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Ant karės lauko vakaruose eina Ilaisvėn, netikėtai išsiimdavę iš ki- I\ au asai
j
kabinetę Ims "taikos'
smarkus mūšiai, bet, nors šenių rankines granatas, mesdavo kabinetas.
Kaij> atsineš grekv
abidvi pusės daug kareiviu žudo, jas, savo
ir

VOKIEČIAI IR BULGARAI

bininkių. 8 merginos, besigelbėdamos iš degančios
NESUTINKĄ.
triobos, ant
parliamentas į šį naują kabinetą
Londonas. Telegramas iš Bu- trepu sudegė. 12 sudegusių kū—nežinia. Eina gandas, kad parcharcsto,
Rumanijoj, praneša, nų ištraukė iš-po sudegusių naliamentas bus paleistas j koki:; kad
tarp bulgaru ir vokiečių iš- mų griuvėsių, bet gal po jais
dešimts dienu, idant jis negalėti; kilo susirėmimas už
tai, kas turi yra daugiau negyvų.
ir šio kabineto nuversti, kaip nuserbu
miestą Xevaldyti užimtą

gana

priešus suplėšydami
pasekmių nėra, mūšiai ipatjs prie to žudami« Uar mekuoSmarkus mūšiai eina dar vis bai smarkiai priešinasi Babuna apsirubežiuoja vien paėmimu šmo- met tokio pasiutimo nebūdavo
Serbijoj, bet, kaip iki šiol tarpkalnėj. Cia bulgarai nužude telių priešų grabiųi franeuzams Balkanų karėse.
vokiškų grabių teko daugiau nejos priešai ima viršų, ir paima labai daug savo kareivių.
gu
traneuziškų vokiečiams. Bet
vertė Zaimio kabinetą.
kitam
svarbius
NEAPLEISIĄ SERBŲ.
miestus,
vieną po
Talkininkai sodina vis daugiau
ir franeuzai negali
pasigirti svar- Londonas. Anglijos ir Prannes
viena Serbija keturiems di- kareivių ne vien
Grekijos portuo- besmais
laimėjimais, nes imtynės, cūzijos parliamentuose tų tau- SERBŲ KARALIUS VOS
desniems priešams atsiremti nega- se, bet anglai ir italai išsodino
be didesnių permainų, eina vis toIŠSPRUKO.
li, o talkininkai toli, todėl j laiką gana skaitlingą kariumenę Albanijtį prcmierai—Asquitli ir Briane!—
se jau vietose beveik per čielus
kad
talkineįstengia užtenkančią pagelbą at- jos porte Yalona, prie Adriatiko
iškilmingai
prižadėjo,
Salonikai. Senis Serbijos karametus.
ninkai neapleisią Serbijos sunkioj lius vos
siųsti, nes jiems patiems reikia na- jūrių. Tokiu bttdu Albanija, kuri
nepakliuvo belaisvėn,
Smarkus mūšiai buvo tarp upių
iki šiol nuošaliai nuo karės laikėmieje gintis nuo tų pačių priešų.
valandoj ir padarysią viską, kad kuomet vokiečiai užėmė miestą
Somme ir Oisc.
Prie Andrechv
jai suteikti tinkamą pagelbą.
išnešBulgarai po smarkiam mūšiui si, tapo joti įtraukta, tik nežinia, franeuzai užėmė
vokiečių
pozici- Beveik sykiu su tuom praneši- Kraljevo. Segantį karalių
užėmė buvusią Serbijos sostinę, kurion pusėn ji stos. Ji neprigulta iš Kraljevo vos keliomis valanjas, o prie Beuvraigues atmušė mu ateina
žinios, kad didelę talki- domis prieš miesto užėmimą..
miestą N iš, iš kurio serbų kariu- mystę gavo vien Austrijai reikavokiečių užpuolimus. Cliampagne ninkų
menė pirma pasitraukė, todėl ne- laujant, tai gal su ja ir mėgjs
pradėta išsodinėti
armiją
distrikte, prie Le Mesnil vokieKasdien j Salionikus
laisvėn pakliuvo tik 350 kareivių. laikytis, bet gyventojų dauguma
Grekijoj.
RUSAI PRADĖJĘ DIDELĮ
čiai atakavo raukiniais granatais
ateina dideli transportai su kariuTas rodo, kad serbų kariumenė, pritaria Italijai, liet Albanijos įsiUŽPUOLIMĄ.
franeuzų pozicijas, bet su dideliais mene ir
nors
amunicija. Iš Sofijos Londonas.
prieš didesnes priešų pajie- kišimas negali daug sverti, nes ji sau nuostoliais
atmušti
nuo
Ateinančios
tapo atgal
pranešama, kad kiti transportai
gas atgal traukiasi, bet ji nesu- negali pastatyti daugiau kaip too.kalfronto
nurodo
žinios
rytinio
franeuzų artilerijos. Yosges
j tai,
išsodinėja talkininkų kariumenę kad
mušta, jeigu gali pasitraukti. l>e ooo rods narsių, bet prastai ap- nuose
rusai pradėjo didelį ofenzyvą
prie Cbapelottc buvo taipgi mieste
Bulir
arčiaus
vokiečiai
Kavala, daug:
reikalo todėl bulgarai
ginkluotų, kareivių
gana smarkus mūšiai, bet be jo(užpuolimą) prieš teutonus. Šigiriasi, kad serbų kariumenė jau
Rusija sutraukė gana skaitlingi] kiu pasekmių, apsirubežiavo vien garijos ruh jžiaus.
sai naujas užpuolimas ypatingai
tapo išnaikinta. Kol tas atsitiks kariumenę Bessarabijon ir nuo Rukvreivių žudymu. Argonne kalpažymėtinas ant abiejų galų ilgo
dar

vienas tūkstantis

ne

ir

žus

vo-

bulgarų; gali pagelbon

manijos reikalauja,

kad

ji

per

sa-

svarbesniu

franeuzai kontr-minomis išsprogdino vokiečių minas.
nuose

ALBANAI SUKILĘ PRIEŠ
SERBUS.

IR

VĖL
gotin; 100 bulgarų laike šio susiREIKALAUJA SUVARŽYMO ATEIVYSTĖS.
rėmimo, jakoma, t-ipo jžmušta.
Tai yra pirma žinia apie nesutiWashington, D. C. Ateivių
kimus tarp teutonų ir bulgarų.
priešai vėl rengiasi sekančiame

IS AMERIKOS.

kongreso susirinkime įnešti reikalavimą aprubežiuoti ateivyste.
Ir kongreso
narių dauguma, kaip
ir pirma, pritaria
ateivystės su-

varžymui. Pirma kongreso nutarimus suvaržyti
ateivystę vien preCoos
zidentai atmetė.

PASKENDO GARLAIVIS.

Ties
Marshfield, Ore.
Santa
laiv.s
susidaužė
Įlanka
Clara, plaukiojantis tarp Portland ir San Francisco. Iš buvusiu ant jo žmonių-15 prigėrė.

EXPLIOZIJA PARAKO
DIRBTUVĖSE.

ŽEMĖS DALINIMAS.
Minot, N. D. Prasidėjo jau

traukimas žemes
ir

Minnesotoj;

šmotų Dakotoj

ten

tarp norinčiu

žemę apdirbti bus išdalinta 110,ooo akrų žemės.
Žemės šmotai
yra po 160 akrų, ją
liosuoja tary

Wilmington, Del. Išlėkė į paparako dirbtuvės Du Pont
dangeę
fronto: šiauriuose—tarp
atsišaukusių.
ir Rygos ir pietuose—Galicijoj. Po\vder Co. netoli Erney Point,
sužeiN. J.
Expliozija sunkiai
Centralinėj
(vidurinėj)
dalyj
KIAULIŲ CHOLERA.
kafronto jokio veikimo tuom tarpu dė 14 žmonių. Nors ir prieš
South
Bend, Ind. Šitose apieatsitikdavo daugiau
nėra.
Rusų oficiališkas prane- 'rę Amerikoj
linkėse
epidemiškai
tokiom
siaučia kiaušimas tvirtina, kad daugelvj vie- negu reikia expliozijų
cholera.
lių
tokiuose
dabar
bet
.dirbtuvėse,
Dvinsko

vo
teritoriją perleistų ją BulgaCia ateina žinios, kad
talkininkų pa- rijon. liet Rumanija i1e tik RuKaip praneša žinios, atėjusios Rymas.
jiegos, užtenkančios priešų sulai- sijos reikalavimo išpildyti nenori, iš Geneva, Šveicarijoj, franeuziški Albanijos gyventoj ar nekuriosc
kyirm i.
j t suima plaukiančius upėj Du- orlaivininkai bombomis išnaikino vietose sukilo prieš serbus. Smarkus susirėmimai turėjo vietą tarip
smarkiai
turėserbai
nojuj rusiškus laivus, o kariškus vokiečių
Kadangi
nuodingų gazų dirbtuves
ir
iki
karės
ir
sulaiko
kariunuginkluoja
paserbų
jo priešintis daug skaitlingesniems
Dornach, Alzatijoj. Žuvo prie to albaniečių
tų rusai nustumė vokiečius, užmenės.
katai
šitas
sukilimas
vokiclabbaigai.
Jeigu
jie turėjo daug
priešams,
dirbtuvės vedėjas ir 42 darbininimdami jų pozicijas, bet vokiškas atsitikimuose visur įieško
tai
serbai
reiviu nužudyti, o per tai, supranjaus
RINKIMŲ PASEKMĖS.
išsiplatins,
ir
Rttsija užtikrina, jog Bulgarijos kai. Sr.lvg pranešimo ;š Berlino,
paklius pranešimas tvirtina, kad visi ru- čių darbo:
šitą explioziją norij Tūlose valstijose atsibuvo baltaina, jų pajiegos turėjo sumažė- portc Varna savo žemės kariu- vokiškas aficieras EngeJman prie labai blogan padėjiman, nes jie
ma vokiečiams primesti.
sų atakai buvę atmušti.
savimai. Nubalsuota Uhio
ti, nes Serbija pastatė visus savo menę neišsodino, todėl paleista iš Donai kanuolių šuviu nutraukė ant tuomet bus iš trijų pusių apsupti.
valstiją
palikti šlapia, nors sausumo šaPRALOŠĖ.
VILLA
gyventojus, galinčius ginklus ne- Londono žinia apie pasiuntimą ru- žemės jau šeštą šioje karėje orlaiANGLAI UŽĖMĖ BAGDADĄ.
lininkai visą
šioti, ginti kraštą nuo priešų, tai siškos kariumenės Bulgarijon pa- vį ; šiuom kartu buvo tai angliškas I SMARKUS MŪŠIAI ANT
valstiją norėjo sauArizona. Vilios armiDouglas,
sa padaryti.
Rymas.
praneša
Telegramai
nėra jau kuom kariumenėj pasi- sirodė neteisinga.
RUSŲ FRONTO.
orlaivis.
kad anglų ja. po nepasekmingų atakų ant I
Xe\v Yorko, Massachusetts ir
Ant karės lauko Balkanuose išLondonas. Smarkus mūšiai eina Rymo laikraščiams,
dariusių spragų užkimšti, o per tai
Ant viso rytinio karės fronto
dide- miesto Agua Prieta, pasitraukė
kariumenė
užėmė
iš
Indijų
Pennsylvania valstijose balsuota
lygiai bulgarams, kaip vokiečiams, į keliavo Anglijos karės ministeris. rusai pradėjo pirmyn žengti. Kaip išilgai beveik visą rusų frontą.
kad stouž pripažinimą moterims
lį stiubinį miestą Bagdadą, kuris nuo to miesto. Sakoma,
ir sekasi vis giliau Serbijos terito- Lordas Kitcliener, apkalbėti su ki- rodosi, vokiečiai
Į
iš
balsaneSprendžiant
per žiemį
oficiališkų pranedvasiška sostine musul- ka vandens ir maisto privertė Vil- vimo
tiesų, bet visose valstijose
rijon įlįsti. Sumažėjus serbų pa- tais talkininkų karvedžiais tolesni įstengs užsilaikyti Dauguvos pa- šimų abiejų pusių, matyt, kad ru- skaitosi
tu- ią pasitraukti.
dideliu balsų daugumu atmesta
jiegoms, jų besipriešinimas eina karės vedimo budą, nes norima vi- upiuose. Žiemą šįmet Europoj sai turi viršų. Sulyg rusiškų pra- manų pasaulyje. Bagdadas
ri apie 150,000 gyventojų, privokiečiai
diePirmiau
Karės
minis'pripažinimas
j
moterims balsavimo
są plianą perkeisti.
silpnyn.
užstojo anksti ir privertė karei- nešimų, rusų armija sulaikė voklauso Turkijai.
Manoma, kad MILŽINIŠKAS UŽSAKYMAS. tiesų: Xe\v Yorko
ną Serbijon nueidavo vos vieną terijos reikalus j savo rankas pa- vius nuo šalčio slėptis žiemai pri- kiečius ir stipriai laiko rankose
j
valstijoj momylią, o dabar nužengia jau 15 ėmė Anglijos ministerių pirminin- rengtose grabėse. Sniegas trukdo visą frontą nuo Rygos iki Dvin- šita žinia padarys didelį įspūdį Pittsburgas, Pa. Cia praneša- terims priešingų balsų paduota
ne tik Turkijoj,
;ma, kad "S\vich and Signal Com net 200,000 daugiau, Pennsvlvamylių, kaip kad pasipriešinimo ne- kas Asquitli. Ar Kitcliener su- kareiviams pirmyn žengimą, nes skni. Pradedant gi nuo Dvinsko ant mahometonų
ir
visame
bet
mahometonų
pašiol
iki
kad
tikrai
nepany" padarė su europinėmis nia valstijoj apie 100,000. o Mas-.
patikti). Apskaitoma,
iŠ jo nelengva sunkias kanuolos ir net iki Rumanijo« rubežiaus.
g.'jš atgal Londonan,
saulyje.
ketv.
kontraktą padirbi- sachusetts valstijoj 70.000.
žinia.
Vieni
kad
dabar
mano,
Serbijos
viešpatijomis
mylių
jau 13.500
rusai smarkiai teutonus atakuoja.
išvilkti.
jis
mui
kulkų už septynis
kanuolinių
teritorijos užėmė bulgarai ir vo- Anglijoj nereikalingas, todėl bus
Rygos apielinkėse rusai atakavo Ypač žymių laimėjimų rusai turi
Tam tikslui
kiečiai; jie apvaldė jau geležin- pasiųstas kur nors ant karės fron- vokiečius prie Olai ir juos truputį įgiję Galicijoj. Visi šitie mūšiai ANGLŲ "KARĖS TARYBA." milionus doliarių.
ŠLAPIEJI LAIMĖJO.
Sw!s?u
dirbtuvė
kelius tarp Belgrado ir Sofijos, tai- to; dar kiti mano, kad jam bus
Keliuose Illinois valstijos miesLondonas.
Išvažiavus Lordui statoma nauja
atgal nustūmė, privertė apleisti vienok dar nėra galutinai išrišti ir
Didesnė dalis teliuose buvo
Kitcheneriui j Balkanus (Sulvg vale priemiestyj.
gi tarp Serbijos ir l^lgarijos so3- pavesta nuo priešų ginti anglų jau senasias pozicijas.
Rusai išvijo kruvinos imtynės tebeina.
balsuojama už tai,
Vartinių. Austrai paėmė miestą
apvaldytą Mesopotamiją, Egyptą vokiečius nuo Laur kapiniu, nevėliausių žinių, Kitchencr važiuo- šio užsakymo, sakoma, turi but ar uždaryti saliunus. ar juos pavąrin, kur nelaisvėn paėmė 3,000 su Suezo kanalu ir Indijas, nes toli Ikskucl ir išvaikė jų kariu- RUMANIJA
jąs Egyptan ir Indijon, kaine ki- pristatyta prieš liepos 1 d. atei- likti. Dviejuose miesteliuose laiNUGINKLUOJA
serbų. Tuom geležinkeliu vokie- vokiečiai organizuoja naują kariu menės dalį, mėginusią persikelti i
mėjo slapieji: tris buvę sausi
lę neramumų ir riaušių prieš nančių metų.
RUSŲ LAIVUS.
čiai Bulgarijon ir Turkijon gaii menę užpuolimui ant tų kraštų ir kitą upės
viemiesteliai tapo šlapi: 7 gi miesjo
viešpatiją),
Prie
Anglijos
Londonas.
Dauguvos pusę.
Rumanijos valdžia
VĖL BOMBA LAIVO
teliai. kuriuos sausieji laimėjo <lu
ton karės reikalais Anglijoj rūgabenti tiek ginklų ir amunicija, nori.ją pasiųsti apvaldyti Suez ka- ežero Švento rusai paėmė pirmą paliepė nuginkluoti rusų
laivus,
kiek tik turi atliekamos. Turkija nalą, o kitą per Persiją pasiųsti Į liniją
metai atgal ir ant toliau pasilieKRAUTUVĖJ.
vokiečių apkasų, paėmė 30.1 kurie prikrauti amunicija ir gink- pinsis tris vyrai, iš kurių sutvergali kariumenėn šaukti visus ga- į Indijas, kur gali sukelti prieš nelaisvių ir du mašininiu karabi- lais
ta speciališka "karės taryba." Į
Prieš iš- ka sausi.
New York, N. Y.
plaukė
Dunojaus
upe
linčitts ginklus nešioti. Jos karės Angliją mahometonus.
nu.
linkui Serbijos. Rumanija stfvo šią tarybą ineina: Premieras As- plaukiant iš porto angliškam lairninistcria Envcr Bey giriasi, jog
(irekija iki šiol laikosi ginkluoto
Galicijoj rusams imtynės su aus- fingsnį pamatuoja tuom, kad mi- cj it i 111, pirmas Admiralijos lordas vui "Euterpe," jo krautuvėse atTurkija turi 2 milionu gerai su- neutrališkumo, bet gyventojai, ma- trais dar geriau sekasi. Prie Sien- nėtas Serbijos pakraštys dabar A. J. Balfour ir amunicijos mi- sitiko expliozija, kuri išplėšė laiorganizuotu kareivių, bet pirma tyt, nori įsikišimo karėn talkinin- kovee rusai sumušė austrus ir pa- yra užimtas teutonu ir
David Lloyd George.
Laivas gabeno cukrit
vo šoną.
bulgarų ir nisteris
tai, turbut, buvo tik turkiški pasi- kų pusėj. Grekijos parliamentas ėmė nelaisvėn 8,500 austrų, bent kad prie
ir maistą Anglijon.
Kapitonas |Į Mexikoj apielinkėse Agua
Serbijos todėl laivai negyrimai, nes tokiam kareivių skait- Zaimiso ministerijai išreiškė nc- taip paduoda Petrogrado raportas. gali prieiti. Laivai, kurie
•GAISRAS JŪRĖSE.
Smith
bomba,
sako,
matyt, Prieta Carranzos kareiviai
jog
inėjo j
priliui ji neturėjo ginklų ir amuniužsitikėjimą ir tokiu budti priver- Prie Mcdwicze austro-vokiečių ka- Rumanijos uostą Gtuia, tapo jau New Yorkas. Prancūziškos li- buvo įdėta j maišą cukraus. '/M rengė
miną
indijonų
Vaqui
gimicijos ; dabar apginklavimui savo tė jį nuo vietos pasitraukti. Ka- riumenė atakavo rusų pozicijas, nuginkluoti ir 860 jūreivių nuo
pasažierinis laivas Ro- nonia, nužiuri, kad tai padarė Yo- nės stovyklose. Minos e.\pliozitų nijos
ž'nor.ią ginklus galės iš Vokietijos ralius nesutiko vėl valdžią pavesti bet su dideliai? nuostoliais tapo laivų tapo sulaikyti
Rumanijoj. chambeau (ištark: Rošambo), ku- kietijos agentai.
ja užmušė 300 indijonų.
gauti.
talkininkų šalininkui Venizelos; atmušta.
ris pereit.-} subatą išplaukė iš
Vokiečiai apvaldė svarbų Serbi- pabūgo taipgi naujų rinkimų, tai
IŠ Kievo pranešama, jog Ryti- KITCHENER'IO KELIONĖ. Ne\v Yorko j Bordeaux (ištark:
UŽMUŠĖ KETURIS
|| Italijoj, Rymo apielinkėse,
jos miestą Krujevac, kur gavo paimti ministerių pirmininko vie- nės Galicijos sostinė Lvov vėl
Londonas. Lordas Kitchener. Bordo), Francuzijon, pranešė beAMERIKONUS.
ir upeliai užtvino. Prie Ryupės
daug ginklų ir amunicijos ir iš ten tą įprašė menką veikėją Skou- atsirado pavojuje, todėl austrai garsus Anglijos karės ministe- vieliniu telegrafu, kad anglių Naco, Ariz. Šrapnelių šūvis mo
Tiber išsiliejo per kranupė
buvusių ginklų dirbtuvių vokiš- loudis. Jo ministerijon incina vi- vėl iš jo pradėjo viską laukan ris, staiga iš Londano "prapuo- aruoduose kilo smarkus ga'sras. užmušė keturis amerikonus, o tus ir
gresia
užliejimu viso mieskas,
traneuziškas, angliškas ir si buvę ministeriai, apart Zaimiso. kraustyti.
lė." Tuojaus buvo kilęs
Šis laivas vežė apie 650 pasa- tame du daktaru, besiskubinan- to. Ar
gandas,
kiek žmonių, neprigėrė
amerikoniškas mašinas amunicijos
Austrijos valdžia garsina, jog kad jis iš savo urėdo yra rezig- žierių ir didelę dauygbę kariš- čiu su pagelba sužeistiems mu- žinia.
Vokiečiai mano, kad užstojus
ir ginklų dirbimui galės Turkijon
žiemai, jiems seksis geriau, nes trečioji karės reikalams Austrijos navęs. Vienok valdžia oficiališ- kų reikmenų, tarp jųjų 2,541 šyj prie Agua Prieta mcxikoj
gabenti. Bulgarai su visu smar- Anglija ir Prancūzija turės namon paskola suvisu pasisekė: Autrijo^ kai tą gandą
užgypė ir pranešė, skrynią kulkų. Gaisras kilo gi- namas. Daktarai buvo Vilios pa-1 || Nors \Iexikos
revoliucijoniekumu veržiasi Serbijai prigulinsiųsti šiltų kraštų kareivius, nes gyventojai užsirašė ant 3,300,000,- kad Lordas Kitchener nėra rezig- liai aruoduose. Laivas užsuko j kviesti, jiems besiskubinant su pa- rivi vadovas Yilla
turėjo
daugiau
čion Macedonijon ir garsiai šūjie žiemos šalčių nepakęs. Ang- 000 kronų, o Vengrijos 1,500,- navęs ir nemano rezignuoti. Jis artimiausi uostą Halifax. Nužiū- dėtojais, nelaimė ištiko.
Yilh
kareiviu,
negu
apsikasys
prie
kauja, kad miestą Niš ir Macedo- lai gi tiki, kad užstojus žiemai vo- 000,000 kronų, tai išviso pasiūlyta tik yra išvažiavęs "su
rima, kad gaisras bene bus ki- užtikrina, kad šrapnelis, užmušęs Agua Prieta Carranzos
valstijos
generolas
ant
visados
sau pasilaikys, ži- kiečiams atsieis
niją
blogai, nes sniegas valdžiai 4,800,000,000 kronų. Yra reikalais." Koki yra tie "valsti- los nuo bombos, kurią vokiški amerikonus, buvo Carranzos ka-j Calles, bet Viliai
paimti jo stonoma
.jeigu visus tuos kraštus, užvers geležinkelius ir apsunkys tai jau trečioji Austrijos karė> jos reikalai," ir kur
galėjo laivan padėti. reiviu iššautas.
jis išvažia- šnipai
vvklas ir miestą nepasisekė. Dėl
duos
kokių Bulgarija geidžia,
jai kareivių pasikrutinimus ir prive- paskola.
vo—niekas to nežino. Todėl pub- Dviemi dienomi prieš tai kitas
stokos maisto ir amunicijos jis
drutesn i už ją. Silpnų šukavimai žimą jiems maisto ir
lika pradeda manyti, ar nebus
tavorinis francuzų laivas užsideamunicijos.
GAISRAI.
jis
pasitraukė, nes daug amunicijos
nieko nereiškia, o Bulgarija prie
Ant Italijos ir Austrijos karės
tik išvažiavęs j Balkanus. Kitche- gė nuo bombos, padėtos cukraus
New York.
2
d. turėjo Carranzai palikti.
Lapkričio
tokiu priguli.
fronto nieko svarbesnio neatsitiko.
netiui išvažiavus, karės ministe- maiše. Pastaraisiais laikais gaissudegė du darbininku apgyventi
Francuzija ir Anglija, sekdaBulgarijos karės ministerija gi- Italijos karvedis, generolas Caant
rijos reikalus perėmė premieras rai
pradėjo eili nakvynės namai prie Xo. 6th st. mos Suvienytu
laivų
SERBAI
DEDA VISAS
Valstijų paveikriasi. buk prie Strumnica, Pritcp dorna,
pranešė Ryman apie jam
Ascjuith. Pirm savo išvažiavimo tankyn ir, be abejonės, kam nors Brooklyne. Žuvo ir 13 žmonių.
slą.
pripažino
Carranzą
pastoviu
ir Krivolak bulgarai sulaikė franJIEGAS.
mūšius
Seebach
kloLordas Kitchener turėjo pasikal- reikia, kad tie laivai, vedantieji
pasisekusius
30 šeimynų atsirado be pasto- Mexikos prezidentu.
Tas iš- nyj. Prie Sdla Nevea tapo veik
cuzų pirmyn žengimą.
Londonas. Iš Budapešto atei- bėjimą su generolu
talkininkams amuniciją, sudegtų,
Joffre.
gės. Manoma, kad ugnį pagimtikro galėjo atsitikt, nes tuose suvisu išmušta viena
arba nuskęstų. Augšoiaus minė- dė
austrų ka- na žinia, kurioj pasakojama, kad
expliozija kerosininės liam- || Ant Filipinų salų, pietiniuokraštuose daug daugiau yra bul- riumenės dalis.
Prie San Mi- serbai kovoja prieš teutonus ir
BULGARŲ NUOSTOLIAI. tas laivas Rochambeau yra dar pOS-.
se kraštuose salos
Luzon siautė
gar-j,
negu
franeuzų kareivių. chclo tapo išvaikyta viena austrų bulgarus su negirdėtu pasiutimu. Ryma.?. Telegrama? iš
arti Amerikos kranto ir todėl maAtėnų
baisios
kurios
išnaikino
vėtros,
Bulgarų kariumenė, užėmusi N i š, infanterijos dalis. Prie Forcella Bulgarijos "dūmos" prezidentas, praneša, kad abelni bulgarų nuo- noma, kad jam pavojus negresia.
Gaisras išnai- labai didelius salos plotus ir laMuncie, Ind.
krūvon
Paracina
ir Gueltarona italų artilerija iš- pargrįžusis iš fronto,
suėjo
apielinkėse
pasakojo, stoliai Serbijoj išneša iki šiolei
kino visą vidurį miestelio Red bai daug nuostolių
pridirbo. Žisu austrų ir vokiečių kariumene. vaikė
dalį austrų kareivių, kurie kad bulgariški kareiviai rasdavo apie 80,000.
VOKIEČIŲ SKRAIDUOLIS Key. Išdegė 8 krautuvės ir vie- nių apie žuvusius žmones
nėra,
Ant visos linijos serbai atgal perarti priėjo
ŽUVO.
prie italų stovyklų. serbu tranšėjosev daug* moterų,
ni gyvenami namai.
bet. kaip manoma, žuvo jų neNuostolių
trauktis turėjo, nes atsiremti prieš Ir prie Kars italams
pasisekė, vaiku ir senu žmonių, kurie kovoNAUJAS GREKIJOS
Malmo, Švedijoj. Mažas vokiš- ugnis pridirbo ant $100.000.
mažai, nemažiau negu pereitą
didesnes priešų pajiegas neįsten- 'len jie paėmė 212 austrų nelaisjo prieš bulgarus, rankines bomKABINETAS.
kas skraiduolis Undine tapo permėnesį, kuomet žuvo 200 žmovi n.
gia.
bas mėtydami. Serbijos civiliški
Atėnai. Grekijos karalius pa- eitą nedėldienį torpeduotas dvieVa.
Gaisras
Portsmouth,
išnių. Nuostolių padaryta mažiauPrie Valandovo bulgarai stenXors italai muša Vokietijos gyventojai kovoja dar su didesne kvietė buti
nauju Grekijos pre- mi torpedomis iš angliško sub- naikino puikiausią čia Episkopalų siai ant miliono doliarių.
giasi apeiti franvritzų kariutnenę, draugę Austriją, bet karės Italijos desperacija negu kareiviai. Nemieru, M. Skouloudis'ą, kuris pa- marino ir nuskendo netoli Švedi- bažnyčią. Nuostolių ugnis pri»rba prasimušti per franeuzų lini- su Vokietija nėra ir abudu kraš- buvo tokio
kaimo, kur bulgarų kvietimą priėmė irfsutvėrė naują jos pakraščių. Skraiduolio įgula dirbo ant $100,000 su viršum.
!| Socialistų žurnalas pagarsino
jas prie Grekijos rufcežių. Prie tai saugojasi karę apšaukti. Ita- butų žmonės nepasitikę rankinė- kabinetą.
Teisingiau
tariant, jis tapo išgelbėta, išskyra 19 jūreistatistiškas
žinias. iŠ kurių p^tsisusibėgimo Grekijos, Serbijos ir lai darbininkai dirba Vokietijos mis bombomis ir granatomis. Ne- liko
galva senojo .kabineto, nes vių, kurio nuskendo sykiu su New York, N. Y. Sudegė čia' rc.lo. kad liepos 31 d. daugiaus
rubežin
eina
Bulgarijos
smarkų? dirbtuvėse ir Italijoj yra nemažai lcuriose vietose bulgarai todėl bu- visi
buvusieji senkfne kabinetel 'aivų. Vokiškas oficialis prane- ant 4 lubų mediniai dirbtuvės negu viena* milionąs vokiškų unimūšiai. Čia. pagefbon bulgarams vokiečių ir ten jų niekas neužka- vo
priversti sunaikinti visus kai- liko, atsisakė tik vienas M. Mi-I šimas pripažino, kad šita žinia namai. Kaip garsina
policija, jv sąnnrių buvo vokiškos farmijos
atėjo ir turkų kariumenė. Scr- binėja.
mus.
Serbų aficieriai, psaimti ne- chelidkis
apšviestos ministeris. yra teisinga.
prie to žuvo 12 darbininkų ir dar- eiitse.
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Iš Kares Lauko.
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Marye,

Amerikos

parliamento,

ambasadorius Petrograde, atsilie- -įtikėjimą
pė j valstijos departamentą \W.sh- piianams.

ingtone, patardamas Amerikai atidaryti amerikoniškus bankus Rusijoj, kad tuomi palengvinti pirk-

kad jis išreikštu padabartinės
valdžios

lis

Jis patčmija,
jų baukieriai
pasinaudodami

ir

dabartine

artimus

užmezga

proga,

'!

priverstas rezignuoti.

Chinijoj

klausimas,

komercijinitts respublika,

leista
ar
ar

Chinai

nubalsuoti
turi

grįžt prie

monar-

ryšius
Rusija ir kad butu ge- chijos. Pasekmės balsavimo daurai. jeigu amerikonai taipgi ne- gelyj
provincijų parodo, kad
žmonės
nori vėl monarchijos, bet
nes
vaizba
šitos
praleistų
progos,
ne
su Rusija yra didžiai pelninga.
republikos. Dabartinis Chinų
prezidentas Juan-Shi-Kai bene bus
vėl
Yesuvius
Vulkanas
pra- nauju chiniškos monarchijos cieso|j
Besiver- rium.
smarkiai veikti.
žianti iš ugniakaluio viršūnės
lava gręsė pavojum keliems kaiĮj Iš 18 Chinų provincijų 15
mams. gulintiems prie Vesuviaus nubalsavo panaikinti republiko-

dėjo

Persigandę gyventojai nišką tvarką ir sugrąžinti moŠauktasi pagelbos narchiją.
Icariumenės, kad užlaikius tvarką
Į! Chinų prezidentas Juan-ShiIšviso
ir apsaugojus žmonių turtą nuo Kai vėl susilaukė vaiko.
plėšiku. Bet valdžia, reikalaujan- jis turi 31 vaiką, tame 15 dukti kariumenės karės vedimui, ne- terų, o 16 bernaičių. Vaisingos,
labai nori kariumenę ten siusti., matyt, yra chinų moierjs.
nebent jau didelis reikalas tam
pamato.
iš

namu.

butu.

iŠ UETUVOS,

jausi jos netekęs, nes paskui visai
neturėjau su kuo kalbėti. Tur'..:
1ar Tamistai papasakot
apie masAnt Finliandijos

jokio ja-

Kai kjlitt muitines.

*

buii

su

bėgo

(iklen-

akyvumo—tikras gvėra.
Petrapilėn, tai .tik tuo- rybos Bieloostrove išsigabeno mamet sužinojo, kad jau negali Įva- ne žandaras iš
vagono su v:sais
žiuoti j savo gimtinę. Todėlei ren- iaiktais ir nuvedė
j muitinę, kagėsi važiuoti atgal j Ameriką ir me iškrėtė visą ką iki siūlo palui.
laukė išduodant pašporto, kurį bu- Daug popierų,
dokumentų, rankvo apsiėmęs jam
išrūpinti viršuje raščių pasilaikė. Neperleidžia jominėtasis advokatas, bet nieko ne- kiu raštu, panašių
j kokį laišką.
padarė, ir a^ turėjau jj pamokinti, Pinigų tevalia vežtis tiktai 500
kaip daryti, kad gavus pašportą. rublių. Ką turi viršaus, atima ir
Nei jisai žino jokio lietuviško sako atiduosią
grįžtant. Taipolaikraščio, nei jokios draugijos. As jau ir visas popieras ir raštus
labai stebėjausi, toki žioplį pama- sako atiduosią grįžtant.
Reikėjo
Labai liūdna, jeigu tokiu duoti parašas, kur
tęs.
važiuoji, koužaušėliu Amerikoje yra daug.
kiam laikui ir ko, ir
taipojau pakad neturi prie savęs dausirašyti,
Iš Petrapilės keliavau per "Elsinkius" (Helsingfors), kame vie- giau per 500 rub. pinigų. Savo
keliu iškrėtė visus kisenius ir iššėjau nuo ryto ligi vakaro. Lavisas siūles.—Rodos, jau
čiupinėjo
bai dailus ir švarus miestas, puibet kur tau?!
pabaigta,
Dar
kioje augštoje vietoje. Daugybės
smarkiau kratė Torneo ir
mėgino
vandenų, kalnų, sodnų, parkų.
Čia maudžiausi šiltoje juros va- prikibt prie pašporto: tai kodėl
nesą
nioje. Įdomus čia paprotys: mer- tai pažymėta metų, lai kodėl tas,
kodėl kitas? Pernakvoti reiginos ir suaugusius vyrus nuplaukėjo
užrakintame vagone prie stoja, tarsi kudikius: reikėjo ir man
o
ties,
paskui tiktai ant rytojaus
pasiduot tai procedūrai—ne ką paapie 3 vai. teišleido garlaiviu j
darysi: jauna mergina nuplovė

kad kitu

viešpatipramonininkai,

o

su

atvažiavo

Tokiu budu valdžia neturi
Zaitnio kabinetas

buvo

uedraugauja,

me

lybinius susinėsimus tarp Ameri- užsitikėjimo, ir
kos ir K u.-i jos.

lietuviais

kitataučiais, labiausia
kais, tai užaušęs visiškai!

Laike balsavimu ti/ valdžią paduota 114 balsu, o prieš valdžią
147.

su

su

ir kas buvo

Švediją.

reika-

Švedijoje trumpos

cere-

Leadar.
nugarą
daugiau
—Darlina
R»gister
ĮĮ Ateina žinia, kad C i roki
monijos, bet iki vakzalo per miesKainos labai pigios, ir žmoPAVYZDIS.
linga.
DAUGELIO
VIRĖJŲ
suokalbuk
susekta
jos armijoj
telį
(Haparanda) reikėjo eiti pėsrtPO VOKIEČIU."
nės didžiai vieilybi (mandagus),
Karikatūroje pašiepiama tai, kad talkininkai, nors ii
bio prus valdžią. Suokalbyje dačiam, nesą vežėjų nėra, o autoPietus
su
ir
laikiau
tokiu
todėl
neturi
boso,
drauge
skaitlingi yra, tačiaus nesusitvarkę,
j
lyvavę daugelis aficierų, kuriu Tilžiškėj "Dabartyj" paduodamobilius užsiprašė
penkių kronų.
maskolium iŠ Petrapilio geriausiabaisi pas juos suirutė, leidžianti vokiškam šuniui nusinešti
tikslu buvo,užgriebti valdžią į sa- ,ma korespondencija iš Mintaujos,
Iš Ilaparandos
teišvažiavau
tiktai
me
markepsnį.
restaurane, atsiėjo po 3
vo rankas ir tuomet apskelbti ka- kurioj aprašinėjama apie tai,
8 valandą vakare su
kaip
pasivėlinikes.
toki
pietus butų inu,
Meškuvoje
rę
Bulgarijai. Sakoma, daug Mintauja perėjo iš rusų j vokienesą tą dieną buvo Ilaparanatsiėję bent po kokius 5—6 rub.
areštu padaryta.
čių rankas.
doje
priėmimas iš Maskolijos klitimis. Nors jie vis dar
VITEBSKAS.
Šitai jau septinta savaitė
,valgyklą, tai susitikau su studen- Iš llclsingforso važiavau visą nak- šųjų
nesilpsta
dėl pozicijų
kareivių (Austrijos ir Vokietu V.
artumo, tačiau taip
tj ir visą dieną ant rytojaus iki
rašo korespondentas
Į IV» įvairiu gandu pagalios baigiasi
28 dieną, 1915 m.,
tai užgaišo.
tijos),
Rugsėjo
Anuos kareikad
apsipratome,
mums
kaž-kc
oficiališkai pranešta rusų durnos rugsėjo 18 d.,—kaip musų miesNa, iš kur,—sakau,—čia Ta- 10 vai. vakaro, kol privažiavau vius
iš
čia
išvežė
buri
pirmą
pabėgėlių
neramu
nugabeno
atskiru
traukiniu.
darosi,
Torneo.
kokią-dien jųjų —680
mista atsiradai P :
Finliandijos stotyse ga- Švedai
komisijai, kad Sergius Sazottov tas vokiečių rankose, taigi nežm., jų tarpe—180 lietulabai vaišiai priėmė vonegirdžiant.
Ypač
na
pažymėtina:
pigu valgiai ir nėra tarnų:
pasiliks ir toliaus, kaipo Rusijos nuostabu, kad apsipratome su
O,—girdi,—pabėgau iš Vilkivčius bei austrus ir
Visą buri nuvežė Jaroslavpalydėjo su
užrubežio reikalų ministeris. [Pa- naujomis aplinkybėmis. Vien tik musų mergaitės persėdi sulyg įvių.
viską
pats pasiimi ir užmoki, už
niaus.
vyKomiteto
Suskaite,—girdi,—visus
muzika
Jį
lydi
Tatjanos
dienai
jlin.
auštant
Paskui
traukinį.
ant
kiek pats prisipažįsti.
balkonų, gerčSvetimŠvedijorus ir paliepė ateiti darban rytoj
staruoju laiku tarp Rusijos mi- bijome, kad nebegrįžtų pirmojo
je susitikome maskolių luišiis atdamos armotų žaibavimu ir gra- atsotvas, latvių draugijos atstotaučiai
keleiviai
neiškenčia
taipjau
12
risterių pradėta daryti permainas (n. st.) rugpjūčio baisenybės.
ir lietuvių felčerė Pransulytė.
valandą. Liepė atsinešti trims
skiru traukiniu
kauksmu ir sprogimu. Ne- įvas
važiuojant į I lair todėl manyta, kad Sazonov bus .Ypač baisi buvo naktis į tą die- natų
dienoms maisto ir savo kastuvą, kitus neprigavę. Ta >pati tvarka
jau
Lietuvių
vaikų
prieglauda
būk
Birutės
paraudą.
Bevažiuodamas
j
dukteris!
Toriico
ir visoje Švedijoje. Ypatinga Fintaipgi pamainytas kitu mi.iiste- na. Visas miestas bnvo pasinėįsteigta. Kol-kas tėra aštuoni vai- Vilniaus miestui apkasti nuo voper upę garlaiviu j
is
duona—tošvedų
pusę,
Įręs ugnyje, o mašinų ir murų Bažnytinis gyvenimas tuo tik j kai našlaičiai.
liandijoje
riu.]
Švedijoje
kiečtj. Tai. girdi, ma juos šimtas
kis kietas apskritas plyskas, pa- susipažinau su viena maskole, labai
sprogiuimai užtrenkė ausis. Net persimainė, kad vokiškos pamalsu ju tuo
apkasimu: aš, girdi, ką
dos
laikomos kas šventadieni
našus į (žydų) macą, tiktai stam- gražia moteriške, su mažu šuny[Į Iš Vokietijos per Haagą, Hoi- ir stipriausi nervai turėjo plyšti,
beeinąs
kasti,
jsisėdatt ir atvačiu.
o lenkiško
Sakėsi važiuojanti pas savo
(nedėldienj),
Vokad
pamokslo
o
ir
kalbos buti neLENKŲ GIMNAZIJA.
apie miegą
landijoje, ateina žinios,
žiavau Meškuvon, ir t.t. Vilniuje bių ruginių miltų. Tokia duona
nebėra kam ir sakyti dėl
vyrą
į
Ameriką per Bergeną. Vykasdien
klausyrusai
naikino fabripasitaiko galėjo. Mat,
labai ilgai pabūti padėta.
kietijoj beveik
Centralinis
lenkų visuomenes didiš esąs subruzdimas, begalės gali
stokos. Į vokiečių kunigus
ras esąs valčlžios
tojų
branmaisto
kus
ir
dėlei
siųstas rinkti živisa, kuo vokiečiai butų
daugelis riaušių
komitetas atidarė Maskvoje gim- visokių pabėgėlių iš Lietuvos, Len- Labai džiaugiausi galėdamas gaumusų žmonės išpradžių žiurėjo
nių. Iš viso ko paskui supratau,
ti
beveik
stogumo. Ypatingai didelės riausįs galėję pasinaudoti. Anksti rytą
kiekvienoje didesnėje
Komitetas kijos ir t.t.
Aš sakiau—verčiau
labai skersomis ir niekaip jiems naziją 240 mokinių.
ka tai šnipo žmona.
būva pietinėj dalyj Vokietijos, prasidėjo krautuvių plėšimai. PlėJi labai buvo
tyje
iš valstybės iž- butum pasilikęs
puikaus
gryno pieno ir gero
šiam
reikalui
gavo
čia
Vilniuje,
negu
atleisti
negalėjo
prie manęs lipšni ir Stockholme
trumpų
rubų
ir
kiaušiniai
kur sviestas
pasiekė šikų, ypač kareivių, gaujos įsiteisaus
ko
Massenai
sviesto,
jau
atbėgęs, nes čion taipo-jau gero
O jau kunigų barzda do 350,000 rub.
vadino apsistoti viename viešbunegirdėtų kainų. Žmonės rugoja. laužė į magazinus ir ėmė, kas vartojimo.
buvau nematęs. Juo tokolijoje
tuomet
buvo
Tanematysi.
Jau
kaip
pasipiktinimo
o paskui pasivažinėti
sapriežastis.
tyje,
kari valdžia juos apgaudinėja,
papuolė. Sunaikinimas neaprašo-1
po miesmista žinai, buvo Meškuvoje kok- liau Į žiemius, juo Finliandija eiNieko nepadėjo nei klebono nunieko
tą
mas.
blokada
Per
turinti gana
automobilium.—Ji
pietus prasidėjo mieskydama, kad anglų
na
kada
liudnyn. Ryte pabudęs,
Simbirske pabėgėlių lietuvių yra tu, o paskui ėjo vis blogyn. Visi vienuolių (zokoninkų),
nereiškianti. Berlino miesto val- to bombardavimas ir per šešias rodymas
pinigų, man nieko nekaštuosią. O
kas
pažiurėjau
pro langą, kuone krūpo
liaudies
100,000
ir
Daugelio
padėjimas
viapie
brango,
barzdas.
apaštalų
tipas
šventųjų
tikietus
išleisti
valandas
be
nutarė
kaip, sakau, Tamista persigabenai
paliaubos griaudė
dyba jau
Raistai—nusususios, nulUito girdėt nuolatai telėjau.
"Kalbėk sau sveikas, sakė ne- varginga^, ypač kad niekur butų labjau ii'o.
(langiau pinigų per 500 rublių?
.pieno pardavimui. Be tikieto nie- armotai, kaukė granatos ir spro- į vienas
džiūvusio
s.
tai
I
cgliukės, kerpės,
kam negalima rasti, nei apskričių mies- kalbant prieš valdžią.
purvindamas
Aš
galvą,
kas negalės gauti pieno. Valdžia go bombos.
kad
turiu, girdi, tam tikrą išveliManytumėt,
kalnai akmenų suversti neužaugu(-Liet. Baldas.").
yra barzda, tam turi buti ir pati tuose.
nuo
bus
miesto
kiek
turbūt
nebeliks
Dabar,
nieko.
žinote
ir
juiuį
Tuom
gauti
kaip
galima
paskyrė,
vyriausybes,imtis pinigų,
sios ir jau pasenusios, apkerpėir vaikai." Ttio-ties visiems patitas bus tarpu nuostoliai buvo visai maži.
kiek
Netrukus
man
i
rodosi
reikia. Tačiauš aš spruaiškus
Amerikoje,
savaitę.
jau
j
pieno
kitos
visai
nudžiuvusios
jusios,
ko vienuolės (miniškos šv. Elzkau
ant
visos
savais
Vokietijos.'
simptomai
keliais, kaip tik traukiApdaužyti
stogai,
revoliucijos Maskolijoišplatinta
išbirėję langai
egliukės, ežerai, balos. Kur-nebietos iš Turingijos pasekėjos),
Duonos ir mėso3 jau nuo senai be buvo visa tos baisenybės pasek-1
je. Ve, miestų bei žemietijų at- kur
nys 5Ustojo#>toekholmc.
Ma tave
sklypelis ariamos žemės, piemė.
i tarnaujančios karės lazarete. Jų
stovų susirinkimas Meškuvoje nušimt, manau sau. Kvaraba žino,
tikietų negalima gauti.
vos.
visur
Žolės
Javai
puikus.
kas tu per
Į kataliku bažnyčios skliautus apdarai, kasdieninė komunija, giesprendė reikalauti: i) Tuojaus sugyvatė! Stockholme
stačiai
daugybės,
gyvuliai
gražus tiiobos
dojimai
išsimūsų
sužavėjo
šaukti Dumą, 2) Ministerijas supapuolė granata ir iškirto gilią
[! Apie 1,400 jaunų airiu
viešėjau visą parą. Labai gramoteris.
Laiškas iš Danijos rašytas
puikios, gyventojai pasilaiką, ge- žus
statyti iš vyrų, turinčių gyventopirko šifkortes, idant išplaukti 4uobę, bet kiaurai neišėjo, už ką
miestas, ir didžiai švarus.
J0110 i
savo
rai
draugu
Joną,
Visuomeniškas
apsitaisę, sveiki, augaloti, Primena
gyvenimas
taiplaivu iš Liverpoolio į Ameriką.! labai ačiu Dievui, nes dar galėjo
kuriuodu nepersenai gyveno jų pasitikėjimu, 3) Duoti amnesElsinkius (finikai Elskaistus, inteligentai. Tai, žinai,
Mat Anglijoj kalbama apie įvedi- lubas sunaikinti. Ties klebonija -gi pradeda veikti. Turime jau
Maskvoje, arba kaip ją da- tiją visiems politikos prasižengėsinki). Daugybė vandenų, sodnu,
kulturos vaisius.
ir birgermeisterj
bar kai-kurio tenykščiai lieKaip
ną priverstino kareiviavimo, tai nukrito dvi granati. Viena spro- administraciją
liams, 4) Suteikti lygybę visoms augštas
parkų, kalnu. Buvau muzėjuje.
tuviai vadina
ir Švedijoje li"Meškuvoje."
Finliandijoje,
taip
šitie jauni vyrai skubinosi pa- go ant trotuaro prie cerkvės, pri- prasidėjo mokyklos, o neužilgo
Rodos ir korčiukę Tamistai
tautoms,
Maskolijoje
kad
gyvenankiekvienam
Neabejotina,
pair geležinkelis.
Bet ir
gi pat Stockholmo ir dar kiek
bus jdomu išgirsti apie šfo čioms.
bėgti, kad jiems nereikėtų karei- skverbdama klebonijos galą ske- busiąs
siunčiau iš mttzėjaus. Dar tąsyk
be
žemiau
kas-kart
visai
kilsta.
vienokios triobos—
jo judėjimas
Kuomet Cunardo linijos veldromis ir išbarstydama visus
vyro
viauti.
kelionę iš Meškuvos
Novo Georgievskas buvo nepaimTaigi šitie reikalavimai stačiai dažniausia medinės,
net ir augštų svečių.
Danijon, kurią jis gana žinTurėjome
tai,
tos
augštos, ap- tas.
antra
apie
sužinojo
pusės stiklus,
laivų pečkuriai
gi j gružų
Vienoje gatvėje stoviu prie
liepia šių dienų vyriausybei visai kaltos lentomis raudonai
geidžiai aprašo.
nutepta
tai jie pastatė kompanijos valdy- krūvą prie statomojo namo ir, Apsilankė pas mus princas Valvitrinos ir žitiriu i kao
savo
knygyno
pasitraukti,
vietą užleisti sieros, baltomis kertėmis. Stogai
popiežiaus
pralotas
bai ultimatumą, kad jeigu kom- nors plyšo, vienok jokių nuosto-i demaras,
riumenės
visuomenės
išrinktiemsiems.
Ir
tai arba
stovyklas
(vokiškos)
Tilžės klebonas
gontų arba tolio, kai-kur mapanija leis šitiems jauniems vy- lių nepadarė. Pakeltas prie pat Baumgarten'as,
apie Novo Georgievską. £tai šalę
yra apreiškę ne juonuomenė, ne
Denmark,
kun.
"Dabarties"
redak28-IX-'i5.
Vronka,
Sienos
tyt plytų.
augštos, langai
rams
plaukti laivu j Ameriką, klebonijos bombos gabalas sveria
studentukai, o miestų ir žemietijų
manęs sustojo du žvcluku—šnekaBrangus Drauge!
dideli, užtiesti, aplinkui medžiai,
idant pabėgus nuo kareiviavimo, i'/6 svaro. Ėjusi tuom laiku pro torius Dr. Steputaitis ir k.
si maskoliškai ir žiuri taipojan. į
atstovai. jGi šitos įstaigos yra
jau daržai.
Vieną turime bėdą, tai darbi- Pradėsiu nuo pradžių. Kaip
tai jie. pečkuriai, tuojaus išeina kleboniją žmona liko užmušta
Finliandijoje daugybės
stipriai
žemlapį. Ėmęs aš ir atsiliepiu i
susiorganizavusios,
stoka.
ypatinninkų
LiverPasilikusieji
Tuom
streiko.
Tu
ant vietos.
taip
ant
išvažiavai iš Archangelsko nieKita moteriškė krito
tarpu
daržinaičių, pievose pagiriais šiegai
juodu maskoliškai. Nustebo, pakareivių
globojime.
nui sukrauti.
poolio moteris užpuolė ant mi- nuo girto kazoko, kuris šaukda- branginasi, kad tik storoms kiše- kelio nekliudytas (pasiuntei man
Rentinys medinis,
Ci
Bet manopaskui juk buvo pareikala- bet šiaudinių stogų kuone visai žiurėjo j mane ir burbtelėję kasnios šitų jaunų emigrantų ir pra-. mas: "Prokliataja niemka" (pra- nėms teprieinami.
atvirutę), tai man labai lengva pažin ką nusiskubino tolyn. Matyt,
vusios
savo delegatams
audiencidėjo juos mušti, šaukdamos, kad keikta vokietė) kirto nelaimin- me, kad praėjus darbymečiams; sidarė ant širdies, nes jaučiau, kad
nematyti. Tokios pat daržinutės ir
l)ijo šnipų. Dabar turbut visas
iš
Lietuvos nevienas patrauks j Tu
jos pas carą per telegrafą. Kuo Švedijoje, tiktai rentinys j
gėda buti šeškais ir bėgti iš tė- gajai tiesiai į galvą ir nužudė.
viršų
džiaugiesi ištrukęs iš pavo- tas
pasaulis
ir
dar nežinia. (Telegrapilnas šnipų. Ir Ameriatsiras užtektinai darbe
vynės, kuomet ji reikalauja pa- Ištikrųjų buvo tai ne vokietė, o miestą
platesnis, o žemyn eina siauryn.
jaus nagu. Tik paskui, kaip iki mai baigėsi,
be
savo
koje
laiku pranešė, kad auabejo yra jų ir maskolišgetbo.-. Laivo savininkai atsisa- didžiausia rusų draugė—latve. rankų.
išvažiuodamas nebuvau iš Tavęs
Matyt nuo lietaus ne taip šiamir
ir kitokio
ko,
neduota.
vokiško,
diencijos
plauko._
Red.). Bet pa ir nc taip pūva. Dirbimas,
kė juos priimti ant laivo.
Tarp piliečių, kaip girdėti, daugavęs jokios žinios, tai vėl paru- iš
to galima spręsti, kad jau
yra
ir
nebuvo.
RIBINSKAS.
Reikia buti atsargiam.
Vėliaus kita laivų kompanija— giau aukų
Pasitigrabiavinjas, aptvėrimas laukų ir
po, kad nebūtum kur kelionėje
prasidėję, kas man rodėsi visuoČia pabėgėlių 3,50x5; jų tarpe su kokia nelaime pasitikęs.
visai tas pats Finliandi- kau taipojau ir su savo gražiaj a
Rusai, pasitraukdami, suspro\\ hite Star linija—taip pat apBet
ganyklų
met neišvengiama esą.
skelbė, kad ji nepriims ant laivo gino visus tris geležinius tiltus, veik 600 lietuvių. Lietuvių skai- kai važiavau į K ievą (žinai pas tą
joje ir Švedijoje, taip. kad išrodo, šnipiene. Ji pyškėjo automobiJJar aš paskui viešėjau T> dienas
liuir* su tok! u riebiu džentelmonu.
jaunų vyrų, kurie gali tikti ka- nuo ko jų apielinkėse išbirėjo vi- čius kas dieną vis didėja: vieni skolininką pinigų atsiimti), tai tejog viena ir ta pati šalis. Finkiek
si
stiklai
ir
Petrapilyje;
norėjau
ateina
iš
nulakstė
atlaipasikalkiti
reiviavimui.
ko susitikti su vienu keliauninku
vakarų gubernijų,
stogų plyLiverpoolyj
Pasigavo kitą, kad aš nenorėjai!.—
liandijoje niekur negirdėti kalbant
grįžta iš Jaroslavlio gub. valsčių, iš Amerikos, kurs papasakojo, jog bėti su vietos inteligentais, bet
Bevažiuodamas per Švediją, gamass-mitingas, kuriame tos.
kyta
tiek užimti, kad nebuvo gali- maskoliškai, nors stotyse galima k'au
Perleidę bombardavimą, laukė- knriuosna buvo išsiųsti atskir
netoli nuo Amerikos pakraščio jo jie
stipriai nupeikta tuos januus vyprogos pasimankštyti franma veik nei vieno
norimojo pri- maskoliškai šiaip-taip susišnekėti :uzų kalboje, ties važiavo drauge
rus, kurie mėgina pabėgti nuo me kitu baisenybių: kontribuci- šeimyrtofhts;' Tuose valsčiuose jie laivas
pasitikęs su "Dvinsku" (jo eiti
Buvau tiktai pas vieną kuni- ir bufetuose ir su
kareiviavimo.
jos, rekvizicijų, vyrų i kariumenę buvo išblaškyti tarp rusų ir at- laivas "Gfrica") ; tada aš jau nevaldininkais, š Haparandos visa šeimyna franėmimo, mergaičių ir moterų ža- skirti nuo vienas kito per 30 verstų abejojau, jog esi nukakęs laimin- gą.—ląbai įaunų vyrą, pas vieną nekalbant apie žandarus prie sto- :uzų iš Yaršavos. Jie turėjo Varadvokatą, kurs tegalėjo su manim
|j Anglijos laikraščiai, surinki- gojimo, vaikų žudymo ir kitų bai- ir labai vargingai gyveno.
ir apie kareivius, kurie visi iavo j e fabriką, bet besiartinant vogaikalbėti tik 5 minutas ir nesiža- čių
Ribinske pabėgėlius šelpia miesmui pinigu karės vedimui, pata- senybių, apie kurias taip uoliai
kalba vien tik maskoliškai ir vi- kiečiams, bėgo į Maskvą, o iš ten
Paskui,: kaip. pagrįžau Mešku- dėjo galėsiąs kuomet
ria parduoti garsų Britišką rau- rase musų laikraščiai; bet to vi- to komitetas, žemiečių komitetas,
ilgiau su
tai ėjau į Draugiją žiūrėti manim
von,
Išrodė labai prisu
savu išveizdžiu visai
išsiski- i Prancūziją.
kalbėti. Buvau pas vieną
zėjų, kuriame yra milžiniškas sai nebuvo. Tik rekvizicija pa- lietuvių, latvių komitetas, moterų Tavo
bet
nebuvo
nei
vieno.
laii^ų,
pabėgėlių globėją, kurs taipojau ria iš vietos gyventojų, jie tar- slėgti ir nelaimingi, bet baisiui
knygynas, antras ant svieto sa- daryta iš nekuriu apleistų gyve- ratelis iv kitos mažesnės organizair išvažiavau, nesulaukęs nuo
vo knygų skaitliumi ir turintis nimų.
tekalbėjo tik kelias minutas, nesą tum koks kontrastas visoms apy iautrųs ir priklųs žmonės. Jeigu
cijos Esant tokiai daugybei šel- Taip
Iš Mintaujos senųjų gyventojų pimo įstaigų, pabėgėliai turėtų bū- Tavęs jokios žinios. Pargrįžęs iš buvo pas jį keletas žmonių, jiešlabai flaug didelės vertės visokiu
stovoms.—Uleaborge, kaip tik su- isi toki franeuzai, tai ma juos
daiktu: vien vertę jame esančių maž-kas tepasiliko, bet likusieji ti geriau apri.pinti.
Visų-pirma, pietų, Mpškuvoje tebuvau tiktai kančiu darbo ir duonos, ir turėjo
stojo traukinys, tuojau apsupo iinits. Jie man baisiai įgriso sanuo ryto ,iki vakaro.
Sudie nie- 5.11
jais kalbėti, o žmona, užsitieabrozdų paduoda ant $15.000.000. neturi nei jokios teisės skųsties butai prasti—žmonės juose t^okDaiktai tie, kaip sako laikraščiai, savo likimu. Kad ir viskas pa- šte-trokštk, butų sveikumu nesenai kam nesakiau} tiktai Draugijoje sus stalą, laukė jo su pietumis. ■uiti policistai, ir kokis valdininkas ,-o nepaliaujamomis zaunomis ir
pakabinaiti ?.nt-rf sienos apskelbimą: Tiktai p. Ž. turėjo gana laiko su su padėjėju perėjo per vagonus, įuolatiniu triukšmu, kurį jie kėlė
vis kur nors bus, o pinigai eis brango, tai gero pelno irgi ne- tepradėta rūpintis.
kad
trūksta
ir
karės reikalams.
Manoma,
Dienai išduodama pabėgėliui ne "Iškeliaudamas sakau visiems prie- manim pasikalbėti ir pasivaikščio- ;ir nevažiuoja čia svetimtaučių. ragone. Buvo žymu, kad nei švepergyventi galima lengkurion
vai.
20 kap.,
muzejų pirktų Amerika,
kaip daroma kitur, bet teliams ir pažįstamiems Likitės ti ir pasivažinėti už miesto (vie- Jų nebuvo nei vieno. Cia išlipo lams jie nepatiko nes visi sėdo
Germanai pasižymi didžiu ra- tik 10 kap. arba to vietoje menki Sveiki,
ir be to iš Europos išgabenta
Jonas."—tai ir vi»kas. ną dieną vaiiavova j Peterhofą). nano
kaimynė (palei vagoną), tu- i įuo jų kuotoliausia ir nemaloniai
Pietuose
buvau apie 10 dienų, tai
mumu.
o
Po
vertės
didelės
trenksmo, kurį darė pietus, 10 kap. vertės. Važiuoją
daiktų,
jau daug
Petrapilyje susitikau su tokiu pus- la finietė, kuri
mokėjo gerai vo- į juos žiurėjo ištolo.—Švedijos žiepalengva visi svarbesni muzėjai rusų kariumenė, užstojo tokiai pro šalį pietų negauna, tik arbatos meškuviečiai manė, kad aš esu iš- paikiu amerikiečiu, kurs dar nebet
kad
vokiškai "dabar i iiiai taipojau baisiai žiauri šalis,
tyla, kokios niekuomet čia netu- ir ragaišio. Sergantiems ir norin- važiavęs (į Ameriką) ; todėl ku- žinojo, kad vokiečiai buvo apėmę kiškai;
gali but Amerikon pergabenti.
rėjome. Tik armotų griausmai ir tiems likti nėra barakų, kur galėtų riuos susitikau, labai stebėjosi, kad Kėdainius ir buvo parvažiavęs sa- Maskolijoje kalbėti visai uždraus- 1 taip ir Finliandija: kalnai dar di[' Grefkijos kabinetas, kurio pre- muškietų 'šautuvų) pokšėjimai iš sustoti ligi pagis, arba butą su- aš taip greitai sugrįžau. Tą die- vo žemes parduoti, o paskui vėl :a, tai mudu su ja kalbėjovos vo- lesni, ežerai, akmens, nususę egeru buvo Zaimis, kreipėsi prie pradžių mus gązdino, ypač nak- įras.
ną buvau nuėjęs piet^ j studentų grįžti Amerikon. Matyt, vaikinė- V iškai. pašnabždomis. Labai gailč- !
ynai. šykšti gamta, liet gyvenin Dos Moines
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tojai gerai pasilaiką, puikiai ap>i- dalj išpildė choras. Publika
prog- (greit šaunaniun niašinun rusus
taisę, gerai valgo ir gerai
ramu tapo
sumuš ir padare kuošen."
užganėdinta.
pienas mano kaiimnas vagone jau
J. Jasiiiskitš.
Taip tai tas ypatingas žemaiapygirtis, išsitraukė krepšį {šikšnitis apipasakojo ėmimai Kauno.
ni), išsiėmė butelį degtines, dešrų Lietuviu gyvenimas. Iki šiolei Tolesniai
pasakoja, kad vokiečiai
ir kitokiu >kanin
užkandžių ir pra- gyvenant šiame mieste, neteko atsiuntę Lietuvon l'.avarijos kadėjo ragauti; dar pasiūlė man ir pastebėti laikraščiuose jokiu žinių reivius. o tie kaipo katalikai, tai
j
kitiems, bet niekas nesinaudojo. apie l'ridgeportg ir bridgepor- su lietuviais labai gražiai
apsieiTad ji.s vienas šutino, šutino ir tiečins.
Nors šiame mieste nc- davę, bet už
tat, kur radę pravotaip prisišutino, kad netrukus nu- jtna/.as skaičius lietuvių yra apsi- slav'cj-rusiį, ta jau nesigailėję ir
virto nuo suolo su visu lobiu ir gyvenusių .bet nežinia kodėl taip nuskriausti.
Kad vokiečiai ga
išmiegojo ligi švintant. Aš mie- mažai j laikraščius teparašo apie lėtų atskirti katalikus, tai pagal
gojau ant suolo. Ryte pabudęs savo gyvenimą ir veikimą.
kalbėtojo, liepdavę persižegnoti,
ę

#
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tėlis tos

lietu- užima geras vietas ir turi užsi- Veronika
Ki/.aitė. Ona Zakare- Bcnton, 111.
viėiutč ir Ona Ivaškaitė. Reik
LSS.
joms padėkoti už to!<j dailu dar- kalba.-.

rųšies^An^ikos

Įvių

«^iržį^».imas,

kur dirbę gerą vardą. Jie čia yra žigyvenime
me- nomi,
idėjiniam dalykų^.
jokio
kaip mandagus, darbštus
biį^
džiaginio išrok^v įino;S: išmokama
Keletas jų mano pasistambi pinigų sti|rtK. Lietuviu Mu- Ivyrukai.
ūkininkus
ir sekantiems
pas
likti
zikalus
svetainės
St. Draugelis.
j liendrovė, metams.

kviesdama

p.

Sušunku, tai ir pa-

fe ijjfbė.
pridurtr^itt&p. St.

darė.

1*/ tatai
Reikia
kus pradės savo

mondiečių

vogimą

IŠ GRAND RAPIDS, MICH.
Sinrieh-

ftideliu konapie lietuviu

S. Daukanto
tos

draugijos

pareng-

prakalbos.

=

kp. parengė

190

pra-

Kalbėtojas aiškinęs pul>-

bą.

likai karės

priežastis.
spalio
karo, Keistučio draugijos choras Rochester, N. Y.
tapo persergėtas, kad ji.-ai nedaPasaulio pramonės darbiniu
lyvautų minėtame vakarėlyje. k n parengtame vakare
tapo suMat tas vakarėlis buvo'be svaigilošta 3-jų aktu drama—"Žmonančiu gėrimu, todėl tuli jam
nės."
Ant surengto

23 d.

va

=

Dainos ir dekliad. Simano nosy mpatizavo.
Spalio

tarpe^au
macijos.
paskaita1
Išimant DLK. kliubą, kuris tu- Worcester,
Daukanto draugija parengė praMass.
muziką bei dailę. Patsai kompori
kalbas.
tikslas
Čia
darbai
dar
gerą. darbštų pirmininką, apie
Prakalbų
pamiKaip
pusėtinai o kuomet ir rusai išmokę katali- zitorius skambins savo sukompoVietos Jaunimo Ratelis spanetyčiomis nuleidau kojas ant jo,
tai jis tuomet pabudo, visa> dul- eina. tai visi bedarbiai iš aplinki- kiškai žegnotis, tuomet reikalau- nuotus veikalus. Dalyvaus ir ki- nėti S. Daukanto gimimo dieną. kitas draugijas nieko negirdėti. lio 31 d.
parengė šeimynišką vaiš l'hicagos, Jos, tur but. nieko ir neveikia.
kinas, purvinas.
karėlį s u programų. Laike vakaSusigėdus tuoj nių miestelių suvažiavo sau dar- davę parodyt rožančių. Kalbėto- ti vietiniai artistai. Koncertas Kalbėtoją pakvietė1
»c kalbėtojau?,
bo jieškoti, ir dabar tiek
Vitkauską.
Kopusio Galva. rėlio pardavinėta L. š. F. atviruyra pri- jas sako, kad kaip paskidęs toks atsibus nedėlioj, lapkričio 14 d.. p.
irėjo į tualetą apsivalyti. Apie
Nuo
TMD.
programe
kad
nekuric
dalyvavo
Redakcijos.
Koresponden- tės. nuo kurių pelnas buvo
50
kp.
nebegau- gandas, kad reikalauja rožančių 8 vai. vakare, Lietuvių Muzikalėj
Stockbolmą už kokios 100 daugiau važiavusių,
pair LSS. 51 kp. chorai.
tas, rods, perdaug peikia Urighton
na sau
vietos.
pagyvenimo
skirtas nuo karts nukentėjusiems.
turėti išsigelbėjimui nuo nelai- Svetainėj, Tilton st. ir Allegheny
verstų labai augšta kultura. PuiŠiaip, Krklgeporto lietuviai ma- mės. tai. girdi, visi ėinovnikai ave., ir bus visiems dykai—;be l'o piet, apie 2:30 vai., prasidėjo l'ark'o lietuvius. Kiek mums žikiai išdirbti laukai. Sėjama dauprogramas. Apie chorus nerašysiu noma, bent naujai susitvėrusi T.
žai
ką prakilnaus veikia. Žino- pradėję nešioti rožančius ir škap- Įžangos mokėjimo.
Brooklyn, N. Y.
gybės kviečių. Vi i javai labai
1). kuopa gerai gyvuoja ir
nes jie savo užduotis atli- M.
nieko,
ma. balių gana daug surengia, licrius.
Ponas
Šimkus
tuonv
Atvažiavus Dr. J. Šliupui
l'kininkai
tarpu pa- ko
puikus,
gyvena palogerai. Šį-tą parašysiu apie smarkiai veikia.
bet ir tie daugiausiai su svaigiXe\v
richmondiečiams
švęs
tiktai
liuociukuose dažniausiai 2 augštais, iš
tai
York'an, spalio 31 d., p.
tas
Taip
pasakoja,
tcoliogiprakalbas.
ninciais gėrimais, o blaivių labai
są
nuo
atstovausvet. tapo sušauktas
laiką,
muro statytuose.
atliekamą
daktaras
Draugelio
kun.. Mališauskas.
jos
Aplinkui sodne- mažai. Koki
Kalbėtojas kalbCjo apie S. IŠ LONDONO, ANGL.'JA. susirinkimas, kuriame kalbėta
3 mėnesiai atgal Delko
jamos
rei"Lietuvių
Draugijos"
aš
neliai, gyvatvorės dailiai karpomos,
jisai taip pasakoja,
Daukantą, papasakodamas svarĮhkost sutverta "I,. \ yčių" kuožinau.
Labai gali buti, kad ar kalų. Vėliaus gi visą laiką patakeliai.
Įsteigs nauji duonkepyklą. apie surengimą Ne\v Yorke paMalonu žiūrėti.
Visa
besnius jo, gyvenime įvykusius
\ors šioji jaunutė ir narių
|pa.
reikalams.
š\\\s
Vargas
philadelphiecių
tokioms
šalis tartum šventadienyj pasipuoAnglijoj. Kun. Iv*. Matu- vergtųjų tautu kongreso.
jisai
bobų naujienoms
atsitikimus, jo darbus ir tėvynės laičio
mažai dar turi, bet pradeda šį-tą
vedama
tiki
Lapkričio 4 d. Tautiškame
arba
Pltiladclpiclis.
kad
šus. Galvijų tvartai languoti, mūsupats
keptuve "Birutė''
gal mano,
meilę.
veikti. Ypatingai parodė pavyzd] j
Name
atsibuvo Lietuvių Moterų
pasirodžiusi
tokie
perdaug konservatyjsirinkusieji yra
žmonelės,
riniai.—Pirmą kartą savo am/y j c
Antruoju atvėju kalbėjo apie višfca. Jo
parengdama be svaiginančių gė- kokius jisai po kaimus
IŠ GIRARDVILLE, PA.
vadiProgresyviško
Susivienijimo 1 k;j.
parapijonjs,
mačiau
taip
mėšlo
matydačią
kratomą mašitautiškąjį susipratimą ir vienybę. nami
rimų balių, nes kaip teko nuo ki- vo
susirinkimas.
ke
"bedieviai,"
Įsteigė
kitą
Žemaitijoje.
Nei
ną.
Danijoje dar nėra tekę tų patirti, tai šiame mieste labai
Lietuvių gyvenimas.
Musų Ragino žmones rašytis prie drauPer l)r. J. šliupo laikytas
pyklą ir pakrikštijo ją "l'kė."
Šiam kunigui-žemaiėiui kalbant, miestelio
lietuviai
matyti. Paskui žemyn nuo Stock- retai
skiriasi
gal
gijų ir stovėti už lietuvystę. Sapasitaiky(ia\o blaivus pasi- buvo renkamos aukos.
Paskutinis Zeppelinu atsilan- prakalbas, sumesta aukų virš $16.
holmo už kiek verstų vėl menSurinko nuo visų lietuviškų
kolionijų, to- kė, jog yra reikalinga vienybė,
linksminimas.
Taippat yra ir
nes bu- Aukos perduotos Lietuvos (iclbėkesnė kultura,
pavažiavus gerą daugiaus draugijų, kaip pašelpi- 34 doliarius. Kiek man teko pa- dėl noriu šį-tą paaiškinti. Orga- nes kas su kardu kariauja, tas kymas Įbaugino lietuvius,
vo
galima juos matyti ties Shore- jimo ir Autonomijos Fondui.
stebėti, tai tie žmonės, kurie au- nizacijų turime visokių. Cia ran- nito kardo miršta.
galą, gauni pamatyti ir šiaudinių
mų, taip ir idėjinių, bet apie jų
ditcli
bažnyčia, Ifackney Road ir
kavo, neturėjo aiškaus supratimo, dasi sekančios draugijos: šv.
stogų, vieną stogą mačiau dargi
Vakare, kaip 7:30 vai. vak. praveikimą nesu daug ką patyręs, tai kad
Bethnal Green.
Bombos krito So. Erooklyn, N. Y.
eis
aukos
kokiam
tai
laikY
jų
incento, šv. Jurgio kareivių, Ci- sidėjo antroji programo dalis.
1
nudriskusį," kaip Lietuvoje.
'
negaliu 'bug ką ir spręsti. Tik
ant Bisbopsgatc ties Žiurkine, diLapkričio 6 d. M. ProgreMalmę atvažiavau naktį, o ant apie P. Blaivininkų kuopą maž- raščiui, o ne badaujantiems. tizen, Lietuvos Sunų, šv. Juoza- Kalbėtojas kalbėjo apie darbinin- delė
kur
smuklė,
lietuviai perka syviško Su-mo aktorės suvaidino
Zarasiškis. po, SLA. kuopa, SLRKA. kuopa, kų reikalus.
rytojaus su garlaiviu perplaukiau daug nuo kitų teko patirti, kad
Papeikė kai-kuriuos visokius
gėrimus. Krito bombos dramatišką veikalą—"Vagis."
Blaivininkų kuopa, L. Vyčių kuo- neva darbininkiškus laikraščius}
per 1/ valandos j Kopenfiageną. šioji labai silpnai
gyvuoja, ir jau- TMD. vakarėlis.
ir ties l.iverpool Street stotimi,
Svetainėj ne- pa, LSS. kuopa ir Mainerių Uni- kurie garbina carą.
Apie Daniją parašysiu kitą kartą. nimo Į ją mažai kas tepriklauso,
Racine, Wis.
pridarydamos daug blėdies.
d. TMD. pa- ja.
įramumas.
Spalio
30
Paskutiniuoju atvėju kalbėjo Londone
Dabar gyvenu pas lictuvj. kurs o vien tik kelios moterėlės ir kesunku
Spalio 24 d. "Lietuvos 15rodarbą
gauti.
Iš
rengė vakarėlį Tautiško Namo satų
manai, apie karę. Nupiešė karės bėgį ir
organizacijų
Žinoma, apgailėtituri savo ukį labai puikioje vie letas vaikų.
C.
S.
P.
lių"
Vargo
surengtose prakalbose buvo
nestokuoja.
tartum čia žmonės suorganizuoti kiek Lietuva bei lietuviai nuo
lėje.
nas dalykas, bet
kad
jos
ką
darysi,
surinkta
ant
krašto.
aukų nuo karės nukenDažnai
toje,
marių
Iš visu atžvilgių vakaras nusi- ir priguli visi prie draugijų arba nukentėjo.
Pagalios užsiminė,
žmonės turi mažą susipratimą
lietuviams $16.50.
kad
tėjusiems
gailestauju,
Tavęs čia nėra.
sekė, galima sakyti, gerai. Gaila susivienijimų—bet kur tau. Stip- ■kur lietuviams butų geriau: po
Tai dar vaizdinga šalis! Gaudau apie blaivybės vertę.
riausia Citizen draugija turi su- vokiečiu, ar
po rusu? KalbėtoJ. Jasiitskas. tiktai, kad publikos mažai buvo.
E. St. Louis, 111.
kurapkas, kiškius, fazanus, stiržmonės
dar
Bet ji turbut jas aiškiai parodė, kad nei nuo
nepratę prie virs ioo nariu.
[Mūsų
Laisvės Mylėtojų Draugijo.-!
nas ir 1.1,
(ira/.i, turtinga ir geVisi "Lietuvos" skaitytojai
rimtų programų, todėl ir nestebė- puola žemyn, nes per mitingus vokiečių, nei nuo rusų lietuviai
IŠ BRCOKLYN, N. Y.
parengtam
užkviečiami
rašinėti
yra
žinurai įtaisyta patogiam gyvenimui
vakarėlyj Dr. j. J.
tina, jei publikos buvo tiek ma- ant gatvės girdžiama barniai ir nieko
laukti.
gero
negali
Mališausko
Kun.
prakalbos.
čių j šj skyrių tokioje forskaitė
Vizgirdas
šalis.
prelekeiją apie
Kitokio kelio nėra, kaip
riksmai.
Kitos tik ką laikosi, Jeigu Lietuva pasiliktų po rusu.
žai.
niojo, kaip kad yra žemiaus
Spalio 30 d. Apreiškimo F'. šv.
ir sveikatos užlaikymą.
ligas
pliantas, geležinkelis, garlaivis.
telpančios žinutės. Už visas
Grikšto šalininkai pradėjo sve- nes prie jų priguli po keletą žmo- tai. kalbėtojo nuomonė, lietuviai
parap. salėje buvo prakalbos kun.
prisiųstąsias žinutes RedakAtradau ir daugiau žmonių
ir
nių.
savo
tauDraugijos
kelti
nesugyvena
tarp
gal
Iš
karto
galėtų išlaikyti
Dr. Mališausko, tik ką atvykusi* tainėj
triukšmą.
cija skaitytojams yra labai
Bridgewater, Mass.
Kiti pabėgėliai iš
Maskolijos.
savęs, kaip tautos Europos ka- tystės dvasią, nes rusai nėra
dėkinga. Nesidrovėkite, kad
iš Lietuvos.
Daug praleidome buvo paprašyta nusiraminti. KaČia gyvena apie 500 lietuir silpnai rašote.
Tautos Fondo komitetas taip užsidegę lietuvius ištautinti.
Kiekvienas
Maskolijos važiuoja stačiai į savo
iš Lretu- dangi j patėmijimus triukšmada- rėje.
kalbėtoju,
keliaujančių
vių. Randasi kooperatyve benprisiųstas raštelis Redakcljovietas per Vokietiją. Reikia tam
vo.s su tautos reikalais, bet tokio riai
neatkreipė domos, todėl kvietė kitas draugijas dalyvauti Lietuvai pasilikus po vokiečiu,
ja ras rūpestingu atydą ir
drovė. kuri turinti turto apii
Kai-kurios drau- lietuviai daug greičiau ištautėtų.
gauti tam tikrą pasportą. Kiek- tai dar nematėme. Sis
jei tik galima, bus įdėtas
kalbėtojas tvarkvedis juos, kai ožius, išvedė apvaikščiojime.
$13.000.
'.aikraštin. Nevėluokite su živienas gauna.
Buvo renkamos aukos nuo kaJ. K. Mikas. gijos viena kitai priešinosi sakaip savo iškalba, taip ir savo mi- laukan.
nutėmis.
Siųskite jas kuokad
eina
Viso labo.
tokia ir rės
kydami,
Tavo
jeigu
nukentėjusiems Lietuvoje.
sijos tikslu—keistas.
Pradžioje
greičiausiai. Su žinutėmis viCambridge, Mass.
tai
neisime.
Anie Kadangi prakalbų pasiklausyti
męs
Jonas.
suomet reikia priduoti siunSufragiečių paroda. TMD. va- tokia,
savo
kaltos pasisakė esąs siųs"Jaunuomenės Choras" sušiems taip-pat atšauna: Lietuviai žmonių atėjo neperdaugiausia, tai
tėjo vardas, pavardė ir anttas "nuo katali'.ų
veikėju" pa- karas. Dr. žliupo prakalbos. Spavaidino
triveiksmo
rašas.
komediją—
lio
d ant 51 h av. buvo su.ra- Lietuvoje užtektinos pagelbos iš ir aukų tapo surinkta $5 su cenPA J IEŠKO KCX. J. 1X01 L'ROS rinkti aukų dienraščiui
"Prieš Vėją Nepapusi." Publikos
"Viltis."j 23
savo
nesulaukia.
Ant
tais.
brolių
gagiečių
Tie jojo žodžiai nustebino
Parodoj nešė Įvaibuvo apie 400.
Roseland, UI.
Juozas Inčiura, patekęs vokiečiu
klau-^ rias ir paroda.
lo italai sumanė kokius ten paPublikos
mažo
su
vėatsilankymo
įvairiais
u
tokiame
parašais
s, kadangi
sytoj
Visu
Šventu
lietulaike.;
dienoj,
savo
įieško
nelaisvėn, pa
brolio kukuomet visa tėvynė ugnyje ir! liavas, tarp kurių pastebėjau ir, sivaikščiojimus, tai lietuvių drau- priežastis gali buti tame, kad to- vei
išėjus bažnyčion, tris vyraii Wilkes-Barre, Pa.
nigo Juliaus Inčiuros, kurisai pirgijos braidė po smiltynus dėl jc pačioj svetamej ant pirmu !u-1
m u si]
žmonės badą kenčia, va- lenkišką. Nešė visokių
Čia demokratai ir republikoatvažiavo
automobiliumi, atsiramiaus Pennsylvauia valstijoje gyišdirbys-j svetimo labo.
bų buvo šinkuojamas alus ir lo- kino namo duris ir išnešė
misionierius rinkti aukų čių ženklų. Važiavo šeimyninkė
žiuoja
nai darbuojas išsijuosę.
Lietuviską,
savo
venęs.
Juozas prašo
brolio,
Saliuninkai pripirko alaus po ke- šiama kazyromis. Žmonės kazv-'
Kitos 1110ne badaujantiems, bet lakraščiui... verpdama su rateliu.
viai daugiau sympatizuoja demotik rado vertingo.
ką
kad šisai jam laišką parašytu.
kad męs ras ir alų geriau mėgsta, negu
Anot kalbėtojo, tas katalikiškas terįs vežėsi vaikus vaikų vežimė- letą bačkų, manydami,
kratų partijai.
Antrašas esąs sekantis: Kriegsgej
dalyvavome
italų
liuose.
parodoje, tai prakalbas.
dienraštis negalįs užsilaikyti bc
Ėjo didelis būrys moky111.
|
Kensington,
a.d.
PomLeba,
fangenen-Lager
tuom kartui
Darbai eina gerai, bet uždarir sako: Jeigu nenorite, kad tojų. Ėjo ir juodukių. Apie šim- jie gers pas mus,
Lietuviu kooperatyve krautuIštikusioje
iiausė;e
dėlei
mern-Deutschland, Poplatz No. aukų,
tie nuėjo pas savuosius. Vakare biai prasti.
A. M. Virbalis.
tas
(
tai aukaukite
jojo raitų; apie 3 šimtai vajusų
tėvynė
žutų,
vė turinti nesusipratimų su buv. strytkarių tarnautojų streiko čia
Tntschu2144—19 Komp., Josepb
tūlas lietuvis saliuninkas supju"Vilčiai."
Parodoje
Argi nekeista? Ne- žiavo automobiliais.
jos vedėju dėlei nevisai teisingo tapo pašauti trjs streikininkų priro.
dė amerikonus, kad jie sudrasIŠ MILV/AUKEE, WIS.
renka aukų, kad žmonių gyvybę dalyvavo daug vyrų.
tarėjai, kurie, sakoma, užpnol;
pastarojo šeimyninkavimo.
certu
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Susitvėrė nauja TMD. kuopa.
bado išgelbėti, bet
Spalio 30 d. TMD. parengė va- kytų italų vėliavą. Kam, girdi,
streiklaužius.
vėliava
turi
kabot
Amerikos
renka skubinai aukas, kad parti- karą paminėjimui 10 metų sukakLapkričio 2 d. susitvėrė nauja' Ncw Philadelphia, Pa.
^
mieste.
Girti vaikėzai tą ir paTMD. kuopa iš 10 nariu (3 seni
jinę poziciją sustiprinti tarpe iš-, tuvių nuo lietuvių Seimo VilniuAnglių kasyklose suvis į Lcvviston, Me.
Paskui
darę.
tardymai, areštai ir persikėlė).
alkusių nuo bado žmonių. To- je. Kalbėjo J. O. Sirvydas. Po t.t.
šmotus sudraskė Vincą Kvietenių
Tarp lietuvių neesą sutikilesniai dar priduria, kad jojo mi- kalbai buvo suvaidinta "Velnias—
Pirmą susirinkimą nutarėme ir Praną
Pastarasis buvo mo. Socialistai, buk, ned:\il\ti el-

užlaikyti,

LIETUVIAI AMERIKOJ.

—

=

IŠ BRIDGEPORT, CONN.

sija

Šv.

atstovų,

Jurgio

choro

koncertas.

nuo

esanti "svarbesnė" už

kitų

pirmiau važiavusių aukų

rinkti.

Spalio 31 d. atsibuvo puikus šv.
Daug kalbėjo ir apie karę. ViJurgio choro koncertas, kurio ve- sur
peikia rusus, o giria vokiedėju buvo vietos vargonininkas, čius. Kai-kuriais savo žemaitišJ. Šaučiunas. Pirmą programo kos tarmės sakiniais
publiką pradal] išpildė choras. Vakarą atiir apie karės bainors
juokina,
darius pirmiausia su piano ir
sumus pasakoja.
smuikos
pritarimu sugiedota

tauČia paduosiu keletą jojo sakikuris
hymnas,
gana puikiai
nių. Kalba apie Kauno paėmimą.
išėjo. Toliaus choras padaina- Sako: "Kumet vokiečia pradėjo
vo sekančias dainas: "Kada noin
ta atvežė

tos

žengti

Kauną,

savo

riu, verkiu/' komp. St. Šimkaus; laba dideles
kanules, kurios yra
"Per girelę jojau," M. Petrauskad
aš negaliu apsadideles,
tap
ko; "Štai pavasaris atėjo," A.
o kulpkos tun kanuliun tap
kyti,
Gudaičio; "Ant ežerėlio rymodideles, kap žmogus, ir kur ta

jau," kun. T. Brazio; "Sugrjšk, kulpka sprogst, ta padai* tokia disugrjšk;" "Kas subatos vakarėlį," dele dubc, kad namas galieti.n
St. Šimkaus. Visos beveik gerai
intilpti,
dūmas, tai nat ir ukšta
pavyko sudainuoti, tik "Per gi- pasikel.
Tas
kanules
vokeičia
relę jojau' ne kaip, nes sopranai vežė
gclžkeliun vagunuos, o pasnepaėmė tikro balso, ir dainavo ku darė šosiejus ir kuožnan kakaž kaip, bet j vidur j dainos susivež tris lokomotivos. Kutaisė.

įnulcn,
met privež prie Kauną,

ta

iškasė

Anlcoj daly j programo sekė so- dubes penkiun sieksniun gilumo
lo. duetai, trio, merginu ir vyru ir penkis sieksniuns plotumon.
choras. šiąją programo dalį iš so- 1 ole?5(n ia pripilė pilnan duben
listu ypatingai pasižymėjo, p-lė cemento,
insulte du geležini?
K. ^c-gcliutė, ir p. J. Šaučiunas. kuolus ir prie tun kuolun pririšo
P-lė P. Bezgeliutė padainavo M. įsu geležinias lenciūgas ton diPetraj-ko "Saulelė raudona." Iš- dele kanulen ir šaudė in Kauna.
tik 10 ji '-avo balseliu žavėjo pub- Kumet tos dideles kulpkos praliką, už ką jai buvo įteiktas gė- dėjo krist ant Kauna, ta visi rulių bukietas. Patartina jai butų sun oficieria išsigando ir išbiega
daugiau:; pasilavinti dainavimo iš Kauno in rytus. Kumet Misrytyje. T-as J. Šaučiunas padai- kalojus dasižinoj, kad ofreieria išnavo solo "Jojau dieną," ir dzū- iiega, ta jįs jiem pasakė: Eikit
kiškai "Šių nakcaly."
Dainavi gint Kauna, o jei ne. ta aš jums
mą
atliko artistiškai.
Žinoma, visims galvas nukirsiu. Žinama.
buvo ir daugiaus solistų, bet kur oficieria sugrįžo, o tu m tarpu vočia visus pažymėsi, nes daug vie- kiečia buvo Kauna apleiden. Kam
Žodžiu galiniu pa- jie ta]> padare, aš nežinau. Bet
tos užimtų.

Kadangi

Špoką.

tos

draugijos biednos, laikyti lapkričio 21 d.
bažnytinė- vedos.
giasi ir tuos savo paselgimtts
tai nieko ir neveikia.
Dar šv.
1
vai.
je
svetainėje,
po
pietų.
d.
savo
Dr. Šliupas
primeta kitiems.
Spalio 31
Vincento dr-ja rengia balius, kuSiame susirinkime manoma rink- Westfield, Mass.
lietuvius
prakalboje ragino
gelbė- riuose išgeriama
daug rudžio. ti valdybą.
ti nuo karės nukentėjusius LiePas vieną moterį atėję plė- Cleveland, Ohio.
Lapkričio i d. L. Sunų draugija Sutvėrimui šios
kuopos
gana
šikai
Erie Iron Co. dirbtuvėj dirLietuvos
ir
per
tuvoje
paprašė išmainyti jiems $20.
Gelbėjimo
parengė balių. Baliuje prisirin- daug
triūso
pridėjo
p.
ba
Zigmas1
14
Moterįs pasakė jiems, jog ji gaAutonomijos Fondą.
Ragino ko daugiausia
lietuvaičių, iš kurių 3 vemoterų, nes mer- Kaupas ir vietinis kleb. kun.
linti išmainyti tai krautuvėj. Plė- du sios.
J.
siųsti daugiau drapanų Lietuvoj.j
ginų buvo ar dvi. Tūlas J. S. iš- Tiškevičius, kuris
C'ia pastaruoju laiku, kuo.per du nedėl-1 šikai suprato, kame dalykas, praIš prisiųstų Brooklyne drapanų traukė
peilj ir norėjo kitus bady- dienius ragino per
ra-'
niet
pamokslą
Moteriškė
kirgrasinti.
viena
staICjo jai
Bulgarija prisidėjo teutonų
pasiuntimui Lietuvoj,
ti, tačiau buvo išmestas. Gėda
šytis prie naujai tveriamos TMD. j to plėšikui su pagaliu per gal- 'pusėn kariaut, čionykštės kai-kutinė rasta skarmalais prikimšta.
musų lietuviams už tokius nekuopos; taipgi sakėsi patsai pri-j i'ą.
Ir adreso nėra, kas prisiuntė tą
Prasidėjo kova. Pro ša- Įrios vokiškos kompanijos daug
gražius pasielgimus.
tos draugijos ir žaklausąs
prie
alaus išvežioto- Į priima darban bulgarų darbininvažiuodamas
I;.
Į
Povilonis.
statinę.
Į Ištvirkimas pas mus prasiplaj
dėjo persikelti j šią kuopą.
jas, pamatęs ką tai negerai tame kų. Matyt atjaučia politiką.
tinęs. Moterėlės vaikščioja su Verta
pažymėti, kad mušu įame, pradėjo šaudyti. Ant sūIŠ PHILADELPHIA, PA.
Kai-kurios merginos,,
pantėmis.
kleb. yra geras tėvynainis, nes rių subėgo
policija ir suareštavo Siuox City, Iowa.
Ponui
Šimkui
apsigyvenus. vaikščiodamos su anglikučiais, kuone kiekvieną ncdėldienj nepa- plėšikus.
Teatrališka TMD. grupa suVietinių lietuvių gyvenimas retai negražiai pasirodo, kad tie patįs miršta paraginti, kad lietuviai
vaidino dramatiškus veikalėlius—
stebisi kvailumu lietuvaiyra aprašomas miisų laikraščiuo- anglai
vieny tusi, mylėtų Tėvynę ir mirtų ^lbany, N. Y.
"Nepadėjus nėr ko kast" ir Tik
Girardvilietis. lietuviais.
se.
Nežiūrint to, gyvenimas pas čių merginų.
S py kis.
karės
niekam nesakyk."
Nuo
nukentėjusių
mus plaka gal smarkesniu
pulsu
įaudai tapo parengtas vakaras.
ne

boba."

=

—

-=

=

"

==

Tautiniai—kulnegu kur kitur.
tūrinis
gyvenimo
plėtojimasis

I£ ELIZABETH,

Darbai

eina

gerai.

N.

J.

IŠ BRIGHTON PARK, ILL.

Lietuvių
DLK
Lietuvių
gyve-imas.
atsižymi savo smarkumu ypač, bizi iui gerai sekasi. Čia darbai Keistučio veikimas. Xors čia yra
Štai nese-Į eina visai gerai.
pas richmondiečius.
Tas nedirba, diktokas būrelis
lietuvių jaunuonai richmondiečiai pakvietė
kuris
nenori
dirbti.
Veik visuose
pas]
menės, bet ji nieko neveikia, viensave apsigyventi gerbiamą musų fabrikuose pakėlė mokestis. Tatai
tik praleidžia savo brangų laiką
kompozitorių-muziką p. Stasį! ir uždarbis dabar nepraseiausis. ant kampų stovėdama, dančiukus
Šimkų, kuriam pavedė suorgani- Iš stambiausių lietuvių vaizbos rodydama.
Nevisi taip elgiasi,
zuoti ir vesti suaugusio jaunimo įstaigų yra The Lithiianian Builnes
yra davadnų vaikinų, bet
ir vaikų chorus, lavinti juos mu- ding and Loan Ass7n.
Per du lidžiuma
nepavyzdingiau elgiasi

zikaliam bei dramatiškam

suvaidintas

Tapo
reikalas

"Šalaputris."

dramatiškas Patcrson, N. J.
Lietuvos

Kingston, Pa.
Parengtas TMD. 84 kp.
ras nenusisekęs.
įplaukos
mokėjusios išlaidu.

=

siai

neap-

So. Boston, Mass.
Per St. Francisco

žmonių.

Newark, N. J.
Šv. Traicės

tos

=

=

lietuvių

[lar.ip.

sekančiais metais

statyti

=*

bažnyčią $50,000 vertės.
TMD. 41
Į So. Boskp. pradėjo
atvažiuojąs mokytojas M. rengti agitatyviskas prakalbas.

įstaig6s tUrtas užaugo Saliunus lanko netik vaikinai, bet toną
se,—žodžiu, plėtoti richmondie- iki 8,000 dol.;'nafių turi 130. ir merginos.
Šalčius. P-nas Šalčius yra bučiuose tautiškai-kulturišką krutė- Kaip tik darbai pagerėjo, tai perSkaitant apie kitų lietuviškų vęs mokyklos redaktoriumi.
eitame susirinkime prisirašė dar
jimą.
Per parengta? lietuvių kookolionijų lietuvių veikimą, net
Kai-kurios draugijos žada malonu darosi,
Pono Šimkaus pakvietimas— 11.
kaip jie rašo laik- peracijos ir LSS. 60 kp. prakalyra tai Lietuvių Muzikalės Sve- susivienyti su budavojimo ir pa- raščiuose apie parengtus vakarus bas, surengta Nashua streikietainės Bendrovės iniciatyva ir pa-( skolos draugija. Jeigu tas įvyk- ^■relekcijas, prakalbas, debatus ir riams
$^6.84—kooperacijos prasidarbavimas. Ir netik iniciatyva tų, iš to butų nauda patiems lie- t.t. Pas mus nieko panašaus.
kalbose $11.67; LSS. Ca) kp.—
J. M och.
Lietuvių Muzikale Svetainė, kad tuviams.
N'cprošalĮ pasakyti, kad DLK. $13.17.
Šimkui
Keistučio Pašelpos Kliubas užaprupinus p.
medžiaginę
IŠ CALVIN, N. DAK.
manė mokintis statyti veikalą. Duryea, Pa.
gyvenimo pusę šiaip taip, apsiėmė mokėti jam nuolatinę subsiLietuvių darbininkų gyveni- Komitetas tiek pridėjo savo spėAnglių kasyklos darbai eina
menuo- metu

parengtos*

vaka-

nutarė

=

Sunų

prakalbose susirinko ncdaugiau-

v

=>

Gardner, Mass.
=

Didesniam

atkreipimui

žmo-

nių atydos j TMD., vietos TMD.
kuopa parengė programą, susidedančią iš dainų ir paskaitos.
Pottsville, Pa.
—

"Miners"

pasimirė
metų. iš

ligonbutyj-c
Mykolas Zabulis,
Morea, Pa.

čia
50

diją kas mėnesį; priegto veltui mas. Iš pat pavasario atvažiavo kų ir vargo, pakol surinko tris
Antanui Sebaskui iš SIicĮgerai. Pasidarbavus vargonininsakyti, kad visi pusėtinai atliko( ,kap vokiečia pamate, kad rusai [suteikia repeticijoms choro prak- lietuvių dirbti ant ūkių. didžiu- paneles prigelbėti veikalą statyti
taipo parengtas vakarėlis, ku- nandoab, Pa., padaryta operacija
jkui
tavo užduotį.
Trečią programo I viel atėjo in Kauna, tai iš laba1 tikoms svetainę. Yra tai vienin- ma jų dar tebedirba. Veik visi jie Kenoje. Prikviesta buvo panelės ris gerai nusisekęs.
nuo appendicitis.
—

Visi laikraščiui siunčiami rankrašsenimas tenai žymiai
pagerėtų, Lietuva yra desperatiškame pa- reikalui prffrėjtfS" išrenkama du
čiai turi huti pažymėti autoriaus pabus
visgi
rašu ir adresu.
ir
ir dėjime ir kad Amerikos lietuviai ar tris tvarkadariai.
lietuvių
Amerikoje
Pasirašantieji psnu
Pažiūrėkidominais turi paduoti. Redakcijos žt- kitose
šalyse, kaip yra vokiečių, turi visas savo jiegas sudėti Iciu- me j dradijįąKsčni
konstitucijas
niai, ir savo tikrąjį vardą.
ir
traneuzų,

anglų, italų

kitų,

nors von

ir

visas pastangas

teisę at šie turi savas valstijas su augštai kad sutėiliti
•iuučiamus jai rankraščius trump'nti
pakilusiu ekonominiu gyvenimu. Tėvynei."-"
ir taisyti.

Redakcija pasilieka

sau

Netinkamus laikraščiui rankraščius
Redakcija, pareikalauta, grąžina aulo

įtempti, Ten rasime m
rašius ir
-reikalingą pagclbą tymais apruftčianhtiis
mu

niaršaltVl

net

I

smulkmeniškiait' apdirbtas. Ren- atmintyje savo brolių
|
gelbėjimo Tuom tarpu Vokietijos valdžia
giant prakalbas ar šiaip viešus su- jausmu. Tebūna Lietuvos
šelpimas užtikrina, jog ,isi tie
paskalai
sirinkimus, rengėjams turi būti- aukuru, ir vardan Kalėdų aukuro
| apie stoką maisto
nai rupėti, kad išrinkt du-tri- —kiekvienas lietuvis
Vokietijoj
yra
ir kiekviena neteisingi,
tyčia jos priešų svieenergiškus ir drąsius vyrus, kurie lietuvaitė tegul padala ant
'}■> sa- tan leidžiami, o ištikro Vokiesau vietas
pasiskirtų ne pirmuti- vo auką. Kuris norėtu pažymėti tijoj mai-Lo
užtenka, nors jis tiunėse sėdynė-e, bet užpakalyje su- tokiu budu Kalėdas, tas
tegul pa- putį pabrango.
Trūksta vien
sirinkusios publikos; kad jų do- siunčia vardan
Kalėdų aukuro! taukų ir lašiniu, be ko vokiečiai
mu butų atkreipta ne
Į kalbėtojo tam tikrą pinipi:!:ą auką Į bile apsieiti
nemokėjo, bet ir tam sulupas, bet publi.os užsilaikymą vieną musų fondą nukentėjusiems! rasta
užvaduotojai, kurie užstoja
Jeigu kas nerimauja, tarpe sa- šelpti.
taukus ir lašinius.
arzasi
vęs
(kas pas mus papras- Tebūna Kalėdos aukuru!
■

jsta-

susirinki-

*lr

kašgi galėtų
pasakyt. katb-jic&iyiai nesapnuoju
apie tvarką, kadangi net ir valdi-

Tačiaus kai-kuriems ragintojams rodosi, kad, kaip tiktai kito-

"Katalike" pagarsinta p. Vėo
siustas
p. St. Tananevičiui laiškas, ninkus,
riui atgal jo lėšomis.
kis vėjas papus
aprube/.iuotus
Lietuvoje, tuo- kuriame
pranešama, kad Stock- turi? O kad, motume dasižinovisi lietuviai pasiskubins atReikia visada rašyti plunksna ir tik jaus
holme daryta suvažiavimas, kad
ti. kaip tie |>įalili,linkai tvarką daant vienos popiero pusės, paliekant gal savo tėvynėn.
Remdamiesi
Lietuvos
reikaluose.
plačius tarpus tarp eilučių.
tuom, karštesnieji ragintojai tie- pasitarus
h6ja, tai nueikime į vienos ar
Todėl tarp tų viena kitai
kitos
siog draudžia pirktis ką nors čia
drmngstės susirinkimą. ta), moteris su vaikais rikdosi
priešK. Aksomą--eis.
šiomis
Suvalkijos
žemlapis.
taraujančių žinių sunku sužinoŠt'ii:
Amerikoje ir kviečia visus laukti
ardo musų jaunimas, mėgtvarką
dienomis iš spaudos išėjo dnlelis
ti. kur yra
tos patogios
teisybė, bet ištikimesprogos, kuomet bus
Pirmininkas atidaro susirinki- stantis savo dantis c tai y t ant linės yra žinios,
spalvuotas
Suvalkijos
žemlapis,
paeinančios iš
galima Lietuvon grižti.
PastaPAAIŠKINIMAS
susikuri sutaisė p, K. Balutis. Žem- mą ir keliais paraginimais vos-į citacijos,—paprašyt tokių
nes tiems nėneutrališkų
kraštų,
ruoju laiku pradedama agitacija
-nevos maršalus
privaro uždaryti! tvarkyti. Jeigu rastųsi "susiprara reikalo svietan
lapis yra 22 coliu per 28 colius
melus leisti.
Amerikos
tik
prieš
Ką
kuris
šiądien
''Lielietuvių ėjimą j
salės duris.
patėmijavi
Dėlei
pradėtų kalbėtojui
"svečio."
paskiausio
Uždarę duris, .jie tęs,"
didumo, penkiose spalvose. Jąjne
tuvos"
ukes.
Ko.
(iirdi,
lietuvis,
44
"Kodėl
ten
ir
straipsnį,
nusipirkęs
atsisėda ir sėdi.
liept
Praeitą savaitę "Lietuvoje" jau
Bet, kad kalbą maišyt, prieit prie jo
parodoma ne tiktai miestai bei
kas priėjęs paklaustų jų, ko j ic nutilt. Jeigu to neužtenka, tada Neišpildo," parašyta tūlo A. M.
buvo pranešta apie kun. Maliau- ukę, jau nebenorės skirtis su jajaĮ
t
ir Lietuvon niekuomet negrįšiąs. miesteliai, bet taipogi visi dides- ten
V. Tasai žmogus ant manęs užsko-Mališausko atvykimą Amesėdi, tai jie nemokėtų atsaky- paprašyt laukan. Jei vienas nenieji Suvalkijos kaimai ir dvarai,
klausimai.
minėtame
sipuola
kitas
turi
ateit
straipsnyje,
nes
rikon.
Laikraštis "The New
pagelbon,
ištiesi], jie nežino, kam jie įstengs,
Vargu ar galima matyti ūkių visi pliantai, geležinkeliai ir vieš- ti,
kad Račiūnas, rodydamas pair jau tada ceremonijos
lYork Times," iš kurio męs žinią pirkime toki didelį pavojų. I.ie-i keliai. Šio
j šalj.
Meldžiu atsakyti
žemlapio vertę karto- yra. Jų pareiga yra: nieko neĮ sekančius
veikslus, neišpildo, ką prižada, ir
leist
iš salės be pirmininko leidiipasėmėme, pranešė, kad naujai tuviai perka miestuose namus, grafijos atžvilgiu nuspręs kartoPrie šitokio surėdymo, nereiks
klausimus:
čia priduoda ištrauką iš "Y. L."
atvykęs kunigas rinksiąs aukas įvairius bizi.ius. Perka ir, reika- grafai. Iš savo pusės galime pa- mo, nejleist salen, kol jie neži- nervuotis nei j laikraščius raši1.
Ar galim;. V
No. 41, 1914 metu, Račiūno priįdaryti, jei
nukentėjusiems nuo karės Lietu- lui priėjus, vėl juos parduoda. sakyti tiktai, kad tai bene bus nos, kad norintis ineiti yra drau- nčt sieksninius
ką
bėdoje
pasipiktinimus.
R.
sušelpei-pagelbėjai
žadėjimą,
jogei
pats
piniprižadėjo
voje. Dabar mums pranešama Jeigu prisieitų reikalas, tai lietu- pirmutinis didesnis ir rimtesnis gystės nariu. Laike susirinkimo
ir sušelptasis paskiaus užsiduoti
nuo visu
su- giukai
Kartais
dalj
peluo
kad
jo
pasitaiko,
maršalai
vis
turi
iš
klausygali lygiai taip pat parduoti bandymas pagaminti žemlapį liepriverst kiekvienai
(žiūrėk
korespondenciją
vakarėliu per visą žie- gina nieko neturįs.
P.rooklyn, X. Y.), kad aukos bus ukę, kaip jisai dabar j ^rduoda sa- tuviu visuomenei. Iki šiolei lie- užsilaikyt ramiai, o neklausančius' tojas žingeidauja kalbėtojo žo- rengtų
naudai
!
Lietuvoje nuken- 2. Ar galima ką padaryti, padžiais, bet nesupranta ir nori, kad irią
renkamos, tač'aus ne nukentėju- vo biznį.
tuviai neturėjo savo kalboje jo- jų pasargos raportuot pirmininnuo
karės
žmonių. Bet skolinus kitam kokiam nors sukui.
siems nuo karės Lietuvoje, bet
Jų pareiga suvaldyt įsi-, kalbėtojas paaiškintų. Tokiame
Mums rodosi, kad nėra jokio kio
lemtesnio
Lietuvos
žemA. manytam "bizniui" ant kokio
M.
p. A.
vakaro pirmininko 'korespondentas
nors
Lietuvos
dienraščiui
klerikalų
(laila tiktai, kad žem- karščiuojančius kalboje. Reikalui atvejyje, jei
pamato baidinti lietuvius nuo lapio.
kas
buvo
"V.
buvo
nepasako
visko,
ir paskiaus jis nieko
nuošimčio,
kad
bus
duoti
"Vilčiai." Jeigu tikėti mūsų koapreikštu,
palapis apima vien Suvalkiją, ap- priėjus, jų pareiga yra prašalinti
Į ūkių, biznių pirkimo.
aiškinimai j klausimus, žingei- L." No. 41 minėta. Jis pasako negrąžina ir dar užsigina.
respondento pranešimui—o tikėti
leisdamas kitas Lietu/os dalis. iš susirinkimo nesuvaldomus na-]
tiktai tuos žodžius, kuriuos butų
3.
jam męs turime labai gerą pama- Telegramas nuo p. YČo. "Ame- Kaip patsai piešėjas aiškina, įvy- rius. Tokios tai, maž-daug par-j daujantis turėtų klausimą parašyt
Paklausus, ar pareikalavus
kritikuoti.
ant popierėlės ir
pasiųst pirmi- galima
minėtų dalykų, atsiteisinama per
tą—tai kun. Maliausko-Mališaus- rikos Lietuva' praeitą sulntą pa- kę tai dėlei nepergalimų tuom eigos susirinkimų tvarkos valdi-.
Jei verta atsakyti, kal- "V. L." 41 numeryj 1914 mete laišką, gauni atsakymą, kad nieke
ninku. Vienok nustatytosios prie-! ninkui.
ko asmenyje Amerikos lietuviai skelbė
sekantį telegramą:
tarpu priežasčių. Vėliaus, jeigu
aš pranešiau visuomenei, kad jau neturiu ir ko
turi vien tiktai rinkiką aukų midermės nepildomos.
Maršalams bėtojas atsakys ir paaiškins. O
esą reikalauji, tokaplinkybės 'bus prielankios, p. Bane taip,
kaip pas mus daroma. turiu naują programą ir jau ketinu sai reikalavimas esąs "Blackmail."
nėtamjatn dienraščiui.
Stockholmas, lutis žada patiekti ir kitų Lietu- negalvoj, kada ir kas salėn eina,
kada išeina. Susirinkiusieji galii Kalbėtojas ką prasitarė, tai klau- pradėti važinėti, rodydamas paSpalio 24 d. 1915 m.j vos dalių žemlapj.
Ką daryti su tokiu laišku?
Suprantama, kiekvienas laik- Imperatoriškam
Tame straipsnyje daveikslus.
Rusų Ambasasytojas
ir
sau erzėti,
atsistojęs
Ar galima viešai
jau
4.
šauja:
tarpe savęs šnekėtis,
raštis turi pilną teisę siųsti savo
j laikrašdoriui Washingtone.
viau visuomenei suprasti kad aš, čius
—"draugas
Reikia
paaiškink."
kur
spjaudyt, rūkyt,
leista, ar nc,
pranešti, būdamas nuskriausMeldžiama pasiųsti sekanti
agentus pas Amerikos lietuvius
nenoriu visko sau. tu
Laike kokių j taipgi susivaldyt.ir su "drauga- važinėdamas,
—jiems vistiek.
minėtuose dalykuose, kad kiti
aukoms rinkti. Jeigu yra tokių,
kalbelgramą Dr. Rutkauskui,
su
žinute j tuos, kurie
Kreipiausi
vimais,"
kuriam
karstu
jeigu
Žirgelis.
Lietuviu
"Draukalbėtojas
ginčų, pirmininkas gali
per
Savaitraštį
kurie prijaučia ir aukauja—tai jųapsisaugotų nuo tokių bičiuolių?
gas," 1800 W. ąiStli st., Chicastalą suskaidyt bebarškindamas. nėra draugu ir juom buti negali. pagelbės man surengti panašius
5. Ar gali toki žmonės, papiljų asmeniškas reikalas. Tačiaus
vakarus, kad duosiu dalį pelno dėl
go, ir Balučiui, redaktoriui LieMaršalai
nesukrutės
ir,
dę minėtus dalykus, buti visuomevienas dalykas, pro kurį negalima
priėjęs
tuvių Dienraščio "Lietuva,"
ką
Lietuvoje,
žmonių
gelbėjimo
nės gerbiami ar
prie
besikarščiuojančių, nepadraus
tylomis praeiti, tai tas, kad nesu- 3252 So. Halsted st., Chicago:
garsintis bent koir dariau, savo prižadėjimą išpilO
kartais
kiuose laikraščiuose su bent kokiu
jų.
jeigu
"Lietuva, užimta per vokiesipratusiems musų žmonelėms,
džiau.
kas ir šauktųsi maršalų pagelbos, \
čius, kenčia nedateklių iš priebizniu? Dar kokiuose nors
kurie ateina to kunigo prakalbų
(Užbaiga;
orgaKur tik aš buvau pakviestas
žasties stokos maisto ir (drlei)
kad suvaldyt valdininkus, "ar iš
nizacijų organuose?
•pasiklausyti, stengiamasi jkalti j
Greičiausia pagelba neAteis
ligų.
Kalėdos. Kiek tai turėsi- per draugijas, fondus, parapijas
salės prašalinti, tai mūsų mar6. Ar galima per
galvą, kad su tuo dienraščio liki- išvengiamai reikalinga.
Kas yra lankęsis tarpe svetimlaišką išvarKošalai greičiau pasigriebę kepurę iš- me sveikinimų, linkėjimu! Kiek ir 1.1., visur norėjau, kad ta dalis
mu vra surištas ir visos Lietuvos
dyti panašiai: Juodašimtis, pasiulektuokite pinigus tarp ameri- taučiu, tas gerai žino, kaip jie sueis namo, negu imsis prie tvarkos tai atviručių, rašinėjimų ir kiek pelno eitų dėl Lietuvos žmonių, tėlis ir
likimas.
konų, suorganizuokit štabą gy- rengia
kitaip.
skaitlingus
susirinkimus,
dovanėlių pirkimo! O vis tai var- nukentėjusių nuo karės.
užvedimo.
dradytojų;
prirengkit
maistą,
Ar
7.
galima apskųsti, jei misavo
Ypač dabartiniuoju nomentu, bužius.
dan Kalėdų šventės. Dėl
kalbėtojus,
Centralinis Lietuvių kaip jie pastato
Kokiomis išlygomis buvo su- nėtuose
Kalėdų
ar šiaip didelius susiPrakalbas,
kuomet visa Lietuva papludusi
dalykuose
prasikaltusį paKomitetas siunčia j Suvienyta'; kaip jie apvaikščioja su parodošventės nemažai išgeriam
bačkų tarta, tai tiek ir gavo. Aš priža- skelbtum teisingai
kraujais, panaši agitacija yra ne- Valstijas specialį Delegatą, Dr. mis šiokius ar tokius paminėji- rinkimus rengiant, kaip kur irgi alaus,
laikraščiuose,
ir
degtinės
vyno, nuo ko dėtą nuošimtį atidaviau rengėjams, kad kiti
doras pasityčiojimas iš Lietuvos
Gabrį, su įgaliojimais ir reko- mus, ir visur viskas atliekama su nepamirštama išrinkt maršalus, nevienas ir
tame?
butų
atsargus
skaudžią galvą pane- o tai ne mano biznis, kaip jie
mendacijomis,
reikalingomis paguoda, su entuziazmu, su tvar- tvarkos palaikymui. Čia taip-pat'
ir Lietuvos žmonių vargu. Rin/. K. M.
šiosime. Kalėdų dieną nevieno sunaudojo pinigus'
kolektavimui pinigų tarp anglomaršalai, jausdamiesi esą "kuomi namuose
ka.
Nėra
kite, vyrai, aukas savo laikrašbetvarkių-sumišimų.
skambės muzika, dainos,
amerikonų ir susinešimui su
ATSAKYMAI.
Kur niekas neatsišaukė ir niečiams. Jeigu atsiras tokių, kurie
Prakal- nors," taikosi atsisėst
Amerikos Komitetu gelbėjimui Pas mus lyg užkeikta.
įvairus pasilinksminimo balsai. kas r.ianęs neužkvietė, ten aš
bose
jums aukaus, tai jusų laimikis. nuo karės nukentėjusių.
susirinkimuose arčiausiose prie estrados, kad visbetvarkė,
Kalėdų dieną bus linksma, puiku. pats nuvažiavęs rengiau vakarus; Nežinant visų smulkmenų, nekas jiems butų matoma ir girdii»et nesityčiokite iŠ lietuvių tėvy- (Pasirašo) Yčas, atstovas, Prezi- betvarkė, teatruose
betvarkė, konBet... nemanykime, kad bus
dentas Centralinio Lie- certuose
pats ramdžiau žmones, kurie plia- galima j visus viršminėtus klauma nuo estrados.
nės nelaimės ir nesistengsite iš
Kas dedasi
betvarkė,
—piknikuose
visiems
taip
Ne.
puiku...
GėrėKomiteto.
Žemiam
katus praplatintų ir kur kiek ga- sinius tikrai atsakyti.
tuvių
tos nelaimės pripildyti ištuštėjusi
jiems už pečių—tai jie neskaito J tis tais visais
betvarkė,
betvarke,
bažnyčiose
šventės pui- lėjau, tai daviau dalį dėl Lietu- duoti atsakymai yra abelni.
(Pasirašo)
Imperatoriškas
Kalėdų
Rusų
svarbiu.
Užpakalyje susirinku- kumais
klerikalų "Vilties" iždą. XepriMinisteris Švedijoj, karčiamose betvarkė, storuose begalėsime tiktai tie, kurie vos žmonių gelbėjimo. Tuosyk
1.
Sušelpimas pinigais gali būrėkauti,
šieji
gali
plust ant kalbė-l gyvenam
Nekludow.
gaudinėkite žmonių, sajkydami,
tvarki. Žodžiu sakant, pas mus
laimės šalyj, tai buvo laikraščiuose
šioj'
ti
skaitomas
arba dovana, arba papagarsinta.
kad Lietuva žus, jeigu jusų laiktojų.
švilpti,
kojomis
trempti,
visur betvarkė- ir betvarkė.
O
yra Suvienytose Valstijose, kur
skola.
Ir
Padavus ištisai visą telegramą tai vis
paskolos negalima atsikiek tik jiems sveikata leidžia,—
Taipgi kaip kur rengdamas varaštis žus.
Tai yra tiktai akių
todėl, kad pas mus kas
negręsia jokis karės pavojus.
karus, negarsinau ant pliakatų, imti, jeigu žmogus nieko neturi.
inonijimas nesusipratusiems lie- ir jojo vertimą, "Amerikos Lie- tik daroma ar rengiama, tai" vis kas maršalui darbo.
tuva" nuo savęs jįjį sekančiai
Truputį turėtume pagalvot apie kad pelnas eis ant to ar tai to. Už skolų nemokėjimą kalėjimai;
tuviams.
Kalbant apie maršalus, prisižmonių tokių, kurie neturi
sugeUž tatai nieko nesakiau, kad jo- nesodina.
aiškina:
ir Lietuvos žmones,
kaip
bumo, būtinai reikalingo šiam dar- mena viena trumpa bet įdomi Lietuvą
"žvaigždė" paduoda įdomią žikia
laukia
ir
jie
kokius pasidraugija arb? fondai nerengė 2. Neaišku. Nežinia kas paKalėdų
bui.
'*
maršalų "istorija," kuri turėjo
nią: kun. Maliauskas atvykęs pas
"Iš šito telegramo aišku štai
to.
vakaro.
linksminimus
kels.
skolinta.
jie
sau vietą SLA. XXIII
Skola—vis viena, koseime, atAmerikos lietuvius "Lietuvos ka- kas:
Imkime pavyzdžiu surengimą sibuvusiame
vėl
kia
turiu
Šį
sezoną
jau
ji
naują
Scranton,
Pa.,
butų—galima
atsiimti, jeigi
Iš
laikraščiu
talikiškos
visuomenės"
1909
vardu.
matom, kad Lie"1) Kad Europos lietuviai, ma- prakalbų arba šiaip viešo susi- m. Išrinkta du
Vėl
ke- skolinusis turi iš ko
programą.
pradėsiu
tuva
maršalu,
tos
apmokėti.
"katalikiškos"
kurių
visuomeMęs
vokiečių užimta. Lietuviai
tydami neišpasakytą vargą savo rinkijno ir prisižiūrėkime, kas
liauti po Amerikos lietuviškus
visai nesimatė. Tik tre- žmonės
Galima
sau anf. at
salėje
3.
nės Lietuvoje nematome.
pasilikti
Šią- brolių, palikusių vokiečių užim- čia kaltas už
išsklaidyti visur: vieni
ir kur kas mane už- minties.
išdygimą tokių pa- čioje seimo dienoje, pasigedus pasilikę
kaimelius,
dien yra tiktai lietuviška visuoapgriautose triobose po
toj Lietuvos dalyj, nutarė kreip- sielgimų, kokius jau žinome bumaršalų-tvarkavedžių, paaiškėjo, vokiečiu. Kiti gi gyvena įvai- kvies, niekur neatsisakysiu. Mie- 4. Galima, bet tik tuomet, kadr
menė, kurios atskiri nariai kenčia tis
nes
męs vus Lo\vell'yje, Rockforde, La\v- kad vienas iš
prie angui-amerikonų,
jų salės priemenio- riuose Rusijos miestuose, kai- lai sutikčiau, kad kur tiktai kas visuomenės gerovė to reikalauja
Kenčia katalikai,
baisų vargą.
patįs, lietuviai ameiikiečiai, ne- rence ir kitur. Pa% mus viešų
kvies
kad d ne
atvažiuoti,
je alų šinkuoja, o antras namie muose ir net laukuose. Gyveni- mane
liuteronai, laisvamaniai, kenčia galėsimu
ypatiškas piktumas arba kergana pagelbos suteikti. susirinkimų ar prakalbų
dalis
skiriama
dėl štas. Turi
pelno
malkas
O
butų
čia salėje ėjo mas kaip vienur,
rengėjai
kapoja.
but tinkamoj formqj.
klerikalai, tautininkai, demokrakitur
taip
yra
"2) Reikalingos ne tik piniginės išmano tik pasamdyt salę, at- užimąs
Lietuvoje
nukentėjusių
žmonelių.
kaip
žvėrinčiuje.
tai, socialistai ir visi kiti. Ame- aukos, bet
nes
Visuomenė
pasibaisėtinas,
kuvargingas,
5.
negerbia žmonių
taipgi ir maistas bei spausdinus pliakatus šen-ten juf»s
rikos lietuviams turi lygiai apeiti
Na, ir ar reikia stebėtis, kad rie pasiliko po vokiečiu, tiems yra Jeigu nerengsite vakarų ir ne- airie nemoka savo teisingų
drabužiai.
skolų
kviesite manęs, tai aš vis pas jus
padalinti ir, atėjus laikui,
susirinkimuose kįla begė- paskutinis duonos kąsnis atimtas.
šelpimas visų nelaimingųjų LieJeigu
yra biznyje, tai galima nu:
"3) Ligos Lietuvoje matyt taip nam atsitūpti ant estrados, kad musų
diškiausi triukšmai, riaušės, bar- Palikta pusiau apgriautos trio- pribusiu ir pelno dalį skirsiu nuo jo
tuvos
Ir todėl tasai
žmonių.
skolą tuomet atsiimti.
išsiplėtojo, kaip kad pernai buvo iššaukt programą, kuriame, kas
niai ir 1.1.?
Čia net negalima bos. Kiti vien griuvėsiuose gy- karės nukentėjusiems Lietuvoj.
skirstymas j "katalikišką" ir ne- išsiplėtoję Serbijoj, kur gręsė pa6. Koliotis per laiškus negaliantras-trečia žodis tai—gerbiaJeigu visi trįs fondai pareika- na.
perdaug kaltint ir tų, kurie tas vena. Visi jie kenčia alkį ir šalkatalikišką visuomenę yra nekrik- vojus išmirimo visos tautos. Ser[statymai trj draudžia.
mas, gerbiama, gerbiami (kame
nuo manęr, išduot:
lautų
betvarkes kelia. Juk žinome ga« tį.
ščionišku ir nepatriotišku darbu.
atskaitą 7. Apskųsti galima už bile
Rusijoje taip pat: lietuviai,
bai šaukėsi Amerikos pagelbos, ir nėra
ką.
jokio senso, nes dažnai pats na gerai, kad
Mums čia nereikia jokių "katali- iš
randasi kurie apsigyveno miestuose, ken- iš pereitų metų kelionės, aš mie- )et ar galima išlošti—tai kitas dadaugumoje
čia tapo pasiųstas štabas ame- gerbikas nežino
prasmės to žo- visokių, o
kiškos"
visuomenės
jei valdžios nėra, tVai- kia didžiausią kamšutyną, nes su- lai apsiimu, bet neatkreipiu (lo- lykas, priklausantis nuo daugelio
atstovų. rikoniškų daktarų, nursių, daugy- džio, ir todėl
kad jis ka
pasirodo,
norime
Męs
nesirūpiname, tad kalti męs daryti po kelias šeimynas vienan mos ant tokių p. A. M. A. kri- aplinkybių.
matyti lietuviškos bė gyduolių ir 1.1. Į metus laiRedakcija.
nežino, ką nei už ką gerbia).
visuomenės reprezentantus.
patjs, kurie rengiame skaitlingus kambarin. Na, o pagalvokime, tikų, po kuriomis ir pilno vardo
ko Amerikos daktarams pasisekė Tai viskas.
A. T. Račiūnas.
susirinkimus, ir susirūpiname, kad koks yra gyvenimas tų, kurie nepadedama.
sulaikyti Serbijoj pradėjusią siauKIEK ATSIEINA
m.
d.
VISOKIŲ
Lapkričio
4
Eikime
Lietuvon.
1915
miškuose
ir
Pastaruo- sti
tvarkos užlaikymą tarpe jie pavyktų.
Grįžimas
į visokias slapstosi
pelkėse...
epidemiją. Lietuvai, kaip pa- Apie
ŠŪVIS.
KANUOLIŲ
X.
Y.
Brooklyn,
vis
laiku
ju
daugiaus pradedama rodo šis telegramas, ir kaip nu- susirinkusios publikos rengėjams įstaigas, teatrus, bažnyčias, mu- Ar jie laukia Kalėdų šventės?
spaudoj b kalbėti apie grįžimą Lie- rodė pirmesni laikraštiniai tele- niekad nesisapnuoja. Kad atsi- zėjus, parkus, žodžiu sakant, ei- Be abejonės, ne.
Berno laikraštis 'Berner Bund
Jiems gal but
tuvon.
Vienu-kitur pasirodo raradus vienam ar kitam nenuora- kime į visokias vietas, visur, ten
KUR TEISYBĖ?
maloniau laukti sekminių su šilgramai, gręsia pavojus, panašus
>atalpino straipsni, kuriame išginimų, kad Amerikos lietuviai į Serbijos pavojų, o daktarų ten mai, tvarkaardžiui, padraust jį, ar rasime valdininkus, dabojančius tesne gamta negu
Kalėdų. Kaičj
liškino, kiek atsieina visokių kakarei
ir
reikalui
iš
valsalės išpra- tvarką.
batų pasiruošę,
Juk jeigu nebūtų
pasibaigus, stoka. Prūsų Lietuvos laikraš- P»iejus
Iš neutrališkų kraštu
ios ateis su žiauriu snieguotu šalgarsina- , ntolių vienas suvis. Pigiausi, žikeliauti Lietuvon ir tenai užimti čiai
nurodinėjo, kad ir daktarų, šyti,—apie tai niekam ne galvoje. džios, muzėjjų lankytojai viską su- čiu ir prispaus pusnuogius ir iš- ma iš Vokietijos žinias, jas at- loma, šūviai mažiausiu kanuodarbininku
Pasitaikius kokiai suirutei, nelie- daužytų, išnešiotų. Parkuose nuvietą. ir vaistų Lietuvoje trūksta.
stokuojančių
badėjusius žmoneles be jokio pa- kartoja net vokiški socialistu j ių, o dideliu yra labai brangus,
į
ka
Karei pasibaigus, be abejones,
tik
nieko, kaip
klausyt rautų gėles, išlaužytų medžius, sigailėjimo. Žmonės šauks-aima- laikraščiai, leidžiami
"4) Idant tą darbą atlikti, siundienas suvis 7.6 centimetrinės
da'.ig vietų Lietuvoje bus tokiu, čiama Amerikon specialis atsto- čiauškėjimo kokio "susipratėlio," sugadintų visokius aptaisus. Tas' nuos, bet kas jų to šaukimo iš- nes Vokietijoj leidžiami garsinti | auko kanuoles atsieino
54 frankur darbininku reikalaus, nes ka- vas, p. J. Gabrys, kuriam įduota o žmogus, atėjęs pasiklausyt to, pats su bažnyčiomis ir kitomis'
girs... Juk jie iš savo Tėvynės negalėtu, apie badą Vokietijoj,1] cus (apie $u). šūvis 12 centirė daugeli, pat geriausiųjų Lietu- visi reikalingi įgaliojimai ir re- kam buvo kviestas, negali.
Dė- vietomis, kurias lanko žmonių1
žmonių pagelbos negali tikėtis, o dėl ko buk žmonės ypač dide- uetrinių kanuoliu 151 franką,
niekas
visur
lei
minios,
savo1
vos
liebus
neliktų
kad
šitokių
betvarkių yra vi^tų
prarijusi. Jeigu
jiegų
svetimi mažai tesirūpina. Taigi liuose miestuose kelia riaušes ir 15
komendacijos,
prieiti prie
centimetrinių haubitsų 232
tik lietuviai gali but
Ne
vietoje.
tuviai nori, kad Lietuvoje nejsi- Amerikos
valdžiai neprielankias demonstra- j
(galiu
jas
nurodyt,
jeigu prisivaldžios, Raudonojo
kam turi rupėt?
o
ranku,
15 centimetrinės kaviešpatautų svetimtaučiai, jie turi [Kryžiaus ir įtekmingesnės ame- eitų reikalas),, kad lietuviai ne- škadadariais. Jais gali, ir yra, ir
cijas.
, įuolės
fr. I /. to rubežiaus
325
Žmonės
Lietuviai
Amerikiečiai!
kitataučiai.
Bet valdžia ir tvarskubintis užimti pasiliuosayusias rikonų visuomenės.
gauna salės pasisamdyt prakalTūli valdininkai \Yashingtone (
kanuoliu
šūviai žymiai,
lidesnių
vietas. Mes spėjame, kad dauge"Manoma kreiptis prie Ameri- boms tik dėl to vieno, kad jie kavedžiai vjsfrą apsaugoja. O čia Męs linksminsimės-gerėsimės vi- mano, kad dėl maisto stokos
Vo- i įepaprastai greitai eina šuoliais
sokiais
bet
atminkim
smagumais,
lis lietuviu, karei pasibaigus, ir kos Komiteto Šelpimui nuo ka- nemoka tvarkos palaikyti. Pra- męs dabar užsigeisime, kad be
kietija turės kreiptis prie talki- I )rangyn. Suvis-įš mortyros attuos musų brolius, kurie gyvena
grj^ Lietuvon, vadovaudamiesi rės nukentėjusių, šis komitetas kalbose buvo triukšmas,—-dau- priežiūros, bė valdžios, musų suninku su prašymu taikos ir kad sieina
1501 fr., o šūvis iš 30.5
sirinkimuose'buttV ramu. Be val- liž jūrių, prispausti sunkiausia
noru
neleisti svetimiems užimti labai plačiai veikė Belgijoj ir Ser- giau salės lietuviai negaus.
bus padaryta už mėnesio laiko, ( :entimetrinės kanuoles
ji
atsieina
karės našta, kenčia <lidžiausį varLietuvos.
bijoj, ir sųlyg nesenai atėjusių te- Baliams, teatrams ar kitokiems džios, be tvarkos užvedimo, niedar šįmet; taikos pasiuly- :
taigi
fr.
>710
šūviai
Brangiausi
yra
kur ramumo negali but. Negali gą. Tą vargą kenčia musų tėvai, mas
Kai-kfirie
išeis nuo ciesoriaus \Yilhcl
ragintojų taėiaus, legramų jis rengiasi pradėti pasilinksminimams, jei dar salė
55.6 cent. ir 40.6 cent. kanuokūdižmonos
ir
broliai,
scserįs,
but
nei
mus.
Tat
pas
jeigu
rno, ir tarybos prasidės gruodžio 1 ių: vienas šūvis iš
kaip mums rodosi, perdaug karš- darbą Lenkijoj. Šisai komitetas ir duodama, tai priverstinai rei- jo
pirmosios
kjla skandalai, tai, kaip sakiau, kiai. Pasigailėkime jų, nors lauk- mėnesyj, o dabar stengiamasi
tai už darbo imasi ir visai neatsi- išleido jau milionus doliarių pa- kia
jau ; itsieina 4338 fr., o iš antrosios
tvarkos da- kalti
samdytis
dami Kalėdų šventės! Šelpkime
policistą
kurie
męs patįs,
rengiame
Lietuvon, gelbos reikalams.
paduoti susitaikymo išlygas. Xe ( >500 frankų. Prie to vienok nežvelgia į gyvenimą.
bojimui. Matote, ko lietuviai su- susirinkimus ir juos
Javo centais!
paliekame
be reikalo buk Šveicarijon iškekaip sakyta augščiaus, bene grįš "5) Matomai taipgi pasirūpinta, silaukia.
] siskaityta lėšos kanuoles susiglobai pačių t"arkaardžių,' patįs
Amerikos
Kalėdos netoli: savaitė už sa- liavo buvęs specialis ciesoriaus i
lietuvių. kad tame reikale čia prigelbėtų
daugelis
įaudojimo, o juo didesnė kanuoTiesa, ne visur panašiai yra. užimdami vietas, arčiausias prie vaitės sulauksime jų. Tik kad Wilhelmo pasiųstas
Tačiaus daugelis pasiliks ir v"ia ir Rusijos ambasada Washingprieš karę ! ė, juo ji brangesnė, juo greiYra daugelis vietų, kur žinoma estrados.
taip didelė šventė nepraeitų be pasiuntinys Ryme Buelo\v ir buk i iau susinaudoja: di lėsės kanuoAmerikoje bei šiaip svetur. Xors tone.
j
šio
iš
"Tiek
aišku,
Tat pono Jankausko receptas' pažymėjimo!
telegrama
joj4 tvarka yra reikalinga ir kaip
Lietuva įgytų ir visišką politišką
Stengkimės, kad ten atkeliavo taipgi dviejų talki-' 1 ės išlaiko vidutiniškai nedaunoprigulmybę ir ekonominis g>- liet įžvis aiškiausia yra tas, kad ąjį palaikyti Tokiose vietose mums būtinai reikalingas, tik; ;ių metų Kalėdos pasiliktų musų i linkų atstovai.
S.
giau kaip 86 šuvius.
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VĖLIAVOS

AKYVAIZDOJE.

Lietuviu kalbon vertė A. Jakunas.

(Tąsa.)
Tarnas kalias nemato manęs ateinant, ir aš atsiveju šalę jojo. Dar jisai nepastebi manęs ir nesi-

Jojo žydriai blizgančios akįs skrajoja

judina.
no paviršium,

gaivinanti

orą.

ir

jisai

traukia

I'riedan

prie

suru,

pertvenkusio

oxy-

saulėleidis tyrame dangaus skliaute.
Ar jisai
savo padėjime?

genu, yra puikus
Ar jisai supranta permainą
jau užmiršo "Sveikatos Xamą, pavilioną, kuriame
jisai buvo belaisviu, ir ar užmiršo savo prižiūrėtoją
Gaydoną? Tai yra labai galima. Praeitis matomai
yra ištrinta iš jojo atminties, ir
tiktai dabartim.

jisai

gyvena viena

Mano manymu, net ant "Ebbos" denio, jūrių
viduryje, T amas Rochas yra vis bejiegiu, neatsako-

mingu žmogum, kurj aš prižiūrėjau per penkiolika
mėnesių. Jojo proto stovis liko be permainos, ir sąmonė jam sugrįš, tiktai prakalbėjus j jįjį apie jojo
išradimus. Grafas d'Artigas puikiai žino jojo proto
padėjimą, kadangi turėjo tam prirodymą laike savo
atsilankymo ] "Sveikatos Namą," ir jisai matomai
tiki kuomet nors išnetyčių išgauti išradėjo paslaptį.
Tačiaus kokiu tikslu?
Tanias Kochas,—aš

pašaukiu.
padaro į jįjį įspūdį, liet,
landėlę pažiūrėjęs į mane, jisai greitai nukreipia
—

Mano halsas matomai

vo

mas

Tuoin gi tarpu,
klausimas.

Kuom yra lasai
okea- sai klausimas.

giliai plaučiuosna
oro.

sitikituc geriau> yra pasilikti sargu Gaydonu, kadangi gali būti proga, kad man bus leista toliaus jįjį prižiūrėti. Šitokiu biulu, jeigu Tanias Roclias kuomet
nors išduotu savo
paslaptį, tai aš galėčiau sužinoti
tai, ko nesužinojau "Sveikatos Name," ir sulyg to
veikti.
t

vasa-

akis šalin.

Aš paimu jojo ranka ir paspaudžiu jąją. Jisai
smarkiai jąją ištraukia ir, nepažinęs manęs, eina šalin, link kapitono Spade ir inžinieriaus Serko.

Į

kur '"Ebba"

plaukia?—tai pir-

nukentėjusiųjų

nuo karės Lietu- Kartaus Vyno
Elixirą. Jisai suvoje, surinkdamos keletą šimtų teikia palengvinimą skilvio ir vi(luliarių tam tikslui, ateinant] re- duriu trukdesiuose, mažakraujin(lėldieuj, lapkričio 14 d., rengia gume ir kuno nusilpnėjime, ner-

dideli apvaikščiojim.'į
mui dešimties metų

697.
tvanka

grafas d'A.rtigas?—tai

yra antra-

Kur

:yra 'augžčiausia užpasaulyje? C jai lydumu

Malio užtvanka arba damas yr.i
žinomas vardu /Irroh r och Dam.
Sienos
yra tie- Jo augštis turi 351 pėdą.

ir žemumų
gyventojams
siog stebėtitfaV k<iip gali gyventi

Kaina
paminėji- vingume ir nemiegojo.
sukaktuvių Si. oo. Aptiekose. Jos. Trincr,
Pirmojo Lietuvių Visuotinojo Manufacturer,
S°.
1333-U39
Seimo Vilniuje. ŠĮ apvaikščioji- Ashland a v.,
Chicago.
111.1
rengia keturios susivieniju-

sios draugijos.
Tvuno trinimui reumatizmo ir
Apvaikščiojimo
yra storos ir taip pabudavoto1,
vakaras
atsibus
Auburn
llaU'ėje.
Kalnuose.
kaiKalnuose
idant luitu galima bile kada jas
neuralgijos skausmuose, ištryniPirmasai klausimas bus atsakytas, be
7<jtli st. ir T.ou c ave. Pelnas 11110 muose ir išsisukimuose męs pataabejonė-, kur ir randasi klonįs, bet daž- apžiūrėti.
j keletą dienų, atsižvelgiant j tą greitumą, su ku- niausiai toms klonims trūksta vanminėtojo vakaro yra skiriamas riame vartoti Triner's Liniuien□00
riuom męs skiriame vandeni
pagelba varymo priemo- dens.
Nors klonyse, paprastai,
698. Kokioje šalyje yra dau- naudai nukentėjusiųjų nuo karės t\i. Kaina 25 ir 50c, su krasos
nių, kurias aš galų-gale pilnai sužinosiu.
žemė y. a gera, derlinga, bet dėlei giausia elgetų?
Nei viena kita Lietuvoje. Vakarui rengiama ge- apmokėjimu 35 ir 60c.
ras ir įdomus
B. J.
šalis
vandens
stokos
nevisame
niekas
programas.
Kaslink antrojo klausimo, tai aš jokiu budu
joje
pasaulyje, regis, negali
su
savo
auga.
nesuiiu labai
susilyginti
Cbinija
kad mano
kuoelgežmonės

užtikrintas,
užganėdintas.

žingeidumas

Jei kitose šalyse yra kalnų, tai tų (ubagų) skaitliniu. Cliinijoje
jų jau tik nestokuoja Suvienytose elgetavimas yra paverstas į tam
Mano manymu, šioji nežinoma ypata turi labai
Valstijose.
tikrą savo rūšies amatą. Patįs elsvarbias priežastis savo kilmei slėpti, ir aš bijausi,
Veik visas vakarines valstijas getos yra labai gerai susiorganikad nėra jokio nurodymo, pagal kurį aš galėčiau suapkloja debesius remiantieji kal- zavę—tartum į savo rūšies uniją—
žinoti jojo tautybę. Jeigu grafas d'Artigas ir liuonai, tarp laivių, kaip buvo sakyta, ir toje šalyje sudaro gan stiprią
sai kalba angliškai—o aš tame galėjau persitikrinti
yra klonįs, paupiai su derlingomis jiegą, su kuria kiekvienas turi
laike jojo atsilankymo j Pavilioną No. 17—tačiaus
žemėmis.
Kadangi dėlei lietaus skaitytis*, jie yra pasiskirstę nei
jisai žodžius ištaria su aštriu, virpančiu akcentu, ku- stokos tų žemių negalima dirbti, j tam tikras kliasa? ar
laipsnius.
rio negalima rasti pas tautas, šiauriuose
gyvenančias. tai prisieina pirmiau vienokiu, ar Išviso priskailoma nemažiaus kaip
Aš neatsimenu, kad bučiau girdėjęs ką nors pana- kitokiu bildu
pagaminti žemei rei- 30 k! i asų vien keliaujančiųjų elgešaus laike savo kelionių taip Sename, taip Naujame
kalingo vandens.
tų. Šie elgetos yra gerai žinomi,
Sviete—jei bent tasai aštrumas priklauso prie kalbos
Idant tai atlikti, prisiėjo Su- ir keliavimo priemonių savininkai
ypatybių, kurias vartoja malajiečiai. Ir, teisybė, jo- vienytų Valstijų žmonėms statyti j su jais skaitosi.
Pavyzdžiui, pajo alyvines išvaizdos bronzinė pda, jojo susigarbinia- taip vadinamus damus-užtvankas.
sažierinių laivų savininkai juos govę plaukai, jojo aštrios, gilios, neramios akįs, jojo
laikraščiu
Sulyg
pranešimų, rai pažįsta ir už kelionę nieko neketurkampiai pečiai ir įžymus raumenų išlavinimas Idaho valstijoj tapo pabūdavom ima nuo jųjų, uždyką
juos iš viegali buti ženklu, kad jisai priklauso prie tautų, gy- pasaulyje didžiausis damas, kuris tos į vietą perveža. Daroma tai
venančių pačiuose rytuose.
atsiėjo apie $2,500,000. Turi la- toli-gražu ne iš mielaširdystės. NeAš manau, kad jojo vardas d'Artigas yra netik- bai didelius vandens rezervuarus norima patekti elgetų nemalonėn,
reikalui esant, gali daug van- nes supykę elgetos, turėdami gerą
ras, ir kad lygiai taip pat yra su titulu grafas. Jei- ir,
dens
suteikti džiustančiai žemei ir savo organizaciją, galėtų pridirbgu jojo laivas ir turi norvegišką vardą, tai pats saSakoma kad šįmet, va- ti daug nemalonumų ir nuostolio
augalams.
vininkas tačiaus nėra norvegiškos kilmės. Jisai sasaros laiku, rezervuarai išgelbėjo tiems, kurie
turėjo nelaimę pavyje neturi nieko to, kas užtinkama šiaurių Europos
javus nuo išdžiūvimo, pražūties, tekti jųjų nemalonėn.
tautose.
met nors bus

Koncertų atsinaujinimas,

Pajieškojimah

l'ra-

cita

žiemą Mark \Yliite Squarc
paikučio svetainėje buvo duota,
kaip lankytojai atsimena, visa eilė
įdomių ir kiekvienam naudingų
koncertų.
šįmet

vėl sumanyta

paruosti eilę
koncertų. Pirmasai
koncertas yra duodamas ateinantį nedėldienį, lapkričio 14 d., 3:30

tokių

vai.

pat

Pajieškau draugo Alexar.dro Kaminsko, paeina iš Kauno gub., Telšių
pav., Laukuvos parap., Baubliu kaimo.
3 metai kaip Amerikoje.
Kas
žino jį, ar jis pats, meldžiu atsišaukti
adresu:
S.

Novickis,

Box 7<\

Bush. 111

Pajieškau pusbrolio Vincento Jomunto. paeina Iš Kauno gub.,
Telšių
pav., Laukuvos parap., Rinku kaimo.
5 metai kaip Amerikoje, pirmiau
gyveno Chcagoje.
Meldžiu pranešti ad-

pietų pradedant. Sulyg
koncerte
dalyvausi
Illinois Theatre Orkestrą, kurią
resu:
chicagiečiai gerai pažįsta. ĮžanMr. S.
ga koncertai! uždyką. Reikia tik- Bo:: 70,
tai iškalno įgyti ten pat parkutyPajieškau savo
je pas vedėją Miss Harris tikic- leto, Kauno gub.,
po

programo.

tą. kurisai išduodama uždyką
rintiems.

no-

žių

volosties.
rašu:

Novickis,
Bush, 111.
brolio Dominiko Pi-

Raseinių pav., KraPrašau atsišaukti ant-

Simnas

% James Langton,

Piletris.
Edmore, N. D.

TMD. pasidarbavimas. Vakajisai mano užkalbinti kurį nors šiuodviejų
rinė
ar jisai butų
tai
mokykla. Engle\voodo jau- Aš, John T. Globis pajitokau savo
jį,
j
ji
prakalbėtų
jeigu jie
nimas dažnai nusiskųsdavo, kad sesers Viktorijos G'oblkės, po vyru
išmintingesnis negu šu manim ir ar atsakytų?
Kazimiera Alsberlr'enė.
Paeina iš
neturi kur pasimokinti anglu Augštešlauių kaimo,
Ta valandėle jojo veidas prašvysta protingumo
Šimkaičių vol.,
kalbos bei rašybos.
Tat naujai Raseinių pav,. Kauno gub. Paskutispindulėliu. Jojo atydą matomai patraukia į save
net ant 100,000 akrų žemės ploni syk} kai girdėjau,
apie \Vasusitvėrusios
TMD.
65
keistas laivo judėjimo būdas.
kp. laiky- terbury, Conn. Jinai gyveno
Cliinijos elgetos turi net ir savj
P»ct kas jisai nebūtų, šisai žmogus išvogė Tanią to.
pati, ar kas ją
buores.
tame
ir
mėnesiniame subrinkime žino, meldžiu atsišaukti antrašu:
j suvyniotas
Jisai pažvelgia j stiebus
Roclią—ir mane su jiiom—nc su labu tikslu, tame aš Iš to aišku, kad žmogus yra tai viešbučius, kuriuose jie butia, kuo16 d. tapo pakeltas klauMr. J. T. Globis,
spalio
Paskui jisai apsisuka atgal ir atsistoja toje vietoje,
met iš kitur atvyksta.
Kuomet
galiu prisiekti.
1408 So. 49th ct.,
toks gyvūnas, sutvėrimas, kuris
Cicero, 111.
buti
kaminas,
ar
simas,
nebūtų
kur, jei "Ebba" butų garlaiviu, turėtų
galima
kaip
tiktai
kokion
vienors
jie
atvyksta
už kitus prisitaikyti prie
gali
geriau
iš
Bet
aš
versti
nors
tai
ar
norėčiau
žinoti,
savęs juodų
ką
tą.
"jisai padaĮsteigti mokyklą: dar-gi mo- Pajieškau savo sesers Marijonos
kurisai šioje valandėlėje turėtų
ton, jie turi tūojaus pranešti apie
Kai-kur
aplinkybių.
rė tai, kaipo kokios nors svetimos valstijos agentas, gyvenimo
dumti debesį.
savo
vietiniam elgetų kyklos įsteigimo priežastis yra Bruožikės, po vyru Jcdvilienė, paeina
atvykimą
dėlei kalnuotos ir akmeiš Kauno gub., Raseinių pav., EržvilKas pasirodė man keista, matomai nustebina tai- ar savo naudai?" Ar jisai vienas nori pasinaudoti :š žmonės,
viršininkui. Kuomet jie jau yra į kita, nes čia ant vietos nėra kio valse.,
Rimčių kaimo. Gyveno
nuotos
budu
ne- Tamo Roclio išradimo ir ar
žemės, jokiu
negali
jisai išgali su nauda parpogi ir Tamą Rochą, kaipo keistas dalykas. Jisai
"užrekorduoti," tai jie gauna tam viešosios vakarinės mokyklos, o Brooklvn, N. Y. Ji pati, ar kas ją
užsiimti
ten
jie augiukininkyste;
aš, duoti tąją paslaptį ? Tai yra dar kitas klausimas,
gali išaiškinti, ko aš negalėjau išaiškinti, ir, kaip
tikrą, reguliarę mokesti, iš kurios ant 63-čios gatvės, tai yra pertoli žino, teiksis duoti žinią antrašu:
na daug gyvulių, kuriuos pardaVeronika Rimkienė,
ar yra šriubas.
aš
kol-kas
aš
Rasi,
j
kur]
galėsiu
negaliu
atsakyti.
eina
pažiūrėti,
užpakalin
jisai
jie gali gan gerai ir smagiai sau ir neparanku važinėti; o antra, 917 W. 34th st.,
Chicago. 111.
Ne- tai patirti iš to, ką girdėsiu ir matysiu, kol nepabėg- vę, už gautus pinigus perka gyIš šonų "Ebbos" skraido delfinų pulkas.
kad
ten
daugumas
nusiskundžia,
gyventi.
venime
su
daiktų.
reikalingų
siu, jeigu pabėgimas bus galimas.
žiūrint laivo greitumo, jie lengvai jįjį aplenkia,
prastai mokina ir yra neužsiga- Pajieškau Domicėlės ir Uršulės MeButi elgeta Chinijoje yra gan
Vėl kitose, vietose negali žemę
vandeTai lentikių, Kauno gub., Panevėžio pav.,
nėdinę
jųjų mokinimu.
pastebėtinu gražumu šokinėdami ir žaizdami
"Ebba" toliaus plaukia tuom pačiu slaptingu bilNaujamiesčio parap., Mažgeigalų kaidirbti, nes nėra ganėtinai lietaus. pelningas ir geras amatas. Lie- TMD.
65 kp. nutarė įsteigti mo- mo. Pirmiaus gyveno Chicagoje. danyje.
du. Aš turiu laisvę vaikščioti ant denio, negalėda- Tokiame
žmonės įstate tuvos elgetos gali savo sanbroliams
atvejyje
atydos
jokios
Rochas
į
juos
Tanias
neatkreipia
kyklą po savo globa, bet visus bar nežinia kur. Jų brolis atsiuntė
mas tačiaus nueiti anapus priešakinės liukos.
Vieną darnus, vandens rezervuarus, ku- chiniečiams tikrai užvydėti.
mokslainės iškašėius turės mo- svarbią žinią ir nori jas suvartoti.
ir persiloŠia per laivo užpakalį.
*
*
kartą aš pabandžiau nueiti iki laivo nosies, kur, per- riuose susirinkusį vandenį naudoMalonėkite pačios atsišaukti, arba kas
ir
bijodamieSerko
Spade,
kiniai apmokėti.
kapitonas
Inžinierius
kitas duokite žinią adresu:
silošdamas, aš galėjau pastebėti, kaip laivas kerta ja javams tuomet, kuomet javai
bus
(Skyriaus užbaiga
Mokinama tris vakarus savaiJulius Venckevičius,
si, kad jisai neipultų jurėsna, pasiskubina prie jojo vandenj, bet
sargyba, kuri matomai elgėsi sulyg gau- reikalauja vandens.
sekančiame numeryje.)
tvirtai.
ir
nors
šalin
mandagiai,
ir atitraukia jįjį
tėj : panedėliais, seredomis ii 539 X. Riversido st., \Vaterbury, Conn.
tu įsakymų, sugrąžino mane atgal, ir vienas sargų,
Aš iš ilgo prityrimo pastebiu, kad Rochas yra
Mokinimas prasipėtnyėiomis.
srfiarkiai kalbėdamas aštria anglų kalba, tarė:
Aš M. Beikauskiutė-Aleksienė pair mosinuo lapkričio 8 d.
aštraus susijudinimo auka. Jisai apsisuka
Mokinadėjo
jieškau savo pažįstamų—Kazio VaidarTu
kenki
laivo
Eik
Eik
atgal!
atgal!
šuNutarta pasiusti per 'Lietuvos' ma
tukaičio ir Natalijos Ambrašukės. Jie
kuoja rankomis, tuom pačiu laiku nesuprantamai
p. J. Bauko svet., 8430 Yinbui !
Redakciją
paeina iš Suvalkų gub., Mariampolio
nukentėjusiems nuo ka- čennes ave. Pradžia
kaudama?.
7:30 vai. pav., Gudeliu gmino. Didžiųjų žarišrės
B. Kazanauskas.
kitas
darbo
nebuvo.
užeina
Laivo
darbui!
priepuoJuk jokio
Man aišku, kad ant jojo
Nuo Redakcijos.
Auka $8.50 vak.
Rijimas. kių kaimo. Girdėjau, kad jie gyvena
Name
tai Gabrys atvažiuoja
VVisconsino valstijoj.
Well,
Malonėkite atir
lis, panašus Į tą, kurj jisai turėjo "Sveikatos
atpriimta
pasiųsta p Šimkui,
Ar jie suprato, kad aš stengiausi surasti, kokiu
turės buti
sišaukti sekančiu adresu:
Rač- stovui "Liet. Dr-jos
ne skųsti
buvova
Amerikon,
Jisai
mudu
išvogtu.
k'ai
matyt,
naktj,
Nukentėjutą
budu laivas yra varomas ? Labai gali buti, ir kapiRistynės. Sekančios savaitės
M. Aleksienė,
savo kajutą, ir, rasi,
kausko, bet nusiskųsti ant Lietu- siems dėl Karės Šelpti."
pagriebtas ir nuneštas žemyn j
utarninke, lapkričio 16 d., Mildos 312—12th st.,
tonas Spade, kurisai žiurėjo, turėjo tą taipogi žinoti.
Niagara Falls, N. Y.
vos blogo padėjimo.
aš busiu pakviestas jįji prižiūrėti.
Net ligonbučio sargas turėjo buti nustebintas tuom,
svetainėje, rengiama didelės risx=x
Tuom pačiu tarpu inžinierius Scrko ir kapitonas kad
kuriose žada dalyvauti ir
be šriubo ir be buorių, eina pirmyn taip
tynės,
laivas,
nuo jojo akių.
Ant Randos.
Dr. Šliupo
peikia
"Draugas"
visa
eilė
Spade nei valandėlei nenuleidžia
"Ebbos"
tačiaus
tenais
nebūtų,
pati
greitai. Kaip
lietuvių ristikų. Svardarys.
ką
jisai
'Lithr.ania.'
matomai
pamatyti,
įdomu
SLA. 36-tos kp. narių atydai. biausiu
naujai parašytą knygą
Jiems
dalis yra nuo manęs atskirta.
programo numeriu yra risAnt randos:—puiki biznio vieta ant
kad priešakinė
Jis nupeiktų net ir suplikacijas, Sekantį nedėldienį, lapkričio 14 d., tynės tarp Paul Martinson ir Juo- 43rd & Riclimond dėl barber shop ir
Paėjęs link viduriniojo stiebo ir persitikrinęs,
ranstiely
ir,
Apie dešimtą valandą pakjla vėjas—šiaur-vakari- arba maldą, jeigu Šliupas tai pa- 1 vai. po pietų, "Aušros" svetai- zo P»ancevičiaus
buorės neišskleistos, jisai prieina prie
apielinkėj dar nėra tokių
(Young Zbysz- kriaučiaus.
Randa neaugšta.
Atsišaukti
biznių.
komis apkabinęs jįij, bando visomis savo jiegornis pa- nis ir labai parankus—ir kapitonas Spade duoda per- rašytų.
nėje, 3001 So. Halsted st., Įvyks ko), ebieagiečiams lietuviams jau' antrašu:
Pastarasai tuo j aus iššaukia visą
tartum stengdamasis jįjį nutraukti v.i- dėtiniui įsakymus.
X=X
jįjj,
mėnesinis
judinti
mūsų kuopos su.-iri li- gerai pažjstamo. Martinson sako. 4319 So. Francisco ave.. II floor roar.
įgulą ant denio, ir vidurinė, priešakinė, šoninė buomyn.
Chicago, 111.
Pantapliniai telegramai praneša, kimas. Apsvarstymui yra daug kad j pusantros valandos jisai paPamatęs, kad jojo pastangos yra velčios, jisai rės ir kliveriai pakelta. Darbas negalėjo buti atlik- kad p. Grigaitis pastatė "Draugui" svarbių reikalų. Tat geistina, kad guldysiąs
Bąncevičių. Ant šių
atkar- tas su didesniu reguliariškumu ir disciplina karės
paliauja ir eina prie priešakinio stiebo, kame
Skai- ristynių statoma iš šalies $500 laiultimatumą: arba atšaukti jo šei- visi nariai atsilankytų.
Ant Pardavimo.
toja tą pat. Jisai vis labjaus ir labjaus susijudina. laive.
mynos dergimą, arba bus byla. tau reikalingu pranešti, kad musų žybų. Apart šios poros, ristynėišsireiškimus
nesupransavo
palydi
jisai
Neaiškius
"Ebba" dabar lengvai pasilenkia į kairiąją puse, "Kataliko" vedėjo pranašystė apie kuopai nedaug ką trūksta, kad se žada
E X
T R A
dalyvauti Ben. Stepanskis,
tamu riksmu.
ir josios greitumas žymiai padidėja.
Tačiaus moto- tai, kad kun. Kemėšis gali privirt davarius narių skaitlių iki trijų Petras Katauskas, Mat.
Parsiduoda medinis namas su buJankaitis
ir visais bučernei reikalingais
Staigu jisai šoka prie kairiojo laivo šono lynų-' ras jąją ir toliaus stumia, kaip tai yra matyt iš to, košės, labai greitai pildosi.
šimtų. Jeigu męs visi nors po ir kiti.
i.Oernc
daiktais. Labai gražus storas ir geroir pa. ikabina ant jųjų, ir aš pradedu manyti, kad ji-i kad buorės nevisuomet
taip pilnos, kaip tai turėtų
truputj pasidarbuosime, tai nex=x
je lietuvių ir lenku apgyventoje vietosai lips iki stiebo skersainiui, nuo kurio jį laivo pa- buti,
Todėl,
jeigu laivas eitų vien tiktai jųjų pagelba. TaPrakalbos. Neįvykus TMD. ko. je. Atsišaukti i A. 01szewskio Banką.
Ar kaizeris yra nepanašus į sunku bus tai atsiekti.
sisupimas galėtų nusviesti jurėsna.
čiaus buorės žymiai pagelbsti, kadangi vėjas pradėjo
darbo! Tegul kiek- prakalboms ant Town o f Lake
voverį, kuri greitai sukasi rate, bet vyrai, prie
Parduodama:—saliunas
geroj vieKapitonui Spade padavus ženklą, du jureiviu pastoviai pusti.
iš
vienas
atsiveda bent po praeitą subatą, tos prakalbos vra
musų
iš jo išlysti niekaip negali?
toj, lietuvių ir lenkų apgyventoji tik
pribėga ir stengiasi Roclio rankas atitraukti nuo lynų.
\i'.Mią naują narį į sekantį musų perkeltos j sekantį nedėldienį, lap- ,3 blokai nuo Naujų Crane Co. DirbtuDangus yra giedras, nes vakaruose debesiai išX=X
tačiaus jie to padaryti neišgali. Aš žinau, kad laike
tiktai jie pasiekia horizonto, ir saulės
susirinkimą. Jeigu kiek- kričio 14 d.
kuopos
Prakalbos atsibus vių. Priežastis pardavimo: turiu du
nyksta,
kaip
Ar jus patėmijot, kaip tas
bizniu, tai vieną turiu paleisti. Atuisavo priepuolių jisai turi dešimties vyrų jiegą, ir
vienas
iš
tai
šviesa blizga vandenyje.
musų
padarytume, p. Beržinskio svetainėje, 4^>oo So. šaukit tiesiog prie savininko:
šauktis
buvau
aš
Fritz'as
dažnai
pagelbos,
priverstas
gerbiamą Bagočių
daugel kartų
tai musų kuopos narių skaitlius Paulina st.,
Jos. Manikas,
Mano užsiėmimu yra sužinoti kaip galint arpradžia 7 vai. Pakad apveikus jįjį.
Well, tas nestebėtina: anais butu net kur kas didesnis
gina?
2900 W. 40tli st.(
Chicago, 111
kviesta
keletas
kur
Aš
esmių
negu
užtektinai
kalbėtoju. Tarp
męs plaukiame.
geTačiaus kiti įgulos nariai atėjo, ir nelaimingasai! čiaus, į
senais laikais Bagočius pats
gerais
šimtai.
trįs
Padarykime negirdė- kitų. kalbėti pasižadėjo p. M. Šal- Parsiduoda pigiai:—6 ruimų medi
ru jurininku, kad išskaitliuoti daug-maž laivo plauKocbas buvo nugabentas ant denio, kame du juri-l
su
savim polemikas laikraščiuose
tą SLA. istorijoje rekordą ir už- čius, kurisai šiomis dienomis at- uis namas, cementinis pamatas, elek
Mano
kimo
"Ebba"
eina
greitumą.
manymu,
greiįlinkai laikė jįjį, nežiūrint jojo nepaprastos jiegos.
vesdavo.
tikrinkime savo šeimynų ateitį! vyko Amerikon per Sar Fran- :trika, šiltas vanduo ir visi kiti pago
Vieninteliu dalyku buvo nugabenti jįjį į kajutą tumu dešimtics-vienuolikos mazgų į valandą"! KasTinimai.
Atsišaukite pas savininku
X=x
Tuom
taipogi pagelbėkime ir pa- cisco.
kuria
link
linkmės,
męs plaukiame, tai jinai yra viir leisn jam ten gulėti, kol priepuolis nepereis. Tas
Krank Monahan.
"Ateitis" ir "Darbi"Keleivis,"
tįs sau laike ligos ar susižeidimo! Įžanga į prakalbas uždyką.
'6912 Rockwell st„
matomai bus padaryta sulyg įsakymų, kuriuos duo- są laiką ta pati, ir aš galiu tą patikrinti,, laikas nuo ninkos"
Chicago, 111
surengė "taikos" prakalArti lietuviškos bažnyčios.
Tat, vyrai, surenikime pečiais ir
da naujai an* denio atėjęs vyras, kurio balsas man laiko pažvelgdamas į binaklį. Jeigu priešakinė laibas, mūsų Miko konservatorijoj. stokime
vo dalis sargui Gaydonui
prie darbo! Ypač tie,
tartum pažįstamas.
yra nepasiekiama, tai jam Aš
Parsiduoda pigiai vieno tono, 50
sakiau, kad muzika stebuklus kurie yra gavę iš SLA.
leista
liuosai
vaikštinėti
pašelpą,
Retkarčiais
Aš apsisuku ir pažįstu jįjį.
arklių ;«ajiegos Auto Truck. Atsišaulikusioje dalyje.
daro.
kite pas
lai parodo, kad jie moka jąją ap-.
lai yra grafas d'Artigas su surauktu veidu r aš žvelgiau j kompasą ir mačiau, kad adata be perDr. J. Kūlis,
X=X
kainuoti.
mainos
rodė
ar
j
linkmę
rytus,
teisingiau, į rytuspaliepiančiu pasielgimu, lygiai tokiu, kokį aš mačia.;
3259 So. Ilalsted st..
Neturiu laiko daugiaus "kibirkChicago, 111
ABU
Dr. Graičunas,
KENTĖJO.
Telefonas Yards 1532.
pietryčius.
pas jįjį "Sveikatos N'ame."
ščių" rašyt: jieskau "Naujienų"
M r. Jos. Skrip c iš James
36 kp. prez.
Aš išsyk prieinu prie jojo. Aš noriu
Tokios tai yra sąlygos, prie kurių męs plaukiaCity, Parsiduoda: dėlei silpnos sveikatos
pasiaiškinumerio, kuriame nebūtų humbunimo ir esmių pasiryžęs išgauti tai.
me šia dalim Atlantiko
Pa.,
kurisai
iš vakaru sasirgo tuom pučiu laiku, kaip esu priverstas parduoti savo dalį
oceano,
giškų daktarų apgarsinimo.
Naujas įtaisymas.
vo rubcžhtm turi pakraštį Suv.
Lietuvių kentėjo ir jojo žmona. Apie tai (vieną pusę) saliuno biznio. Biznis
Sulyg kokios teisės?-—aš pradedu.
Valstijų Amerikoje.
Jurgis Spurgis. Teatre, kurisai prieš porą savaijisai rašo sekančiai: "L'žkietėji- yra 20 metų senas ir gerai apmokaSulyg jiegos teisės,—atsako grafas.
Aš šaukiuosi savo atminties pagclbos. Kas yra
Parduodu pigiai.
Atsišaukito
atsidarė
čių
Bridgeporte, įtaisyta mas darė man daug bėdos, ir tai- ma?.
Paskui jisai pasisuka ant užkulnių, ir Tarnas salos ar grupė salų, kurios turi buti
po No. 3159 So. Ualsted st., Chicago,
ATSKAITA.
toje linkmėje,
dar
nesenai
išrastas
instrumentas
Rochas yra nuneštas žemyn.
pogi mano pačiai. Męs taipogi 111.
kuria męs plaukiam, pirm negu męs pasieksim senoSpalio 24; d.; ant West Sidės,
orchestra,"
sako- turėjome galvos
"piano
kurisai,
Petro
svieto?
Misopėjimą, skau- Parciduoda
Chicago, lli, atsibuvo
jo
pigiai 6 cilinderių Locosevičiaus ve?tuvės.
Svečiu buvo ma, atstojąs šešių instrumentų dėjimą
SKYRIUS VII.
skilvyje ir nugaroje. mobile Limousinas. Atsišaukite
pas
ir
tik
vieno
NESUPRANTAMŲ
ŽODYNĖLIS
muziką
ŽODŽIŲ
yra
Dvi Dieni Jūrėse.
neperdaugiausia, bet-gi gražiai
APYSAKAI
žmogaus Męs užsisakėme ir gavome TriDr. J. Kūlis,
"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE."
užsilaikyta. Pasilinksminta gra- varomas. Šisai instrumentas kaš- ] lerio Amerikoniško Kartaus
Rasi,—jeigu aplinkybės padarytu tai reikalinga,
3259 So. Halsted st.,
Chicago. I!l.
Vyžiai ir neužmiršta musų tėvynėje
aš galiu pasakyti grafui d'Artigas'ui, kad aš esmių Oxvgenas—Sudėtinė oro dalis.
Telefonas Yards 1532.
tuojąs $2,500. Sakoma, sius rū- no Elixiro. Mnsu skausmai išnuo
karės.
Sunukentejusiųjįj
Delfinas—Rusia žuvų, kurios labai toli nušoka virš
inžinierium Simonu Hartu. C) kas žino,
šies instrumentų teatruo.-e dar la- 1
vangal,su marinkta aukų sekančiai:
nyko, taip pat ir užkietėjimas.
DIDŽIAUSIS PIGUMAS.
dens, tartum lekia, kai-kad net užšoka ant
nim geriaus elgsis, jeigu aš
denio.
laivų
Parsiduoda du nauji mūriniai namai
pasiliksiu sargu Gay- Malajietis—Gyventojas sali; Malai, prie Azijos
Po $1.00—P. Miseviče, B. Ka- bai mažai vartoja, nes jie esą iš- \čiu Dievui, męs dabar
jaučiapiet ryčiu.
donu. šisai žingsnis tačiaus
reikalauja apmąstymo. Mazgas—Truputis daugiau negu angliška mylia (pusant- zanauskas; po 50c.—F. Bručas, rasti tiktai apie keturi mėnesiai mės sveiki. Su tikra pagarba, po 3 pagyvenimus, pigiai ir ant labai
gerų šlygų. Kas turi mažai pinigų ir
ro versto).
P. Stalilionis, V. Alenčekaice, R.
Aš visuomet buvau tos minties, kad
atgal.
jeigu "Ebbos" Binaklis—Dėžutė,
[os. Skripec, Box 46, James City. nori pirkti namą, gali nupirkti au
kurioje yra kompasas.
T- Smailis, N. Jušsavininkas išvogė franeuzą išradėją, tai
Gumlbiniutė,
mažu jmokėjinm, o
tą jisai pa- Kompasas—Apvali, su rodykle prietaisa, kurios
Pa."
likusią sumą išUžkietėjimas gali btiti moka
adatos kaitė, J. Stalilionis, M. Staliliodarė, tikėdamasis užvaldyti Rocho
pati randu. Itandos atneša lanJubiliejaus
,
fulguratorių, už vienas galaa visuomet rodo i šiaurius.
apvaikščiojamas.
langelio
T. Morkuckis, O. Morkucar pa- giaus
ligų
priežastim
nienė,
negu $80.00 } menes}, geroje ir
kurj nei senas nei naujas svietas nenorėjo mokėti Paralelė—Geografiška' linija apie žemę, einanti perdėm kienė, S.
Bručas, O. Bručienė; Susivienijusios EnglewoodV< lic- sekmė, ir j6jo niekuomet nereikia gražioje vietoje, lietuvių apgyventa.
vienu ir tuom pačiu tolumu nuo
ekvatoriaus.
negalimosios reikalaujamosios kainos. Tokiame atpo 25c.—J. Petrauskas ir J. Kiš- tuvių draugijos, kurios jau gerai 1 įiekais nuleisti.
progos. Kreipkitės t
Archtpelagas—salų grupė.
Jus privalote \Neperleiskite
A. OLSZEWSKlO
lcunas.
Viso $8.50 pasižymėjo savo veikimu naudai •artoti Trinerio
BANKĄ,
Amerikonišką ;3252 So.
Ar
vyrų, ir

—

Kibirkštįs.

VIETINES MOS,

Apgarsinimai.

>

—

—

Halsted St.,

Chicago, III,

V

98IDU0DA SALIU N AŠ
Ave.,
Chicago Heights.

1501 Wen worth

Į Nuo $5.00 iki $60 už akrą—žemė
DYKAI.
III.
Gerai išdirtas biznis. Parsiduoda iš parduodama apsigyvenantiems; 30 me-(
Atvirutės ir popieros gromatoms raišmokėjimuijokio įmokėjimo per: šyti su paveikslėliais—Lietuva ir liepriežasties tėvo mirties.
Savininkas įtij
tris metus; duodama jums
nori važiuoti ant ūkės. Adresas:
proga
tuviai nukentėjusieji nuo karės Sau'
matyt, ki's galimu padaryti su mušu kiasi nuo Amerikos
Joe Rudowick,
lietuvių pagelbos.
eme Kalifornijoje; visa
lyguma; daug j Taigi prlsiųsk 3 viencentines mar1501 Wentworth Ave.,
vandens; geri javai; jums bus suteik kes dt I prisiuntimo
kaštu, o apturėsi
Chicago Heights, Ui. ta
medžio; tvorinis dratas uždyką.
gailestingi.i atviručių ir popierų.
Ra> yk
Neveda Cai. Oregon Ry—
Adresuok taip:
Parsiduoda:—už
prieinamą kain;) Ravendale C'al. M.
Kelson, General
The Lithuanian Nation Agency,
valgomų daiktu sankrova (bučernė) C'olonization
Agent.
8 Vine St,,
su dviem arkliais ir vežimu.
Biznis i_
Montello, Mass.
yra išdirbtas per 10 metų tirštai lieI
MAGIC SCHOOL,
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. Dėl
Ar nori
buti
Ar nori
magiku?
artesnių žinių kreiptis antrašu:
dirbti teatruose?
Tai mokykis magiir
Jurgaitis
Kraujalis,
jos, yra lengva išmokti. Dykai pirma
J. J. HERTMANOVV CZ
10713 Michigan ave.,
Roseland, Iii.
į lekcija ir magijos štuka, tik prisiųskii to 2.">c. už prisiuntimo išlaidas. GauEmerald Ave,
SPECI ALIS FARMŲ BARGENAS.
dideli magijos kataliogą ir paaišIsite
Išdirba
visokias
popieras, inšu
40 akrų su nauju 3 kanibarhj namu,
kinimu kiek kainuos mokslas.
rina visokj turtą. Parduoda na3 akrai nuvalyti, gera žemė, 2 mylios
Su pirma magijos štuka ir
mus
ir lotus lengvomis išmolokcija
nuo
miesto.
Kaina $1,100, išlygos:
kęsti mis.
:
:
:
:
:
jau galėsi padaryti didelę nuostabą
$300 jmokėvi, reštas lengvais išmokėji- (stebuklus)
tarp žmonių.
Kitos momai.
Męs taipgi turime kelias ukes iterjs
1311
Te'.
YirJs
mislįs, kad tu turi velnią.
po 40 akru nfpagerintos žemės po
J. STANKUS,
$800, išlygos: $r>0 įmokėti ir reštas po 42 Vine
st.,
Montello. Mass.
Pirkikams
$5 J menes}.
męs apmoka
me geležinkelio tikletj}.
Pirk tiesiog
"D R A U G A S"
iš savininkų.
Rašyk ar kreipkis antdetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis
rašu:

Kosulis ir Užkimimas
:

pa-Į

a

paprastai apsireiškiu šaltam orui užėjus ir nelengvai
Jie reikalauja staigaus gydymo
ir gerų gyduolių.
; &

pagydomi

L?

sandarbininkų

skaičiuje

rimčiausieji ir žymiausieji lietuveikfjai i: rašytojai.
Jame paįduodama dang žinių iš draugijų ir visuomenės judėjimo. Visi dienos k!auaimai yra svarstomi rimtai ir teisingai.
j Prenumerata Amerikoje 12.00 metanu. 51.00 pusei metų. Kitose Salyi ie $3.00 metams, SI.50 pusei metų.
1
Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu-

Męs pajfeškome daugiau* lietuvių,
norinčių apsigyventi ant mažų farmų
žemė
tinkanti
valstijoje Missouri.
sodnams ir daržovėms.
FVrkant, tiktai $5.00 jmokėti ir $5.00 kas menes j.

Norinti, atsiliepkite per laišką, jdčdaml už 2c stampa.
Prisiusime pilnas aicris veltui. Adresuokite:
informacijas. Rašykite adresu:
DRAUGAS PUBLISHING CO.
John C'ovey,
1800 W. 46th St.,
Chicago, III.
1417 38th st.,
Denver, C'olo.

Balsam for Lungs

I

i

(Severos Balsamas Plaučiams)
Į

gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchitį, krupus ir kokliušą nuo 35 metų. Yra tai gera
ir švelni preparacija. Mes labai ją rekomenduojame vartojimui
jauniems ir seniems, vaikams
ir suaugusiems.
Kainos 25c. ir 50c.
"Aš

pinigų.

Prusai mokinasi amatų ir biznio. Prusai yra gabiausiais mechanikais, furmonais ir superintendentais
visuose fabrikuose, ir diduma fabrikų yra 1 lusų
rankose.

3

Prusai yra savininkais didžiausių biznių ir gražiaunamų Chicagoje. Kur tik randasi geresnė bizniui vieta, ten pirmutiniai Prusai
užperka propertes
ir įsteigia biznius.

turėjau baisę kosulj,"

River, Minn.,
for
lis

TIKTAI $6.

"tai

Lungs ir pirm,
prapuolė.

v įsa i

rašo Frank Vacka iš Eik
gavau butelj rsevera's Balsam
negu suvartojau visą buteli, kosu-.
Aš esu 63 meti# amžiaus ir jau-

Prusai anksti gula, anksti kelia, serai valgo, už tai
jie yra sveiki, tvirti ir turtingi. Mat darbas palaiko
žmogaus s> eikatą ir protą geroje tvarkoje u <li«l)a:it
n<"ra laiko nerimauti,
graužtis nei praleisti uždiibtų

2

—

|

"Draugo"

Daro.

CEVERA'S

3133

GRIMMER LAND COMPANY,
yra
263 N. Paulina St.f Cor. of Milvvaukee
viii
Ave., Chicago, III.

! Darykite Teip Kaip Prusai

aš

sių

čiuosi gana sveikas."

Užkietėjimas,
££2ŽČir
iiirb, jaknų trulcdėaiai, gelta

Gink Sevcros gyduoliii

Kainuoja išmokti angliškai kalbėti,
skaityti ir rašyti. Musų metodą mo-

pat sava

kinties yra labai lengva, ir labai trumpame laike galima išmokti, nes mokiname per pačt<į, siuntinėdami lekcijas kas dieną, šimtai mokinių išmoko; išmoksite ir jųs.
Mokiname ir
kliasose; dienomis ir vakarais. Rašy-

preparacijų
aptiekinink<.

uerviSknmas greitai pagydoma.
Severa's Liver Pilis
TSeveroa Pitfulkos nuo kepenų]
Vartok pagal nurodymus.
25c.

Jei jusu apkitokių.
jų neturi, tai užsi-

Nfpriimk

tiekininkas

tiosiog

orderiuok

i*

W. F. SEVERĄ CO.,

Cedar

■

Rapids, Iowa.

kite platesnių paaiškinimu tuojaus:

Ir geriausios fanuos, geriausiai įgyventos yra Prūsų
rankose. Už tai ir visa Europa šiądieninėje karėj*
neįstengia Prūsų sumušti.
Todėl ir męs, lietuviai, jeigu norimo buti sveiki,
turtingi ir galingi, darykime
Prusai daro.

[4
!

taip, kaip

Neriogsokiine

1

sveikata V pinigai

dyla, bet vakarais perskaityme
laikraštį, iš kurio galima pasimokinti, kaip
užlaikyti geroje tvarkoje sveikatą ir išmokti geresnį darbą, amatą ar biznį. Sveikam žmogui, mokančiam geresnį darbą, Amerikoje visur duris atidarytos ir gausus uždarbiai laukia. Vargas tik tiems,
kurie nualino savo protą ir fiziškas spėkas girtuokliaudami, arba beskaitydami desperatiškus raštus, ar
beklausydami desperatiškų prakalbų.

Americin School oi Languagcs
731 W. 18th St. arba 1741 W. 47th St.

Chicago#

knygelę

111.

1

DYKAI.
Mokinkis vakarais ir nedėliomis, ir
besimokinant gali daug pinigo uždirbti; daugiau negu su savo darbu. Ir
ne tiktai liksi tinkamas užimti geres
n} darbą su didesne alga, bet išmoksi
gana save apsisaugoti nuo trotų, kokios pasitaiko per nesupratimą, 'kaip
būti atsargus: ką kiekvienas žmogus

skiepas;

nuomos

namas

ir

dviejų augštų plytų "barnė";

didelis

Baliams

per mėnesį duoda $66.00.

HERMAN VVOLLNER & SON
3362 So. 1IALSTEI) ST.
Plione Yards 5293

CHICAGO,

2

Bankietams

Parsiduoda lengvomis išlygomis.

privalo žinoti.
The Chicago R. Sales Co..
R. 35,
154 W. Randolph »t.,
Chicago, III.

Draugijų Atydai.

DIDELIS REAL ESTATE PIGUMAS.
augŠtų plytų

Šokiams

ILL.

Prakalboms

VAKARAS

ir Parankiausiomis

Yra Dvi

MILDOS

.-icl

RENGIA

UET. MOT. APSVIETOS DRAUGIJA

je

Nedalioje, Lapkričio-November 21 1915
fftBLDOS SVETAiNEJE
So.

bus

Programas

Vakaro

Kita ant trečio
atsibūva didesni

augšto talpina 400 ypatų. Šiobaliai, bankietai ir šokiai.

pradžia

^Kainos

7 vai.

Parsamdymui Sekančios:

B
o

5

Laike

O

'*n
Paprastiem šokiam (baliam)

Baliam su programų, nevartojant
gėrimų...
Baliam be programo, gėrimus
vartojant ....
Baliam su programų ir gėrimus
vartojant

dovanas.

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI.
Baliam be programo, gėrimus
vartojant
Baliam su programų ir gėrimus
vartojant

ApŠvietos Draugija.

S
o

c
V

Q

C
®
>

20.00

30.00

25.00 !
:
30.00

45.00
50.00
5.00

pas

salės

3252 So. Halstsd St.

rūšis, kuri dabar

yra garsinpasaulyje, kaip "Prince
Albert," nes jisai pasidarė visuotinai populiariškas podraug pypkei ir cigaretams. Jųs pasigėrė-

mą kvapsnį ir jisai vėsiai rukosi.
Patentuotas procesas sutaiso tai

—ir iširna kandimą ir džiuvimą.

Nnge Albertai
tautiškas

Jus

niekuomet nerūkėte

C3
cigareto, ką duotų 1|?

linksmybės rūkymas

pypkes

nei nesusukote

tiek daug

užganėdinim:>, kaip kad kuomet jus pypkei ar cigaretui Jm
vartojate Prince Albert'ą. Jisai atsako į kiekvieną tabakinį klau-m
^
simą, kurį jųs galite paklausti.
Nežiūrint, kaip daug. nei kaip dažnai jųs rūkote Prince Albert, jisai nesuteikia nieko kito, kaip tiktai tabakinę laimę. Ir jįjį lengva
susukti, nes jisai yra trupus ir "nepabėgs," kuomet jųs jįjį susukinėsite. Nusipirkite jojo šiądien.
Prltije A'bert yra pardu damas vUur raudonuose krepšeliuose, Jc; raud nose bJešines;, I 'c; sv riniuose ir pusiasvai)n uose bleSlninru^e humid' ruose ir krišfo! ..io stiklo hum doruose su pinti ii drėgnin oj us viriais, kurie vis.omet

užlai

to

tabakę puisdams stovyje.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY

2 augštų medinis namas, neša randos
Kaina
Union ave., arti 33-ėios gat.

$33.00,

ant

$2,500

3 augštų mūrinis namas. 3 fliatai po 6 ruimus,
maudyklės, toiletai, naujas pliumbingas. didelis

$60.00,

ant

10 metu senas namas, neša randos
Union av., arti 33-tMos gat.
Kaina. .$7.500

44

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

45

2 augšty mūrinis namas, akmens frontas, 2 fliatai po 6 ruimus, toiletai. maudyklės, gazas, štymų
šildoma, didelė barnia neša randos $5 j mėnesj,
išviso namas neša randos $05.00, ant Union ave.,
arti 33-čios gat.
Kaina
$7,000

46

2 augštų medinis namas. 3 fliatai; vienas 7 ruimu,
4 ruimų ir trečias 3 ruimų.
4 ruimų namas užpakalyje, gazas;
neša randos $37.00, ant
Union ave., arti 34-tos gat.
Kaina
$3,000

savininką:

Phone Drover 700

antras

Račiūno

ga visame

site kiekvienu traukimu šio puikaus rul:ymo, nes jisai turi tinka-

$2,800

3

basementas.

Tabaku

ant

42

KO

A. OLSZEVVSKI

yra

ruimus,

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

43

Draugijų reguliariškiem mitingam

Žmogaus

4

$25.0C,

41

•g

3

Cfi

-s

Kitokiem susirinkimam kainos pagal
sutartį.
Jei reikia, gali turėti kuknią. virimui, toriel-

Parsamdymui kreipkitės

Kiekvieno

1 augšto mūrinis namas, 2 fliatai po
basementas, porėiai. gazas, neša ramios
Union av., arti 32-ros gat. Kaina

iš du.

augštų mūrinis namas ir basementas; 3 fliatai
po ti ruimus, toiletai, maudyklės, gazas; barnia atneša raudos $12, išviso atneša randos $68.00. ant
Union ave., arti 31-mos gat. Kaina
§7,000

_

kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už
primokėjimą. $5.00 extra.

m

Keletą

40

Ja S
2

$10.00 $15.00
14.00
20.00
15.00 25.00

..

Kviečia Nuoširdžiai

§
S

-t->

.2

nos

39

.2

VIENA SALĖ.

šokių bus pardavėįamos rožes. Kurios mergiarba vaikinai gaus daugiaus rožių, gaus gražias

Zemiaus Paduodame Tiktai

~

-

Įžanga 25c. Ypatai
6 vai. vak.

•

sišokti.

Lubų

įvairus

Durįs atsidarys

SALES

Pįdcsniem baliam, ant kurių laukiama skaitlingesnės publikos, yra parsaindomos abidvi salės.
Tada žemesnėje salėje buva
gėrimams baras ir
stalai svečiam pasėdėti,
smagiai ir ramiai .su savo
draugais pasikalbėti, išsigerti ir
pasivalgyt, o
augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa-

HalstecS St.

Ant Trečių

Naujos

Šios dvi salės yra Mildos Teatro name.
Viena hnt antro augšto talpina 300 ypatų.
Joje amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir
lm-1

Kad buti sveiku, reikia anksti gulti, anksti kelti, ir
atsikėlus padirbėti, ar pasivaikščioti taip,
ka»p Prusai
daro, tada bus pusryčiai gardus, pilvas sveikas, nereiks gyduolių.
Darbas dirbsis lengvai ir smakai
ir uždirbti pinigai bus čieli.

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

Veselijoms
Puikiausiomis

ar

3

Mitingams

3138-40

per naktis saiiunuose, kuriuose musų

Nauji Judanti Paveikslai

Iš Karės Lauko ir Iš Lietuvos.

47

Atsibus Sekančiose Vietose:
14 d. 1915, McAddin salėje, So.

Nedėlioje, lapkričio (Nov.)
2nd & Berry
sts., Brooklyn, N. Y,
Seredoje, lapkr. lJT^d., vakare, šv. Jurgio parapijos svetainėje, 180 New
York ave., Ne\vark, N. J.
Subatos vakare, lapkr. 20 d.. Lietuvių Salėje, Union
City, Conn.
Nedėlios ir panedėlto vakarais, lapkr. 21 Ir 22
d., Lietuvių Salėje, 48 Green

Waterbury,

Conn.

r'.

Subatos, nedėlios iHpai&dėlio vakarais, lapkr. 27, 28 ir 29 d.,
Bažnytinėje
Salėje, So. Boston, Mas*.

|

A. T.

j

Gyvenimo telefonas Drover 7781.

Račiūnas.

Telefonas Yard* S51 ir 155

LIETUVOS APTIEKA.
Męs žinome, kad lietuvės moterįs dažnai nusiskundžia, negalinčios gaut norimų žolių-vaistų Amerikoje. Atsišaukite pas mus, gausite viską; žolių, lašų ir visko, ko jųs
nešaunate anglų aptickose.
Męs labai atsargiai išpildome Lietuvos daktarų receptus.
Duodame rodąs. Rašant pas mt<s, prisiųskite 2c mark;.

Provizorius F. A. JUOZAPAITIS
3601 S. H:lsted st., Cor. 36 ct.t

Chlcago,

III.

2 fliatai po 5 ruimus,
Union av., arti 44-tos

tiktai

$3,000

49

2 vienodi 3 augštų murini namai po 3
viename, kiekvienas fliatas turi po 5
mus, toiletai, gazas, neša randos
Emerald av., arti 32-ros gat.
Kaina
Atskirai už vienų kaina

50

2

augštų mūrinis namas, 2 fliatai po 8 ruimus.
Maudyklė, toiletai, gazas; neša randos $42.00;
ant Calun-.et
av., arti
36-tos gat., prie gražaus
bulvaro.
Kaina tiktai

51

2

fliatus kiekgražius rui$90.00; ant
už abudu $10.000

$ 5,200

5,2,200

DALIS PELNO EIS NUKENTĖJUSIEMS NUO KARES
LIETUVOJE.
:A

st.,

Kaina

gat.

Matysite, kaip Didis Kunigaikštis Mikalojus su savo tūkstančiais kareivių sutinka vokiečius ant Lietuves rubežių.
Programe yra daugelis paveikslų iš karės lauko. Juose pamatysite
karę, tartum patįs tenai atsilankę.
Apart karės Europoje abelnai ir Lietuvoje, galėsite taipogi
pamatyti daugel krutančių
pąyeikslų iš Amerikos lietuvių gyvenimo. Tarp kitų,
galėsite pamatyti djidelę trijų veiksmų operą "Vestuvės,"
kurių sulošė Hostono '"Gabija" po gerb. M. Petrausko
vadovyste. Pamatysite
iš
didžiosios Lietuvių Dienos, kuri buvo liepos 20 d. 1915 m. paveikslų
Wilkoa-Barre,
Pittston, Scranton ir apielinkės lietuvių surengta.
Pamatysite daug ir
kitokių paveikslų.

Perstatymai

2 augštų medinis namas,
neša randos $30.00; ant

augštų

medinis

namas,

4

fliatai

po

4

basementas, toiletai, gazas, neša randos
ant Emerald av., arti 34-tos
gat.
Kaina

ruimus,

$40.00;
$3,500

52

3 augštų mūrinis namas, 3 fliatai: vienas
4 ruimų ir du po 5 ruimus, akmeus
fundameatas, neša
randos $3^.00, ant LjO\ve ave., arti
32-ros gat
Kaina .tiktai
$4,000

53

namas ir basementas, 6 fliatai
ruimus, toiletai, gazas, naujas
namas, geriausiame padėjime, neša randos
$74.00, ant
Union ave., arti 34-tos
gat.
Kaina
$8,200

3

po

augštų

mūrinis

4

A. Olszewskio
3252 So. Habted St.

lankoje
Chicago

PILNAI

DARBO VISIEMS.

Kodėl esi nenaudingu. Jeigu su ma
žals iškaSėlais gali išmokti
gerą amatą; kur tik tinka ten gali darbą tu-

T$®įwpai

rėti ir buti pats ant savęs ponu.
Išmokęs barzdaakutystė3, busi liuoaaa

visoj pasaulyj.

ltaSykUe—o gausite

ir

Stereoskopai.

SIUTĄ $4.95

v

visas smulkmenas dovanai.
Nossokoff'o Barbor, Hairdreaslng Ir Mauieuring Mokykla, 1202 Penn avo., Pittsburg, Pa. Seniausi ir atsakanėiausl

mokykla apielinkėje.

Pasiklausk

&

150 siutų visokių
duodami po 10, 15,

žl

rių.

nančiq.
Męs
jleškantiemti.

duodamo

visokius

$4.9G.

Jij

darbus

Dabar

Proga

kožr.am

Taipogi
Visi

lietuviai

rašykitės

Susivienijimo Lietuvių

prie

gumą gyvenimo toje apielinkėje, pasdarbo vietą, kaip ilgai tenai
dirbote Ir t.t. Rašykite antrašu:

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

kutinę

savi) namuose
pralęistl laiką, ir
žemiu
pamatyti
svetimų
darmiestus,
gražiausius
ius, sodus ir puikiausias
viso svieto vietas, iui nusipirk Teleskopą bu stereoskapais (5 serijos, 174 visokie paveikslai) už pačią
Jei

nori

City.

LIETUVA,

pigiausiu

Dept. C. A.,

Utarninke, Ketverge, Subatoj, Nędėliomis

taliia-—^3.20.

įeiesKopo Kaiua 75c., o 5 Beriju $3.45, bet ptrliant sykiu,
parduodam viskg. už $3.20.
V'1
Kataliogų Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiamo

Chicago, III.

ligi pietų.

uadyką.

Reikalaudami adresuokite šitaip:

-.

Gero kišęninio peiKas reikalaujat?
lio su vardu, pravarde ir adresu ant
kriauniij ir su fotografija, kokia kas
tik norėsit; tai prisiųskit dvi stampas
po 2 centus, tai gausit peilių,
ir visokių daiktu kataliogį,
JOSEPH J. KIZIS,

JOS.

:i-

c:-., i

•»»*

PUBLISH1NG

CO.,
Chicago, III.

'"■-i"

>

-ir'

*

Išvažiuoti iš

vandenį.

Chicago,

Chicagos į

(Peterburgą)

Kelione

NATIONAL BUFFET

ima tik

$64.60
dienų

13

per

"LIETUVOS"

Šifkortcs ir pauportus gausite

111.

A. 01szewskio

REIKALAUJAMA
mokėtų lietuviškai skaityti ir rašyti. Turi butl
kurlsal

3252 S o. Halstcd S t.

darbštus, energiškas, smarkuš, turėti gerą pažint} tarp savo apielinkės
lietuviu, ypač biznierių. Darbas va-

IŠLEISTOS

KNYOOS:

2116 ŽODYNAS Lietuviškal-Angliškos kalbos, 439
$2.00
*pusl.
Kietais audimo apdarais
2.50
2117 ŽODYNAS Angliškal-I.ietuviškoa
3.00
kalbos,' "S3& 'pūši: *.
Gražiais "Half Morocco" Bkuros apdarais
4.00
2118 ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lletuviškos
kalbu vienoje knygoje.
Formatas ir apdarai tokie kaip

Bankoje
Chicago.

No. 2117.

Pusi. 1274

6.00

2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No.
2118, tik apdarytas pilnai
(Full Morocco) brangia Morr-r; skūra
vi'.z:
7.00

karais.*

Turi gyGeras uždarbis.
venti Chicagoje, apielinkėje Town of
Lake.
Atsiliepkite tiktai per laišką, paduodami pilnas informacijas apie il-

1192 Geografija arba ž^mės

Apdaryta

Figiausios ir geriausios rašomosios mašinos
(t y p e w r i t e r s)
"Nevv
American"
už
$10.00.

LIETUVA,
Dept. C. A.,
3252 So. Halstsd St.(
Chicago, III.
I

Savininkas

14600-4602 S. Wood St., Chicago.

paėmęs ją j

j
gu

yi iaiuucmme

Agentams

ir

rašomųjų
v

UZdyKą.

perkupčiai.

s,

nuošimtį.
Reikalaudami

|

adresuokite

^

So.

Gero vyro, kurlsal mokėtų lietuviukai skaityti ir rašyti.
Turi buti
darbštus, energiškas, smarkus, turėti gerą pažinti tr.rp savo apielinkės

Halsted

!

perkant kelias mašinas, duodam
gėrę

Htnip:

LIETUVA PUBLISH1NG
2252

1510
1511
1600
1605
1660
1668
1680
1690
1709
1730
1863
1884

CO.,

str.,

Chicagc,

m.

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!

Darbas vaTuri gy4Sth

ra-

mašinų ir vlGOkiu knv-

REIKALAUJAMA

venti Clilcagoje, apielinkėje
ir So. Western ave.

Syti.
Katallogą

su-

Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučėdymą 50% ant Tamstos pinigu, nusiperkant sau drabužius pas muB.
Vyrama ir vaiknams padarome ant orderio naujus
siutus nuo $30.00 iki
$50.00 už pusę kainos. Truputėli ne&iotus nuo $25.00 iki
$60.00 ant
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 -ir
brangiau.
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir
brangiaus.
Vaikų siutai $2.50« iki $7.50.

st.

Atsiliepkite tiktai per laišką, papilnas Informacijas apie ilgumą gyvenimo toje apielinkėje. paskutine darbo vietą, kaip ilgai tenai
dirbote ir t.t. Rašykite antrašu:
duodami

1954
2001
2038
2055
2084
2085
2131
2241
2266
2398
2401
2458
2496
2506

S. GORDON,
1415 SOUTH

HALSTED STREET
CHICAGO, ILL.
Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai.
SjujiAtomiB esti
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakar*.

Dc-pt. C. A.,
3252 So. Halstcd St.,
Chicago, III.

GERA PROGA!
frrroatika cnslUko^katbn

>*

kyHfbemokytojo<apdaryta)H.09
Vaiku Draugas arba
kaip moky

LIETUVIU 2EMĖS KOMU

aprubežiuoų skaičių savo žėrų lietuviams, norintiems irta*.
nlgua i tą korporaciją., Sero kaina $10, suma gali but ištraukta t™
Ukėma žemių reikalavima dauginasi ir šėw kaina
ma laike.
gotame
Si korporacija užsiima su pirkinėjimu fr
ke pakils.
pSrdavlmu uklii
mčs, sctngiasi pastūmėti priekin lietuvių kolionizavimosi ir jai bu«
lonu suteikti kiekvienam reikalingus nurodymus kaslink pirkimo Šeru
*
Pasiūlo

1h

skaityti ir rašyti oa mokytojo
153
Naujas Budas mokytis rašyti b?
mokytojo
10c
Aritmetika moklnimuisi rokun©v, tu paveik*law ^apdaryta), ,33c

ba

Visoll.flO
Kas atsius iSkirpęs

uklų.

Chicago,

P. 313 kolai uis

PINIGAS

Vork2lty

Chicagoje

ar"

MILDA-TEATRAS

3138»42 So. Halsted St.
REIKALAUJAMA
Gero vyro, kurisai mokėtų lietuviškai skaityti ir rašyti.
Turi buti
darbiitua, energiškas, smarkus, turėti gerą pažiDti tarp savo apielinkė?

lietuvių, ypač biznierių.

Darbas

va

karais.
Geras uždarbis.
Turi gy
venti Chlcagoje, apielinkėje 22nd ii
Leavitt 8ts.

Atsiliepkite tiktai per la'šką, pa
duodami pilnas informacijas
apie ilgumą gyvenimo toje apielinkėje, pas
kutinę darbo vietą, kaip ilgai tenai
dirbote ir t.t. Rašykite antrašu:

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

Chicago,

greičiausiai
pigiausiai

Geriausiai,

111.

Persiunčia

vą-Rusiją

Pinigus į

ir

Lietu-

ir visas da-

lis svieto ir

parduoda
Šifkortes

A OLSZEWSKIO
BANKA
3252 South Halsted St
CHICAGO, ILL

Todėl | šita Tcatra ir daugiausiai žraor.ių atsilanko, kad čia ir karščiausioje dienoje yra vėsu.
Mat šitas Teeatras turi
geriausia ventiliacijų sistema, kurios
pripildo jj šviežiu ir vėsiu oru kas rainute.

Ir da Todėl

\

\

ir

Džiova

Apdaryta
.v. ..".v.

...

Koks Privalo Buti Va'ikų Auginimas?
žinynas. Knyga žinių. $1.50. Apdary<*!»«v itin.. r.
Dekliaruaoija ir Sceniškoji Mimika, ;]££££»,.1
Tikri Juokai.
Lietuvių Pasilinksminimui.Lietuviškas Sapninykas. 50c.
Apdaryta|...;.i;,^;.^
Naujas Pilnas Orakulas. ;2.50. Drūtuose r.pdaruose.
Paslaptys Magijos bei Spiritizmo.
Svieto Pabaiga
#. v.'.v;
Kalendorius "Lietuvos" 1896 metams.
v
Tikyba ar Mokslas?
*rr..r.-.

2590
2593
2596
2626

Vaišės

N B.

Ant

Kristaus

)

0904

j

S

iti

9Qft7
28

»

1

"

"

i

"'5

"

>

""

"

••
"

,

os;

"

$1.00
50

Hmuklinob 5Mmaš
10 LABAI GERU

Iaus

35
25
75
20

50
10
05
50
.05
15
10
25
05

10
25
20

.....

Taip<5fei '''Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimų
spaudų Ustuviskos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje.
Agentam* ir perkupčiams duodame gerą nuošimtį.
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčiame uždyką, arba
siųsdami užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip:

A. OLSZEWSKI, Prea.
•"

System

Beli

$3.00

fl.,9

j

ŠTUKU UŽ $1.00

$1.50

$1.00
$1-25
$1.00
»"»

is

1

Su niekuo teip žmonių nepalinksminsi kaip su
geromis stukomis.
Kuris žmogus moka geru štuku, tas visados praleidžia
laika linksmiai
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pati
jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriausios progos, n:s iikpadaryti,
už 1 dol.
gausi 10 labai geru štuku. Aš esu lietuvy s, magikas ir berodydamas
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli štukas, todėl aš dabar pasirengiau tik už 1 doleri parduoti lOgcriausiuštuku, todėl nelauk ilgai,
užslorderiuok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai mandrus žmogus, arba turi velnią. <6ztukos. kurias aš jums prisiusiu,
yra
labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuopadaro. Visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinima
tas
štukas
ta
išsiunčiu
:aip
padaryti,
pačia diena kaip gaunu orderi.
Nusiuntimo kaštus aš apmoku. Priaiųak $1, o gausi tas &tukaa.
uuucas 5ZLIKA9,
8. HalSted St.
CH1CAG0,

Parankuntas Telefono Prenumeratoriams.
Vartokite gatavą passiteiravimo
lakštą, kurisai yra ant priešakinio
viršelio (i(>- v idaus) Bell telefono

"directory' knygoje registravimui
Pavardžių ir Telefonininių
Numerių Ypatų, Kurias Jus

50
60

;

3252 S0. HALSTED ST„

CHICAGO, U. S. A.

;

LIETUVA PUBLISHING C0.

j

35
30
25
.75

25
30
.25

(

Subatomi ir nedžliomi 2 vai. pa
pietų.
Jei nori linksmai praleisti valanda liuo- 1j
so laiko ir atsivėdinti vasaros
karščiuose,
j
tai ateik i

(INDIANAI

$1.25

$2.00

»<'

»

STANDARD OIL COMPANY

10
50
70

..

ALTORĖLIAI.

žiūrėti.

$2.00

v;^

Liubotavieiutė

MAŽI AUKSO
7
2901 l!ažas Aukso Altorėlis
»

į

r:

296 Po Priedanga šventenybės
Politiška tragedija
825 Patkulls.
1274 Spėka ir Mėdega. $1.50. Apdaryta
1988 Tikras "ženybinis Gyvenimas
2120 žodynėlis.
Angliš&ai-Lietuviškas
2191 Trumpa Geografija

'»

P

Popiežių

aliejiniu liatupų
geriausia aliejine liampa, kuri buvo kuomet nors padaryta.
Paprašykite savo vertelgos, kad jisai jums
parodytu Rayo Liampa. Jokio blizgėjimo,
-iokiu inir£ėiini<i.
kengva. užžibinti ir pri-i
yra

45
15
50

sekančių knygų perkupčiams duodamo tokj pat rabatu
kaip ir ant "Lietuvos" išleistų.
Gyvenimo Samojėdų
.<....
10

OQA9

)

pas

vartoti

10

10

..

pataria

$1.00

15
10
10
10

...

Mokslininkai

šviesą—ir R.VVO Liampa

$2.0d
$2.50
$1.50
$2.00
$1.50
$1.25
$1.00
$1.25
$1.50

20
10

Daktariška Knygelė. ....V.
;
Pamatas Visokiai Reformai
v^.,v,..,
Angliškos Kalbos Vadovėlis
T.
Kaip Rašyti Laiškus, Lietuviškoje ir Angliškoje Kalbose.
Apdaryta
Litliuanian Self-Instruction
Rankvedis Angliškos Kalbos. $1.25.
Apdaryta
Rankvedis Gromatų Rašymui
Arithmetika.
Knyga Išsimokinimu} Koktittdų
Gamtos Pajiegos. 50c.
Apdaryta
•..".-..t.-...

LIAMPA

15
35

35
10
10

su

Alkoholis

minkšta RAYO Liampos
pasilsj jušų akinis taip pat
tikrai, kaip astrus, baitas žibėjimas kenkia.

$1-00
$1.25
$1.25

$5.00
$1.25

Ponais Kovojo
Ko Mums Reikia Pirmiausiai?
,, s.
Labdarybė Pirmiaus ir Dabar
Moteris ir Jos Vieta žmonijoje
Priedelis prie Lietuviškojo Klausimo
Tautiškos Politikos Knygynėlis
Auginimas ir Maitinimas Mažų Kūdikių

nnAO

;

J
Kainos šiokiom dienom 5c ant
j
balkono, 10c žemai.
1
Subatom ir nedėliom 10c balkonas, 15o žemai.

MILDOS-TEATRĄ.

Turtų Išdirbinių

Kaip žmonės

p

Į jj Teatrą daug; žmonių atsilanko, kad S
čia už 5c mato gražesnį Teatrą,
kaip vi- J
durmiestyje ui 50c.

Prasideda 7 valandą kas vakaras

Apie

Aukos Karės Dievui

128 15
266 Olga

m

Tai

Apdaryta

2629 žydų Likimas Gudijoje
t..a,'.v.Iv....;
Dangaus Augštumas ir žmogaus Senumas.
Dievas, Dangus ir Pragaras
**£--Gyvenimas šv. Tėvo Popiežiaus Benedikto IX.

UNITEO L AND & INVE8TMENT COMPANY

Vėsiausia vieta
New

2532
2558
2617

S"
i ll
^r*

127 W. Dearborn S t., Rooni 308

Sitj

apdarainimąiS "Lietuvos" ir #1.00 paP
money order', tai jį-auj visai 4
knygas 60c. pigiau.

Co*62

2516

"

n

Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai......

1900 Hygiena.

Skrynios ir valyzai.

LIETUVA,

.L

Kiek Senovės Graikai ir Romėnai
Nematomi Priešai ir Draugai žmonių
Oras, Vnduo, šviesa ir šiluma. ...,
Paėjimas Organiško Svieto

Trumpa Senobės Istorija. $1.00.

tačiaus
2VDRI,
šviesa suteikia

10
S0
35
35
50
35
20
30
40
35

.v.

Apdaryta
Kaip Gyvena Augmesys?

Tikėjimų Istorija.

Rayo Suteikia Pasilsj Jusu Akims,

$2.50

■

savo ran-

kas, iii pirmo sykio
pranta, kaip su jaja

$2.00

i-.

Apdaryta
1299 žvėrys ir žmogus. $1.00. Apdaryta
>...
1311 Airija.
Lapui lš istorijos Airijos
1335 Chinija. Iš 'rtorijos Chinų
TA jt. į.* .y
1349 Etimologija arba Mokslas apie
Įt'uiės įimtas. V.:
Apdarta
1358 Gadynė šlėktos Viešpatavime
Lietuvoje
Apdaryta
1360 Gyvenimo Mokykla. $1.25. Apdaryta
1380 Istorija Abelna. Tomas I. $1.00.
Apdaryta
1382 Istorija Suvienytų
Valaiiju šiaurinės Amerikos
Apdaryta
1383 Istorija Chicagos Lietuvių. $1.00. Apdaryta
1386 Iš Muzikos Srities
1387 Jš Mano Atsiminimų. 75c.
Apdaryta.
1419 Kultura ir Spauda
1428 Lenkai, Lietuvoje
1435 Lietuvių Pratėviai Mažoje
Azijoje
1480 Rašto Istorija. $1.00.
Apdaryta

American" rašo taip gražiai,
kaip
mašina, pirkta už $100.
Jos sistema taip
paprasta, kad kiekvienas,

Mua*; Banka tedirba rlnokiuu raStuo
lr dokumentus viaose kalbose lr duoda rodą lietuviams visokiuose atfl*
tikimuose ir reikaluose ypatlftkai lr
ptr laišku*. Tik kreipkitės vlrStnlnė|c antrinu.

uždarbis.

Joigu nori turėti drutą, pigią, ir gerą ražomąją mašiną, tai pirk
"Nevv American," o ne"Ncw

Europą.

Geras

1220
1221
1250
1256
1261
1271

sigailėsi.

Priimame pinigus J Banfcą užčėdl«
nuo vieuo doliario ir daugiaua
ir mokame trečiu procentu ratomis
aut metų.
Siunčiame pinigus 1 visas svieto dalis pisiai, greitai lr teisingai, o svetimų žemių pinigus malncme, perkame ir parduodame. Parduodame šifkortes ant visų linijų J
kraji; ir 1S krajaua, taipgi tikietus
ant geležinkelių po vi6ą Ameriką lr

Simui

Aprašymas

1199 Išsivystymas Vaisiaus Gyvūnų
1201 Iš KurlAtafrado Musų Naminiai
Gyvuliai
1218 Kada ir Itotoiu Budu Svietas Susitvėrė
1219 Kada ir Kokiu Budu Gali Svietas
Pasibaigti?

Rašomos Mašinos.

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

karais.

Chicago, 111.

DIDŽIAUSIS
Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas.

Petro-*•

TEL. DROVER 4429

lietuvių, ypač biznierių.

3246-3248 So. Halsted St.

1

Lietuvą.

iš Aręban-'V
gelsko j Chicagą kaštuoja $71.00

nę.

Joseph J. Eitas,

Bridgeport Clothing Co.

šifkortės atvažiuoti
Pa.

gradą

vyro,

LIETUVA
Ctr.,

Halstsd

•r,

ir į

ant 32-ros ir iialsted st. užlaiko švaru saliuną, čystą užkandi ir gerus gėčia pakeleiviai gauna nakvyrimus.

Gero

So.

Atvažiuot iš Lietuvos

KARPIS

3200 So. Halsted St.,

3252

Britvy

Bentleyville,

708,

L. B.

pilnį eilę rudeninių,

Storas Atdaras
Vakarais

vieno

Dabar Jau Galima

turime

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

linksmai

S.L.A. Sekr.
N«w York

pa-

labai puikių ir dailiai padarytų siutų.
Prekės nuo 15 iki 30 doliarių.

Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate
iš 5. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos
ligoje.
Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:

karais.
Geras uždarbis.
Turi gyventi Chicagoje, aptelinkėjo Kerfoot
Ir Vincennea aves.
Atsiliepkite tiktai per laišką. paduodami pilnas informacijas apie il-

Pa-

sirinkimas.

Gero vyro. kur'.sai mokėtų lietuviškai skaityti ir rašyti.
Turi buti
darbštus, energiškas, smarkus, turė-

ti gerą paž.ntj tarp savo apielinkės
Darbas valietuviu, ypač biznierių.

gauti bevoik dykai

siūtį. Nepraleiskite šitos progos!
siskubinkite, kol yra dar geras

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

REIKALAUJAMA

8252 So. Halstcd St.,

spalvų buvo par16.50 ir 13 doliaparduodamo tiktai po

Dažnai Šaukiate.

Tas

sutaupina laiką ir pagerina patarnavimą, išvengiant klaidų, kurios gemą delei numerių spėjimo.
Priediniai Pasiteiravimo lakštai
vus.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone

CH1CAG0, IU

(įklija-

vimui) yra suteikiami, jųjų pareikala-

Building

Official 100

ll,L.

MSK10 PrekyiKjs

^smokySa

Naujas Išradimas—Spyna be Rakio

Rusiškas
Lietuvos Rejentališkas Biuras

3108 So.Halsted St.,Chi«$i
Čia gali Išmokti angliškai

Ncroikia

rakto nciiotis-nira
noi pamosti.

M
ką

Mutų nanjo išradimo
raktinčs spynos yra
tos ant

neišpainiojamų

pamatų ir yra taip tctųĮios kaip
Bankinis L'črr.Ma.i. I'usipir-

lręr. mūsų nrjjo lindimo bcraktinę !»p>~ę įtus.esi saugiau
negu kad paiicir.cną pristaty-

MOKYKIS BARBERYSTES.

GERIAUSIAI PADARO;

Męs
re us

išmokiname šio longvo, š vair greitai išmokamo amato i ke-

Rusiškas

lias

trumpas savaites; geriausi jrengirnai; espertai mokina; Įrankiai su*
teikiama; darbas kiekvienam žmogui;
ntuikito pamatyti mus arba rašykilc

iždyką

gaunamoms informacijoms,
BURKE BARBER SCHOOL,
610 W. Madison et.,
Chlcago, III.

1

!

j!

tam

Dovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo,

davojimo ar kitam
-Rusijoje. Parūpina
-Rusijon ir visokius
rai, greitai ir pigiai.
patiktus Rusiškuose

prie savo užrakto, nes jos
jokiu budu negales alraj.yj
jųS i!eiaukdaincs
raklnaai.
pareikalauk nuo mūsų pilno
tų spynų aprašymo su paveikslais: nusistebėsi
daži::oj;s, kaip tvirtai ir sausiai jes yra padarytos ir pizios.
l/Z praplatinimą
mūsų naujo išradimo bcraklinia įpynu duodame didelės ver-

t>o2na^spyna^

lšran-

pervedimo žemės ar ūkės Lietuvojepasportus išvažiuojantiems Lietuvonkitus rejentališkus raštus padaro geIškolektuoja dalės, skolas ir pinigus,
Bankuose.

tės dovanos.

SECURITY PAPLCCu C O.
848 W. 01 st St. Dj;t. A.
Ctilcasa, III.

Dėlei informacijos Chicagiefiai kreipkitės
asablškal,
kitų miestų raštų, adresuojant:

vyro, kurisai mokėti) lietuskaityti ir rašyti. Turi būti j
darbštus, energiškas, smarkus, ture- Į
ti ger? pažinti tarp savo apielinkes i
lietuvių, ypač biznierių. Darbas vaGero

Iš

o

F. P. Bradchulis

LIETUVOS REJENTAUSKAS BiUSAS

karais.
Geras uždarbis.
Turi gyventi Ohicagojo, aplelinkėje Eridge-

32S2 So. Halstcd St.

porte.
Atsiliepkite tiktai per lalška, paduodami pilnas informacijas apie ilgumu gyvenimo toje apielinkėje, paskutinę darbo vietą, kaip ilgai tenai
dirbote ir 1.1. Rašykite antrašu:

Chicago,

& Counselor a t Li7
Lietuvis Advoiiatas

Jlttorney

Iii.

30 N. USalle SI.,
Slcck Eichangfl Bid*.,

:

Kuo 8 ryto iki 6 vakt .o. Ctarninka'.s, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 i,to iki 9 vakaro.
Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Biuro
Valandos

Teleplione Pranklln

ff-r——~~~—. Į^Į Jft 11

I A

I#

t\ M I

Tik-ką išėjo iš spaudos knyga

NAUJA KNYbA!

vardu

L11 uTU VIŲ LIUTERON
Ų
AT YDAI.

5252 So. H&lsted Si., CHICAGO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

čion atkeliaujantiems lietuviams. Surinko V. K.
Račkauskas, "TĖVYNĖS"
redaktorius. "AMERIKA" yra
informacijinis veikalas, kokis jau nuo senai buvo pageidaujamas.
Jame telpa daug
reikalingų ir L.?iidingų patarimų ir nurodyinų, taipgi Am. lietuvių statistika.
Knyga didelio formato 6 x 9 col., 288 puslapių, tiaina Vktai
...V
7Bc
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas:

M. J. Damijonaitis

901 w

Įsteigta

3

ir

Moterų

vaikų ligų specialiste
5206

W,Harrison Street

Valandos:

Tei. Austin73/

£r£0 iki 12:00 vai
ryto
Ii c ri :C0 iki 8.-00 vai. valf.

Valandos

11 c

Nedeiioma

tiktai iki 9:00 kiek

incfiiCiki 12.-00vaL
ryto

važiuoajnticms Lietuvon, Rusijon.
BIZNIERIAMS duoda čekių knygeles,

vieną ryt|

sumų ir

Kclianjantis Agentas.
Dabar lankosi

po apielinko SpringIr 3t. Loiila, Mo.
Pas jj
galite užsirašyti "Lietuvą," kasdieninę "Amerikos Lietuvą," knygaa ir užsimokėti.
Męs už jj atsakome.
111.

vedimo

rokundų biznyje.

kančiai

savo

Jokis

su

kuriais tai čekiais

Co.

VISUOMENES,

Lietuviai iš kitų miestų ir
kus. Rašykite adresu:

Literatūros ir Politikos iliustruotu Laikraltii
Ameril:o3 Lietuviu Dienr?.5tis "KATALIKAS" paduoda vėlinusias 4inias apio kari) ir
visokius atsitikimus pasaulyje.
Visuomet pil-

indomių Btraipsnii).

DienraStis "KATALIK/S" c!na
krikščioniškojo dvasioje.
DIENRAŠČIO KAUTA:
Metams
$5.00.
Pusei metu
3.00.
Trims mėnesiams
1.75.
l)vi<*m

mėnesiam
Europoje metams

gausite niekur, kol karė nepasi-

lengvų

ant

storus

l

jie apmoka algas,

PADARO Dovierennastis ir visqkius kitus rejentališkus raštus

nas

juos

farmų gali šioje Bankoje atlikti

savo

bi-

VIENYBE LIETUVNINKU
Eina jau 30-tus metus.
P,er.umsrata $2.00 metams; $1.00
pusei metu. Kanr.doje C2.50 metams;
$1.25 pusei metu. Anglijoj, Lietuvoj Ir
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m.
Pamatimui vler.ą r.um. siunčiam dovanai
Knygų katalogą siunčiame ant pareikštavlrr.o dovcnal.

pigiai..

reikalus

Atvažiavusius IS KITUR

kurios

J. J. Faukszlia & Co.
per laiš-

120-124 Grand Str.,

MELDŽIAME aplankyti

ir mūsų

J. G. Mezlaiszkis

Bank).

Gcueralis

....

REIKALAUKITE KATALOGO

Kontraktorius ir
Namų Statejas.

BANKOS VALANDOS:

Didžiausia Kningy ir Muzikos Krautuve
''

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis

••

RaSydami laiSkus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:

Nedėliomi

I
"

Iii-

TANANEVICZ PUBUSHING COMFANY

nuo 9

ryto

nuo
nuo

2302 S. Leavitt St. Ciiicigo

8 ryto iki 9 vakaro.
8 ryto iki 6 vakaro.

iki 1 po

Phone Orovcr 5052

13249-83

DRANGELIS & SAPRANAS
1 ELE P HONE

JONAS KŪLIS,

i

ir lietuviškas knygas ir jam
įata užfeimokfrti.
Męs až JĮ at3ako-,
Lietuva Publishing Co. |
kome.

(Knyga

prenume-į

DARGANAS

UŽ

$1,800.00.

Įmokėk $500, o likusius ant išmokėjimo.
Patjs gyvenkite pirmame
Hiate ir imkite randą už antrą fHaPuiki
ant dviejij
tą.
medinė stubn.
Vienas fliatas turi,
G kambarius, o kitas fliatas tari 4
kambarius.
Gražus, ilgas lotas ant
38 tos gat.'tarp Halsted ir Auburn av.
Olszevvsklo Bankas.

pagyvenimu'

Išrodanti

į Naudingiausia

Paslaptis Magikų).

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, įtikėdami visokiems
magikams
Nemažai jaun.j vyrukų, nepatyrusių, savo
ir spirituali3tams.
visus sunkiai
uždirbtus pinigus sukišo i pragobelio magiko kišenių.
Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk
knygą: "Paslaptys Majūjcs ir Spiritizmo," kurioje išrodama ; visos
pąslaptjs
mokslo.
ftH'Ji knygoj j atrasite visas rnonti ir burtų paslaptis ir šviesoje
jas su
prasitfi, np.-i aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos,
nląptybės ir jų
'darymo budai. Knyga yra J62 puslapiu, kaina su prisluntimu j
namus
tiktai
Iš kitų vietų
Adresas:

60

\

Iarba
Žinotinų
Rinkinys
Įvairių Faktų,

[

Prieglaudos
moters

Cbicago, Illinois

::

1

Į

NEW CITY SAVINGS EANK

460: So. Ashland

Dovana

A.

nuo

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

KALENDOR8US
1916 metams.
Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar netaržjo, nesa nebuvo las
pali tokį iJleisti. Greta įdomiai parinktą reikalingu kalendoriai žinią,
jame yra keletas skyritj, kariuose telpa įvairus hbai naudingi pasiskaitymai: apysakos, eiles- straipsniai li blstorljos, hyglenos, draugijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendorinje rasite rtraipsnius geriau-

sią rašytoji) amerikiečiu.

J.

avc.,

BlERZYNSKI,

Chicago.
pres.

Priima baiiknn pinigus ir moka
3%.
Už sudėtus pinigus musų bankoj duodame čekių knygutę, iš kurios parašyti Čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Real Eatate.' Perka ir parduoda namub ir lotus. Iš samdo bankines
skryneles (boxes) po $2.50 metams.
Parduoda bifkortes ir siunčia pinigus
į visas svieto dalis.
Bankoc Valandos: Panedėliais, seredomis, ketvergais ir sulįstomis nuo
< ryto iki 9 vakaro;
nedčliomis, utarnlnkaiR ir pčtnyčiomis nuo 8 O'to iki
C vakaro.

lietuviškuose kningynuosc.

Todėl reikalaukite

negautumet pas
kningų agentus, tai reikaJo.
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTA! 25 centai. AgenJei

tams rabatas.
307 W.

Pranešimas ! !

Kreipkitės:
A. B. Strimaitis
30-th St.
New York,

Šiucmi praneša, kad

Kugpjučio
ofisą

N. Y.

mčn.

nuo

pradžios

perkėliau

savo

po

Dr. P. VVIEGftER

3364 S. HaSstcd St.

Lietuvis
3259 Sc.

Fondui, pagerbimui

savo

mirusios

JONfiKAITIS

MEDIKAS IR CHIRURGAS
3337 So.

Morgan St.,

Chicago,

Bieriinsk^itės-Kiborticnės.

Franciškos

288

1

nurodymu, kur koki darbai yra, kur koki miestai ir t. t.
Skyriuje apie lietuvius-ateivius yra parodyta, kiek Amerikoje
yra lietuvių, kur jie labjausiai susispiečia, kokius darbus dirba, kiek jų kasmet atkeliauja, kiek atsiveža su saviui pinigų ir
tam panašiai. Be to viso yra dar aprašyta 166 Amerikos mies-

DU-KART NEDELINIS LAIK-

RAŠTIS

musų broliai lietuviai.

Iš to, kas pasakyta, jau aįšku, kad knyga yra labai naudinga ir kiekvienam verta ją Įsigyti.
Prie to tikslas, kuriam ta knyga yra platinama, yra taip
svarbus, kad kiekvieno SLA. nario pareiga yra kuouoliausiai
tą knygą platinti. Tą turi užsisakyti kiekviena SLA. kuopa

Puslapių—288.
Perkupčiarhs, knygiams ir SLA. kuopoms, Imant didesni
skaičių, nuleidžiama tam tikras nuošimtis.
Reikalaudami, kreipkitės į "Tėvynės" administraciją šituo

Eina jau 25 metai

Utarninkais ir

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams $2.53
„
„
pusei metę $1.25
Adresuokit taip:
W. B. BOCZKOVVSKI

NEW

3236 So. Union ave.
Parsiduoda u>.
3012 Emerald ave

Lotine

ave

lengv;.

25x125.
$$50.00
$6E0.00
$6'5.00
$575.00
$700.00
išmokės-

MahanoyCity,

Pa.
Canat. 211)

LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 SO. HALSTED SI

Ar jųs žinote, kad šitie lotai,
yra
tris sykius ver. osni už lotus ant Kedzie ave. ir 38-ios gat., už kuriuos ten
moka žmon€s po $800.00
A. OLS7EVVSKI BANK,
3252 So. Halsted St.,
P'..

Chicago,

GHICAG3, III.

CORNER ISth STREET

"ATEITIS"
"Ateitis yra

bepartyvlškas

laik-

rašti, tarnaujantis jaunimo
kulturos reikalams. Tai-

lr

daugybe įvairiausių

pina

i>1i\

YORK,

N. Y.

"Ateiti" ibloidinėjij bendrovė, Inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas užsirašyti "Ateitį". Reikalaukit vieno numerio

Dr.O.C.HEINE
OBNTISTAS

tfMS-hmpu 31 Ir 8i. Hilittd iii
dymtea MuMn.) * m«am, iu.

41-

Didelio formato, 8 pusi.
metams, o

Kaina tik $1.50
85c. pusol metų.

pažiurčjtmul uždyką.

Adresuoki t taip:

A. B. STRIMAITIS,

St.,

LOTAI GERIAUSIOJE VIETOJE.

Piet-rytiuis kampa* Eineiald avc. Ir
33-čios gatvių, 48 pOtios
plotis,
125 ped. ilgis.
Tinka visokiam
Į
bizniui.
Parsiduoda už $3,500.00
Į

Naujas Savaltln's Laikraštis

CO.,

adresu:
307 W. 3oth

Chirurgas

čių.

DR. A. YUŠKA

Kaina tiktai 75c.

ir

St.,
Chicago, III.
Gydo visokias ligas moterių, vaikų
ir vyrų. Speciališkai gydo
limpančias,
užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų
ligas.

3040 Emerald ave
Parsiduoda ant

egzcmplorių, kiek kurioje yra narių, kad tokiu
išplatinus naudingą knygą ir parėmus Prieglaudos Nas>

Gydytojas

3020 Emerald ave

tiek

Fondą.

Chicago

Halsted

3024 Emerald

su

tai, kuriuose gyvena

9 ryt] Iki 9 nkitt

Dr. J. KŪLIS

34tos)

PHONE YARlB 2721

Dr. J.

bininkų organizacijos; smulkiai aprašyta kiekviena valstija,

3325 So. HALSTED ST.
TELEPHONE YARD3 3831

Lietuviams.

1

mų

! !

Amerikoje Gyvenan-

nu3

Tei. YARDS 1532

1

puslapius, rasi daugybę reiir
patarimu. Čia yra informacijos, kaip
kalingų nurodymų
i
kelionėn
Ameriką ir kaip užsilaikyti kelionėje.
rengtis
Smulkiai yra aprašyta Amerika, jos valdžia, politiškos ir dar-

budu

savo

Namo

a.

Šitoje knygoje, turinčioje

nors po

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais viršialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražiom popieros,
gaunamas visur, paa visus agentus, S. L. A. kuopose, visuose

|
1

a.

Vala.idos

3261 So. Halsted St.,

0. Jonikien:
(Kampas

Surinko V. K. Račkauskas, "Tėvynis" Redaktorius.
Išleido savo lėšomis F. Kibortas ir padovanojo SLA.

Damijonaitis,

Liet. viai Daktarai-Centiitai

Chicago, III.

Čion Atkeliaujantiems

tiems ir

i

SUSIVIENIJIMO

AMERIKA

!

(

901 West 33rd Street,

Aroerikus Lietuuiams Knyga

DROVER721 3

Geriausia Akušerka

centu.

užmokestį galima prisiųsti pačto dvicentinšmls markėmis.

M. J.

\

pietų.

South Morgan Street
CH1CAGO, 1LL., U. S. A.

""Lietuvos" Keliaujantis Agentas.l
Dabar važmijft valsfijcso UVnois,'
Michigan ir Ohio. Kur jis atsilankys,!
lietuviai gali pas jj užsirašyti
laikraš-;
čius "Lietuvą" ir "Amerikos Lietuvą",

N. X.

Tel. CanaI 5335

CHiCAGO, ILL.

7.00.
Praneškito savo adresą, o gausite
pasižiūrėjimui vieną uuincr} veltui.
TAIPPAT UŽLAIKOMA

prisiusime

Užsirašyk sau cr savo pažįstamiems
Lietuvoj boi Amerikoj

BANK

3252 So. Halsted St.,

1.25.

ir

o

Drocklyn,

OLSŽEVVSKI

A.

tautiS

gerai

(Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie

baigs. Rašykite urnai,
kataliogą.

LIETUVA PUB. CO.,
3232 S. Iialsted str., Chicago, III

biznį vesti.

PARSAMDO Bankines Skryneles
nė vagis, nė ugnis negali prieiti."

kai

moka už

Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas
biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa-

las ir visokias kitas išmokestis.

PETRAS VAITEKŪNAS,

Publiehing

didžiausių

metams.

vo krautuvėje, ir
pas mus dar.
galite jų gauti.
Todėl, kurie reikalaujate minėtų knygų, tai pasiskubinkite, kol
I jų turime, ne šioms išsibaigus, ne-

PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus

Rezidencija

karės

Europos. Bet męs ('a tunme
liuteronišku
j keletą lietuviškų
■maldaknygių ir giesmių knygų sa-

išmokesčių.

ufisas

Šhote Canal 1203

gų iš

1893 metuose.

vieno Doliario iki

nuo

europinės

negalima gauti jokiu kny-

po

SKOLINA pinigus pirkiniui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lot us ir stato kitiems namus ir

Dowiatt-Sass

1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wood»at.

procentą

priežasties

dabar

į

Norint kitokių

PRIIMA pinigus taupinimui

D-re Maria

Iš

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

3cmifAoe.'LL.No.s.

S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra
paskirtas Prieglaudos namui S, L. A.
knygų, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų krautuves katalogo.
P.

Lietuva

117 i

kcicpboac tdrdi3i5y

nantiems ir

field,

C l ajo II
Room 113/-11U

6yt. Sii2 S. HalsiaJ SI., arii 31-3 3

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

iSlygų.

Klausk

Laiikus raSykita liatuviikai Įdčdrrr.i rr.irią ataa'/vrcu!.
Atircsuokit čitaip:

Visokiuose reikaluose
suteikia dykai.

viukai

kitas

liožna spyna kitaip

Informaciją

REIKALAUJAMA

52-

padary-

"ATEITIS"
366 W,
SO.

Brond\vay,

BOSTON, MASS.

