,
Karužiškių kaimo. Jei kas apie juos
žino, ar jie patjs, meldžiu atsišaukti

Lietuviu Darbininku Susivienijimo Amerikoje draugijų, kuriij
lėšomis ir likosi palaidotas. .To
likusiu turtu rūpinasi viršminėVelionio gimitos draugijos.
nės teiksis atsišaukti šiuo ad-

8

Skaudėjimai Strėnose
ra

w%

The Lithuanian Nation Agency,
St.,
Montello, Mass.
"D R A

vera's

U G A S"
Laikraštis

Jetuviu Kataliku Savaitinis
"Draugo" oanclarbininku

Cothard Oil.

skaičiuje

yra riračiausieji ir žymiausieji lietuviu veikėjai ir rašytojai.
Domicelija. Aleknaitė,
Jame pa14 Lombard ave.,
Athol, Mass. duodama daug žinii; iš draugijų ir visuomenės judėjimo. Visi dienos klauPajieškbu draugų I). šapalo ir V. simai yra svarstomi rimtai ir teisinV'irėliuno.
Abudu Kauno gub., Uk- gai.
Prenumerata Amerikoje $2.00 memergės pav., Kupiškio vai., žagunių
sodz.
Turiu labai svarbų reikalų. Jei tams. $1.00 pusei metų.
Kitose šalyee $3.00 metams, $1.50 pusei
kns apie juos žino, arba jie
metų.

J. Dargužis
644 N*. Monticello A\e.,
('hicago. 111.
S.

[Severas Gothirdiškas Aliejuj]
•<

Jis

patjs,

meldžiu atsišaukti adresu:

REDAKCIJOS ATSAKYK.
p. Belardiečiai (Seattle, VVaah.). M?h
nesuprantamo, kuom pirmoji kores-

Joje paką Ir Ta-

"neaiški."

pondencija butų
raityta daug-maž

pat,

tas

Tamista

korespondencijoje.

mtstos

ta pat. tiktai plakiau ir su
Nedėsime šios korės
smulkmenom!;.

pakartoji

pondencij09.

(Lewiston, Me.),
korespondencija Rali pakelti
London

Jack

p.

Antroji

tuščius

tiktai

Todėl

kivirčus.

jąją

padėjome j šalj.

Ta
p. Cia Buvęs (Poolville. N. Y.).
mistos raštelis tilps sekančiame nu
meryje. Ačiu.
p. J. t—kui (Lawrence, Mass.). Paraginimą straipsnelyje "Atsiminus apie

Pažiūrėjimui

DetrdU,

st.,

nėkite duoti žinią adresu:
Sunau
p. V. A. (Nevvark, N. J.).
Peter Steponaitis,
A?iu.
dosime sekančiame numeryje.
Watertown, Conn.
N. Y.). Taft School.
M—a»
K.
J.
(Broklyn,
p.
sekančiabus
ir
atsakymai
Klausimai
Nuo tėvų Motiejaus ir Mares La

numeryje.

(Hudson, Mass.). Išatsitikimas, jeigu
nepaprastas
tikrųjų
teisingas, (dėsime sekantin numerin.
N. Y.) ir
pp. Varguolis (Brooklyn,
Bajoras (So. Boston, Mass.). Vietos
stokos dėlei, turėjom" palikti sekanS. T—na«

p.

čiam numeriui.
p. žirgelis. Gavome.

Ačiu.

nepaminėtiems. Prisiųstieji
bus peržiūrėti ir, kiek galima,

čia
tai

ras-

pa-

artimiausiuose numeriuose.
talpinti
Yra raštų, jau kelios savaitės ir iigiaus laukiančių savo eilės. Jie tilps,
pasitaikius pirmai progai.

nanskų

Zigmas

dukterj.

Jis

yra

Kazakeviče

pėdų

4

ir

pavogė
9

colių

augšėio, mėlynos akjs, plaukai tamsis. pailgo veido, sudziuvęs; nešiojasi

bilų, krumplius

ir

revolveri;

nosis

taipgi yra pailga. 20 metų senumo.
Mergaitė vardu Marė Lunausakitė, 15
metų senumo, 5 pėdu augščio, rudos
akis plaukai tamsiai geltoni ir ilgi.
Ant. kairio kaktos šono yra znokas ir
taip pat pailgas. Išbėgo rugsėjo 22 d.
vakare.
Vyras 4 metai atgal dirbo
Chicago Pullman fabrike. Prašau la
bai gražiai, kad kas apie juos duotų

žinią.
Matt

Lanaskas.

Wright, Mfnn.

Geriausis Draugas.
Išmintingi

SEMINARIJOS.
Sekanti latšką prisiuntė
Iš

į

Ant Pardavimo.

Parsiduoda:—štoras dėlei savininko ligos; atsikaukti:
mums
J. Tikalsky,
iš Lo- 29G8 Lowe
ave.,
Chicago, 111.

studentas M r. Fr. Zubiclia
retto, Pa.: "Aš turėjau skausmą
Viduriuose, kentėjau nuo užkietė-

E X
T R A
Parsiduoda medinis namas su bulabai nusilpęs bė- černe ir visais bučernel
reikalingais
metų. Išrodė, daiktais. Labai gražus štoras ir geroje lietuvių ir lenkų apgyventoje vietoman, ir
je. Atsišaukti j A. OIbzcnvs'kIo Ranką.
1 uomet
blogyn.

jimo ir buvau

gyje pereitų dviejų
kad niekas negelbės
padėjimas ėjo
perskaičiau apgarsinimą

manoj

Trinerio

Kartaus
Amerikoniško
lyliviro ir pabandžiau tą

Y^yno

gyduolę.
tuojau pajaučiau didelį palengvinimą ir aš dabar gėriuosi
geriausia sveikata. Aš noriu rekomenduoti tą gyduolę visiems
tvotus, kurie kenčia taip, kaip aš.
Aš

l;r. Zubiella, studentas St. Francis Seminary, Loretto, Pa." Trifterio Amerikoniškas Kartaus Vyno
K!i< :ras greitai paliuosuoja

Pasiduoda:

sin<į),

kainą,

automobilius
(Limou7 sėdynių, už labai prieinamą
todėl
lietuviai pasinaudokite

vyrai

gera knyga yra
gaus draugas.

pasakė, kad
geriausis žmo-

Musų knygynas turi didelį pasirinkimą geriausių knygų jr gali
Jume
suteikt) gerą draugą ant
ilgų ir nuobodžių rudens ir žiemos vakarų.
mus
nuo
Pareikalaukit
visų
knygų katalicgo, kurį męs išsių-

Linimentas ištirto gerumo.

negalima tuom
pasirinkdami iš

knygos, tai galite prisiųsti
ar kelias knygas iš žemiaus
Tuomet
męs
negainurodytų.'
šinsim laiko ir pristatysim jums
jusų crdprį greitai ir bc jokio sutrukdymo.
Užsisakydami knygas visados
adresuokit taip:

$1.09.

ncr.

Aptiekosc. Jos. Tri*333—:'339 -So. Ashland ave.,

Chicago,

111.

Parsiduoda:—už
prieinamą kainą
valgomų daiktų sankrova (bučernė)
dviem

arkliais

ir vežimu.

Biznis

yra išdirbtas per 10 metų tirštai lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. Dėl

Triner's Liniincnt'as yra gvduo- artesnių žinių kreiptis antrašu:
lf trynimui kuno nuo
Jurgaitis ir Kraujalis,
reitmatiškij
Roseland, 111.
arba neuralgiškų skausmu. Kaina 110713 Michigan ave.,
25 ir 5rx\, |>cr krasą 35 ir 60c.
Parduodama:- salitinas
geroj

Psjieškau
g&usko.
aurge,

brolio Prano PšalJis pirmiau gyveno PittsPa.
Dabar nežinau, kur
savo

yra.

kuomet

SEVERA'S
Heallng Olntment

st.

Prusai mokinasi
amatų ir biznio.
biausiai- mechanikai-, furmonais ir

visuose fabrikuose,

Cedar

vietoj, lietuvių ir' lenku apgy ventoj ; tik 3 blokai nuo naujų C'ranc
Co. dirbtuvių. Priežastis pardavi-

I'

sių namų
niui

mo:

turiu

turiu

du

paleisti.

bizniu, tai
Atsišaukit

vieną

tiesiog

širdingai meldžiu atsišaukti sekančiu
prie savininko:
adresu:
Jos. Manikas,
'Vtronė Zalionė.
lf.44 Orogon ive„
Cleveland, Ohio. 2(joo W. 40tli st.
Chicago, 111.
Pajicškau dėdės Don). Jakubausko,
MAGIC SCHOOL,
Kaz. .Vajaus lr Kaz. Zuodoa. Dėdė JaAr
nori
buti
Ar nori
magiku?
icubauskis jau 18 mct'.j kaip Amerikoj. dirbti teatruose? Tai
mokykis magiDėdė ir Na jus paeina iš Kauno gub.,
jos, yra lengva išmokti. Dykai pirma
Haselniij pav., Kaltinėnų pnrap. 6 lekcija ir magijos štuka, tik prisiųskimetai atgal dėdė gyveno Mafcanoy to 25c. už
prisiuntimo išlaidas. GauCity. Pa., dabar nežnau, kur.
Kaz. site didclj magijos kataliogą ir paaišZuodi p:;e!na iš Kauno gub., Telšitj
kinimą kiek kainuos mokslas.
pav., Paundenės parap., Patjs, ar kas
Su pirma magijos štuka ir lekcija
kitas, r.ieldliu atsišaukti sekančiu ad- jau galėsi
padaryti didelę nuostabą
resu;
(stebuklus) tarp žmonių. Kitos moJenas Jakubauskis,
terjs misija, kad tu turi velnią.
703 f'hestmit st.,
J. STANKUS,
Port U'ashtngton, Wis. 42 Vine st.f
Montello. Mass.

didžiausių biznių ir gražiauKur tik randasi geresnė bizpirmutiniai Prusai užperka propertes

Clticagoje.

vieta, ten
jsteigia biznius.
Ir geriausios farmos,
geriausiai Įgyventos yra Prūsų
rankose. Už tai ir visa
Europa šiądieninėje karėj-

(

ir

4

|

neįstengia

Prūsų sumušti.

Todėl ir męs.
turtingi ir galingi,

lietuviai, jeigu norime buti sveiki,
darykime taip, kaip Prusai daro.

Neriogsokime per naktis saliunuosc, kuriuose mūsų
pinigai dyla, bet vakarais perskaityme
knygelę ar laikraštį, iš kurio galima pasimokinti, kaip
užlaikyti geroje tvarkoje sveikatą ir išmokti geresnį darbą, amatą ar biznį. Sveikam žmogui, mokančiam geresnį darbą,
\merikoje visur duris atidarytos ir gausus uždarbiai laukia. Vargas tik tiems,
kurie nualino savo protą ir fiziškas
spėkas girtuokliaudami, arba beskaitydami desperatiškus raštus, ar
beklausydami desperatiškų prakalbti.
2
Kad buti sveiku, reikia aukoti
gulti, anksti kelti, ir
atsikėlus padirbėti, ar pasivaikščioti
taip, kaip Prusai
daro, tada bus pusryčiai gardus, pilvas sveikas, nereiks gyduolių.
Darbas dirbsis lengvai ir smagiai
ir uždirbti pinigai bus čieli.
3 Jei uždirbti pinigai tau neskelšia, negali jų
užčėdyti
kaip kiti. tai pirk namą. tada vieton mėtyti pinigus
piknikuose, baliuose ir kitoms tuštenybėtns, mokėsi
juos už savo namą ir po kelių metų turėsi iį pilnai
išmokėtu taip, kaip kiti turi.
Bet. kad tavo pirktas namas tau
4
apsimokėtų, tai
pirk ji geroje biznio vietoje taip, kaip Prusai daro.
Geriausia biznio vieta yra Bridgcportas, svarbiausia biznio gatvė yra Halsted st. ir čia dar
yra pigiausios properčių kainos,
kaip kur nors kitur ant biznio
gatvių. Štai Ashland ave., tarp 43-čios ir 45-tos daug
prastesnė už Halsted, o properčių kainos ten trigubai
brangesnės, kaip čia. Atminkite, kad netrukus ir čia

Yra Tai Stebetina.
"Taip
saldus

kaip

sveikatingos.

Vra tai Patentuota \Villis
Blėtinė, kuri padarė
visa tai Kalimu—geriausia Pypkės
didėja, kuri buvo
kuomet nors išrasta.
Blėtinc surenka visą tabakos
skystimą, nikotiną ir tabakos dulkes—nei viena jų
nedasigaus į tavo burną; Blčtine taipgi sugeria
visą
karštj, todėl jųs
Kaunate,

c s u s,
u m u s.

v

sausus

<1

.1 v

ištraukite

s

bučkis."

YVil-l

iš

pypkės, idant |
padaryti ja taip
švaria, kaiji švilpinę; tas padaro
sanitariška
ja
liso

pypke

ir išrišo

klausymą

džiojimo

kan-

tauakos

jtisų

liežuvio.

Hlėtinč yra padaryti ii
gryno aluminumo. todėl
yra bc skonies ir įicru-

Niekuomet negalį
diįa.
sugesti.
lijs pamylėsite \Villis Pypkę, nes yra thi
paranki, augšto laipsnio
r rench
Briar l'ypkč su kiclaus guino kotuku, padarytu moksliškai; nes duos tau gciQ

patarnavimu.

(■auk <langinusi;i pasilinksminimo iš savo
tnbakas vienas neduos tau to.
Ten yra pasaulis
jate. \Villis Pypkė ir pcckč tik 55c. Męs

rūkymo ir naudok šita stebėtina pypkę
skirtumo gardumyne, kuomet j»js naudoabsoliutišku uiganėditiim:}, arba

gv-arantuojame

pinigus grąžiname.

Preke
55c
(Rudy

fot

Getning)

kainos žymiai pakils,

ir kas

Žemiaus Paduodame Tiktai Keletą iš Ju.
39

1 augšto mūrinis namas, 2 fliatai po 4 ruimus,
basementas, poriMai, gazas. neša randos $25.00, ant
Union a v., arti 32 ros gat. Kaina
$2,800

Steliuok Willis Pypkę šiądien ant
musų atsakomybes, nes męs gvarantuojame kiekvieną
pypkę, jog bus užganėdinanti!

40

3 augštų mūrinis namas ir basementas; 3 fliatai
po 6 ruimus, toiietai, maudyklės, gazas; barnia atneša randos $12, išviso atneša randos $68.00, ant
Union ave., arti 31-mos gat.
Kaina
$7.000

THE VVILLIS PIPE CO.,

41

2 augštų mūrinis namas, 4 fliatai po 4 ruimus,
akmens fundamentas, neša randos $50.00, ant
Union ave., arti 32-ros gat.
Kaina
$5.000

2

2 augštij medinis namas, neša randos $33/>0, ant
Union ave., arti 33-čios gat.
Kaina
$2.500

REIKALAUJAMA

331 Fourth

Aš

pasiuskit
nenorėsiu

Avenue, Dept. 28,

New York

įdedu 55c

man

Willis,o

ordėrį).

už kuriuos

Užpatentuotą Pypkę.

Pypkes, jųs tuojaus sugrąžinsite

man

tuojau
Jei aš

pinigus.

43

3

augštų

mūrinis

namas, 3 fliatai po 6 ruimus,
toiietai. naujas pliumbingas. didelis
basementas, 10 metų senas namas, neša randos
$60.00, ant Union av., arti 33-rios gat. Kaina. .$7.500

maudykles,
Vardas
Adresas

44

augštų medinis namas, 4 fliatai po 4 ruimus,
gazas, neša randos $32.00, ant Union av., arti
33-ėios gat.
Kaina
$3,200

45

2 augštų mūrinis namas, akmens frontas, 2 fliatai po 6 ruimus, toiietai, maudyklės, gazas, Stymų
šildoma, didelė barnia neša randos $5 j mėnesį,
išviso namas neša randos $(35.00, aut Union ave.,
arti 33-čios gat.
Kaina
$7,000

4(5

2 augštu medinis namas. 3 fliatai: vienas 7 ruimų,
antras 4 ruimu ir trečias 3 ruimų.
4 ruimų na-

Jųs galite rūkyti
Prince Albert
abiejais budais

2

rna'
užpakalyje, gazas: neša randos
Union ave., arti 34-tos gat.
Kaina

47

2 augštu medinis namas.
randos $30.00; ant

neša

Nei minutai daugiau neatidėliokite savo smagumo, nes šisai tabakas

gat.

2

flialai

Union

$3,000
5

ruimus.

arti

tiktai

44-tos

$3.000

50

2 augštu mūrinis namas, 2 fliatai
po S ruimus.
Maudyklė, toiletai, gazas; neša randos $42.00;

skonio,
degiilgumo ypatybėmis

turėjote.

Calumet av„ arti 36-tos
bulvaro.
Kaina tikta'.

ant

51

2 augštu medinis namas, 4
basementas, toiletai, gazas.
ant

52

Albert

ant

2 vienodi 3 augštij murini namai po 3 fliaius kiekviename, kiekvienas fliatas turi po 5 gražius ruitoiletai. gazas, neša randos
mus,
$00.00; ant
Emerald av„ arti 32-ros gat. Kaina už abudu $10.000
Atskirai už vieną kaina
$ 5.200

mo

PRINCE

po

a*\,

$37.00,

49

ir

suteiks jums daugiau
užsiganėdinimo, negu
jys pirma kuomet nors

Kaina

gat.,

prie

gražaus

$3.800
fliatai

neša

Emerald av., arti 34-tos gat.

po 4
randos
Kaina

ruimus,
$40.00;
$3,500

3 augštu nutrinis namas, 3 fliatai: vienas 4
ruimų ir du po 5 ruimus, akmens fundamentas, neša
randos $37.00, ant Lowe ave., arti 32-ros
gat.
Kaina tiktai

$4,000

53
>M

3 augštu mūrinis namas ir
basementas, C fliatai
4 ruimus, toiletai,
gazas, naujas namas, geriausiame padėjime, neša randos
$74.00, ant
Union ave., arti 34-tos gat.
Kaina
po

n*

tautiškas linksmybes rūkymas
jums rūkyti, kiek tiktai norite, nes jisai nekenks

leis

$8,200

jusų gerklei nei liežuviui. Pripilkite savo pypkę, kaip

Gyvenimo t<-!e:'o

įas

Dro-.er 77U1.

"Telefonas Yards 5S1 ir 155

LIETUVOS APTIEKA.

A. JUOZAPAITIS

3601 S. H Istod st., C ©r. 36 't.,

A. Olszeviskio

taip pypkyje Prince Albert suteikia ilgą užganėdinantį rūkymą. Męs žinome, kad jųs pamėgsit®
Prince Albert'ą.

garete,

Męs žinonr. I <1 lietuvė^ moterjs dažnai m:si'kund/ia.
negalinčiom gaut norimų žoliij-viii-tų Amerikoje. Atsišaukite pas nrns, gausite viskv. rolių, lašų ir visko,
ko jųs
ncKaunat*- ing!: aptirkose.
Męs lul.ai atsargiai Mpildome I-ictuyos daktarų receptus.
Uti(xlame rodąs. Rakant pas mus, prisiųskite 2e markę.

Provizorius F.

*ažnai norite; susukite dainai cigaretus. Jųs visuomet
pasiliksite patenkinti. Jus nepailsite nuo Prince Albert. Jisai turi skanumą, kurisai patiks jusų skoniui.
Prince Albert yra trupus ir lengvai susisuka. Taip ci-

Chicago,

(II.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY
Winston-Salem, N. C

3252 So. Halsted St.
W
Copyright
r

1115 by
A. J. Rrynoldl
Tobacco Co.

|

I

!

'

j
!

pasiskubins dabar nusi-

pirkti. tas pasipelnys.
Męs turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis
kainomis, ant Halsted ir aplinkui, ir parduodame lengvesnėtnis išlygomis, kaip nuo ko nors kito
galėtumėte
pirkti.

Chi:ago, Iii.

vėsumo

diduma

Pru sai yra savininkais

3

j

Rapids, Iowa.

ir

Prusai yra ga-

superintendentais
fabrikų yra Prūsų

rankose.

[Severoa Gydrnti Mostls]
vartojama. Kaina 25c.

Publishing Co.

3252 So. Halsted

pinigu.

Parsiduoda

su

LJajseškojima«.

spaugai, karbunkulai arba nudegimai,
nusiplikinimai, apdegimai greitai pagija,

nors

Lietuva

|
|

mai,

Visiškai skirtinga nuo visų, kurias jųs matėte
pirmiau. Yra tai, ko jįjs norite idant pilnai uisiganėdintute "rūkymo .valandoj.'*
Ji duoda dailius,
švelnius ir sausus durnus, kurie yrii drauge šalti ir
malomjs. Nėra užsikimšimo, nėra
arba
plerpimo su šia Pypke—nėra baimės gargaliavimu)
dėlei nicotmo arba atsidavimo, nes \Villis
Pypkės yra livgieniškos ir

LIETUVA,
saliunas:—geroje lietuDept. C. A.,
ir
lenkų,
apgyvių,
rusų
kitų tautų
2252 So. Halsted St.,
Chicago, III.
ventoje vietoje; senai išdirbtas biznis; pardavimo priežastis: savininko
prastas kvapas yra tai symptomai, liga; atsišaukite antrašu:
D. M. Sidlevičia,
reikalaujantieji Trinerio Ameriko138 Charles st..,
Providence, R. I.
niško Kartaus Vyno Elixiro. Kaina

25 ir 50 c.

Prusai anksti gula. anksti kelia, gerai
valgo, už tai
jie yra sveiki, tvirti ir turtingi. Mat darbas palaiko
žmogaus sveikatą ir protą gentie tvarkoje ir dirbant
nėra laiko nerimauti,
graužtis nei praleisti uždirbtu

i

Žaizdos, KK;
skuudojiisisenėjusi

20-to Šimtmečio Didžiausis Pypkės Išradimas.

vieną

Gero vyro, kurisai
mokėtų lietuviškai skaityti ir rašyti.
Turi buti
Stanislovas Šimkus
8739 Commerclal av. So. Cliicago, 111. darbštus, energiškas, smarkus, turėti gerą pažintį tarp savo aplelinkės
lietuvių, ypač biznierių. Darbas vakarais.
Turi gyGeras uždarbis.
Parsiduoda: dėlei silpnos sveikatos
venti Chicagoje, apielinkėje Kerfool
esu
savo
priverstas parduoti
dalj ir Vincennes aves.
(vieną pusę) saliuno biznio. Biznis
Atsiliepkite tiktai per laišką, payra 20 metų senas ir gerai apmoka- duodami
pilnas informacijas apie ilmas.
Parduodu pigiai.
Atsišaukite
gumą gyvenimo toje apielinkėje, paspo No. 3159 So. Halsted st., Chicago,
kutinę darbo vietą, kaip ilgai tenai
111.
dirbote ir 1.1.
Rašykite antrašu:

užkietėjimo ir ligų, su juorn
surištų. Apetito praradimas, raugiOjimas, vėmimas, nerviškumas,

gėlimo.

!
I

sveikata ir

Hlėtinę

tarkataliogo kokias nors knygas išleistas
Europoje, pasrinkit visados
keletą kitokių knygų ir pažymėklt taip: "Jeigu neturit kurios
Prusuose.
tai

fcauti,

*

Daro.

2

raume-

ir

j Darykite Taip Kaip Prusai

1

visada panumerį ir vardą

ba

ir

W. F. SEVERĄ CO.,

jums uždyką.
Išrašydami knygas,

žymėkit knygos
taip, kaip ji yra musu katalioge
paženklinta; siųskite pinigus sysu
kiu
užsakymu ir kiekvieną
sykį paduokit savo pilną ir aiškų
adresą, vardą ir pravardę, numerį ir gatvę, miestą ir valstiją.
Kadangi iš prcžasties karės nekuriu knygų išleistų Lietuvoje ar-

duoti tiems, kurie kenlokalius
skausmus
čia
urbc. jėlimus."

Severos preparacijos visur parduodama, pas visus
aptiekininkus.
žiūrėk, kad buty Severos, neimk kitokių. Jei
jusu aptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

proga.

nuo

miSlungio, skaudėjimo

nų,

"Man skaudėjo strSuos ir šonai ilgiau, kaip
per pentis metus. Bandlian visokius gydymus
ir viskas buvo
vaitui.
na
Paskui
radau
Severu 's nlmanac'ą ir raSeverą'b Oodau, jog
thard Oi) butų geriausia išbandyti.
Ai banir
džiau
rą
gyduolę
iftnvko.
Aš
skaudėjimui
sakau, jog tas taipgi
gerai del skaudėjimų kojose. ir galiu rekomen-

pasižeidimo, ištinimo, ištinusių

gyslų, sustingusių sąnarių

sim

pu

Apgarsinimai.

mo,

Mieli.

Pajieškau savo pusbrolių ir pusseLietuvą" jdėsime sekantin numeriu,
serių Steponaičių. Kauno gub., Raseiftiaip rašinėlis daugiau tinku Kalėdų nių
Kržvilkio vai..
pav.,
Baužaičių
numeriui, kuriam rašinėli ir paliksikaimo.
Jie patįs, ar kas kitas maloleidimu.
Tamistos
me su

me

reumatizmo, neuralgijos, išsinarini-

siunčiame vienas numeris veltui.
Adresuokite:
P. Skardžius,
DRAUGAS PUBLISHING CO.
107"» Washington st., Norvvood, Mass.
1800 W. 46th St,
Chicago, III.
Pajieškau Miko Sautsko adreso. J'.s
PILNAI DARBO VISIEMS.
gyveno Cedar Kapids. Iowa;
dirbo
Kodė' esi nenaudingu, jeigu su ma
Kock
Island Kompanijos kar.sapėj.
Kas žino jo adresą, ar jis pats, malo- žals iškaščiais gali išmokti gerą. amaty; kur tik tinka ten gali darbri tu
nėkite di:cti žinių adresu:
rėti ir būti pat3 ant savęs ponu.
IšPovilas Zallnkevičius,
mokęs barzdabliutystės, busi liuosas
2423 Correctionville Road,
visoj pasaulyj.
Rašykite—o gausite
Sioux Sity, Iowa.
visas smulkmenas dovanai.
Nossokoff'o Barber, Hairdressing ir ManiPajieškau savo dėdės Juozo Oeibio,
euring Mokykla, 1202 Penn ave., Pittspaeina iš Suvalkų gub., Mariampolės
Seniausi ir atsakančiausl
burg. Pa.
rėdybos. Pilviškių pav. Prašau ar jo,
Pasiklausk žimokykla apielinkėje.
ar kas apie ji žino, duoti
žinių sekan- nančių.
čiu adresu:
Męs duodame visokius darbus jų
Jonas Draugelis,
JleSkantlemB.
72
Graham

rekomenduojamas lokaliam
vartojimui prie

yra

iš

6ė:

prašalinami vartojant

Vine

liekančiu adresu:

resu.'

šonuose greitai

Stophan PlacMarietta, N.
Y., žitaip muniB raMr.

ko

Bankoje
Chicago

'

BARCANAS

(mokėk $500,

o

-kėlimo.
Patjs
fliato Ir imkite
ta.
Puiki ant
medine stuhn.
R kambarius, o

Už $1,800.00.
likusius ant išmo

gyvenkite pirmame
randa už antni fliadviejų pagyvenimu

JeJeskopai

Vienas fliatas turi
kitas fliatas turi 4
kambarius.
Gražu*?, ilgas lota« ar.*
38-fos gat. tarp Halsteri ir Aubutn ar.

it

Stereoskopai.

Olszevskio Bankas.

k

150

Billtll

vfanlriii

l„..

n

KAIP

TAVO

PYPKĖ?

nesidžiaugė linksmais jaunystės pypkės -apnais? Ant kijo šios laidos puslapio The \Yilka-.

Ij.- I'ipc C't >. ^ar-ina savo naujai
iŠrastJį pypk v- Išdirbėjai tikrina,
tad iš tos lypkės nikotinis užnuodijimas negali atsitikti. lšrtkrujų yra tai didelis išradimas
Ai*! pypkorių.
Pypkė kainuoja
tik 551". ir pinigai yra grąžinami,
jei esi neužganėdintas.

LIGONIO

ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRI8ULI PRIE

S. L A.
Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo
Lietuvių
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. j menes}, gaunate
iš S. L. A. po $6.00 | savaitę pašalpos ligoje.
Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS,
307 W. 30th St..

ir į

ofisą

Chicagos į Petrogradą (Peterburgą)
$64.60
Kelionė

ima

tik

dienu

13

per

"LIETUVOS"

Chicago.

nuo

Pigiausios
sios
nos

(typewriters)

"New

(jJEKA PROGA!
v

UytWbemokyfcoJo<ap3aryta)51.0!)
Vaiku Draugas arba kaip rnokyskaityti ir ruiyti 09 mokyto*

1h

IJs

American"

šyti.
Katallogą

gų

prisuinciame uždyką.
Ir perkupčiar.t,

Agentams

nuošimtį.
Reikalaudami

už

1299
1311

adresuokite

3252 £o.

Halsted

Męt

1383 iBtorija Chicagos
Lietuvių. $1.00. Apdaryta.
1386 Iš Muzikos Srities
1387 Iš Mano Atfiminimų. 75c.
Apdaryta
1419 Kultura ir Spauda
1428 Lenkai Lietuvoje
1435 Lietuvių Pratėviai Mažoje
Azijoje
1480 Rašto Istorija. $1.00.
Apdaryta
1510 Tikėjimų Istorija.
Apdaryta
1511 Trumpa Senobės
Istorija. $1.00. Apdaryta
1600 Apie Turtų
Išdirbiniu
1605 Aukos Karės Dievui
1660 Kaip žmonės su Ponais
Kovojo
1668 Ko Mums Reikia Pirmiausiai?
1680 Labdarybė Pirmiaus ir Dabar
1690 Moteris ir Jos Vieta
žmonijoje
1709 Priedelis prie

'ė]

iltalp:
CO.,
m,

1863
1881
1884

bankiėrial, bet męs

1900
1954
2001
2038

flvarantuojame Tamstai suCėant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius
paa mus. Vyrams ir vaiknams padarome ant orderio naujus
siutus nuo $30.00 iki
$50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki
$60.00 ant
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau.
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo fi.OO ir brangiam.
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50.
Skrynios ir valyzai.

dym$ 50%

S.
1415 SOUTH

2055
2084
2085
2131
2241
2266

GORDON,

HALSTED STREET

CHICAGO, ILL.
Storas atdaras kasdieną. Ir vakarais iki 9 vai.
Subatomis esti
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare.

2398
2401
2458
2496
2506
2516

2532

LIETIMU ŽEMĖS KORPORACIJA

Dabar važinėja valstijose Illinois
Mi'jhipan lr Ohio. Kur Jis atsilankys
lietuviai sali pas j} užsirašyti laikraš
dus "Lietuvą" ir "Amerikos Lietuvą'
ir lietuviškas knygas ir jam prenume
ratu užsimokėti.
Męs už j} atsako

kurisal mokėtu lietu
viškai skaityti ir rašyti. Turi butl
darbštus, energiškas, smarkus, turf
fi gerą pažint) tarp savo apieliniu
vyro,

Darbas

vi>

karais.
Geras uždarbis.
Turi gv
venii Chicagoje. apielinkėje 22nd ii
i.eavitt *t8.

Atsiliepkite tiktai per laišką, pa
duodami pilnus informacijas
apie il
aunuį gyvenimo toje apylinkėje, pas
kutinę darbo vietą. Kaip ilgai tena
iirbof* ir t.L Rašykite
antrašu:

LIETUVA,
D«pt C. A.,
1252 $0- Halsted St,
Chicago. III.

2617

NB.

m

128
266
296
825
1274

J

MILDA-TEATRAS

Geriausiai, greičiausiai ir
pigiausiai
Persiunčia

Pinigus į Lietu-

-vą-Rusiją

ir visas da-

lis svieto ir

parduoda

Šifkortes
A OLSZEWSKIO

BANKA
3252 South H&lsted St
CHICAGO, ILL

Todėl į šita Teatrą ir daugiausiai žmoni;) atsilanko, kad čia ir karščiausioje dienoje yra visti.
Mat Šitas Teeatras turi
geriausią ventiliacijų sistemą, kurios pripildo jį Šviežiu ir vistu oru kas ininutm.

Ir da Todėl
I
čia

šį Teatrą daug žmonių atsilanko, kad
už 5c mato gražesnį Teatrą,
kaip^viui 50c.

durmiestyje

Kainos šiokiom dienom 5c ant
balkono, 10c žemai.
Su bato m ir nedėliom 10c balkonas, 15c žemai.
P/asideda 7v*1a»<lj| ka* vakaras
Subatomi ir nedėliomi 2 vaL po pietą.
Jei nori linksmai praleisti raJandą liuoso laiko ir atsivčdinti vasaros
karStruose.
tai ateik i

MILDOS-TEATRĄ.

pas

2902
2903
2904
2905
2906
2907

35
10
10
20
10
.15
10
10
10
10
35
30
25
.75

..

$1.00
50

$1.50

perkupčiama duodame toki
kaip ir ant "Lietuvos" išleistų.
Gyvenimo Samojėdų.

AUKSO

"

"

"

"

"

"

v

"X
"

"

"

"

"

"

"

*

"

Kayo Liampos yra lengva užžiebti ir prižiūrėti.
Nereikalaujančios didelią kaštu—tačiaus geriausia šviesa, gaunama už bile kokią kainą.
Jusu pirklys maloniai parodys jums ttayo liainpą.

STANDARD OIL COMPANY
(INDIANA)

CHICAGO, U. S. A.

Sn niekuo tfip žmonių nepalinksminsi kaip su
geromis štukomis.
Kuris žmogus moka geru stuku, tas visados praleidžia
laika unksmiai
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta
pati
tik
nori, nes dabar susilaukei geriausios progos, nes tikpadaryti,
jeigu
oi 1 dol.
gausi 10 labai geru štuku. Aš esu lietuvys, magikas ir berodydamas
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli Štokas, todėl aš dabar pasirengiau tik už 1 doleri parduoti III geriausiu štuku, todėl nelauk ilgai. <
užslorderiuok tuojaus. o po dienos visi
kad tu esi labai mandrus žmogus, arba turi velnią. Sztukos.manys,
kurias aš jums prisiusiu, yra
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuoVisas reikalingas prietaisas ir lietuviška
jaus padaro.
pamokinlma
Kaip tasštukas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu orderi.
Nusiuntimo kaštus aš apmoku. Prialgsk $1, o Kausi tas itukna.'

JUOZAS SZLIKAS,

3261 S. Halstsd Si.

CHICACO. ILU.

50
10
05
.50
05
15
10
25
05

pat rabata,

#

.>5

^5

ALTORĖLIAI.

System

Bell

$3.00

.10

Bell Tolimosios Distancijos
Linijos Veda Prie Platesnių

Dirvų.
Ar jųs perkate, ar parduodate, ar jieškote didesnių pro-

prekybiniu

JI 2b

socialiu atžvilgiu, jųs Bell Telefono Pa-

$1.00
$lo0
$175

tarnavimą rasite brangiu

60
$1.00

t

10 LABAI GERU

10
50
70

".25
'20
.! $2.00

ji

H1HB
ŠTUKU UŽ $1.00

$2.00

Mažai Aukso Altorėlis
"

yra augščiausiu tobulumo laipsniu aliejinėse Įtam.Tokio blizgėjimo, jokio mirgėjimo, teipose.
singa šviesa visuomet.

35
25
75
20

Popiežių

Olga Liubotavičiutė
Po Priedanga šventenybės
Patkulls.
Politiška tragedija
Spėka ir Medega. |1.50. Apdaryta
1988 Tikras ženybinis Gyvenimas
2120 žodynėlis.
Angįišąai-Lietuvilkas
2191 Trumpa Geografija
2901

1

Angliškoje Kalbose.

Ant sekančių knygų
Ii

LIAMPA

$1.25
$5.00
$1.25

Self-Instruction
Rankvedis Angliškos Kalbos. $1.25.
Apdaryta
Rankvedis Gromatų Rašymui
Arithmetika. Knyga Išsimokinimui
Rokundų
Gamtos Pajiegos. 50c. Apdaryta
Koks Privalo Buti Vaikų Auginimas?
žįnynas. Knyga žinių. $1.50. Apdaryta
Dekliamacija ir Sceniškoji Mimika
Tikri Juokai. Lietuvių Pasilinksminimui
Lietuviškas Sapninykas. 50c. Apdarytas
Netujas Pilnas Orakulas. $2.50. Drutuose apdaruose
Paslaptys Magijos bei Spiritizmo
Svieto Pabaiga
Kalendoirius "Lietuvos" 1896 metams
Tikyba ar Mokslas?
žydų Likimas Gudijoje
Dangaus Augštumas ir žmogaus Senumas
Dievas, Dangus ir Pragaras
Gy onimas šv. Tėvo Popiežiaus Benedikto IX
Kristaus

Taipogi "Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimų
spaudų Lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje.
Agentams ir perkupčiams duodame gerą nuošimtį.
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčiame uždyką, arba
ir pinigus, adresuokite šitaip:

siųsdami užsakymą

gų

ar

OLSZEVVSKI,

Jisai

apima visą šalį. Jojo vartojimas

atneša
ir gauna veikias pasekmes.
pagelba Bell Telefono.

greitą atsakymą
Platinkintčs

su

3252 S0. HALSTED ST.,

Chlcago Telephone Company

Pres.

CHICAG0, ILL

tal-

kininku.

LIETUVA PUBLISHING C0.
A.

^

45
15
50

Lithuanian

MAŽI

3138-42 So. Halsted St.

ir

Dėlei ros liampos šviesos neblizgėjimo fr seaštrumo jinai bus jums aiškiu palengvinimu.
Dėlfi šios ypatybės mokslininkai pataria aliejinės liampos minkštąją šviesą.

$1.00

Lietuviškojo Klausimo

Kaip Rašyti Laiškus, Lietuviškoje
Apdaryta

minkštas llayo Liampos žibėjimas raakis ir skaitymą daro smagumu.

mina

10

Politikos Knygynėlis
Auginimas ir Maitinimas Mažų Kūdikių
I*11—w_uDžiova ir Alkoholis
Kygiena. Daktariška Knygelė
Pamatas Visokiai Reformai
Angliškos Kalbos Vadovėlis

2629
2590
2593
2596
2626 Vaišės

ar"

Vėsiausia vieta Chicagoje Tai

Co

REIKALAUJAMA

2558

Pasiūlo aprubežiuotą. skaičiij savo šėrų lietuviams, norintiems
idėti pi
nigus } tą korporaciją, šėro kaina $10. suma gali but ištraukta trumpa
(Jkėms žemiu reikalavima dauginasi ir
me laike.
Sėry kaina greitame laiši korporacija užsiima su pirkinėjimu ir
ke pakils,
pardavimu ukin lr žemės, setngiasi pastūmėti priekin lietuviu kolionizavimosi ir jai bus
malonu suteikti kiekvienam reikalingus nurodymus kaslink
pirkimo šėruv
ba ūkių.
UNITED LAND & INVESTMENT COMPANY
127 H. Dearborn St., Room 608

Chlcago,

Viešpatavimo Lietuvoje

..Apdaryta

1730 Tautiškos
neesame

$2.00
$2.50
$1.50
12.00
$1.50
$1.25
$1.00
$1.25
$1.50

Skaitymą Smagumu-

PILNASjusu

15
35

•'

knv-

Chlcage,

$1.00. Apdaryta
Lapai iš istorijos Airijos
Iš istorijos Chinų

Kayo Liampa

Padaro

$1.00
$1.25
$1.25

1360 GyvįĮnn^vMokykla. $1.25.
Apdaryta
1380 IstoiSja *£be'lri&. Tomas I. $1.00.
Apdaryta
1382 Istorija Suvienytų
Valstijų šiaurinės Amerikos

perkant kelias mašinas, duodam
ger?

atr.,

žvšrJNj
Alrtii-

A

.20
.30
40
35

ir žmogus.

Los

N«w York 311/

lietuviu, ypač biznierių.

7.00

Į>0
35

>gija arba Mokslas apie žemės Tautas
[Į

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!

r.t-ro

Chicago, 111.

6.00

10
20
35
35

Apdaryta

P. Mikolainis

Keliaujantis Agentas.

Bridgeport Clothing Co.

2.50
3.00
4.00

52.00
$2.60

1261 Paėjimas Organiško Svieto
1271 Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai

rašomųjų

mašim; ir viaokfu

^

LIETUVA PUBLISHING

JONAS KŪLIS,

Utarninke, Ketverge, Subatoj, Nedėliomis
ligi pietų.

*2.00

pusi

Apdaryta

geriaurąžomosios maši-

sigailėsi.
"New American" ra£o taip gražiai, kaip
mažina, pirkta už $100.
Jos sistema taip
paprasta, kad kiekvienas,
paėmęs ją j savo rankas, lt pirmo sykio su
pranta, kaip su jaja ra-

Kas atstu* iSkirpęs Sita aps^aninimn
"Lietuvos" ir ii.00
par
moncy order, tai jjaui vuu \
Wkj.
knygas
pigiau.

;

KNYGOS:

1220 Kaip Gyvena Augmesys?
1221 Kiek Senovės Graikai ir Romėnai
1250 Nematomi Priešai ir
Draugai žmonių
1256 Oras, Vnduo, šviesa ir šiluma

ir

$10.00.
Jeigu nori turėti drūtą, pigią lr gerą rašomąją mašiną, tai pirk
"New American," o ne-

Publishing

IŠLEISTOS

1218 Kada ir Kokiu 3udu Svietas Susitvėrė
1219 Kada ir Kokiu Budu Gali Sv'etas
Pasibaigti?

Rašomos Mašinos.

pradžios
perkėliau savo

Lietuva

Chicago, III.

1192 Geografija arba žemės Aprašymas
Apdaryta
1199 Išsivystymas Vaisiaus
Gyvūnų
1201 lš Kur Atsirado Musų Naminiai Gyvuliai

Dr. P. VViEGNER

kome.

CO.,

2117 ŽODYNAS Angliškai-Lietuviškos
kalboB, 835 pusi
Gražiais "Half Morocco" skuros apdarais
2118 ŽOEĮV.NAS Lietuviškai-Angliškas ir
Angliškai-Lietuviškos
kal^ij' vienoje knygoje. Formatas ir apdarfti tokie kaip
No.S.2117. Pusi. 1274
2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No.
2118, tik apdarytas pilnai
(jP'rfll Morocco) brangia Morc-i, ekura

A. 01szewskio Bankoj e

TELEPHONK YAKDS j83i

"Lietuvos"

PUBLISMING

ctr.,

2116 ŽODYNAS Lietuvlškai-Angliškos
kalbos, 439
Kietais audimo apdarais

Šifkortes ir pasportus gausite

po

Bos 62

lcainą—$3.20.

$o.45, !j»>t ptrkant sykiu,

III.

Naulas Budas mokytis rašyti '04
mokytojo
10c
Aritmetika mokinimuiai rokunov, su puveiasittit, uipuaryta;.. 33a
Viso <1.00

Storas Atdaras
Vakarais

nu-

Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas,

vand-nį.

3252 So. Halsted St.

jo

Halstsd

pajj

DIDZIAUSIS

Išvažiuoti iš

lietu-

i'rrutika nnsrlir:ko4!<itb->i n

geras

Lietuvą.

»>5 So. I1ALSTED ST.

i

tai

3246-3248 So. Halsted St.

Pranešimas ! !
men.

So.

šifkortes atvažiuoti iš Archangelsko j Chicagą kaštuoja $71.00

Dcpt. C. A.,

Kugpjučio

dar

Atvažiuot iš Lietuvos

LIETUVA,

kad

TeiesKopo ka.na 75c., o 5 serijų
parduodam viskg. už $3.20.

8252

Dabar Jau Galima

ir So. We*tern ave.
Atsiliepkite tiktai per laišku, paduodami pilnas informacijas apie iiguma gyvenimo toje apieiinkėje, pas
kutinę darbo vietai, kaip ilgai tenai
dirbot« ir 1.1. Hašykite antrašu:

Šuiomi pranešu,

vietas,

Teleskopą &u scerooskopais (5 serijos, 174 visokie paveikslai) už pačią

LIETUVA

skaityti ir rašyti. Turi buti
darbštus, energiškas, smarkus, turėti ger$ pažintj tarp savo apieiinkės
Darbas va
lietuviu. ypač biznierių.
karais.
Geras uždarbis.
Turi gyvenri t'hicagoje, apielinkėje 46th st.

! !

svieto

Reikalaudami adresuokite šitaip:

viškai

Chicago,

viso

sipirk

S L.A. Sekr.
New York Cltv.

uždykij.

REIKALAUJAMA

St.,

svetimų
žemiij
miestus,
gražiausius daržus, sodus lr puikiausias

Kataliog<7 Teleskopų, Stereoakopų Ir visokių knygų prisiunčiamo

Europą.

3252 So. Hal9ted

yra

Musų krautuvėje gausi aprėdalus*
sulyg vėliausios mados. Pas mus gar
Įima gauti visokių vyriškų aprėdalų.

pamatyti

pigiausi?

Muoų Banka išdirba visokius raštus
lr dokumentus visose kalbose lr duoda rodą lietuviams visokiuose ataltikimuose ir reikaluose ypatl&k&l ir
pt,- laiškus. Tik kreipkitės viršminėtc ant nu a.

mokėtu

savo
Jei nori
namuose
linksmai praleisti laiką ir

viešo

Priimame pinigus J P<nkij užčėdiJiiuui nuo vieuo doliario ir daugiaua
}r mokame trečią procentą rūtomis
Hiunčiame pinigus J vi
gxt meti;.
saa svieto dalis pigiai, greitai ir tel
■ingai, o svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir parduodame. Parduodame šifkortes ant visų linijų j
kiajų ir iš krajaus. taipgi tikietu#
ant geležinkelių po visą Ameriką ir

kuribui

kol

Taipogi turime pilną eilę rudeninių,*
labai puikių ir dailiai padarytų siutui
Prekės nuo 15 iki 30 doliarių.

<■

Savininkas
Wood
S.
St., Chicago.
4600-4603

vyro,

siskubinkite,
sirinkimas.

Jose p h J. Eitas,

(i<*ro

Proga ko/.nam gauii bevelk <!ykaf
siutui. Nepraleiskite šitos progos! Pa£

Bell

Telephone Building
Otiicial 109

Dieninė ir

MOKYKLA

Lietuvižko Knygų Krautuvė,

Rusiškas
Lietuvos Rejeniališkas Biuras

MOKYKIS BARBERYSTĖS.
Męs išmokiname šio lengvo, ėvaf£us ir greitai išmokamo amato i kelias trumpan savaites; geriausi jrenrlmal; espertal mokina; įrankiai suteikiama; darbas kiekvienam žmogui;
ateikite pamatyti mus arba rašykite
bždyką gaunamoms Informacijoms.
BURKE BARBER SCHOOL,
610 W. Madison tt,
Ch'cago, III,

Mylėtojai
išlavinti

knygos, taipgi angliškos ir lenkišužsakymo. Scenos mylėtoju rateliai imdami kompletus,
s. v
gauna papiginta kaina. Krau

pasportus išvažiuojantiems Lietuvon-Rusijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro garai, greitai ir pigiai. Iškoloktuoja dalės, skolas ir pinigus,

Iš

M, J DAMIJONAITIS
901 Wesi 33-rd Si.,
CHICAGO, ILL.

Dėlei informacijos CbicagleCiai kreipkitės asabiškal,
kltij mjestų raštų, adresuojant:

Turi gy-1
Geras uždarbis.
karais.
venti f.'hicagoje, apieiinkėje Bridge- [
porte.
Atsiliepkite tiktai per laišką, paduodami pilnas informacijas apie ilRum.7 gyvenimo toje apieiinkėje, paskutinę darbo vietą, kaip ilgai tenai

o

F. P. Bradchulis

1S

& Counselor at Liw
Lietuvis Ativci?.atss

Attorney

LIETUVOS REJENTAIISKAS BIURAS
3252 So. Halsted St.

30 N. LaSalls St„

Chicago, III.

Sioek

Nuo 8 ryto iki C vale; o. Utarninkais, Ketvergals ir Subatomis nuo 8 ijto iki 9 vakaro.
Nedėliomi nuo 9 ryto ik! 1 po pietų.

Biuro

Valandos

1. 01SZEWSKI0 MUKI

A.,
Chicagc, III.

Moterų

raktinės spynos yra padarytos ant neišpainiojami) pa-

spyną jausiesi saugiau
kad p.iiicmoną pristaty-

nejju
tam
Kaina tgym kilaif
rikieml.

I

prie

užrakto,

savo

nes

1

nuo

miiM|

Įsteigta

jos

pilno

5208

W,Harrison Street
Tel. Austin 7J/

Valandos:
t-oO i k; 12:UO vai
rytj
tvc :C0 Jlšl 8;0O vai. va<c.

liktai iki 8:00

SKOLINA

kiekvieną ryt*

Klausk

Chlcago,

galite jų gauti.

namus

didžiausių

už
sumų ir moka

ir statymui namų Chicagos mieste.
ir lotus ir stato kitiems namus ir

storus

juos

lengvų

ant

parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
t,
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus
važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi-

išlytų.

A.

liuteroniškų
maldaknygių ir giesmių knygų savo
krautuvėje, ir pas mus dar

išmokesčių.

rii/kit* litutiikii įikimi mirk) irtakymi,
Adrtnuokit *itaip:
SECURITY PADLOCK CO.

Ocpt.

priežasties europinės karės
dabar negalima gauti
jokių knygų iš Europos. Bet męs da turime
po keletą lietuviškų

PERKA ir

Liilkjt

648 W. 31 si 8t.

pinigus pirkiniui

PERKA ir parduoda

tt| tpviiij apralnro su pjvimKCjm: nusi.tcoesi
'U/iriojęs, k .ii u tvirtai ir sautiiai jos yra padaryVi praplatinimų ma*tį m ujo iitos ir pivios.
radinio btraklinitĮ apyntt duodama didelis ver- J
li.n dovanot.

AT YDAI.

1893 metuose.

vieno Doliario iki

nuo

3 procentą metams.

Valandos:

ryto

III.
AMERIKOS

LIETUVIU

\/

DIENRAŠTI5

VISUOMENĖS,

3iSs»

Todėl, kurie reikalaujate mine-

PRIIMA pinigus taupinimui

i v c

JSadoiioma
infcfijžCiij 12:00vaL

VarO*

Iš

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

Rezidencija

1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wood jau
fhcce Canal 120i

I

kitas jokiu budi! negalįs atrai yt kaip tik jqv Neiaukdamjs

p.ircikaUuk

vaikų ligų specialiste

vnsas

išradimo be-

raktinę

ir

UJi

LIETUVIŲ LIUTERONŲ

3252 So. Halsied St, CHICAGO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

D-re Maria Dowiatt-Sass

Noraikia rakto n#4ioti»-nora
ką P«i pamesti.

Rooth 1137-11U

lelcphonc Hranklln
'tltt tjOIld

Rašykite antrašu:

Naujas Išradimas—Spyna be Rakto

C rago III.

Eichanja Bld?.,

6jy. 3112 s. Hiisuj s;., arii ii-a)

LIETUVA,

matų ir yra taip r.auįioa kaip
Bankinis UiraUius. Nusipirkęs mūsų naujo išradimo be-

:

Informaciją suteikia dykai.

ti gerjj. pažint) tarp savo apielink<~s
lietuvių, ypač biznierių. Darbas va-

Musij naujo

kitų miestų atsišaukusiems, j

pasiunčiu katalogą dykai. Adrc

paliktus Rusiškuose Bankuose.

Gero vyro, kurisai mokėti; lietuTuri buti
viškai skaityti ir rašyti.
darbštus, energiškas, smarkus, turė-

Dept. C.
£252 So. Halsted St.,

adara kas vakaras.

tuve

Parūpina

Visokiuose reikaluose

dirbote ir't.t.

norinti

kos ant

GERIAUSIAI PADARO:

REIKALAUJAMA

kningu.

protą ir išsimokinti
anglišką kalbą, kviečiami pirktie
Knygas iš mano krau.uvčs. Cin
gaunama visokios lietuviškos]

Rusiškas Dovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, išran*
davojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje-

•Rusijoje.

g^rij

savo

las ir visokias kitas išinokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai savo biznj vesti.

\

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis
Amerikos Lietuvių DienraSMs "KATALI
paduoda vėliausias žinias apie karą ir
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet piltus indomių straipsnių.
DienraUfis "KATALIKAS" eina tautiSkai krikščioniškojo dvasioje.
DIENRAŠČIO KAINA:
Metams
$5.00.
I'usei metų
3.00.
Trims mėnesiams
1.75.
Dviem mčnesiam
1.25.
Et'ropoje metams
7.00.
Praneškite gavo adresą, o gausite
paciilurėjimui vieną unmerj veltui.
KAS"

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

vagis,

nė

ugnis negali prieiti.

knygų,

tų

ių turime,

tai

pasiskubinkite,

baigs. Rašykite urnai,
kataliogį.

....

o

prisiusime

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

Chicago, 111.

Užsirašyk scu cr savo pažįstamiems
Lietuvoj bei Amerikoj

VIENYBE LIETUVNINKU
Eina jau 30-tus metus.
Prenumerata $2.00 metams; $1.00

pusei metų. Kanadojo 02.50 metams;
$1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj lr
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m.
J
Pamatiniui vieną num. siunčiam jovanal
j
Knygų katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai.

J. .1. Pauksztis & Co. |
120-1^4 Grand

Lietuviai iš kitų miestų ir
kus. Rašykite adresu:

kol

šioms išsibaigus, negausite niekur, kol karė nepasines

farmų gali šioje Bankoje

atlikti

savo

reikalus

per laiš-

Str.,
Brooklyn, N.

X.

I
I

TAIPPAT UŽLAIKOMA

A. OLSZE'VVSKI BANK

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve
REIKALAUKITE KATALOGO

3252 So. Halsted

Rašydami laiškus ir giųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:

Atvažiavusius

TANANEVICZ PUBLISHING COliPANY
"1
PETRAS VAITEKCNA8,
Dabar lankosi po apiellukę Harrisburg ir Benton, 111. Pas. jį galite užsiraytfti "Lietuvę," kaadeninę "Amerikos Lietuvą," knygas ir užsimokėti.
Męs už jj atsakome.

Publishing

C

AR NORI
«antl DYKAI dc: <r«ra* sztnkus ir Kplalioira visokiu ko u
ina,;: ,/kii Mitoku ir kitokiu
jį\J
*
vi-okiu dalyku, kuriu tu lnbni nori, o neiimi kur jti gimti
Jeiįfu taip, tsu etniu.sk snTc pilna '.r

jau*

ais'.kn adrro

tn

•,

Kaiiilioca ir

tau DUbiu.Hiu

JUOZAS

utkai.

J.

o a s* tuota« yztukas

Adrosaok:

ir Subatomis

Pėtnyčiomis

nuo 9

ryto iki

nuo
nuo

8
8

1 po

60

centų.
vietų užmokestj galima prisiųsti paf:to dvicentinėmis
markėmis. I

Damijonaitis.

901 West 33rd Street,

!:

2302 S. Leavitt Si.

Chicago, Illinois

ryto
ryto

Cbicjgo

Iki 9 vakaro.
iki 6 vakaro.
Phono Cro^er 5052

ORANGELIS & SAPRANAS

aprašytos ir paveikslėliais parodytos
slaptybės ir jų gus ant Real Estate. Perka ir parduo- Lake.
Knyga yra 262 puslapiu, kaina su prisiuntimu
J namus ta namus ir lotus. Išsamdo

M. J.

GHICAGO, ILL.

Kontraktorius ir
Namu Statėjas.

Liet vlai Daktarai-Dentistai

NEW CITY SAVINGS BANK ,
REIKALAUJAMA
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų).
4601 Sc Ashland ave., Chicago. Gero vyro, kurisai mokėtų lietuviškai skaityti ir rašyti.
Turi buti
Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, Įtikėdami
A. J. BIERZYNSKI, pres.
visokiems magikama
1
ir spiritualistams.
Nemažai jaunų vyrukų,
darbštus, energiškas, smarkus, turėnepatyrusių,
savo visus sunkiai
uždirbtus pinigus sukišo j pragobelio magiko
Priima bankon pinigus ir moka 3%. ti gerą pažint} tarp savo apielinkės
kišenių.
Užtai nesiduok bent ant toliau savęs
Už sudėtus pinigus musų bankoj duo- lietuvių, ypač biznierių.
Darbas vaišnaudoti,
nusipirk
knygą: "Paslaptys Magijos ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos
Geras uždarbis.
Turi gypaslaptjs šviesoje dame čekių knygutę, iš karios para- karais.
mokslo.
Šioje knygoje atrasite visas monų ir
burtų paslaptis ir jas su- dyti Čekiai tilika visur. Skolina pini- venti Chicagoje, apielinkėje Town of:
nes aiškiai

tiktai
Iš kitų
Adresas:

Gene ra lis

Banką.

pietų.

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo

SZLIKAS,

TELEPHOME DROVER7219

0. Jonikiene
3364 S. Halsted St.
(Kampas

PHONE YA3L8 2721

DOVANAI!

9 ryto u 9 vaKara

Chicsgo

Tei. YA30S 1532

Dr. J. KŪLIS

ligas.

D r. J. JOMIKAITIS
LOTAI

MEDIKAS IR CHIRURGAS
3337 So.

SPECiALIS PASIULYMAS--28 PREZENTŲ

nuo

Lietuvis
ir
Gydytojas
Chirurgas
3259 So. Halsted St.,
Chicago, III.
CVydo visokias l.gas moterių, vaikų
ir vyrų. Speciališkal gydo limpančias,
užsisenėjusias ii paslaptingas vyrų

34 tos)

Chicago, III.

j

Valandos

3261 So. Halsted St.,

Geriausia Akušerka

pa-j

bankines
Atsiliepkite tiktai per laišką,
skryneles (boxes) po $2.50 metams. duodami pilnas informacijas apie ilParduoda šifkortes ir siunčia pinigus gumą gyvenimo toje apielinkėje, pasvisas svieto ''.alis.
kutinę darbo vietą, kaip ilgai tenai
Bankos Valandos: Panedėliais, se- dirbote ir 1.1.
Rašykite antrašu:
•edomis, ketvergais ir subatomis nuo
LIETUVA,
i ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utarįinkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki
Dept. C. A.,
3252 So. Halsted St.,
B vakaro.
Chicago, III.
, ——————————————

S6H T™18

ir mūsų

BANKOS VALANDOS:

Nedėliomi

prasite,
darymo budai.

J. G. Mezlaiszkis

CH1CAGO, ILL.

IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti

Utarninkais, Ketvergais
Panedeliais, Seredomis ir

iMAGIKAS328! S. HaisTcd St.

i

|/

Keliaujantis Agentas.

Lietuva

3249-33 South Morgan Street I
CHICAGO, ILL., U. S. A.

St.,

Morgan St.,

Chicago.

DU-KAKT NEDELIN1S LAIK-

RAŠTIS

GERIAUSIOJE VIETOJE.

Piet-rytinis kampus Emerald ave. Ir
33-čios gatvių, 48. pėdos
"lotis,
125 pėd. ilgis.
Tinka visokiam
bizului.
Parsiduoda u/. $3,500.00
So. Union ave.
Lot?s 25x125.
Parsiduoda uA
$950.00
3012 Emerald ave
$650.00
3020 Emerald ave
$675.00
3024 Fmerald ave
$675.00
3236

3040 Emerald ave
Parsiduoda

$700 00

ant

lengv; išmokės-

čių.

Eina jau 25 metai

Utarninkais ir

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams

$2.50

pusei meti} $1.25
Adresuokit taip:

99

W. B. B0CZK0WSKI
1

wm mryyff'' 755

Idaut mūsų 14K. Gold Filled Laikrodėliai
kuogreičiausiai Išplatinti, darome titg. Speclailnj Pasiūlymą. Taigi kiekvienam, kuris mums
prisius savo tikra adresą sykiu su šiuo
ir 25 ccmtus pradotko markėmis arba
kvoterj, tai męs išsiųsime jam tuojaus 14K. Gold Filled Laikrodėli, vyrišką arba
moterišką, gvarantuotą ant 20 metą, su geriausiu tos
rąšies mechanizmu pasaulyj, ir prie kiekvieno Laikrodėlio duosim augščiaus
parodytus 28 Prezentus visai DOVANAI, kaip neką.*' Retėželj su kabliuku,
žiedą, Pypkę,
(Minlature) Branzalietą. Armoniką, Kryžiuką, Veidrodėli su 3 Prietaisais,
Peliuką, Diržą, Importuotą Atdarą (llodel) Laikrodėli, Durklą; Tabakui Skurinj Krepšeli, Nikelinę Branzalietą,
Dėžutę dėl
Degtuką, (Miniature) Budniką Laikrodėli. Kada atneš tau j namus Laikrodėli ir Prezentus, ir busi užganėdintas, tai užsimokėsi likusius
ilo.OO, iaipgi 30 centų už Prezentų persiuntimo lėšas.
Jeigu nebūt u m užganėdintas. tai nepriimk, o męs tau sugrąžinsim 25 centus pradotko.
Apart to primenam, kad musų Laikrodėliai yra 14K. Gold Filled, Gvarantuoti ant 20
ir męs bėgyje tu 20 metų musų Laikrodėlius
metų,
pataisom arba apmainom ant kitų visai DOVANAI, prisiuntus mums 25 centus už
persiuntimo lėšas. Taip, kad perkant ŪUO mus
Laikrodėli, nieko nerizikuoji. Iš Kanados reikia visus pinigus prisiųsti iškalno.
Adresuok aiškiai taip:

Mabanoy City,

Naujas Savaitin's Laikrašti?

CO.,

Pa.

COMMERCIAL

COMPANY,

Knickerbocker

Bldg. Dept.

ai.

(Fifth Ave.)

NEW

"ATEITIS"
"Atellis yra beparty viskas laik-

raštis,

apskelbimu,

UNITED

Ar jųs žinota, kad Šitie lotai,
yra
tris sykius ver.esni už lotus ant Kedzie ave. ir ?.S-tos gat., už kuriuos ten
moka :.monės po $SOO.OO
A. 0LS7EVVSKI BANK,
3252 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Cansl.

2113

DR. A. YUŠKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 SO. HALSTED ST

CHICAGO,

ILL.

CORNER 18th STREET

YORK, N. Y.

tarnaujamu

jaunimo

ir kulturos
reikalams. Talpina daugybę {vairiausių žinių. Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. puM metų.
"Ateitį'' iiiPiiicOjį bendrovč, Inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas užilrašytl "At«l♦Į". Reikalaukit vieno n'jmti
rio pažhirėjimul uždyką.
Adrcsuoklt taip:

Dr.O.C. HEINE
DBNTIST %9

Užsisakykite "Lietuvą."

įfMS-IUmpn 31 Ir 80. Halstad tai,
ftmtau

X CH>£AM, Ui.

"ATEITA"
360 W.
tO.

Brondwiy,

JOSION, \1ASS.

