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kasa

naujas grabes ir rengia po- traukti turkams pagelbon, nes kito ten kelio neturi.
zicijas.
Rumanai,
Smarkus artilerijos mūšiai bu- gyvenanti Vokietijoj ir Austrivo prie Ouenuevieres ir Novron, joj, gavo savo konsulių. paliepiIš Petrogrado panešama, buk taipgi Argonnc miškuose, kur mą grįžti namon ir st&ti kariuAnt rytinio karės -lanko, taigi
tapo nutildytos vokiečiu bateri- menėn. R u manų bankai, ten buR u>ijoj, eina smarkiausi mūšiai. vokiečiu užpakaliuose Lenkijoj
jos. Smarkesni iš arti susirėmi- vę, tapo uždaryti, o pinigai RuRusų kariumenė smarkiai prieši- lenkai sukilo. Bet apie teisin- mai buvo
Talkininkai
prie Marie Tlierese ir manijon išsiųsti.
nasi, l>ct palengva traukiasi atgal gumą tos žinios reikia abejoti,
Malincourt.
vokiečiai
norėČia
persergėjo Bulgariją, kad ji su
bent i Lenkai roti s vokiečiu nekenčia,
j rytus. Mūšiuose vienok,
irancuzu
minų pa- Turkija neši tartų ir ji ištikro tabet jie neturi pamato mylėti ir jo apvaldyti
kaip užtikrina rusų kariunienės j
bet
vokiečiu
darytas olas,
užpuo- rybas pertraukė, kuom parodė,
štabas, vokiečiai žudo daug dau- rusus. Jeigu jie nesukilo prieš limai likosi
atmušti.
Mano
taip- kad prieš talkininkus stoti nekuomet rusams
!
giau kareiviu, negu besiginanti vokiečius pirma,
kad
gi,
sujungia anglo-francuzų nori. Didinasi vaidai ir GrekiRusu štabas mano, kad geriaus sekėsi, tai apie sukilimą
rusai.
kariumenė
dar prieš žiemą mė- jos su Turkija. Tai, kaip rododabar, kuomet vokiečiai muša
taip karę vedant, vokiečių pajieant visos linijos žengti pir- si, Balkanų tautos laukia vien,
gis
nes nėra kuom rusus ir jie vokiečiu malonei atigos turi susilpnėti,
kada Rusija nuo paskutinių neduoda Lenkiją, reikia labai abe- myn. Toks visos linijos pirmyn
visu nuostoliu uždengti.
pasisekimu atsigriebs, arba kaišduoti
svarbesnius
žengimas
gali
Juk už neištikimumą vobuk joti.
Vokiečiu štabas užtikrina,
da pasistengs prieš vokiečius
maži
mūšiai
visvaisius,
negu
kiečiai keršytų ne vien neištididčsės rusu kariumenės linija
tose pačiose vietose, kuomet pa- bent atsiremti, tąsyk jos Šoks
visiems
bet
viso kimybėj pagautiems,
aut
nes
ant Turkijos, nes tik iš jos pa_Upo sulaužyta,
lenkams, visai Lenkijai, o jeigu siseka su didelėmis aukomis pasmarkur
jie
nors
kaip
fronto,
vokiečiai karo laimėtų, nuo jų veržti priešui kelis šimtus mastų, laikų gali ką nors gauti.
kiai priešinasi, ypač šiauriniuose nieko
arba dar mažiau jo grabių. Spėpelnyti negalėtų. Lenkai
atKuršės kfaštuosc, jie traukiasi
kad toks pirmyn žengimas
jama,
tiek
sukilimais
gi,
kartų
nagus
nuo Kauno
prasidės
gal. j piet ryčius
antroje pusėje spalio
nesinudegę, perdaug atsargus,
rusai taigi smarkiai priešinasi,
tokio žengimo vomėnesio,
jeigu
lisavo
sukilimais
skubjs naujais
kiečiai pirma nepradės.
bet ir čia misų linija tapo perTuom
SAKO, VERŽŠIS PER
rizikan
statyti.
ne- kimą
traukta, vokiečiu kariumenė,
tarpu ir vokiečiai ilsisi, nieko
RUMANIJĄ
SERBIJON.
Vilniaus,
Kuršėj smarkus mūšiai buvo svarbesnio nesigriebia.
sulaikoma, traukia prie
Londonas.
Laikraščio Times
Trakus: kita j u Į vakarus nuo l'riedriclistadt.
pasiekė ji jau
d. 4 vokiški ac30
Rugpjūčio
iš
trauBucharesto,
korespondentas
Vokiečiai
čia
pradėjo žengti pirarmija, apvaldžiusi Alytų,
atlėkė ties Paryžium, '\umanijoj,
roplianai
kad
ten papapraneša,
ir
o
Trontrečioji,
myn
pradėjo ataką prie
kia prie Gardino,
l>et teu juos patiko francuziški sklydo
l'altkati
austai,
gandas
apie
cau
ant
F.ckau-.N'eulieuter
geleėmusi Urest Litovsk, per
ir vieną vokišką nu- tro-vokiškoj i armija, kuri koncendar žinkelio ir prie Biršaten.
traukiasi
Kito- aeropliauai
kur
bokščio girias,
mušė ant žefnės.
Kaimiečiai truojasi ties
Dunojaus upe ir kusmarkus mūšiai, priėjo prie upių se vietose svarbesnių permainų
rado orlaivio liekanas ir ri
paskui
rengėsi
Įsiveržti
į Serbiją, įsiartinasi
prie
ir
nebuvo.
Pripct ir Pinos
kimus dviejų sudegusiu žmonių. verš
Ruį
ją
per
Rumanijos
žemę.
Prie Alytaus vokiečiai persi- Ir francuziški orlaivininkai
gar-i u Pinsko klampynių.
atsiklampynes
kėlė j kitą Nemuno pusę; tą pa- lanko
sai, sau žinomais per
\"<>kictijoj ir vokiškos katrečiosios
VOKIEČIŲ ŠNIPAS
keliais, traukiasi ant
ir prie Varėnos, riumenės
tį
mėgino,
daryti
sustovyklose.
Jie
Cia
AMERIKOJE.
atsigynimo linijos pozicijų. rods bet, kol-kas, ten persikelti ne- bombardavo geležinkelio stotį
Amerikos valesančias
Washingtonas.
drutina
skubiai
įstengė. Prie miesto Lipsk ru- Csatel.
Francuziški orlaivininvisgi
kurios
suareštavo čia
diškieji
detektyvai
tvirtoves,
menkas
sai atmušė vokiečių užpuolimus. kai
subombardavo vokiečių kavovokiška i j
Gustavą
tulą
Kopsch,
kokiam laikui gali sulaikyti
Sulaikytas tapo vokiečių pirmyn riumenės stovyklas Bexchoote,
Maskvos
ir kaltina j j už šnipirezervistą,
kiečiu traukimą j rytus,
žengimas taipgi ant linijos tarp Belgijoj. Užmušta čia daug kaPas jj atr,\sta daug folink.
Pruzanų ir Gorodec, Gardino gu- reivių, o daug jų sužeista. Tal- nėjimą.
tografijų, nuimtų nuo fortifikaciturės bernijoj.
(ircitai vokiečių plianai
kininkų orlaivininkai išgriovė jų Amerikos tvirtovės Monroe i:
ar jie, apKad Užganėdinus daugumą Ru- taipgi vokeičių geležinkelių stapaaiškėti. Pasirodys,
paveikslus rengiamų fortifikacijų
tvirėi?"siąją
valdo antrąją rusų
sijos partijų, ministcrių taryba, cijas Cirandore, Monchemin ir prie Cape Henry. Kopsch yra
i>r
toliau
rytus,
j
nors be noro. sutiko Įvesti val- Lancon.
liniją, trauka
Anglijos laivyno minis- Amerikoj tik du metu.
vien
čia apsistos ir pasistengs
džioj, kaip tai pažangiosios du- teris Ralfour užtikrina, jog voAmerikos detektyvai stropiai
atlikurnos partijos reikalavo,
užsilaikyti, o visas savo
j kiški Zcppelino orlaiviai yra nie- darbuojasi
panašią
vakarus,
Philadelphijoj, kur, sasios pajiegas pasiųs j
kam netikę, nes jie dideli, todėl
parliamentarišką
tvarką.
Durnoj
esantis
koma.
pats branduolys
arba gai
ai*!\» pagelbon Turkijai,
kairiosios dalies atstovai parei- lengva j juos pataikyti.
Bet
vokiškos šnipinėjimo'systemos.
žiekalavo Įvedimo tikrai parliamen- gal Anglijos mnisteriui jie rodyprie Pinsko klampynių per
trauks jie prie tariškos tvarkos, bet tas reikamą apsistos, fial
tųsi negeri todėl, kad Anglija JAPONAI GELBĖS
RUSIJAI.
Rusilavimas rado daug priešų; ant tokių neturi.
Petrogrado; nors naujoji
Paryžius. Paryžiaus laikraštis
jos sostinė didelės strategiškos galo sutikta iš 10 naujų minisIr ant karės lauko Austrijos Petit
tai
Journal praneša, kad jo koyra
svarbos neturi, bet visgi
terių be valdymo specialių sky- su Italija neko svarbesnio neatmieste Tokio naujas
miestas,
respondentui
turtingiausias Rusijos
lių sutverti tautos tarybą. 5 ta- sitiko. Itališki orlaiviai išgrioužrubežio
ministeris bajaponų
kur galima daug gerybės prisi- rybos nariai bus renkami iš du- vė
du austrų orlaivių bokštu ir ronas
Iši
pasakė sekanplėšti.
įmos atstovų, o 5 iš viešpatystės visą staciją Aisevissa. Italai čiai : Kikujiro
Tuom tarpu rusai traukiasi j tarybos, kurioj didesnė narių da- taipgi užėmė austrų kariumenės
"Mano pirmu rupesniu bus už
nuo lis
Ir prieš tą
yra biurokratais.
girias ir klampynes Į rytus
stovyklas ant kalno Romb6n. mėgsti dar stipresnius prielelyllror-t Litov-k, o vokiečių raite- sunfanymą protestavo ministerių 7,000 pėdų augštai. Austrų užbės ryšius tarp Japonijos ir Euliai veja juos nuo tekusių jiems ! taryba, bet paskui nusilenkė ir puolimai ant kalno Armentera
Kuomet koropos talkininkų."
Iš Vienuos gi
miestų Kovei ir Vfadimir-Vo- sumanymą priėmė. Surašą nau- tapo atmušti.
užklausė jo, kokią
respondentas
lynski. Kaip paduoda Bcrlino jų valdžios atstovų padarys pranešama, jog italai smarkiai pagelbą
Japonijai mano duoti Rusu
žemdirbystės ministeris Krivo- atakavo austrų pozicijas ant kalraportas, kunigaikštis Leopold
tai
sijai,
jis taip atsakė:
bavarų kąriumene apsupo deši- šein, susižinojęs su durna. Mi- no San Michele, bet nužudę daug
"Nuo
karės pradžios Japopat
Ir nisterių
pirmininko vietą, vietoj kareivių, turėjo, atgal trauktis.
uĮj] rusų kariu"parną.
siuntė ginklus ir amuniciją
nija
Pctrogrą^ Kiportas sako, jog biurokrato Goremikino, neturin- Smarkus mūšiai eina ant visos
Kusijai (vėliaus, kuomet gręsė
P'-ą kariutnenė, kad jos neap- čio žmonių užsitikėjimo, norima linijos Isonzo paupiuose.
Italų kilti karė tarp Japonijos iv Cliisuptų didesnės vokiečių pajie- pavesti žemdirbystės ministeriui, užpuolimai tapo atmušti taipgi
nų, tas siuntimas dikčiai susimagos, iš Mrest Litovsk turėjo pa- pažangiausiam žmogui dabarti- aut kalno Siebusi ir prie Fitsch.
ar visai"pasiliovė.
žino,
Red-.).
Tas pats I'etrorado tiC-j ministerijoj.
sitraukti.
Tiroliu j -mušasi vien artilerija be
ministetoliaus
"Dabar,—tęsė
bikad
raportas paduoda taipgi,
Rusijoj karės ministeris Poli- svarbesniu pasekmių.
ris,—kadangi' Rusija pergyvena
jodama apsupimo, rusų kariume- vanuv pagarsina, jog vėl saukia
savo kariš- didelius sunkumus, tai musų neItalija
pasiuntė
jau
iš
visai pasitraukti
ryn

Kare.

Iš Kares Lauko.

...

1

turėjo
kariumenėn
(ialicijos, kur laikėsi dar liek vyrų iš
n mažo Austrijos žemės skly-

tinės

2

milionu

160

naujokr. ką laivyną

ir

žemės

kariumenę

Rusijos gyven- padėti talkininkams mušti tura
toju sustiprinimui kariumenės kus, bet kur ta kariumcnė bus
po.
surasti nesunku, bet kur kas sunišsodinta, tas yra slepiama; greiir
Nėrio
Nemuno
kiau
pereijuos aprūpinti viskuom, kas čiausiai italai padės talkininTarp
Vokiečiai kams veržti Dardanelius.
tą savaite; traukėsi smarkus mū- kareiviui reikalinga.
šiai, smarkiausi buvo apielinkė- apskaito, buk Rusija iki šiol nuApie karės bėgį Dardaneliuose
šiaurius nuo žudo
2
Naujųjų Trakų, j

daugiau

milionu ka- talkininkai
negu
tyli, tai atsirandi proir tie naujieji eitu
ir su jais einantiems
turkams
ga
vien užkimšimui
pasidariusių ka- vokiškiems generolams pasigirti
riumenėj spragų. Rusijai sunku ir nebuvusiomis
pergalėmis, kopampinti ganėiirai ginklų dabar- kios dažniausiai su
teisybe nesukurių galima kanuoles pastatyti. tinei kariumenei, nes labai daug tinka, todėl Konstantinopolio žiKadangi iš Vilniaus jau pirma jų nužudė, tai dar sunkiau bus nioms nelabai kas tiki. Dabar
iškraustė dokumentus, pinigus, apginkluoti tuos 2 milionu nauiš Konstantinoolio garsina, buk
dirbtuve.-, net bažnyčių varpus, jokų.
l iek ginklų gal ir Japoprie Anafarta talkininkai atakatai reikia manyti, k-nl, išvengimui nija su Amerika Į trumpą laiką
vo turkų pozicijas nuo
jūrių ir
miesto išnaikinimo, rusai be inu- parūpinti nesuspės.
nuo sausžemio, bet buk turkai
>ip pasitrauk- ir tiiic.stas teks voAnt vakarinio karės lauko nie- lengvai jų užpuolimus atmušė.
kiečiams.
ku svarbesnio neatsitiko.
Maži Kas-žin tik kuom jie laivyno užVokiečių užimtu Rusijos kraš- mūšiai ir susirėmimai eina vis puolimus atmušė, nes turkų laitų gubernatorių tapo paskirtas tose pačiose vietose. Anglai ir vynas taip menkutis, kad su
Vilniaus.
Vilniuje rusu kariuturbut
meuė
nesipriešjs, nemiestas tas atviras, \ isas jo tvirtumas
yra tai tris kalves, ant

įreivių,

tai

ge- franeuzai laukia vokiečių užpuo- juom net menka Urekija nesil»ct iš laik- limo, nes mano, kad giliau Rusi- skaito.
raščių pranešimo negalima įspė- jon jie nežengs, bet daug kareiKitos Balkanų tautos dar kati. ar jis valdys vien vokiečių už- viu pasiųs Francuzijon ir mčgjs rėn
bet bent tiek

buvęs Belgijos gubernatorius
nerolą

von

P.eseler.

neįsikišo,
gafraneuzų ka- lima manyti, kad jos su Turkija
bus taipgi vokiečių
jeigu tas pa- prieš talkininkus nestos. Vokietuvos,
Latvijos ir Baltgudijos sisektų, paskui visą kariumenę tija Rumanijai pastatė ultimakraštai.
Vokiečių užimti Ru-i- galėtų prieš rusus pasiųsti, kuri, tum ir tuom gali suskubinti jos
j.;s plotai yra kur kas didesni už susijungus su austrų ir turkų susidėjimą su talkininkais. Taip
visą Belgiją. Vokiečių užimtų kariumene. rusus galėtų lengvai mano ir Austrija ir Vokietija,
Lenkijos kraštų sostinė, kuri pir- 'įveikti. Talkininkai rengiasi prie nes traukia savo hariumenę prie
ma
buvo mieste
Kalisz, tapo žiemos laiko karės, renka kanuo- Serbijos ir Rumanijos rubežių ir
Yaršavon perkelta.
Ics ir amuniciją naujose vietose,
per Rumanj'o'į teritoriją nori
imtą Lenkiją,

under Act of Mareli
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už

gyvastis

tu

amerikonu,

kurie RUSAI

trauksis atgal. Ji jau ir pradėjo žuvo iš priežasties vokišku subtai daryti. Žinios iš Petrogrado
marinų (kiek tai atlyginti galipraneša, kad rusų armijoms pri- ma), ir kad Vokietijos valdžia

sakyta

trauktis visu frontu

LAIMINGAI

DO GREST

APLEI-

LITOVSKĄ.

Petrogradas. Rusų karės oiiapskelbė, kad H rot Litovsko
užtikrins, jog daigiajs pa-ažierių tvirtovės
garnizonas, susidedangyvastis nebus pastatyta pavotis iš 100,000
kareiviu, laimingai
jun.
Iš to galima išvesti, kad prezi- pasitraukė iš tvirtovės pirma, uedentui \Vilsonui pasisekė įgyti £ii ji buvo atiduota vokiečiams.
Šis garnizonas
didžiausi laimėjimą, be jokio šūprisijungė prie
abelnos rusu
vio.
armijos. Pirm
gu apleisti tvirtovę, rusai
sunaikino visas
fortifikacijas ir tiltus.
BENDRA MINISTERIJA
Was turtas,
amunicija ir 1.1.
RUSIJOJE.

nuo

upės Prip'et iki Gardinui.

Kavokiečiai slenka linkui Vilniaus, tai ir Gardinas netrukus
turės but aptuštintas, nes jo iš-

dangi

•as

laikyti nebus galima.
Miestą Bialystoką vokiečiai
taipgi užėmė ir dabar turi savo
rankose jau visą Lenkiją.
Rusų armija, kaip matyt iš žinių iš Berlino, taipgi ir iš PetroPetrogradas.
Įvairių partijų
grado, pasitraukė laimingai ir atstovai
rusų dūmoje ir valstyBrest Litovsko tvirtovėj vokiebės taryboje laiko kasdien končiams nepasisekė nieko pešti.
ferencijas, idant sutverti naują
Sulyg kariškų expertų nuomonės,
koalicijos
ministerija, t. y., kad
rusai daro pasitraukimą labai
rusų ministerijoj butų atstovai
tvarkiai ir gudriai išsisuka iš vinuo visų didesnių
partijų. Šitas
sų slastų, kuriuos vokiečiai jiems
turi
didelę
(žingsnis
politišką
stato.
Apie Jtai liudija tas, kad
svarbą.
vokiečiams nepasiseka visiškai
paimti didesnio skaitliaus belais- VOKIEČIAI
NAUDOJA NEviu.
Tuom tarpu vokiečių rliTIKRUS S. V. PASPORTUS.

1*1'

išvežta.

RUMANIjA ŠAUKIA SAVIŠKIUS IŠ

TEUTONŲ ŽEMIŲ.

Bucharestas. Rumauijos konsuliai, esantieji Vokietijoj ir Austrijoj gavo paliepimus patarti sa-

r

vo

vientaučiams,

Vokietijoj

ir

greičiaus apleistu
tų Rumanijon.
kai ir

gyvenantiems
kad jie
tas šalis ir
grįž-

Austrijoj,

Rumauijos bankompanijos, turėjusios -avo
skyrius Transylvanijoj, uždarinė-

džiausiu mieriu yra ne tiek tvirLondonas. Anglų valdžios užtovių paėmimas, kiek sugavimas
rubežio
reikalų departamentas,
ir sunaikinimas rusų armijos.
vėl
praneša
apie tai, kad susekta,
Kol

ja jas. liėgimas rumanų,
gyvenusių Transylvanijoj, pasiekė darusų armija, taip sakant,
bar augčiausio
laipsnio.
sveika, tai vokiečiai negali užsi- jog Vokietija vartoja falšuotus
(Šitas privatiskas telegramas,
amerikoniškus
Sitai
pasportus.
imti, kaip reik, kare aut Prancūfalšuoją pasportą atimta nuo ba- jeigu jis teisingas, nurodo, kad
zijos fronto.
rono von Gompernbern, kuris bu- Rumanija neišvengiamai stos kaPuolimas Brest Litovsko tvirrėn su teutonais.
vo
Skaitytojai papersirėdęs arabu ant laivo
tovės nemažai nustebino karišmena. kad tokios
pačios žinios
Viduržemio
buvo
vajūrėse.
Jis
kus expertus, kurie tikėjosi, ka i
pradėjo ateidinėti prieš apskelbikur
kalbino
žinėjęs
į
Afriką,
jis
Brest Litovsk laikysis ilgiaus.
mą karės Italijoj).
Greitas puolimas tokių milžiniš- vietinius gyventojus sukelti rekų tvirtovių kaip Novo Geor- voliuciją prieš Angliją.
Atimtasai nuo jo amerikoniš- TREČIOJI RUSŲ ATSIGYNIgievskas, Kaunas ir dabar Brest
MO LINIJA
kas pasportas tapo prisiųstas j
Litovskas pertikrina kariškus e:cir
čia
Londonas.
ji pripažinta
nertus. kad prieš didžiasias ka \Yashingtoną
Kadangi rusai nutarė neginti nei vienos
nuoles joki fortai, matomai, ne- ū-lšuotu.
tvirtovės
ant antros
linijos fronto, tai aišgali atsilaikyti. Iš kitos vėl puFRANCUZIJA UŽ KARĖS ku. kad jie nestos dideliu ir nusės expertai mano, kad rusų arsveriantin mušiu su
TĘSIMĄ.
mijai turi trukti amunicijos labvokiečiais,
jaus negu apie tai išpradžių ma- Paryžius. Prancūzijos premie- kol nepasieks savo trečios atsinyta. nes turint amunicijos. Brest ras Yiviani, kalbėdamas j tautos gynimo linijos, šita trečioji ruLitovskas, sulyg jų nuomonės, atstovus parliamente, pasakė, kad sų atsigynimo linija eis :\įtaip:
visgi butų turėjos išsilaikyti il- taikos negali bu t, kol Vokietija nuo "Rygos išilgai upę Dauguvą
nebus suklupdyta. Atstovai nu- iki Dvinsko
giaus.
(Dinaburgo) : nuo
balsavo duoti valdžiai kreditą, čia beveik
nuo
L'.Brest
Besitraukiantieji
tiesioj linijoj i pietus
tovsko rusai, inėjo Į Bialoviežos reikalingą karės vedimui, beveik per Švenčionių apielinki;. Ašmeno
girias. Nekurie mano, kad rusai vienbalsiai: už kredito davimą ir Lydą iki tvirtovės Uaranoviči
čia bene sustos ilgesni laika. Į balsavo 539 balsai, o prieš—1 ir toliau- iki Pinsko ir
tvirtovių
pietus yra upė Pripet ir milžiniš- baisas. Parliamentan taipgi įneš- LtiCk. Dubuo ir Rovno, kurios
kos nepareinamos Pinsko balos; ta valdžios sumanymas, kuri; yra netoli Galicijos rubežiaus.
j šiaurius viršminėtieji Bialovie- dikčiai suvaržo girtuoklystę: val- N'auja linija bėga per begalo nežos miškai, kurie turi apie 45 džios akeyžė ant alkoholio pakel- patogias vietas: per Vilniaus guverstus ilgio ir apie 30 verstų ta nuo $2.40 iki -5.00 nuo galiono. berniją eina dideli
smiltynai, o
toliaus j pietus eina dideli miškai
pločio. Jeigu rusų linija tarp
ir neišeinamos Pinsko balos, ku$40,000,000 AMERIKON.
Vilniaus ir Gardino atsilaikys ir
New Yorkas. Xe\v Yorko ban- riose vokieičams
duos didžiam kunigaikščiui Niprisieis gana
kalojui sutvarkyti savo naują kit-riai gavo žinią iš Londono., sunkus darbas atlikti, jeigu iie
frontą, tai menama, kad jis čia kad bėgyje dviejų savaičių i; mėgins rusu- iš ten iškrapštyti.
galėtų atsilaikyti, kol amunicijom Londono ateis Į \ew Vorką ki- Rusai turi tą patogumą, kad -;ivo
stoka nebus Rusijoj prašalinta. tas aukso siuntinys, kurio vertė užpakalyj jie turi nesugadintus
gali pasiekti apie 40 milionų do- geležinkelius ir v ieškelius, o apart
liarių. šis auksas yra jau i- Lo ir vietas jie gerai pa-Įsta. ly
SERBIJOS NOTA.
iš
siųstas
Prancūzijos banko )atogunuj trūksta vokiečiams.
Londonas.
Serbijos
notoj 1. ondonan.
ministeriui,
įteiktoj
Italijos
VOKIEČIAI RUOŠIASI
apie Maccdoniją, nepadaryta tie- VOKIEČIAI UŽĖMĖ
ŽIEMAI.
ALYTŲ.
sioginio prižadėjimo, kad ji atiduos

Macedoniją Bulgarijai.

No-

Londonas.

Vokiečiai

u

žemo

Bėrimas.

Pranešama, kad

vo-

kuri yra prie
kiečių armijos ir laivyno departoje, sakoma, pasakyta, kad Ser- Alytaus tvirtovę,
N'eniuno,
Su- tamentai
Kalvarijos
paviete.
yra prisirengę prie vėbija sutiks atiduoti Macedoniją.
valkų gubernijoj, apie pusiauke- linio karės
ateinančią žiemą.
atbūtinu reikalu vra apsvarstyti jeigu Serbijai vieton to bus už
1 v j tarp (lardino ir Kauno.
Ru- L x tek tinas skaitlius
vilnouių-drabudus, kuriais męs galėtumėm tikrinta kas kitas. Ši nota vie- sai
apleido Alytaus tvirtovę be ntžių, pančiakų, kailinių ir 1.1.
suteikti jai maximum (daugiau- nok prašalino neaiškumus ir nenes vokiečiu
armija, vei- :apo pagamintas.
sutikimus, kurie buvo pradėję kil- mūšio,
sia) pagelbos."
kia
iti
netoli
\'ilniaus
ir Lcndva
ti tarp Serbijos ir Italijos dėlei
ravo, gręsė apeiti Alytų iš užpaVILNIUS TEKS VOKIEA'banijos.
TURKAI GRĄSINA
kalio.
ČIAMS.
VOKIETIJAI.
PRIVERSTINAS KAREIVIAPetrogradas. Sulyg rn>iškn exParyžius. Čia yra atėjęs gan2,000.000
NAUJŲ KAREIVIŲ
VIMAS ANGLIJOJE.
)ertn pranašavimo, rusai nestos
das iš Atėnų, kad Turkija grasiRUSIJAI.
nnšin priešais Vilnių, nes šis
Londonas. Earl Selborne, preno, jog ji susitaikinsianti su talLondonas.
Generolas Polivakininkais atskirai nuo Vokieti- zidentas
agrikultūros tarybos, nov, naujasai rusu karės ininis- miestas yra nefortifikiiotas, o
jos, Jeigu ši pastaroji neapskelbs kalbėdamas j atstovus Anglijos teris, praneša, kad Rusija rengia it«>ti mnšin prieš pat miestą reikkarės Italijai.
štų to miesto sunaikinimą. Ružemdirbystės, nurodė, kad Ang- dar vieną 'įaują armiją iš
dviejų jai todėl
Prie Dardanelių eina atkaklus lijoj gali buti įvestas priverstipasitrauks iš \ ilniaus
milionų vyrų ir sykiu skelbia,
mūšiai. Talkininkai vėl pradėjo nas kareiviavimas. Iki šiolei vi- kad karės likimas bus išrištas >e mnšio, kad nesunaikinus mieso.
veikti nuo jūrių ir nuo sausže- sa Anglijos armija susidėjo iš
Kadangi vokiečiai jau yra
neanksėiaus, kaip ateinančiais
žmonių,
kurie
savo
liuosu
noru
mio pusės. Šiek-tiek jiems paįpie
Naujus Trakus", visai arti
metais.
sisekė pasistumti pirmyn.
Vilniaus, tai
Pir- stoja kariumenėn.
vokiečių galima
aukti labai greitai Vilniuje.
mesni pranešimai, kac't talkininkai
MŪŠIAI VILKMERGĖS
atkirto
nuo
VOKIETIJA NUSILEIDO.
Konstantinopolio
APIELINKĖJE.
turkus prie Dardanelių, nėra paBerlinas.
Londonas. Rusai dar turi už- VOKIEČIAI BIELOVIEŽOS
Vokietijos kancleris
tvirtinti anglų oficiališkame praMIŠKUOSE.
šiądien užtikrino, kad nu skandi- tektinai jiegų: i tai nurodo ta
nešime.
Londonas. Vokiečiai, ir Brest
nimas Arabico, jeigu jis ir buvo aplinkybė, jog i šiaur-ryčitis nuo
rusu
.itovską
paėmę, nesustojo ir vavokišką
submariną. Vilkmergės
padarytas per
armija pradeda
BREST LITOVSK PUOLĖ. nėra
"tyčiai nedraugišku" darbu, užpuolimus, kurių mieriu yra ne •o savo užpuldinėjimus vis toLondonas.
Brest Litovsk, di- apie kuri prezidentas \Yilsonas tik atmušti vokiečius atgal, bet iaus.
Bavarijos ktmigaiksčio
delė rusų tvirtovė, kuri turėjo kalbėjo savo notose. Jis toliau.- ir priversti juos atidalinti dali Leopoldo armija inėjo j Bielovieginti antrą rusų armijos liniją, pranešė, kad Vokietija tokiame savo kariumenės Lenkijoj, o j>ri- čos (Baltstogės) mišku-;.
Tolintis j pietum I>rest-I itovsku
pateko praeitą savaitę į vokiečių atsitikime pasmerks savo sitbma- traukti ją prie Lietuvos fronto.
rankas. Stiprus Brest Litęvsko rino darbą, atsiprašys Suvienytu Tokiu bildu vokiečių spaudimas įpielinkėse generolo- von Maekenvietose
fortai, kurie, sakoma, buvo vieni Valstijų ir išpildys tuos reikala- kitose
pasilengvintų. seno armija susitinka su mažu
iš tvirčiausių fortų visoj Euro- vimus, kuriuos prezidentas \Yil- Apskelbimas, kad nauja forlifi)asipriešinimtt iš ntsii pusės, sipoj, subyrėjo nuo vokiečių mil- fconas pastatė savo paskutinėse kuota atsigynimo linija yra už- :a Mackenseno armija iau pradėžiniškų kaauolių vos po kelių j notose. Iš to gi Įima išvesti, kad baigta, nuramino Rusijos visuo-1 jo leistis i Pir.-kn balas, guliu.
dienų.' Puolimas Brest Litovsko yokietija visupirmiausia atlygins pienę,
:ias į r) tu i iiu<i Brest Litovsko
1

MŪŠIAI PRIE

NAUJŲ

TRAKŲ.
Ku.su
kariškas
Petrogradas.
d. pranešė,
štabas rugpjučio
tarp kit-ko, sekančias žinias:
J'riedrichstadto

"Linkui

tai tūlas Charles MeM iluaukee's voišsiuntė
Rooseveltui laiškiečių,
ką. kuriame jis pataria jam pristoti prie talkininku kariumenės ir,
kovoti prieš kaizerį ir jo kareiviu-. Iš Kanados, sako Mecliei."
netrukus išplauks pulkas kareiviu

Hclgijis,

čiu;!,

(ant
po ke-

lipės Dauguvo* Kuršėje),

lojai triusclavo apie

atstovas

ir tarp Vilijos ir
mūšiai peatkaklus
Nemuno ėjo
ant fronir
subatn
reitą pėtnyčią

(Vilijos)

Suvienytos

valstijos

BUS NEUTRALIŠKOS.

tarp Podbrodzc, Naujų frakų
ir
Washington, D. C. Prezidenir (ianchoueki (v(Iauuši.-ki ?)
tas \\ ils ui padėjo savo
paras:}
toliaus net iki Nemunui."
Iki šiolei rusai dar laikf savo po prokliamacija, kurioj it/reiškia,
rankose siaurą juostą rytinėj (">a- jog karėj Italijos sit Turkija Su\ aisti jos užlaikys neulieijoj, nuo upės /.luta Lipa iki vienytos
net iki Ko- trališkurną, karėn nesikiš.
rubtžiaus.

sas

to

Užėjusie

vello austrai pradėjo sukti j pietų-. kad ir čia rusams užeiti iš
užpakalio. Todėl rusai priversti
buvo trauktis ir nuo Zlotą Lipa
ir netrukus, matomai, bus visai

LYNČIAVO UŽ PAČIOS

MUŠIMĄ.

Houston, Texas. Pulkas ginkluotų vyrų iš kalėjimo išvilko
iš Galicijos išvyti. Austrai, ma- ten už pačios sumušimą pasūdytomai, mano traukti į pietinę Ru- tą farmerj John Slovac, baisiai ji
siją. kurią gina tris rusų tvir- sumušė, o nušovę, kuną nuvilko
tovės: Lutsk, Dubuo ir Rovno. ant geležinkelio ir pametė ant bėAustrai prieš šitų tvirtovių tri- gių prieš atbėgantį traukinį. Slo
kampi pradėjo veikti iš šiaurių vac mat, pasigėręs, bjauriai sit
pu-ės, nuo miesto Vladimir-N u- mušė savo pačią, o už tai žmonių
minia

lynsk.
GULS ANT

VOKIEČIŲ

200,000

savo

UŽMUŠĖ

VOKIEČIŲ
PASTORIŲ.

SERBIJOS.
Bucharestas,

teismu ji nubaudė.

Rumanijoj. Sulyg

Gary,

Ind.

Amerikoj

didinasi

iinių, pasemtų iš ištikimu šalti- vokiečiu* nekentimas. Čia likosi
nių, apie 200,000 vokiškos kariu- nesusektų užmušėjų užmuštas
mcnės atvyko j Brasso, Vengri- liuteroniškas pastorius šv. Joku-

jt>j. netoli Rutnanijrubežiaus. bo bažnyčios, Etlmund Kayser,
Sulyg karišku experttj expertu visuomet smarkiai gynęs Yokienuomonės, austro-vokiečiai pra- tijos reikalus. Kadangi užmušėdės netrukus veržtis Serbijon.
jai nei pastoriaus namuose, nei
iš jo kišenių neėmė nei pinigų,
SIUNTINYS
•nei
AUKSO
laikrodėlio, tai aišku, kad ji
NAUJAS
ne plėšikai užmušė.
AMERIKAI.
PoKcija makad
užmušė
no,
ji
politiški prieNew Yorkas. Iš Halitaxo, Kašai.
Pastorius Kayser gaudavo
traukinadoj, atėjo specialiskas
kuriuose
>-u
38 grasinančius laiškus,
nys iš plieniniu vagonų
kerštu už vokiška pagązdino
ji
vyrais ant sargybos. Traukinys
triotizmą.
atvežė 20 milionų doliarių auksu
ir 25 milionus amerikoniškų akcijų, kurios

buvo

AUDROS

ranko-

Anglijos

AUKOS.

Auksas ir akcijos atėjo iš
Houston, Texas. Sulyg paskukad
Anglitiniu
sustiprinus
Londono,
žinių, laike paskutinės audTai
ros
kreditą
jau
ir
šalyj.
šioj
jos pagimdytų tvanų,
jos
antras panašus siuntinys ateina Tcxaso pakrantėse žuvo išviso
iš Anglijos Amerikon.
345 žmones. Ant sausžemio žuvo
276, o 60 prigėrė jūrėse.
ITALŲ KARIUMENĖ PRIEŠ Trūksta dar 102 žmonių.
se.

TURKIJĄ.
Atėnai.
itališka

San

Cal.

Francisco,

Sudegė

žinios, čia namai gcn. Persburg. SuTurkijos
keletas
iš
degė jo moteris ir 3 jo vaikai.
Mytilene;
atėjusios
pulkų jau tapo išsodinta ant Sudegę vaikai turėjo 5—8 metų,
krantų,

sulyg

Telegramas nepraneša, vieną vaiką išgelbėjo. Ugnį
šita kariuinenė išsė- gimdė liampos expliozija.
vietoj
kokioj
kranto.

do, bet

menama, kad ant

poli pusiausalio prie

Suolą

pa-

Galli-

įlan-

PAŠOVĖ

VYSKUPĄ.

kos.

Vinona, Minn. Buvęs kunigas
tris kartus sužeidė šuviu vyskuPAĖMĖ LIPSKĄ.
pą \Vinona diocezijos Patricką
Bcrlina3.
Vokiečiai, užėmę Heffron. Fašovimai yra pavo-

Lipską, prisiartino prie

Gardino

jingi.

Pašovęs vyskupą kunigas

priešakinių fortifikacijų ir pradė- buvo suspenduotas, tai, matyt, už
jo jas bombarduoti. Pati Gardi- suspendavimą jis vyskupui atkerKiti sako, šovėjas nepilno
no tvirtovė jau gali but pasiekta šijo.
Mano- proto buvęs.
didesnėmis kanuolėmis.
ma, kad rusai ilgai Gardino nelaikys; jie priešinsis tik patol, UŽSAKYMAI AMUNICIJOS.
pakol armija spės pasitraukti toKansas City, Mo. Viena čioPuolus Gardinui,
liaus j rytus.
nykštė metalinė dirbtuvė gavo
iVilnius bus neapsaugotas, ir vonuo talkininku
užsakymą padirbkiečiai turės Vilniuje didžiausi
ti 500 milionų patronams gilzų ir
geležinkelių centrą vedimui ka- 100
milionų patronams pistonų.
Sarės šiaurinėj dalyį Rusijos.
Visi tie daiktai turi but padirbti
koma, kad vokiečiai padarys Vil- iki
lapkričio 10 d.
niuje -avo svarbiausią stotį, iš
kurios jie veiks j visas puses.

PASIMIRĖ BUVĘS
MINISTERIS.

NORI VISAI IŠMESTI
RUSUS IŠ GALICIJOS.

Hingham,

Mass.

Savo locnuo-

namifbse staiga pasimirė bu-

se

Vienna.
Sulyg austrų oficiasekretorius Jolm D.
lio pranešimo, austrų armijos vęs laivyno
Long.
labjausiai dabar stengiasi išmesti rusus iš tos siauros juostelės,
EXPLIOZIJA PARAKO
kurią rusai dar laiko Galicijoj.
DIRBTUVĖSE.

to jie energiškai pradeda
prieš rusiškų tvirtovių trikampi: Lutsk, Dubno ir Rovno.
Šios tvirtovės pastatytos kaip sykis apsigynimui nuo austrų įsiveržimo iš Galicijos į pietine Rusiją. Austrų veikimas, sulyg oticiališko pranešimo, eina pasekmingai.

Apart

veikti

1$ AMERIKOS,

Acton, Mass.

Išlėkė

j padan-

ges dalis parako dirbtuvių Americin Po\vder Co.
Šitos dirbtu-

turėjo daug užsakymų nuo
talkininkų. Žmonių nuo cxpliozijos nežuvo. Kadangi expliozijos pri< žastįs nežinoma, tai policiin, nes tas lengviausias iširimo
būdas, mano, kad ją
pagimdė vokiški šnipai, kad talkininkai parako negautų.
vės

LYNČIAVO.
a

SIUNČIA ROOSEVELTĄ
KARĖN.
Milwaukee, Wis. Kadangi exfcprezklentas Rooseveltas baisiai

kritikuoja

vokiečius,

Sulphur Springs, Tex. Ginkluoti baltspalviai iš kalėjimo išvilko du negru—King Richmondą ir jo broli, kurie, gindamiesi
;"io

i

medis ir per duris nuvarytas

pačios gi durįs iš vidaus

namus,

prispaustos.

Viskas

gan

draugiškai užsibaigė.

gražiai

ir

Svaigalų

plačiai
abejonės, nevienas dėl to
neatėjo. P»et tie, kurie susirinko,
pasiklausę Įspūdinpasklidęs,

ir, be

gos kalbos

p. Šimkaus, kuri- moBažnyčioje pamaldų nebebuvo ka
taip
plačiai
daroma: mat, kartą apšaudyti buapipasakot žiauros karės
vo išėjusieji iš
paliestosios Lietuvos
bažnyčios žmonės*
vargus, sumetė aukų
ir keli užmušti, jų tarpe Sutkunų žmonių
ūkininkas Švambarys.
Kun. Ja- $86.00.
Ant rytojaus, t.
senskis persikėlė j Kairius, nepay. 24 d., p.
Šimkus
Ne\v
kalbėjo
Plaza
ir
čia
liovęs
šelpti žmonių. Jo
Ilallėj,
Rengėjais irgi buvo Tautos Fonrūpesčių išdalyta žmonėms nema- das.
P. Šimkui
padarius gilų
žai miltų, kurių jo apskaitymu yra
jspudj
vakarykščiose
9
Kaitukst.
prakalbose,
gavę apie
pabėgėlių.
pasklido gandas per
riuose paskutinį laiką įtaisyta buvo
visą Brook~j VtEW l|H CITY OF VlLN/fĮ7
kad Lietuvos
duonos kepykla, iš kur žmonės ga- lyną,
Draugijos atstovas jau pas mus.
lėdavo pirkties duonos po 4 kap.
Sulaukus
vakaro, minios plauko iš \
tuom
kitur
istj pusvarą,
tarpu
jį pardavi- sių, kad
VILNIAUS REGINYS.
užgirsti, ką tas musų
nėjama buvo po 9 k. Pačiam krašto
atstovas papasakos
kun. Jasenskiui nekartą tekę priapie
Paveikslas rodo dalį vienos Vilniaus gatvių. Vokiečiai dabar
musų tėviškę. Susirinko
kelti nesmagumų nuo žmonių, kužmonių
gula ant Vilniaus, kurisai neužilgo gali buti jųjų paimtas. Vilapie 1,000. Pradėjus
p. Šimkui
nius yra svarbus geležinkelių centras.
rie, dalyko nesuprasdami, jį įtarkalbą, salėje nutilo, ir,
davo ir net skųsdavo karės žmorodos,
kiekvienas tiktai laukia, kada
kalnėms.
bėtojas pasakys, ar jo
tėvynė ir
Šiaulių visuomenės knygynas ir- giminės dar gyvi ara jau
nėra...
savo
miesto likimą: jo Užsiminus
gi pasekė
kad tas,
kalbėtojui,
tinkamų gyvenimui namų nėra, o
skaitomos laukų vėjo ir arba kitas miestelis
retas namų savininkas sutinka iš- knygos
yra sudegintas su visais
rūkomos...
nomuoti pabėgėliams savo namų popierosams
apielinkės kaimais,
daugelis salėje šluosto ašaras nuo
dalelę arba pareikalauja už kambaVILNIUS.
|| Austrijoj platinasi cholera.
veido. Aukų šiame
REVIZIJA.
visai
PASPORTŲ
vakare surinrį
neprieinamos kainos. PaTik rugpjūčio 16 d. buvo 1,566
ko $174.00.
Studentų sekcija, susidariusi prie bėgėliai susigrudę atskiruose kam- Vakarų pietų geležinkelių viršinauji apsirgimai; daugiausia apIš eilės tretį
"darbą
komiteto," bariuose po 5—15 žmonių kiekvie- ninko paliepimu visose didesnėse
vakarą, t. y. rugteikiamojo
sirgimų buvo Galicijoj. Vande- įsteigto prie
učio
pj
25
d.,
name.
Šimkus kalbėjo
p.
Yra
čionai
"Lietuvių Draugijos
nusamdyta lie- stotyse ir pasažierių traukiniuose
nyse aplink Berliną rado taipgi
McCaddin Hall'ėje.
dėl karės šelpti" tuviams pabėgėliams butas, bet
nukentėjusiems
Rengėjais
jis iškabinta įsakymai, kuriais liepia- buvo
choleros bakterijas, todėl visos
L. Gelb. ir Aut.
Fondas.
praneša, kad ji mananti:
negali išpildyt net mažojo pabėgė- ma žandarams apžiurinėti visų kebuvusios aplinkinėse maudynės
iNors tai buvo
jau trečiu sykiu
1) rupinties pagelbos teikimu lių reikalavimo.
liaujančiųjų pasportai.
likosi uždarytos.
pagreta
toj
Patsai
pačioj
Smolenske
dižukolionijoje, viepragyvenimas
atvykstantiems pabėgėliams,
nok susirinko
labai pabrango. Pirmiau buvo pipublikos pilna salė.
ruodama geležinkelio stotyje;
Kur Gauti Žinių Apie Sužeistuo- Aukų surinko
|Į Austrijos jūreiviai, dabojanti
ir gyvenimas buvo gyves$247.00.
2) padėti Komitetui rasti stu- gesnis,
sius ir užmuštuosius kareivius?
Renkant aukas, buvo dainuojos ambasadą Chinų soslinėj Pebet
karei
vinis,
šiądien,
siaučiant,
dentų steigti ir vesti maitinamiems
Visi, kurie nori gauti žinių apie jamos dainos. Tat p.
kine, įsiveržė j anglišką krutomų
sa gerovė
Šimkus,
žymiai apmažinta. Dar- savo
punktams, po Liettnos miestelius, ir
gimines ir pažįstamus, bet ne- užbaigęs aukų rinkimą, dar
paveikslu teatrą ir paveržė filbininkams
darbo čion negalima
syki
Komiteto
nuta3) varyti darbą
žino, kur jų jieškoti, tesikreipia į ėjo kalbėti, apie mušu dainas.
mas, perstatančias paveikslus pagauti, nes dirbtuvių jokių nėra.
rimu ir pasiulymti.
šias Petrogrado įstaigas:
skandinimo laivo Lusitania.
Šioje kalboje jisai gražiai išVieta pramonei butų labai patogi:
dėstė svarbą mušu liaudies
Nurodytoji! čia studentų sekcija
žisu prietakomis; pasekmin1) Vyriausis štabas, skyrius
dainų,
kviečia studentus ir studentes dė- yra upė
daug pavyzdžių,
nioms rinkti apie sužeistuosius ir privesdamas
mieste
dirbtugai
galėtų
gyvuoti
malūnai,
sostinėj,
ĮĮ Mextko
tis prie jos sumanytojo darbo.
kaip lietuviai, ar tai būdami laivės ir t.t. Kapitalistų taip-pat
Mexiko, žmonės kenčia badą. Viyra. užmuštuosius, Karavannaja gatvė,
Labjausiai reikalingi jai esą stu- Tik
mėje, ar nelaimėje, visada daiNo.
biuras
dutiniškai ten kasdien ligoninėse
viskas miega purvyne.
1; 2) vyriausis žinių
Nedentai, galj steigti ir vesti maitiir tiktai
dainoje randa sau
švarumas čionai didžiausias. Vi- apie karės belaisvius, Inžinernaja, nuoja
miršta po 25 žmones nuo bado.
namus
Už darbą busią
nors
suraminimą,
uuo didžiausio
punktus^
sur
žinios
be
No.
dabar
verčia
švariai
4;
laiŽinoma, daug
3) Žinių skyrius prie vyvaldžių
įstatai
atlyginama. >
vargo. Kalbėtojas sakė, kad ir
riausiosios
<:Raud.
bet
miršta miesto gatvėse ir namuokodėl
čion
J*.
kytis,
Rryž." įstaigos,
jie nepildomi?
Pranešimą pasirašę: sekcijos pir- Taigi
se.
kurie dar mc- Baskova, No. 12. Jei kas nujau- piemenukas, pamatęs debesj, daipabėgėliai,
mininkas Pr. Penkaitis, vedėjas P.
nuoja, kad tas debesėlis nuslinknote šen ar ten trauktis nuo karės čia, kad
jam rūpimasis kareivis
tų
į Prusus ir neužkliudytų jojo.
Kerpė ir sekretorius V. Bičiūnas. lauko, neapsistokite
Smolenske, nes yra sužeistas ar užmuštas, tepara- Tos
ĮĮ Viennoj kariškas teismas papiemenuko dainos pirmutini
čion begalo sunku pragyventi, o ir šo vienai tų įstaigų, pridėjęs aiškų
smerkė mirtim septynis žymius
posmą
p. Šimkus sudainavo, Tokuro
komitetas iš- epidemijai dirva labai plati.
savo adresą, ir po kiek laiko gaus
Gubernijinis
padaugiausiai
politikierius;
lesniai ragino jaunimą
glaustis
kad Vilniaus miestas per
Labai geistina butų, kad žinan- atsakymą. Atsakymui markių siųssmerktų yra rusinu politiškų ve- skaičiavo,
ir
prie
dainuoti
chorų
kuodaunemažiau kaip tieji praneštų, kur geriau
butų ga- ti nereikia.
dėjų, kaip tai: Dr. Vladimiras žiemą sukurjsiąs
giausia. Dar pirmutini Brooklima
80.000
kubikinių
sieksnių
malkų.
apsigyventi
pabėgėliams.
seiKapilovič, Dimitr Jančevski,
lyne susitinkame toki kalbėtoją,
mo atstovas Varkov ir du daktaVIEKŠNIAI.
kuris moka taip aiškiai ir visiems
Spaustuve Išvežta.
Kunigų Permainos.
rai. Ciesorius atsisakė sumažinti
Daubiškės Moho dvaras vokie- suprantamai apie dainas
papasavisi
tai
pasmerk- Kuri. Žimkus iš Kabelių perkel- Rekvizicijos keliu tapo iš Seinų čių sudegintas. Ties juo vokiečių koti. Patartina, kad kur p. Šimjiems bausmę,
tieji bus pakarti.
kus atsilankys su prakalba, patas Paparčiuosna.
Kun. dekanas išvežta kažin-kur Rusijon lietuviu kariumenė kėlės per Ventą.

IŠ VISK

15 LIETUVOS,

areštavimo, užmušė šerifo

Songaila

iš Fokolkos

Balstogėn

de- spaustuvė,

kurioje buvo seniau

Vileikos dekanas kun. Žero spausdinamas laikraštis "Šaltinis"
ir kitos knygos.
sorius ir ligoninės gydytojas Dr. Sokolkon, Vileikos
gi dekanu kun.
Louis Renon, pagarsino, jog po Cenckevičius. Kun. Maciejevičius
LIET. MOKSLO DRAUGIJA
ilgu tyrinėjimų jam pasisekė su- grįžta iš Balstogės Vilniun.
rasti pasekmingą chemišką vaistą
JIEŠKO AUKAUTOJŲ.
įuo džiovos.
Kovojant su džioZARASAI.
Lietuvių Mokslo Draugija Vilva, nereikia skiepijimo, ko iki
niuje
gavo iš Amerikos kelis ploušČia bažnyčioje lenkai kelia riauDr.
šiol be pasekmių mėginta.
tus pinigu, bet nežino kas ir kam
Renon sako, jog jam pasisekė su- šes, neleisdami sulyg vyskupo įsatuos pinigus siuntė.
Todėlei Lierasti chemišką vaistą, kuris už- kymo sakyti pamokslus lietuviams.
tuvos laikraščiuose Dr. Basanavimuša džiovos bakterijas, o žmo- Priėję net prie pasistumdymų bažčius patalpino sekantį
Už
tai
atsišaukimą
nyčioje.
Žemaičių
gui nekenkia.
Amerikos lietuvius.
vyskupas uždraudęs toje bažny- j
Per Rusų-Azijos banką Lietuvių
|| Audros ir ledai, siautę Poz- čioje iškilmingesnes pamaldas.
Mokslo Draugijos adresu vasario
naniaus provincijoj, neišpasakytai
3 dieną iš Amerikos gauta 250 r.
ŽEMAIČIAI.
daug nuostolių pridirbo. Rawiir balandžio 2 d.—66 r. ir mano
czo
paviete ledai puolė vištos
Žemaičiuose, kaip ir kitose vie- vardu—sausio mėnesyje gauta 200
kiaušinio didumo ir laukuose vistose, mėgsta vokiečiai uždėti ku- rub., balandžio 4 d.—10 r.,
geguką išnaikino. Vaisius soduose le- nigams pašalines priedermes mies- žės 20 d.—224
r. ir birželio 17 d.
dai nudaužė.
Daugybę langų | tų ir miestelių viršininkų,
teisėjų. —326 r. Vislab išsiųsta per Ametaipgi išdaužė. Perkūnas užmu- Tokiu budu dažnai kunigai negali rican
Express Co., Ne\v Yorke, 26
Kur trumpa,
šė daug žmonių.
net pildyti savo parapijinių prie- Broaduav.
Kadangi ligišiol nesuten ir trūksta.
Poznaniaus prolaukta laiškų, iš kurių galima butų
dermių.
vincijoj ir be gamtos padarytų
sužinot, keno ir kam tie pinigai
nuostolių žmonės vargą kenčia
SKILO KOMITETAS.
tai aš kreipiuosi per laiksiunčiami,
ir neturi pakaktinai valgio.
raščius į gerbiamuosius Amerikos
Suvalkų šelpimo komitete dalykad siuntuvavo daug lietuvių, keli ir kuni- lietuvius, prašydamas,
Įj Vokiečiai, prašant piliečių
tuos pinigus žmonės kuoveisieji
komitetui, leido Varšavoj atida- gai. Da'bar kadangi lenkai ėmė
kiausiai teiktųsi man pranešti (Vilryti lygiai privatiškas, kaip ir sauvališkai šeimyninkauti, net lienius, Lydos gatvė, No 7,) keno
viešas mokyklas, taipgi universi- tuviams neleido lietuviškai kalbėvardu ir kam juos suvartoti?
tetą. Mokiniai, kurie su tėvais ti, tai visų pirma lietuviai kunigai
Amerikos
lietuvių laikraščius
buvo j kitus kraštus iškeliavę paskui ir inteligentai pasitraukė iš
prašau
šį
atsišaukimą
pakartoti.
baigti mokslą, gali VarŠavon to komiteto ir prisidėjo prie VilDras J. Basanavičius.
niškės lietuvių draugijos šelpti dėl
grįžti.
karės nukentėjusiems.
ŠIAULIAI.
Nevienas Lietuvos miestas nėra,
SMOLENSKAS.
tur-but. tiek kentėjęs, kaip Šiau-

lį Paryžiaus

universiteto

profe-

ŽVARBU
Nepamirškite

Įdomią

ir

Skaityti
Puikią Apysaką

"Vėliavos

podraug p»agelbininką ir sunkiai sužeidė
kritikuoja ir Suvienytų Valstijų šerifą I. B. Batler; abudu prie
Pradžia
yaldžią už tai, kad ji neužstojo (stulpo pririšo ir sudegino.
o

būrelis.

\

GAISRAI.

Keletas transportų su
kariumene jau pasiekė

nuo

visur išrausta nebuvo.
Reporteris*
didžiosios duobės, kitos žmogaus
IŠ BROOKLYN, N. Y.
augštumo gilumos. Ypač daug tu
ties
kuri
tebestoŠimkaus
duobių
bažnyčia;
prakalbos. Rugpjūčio
vi, nors irSapardyta. Tu šovinių 23 d. p. S. Šimkus
kalbėjo Apspėka kartais nepaprastu budu ap- reiškimo P. Šv. Salėje. Rengė
ireiškia. Vienam "čemodanui" nu- Tautos Fondas.
Žmonių susirinkritus ties mergaičių gimnazija, jo ko nedaug, viena, kad
blogai išspėka didžiulis akmuo užmestas net garsinta buvo, o antra, dėlei lėantranjan gyveniman, kitas gi— vynės" paleistojo gando, kad Šimtrečiajan kieman. Ties policija vėl kus prapuolė. Tarpe brooklyniejo tapo išraustas su šaknimis vi čiti tas gandas buvo labai

kariumenė

rio

namu*.,

gesyti

įjaisro. ''Čemodanu"

dienų smarkių mūšių, musų Į
Prancūziją, tai Mechel ir jo
pasitraukė toliau.- į draugai,
girdi. sudėjo S-'5o pa.vakarus nuo Jakobstadto.
dengimui
iškaščių, jeigu Riose"Ant dešiniojo kranto upės Nėvelta- nori eit kariauti.
liu

savo

knrie dažnai reikėdavo

Akyvaizdoje"

Šiame Numeryje, j

kanu.

prašyti, kad vietoje apie politiką
kalbėjus, savo antroje kalboje,
MF.ŠKUČIAI.
kaip
paprastai jisai daro, pakalPaskelbta žmonėms ir išpildyta
dainas. Teko man girbėtų
apie
įsakymai naikinti javus ir turtą
dėti, kad p. Šimkus geriau sutikžeinant priešininkui, taippat trau'
tų kalbėti ap. 'hinas, negu apie
ties tolyn jauniemsiems žmonėms.
savo antrojt
politiką
Ulboje, bet
Įsakymai paskelbti ligi Bausko— darąs
rci.
taip,
kaip
publika
Rozalino—Kėdainių sienos.
laujanti.
Iš Lietuvos Laikraščiu.

<-

—

—

Ketvirtos prakalbos iš eilės bu-

rugpjūčio 26 d.
lėje C. Brooklyne.
vo

LIETUVIAI AMERIKOJ.

šv.

Jurgio saRengė Tau-

tos Fondas.

Žmonių suusirinko
surinko $130.00.
300.
Aukų
IŠ BRIDGEVILLE, PA.
Čia jau buvo paskutinės p. ŠimSLA. III Apskričio išvažiavi- kaus prakalbos Brooklyne.
mas.
Rugpjūčio 22 d. SLA. IIIKaip visada, taip ir dabar, pas
-čias apskritys turėjo parengęs mus neapsiėjo be to, kad nckuric
gražų išvažiavimą pas p. A. Kas- išgamos neparodytų savo bjau-

apie

farmos.

Išvažiavimas

veido

ir

palaido liežuvio.
pagražinta įvairiais pamargini- Rodos, tokioj svarbioj valandoj,
mais, prakalbomis.
Kalbėjo p. kaip rinkime atiku badaujantiems
D. Lekavičia, apie SLA. ir apie Lietuvos žmonėms, negalėjo buti
karę. Dekliamavo p-lės Mikasė nepritarėjų. Bet ne. Atsirado
Gabriutė ir Bronė Meškauskaitė. tokiu, kurie ne tiktai, kad patįs
K. Garolis patiekė monoloigą. nedavė, bet dar kitus ragino nePaskui buvo žaista "Aguonėlė" ir duoti. Žinoma mušu palaidaliežuvis
kiti žaidimai. Toliau* sekė trau- • irikštas, laikydamas prakalbas
kimas virvės bridgevillicčiu ir ant kampu, rėkė visa gerkle, kad
pittsburgiečiai;
bridgevilliečiai neduot p, Šimkui pinigu, nes p.
pertraukė pittsburgiečius. Taipgi Šimkus esąs Judošius ir tie, kusurengta lenktynės išlaimėjimui rie duosią, busią Judošiais. Kad
savaitinio laikraščio, kukį laimė- taip Grikštas kalba, tai nei kiek
tojas panorės. Lenktynės buvo nejstabu, nes jau nuo senai ii žiatskyrai merginoms ir vaikinamu nome, bet labjau^ia įstabu, kad
Iš vaikinu laimėjo Jonas Mačiu- mūsų publika pavėlina tam vykonis iš Pittsburgo.
Iš tarpo rui niekinti musų žmones, kurie
merginu laimėjo Veronika Šima- pasišventę dirba, kad išgelbėjus
putį

ant

bado musų brolius ir tėvus,
vynę." P»uvo 10 svarų sunku- pasilikusius Lietuvoje. Ar mos
Pradėjus pasienio gyventojams liai. Vokiečiams iš jo pasitrau- mo bolių mėtymas. Čia išlaimė- ilgai duosimės vedžioti už nosies
trauktis nuo karės pavojaus, apsi- kus, visą mėnesi tačiaus buvo jis jo Ign. Kirtiklis ir Mameris, ku- tokiems, kaip Grikštas?
stojo laikinai ir čion didelis pa- šovinių lankomas, gaisrų gi pergy- riuodu pasirinko "Tėvynę" laiZprasiškis.
I
bėgėlių skaičius. Daugiausia at- veno bent keturius.
mėjimo dovanoms. Po tam visi,
IŠ LAWRENCE, MASS.
bėgo iš Varšavos. Bet nemažai Per tą laiką žmonės suspėjo net p. Lekavičiui vadovaujant, graTau antBedarbe ir lietuviai.
įplaukė ir iš Lietuvos. Ir jau priprasti prie šaudymo. Nežiūrint j žiai žai:lė visokius žaislus.
tiek daug prisirinko, kad nebėra granatų skraidymo, valstiečiai atXors diena nelabai graži buvo, r.ts metas, kaip žmonės skundžiasi

apsigyvenimui butų.

Mat čionai veždavo

į miestą produkių,

nauckiutė.

raus

gyven- tačiaus

Abu

žmonių

pasirinko

atsilankė

"Tė-

gerokas

nuo

vieni kitiems

savo

vargais,

dėlei

bedarbės.

Dažnai tenka anksti

ry-j rijos scenišką veikalą anglams.
j Pa m tikslui yra jau pakviesta.^
uogaut.' nagcibon žinomas rašytojas p. Y

tą matyt moteris, jaunus
einant į girias grybaut,

Šįmet

kas ir kasierius gyveno ^ionn i;
Amsterdam, N. Y.
luotu pačiu antrašu,
\'ielinė 144-ta Tėvynės Mylštikrųjį,
turėjo Imti, kad jiedu turėjo vie lėtojų Draugijos
kuopa sumokėjo
ną ir tą patį l)r. Basanavičiau: visus savo
mokesčius už 1915
Pirmininkas ir kasie metus.
antrašą.
Pristojo prie kuopos du
rius gyvena įvairiais antrašais
nauji nariai: Smaidžiniutė Franci ška ir
Sa\vage( '.j Ona. Kuopa
turi 23 narius.

vaikus

=

(ircitu laiku nia
u<kviest ir gabesnius artintus, ir imtis už darbo. LinkėAplink miestelį randasi keli eže- tina
A'arv.čci ičia.
geru pasekmių.
rėliai ir upė Merriinack, kur lietuviai nuolat eina žuvr.ut ir maudyIŠ PITTSTON, PA.
tis.
Nepertoliausiai yra jūrių paLietuvių Diena.
Rugpjūčio
kraščiai, j kur šventadieniai dau- 5 d. SLA. YII
Apskritis Vallcv
i;«*li> lietuviu važiuoja maudytis. \ ie\v sode
parengė pirmą -avo
Ten nuvažiavę nemažai praleidžia
nutodėl

lietinga
grybai gerai auga.
pa-»

pinigu

ant

va-a ra,

mus

ii

N'agrrnoskis.

•:o:v.a

kit šita proga, praneškit, kas pas jus

Rašytojas turi paduot
So. Bostcn, Mass.
teisingą vardą, pravardę ir ad
resą, bet tik redakcijos žiniai.
Vienas vietos
šešis metus

naujo girdėt.
savo

—

Mahanoy City,
—

tegalima paF. Živatkauskas,
matyti. Mūsų lietuviai mažai atydos prc".ii!<.ntas, p.
ir
Dr.
šliupas.
J.
Kalbėtojai, ir
savo
ir
kūdikių
atkreipia j savo
Čia, užėjęs

s\ci'<atą.

pas

lietuvį Į

vienai

ir antras,

kalbėjo apie

n

keliais kūdikiais.

?u

kokia prie tokiu
Lut sveikata...

!tol pa li->

savo

pa-

—

laisvę
aplinkybių gaiil navo "AiSros"

tėvas

ateitį.

dainininkai

—

Bushnell in Now York Mail.

KAIP IŠRODO PRIE
DARDANELIŲ.
Anglijos liūtas (levas) nori būtinai iškasti iš olos rusišką meškyną, bet turkas jam neleidžia. Karikatūra reiškia, Anglija nori
pramušti Rusijai kelią iš Juodųjų jūrių per Dardanelius, bet kol
kas tas nesiseka.

susivienijimo, anot kalbėtojo
džio, apsaugosiąs tuos, kurių
būvis nuo mūsų priklauso.

IŠ NEW PHILADELPHIA, PA.
Rengiama "Tautos Diena." Šio
miestelio lietuvių draugijos ir pavieniai rengiasi rugsėjo 6 d. važiuoti į Kast Mahanoy Junction.
St.
Šimkus,
"Lietuvių
p.
gerb.
•Draugijos" atstovas. Vieta pra- Ten rengiama Scliuylkill apskrikalboms* buvo nusamdyta i'ara- čio lietuvių "Tautos Diena."
kad susirinks publikos
gon sodne, bet ant nelaimės tą Menama,
i
kelis
tukstančius
žmonių. Rendieną ištiko smarkus lietus ir neužkviesti
ir kinernaleido publikai rinktis išgirsti šau- gėjai galėtų
savo
tautietį p. Račiūkiančios tėvynės pagelbos balsą. tografistą,

Tat, pasitarus gerb.
svečiui su rengimo komisija, prakalbos likosi perkeltos į rugpjūčio 22 cl., į svetainę. (Jrcitai liktai atspausdinti pliakatav ir iš-

Tiktai, sergėk Dieve, nuo
atsitikimo, kaip tai buvo
ilkes-Barre.
Korcsp.

ną.

labai mažai.

iš (

liicagos

d.

skaitė

užkviestasai Dr. (irai-

po

jvairias

vietas.

Jakimavičius.

=

si;t's

bėdos ir dėlei

to

užstovo.

lietinių

ncprięjauta

p.

saliunininkų

Šimkaus darbui.

Praeitą savaitę Mok.-leivii;
Rymo-Katalikų Amerikoje Susi' Baltimore. Md.
vienijimas laikė savo ketvirtąjį
Vietos lietinio V. Mačio 3
seimą. Seimo vedėju buvo p metų mergaitė
išpuoli per langą
Aug. Petraitis iš \Yorcester iš trečių lubų ir
miriop užsimušė.
Mass. Delegatų ir svečių iš ĮvaiVietinis
Lietuvių
Atletų
riu Amerikos vietų, sakoma, suKliubas nutarė tverti
=

=

šeiniau 46.

vyrų chorą

ir

=

švilpikų "beną
taipgi žada
taisyti vakarą. Prie kliubo priklauso apie 200 narių.

=

Vietinė SLA. 13 kp. nutarė
padėkavoti p. V. Venciuvienei už
rašinėjimą angliškoje spaudoje:
straipsnių apie Lietuvą ir lietu-

Jan-

ger- konis yra 41 meto amžiaus.

prakalbų. Apie septintą va- kuopos pirmininkas trumpai palandą vakare oras išsiblaivė, ir aiškino, kokiu tikslu tos paskaitos
publika pradėjo rinktis. Apie de- surengta ir kokią naudą neša prišimtą valandą publikos susirinko gulėjimas prie tokios didelės pasuvirš ] tris šimtus, ir kiekvienas mpinės organizacijos, kokia yra
klausinėjo viens kito, kada bu- SLA. Dr. Graičiunar, kalbėjo apie Iš kai-kurių narių girdėtis nusičia dabar labai branVietoje atsakymo žmonių sveikatą. Tarp kit-i:o, ji- skundimų, kad jiems tenką nu- Gyvenimas
prakalbos.
Prieš karę jisai nebuvo pigus,
gus.
kiekvienas gavo po pliakatą, už- sai pabrėžė, kad lietuviai nesistenkęsti nuo vienos ir nuo antros pu-1 o dabar
yra gan sunku pragyventi.
gia apsisaugoti nuo limpančių ligų. sės už priklausymą prie
kviečiantj rytdieną j svetainę.
kuopos, j Kainos ant visko žymiai pakilo.
Rugpjūčio 22 d. apie septintą Daktaras kalbėjo taipgi apie mūsų
Pamiškalnictis. \ Prieto šiemet
ir žiema pasitaikė
valandą vakare prisirinko pilnu- moterų padėjimą. Apie moteris
šalta
čia žiema buna tuom
(mat,
tėlė svetainė žmonių, ir prasi- jisai pasakė, kad nėra brangesnio
IŠ SO. OMAHA, NEBR.
laiku, kai šiauriuose, Lietuvoje ir
dėjo prakalbos. Kalbant p. St. vardo, kaip motina, ir tačiaus moSuareštavo
kenčia
buvusį policijos per- Šiaurių Amerikoje, yra vasaros lai&'niku» apie vargus mūsų vien- terį*
didžiausį pasaulyje
kus. o vasara ouna cia tuomet, Kai
iš
Lietuvos
genčiu tėvynėje, ant klausytoj:, vargą. Apie
atvykusį tiėtinį-lieuivį. Rugpjučio 26 d.
tenai
yra žiema). Dabar jau praveidu pasirodė ašaros.
Tolia'.,5 ir čia gimusį musų jaunimą prale- vakare likosi suareštuotas čia buRugpjūčio mėnesyje
sekė aukų rinkimas.
Pats ger mentas pas«.k€, kad jisai, jaunimas, >ęs \\'estville, 111., policijos perdė- deda atšilti.
Siamas svečias perėjo pcr publi- nesirūpinąs savo šeimyniniu gyve- inis J. Jankonis, kurio \\*e>tville čia viskas pradeda žaliuoti.
ką ir surinko $169.60, kuriuos ap- nimu nei savo ekonomiškojo gy- policija jieskojo jau kelios savai- Laike žiemos čia darbai labai
:ės. Suimtasai, kaip vielinė angliš- menkai ėjo. Abelnai, "čia negalima
siėmė pats tuojaus pasiųst; Į Lie- venimo pagerinimu. Apie čia
tuvą, prižiūrint vietiniam komi- inusius prelegentus pasakė, kari jie <c>j i spauda sako, yra kaltinimas pasigirti gerais darbais šiuom laiAntru atveju p. Šimkus cs;j
tetui.
daugiausiai ištvirkę. Anot ;avo pačios apleidime ir $1,000 ku.
/. K. M.
kalbėjo apie tai, kokia santaika Dr. Graičiuno, tarp lietuvių ir len- i niesto pinigu pasisavinime- Draugeriausiai tiktu mušu tėvynei Lie• kų. dirbančių Amerikos dirbtuvė-': ge su Jankoniu buvo suimta moteIŠ AMSTERDAM. N. Y.
tuvai, ir ragino po karei grįžti j >e, esąs didesnis nuošimtis susižei-' ris, kurios pavardę vietos laikrašNaujas choras. Vietinėje šv.
Lietuvą, kad nedaleisti sveti- climų negu tarp kitų tautybių žir.o-' čiai paduoda kaipo "Mrs. Mary
miems u/.imti mūsų tėvynės iau- nių.
Tą apsireiškimą daktaras N'ikcl'' (gal Naikelienė?) ir kuri, Kazimiero parapijoje susitvėrė
kų ir prekybos dirvos, (ierb. St. aiškino tuom, kad susižeidžiantieji iitlyg laikraščių tvirtinimo gyvenu- naujas choras. Jojo vedėju yra p.
A. Ragutskis.
Šimkaus kalba baltimorieėiuose darbininkai ateiną panedėlyje dar- si su
Tikimasi, kad veJankoniu. Laikraščiai sako,
paliko gilų jspudj ir ilgai-ilgai ban, dar gerai neišsipagirioję iš ne- 1 tad šioji pora keliavusi per abi Da- dėjas stropiai griebsis už darbo ir
Ne visi vietos Jėldienio, ir tame esant? daugumos cota
bus atmenama.
valstijas ir galop atvykusi j sutaisys gerą chorą- Chorvedis
lietuviai yra lygiai suprantančiai iusižeidimų priežastis.
Prelegen- Dniaha, kame maniusi pastoviai reikalauja tiktai, kad visi choro nariai bendrai su jiiom veiktu ir pamusų tėvynės vargus šia ja sunkia tas ypatingą svarbą dėjo am pro- ;
ipsigyventi. Čia Jankonis, sakoma,
kai-kuric
valanda,
štai,
musų to išlavinimo ir tuom tikslu patagelbėtu gero choro sudaryme. Čia
j prisidėjęs prie Lithuanian Bakery
lietin ių, \ ieton atėjus pa.-iklau-| ria lankyti anglų kalba rengiama- (
Zo.
Kuomet policija suareštavo pirmiaus buvo choras, kuris gan
Tariaus tarp
syti prakalbų, vienoje smuklėj: sias paskaitas, prakalbas, skaityti lankonj,
jisai buvo nusiskutęs savo gražiai pagiedodavo.
ir
prisigėrė ir susidaužė bonkomis rimtas knygas (ypač apie sveika- j įsus ir
iškilo nesuvedėjo
p.
Ragutskio
žymiai persimainęs savo išgalvas. Vienam teko už tai už- tą), o ne "Džian Bambos spyčius."
ir
visas
darbas
sipratinv.i,
nuėjo,
tačiau
s
\Yestvillės p'olicivaizdoje,
simokėt S26. Jeigu bntų paskir- Musų jaunimą prelegentas karštai
Nemalonu
busakant,
taip
vėjais.
a jįjį lengvai pažinusi.
ti tie pinigai nukankintai tėvy- ragino griebtis u i amatų, pasidatų, jei ir vėl iškiltu kokiu nors nenei. butų buvusi gra/.i auka. (le- ryti neprigulmingu; kvietė taipgi
Jankonis ginasi nuo daromojo] susipratimų, kurie galėtų suardyti
da tiems, kurie panašiai elgiasi!
am
Prie
užmetimo, kad jisai pasisavi- visą darbą.
Lietuvos Kačiukas.
prigulėti prie susivienijimo.
laiku
nedarė
skirtumo
mietso
abiePastaruoju
pingų. Jisai sakosi, kad
tarp
nęs
Viktorija to, jisai
Venciunienė pradėjo rašinėti il- jų susivienijimų ir kvietė priklau- ; okm miesto pinigu nepasisavinęs.
ATSKAITA.
gus straipsnius apie lietuvius j syti prie by kurio susivitnijimo. : Sakoma, kad du \Yestvillės bučiePHILADELPHIA. PA. (Richamerikoniškus vietos laikraščiu.. jisai pat> paaiškino, kad Amerikos ; •iai padėję už jjjį užstovą kelių mond'o
dalis). Surinktos aukos
Taipogi t,? pati p. V. Venciunie- lietuviai turi du susivienijimu, ir i ukstančių doliarių ir kad dabar laike lietuvių atstovo, pono St.
nė žada parengti iš lietuvių isto- pasakė, kokiu.
Prigulėjimas prie < lėlei savo pabėgimo Jankonis turė- Šimkaus prakalbu.
be

gi-j

j

N

draugiją

=

=

Sodne čiunas.
I'relekeijas parengė vietinė
212 kuopa.
SLA.
buvo
Pradžioje
dieną
paprastas pikniką-

platinti
ta

IŠ KENOSHA WIS.
22

"Gabijos"

parodos maršalkų pagelbininkuose esąs ir lietuvis !)r

=

vius.
St. Clair, Pa.
=

Jonas Banonis,

vietinis mė-

sininkas. labai susižeidė ranką,
kuomet

bandė

mėsos

gabalą.

pakabinti didelį
I nėjęs

rankon

pašinas padarė baisią žaizdą.
Pottsvillės

ligonbutyje

mirė

gerai žinomas vietos lietin is

Pra-

==

Povinskas. Mirties priežastis
—sužeidimas anglių kasyk'ose.
nas

=

to.to

Prelckcijos. Rugpjūčio
čia buvo prelckcijos, kurias

žo-

Conn.

=

atsilankymas. Rengia
lietuvišką veikalą anglams. Rugpjūčio 21 d. lankėsi pas mus
Šimkaus

puiiiiKns

1

Pa.

Aukos surinktos Lietuviškos MuLa\vrcnce, Mass.
zikališkos svetainės ir šv Jurgio
Vietos parapijonai, susipyA. Z. parapijinės
draugystės surengtame kę su savo klebonu, neiną Į bažvakarėlyje rugpjūčio 15 d. 1915 m nyčią. Ažuot to. jie nedėldieI'rakalbos pabaigoje prelegenIŠ NE W ARK, N. J.
j per
p. St. Šimkaus. Lietuvių Drau- niais, sakoma,
tui buvo užduota eilė klausimų iš
Dėlei korespondencijos.
girtuokliaują.
Rugpublikos pusės. Prelegentas Į vi- pjūčio jo d. š. m. "Lietuvos" nu- gijos atstovo prakalbas.
Darbai eina, nors nesmarPastebėti- meryje (34) tūlas Tautietis iš
są ką lengvai atsakė.
"Įstojusieji narių-remėjų skait- kiai.
na. kad kai-kurie lietuviai naudo- \ewark, X. J., rašo, jogei J. Ya- liun Lietuvių
Draugijos Dėl KaBendras vietos lietuvių kojasi teise uždavinėti kalbėtojui laviče peršovė S. Misunskį, "savo rės Nukent šelpti.
mitetas karės kankiniams šelpti
uždavinėti konkurentą." Tas yra gryna neklausimus tam, kad
Po $5.00—Jonas Rutkauskas,
Jo- iki rugpjūčio 12 d. turėjęs surin<aip galint paikesnius klausinius.! teisybė. Aš su S. Valavicc ne- nas Jakšaitis
Jon;>s
Tau
(iuzikauskas;
kęs suvirš 20() doliarių.
Publikos buvo susirinkę neper- turėjau jokios konkurencijos. Tą
po $3.00:—P. Petrilaitė.
skaitliun ncineina 1.300 rublių
Kazys
ramiai
daugiausia. Susirinkusieji
gali paliudyti tie, kurie mane per Margis, Jonas
Kalėda; po $2.00; anksčiaus Lietuvon pasiųstų
I:. K. B—tis. 6 metus Ne\vark'e žino. O ką
užsilaikė.
—J. Janeliunas, M. Sipavičius, A, Manoma surengti aukų rinkime
sykiu gyvenome vienoje šluboje Zenkevičius. P.
Danelcvičius, L». dieną visame mieste, panašiai į
6 mėnesius, tai tas nieko nereišIŠ MANCHESTER, N. H.
Sipavičius, P. Mikolojunas, S. Pus- "tag day."
kia. Jis mane peršovė, gindamas
kepolis, Juozas Petrušiunas, M.
Vietine
blaivininkų kuopele. save, kad aš neištraukčiau revolStonunas, A. Purvėnas, J, Take- Wilkes-Barre. Pa.
L.
R. -K. P. Ulaivi- verio. Kuomet
lasančioji čia
peršovė Pranaiti, nas, S. Tamošaitis, K,
iš
Atvažiavusi
Lietuvos
Jarašiūnas,
linkų kuopa dabar turi 20 narių. tai šovė j mane, idant gauti pa- D.
Karcenskas, P. Kiaras, M. Dek- Paulina Navickienė pasakojo, kati
Nariai tačiaus nekaip elgiasi: vie- bėgti ir save nušauti.
Tą gali snis,
J. Franckevičius, A. Mame- vokiečiu kareiviai apie Seirijus,
nas kitą
pašiepia* ir pravardžiuoja. patvirtinti ir kiti.
uiškis,
O. Siratavitienė, V. Kalė- Suvalkijoje, sužagę CK) melu seRupjučio 15 d. buvo viešas blaiviSu godone,
S. (ielažiutė.
džiutė.
nute ir paskiau jąją nužudo.
ninku kuopos susirinkimas.
Kuo/. Misunslcy.
Po $1.00:—O. Mikolojuniutė,
met prieita prie naujų narių priC). Krolikovskaitė, A. Kavaliaus- Albany, N. Y.
siekdiniino, tai paliepta pašaliniems
IŠ ARGENTINOS, PIETŲ
Vietos lietuviai tveria savą
kaitė.
prasišalinti. Užkviestieji susirinAMERIKA.
kuriai davė "šv. Jurgio
kiman pašaliečiai tuom Įsakymu liparapiją,
Įvairios žinios. Argentinos lieSykiu su kitomis smulkesnėmis
kosi neužganėdinti. Kadangi blai- tuviai dabar, laike karės, turi bėdos aukomis laike
Lietuvių
Parapijos" vardą. Xauminėto vakaro susisu
maišoma
tai
lieparapijon
jau susirašę apie
vybė
su laikraščiais.
tikėjimu,
Mat, pįrmiaus dau- darė $125.18 sušelpimui karės nu- jjon
200 žmonių.
tuviams ne-katalikams blaivininNupirkta
bažnyčiai
guma skaitydavo iš Lietuvos par- kentėjusių.
už kurią Įmokėta apie
kams yra gan keblu: jie mielu
žemės,
isiųsdintus laikraščius. Karei pra$2,000. Iki šiol vietos lietuviai
noru prisidėtų prie blaiVybės platinisidėjus, laikraščiu prisiuntimas iš READING, PA. Surinktos au- buvo
susidėję su lenkais vienon
no, bet tikyba reikalą daro kebliu. Lietivos
susitrukdė.
kos karės

IŠ BALTIMORE, MD.

geri), svečias,

$744.50.

Vietos

važiavę

—

\\

vieto: kviesti ir
kad joje Busimosios

skaitoma

iš rengėjų
kai-| šiokių-tokių trukumų
reikia
i. Sabet
tai
atleist
pusės,
bamų mašinų, "grafafonų," ypatin-Į koma.
pradžia darbą gaišina.
gai su lietuviškais rekordais, p. M. Komitetas dirbo, kiek
galėjo, paPetrausko pridainuotais.
Dauguf.al geriausio supratimo, ir šioji
mas turi parsitraukę iš Didžiosios
pirma VII Apskričio Lietuviška
Lietuvos lietuvių Įdainuotų reDiena, abelnai imant, galima paJ. Žukauskas.
kordų.
vadinti gerai nusisekusio.
Jus.

»uvu

žinią,
Lietuvoje miręs.
gavo

Watcrbury,

Vietos lietuviai nemažai turi

nei

pragerta beveik

=

daugiau uždirbtų.

pietų,
pribuvo i1*

jisai

parapija turi naują Shamokin, Pa.
kleboną,
Duricką. TikiAtsilankęs į čia p. Šimkus
masi neužilgo savą bažnyčią tusurinko $44.76.
Kitose vietose
rėti.
jisai prakalbcsna surenka paprasAutomobilius
užlėkė
ani tai
kelis kartns daugiau.
Mažo
Jono Tumo ir jįjį sužeidė.
žmonių atsilankymo priežastim

Dienos
vaikas nepardavinėja gat- ki u nuo atsilankymo.
KaTai yra geras "biznio" Ia-: įplaukti buvo per $600.00.
vininias iš mažų dienų. Daugiau-) dangi visi darbininkai dirbo dyir didesnė dalis valgiu kuopų
s:a matosi žydukai laikraščių par-| kai
lietu- narių surinkta nuo vertelgų, tai
Pas
užsiimant.
davinėjimu
vius vaikas paaugo iki 12 14 me- išlaidos buvo mažos. Tokiu būti t nukentėjusiems nuo karės attų. ir stumia jj i dirbtuvę dirbti
1 i k s geras pluoštas pinigų.
RinLaikdoliarius
už 4 -5
j savaitę.
raščius pardavinėdami tyrame ore, į kime aukų Pittstone atsižymėjo
p-lė M. Kašiuliutė. Taipgi buvo

po

Lapinskas,

kun. M.

vėse.

li j a 111 smarkiam lietui,

Ponas

Clair,

=

ran-

lietuvių

Apie ketvirtą valandą

Tautišku laiką

P.

St.

iš

Pa., ir "Živilės" meris
ginos
Seranton, Pa.
dasi čia augusios lietuviu visuoPublikos buvo susirinkę tarpe
menės, tačiaus įliejo tokio pagirti-Į 2 -3 tūkstančių. Apie 2-rą vanesnio tarp jų nesimatyt. Duokim landą po pietų pradėjo smarkiai
Tas sulaikė daugelį mūsišsau, kad ir laikraščių nei viena, lyti.

daugiaus

"Lietuviu

Dai-

(Mymonth,

Metai iš metų vis

rengia

biznierius,

spėkomis iškovoti

ir geresnę

kiek

=

>il

sau

surašinėjo,

Fa.

Sakoma
Dieną'' Lakcsidc'ėje.
Rengiamame čia miesto kartai busiąs vienas didžiausių sunivale, kurisai tv^is nuo rugsėjo
sirinkimu Schuylkill paviete.
j d. iki 6
d., žadama, sakoma,

moim..-,,

Suprantama, j

lietuvis per

turėjo išlaidų svaigalams.
SuRugsėjo 6 d. apielinkės lie- skaičius. pasirodė, kad
per tą

tuviai

Lietuvos pagrjeią. dažnai pamatysi gulint vie-j aisc-tiną dabartinį
ir sakė, jog męs neprivadėjimą,
4
name kambaryje po 2. ,1>,
mergilome iš niekur laukt pagelbos,
na>. taip pai
vym>,
ir

Wis.

Pasidarbavimu vietinių lie-

(vesdami šitą. skyrių mušu laikrcš
tin, norime duoti progą, kiekvienam tuviu surinkta vienoj Chalmers
kuris ir menkai moka rašyti.
Vis
dirbtuvėj tarp svetimtaučiu apie
kas, kas reik padaryt, tai keliais žo
tižiais pranerti apio atsitikimi), tnij $80.00 aukų nukentėjusiems dėl
kaip žemiaus parodyta.
Pasinaudo karės lietiniams.

Dėlei bedarbės mažai yra čia tolietuviu, kurie išvažiuotų vasarą kelioms savaitėms ant \aka
vijų. Todėl reikia dv< kti surukusiuose miesto užkampiuose. Lie- pų trauktinasis virve, šokiai datuvius ir jųjų kūdikius lengva pa- vė i fugą susirinkusiai publikai
Vakarė
žinti—jųjų vedai išblyškę, išbalę. smagiai praleisti laiką.
buvo
SLA.
prakalbos.
Kalbėjo
retai
Linksmas veidas
kiu

Milv;aukee,
=

lietuvišką išvažiavimą naudai
kentėju 'ių nuo karės musų bro.11 ir sesučių Lietuvoje.
Dienos
programas prasidėjo 10 \alandą
'šryto ir buvo gana Įvairus.
Lenktynės, lošimas "bole," grtt-

visokiu žaislu.

Žinios-Žineles.

,

:

nukentėjusiems,

pjūčio

12

d. 1915

rug-

m.

Per lietuvių atstovo p. St. Šimkaus prakalbas aukavo:
Po $2.00:—J. Račiūnas, S. Adomaitis, J. Jarmoška, M. Kareivo.
M. Mankus, Y. Mankus, J. Pautienius, A. Stradomskas, P. Grub-

liauskas,

($2.50)

S.

(uizauskas, J.

; po

Vaišvila

$1.00:—K. Juodsnu-

juosaitis,

K.

Vilkiutė, K.
Sambacevičius, J. Rauza. J. Romanauskas, A. Miliauckas, K.
Merčaitis, Y. Sinkevičius, J. Yaišvila, S. Sinkevičius, P. Raseckas,
kis,

j.

M. Rodzevičius, K. Skaudickienė,
O. Jakacionienė, K. Stocienė, A.
Klimavičiūtė, O. Yylimavičiutė, M.
Ivocinskas; M. Mercaitienė—$1.75.
Su smulkesnėmis aukomis viso

labo—$77.25.

parapijon. Šioje mišroje parapijoje klebonauja lietuvis kun. Molukaitis.

Mt. Carmel, Pa.
Puolanti angljs
žeidė Petrą Jušinską.
=

lengvai

su-

Shenandoah, Pa.
Puolanti anglis sunkiai sužeidė ranką Vincui Jankauskui
==

K n i c k e rbock e r

kasyklose.

Athol, Mass.
Prie vietinės lietuviu blaivybės kuopos Įsteigta vaiku blaivininku skyrius, kurin įsirašę 48
vaikai.
Vaikai ir savą valdybą
išrinkt-.
=

i
■!

Kansas

City,
Rugsėjo

Kans.

12 d.. 10 vai.
pra15 d. čia buvo dedant. bus
lienaujos
vielinių
prakalbos, kuriose kalbėjo i; tuvių šv. Kazimiero
bažnyčios
Brooklyno užkviestas "Y. L." pašventinimas.
Bažnyčia yra
redaktorius, p. J. O. Sirvydas.
prie Kight & (irandvievv ganių.
Tarp kit-ko, jisai ragino tverti
čia TMD. ir SLA. kuopas.
Buffalo. N. Y.
Xe\v Yorko valstija turi šiaBrooklyn, N. Y.
me
mieste darbo biurą antrašu
Šiomis dienomis sugrįžta
219 rrnnklin ^t.
Reikalaujama
Brooklvnan p. Kvedaras, žinomas
darbininkų prie valstijos kelių dirvietos lietuvių scenos veikėjas.
bimo. Darbo diena: 8 iki 10 vai.
Praeitą savaitę p. Šimkus, Mokestis S 1.75 i dieną. I /. darbo
"Lietuvių Draugijos" atstovas, gavimą nieko nereikia mokėti.
atvyko Brooklvnan kame surengta prakalbų.
Seiedoje, rugpjū- Tamaąua, Pa.
čio 25 d„ tautininkų surengtose
Anglių kasyklose šūvis pagavo Juozą Yenckevičių ir susyi<
prakalbose surinkta $-'45.
Čia viešėjo per keletą die- nukirto galvą. t'žnu:šta.»ai paliko jauną moterį ir mažą mergainų p. Stasys Tamulevičius, "Katę.
Paėjo iš Karkliunų kaimo,
taliko" manadžierius.
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ATITAISYMAI.

Tilpusioje "Lietuvos" 24-tame
Mariampolės pav., Suvalkų gu'>.
numeryje korespondencijoje iš Worcester, Mass.
Porą metų atgal velionio brolio
Minneapolis, M itin. įsiskverbė
Betriusdamas apie ga/.ini Jonas buvo ga/.ų užtroškintas.
klaida.
Buvo parašyta: vietinė
pečių, likosi ištikusio sprogimo
SLA. Dr-ja (kuopa?). Vieton to,
sužeistas
Teofilius
Čiuberskis. 'New Philadelphia. Fa.
|
buti:
vietine
LLA.
turėjo
Praeitos savaitės ketverge
dr-ja. Suželdintas, kaip galima suprasti
mirė vienas įžymiausių vietos lieTaipogi,' klaidingai buvo pažy- iš ^pranešimo, nepavojingas.
tuviu Vincas Yasilius-Vasiliausmėta; kad surinkti per prakalbas
Sutverta čia Amerikos Liepinigai jau išsiųsti. Tie pinigai
kas, ilgą laiką pasirgęs ir išgyvėliaus buvo išsiuisti.
Dabar tuvių Katalikų Spaudos Draugi- venęs. 51 metą.
Velionis buvo
tie pinigai jau yra "Lietuvos" jos skyrius. Sakoma, tai jau šeš- miestelio' iždininku.
tas iš eilės šios dar
naujos drauRedakcijos gauti ir p. St. Šimkui,
gijos
skyrius
Įsteigta.
"'Lietuvių Drugijos Nukentėju
Tijuana, Mexikoj.
Vietinė lietuvių blaivininkų
siems Dėl Karės Šelpti" atstoKun. Jurgis Jonaitis iš So.
vui, pavesti. "Lietuvos" Redakcija. kuopa susideda iš 200 narių.
Omaha, Xebr. lankėsi šiame miesStatoma nauja lietuvių baž- te.
"Lietuvos" 34-tamc numeryje nyčia.
tilpo korespondencija iš ToronStatomoje vietinėje lietuvių London, Anglijoje.
to, Canada, kurioje buvo pazymė-| bažnyčioje manoma įdėti LietuKun. A. Steponavičius ii
ta, kad "federacijos" pirminin- vos vytį.
Šveicarijos nesenai ėia lankėsi.
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Visi' laikraščiui siuučiaml rankraščiai turi buti pažymėti autoriaus parašu ir adresu.
Pasirašantieji psen
rlonimais turi paduoti, Redakcijos zl
nial, ir savo tikrąjj vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę at
siunčiamus jai
ir taisyti.
Netinkamus

rankraščius

trumpinti

laikraščiui rankraščius

Redakcija, pareikalauta, grąžina

auto-

riui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti plunksna ir tik
ant vienos popiero pusės, paliekant
plačius

tarpus

tarp eilučių.

rašytuose

randa ne tiktai įdomią intrigą, bet
ir pluoštą mokslo žinių, kuriomis

jisai, skaitytojas, dažnai gali
turtinti

gažių.
tybė yra ta, kad jojo raštuose
meiliškų intrigų visai nėra arba
jos užima antraeilę vietą.

\c-.
žiūrint to, jojo raštai yra skaitomi
-u
didesniu
žingeidumu, negu

dieną

silpnėja?
sriovės prie-

sriovė

Kai-kuric tautiškosios
šai atkartotinai skelbia, kad
tiškoji sriovė pastaruoju iaiku

silpnėjusį

ir kad

jinai

gimė i8_'S

sai

Ji-

m.

"Darbo" vieton.

taunu-

sukako tiktai dešimts metų

Verto mirimo dienos.

nuo

tautiškoji

pra-

mokslo pažinimo l»aKita Verne'o rašinių ypa-

savo

dauguma meiliškųjų romanų.
Julės Verne'as sulyg:n,v.nai dar
nesenai m iri*, šių metų kovo 24

Apžvalga.
Ar

romanuose-apysakos< ma,

sios

Vieton pairulaštamsocialistų vado-

socialistų draugijos

loisti
turės atiduo-

"Darbo,"

vai tveria dabar

naują draugiją,
pirmenybę, reiškia, vadovaujakurią
jie
pavadino
"Lietuvių Darnčią rolę viešame nuisų gyvenime,
Literatūros Draugija."
bininkų
arba socialistams, arba kleriklams.
ir
organizuotis pradėta.
Socialistu šalininkai sako, kad va- Jau

ti

kad "ta ypat? (t. y.

straipsnio

s

Į čia

ėjo reikalas vien apie lietuvius, sidarbavusia lietuviu apšvietai— są,
kurj Tamstos padedi aukas išmeta laukan. Bet
autorium) yra gerai mums pa-( neatsižveljįj^it=iatų. Reiškia, tasai reikalinga
jeigu kokio
skaityti Tėvynės My- rinkdamas.
nors įsiveržusio
avilin gyvūno kūžjstama kaipo geras tautininkas "Naujiena" argumentas nupuola.' lėtoju
Draugiją. Nors kai-kas tą
Dabar iš Lietuvos ir apie Lic- nas yra
ir mokslo vyras. J i>ai yra Liekad tie' draugiją priskiria
perdicletis, kad bitės jįjį
prie tautiško- [ tuvių Draugiją.
Žmonių
6
vargas galėtų išmesti laukan, tai
kliasas. Jau- reikalai vrf hM os reikalais, neiš-! sios
tuvoje pabaigęs
tuomet
sriovės draugijų, taėiaus tei- kur kas
nas
padidėjo, negu Tamstai
įgelia kuną, kad padarius,
būdamas, jisai atvažiavo Į laiko kritijį^—tie reikalai ly-' singiausia bus
jįjį
pasakius, kad to- išvažiuojant iš Lietuvos.
Vy- neputinu (kandimu kunan
Amerika, vis toliaus lavinosi, ant giai paliečia lietuvius darbininkus, | ji
yra į!eidraugija yra bepartyviška. Ji- riausybės įsakymu,
|
gyventojai jdžiama tam tikra rūgštis, formic
galo įstojo Į Pennvlvania l ni-1 kaip ir biznierius, profesionalus iv nai stovi atstu nuo visu
politiš- Suvalkų ir Kauno gubernijų eva- acid, kuri
^
kur
neleidžia kunui puti), ir
versity,
pasekmingai užbaigė kitus, kurių yitjįjgvvena tose pačio-, kųjų reikalu ir knygų spausdinikuojami per 30 verstų nuo pozi- paskui
komercijos skyrių. Jojo vardas se aplinkybėje ,ir susiduria su tais mu bei platininiu varo
kuną aplipdo vašku.
grynos ap- cijų. Gubernatorių
įsakymu gy- Kai-kurie
yra Romanas Kanjža."
mušu is\ audiniais reikalais.
švietos darbą.
gyvūnai, kuomet jie
buti pasirenventojams
įsakyta
Nėra
"Lietuvos"
yra sužeisti, slepia savo
jokiu ,argumentu tvirtiniskaitytojams p.
Neviena nauja draugija susižaizdą žegusiems
išvežus
kas galibėgti,
Karuža yra žinomas iš keliu mas, kad vra ir lietuviu agentu bei tvėrė
mėti. kad tokiu 1ntdu
:
i
tiesioginėje arba netiesiogi- ma, o visa kita sunaikinus: jaapsisaugojus
nuo
"Lietuvoje" tilpusiu jojo straip- šiaip biznierių neteisingų ir apga-, nėje pasekmėje skilimo nuo TMI). vus
bakterijų,
nupjovus, laukus (bulbes) iš- vėl laižo savo esančių ore. Kiti
Tas nereiškia, kąd visi yra1 Anais
Miiu.
Iš savo pusės sveikiname vikų.
metais atsirado nepaten- ariu-;, triobas
žaizdas, kurios greisudeginus, kad prie- tai
ir tam
.jįjį, tokj puikų straipsni para- tokiais. Su apgavikais ir suvilio- kintų šia draugija, ir tapo su- šininkui
užgija,
užgijimui, be abenieko neliktų. Žmonėse
šius, ir pakartojame praeito nume- tojais galima, ir reikia, kovoti i.r tverta neva su
jonės,
daug
tikslai>
pagelbsti
su k
seilės, kurio;
tVi'i
skirtingais
didžiausią baimę.
rio mūsų žodžius: Kad daugiau juos prašalinti. Štai tokių apgaJį'Aušra,1'
(Pradiniai "Aušros" Žmonės iškraustyti iš savo vietų išvalo žaizdą ir neleidžia pudinau
tokiu straipsniu butų!
čioms bakterijoms
vikų prašalinimas ir butų dar vie- tikslai, kiek nuims žinoma, bejosios paniekti
apsigyveno miškuose, tūkstannu bendru visiems teisingiems lieSenovės grekai,
rods, buvo ne "neva," bet tikrai čiai žmonių likt> be pastogės,
su-ižeidę. eidavo
gyIšnaikinti tuos
Pyksta. l:ž straipsnį "Bendri tuviams reikalu.
skirtingi nuo TMD. Pastarosios vendami po atviru dangumi. į Aesculapius'o dievnamį, kanu
tautos reikalai," tilpusi praeitos judošius-apgavikus—ar ir "Naujiešventi žalčiai
tikslas—leisti liaudies apšvietos Kaip bitės iš avilio
laižydavo jųjų žaiziškrapštytos
savaitės "Lietuvoje," Cliicagos so- nos" nenorėtų prisidėti prie taip
knygas; "Aušros" gi tikslu buvo apie jį skraido ir nenori toliaus |das. Nuo to paeina gydymo mokslo emblema
cialistų "Naujienos" pyksta ir sa- gražaus bendro darbo? Visa "Nau šelpti moksleivius.
Red). Vė lėkti, taip ir gyventojai spiečia?1,
(ženklas) pavidale žal
vo supykime privažiuoja prie ypa- j ienų" kalba apie tai, kad ir lietučio, apsivyniojusio
liaus kai-kuriems pasidarė nepa- čia-pat, kur
apie lazdą. Tobaigiasi
evakuojatiškumų, ininėdamos "Lietuvos" viai išnaudoja lietuvius darbinin- ranku, kad "Aušrą" "tautiečiai
ji emblema ii iki šiai dienai
mojo ploto rajonas.
yri
redaktorius pavardėmis, kurios ne- kus yra vien mušimu negudriam
vartojama.
veda," ir socialistai sutvėrė "PaDraugijos

'^\aujit|i^''^ljirtininias,

jbitės

"

..

Tikslu bus leisti rimtesnius didesnius veikalus, kuriais galėtų
Kle ikaltt
atsiremti
"kliasiniai
susipratę turi nieko su polemizuojamuoju skaitytojui j nervus.
našavimą daro -.aviškiu naudai. \ i- darbininkai."
žo- klausimu.
Aiškesniais
Kito laikraščio redakBaigdami, mes pakartojama sasi tie spėjimai ir pranašavimai redžiais
tariant, naujoji draugija torių pavardžių iŠvilkimas eikštėn, vo patarimą, kad, vieton amžinai
miasi tuom, kad, Lietuvos gelbėjitveriama leidimui raštų socialis- polemizuojant kokį nors klausimą, kalbėjus apie kapitalistus ir darmo klausime pakrikus visoms muyra dalyku, kurio jokis save ger- bininkų išnaudojimą ir vieton skratiskoje dvasioje.
su sriovėms kas
sau. tautiškosios
biantis
redaktorius neprisileis. Ta- jojus svajonių padangėmis, ge"Darbas" mirė pirmiausiai (lėsriovės i steigtame fonde surinkta
>ai
rsaujieuu
lei to, kad buvo pastatytas aut
pyKimas rocio I1K>| riau butu, jeigu visi lietuviai žiūrėmažiausia aukų. Savo laiku '"Liekad
lai,
pamatos po kojomis nėra ti j tai, kas yra po kojomis, ir praktendencijos, o ne grynos apšvietuva" buvo aiškinusi to aukų mair daugiau nieko. Nei vie- tiškuoju gyvenimu daugiau rūpintvirtas,
tos
pamato..
Naujoji draugija
žumo priežastį ir pamatine priežasstatoma ant tokio pat pamato. no tokiu budit nepertikrinsi.
tųsi. Ne kam kitam, kaip tiktai
tim nurodė tai, kad tautiškios sriotam
visus
N'eišsilaikius vienai draugijai, ar
asmeniško popačiam darbininkui, butų geAplenkdami
vės žmonės, šventos ramybės dėlei,
riau.
būdžio
atsakuriuos
kita panaši gyvuos?
prikišimus, j
"Darbą"
nusileido prieš kitu sriovių užsikir- nuo
naujosios draugijos skiria kinėti butu pažeminimas "Lietutimą ir daugelyje vietų dirbo su ki-l vien vardas.
vai,"
dovavimas

pateksiąs socialistams.
pritarėjai tokį pat pra-

tais drauge ir tų kitų vardu. Tokiu budu Tautos Fondan ir Lietu-

Šelpimo Fondan suplaukė daug
aukų, kurios prie kitoniškų sąlygų

vos

butų patekusios Lietuvos (ielbėji-

trumpai pažiūrėkime, ką
"Naujienos" turėjo pasakyti j
Amerikos lietuviai turi bepar- "Lietuve®" straipsnį.
"Naujienų" reikalavimo nelioMylėtoju
ryviskąją
Tėvynės
Draugiją, kurios tikslu yra gry- giškumas, į ką męs buvome nui
s
apšvietus platinimas. Nau- rodę ir už ką "Naujienos" pyksta,
Vienintelis atrėmimo
joji draugija yra konkurentė pasilieka.
TMD. TMD., musų nuomone, ir argumentas, "Naujienų" pastatyPagyvensime—pa*

matysime./

<

Autonomijos Fondan. Šių
'"Lietuvos" tvirtinimų, kiek pamename, neužginčijo nei vienas anųyra vieta Amerikos lietuviu vijų sriovių laikraščių, ir todėl rei- suomenei spiestis. Socialistams
kia manyti, kad jie pripažino "Lie- partijos tendencija gal ir yra reituvos" tvirtinimams teisybę.
kalinga apšvietoje. Tačiaus nemo

ir

Iš tautiškosios sriovės nusileidi- manome, kad visai mušu visuogalima buvo padaryti kitoniš- menei tasai tendencijingumas bureikalingas ar sveikas.
ką išvadą, būtent, kad kritiškoje
mo

gyvenimo valandoje tautišnusileisdama, apreiškoji
kė didesnj visuomenišką subrendimą ir gilesni tautos reikalų supi",
timą negu kiti. Tas gi reiškia dvasios pažangą, stiprėjimą.

tautos

sriovė,

rviu

tauusKoji

snove

Nėra
"Šakės"
redaktorium.
Socialistu spaudoje p. K. Šeštokas, kurisai pirmiaus, sąryšyje su
C.
tas

Montvydo byla, buvo Įmaišyj pakeltąją istoriją apie rau-

donrankius

ir

siajo ai"Sakės"
tenai jinai

vadinamas

buvo

redaktorium, praneša,
skyrai 11110 kitų dirbti,
kad jisai nesąs to laikraščio reparodė toli-gražu ne nusilpnėjimo j daktorium ir nieko
bendro su
ženklus. Ypačiai vaizdingu pavyzl'.iom laikraščiu neturįs,
kadandžiu gali bttti p. Šimkaus prakalir "Lietuvoje" jisai buvo migi
bo.^ Brooklync.
Tenai sociali>tai
nimas "Sakės" redaktorium, tai
visai atsisakė nuo sąveikimo su p.
šiltom
tą
klaidą atitaisome.
Šimkum. Prakalbas p. Šimkui pasit
tuom
norime pažymėDrauge
tiktai Tautos Fondo ir I.iet.
rengė

ti

Ciel. ir Aut. Fondo žmonės.
Tų
prakalbų pasekmėje Liet. Gelb. ir

ir

tai, kad tasai ponas, užsi-

puolamas

politiškųjų
jojo rašiAut. Fondo surengtose prakalbo-e
nio suprantame, priskaito prie
aukų surinkta daugiausia atskirame "pažangiųjų laikraščių," po kuviename prakalbų vakare. Tas gariais jisai supranta socialistišli būti geriausiu paliudijimu taukuosius.
(ierai, žinosime, kad
tiškosios srioves stiprumui ar silpsocialistų laikraščiai sėdi ant vienumui.

no

Apie atskalunus.
Atskalūnų
paprastai vadinama žmogus, ku-

ant

savo

priešu, "šakę," kaip

suolo

—gera

su

"Šake."

iš

Nieko

sau

kompanija.

Naujas laikraštis. Blaivininatskilo-atsiskyrė nuo žmo- kų susivienijimo raštininkas kun.
nių, su kuriais jisai bendrai vei- J. Valaitis praneša spaudoje, kad
kė, buvo vienodų su jais minčių, 'neužilgo
pradėsiąs eiti naujas
nuomonių, pižitnų, buvo tam tik- laikraštis, kurisai bus blaivininram
žmonių būryj, tam tikrų kų leidžiamas ir skiriamas išimtiidėjų šalininkų skaitliuje.
nai blaivybės reikalams.
Butų
risai

Dėlei lietuviy Apšvietos
Klausinio.

Pas lietuvius

apšvietos

klausi-

dauguma kitų, yra
dar tiktai lopšyje. Šisai klausimas pas mus dar tik vos pradetas, tai tas, kad Amerikos lietu- dama gvildenti. Apšvietos, tyviai sudaro ne dagelę lietuvių tau- ros
apšvietos reikalai pas mus
tos, bet "apie 25 ar 20 visų lietuvių tartum užmesti užpečkin. Jie nenuošimčių." C'ia dalykas ne pro- sutvarkyti ir, rods, vargu kam
porcijoje ar nuošimtyje, bet pa- yra jais rūpintis.
čiame principe.
Negalima kalbėti Kodėl taip yra? Išdalies, toapie bendrus lietuvių tautos Įvai- dėl, kad męs, lietuviai, dar esame
riu dalių reikalus, jeigu męs ne- tiktai savo
gyvenimo pradžioje.
galėsime sulyginti ir sulyginimu Dar neseni tie laikai, kuomet
persitikrinti, koki reikalai yra vi- męs turėjome kovoti prieš žiausiems bendri, o koki ne. Mes su- rius
prispaudimus, kuriais musų
prantame, kad "Naujienos" viena tautai stengėsi atimti kalbą ;r
norėjo pasakyti, o visai ką kita pačią tautą bandyta išnaikinti.
pasakė. Bet už tai keikia ant sa- Kaipo tauta, męs, lietuviai, dar
"Lietu- tiktai pradedame
vęs, o ne ant kitu pykti.
gyvuoti. Tova" nurodė j netikusį "Naujienų" dėl nieko stebėtino nėra
tame,
reikalavimo suformuliavimą ir to- kad visi reikalai, tame ir
apšvieliaus atsakė į patį reikalavimą, kuta, pas mus dar nėra taip sutvarrį "Naujienos*' norėjo pastatyti. kyta,
kaip tai turėtų buti ir kaip
Apie ateivystę, musų nurodytą tai pas kitas tautas jau yra. Iškaipo bendrą Amerikos lietuviams dalies, ir man rodosi net labai
reikalą, "Naujienos" atsako, kad daug, kenkta toji aplinkybė, kad
tuom rūpinasi Suv.
Valstijų val- męs neturime savos valstijos, kadžia.
Labai gerai.
Tačiaus ta me toki reikalai galėtų buti tinrūpestis toli-gražu nėra maksimum kamai sutvarkyti.
to, kas galėtų buti. Valdžios darRe abejonės, daugelis priežasbą dapiklo įvairių tautybių žmo- čių kenkia musų apšvietos reikanės, rūpindamiesi savais ateiviais. lų geresniam bujojimui. AugTas reiškia, kad ateiviai
valdžios rūpestį plus savo

mas,

kaip

ir

gauna ščiaus minėtosios yra tokios

rū-

šies, kad męs jas galėsime pertiečių rūpestį.
Męs nematome galėti tiktai laikui bėgant ir
priežasties, kodėl lietuviai ateiviai tinkamai darbuojanties.
Savo
negalėtų buti taip pat aprūpinami, veikimu męs galėsime ilgainiu

kaip

ir

kitų tautybių

santau-

ateiviai.

Ki-

prašalinti

tuos

keblumus,

tų tautų žmonės rūpinasi savais. istorija ir amžiai pristatė
Jeigu visi lietuviai taip manytų, tuvių tautos kelio.

kuriuos
ant

lie-

kaip

Is to visko išeitų, kad pats Dr. me laikraščiui teisti fonde bus
Rutkauskai yra vienu didžiausių- S200 ar!>a laikraštis turės 500
jų atskalūnų, kokius Amerikos prenumeratorių. Matomai, tikilietuviai savo tarpe kuomet nors nasi neužilgo tą sumą surinkti.
regėjo. Ji galima butų pavadinti Seime į tą fondą sumesta 60 do-

"Naujienos," tai lietuviai Tačiaus, ar to veikimo, ar to
butų blogiausiame padėji- darbštumo ir veiklumo, kurisai
me, nes kitais ateiviais rūpintųsi
reikalingas susidariusioms kliūvaldžia ir jųjų santautiečiai, o lie- tims
prašalinti, nestoka pas mus?
tuviais vien tiktai valdžia. Kodėl Ar
musų veikimas eina tokioje
"Naujienos" norėtų, kad lietu- pakraipoje ir dvasioje, kaip tai
viams ateiviams butų blogiaus nebutų reikalinga? Pasižiūrėję savo
gu kitiems? Toksai, nedraugingas gyveniman, męs, lietuviai,
galiatsinešimas į savo žmones yra ne me
pastebėti, kad viskas neina
vien žmoniškumo, bet ir broliškutaip, kaip galėtų eiti net ir tomo stoka.
kiose aplinkybėse, kokiose męs
Dėlei musų pasakymo, kad žmo- ciaoar esame.
niškumo ir broliškumo jausmas
Buvo pas mus visokiu apšvietos
verčia lietuvius, čia gyvenančius, draugijų tveriama, ir tas parodo,
rūpintis lietuviais ateiviais, "Nau- kad męs esame išsiblaškę. Musų
jienos" sako, kad iš to išeina, jog išsiblaškymo
pasekmėje
tarp
"žmoniškumo jausmą prie lietuvių Amerikos
lietuvių viena po kitai
tegali turėti tik lietuviai." Tegul dygo, ir dygsta, įvairios aplie"Naujienos" nueina pas artimiau- tos draugijos. Tačiaus vos spėja
si liogikos mokytoją ir pasiklausia tos draugijos susitverti, kaip jos
jojo, ar galima panaši išvada iš išnyksta ar nueina tokiu keliu,
musų žodžių padaryti.
kad, kaipo apšvietos organizaciApie kitus musų nurodytus rei- jos, jos tampa visišku nuliu, jųjų

atskalūnų

kalus anasai

I)r.

Rutkauskas, klerikalų šu- tokio didu 1110 ir formato bei forlas, kaip matyt, vis nepaliauja va- mos, kaip kad kun. Jakaičio išdinęs visus kitokių negu jisai leistasai pavyzdinis "Tautos Rynuomonių žmones atskalūnais. to" numeris. Kaina metams už
Ar turi jisai morale teisę taip
naująjį laikraštį 50c., blaivinindarvti?
Kadaisiai jisai buvo ku
susivienijimo nariams įeikėsią
kraštutiniausių kairiųjų ir atkak- mokėti tiktai 40c. Savo

liausių laisvamanių-bedievių
lininku. Jisai nuo jųjų vėliaus

praneši-

ša-

kun.

kuris drauge paat- sirašo ir redaktorium busimam
skilo jr prisidėjo prie vulurinelaikraščiui, išreiškia viltį, kad
sės sriovės. Vėliaus jisai atskilo
naujajai laikraštis galėsiąs pasinuo šiųjų ir prisidėjo prie klerikarodyti nevėliaus rugsėjo mėnelų, "paš kuriuos jisai dabar l>enc sio. Blaivininkų seime nutarta
yra tvirčiausiu .šulu.
pradėti laikraštį leisti,
įsteigtame

Valaitis,

jei

čampionu.

Dr.

Tačiau-

Naujos

apysakos

laikraštis, neužginčy- reikšmė musų gyvenime

yra

zero.

damas, kad tie reikalai paliečia vi- Net daugiau: naujai tveriamos
vis
l'raeito sus lietuvius ir, reiškia, yra jiems draugijos kartais atima iš jau
Straipsnio autorius.
"Lietuvos" numerio apžvalgoje bendri, sako, kad tie patįs reika- veikiančiųjų apšvietos draugijų
buvo paminėta apie straipsnį, til- lai yra ir pas kitų tautybių žmo- dalį narių, Ir tuom šios naujosios
vertimas. p«sį
laikraštyje "Philadelphia nes ir kad jie yra ne kaipo lietu- draugijos yra het kenksmingos

Rutkauskas kitiems tą
prideranti atskalūno vardą

stengtasi įteikti.

liarių.

ateiviai

jam

Siame "Lietuvos" numeryje pra- Record."
Šį straipsnį męs pri- vių, bet kaipo neturtingų, nemo- mums.
dedama spausdinti vertimas gar- skyrėme prie geriausiųjų, kokius kytų žmonių reikalai.
Šias naujas diraugijas pagimdo
Tame ir bėda, kad Amerikos ne kaš kitas, kaip tiktai suaštrėję
saus
francuzų rašytojo Julės mums teko matyti amerikonišVerne'o (tark: Žul Vern'o) apy- koje spaudoje apie Lietuvą ir lie- lietuviai savo milžiniškoje daugu- musų sriovių santikiai. Šie sriosakos. j lite s Verne'o vardas yra tuvius, tačiaus pažymėjome, kad moje yra neturtingi ir nemokyti. vininiai santikiai pas mus tolivienas tų, kurie žinomi visam pa- to straipsnio autoriaus męs ne- Aplinkybė, kad ir pas kai-kurias -gražu nėra normai iškaiš, tokiais,
sauliui. Jisai yra pagarsėjęs ro- žinome, kadangi straipsnis ne- kitas tautybes panašiai yra, nieko kokiais jie turėtų buti, ir tasai
manais, kurie užima savitą vietą buvo pažymėtas autoriaus var- nereiškia. Čia klausimas ėjo apie nenormališkumas apsireiškia, tarp
tai, ar lietuviams jie bendri. Pas kit-ko, šių naujų apšvietos drauvisoje dailiojoje literatūroje. Tžy- du.
Viena
miausia jojo romanų ypatybė yra
mūsų
skaitytojų pri- kitas tautybes tų pačių reikalų ga- gijų dygimu.
mokslo žinių bei faktų ioinimas siuntė mums laiškelį su to sekre- li buti arba nebūti,—tas nesvarbu
Pirmąją apšvietos draugija
romano intrigon. Skaitytojas Verne to išaiškinimu.
Laiškelyje rašo- pakeltame klausime. Atkartojame, Amerikoje—ir draugija, daug pa-

uždavinys

steigti

Pirminis žmogus
šiam kuodaugiausiai maitinimo
punktų
užmuštųjų gy
sutvertas "Dar- ir
vulių
mėsą užlaikydavo nuo
Tuo
tikslu
susikalarbatinių.
puvi
mo jąją
bas," kųrisai turėjo panašius su bėta su Rusijos
džiovindamas. Panašiu
Miestų Sąjunga
Ibudu egyptėnai
TMD. tikslus, 'tiktai buvo so- ir kartu su
jos pagelba steigiama
užlaikydavo sav<.
cialistu rankose. Bet ir "Darbas" keliolika
Kauno
gubernijoj. numirėlių lavonus. Arti prie džio
vinimo savo veikme stovi
nedirbo, ir dabar, jam pasimirus, Draugija
orpunktams
rukinimai
socialistai tveria naują draugiją.
būdas, kurisai ir daganizuoti skiria iš savo kasos
Ibar dar yra
Klerikalai irgi turi susitvėrę 15,000
tuos
skolos Rateli."
rateliui, likosi

Nepavykus

I—užlaikymo

savą "spaudos
tikslai vra toki

rublių, Sąjunga gi

lašiniams

draugiją,"

kurios punktus išlaiko.
kain ir TMD..
Vadinsis jie

kinimo

vartojamas žuvims,

ir t. t.

veikmė

Antiseptiška

ru-

priklauso nuo kreozoto ir
tiktai su partyviškumo pamušalu. gijos vardu
kitų chemiškų sutaisų, kuAtsižvelgiant į visą tai, nega- jungos maitinimo punktais." Su- rios pasidaro iš degančio medžio.
lima nepasakyti keletos žodžiu valkų gubernijoj ir
Vilniuje, kur rvnKstyviausiu bitdu balzamuoti
apie tokį dalykų stovį. TMD. daugybe pabėgėlių yra apsigy- kuną buvo išdžiovinti jįjį ir
pasyra sena ir gerai žinoma musų venę, nuolatinis mūsų to&e vieto- kui išplauti jįjį tam
sutaitikroje
visuomenei draugija. Taip Lie- se įgaliotinis p.
Juozapas Pode- soje. \ eliaus pradėta išiminėti vidurius.
tuvai anais priespaudos- ir perse- ris steigia arbatines,
Kūnas bučiavo
kepyklas,
išplaunalieAmerikos
kiojimu metu, taip
valgyklas; kur negalima įsteigti mas kedro aliejum, ir į plyšius įliedavo aliejaus,
tuviams šioji draugija yra daug, pastovių viršminėtų
įstaigų, ten
sakų arba gumo.
labai daug pasidarbavusi. Ir ta- steigiamos kilnojamos arbatinės Dar vėliaus pradėta
kitokios medsai josios darbas niekuomet netu- ir valgyklos.
Musų skyriai, pa- žiagos vartoti įliejimui.
rėjo užpakalyje savęs kokio nors duodami sąmatas, reikalauja neSenovės assyrieeiai.
grekai ir
kito tikslo, kaip tiktai tyrą lietuvių atbūtiniems reikalams
romėnai
savo numirėliu
po 4—5
kunus užapšvietą. Šioji draugija gimė ne tūkstančius savaitei. Taip kad laikydavo meduje. Apie tai r.
partyviškais tikslais, bet prakilniu viso Draugijos veikimo sąmata dama nurodymu senovės raštuose
troškimu pagelbėti tamsesniems lie- mėnesiui sieką trijų šimtų tūk- Romos gydytojai,
kaip galima spręstuviams išsiveržti platesnin apšvies- stančių rublių. Iš Tatjanos Ko- ti iš tų laikų
rašytojų
r?*tų. žaiztesnin pasaulin. TMD. nešė lietu- miteto gauname kas mėnuo 50 doms vartodavo
vyną, actą ir kai
viams tyrą, sveiką apšvietą. Tą ji tūkstančių rublių, kitus gi tu- kinę žemę.
Jarė pirmiaus, tą pat daro ir dabar. rime patįs surasti. Sio mėnesio
Einant artyn prie
musų amžiaus
Niekas negali nurodyti jokios tam- 21 d. b a.o atsilankęs musų Drau- vienuoliktame
amžiuje užtinkame
sos dėmės šios
draugijos praeityje. gijos įstaigose Tatjanos Komite- arabus aprišant žaizdas vilnonėmis
Nežiūrint iniršusių partizantų pas- to Pirmininkas, senatorius Neid- paduškaitėmis, pamirkintomis
roišnešė gerą.
žių aliejuje, kurisai kartais būdatangų, jinai niekuomet nebuvo pur- gardtas. Įspūdį
1
d.
šaukiame visuotinį vo
Liepos
vu aptaškyta.
sumaišomas su stipriu vynu.
susirinkimą amatų prieglaudos. Tryliktame
amžiuje tarp gydyJeigu męs turime kokią nors drau- Turime
suderėję žemės plotą ir tojų buvo
išsiplatinusi nuomonė
giją, kuri rūpinasi tyrą lietuvių namus už
17 tūkstančių rublių kad žaizdos
užgijimui būtinai reiapšviesta, tai tokią draugiją męs pabėgėlių vaikams,
amatų mokad joje
kalinga,
turime Tėvynės Mylėtojų Draugirodytųsi pūlių
kyklai ir prieglaudai steigti. Be
Tų laikų gydytojas Theodoric tajoje. Jeigu męs norime vietos ir visuotino susirinkimo
negalima čiaus
persiskyrė su taia visų priimpriemonės, iš kur ir kuria norime nuosavybės įgyti.
ta nuomone.
Jisai sakė, kad pūsuteikti savo vientaučiams daugiau
Po susirinkimui vėl Tamstai
liai žaizdoje esą visai
ipšvietos, rengti skaistesnį rytojų parašysiu. Rašysiu kas savaitė,
nereikalingi
ir jie tiktai
trukdą žaizdos užgijilietuviams, tai tą męs randame šio- jei tik įsigalėsiu. Darbo turime
je draugijoje. Visi, kuriems rupi iki ausų ir vis jo daugiau dar mą.( Todėlei jisai prašalindavo i*
žaizdos visa svetima, kas
ne partizantiški tikslai,
joje pabet musų atsiranda.
Malonu dirbti, kad
Isirodvdavo, išplaudavo žaizdą vyliaudiefs ateitis, kurie patįs nori d^u- visuomenė pradeda tą darbą
pri- nu ir
suvesdavo žaizdos kraštu:
*iau apšvietos įgyti ir prisidėti prie pažinti naudingu ir
reikalingu. krūvon.
visai neaprišdave
savo brolių mokinimo, tie vietą ga- Persikėlėm į kitą
butą—čia pat— žaizdos. Jisai
Šisai gydytojas todėle
li rasti TMD.
priešais pačtą Didžioji gatvė
yra minimas, kadangi ii^ai save
Pas mus apšvietos klausimas 30—2, aną butą palikdami skymintim buvo vienas i>
į
riui.
pirmutinių
yra nesutvarkytas.
Jįjį galima gckurie prisiartino prie
Tuom kartu su Diev!
dabartinioje
riaus pastatyti pagelba tokios drauVisi Komiteto nariai siunčia antiseptikos supratimo (bent pačio?
gijos, kokia yra TMD. Lietuviams
minties pamate).
reikia ne partijų pažinimo pirmoje Tamstai labų dienų.
\ enaus vienas
Tariu pagalbos žodį,
gydytojas, kurivietoje, bet apšvietos, kuri nebūtų
sai prie žaizdų aprišimo vartodavo
Kun.
Dogelis.
jokia varsa nudažyta. Kitokioje
alkoholi, priėjo prie pripažinimo,
ipšvietoje lietuviai vargu gali tikėkad yra kokia tai žaizdai "kenknat.

"Lietuvių DrauRusijos Miestų Są-

—

Lis susilaukti ką nors gero.
Vien augindami ir plėtodami

K. Ašmis.

Kraujo Užnuodijimas ir Kova

IMD., męs galime tikėtis nuveikti
ką nors rimto ir naudingo mušu

Prieš Tai.

visuomenei. Mano nuomonė yra, kad
iuo TMD. bus didesnė ir tvirčiaus
apglobusi mūsų visuomenę, tai juo

(Pagal prof.

D.

sminga

iš

šešioliktame amžiuje gydytojas \Vurtz rašė, kad oro jtaka

j žaizdą

Sommerville)

kombinacija, įnešama

oro."

yra

pavojinga,

ir todėl

ji-

sai

patarė kaip galint greičiaus
aprišti žaizdą taip, kad oras iš

Žodis "antiseptika" paeina iš gre- niekur jos negalėtu pasiekti. Šilabjaus męs galime tikėtis geriaus kų kalbos. "Septikus" graikiškai sai gydytojas tokiu budu išreiškia
sutvarkyti savo apšvietos reikalus. reiškia puvimu; "anti" reiškia mint j, kuri savo pamate yra ta paReikia tiktai, kad męs visi atkreip- "prieš." Taipgi,
verčiant, taip ti, ką trimi šimtmečiais vėliaus gartume daugiau atydos į šią draugi- sakant, tą žodį raidė raidėn,
Tuotn pamęs susis Listeris mokino.
ją. Jinai yra svarbi nevien tiktai gauname žodį
"prieš-puvimas." čiu maž-daug laiku jau ir kiti gyjosios nariams, kurie gauna iš jo- Taigi žodis "antiseptika" reiškia dytojai pradėjo tyrinėti, kokią jtasios kasmet knygų pluoštą. TMD. tuos daiktus, kurie yra naudojami ka j žaizdas daro oras. Gydytoturi giliai visuomenišką reikšmę, puvimo tame ir kraujo puvime su- jas Goiffon priėjo prie nuomonės,
kad užkrėtimas ateina žaizdon išapeinančią kiekvieną iš musų. Rei- laikymui.
kia tiktai akyviaus įsižiūrėti ir tai
Kadangi kraujo, kaip ir visa ko lauko ir kad jįjį atneša vabalai.
Senas TMD. Naris. kito puvimą pagimdo tam tikri ma- Kad tam pavojui kelią užkirtus, jipamatyti.
ži gyvūnėliai, bakterijomis vadina- sai ragino pagaminti koki
nors
mi. tai kova prieš puvimą ištikrųju vaistą, kurisai išnaikintu nuodu
reiškia kovą prieš tuos mažutėliu veiksmę. Tokiu budu jisai tartum
gyvunėlius-bakterijas. Visus tokius išpranašavo tai. ką pusantro šimto
daiktus, kurie užmuša bakterijas, metų vėliaus atliko mokslininkas
gydytojai vadina "dizinfektantais." Pasteur.
Ankstyviausiose istorijos dienose Apie vidurj aštuonioliktojo šimtPonas Šimkus, 'Lietuvių Draugijos' atstovas, gavo sekantį laiš-- ir, be abejonės, dar prieš istorijoj mečio moteris d'Arronville parašė
ką nuo tos Draugijos sekreto- gadynę, taigi tais laikais, apie ku- veikalą, kuriame jinai svarstė, kas
riuos mums istorija nieko nesako, p.iskubina ir kas užkerta kelią krauriaus:
žmonės visokiais {manomais budais jo puvimui. Šioji moteris, būdaGerbiamasis!
stengėsi apgalėti kraujo puvimą. ma taipogi ir

Pranešimas Iš
Lietuvos.

!

tyrinėtoja, apreiškė
didelj moksliškumą savo tyrižinios, kad Tamstai pavyko pa- j dus. Matomai, žmonės ėmė pavyz- nėjimo biuluose. Tarp kit-ko, jigaliaus pasiekti Ameriką. Tam-j dį iš bitės. Kuomet bičių avilin nai paskirstė puvimą sulaikančius
stos laišką birželio 8 d. (tur buti įlenda straigė, tai bitės visiškai ap- daiktus
j dvi rųši. Vėliaus josios
ir
medum
st.
darbai
taipnaujojo
Red.) rašytą, gav>fne Hpina josios kaušą
daug prigelbėjo prie pilnesbirželio 29 d. pačiame šv. Petre. gi vašku užkemša jai gerklę. Kuo- nės šviesos metimo ant tyrinėjimu
Komitetas, perskaitęs jį, išreiškė met trandįs įsiveržia į avilį, tai apie puvimą.
Tamstai padčkos žodžius už triu-i bitės užmuša jasias ir jųjų kunus
(Cus Daugiau)
Dideliu

džiaugsmu

susilaukėm

Išsiplatinusia priemone

buvo

me-

gan

Julės

Verne.

VĖLIAVOS AKIVAIZDOJE.
Lietuvių

kalbon vertė A.
SKYRIUS

Sveikatos

Jakunas.

I.

Namas.

I.ir/.t-l'o [5 d. 189.. perdėtinis įstaigos ''Sveikatos Namas" gavo švarią vizitinę kortelę, ant kurios be jokiu papuošimu ar padabinimų stovėjo
vardas:
GRAFAS D'ARTIGAS.

Kaip tik ministeris žvilgterėjo j vardą, jisai
puikiai suprato, kame yra tasai reikalas ir
sąlygos bus prie jojo prikergtos, ir pasimatymas (
buvo hc jokio svyravimo suteiktas.
į
Tarno Roclio garsingumas ištikruj u buvo to
ki-. ka<l ministeris negalėjo svyruoti kasliuk joj->
priėmimo ir išklausymo tų reikalų, kuriuos pastarasai norėjo su ministeriu apkalbėti.
673- Kokia knyga- pasaulyje yra kad, niekeno neprižiūrimi, tie laikTanias Roclias buvo išradėju—geniališku išra- didžiausia? Xe tiktai didžiaus.is rodžiai
galį bc perstojimo eiti tris
dėju. Keli svarbus išradimai suteikė jam pasau- žodynas, bet i rj; didžiausioj i knyga metus laiko. Šie laikrodžiai
yra
lyje garsingumą. Aėiu jam, dalykai, kurie pir- pasaulyje yra šiai< metais baigiama varomi elektriška
kurios
baterija,
miaus buvo neišrišami ir turėjo tiktai grynos teo- paminti Anglijoj,
priemiestyje ()x- gali užtekti iki trijų metų. Patsai
rijos reikšmę, likosi praktiškai jvykdinti. Jisai už- fordo, kuriame yra vienas žymiau- hikrodis niekuom nesiskiria nuo kiėmė žymią vietą pirmose mokslininkų eilėse. To- i n u
j pasaulio universitetu. Tosios tų: jojo mechanimzas yra toksai
liaus bus pamatyta, kaip rūpestis, prigavimai, paknygos padarymas užėmė 58 me- pat, kaip ir-* visuose paprastuose
juoka ir pašiepimai, kuriais spauda jįjį užpuolė, pri- tus. Pati knyga vadinasi "Ne\v laikrodžiuose.
Elektriškoji prievedė prie beprotystės, reikalavusios jojo uždarymo
Knglisli Dictionary" (Naujasai laikrodžio sprenžiną užsukti. Vis"Sveikatos Name."
Angliškas Žodynas). Sumanymas kas taip sutaisyta, kad elektriškoji
Vėliausias jojo išradimas karės srytyje vadino- ruošti šj žodyną kilo dar 1857 me- prietaisu veikia tiktai
tol, kol sprensi Roclio Fulguratorium. šisai aparatas, jeigu ti- tais.
I Vi ruošimo darbe ėmė daly- žiną nėra užtektinai užsukta.
Kuokėti Rocluti, Jurėjo tokią pirmenybę, sulyginant su vumą eilė garsingiausiųjų pasaulio met
jinai yra užsukta, tai pati savisais kitais, kad valstija, kuri įgytų jiji, taptų pilnu mokslininku. Darba vedė, tai vra, vim
elektriškoji prietaisa paliauja
viešpačiu, ant žemės ir jūrių.
žodyną redagavo, Sir James Augus- veikusi.
Užsukama laikrodžio
Apverktini sunkumai, su kuriais susiduria iš- tus Henry Murray, kurisai mirė sprenžiną paprastai yra kas pusradėjai sąryšyje su savo išradimais, yra tiktai per- šių metų liepos mėnesyje, gali sa- trečios valandos. Kuomet laikrodis
gerai žinomi, ypatingai kuomet norima, kad išradi- kyti, pilnai užbaigęs visą priruo- yra paleidžiamas, tai nieko prie
mą priimtų valdžios komisijos. Kaslink Tarno Ro- šiamąjį darbą.
Žodyne yra suvrš jojo nereikia daryti, kol ncišsibaicbo, tai galima tiktai pasakyti, kad, kaip ir daugu- 300,000 žodžių išaiškinta. Išaiški- gia baterija, kuri
paprastai, kaip
moje atsitikimų su jojo pirmatakunais, jo reikala- nimų paduota arti 6,000,000. Žo- augščiaus minėta, gali buti gera
vimai buvo perdideli.
Už savo išradimą jisai no- dyne sudėta, taip sakant, visa an- trims metams.
Šios rūšies laikrėjo tokios milžiniškos kainos, kad negalima buvo glų kalba. Net ir žodžiai, kurie rodžių įtaisyta Paryžiaus strytkavisiškai derėtis su juo.
dabar nevartojami, kaipo pasenę, riuose, ir
sakoma, kad nežiūrint
yra sudėti. Dėlei anglų kalbos ra- visų sutrenkimų ir drebėjimų, kubuvo
todėl—ir
tai
reikia
Taip
apie
nepamiršti
kuri skiriasi nuo tarimo budo, riuos laikrodžiams reikia
—kad sąryšyje su pirmestiiais jojo išradimais, kurie šybos,
strytkat. y., žodis tariasi vienaip, o rašosi riuose
panešti, jie, laikrodžiai, gebuvo kuopasekmingiausi, patsai išradėjas likosi kuokurie žo- rai einą. Tokios elektriškos
prielabjausiai nuskriaustas. Negaudamas jokio pelno, kitaip, žodyno rengėjai,
kiekvienas žo- taisos galima
kaip
dyne
pažymėjo,
kurio jisai pilnai galėjo tikėtis, jisai pasidarė pikpridėti prie bile kodis turi tartis, turėjo daug bėdos, kio
laikrodžio, ir jisai taippat ga.
tas.
Jojo neužsitikėjimas kitais išaugo, jisai prakol jie sužinojo, koksai tarimas yra
lėtų eiti tol, kol išsibaigtų elektros
dėjo slėpti viską, ką jisai žinojo, statė sąlygas, kutaria
nevisi
(mat,
teisingas
anglai
baterija.
riu, rasi, negalima buvo išpildyti, norėjo, kad gryžodžius vienaip, ir kartais ištarimas
l£J L-J
ną jojo žodį priimtu kaipo užtektiną užtikrinimą ir
reikėdaKartais
griežtai
skinasi).
reikalavo tokių didelių pinigų iškalno, prieš dari.it
676. Kur vienas žmogus gali
bandymus, kad niekas negalėjo su juom sulygti. vo j ieškoti abejotino ištarimo žod- iškasti 15,000 tonų "auksinės že
žių '"nukalėjų," o imant omenin
mės" į dieną? Jeigu kas nors
Pirmiausiai jisai pasiūlė savo fulguratorių
skaitlių angliškai kalbančiųjų (apie tau
pasakytų, kad yra žmogus, kuPrancūzijai ir komisijai, kuri buvo paskirta ištyri- 130,000,000 žmonių), galima surisai
kasdien gali iškasti 15.000 svamui, jisai išdėstė, kame yra jojo išradimas. Pulguprasti, kad toksai j ieškojimas yra
ru
ratorius buvo tam tikros rūšies mašina, kuri pali be
žemės, tai tu. atsakytum, kad
galo sunkus. Nežiūrint to, žosave varė, buvo keisto
sudėjimo ir pripildyta nau- dyno redaktoriai nekartą, net ir ra- žmogus, apie tokius dalykus kaljai išrasta sprogstančia medžiaga, kuri galėjo buti dę kokio nors žodžio "tėvą," nieko bantis, sapnuoja ar klejoja. Ką
išsprogdinta tiktai su pagelba deflagratoriaus (de- nepesdavo, nes nei jisai, to žodžio pasakysi, jeigu papasakos tau apie
kurisai viena diena iškasa
gintuvo), kas taipgi buvo nauju dalyku.
"nukalėjas," nežinodavo, kaip jojo žmogų,
15,000
žemės ir tai iš upės
tonų
reikia
tarti.
Mat,
Kuomet šioji mašina sprogtų, nežiūrint, kokiu nukaltąjį žodį
ir ne prastos žemės, bet todugno,
bet
ištatai
budu jinai nebūtų pasiųsta pirmyn, ir nežiūrint to, žodį
parašydavo,
jojo
kad jinai nepataikintų j daiktą, j kurj jinai taiko- rimo budą palikdavo kalbininkams. kios, kurioje aukso fandasi?
Suprantama, vien špatu, be joBet visos bėdos galop pergalėta,
ma, bile tik butų kelių šimtų mastų atstu nuo to
kių
prietaisių, panašaus dalyko 'neir
neužilgo tasai žodynas bus skaidaikto, tos mašinos veikmė į orą butų taip baisi,
galima
padaryti. Bet net ir su makad bile koksai daiktas, karės laivas arba plaukio- tytojų rankose.
toksai daugumas iššinų
pagelba,
□SO
janti baterija, dvylikos tūkstančių ketvirtainių maskasamos
žemės
yra nepaprastas ir
tų plote, butų sutrinta i dulkes. Principas buvo tas
674. Kur yra miestas po žeme?
kur
nors
kitur užtiktinas.
vargu
ir
Zalinsko išrastame pneumatiškame šau- Netoli nuo Krakovo, prie kurio dar
pats, ką
KaliforniVietelėje
Marysville,
tuve, su kuriuom tais laikais jau buvo daryta ban- taip nesenai rusai buvo prisigrūdę
jos
valstijoje,
yra
įtaisytas semtudymų, tačiauš čia pasekmės buvo bent šimtą kar- ir gręsė pavojum vokiečių Silezis

Apačioje vardo,

parašytas sekantis

kortelė-

k:»mpc, paišeliu

antrašas:

"Ant škunerio fc.bba, apsistojusio
Nevv-Berne, Pamlico Pratakoje.
Sostine

dešimts
Aalsti ja

Siaurinės

yra

žymus

aut

jkaro prie

Karolinos—vienos keturias-

keturių valstijų,
>

buvo

tais laikais sudariusių Su v.
miestas
Raleigh, kwrisai
mylių giliaus val-

apie šimtas penkiasdešimts
šisai
stijoje. Ačiu savo centraliam padėjimui,
nes tosostine,
miestas tapo valstijos L<fgisliaturos
arba
je valstijoje yra miestų, kurie yra jam lygus
ir pranet ir didesni už jiji >avo svarba prekybos
stou

monė-.

atžvilgiu, kaip tai: \Yilmington, Cbarlotte,

Tarl'ayetteville, F.denton, VVasliington, Salisbury,
miesPastarasai
borougli, Halitax ir Xe\v-Berne.

Pamguli prie įtakos upės Xeuse, kuri teka į
dideli
ežerą,
apsaugotą
jūrių
lico pertaką, panašią į
iš Karolinos pakraščio
gamtos supila, susidedančia
salų ir salelių.
tas

"S\eikatos Namo"

perdėtinis

niekuomet nebutoji kortelė buvo

galėjęs įsivaikinti, kodėj jam
pasiusta, jeigu prie josios nebūtų buvę prikergto
raitelio, kuriame grafa., d'Artigas prašė leidimo aplankyti įstaigą. Tariamasai grafas turėjo vilt], kad
jojo prašymas bus išpildytas, ir pranešė, kad jisai,
"Ebbos" kapitono Spade lydimas, atvyksiąs po pietų

tų.

I—I

aplankyti garsią gydyklą, kurioje
buvo pilnai
gyveno Suv. Valstijų turtuoliai ligoniai,
buvo
svetimtaučiu.
suprantamas, kadangi grafas
Kiti, kurie neturėjo taip išdidžiai skambančio vardo, kaip kad grafas d'Artigas, nesigailėjo pagyrimų
įstaigos perdėtiniui. Pa>tarasai todėl pasiskubino
duoti reikalaujamąjį leidimą ir prikergė, kad jam
butų garbė atidaryti savo įstaigos duris grafui
d'Artigasui.
"Sveikatos Namas," kurisai turėjo parinktą
tarnautojų štabą ir kuriame prigelbėdavo garsingiausieji gydytojai, buvo privatiška įstaiga. Neprigulminga nuo ligonbučių ir elgėtnamių, bet būdama valstijos priežiūroje, jinai teikė visus patogumu
ir smagumus, koki būtinai reikalingi įstaigose,
kurios yra paskirtos turtingų klientų priėmimui.
Butų buvę sunku rasti smagesnę vietą, negu
toji, kurioj buvo ""Sveikatos Namas." Ant kalvos
šono tęsėsi dviejų šimtų akrų parkas, nusodintas
puikias augalais, koki auga šioje Šiaurių Amerikos
dalyje, kuri stovi toje pačioje platumoje, ką ir Kanarų be Madeiros salos. Parko gale gulėjo plati
Jojo

noras

įtaka upės Neuse, kurią vėdino Pamlico Pertakos
vėjeliai ir vėjai, kurie putė nuo jūrių, is anapus pa-

,

Jisai sveria 2,000 tonų ir kaš$360,000. Šio semtuvo patuoja
stovi
kaip sykis toje srytyje,
Tatai, jeigu Tarno Rocho išradimas turėjo to- Jisai
kraščio salų tinklo.
kame yra druskos kasyklos. Apa- gelba iš 70 pėdų gilumos po vantai jisai užtikrino jojo prigimtai šaliai
deniu iškasama 15,000 tonų žemės,
"Sveikatos Namas," kuriame puikiose liygie- kią galybę,
čioje šio miesto yra kitas miestas,
ir
Bet ar
tu

didesnės.

jai,

išraatsigynimo viršenybę.
niškose sąlygose buvo prižiūrimi turtingi ligoniai, užpuolimo
nežiūrint to, kad bandymai su
dėjas
neperdeda,
skiriamas
buvo daugiau
chroniškųjų ligų gydymui;
kitais jojo padarytais išradimais parodė, kad jie yra
taciaus valdyba neatsisakydavo priimti ir ligonius,
kokiais jisai juos perstatė? Tą galėjo pasergančius proto ligomis, jeigu pastarosios tiktai tokiais,
vien
rodyti
bandymai, ir čia kaip sykis prasideda
nebuvo neišgydomos.
Rochas
painiava.
nenorėjo daryti bandymų, kol
Tokiu tat budu atsitiko—aplinkybė, kari tuneužmokėta
kuriais jisai kainavo savo fulmilionų,
rėjo pritraukti nemažai atydos į "Sveikatos Namą" ornratoriu.
ir kuri, rasi, buvo grafo d'Artigaso atsilankymo
Tikrai žinoma, kad jojo prote įvyko tam tikra
priežastim—kad ypata, garsinga visame pasaulyje,

yra miestelis vardu Wieliczka.

kurisai bene bus

įdomiausiu

tikrai žino.

tu, kokį žmonija
miesto nepaprastumas

jisai visas yra
požeminis miestas
kad

mylios ilgumo
lios

yra
po žeme.

turi

mies-

Šio
tame,

Šisai

pustrečios

ir suvirs

trečdalį myJisai yra pastatytas

platumo.
didžiausioje pasaulio druskos kasykloje. Šio miesto nepaprastumas
buvo tenai laikoma snecialėje priežiūroje.
nelygsvara. Buvo jaučiama, kad jojo prote kas tai yra dar tame, kad
jisai susideda
Šiaja ypata'buvo francuzas vardu Tarnas Rochas, dedasi, kas laipsniškai gali privesti prie aiškios be- iš
Išviso yra septyni
kelių
augštų.
keturiasdešimts penkių metu amžiaus. Jisai ne- protystės. Jokia valdžia negalėjo tartis su juom
augštai, ir žemiausis yra apie tuksabejotinai sirgo kokia tai proto liga, tačiaus proto tomis sąlygomis, kurias jisai statė.
lantyje pėdų žemiaus žemės pavirligų gydytojai pripažino, kad jisai nėra nustojęs
Prancūzų komisija buvo priversta pertraukti šiaus. Nuo žemės paviršiaus j jį
mąstymo galės. Buvo tiktai peraišku, kad jisai yra visas tarybas su juom, ir laikraščiai, net stovintieji
galima ineiti dvyliką kelių—'šaftų.'
netekęs -upratimo api«: dalykus, kurie rišasi su kas-Į Radikalėje Opozicijoje, turėjo pripažinti, kad sunku
Įvairus augštai.yra sujungti tarp
dieniniu gyvenimu; tačiaus kaslink dalykų, kurie
nors
su tuom reikalu.
ką

padaryti

savęs

laiptais (trepais),

vas.

Kas-žin kuris geriaus "išaiškino": ar Dr. Rutkauskas savo

nenorėjo, kad butų perkelta, ti
dėlto, kad draugijos prezidentas
laišką apie p. Šimkų "Tėvynėj," išsireiškė, jog jatn draugija tuar p. Grigaitis
apie Tautos ben- rės atlyginti už jo pasidarbavidrus reikalus "Naujienose?"
mą apie $25.00, bet to nėra ko
X==X
paisyti. Minėtoji vieta priklauA 111 gatvės k a m p o
J o- so miestui, ir vietinės draugijos
11 a s
P c t r u i (Išgirsta): "Nau- gauna
vietos
savo
susirinkijicno.s"—tai man laikraštis! Ant mams veltui. Ten
jau kelios
visko atsako.
Kas joms žodį, teatrališkos
kuopos naudojasi
tai jos jam atgal
kaip iš kulka- vieta kas savaitę, ir parkuėio
svaidžio: pu-pu-pu-pu-pu!...
valdvba tik 11 >ri, kad ten lan—■*
Et, nei jau taip gerai, nei kytųsi
kuodau^ausia žmonių.
Ana
ką!...

visgi negali Prezidentui
ti

u>-

nariai

gali padėkavo-

jo pasidarbavimą.

Draugijos, jeigu jus nesnaustų,
kreiptųsi su prašymu j miesJurgis Spurgis.
tą. galėtų gauti mitingams laiX=X
kyti vakarais ir nedėldieninis
"Kaip
praturtėsi me
sako
viešasias mokyklas.
Apie šitą
"Naujienų" vyriausybė—tai ir
reikalą jau yra pakeltas balsas,
męs netalpinsime
liumbugieriškų tik reik daugiaus
klabinimo, o
Jaktarų apskelbimų." O, šventr/
karčiaminė
nupuls
ir bus
politika
(ii aš maniau, kad
Jackau1
duota žmonėms naudot savo
"Naujienos" leidžiama idėjai.
kalams žmonių pastatytas mokykSpurgutis. las.
S Dauk. Dr-jos Karys.

stebuklingų

daktarų apgarsini-

mus...

bet

—

'■

LAIŠKAS Į

REDAKCIJĄ.

Cierb. "Lietuvos"

Pereitame

Redakcija!

"Lietuvos"

nunie-

Iš "Birutės" veikimo.
Praeitą
pėtnvčią "Birutės" draugija pra-

rvj buvote atsiliepę j "Naujienų" dėjo ruošimąsi prie šios žiemos seužmetimą bei užklausimą apie zono. Nors gerokas jaunimo bū"bendrus tautos reikalus." Ma- relis susirinko, tačiaus choro bantote, kokj iš j u gavote atsaky- dymo nedaryta, ir laiką pašvęsta
mą, ir todėl bent aš manau, kad aptarimui reikalu, surištų su atePo pasikalbėsu
tokiais išsigimėliais neverta nančiuoju sezonu.
ir pasitarimo, nutarta šią žiejimo
tai
nei
apie
kalbėti, nes jie iš-

du dideliu veikalu, būPetrausko
operetę "UžburJų nepertikrinsit,
prie
tikro pozityvio darbo jie neina, tas Kunigaikštis" ir Sosnauskio
tik griebiasi prie vpatos.
Ne- kantatą "Broliai." Apart to, žadavirta nieko su išgamomis kalbėti ma dar- pakartoti, jeigu butų laiko
ir progos, "Birutę" arba "Kamictpie tautos reikalus. Tik keista,
kam dar jie mušu lietuvišką kal- narėtj ir Malūnininką." Susirinkime tarp kita-ko kalbėtasi apie
sabą vartoja, kam

sižada viso to, kas rišama
ta.

su tau- mą

nes

pastatyti

tent:

nespausdina
tarptautine drabužių suvienodinimą arbą unikalba?
Jie giria vokiečių žy- formos įsteigimą visiems "Birutės" choro nariams. Tuom reikabet
gius,
tegul prisižiūri, kas vokiečiams tą energiją, ir vienybę lu rūpintis išrinkta komisija iš trijų ypatų. Kalbėtasi taipgi apie
duoda: ar ne patriotizmas?
tai. kad choro dalyvams reikią geKristopas Daugkentis.
riau susipažinti su muzika, gaidomis, kvėpavimu ir kitais prie giedojimo
reikalingais
dalykais.
Tuom tikslu pati "Birutė" žada
lavinti savo narius, pasamdvdama
iždo lėšitnis
Sim. Daukanto Draugija. Pe- mokytoją, draugijos
su tuom žaapmokamą.
'Sąryšyje
reitą nedėldienj Simano Daukan- dama
reikalavimus
nuo naupakelti
to Draugija turėjo savo susirinjai įstoj ančių jų į chorą. Žadama
kimą, atvirutėmis sukvietus vireikalauti iš kiekvieno naujai įssus narius.
Draugija visados tukad jisai pažintų gairėdavo susirinkimus pirmą mė- tojančiojo,
das ir turėtų nuovokos apie munesio nedėldienj, tai susirinkimui
\-o

"Naujienų"

kokia

VIETINES ŽINIOS,

išpuolė rugsėjo

5

zika. Sio mėnesio AO d. prasidės
jinai tikrosios ''Birutės"
choro repetipikniką
cijos.
Tą pačią dieną bus pradėta
dar-

bet

d.,

šitą nedėldienj turės
Leafy Grove, p. Blinstrupo
ruoštis ir prie rengiamųjų vakarų.
že. Todėl susirinkimas perkelta.
Vieta repeticijoms senoji, būtent:
kurioje randasi aukso. Iškasus že- \part kitų nutarimu, liečiančių
Mark \Yhite Square Parkntyje
me, auksas yra tam tikru budu iš- ridurinj draugijos gyvenimą, paPradžia lygiai aštuoniose.
imamas iš iškastosios žemės. Šj žymėtina vienas padarytas svarsemtuvą varo elektrikinė mašina, aus žingsnis: dauguma narių nuPaskaita. TMD. 28-tą kuopa
turinti 400 arklių jiegą. Išviso prie balsavo išsikelti iš karčiaminės
mašinos dirba trįs darbininkai. 'svetainės" j Mark \Vhite Square turėjo paskaitą nugpjučio 24 d.
Tačiaus pati mašina yra taip gerai svetainę, kurią draugija, savo Meldažio svetainėj. Apie trissutaisyta, kad josios visą ėjimą pri- irežidento pasidarbavimu, gauna, dešimts ypatų klausėsi, p.
Sekantis Sim. Rimkai pasakojant apie jaunimą.
žiūri tiktai vienas darbininkas (kiti r prie to dykfii.
Daukanto
du yra prie kitokio darbo užimti).;
Draugijos susirink i- Prelegentas savo kalboje plačiai
nas
bus
sušauktas per atvi- išdėstinėjo jaunuomonės dvasios
jau
Šioji vieno žmogaus prižiūrima ma•utes
į
naują vietą, taigi j Mark skirtingumą tarp dabartinių laišina ir iškasa augščiaus minėtąja
^Vliite
Sąuare, prie Ilalsted ir j kų ir musų tėvų laikų. Pag;.dauguma žemės j vieną dieną.
Kai-kurie nariai liaus p. Rimka kalbėjo apie jaup-tos gatvių.
j
KLAUSIMAI.

kurie yra

jojo genijaus veikimo, jisai buvo pilnai
Atsižvelgiant į Tamo Roclio proto stovį, nie677. Kokios tvirtoves pasauiš druskinio akmens. Šiasveikas—faktas, kurisai rodo, kaip teisinga yra kas nebus nustebintas tuom, kad patriotizmo styga padaryti
me mieste-yra koplyčių, geležinke- lyje yra stipriausios?
nuomonė, kad genijus ir beprotystė yra dažnai ar- laipsniškai silpnėjo jame, kol nepaliovė visai dre678. Kur yra didžiausia pasaulis, geležinkelio stotis, kambaris
timai tarp savęs surišti. Kituose reikaluose jisai bėjusi. Žmogaus prigimties garbėn, reikia
kaiminė?
pasaky- baliams laikyti ir keletas
kitų sve- lyje
rodė visišką atminties netekimą; negalėjimą sukon- ti, kad Tarnas Rochas tuom laiku nebuvo atsakotainių. Yra 62 mylios relių, ku- 679. Kokioje šalyje yra daucentruoti savo atydą ant ko nors, sprendimo stoką, mingas už savo pasielgimą.
Jojo sąmonė likosi riomis
bėgioja strytkariai, mažų giausia restorantų?
klajojimą ir nenuoseklumą. Jisai neturėjo jau nei sveika tiktai sąryšyje su dalykais, tiesiog liečian680.
Kokia kulka žmogų sutraukiami (kaip Rusijos
prigimtojo instinkto saugoti save, ir turėjo buti čiais jojo išradimą. Šiame atvejyje jisai nei kiek arklių
žeidžia
ir
gydo padarytąją zaizGeležinkelis turi 22
prižiūrimas, kaip mažas vaikas, kurk? niekuomet ne- nenustojo savo proto jiegos. Bet visame, kas lietė tramvajai).
dą?
ilgumo
(suprantama, jisai
galima išleisti iš akių. Todėl prie jojo buvo pa- paprasčiausius jojo gyvenimo reikalus, jisai proto mylias
nėra Inutiestas tiesioginėje linijo- (Atsakymai bus kitam numeryj)
skirtąs sarga->, kurisai dabodavo jįjį dieną ir nakti atžvilgiu diena iš dienos ėjo silpnyn, ir jisai buvo
e). Visos geležinkelių linijos, kaip
pa v i liohe N v- 17, "Sveikatos Namo" Parko gale. visiškai liuosas nuo atsakomybės už savo
žing- ir
gatvės, susibėga centraliniame
Tasai pavilionas buvo tyčia jam atskirtas.
snius.
Čia yra centralė stotis,
plečiuje.
kuomet
Kuomet Tamo Roclio išradimą komisija atmePaprastoji beprotystė,
jinai nėra neiškame
kur galima gauyra
buti
kambaris,
tiktai
dvasiškomis prie- tė, tai reikėjo pasirūpinti, kad jisai negalėtu jo
gydoma, gali
išgydyta
pa- ti
Seniausis "naGal p. Jurgelonis "Naujienose"
monėmis. Vaistais nieko negalima butų padaryti, siūlyti kam nors kitam. Nieko
visokių
gėrimų.
panašaus nepadamas" šiame mieste tai šv. Antano talpino savo
ir tas buvo senai specialistų pripažinta. Ar šias ryta, ir tame buvo didelė klaida.
"liriką" todėl, kad
kuri buvo pastatyta 1691 Strazdelį pamokyt, kaip reik
dvasiškas priemones galima buvo pavartoti ir Takoplyčia,
ka?
poTai,
neišvengiama, turėjo atsitikti ir atsini.) Roclio at-itikime ?
Apie tai galima abejoti, net tiko. ]teK*mėje susierzinimo patriotizmo jausmas, metais. Kita čia esanti koplyčia, eziją rašyt.
kame paprastai, laikomos pamaldos,
imant oirienin ramias ir sveikas "Sveikatos Namo" kurisai
X=X
yra būtina ypatybe piliečio—kuris, pirm priapy-stovas. Sunkumo, itpo mainymosi, susierzini- klausant sau, priklauso savo šaliai—užgeso užvil- yra gan didelė, nes turi 50 pėdų

reikalavo

iki šiolei

atsakyt, ar dėl darbininku gerovės jos talpina tuos
apgavingus

International Harvester

Vežimai=Weber,
Columbus

Kibirkštįs.

budo ypatybių, melancholijos, apatijos tojo
išradėjo sieloje. Jojo mintįs atsikreipė prie ki- ilgio ir penkiolika pėdų pločio.
ir rinito darbo nenoro ženklai buvo aiškiai matotų tautų. Jisai perėjo per rubežių ir pasiūlė fulgu- Kambaris, baliams rengti yra labai
mi; jokis gydymas, rodėsi, negalės išgydyti arba ratorių
didelis, ir druskos kasėjai dažnai
Vokietijai.
bent palengvinti šių simptomų; tas buvo žinoma viKaip tiktai sužinota milžiniški Roclio reikala-į jame rengia šokius. Šiame kambasiems jojo gydytojams.
vimai, valdžia atsisakė tartis apie jojo išradimą. ryje dažnai griežia muzika ne vien
Tarnas Rochas gyveno, taip sakant, pats sa- Šale to, atsitiko
taip, kad karės vyresnybė buvo šokiams, bet ir kasyklų lankytovvje, užsidaręs su savo jdėja, kuri privedė jį iki to užimta kitu išradimu ir manė, kad
jinai galinti ne- jams, kurių pestoka. Koplyčios,
svetainės ir įvaiyis triobėsiai yra
stovio, kame męs jj randame.
atboti franeuzo išradėjo.
Dabar reikalinga išaiškinti,*kaip šiam francuiš druskinio akmens.
padirbti
Šio antro nepasisekimo pasekmėje, Rocho
pikzui prisiėjo apleisti Francuziją, £as pritraukė
Druskos
tumas
jį j
kasyklos, kuriose šisai
susiliejo su neapykanta—instinktyve žmoniSuvienytas Valstijas, kodėl Federalė valdžia rado jos neapykanta—ypač kuomet jojo tarybos su
miestas išstatyta, yra
Ang- nepaprastai
išmintingu ir reikalingu uždaryti jįjį šioje gydyk- lijos admiralija nuėjo niekais.
seniausios
visame
pasaulyje, ir
Anglai, būdami
loje. kame kiekvienas išsireiškimas, nesužiniai iš- praktikos žmonėmis,
jos
priklauso
Austrijos valdžiai.
išpradžių neatstumė Tamo
sprūdęs laike jojo ligos priepuolių, buvo užrašomas Roclio. Jie bandė
ir
jįjį
stengėsi jį apeiti; tačiaus
ir rekorduojamas su didžiausia
675. Kame yra ilgiausiai be uiRochas nieko nenorėjo klausyti.
rupestim.
Jojo paslaptis buAštuoniolika mėnesių prieš tai laivyno minis- vo verta
sukimo
einantis laikrodis? Franmilionus, ir tuos milionus jisai gaus, arba
teris W ashingtone gavo reikalavimą
pasimatyti dė- jie neturės jojo paslapties. Admiralija galop atsi- cuzijoje pradėta vartoti laikrodžius,
lei reikalo, kurj lamas Rochas
ikurie gali eiti be jokio užsukimo
norėjo su juom ap- sakė turėti ką nors daugiau su juo.
kalbėti.
mo,

keistų

(Tąsa Seka)

[pastebėtinai ilgą laiką.

keletas dalykų, kuriuos privalo žinoti kiekYRA
vienas ūkininkas apie naujus COLUMBUS ir

Didis

kunigaikštis Mikė išloštų lenktynes ant bile kokio uik-

YYEBER vežimus.
r.US ir \YEBER

niko.
X=X

Socialistų laikraščiai jau

iškalno
tvirtina, kad nors ir netikusi*
valdžios teismas, bet jis "Vien.
Lietuvninkų" pamokys. Todėl
esą "Laisvė" tegul neatsileidžia
ir bylą varo.
Neišmanėliai...
Dar meška
dalina...

girioj,

o

jie jau kailį

X=X
Iš tų visų ginčų apie "budrus
tautos reikalus" išrodo, kad "Nau-

jienos" pripažįsta vieną bendrą—
"revoliucijos" reikalą... Viskas kitas—tai tik durnų žmonių apgauSakoma, dinėjimas.

y

Tie

dalykai daro skirtumą tarp COLl'Mvežimų ir visit kitu—skirtumą labai jums

naudingą.
Penktasai ratas, kurs neleidžia ožiui kratytis ir blaškytis, daro
vežimus COLUMBUS ir WEBER daug lengvesniais arkliams vežti
ir prašalina sulinkbtančius ir lūžtančius šerdekšninkus bei
apskritas
geležis. Patentuotas suglaudžiamas galo uždarymas ir galo sujungiamos štangos užvaduos jums daug laiko darbymetėje. Augštos
rūšies medis, geležis, plienas ir parva daduoda daug
metų prie vežimu COLUMBUS ir WEBER amžiaus,
šitie dalykai reiškia ekonomiją.
Visi šitie dalykai yra smulkmeniškai Išaiškinti
musų vežimų
paveiksluose ir parodyti taip aiškiai, kaip kad ir žiūrint tiesiog t
patį vežimą. Nekurle pardavėjai netoli jųs. pristatantieji šiuos vežimus, gal parodyt jums jų pavidalus.
Parašykit mums laiškiuką,
tai męs atsiųsime junis knygutes ir paveikslus.
Męs taipgi pasakysim, kur jųs galite pamatyt vežimus COLUMBUS ir WEBER.
taip kad jums nereikės visiškai gaišuot, jų jieškant. Rašykite

mums

šiądien.

I

International Harvester Company of America
CHICAGO
Champion

Decting

USA
KcConnick

fiUwaukce

Osborne

Plano

pareigas. Kalba klau- kaitė, jau buvo bežadėjusi ištekėti
už jojo.
sytojams patiko.
Kuomet viskas sutuokMinėta kuopa rengs vi.-ą eily. tuvėms buvo
priruošla, jinai per-

nuomenės

panašių vakarėlių.

Sekanti

pa- mainė

Apgarsinimai.

Ycr.ekui
nuomonę.
žada buti rugsėjo 17 <1.1 tuomet
išrodė
nekaip
pasaulis. TaŠiam vakarėlyje bus ir kitokiu čiau^
jojo matyt ener^in^o vyro
pramogų.
Eskulapas. [ •atr.a. Ir toji energija lainujo jam
savo

j

Mrs.

KEISTA

LIGA.

Susanne

Durkos

N

•

*

Ni^šonuose greitai

4

S.

Ashland

"Man

yra

N.
ra-

iiothard Oil.

l'rie

metų,

Jlet
nualino

pasižeidimo, išiinimo, ištinusių
gyslų, sustingusių sąnarių ir raumenų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo.
25 ir 50 c.

nusiplikinima <,
Rimai

greitai

kuomet

|
|
į

ujidepagjja.

S~EVERA'
S
Healing Ofntment

e

L

[Scvcros Gydanti Mostls)

"

Sflveros preparacijos visur parduodama, jms visus
aptiekininkus.
Žiūrėk, kad butų Severos, neimk kitokių. Jei
jūsų aptickiniukas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

CO.,

Cedar

I

|

Rapids, Iowa.

[

ave.,

Chicago.
Triner's I.inimcnt nepriklauso
prie paprastųjų vaistų rūšies. Jisai yra stiprus ir kunan Įsiveržiantis; jisai palengvina skaudėjimą,
nežiūrint kur jisai butų.
Kaina
25 arba 50c, per pačtą 35 arba 60c.

Draugijų Atydai.

Todėl dabar prisirengkime, kaM
atėjus geresniems
laikams galėtume iš jų pasinaudoti.

Baliams

Atminkite, kad laikams pagerėjus, pakils kainos
geresniu biznio properčių. Todėl dabar, kol yra žemos kainos, u/oirkite sau
propertes geresnėse biznio
vietose, nes Inkam* pagerėjus jų kainos

Bankietams
V

Šokiams

DRAUGIJŲ REIKAUI

darže, Lyons, 111 Pradžia
Įžanga 25c porai.

pasidvejos.

Prakalboms

PIRMAS IŠKILMINGAS PIKNIKAS
Parengtas 9-ių draugijų palaikymui
Lietuvių Viešo Knygyno Piet-Vakari
nės Dalies Chicagoje.
Atsibus panedėlyj "Labov Day" Rugsėjo (Sept.)
6 d. 1915 m.
Geo. M. Chernaucko

(įeriausia biznio vieta yra Ilalsted St.
tarp 31mos ir 34-tos
gatvių. Kainos properčių čia <lar yra
labai pigios. Lotą čia dar
galima pirkti už $3,000,
gerą namą sn štoru dar galima pirkti už
S7.000.
Antai ant Ashland ave.
tarp 43-čios ir 4(>-tos, kur
yra daug prastesnė biznio vieta, moka už lotus ir

Mitingams

Vcselijoms
Puikiausiomis ir Parankiausiomis
Yra Dvi Naujos

9 vai. ryte.

Širdingai kviečiame visus lietuvius
ir lietuvaites ant šito
pikniko, kuris
jva surengtas mokslo ir
apšvietus nau-

MILDOS

du syk daugiau kaip čia. O'Ilalsted St.
yra
geresnė biznio vieta už Asliland ave. Kožnas
tą mato. Todėl atminkite, kad ir čia kainos
greitai
pakils, ir kas dabar spės nusipirkti, netrukus gaus
namus

daug

SALES

dai.

iNOT INC.)

Bepositors State & Sav. Bank Bldg.
4♦>:{:{ Su.
A
Aslilanrt

kurio

Plione Vards 7020

ve.,

kranto,

Bridgaporto,

upes

Kita

Town of

51

Insurance, Paskolos, Peržiūrėjimas ir Padarymas Raštu.

taipgi Pranciškaus Vaitkaus,

atgal gyvenome

6 metai

|

Škotijoje, Coatbridge,

ir

vertes namų ir

lotų yra Jūsų
geriausi apsauga.

Petro

Kainos

John
1129 Collins st.,

Klauskite tų, kurie iš musų pirko, arba kitus reikalus turėjo.

Pajieškau savo pusbrolio Mateušo
Aukuno, Kauno gub., Ukmergės pav.,
Subačiaus parap.,
Pasausių sodžiaus;
ir Jono
Baltusniko, Raguvos parap.,
Jostininkų sodžiaus: ir Mikolo Kundratavičiaus, Raguvos parap., Jostininku sodžiaus. Turiu svarbų reika- j
lu. Meldžiu atsišaukti sekančiu ad-

J.J,Hertman&wicz}v«deias
Kreipkitės j Baaką

arba mano ua-

uns

Žagaras,

Hamtramck,

Mich.

I

M.

r'hone Varcfs 1311

S

6

o
a

3
n

5-2
>02

31-mos ir 33čios. Parsiduoda Labai

Lengvomi Išmokestimi.

..

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

Draugijų reguliariškiem mitingam

o

ti} $900.00
Įmokėk tik $1,000,

Kli

j

20.00

30.00

25.00
30.00

45.00
50.00
5.00

parsamdymui kreipkitės

pas

salės

Dviejų

Žinokite
Prince Albert'a

v

IN0K1TE, kaip geras yra Prince Albert 1
tabakas pypkei Ir ranka padarytam cU
Užmirškite liežuvi
garetul.
kandančias,
gerklę džiovinančias rų&is Ir dasipraskite
iki kvapiausio Ir vėsiausio
rūkymo, kokis
r7

kuomet

nors

buvo.

Tokiu yra

'

Prince Albert
tautiškas

linksmybes rūkymas

Jųs galite rūkyti taip smarkiai lr ilfcai, kaip
norite, nuo saulėtekio
Iki saulėleidžio, lr Jums lležiuvlo
niekuomet neskaudės, nes Prince
Albert yra padarytas pagelba tokio
patentuoto proceso, kuris
prašalina "kandimą" ir džiovumą. šisai procesas
yra Išimtinai mūsų rankose. Jokis kitas tabakas negali buti
tokiu, kaip Prince Albert.
Nusipirkite švarią raudoną blešinėlę, prikimškite
pypkę, arba susukite cigeretą, ir tikrai
žinokite, kas yra tikras rūkymo dtiaugsmas.
Pirkite Prince
Albert'n Svarioje raudonoje bteiineleje, tOc, "ioppy" raudoname
krepšiukyje, .5c, ir parankiame
avariniame ir pussvariniame hamidore,

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO..
Win»ton-SaIem, N. C

Chicago,

Įmokėk $10,000,

ir

Lotai ir Namai Ant

III.

savo

pusbrolio

Kauno gub..

GORDON,

Raseinių

—'I
Jono
pav.,

Skaudvilės vol., Papeikiu kaimo. Apie
keturi metai Amerikoj; iš
pradžių gyveno Boston'ej MasS., o dabar
nežilia kur. Jis pats, ar kas
kitas, maloįėkite duoti žinią, adresu:

Pajieškau brolio Povilo Simanausko, draugų Antano Bagdono. Antano

Jokubausko ir Jakimo Navicko. Brolis paėjo iš Kauno
gub., Telšių pav.,
KuparniŲ sodžiaus. Jeigu kas apie
juos žinotu, ar jie patjs, moldžiu
atsišaukti ant šio adreso:
Jonas Andriulis,
Antanas Sitnanauskas,
I
j
527 Bank st.,
"YVaterbury, Conn. | 827 Bank st.,
\Vaterbury, Conn. ,
Pajieškau savo brolio Adonio
Kropi rensko,
Deconų kaimo, Panevėžio
pav., Kauno gub.
Pirmiaus gyveno
Philadelpliia. Pa. Jis pats, ar kas jj
:inotų, meldžiu duoti man žinią se|
cančiu adresu:
j
Jieva Garnienė,
I
111. 1 \ O. B. 423,
"

Pajieškau Petro Gulbino; paeina iš
Cauno gub., Plungės
parap., Nausodų
:a:mo.
Turiu svarbų reialą.
Maloičkite atsišaukti šiuom antrašu:
Dominikas Blozhis,
834 Wabansia ave.,
Chicago,

Pašalinių Gatvių

Dviejų pagyvenimu mūrinis namas, aut Lime st. už $2,000
Dviejų pagyvenimų namas ant Lime st. apačia

$1.00 ir brangimus.

HALSTED STREET
štoras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 CHICAGO, ILL.
vai.
Subatomis esti
atdaras iki 11 vai. vakare.
Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare.

Pajieškau

išmokės.

f
Lotai ant Racine ave.. tarp 33-čios ir ;'.4-tos
gatvių po
$ 450
Lotai ant Emerald ave., tarp 30-tos ir
31,-inos po..$ 70C
Vienas lotas ant Throop st. priedais šv. Barboros
lenku bažnyčios už
$ 800
•,
6 ruimu mūrinis namas ant Lime st. už
$1,700

1415 SOUTH

Andriulio,

ran-ia

Atminkite kad šių visų propeėių kainos netrukus
Dabar yra laikas jas užpirkti kol pigios.

valyzai.
S.

reštą pati

pasidvėjos.

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!

Skrynios

o

Tušti lotai aut Ilalsted tarp 31-mos ir 33-ėios po ..$3,000

neesame bankieriai, bet męs
gvarantuojame Tamstai sučėdymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pa3 mus.
Vyrams ir vaiknams padarome ant orderio
naujus siutus nuo $30.00 iki
$50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo
$25.00 iki $60.00 aut
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir
brangiau.
nuo

propertėa

3 augštų naujai pastatytas ant 2
lotų puikiausias
namas, 50 pėdų platus. 115 pėdų ilgas; pirmas augštas štoras, antras ir trečia augštas 4 flatai. Kaina..
$48,000
Neša randos per mėnesį $435.00, per
metą $5,220.00,
tai per 10 metų išrenki savo visus pinigus, ir namas
lieka dykai.

LIETUVIŲ ŽEMES KORPORACIJA

Naujas ir truputėlį dėvėtas kelinės
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50.

manas.

Įmokėk tik $8.000, o reštą pati randa išmokės.
šiame name bile dieną bus didžiausias
departamentiuis štoras.

Phone Drover 700

UNITED LAND & INVESTMENT COMPANY
St., Room 808

A

mūrinis

lieka dykai.

šėrų

r

$7,000
randa išmokės.

Didžiausias naujai statytas ant S
lotų mūrinis
namas, 75 pėdų platus. 135 pėdų ilgas, prirengtas užstatymui antro ir trečio augštų, tinkamas didžiausiam
departamentiniui štorui. Užima beveik pusę bloko.
Kaina
$36,000
Neša randos per mėnesj $300, per
metą $3.600, tai
per 10 metu išrenki savo visus pinigus ir

Pasiūlo aprubežiuotą. skaičių savo šėrų lietuviams,
norintiems įdėti pinigus j tą korporaciją, šėro kaina $10, suma gali but
ištraukta trumpame laike.
Ukėms žemių reikalavima dauginasi ir
šėrų kaina greitame laike pakils
ši korporacija užsiima su pirkinėjimu ir
pardavimu ūkių ir žemės setngiasi pastūmėti priekin lietuvių kolionizavimosi
ir jai bus malonu suteikti kiekvienam reikalingus nurodymus kaslink
pirkimo
ar-

Męs

reštą pati

augštų
Pirmas augštas gestoras ir 4 gyvenimui ruimai, antras
augštas aštuoni puikus ruimai.
Užpakalyje yrą geraj tvartas ir
sklodas.
angliam
Kaina
$8,000
Įmokėk tik $1,000, rešta pati randa išmokės.

savininką:

127 N. Dearborn

o

ras

A. OLSZEVVSKI
3252 So. Halsted St.

$3,600

išmokesčių.

medinis namas. Pirmas
augštas gestoras ir 4 gyvenimui ruimai; antras
augštas du
pagyvenimai, neša randos $75.00 per mėnesj, eer įlip-

£

Q

Kitokiem susirinkimam kainos pagal
sutartį.
Jei reikia, g«'i turėti kuknią. virimui, torielkas, peilius, šaukštus, staltieses ir 1.1, už
primokėjimą. $5.00 extra.

Mass.j

stuba

ras

....

Baliam su programų ir gėrimus
vartojant

ruimų

Dviejų augštų

|

a

Paprastiem šokiam (baliam)
$10.00 $15.00
Baliam su programų, nevartojant
gėrimų... 14.00 t 20.00
Baliam be programo, gėrimus
15.00
vartojant
25.00

Deveikis,

232 off Union st., So.
Gardner,

o

gerų biznio

taip lengvų išmo-

niekas kitas visame mieste
Kodėl? Todėl, kad męs

įmokėk $600, rešta ant lengvu

f

ant

Šios Propertes Visos Yra Ant Nalsted St., Tarp

Sekančios:

VIENA SALf.

resu :

3133 Emcrald Ave.

Parsamdymui

pardavimui keletą

parduodame

Lotas Ir medinė o

ti sekančiu adresu:

Šimtai užganėdintų pirkėjų yra
pamatu musų pasekmės.

ir

negali parnereikalaujame visų
pinigų ant sykio, mums rupi, kad šią geriausią biznio
vietą lietuviai užgyventų, o 11c svetimtaučiai.
duoti.

sišokti.

|
Vaičikausko.
Visi Kauno
gub.p Šiaulių pav. Meldžiu atsišauk-

Musų patyrimas apkaiaaviroe

turime čia

lotų,

kesčių, kaip

ant

Didesniem baliam, ant kurių laukiama skaitlingesnės publikos, yra parsamdomos abidvi .^alės.
Tada ženiešnėje 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-

Pajte&kau Jono Karpavičiaus.
motai atgal gyveno So.
Boston, Mass.;
pajieškau dar Ignaco Lukšo ir
Aleko
Paulauskio; Alekas o metai atgal gyveno
'.Vorcester, Mass.
Pajieškau

Lake ir kitur.

Męs
namų ir

trečio augšto talpina 400
ypatų. Šioatsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai.

je

Paieškojimai.

parauooame Kainus ir Lotus

ant

daveža
iki
Desplalnes
kur randasi daržas.

dvigubus pinigus.

šios dvi salės yra Mildos Teatro name.
Viena ant antro augšto talpina 300 ypatų. Joje amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir
bar1-1-' "«5.

Patarga: Imkite 22-ros karus iki
Ogden ave., Ogden ave. kara'iš iki
48-to8, kur galima gauti Lyons karus,

bankruto.

Bet nėra to blogo, kad
neišeitų ant gero. Besitęsiant karei, Europa pritruko ginklų, mašinų,
trokų,
karų, drapanų' ir duonos, o* tą viską galima
gauti
Amerikoje. Ir štai dabar jau pradeda ateiti iš l-'uropos milijoniniai užsakymai ant amunicijos, automobilių, trokų, karų, drapanų ir visko, ko tik kariaujantiems reikalinga, ir jau diduma fabrikų dirba dieną ir naktį, kad su>pėti tuos
užsakymus išpildyti, ir
tų užsakymų kasdien ateina vis daugiau taip, kad
Amerikoje visi fabrikai vėl eis. kaip Kepublikonų laikuose ėjo. O
ateinantį metą bus rinkimai naujo
Amerikos prf/.iti "įto, ką galima užtikrinti, kad Kcpublikonas bus išrinktas, nes jm žmonėms Demokratų valdžia giliai inkirėjo. Taigi
Amerikoje vėl bus
geri laikai, ir gal dar geresni kaip kada nors buvo.

į

vartojama. Kaina 25c.

Wo F. SEVERĄ

kitokių biznių privarė prie

liko be darbo,
namų ir lotų kainos nupuolė, žmonės
apsistojo -tat} ti ir pirkti namus, viskas užmigo ir
daugumą Amerikos gyventojų badas prispaudė, o
prasidėjusi Ku ropos karė dar didesnį apsistojimą čia
padarė.

|

įsisenėjusi
spaugai, karbunarbn nudegimui,

mat,
kulai

mo,

ir

savo rankas,
Tūkstančius fabrikų, ge-

laikus.

Fabrikai visur apsistojo, šimtai tūkstančių
žmonių

Žaizdos, |SSiSt
RkaudČji-

reumatizmo, neuralgijos, išsinarini-

Demokratai, paėmę vald/.ią Į
tuos gerus

ležinkelių

ęerai

vunojimui prie

Republikoniškos Administracijos, per i_>
Amerikoje buvo geri laikai. Bizniai plėtojosi,

fabrikai ližė, \ i i darbininkai dirbo ir kiekvienas uždirbo gerus pinigus.

i'inylco.

rekomenduojamas lokaliam

Linimentas ištirto gerumo.

Kljandfjo

strBir tonai ilgiau, kaip
per penkis metus. BunrlSiritr visokius gydymus
Sr viskas buvo veltui.
Paskui
nJ
radau
8cvera'g almanar'ii ir radau, jog Scvcra's Go♦hard Oil Imtų geriausiu iibandyti.
Ai bandžiau
Ir
rrj
gyduolę
Aft
skaudėjimai
tas
sakau, jog
taipgi
del skaudėjimų kojose, ir galiu rekomenduoti tiems, kurio koulokalius
skausmini
fia
orba gjlimus."

T Severo*, CaiJijnliSias Aliejus]

Jis

Plae-

19:
nos

j

1333-1339

Stephan

iš

Marietta,
T., Šitaip mums

prašalinami vartojant

Praeitą panedėli nuur.s apie savo keistą ligą, ir tą
TMD. Rugpj. 28 d. TMI). 28-tą ji-ai -u savo numylėtine
apsivedė. rašinį męs maloniai suteikiame sakuopa turėjo savo susirinkimą,į
vo
skaitytojams:" Aš noriu jums
kuriame plačiai svarstė senųjų
pranešti, kad aš apturėjau vaistus
narių užsilikimą su mokestini i s.
ir kad aš juos suvartojau. TriPasirodė, kad laiškais negalima
REDAKCIJOS ATSAKYMUI, nerio Amerikoniškas Kartaus Vyprieiti dllei netikusių antrašų.
no KIexiras man labai
pagelbėjo.
Todėl kuopos agitacijos
p. J. K. Mikas.
Laiškutj sunaudotiktai aš pradėjau jįjį vartoti
komisi-j jome.
Kaip
Ačiū.
Korespondencijos ne- [
ja stengsis sukolcktuoti ypatis-j galėjome
aš pajaučiau, kad kas tai tartum
sunaudoti, nes gavome kitu
kai. Nutarė stropiai rengti
unk:;či&ug. Atleiskite. Lauksime dau- auga mano šone, bet
sekančia, dietatv viską
vakarą spalio i<> d. giau.
ną tas praėjo, ir aš negalėjau jojo
p. Lihai Senas Nnris S. D. Drstės.
Kaip teko girdėti, komitetas ma- Gavome
Jūsų laiškutj. itašinj pade- jausti daugiau. Justi Elixiras yra
no tą vakarą parengti gan "trivkdame J šalį;
Berods, dalykas labai labai geru vaistu skilviui, ir aš ga(icros kloties!
gorai užsibaigė.
čmingą."
liu patarti jjjj kiekvienai mūsų
p. K. Liutkus.
itaštelj galime talEskulaoas.
4
Stisannc Durpinti tiktai kaipo apmokamą apgar- Draugijos seseriai.
kos, EI Scgundo, Calif."
sinimu.
Šioji
Galop la'.mejo.
J. Venckus p. So. Or.iahietis. Bus kitame nu- ponia, kaip rodosi, sirgo dideliu
1813 So. l'nion ave., <laug bėdos meryje.
nervingumu. Trinerio AmerikoTas pat.
p. A. R.
turėjo, kol jam pas-sekė aj^ivesti. p. žirgelis. Bus sunaudota sakan- niškas Kartaus Vyno Elixiras ištikJojo numylėtinė, p-lė A. Ali jaus- čiame numeryje.
rtjjų yra geru vaistu virškinimo
organu netvarkėme, sujungtose su
užkietėjimu. Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. Triner, Manufacturer,

Ico

..

parašė

! jojo numylėtinę.

ll'r.

Strėnose
Skaudėjimai
\

skaita

'KLil

n» i.M i'V

<L. 5 S

Sand\vlch, 111.

i

medžio, viršus muro, už
$1,900
Du namai ant Parnell ave., priešakyje 6
kambarių
mūrinis, užpakalyje ii augštų,
pagyvenimų medinis,
neša ramios $40.00 per mėnesi už
$4,200
6 ruimų medinė stubelč ant Parnell ave. tik
$1,000
Du puikus mūriniai namai ant Normai ave., neša
randos $48.00 ant mėnesio, parsiduoda už
$4,000
Ant \Vallace st. du lotai, ir dviejų
augštų mūrinis
namas, du pagyvenimai, po 4 ruimus kiekvienas už
$3,850
Ant \Vallace st. G ruimų mūrinis namas už
$1,800
Ant Emerald ave. arti 32-ros gatvės
puikus 3 augštų, 3 pagyvenimų mūrinis namas, neša randos $45.00
*nt mėnesio, parsiduoda už
$5.*C0

Visos šios propertis parsiduoda labai lengvomis išlygomis. Dasižinokite

A. Olszewskio
3252 So. Hahted St.

Bankoje
Chicago

Pajieškan
ir

Pranciškaus Steponaičio
Rad'.vilo; abu paeinu iš

Vincento

Jlusifckoa Lietuvos.
ti antrašu:

843-rr3rd

Teleskopai
h

C. Rupkua,

Mr.

^

Metdžtu atsišauk-

Brooklyn, N.

ave.,

Y.

i

r

ir

i

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų

Stereoskopai

(Furniture)

Pajieškau draugu J. Jonaičio. J.
Kleinausko, St. Pocalčio ir Ad. fteKauno
gub„ Telšių pav.. Grūstės sodos. Jie
patjs, ar kas juos žino, meldžiu atsi
*"
Saukti sekančiu adresu:
Kostaniinas Jurauskis.
Raclne, Wis.
1«">17 Gidion Couvt,
nionskaičio.

Visi

paeina

iš

——

r-6

LIGONIO

ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

Ant Pardavimo.

L. JL

o

Parduodu arba randavoju barbernę.
Biznis išdirbtas per 'Zh metus. Priežascia: savininkas turi du bizniu. At-

Visi lietuviai raoyKltes prie.
susivienijimo Lietuvių
I Amerikoje kur galite apsaugoti savo
gyvastį ant $150 iki
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į
mėnesį, gaunate
Iš S. L. A. po $6.00 į savoitę pašaipos ligoje.

si aukite sekančiu adresu:
J. Yankus,

195J Canalport

C'hicago, 111.

ave.,

Jei

A. B. STRIMAITIS,
307 \V. 30th S t.,

$500 reikia {nešti, o likui'
Atfcl&vik*
f.ima lengvomis išlygomis.
reikia A. Olszc.vskio bankon, '6261

ieiosKopo Kaina 75c., o 5 serijų
parduodam viskį už $3.20.

LIETUVA
8252

Dabar Jau Galima
ir

į Lietuvą.

Kelionė

ima tik

13

dienų

|

A.01szewskio Bankoj e

1

So!

3252

Halsted St

Chicago.

Elicf*. Savininkas
Wood F t., Chicago.

ir

geriaumaši-

sios

rašomosios

nos

(typewriters)

"New
$10.00.

l*rituiame pinigus t /auką užCždlnuo vieno doiiario lr
daugiaus
lr n'okaine trečiu procentą ratomis
ant mėty.
aiunfiame pinigus J visas pvieto dalis pigiai, greitai lr tel

American"

už

Jeigu nori turėti drut?. pigią, ir gerą rašomąją mašiną, tai pirk

"New American,"

svetirauj žemii) pinigus mainomo, perkame lr parduodame. Parduodame ši/kort 3 aut visi; linljij i
o

o ne-

sigailėsi.
"New American" rataip gražiai, kaip
mašina, pirkta už $100.
Jos

sistema taip
paprasta, kad kiekvienas,

lr dokumentus visose kalbose lr duoda rodi) lietuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškal lr
pt,.* laiškus. Tik kreipkitės viršmiuS—•
tc aiurtAtt,

paėmęs Ją J Bavo rankas, iš pirmo sykio supranta, kaip su Jaja rą-

žyti.

ivaianog?
gų

prisiunčiame

mašiny

3252

So.

*

šitaip:

LIETUVA PUBLISHING
Halsrted str.,

PINIGAI
Geriausiai, greičiausiai ir
pigiausiai

Pinigus į Lietu-

vą-Rusiją ir

CO.,

visas da-

Keliaujantis Agentas.

Tai

MILDA-TEATRAS

3138-42 So. Halsted St.

Todėl į šita Teatrą ir daugiausiai
žmoatsilanko, kad čia ir karščiausioje dienoje yra vėsu.
Mat Vitas Tceatras turi
geriausią ventiliacijų sistemą, kurios pripildo jj šviežiu ir vėsiu oru kas ininuta.

nių

Ir da Todėl
Į šį Teatrą daug žmonių atsilanko,

Teatr?, kaip

kad
vi-

Kainos šiokiom dienom 5c ant
? balkono, 10c žemai.
)
Subatom ir nedeliom 10c bal\ konas, 15c žemai.

A. OLSZEWSKIO
BANKA

valstijose Illinois,
Kur jis atsilankys,
Michlgan
lietuviai gali pas jj užsirašyti laikraščius "Lietuvą" ir "Amerikos Lietuvį"
ir lietuviškas knygas ir jam prenumerata užsimokėti.
Męs už jj atsakokome.
Lietuva Publiatiing Co.
ir Ohio.

Chicagoje

|||.

(

Šifkortes

važinėja

i

Chicagc,

čia už 5c mato gražesnį
> durmiestyje ui 50c.

lis svieto ir parduoda

JONAS KŪLIS,

rašomujij
visokių kny-

perkant kelias mašinas, duodam gerą

Vėsiausia vieti

Persiunčia

Ir

uždyką.

Agentams ir perkupčlar. s,
nuošimtį.
Reikalaudami adresuokite

(

Prasideda 7
vakaras
valandą 2kas
Subatomi ir nedėlicmi
vai. po pietų.
nori linksmai praleisti
S so laiko ir atsivėdinti vasarosvalandą liuokarščiuose,
) tai ateik i
(
S

3252 South Halsted Si
CHICAGO, ILL
j

jį

Jei

M1LDOS-TEATRĄ.

"D R A U G A S"

lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis

"Draugo" sandarbinlnkų skaičiuje
rimčiausieji ir žymiausieji lietuvių veikėjai lr rašytojai. Jame' padant
duodama daug žinių iš draugijų ir viRėkiat
suomenės Judėjimo. Visi dienos klausimai yra svarstomi rimtai ir teisingai.
skryneles (boxes) po |2.50 metams.
Prenumerata Amerikoje $2.00 meParduoda šifkortesj ir siunčia pinigus tams, $1.00 pusei metų. Kitose šalyj viaaa svieto dalis.
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų.
Eankoa Vaiandcs: Panedėliais, sePažiūrėjimui siunčiame vienas nuredomis, ketvergais ir subatoruis nuo meris veltui. Adresuokite:
8 ryto iki 3 vakaro; nedėltomis, utarDRAUGAS PUBLISHING CO.
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 1800 W. 46th St,
Chicago, III.
6 vakaro.
yra

PILNAI DARBO VISIEMS.
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su mažais iškaščlais gali išmokti gerę. amaJoje telpa" tą; kur tik tinka ten
gali darbą tuir katalikišrėti ir butl pats ant savęs ponu. Iš-

INKVIZICIJA"

čia nurodyta
tikybos istorlia.
baisenybės kryžnočių karių Ir
inkvizicijos laužu, siautusių Europoje
per daugeli šimtmečių ir t.t., ir t.t.
Knyga papuošta su daugel paveikslais.
Kaina |1.00.
Ta knygą galite
gauti tiktai F. Mllašauskio knygyne,
visos

adresuojant:

F. Miiašauskis,
So. Boston, Mass.
£5 Second SL,

III.

mokęs barzdaskutystėfl, busi lluosaa
visoj

pasaulyj.

Rašykite—o

gauslta

visas smulkmenas dovanai.
Nossokoff'o Barber, Hairdressing lr Manieuriog Mokykla, 1202 Penn ave., PIttsburg, Pa. Seniausi ir atsakančiausl

2590
2593
2596
2626
2895
4
95

Dangaus Augštumas

Mor'--

ekura

Kūdikiams vežimėlius
me;

Dievai,

7.00

Dangus ir Pragaras
Gyvenimas šv. Tėvo Popiežiaus Benedikto IX
Vaišės Kristaus pas Popiežių

Biblija.

Allumna ir Kitos Pasakos
Gyvenimo Vaizdeliai

PETRAS VAITEKUNA8
Važinėjo šiomis dienomis po apiemokykla aplelinkėje.
Pasiklausk 4i- linkę Sprlng Valley, Kewanee Ir Moline, 111. Pas jj galite užsirašyti "Lieoanėių.
M?s duodame visokius darbus jų tuvą" ir kasdieninę "Amerikos LlaJteškantiemu.
tuv%" ir užsimokėti prenumeratą.

i-

Apdaryta.
Makaro Sapnas.
Apysaka
Maxim Gorklj.
Pasakojimai
Nameli3 ant Volgos
Nakvynė
i
Pasaka
Olitipa.
Pagal Įstatymus
Pasaka apie Kantrių Aleną.
Pasaka apie Adomų ir Jievą
Ponas ir Bernas

10
25

05
$2.50

Taipgi

20

daug

rinkimas dar

siutu

geras.

Perskyrų Teisėjas, komedija.

šalaputris.

Karžygiai
Komedija
žilė Galvon—Velnias Vuodegon

Vergija,

25
20

Drama
žmonės.
Eilėmia ir Proza
Girtuoklių Gadzinkos

|l5
^5

Gyvybė
Keplos Kančios.
Eilės
Pirmieji žiedai.
Revoliucijos Dainos
v
Akyvi apsireiškimai Sviete
Apie žemę i rKitus Svietus, Jų Buvj ir Pabaigų

Apdaryta.
Ap&ireiškimai Atmosferoj

arba

.10
15
25

$1.00

Meteorologija

75
$1.00

į

BREVIORELIAI.
30
70
90

1

j

"~Z

i

"

60

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

LIETUVA PUBLISHING C0.
A.

OLSZEWSKI,

3252 S0. HALSTED ST„

Pres.

CHICAG0, ILL.

c

\

j

3246-3248 So. Halsted St.

Ar

Jus norėsite turėti

telefenąsavo naujoje
vietoje. Užsakykite perkraustyti jusų telefoną dabar.

Pašaukite OfficiaI 100
(Uždyką)
Dėlei didelio skaitiiaus telefonų permainų laike rudeninio kraustymo męs reika-

laujame.

Trisdešimties

Dienų Notos.

Perkraustymams, išpuolantiems tarp
rugsėjo 15 d. ir spalio 15 d.
Paduokite savo užsakymą telefonu.
Netrukdinkite.

Chicago Ttlephone Company
Bell Telephone

Building

OfficiaI 100

]

Chicago, 111. į

Jųs Žadate Kraustytis?

20
75

BrevlblSlis

i

Bridgeport Clothing Co,

20
10

šiaurės

i

4

J

JO

Komedija

g

batoj, Nędėliomis
ligi pietų.

žingsniai

Pirmi

\

Utarninke, Ketverge, Su- 4

25

Pietro Oaruso
Piršlybos.
Komedija
Pinigų Nėr. Sceniškas Vaizdelis

į

nuo

Storas Atdaras
Vakarais

10
10

Medicinos

turime

$5.00 iki $20.00
Pasiskubink, kolei .pasi-

20
10

,io

(

Dabar laikąs pirkti
dailias dra- *
įn panas, ir pigiai. Dienos yra gra*Mžios. Kožnam miela
I
išvažiuoti \
—Ji laukus pasibovinti. Dar mic- 0
liaus yra, jeigu turi
gražu siutą
išvažiavimui. Kainos labai že- ^1
mos, ir kožnas gali
nusipirkti. ^
Siutai $28, $26 ir $25 dabar
$19.75

,20

Dienoj

j

—==========1=====

10

Apdaryta.

2917

Chicago.

SIUTĄ

20
45
10

1161 Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus
1182 Dvi Kelionf
Tolimų šiaurę
50c. Apdaryta
1190 Gamtos Istcfija.

2916

3224 So. Halsted St.

$1.50

837 Pono Feliso Atsilankymas, Komedija
840 Prieš Vėją Nepapusi
867 Sulyg Naujausios Mados

2912
2914
2915

Furniture House
700

20

DaktaraB, komedija
Migla.
Komedija
Mindaugis, Lietuvos Karalius
775 Milionai Vandenyj
787 Nastutė, 2 veiksmų Drama

1149

vakarais-

Teleplione Drover

$1.15

Katriutės Gintarai
Kunigo Gramulos Raštinyčioje
Lizdas Naminio Liūto

Vyrų

South Halsted

10

642 Consilium Facultatis
Dekliamatorius
Dėdė Atvžiaavo
Draugas, drama
;
Geriaus Vėliaus Negu Niekad
Guminiai Batai. II. Nuo Ausies Lig Ausies
Jonukas ir Marytė

869
871
908
920
922
976
986
987
1014
1069
1080
1144
1145

Krautuve*?itidaryta

Utarninkais, Ketveriais ir Subatoms.

15

ir Teisybės
■tuo riuuiuzuuas ivruzius.
Morališka Pasaka.
600 Akis už Ak|, Dantis už Dantj

827
828
830
831
832

juos mokėjo-

išmokėjimais.

15

409 žmogus Nepliuškis
485 Pamokslai Išminties

Linksmos

ir ledaunes (Ice
už

mums

15
25
20
10
25
40
20
10

305 Pragaro Atgijimas
325 Raistas—The Jungle. 85c. Apdaryta
327 Revoliucijos žmones
330 Rymas. Romanas. $1.25.
Apdaryta
340 Sapnai, pasakaitės
343 Sidabrinis Kryželis
351 Eimukas ir Mugdutė

656
657
658
679
683
722
737
743
760
761
771
773
774

mėnesiniais

$1.0i>
$1.25
$1.25
$1.60
$1.25
$1.50
$1.25
$1.50

Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis II
Apdaryta
197 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis 111
Apdaryta.
198 LietuvlSkds' Pasakos vairios.!
Dalis IVT
A

patjs

ateinančiai vasarai
užsiliktų. Dapasinaudokite, tai sutaupysite keliolika
doliarių.
Yien'į kartą pas mus pirkęs visuomet
pasilieka musų kostumcriu, kadangi męs kiekvieną
užganėdiname greitu patarnavimu ir geriausios rūšies
tavoru.
Reikalaujantiems parduodame lengvais
savaitiniais bei

20
15
Dalis I

196

216
220
245
246
265
275
286
287
298

nenorime, kad

negu

$.150
$2.00

Apdaryta

Apdaryta

(Baby Carriages)

parduodame pigiaus

35
15

126 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei
Velnių
157 Karės Laukuose
191 Laikrodininko Atminimai
195 Lietuviškos Pasakos Įvairios.

dabar

bar

žmogaus Senumas

ir

Rudens laikas artinasi, su juomi ir
šaltis; mūsų krautuvė
aprūpinta geriausiais ir gražiausiais pečiais.
Apšildymui kambarių, keleriopos rūšies pečiai didžiausia/me pasirinkime.
Taippat kepimui bei virimui pečiai iš geriausiu šios šalies
fabrikų, gvarantuojami gerai kepti.
Ypatingą atydą atkreipiami visų reikalaujančių
pečiaus
j musų sujungtą (combination)
pečių, kuriame galima vienkart kepti ir
virtimu anglimis ir gazti, tame pačiame pečiuje,
tuomi pat laiku. Dideliai
parankus pečius, kiekviename reikale, užimanti.* tik vieno pečiaus
vietą, geras žiemai ir vasarai. Kaina mažai
augštesnė už paprastą gerą anglimis kūrenamą pečių.
yra

P»ox)

KNYGOS:

...

šo

kvajij ir B krajaua, taipgi tikletus
ant geležinkeliu po visą Ameriką lr
ASuęopą.
Mušu Banka Išdirba visokius raštus

IŠLEISTOS

(Full Morocco) brangia

Rašomos Mašinos.

į.raul

kos

CO.,

2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalboB, 439
pusi
$2.00
Kietais audimo apdarais
2.50
2117 ŽODYNAS Angliškai-Lietuviškos
3.00
kalbos, S35 pusi
Gražiais "Half Morocco" skuros apdarais
4.00
2118 ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Augliškai-Lietuviškos
kalbų vienoje knygoje. Formatas ir apdarai tokie kaip
No. 2117.
Pusi. 1274
i
6.00
2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No. 2118, tik
apdarytas piluai

1

582.

Yra tai svarbi knyga.
nevien inkvizicijos, bet

PUBLISHING

Chicago,

"LIETUVOS"

rigiausios

"

visokių knygų prisiunčiamo

ir

Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas.

per

Šifkortes ir pasportus gausite

Riznis gerai Išdirbtas tarp
Bepof).
lletnvi.i ir lenku. Parsiduoda su visais reikalaujamais prlo biznio Jrankinis.
2 vežimai. 2 arkliai ir kitos
smulkmenos parsiduoda greitai ir pigiai. iš priežasties ligos savininko.
Kreipkitės šiuo antrašu:
IBI Milwatikee ave.,
Kenosha, Wls.

J. BiERZYNSKI, pres.
.Priima bankon pinigus ir moka 3%.
Už sudėtus pinigus musu bankoj duočekių knygutę, iš kurios paratinka visur.
Skolina piniSyti
gus ant Real Eatate. Perka ir parduoda namus ir lotus. Išsamdo bankines

kainę—$3.20.

$3.45, bet perkant sykiu,

Halsted ctr.,

vandenį.

GERA PROGA LIETUVIAMS.
Parsiduoda lietuviška pieninė (Milk

A.

nu-

stere-

DIDZIAUSIS

Chicagos į Petrogradą (Peterburgą)
$64.60

Kreipkitės

NEW CITY SAVINGS BANK
4601 So. Ashland a ve, Chicago.

tai

>

Išvažiuoti iš

D. Gramba.
GS4 Glenwood st.,
Ambridge, Pa.

Dabar

So.

šifkortes atvažiuoti iš Archangelsko j Chicagą kaštuoja $71.00

filuom antrašu.

"Lietuvos"

su

Atvažiuot iš Lietuvos

Parsiduoda:—.°> knygutės angliškai
parau ytos profesoriaus L. F. Ilaradon

elc^fii,

vietas,

uždyką..
Reikalaudami adresuokite šitaip:

Tri—City Barber Collegs,
606 W. Madison st., arba 819 State st.,
Chicago, III.

Josejjii J.
4600-4603 S.

svieto

pigiausią

MOKYKIS BARBERYSTĖS.
Praktiški Nurodymai.
Išmokinimas $25.00.
Įrankiai duodami.

Phone

žus,
viso

oskopais (5 serijos, 174 visokie paveikslai) už pačią
vieno

BARGANAS UŽ $1,300.00.
[mokėk $500, o likusius ant išmokėjimo.
Patjs gyvenkite pirmame
fliate lr Imkite randą už antrą fliaPuiki ant dviejų
pagyvenimų
tą.
Vier.as fliatas turi
medinė stub''.
6 kambarius, o kitas fliatas turi 4
kambarius.
Gražus, Ilgas lotas ant
38-tos gat. tarp Halsted ir Auburn av.
Ol8zewskio Bankas.

Hypnotizmo."

namuose

laiką, ir
svetimų
žemių
gražiausius darsodus ir puikiausias

sipirk Teleskopą

Katallogą Teleskopų, Stereoskopų

"Lekcijos

savo

praleisti

pamatyti
miestus,

S L.A. Sekr.
Ufiw York City.

pigiai.

nori

linksmai

Reikalaudami Informacijų, kreipkitės šiuo adresu:

Parduodama murintu namas prie
Parūell av. ir 35 tos gat., triml ai",
fctaig ir užpakalyj medinis, abu laba.

Krautuve Ghicapje.

Knygų Krautuvei

Lietuvišku

Mylitojai gatų kningų,
išlavinti

angliSką kalbą,
Knygas iš

Jau

norinti

protą ir išsimokinti

savo

kviečiami

mano

pirktie
krautuves. Čia

gaunama visokios.^ i

e

Išėjo Iš Spaudos
JŪBUmMU

t u vi škos

knygos, taipgi angliškos ir lenkiškos ant užsakymo. Scenos mylėtojų rateliai imdami kompletus,
s. v. gauna papiginu kaina. Krau-

milžiniškas

tuve adara kas vakaras.

TIKĖJIMO

15 kitų miestų atsisaukusiems,
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

M, J DAMIJONAITIS
901 Wesl 33-rd SI.,
CHICAGO,

veikalas

ISTORIJA

ILL.|

F. P. Bradchulis
Attorsey

.Visas veikalas sudaro 1086 puslapius
gražaus ir
lengvai skaitomo rašto. Knyga, yra papuošta skaitlin-

& Counselor at Law

Lietuvis AdvoKatas

30 N. LaSalle St,,

C Įsago, Iii.

Slock

gais piešiniais, ktirię palengvina:, skaitymą

Eichange Bldg.,
Telephone Frinkltn 1173
6ji. 3112 S. Haistod St„ arti 3l-.m
Iclepbooe

i 0LszEwme basku
CH1CAGO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
3252 So. H&lsted St.,
Įsteigta

Yardj 3159

vių kalbon

LIETUVIŲ LIUTERONŲ
Iš priežasties
europinės karė:
dabar negalima gauti
jokių knygų iš Europos. Bet męs da turinu

keletą lietuviškų liuteroniški
|maldaknygių ir giesmių knygų sa
vo
krautuvėje, ir pas mus dar

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.
PRIIMA

pinigus taupininiui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos
3 procentą metams.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus, ant lengvų
išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
AT VALIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus

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

vertė

J. Laukis.

jimų Istorija

yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne-

galite jų gauti.
Todėl, kurie reikalaujate minė
tų knygų, tai pasiskubinkite, ko
jų turime, nes šioms išsibaigus, negausite niekur, kol karė nepasibaigs. Rašykite urnai, o prisiųsinu
kataliogą.
LIETUVA PU B. CO.,
3252 S. I lalsted str., Chicago, 111

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

šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje.

Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu
veikalu

parašytu

lietuviškai

toje šakoje.

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

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

Į UžsiraSyk sau ar savo pažįstamiems
i
Lietuvoj bei Amerikoj

I VIENYBE LIETUVNINKU

Kiekvienas skaitantis
inteligentišku lietuviu

buti

apšviestu ir norintis
privalo būtinai perskaityti

save

šią knygą.

Eina |uu 30-tus metus.
Prenumerata $2.00 metams; $1.00
pusei metų. Kanadoje$2.50 metams;
$1.25 pusei m«tų. Anglijo], Lietuvoj Ir
kitur $3.00 metams; $1.50
pusei m.
Pamatimul vieną

padaro jį

Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių
ir baigiant dabartiniais laikais.
Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmogus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažvalgose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė-

AT YDAI.

j po

1893 metuose.

ir

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

Rooms 1107-11U

siunčiam dovanai

num.

Knygų katalogą siunčiamo

pareika-

ant

lavlmo dovanai.

J. J.

Reikalavimus

Pauksztis & Co.

Siųskite Antrašu:

120-124 Grand Str.,

Lietuviai iš
kus.

kitų miestų

ir

farmų gali šioje Batikoje atlikti

savo

reikalus

per

Brooklyn,

laiš-

|

N. X.

Lietuva

Rašykite adresu;

A. OLSZEVVSKl BANK
3252 So. halsted St.,

v

CHICAGO, ILL.

Mvaiiavusius IS KITUR

MĘLOŽIAME aplankyti

Publishing Company
A. OLSZEVVSKI, Pres.

Tel. Canal 5395

»,,,

I J. 6. Mezlaiszkis

3252 So. Halsted

St.,

CHICAGO,

ILL.

Generalis

ir mu»«£ Banką.

Kontraktorius ir

Namų Statėjas.

i 2302 S. Leavitt St. Cbicago

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais
Panedeliais, Seredomis ir
Nedėliomi

ir Subatomis

nuo

Pėtnyčiomis

nuo 9

nuo

ryto iki 1

8
8

po

ryto
ryto

Canal. 2113

iki 9 vakaro.
iki 6

vakaro!

v

pietų.

1749 SO. HALSTEO SI

Phono Drover 5052

VISUOMENES,

DRANGELIS & SAPRANAS
Valandos
MOKYUIS BAREERYSTŽS.

9

ryta

Įrankiai

si

gaunamoms informacijoms.
BURKE BARBER SCHOOL,
Ch'cago, I!
610 W. Madison «t.,

uždykgi

4-

! !

\

Pranešimas

1

Rusiškas
Lietuvos Rejentališkas Biuras

v

!

Chicago

T«|. YARDS 1532

Dr. J. KŪLIS

Lietuvi6
Gydytojas
3259 So. Halsttd St.,

Gydo visokias

Europoje

TEUEPHONE YARDS 5834

paliktus Rusiškuose Bankuose.

Visokiuose reikaluose

Informaciją
Dėlei

suteikia

Ir

Chirurgas
Chlca?o, III.
ligas moterių, vaikų ir

dykai.

informacijos Chicagiečiai kreipkitės asabiškai,

o

iš

|

C-hicago,

MOKINAMA:
pta- Lietuvių j
dinas ik! augščiausial Vokicči;- v. v on«
Rusų ir <
Aritmetika
)
Lenkų
Augštesn. Matematika Knygvedyst* Gražras?.
angių Kaioa nuo

7.00.

....

savo

Istorija. Geografija

TAIPPAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve

JI08 So. Halsted

Rašydami

laiškus ir

siųzdami pinigus

111.

DU-KART NEDELINI3 LA'K-

TANANEVICZ PUBUSHING COMPANY

Piet-rytinis kampas Emerald

ave.

ir

I&Uj

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

$950.00
$650.00
$675.00

3020 Emerald avo
3024 Emerald ave

$f.75.00

ave

Parsiduoda

ant

$700.00
lengvu išmokos-

Cių.

jųs

Ar
žinote, kad šitie lotai, yra
tris sykius vertesni už lotus ant Kedzie ave. ir 38-tos gat., už kuriuos ten
moka žmonės po $800.00

3249-53 South Morgan

Street]

RAŠTIS

CHICAGO, ILL., U. S. A.

fiLb

Paslaptys Magijos ir
(Knyga

Spiritizmo

P.^laptis Magikų).

Išrodanti

lietuvių dar labai save vilioja, jtikėdami visokiems magikams
Nemažai jaunų vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai

Daugelis
ir spiritualistams.
uždirbtus pinigus sukišo j pragobėlio magiko kišenių.

S

Adresas:

gera žemė, lygijs laukai,
5 akrai po tinkama trio-

<

bų statymui giria, maža,

<
)

medinė atuba, geras kelias, 3 mylios j miestą.
Greit perkant bus par
duota už $1,300. {mokėt
$400 ir likusius leng-

i|

ij

ji

tų pagerintu ūkių ir tu-

J1
<[

tukstančus akrtj
.•epagevintos žeints. Artcnuems žinioms r ašyrlr*ie

kite, arba ateikite.

<[
?

£

CH1GAS0, III.

Moterų

ir

vaikų ligų specialiste

Ofisas
1725 West 18th Street
Tarp Panlina Ir Woodgat.
f tone Caoai 1203
V«Uandoi:

GrtIMMER LAND GO.
1*36 Mitoaukee A*b., 3rdiloor.

D-re Maria Dowiatt-Sass

8:3C jki 12:00 vai ryto
iv 17:00 iki 8:00 vaL vak.

5208 W .Harrison Street
T iii. Austin 737

iii

<

Nsdėliom*
tuct^Olki 12,00 vul ryto

Val&ndos:
tiktai iki 9:00

kiekvieną r/tj

N. J.

Damijonaitis,

901 West 33rd Street,

::

Chicago, Illinois i

"Ateitis yra bepartyviškaB laikraštis, tarnaujantis jaunimo
lr kulturos reikalams. Tai-

daugybe Įvairiausių iiDidelio formato, 8 pubI.
Kaina tik $1.50 metams, o

\ina

r

HCNE DROVER 4247

olų.

85c. pusol met\jf

Rezidencija

III.

Savaitinis Laikraštis

"ATEITIS"

s

Įi

A. OLSZEWSKI BANK,
3252 So. Halsted St.,
Chicago,

Naujas

;

vais išmokėjimais. Taipmęs turime daug ki-

ąi

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomls nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po piety.

"Ateiti" išleidinėję bendrovė,

InDa"Atei-

korporuota ant 125,000.
bar

laikas

užsirašyti

Reikalaukit vieno numerio pažiūrėjimui uždyką.
Adreeuoklt taip:

tj".

"ATEITIS"
366 W. Broadway,
SO.

BOSTON, MASS.

A

C

S
/

Valandos

«js»o.

vi-

Pagerintas ūkis, 25
akrai išvalyta, kurie augina žolę; gražus soda a,

Biuro

St., Gh

REIKALAUKITE KATALOGO

"PaUžtai nesiduok bent ant toliau savęs Išnaudoti, nusipirk knygą:
kurioje išrodama visos pa^lapljs šviesoje
slaptys Magijos ir Spiritizmo,"
visas monų ir burtų paslaptis ir jas sumokslo, šioje knygoje atrasite
ir paveikslėliais parodytos slaptybėj, ir jų
aiškiai
aprašytos
nes
prasite,
262 puslapiu, kaina su prisiuntimu i namus
darymo budai. Knyga yra
60 centų.
tiktai
dvicentinėmis markėmis.
Iš kitų vietų užmokestį galima prisiųsti pačto

B argams

Laiški rašymas
Prekybos teises Ir tt.

Politiška Eksnsnlla

GERIAUSIOJE VIETOJE.

3040 Emerald

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS
32d2 So. Halsted St.

LOTAI

Parsiduoda už
3012 Emerald ave

kitų miestų raštų, adresuojant:

j

Dienine ir iiAlfVIfl A
Vakarine KIURI RLA

sados adresuokite Šitaip:

Dovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, išrandavojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje
-Rusijoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon-Rusijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro gerai, greitai ir pigiai. ISkolektuoja dalės, skolas ir pinigus,

Dr. P. VVIEGMER

eveskio ra?

adresą, o gausite
pasifiurėjimul vieną numeri veltui.

Rusiškas

3325 So. HALSTED ST.

metams

Praneškite

vyrų. Spociališkai gydo limpančias, užsiseuėjusias ir paslaptingas vyrų ligas

GERIAUSIAI PADARO:

Nuopradžios Kugpjučio mtn.
perkeliu savo ofisą po

Specialis

Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALIKAS" paduoda vėliausias žinias npie karą ir
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pilnas indouiių straipsnių.
Dienraštis "KATALIKAS" cino tautiškai krikščioniškoje dvasioje.
■„
DIENRAŠČIO KAINA:
Metams
$5.00.
3.00.
Pusei metų
1.75.
Trims mėnesiams
1.25.
Dviem mėnesiam

Iki 9 vakara

.vi»jh išmokiname šio lengvo.' Sv<
raus ir greitai išmokamo amato J ki
ii'is trumpas savaites; geriausi jrei

GHICAG9, III.

CORNER 18th STREET

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis

Daktarai-Dentlstai
nuo

3261 So. Halsted St.,

teikiama; darbas kiekvienam žmogui
ateik ito pamatyti mus arba rašyki!

LIETUVIS GYDYTOJAS

.LIETUVIU DIENRAŠTIS

Lietivial

girnai; expertal mokica;

DR. A. YUŠKA

AM EP IK O 5

•;

TELEPHONE

D r, J. JONIKAITIS

Geriausia Akulerka

MEDIKAS IR CHIRURGAS
4611 So. Ashland Ave.,

Chicago.

0. Jonikiene
33G4 S. Halsted St.

Dr.O.C.HElNE

(Kampas -l'.os)

DBNTiSTAS

ĮĮMiįmį 31 Ir So. Htltied git
(ftmtau UrtajUkn.) X CHSAM, ttL

DR0VER721S

Chicago,

i

Iii.

■

TUlži

SUN.

Eina jau 25 metai

Utarninkais ir

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams

pusei

„

$2.50
$1.25

metu

Adresuokit taip:

W. B. BOCZKOVVSKI
Mabanoy City, Pa.

CO.,

GERA PROGA!
Orsmatlka nrisrliškoskilbDi

ti

v

kytisbe moky tojo(apdaryta)51.01
Vaiku Draugas arba kaip mokyti! skaityti ir ra«yti be mokyto13j
jo
Naujas Budas mokytis raSytf 03
lOo
mokytojo
Aritmetika mokinimuisi rokan*

oij.iu paveikslais ^.apdaryta). ,35c
Viso SI. 60
Kas atsius iškirpo* *ita apkarsinima i5 "Lietuvos" ir 11.00 p<>r
monėy order', lai gaui visai 1
knygas W)c. pigiau.

P. 31ikolaiuis.
Box 62

[Se\v York 311 y

