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išvengus panašių klaidų, ko- Rygos nei Dvinsko dar negali vo- stabo generolai laikė konferenci- TEUTONŲ NUOSTOLIAI
kiečiai pasiekti savo ir didžiau- jų apkalbėjimui Rnmanijos dapadaryta Dardaneliuosc.
biausias vokiečių.jau
SERBIJOJE DIDELI.
tvirtoves:
siomis kannolėmis.
Brastą
Mušis už bartinio padėjimo. Sakoma, kad
Lietuvišką
talkininkams,
Japonija pranešė
jsijos
Londonas. Au tro-vokiška arir Rovno. Rusai su visu smarku- jog
apvaldymą upes Dauguvos jau du trečdaliu generolų balsavo už mija, įsiveržusi',
ji apsiima apginti visus
pastatė serbus lamu
reikalus
kur
vokiški
pradėjo
žengti
tarp
kapirmyn
Azijoj,
agen- tęsiasi 50 dienų ir dabar pasiekė tai, kad prisijungti prie talkinin- ai
Prancūzų ir anglu kariški laivySujungta vokiečių ir austru
pavojingai! padėjimai!, bet kad
I
Luck ir Dubuo, kfirias tai mėgina maišatį sukelti.
Vo- kritiškiausio momento.
kų. Tarp jų didžiausiu šalininku tas jiems
riumenč nuo šiaurių lenda vis gi- nai vėl bombardavo Bulgarijos tvirtovių
neatsiėjo pigiai, ir kad
senai
laiko
savo
rankose
"Kuomet
šitas
kiški
mušis
jau
agentai
stengiasi prieš Augprasidėjo talkininkų esąs gen. Averesen serbai, gindamiesi,
lyn Serbijon. nes pasipriešinimui pakrančių miestus, o rusų laivy- |nuo
padarė jiems
austro-vokiečiai.
Užėmus rusams lio indiečuiš sukelti, taipgi nori vokiečiai ant šito fronto buvo, •buvusis karės ministeris.
milžinišku nuostolių, tai tas aišiš visu pusių ją užpuolusiems nas antrą kartą bombardavo portiKovei, per kur gabenama vokie- Chinuose sugrąžinti monarchiją, o taip sakant, pat viršūnėje savo
kiai matyti jau nors ir
priešams ji permažai turi ka.ei- nj miestą Varną ir jame labai čiams ir
iš to. kad
austrams maistas, gink- paskui Chinus ant Rusijos užsiun- galybės. Jų kariumenė buvo ge- RUSAI IŠSĖDĘ BULGARIJON. von
Mackensenas prašė atsiųsti
viu, o talkininkai nej stengi a j lai- daug nuostolių pridirbo. Už tai
lai ir amunicija, dideliame pavo- dyti. Todėl tai Japonijos pagelba riausiame upe, nes per kelis mėLondonas.
Laikraštis Times jam Serbijon daugiau.s kariumeką atsiųsti užtenkančią pagelbą. Bulgarija konfiskavo anglų, franatsirado austrų užimtos tvir- Azijoj talkininkams
juje
nės pagelbon.
yra labai svar- nesius prieš tai turėjo vien tik
Traukianti nuo Saloniki pagelbon euzų ir rusų nuosavybę, buvusią
sekanti
gavo
telegramą iš Buchatovės
Luck
ir
vadai
matos
Dubuo.
laimėjimus.
nes
turi
labai
svarVokiečių
bi,
Jeigu
jie Azijoj
serbams franeuzų kariumenė lik Bulgarijoj. Bulgarijos valdžia atresto, R u man i joj:
nė, kad niekas negalės sulaikyti
tvirtovės teks rusams, tai, be abe- bius reikalus.
laikinai gali bulgarus sulaikyti, nes sišaukė prie savo draugų su pa"Čia ateina žinia, kad rusų Ica- RUSAI BOMBARDAVO BULNet ir pačioj
jonės, jie paniėgįs atgauti ir nu10 d. atsibus su di- jų pirmyneigos.
Lapkričio
o i-. Francuzi- siskundimu ant rusų žiaurumo ir
riumenė
GARIJOS UOSTUS.
jos yra permažai,
tapo išsodinta prie \ ardelėmis iškilmėmis vainikavimas Rusijoj nesitikėta, kad Dvinskas,
ne- skriaudų, kokias kenčia bulgarai žudytą Lietuvišką Brastą.
Jeigu
Berlinas.
ant
greitai
kranto
daugiau
uos,
Juodųjų jūrių,
Laikraščiui Lokal
jos atgabenti
arba Ryga galėtų ilgai išsilaikyti.
tas rusams pasisektų, tai žudymas Japonijos
ciesoriaus.
Japonijoj
Anzeiger
pereitą
praneša
(Tai
galima. Rods, serl)atns mėgina pa- Rusijoj, kur buk buvo bulgarų tiek
pėtnyčią."
yra
pirjo korespondenkareivių Pinsko pelkėse, kur suareštavo daug asmenų dėl \a- Bet mobilizacija rusiškų dirbtu- mas
dėti Moutencgro kariumenė, bet mušimas ir jų nuosavybės naikikad rusai butų tas iš Budapešto, kad rusų kariški
pranešimas,
mažai nimas. (ial kas panašaus ir buvo, nuklimpo ir prigėrė čieli vokiečių gystų iš arsenalų expliodupjančių vių ir industrijos, kuri prasidėjo išsodinę savo
kariumenę ant Bul- laivai bombardavo bulgarų karališjos yra permažai, todėl ji
visai nevaisin- medegų. Nužiuri, kad tos vagys- praėjusios vasaros pradžioj, davė
regimentai,
butų
tie>
kuri
BulgaRusijoj,
iškovojo
Kol-kas, jokio ką palocių Euxinograde, o kita ruir padėti gali.
garijos krantų.
Ten vo- tės suorganizuotos cbiniškų revo- geresnes ir greitesnes pasekmes,
gas, visai bereikalingas.
rijai
bulgarai,
oficialio
neprigulmystę,
jai
patvirtinimo šios žinios sų eskadra bombardavo bulgarų
Sujungta austro-vokiečių kariukiečiai ir austrai nužudė suvįršum liucijonierių, arba Vokietijos agen- negu to tikėtasi ir tokiu budu susu Rusijos priešais,
besijungdami
uostą Burgąs, prie Juodųjų jūrių.
teikta armijai užtektinai amuni- nėra).
menč jau nužengė ikix Milanovač,
tų.
taip negražiai atsimokėjo, jų la- 40,000 kareivių.
Tekatčak,
nuo
naujosios
8 mylias
cijos ir ginklų ne tik pasekminSmarkus mūšiai traukiasi apiebai nekenčia"' bet nereikia užmiršti,
RUSŲ LAIVAI PRiLtARĘ
PADAUGUVYJE NĖRA PERgam
gynimuisi, bet ir smarkiems
serbų sostinės. Milanovač yra prie kad ir
linkėse
be
bet
svarmoka
DAUG
Baranovičių,
bulgarai
neblogiau
BULGARIJAI
buvo
ten
SVAROS.
kontr-a
takfims.''
geležinkelio j Cajatina,
žiaurumą parodyti; tą jie parodė besnių pasekmių. Vokiečiai ne•NUOSTOLIŲ.
Londonas.
Visos pastangos
krautuvės.
Matyt
serbų ginklų
laike paskutinės karės su turkais, įstengia rusų toliau į rytus nuužgriebti
savo
KETURI
Londonas.
kelti
sostinę
Rygą arba Dvinską iki
Čia ateina telegraserbams reiks
VOKIEČIŲ LAIVAI
o
paskui su serbais ir grekais. stumti, priešingai: čia rusai vo- TEUTONŲ.. SUSIJUNGIMAS
šiolei
sostinė
eina
dabar
mai
VĖL
iš
Bucharesto su žiniomis,
ŽUVO.
perniek: Hindenburgo
SU BULGARAIS.
jau į trečią vietą;
Anglai bulgaru* siunčia j savo kiečius atgal stumti pradeda.
kad bombardavimas bulgarų uos- armija nieko negali padaryt
bus perkelta Į l'šicą. Senoji uosVokiečiu armija, kugeneLondonas,
oficialis
Petrogradas.
Rusų
rusiškas
kolionijas.
Latvijoj
aeroplianas ri
to Varna per rusų laivyną pada- rolo Ruzskijo armijai.
Laike pastinė Xiš gali už poros dienų tekti
persikėlė
per Dunojų prie Or- pranešimas paskelbė, kad anglų
Turkai praneša, buk jie pa- bombardavo geležinkelio stotį Turrė didelių nuostolių, ypatingai ar- kutinės savaitės vokiečiai
sova susijungė su bulgaiais, ku- submarinai, veikiau
vokiečiams, o tvirtovė Kragujetiesiog
.ieji iš rusišskandino franeuzišką povandeninį kanv; kiti rusiški orlaiviai bomatrie buvo įsiveržę Serbijon netoli kų portų Baltiko jūrėse, vėl nu- mėnų ir grekų kvartaluose. Ka- pylė bombomis ir kulkomis i rusų
vač, kur yra serbų arsenalai,
o jo įgulą nelaisvėn paėmė. bardavo vokiečių transportus apiePral.ovo. Tokiu budu teutonams skandino keturis vokiškus garlai- riškas kliubas, arsenalas, valsti- pozicijas ant viso fronto nuo Rysirado taipgi dideliame pavojuje, laivą,
linkėsc Mintaujos ir Scboenbergo.
Jš
Bucharesto
buk
pranešama,
nes
serbų
atsidarė kelias iš Vokietijos \ vius.
jinis bankas ir angliškoji medvil- gos net iki Dvin4cui, bet rusai,
ji ilgai laikytis negali,
išsodino
Panemunėse,
prie
nė dirbtuvė tapo sugadintos, ar- nors pasitraukė
Kupicko
pelRusija
Bulgarijos
porte
truputį vienoj vieKonstantinopoli. Jie neturi iki
kariumenę galėtų apsiausti bulgaVarna
ant kranto savo žemės ka- kių, vokiečiai mėgino traukti rytų
ba
sunaikintos, kariumenės bara- toj. laikosi savo pozicijose tvirtai.
šiolei tiesaus geležinkelio, bet ga- RUMANIJOS MOBILIZACIJA.
rui. laukianti Timok paupiais prie
ir
iš
Sebastopolio link, bet tapo rusų atgal atmušti. li kanuoles ir amuniciją siųsti
kai. esanti už miesto, ir pats uosN iš. Sniyg vėliausių žinių Kra- riumenę
Laikraščiui
Petit
Paryžius.
ir Odessos gabena daugiau že- Apielinkėse Čartoryisk dar vis eitas
Karaliaus
laivais Dunojaus upe iki Bulgaritapo sugadinti.
RUMANIJA LINKSTANTI
gujevač jau teko bulgarams.
na smarkus mūšiai, bet
mės kariumenč:.
jie dar ne- jos geležinkelių ir iš ten geležin- Journal pranešė jo koresponden- Ferdinando paloeius Euxinograde
PRIE TALKININKŲ.
tas iš Salonikų, kad
Kadangi serbai smarkiai prie- I l> Londono
jis iš ištikimų yra pusiau
Prie TBudka vokiečių keliais linkui
užbaigti.
senobinis
už
sugriautas,
Atėnai. Laikraštis Hestia
užtikrinama, jog
Konstantinopolio šaltinių sužinojęs; jog
prašina.'.*, bc smarkių musių priešams
Rumanija
kariumenė toliau nužengė, bet ta- Šiaurinė dalis
kur karalius dažnai neša, kati
vienuolynas,
perleidimą
rusų kariumcnės BulSerbijos
yra,
jis sužinojęs i* diplogal:
sutai
kariupašaukė
prie
neatiduoda savo teritorijos,
ginklo
450.000
.Nepasisekė vokie- sakyt,
ir susidėjimą su talkinin- po sulaikyta.
gyvendavo, taipgi sunaikintas.
Teutoną menės:
matiškų šaltinių, kail Rumanija
prapuolusi.
len- garijon
200,000 iš šito skaitliaus
prantama, kad ir pergalėtojai,
Sakoma, kad didesnė dalis ka- yra stipriai palinkusi stoti talkikais Rusija sutinka atiduoti Ru- čiams taipgi Komarovo užpuoli- smerkiasi vis toiiaus ir stengiasi
tapo pasiųsti prie Bulgarijos rudanti Serbijon su daug didesnėmanijai rumanų apgyventą Bessa- mas. Aut Strypą linijos iš sun- apvaldyti geležinkeli, kuris eina bežiaus, o likusieji 250,000 su- riumenės, esančios Varnoje, yra ninku pusėje. Sulyg šito pranešimis pajiegomis, žudo labai daug
turkiška ir kad ji yra po vado- mo. talkininkai,
dabar jau, nelaukiant karė^ kiųjų savo kanuolių vokiečiai bom- iš Austrijos per Belgradą, Nišą ii traukti ant
esą. pasiryžo užgabet rabiją
Vengrijos rubežiaus.
savo kareivių; nors jie laimi,
bardavo
rusų
vystė vokiškų aficierių.
pozicijas,
mėginc
Xekutalj
nėdinti Runianijos troškimus ir
Sofiją
Konstantinopolį.
pasibaigimo,
po kuriai, jeigu
i
kad
šiKorespondentas sprendžia,
tuos laimėjimus turi brangiai pirkkininkai laimės, jai žadama ruma- persikelti Į kitą upės Strypą pusę, rias jo dalis teutonai r,;>valdę, bei ta žinia
sutiko jai atiduoti net dali rusišparodo, jog Rumanija yra PAĖM2
Iš Saloniki pranešama, buk
ti.
bet tapo atgal atmušti.
DIDŽIAUSI
SERBŲ
kitas
dalis
vis
serbai
dar
tebelaikraštus.
kos Bessa rabi jos, kuri yra runianų
paliuku.si stoti talkininkų pusėje
vien muš) j,
mėgindami paimti \ apgyventus Vengrijos
vokiečiai vėl smarkiau ko.
ARSENALĄ.
Latvijoj
Teutonai,
apvaldę
šitą
nais
geleengrijoj gyvena apie 3 milionai,
apgyventa. Tuom tarpu rumiestą Yeles, bulgarai nužudė 2?,- o
veikti pradėjo.
Sustiprinta dik- žinkelį, turės tiesų kelią iš Aus2 milionai
rumaLondonas. Vokiško'i kariu me- sai laiko skaitlingą armija, suapie
Rusijoj
KARALIUS
SERBŲ
užėmė
ir
tai
GALĮS
ogo savo kareivių
1111.
nė užgriebė miestą kragujevac, trauktą prie Runianijos rubežiaus.
Rumanija vienok nesiskubi- čiai kariumenė fieldmaršalo Hin- trijos net iki Konstantinopoliui
IŠVAŽIUOTI ITALIJON.
vien miesto dali, esančią ant dedenburgo vėl su didesniu smarna išpildyti
reikalavimus,
kuris
Rusijos
yra 88 verstuose nuo Bel- Jos užduotim yra pereiti per RuIš
Amsterdamas.
Budapešto
šiniojo šono upės Vardar-. Bulgakumu žengia prie Rygos. Priver- ANGLAI NEPAIMSIĄ DAR
111., kuomet ne
kaip
išpildė
1877
grado.
ateina
Kragujevac buvo didelis manijn linkui Uulgarijos, kaip tik.
Koelnische
telegramas j
rai užėmė Serbijos svarbų miestą
DANELIŲ.
'tik leido jos kariumenei eiti per ti: rusų kariumenę apleisti I'laka!
ir Ruma'iija stos talkininku
serbų
Volks
arsenalas—amunicijos
kuriame
sapusėj.
Zeitung,
Pirot, bet ir jį verždami turėjo
ant
Londonas.
šiaurinio kranto upėj
Kapitonas Elli?
savo teritoriją, bet davė ir savą- nus,
kariškos medžiagos krautuvės
kad
senis
karakoma,
Serbijos
labai didelius nuostolius.
Missa. Kariumenė generolo Lin- Ashmead-Bartlett, anglų spaudo?
SVARBUS SERBAMS
Bulgarai tuom tarpu artinasi
ją pagelbon, o už tai Rusija jai
lius Petras, gal but, apleis SerbiTalkininkų kariumenė, daugume blogu atsimokėjo, nes 11110 jos at- ?ingen nužengė toliau ant linijom atstovas Dar*aneliuose, išreiški
Nišo. Nekurie privatiški teprie
ir
NUOSTOLIS.
Tuomet
ją
persikels į Italiją.
franeuzų, mušasi su bulgarais ant ėmė
Podgoricą vo- nuomonę, kad talkininkai vargia su
už tai Ostro\v-Kamero\v.
o
kad bulgaru kaKilijos
apskritj,
legramai
praneša,
Sofija. Miestas Pirot, stipri
Serbija išeitų lygiai taip pat,
visos linijos nuo Strumnica iki
nuolės jau pasiekia Nišo fortų.
davė menkos vertės Dubrudzos da- kiečiai savo rankose palaikė, nori galės paimti Dardanelius ir pasu
kaip išėjo
serbų tvirtovė ant rytinio rubenelaiminga Belgija.
siekti Konstantinopolio.
Veles, išilgai geležinkelio tarp N'iš- li. Dabar
siūlomi kraš- rusai kelis kartus smarkiais atatikslu yra ap- žiaus,
Bulgaru
Rumanijai
armijos
tapo užimta bulgarų. Apie
Bulgarų kariumenė, kaip praneDalis franeuzų kariuSaloniki.
"Turkų yra perdaug ir jie yrs ša vėliausi
iš pietų ir su- tai
tai yra didelės vertės, bet jeigu kais mėgino ją atgal atgauti
supti
serbų
armiją
artinasi
ofrciališkame bulgapaskelbta
telegramai,
menės atėjo jau prie Serbijos ru- talkininkai
pergudrųs—sakė kapitonas BartPaimta čia 156 rusų kareiviai.
sostinės N iš ir serbų spausti ją tarp austro-vokiečių ir rų pranešime. Tris dienas serbai
karę praloštu, tai ne
prie
serbų
bežių ir traukia prie Istib, kurį tik siūlomų
Londone pripažįstama atkakliai mušėsi
Smarkus mūšiai eina vis apielin- lett.—"Nežiūrint savo nuostolių
beveik perskelta j dvi j bulgarų.
kraštų negautų, bet
pirm negu atidaturkai visgi dar turi.apie 800,ooc armija yra
karės pradžioj užėmė bulgarai.
kad
kčse
ir
iki
bet
ir
serbų
armijos padėjimas yra vė šitą miestą. Pagalios buvo
Dvihsko,
dalis: viena kovoja šiauriuose
Rygos
netekti,
galėtų
savistovystės
privyrų po ginklu. Dabar, stoju:
Franeuzų kariumenė susideda dau- nes už
susidėjimą su talkininkais, šiol vis be išrišimo, vis pasilieka
prieš teutonus, o kita pietinėj da- labai pavojingas, nes ji turi kelią \ersti pasitraukti.
Jie
apleido
nuo
iš
Gallipoli
Bulgarijai kovon, męs negalime
sugabentų
gume
tik apie 200 verstų pločio, ku
žinoma, Austrija Rumanijos ne- be pasekmių, nors jaose iš abiejii
bulmiestą nakčia, palikdami bulgatikėtis pasiekti Konstantinopolio.' lyj Serbijos mėgina sulaikyti
kolionijų kareivių—Algiero šaulių,
riuom
ji gali pasitraukti į Mo;> rams
garus.
apdovanotų. Dėl to ji ir nesisku- pusių daug kareivių žiiva.
didelę daugybę amunicijos
kritikavo
ir
Jis pusėtinai
Anglijos
Senegalio bina šokti
svetimų legijonų
tenegro.
Ant karės lauko Italijos su
j karės verpetą. Bet
ir kariškos medžiagos, kurios neBalkanuose.
Sako
dipliomatiją
regimentų. Vokiečiai mano, kad, iš 1 ondono pranešama, buk ji su4USKEND0 ANGLŲ LAIVAS.
Austrija, nors nieko svarbesnio ne- jeigu anglų
galėjo su savim pasiimti.
dipliomatiją butų buTALKININKAI VEIKLUS
užstojus žiemai, tuos kareivius tiko per savo teritoriją leisti Bul- atsitiko, bet ant visos
Londonas.
Oticiališkai
itaUžėmimas Piroto vra sunkus
linijos
pranešvusi gabesnė, tai talkininkai butv
reikės grąžinti į šiltesnius kraštus,
GALLIPOLYJE.
ta, kad anglu laivas, minų šlavėgarijon Rusijos kariumenę. Pa- lai, matyt norėdami bent dalį aus- lengvai
serbams smūgis.
Jų kariumenė
sagalėję gauti Bulgariją
nes
jie šalčių pakęsti negalės. tvirtinimo vienok žinios
Ru- tru iŠ Serbijos atitraukti, smarnakties laiku susidūrė
ja?,
ofi- pasitraukė j šiaur-vakarius, kad
apie
Hythe
Konstantinopolis.
Turkų
vo pusėn.
SerBulgarų rankose dabar yra
su kitu angliškų laivu netoli Dar- cialis
manijos nusilenkimą nėra. Bet kiau vis gilyn Austrijon žengia
pranešimas skelbia, kacl tal- susijungti su armija, kovojančia
bijos miestai: L'skub, Egri, Pair nuskendo. J*is turėjo kininkai pradėjo labai smarkiai
iki
dauelių
perleidimas
rusų reikštų, kad ji su Italai apvalė kalnus Salėsi
prieš teutonus, liet kadangi bulIŠSPROGDINO VOKIEČIŲ
lanka ir Kumanovo.
laike šito atsitiki- 'veikti ant Gallipolio pusiausalio.
rusais eina prieš austrus.
300
apie
vyrų
Kaų: Cordevole. Už tai prie Monterc
APKASUS.
garai leidžiasi vis giliau į pietus,
Mūšiai austrų prasidėjo ir prie
mo ir sulyg oficiališko
Turkai
kad
rodosi, ir Austrija to laukia, it austrai paėmė dalį italų apkasų
dalis
pranešimo
pripažįsta,
jų tai serbų armija gali but netrukus
Paryžius.
Prancūzų oficiali:
Montenegro rubežių, nes per jo Rumanijai neužsitiki, todėl prit bet paskui jie tapo vėl
ir 3 aficierai yra tranšėjų nuo smarkaus
152
jūreiviai
talkininkų apsupta iš visų pusių ir turės arba
išvyti. pranešimas skelbia, kad ant kelic
teritoriją austrai stengiasi nuo va- jus rubežių sutraukė gana skait- Smarkus mūšiai buvo prie Trinžuvę.
bombardavimo
įgriuvo. Talkinin- pasiduoti, arba žuti. Pa--Įėjima?
tarp Arras ir Lille francuzai iš'
Montekarų Serbijon veržtis.
kai nori sulaikyti turkus nuo siun- labai kritiškas.
cerone ir prir inėjimo j Rienz
lingą savo kariumenę.
sprogdino keletą milžiniškų mini;
VOKIEČIUS VEJA NUO
negrai ginasi pirm laiko prirengtimo armijos j Bulgariją.
Ir austrų raportas pripa- po vokiečių tranšėjomis ir francuiki šiol nei vienon pu- klonį.
Grekija
tose ir sudrutintose apkasais poRYGOS.
sėn nekrypsta, iki šiol laikosi neu- žįsta, jog italai nuo jų atėmė po zų. kariumenė tuojaus užėmė
ANGLIJOS KARALIUS
pasi
zicijose. Iš Cetinjos Ryman atė!
Londonas.
Von
ant
Cal
de
kalno
NENORINTI
Luna
bet
nuo
talkinindariusias
to
GREKIJA
SUŽEISTAS.
zicijas
Yokie
duobes.
trališkai,
Hindenburgio
nesipriešina
jo žinia, jog austrai užėmė Gorą kams rinkti savo
bet
ties
ant
KARĖS.
suDoberdc
čiai
Greatkartotinai
armija,
Londonas.
kovojanti
italų
užpuolimas
bombardavo
ii
Kvga,
kariumenę
Pereitą savaite
o montenegrai pasitraukė j gereskuomet Anglijos karalius Jurgis
Talkininkai clai jiems nepasisekė.
kontr-atakavo, kad išmušus iš .ter silaukė pirmo didesnio nepasise- Atėnai. Išrodo, kad
kijos
teritorijoj.
nes pozicijas ir ten toliau priešiGrekija
vis tikisi ją savo pusėn patrauktalkininku kariumenę
Ant vakarinio karės fronto vo- francuzus, bet tas jiems nepasi kimo, kaip tas matyt iš oficiališ- nori išimti neutrališka
karė- peržiūrinėjo
šioje
austrams.
nasi besiveržiantiems
kų pranešimų. Pačių vokiečių je. Nežiūrint to, mobilizavimas šiaurinėj Prancūzijoj sykiu su
ti. Dabar jai, apart salos Cyprus kiečiai. gavę iš rytų pastiprinimą sekė.
Aišku todėl kad pirmose pozicijosiūlo grekų apgyventų 12 saln vėl mėgino perlaužti fraiicuzų liChampagne distrikte į rytus nuc oficialis pranešimas prisipažįsta, kariumenės ir lai\;,YlJ0 eina vis to- gen. Joffre. karaliaus arkhs stojo
montei egrai
se
sumušti
tapo
ir pargriuvo: karalius tapc
o.cibar italų laikomų ir pietinę Al- nijas tarp kalvos 192 ir La Cour- Keimso vokiečiai mėgino atakuoti kad vokiška armija, kuri prieš liaus. Buvusis
Grekijos premie- piesta
Nors jie yia nepaprastai narsus
kelias savaites persikėlė per upę
naudodami
sužeistas.
troški.
r,et
vi;
didelę
dar
daugybę
Jisai sveiksta.
bei
Grekija
banijos dalj.
ras
Venizelc.s pasikalbėjime su
taine, Champagne distrikte,
bot jų yra mažai, tai skaitlingesbet
Missą,
francuzai
vieno}
Kuršėje
(tarp
kuomet
nančių
talkininkai
ant
saMintaujos
gazų,
nors
laukia,
daug kareivių nužudė, pelne
laikraščių korespondentais atvirai
nė priešo kariumenė ir narsiau
ir Rygos) tapo rusų atakais nuvo priešų viršų paims.
NAUJAS KABINETAS
tna/ai.
vien Tahurt ataką išlaikė ir numušė vokiečiu: i
Atgavo
jie
pasakė, kad jeigu jis grįš prie
shis turi įveikti.
mušta atgal ir turėjo pasitraukti
atgal.
laukia
ir
turo
iš
kitur
FRANCUZIJOJE.
vokiečių
Anglija
kalvą,
tapo jie išvyti
valdžios, tai Grekija pradės karę
Prie Krivalok serbų ir frantuatgal j pietinj tos upės krantą, su
Paryžius. Rezignavus Yiviani
anot Vekų užpuolimo ant Suez kanalo ii Atakai ant Tahure prasidėjo nuc
Bulgarija.
Bulgarija,
j
Tas parodo, kad rusų atakai tuRUSAI ESĄ GERAME
susitvėrė
kabinetui. Prancūzijoj
zų kariumenės priešakines pozici- F.g\ pto, todėl prie kanalo gaben: pereitos subatos; atakų ijuvo
yra didelis pavojus Grepen
rėjo toje apielinkėje žymiai su- įnizelos,
ministeriu
jas užpuolė bulgarai, bet jų už- daugiau kareivių nuo Dardanelų ki, bet išėmus kalvą Tahure, kit
kabinetas;
STOVYJE.
naujas
jis
kijai. Jeigu Bulgarija dabar laiLondonas.
Laikraščio Dailj stiprėti ir anglų kariški expcrtai mės, tai už
vadinasi koalicijos kabinėtu, todėl,
puolimas su dideliais jiems nuo- ir iš Jndijų. Viskas prirengta ka- visi smarkus užpuolimai, nors vodviejų-trijų metų ji
Mail koresponJentas telegrafuoji mena, kad Rygos apielinkėje rustoliais tapo atmuštas.
Morav. nalo
užliejimui, kad ten negalėti, kiečiai vartojo visus savo išradipaims ir grekišką Macedoniią. o kad susideda iš atstovų visų partisai, matomai, turi sutraukę dide- tas
paupiuose po smarkaus mūšio bul pereiti priešų žemės kariumenė. mus, tapo atmušti. Vokiečiai pa sekančiai iš Petrogudo:
reikštų Grekijai beveik galą. jų. Tas parodo, kad Prancūzija
les
'"Man
jiegas ir mėgins užlaužti voiš
pranešta
gfneralio (ru
garai užėmė miestą Gordeljica ii
Ant šiaur-rytinio karės tronte tįs prisipažįsta, jog jie nužudė ap"Manęs klausia—sakė Yenize- yra dar labjaus užsikirtusi vesti
visą kelią iki Lesvvoats. Cia at rusai ne tik pasekmingai atsire kasus prie Luneville, bet prie Ta sų) štabo, kad, nežiūrint visokii ( kiečių kairįjį sparną taip, kad los—kodėl aš nenugriaunu dabar- karę iki galui. Koalicijinis kabiėmė serbams 2 kanuoles.
paskalų, rusai vis dar laiko sav( ! priversti juos nuo Dvinsko pasi- tinio Grekijos kabineto.
Miešti mia, bet kaip kur, ypač pietuose hure kalvos
] tai aš netas yra visuomet stipresnis, nes
jiems teko-T.215" ne svarbiausias
ant šiauri traukti.
l'skub bulgarams teko 19,000 kapozicijas
štai
turiu
tam
tik- visos partijos, turėdamos, jame saką
ii
Prie
Neuville
atsakyti:
palengva priešus atgal stiynia
bavarai pa
laisvių.
nio fronto (nuo Dviųsko iki R y
vo atstovus, labjaus valdžiai n/.sirabinų, 950 skrynių parako ir 15,- austrai žudo vieną po kitai pirmi ėmė kiliometrą
slui
rinreikėtų
apskelbti naujus
franeuzų grabių- ii gos), nežiūrint to, kad' vokiečia RUMANŲ GENEROLAI Už
000 amunicijos
skrynių. Iki šio! jų apvaldytas pozicijas. Jų kariu 200 kareivių.
kimus; o kad padaryti rinkimus, tikti.
TALKININKUS.
pasiutusiai mėgina spaust; dau
Serbams nesiseka, nes prieš juo- menė
reikia paleisti kariumenę. Aš <ji
Primicru naujo knbineto yra
turėjo apleisti miestą Kovei
Anglijoj atsilankė vyrtaoaįasi: gelyj vietų. Generolas Ruzski
a
Milanas, Italijoj.
Laikraščiu nenoriu, kad kariumenė butų de- l.riand: karė? ministeriu yra gcn.
stoj daugiau negu tris syk tiel- esantj prie susibėgimo kelių
ge franeuzų kariumenės vadas, gen
komanduoja šita dalim rusų fron Corricre della Sora praneša j c mobilizuota. Jeigu aš sugrjžšin
priešų, prieš vi<-us serbai vieni at iezinkelių, kur buvo didelės amu
įGallieni; buvusis premieras YiviaJoffre, su angliškais karvedžiai: 1 to, ir sakoma, kad jis rerai laik< korespondentas iš Bucharesto
siremti negali.
aš noriu turėti ar- ni liko ministeriu jn>iicijos: finanvaldžios,
prie
krautuvės.
nicijos
Per tą miest; apkalbėti visą karės vedinio
plian^ savo rankose vies$ reilfalą. Ne i kad Rumanijos vyriausio karišk( )
miją sumobilizuotą.'
sų ministeriu priliko ta; pats R;-

Dideji

Kare.

svar-

užimtas Ru- kios

Iš Kares Lauko.

1

1

■

»

fot, vienas iŠ geriausiu finansi.»tų lanvs parvos yra labai mažai.
pasaulyje. Naujam kabinete turi Medegas tas pirma At.ierika sau
Atstovus mos partijos: Radikalu iš Vokietijos gabeno.
partija, Republikoniškų Socialistu,
SUDEGĖ LENTŲ
'Socialistu, Demokratų, Rojalistų
PJOVYKLOS.
jr Klerikalų partijos.
St. Louis, Mo. Sudegė lentų
pjovyklos ir krautuvės vokiečio
Liebhr. Jis anglams ir francuzams jų šaulių grabių paramoms
KANADA PARŪPINS 250,000 'liri;t> ir pirkinėjo lenta-. į Darbininkai užtikrina, jog pirma girKAREIVIŲ.
dėjo epliozijas lentų krautuvėse.
Ottawa, Kanadoje. Kanada nuX UOS tolių ugnis
pridirbo ant
formališkai pastatyt karėti
tarė

Rusai sumušti ties Švenčio- Įkalbėjęs: "Nemuškit
Marytės, ba
100,000 belaisvių pa- į ne ji pieną išgėrė."
Motina, išimta!.
Igirdusi kūdiki kalbant, nusigando
Skaudu buvo klausyt apie ši- ir tuoj aus
j
nubėgu pas kleboną, kutuos laimėjimus.
Kuomet į Mo- <likj nusitvėrusi.
Kuniga> paklausėdi atvarė partiją belaisviu iš
sęs kūdikio, "kada vaina baigsis";
rusu
19-tojo korpuso, Charčenko jis pasakęs, kad
"šešioliktuoipasiklausė pas juos:
se
metuose."
Kunigas
tuoj aus
Ar teisybė, kad Kaunas puoant vietos
pasimiręs. Kūdikis gyIG!
.
vas, bet nuo to
nustojęs kalbėti.
Taip—atsakė belaisviai. Ir
Atsakomybę už šios žinios teišitas "taip" kaip sunkus akmuo
singumu paliekame patiems praneužgulė ant jų širdies.
—

nėliais...
..

IS AMERIKOS,

250,000 kariumenės.
sekmė

TAUPYMO

Nedidelėj partijoj belaisvių, pristatytų į Mosėdį pabaigoj rugpjūčio mėnesio, buvo ir vienas
mokytojas. Belaisvius ant nakties uždai ė areštantų kambaryj
prie kanceliarijos.
Mokytojas
Įmušė galvą į sieną ir visą laiką

GAISRAI.

liaus

RUSIŠKI

—

S 100,000.

Tas yra pa-

atsiliepimo Anglijos karaJurgio, paskelbto prieš kelias
dienas, kuriame jis šaukė visus
Britanijos piliečius ^toti kovort.

—

Baltimore, Md. Sudegė valdžios visokių prekių krautuvas
iLocust Point.
Nuostolių ugnis
i

BANKAI AMERIKOJ.

—Donahoy in Cleveland Plain Dealer.

pridirbo ant pusės miliono doliarių. Kadangi sudegusių prekių daugumas atgabenta iš Ang-

Rusijos iždo ministeris mano lij' >, tai nužiūri vokiškus šniSuvienytose Valstijose parengti pus, kad tai
jie krautuves užčielą eilę taupymo bankų, kur
degė.
Rusijos piliečiai, gyvenanti Amerikoj. galėtų taupymui padėti sa- Brooklyn, N. Y.
Lapkričio 1
vo
pinigus. Pirmas toks po Ru- dieną .siautė čia gaisras, kuris išsijos valdžios globa bankas bus naikino 3 namus. I-'rie to su-

APKASAS

AR KAPAS?

Milionai kareiviu karės laukuose

apkasai

sigynimo

drauge

patįs

jiems

ir

Serbija, kasdama sau
kapo? (Patėmykite Serbijcs vardą

mas, ar

ir

savo kapus iškasa. Apkapais. Dabar klausiapsigynimo apkasus, neiškasė sau

yra

ant

šautuvo).

verkė.
Charčenko

šita žinia

teisinga,

parodu, kad atžagareiviai
paėmė
viršų prie tusu dvaro,
žmonių, bet

tai

||

Iš

užrašu dinamito išradėjo

vėl Nobelio,

[bet

arti

minė,

už

kad namie

/
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NELAIMINGUOSIUS..

Nedaug jau laiko liko iki Katą mo- lėdų.
Męs čia Amerikoje jas sukytoją paleist. Bet kaip tik mo- tiksme ramiai ir
laimingai. \ iekytojas pabėgo, vokiečiai tuojaus nas kitą sveikinsime ir
dovanas
sujudo. Ant valsčiaus vėl pasi- vienas kitam duosime.
Kiekviepylė bausmės. Vėl suareštave nas išleisime
nemaža pinigu visoabudu Charčenkas, Boguckį, kukiems niekniekiams, bc kuriu
galicharką ir urėdninką Griciuką, ku- me
kuopuikiausiai apsieiti.
rj kas-ten vokiečiams jau buvo iš-

—

w

ATSIMINKIME

pasistengė

Truikinų (Truikiny) atsi- davęs.
pamiršo paspor- Visus juos nuvarė j Skuodą,
nuopelnusyjiastumėjime
Į
uždėta.^ \cu Yorke, o kitas ChiAleksas
akanes medivinos
sugrįžo kur vokiečiai tuomet
mokslų,
Švedijos
Sustojo.
mažiausia
10
degė
Įtus.
turėjo kasenis (ioremykinas visai neatsi- demija pripažino tarptautišką do- 'atgal pasiimti pasportus, o Vlacagoj.
gal po sudegusių namų griuvėrišką laukinį teismą.
Pakely j,
žymi liberališkttmu, o Chvostov vaną Vienuos universiteto pro- dimiras liko laukti.
siais yra daugiau negyvų.
kuomet priėjo prie stataus kranto
buvo iki šiolei vadu atžagareiviš- fesoriui Dr. Robert Brany (maNAUJAS CHINŲ
Negalėdamas brolio sulaukti, upės Bartovos, Vladimirui atėjo
AMBASADORIUS.
kos dešiniosios
Į
partijos durnoje). tyt ėecliiškos kilmės).
PAGAVO VOKIŠKUS
jis pasileido toliaus važiuoti, bet galvon mintis.
Washington, D. C. PrezidenPABĖGĖLIUS.
Jeigu šokus j šitą klonį ir
Ylakių miestelyj kitas būrys vo!| Ant Filipinų salų baisi vėtra kiškų žvalgų jį sulaikė ir nuvarė pabėgus!... Ten ant dugno yra
ĮĮ Danijos parliamentas už gyrė
tas Chinų republikos Yuan-ShiNew York, N. Y. Ciauta čia
pripažinti moterims lygias su vy- išnaikino miestą Tobacco. Žuvo atgal.
tankus riešutynas... Galima paKai ambasadorių \\ ashingtonan
žIYiia, kad angliškas kariškas lai- rais politiškas
čia daug žmonių. Debesių praleisti
tiesas,
l)r.
Koo,
joms
U'ellington
paskyrė
sislėpti...
ant jūrių
Sugrįžęs atgal į Mosėdį, Vladi- Nespėjo savo draugams
pagavo laivelį lygiai su vyrais balsuoti visuose plvšimai išardė geležinkelių pylikuri- jau atstovavo Chitius Ame- jvas
jis apie
i Ii c 1 i p s e, kuriuim mėgino pa- rinkimuose.
Bet tą sulyginimą mus, ir traukinių bėgiojimas tu- miras surado čia savo brolį, ku- tai pastebėti,
štai keletas prarikon republikoj?e Peru, Kuba ir
kaip
bėgti šeši vokiški aficierai, sulai- tiesu norėta tik Europoj karei 'rėjo pasiliauti.
rį vokiečiai buvo suareštavę. Iš- dėjo nuo to klonio sukti šalin.
Mexikoj. Naujasis ambasadorius kvti
vienok jį paleido.
Norfolk vokiško ka- pasibaigus įvesti, bet dabar miporte
klausinėję,
Dar keletas minučių ir bus iau
\ ra
Apšviestas žmogus, baigos riško laivo Kronorinz
PAČTO
\Vilbclm.
SIUNTINIAI
nisterių pirmininkas apreiškė, jog
vėlu.
Nuo
laiko
to
nelaisaugP tesnins ntok»ius.
prasidėjo
I
tas tiesų sulyginimas bus ĮvesNELAISVIAMS,
Charčenko šoko ddonin.
vė—"•SUnki neiais.ė, nes kasdien
Votas prieš rinkimus birželio 3 d.
SUDEGĖ AMUNICIJOS
Icicčiu
kisu
ar
šiokiu—ar
nesitikėdamas
to
C
KAcnt
s
rali
"visasvietihis pačto reikėjo
konvojus,
priešu
SUVIEiMYTŲ VALSTIJŲ
m.
Ateinančiuose
rinki1916
išvertė
Kareiviai
DIRBTUVĖS.
tokiu
budu
susiremti.
pradėjo
RIUMENĖ PRIE MEXIKO
Policijos
^kis.
^biuras, esantis Šveicarijos sostimuose Danijos motcrjs balsuos
mieste Bern, pagarsino ži- urėdninkas Griciuk, taipgi nesu- šaudyt, bet Charčenko jau įlindo j
nėj,
111.
I.š
dalies
Aurora,
RUBEŽIŲ.
tapo ug- pirma karta.
i
jnias apie per jo tarpininkystę pa- spėjus bėgti, persirengė i kaimie- tanku riešutyną. Pribėgęs prie
nies išnaikinta viena iŠ didžiaumiD.
C.
Karės
Washlngton,
siųstus laiškus ir siuntinius ne- čių drapanas ir ilgą laiką slap- upės, Charčenko perplaukė per ją
siu Amerikoj amunicijos dirbtuir, išlipęs ant kito kranto-, pasijį Popiežius išleido j visus laisvėj esantiems karę vedančių stėsi Mosėdyje.
nisterija prilakė sutraukti Su- vių. Dabar išlėkė nuo
ugnies svieto kataliku
atsišau- tautų kareiviams.
leido bėgti linkui Alexandrijos.
vienytų Valstijų kariumenę visai i
vyskupus
ten
Vokietijon
padanges chemikalu dalis. NuoVokiečių pėstininkai be palio- Iki Židikų
arti prie \Icxikos rubežių prievisose katali- esantiems
kimą,
prašydamas
miestelio daėjo leng(rusams,
belgams, vos ėjo per Mosėdį ir traukė vis
stoliu ugnis pridirbo ant 100,000
ku bažnyčiose lapkričio 21 d. 'irancuzams ir
šai-. \rizoną, ucs Mcxikos pusėj
bet
čia
vai,
sutruko, nes per
ilgai
anglams) pasiųsta
Lietuvon.
Mosėdis
doliarių.
paskirti maldoms ir aukų rinki- j23,194,333 laiškai ir atvirutės ir toliaus, gilyn
Židikus tuom lakiu ėjo vokiečiu
toj vietoj mušasi didelės prieyra kokia 50 verstų atstumo nuo
mui nito karės nukentėjusiems
šingos kariunienės—Vilios ir Carkariumenė linkui Dv.nsko.
1,413,344 pakietai.
Francuzijon
Klaipėdos (Prūsų Lietuvoje) ir
ranzos.
Nuo Židikų jis naktimis slinko
į1 JŪRIŲ GILUMO TYRINĖ- Lenkijos gyventojams. Rusijos (vokiečiams nelaisviams) pasiųsjuo toliau, juo visiabjaus Mosė- nuo
Amerikos kariumenė turi daboti, JIMO LAIVAS ALBATROS. vyskupai išleido jau j savo dio- ta
kaimo j kaimą. Lietuviai ir
ir atviručių
22,229,470*
laiškų
dis tiko vokiečių armijos užpakad laike mūšio mcxikonai nesu- Į
latviai priimdinėjo, maitino, slėcezijų
ir
dvasiškiją
paliepimus
pilvaldžia
663,058"palietai.
Austrijon
paSuvienytu
Valstijų
pa,
laužytu Suvienytu Valstijų neu- siuntė mokslišką expediciją tyri- dyti popiežiaus prisakymą, bet siųsta 298,975 laiškai ir atviru- kalyj.
pė nuo vokiečių ir vesdavo todaiktai
didžiai
katatrališkumo.
Valgomieji
liau.4!. Tokiu budu Charčenko paapie
papanašius paliepimus
tės ir tH< 19' pakietų; Italijon—
nėti gyvunus j u r i it gilumose prie
vibet
vokiečiai
nors
išlipdino
brango,
siekė
net Tukumo, o iš čia pasuko
likiškų
vyskupų
austrams
Amerikoj,
82^190 laiškų ir atvirilipinų salų. Tyrinėjimas trausur apgarsinimus su kainomis, po i
BAISIOS GAISRO
čia
gyvena
taip
ir
daug
Lenkijos
Išviso
kėsi 3 metus. Tinklą graibymui
dvarą Ezerk. Bet čia vėl užėjo
ručių
56 pakietai.
per
kiek ką reik parduoti—net ir pi- ant tankių
ir
PASEKMĖS.
turi
katalikų
jie
daug
bažnybiuvokiškų eilių ir jau
tarpininkystc'centralio pačto
gyvūnų pasisekė nuleisti iki 13,bei adatos—ir tos buvo įkai- buvo visai
nieko negirdėt.
pirai
ro
čių,
franeuzams
nelaisRado
ten
nustojęs vilties, kad
pasiųsta
•(>50 pėdų giliai.
daugyPeahody, Mass. 5v. Jono paranuotos.
Išsyk
vokiškų
privažiavo
viams
mojam
dar
pasektų
mokslinčiams
per vokiečių linijas
Vokietijoj 1,539,573
bę
nežinomų
pijinėj mokykloj kilo gaisras. Pavisus parubežio mies- persivogti.
vertelgų
Bet
mieste
vo- ney
į
vertės
Rado
Belgijoj,
ĮĮ
Liege,
persėdėjęs visą
orderių
19,265,083
gyvūnų.
"oysterius" pensidarė baisi nelaimė. Daug vaiku
kis syk didesnius už gyvenančius kiškas kariškas teismas mirtin frankų;
vokiečiams, esantiems telius ir čia jie atidarė savo krau- naktį balose po karklais, ant rysudegė. Skaitlius žuvusiu ugny- seklumose. Rado
tuves. Savo kupčeliams vokiečiai tojaus Charčenko
pamatė, kad
žuvis, kurios 'pasmerkė 32 belgu. Amerikos franeuzų nelaisvėj—288,075 m0"
je vaikų pasiekė apie 50, o gal
išduodavo
bilietus nuvažiavimui į ties vokiečių pozicijomis
Bėfline
nev
vertės
franambasadoriui
kaktos
turi
orderių
elektriškus
žibupasirodė
prisakyta
4,983,543
ir daugiau. Seserjs pranešė, kad prie
kad parsigabenti tavo- rusų orlaivis, kuris numetė keletą
rius, kuriais jos vilioja mažes- užtarti už pasmerktus, bet ne- jkų. Austrijos nelaisviams, esan- Klaipėdą,
daugelis vaikų nuo viršutinių lu- nius
o
vietinems vertelgoms ne- bombų. Tarp vokiečių kilo sumiar ambasadoriaus užtarimo tiems
Rusijoj
100,705 money rų,
gyvunus, kuriais jos minta. žinia,
tų negalėjo išbėgti ir, be abejo- Šviežiai surastas
leido
važiuot
Klaipėdon nei kur šimas. Charčenko pasiryžo tuom
[orderiai vertės 2,666,170 frankų. kitur ir vietiniai
jūrių gilumose vokiečiai paklausys.
nės. žuvo. Gaisras kilo boilerių
krautuvninkai pasinaudoti ir šoko bėgti į
Rusams nelaisviams, asantiems
girią,
gyvūnų atmainas skaito tūkstankambaryj ir apėmė visą mokyklą.
nusibankrutino.
c iš ten
kranto apės Ekau.
Amerikoniškas pagelbos ko- Austrijoj, 85,332 money orderiai tuojauš
pasiekė
buvo
viski-neĮĮ
pirma
jos
čiais;
Mokykloj buvo apie 600 vaikų.
Pas upę prasėdėjo vėl visą naktį
mitetas, veikiantis Belgijoj apsi- vertės 1,632,192 frankų.
I žinomos.
Labai dažnai vokiečiai perveir visą laiką girdėjo vokiečių kalima užsiimti pašelpa Lenkijoj,
žinėio per Mosėdį linkui Sėdos ir
NORI IŠSISUKTI NUO
bas. Vėl užėjo baisus rytas. Bet
tuom
jeigu _su
§ut}ktų Rusija ir
APSIVEDlMAI IŠMĖGIMažeikių savo sunikasias kanuo! ELEKTRIŠKOS KĖDĖS.
vokiečiai
kiti
talkininkai.
pradėjo trauktis atgal,
Vokietija buk
les. Vokiški aficicrai ateidavo j
NIMUI.
10 vai. išryto praėjo pasku.^pic
užkad
prašiusi šito'komiteto,
jis
valsčių ir reikalavo arkliu su veAlbany, N. Y. Advokatas kakareiviai.
PasiApskričio teisėjas Chicagoje, 'siimtų tuom darbu.
žimais, bei kad kelias kanuolėms tinieji vokiečių
talikų kunigo Jono Schmidto, kuPER VOKIEČIŲ EILES.
remdamasi ant 150 teisdarė
ramu.
Charčenko
dar
buk
tylu,
šiam
nesipriešina
butu pataisytas. Kuomet staršij Rusija
ris. už užmušimą savo numylėti- jArnold,
man paduotų perskyrų skundų,
Žemiaus
užpalaukė
vaiztulą
laiką,
bijodamas
Smulkmenos
tflpusis
šio
žingeidus
plianui.na
pliano
nės Onos Auinueller tapo mirtin
neišpildydavo jų paliepimų,
iii-i
delis yra ipaduotas laikraščiui
šokti ant vokiečių. Bet štai sale.
1. knrl čiaupelis jaunu vyru ji dar nėra
bet
išdirbtos,
tai vokiečiai rėkdavo:
pranešapasmerktas, atsišaukė teisman su į
tarsi viesulą, pralėkė kazokai. Pamerginų apsiveda vien išmėgini- ma, kad reikės apie 30 milionų R i e č. Atsitikimai turėjo vietą
prašymu antrą kartą jo bylą mui
Kas, po šimts biesų!... Jųs sirodė, kad rusai nustumė vones nie- doliariu
Kauno
porinio
gyvenimo,
kas
kad
Lietuvoje,
suteikus
mėnuo,
gubernijoj.
peržiūrėti. Ar kunigo advokato
1
dabar rnusų ir todėl turite tarkur kitur tiek perskyrų nebūva, pagelbą mihonams
kiečius nuo krantų upės Ekau
nukentėjusių Paduodame jį liuosame vertime. nauti
prašymas bus išpildytas, dar nemusų kaizeriui!...
sako,
:kaip Amerikoj. Teisėjas
nuo karės žmonių;
(Kuršėje). Charčenko pakilo iš
*
*
žinia.
kad jaunos poros be jokio apsavo
vietos ir šoko bėgti pirmyn.
Vieną sykį vežė sunkiąją artiToli iš vokiečių užpakalio pabūUž
Jeigu
svarstymo
apsiveda.
jiems
pusvalandžio jis jau buvo
ĮĮ Japonija iki šiol padirbo Ru- go Mosėdžio valsčiaus raštinin- leriją keliu, kurį pataisė gyvenBEPROTIS ŽMOGŽUDYS.
nepatinka porinis gyvenimas, tai sijos kariumenei 3 milionus ka- kas Vladimiras Charčenko. Lai- tojai po mirties bausme. Bet lie- tarp rusiškų žvalgu. ("A. L.").
Boise, Idaho. \\ illiam Camc- tuoj perskyrų j ieško.
ra1)inų ir reikalingą jiems amu- ke vokiečių įsiveržimo Kauno gu- tus vėl išplovė kelią ir pravažiuoron
iš Carcy, įpuolęs j pasiutiDr. Gaigalaitis Katyčių
niciją. Pasiuntė taipgi 500 afi- bernijon pereito balandžio mėne- jant per miestelį, prūdo krantu,
Pastorius.
viena
mą, užmušė savo vuošvį, jo pačią
vokiška
kanuolė
cierų mokyti rusus vartoti nau- syj gyventojai Mosėdžio miesteįsirėžė žeir jų sunu, ir savo 18 mėnesių
mėn.
Šmotas
kanuoles.
nuo
žemės,
jausias
ratų
30 metų atgal lio, Telšių pav., ramiai sau dirKatyčiuose, Prūsų Lietuvoje, atsūnų ir atlikęs tai, pabėgo į kalEuropa siuntė Japonijon pana- bo, nei nesapnuodami, kad prie- spaudimo, atskilo nuo kelio. Vo- stojusio kun. Kalankės vieton tainis.
kiečiai suvarė viso miestelio gyšius instruktorius, o dabar ji šas arti. Kuomet
Atėjo jis j savo vuošvio
po vienbalsiai išrinktas "pous kuvokiečių žvalnamus, kur buvo jo pati, bet ji
atsimoka Europai; siųsdama ten
bet ji nigas Dr.
ventojus
gelbėti
kanuolę,
ir
užėmė
gai
į
visus
Gaigalaitis," iš Priekuįjojo
miestelį
įį Pranešama, kad dabartinis savo
;per užpakalines duris su trejetu
•vis giliau ir giliau leidosi žemyn, lės.
Greitai mat ja- išėjimus iš
mokytojus.
Spalio
3 d. I)r. Gaigalaitis
miestelio,
daugelis gynevaikų pabėgo; dėl to tai jis Rusijos premieras Goremykin
ponai susilygino su Europos ir ventojų manėj kad tai savieji, ru- pakrypo ir pagalios nuvirto pru- atlaikė naujojoj vietoj pirmas patrukus bus paskirtas Rusijos
įpuolė i pasiutimą ir vuošvio šeidan.
Amerikos tautomis, o kaip kame sai,
maldas vokiečių ir lietuvių kalatvyko. Minėto Charčenko
kancleriu ir turės savo rankose
išžudė.
Pati
teisman
tūlas tautas jau net pralenkė.
myną
pabrolis—Aleksas įšoko į valsčiaus
bose.
aficieras
nuo
to
išlaukinės
rusu
Vokiečių
taip
visą vedimą
poliĮtlavė perskyrų skundą.
ir sušuko:
kanceliariją
kad
retai
tikos.
labai
pasiuto,
paskiRusijoj
tuojaus liepė ryk|| Karė žymiai atsiliepė ant tūMūsiškiai atvyko!...
Dra- štėmis išplakti valsčiaus staršiną.
rumą kancleris,
ir Goremykinas
Nepaprastas Kūdikis.
NUSIŠOVĖ LAIKRAŠlų žvėrių: vienų žvėrių skaitlius gūnai !...
o
visus
12-tas
kancleris
butų
gyventojus pavadino
Rusijoj.
Ponas St. Talariunas iš lliulTININKAS.
bet pelių- ir žiurkių
Ir tuajaus.> nubėgo pažiūrėt "miatežninkais."
Pirmas kancleris buvo, Golovkin, sumažėjo,
son, Mass., prisiuntė nuims laišką,
St. Louis, Mo. Nusišovė čia kurį paskyrė Petras Didysis 170ę skaitlius neišpasakytai pasidaugU "dragūnų." Priėjęs prie jų arti,
kur
j jojo draugas J. Grygeraitis,
'no, nes mat sumažėjo paukščiai,
Tuojaus po to suareštavo abu{vokietis* laikraštininkas Ed\vard metuose, o paskutinis buvo Prinjis pasakė: iii
du broliu Charčenko, raštininko gyvenantis Naslnia, X. II., nesenai
!
ir
žiurke?
o varpeles
naikinanti,
II.. Pretorius, leidėjas angliško cas Gorčakov, m irusis
1833 me- nos ant mušiu lauko randa ir be
Zdorovo, bratey! (Sveiki, pagelbininką Boguckį ir net. raš- iš Lietuvos gavęs. Laiške pranelaikraščio St. Louis Times ir tuose.
broliukai!)...'
šama apie nepaprastą kūdikį, netininko kucharką.
pelių pakaktinai maisto, tai me[Vokiško V.'estliche Post, išgyveWas?
senai gimusi Lietuvoje.
Laiške
(Ką?)—atsakė vo- Palaikė
Laikraštis Birževija Viedomos- džionę ant pelių visai apleido.
nęs 45 metus.
juos tris dienas po arešSaužudystę pa- ti
ir
rusiškai
"imi
kad
kietys
kad
sakoma,
jau
caras
redabaigė: tu ir
ų miestelyje"
praneša,
priėmė
paskui paleido.
gimdė jo liga. Jis buvo turtinkariumenč.
(miestelio vardas nepaduodamas)
dabartinio
Francuziško
Sazonovo,
bus
zignaciją
Męs—vokiečių
jį
vyno
šįmet
gas. apsivedęs su niilionieriaus
Mogimęs nesenai kūdikis, kurisai. tri
Rusijos užsienio reikalu minlste- labai mažai, nes lietaus stoka ii Žvalgai apžiurėjo visus namus, Laikraščių, apart vokiškų,
(dukterim.
niekas
Vokienegaudavo.
rio; taipgi rezignavo Krivoseilf vasaros karščiai išnaikino ypač apiplėšė Bučio krautuvę, susi- sėdyje
jų mėnesių amžiaus būdamas, prabruko pas pnobaščių kun. Venc- čiai skaitydavo kanceliarijoj sa- dėjo šnekėti.
ministeris—ir Cba- pietinėj
agrikultūros
Kartą n soti na paFrancuzijoj vy nuogiu
AMERIKOJ TRŪKSTA PARir pareikalavo nuo jo pi- vo laikraščius ir besigirdami su- stačiusi ant lango puodelį ir pati
ritonov, iždo kontrolierius; pre- laukus.
kevičių
VOMS MEDEGŲ.
šukdavo :
(Jeigu

tas

šojarv".

*
.■-

;

—

iŠ LIETUVOS.

iv

—

IŠ VISIE

—

—

—

—

Atsiminkime, kaip Lietuvoje

šį-

bus sutiktos Kalėdos. Atsiminkime tuos šimtus
tūkstančių
lietuviu, kurie liko išblaškyti
po
met

plačiąją

Rusiją.

kad šimtai
nai Kalėdas

Atsiminkime,

tūkstančių lietuvių

te-

sutiks, duonos kąsnio

neturėdami, nežinodami kur galvą

priglausti,

bado ir šalčio ken-

nuo

tėdami.
Dali tu

pinigų, kuriuos męs praleidžiame įvairioms Kalėdų dovagalėtume paaukauti nelaimingiems mušu broliams užjuryje. Jeigu mane myii, tai ir aplenlfiis šių metų dovaną, mane
mylės. Iž tuos
pinigus galima sušelpti ir, rasi, nuo hado išgelbėti
bent
keletą savo santautiečių.
Tarp jųjų gali būti tavo giminės,
broliai, seserjs, tėvai, apie kuriuos
nieko negirdi.
noms, męs

Lietuvi ir lietuve!
Paklabink
žmoniškumo jausmą ir. a/.uof"*

savo

praleidęs keletą skatikų, pasiųsk
juos Liet. Gelbėjimo ir Autonomijos Fondan, vardu p. J. O. Sirvydo.

Grand

120

Brookh n.

st.,

N. Y.

Žukauskas.

J.

IŠ GRAND

RAPIDS,

MICH.

Tilpusio protesto atitaisymas.

Protestą,

kurisai

tilpo

"Lietu-

vos"

44-tam j
numeryje
"Laisvę" už netalpininią

mano

atšaukimo
j
šiuom atšaukiu.

84-tą-

me

numeryje

prieš

korespondenciją,
"Laisvė"
mano

atšaukimas

korespondencijų skyriuje*, 4-toje
špaltoje.

"Laisvės" 70-tame

meryje tilpo

nu-

apšmeižiantui
raštas. Su grįžtančia pačta pasiunčiau atšaukimą Į "Laisvės*
redakciją. Per 4 numerius nesulaukiau jokio atsakymo. Tuomet
kreipiausi j

dangi

mane

kitus laikraščius. Ka-

atšaukimas

mano

84-tame numeryje, tai
atšaukti

tilpo

nesuspėjau

protesto, šiuom saatšaukiu.
protestą
Jomis liesasparis.

vo

savo

Pastaba.

Aš

pasiunčiau tokį

pat protestą j "Keleivio" redakciją. "Keleivis" greit pasiuntė ši
protestą "Laisvei." ir tuomet
"Laisvė" patalpino mano protestą ir atšaukimą.
Jeigu "Kel.'

redakcija nebūti; pridavusi mano
protesto "Laisvei, tai šioji ^al
ir butu pasilikusi tvlinti,
j.

n.

BROOKLYN, N. Y.

IŠ

Susižiedavo.
žinomas

Spalio
veikėjas p. J.

17 d. gerai
Ambrazie-

''Vien. Lietirninku" administratorius, susižiedavo su p-lc Ami-

jus,

lija Jankevičiūte.
pokyliu, f.-ric drau\ml>raziejus
giškos
Sveburei]
svečių.
prikvietė gražu
čiai. susipažinę arčiaus vienas su
kitu pradėjo linksmiau šnekučiuoSutartuvių

vakarienės, p.

tis.

Atsirado keletas

juokdariu,

svečiu tarpan daug
lonaus ir nuoširdaus juoko.
kurie

įnešė

Prisiartinus

vakaro,

p.

devintai

ma-

valandai

Ambraziejus pradėjo

svečius kviesti prie stalo vakarieniauti, ''ntit niam-niam." \ iriems
garždiai bevalgant ir maloniai be-

juokaujant,
Bet čint!

smagiai bėgo.
Ką tik nepražiopso-

laikas

jau nepasakęs, kad ši< p. \mbraziejaus sužiedotuvitt vakarėlis, ne
vien
juoku buvo pilnas. Buvo apmieriu busiąs, anot šito laikraščio.
nigų.
Kūdikis, trijų mėnesių,
išėjusi.
kalbami
ir mūsų vargstančios tėSt.
Louis, Mo.
Kaunas paimtas! 500 ka- atsikėlęs iš lopšio, pasiekęs pieną,
Visokia AIexei Chvostov, dabartinis jus[Į Ant Japonijai prigulinčios sa- Tuomet vietiniai gyventojai
reikalai.
lAmerrkos pramonės šakose vi- ticijos miinsteris, o Goremykinc los Formosa kariškas teismą* baisiai
vynės
persigando ir sujudo. Dau- nuolių!... 300,000 pudų miltų! jįjį išgėręs ir paskui vėl atsigulęs.
sai pritruko parvoms medcgų pagelbininku busiąs Šebeko, ku- mirtin
pasmerkė 505 žmones uj gelis šoko bėgti, kur akįs nešė. 37,000 karabinų !... 60,000 belais- Motina parėjusi namon norėjo I Pirmiausiai kalbėjo p. Ambrajypač trūksta raudonos ir mėly- ris pirmiaus buvo ritu ambasa- j mėginimą surengti sukilimą prieš Charčenko su broliu pasisamdė vių!.
mušti pailgėjusią mergaite už pie ziejus, apie Lietuvos kovotojus, jų
Ir juodos audek- dorium Viennoje.
flos parvos.
Urklius ir nuvažiavo į stotį Luša, Arba vėl panašiai:
ino išgėrimą.
Tuomet kūdiki- p ra varaus ap'c te i, kiek niusų ko\ oJaponijos valdžią.
.>•

*

—

..

tojų tapo ištremta Siberijon. L'ž- nusisekė puikiai. < ieriausiai vaidibaigadmas kalbą, p. Ambraziejui 1110 daktaro rolę p. P. Apšega ir
priminė, ka<l kiekvieno lietuviu J našlės—-p-lė A. Kuzmauskiutė,
švenčiausia pareiga yra prisidėti .Barsukovo rolę ( A. Cebatorius)
kuom kas gali prie to, kad iško- taipgi gerai sulošta, tieri buvo ir
vojus Lietuvai autonomiją. Už- kiti. Vakaras, aplamai, nusisekė
baigęs kalbą, p. Ambraziejus i-tie ųatia gerai. Artistai buvo puikiai
sė du doliariu nuo savos ir savo prisirengę.
Publika, kurios buvo
AutoLiet.
liko
i
ftužiedotinė*—auką
pilnai užganėdinta.
apie
Visi rainiai užsilaikė laike vaidininomijos Fondą.
\ ėliaus buvo šokiai.
Po tam p. K. Jankevičius trum- mo.
LietuKitomis pėtnyčiomis bus statypai pratarė apie šiądieninj
ir
kvietė,
vos žmonių
ta
komedija "Kxpropriatorhis,"
padėjimą
kad męs neužmirštutnėm šelpti operetė "Adomas ir (ieva," '"NeLietuvos. Toliaus kalinėjo visa ei sipriešink"
(komedija), operetė
lė

\ aliukas,

Dr.

svečių:

p.

P.

Ambrazevičius, p
galo p. Danio

Norkus p.

V.

Ščigauskas.

ir ant

litis.

Aukų viso tapo surinkta

S r 5.50:

karė--

Lietu-

nukentėjusiems
vos

žmonėms

nomijos

nuo

$10.50 ir Liet. \uto-

Lomiau

$5.00.

nukentėjuJ. Valiukas
Si.oo—T\.
Jankevičia.
S5.00; po
V. Ambrazevičius, f!. Ščigauskas,
K. Nazys ir J. Žiugžda; ''NuskuAukavo

siems

nuo

sekančiai:
karės: Dr.

rėlis" 50 centų.

Autonomijos Fondan: T. Ambraziejus, p-lė A. Jankevičiūtė. T.
Norkus, J. Vaitekūnas ir V. Ambrazevičius

visi po $1.00.

pasilinksminę, pavalgę,
pasižmonėję ir pasikalbėję apie
Lietuvos vargus, apie dvyliktą valandą skirstėsi'namolei, linkėdami
su
p. Ambraziejui sueiti j porelę
vip le Jankevičiūte ir laimingai
I'argitolis.
są amželį gyventi.
Svečiai,

Štai

o

ir

.Muzikantai," "Keistutis," "Blinda,'* "Pabaigtuvės," "\ elnias, Išradėjas" (opera) ir dar.g kitų veikalų: operečių ir šiaip. Apart to,
dar bus koncertas paminėjimui Politiškojo Šeinio Vilniuje. Koncertas žada Įvykti lapkričio 21 d.
< icro
pasisekimo So. Bostono
jaunimui ir "liabijai." Sunkų,
bet naudingą darbą pradėjo musų
Tikėtina,
lietuvių jaunuomenė.
kad galės išlaikyti savo prižadą.
Yra žmonių, prijaučiančių musų
"(Jabijai" ir jąją remiančių. Bet
yra ir priešų tam gražiam darbui.
Jeigu šie nepaliaus veikę prieš
stipria.įsią ir naudingiausią vietos
lietuvių draugiją, tai jie susilauks
to, kad bus viešai apšaukti ardytojais.
So. Bostonas dabar daug kuom
persimainęs.

virte

verda.

Gyvenimas jame

Spaudos yra visų
Yra iš veikėjų viso-

M.
ypač "Aušros" veikimą. ščiu vyrų su gerb.
vėl turime progą pasida- priešakyje.
Garbė bostoniečiams.
kilų miestų lietuviais kai

linti su
kuriomis žinutėmis.

Nedėlioj, spalio
p. Stančiko svet.
kit budu negalėjo

24 d. mažoje
(nes didelės jo-

gauti)

"Aušra"

apie

t}oo nariu, kurion if Pr. pri- neša su savim apšvietą Į mušu J. Dobožinskio.
klausė, ir-gi dalyvavo laidotuvėse žmonių tarpą.
Daugiau knygų
Leidžiant Špoko karstą duobėn musų tarpe—didesnė proga mums
IŠ NEW. B RITAI N,

ka- ir musų
ku- šviesti.

tūlas

anglas parsiskubino iš
syklos su špoko galvos dalim,

rią surado po uolos skeveldromis

Reporteris,

IŠ CLEVELAND, O.
'Kaminakrėtis
Malūnininkas,'
biznis.
NauLietuvių
"t laila
į su." "Jaunikis": toliaus jasai
laikraštis.
Nemažas bū"Lietuviškas Milionierius," "Con- rys čia yra lietuvių, tik labai skysr-ilium Pakui tat i s," "Iįimto." "Du tai jie čia apsigyvenę: įvairiose

''Aušros" veikimas. Prakalbos. trijų sriovių.
Geriausiai stovi daKeletą kartu pasirodė laikraščiuo- kiu sriovių.
i
bar
žinusriovė, kuri savo
vidurinėj
se, o ypatingai "Lietuvoje,"
lieeilę
įžymių ir darbtarpe priskaito
iš vietinio miestelio apie

čių
tuvių.

Įjįetuvių,

ir

yra

IŠ ROSELAND, ILL.

kuri su vienų metų duk- gi'au laiko, vietos lietuviai galėtu kur
turėjo kalbėt po. St. Šimkus,
liko dideliame nuliudinic. Yė- prisiruošti tinkamai /Sutikti tuos bet
jis, dėki nežinomų priežasčių,
lionies brolis Jonas čia pat gyvena didžiulius veikalus. >
I»utų tiktai nepribuyo.
Tėvai gi Lietuvoj.
Pr.. Špoke mūsų pačiu, vietos
nauVisas atiku rinkimo darbas tapo
lavoną palaidot atėjo didelis bū- dai, kad tie vei+calai-į-įutsų mieste atliktas po vadovyste pp. J. Kiarys žmonių, šv. Albino Dr-ja, i? kttolabjausiai
prasiplatintų.
Jie likausko, V. Vaškevičiau^ ir kun.

Elzbietą,

tere

Petrausku

miesto

lietuvių pramonijai.

neatken-

Lietuviu

čia gana mažai. Nėatsakančios vielos pramonijos
išplėtojimui. Prie dabartinės šv,

pramonininkų
ra

Jurgio parapijos lietuviai negalėje
įsigventi. Mat čia mediniai namai
uždrausta statyt, o mūriniai daug
kainuoja. Tat kuris susitaupo kiek
skatiko, tai

ir traukia kur

jesne vietą,

kur

j

nau-

lietuviui ir kiekvienai lietuvaitei yra reikalinga.
i at visa kas suteikta musų
kuopai kuogreičiausia proga atnam

gali nusipirkti pigiaus namą arba sklypą žemės namui išsibudavoti.
Prie šv. Jurgic nešti milžinišką naudą sau ir
parapijos geriau įsigyvenusių lie- sų broliams. Reikia tiktai
tuvių yra keletas smuklininkų. tęsti ranką ir pasinaudoti ta

Prakalbos.

Spalio

CONN.

17 d. vieti-

nė LSS. 5

kai

naujoje

tai

tik

vietoje

pastarai-

pasibudavos

mū-

IŠ

ROCHESTER,

pra-

Įvairumai.

N.

bet

taipogi pralenktų

visa

naują bažnyčią, kuriai jau ir vieta tai, ką męs čia iki šiolei turėjome.
Jeigu męs norėtume, męs
nupirkta.
savo
Vietos
kuopą galime padaryti diTeatrališka
Draugija,
apart dainų, ims ir gimnastiko- džiausia ir darbščiausia kuopa visoje musų draugijoje. Tam iš
lavinimos.
T M D. 20 kuopa rengiasi plačiai musų pusės reikia tiktai tikro noro
ir šiek-tiek pasišventimo iš
veikti.
tai bus vėliaus
Apie

pra-

Bajoras.

gatavai įrengęs.

Spalio. 25 d., Poli
surengė prakalbas. Prakalbų pa- teatre rusinai laikė susirinkimą,
klausytų susirinko skaitlingas bū- kuriame svarbiausiu kalbėto j umi
Kal- buvo
relis pavyzdingos publikos.
musų gerb. veikėjas, Dr.
bėtojais buvo p. J. A. Chmieliaus-

vardas, rodos,

Nepoilgam

ir

kupetos.

Roches^or

savo

me-

džiais

yra
užsipelnęs vardą
"Garden of America" (Amerikos sodnas).
Kiekvienas, kurisai

na.

čia

šiek-tiek ilgiau pagyve-

pripažįsta,

musų

miestas

kad
yra

šio

pilnai

vardo
užsi-

tarnavęs.

tiki-

kiekvir.no
laikraštį, kurie mažų

Ims "Santaika."
K. Diedukas.

IŠ

ROCHESTER,

Vietines

TMD.

N. Y.

kp. apsileidi-

musų

pastangų

vaisiai bus labai dideli.
Lietuviai ir lietuvaitės,

pradėkime!

mosc.

Lietuvių
tiktai
Bitė.

IŠ POOLVILLE, N. Y.

josios galvą prašvilpė

na

diktokas

puikią
taipogi

šiame

mieste gyveskaitlius.
Jie turi

Visi "Lietuvos" skaitytojai
yra u/kviečiami rašinėti žiuu-

Ciy J šj skyrių tokioje formoje, kaip kad yra žemiaus
telpančios žinutės. Už visas
prisiųstąsias žinutes Redakcija skaitytojams yra labai
dėkinga.
Nesidrovėkite, kad
ir silpnai rašote.
Kiekvienas
prisiųstas raštelis Redakcijoje ras rūpestingą atydą. ir
jei tik galima, bus jdėtas
laikraštin.
nutėmis.

Nevėluokite su žijas kuogreičiausiai. Su žinutėmis visuomet reikia priduoti siuntėjo vardas, pavardė ir antrašas.

Castle
—

Shannon,

Atsibuvo

misijos.

Pa.

murinę bažnyčią

=

=

=

=

=

=

—

=

centro

vičius.
nariai.

Middleboro,

Mass.

Laike i>. St. Sarapo
vestuvių
p-le Sel. Pletaičia surinkta au-

—

su

kenčiantiems

kų

broliams

musų

Lietuvoj $11.75.
E.

Arlington,
Liet.

Vt.

Darb.

Lit. Draugijos
3 kuopa spalio \y d. surengė Ru-

sijos revoliucijos 10
tuvių paminėjimą.

metų sukak,

Cleveland, Ohio.
"Mirtos" choras turėjo pasilinskminimo vakarėlį, kuriame iš=

leista

laimėjiman lietsargis,

laikraščio prenumerata ir

metų

knyga.
Vakarėlis davęs apie $50 pelno.
Grand

Rapids,

Mich.

—^ Simano Daukanto Dr-ja parengė prakalbai. Kalbėjo p. \ itkauskas apie Sim. I

draugijas
padėjimą.

ir apie

Waukegan,
Iš

=■

)aukantą, apie
sunkų darbininku

111.

čia

išvažiavo dvi lietuLouisiana

vių šeimynos i ukes
val.nijou,
lietuvių
apie miestą Dodson.
vietai palydėjo p. C.
Kock

lsland

kolionijon
Juos iki
Kasputis,,

geležinkelio

imi-

lietuviu

katalikų gracijos ir žemdirbystės deparJose dalyvavo apie 200 tamento valdininkas.
Drauge
Misijas laikė kitu. J. su jais važiuoja taipogi viena
šeimyna iš Ilerrin, 111.

Jonas Šliupas.
Iš ūkininkų gyvenimo. Jau nuo
mas.
Praeityje vietinė Tėvynės
"Lietuvos" Redakcijos naNe tame svarba, kad šiame suvisokių vertelgų. Ypač daug yra
Pasidarbavus p. P. Jakaičiui,
dešimts
metų lietuviai pradėjo užMylėtoju Draugijos kuopa turi
"Aušros" sirinkime
net ir per- susitvėrė
rys, ir p. /. Vitkauskas,
smuklių-saliunų,
kalbėjo gerb. Dr. J. kuom
gal
nauja LR-KM. kuopa,
ši
kas
metas
vis
kraštą/o
Pirmasis
pasigirti. Kadaisiai jinai gyventi
daug. Tiktai viena bėda: nėra kuriai suteikta No. 14. Prie kuomokyklos mokytojas.
Šliupas, bet pats svarbos branduo- buvo viena
\
veikliausiųjų kuopti naujų lietuvių pribuna, nusiperka čia lietuviškos vaistų krautuvės, pos
prieinamai ir pavyzdingai papasa- lys guli rusinu sutartyje. Metai
prisirašė aštuonetas moksleiukes ir apsigyvena.
musit
Dar
nevisoje
draugijoje.
Store." Tokiai krautuvei \ iti.
kojo susirinkusiems, kokia didelė laiko atgal lietuviai negalėjo tinLietuviai ūkininkai turi įsitaisę "Drug
senas tas laikas, kuomet josios načia yra tinkama vieta, ir
lietuviams apšvietos stoka; kaip kamai sugyventi visuomeniškame
jinai gamašinas žemei apdirbti.
turėti geras pasekmes. Taidėlt-i to lietuviai kenčia nuo dau- seime Brooklyne, vienok pas rusi- rių skaitlius buvo pasiekęs 140.
lėtų
Hartford, Conn.
Lietuviai
ūkininkai sėja visokių
Susirinkimai būdavo laikomi kas
stoka čia lietuvio gydytojo.
pogi
giau apsišvietusių svetimtaučių ir, nus to nėra. Kaip mums praneša,
aviLapkričio 14 d vietos Vyčiu
o jeigu reikalas
prieidavo, javų—kviečių, rugių, miežių,
Jeigu
lietuvis gydyto- C
atsirastų
pagalios, kaip lietuviai, stengda- iš 45 komiteto narių buvę net 35 mėnuo,
ir
kuopa rengia pramogą ir mano
grikių; dėl gyvulių jas, kurisai
tai ir dažniau. Kuopa rengdavo žų, žirnių
miesi gali įgyti reikalingą sau ap- socialistai.
pas mus apsigyventų,
Pačiame susirinkime
pastatyti scenoje veikalėlį "Karės
ir kito- sėja kukuruzų, kuriuos apraugia jisai
galėtų gerai gyventi. Jeigu Metu."
švietą. Ponas \ itkauskas kalbėjo dalyvavo ne tik socialistai, tauti- vakarus, balius, prakalbas
ir
paskui raugytais gyvulius šeria. kas iš
kias pasilinksminimo ir pasimokimusų tautiečių vaistininkų
apie tai, kaip žmonės šviečiasi, to- ninkai, bet podraug ir kunigai.
Atsidarė vakariniai kursai,
Lietuviai ūkininkai augina ir bulnimo
arba
pramogas.
bu:
Kalbėtojus
nori
bulinasi ir todėl žengia prie švie- Pas lietuvius
gydytojų
gauti kuriuos ves p-lė 1 Iorodeckaitė.
partijos reikalai pir- davo kviečia iš kitur.
Gyvenimas vių.
Ponia P. Petroinformacijų apie vietos gyveninio
sesnė- ateities.
miausia, o pas ukrainiečus—tauta.
Iš gyvulių bt-i paukščių lietuvirte
virė.
išlygas, tai gali kreiptis sekančiu
nienė ir p-le Olga O. Dargiutė paA*. kuopoje
Praėjo gan trumpas laikas, ir viai augina vištų, karvių ir kiau- antrašu: Joseph J. Rieki, 583 Bentleyville, Pa.
dekliamavo susirinkusiems eilių.
lių.
Spalio 18 d. tapo palaidota
Hudson ave., Rochester, X. Y.
P-lė Dargiutė yra maža mergaitė, NEW PHILADELPHIA, PA. dalykų stovis žymiai persimainė,
ūkės reikalų, lietuviai užAl.
Apart
Mackevičienė,
35 metu. Palirochesteriečiai
Šiądien
Veik
negali paJ. J. R.
|
bet dailiai tėvų išauklėta.
22 d. Silver
siima visokiais pirkliavimais. Tų
Nelaimė.
ko vyrą ir tris mažus kūdikius.
Spalio
kad
TMD.
sigirti,
jųjų
kuopa yra
nei viena pramogėlė bei prograCreek anglių kasykloje šūvis už- viena
IŠ LEDFORD, ILL.
skaitlingiausių jų ir veikliau- pirkliavimų nei nesuskaitysi, nes
niėlis neapsieina be to pavyzdingai
mušė du lietuviu—Pr. Špoką ir
Worcester, Mass.
siųjų. Atpenč, dabar jinai stovi čia galima viską parduoti, pasitm- Iš girto kampelio.
išauklėto ir visų mylimo kūdikio.
"Girtas
Kvietičiant
Ne\v
Kvietinį,
Špokas"
Į
Vitvcą
Yorką.
Vyčiai lapkričio 14 d. stato
paskutinių kuopų eilėj taip savo
Nuo lapkričio 7 d., jeif nebus
kampelis"—tai, rodos, geriausis scenoje
nis ir Adomas Yaitkunas daikte
vieia
lietunera
^ioji
Kaip
penkių veiksmu dramos
ir^
savo
veiklumu.
skaitlium, taip
vardas vietos lietuviu kolionijai.
klinčių, "Aušra" savo svetainėje, dirbo: du
leiberiavo prie
viams žinoma, nes niekas apie ją
širdis."
pastarieji
veikalą—"Jono
skaitlius
iki
Narių
sumažėjo
kokių
Šisai miestelis yra taip vadina10900 Michigan av., pradės žiemiatsitinerašo
laikraščiuose.
vinelaimingąjį
Apie
Špoko.
Ji
guli
nariu.
Visas pirmians kun4-5-6
mas "sausas," tai
nio sezono seriją prclekcijų. Kayra pardavinėkimą kalbama .sekančiai:
Spring Valley, 111.
kuliavęs veikimas visai apmirė, duryj Ne\v York valstijos, Madi- ti
uždrausta.
svaigalus
jame
dangi tarp roselandiečių inteligenir
son paviete,
ir
jį,
šūvį,
užtaisę
uždegė
Jie,
tarp
Binghampton
Apie mirusį A. Karpį čia
Mūsų kuopa beveik baigia mirti.
Lietuviai tačiaus čia daugiau girtų kaip ir nėra, todėl "Aušra" visi
Pistobuk pats nusižudęs. Jo
kalbėta,
Lacka\vanUtica,
saugumon.
prie
pasišalino
Dela\vąre,
Kame priežastįs
sunku pasatuokliauja negu kai-kuriose kitojieškos prelegentų prakilnių chiea- nas dinamitą uždegė neužtrenkęs.
na
& Western geležinkelio, 35
tu paskalų teigiminės
užginčijo
Ar
kyti.
męs netekome veikluse
kolionijose, kame svaigalai
giečių inteligentų tarpe.
ir Kvietinis atbėgę taisė
nuo
Utica.
myl.
Špokas
singumą.
mo, ar mūsų darbštus nariai išsiviešai pardavinėjama.
"Aušros" mokykla gerai laikosi.
Tiesiog
Kai-kurie lietuviai tarnauja pas
Šuvį j karštą uoloje skylę išnaujo, sklaidė, ir nėra kas juos .pavaduobaisu
darosi, pažiurėjus į vietos
Mokinių yra apie 35 abiejų lyčių
ką kasyklų tiesos draudžia daryti. tų? Ar męs nustojome noro dirb- kitus ūkininkus, gaudami nuo $15 lietuvius.
Bridgevvater, Mass.
ypatos; mokinama 6 vak. savaitė- Sukimštas dinamitas
iki $35 mėnesyj ir maistą. Šeimynuo ti
Miške nusižudė p. J. Budreskylėn
Vietos lietuviai gali "pasigirti"
švenčiausi kiekvieno tėvynainio
je. Daug mokinių iškalno užmodirbdamas
uolos expliodavo pirvičius.
Priežastis nežinoma, l.ininkas,
pas
įkaitusios
ūkininką,
ir
savo brolius šviest:
darbą—save
tuom, kad jie užlaiko du paleistukėjo už mokslą net už 3 mėn.
nuo $500 iki $600, stubą ir
ko
ir maža duktė.
moteris
ma, negu Špokas su Kvietiniu spė- Ar
gauna
męs jau nenorime gauti kas
vystės namus, kurių savininkais
Darbai šiek-tiek pagerėjo, tatai
Kai-kurie
Kuomet A. Yaitku- metai
lietuviai
dirba
daržą.
jo
pasišalint.
tų pundų raštų,' kuriuos Tėyra lietuviai. Nesykį šie savininA*.
ir žmonės daug linksmesni.
ant valdiškų kelių.
nas atbėgo, nesulaukęs jų išeinant,
Jie gauna $2 kai buvo nubausti po keletą šim- Scranton, Pa.
vynės Mylėtojų Draugija savo nauž 9 vai. darbo.
Vietos lietuviai išrinko koAnt geležinkelių
rado abiejų kimus uolos skevel- riams
suteikia ir kurie yra daug
tų doliarių, tačiaus nepaliauja.
IŠ SO. BOSTON. MASS.
reikia
dirbti
net 10 vai. už $1.65.
dromis j dalis sukapotus.
Kviemisiją
parinkimui tinkamo veikaGirdi, geras pelnas-. Sako. niekur
daugiau verti negu tie keli dešimIš "Gabijos" veikimo.
Spalio tinio kūnas dar šiek-tiek laikėsi
Čia
seniau susitvėrė SLA. kuo- tiek
lo lošimui ir suradimui atsakanneuždirbsi.
čiaj centų, kuriuos męs kas metai
T.T d. prasidėjo "Gabijos" veikikrūvoje, tik galva ir viena ranka įmokame j TMD. iždą? Ar męs pa iš 10 narių; dabar ji turi 26. Žmonėms tiesiog į stubas čia čiųjų lošėjų. Komisija veikalėlį
žiemos sezonui.
mas
Kiekvieną atstu nuo liemens gulėjo. Špoko
No. 215.
surado, bet negalėjo gauti artisai veža po keletą
užmigome dvasiškai? Ar gal ko- Kuopos
bačkučių vienu
pėtnyčios vakarą gerb. M. Pet- gi kūnas buvo taip sukapotas, kad kia nors kita
Lietuviai ūkininkai nors ir dir- kartu. Tuomet lietuviai
Tuom reikalas ir užbaigta.
tų.
priežastis?
"pulkarausko pagelba rengiama daugelis
vienok
nėra taip suvargę, kaip
ba,
jo dalių negalima buvo nei suvieni
Kokia nebūtų priežastis—fakvoja."
pas kitus "j svečius"
veikalų, operečių, operų. Jau pra- rasti.
miestų lietuviai. Jie visi sutikime įtraukia. Geria seni, jauni, maži, Wilkes-Barre, Pa.
tas pasilieka faktu: mūsų
kuopa
sidėjo mokslas Liet. Muzikos KonA. Kazlauskas. moterįs ir vyrai. Motinos ne tikUžbaigimui sezono, lietuvių
Spalio 25 d. nelaimingieji palai- yra visiškai apsmukusi. Jąją rei- gyvena.
servatorijoje. Taip pat ir "Ga- dota New Pibladelphijos lietuvių
base-ball
tai
lyga (draugija) parengė
bet
ir
ant
pačios
geriakalinga atgaivinti ir prikelti iki
rankų
bijos" repeticijos, kurios buna ket- kapinėse su bažnytinėmis apeigo- tam
IŠ
GRANT CITY, ILL.
Durke llotel" viešbutyje va"Fort
kūdikiams
nešiojamiems
duoda.
laipsniui, ant kurio jinai pirI \
J
vergais. "Gabijoje" yra ir dide- mis. Tą dieną Silver Creek ka- ma
Prastas pavyzdis. Čia gyvena Susitikę tarp savęs gatvėje, vie- karėlį. Tarp kitų kalbėtoju, dalykuomet rochesteriėčiai
stovėjo,
lis vaikų choras. Prirengta kelios
sykla, laidotuves pagerbdama, ne- savo TMD. kuopa didžiuodavosi. 11 lietuvių šeimynų. Laikraščių tos lietuviai pradeda paprastai vavo ir adv. J. Lopatto.
grupos mokinimui s i veikalus vai- dirbo.
Iš visų priežasčių, kurios galėjo niekas neskaito, nes, girdi, neverta kalbą klausimu: "Ar užpundysi?"
dinti.
"Gabija" užsidėjo sunkų \. Kvietinis nesenai čia buvo
O pas klausiką nosis ir be to "už- Rockford, 111.
prisidėti prie musų kuopos apsnū- pinigus mėtyti už laikraščius. Per
darbą aut savo pečių, tačiaus ga- apsigyvenęs. Jis paėjo iš Yilniaus
Čia
lietuviai
sujungtomis
tai
čia
2
užsilaiko
j
lietuviškos kar- pundymo" jau kaip slyva. Prie
dimo, svarbiausioji, mano nuomobi j iečiai, noriai ir uoliai darbuorėdybos, mėgo vadintis save len- ne, yra musų nerangume. Nete- čiamos. Žmonės vra j^ana tamsus tokių aplinkybių lietuvių apšvie- spėkor.tr. darbuojasi, kad įsteigti
,j(
jasi. Nariuose matyt užsidegimas ku, buvo 28 m. senas. Pr.
Špo- kome męs tos energijos, kuri pir- ir nesupranta, kodėl jie turėtų laik- tos stovis, suprantama, yra že- vakarinius kursus. Yra gerokas
ir atsidavimas dirbti labui
mas.
tėvynės kas paėjo iš Kauno apskr., Josvai- mians mus stūmė
Kitas, nors laikrašti ir išsi- skaičius jaunikaičių bei panelių,
J. K.
prie veikimo. raščius skaityti.
ir dailės.
\ irs 50 darbščių garašo, tačiaus "neturi laiko" žiūrė- tam pritariančių.
nių valsčiaus, apie 32 m. .senas. Sakau: netekome energijos. Ne,
bi jiečių su pasišventimu veikia.
ti i jjjiAmerikoj pragyveno apie 8 metus. męs energijos turime,, bet.;tiktai
IŠ NEWARK, N. J.
Nuo spalio 22 dienos iki sekančio
Vietos lietuvių jaunimas labai
Špokas buvo ne tik Xc\v Phila- apsnudome.
Lietuvių "Tag Day." Spalio pratęs j
gegužio mėnesio kas savaitė bu- delphijos lietuvių, bet ir kitataumuštynes. Jeigu susi- Herkimer, N. Y.
Dabar artinasi ilgi žiemos vaka- 24 d.
katalikų Tautos Fondas su- renka dfaug<ri ir nėra ką mušti,
duodama p > puikų vakarą su tam
Šiame
nes
buvo
miestelyje randasi
čių mylimas,
gero pa- rai.
Drauge su tuom artinasi ir rengė \ewark taip vadinamą "Tag tai
tikru programų, mūsų gerb. M.
medžio
nekartą
mušama,
i
daugiausia
merginos
ir
linksmaus
budo
žmoišdirbysčių .'irbsielgimo
išleidimas didelių TMD. raštų, koDay"—rinko aukas nuo karės nu- Kiek laiko atgal laike
Pc./Ausko išdirbtu.
va- tuvių, kuriose lietuviai dirba.
DarPrieš
du metu jis vedė už
.šiokių
Į®us.
kių. rasi. nuo pat pradžios musii kentėjusiems lietuviams gatvės.-. karo vienas "nikelinis,
bai ein i neperprasčiausiai.
Spalio 22 d. Lietuvių Salėje bu- [moterį nesenai mirusio miesto kasportas"
draugijos gyvavimo nebuvo išleis- | Per dieną surinkta $1,217.90. Bu
vo sulošta
ė i a ant "porčių" ir. pamatęs be"Gudei Xašlė," kuri
Lietuvių čia yra apie 20 šei(\. Vasiliausko) dukterį ta. Turėdami žiemos metu Jau- vo
surengiąs ir vakaras su įžanga, sėdinčią merginą, nuvertė
jąją mynų ir liek pat pavienių.
fcas,"

LSS. kuopa surengė praKalbėtojum buvo l.SS.
sekretorius, p. J. StasiulePrie kuopos prisirašė »)

Ji<)

—

kalbas.

Siuskite

ir lietuvių.
kambarius mokslainei. Misius.
Gedimino draugija turi savą svetainę. Iš lietuvių yra visa eilė Worcester, Mass.
savą

liovusio eiti "Darb. Bal>o" redak-

.bonka ir, dideliu smarkumu atsi- torius, grį'iąs C'bicagon.
mušus i sieną, sutrupėjo. Jeigu
So. Manchester, Conn.
butu pataikius merginai, kas-žin

Oras

Darbai čia tuom tarpu neperkiekvieno musų. Visi padarykiDarbo tačiaus galime tiktai po truputi, o kuomet gerai eina.
Ponas P. Sukis spaustuvę turi
visi savo darbą sudėsime krūvon ma gauti apielinkės ukėse-far-

mės, pamatyti

ga pro pat

Žinios=ŽineIės.

Y.

ga.

mo,

—

L. S u liekas.

mus
pas
proTodėl nesnauskime. Pradė- dabar gražus, vėsus, ypač naktimis. Čia miesto gatvės tirštai
pradėjo atidarinėti kime veikti. Atnaujinkime vietiTMD.
biznius keliose vietose. Gal lietu- nę
kuopą, kad jinai pasiek- apsodintos medžiais. Tat lapų
tu
ne
tiktai buvusiojo savo didu- ant žemės dabar guli
ištisos
viai pradės geriau gyvuoti tada,

Krautuvninkai
siais metais

1*/. mergi- Providcnce, R. I.
užsistojo josios draugė. Paki- ,
Žadama tverti jaunuomenės
lo skandalas. Tuoj atvyko "aniu ikuri darbuotųsi
draugiją,
apšvielas
sargas," ir sportelis at- tos
dirvoje.
sidurt" belangėje. lž kiek laik.>
po šiam atsitikimui užsistojusioji
Baltimore, Md.
už savo draugę
mergina buvo išėKalbama, buk p. Laukis, pajusi vakare vandens semti, Stainą

kp. parengė prakalbas,
j kurias įžanga buvo uždyką. Kalkaip butu buvę. Kas metė bunbėtojais buvo M. Dusevičius is
ka—nebuvo matyt.
Taip piktaWorcester, Mass., ir vietinis J. dario ir
nesujieškota.
Girdauskaš. Dusevičius, tarp kita
Xepersenai keturi jauni lietuko, sakė, kad jeigu visi priklausytų viai
nuėjo prie geležinkelio pasiprie unijų, tai galėtų ir karę su- tikti
merginų, atkeliaujančių iš
laikyti Lietuvoje.. Savo prakalbo- kito miestelio. Tenai rado
anylije jisai daugiausia užsipuldinėjo ant
kučių. Žodis po žodžiui, ir susitikėjimo ir jįjį labai niekino, kaip mušė. Prieita net
prie peilių.
tai paprastai socialistai daro savo
Vienas lietuvių išsitraukė peilį ir
prakalbose. J. Girdauskas, Liepradėjo pjaustyti vieną vyrų,
tuvių Ukėsų Kliubo pirmininkas, manydamas, kad tai
priešas-anragino, kad lietuviai daugiau at- glikas. Tamsu
buvo, ir todėl jikreiptų atydos j pilietystę ir imtų- sai nei nematė, kad pjausto savo
si pilietystės popieras.
draugą. Supjaustė taip, kad turėPrakalbosna žmonių atsilankė
jo vaikščiojimui lazdų griebtis.
visai mažai. New Britain'o lietu- Vienam
lietuviui supjaustyta koviai abelnai labai mažai
prijaučia ja. kitam akis ant veido iššokdinsocialistams. Vietos lietuvių tarpe ta. Dabar
vaikščioja apsirišę.
socialistų yra visai mažai.
Para pijonas.

nešta.

IŠ SCRANTON, PA.

Pavyzdis.

rasti lietu-

Žinoma tas lietuviams
naudos; ypatingai daug

vių.
neša

kia

dalyse galima

broliai^ gjeriaus apsiJ
Žiemos vakar^laba^ tinka įvairioms prakalboms ir prelekcijoms
—paskaitoms, ypač pastaromsioms.
Kitos kuopos, kaip matyt, iš laikraščių, jau uoliai rengiasi prie paskaitų. Kodėl męs, vietos lietuviai, turėtume buti^ užpakalyje kitų. Męs irgi galime suruošti eile
paskaitų pas save. Tas nesunku,
ypač atsižvelgiant j .tai, kad musų
draugijos centro pirmininkas Dr.
Zimontas, kaip girdėt, yra parūpinęs tinkamų paskaitų.
TMD. yra bepartyviška.
Joje
lygiai gali darbuotis įvairių politiškų ir tikėjimiškų pažvalgų žmonės.
Šios draugijos tikslu yra
gryna, tyra apšvieta, kuri kiekvie-

A.

[ uugštielninką žemyn.

Mt. Carmel, Pa.

Anglių kasyklose karas, prispaudė Mykolą Rinką (Rimką)
prie "timberio" ir sužeidė.
=

Shamokin,

Pa.

Strytkaris pataikė j

=

automo-

biliu, kuriuom važiavo Juozas Bo-

benas,

kurisai

liko

kuone

už-

muštas.

Juozui Muskiui anglių
syklose sužeista ranka, kurią
—

lai pagavo

Hazleton,

savo

kavo-

tarpan.

Pa.

Petras Papas apskundė l'ardee Co. ant $10,000 už rankos su=

žeidimą. įgytą
syklose.
Tamaąua,

tos

kompanijos

ka-

Pa.

Vietose
lietuviai
tveriasi
draugijon, kurios vardas tačiaus
=

nepaduodamas.
Pottsville, Pa.
Jurgis Strunkevičia, 30 melų amžiaus, iš Kagle Hill atvež=

vietos

ta

ligonbutin.

Automobi-

lius sulaužė

jam koją.

Minersville,

Pa.

Vietinei

Lietuvių Pašclpiuei
Draugijai pavieto teismas užtvirtino ėarterj.
—

Rockford, 111.
Čia atsilankė

—

kunigas,

rink-

damas

pinigus kaž-kokiai naujai
bažnyčiai. Jisai rodo kortelę neva
su
Chicagos areli i vyskupo parašu
Petro katedros paženklinitikrai nežino,
kas toksai ištikrųjų tasai tariamas
ir

šv.

mu.

Žmonės čia

kunigas

/. B—as.

yra.

=

=

"Kapyraituos" knygą.

Pirmieji du
exemplioriai
naujojo T M1"). veikalo ''Širdie"
pasiųsta j \Vashingtouą. kad išgavus ''copyright" teises.
=

Philadelphia,
Čia

0

Pa.

apsigyveno

"Lietuvių Draugijos"

=

St. Šim-

atstovas.

Manchester, N. H.
Spalio 2f) d. buvo vietos liežuvių. lenkų ir rusinu draugijų
=

—

|s:er:aus

p.

kus, žinomasai lietuvis muzikas ir

kad aptaXasliua strei-

prezidentų susirinkimas,
rus.

kaip pagelbėti

kieriams. Nutarta lapkričio 5 <1.
sušaukti tarptautišką visuomenišką

susirinkimą

ir

paskui

rinkti nuka>

per str.bas ir kitokiais budais.

Vial laikraščiui siunčiami rankraščiai turi buti pažymėti autoriaus paPasirašantieji pseurašu ir adresu.
donimais turi paduoti, Redakcijos ži-

Iš augščiaus paduotojo skaitliaus matome, kad užpultieji ir šmeižiamieji žmonės
priklauso prie įvairiu sriovių.
Bendra visiems žymė yra ta, kad
nei vienas iš jųjų nepriklauso prie

jisai vienas.

žvelgtina:

nuo

1899

iki 1914

reikalams,
| klausime. Didžiausios mūsų orga- Lietuviams Šelpti.
atkeliavo išviso, sulyg atskaitų, nors budu
Minėtieji vy- j Nors vokiečiai dar "pasekmin^.vicsū 11c taip pribe abejo.
Tos musų rai kėlę
triukšmą salėje, saukda- gai" užpuldinėja ant
f252.594 liettiriatr ,tš "to skait- augančiąja l&nflvJę, mažuosius
visų savo
organizacijos ir turėtų bendromis mi susirinkusiems, kad neduotu l'ivntu savo
niai, ir savo tikrąjį vardą.
•liaus 122.71/ .biuft." pilnais analfa- bei
priešus.
vieu<
k pasimažasiaMykaij) suaugusiuosius. savo spėkomis veikti apšvietos srvPasekmės buvo tos, kad
Redakcija pasilieka sau teisę atbetais, tai yra nemokėjo nei ra- Sakau, turiuic
kalbėjimas
International
suXe\\/
iš 300 susirinkusios
geriau rūpintis
tyje.
siunčiamus Jai rankraščius trumpinti
į
publikos -įt- Service korespondento su
šyti nei "skaityti.' Pridėjus prie augusiųjų švietimu, nes
profepriauganIr taisyti.
rinkta vos i<> doliariu
klerikalinio abazo.
sušelpimui sorium Hans Dellrueik,
"Draugui" jųjų dar tuos, kurie moka skaityKai]> ir kokiu budu tos orgaištisai
čiąja kartą galime pasiųsti vieNetinkamus laikraščiui rankraščius pradedant
nelaimingųjų
vis daugiaus prakti- ti, bet neuTokir
mu-ų
viengenčiu pagarsintas, rodo, kad vokiečiai
iššviesti
nizacijos
ra*yrt"gaunasi
turėtų liaudį
šosna
šalies
ir
ten
automokyklosna.
i
Redakcija, pareikalauta, grąžina
kuoti chuliganiškus kovos budus viso 134,069. Kitais žodžiais talai jau buvo plačiau kalbėta Lietuvoje, Pačiam p. Šimkui mė- jieško. kaip ir kokiu budu užriui atgal jo Ičšomls.
ji gaus reikalingai jiems apš\ ietą. apie
tyta nemandagus žodžiai ir prikurie
ne
su
prieš tuos,
juorn eina, liaut, tiktai mažesnė dalis lietu- Gi su
inegsli tarybas apie karės užbai''Laisvosios Minties" f>o
suaugusiais taip negalime spaudoje.
kaišiota
Reikia visada rašyti plunksna ir tik kilu
bereikalingi dJalykai. gimą. Reikia
kad
ir
kiekvienas
siu, atkeliavusiu per tuos 16 mepavojus,
buvo
kad
dimanyti, kad jeigu
pasakyta,
ant vienos popiero pusčs. paliekant
pasielgti, nes jųuiį viešasias mo- nunieryj
Tuom skaitlingas susirinkimas suAmerikos lietuvis, ncišpažjstantis tu. moka
ir
Tai
vokiečiai
rašyti
džiosios
skaityti.
eilučių.
1..
tarp
tarpus
plačius
tikčtų^i savo priešus
A.,
organizacijos (S.
ardyta.
kemėšinio tikėjimo, gali buti yra gera medžiaga rimtam pa- kyklas jau nepriima. Teisybė, yra T. M.
pergalėti
visiškai
L.
S.
ir
arba juos bent
S.
benkt.)
D.,
vakarinės viešosios mokyklos, kukaip ir augščiaus minėtieji, taip mąstymui.
j Pažįstu p. Jankauską. Tai yra ant tiek nualsinti, kad
dromis
savo
paskutirias kiekvienas gali veltui lankyti
spėkomis padirbtų inteligentas, kurio
j
pat, jeigu dar ne
lupose melui
me-

aaenok: turime

kokiu

I

tu

Jnizacijos,

jauku.

—

bjauriau, apnieji prašytusi karės užbaigimo
ir jose pasisemti reikalingos ap- stereoptiškų paveikslų iš įvairių 'ne vieta.
Ir todėl užtikrinu tai
Šmeižto atitaisymas.
Nesenai
apibjaurotas. Pradejie jokiu budu ne)ieškotų kej
ir
mokslo
letigviaus prieinamų
sryŠvietos. Bet, tl e j e, ne kiekvienam
dant "Draugui''
!skaitytoją, kad tai. ką p. Jau lių, kaip
taip elgtis, nei Cliicagoje Fine Arts Uuilding'e,
karę užbaigti. Be jotos mokyklos yra prieinamos.
čių; užlaikytų apmokamą prelerašė, yra gyva ir neuž- kios.
vienas negali buti užtikrintas, vadinamame
įkauskas
"Mažamjame Teatre"
gaiima
bei
liaudies švietėją, kuris,
sakyti, provokacijos
Kodėl jos neprieinamos, apie gentą
ginčijama tiesa.
Katalikybės ar chuliganystės kad sekančiame to laikraščio nu- statyta veikalas, Užvardintas "Lipradėję karę. kada Anglija, kuvažinėdamas nuo miesto į miestą,
Pas
lai
laiku
čia
mus,
nemanau kalbėti, nes kaimat.
laikraštis?
Pastaruoju
meryje jisai pats nebus išpur- tluiania." Apie tai savu laiku buviešpatauja rios gyventojai karės nekenčia, vižmonėms lekcijas iš "laisvė"
nuims—kaip, l>c abejonės, ir •čiau- vintas arba jojo žmona, duktė ar vo pranešta vietinėse žiniose "Lie- kurios priežastjs jau buvo nuro- išguldinėtų
susirinkimų, "laisvė" žo- skiais budais bandė karės
praįvairių mokslo šakų. Lekcijas ga- džio, ir, taja "laisve" nemokėdapeliui Amerikos lietuviu—pradeda kita brangi ypata nebus apibjau- tuvoje." Tasai veikalas, kaip vė- dytos anksčiaus spaudoje.
sulaikyti, jie žino, kad malolėtu paaiškinti tais stereoptiškais mi
tikslui
kokiam
rota
ir
Nemanau čia kalbėti apie jaunaudotis, nemandagus žmo- niniu
yra
darytis neaišku,
šlykščiai pajuokta. Ma- liau-' nasirodė, yra niekuom kitu,
jie savo priešų pergalėti neTokiam prelegentui, nės pasirodo žmonėmis tik
nosios kartos auklėjimą bei švieti- paveikslais.
leidžiamas "Draugas." Iki pasta- tant, kaip "Draugas" iki šiolei
sto- gali tikėtis.
kaip tiktai dideliu šmeižtu ant
Taip kaip ir jie josumai, yme
buvo pasakyta, butų vyloje, o
pasielgime nieku kitu, jkių
rųjų laikų męs manėme, kad lie- "progresavo," reikia tikėtis, kad Lietuvos, Veikale parodoma di- mą. Manau čia pakalbėti ir nuanuos
malonumų,
pergalėję,
tuviai kunigai jsteigė "Draugą" jisai ir toliaus šiuom pačiu keliu džiausi
rodyti kai-kuriuos budus, kaip ga- galima mokėti apie $18.00 į sa- kaip tik tvariniais, kuriems joks nerodyti. Juk pernai net
degeneratai-išsigimėliai,
pair
jų divaite
kelionės
išlaidas.
žmoniškumas
užnežinomas
ir todėl džiausi
lima pasekmingai šviesti suaugueis, jeigu nebus kokiu nors budu
tam, kad apsiginti nuo visokių
mokslinčiai garsino, kart
skendę girtuoklybėje ir ištvirkime.
puldinėjimų ant jųjų pačių ir ant sulaikytas.
Patsai autorius maloniai niekuo- siuosius.
Sumanytojas galop patarė laik- nereikalingas.
Vokietijai yra reikalinga užimti
bitas
atsitikimas
Sei
tikėjimo, Akyvaizdoje tokiu faktu, mes met Lietuvoje nebuvęs,
LoueH'yjc savo priešų šalių tiek, idant (Vokatalikų bažnyčios
jos visai Jeigu pažvelgsime. į svetimtau- raštininkams ir organizacijų val- nėra pirmutiniu.
taipogi kad platinti tarp Amerikos klausiame tu su virš kapos lietu- nepažįsta ir savo veikalą su lygiu čius. tai užtčinvsi'mc, kad nors dyboms plačiau ir nuodugniau apkietija galėtų valdyt pasaulį. JeiDar neužmiršta,
kaip 1909 me- gu jau nevaldyti, 'tai
lietuvių katalikybę. Prisilaikydami vių kunigu, kurie leidžia "Drau- teisingumu—ar neteisingumu—bu- jie ir iš mažens turėjo daugiau svarstyti tąjį sumanymą. "Lietu-J
visgi jam
tais Lavvrence, Mass., tūlas Vatokios nuomonės, męs jaučiamės gą," kam tasai laikraštis
politiką diktuoti.
yra jųjų tu galėjęs pavadinti Rusija, Vo- progos apsišviesti ir, be abejo, yra va," "Ateitis" ir, berods, dar vie-1 siliauckas su
savo sėbrais
pakėlė
leidžiamas: ar katalikybės apgi- kietija, Anglija, Amerika, pekla, daug geriau apsišvietę už lietu- nas-autras savaitraštis pritarė tam
į'an kėblame padėjime.
Varšavą paėmus, jų spauda garbetvarkę
susirinkime,
kuriame kalneužmiršta
ir
vius,
Kiek mums žinoma, kataliku ti- nimui ir skleidimui, ar jųjų, ku- arba kuom kitu.
bet
visgi jie
Kodėl veikalas
suaugę sumanymui,
pritarimu viskas bėjo
kad vokiečiai
sino,
Tareila.
p.
J.
ne
Čia,
negalį lenkams
jeigu
Čia, ir užsibaigė. Ar svarstė tai orga- p. A.
kėjimas draudžia užpuldinėti ant nigų, luomo apginimui, ar eliuli- pavadinta "Lithuania"—tai žinoti- šviestis bei kitus šviesti.
suteikti '"šiokius-tokius
anas
Ramanauskas,
politiškus
vyžmonių, veržtis j jųjų namus, ganystės platinimui tarp Ameri- na tiktai pačiam jojo autoriui, ku- Amerikoje, yra svetimtaučių laik- nizacijų valdybos? Tai tik vienas ras
palengvinimus,"
butu
gal
Varšavos
kadangi
pavartojęs
griauti šeimynos ramybę. Tą drau- kos lietuvių? Įdomu butų žinoti, risai, sakoma, liko užmuštas ka- raščių ir organizacijų, ką užlaiko Dievulis težino. Taip sumanymas kumščią (ki tok i
to- paėmimas jiems perbrangiai atargumentai
nuolatinius prelegentus, lektorius, ir likos užmestas užpeekin. Nuo
džia ne tiktai katalikų tikėjimas, su kuom reikalą turi. Jeigu tasai rėje prie Dardanclių.
kiems
žmonėms
neprieinami) siėjęs. Bet reikia manyti, jeigu
laikraštis
liaudies
civilizuotos
vardan
kiekvienos
yra
l)ct taipgi
clmliganystės
švietėjus. Jeigu Ameri- vienos-antros vpatos buvo girdėta, prieš žmogų,
Tam, kas su lietuviais bent trukurj jis pirmu sy- lenkai, lietuviai ir rusai butų dašalies įstatai ir tiesiog paprastojo leidžiamas, tai tegid taip ir pasako. puti susipažinęs, aišku, kad tai koje. kur yra priverstinas vaikų buk, girdi, tokio lektoriaus bei kiu matė. Veik toks
pats atsiti- vęsi kaiį) avinukai vokiečiam?
didžiausia nesąmonė, kokią kas mokymas, užlaikoma augščiaus nu- liaudies švietėjo užlaikymas orga- kimas dar nesenai
padorumo jausmas. Žmogų, kuskambėjo laik- skerstis, paskutinieji taip pat liLiteratūros naujienos. Tėvynės nors
risai neboja šios drausmės ir jsigalėjo prieš lietuvius išgal- rodytieji suaugusių mokytojai, tai nizacijoms brangiai atsieitų. (ia- raščiuose. kai Rockforde, 111., kusiems gyviems nebūtų manę
\eržia j svetimą namą, vadinama Mylėtojų Draugijos nariai, be voti.
Tačiaus vietos angliškųjų apie mus, lietuvius, neturėtų buti lima aplamai apskaitliuoti, o tuo- 1914 m., Raškinis, Maizeris ir suteikti kokias nors politiškas teisu dideliu užsiganėdinei kalbos, nei abejonės.
met matysime, ar
plėšiku, piktadariu, chuliganu arba abejonės,
ištikrųjų i o už- Kuncienė pasielgė viešame -susi- ses.
dienraščių recenzentai, imdami p.
nitnu
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Todėl iš jos nu žodžiu, ne atskiros, bet orgaietuvius, jeigu turėčiau tam pro- ę, jeigu talkininkai pasiūlytų.
nebūtų išvilktas vieson pajuokon šioje knygoje paduodama daug iždo nei negalime paskirti tūk- nizuotos ir stipriausios Amerikos igonišką kai-kifrių pusbernių pa- ;a ir nri-ežasti. Bet
:aipo taikos išlygą, palikti visus
matydamas
įielgimą .susirinkime, kurin Irtvo
ir kad iš jojo žmonos
nebūtų daro- įdomių informacijų. Štai viena stančių rublių arba doliarių ap- lietuvių spėkos.
rubežius, kaip ir ju
jakviestas p. S. Šimkus, pasiun- islab nevienpusiškai, aš tik fak •iešpatysčių
mi teki gyvuliški juokai, kokius' jųjų. labai įdomi ir
espektyviskų
(> kas gi
naujokynų, in sta
ypač Ameri- švietos reikalams. Nors ir neyra tos "stipriausios tinis iš Lietuvos, nuo Liet. Drau- t us noriu nušviesti,—faktus, kuužtinkame "Drauge." Užpulta ne! kos lietuvi mus veikėjams atsir turime
us guc ante
bcllum—taip. kaip
I
pinigų, paskirtų apšvietos Amerikos lietuvių spėkos—gal pa- įijos Nukentėjusiems Dėl Karės r niekas
ių
negali užginti.
9. Sargunzs.
j ■)irm karės.

Apžvalga.

šmeižtas

ir

jdžią

j

į

v

1

;

Apšvietos reikalais.

1,

1

#

m

...

Apie Musų Susirinkimų ;

—

Betvarkę.

;

1

j

1

*

;

Julės

VĖLIAVOS
Lietuvių

Verne."

—

Kapitone,—aš tariu,—jus

mačiau "Sveikatos Name."'
menate mane?
ai

AKYVAIZDOJE.

kalbon vertė A. Jakunas.
*

(Tąsa.)

Jisai apžiūri
siteikia atsakyti.
—

Su manim jie nedarė jokių ceremonijų. Tiesa,
as buvau tiktai beprotnamio sargas, ir jie gal nematė
reikalo mandagiai su manim elgtis; tačiaus aš labai
abejoju, ar inžinierius Simanas Kartas butų sutikęs

I

mane

Aš esmiu sargu

iš

apačios

esate ypata, kurią
Jiis. žinoma, atsi-

ir viršaus, bet

(laydonu, lamo Roclio

žiūrėtoju,—aš tęsiu toliaus,—ir norėčiau žinoti,
jus išvogėte mane ir atgabenote siu laivan?

Pašnekelių Kampelis.

n»

laivo

pri-

Xe.

Jie pasuka kairėn ir įstumia mane i kajutą.
Šioji yra apšviečiama per esantį laivo šone langelį, kurisai yra atdaras ir per kurį eina vidun
tyras oras.
Rakandai susideda iš suolo, sukalto is lentų, iš kėdės,
spintos, prietaisos rankoms plauti ir iš >stalo.
Pastarasai yra užtiestas pietums, ir aš atsisėdu.
irėjo padėjėjas atneša du ar tris valgius. Jisai yra
murinu, ir kuomet, jam norint išeiti; aš pabandau jojo klausinėti, jisai taipogi nieko man neatsako. Rasi,
\

manęs.

Durįs uždarytos ir aš puoluosi prie valgio ir
su puikiu
valgau
apetitu, visus savo klausimus atiį
dėdamas
iki
kokiai
nors busiančiai
turi
kad jisai
progai, kuomet
Kaslink laivo, tai aš apskaitliavau,
bus
tikėtis
galima
gauti atsakymą.
iki trijų šimtų
buti nuo dviejų šimtų penkiasdešimts
bustiebai
jojo
aš
buvo
esmių
gan platus,
Tiesa,
belaisviu, tačiaus šį kartą aplintonų didumo. Ji>ai
buorės, esant ge- kybės gan patogios, ir aŠ tikiuosi, kad man bus leista
vo stiprus ir puikus, ir plačios jojo
greitumą. užimti šią kajutą iki kelionės pabaigai ir kad manės
ram vėjui, turėjo priduoti laivui pastebėtiną
veido
vyras, vėl neįkiš į tą
stovi
vairo
pilko
juodą skylę.
Užpakalyje prie
kurios
auggan
ir jisai laivą kreipia prieš bangas,
Aš dabar atsiduodu savo
mintinis, kurių pirmuštos.
tinė yra tame, kad grafas
sumanė mūsų
d'Artigas
tadatts jojo
Aš stengsiuos sužinoti laivo vardą,
išvogimą; kad jisai yra ypata,. kurią reikia kaltinti
niekur nematyt, net nei ant delbiamųjų pludžių.
už Tamo Rohco
išvogimą, ir kad todėl franeuzas išAš priėjau prie vieno jurininkų ir pasiteiravau: radėjas turi buti
taipogi patogiai aprūpintas,, kur nors
šiame pat laive.
Kaip yra šio laivo vardas?
kad vyras nesupranJokio atsakymo, ir aš spėju,
Bet kuom yra grafas
d'Artigas? Iš kur jisai pata manęs.
eina? Jeigu jisai užgriebė
toliaus.
Tamą Roclią, tai ar ne
Kame yra kapitonas?—aš tęsiu
tam,
nieko
kad,
daugiau
nežiūrint, išgauti iš jojo fulguratoBet jurininkas i šį klausimą neatkreipia
riaus paslaptį? Tai yra labai
galima, ir aš turiu
atydos negu j pirmąjį.
buti
labai
kad
atsargus,
neiŠsidavus, kuom aš ištikAš apsisuku ir nueinu.
nes
Rasi,
rųjų
esmių,
kabo
jeigu
varpas.
jie žinotų, kuom aš esmių, tai
Virš priešakinės liukos
man niekuomet
Aš
nebūtų suteikta progos pabėgti.
jįjį peržiuriu,
laivo vardas yra išpjautas ant jojo.
Tačiaus kokia daugybė
taciaus nerandu jokio vardo.
paslapčių reikia ištirti,
Aš tuomet einu laivo užpakalin ir prakalbu į vy- kaip daug nesuprantamų dalykų išaiškinti—šio d'Arrustai į mane pažiūri, tigas'o kilmė, jojo mieriai kaslink
rą, stovintį prie vairo. Jisai
ateities, kur mes
vairo
plaukiame, prie kokios prieplaukos šisai laivas pripapurto pečiais ir pasilenkęs tvirtai pagriebia
ku- klauso ir
šisai nesuprantamas plaukimas vandeniu
rato špykius ir vėl atkreipia skersai bangas laivą,
be
šoną.
buvo
ir
į
be sriubų, greitumu bent dešimties mazmilžiniška
pasukusi
buorių
banga
rį
aš nueinu sau gų į valandą!
nieko
čia
kad
nepeši,
Matydamas,
Tair žvalgausi aplinkui, tikėdamas, kad gal aš rasiu
Nakčiai einant gilyn, oras darosi šaltesnis. Aš
niekur
aš
pamatyti.
negaliu
taciaus
uždarau ir užstumiu langutį laivo
jojo
nią Rochą,
šone, ir kadangi
Ar jojo nėra laive? Jisai turi buti. Jie neturėjo jo- mano kajuta yra
tai
uždaryta
išlauko,
geriausiu danekios priežasties išvogti tiktai mane vieną. Niekas
lyku yra gulti ant suolo ir leisti plačiam Atlantikui
Simanu Ilar- maloniai
galėjo žinoti, kad aš esmių inžinierium
supti mane šiame paslaptingame lopšyje,
kas
tai
galėjo "Ebboje."
įdomaus
tu, ir net jeigu jie žinotų,
jiems buti manyje ir ko galėtų jie tikėtis iš manęs?
Sekantį rytą beauštant aš' atsikeliu ir, apsiprauTodėl, kadangi jojo nematyt ant dėnio, tai ma- sęs, apsirengiu ir laukiu.
ir tikiuos,
nau, kad jisai yra uždarytas vienoje kajutų,
Tuom laiku man omenin ateina mintis
pabansu
buvusiuoju jojo
kad su juom geriaus apsieita negu
dyti duris. Aš randu jasias atstumtas. Atstūmęs
prižiūrėtoju.
jas atdaras, aš lipu geležinėmis kopėčiomis ir išeinu
Het kas čia—kaip, po šimts pypkių, 'aš negalėjau to
mane.

—

»

—

ant dėnio.

jiega—pagelba

stumia laivą tokiu

?

greitutrr*
Aš negaliu prieiti prie jokios kitos išvados.
Kaip tenai nebūtų, laivas turi biiti aprūpintas šriubu. ir persilenkdamas per užpakalio bajierą, aš galėsiu matyt

jįjį

ir

išrasti,

kas

varo

šriubą.

Vyras, stovintis prie vairo, pašiepiančiai j mane
žiuri, kai aš artinuosi, bet nebando neleisti uan pažiūrėti.

ilgai ir rūpestingai, tačiaus Hiiai nėra
vandens
putojimo nei kunkulia\ imo, ką paprikai pagimdo šriubo sukimasis—nieko kito, kaip
tiktai ilgą, baltą juostą, kokią palieka paskui savęs
žėglinis laivas, negalima matyt.
Aš žiurau

Tatai kokioj rūšies
toki

vėjas

yra mašina, kuri suteikia
laivui? Kaip aš jau sakiau,

stęK-tiną greitumą
yra mums priešingas,

ir

jūrės

nėra labai ban-

guotos.
Aš turiu žinoti—aš žinosiu.

į

mane

nei mažiausios

atidos,

Xiekas neatkreipia
ir aš t», u laivo prie-

kin.
Eidamas priekin, aš susitinku veidas veidan su
vyru, kurisai stovi ramiai atsirėmęs j pakeltą liuką
ir daboja mane. Jisai rodosi laukiąs, kad aš prakalbėčiau

j jįjį.
išsyk jįjį pažįstu. Jisai yra ta ypata, kur i
lydėjo grafą d'Artigasą, šiam lankanties "Sveikatos
Name." Negali būti jokios klaidos—tikrai tai yra
jisai.
Aš

Tokiu budu

dviejų
valandų ir

tarp tų

Jisai

teoriją

savo

.liškina.

12

kiu

biulu

vandens

augščiausiam

lygus

laipsniui

susivėlina ant 5o minutų.
Iš to
matome, kad vandens augščiausis
pakilimas ir taipogi žemiausis nu-

slugimas atsitika tam tikra viena
valanda dienose, kurios stovi toli
viena

nuo

kitos.

Priežastjs

šiam nuolat atsikarto-

jančiam apsireiškimui, guli

ne

ant

žemės nei žemės

vidur\Vįe, bet, taip
sakant, danguje. Šiuos jūrių vandens pakilimus ir nuslugimus val-

do mėnulis ir mažesniame laipsny1
je saulė. Kaip žinome, kiekvienas
kūnas turi savyje taip vadinamąją
pritraukimo ypatybę. Tą ypaty-

bę turi tatai mėnulis ir saulė. Abie-

jų šių dangaus kūnų pritraukimas
veikia į zemę. Veikia, suprantama, ir kitos plianetos, tačiaus dėlei
tolumo

savo

nuo

žemės arba

jųjų pritraukimas

žumo

ma-

vi-

no

į smegenis

ateina

iš

{spūdžiai

Įvai-

čius

kalių, ir per tuos panervus smegenis duoda savo
kuno

"paliepimus" įvairioms
lims.

Nervai yra
telefono vielos

da-

tartum

įsibėgi- j
taipogi laipsniškas greitumo tą susijieškojus. Prelegentai, sumažinimas iki visiškam sustojimui lyg paduotosios minties, turi būti kiekvienas geru savo
užima gan daug laiko.
Todėlei
šakoje žinovių
Surašau
ineitų tiktai tie
galima skaityti, kad, pilnai įsibėprelegentai,
rimtumas ir
kurių
šisai
traukinis daro daugiaus
gęs,
savo šakos
žinojimas
yra tikras.
i:egu pusantro versto i minutą.
Visas reikalas, sulyg Ir.!-ko. neturėtų vadovautis jokiomis parKLAUSIMAI.
ar sriovinėmitijinėmis
nuožiū697. Kur yra augščiausia užromis. Darbo vykinimui, ar bent
tvanka pasaulyje?
698. Kokioje šalyje yra dau- pradėjimui, reikalinga užtektinai
kompetentiška ir Įtekminga orgagiausia elgetų?
699. Kokios žuvįs rėdosi ir pa- nizacija. Tokia rasta Lietuvių
čios pasigamina sau drabužius? Daktarų Dr-joje. Kad darbo pa700. Iš kur atsirado paprotis sektuingumas butų labjau> užtikrintas, laiške raginama, kad L.
nešioti žiedus ant pirštu?
Dak. Dr-ja tame reikale susineš(Atsakymai bus kitam nutneryj.)
tų su Liet. Advokatų Dr-ja ir,
jei galima, darbą varyti sutartinomis jiegomis.
Daktarų susirinkimas šią mintį
vienbalsiai parėmė. Nutarta kuoŠukys "Darbą" atgaivino,
mas

ir

Kibirkštis.

veikiausiai susinešti

Ką Pruseika numarino.

□SD

fera: visu kalbėtasi tarp savęs,
žaista ir 1.1, vien lietuviškai. Vėliaus patiekta užkandis. Svetainė
buvo tam tikrai papuošta '"llal-

nervais.

Suprantama, kad, pasižmogus stiprinimui, nabagėlio kramtyta

apdega

kad

paskutine

va-

la.

jojo pritraukimas atsilie- sarą.
Sakoma,
pia daugiaus negu by kurio kito spinduliai
yra priežastim tam apsiX™X
dangaus kuno.
reiškimui, kurį męs vadiname ap- Vyrai! sumeskime nors
po "niTie pakilimai ir nuslugimai nėra
degimu. Sulvg tyrinėtojų nuomo- kelį" ir atpirkime
"Naujienų"
visuomet lygus. Kai-kada jie yra
nės, tasai sakymas yra neteisinidėją, kuri pateko humbugierlams
Tai
mažesni ir kai-kada didesni.
Kuno paviršiaus "apdegi- daktarams.
gas.
priklauso nuo vietos, kurioje stovi mas" paeina visai ne nuo to, kad
X=X
mėnulis link saulės ir žemės. Lai- šaulės
ke vadinamo naujojo mėnulio pa-

kia iš vienos ir
ačiu

tos

pačios pusės,

yra didžiausis. Kitu
laiku mėnulis buva iš kurios nors
tam

jisai

pusės žemės, o saulė iš kijųjų veikmė, taip sakant, pasidalina ir nebėra jau taip
vienos

tos.

T odelei

didelė.

Į vandens pakilimą arba nusl'iJisai yra šiek-tiek grekiško typo, ir aš nei kiek neabeveikia taipogi ir kitos aplingimą
joju, kad jisai yra grekiškos kilmės, kuomet aš užkybės.
Pavyzdžiu gali buti vėjo
girstu, kad "Ebbos" kapitonas vadina jįjį Serko—
pūtimas arba j tiriu sriovių tekėinžinierium Serko.
jimas. Šie veiksniai tačiaus yra
Kaslink paties kapitono, tai
jisai yra vadinamas arba laikinai, arba vietiniai, arba
Spade'u—kapitonu Spade, ir šisai vardas turi savyje
pašaliniai, kurie mėnulio bei saušiek-tiek itališko skambėjimo. Tokiu budu
štai gre- lės veikimą gali padidinti arba sukas, italas ir įgula, surinkta iš kiekvieno žemės kammažinti.
pučio, kad prižiūrėti laivą, turintį norvegišką vardą.
nmn
Šisai mišrumas atkreipia i save mano
atydą, kaipo 694. Ar hypnotizmas yra priįtartinas.
gavystė? Dar ir iki šiolei dauIr tasai grafas d'Artigas su
ispaniška vardu ir gelis žmonių hyp'notizmą skaito
aziato typu, iš kur jisai yra kilęs?
prigavyste. Pamatą tokiam manyKapitonas Spade ir inžinierius Serko toliaus sau mui yra davę įvairus tikri prigavityliai kalbasi. Kapitonas atydžiai žiuri j esantį prie kai, kurių tikslu buvo ir yra tiktai
vairo vyrą, kurisai, kaip rodosi,
neatkreipia jokios pasipelnyti is žmonių tamsumo,
atydos į stovintį prieš jįjį kompasą. Jisai matomai nesusipratimo.
daugiau atydos atkreipia į rodymus jurininko,
Pastaraisiais laikais tačiaus hypstovinčio prieškyje, kurisai rodo
notizmas
ar
sukti
jam,
vairo
yra mokslininkų rinitai
ratą dešinėn, ar kairėn.
tyrinėjamas, ir jisai toli-gražu nėTarnas Rochas stovi arti jųjų, ramiai
žiūrėda- ra skaitomas prigavyste. Jisai vis
mas į platų tolį, kuriame niekur
nematyt nei ga- labjaus ir la'bjaus įgija rimtos i
balėlio žemės. Du jurininkai
daboja kiekvieną jojo save atydos. Jojo pagelba daugelis
Matomai
pasijudinimą.
bijomasi, kad beprotis gali gydytojų pradeda naudotis prie lišokti
pabandyti
jurėsna.
gonių gydymo, ypač nervų ligose.
Kas-žin ar man leis prakalbėti į
Tačiaus juo toliaus. juo daugiau
jįjį.
Aš prieinu prie jojo, ir kapitonas
Spade drauge hypnotizmą pradedama vartoti nesu inžinierium
vien tiktai ligose, kurios yra surismane.
daboja
>•

turtingasai svetimtautis išvogė Tatos su nervų systemos netvarka.
ir
aš
estniu Ebboje,"vjojo laive, kurisai
rną Rochą,
NESUPRANTAMŲ ŽODŽIŲ ŽODYNĖLIS APYSAKAI
Vienu gerai žinomų bypnotizmo
-VĖLIAVOS AKYVAI2DOJE."
taip gerai žinomas Amerikos pakraščiais!
Liuką—Skylė, por kurią denis susijungia su laivo
vartotojų
prie ligonių gydymo yra
viduriu.
Žmogus, kurisai stovi prieš mane, suteiks man Akumuliatorius—Prietaisa, kurioje snrenkama
I)r. Ileldring-Fabririus. Jisai saelektra
vėlesniam vartojimui.
žinių apie tai, ką aš noriu žinoti. Aš atsimenu, kad
kosi pasekmingai tuom budu išBaterija—Kelios
elektros prietaisos, vienon krūvon suabu
ir
kalbėjo angliškai.
jisai grafas
dėtos.
gydęs daugel ligonių, kurių gydyAš skaitau jįjį laivo kapitonu.
Murinas— Nigeris.
mas kitiems

Liet. Adv.

aut jo kaklo esanti ^tūKuom Uosis toliaus maitvlovveen"
kad karšti saulės sis—nežinia.
rašalinis.

žmogus

žymiau-

su

Dr-ja
jei galima, šią subatą
Voistinu voskres! A'leliuja!
laikyti bendrą abiejų draugijų suX=X
sirinkimą ir pradėti praktiškąjį
Givalt!
Ir vėl "Lietuva," aną
darbą.
jaustųsi taip, kaip gydytojas nori. sykį, spustelėjo klerikalį guzikutį. Susirinkime dalyvavo
7 daktaVartojant šį budą ilgesnį ar trum- Iš to "Draugo" redakcijoje kilo rai.
pesnį laiką—sulyg reikalo— ligonis fajeras. Reik ten "pažaruos kamandos."
ilgainiu yra pagydomas.
"Birutės" vakarėlis.
Praeitą
X=X
Šisai aiškinimas toli gražu nėra
cdėldienj "Mildos" svetainėje bupilnas. Tačiaus minėtasai gydytoČigonas: Pania, ką nori, tą da- vo "Birutės" vakarėlis naujiems
nariams priimti. Nors formalio
jas yra pagydęs, kaip minėta aug- ryk, tik nemesk per tvorą.
šeiaus, daug.il ligonių. Tarp pagy"Draugas": Ką nori. tą sakyk, programo nebuvo, tačiaus trumpai kalbėjo Dr. Draugelis, "Birudytųjų skaitliaus yra bepročių, šir- tik nevadink mus klerikalais.
tes" prezidentas, ir "Birutės*' chodies liga sirgusių, įpuolusių visišX-X
kon nervų suirutėn, ncvirškinimu
Jurgis Spurgis ir Kipšas Įkalė ras patiekė dainą "Kur Bėga Sesergančių ir t.t. Nežiūrint ligų p. Živatkauskui paduosna po smai- š.ipč' ir ištrauką iš Petrausko opeUž tai Živatkauskas retės "Užburtas Kunigaikštis,"
įvairumo, Dr. Heldring Fabricius lą štiptą.
kuri rengiama šių metų Kalėdų
pasekmingai savo ligonius išgydęs. atsisėdo ant augšto kelmo ir sako:
Hypnotizmas ir jojo naudojimas "turėjo šieno galą, pasakysiu vėl antrą dieną, gruodžio 26 d., vaidinti šv. Jurgio parapijos svetaibei pilnas supratimas ir išaiški- iš galo."
nėje.
nimas yra dar, gąli sakyti, tiktai
x=x
Ponas
Platesnis
išsiUosis, rašydamas "felje- Svečių susirinko didelis būrys.
vystyklose.
jojo
ateičiai.
toną" apie Jurgį Spurgį, turbut. Vakarėlyje viešpatavo labai drauvystymas priklauso
buvo labai alkanas ir pairusiais ginga ir grynai lietuviška atmos-

695. Ar nuo saules
Mėnulis, nors sulygina"apdega?" Priprasta sakyti,
mai nedidelis, yra arti prie žemės,
"nuo saulės"

si.

pa-

nuo

riu kuno

mažas.

kilimai buva didžiausi ir

prelegento vardas,

Tolumus tarp šių dvie- nustatytas, kaip anglai vadina,
miestu
jų
yra ikj.'/j anglišku my- lietuviu prelegentų ''standard" supriklausys
iš kurio norinčiom draugitai
liu,
lamo
dakraujo spaudinio. Visos
yra apie 180 lietuvišku rašas,
lis yra smegenų valdomos. Kožna verstu. Visa tą tolį nuo vieno su- jos arba ir kolionijos galėtų pakuno dalis yra sujungta su sme- stojimo iki kitam minėtajai trau- Isirinkti sau prelegentus.
Nereinorint
k"tų,
kinis
tam
dvi
arba
kurie
surengti
tikrais
valandas,
paskaitas,
genimis
siūleliais,
prabėga j
bėgi net i šen ir ten, kad prelegenvadinasi nervais. Per šiuos nervus uo miuutu.
Traukinio

yra labai

ir todėl

tokiu

daranti

ir l!ri>tdl.

Kuno sveikumas

Tiuosavęs save, tai jisai yra užmigdomas. Ligonio omenis \ ra gyTodytojo valdžioje, ir šisai įkalba lipakilimas iki
goniui, kad tas taip manytų ir
kasdiena

momentų yra
25 minutonis.

Mat tuom laiku mėnulis yra
stovi ir
saulės ir žemės.
Taigi ir
tarp
Pastamėnulio ir saulės pritraukimas vei-

|gula plauna denį, o laivo užpakalyje
kalbasi du vyrai, kurių vienu
yra kapitonas,
rasai neišreiškia jokio
atsinusistebėjimo, mane pamatęs,
kurie retkarčiais ateina iš rytų, yra nepatogus,
ir galvos palenkimu nurodo į mane
vyrui, su kuriuom
žvelgiant į tai, kad męs kaip sykis plaukiame į rytus.
kalbasi.
jisai
Taciaus laivas greitai plaukia pirmyn, pakeldamas puŠisai antras vyras, kurio aš niekuomet
pirmiaus
tų ^debesius ir palikdamas užpakalyje savęs ilgą, pienesmiu matęs, yra apie penkiasdešimts
nuotą neišnykstančią juostą.
metij amžiaus,
i\c—nera jo- ir tamsus jojo plaukai yra išmarginti žilais ruožais.
Ar tai yra garu varoma jachta.
kio kamino dūmams. Ar šisai laivas yra varomas Jojo veido ruožai yra švelnų?, jojo akis žydrios, joelektros
akumuliartorių baterijos, kuri jo veido išraiška inteligentiška ir nevisai nemaloni.

los.

traukini

šiek-tiek vardė, antrašas, šakos, iš kurių
pasaulyje,
ilgesnę kelionę. Yra tai traukinis, teiktu paskaitas, ir paskaitų teisekančiai bėgiojanti- tarp miestu l'addington kimo išlygos.
Tokiu hudu hutu

telegrafo
ar
Kuo(dratai).
duo pradeda vėl kilti ir kjla, kol
met kraujas pradeda labai spausti
nepasiekia vėl augščiausio laipsnio
ant nervų, tai jisai sutrukdo jųjų
ir 1.1.
veikimą. Tuomet smegenis negaSekant tuos vandens kilimus ir
li jau liuosai susinešti su Įvairioslugimus, galima pastebėti, kad mis kuno dalimis. Tuomet žmojie diena iš dienos atsikartoja
Kad atitaisius reikalą,
laikrodžio teisingumu. Kiek lai- gus serga.
sumažinti
kraujo spauko patyrinėjus, galima pamatyti, reikalinga,
Tai
nervus.
galima atsiekkad jūrės kas 24 valandos pasie- dimą į
ti, įkalbant ligoniui, kad jisai užkia po 2 kartu augščiausiojo
mirštų apie viską, kas laiko jojo
savo laipsnio ir po 2 kartu žemiatiįtemptus, taip sakant, atsiojo. Nuo augščiausio vandens [nervus
savo. nervus, kad jie
liuosai
pakilimo iki žemiausiam jojo nu- jleistų
pasilsėti. Toksai paslugimui praeina daug-maž apie 6 galėtų pilnai
stovis
paprastai yra, kuovalandos. Laikotarpis taro dviejų silsėjimo
met žmogus ramiai miega.
Kuovandens pakilimų yra lygus bemet ligonis, taip sakant, yra paveik 12 valandų.
Tikras laikas

"

pirma nepastebėti ? Kokiu bildu šisai laivas juda.
Jojo buorės yra suvyniotos—nei colis drobės nėra ištiestas,—vėjas visiškai nuslūgęs, ir reti pūstelėjimai,

girti

tuoni.

-ame

koclčl

dugne?

jisai nesupranta

sumuša. Anglai gali pasi- legentai. Sulyg laiško, tame sukari jie turi greičiausj, rašė galėtu butu paduota kiekvie-

Anglija

reguliariai bėgiojantį

693. Kodęl jutės ):įla ir slunTiems-,'i kitęie šiek-tiek ilga?
Kapitonas pertraukia mane ženklu. Tasai ženkgiatis gyveno prie jūrių ar'™
las taėiaus padaryta ne
iš jųjų mandagesnį apsiėjimą.
man, bet arti stovintiems juvietų, kame upė įteka j jūres,
rininkams.
man
užrišti
teko
nebuvo
\ ienok ši kartą
pastebėti, kacl vanduo jūrių
bandyta
jiear
Jie
mane
už
ranku
man
Gryna
rankas
pagriebia
ir, neatkreipdami pakraščiais ir taipogi žemesnėje
kojas.
burną, nei surišti
nuo jųjų.
atydos
j
kurio
iš
piktą
aš negaliu sulai- upės dalyje nevisuomet yra viepasijudinimą,
manęs*g\lę pabėgti
ga jie atėmė
mane per liuką
kyti.
nugabena
žemyn laiptais. AŠ no ir to paties augštumo. Tam
iš mano j
f vieną valandėlę as buvau ištrauktas
kad laiptai yra tiesiog žemyn einančios ge- tikromis valandomis vanduo jūpastebiu,
buveinės ir pastumtas išilgai siauro praėjimo. Se- ležinės
kopėčios, kuriu apačioje iš dešinės ir iš kai- rėse pakjla ir metasi augštyn
kančiai, po mano kojomis suskambėjo geležiniai rės
yra keletas kajutų ir priešakyje laivo įgulos bu- upe iš jūrių. Pasiekęs tam tiklaiptai. Paskui šviežias oras papute mano veidan, veinė.
ro
augštumo, vanduo pradeda
ir aš godžiai juoni kvėpavau.
slūgti ir slunga, kol nepasiekia
Ar jie mano sugražinti
ir aš
atgal mane kalėjimąn žemiausios vietos. Paskui vanGalop jie nuėmė savo rankas nuo manęs,
skupasijaučiau esąs liuosas. Tuojau s aš nuplėšiau
durą nuo akių ir pradėjau žiūrėti aplink savęs.
saAš buvau ant laivo, kitrisai dideliu greitumu
savo nosim skyrė vandenį, palikdamas užpakalyje
vęs ilgą baltą juostą.
kad neparAš turėjau nusitverti lyninės virvės,
išbuvimui
šviesa
po
buvau
aš
apjakintas
puolus, ties
tamsoje.
valandas
visiškoje
aštuonias
ke'uriasdešimts
tuzinas
kiton
ir
apie
vienon
pusėn
Ant denio ėjo
veidais—labai
įvaivyrų su šiurkščiais, apdegintais
koprie
aš
priskirti
negalėjau
rus vyrų typai, kurių
kios nors vienos tautybės. Jie vargu atkreipė atydos

696. Kokioje šalyje traukiniai taliogas, kuriame hutu surašyt
greičiausi? Amerika giriasi savo i \ isi pasiekiamieji ir paskaitas liegreitais traukiniais. Tačiaus jąją tuviams sutinkantieji 'teikti pre-

spinduliai

yra karšti.

Kaip jau žinome, baltieji saulės
spinduliai susideda iš septyneriopos
spalvos spindulių. Krūvon sudėti,
šie įvairaspalviai spinduliai sudaro
tą saulės šviesos spalvą, kurią męs
matome.
Bet apart matomųjų
saulės spindulių, yra ir tokių -spindulių, kurių męs negalime matyti,
tačiaus,1 nežiūrint to, tų spindulių
veikmė daug kame apsireiškia.
Svarbiausiais tarp tų nematomųjų
spindulių yra vadinamieji ultra-violetiniai spinduliai, apie kuriuos
šiose skiltyse jau nekartą buvo
rašyta.

Štai šie ultra-violetiniai spinduliai ir yra skaitomi visa ko kaltininkais.
Atsitikimuose, kuomet
"saulė užmuša" žmogų arba gyvu-

lį, ištikrųjų atlieka tą 11c saulė ir
ne karštis, nei matomieji, bet šie
nematomieji ultra-violetiniai spinduliai.

(vėlių) nakčiai,
vakarą išr»uolė.

kuri tą

Vakarėlis labai gražiai

pavyko
publikai patiko.
Pabaldoje
jaunimas net nenoriai skirstėsi,
sakydamas, kad, "pertrumpas"
buvęs vakarėlis.
R.
ir

Tas mūsų

gerbiamas Dr. GaiAnglų kalbos pamokos uždyką.
galaitis, sprendžiant iš jo laiškų
Tie, kurie nori mokintis anglų
amerikiečiams, yra panašus ne tiek kalbos ir rašto ir
taipogi gauti saĮ gaigalą, kiek į tikrą vokišką are- 'vo
pilietybės
popieras,
gali visa tai
lįj gyti uždyką. Pradedant lapkriX-X
čio mėnesio pradžia, žemiaus nuTie socialistai tikri laidokai!
rodytose vietose
Apvaikščiojo savo io-mctinį jubi- kalbos ir rašto atidaryta anglų
kuriose
lėjų, o į vaišes nepakvietė nei sa- mokslas teikiamaaiokyklos,
uždyką.
vo
gimdytojų—Dr. Šliupo su Sir4139 So. Ashland av., mokoma
vydu. Nedėkingi vaikai!
ir

pirmadienių

Blogai

X=X
karais.
mano, kas mano, kad tas
Cornell

ketvirtadienių

va-

Scjuare, 51 st ir \Y00d
musij "Darbininkas" vra prastas
gat., pirmadieniais ir trečiadiedarbininkas.
Jis pasirodo fain niais.
klerikališkatne
amate.
specialistas
Davis Squarc, 44 gat. ir MarshX=X
tield avc., pirmadieniais ir ketvir"Darbininko" redaktorius vadina
tadieniais.
"Ateities" redaktorių mokytu loSlierman Park, 52 ir Loomis
tynišku žodžiu "liomo novus," kas
got., antradieniais ir penktadieišeina, kaip žmogiškai amerikane- niais.
kai pasakytum, "grinorius." Kad
Chase House, 543 W.
43 gat.,
tave bala!
Šilučius šiauriu šiautrečiadieniais ir šeštadieniais.
čium vadina... Xcs uvožoju, kad
Mark White StĮiiare,
29 ir ilaljiedu abudu yra dar "grinoiiai" sted gat.,
antradieniais ir ketviršitame mušu kontre!
tadieniais.

Vasarą vidurdienyje, kuomet
spinduliai krinta ant žemės
Jurgis Spurgis. I 4758 Marshficld av.,
stačiaus, daugiaus tų ultra-violetipirmadieniais ir ketvirtadieniais.
nių spindulių pasiekia žemės pavir4854 Tliroop gat., pirmadieniais
šiaus, nes saulės šviesai reikia perir ketvirtadieniais.
eiti per mažesnį sluogsnį oro. Vakare arba' išryto saulės spinduFellv>wship Ilouse 831—33rd
Mokoma antradienio ir
liams, įstrižai puolant, reikia per- Svarbaus reikalo pradžia. Šios Place.
eiti per didesnį oro sluogsnį, ku- savaitės utarninke Dr. K. Drau- penktadienio vakarais.
Visose
risai sulaiko daugiau ultra-violeti- gelio bute laikyta Liet. Daktaru
augšeiaus pažymėtose
vietose
pamokos prasideda n n ronių spindulių. Žiemą tose vieto- Dr-jos susirinkimas, kuriame duota pradžia darbui,
se, kuriose męs gyvename, saulės
galinčiam tu- dy oinis dienomis 7:15 vai. vakarėti svarbias pasekmes visai Ame- re. Šiose mokyklose galima
spinduliai taipogi puola įstrižai.
pradėti nuo pat pradžios ir
Todėl-žiemą žmogus "apdega sau- rikos lietuvių visuomenei. Reitaipogi
kalas liečia paskaitų sutvarkymą įgyti ir tolimesnį anglu kalbos ir
le" daug mažiaus.
Susirinkime
buvo
perskaitytas rastos mokslą. Mokykla taipogi
Šie ultra-violetiniai
spinduliai prisiųstas Dr-jai
laiškas, kuriame parūpina pilietybe? popteras tiems,
prasi smerkia taipogi ir per debe- raginta
kad kurie turi teise ir
sutvarkyti
saulės

VIETINES ŽINIOS,

nori jąsias į^yti.
paskaitas,
sius, kurie juos tiktai išdalies su- užkirtus
kelią Įvairiems, dabar Visa tai, kaip augšeiaus jau nurolaiko. Todėl vasaros laiku žmopo Amerikos lietuvių kolionijas dyta, yra visiškai
u/dyką.
gus gali apdegti saule, jeigu ir nė- besišvaistantiems
pseud-.
Kiekvienas norintis

(-preleprivalėtu pakurių veikimo pasekme sinaudoti šia proga.
yra tiktai mažesniame laipsnyje.
žmonių
tvirkinimas.
Taigi ir be' saulės žmogus "ap- Laiške paduota mintis, kad
butų Pati apleido. Nesenai Jonas
7
gydytojams nepasise- degs,"
paruoštas tani tikras surašas-ka- Meilis apsivedė ir
apsigyveno prie
ra

giedros.

Apdegintas, žinoma,

gentams,
tik
yra

>

Pajieškau savo., draugo Gabrieliaus
1*T34 S o. Canal st. Tačiaus jojo
Levišaucko, piriniaus gyveno \Vaterlaimikis
višeimyniškas
pasirodė
bury, C'onn. Jisai pats, ar kas jj ži
sai nekokis. Praeitą subatą jojo notp. meldžiu
sekančiu
pranerti

pati Leonora apleido ji j j, sakoma,
su meilužiu, kurijai laike
vestuvių
daug šokęs su Leonora. Jauna ve
dis labai apgailestauja pačios išnykimą. Jisai negalįs suprasti, kodėl pati prasišalino nuo jojo, nes.
kaip Jonas vieno vietinio angliško
laikraščio reporteriui sakęsis. jisai
savo pačiulę kasdien bučiuodavęs
po 20 kartų. Kaip jinai po tam
galėjo jįjį apleisti! Liūdnas dabar Jonas ir j ieško savo jaunosios
pačios su jos meilužiu.

DIDŽI AUSIS PIGUMAS.

Parsiduoda du nūuji mūriniai namai
po 3 pagyvenimus, pigini ir ant labai
serų stygų. Kas turi mažai pinigų ir
i nori pirki i
namą, gali nupirkti su

ant-

rašu :
Konst
2014 Peoria sf.,

Rimkus.

mažu įmokėjimu,
111. moka pali randa.

Skaudėjimai

likusią sumą išRaudos atneša daugiaus negu $80.00 j mėnesį, geroje ir

Chicago,

ir šonuose greitai

Žadama tartis apie besiartinančius centro valdybos rinki-

TMD. susirinkimas.
čią subatą, lapkriČo 6 d.,

šaukti

su

prakalbomis.
atsilankyti.

kviečiami

dyką.

sekančiu

savo dieninio darbo.
Nereikia turėti kapitalo nei vieno cento,
tiktai savo laiką naudoti, ir atrasi, kad
vakarais ir nedėldieniais su bizniu už-

adresu:

į.ris metus;
'matyt, kas

Ant Purdavimo.

ž me

duodama jums proga pagalima padaryti su musų

Kalifornijoje;

visa

Parsiduoda:—štoras dėlei
Visi yra ne- ko ligos; atsikaukti:
Ravendale Cal. M.
J. Tikalsky,
Įžanga už2058 Lo\ve ave.,
Chicago, 111. Colonization Agent.
E

Apgarsinimai.
VAISTŲ

lyguma; daug

Į vandens; geri javai; jums bus suteiktvorlnis dratas uždykų.
savinin- ta medžio;
Rašyk j: Neveda Cal. Oregon

X

T

R

Kelson,

Ry—J|

General

DYKAI.

A

Atvirutės ir popieros groraatoms račerne ir visais bučernei reikalingais šyti su paveikslėliais—Lietuva ir lietuviai nukentėjusieji nuo karės šaudaiktais. Labai gražus štoras ii* gerokiasi nuo Amerikos lietuviu pagelbos.
je lietuviu ir lenku apgyventoje vietoTaigi prisiųsk 3 viencentines marje. Atsišaukti j A. 0!szewskio Banką.
kes dėl prisiuntimo kaštų, o apturėsi
Parsiduoda

PAVYZDINGAS

leidžiant

Nuo $5.00 iki $G0 už akrą—žemė
Jonas Meilins,
1134 So. ('anai st.,
Chicago, 111. parduodama apsigyvenantiems; 30 ine
|tu išmokėjimui—jokio įmokėjimo per

nio veikimo dabar To\vn of Lake
gyvuojančią kuopą. Susirinkimas
bus

medinis

namas

su

bu-

gailestingu atviručiu

ir popieru.
Adresuok taip:
sinei, 7 sėdynių, už labai prieinamą
The Lithuanian Nation Agency,
ar makainą, todėl lietuviai pasinaudokite 8 Vine St.,
Montello, Mass.
proga.
MAGIC SCHOOL,
Stanislovas Šimkus

PRIRENGIMAS.

Parsiduoda:

Prirengiant vaicUt, daug

automobilius

(Limou-

žai, męs turime turėti omenyje,
kad

pirmiausiu dalyku yra Imtinai;
parinkti geriausias sudėtines da 8739 Commercial av. So. Chicago, III.
lis, paskui, dirbti visiškai švariose!
PARSIDUODA SALIUNAS
aplinkybėse, turėti laboratoriją, ku- 1501 Wentwcrth Ave.,
ri butų aprūpinta vėliausiais išChicago Hcights. III.
Gerai išdirtas biznis. Parsiduoda iš
radimai-; turėti gerą ir išmėgintą
Savininkas
priežasties tėvo mirties.
formulą ir turėti pasamdžius lab- nori -važiuoti ant ūkės. Adresas:
Joft Rudovvick,
jausiai patyrusius ir visiškai pasi-|

Ar nori
buti
Ar
nori
magiku?
dirbti teatruose?
Tai mokykis magijos, yra lengva išmokti. Dykai pirma
lekcija ir magijos štuka, tik prisiųskite 25c. už prisiuntimo išlaidas.
Gausite didolj magijos katallogą ir paaiškinimo. kiek kainuos mokslas.
Su pirma magijos štuka ir lekcija

jau galėsi padaryti didelę nuostabą
(stebuklus) tarp žmonių. Kitos mo1501 \Vcntworth Avo.,
tikėtinus darbininkus.
Tokiu tai I
teris misija, kad tu turi velniu.
111.
Chicago Heights,
J. STANKUS,
budu Trinerio Amerikoniškas Kar42 Vine st.,
Montello, Mass.
Parduodama:—salinnas geroj vietaus Vyno Elixiras yra sutaiso I
ir lenku apgyventoj; tik
toj,
lietuvių
mas.
Tas
didele šios
i

paaiškina
sutaiso* veikmę j virškinimo organus.
Taip žolės, taip vynas, ką
vartojamas šioje sutaisoje, turi
pereiti per aštrų analizą ir turi
buti rasta tobuliame stovyje pirm,
negu vartojant.
Jisai paskatina
organus dirbti, ^Jiuoauoja užkictčjlnią ir su juon*. surištas ligas,
reguliuoja apetitą, priduoda naujos energijos. Kaina $f.oo. Aptiekosc.
Jos. Trincr, Manufaeturer. i 533--1339 S. Ashland ave.

"DRAUGAS"

3 blokai nuo Nauju Crane Co. Dirbtuvių.
Priežastis pardavimo: turiu du

jietu ių Katalikų Savaitinis Laikraštis
"Draugo" sandarbininkų skaičiuje
bizniu, tai vieną turiu paleisti. Atsiyra rimčiausieji ir žymiausieji lietugaukit tiesiog prie savininko:
Jame pavių veikėjai i: rašytojai.
Jos. Manikas,
duodama daug žinių iš draugijų ir vi2900 W. 40th st.,
Chicago, 111. suomenės
judėjimo. Visi dienos klausimai yra svarstomi rimtai ir teisin2
bobutės
Reikalaujama:—senos
gai.
vaiku
Prašau atsiliepti
dabojimui.
Prenumerata Amerikoje $2.00 meper laišką, jeigu kur tokia randasi,
tams, $1.00 pusei metų. Kitose šalysekančiu adresu:
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų.
J. Maezer,
Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu-

Cleveland,

12504 Poreęt ave.,

O.

meris veltui.
Adresuokite:
DRAUGAS PU3LISHING CO.
1800 W. 46th St.,
Chicago, III.

No. 58.
Parsiduoda geriausios biz
nio propertės ant kampo svarbiausiu

PILNAI DARBO VISIEMS.
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su macais iškaščiais gali išmokti gerą. amatų; kur tik tinka ten gali darbų tuIšrėti ir buti pats ant savęs ponu.
mokęs barzdaskutystės, busi liuosaa

Jeięu jums reikalinga
trynimui

no

gijos skaudėjimuose, tai pabandykite Triner's Liniment'ę. Kaina 25 ir
50c., su pačios apmokė ji,niu

35 ir 60c.

iPajieškojirnaž

giausia

visoj

Laukuvos
«

[Jokšai

parap., Baublių kai
Kas
kaip Amerikoje.
jis pjts, meldžiu atsišaukti

motai

žino jj, ;:r
adresu:

S.
Box 70,

Novickis,
Bush, 111.

Rašykite—o

gausite

lietuviais. Atsišaukit i
visas smulkmenas dovanai.
NossoA. Olszewckio Banką,
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani3252 So. Halsted St.,
Chicago, III. euring Mokykla, 1202 Penn ave., PittsSeniausi ir atsakančiausl
burg, Pa.
Pasiklausk žiAtydj—Biznieriams—Parsiduoda dė- mokykla apielinkėje.
lei iigos pirmos kliasos niėsinyčia ir nančių.
Męs duodame visokius darbus Jų
Ivieno atigšto namas naujojo lietuvių
Yra vietos prosernems. Jieškantiems.
koiionijoje.

išmintingas pasiūlymas

reumatizmo, neuralgijos, išsinarini-

ir

Linimentas ištirto gerumo.

gėlimo.

25 ir 50 c.

CO.,

Prti sai mokinasi

j

Prusa:

3

sių

[Severos Gydanti Mostls]
vartojama. Kaina 25c.

Neriogsokimc

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

kurie

beklausydami desperatiškų prakalbų.

saldus

Kad buti sveiku, reikia anksti
gulti, anksti kelti, ir
atsikėlus padirbėti, ar pasivaikščioti
taip, kaip Prusa;
daro, tada bus pusryčiai gardus, pilvas sveikas, nereiks gyduolių.
Darbas dirbsis lengvai ir smagiai
ir uždirbti pinigai bus čieli.

2

kaip
bučkis."

—

4 s u s,
ii m u s.

Jei uždirbti pinigai tau neskelsia, negali jų užčėdyti
kaip kiti, tai pirk namą, tada vieton mėtyti pinigus
piknikuose, baliuose ir kitoms tuštenybėms, mokėsi
juos už savo namą ir po kelių metų turėsi jį pilnai
išmokėtu taip, kaip kiti turi.
4
Ret, kad tavo pirktas namas tau
apsimokėtų, tai
pirk jį geroje biznio vietoje taip, kaip Prusai daro.
Geriausia biznio vieta yra Bridgeportas, svarbiausia biznio gatvė
yra Ilalsted 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
kainos žymiai pakils, ir kas pasiskubins dabar nusipirkti, tas pasipelnys.
Męs turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis
kainomis, ant Ilalsted ir aplinkui, ir parduodame lengvesnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito
galėtumėte
•pirkti.
i
3

J ų s
ištraukite'
Itlčtinę iš \Vil-l
liso pypkės, idant \
padaryti ja taip
švaria, kaip švilpinę; tas padaro
sanitariška
j:>
pypke ir išrišo
tauakos

kan-

džiojimo jūsų liežuvio,
niėtinč yra padaryti iš
gryno aluminumo, todėl
yra bc skonies ir nerūNiekuomet negali
dija.
sugesti.
Jijs pamjiisite Willis
Pypkę, nes yra tai
paranki, atigšto laipsnio
rrench Brinr Pypkė su kictaus g u m o kotuku. padarytu moksliškaines duos tau gers

patarnavimu.

iiaukdaugiausia pasilinksminimo iš savo
ir naudok šita stebėtini) pypk?—
'.■iena.', neduos tau to. Ten yra pakulis rukymo
skirtumo gardumyne, kuomet jųs naudojate \Yillis Pypkė ir pre'/č tik 55c. ,Męs gv-arantuojame absoliutinki)
užganOdinima, arba
pinigus Brūžiname.

tabakas

Prekė
55c
(Ratdjr

fot

Cletaiic);;:

:

Žemiaus Paduodame Tiktai Keletą iš du.
39

Steliuok Willis Pypkę šiądien ant
mūsų atsakomybės, nes męs gvarantuojame kiekvieną
pypkę, jog bus užganėdinanti!
THE NVILIJS PIPE CO.,
33! Fourth Avenue,

Aš

pasiuskit

įdedu 55c

man

nenorėsiu

Dept. 28,

Willis,o

40

(2bfSon?yaoASipt

už

Užpatentuotą

Pypkes, jųs tuojaus sugrąžinsite

Vardas

kuriuos tuojau
Pypkę. Jei aš
man

pinigus.

1 augšto mūrinis namas, 2 fliatai po 4 ruimus,
basementas, porčiai, gazas, ueša randos $25.00, ant
Union av., arti 32-ros gat. Kaina
$2,800
3

augštų

mūrinis namas ir

basementas;

3 fliatai

po 6 ruimus, toiletai, maudyklės, gazas; barnia atneša randos $12, išviso atneša randos $68.00, ant
Union ave., arti 31-mos gat.
Kaina
$7,000
41

2 augštų mūrinis namas, 4 fliatai po 4 ruimus,
akmens fundamentas, ueša landos $50.00, ant
Union ave., arti 32-ros gat. Kaina
$5,000

42

2 augštų medinis namas, neša randos $33.00, ant
Union ave., arti 33-čios gat. Kaina
$2,500

43

3

Ne\v York

!

augštų

mūrinis

namas,

3

fliatai

ruimus,

C

po

maudyklės, toiletai, naujas pliumbingas, didelis
basementas, 10 metų senas namas, neša randos
$60.00, aut Union av., arti 33-čios gat. Kaina. .$7.500

—

44

45

Pašaro Malimui

Chicago,

III.

L.

JOSEPH J.
B. 706,
*\»

Kl£lS»
Bcntleyville,1

Pa.

JOS. KARPIS
ant 32-ros ir Halated st. užlaiko švaru saiiuną, čystą užkandį ir gerus
gėrimus.
čia pakeleiviai 0auna nakvynę.

NATIONAL BUFFET
3200 So. Halsted St., Chicago, 111.
TEL. OROVER 4429

2 augštų

mūrinis namas, akmens

frontas, 2 flia-

ruimus, toiletai, maudyklės,

gazas,

štymų

šildoma, didelė barnia neša randos $5 j mėnesi,
išviso namas neša randos $65.00, auf Union ave.,
arti 33-čios gat.
Kaina
$7,000
4G

2

augštų

modiuis namas, 3 fliatai: vienas 7
ruimų,
4 ruimų ir trečias 3 ruimų.
4 ruimų namas užpakalyje, gazas;
neša randos $37.00, ant
Union ave., arti 34-tos gat. Kaina
antras

$3,000

49

WON HICHEST

AWARD

VaNCISCO

SAN
rXPOSITION

buselip—tik du
IŠLEISKITE
pašaro,sumąlimui INTERNATIONAL girnomis.
Suskaičiuokite jūsų pelną

ant

centu—

D«crixg

medinis namas,
randos $30.00; ant

gat.

Kaina

2 vienodi 3

2

fliatai

Ur.ion

po

av.,

tiktai

augštų

ruimus,

5
arti

44-tos
S3.oon

murini namai po 3 fliatus kiek-

50

2 augštu mūrinis namas, 2 fliatai
po 8 ruimus.
Maudykle, toiletai, gazas; neča randos $42.00;
ant Calumet av., arti 36-tos
gat., prie gražaus
bulvaro.
Kaina tiktai
$3,800

51

2 augštų medinis namas, 4 fliatai
po 4 ruimus,
basementas, toiletai, gazas, neša randos $40.00;
ant

keletu

USA
MUw*iAee

3

Kaina

$3,500

augštų

mūrinis namas, 3 fliats.*: vienas 4
ruiir du po 5 ruimus, akmeni
fundamentas, neša
randos $37.00, ant Lo\ve
ave., arti 32-ros gat.
Kaina tiktai
mu

(Ucorporated)

McCormick

Einerald av., arti 34-tos gat.

52

savaičių

International Harvester Compony of America
Cknpia

augštų

neša

šių dalykų;

greičiau.
Pasidauginimas pieno iš karvių.
Sustiprėjimas 'arklių darbui.
Prie jusų. International pašaro girnų paimkite inžina
MOGUL
ar TITAN,
sukama; žemo laipsnio kerosimi, šita pačedi spėka sumals kaštus %aliko ir kitų ūkės darbų.
į
International pašaro girnos rųšies B yra tam
tyčia. pritaikintos nekultų kukuruzų malimui.
Jos yra tr'ojopo didumo su G,"
8" ir 10" plytomis.
Girnos rųšies C yra paskirtos
Smulkių javų
malimui, avižoms, kviečiams, iškultiems kukuruzams ir t.t. Girnos
D
rųšies
yra paskirtos stambiam malimui, kaip va
nehikštentų kukuruzų, Kaffir kukuruzų galvose ir t.t., ir padarytos su 8' ir 10"
didumo plytomis.
Smulkesnius paaiškinimus apie International pašaro
girnas ir
I H C kerosino inžinus ir anų
ypatybes rasite- knygutėse,* kurias
męs mielai atsiųsime. Rašykite pareikalavimus.

CHICAGO

2

viename, kiekvienas fliatas turi po 5 gražius ruimus, toiletai, gazas, neša randos $90.00;
ant
Emerald av., arti 32-ros gav.
Kaina už abudu $10,000
Atskirai už vieną kaina
$ 5,200

Sučėdijimas ketvirtadalio grudų pašarui.
Sučėdijimas visu sėlenų ir stagarų.
Sučėdijimas daugelo valandų darl)o.
Nupenėjiinas jaučių ir meitėliu pardavimui

Kas reikalaujat?
Gero kišeninio peilio su vardu, pravarde ir adresu ant
kriaunių ir su fotografija, kokia kas
tik norėsit; tai prisiųskU dvi stampas
po 2 centus, tai gausit peilių, Britvu
ir visokiu daiktu kataiiogą.

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

tai po 6

International Girnos

du centu ant

a.,

LIETUVOS APTIEKA.

III.

kuriuose nmsų

nualino savo protą ir fiziškas spėkas
girtuokliaudami. arba beskaitydami desperatiškus raštus, ar

"Taip

gumų gyvenimo tojs apielinkėje, paskutinę darbo vietą, kaip ilgai tenai
dirbote ir 1.1.
Rašykite antrašu:

Męs žinome, J.ad lietuvė-* moterjs dažnai nusiskundžia. negalinčios gaut norimtj žolii)-vai?tij Amerikoje. Atsišaukite pas mtn, gausite vi*k.-|; ioliij, lašt} ir visko. ko jt}3
Męs labai atsargiai išpilUome Lietuvos daktarų receptus.
negaunate anglį) aptickose.
Duodame rodąs. Rnšant pas mus, prisiųskite 2c markę.

Chicago,

taip, kaip
saliunuose,

per naktis

darbą, amatą ar bizni. Sveikam žmogui, mogeresnį darbą, Air. rikoje visur duris atidarytos ir gausus uždarbiai laukia. Vargas tik tiems,

Į

Provizorius F. A. JUOZAPAITIS

gražiau-

kančiam

v

Klausymu

ir

resni

Yra Tai Stebetina.

<!

didžiausių biznių

sveikata ir pinigai dyla, l>et vakarais
perskaityme
knygelę ar laikraštį, iš kurio galima pasimokinti, kaip
užlaikyti geroje tvarkoje sveikatą ir išmokti ge-

i

20-to Šimtmečio Didžiausis Pypkės Išradimas.

sausus

Chięagoje.

Ir geriausios farmos,
geriausiai Įgyventos yra Prūsų
rankose. Už tai ir visa
Europa .šiądieninėje karėj*
neįstengia Prūsų sumušti.
Todėl ir męs, lietuviai,
jeigu norime b u t i sveiki,
turtingi i'r galingi, darykime
Prusai daro.
1

gaunate,

savininkais

yra

namų

4

l

Rapids, Iowa.

Visiškai skirtinga nuo vistj, kurias jųs matėte
pi'iniau. Yra tai, ko jus norite idant pilnai užsiganSdintute "rūkymo valandoj."
Ji duoda dailius,
švelnius ir sausus durnus, kurie
yra drauge ;a!ti ir
malonus. Nėra užsikimšimo, nėra gargaliavimo arba
plerpimo su šia Pypke—nėra baimės dėlei nieotino arba atsidavimo, nes \ V i 11 i s
l'ypkės yra liygiciv <kos ir
sveikatingos.
Vra tai Patentuota \ViIlis lilėtinė, kuri
padarč
visa tai galimu—geriausia
Pypkės didėja, kuri buvo
kuomet nor< išrasta,
lllėtinc surenka visa tabakos
skystimą, nikotinu ir tabakos dulkes—nei viena
jų
nedasigaus į tavo burną; lilėtinė taip-gi sugeria visą
karšti, todėl iiw

Prusai yra ga-

Ivur tik randasi geresnė bizniui vieta, ten pirmutiniai Prusai
užperka propertes
ir įsteigia biznius.

SEVERA'S
Heallng Olntment

Cedar

ir biznio.

amatu

blausiais mechanikais, furmonais ir superintendentais
visuose fabrikuose, it- diduma
fabrikų yra Prūsų
rankose.

■į

Sevcros preparacijos visur parduodama, pas visus
aptiekininkus.
žiūrėk, kad butŲ Sevoros, neimk kitokių. Jei
tai
jūsų aptiekininkas neturi,
kreipkitės tiesiog paa

W. F. SEVERĄ

pinigų.

12
I

mai, spaugai, karbunkulai arba nudegimui,
apdonusiplikinimil,
gimai greitai pagįja,
kuomet

'darbštus,

Telefonas Yards 551 ir 155

't.,

mėšlungio, skaudėjimo

►

Žaizdos, IS2S5;
bkaudėjiįsisenėjusi

pasižeidimo, ištinimo, ištinusių
gyslų, sustingusių sąnarių ir raumenų,

Į

|

čia lokalius skausmus
tirbr, gėlimu6."

mo,

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

i

47

Anton Prazsky,
Gero vyro, kurisai mokėtų lietuEnif rald ave.,
Chicago, UI. viškai skaityti ir rašyti. Turi buti
energiškas, smarkuš, turėParciduoda pigiai:—6 ruimu medi- ti
gerų pažintj tarp savo apielinkės
nis namas, cementinis pamatas, eleklietuvių, ypač biznierių. Darbas vatriką, šiltas vanduo ir visi kiti page karais.
Geras uždarbis.
Tpri gyrinlmai.
Atsišaukite pas savininku
venti Chicagoje, apielinkėje Kerfoot
Krank Monahan.
ir Vincennes aves.
6912 Rockvvell st.,
Chicago, UI.
Atsiliepkite tiktai per laišką, paArti lietuviškos bažnyčios.
duodami pilnas informacijas apie il-

Gyveninio telefonas lJrover 778t.

rekomenduojamas lokaliam
vartojimui prie

yra

\

I

REIKALAUJAMA

Pajleškau pusbrolio Vinemto Jomtinto. paeina iš Kauno gub., Teisiu
pav., Laukuvos pjrap., Rinku kaimo.
Parsiduoda: dėlei silpnos sveikatos
5 metai kaip Amerikoje, pirmiau gy- esu
priverstas parduoti savo dali
veno Chcagcjo.
Meldžiu pranešti ad- !(vieiii> pus?) saliuno biznio.
Biznis
resu:
yra 20 metų senas ir gerai apmokaMr. S. Novickis,
mas.
Pardtfo'du pigiai.
Atsišaukite
Box 70,
Bush, III. po No. 3159 So. Halstcd st., Chicago,
111.
Pajieškau giminaičių Ludvikcs Šidlauskaitės iš Pasmllgio, taipgi VaclcParsiduoda:—už
prieinamą kainę
vo Kavaliarrko Iš Kuršėnų miestelio, valgomų
daiktu sankrova (buCernė)
abudu paeina iš Kauno gnb., Kuršėnų su dviem arkliais ir vežimu.
Biznis
parapijos. Yra reikalas. Meldžiu at- yra išdirbtas per 10 nfetų 'irštai liesišaukti finom adresu.
tuviu ir lenkų apgyventoj vietoj. Dėl
Mikdlas Gotautas,
artesnių žinių kreiptis antrašu:
1322 So. American st.,
Jurgaitis Ir Kraujalis,
Roseland, 111.
Pliiladelphia, Pa. 1071" Michigan ave.,

3601 S. H Isted s t., Cor. 36

Jis

!

gerinu-

nebus

Pajieskau draugo Alexsndn> Kaminsko. paeina iš Kauno gub., Tettių 2836
mo.

pasaulyj.

su

atmestas.

pav.,

[Severo Gotiurdilkas Aliejus]

buti}

sia išbandyti.
Aft henri žia-i
t r)
gyduolę ir
ska'.dvjimai iSnyko. A S
sakau, jog tas taipgi
gerai del skaudėjimų kojose, ir galiu rekomenduoti tiems, kurie ken-

Daro.

A dresas

gatvių,

Melrose
Park, 111.
Naujas
didels mūrinis namas su saliunu, didelė ir graži salė tinkama geriausiems
baliams ir teatrams ir su gyvenimo
vaisto kū- ruimais. Savininkas išvažiuoja kitur
reumatizmo ir neural- ir todėl parduoda pigiai ir ant lengvų
išmokesčių. Biznis yra daromas dau-

Chicago.

Gothard Oil.

o męs pasiųsime tamstai pilną išaiškinimą
lietuviškai, dykai ir sykiu pamokinimą,
kaip yra galima pradėti biznį vesti vakarais, iš
darbo sugrįžus, nedėldieniais ir
taip
liuosu laiku iki biznis išsidirbs, neap-

pelnysi greitu laiku trigubai daugiau
plaukai tamsiai šviesus, veidas čystaa, negu savo sunkiu darbu. Adresuokit:
Asst. Manager,
gelsvas, vieną viršutini dantį turi
Ateinan- auksini. Kas man apie ją praneš, iRoom 35,
156 N.. .La Salle St.,
*'
Chicagor, UI.
Meldžiu atsip. Bicr- gaus dovanu $25.00.

iinskio svetainėje, 4602 So. Paulina st.. rengiama viešas TMD.
susirinkimas. Tikslu yra atgaivinti,
padidinti ir paskatinti prie uoles-

"Mnn fVaiulPji strėir šonai ilgiau, kaip
per penkis metus. Bnndžian vlEokius gydymus
ir viskrts būro veltui,
l'asku!
n5
radau
Severą'* almanac'ii ir radau, jog Severu'b Go-

tliard Oil

bizniu.
Rašyk į mus,

pradžia. "Lietuvių Teatras," pradėjęs veikti praeitą subatą, turi pasekmingą pradžią.
Žmonių atsilankė subatoje ir nedėlioję pastebėtinai daug. Teatre
tiesiog buvo stoka vietos. N'edėlioj Pajieškau savo pačios Leonoros Meilenies, po tėvais Kunikaitės, kuri maprogratnas pervaryta septynis kar- ne apleido spalio (Oct.) 30 d. 1915 m.
tus.
Jeigu tikėti atsilankiusiems, j Ji paeina iš Kauno gub., Telšių pav.,
Laukuvos miestelio; augščio 5 pėdu,
jisai gerai pavykęs.
Gera

|! Darykite Teip Kaip Prusai

nos

Daugelis iš tamstų pažįstamų ir
(draugų, katrie sykiu su tamsta atvažiavo iš seno k rajaus, liko turtingais
be sunkaus darbo, užsiimdami kokiu

31-mąjį seimą.

ir

irt

šė:

prašalinami vartojant

j3252

nėje.

Plac-

Gtephan

Marietta, N.
Y., šitaip mums lako

o

Pajieškau Jono Kisilaucko. Perno- gražioje
vietoje, lietuvių apgyventa.
vos vol., Pagiegala
sodž., Panevėžio Neperleiskite progos.
Kreipkitės į
pav., Kauno gub.
Prašau atsišaukti
A. OLSZEVVSKIC
BANKĄ,
adresu:
So. Halsted St.,
Chicago, III.
Kazimieras \Vasiliauckas,
1580 E. 27th st.,
Cleveland. O.
SPECIALIS FARMŲ BARGF.N AS.
40 akrų su nauju 3
kambarių namu,
3 akrai nuvalyti, gera
žemė, 2 mylios
nuo
miesto.
Kaina ^1,100, išlygos:
$300 jmokėti, reštas lengvais išmokėjimai.
Mfs taipgi turime kelias ukes
po 40 akrų nepagerintos žemės
po
$800, išlygos: $50 įmokėti ir reštas po
$5 j mėnesį. Pirkikains męs apmokaL
r»
me geležinkelio
tikietą. Pirk tiesiog
iš savininkų.
Rašyk ar kreipkis antį SLA. II Apskričio suvažiavirašu:
mas.
Lapkričio 28 d. SLA. JI
GRIMMER LAND COMPANY,
atstosavo
kuopų
Apskritis rengia
;1263 N. Paulina St., Cor. of Milvvaukee
vų suvažiavimą "Aušros" svetaiAve„ Chicago, III.

mus

Mr.

Strėnose

Oiborte

PL&0

$4,000

53

3

augštų

mūrinis namas ir

basementas,

6 Hiatai

po 4 ruimus, toileta',
ga^s, naujas namas, geriausiame padėjime, neša
randos $74.00, ant
Union ave., arti 34-tcs
c-t.
Kaina
$8,200

A. Olszewskio
3252 So. Hahted St.

Bankoje
Chicago

BARGANAS UŽ $1,800.00.

(mokėk $500,
kėjimo.
Patjs

likusius

o

išmo-

ant

I

gyvenkite pirmame
fliate ir imkite randą už antrą HiaPuiki ant dvlcji) pagyvenimu
tą.
medinį stubn.
Vienas fliataa turi
ti kair. barius, o kitas fliatas Miri 4
kamtymus. Gražus, ilgas lotas ant j
38-toa gat. tarp IJalsted ir Auburn/av.
Olszewskio Bankas.
KAIP

'Teleskopai

150

LIGONIO

ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGUII PRIE

lietuviai

Visi

.Tol

Atvažiuot iš Lietuvos

City.

kurisal mokėtų lietuvilkai skaityti ir rašyti. Turi buti
darbštus, energiškas, smarkus, turėti gerų pažintj tarp savo apielinkės
lietuviu, ypač biznierių. Darbas vaTuri gyGeras uždarbis.
karais.
venti Chicagoje, apielinkėje 46th st.
vyro,

gradą

ima tik

13
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rv
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"LIETUVOS"

*'

3252 So. Halsted St

'^'Chicigo.

No..£117.

Rašomos Mašinos.
nos

fa*Šornosii»s
(t y p e w r i

"New

mašit e r s)

American"

už

tą, pigia ir gerą rašomoj* njašiną, tai pirk

*liew American,"

']fįr*1jįilp gražiai,

CiEKA PROGA!
Ormatika antrlnkoikalb^it v

kytisbe moky tojo(apdaryta)$ t .00
mokyto15b

—

Naujas Budas mokytis rašyti b9

Kataliogį rašomųjų
fflaljnij'jf1 visokių knvJ

mokytojo

order, tai jęaui

vLjh

4

kDygesUOc. pigiau.

ir

o,

adresuokite

So.

Haiated

'T"

perkant kelias mašinas, duodam
gerą
Šitaip:

Lietuva publishing
,5252

*»**•

*>

perkupčiai.

Reikalaudami

KasntsiųsiSkirpfs šitą apgarai"Lietuvos" ir ŠI.00 p.jf
mmri Iš

mon'ey

u/.(iyKą.

yiloiuucmuie

~

co.,

str.,

Chicagc,

|||,

L\ Mikolainis
New York Ji t y

B<ox 62

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!
Męs

neesame bankieriai, bet męs
gvarantuojame Tamstai sučėdymq. 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus.
Vyrams ir valknams padarome ant orderio
naujus siutus nuo
$50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 Iki $30.00 iki
$60.00 ant
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir
brangiau.
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinėa nuo $1.00Jr
brangiau*.
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50.
Skrynios ir valyzai.

S.

GORDON,

* v

1415 SOUTH HALSTED STREET
.CHlCAGO/ ILL.
Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai.
Subatomis esti
atdaras iki-11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai.
vakar«

Pasiūlo

LIETUVIU ŽEMĖS KORPORACIJA
aprubežiuotą skaičių
savo

Šerų lietuviam?, trintiems

id?H m

triimni"
ereitamTiVi

nigus i \ą korporaciją. š§ro kaina $10, suma gali bįt
ištraukta
Ukėms žemių reikalavima dauginasi ir
me laike.
Š5rų kaina
Si korporacija užsiima su pirkinėjimu
ke pakils.
pardavimu" ukin
mės, aetngiasi pastūmėti priekin lietuviu kolionizavimosi lr
lonu suteikti
ba ūkių.

JONAS KŪLIS,

kiekvienam

jai

reikalingus nurodymus kaslink 'oirhlmn
°
*
™

Tr *L

bus

sL, It'
bery ar'

UNITED LAND & INV€STMENT .CO.MPANY

127 N. Dearborn

8t.,

Room 806

valstijose Illinois,
Micfiigan ir Ohio. Kur jia atsilankys
lietuviai gali pas jj užsirašyti laikraščius "Lietuvą" ir "Amerikos Lietuvą'
Dabar

važinėja

vėsiausia vieta

Gero vyro, kurisai mokėtu lietu
Turi butl
viškai skaityti ir rašyti.
darbštus, energiškas, smarkus, turė-

ti gerą pažinti tarp savo apielinkės
lietuviu, ypač biznierių. Darbas va
Turi gy
apielinkėjft 22nd ii

uždarbis.

karais.
Geras
venti Ohicagoje,
Leavitt stB.
Atsiliepkite tiktai per laišką, pa
duodami pilnas informacijas apie il-

gumą gyvenimo toje apielinkėje, paskutinę darbo vietą, kaip "ilgai tenai
dirbote ir t.L
Rašykite antrašu:

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

Tai

MILDA-TEATRAS

ir lietuviškas knygas ir jam prenume
rata užsimokėti.
Męs už jj atsako
Lietuva Publishing Co
kome.

REIKALAUJAMA

Chicagojt

Geriausiai, greičiausiai

ir

pigiausiai
Persiunčia

Pinigus j

Lietu-

vą-Rusij! ir visas dalis svieto ir

parduoda

Šifkortes
A

į iitą Teatrą ir daugiausiai žmonių atsilanko, kad čia ir
karščiausioje dienoje yra visu.
Mat šitas Teeatras turi
geriausi'-) ventiliacijų sistemą, kurios
pripildo jj šviežiu ir vėsiu oru kas minuta.

Ir da Todėl

Kainos šiokiom dienom 5c

BANKA
3252 South Halsted
ILL

St

,

$1-00
$1.25
$1-25

žmogus.

>00" Siektos Viešpatavimo Lietuvoje
Apdaryta. V

15
35

Tikri Juokai.

ligi pietų.

i

4

Co.
Chicago, 111.

<

ant

Subatom ir nedėliom 10c balkonas, 15c žemai.
Prasideda 7 valaml* kas vakaras
Subatocni ir Mdčliomi 2 vai. po
pietą.
Jei nori linksmai praleisti valandą liuoso laiko ir atsivėdinti vasaros
karščiuose,
tai ateik i

MILDOS-TEATRĄ.

nors

<

Nuodugnus parankumas šaltame

ore. suteikia jums šilumą, kuoir kur tiktai jus jos norite.
Naujojo modelio Perfection Šildvtojas turi pagerinimų, kurie daro jįjį geriausiu kuomet nors
padirbtu Šildytųjų. Jokiu durnų; automatiškai užsidarantis liep-

met

lygintojas; paplokščias aliejaus šaltini?; indikatorius;
aliejaus galionu dega 9 valandas.

snos

Aptrauktas mėlynu

,1;

Ht

(t

J

Taipogi

lygiais plieno būgneliais.

STANDARD OIL COMPANY
(Indiana)

Chicago, U.

S. A.

$1.25
$1.25
35
10
10
20
10
15
10
10
10
10
35
30

25
.75

..

10 LABAI GERU ŠTUKU U2
Su

$1.00

niekuo teip žmonių nepalinksminsi kaip su
geromis štakomis.
Kuris žmogus moka geru štuku. tas visados praleidžia
laika linksniai
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pati
jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriausios progos, nes tikpadaryti,
nž 1 dol.
gausi 10 labai geru štuku. Aš esu lietuves, magikas ir berodydamas
teatrus, patyrinu, kad lietuviai labai myli štukas, todėl aš dabar pasirengiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriausiu štuku, todėl nelauk ilgai,
uislorderiuok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai m judrus žmogus, arba turi velnią. Sztukos. kurias aš j ums
prisiusiu, yra
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuoVisas reikalingas prietaisas ir lietuviška
jaus padaro.
pamokinima
kaip tas štukas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu orderi.
Nusiuntimo kaštus aš apmoku. Prisiųsti $1, o gauti tas ituksa.
JUOZAS SZLIKAS,
3261 S. HalSted St.

CHICAGO. ILL.

$1.00
50
$1.50
35
25

0^^

20

$2.00
10
50
70

Bei!

System

$3.00
50
10
05
50
05
15
10
25
05

10

25
20
$2.00

julšf

į"

emaliu arba

...*".25

..." '25
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.50
.60

.$1.00
.SI.25
..$1.;^
li.rs

Knygyne randasi visokios svetimų
Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje.

Lietuvos"

spaudi|fLiętuviškos
Agpnt^ms ir perkupčiams

duodame gerą nuošimtį.
Katalogo, kurį prisiunčiame uždyką, arbo
siųsdami užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip:

Reikalaudami

Vartokite

Gatavą Pasiteira-

vimo
Ant

Registerį.

priešakinio viršelio (iš

Bell telefono

"directory"

viii aus)

yra parū-

pinta vietos, kame leiefono užsisakytoj ai gali užsirašyti vardus ir numerius tų ypatų, kurioms
jie dažnai

telefonuoja.

Šio registerio tikslu yra sutaupinti laiką teleužsisakytojui ir pagerinti patarnavimą,
prašalinant klaidas, kalančias iš numerių
spėjimo.
fono

Priediniai Pasiteiravimo lakštai

vimui) yra suteikiami

ant

({klija-

pareikala-

vimo.

LIETUVA PUBLISHING C0.
A.

3252 S0. HALSTED

Chicago Telephone Company*

OLSZEVVSKI, Pres..

SI.,

vienu

$5.00

I.iubotavičiutė

■

visuomet yra
šilumos.

45
15
50

'rldįanga šventenybės

2120 žodynėlis.
Anglišąai-Lietuviškas
2191 Trumpa Geografija
■1
A
MAŽI AUKSO ALTORĖLIAI.
2901 Mažas Ą.ukso Altorėlis.
"
111
2902
2903
11
f:fi
kii
2904
ef
2905
itf m

mažoje grinčioje
reikalauja cxtra

10

tekančių knygų perkupčiams duodamo toki pat
rabatą,
kaip ir ant "Lietuvos" išleistų.
Samojėdų
gyvenimo
10
*
■

name, ar

šaltas J<ampas, kurisai

ERFECfIO
Smokeless

Ant

Politiška tragedija
1274 Si ia
Medega. f 1.50. Apdaryta
1988 Tikras ženybinis Gyvenimas

2906

dideliame, ruimingame

j kokiai

$1.00

Lietuvių Pasilinksminimui.

Lietuviškas Sapninykas. 50c. Apdarytas
Naujas Pilnas Orakulas. $2.50. Drutuose apdaruose
Paslaptys Magijos bei Spiritizmo.
u
Svieto Pabaiga
Kalendorius "Lietuvos" 1896 metams
Tikyba ar Mokslas?
žydų Likimas Gudijoje
...i
Dangaus Augštumas ir žmogaus Senumas.
2593 Dievas, Dangus ir Pragaras
2596 Gyvenimas šv. Tėvo Popiežiaus Benedikto IX
2626 Vaišės Kristaus pas Popiežių
N B.

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

*

1360 Gyvenimo Mokykla. $1.25.
Apdaryta
1380 Istorija Abelna. Tomas I. $1.00.
Apdaryta
1382 istorija Suvienytų
Valstijų šiaurinės Amerikos
Apdaryta.
\
1383 Istorija Chicagos
Lietuvių. $1.00. Apdaryta
1386 Iš Muzikos Srities
1387 Iš Mano Atsiminimų. 75c.
Apdaryta
1419 Kultura ir Spauda
1428 Lenkai Lietuvoje
1435 Lietuvių Pratšviai Mažoje Azijoje
14&0 Rašto Istorija. $1.00.
Apdaryta
1510 Tikėjimų Istorija.
Apdaryta
1511 Trumpa Senobės Istorija.
$1.00. Apdaryta
1600 Apie Turtų
Išdirbim?
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 Priedėlis prie Lietuviškojo Klausimo
1730 Tautiškos Politikos Knygynėlis
1863 Auginimas ir Maitinimas
Mažų Kūdikių.
1884 Džiova ir Alkoholis
1900 H'giena.
Daktariška Knygelė.
1954 Pamatas Visokiai Reformai
2001 Angliškos Kalbos Vadovėlis
i.....
.-.y:".t:
2038 Kaip Rašyti Laiškus, Lietuviškoje ir
Angliškoje Kalbose.
Apdaryta.
2055 Lithuauian Self-Inetruction
2084 Rankvedis Angliškos Kalbos. $1.25.
Apdaryta
2085 Rankvedi'' Gromatų Rašymui.
2131 Arithmetika.
Knyga Išsimokinimui Rokundų
2241 Gamtos Pajiegos. 50c.
Apdaryta
2266 Koks Privalo Buti Vaikų Auginimas?
2398 žinynas. Knyga žinių.
$1.50. Apdaryta. .....'.
2401 Dekliamacija ir Sceniškoji Mimika
2458
2496
2506
2516
2532
2558
2617
2629
2590

.30
40
35

2907

Į šį Teatrą daug žmonių atsilanko, kad
už 5c mato
gražesnį Teatrą, kaip vidnrmiestyje už SOc.
čia

balkono, 10c žemai.

OLSZEWSKIO

CHICAGO,

3138-42 So. Halsted St.
Todėl

20

rlįjr-X-.'

1358 Gi

128 Iš
266 Olį
296 Po
825 P8

"Lietuvos" Keliaujantis Agentas.

-35

$1.00. Apdaryta
x"'įį Lapai iš istorijos Airijos
iš
Sic,
istorijos Cliinų. ...... ;
iv
jįoajja arba Mokslas apie žemės Tautas.

kaip

paėmęs 39 j savo rankas, iš pirmo sykio supranta, kaip iu jąja raSyti.

Vaiku Draugas arba kaip rnoky-

10
20
35
35
50

ąfįrta.
ys ir

! Ar

$2.00
$2.50

Apdaryta

ra-

mašina, pirkta už $100,
«J©s sistema- taip paprasti, kad iuekvienas,

Agentams
nuošimtį.

l{

3246-3248 So. Halsted St.

Y-.vv

1220 Kaip Gyvena Augraesys?
1221 Kiek Senovės Graikai ir Romėnai.*...
1250 Nematomi Priešai ir Draugai
žmonių
1256 Oras, Vnduo, šviesa ir šiluma
1261 Paėjimas Organiško Svieto
1271 Setttj'Gadynių Išnykę
Gyvi Sutvėrimai.

o ne-

H? American"

įj\į

i

Utarninke, Ketverge, Subatoj, Nedėliomis

Bridgeport Clothing

III.

6.00

Apdaryta

Dr. P. VVIEGNER

Viaoil.00

Pusi. 1274

1199 Išsivystymas Vaisiaus Gyvūnų.
1201 Iš Kur Atsirado Musų Naminiai
Gyvuliai.
1218 Kada ir Kokiu Budu Svietas Susitvėrė i.
1219 Kada ir Kokiu Budu Gali Svietas;
Pasibaigti?-!

$10.00.
Jeigu nori turėti drū-

10c
Aritmetika mokioimuisi rokuoti v, j>u paveikslais ^apdaryta).. 33c

!

IŠLEISTOS KNYGOS:

1192 Geografija arba žemč°
Aprašymas

TELEPHONF. YARDS 5831

jo

Chicaflo,

Atdaras

Vakarais

CO.,

2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip Ko. 2118, tik
apdarytas pilnai
(Full Morocco) brangia Morr-i. skūra
7.00

! !

3325 So. HALSTED ST.

be

PURLISHING

211G ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos
kalbos, 439 pusi
52.00
Kffcttiis audimo apdarais
2.50
2117 ŽODYNAS Angliškai-Lletuviškos
835
3.00
kalbos,
pusi
Gražiais "Half Morocco" skuros apdarais. v i
4.00
2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškaa ir
Angliškai-Lietuviškos
kalbu vienoje knygoje.
Formatas ir apdarai tokie kaip

A. 01szewskio Bankoje

pradžios
perkėliau savo

rašyti

Storas

g.

*£i: ]

aioš

ir

ir

DIDŽIAUSIS
Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas.

dieiijį .t'per

po

1b skaityti

LIETUVA
Halstid ctr.,

^

Archan-

*

nuo

^

r*t

.$&0o

per

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

men.

iš

Šifkortės ir pasportus gausite

LIETUVA,

ofisą

atvažiuoti

vandenį.

laišką, paduodami pilnas informacijas apie ilgumą gyvenimo toje apielinkėje, paskutine darbo viotą. kaip il^ai tona!
dirbote ir t.t.
Rašykite antrašu:

So.

f

į Lietuvą.

(Peterburgą)

Kelionė

pa-

M tisų krautuvėje gMiei aprčdalus
sulyg vėliausios mados. Pas> mus gaĮima gauti visokių vyriškų apredalų. i

namuose

leicsKopo Kaina 7oc., o
parduodam viską, už $3.20.

3252

gelsko į Chicagą kaštuoja $7* .00
Išvažiuoti iš Chicagos i Petro-*-41-

REIKALAUJAMA

Rugpjučio

savo

praleisti laikę,

žemiij
pamatyti
svetimų
miestus,
gražiausius darĖus, sodus lr puikiausias
viso svieto vietas, tai nusipirk Teleskopą su stereoskopais (5 serijos, 174 visokie paveikslai) už pačią
pigiausią kainą—$3.20.
5 serijų $3.46, bet perkant sykiu,

S L.A. Sekr.
N«w York

nori

linksmai

Dabar Jau Galima,.

šifkortės

geras

turime pilną eilę rudeninių.
labai puikiu ir dailiai padarytą siutų.
Prekės nuo 15 iki 30 doliariij.

rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių

ir

dar

yra

Taipogi

Kataliog^ Teleskopų, Stereoekopu ir visokių knygų prisiunčiamo
uždyką.
Reikalaudami adresuokite Šitaip:

Muau Ranka išdirba visokius raitus
Ir dokumentus visose kalbose Ir duoda rodą lietuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypaUškal Ir
pt..j laiškus. Tik kreipkitės viriiBinfito antrašu.

kol

slrinkiraas.

vieno

tiuropą.

t

siskubinkite,

Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į
mėnesį, gaunate
iš S. L. A. po $6.00 į savait? pašalpos ligoje.
Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS,
307 W. 30th St.,

*

Proga koži:am gauti beveik dykai ^
siūtį: Nepraleiskite šitos progos! Pa- į

Imn A.

Priimame pinigus | Banką užčėdlnuo vieao doliario ir daugiaua
ir mokume trečią procentą ratomis
Siunčiame pinigus | vient metų.
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tol
slogai, o svetimu žemiu Pinigus mainome, perkamo ir parduodame. Parduodame šifkortea ant visą liniją j
krajų Ir iš krajaua, taipgi tikietua
ant geležinkelią po visą Ameriką ir

kad

visokiu spalvų buvo parpo 10, 15, 16.50 ir 18 doliaDabar parduodame tiktai po

$4.95.

jiruul

Šiuomi pranešu,

siutų

Įduodami

Jcseph J. Eliaa, Savininkas
14600-461*2 S. Wood St, Chicago.

Pranešimas

$4.95;

riij.

išrastą pypkę. Išdirbėjai tikrina,
kad iš tos pypkės nikotinis užnuodijjmas negali atsitikti. Ištikrųjų yra tai didelis išradimas
dėl pypIcoriŲ.
Pypkė kainuoja
tik 55c. ir pinigai yra grąžinami,
jei esi neužganėdintas.

! !

SIUTĄ

i

PYPKĖ?

TAVO

ir So. \Vestern ave.
Atsiliepkite tiktai

Stereoskopai.

t

Kas nesidžiaugė linksniais jaunystes pypkės sapnais? Ant kito šios laido* puslapio Tlie \\ illis l'ipc Co. garsina savo naujai

Gero

ir

CHICAG0, ILL

Bell

Telephone Building
Ofhcial 100

EVESK10

sssbmokkha
3108 Sc.HaJsted

St.,Chia$

Cia gali išmokti angliškai
o*.

Sf&i

MOKYKIS BARBERYST£S.
Męs išmokiname šio lengvo, Svaraus ir greitai išmokamo amato
J ke-

lius trumpas savaites; geriausi Jrenfimal; expertai mokina; jrankiai suteikiama; darbas kiekvienam žmogui;
ateikite pamatyti mus arba rašykite
uzdyką gaunamoms informacijoms.
BU RKE BARBER SCHOOL,
610 W. Madison et.,
Ch'cago, III.

Ccro vyro, kurisai mokėtu lietuTuri buti
vlAk.il skaityti ir rašyti.
darbštus, energiškas, smarkus, turėgerą. pažint] tarp
lietuviu, ypač biznierių.

kningą, norinti
protą ir išsimokinti
anglišką kalbą, kviečiami pirklic
Knygas iš mano krautuvės. Č'a
knygos, taipgi angliškos ir lenkišužsakymo. Scenos mylėtoją rateliai imdami kompletos,
s. v.
g.iunapapiginta kaina. Kraukos ant

GERIAUSIAI PADARO:
Rusiškas

Dovierennastis,

davojimo
•Rusijoje.

kitam

ar

Parūpina

-Rusijon ir visokius
rai, greitai ir pigiai.
paliktus Rusiškuose

Aktus pirkimo, pardavimo, Išranpervedimo žemės ar ūkės Lietuvojepasportus išvažiuojantiems Lietuvonkitus rejentallškus raštus padaro geIškolektuoja dalės, skolas ir pinigus,
Bankuose.

Informaciją

suteikia

Dėlei ii.-fcrma' ijos Chicagiečiai

kkij miestų raštij, adresuojant:

Darbas
Turi
uždarbis.

aplelinkėjj

va-

gy-

Bridge-

porte.
Atsiliepkite tiktai per laišką, paduodami pilnas informacijas apie ilgumą gyvenimo toje apielinktje, paskutinę darbo vieta, kaip ilgai tenai
dirbote ir t.t.
Kasykite antrašą:

tuvė adara kas vakaras.
15 kitų miestą atsišaukusiems,

pasiunčiu katalogą dykai. Adrc.:

M, J DAMIJONAITIS
}01 West 33-rd St.,
CHIGA60, ILL.

dykai*

kreipkitės asabiškal,

o

iš

F. P. Bradciiulis

Chicago,

Lietuvis AdvoKatas

30 N. LaSalle St„
Sifick Eichange Bldg.,

111.

6yv. 3112

01SZEWSK10 Bffll

.

I)ept. C. A„
Chicago,

III,

Naujas Išradimas—Spyna be Rakto

D-re Maria

jMumį naujo išradimo beraktini* spynos yra padaryant

tos

matų

neišpainiojamų

pa-

ir

yra taip saugios kaip
Nusipirkus musų naujo išradimo beraktinę spyną jausiesi saugiau
negu kad palicmoną pristatytam prie savo užrakto, nes jos
kitas jokiu budu negalės atraKožn» s;?n« kilsi?
kyt kaip tik jtjs. Nelaukdamas
fikintli.
pareikalauk nuo m. ų pilno
lų spynų apr«š)iuo su pavoik»Iau; nusistebėki
daiinojęs, kaip tvirtai ir sanzini jos yra pailary•o<< ir pigios.
Vi praplatinimų masu naujo iiBankinis Ušrakla.1.

Įsteigta

Ofisas

5208 W.Harrison Street

Vfaonc Canal 1203
Valandos:

lt c firSO iki
XI t t :C0 iki

Tel. Aostffl7J/

PRIIMA pinigus taupiniiuui

Nadelioma

tiktai iki 9:00

tuctiCiki 12:00 vaL
ryto

1893 metuose.

vieno Doliario iki

didžiausių

sumų ir

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stalo kitiems namus ir

kiekvienąrytj

išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius

Šitaip:

SlICURITY PADLOCK CO.
G48 W. 31 st St. Dept. A.
Chicago, III.
Ą M E RIK O

:

moka

storus

\

kančiai

Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALIpaduoda vėliausias žinias apie kari) ir
visokius atsitikimas pasaulyje. Visuomet
pilnas indomių straipsnių.
DlenraStis "KATALIKAS" eina tautiškai krikščioniškojo dvasioje.

\.

tai

nes

savo

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

įpuselmetų.
$1.25

bizni vesti.

j

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus

rejentališkus raštus gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios
nė

vagis,

nė

1.75.

Į

TAIPPAT UŽLAIKOMA

*

REIKALAUKITE KATALOGO
Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokito iitaip:

farmų gali šioje Bankojc atlikti

savo

reikalus

j

per laiš-

Brooklyn,

OLSZEVVSKI BANK

A.

atvairavusius IŠ KITUR

III———■■■»
'"■Į1
1 3249-53 South
Morgan Street I i

J. G. Mezlaiszkis

CHICaOO, ILL.

-

MĘLDŽIAME aplankyti

ir musų

Generalis

Banką.

Kontraktorius ir
Namu Statėjas.

Lietuva

Publishing

Ci

AR NORI
cranti DYKAI d»i ««rass7.tu- I
j kas ir Knlalioj#a visokin Kerą Į
mat;i*zku užtuk u ir kitokia
v-J.-okfu dalyku, kuriu tu lnI hni nori. o nežioni kur ji: tfant7
taip, t ii atsiusk savr, pilf Jfiisru
na ir nis-ku adrest, o nsu tuojau* la Kai aliota ir ta.-< ?ztulc«)
tan nusiusiu

JUOZAS

dikai.

J.

Adresuok:

SZLIKA8,

(MAGIKAS)
32S1 S. Haisted St.

CHICA60, ILL.

f

•«

Utarninkais, Ketvergais ir^St&atomte
Panedėliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis
Nedeliomi

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo!1
(Knyga

nuo 9

ryto

8 ryto iki 9 vakaro.
8 ryto iki 6 vakaro.
iki 1 po pietų.
nuo

nuo

Liet viai Daktarai-Dentistai

MEW CITY SAVINGS BANK

TELEPHONE DROVER72IS

REIKALAUJAMA

,

Paslaptis Magikų).
į6oi So. Ashland ave., Chicago. Gero vyro, lturlsal mokėtų lietu
viškai skaityti ir rašyti.
Turi butl
Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, įtikėdami
A. J. BIERZYNSKI, pres.
visokiems magikams
ir spiritualistams. Nemažai jaunų vyrukų,
darbštus, energiškas, smarkus, turė
savo visus
nepatyrusių,
.sunkiai
uždirbtus pinigus sukišo J pragobėlio magiko
Priima bankon pinigus ir moka 3%. ; ti geni pažint} tarp savo apielinkės
kišenių.
Už'ai nesiduok bent ant toliau savęs
išnaudoti, nusipirk knygą: "pa- Jž sudėtus pinigus musų bankoj duo- lietuvių, ypač biznierių. Darbas va
slaptys Magijos ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos
Goras uždarbis.
Turi gypaslaptis šviesoje ! lame čekiij knygutę, iš kurios para- karais.
mokslo,
šioje knygoje atrasite visas monų ir
Skolina pini- venti Chicagoje, apielinkėje To\vn oi
burtų
ir jas su- iyt.1 čekiai tinka visur.
paslaptis
nos aiškiai
prasite,
aprašytos ir paveikslėliais parodytos,
slaptybės ir jų I ;us ant Real Estate. Perka ir parduodarymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina su
prisiuntimu j namus < la namus ir lotus. Išsamdo bankines
tiktai
60 centų, kryneles (boxes) po $2.50 metams,
Iš kitų vietų užmokestj galima
piisiųsti paoto dvlcentinėmis markėmis.
] 'arduoda fcifkortes ir siunčia pinigus
Adresas:
I
visas svieto dalis.
Bankos Valandos; Panedėliais, se-

Damijonaitis,
ss

Chicago, Illinois

edomis, ketvergais

j

Lake.

•

Atsiliepkite tiktai per laiško, paduodami pilnaB informacijas apie ilgumą, gyvenimo toje apielinkėje, paskutinę darbo vietą, kaip ilgai tenai
dirbote ir t.t. Rašykite antrašu:

ir subatomis nuo
LIETUVA,
ryto iki 9 vakaro; nedėlioinis, utarlinkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto T.i
Dep't. C. A.,
3252 So. Halstcd St.,
! vakaro.
Chicago, III.

Valaidoi

Geriausia Akušerka

J

N. J.

Fhono Crover 5052

DRANGELIS & SAPRANAS

Išrodanti

901 West 33rd Street.

2302 S. Leavitt 31, Cliicjgo

BANKOS VALANDOS:

| /

0. Jonikiene
l

DOVANAI!

Dr. J. KŪLIS

III.

Į
|

PHONE \ A!U9 275.1

ir
Gydytojas
Chirurgas
Halstsd St.,
Chicago, III.
Gydo visokias ligas moterių, vaiku
ir vyru. Speciallskai gydo
limpančias,
užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų

ligas.

Dr. J. JONIKAITIS

3337 So. Morgan

SPEClflLIS PASIULYMAS-28 FREZENTŲ

Chicago

Lietuvis
3259 So.

34tos)

Chicago,

9 ryts ik: 9 vaKin

Tel. YARDS 1532

3364 S. Halstecl St.
(Kampas

nuj

3261 So. Halsted SU

LOTAI GERIAUSIOJE VIETOJE.
Piet-rytinis kampas Emerald ave. ir
33-£ios gaivių, 48 pėdos
olotis,
125 pėd. ilgis.
Tinka visokiam
bizniui.
Parsiduoda už $3.500.00
3236 So. Union ave.
Lotas 25x125.
l'arsiducda u.*.
$850.00
3012 Emerald ave
$650.00
3020 Emerald ave
$675.00
13024 Emerald ave
$675.00
Emerald ave
$700.00
Į 3040 Parsiduoda
ant lengv;
iimokes-

MEDIKAS IR CHIRURGAS

$6£ ut5is

N. X.

Tėl. Canaf 5395

1

CHICAGO, ILL., U. S. A.

siunčiame nnt pareika-

»

3252 So. Halsted St.,

TANANEVICZ PUBUSHING COMPANY

Knygų katalogą

į J. J. Pauksztis & Co.
I 120-124 Orand Str.,

kus.

Didžiausia Kningy ir Muzikos KrautuvS'

Kanadoje$2.50metam;

pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj Ir
kitur $3.00 metems; $1.50 pus<:l m.
Pamatiniui vieną num. siunčiam dcvanal
lavimo dovcnal.

ugnis negali prieiti.

Lietuviai iš kitų miestų ir
Rašykite adresu:

1.25.
7.00.
Praneikite savo adresu, o gausite
pasižiūrėjimui vien* numeri veltui.
....

Užsirašyk sau r.r savo pažįstamiems
Lietuvoj bei Amerikoj

j

DIENBASČIO KAINA:
Metams
$5.00.
rusei metų
3.00.

PETRAS VAITEKŪNAS,
Kelianjantis Agentas.
Dabar lankosi po apielinkę Harrisburg ir Benton, 111. I'as jj galite užsirayAti "Lietuvą," kaadenlnę "Amerikos Lietuvą," knygas ir užsimokėti
Męs v:'/, jj atsakome.

dar

šioms
niekur, kol

lengvų

ant

knygų,

v

KAS"

Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
metams

mus

pasiskubinkite, kol
išsibaigus, nekarė nepasigausite
baigs. Rašykite urnai, o prisiusime
kataliogą.
LIETUVA PUB. CO.,
3252 S. Halsted str., Chicago, 111.

juos

už

jų turime,

tų

BIZNIERIAMS duoda

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis

Europoje

ir pas

galite jų gauti.

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon.
Čekių knygeles, su-kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa-'

LIETUVIŲ DIENRASTI5
VISUOMENES,

krautuvėje,

vo

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 į Lietuvą, Rn.siją-'ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir pampina nuo Rusijos konsulio pasportus

beruktinią

atvanos.

Adrcs ioki»

nuo

3 procentą metams.

Valandos:

,

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

Todėl, kurie reikalaujate r.iine-

12:00 va! ryto
8:00 vai. vak«

Si., arii 31-13

AT YDAI.

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

Rezidencija

spyna duodama dideles verKlausk išlytu.
Lil'Kin riiTkitt tictimikei [ititr.i rr.arkę alukyrrji.

radimo
tis

Dowiatt-Sass

1725 West 18th Street
larp Paulina ir Woodjat.

s. HalsiaJ

LIETUVIŲ LIUTERONŲ

3252 So. Halsted Si., CHICAGO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

Moterų ir vaikų ligų specialistė

Horaikia rakto noiiotis-ncra
ką noi pameMi.

Roovs 1137-11H

'eIc^Lunc iatdl 3ISV

LIETUVA,
'232 Sa. Halsted St.,

C Iiago, III.

Telephone Franklin H7J

N'uo 8 ryto iki G vak;..o. Utarninkals, Ket*
vergais ir Subatonils nuo 8 i/to iki 9 vakaro.
Nedėlioml hud 9 ryto iki 1 po pietį].

Biuro
Valandos

& Counselof at Liw

Attorney

iras rejentmjskas biubas
3252 So. Halsted St.

gerų

savo

gaunama visokios lietuviškos

apielinkės

savo

karais.
Geras
venti Chlcagojo,

Mylėtojai

išlavinti

Visokiuose reikaluose

REIKALAUJAMA

ti

Lialmižkp Knygų Krautuvė.

Rusiškas
Lietuvos Rejentališkas Biuras

St.,

Cfcicago.

DU-KART NEDELINIS LAIK-

RAŠTIS

Cių.
jųs žinot?,

Ar

kad Šitie lotai, yra
tris sykius ver.esnl už lotue ant Kedzie ave. ir "8-los gat., už kuriuos teu
moka žmonės po $800 00
A. OLS7EWSKI BANK,
3252 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Eina jau 25 metai

Utarninkais ir

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams

$2.50

pusei meti} $1.25
Adresuokit taip:

W. B. B0CZK0WSKI
Idant Ųiusij 14K. Gold Filled Laikrodėliai kuogreičiausiai išplatinti, darome
sltg. Specialinį Pasiūlymą. Taigi kiekvienam, kuris mums prisius savo tikrą, adresą sykiu su šiuo
tpskelbimu, ir 25 centus pradotko markėmis arba kvoterj, tai męs išsiusime jam tuojaus 14K. Gold Filled Laikrodėlį,
vyrišką arba moterišką, gvarantuotą ant 20 metų, su geriausiu tos
rųšies mechanizmu pasaulyj, ir prie kiekvieno Laikrodėlio duosim augščiaus parodytus 28 Prezentus visai DOVANAI,
kaip seka: <( Retėželį su kabliuku, žiedą, Pypkę, Branzalietą,
(Mlniaturo) Branzalietą, Armoniką, Kryžiuką, Veidrodėli su 3 Prietaisais, Peiluką, Diržą, Importuotą Atdarą (Model)
Laikrodėlj, Durklą^iiTabakui Skurinj Krepšelį, Nikelinę Dėžutę dėl
Degtuku, (Miniature) Budniką Laikrodėlj. Kada atneš tau j namus Laikrodėlį ir Prezentus, ir busi
užganėdintas, tai užsimokėsi lilcuslfas $0.00, taipgi 30 centų už Prezentų persiuntimo lėžas.
Jeigu nebutum užganėdintas, tai nepriimk, o męs tau sugrąžinsimi 25 centus pradotko. Apart to primenam, kad musų Laikrodėliai
yra 14K. Gold Filled, Gvarantuoii ant 20 metų,
ir męs bėgyje tu 20 metų musų Laikrodėlius pataisom arba apmainom ant
kitų visai DOVANAI, prisiuntus mums 25 centus už persiuntimo lėšas. Taip, kad perkant nuo mus
Laikrodėlj, nieko nerizikuoji. IS Kanados reikia visus pinigus prisiųsti lškalno.
Adresuok aiškiai taip:
UNITED COMMERCIAL COMPANY, Knickerbocker
Bldg. Dept. 21. (Fifth Ave.) NEW YORK, N. Y.

Mahanoy City,

Naujas Savaitin's Laikraštis

C0„

"ATEITIS"

Pa.

"Ateitis yra

raštis,

Canal. 211)

DR. A. YUŠKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 SO. HALSTED ST

CHIGAG3, ILL.

CORNER IStb STREET

1

bopartyviškas

laik-

tarnaujanti* jaunimo
kulturos roikalaniB. Talpina daugybę įvairiausių iinlų. Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metama, o
E5c. pucol metų.
"Ateitį" išleiiinoją bendrovfi, Inkorporuota ant $25,000. DaIr

bar

ti".
rio

laikas užsirašyti "AteiReikalaukit vlono numepažiūrėjimui uždyk$.

Adresuokit taip:

Dr.O.C.HElNE
D EN TĮSTAS

Užsisakykite "Lietuva."

IflUS-hmpn 31 ir St. Hilitid gat
(•ymkui ilri&fttakn.) X C4i!CA80, Ui.

"ATEITIS"
266 W.

liroadwny,

SO. UOSTON, A1ASS.

