e*~-

1

"LIETUVA" SAVAITINIS
Eina

Metine Preni'f*- ata:
Suvienytose V»"
jose
Kanadoje ir M..»ikc

—

LAIKRAŠTIS

THE LITHUANIAK WEEKLY "LIETUVA"

Chicago, til.
$2.00
H2.50
43.00

Visose kitos? viešpatystėse
Prenum^rato apmokama ii TirSao.
prenomeratos
rr.:ias iiiaito»i nao di«oos
Meuisiraiymo, ne nno

lą.

Apįarsuiimijkaiig^Uu^lHte^^j^i.

Adresuokite;

32S2 So. Hilstad 8t.

LIETUVA
Entered

a*

Second-Class Matte*

July i^th, 1893,

it thc

jie

Advertislng

rates

on

fk.

3262 So

application. Addres/

OL8ZEVV8KV,
Halatad
St.f

Pub.
CHICAGO,

.1*

Po»t 0£fice o! Chicago, Illinois, unde* Act ol March srd, 1179,

CIIICAGO, 1LL„ PENKTADIENIS, RUGSĖJIS (SEPIEMliEIt)

Metai XXIV

Publlahad Fridaya at Chicago, III.
rates:
In United States
$2.00
To Canada and Mezicc
$2.60
To all other Foreign Countries
13.00

Yearly Subscrlptlon

ir

turi buti katalikų, o ne
valdžios atsiųstų katalikus
naikinti. Ir pirkti buvusių kata-

10

d., 1015 M.

No. 37

Austrija sutraukė prie Serbijos 20,000 belaisvių ir 827 kanuolės yra jauniausis generolas visoj ru- nuo
Roveretto, manoma, taipgi
rubežių gana didelę 1 ariumenę ir tapo paimtos Kaune.
sų armijoj.
netrukus turės patekti
italams.
mano jon įsiveržti if atidaryti ke"Apie 90,000 belaisviu, tame Gen. Alexejev, užėmusis dabar
likų ba/.nvčios žemės plotų Len- lią gabenimui ginklų*, ir amunici- skaitliuje 15
generolų ir daugiaus gen. Januškevičiaus vietą, turi RUSIJA TIK PRADEDANTI
katalikai negalėjo. Vokie- jos Turkijon per Bulgariją, su
kijoj
kiečiu
vokie1,000
negu
lauko
karės
kitų
priversti; priversti, gali
aficierų ir 1,200 per 60 metų. Jis paeina iš biedAnt rytinio
KARIAUTI.
čiai išvežė iš Varšavos universi- kuria dar vis vedamos tarybos ir
bei
trauktis
ir
už
sekasi.'
150
Rovno-Dubkanuolių
vis
šiol
kulkasvaidžių,
linijos
nos šeimynos ir
gerai
čiams ik
atpirmu
syk
teto knygyną, kuriame buvo apie tikimasi, kad
Washingtonas. Rusija dar tįjc
ji leis tai daryti. tapo paimta Novo Georgievske.
110.
C'ia r<xls jiems gintis paRods, kaip pranešama iš
kreipė j save atydą, būdamas pro- pradeda kariauti,—tokia
tonui knygų ir daug disutraukė
700,000
skaitAustrija
gana
yra nuodeda dideles klampynės, kurios
Suskaitymas kanuolių ir kulka- Ifisorium Petrogrado kariškos aka- monė
grado, vokiečiai Vilniaus apiedelės vertės Rankraščių.
pulkininko
X.
lingą
kariuiiienę
prie
Rumanijos svaidžių Novo Georgievske dar
vokiečiams
Golejevskio,
artilerijos
linkėse tapo sulaikyti, bet vėliau sunkina
demijos. Kilus karei, jis tapo kuris yra Rusijos karišku
rubežių, nes tikisi, kad ji grei- neužbaigtas, o suskaitymas kulatstovu
ir
maisto
Ant
vakarinio
rusų
lauko
niepervežimą
privežimą.
jog
k^rės
paskirtas perdėtiniu štabo genero- prie rusų
Petrogradas pripažino,
tai
pradės
ambasados
karę
talkininkų pusėj. kasvaidžių Kaune dar nepradėtas. lo Ivanovo
Washingkariumenė prieš didesnes vokie-; Apart gal vienos Novo (ieor- ko svarbaus pereitą savaitę nearmijoj. Šitą vietą tone.
kariumenė
skubiai Todėl paduotos skaitlinės
Rumanijos
nors
mūšiai
ten
vis
traugalės
'atsitiko,
pasitraukti
j
išlaikė
čiu pajiegas turėjo
jis
gievsko tvirtovės, kitas rusai pir1914 metais laike pa"Svarbiausia naujiena, kurią
mobilizuojama. Visi svetur gy- dar žymiai padidėti.
Vokiečiai ma
Gali- musų priešai
sekmingos
apleido negu reikėjo, nes ne- kiasi. Prie I)ixnu:de belgų ka- venanti rumanai
rusų
j kitą Dauguvos pu.->ę.
kampanijos
labjausiai išpučia—
tapo kariumc"Tokiu budu skaitlius belaisii vienos pusės traukia prie Ry norėjo leisti apsupti; todėl kitur riumenė rankiniais granatais atcijoj, kuri buvo vedamą sulyg jo sako pulkininkas—ir kuri
nėn pašaukti.
valužsuka
Rumanijos
vis toliau ir
vių, paimtų per vokišką austro- plianų.
nelaisvių ir ka n uolių vokiečiai mušė vokiečių užpuolimą. Dau- džia
gos, iš kitos gi žengia
galvas publikai, yra ta, kad kelekaltinu
už
perseAustriją
vengrišką kariumenę nuo gegužio Kuomet
tas tvirtovių
j rytus. Rods jie dar tikrų rusų mažai paėmė, nes rusai prieš gelyj vietų eina vien imtynės
puola viena po kitai.
gen. Ruzskij susirgo ir
Ru- 2
f>alt- tvirtovių
vien prie Sou- kiojimą rumanų Vengrijoj.
d., kuomet pavasarinė kampa'tarp
artilerijos,
krašto nepasiekė, yra dar
Bet jeigu galima iš šios
apsupimą pasitraukė;
nuo
vadovaviturėjo
visai
uždarė
savo rubežių
pasitraukti
karės išmanija
vis labjau
paliko vien sunkias kanuoles, ar- chez, kur nuo senai be jokių pa- prekėms, siunčiamoms iš Austri- nija Galicijoj prasidėjo, išaugo mo šaurinėmis rusų armijomis, vesti kokią nors
gudijoj, bet 'artinasi
tai
lekciją,
ji yra
daugiaus negu iki vienam milioba tokias, kurias vežti neapsi- sekmių eina mūšiai, užpuolimuoprie tikrų rusų apgyventų kraštų,
generolas Alexejev tapo paskirtas tame, kad dabar pasidarė aišku,
Nesutikimai tarp nui
rūse
ir infanterija, bet jos Turkijon.
caras turi labjau
vyrų."
kokius
dalyvavo
nes
buvo
tai
dasenos,
apie
mokėjo,
jo vieton, nors bulgarų generolas jog joki fortai negali išsilaikyti
Rumanijos ir Austrijos taip dipintis negu apie lenkų, lietuvių, bartinėse karėse netinkamos. Tai mušis buvo vien nevaisingu žmo- deli, kad nuo
jų iki karei labai KAIZERIS NORĮS TAIKIN- Dmitriev buvo tam urėdui per- prieš apgulos kanuoles.
latvių, arba persekiojamų baltgti- vokiečių laimikis visur buvo nių žudymu, be svarbesnių pa- arti.
šamas. Vieton Alexejevo Gali"Taip dalykams stovint, vieTIS.
menkas, nes pasitraukdami, ru- sekmių. Eina ir orlaivių susirėdžių kraštus.
natinė liogiška išvada
karėn kitų
cijon
paskirta
gen. Dragomirov.
Apie
besirengimą
yra, kad
bet jie, žinoma, svarbesaus- sai ir tvirtoves, kiek tik buvo mimai,
Washingtonas. Sulyg gauna- Už nepasisekimus Galicijoj abu- tvirtovėse nereik palikti kariunieko
Sulyg Berlino pranešimo,
Balkanų
pusiausalio
tautų
išduoti negali.
išstūmė rusus prie galima, išgriovė, o kareiviai to- nių pasekmių
Pranešama vien, jog mų žinių iš vokiškų šaltinių, kai- du generolai—Dmitriev ir Dra- menės tuščiam skerdimui. Visnegirdėt.
trų kariumenė
liau
iš
ir
lauanpasitraukė
tvirtovių
iš
Tūli
vokiški
laikraščiai
sutinpaskutinių
ir
Serbija Grekija, talkininkų ver- zeris esą sutiktų dabar taikytis gomirov—yra kaltinami, o Ale- viena—tvirtovių didžiausiu uždaupės Jasiolda
su-1 ke vokiečiams priešinasi ir mūkad
linijos
su
ka,
atsigynimo
Vokietija taikytųsi
čiamos. sutinka atiduoti Bulga- ant sekančių išlygų: Serbija turi xejevą dikčiai girta už .jo tvarkų viniu buvo tik priešo sulaikytrosios jų
ir Ber- šiuose nemažai jų paguldo, o kitais savo
liet
mas.
O kuomet jo
tik
su
priešais,
Ang- rijai Macedoniją, kad ji susirištų but padalinta tarp' Austrijos ir pasitraukimą iš-po Varšavos.
drutintų stovyklų,
negali sulaivietas,
toliau,
juo
juo
tai
ne visuomet ga- žuvusių
ir tvirtovės
tai
nes
sutvėrimas
kyt,
su
lija
negalinti
lino raportams
AngBulgarijos,
daryti,
talkininkais.
neprigul- Generolas Ruzskij dabar apėmė
savo
nustoja
Vien- sunkiau naujais kareiviais už- lija užsiundė ant
mingos Lenkijos tarp Rusijos ir vadovystę šiaurinių armijų (Lie- vertės,—dar aršiau, nes jos aplima užsitikėti. Lygiai iš
Vokietijos kitas tautas,
iš Berlino, buvo pa- kimšti.
liet nors Vokietija
Vokietijos; atidavimas Vokietijai tuvoje ir Kuršėje). Gen. Ivanov silpnina veikiančią armiją, -nes
nos, kaip ir
kariumenės atstovas ir ilgiausiai su Anglija karę vesteritorija
atitraukia j garnizoną
milžiniškos belgų kolionijos Kon- vadovaus
Rusijos
Austrijos
garsinta, jog
dalį kapietinėmis armijomis
išva- VYashingtone, Golejcvski užtikririumenės.
ir įveikti negali,
už tai, kad vokiečiai
go,
su visu tapo nuo rusų
tų,
jos
pasiekti
Afrikoj,
jau
(Galicijoj ir pietinėj Lenkijoj), o
austrų na, jog atidavimas vokiečiams nes išsodinti Anglijon žemės kaapleis Belgiją; atidavimas Vo- gen. Alexejevas padirbinės stra- "Rusija visuomet manė pradėti
lyta, o paskui gyrėsi, jog
Bro-Į
tvirtovių nieko nereiškia, Rusija riumenę, be ko negalima įveikti, VOKIEČIAI PAĖMĖ
miestus
•panašią karę beveik nuo tos viekietijai
franeuziškų kolionijų Af- tegiškus plianus visų armijų.
kariumenė paveržė
LUCKĄ.
Bet abudu tie tik dabar pradėsianti karę vesti; negalės, nes pasikėsinimus gali
už tai, kad Vokietija pasitos, kur jos armijos yra dabar."
ir
rikoj
Tarnopol.
dy
Londonas.
Rusu
tvirtovė trauks iš šiaurinės
ka- tvirtovės dabar, jo nuomone, ne- atmušti drūtesnis
Anglijos laivymiestai yra Galicijoj. Taigi
Prancūzijos;
NESKANDINSIĄ LAIVŲ BE
Luck, stovinti netoli nuo Gali- atidavimas
iš- turi nei jokios vertės. Jeigu taip, nas, o sausu eliu
I NERAMUMAI PRIE
atgal vokiškų kolioda vokiečiai ir austrai gyrėsi
Anglijon negaMEXIPERSERGĖJIMO.
dar
rubežiaus,
cijos
paimta.
tapo
tai
kam
milionus
kuiras
KOS RUBEŽIAUS.
dabar užgriebė Angrublių lima prisigirebti, nes tokio kelio
Rusija
nijų,
valymu nuo rusų Galicijos,
Miestas Z'borow ant upės Stripa,
ran- išleido
Washingtonas. Vokietijos amjų rengimui, o už kitus nėra.
lija.
tuli jos miestai buvo rusų
Washingtonas. Suvienytu Valkur rusai nardaGalicijoj,
basadorius,
ir
rytinėj
milionus
sukrovė?
but
grafas von Bernstorf,
jose ginklų
kose. Tas pats gali
valdžia paliepė visai kariuAnt piet-vakarinio karės lauko siais atakais
stijų
iš (»al todėl, kad vokiečiai, jas užper 24 valandas lai- DRAUDŽIA DIRBTI AMUNI- įteikė Amerikos yaldžiai raštišką
Bet austrų kariut/^nė
bar.
menei iš Georgia,
italams neblogiausia sekasi. Ita- kė
Alabama, Araustro-vokiečių pirmynžangą,
prižadėjimą Vokietijos valdžios kansas ir
Voly- ėmę, nepasiliktų be laimikio?
CIJĄ AMERIKOJE.
rytinės Galicijos įsiveržė į
Oklahoma
lų kariumenė paveržė svarbią tapo paverstas j krūvą griuvėvalstijų cuovardu, kad vokiški submarinai
Turbut ir Rusijos caras neužniaus guberniją, taigi rusų padėtraukti prie Mexikos rubejaus
Amsterdamas. Nesenai Vokieaustrų tvirtove Roveredo, ginan- sių, kuomet austrai paleklo dardaugiaus neatakuos pasažierinių žiaus.
rubežių ganėdintas iš iki šioliško rusų
jimas ir prie Austrijos
Didesnė dalis kariumenės
čią Tridentą. Austrai, iš tvirto- ban | savo sunkiasias apgulos ka- tija apskelbė pranešimą, kad vomalaivų be jų persergėjimo; prižanors, kaip
karės vedimo, nes prašalino nuo vės
yra negeriausias,
pasitraukdami, išsprogdino nuoles. Rusai laikėsi per visą kiečiai, gyvenantieji Amerikoj, dėta taipgi, kad submarinai ne- jau įsėdo į traukinius ir važiuoja
Tarnopolio vietos štabo perdėtinį, buvusį sa- visus
linkui Mexikos, kad
tyt, bent rpielinkėse
jos fortus. Garnizonas, ap- naktį, o iš ryto pradėjo skubiai nedrįstų dirbti tose dirbtuvėse,
sustiprinti
kariumenė vo mokytoją, o jo vietoj paskytų laivų patol, pakol ten
įskandins
yra dar Galicijoj rusų
esantį generolą Funston, kuleidęs tvirtovę, pasitraukė j Tri- trauktis atgal linkui "Galicijos ru- kurios išdirbinėje ginklus ir amu- pasažieriatns nebus duota
sudrutintosc
proga
nekad
tas
rė kitą, tikėdamas,
ir ginasi apkasais
dentą. Roveredo turi apie 13,000 bežiaus.
niciją talkininkams. Dabar,, jos nuo tokių laivų išsigelbėti. To- ris vargiai galėtų mexikonams
kariume- leis vokiečiams vyti Rusijos kastovyklose, bet austrų
kad nu/.u-y
Greitas
puolimas tvirtovės pavyzdį sekdama, tokį pat atsi- kiu budu Vokietija yra beveik atsilaikyt. Tokį žingsnį AmeriPinsko' riu menę. Caras savo ruman su- gyventojų. Manoma,
nė jau nužengė j garsias
kos valdžia buvo
austrai turės pasi- Luck ir
Roveredo,
dę
priversta padair šaukė
pasitraukimas nuo Stri- liepimu išleido ir Austro-Vengri- pilnai nusileidusi ir išpildžiusi
balas ir užėmė miesus Luck
strategų (kariškų reikalų traukti ir iš Rieva,
ryt todėl, kad Mexikos gen. Cardidžiausio
pa upės parodo rusų tikrą padė- ja, kaip pranešė laikraštis Frank- Amerikos reikalavimus.
Prezižinovų) tarybą apkalbėti klausi- miesto Garda apskrity j. Roveranza
Olyka.
pradėjo traukti daug kariuLondone at- furter Zeitung. Pranešime sako- dentas "VVilsonas laimėjo didelę
jimą.
Šį
padėjimą
kad
vel mą, ką daryti,
įveiktų
Rusija
menės
kariškas
laivynas
Triredo
tik
nuo
kad
u/,
Vokiečiu
prie Suv. Valstijų rubeaustro13 mylių
yra
virai skaitoma aršiausiu rust; pa- ma,
nepaklausymą
dipliomatišką pergalę.
savo priešus.
Žinoma, tam rei- dento.
o
žiaus ir bijomasi, kad
nuo pat karės pradžios. vengriški
pavaldiniai
galės but
jplaukė j Rygos įlanką, silpnas kia
jis gali
dėjimu
gerų ginklų ir vadovų, nes
jsiveržti skersai rubežių j Texas
baudžiami nuo 10 iki 20 metų
rusiškas laivynas pasitraukė jon
Greitas
atidavimas
Lucko
tvirtomūšiai
traukiasi
GARDINO
PUOLIMAS.
taipSmarkus
Rusijos kareiviai gal neblogesni
valstiją. Mexikonai turi sutraugiliau, mušiu stoti nedrįso. Kaip
Isonzo paupiuose, bet ir čia vės nurodo j tai, kad jos užpa- kalėjimo, o nekuriuose atsitikigi
bent
už
kareivius,
taip
priešų
žinia iš PetroLondonas.
iš
Berlino,
Gardinas,
paskutikę
muose
net
kariumenę keliose vietose pagyvasties atėmimu.
praneša
italai palengva stumia austrų ka- kalyje stovinčios tvirtovės Rovmano daugumas svetimų laikrašnė rusų tvirtovė ant Nemuno, rubežvj ir dabar turi
110 ir Dtrbno netrukus
grado ir Londono pagarsinta apie
italai
Dabar
daug daupateks j
Bet
apie riumenę atgal.
korespondentų.
tapo užimta vokiečių. Vokiečių giau kariumenės negu
PAGERBIA.
austro-vok
paskandinimą didelio vokiečių čių
rankas.
Iš
to
fort
Suvienyiečių
Hermanu,
prie
ir amuniciją prieš karę bombarduoja
oficialis pranešimas nesako nei tos Valstijos.
mūšio laivo Moltke yra netei- ginklus
Didžiausis
pavoIsonzo upės, ginantį tarpkalnį niatyyt, kad rusai* dar toįi-gražu
Berlinas.
Kaizeris, pažymėji- žodžio apie ru-ni armijos garni- jus, sakoma,
singa, nes laivas tas, visai svei- reikėjo pasirūpinti; prieš karę Predele. Austrai, besitraukdami, neprisidirbo sau amunicijos, ir mui
gręsia miesteliu' Mi-ir gerus karvedžius iš-'
nuopelnų savo generolo von zoną, kuris buvo tvirtovėj. Iš to sion, Texas,
kas, dabar perplaukė ciesoriaus reikėjo
prieš kuri Carratizos
degina italų apgyventus kaimus kad sunkios kan^ol^ iš Lucko llindenbitrgo, paliepė, kad 147
lavinti.
Šiaukad
tvirtovės generolas Xafarette turi sutraugalima
suprasti,
VVilhclmo kanalą, jungiantį
kad priešas nieko gauti tvirtovės, matomai, Olivo iškalno Mozuriškasai
Ta pati strategų taryba tarėsi kalnuose,
pulkas vadintųsi garnizonas buvo senai pasitrau- kęs armiją iš
rines. su P.altiko jūrėmis.
15,000 kareivių.
Austrai pereitą ..avai- išvežtos.
nuo
šio laiko Generolo Field
negalėtų.
o palikta tik nedidelė Amerikos
taipgi, ką daryti, kati privertus
kęs
atgal,
valdžia
yra palinkusi
ir kelias kitas
Vokiečiu kariumenė užėmė tilMaršalo llindenburgo pulku.
dalis kariumenės vokiečių sulai- jianyt, kad gali iškilti "bėda"
Angliją geriau, kaip iki šiol, tal- tę turėjo apleisti
GANDAS
APIE
PETROtarp
svarbias savo pozicijas.
tą prie Friedrichstadt ir turi jau' kininkams padėti.
Techniškoji akademija Karls- kymui. Tokiu budu vokiečiams Mcxikos ir
13et Rusija gana
Suvienytų
GRADO APLEIDIMĄ.
Valstijų.
beveik liuosą kelią Rygon, ku-J neturi
rulie
Inžinievieno,
Sulyg žinių, surinktų
apdovanojo laipsniu
vis nesiseka atsiekti savo svargalės prieš Angliją kokią
rios rusu kariumenė apginti ne-; nors
vartoti.
Kad matyt austrams nelabai prielanKopenhagenas, Danijoj. Čia rijos Daktaro Honoris Causa iš- biausio tikslo, dėlei kurio jie ruprievartą
CHOLERA PLATINASI.
gali. Matyt rusai nesitiki ir Pe- Anglija mažai iraneuzams pade- kaus vengro stati.stiko, austrai iki pradėjo eiti niekenb nepatvirtin- radėj\ 42 centimetrinių Kruppo sus
smarkiai
vejasi: jie jokiu Rymas. Oficialokai čia
taip
trogradą apginti, nors nuo jo vo- da, tas teisybė, bėt ji daugiau šiol ant visų savo frontų nužudė tas iki šiolei gaijdas, buk rusai kanuolių, profesorių^ Otto Rau- budu
prair užgriebti
negali
apsupti
kad cholera ir šiltinė pradar
nešta,
sugana toli,'
kiečių kariumenė
užmuštais,
kareivių
senberger.
2,500,000
pradeda kraustyti Petrogradą. Tas
bent šiek-tiek didesnės dalies ru-l
kareivių neturi, o iš liuosnorių
dėjo platintis Austrijoj ir Vokiebet žengia prie jo vis arčiau. Iš'
Rusai iki šiolei vis'
nelengva skaitlingas armijas su- žeistais ir nelaisvėn paimtais. turėtų neva reikšti, kad rusai kelsų armijos.
tijoj. Austrijoj laike paskutinių
Petrogrado jau pradėjo gabenti rinkti greitai. Juk ir Rusija iki Italai iki šiol nužudė tik 104,000 tų savo sostinę į. Maskvą. Kiek PRISIEKĖ NEVESIĄS VOpasekmingai išsisuka iš visų sląs-l 20 dienų liepos mėnesio
Maskvon ir kitur j rytus bran- šiol
buvo
savo kareivių, nes mat italai iki tame
KIETAITĖS.
gande yra teisybės, kol-kas
dar, nors karė traukiasi jau
tų ir palieka vokiečiams apdau-l
7,427 susirgimai cholera ir 1,185
gesnius daiktus iš muzėjų; bus, antri metai, visų savo pajiegų šiol kariavo tik ant vieno fronto nežinia, vienok reik manyt, kad
žvtas ir tuščias tvirtoves. Tvir-'
Paryžius.
Paryžiaus laikrašsusirgimai šiltine. Nuo choleros
turbut, išgabentas ir milžiniškas karėn
ir ne- ir čia prieš juos austrai tik dali tokį žingsnį rusai padarys tik ar- čiai
prirengti
nesuspėjo
tovių
garnizonai
prisijungia
prie
kad
mirė 3,295 žmonės.
praneša,
kuriam
jaunas
Anglijos
ciesoriškas knygnsts,
prasavo kariumenėfs
Apie chopastatyti galė- šiausios bėdos priversti.
veikiančios rusų armijos, tuomi
žinia, kada jas suspės prirengti ir
sosto
kad
leros
įpėdinis
prisiekęs,
lenkams
Savorovo
pasirodymą pranešama iš
džią ir padarė
Vokiški,* skandinaviški ir rusiš- niekados
joį mušius pasiųsti.
nevesiąs vokiškos ktmi- ją sustiprindami.
daugelio
Vokietijos vietų.
išplėštas Zaluskių knygynas.
ki
kariški
laivai
laikraščiai
Vėl pakeltas tapo klausimas taiItalų
išplaukė
nurodinėja, kad vo- gaikščiutės. Jaunas sosto
įpė- Nežiūrint visit pastangų, vokieNors vokiečių žengimas Vil- kos, bet visi užsigina, kad dabar prie Dardanelių padėti talkinin- kiečiai rengiasi vesti kampaniją
dinis randasi anglų armijoj, kuri čiai iki šiolei neprivertė rusų stoTORPEDUOJA, NORS PRIŽAniun tapo sulaikytas, bet turbut jau kas nors taikos norėtų, kol kams veržti tos siaurumos tvir- dviemi sakomi: vieną linkui [lieti galutinan, nusveriantin mušin,
kovoja
Belgijoj.
DĖJO PALIAUTI.
neilgam, nes vokiečiai gavo pa- nei iena pusė galutinai kitos tovę ir atidaryti kelią Konstanti- tinės Rusijos, turėdami savo mieo pakol jo nebus, vokiečiai negaLondonas.
Subatoj po piet
stiprinimą ir muša rusus kitur,1 neįveikė. Anglija ir Francu/.ija noplin. Pasiusta padėti talkinin- riu paėmimą Kiev'o ir Odessos, PERMAINOS TARP
RUSŲ li tikėtis nusikratyti nuo savo anglų pasažierinis laivas
tai nors jų kariumenės prie Vil- purtosi nuo taikos, kol vokiečiai kams ir žemės kariumenė, bet o antrą iš Lietuvos linkui PetroNespėrankų Rusijos.
GENEROLŲ.
riau, plaukusis iš I.iverpoolio j
niaus ir nesumuštų, ji turi trauk- netapo įveikti, Vokietija gi, ka- kur ji išsodinta—ant Gallipoli grado. Svarbiausiu gi jų mieriu
Xe\v Yorka, tapo torpeduotas netis dėl nepasisekimų kitur, nes1 dangi Rusijoj
SVARBIAUSIS ITALŲ
jos kariumenei ge- pusiausalio, ar Mažosios Azijos esą pasiekti Maskvos beveik tuom Petrogradas. Didelės permaitoli
Lenbut
tikrai
Airijos krantų. Sulyg pranenes
tas
nežinia,
pačiu keliu, ktiriuom ėjo Napo- nos Įvyko tarp rusų generolų, varai sekasi, o franeuzai neįstengia pakrantėse,
kitaip galėtų
apsupta.
LAIMĖJIMAS.
beveik
suvisu
nuo
šimų,
leonas.
septyni pasažieriai žuvo, o
kija jau
rusų' jų iš savo teritorijos išvyti, laiko yra slepiama.
dovaujančių rusų armijomis. Išaustru devyniolikos
Rymas.
Roveretto,
ne
didelius
žmonių dar trūkkad
didis
plotus jie! save pergalėtoja, tai atsako, jog Washingtone gauta žinia, jog
išvalyta;
rodo,
kunigaikštis Nikalaiko ir Lietuvos, o plotai Latvi-1 ji taikos prašyti nereikalauja, nes iki žiemai Dardanelių kelias bus MILIONAS RUSŲ PATEKO lojus visai jau nėra vyriausiu va-1 miestas Trentino provincijoj, pa- sta ir nežinia, kas su jais pasidateko Į italu rankas.
Roveretto rė.
Laivas torpeduota be jokio
NELAISVĖN.
du armijų, arba jeigu juom yra,
jos, jų rankose esanti, nuolatai jos melsti privalo pergalėtas. atidarytas laivu plaukimui, tai ir
18 verstų nuo paties persergėjimo, kaip kad torpeduotik
yra
eina mažyn ir matyt ir Latvija
Rusija vien dabar tyli, nes iš- Konstantinopolis turės but paim- Berlinas. Nuo pereito gegu- tai tik iš vardo.
Trento, kuris yra visos provinci- ta Lusitaniją ir Arabic.
Torpeneužilgo ieks vokiečiams.
Dabar turkai vienok giriasi žio 2
tikro vokiečius į savo kraštą per- tas.
Generolas Januškevičius, kuris
dienos, kuomet vokiečiai
sostinė. Šios tvirtovės fortai dos vienok nepataikyta gerai ir
jos
Smarkus mūšiai eina Sereto giliai įleido; bet ir ji taikos pa- neva sumušimais talkininkų, tik
pradėjo savo garsų užpuolimą ant iki šiolei buvo perdėtiniu vyriau- tapo išdinamit/uoti, ir austrai pra- laivas nenuėjo tuojaus dugnan.
paupiuose, rytinėj Galicijoj, kur, siūlyti nesiskubina, nes turi dar tiems jų pasigyrimams nelabai rusų Galicijoj prie upės Dunajec, sio rusų kariško Nštabo, tapo padėjo miestą apleidinėti. Ant ap- Pasažierius spėjo perkelti j valtis
kas tiki, nors juos Berlino ra- iki šiolei
rods maži, plotai yra dar rusų gana vietos, kur trauktis gali.
paimta, <aip praneša- liuosuotas nuo savo vietos ir pa- linkinių kalnų pastatytos austrų ir atvykusius pagelbon laivus, o
Vokiečiai Varšavoj įvedė pri- portai atkartoja. Bet v'sgi, kaip ma
rankose.
Dabar rusai sudrutivokiečių šrabo.*daugiaus ne- skirtas vice-vietininku (namiest- kanuoles pradėjo pilti ugnj j savo patj laivą pradėta traukti linkui
no savo pozicijas
Volyniaus gu- verstiną visiems mokyklų lanky- iki iio.l pasirodo, turkai ginasi gu vienas milionaf*' rusų nelais- ninku) Kaukazo. Jo vieton vymiestą, kad nieko italams nepali- Queensto\vn uosto. Pakeliui laibernijoj tarp Rovno ir Dubno, mą, ko valdant rusams nebuvo narsiau, negu talkininkai tikėjo. vėn. Apart to menama, kad apie riausiu perdėtiniu štabo visų ru- kus.
Italų kanuolės tuojaus į tai vas vienok nuskendo. Ant laivo
ir kaip užtikrina, toliau nesitrauka visoj Rusijoj, apart
Finliandijos. Is Berlino pranešama, jog tur- 300,000 rusų turėjo but užmuštų siškų armijų yra paskirtas gene- austrams atsakė ir netrukus
jų buvo du amerikonai; abudu išsibet toki pažadėjimai nedaug reiš- Jie taipgi sugrąžina turtus rusų kai
paskandino anglų transporti- arba sužeistų. Vokiečių štabas rolas Alexejev. Tai yra svar- kanuolės aptildė. Po to italai už- gelbėjo.
kia. Be reikalo ir be pažadėjimo valdžios po lenkų sukilimui 1863
biausia permaina rusų armijoj ėmė
nį garlaivj, gabenusį kareivius, taip garsina:
Amerikos konsulis iš Oueensmiestą. Tai yra svarbiausia
nieks nesitraukia ir priešų nai- metais, atimtus katalikų
bažny- prie ko žuvo 320 aficierų ir 1,550 "Laike rugpjūčio mėnesio skait- nuo pat pradžios karės.
nuo pat karės pra- to\vn
italų
pergalė
pranešė, kad Ilesperian
kinimui neatiduoda savo žemė? čiai Lenkijoj.
Didelius žemės kareivių. Urmiah
apskrityj tur- lius belaisvių, paimtų per vokiš- Gen. Januškevič buvo ypatiškas džios. Nežiūrint to, kad Trento buvo torpe luotas be persergėjiplotų; traukiasi vien priverstas. pietus, atimtus katalikų bažny- kai išskerdė 5,000 armėnų. Ant ką
kariumenę, išnešė daugiau ne- caro draugas, nes abu sykiu mo- miestas ir apielinkės yra labai mo; kadangi jis plaukė iš AngliIki šiol jau rusai apleido savo čiai,
atidavė
rusams stačiati- Gallipoli pusiausalio talkininkai gu 2,000 aficierų ir 269,839. karei- kinosi.
Caras yra krikštatėvis stipriai fortifikuotos, italai tiki- jos Amerikon, tai amunicijos jis
žemės plotus nemažesnius negu kiams, o tie turtai
bažnyčiai bu- apsupo dalį turkų kariumenės ir vius, taipgi 2,300 kanuolių ir 560 visų Januškevičiaus vaikų. "Gen. si iki žiemai užgriebti :r Trentą.
neturėjo. 1 aivas, sakoma, turėvisa Vokietija, ir tai padarė vo- vo Jtukų
k?,talikų atiduoti, tai stengiasi ją priversti pasiduoti. kulkasyaidžiį. Iš šito skaitliąus Januškevičius turi 44 metus jį Kitą austru tvirtovė iiiva, netoli jęs vieną kanuolę atsigynimui.

Dideji

Kare

rusu,

Petro-j

iš Kares Lauko.

Kadangi Vokietijos
Arabic'ui,

skendus

valdžia, nu- DIDINA
tik-ką buvo

prižadėjusi daugiaus pasažierfrmi
•laivų neužpuldinėti savo submarinais be persergėjimo, tai dabar
klausiama, ką Vokietija ištikro
mano: ar ji mano tik aki- motiyti, ar torpedavimas atsitiko priešingai jos paliepimams*?

KARIŠKAS

War.hington,

komisija

D.

C.

JIEGAS.

Trečias

kalbėjo prelegentas ir bavimas naudai nuisų viengenŠimkus. Jisai pagy- čių, nuvarginti] karės
baisenybėrė vargonininkus, kad jie vieni- mis,
yra sektinas visoms Amejasi, ir sakė, kad jiems vienybė rikos lietuvaitėms. Ponios M.
ir
yra reikalinga.
"Jeigu kunigams, O. Žalpienės, rinkdamos drabusakė p. Šimkus, reikalinga
sąjnn- žius pas svetimtaučius, taipgi suga, tai vargonininkams jmai dar rinko $6.30.
Tonas A. Poškus
labjaus yra reikalinga. Užstoki- nuo lietuvių surinko sekančiai:

Laivyno

svečias,

taip stulrutinti
Suvienytų Valstijų laivyną, kad
jis stovėtų pirmoj vietoj (ir dasumanė

bar

jio užima antrą po angliškam, žuvus keliems laivams vokiečių ir franeuzų, o gali ir su

v

angliuku susilyginti, jeigu jis dar
daugiau duotu savo laivų paMŪŠIAI NETOLI VILNIAUS. skandinti).
Kunisija reikalauja
kreditų padirbimui 47 didelių kad.
paPetrogradas. Rugsėjo 7
riškų laivų: j.ešių drednautų, 8
skelbta sekantis oficialis rusu
skraiditi• lių. 4 torpedų naikintopranešimas:
jų, 18 povandeninių laivų ir 1.1.
"Ant fronto tarp Rygos ir
< )rlai\ iii
laivyno sudrutinimui
I)vim?ko ntra jokios svar'ūos perreikalaujama kreditų 5 milionų
V idurinio Nemuno apmainos.
doliarių, apart paprastų tam tikskrftyj (vadinas Traku paviete) slui
išlaidų.
ir kaimo
Peski,
netoli Merkinės
vokiečiai rugsėjo 4 d. nakčia ir
sekančiu diena mėgino išvystyti
Mūšiai ėia tesavo užpuolimus.

besitęsia.
'"Ant Nemuno, toliaus j

pietus

upės Pripet, musų armijos laiko užėmę savo senas pozinet iki

eijas. l'rieša.^ buvo padaręs labai stiprius mėginimus užpuldinėti apielinkėse Volkovysk, išilgai geležinkeli j Pinską, DrogoėiVisus šituos mėtio apielinkėse.
ginimus

te,—kvietė p.

"Toliaus j pietus

gina sutraukti

savo

priešas
jiegas

TRIJŲ METŲ MERGAITĖ
PASIŲSTA PAČTU.
Jackson, Ky.
Kaipo pačto
siuntinys, pas sergančią motiną
tapo pasiųsta trijų metų mergaitė Maud Smith iš Morgan
pavieto j Jackson.
Toluma mergaitės kelionės kaipo pačto siuntinio—50 aiylių. Kelionėj, žinoma,
mergaitę prižiūrėjo pačto valdininkai.

mė- AMERIKOS
nuo

VOKIEČIAI OR-

GANIZUOJA SAVO
MENĘ.

KARIU-

Lucko linkui Dubno, kur abelnaj
dalykų stovis yra be permainos. Washington, D. C. Iš visų SuLaike mūsų atako netoli kaimo vienytu Valstijų kraštų ateina^
Vorsine męs paėmėm nelaisvėn 8 čia žinios, jog vokiečiai organiafieierus ir 300 kareivių."
zuoja savo kariumenę. Savo svetainėse vyrai mokinasi kareiviams
PATARIA ATLYGINIMO
reikalingų dalykų ir ginklų var-

—Nelson in 8t. Paul Pioneer Press.

■REZIGNUOJA.
Marsas (kares dievaitis) laiko popierą su savo "nuopelnu" surašu: "suvirs 2,000,000 vyrų negyvų į vienus
metus karės."
Pats velnias jaučiasi negalįs pa ašių

tojimo. Jeigu Suvienytos Valstijos vaiilus su Vokietija nutęstų

PER HAAGOS

JIEŠKOTI

TEISMĄ.

"nuopelnų" užsitarnauti ir rezignuoja, pavesdamas
vietą ir darbą karės dievaičiui.

iki karei, be abejonės, čia gyvevokiečiai iš savo vyrų parių \Yasbingtone, patarė Suvie- gelbon saviemsiems dikčiai kanytoms Valstijoms klausimą at- reivių galėtų pastatyti. Juk veik
lyginimo šeimynoms žuvusių su visur vokiečiai nepaiso to krašto,
vokiečiu
paskandintais laivais kurio piliečiais tapo, bet eina su
Lusitania ir Arabic j/i vesti iš- savaisiais.

Vokietija,

riškų laivų jureivius tvarką
laikyti.

pa- Gaidukevičius—Vladimiro 4 jų ordenu, štabo kasininkas Jonas Zo-

kys—Stanislovo 2-ju ordenu, MaskI! Viennoj pasimirė 73 metu vos Caro Didenybės pulkininkas
Šiaurių tyrinėtojas ir gana žy- Antanas Trikelis—Vladimiro 4-ju
rišti tarptautiškam tJikos teismus tapytojas Julius Pavcr.
Ži- ordenu su kardais ir raikštele, pramui Haagoj.
NUŽUDĖ PENKIS PRASInomas jis ir kaipo raštininkas.
porščikas Kielus—Onos 3-ju ordeŽENGĖLIUS.
Geriausias jo nutapytas abrozdas nu, Bobrinsko pulko poručikas MiVOKIEIČIAI VĖL RYGOS
kolas Medelis—Jurgio 4-ju ordenu,
Ossiwing, N. Y. Rugsėjo 3 yra: "Mirties Įlanka."
ĮLANKOJE.
dieną, kalėjime Sing-Sing nužudė
papulkininkis Andrius Futris—VlaLondonas. Sulyg neoficiališkų penkis prasižengėlius, žmogžudimiro 4,-ju ordenu, kapitonas
Nutkis—Onos 3-ju ordenu, ober
žinių, kurios atėjo iš Berlino per džius. Tarp nužudytų dauguma
aficeras Mikalojus Mačiukevičius
Kopenhageną (Danijoj), vokrški yra italų.
kariški laivai vėl inėjo j Rygos
—Onos 3-ju ordenu.
(Iš "Rusk.
kad
nišai
apjlatiką. Pranešama,
GAISRAS.
i
Inval.").
Vilkaviškio vyrų gimnazija, veileido salą Oago prie inėjimo j RySan Francisco, Cal.
kusi pereitais metais Vilniuje, L.
Sudegė
buvo
Iš
'.RYGA.
gos j lanką.
Petrogrado
čia mergaičių prieglaudos namai
Draugijos komiteto rupesniu nukelpranešta, kad vokiški orlaiviai "St. Francis
Visos
valdžios įstaigos išgabenG iri s Directory." Su- ta Voronezan.
Gimnazijos mokilakiojo ties inėjimu j Rygos jlanto 5 mergaitės; kitas
degė
prie
iai
bus
ir toliau Komiteto globia- ta. "Pr. Viestnik" liepos 21 dieną
ką, mėtydami bombas aut rusiš-i
pasisekė iš degančios triobos iš- mi. Ton gimnazijon galės įstoti ir išėjo paskutinį sykį. "R. Mysl" išįku torpedinių laivų, bet kad šu-'
vesti.
visų kilų Lietuvos gimnazijų mo- ėjo paskutinį sykį dar pirmadienį.
viais nuo Uivų jie tapo nuvyti.
hiniai-pabėęfi'liai lietuviai. Jiems Ljtvių laikraščių ligi liepos 24 die-

IŠ LIETUVOS.

Is to matyt, kad vokiečiai vėl SCHWA3 PADIRBO
TALKImėgins užpulti Rygą iš jūrių pu- NINKAMS 10 POVANDENIsės.
Kadangi ir iš Kuršės pusės
NIŲ LAIVŲ.
vokiečiai mėgina apsupti Rygą,
New York, N. Y. Laikraštis
tai šiam miestui gręsia pavojus iš
Ne\v York Herald praneša, l«uk
dviejų pusių.
vokiečio milionieriatts dirbtuves

IR

VĖL IŠLĖKĖ Į PADANPARAKO DIRBTUVĖS.

GES

San

Francisco, Cal.

Išlėkė

j

padanges krautuvės parako dirbtuvių Du Pont de Nernomos
Povvder Co., Pinola, Cal. Užmuštas

tapo

Dirbtuvės

Bcnnctt.

myliu

mašinistas

nuo

tos

San Pucblo.

zijri pagimdė expliozija

Ilarold
yra 15

Explio7,000

sva-

dinamito.
Mat iš bėgių iššoko gabenantis dinamitą trauru

kinys, ir dinamitas expliodavo
pagimdė parako explioziją.
NĖRA

ir

KALTŲ.

Marieta,
Prisaikintieji teigėjai Cobb pavieto apreiškė, jog
Ga.

klausime lynčiavifrio Lco. Frank
prieš kaltinamus jie neturi ganėtinai prirodymų, kad juos galima butu teisti.
Todėl !y"čininkai nebus bausti. Išsyk manyta,
kad taip pasibaigs visas mėginimas
tinėse

lynčininkus nubausti. Pie^
valstijose g/ventojai mėgsta lynčus, todėl kaltu nebaudžia,
nes
negalima rasti prisaikintųjų
teisėjų, kurie už tokias žmogžudystes išdrįstų ką nors kaltu
pripažinti.
MEXIKONŲ UŽPUOLIMAS.
Brownsville,

Texas.

Pulkas

ginkluotų mexikonų įsiveržė
rnbežių į Suvienytų Valstijų

per

pusę ir išvilko iš namų du amerikonu—farmerį iš Fayette Carl'ą
Donaldson ir inžinierių Smitlią.

Sušaudytus jų kunus
kuose

12

mylių

nuo

rado lau-

Brownsville.

kiek- p.

V.

Yaškelevičia—$1.00,

p.

S.

*

savo

ambasadų-' nanti

per savo

Šimkus,—-už

vieną jusų nuskriaustą draugą, Šiaulys ir p. J.
Yclikis—po 50c.
neapleiskite jo. Žinoma, nesa- ir A. Alikonis—25c.
Viso
kau, kad užstokite už kokį iš- $19.30.
Dabar kasoje ranlasi
dykėli—tokį turite prašalinti iš $33.25, kurie bus pasiusti L. G.
savo sąjungos, bet stokite už tei- ir A. F.
iždininkui, p. T. Pauksybę. Jeigu jus neteisingai nu- ščiui.
skriaudžia, nepasiduokite, meskiDabar lauksime
atsilankymo
te tokią
vietą, o nusispjovę, kad gerb. p. St. Šimkaus.
ir į mainas
Vietinis L. G. ir A. F. Rašt.
nuėję, padirbėkite,
Apie vargonininkų skriaudas ir 1
Nepilna informacija. "Lietuaš pats žinau, nes ir aš
juomi bu- vos"
35-me numeryje tilpusioje
vau kelis metus.
Skriaudos ir
baimė slopina muziko sieloje dailę. is musų kolionijos korespondenDidis grekų filiozofas Sokratas cijoje p. A. A. Žalpis nepilnai
sakė: "Pirmiausiai save turi pa- informuoja Amerikos lietuvių visuomenę. Tarp kit-ko, jisai sažinti:"
Taigi jeigu norite, kad ko:
"Šviesos" Draugija
ir
jus kunigai
įgc.liojo
parapijonai gerbO. Žalpienę parinkti
p.
tu, tai turite darodyti, kad jus
aukų papatįs esate dorais žmonėmis. dengimui išlaidų drabužiams perUžvis pirmiausiai neturite buti siųsti į Brooklyn'ą, kame padaveidmainiais. Turite pildyti baž- rytas vyriausis surinktų drabucentras.
Įgaliotinė, perėjus
nyčios priederystes, kaipo jos tar- žių
per
keletą namų, surinko $6.75."
nai, su kunigais; turite buti geIštikrųjų gi yra fruputj kitaip.
rais tėvynainiais lietuviais ir tuPonia O. Žalpienė, nemokėdama
rite suprasti savo darbą,—o tada
nedrįs jus niekas niekinti nei už- anglų kalbos, viena negalėjo eiti
pas anglus; tat pasiėmė už
pagauti jusų jausmus. Jųs neatbūgelbininkę
p. M. Žalpienę, kuri,
tinai turite pažinti nors vidutinį
gerai
moksią, mokslo vyrus, kompozi- lošė mokėdama anglų kalbą, ir
svarbiausią rolę kaip rinkitorius, poetas. Skaitykite poezime
drabužių,
taip ir pinigų.
ją prieinamose kalbose. Kad išPonas
A.
A.
Žalpis apie p. M.
karto ir nepatiks, skaitykite po
kelis kartus, pakol suprasite jos Žalpienę nieko nemini.
J. M. Biliūnas.
prasmę, o tada jusų siela pakils
augštyn, tada pabus jusų sieioje iNcsiseKa. savo laiku "Lietu
tikroji dailė. Ciaila, kad aš pas voje" jau buvo rašyta, kaip praAmerikos lietuvius neutatau kn)- eitą pavasarį
Atsilankęs pas mus
gynų jųjų kambariuose. ^ ieton iš Chieago, 111., kun. Kudirka
mokslo knygai ant sfalo gulėti, įsteigė "Lietuvių
R/mo-Katalikų
matau gulint daugybę stiklinių. Spaudos
Draugijos" skyrių iš
Vargonininko padėjimas nekartą trijų valdybos ir vieno paprasto
labai keblus. Daugelis jį nieki- nariųf Apleidus kun.
Kudirkai
na, prie gyvulio ly0 na.
Kunigai mūsų koliotiiją, naujai jsteigtavargonininkams liepia šluoti, pe- sai draugijos skyrius buvo nei
čių kūrinti.
Teisybė, darbas gyvas, nei miręs—nieKo apie ji
žmogaus nepažini i na, bet liepi- nebuvo girdėt. Atsilankęs pas
mas ir vertimas prie darbo, kuris mus minėtasai
kunigas dabar jau
jam nepriguli,—tas įžeidžia žmo- antru sykiu, nedėlioje, rugpjuėio
gui jausmus, o nėra blogesnio 29 d., iš sakyklos vėl prisiminė
dalyko, kaip užgauti žmogui minėtą skyrių, užkviesdamas vijausmus ir alinti jo sielą! Jųs sus parapijomis, po mišių, į použimate svarbią vietą 1 i e t u \ ių bažnyt'nę svetainę, kur jis nors
liaudyje. Matai', jog esate geri trumpai vėl išnaujo paaiškinsiąs
tėvynainiai; matau jusų choius. minėtos draugijos svarbą lietuvių
Platinkite dailę, muziką tarpe lie- visuomenei, ir kas norėsią, galima
tuvių.
busią prisirašyti. Išėjęs iš baž"Man rengianties j Ameriką, nyčios, maniau sau: ir aš eisiu
patuli lietuviai, čia jau buvę, pra- siklausyti; rasi ir labai
ką nors
našavo, kad mane čion niekins, naudingo užgirsiu.
Bet. nelaipurvais mėtys. Aš gi su nusi- mė! Neina nei vienas. Iš to jau
stebėjimu jiems atsakiau: Už ką aišku, kad musų koliotiijoje klegi jie mane niekins, ar aš jiems rikalų jtekmė kaskart vis maką blogo padariau? Ar gal už žėja, ir aš nemanau, kad kada
tai; kad aš iš lupų senų močiučių nors pasiseks jiems užviešpataumeliodijas rinkau, aprengiau jas ti So. Omahos lietuvių kolionipuikiais rūbais ir paleidau j pa- joje. Jie visai silpni, nors ir turi
So. Omahietis
saulį paviešėti! Tai už tai ma- gerą irankj.

—

kariumenė sulaikė.

mus it

p.

visiems Voronežo mieste įsteigti
bendrabučiai, kurie bus kaip ir lig-

.os

dar

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ

NEVVARK,

N.

J.

Šimkaus atsilankymas.

Rugpjučio 28 d. Lietuvių Salėje buvo
laikytas susirinkimas, kuriame
dalyvavo ir svečias iš Lietuvos,
gerb. Šimkus, atstovas "Lietuvių Draugijos Nukentėjusiems
dėl Karės Šelpti."
Vakaras, rupestim vietos vargonininko,

Radzevičiaus,

buvo

p. A.

papuoštas

dainomis ir dekliamacijos. Ponas Šimkus labai ru
graudino susirinkusius, pasakodamas apie

nelaimingą padėjimą Lietuvoje.
Susirinkusieji sudėjo aukų $245.
Baigiantis vakarui, p. Šimkus patarė dabartiniu laiku vengti šokių.

ėjusi ''Rigas Avise." Mies-

Tonui Šimkui lankanties Newištuštėjo ir apmirė. Kasdien ark'e,
tapo sušauktas extra suvašiol Vilniuje—L. Draugijos Komi- iš miesto išvažiuoja apie 10,000 žiavimas
"Amerikos
Lietuvių
te laikomi ir globojami.
į tuos ben- žmonių.
Vargonininkų Sąjungos." Suva-drabučius tat ir gabenami visi L.
žiavimas traukėsi per dvi dienas,
LATVIŲ LEGIJONAS.
Draugijos Komiteto laikomųjų Vilrugpjūčio 30 ir 31 d. Dalyvavo
mokiniai. Kuniuje
bendrabučių
šie
nariai: K. Strumskis, prez.—
Vyriausiasai karės vadas leidęs
Amerikoj Schvvab padirbo talki- rie mokiniai dar
nesinaudojo Liet. latvių atstovui Goldmanui
ninkams 10 povandeninių laivų.
organi- Brooklyn, N. Y., A. Radzevičia,
ir bendrabučiais, nozuoti latvių legijoną, kuris turėsiąs kasierius—Xe\vark, N. J., Jonas
Laivai -tie teko anglams, ir jie Dr-jos globa
rėtų gi gauti vietos tuose Voronežo savitą vėliavą su
juos vartoja prieš Turkiją.
parašu rusų ir lat- Steponavičius—Elizabeth, N. J.,
bendrabučiuose, privalo jau dabar
kalbom.
vių
Busią leista tan lcgi- K. Diržis—Brooklyn, N. Y., A.
ir kuogreičiausiai kreiptis dėlei to
PASIMIRĖ 107 METŲ
jonan pritraukti latvių aficierus iš Sodeika—Scranton, Pa., J. Stulj L. Dr. Komitetą Drauge su mo- veikiančiosios
armijos. Kalbama- gaitis—Wilkes-Barre, Pa., L. VaMOTERIS.
kiniais važiuoja Voronežan ir Viljam
legijonui pradžia busianti du sauckas—Pittston, Pa., A. KveMew York, N. Y.
Pasimirė kaviškio vyrų gimpazijos kapeliobatalijonu, pasižymėjusiu daras—Mahanoy City, Pa., J. Čilatvių
kun. Astrauskas.
čia, išgyvenusi 107 metus, motežauskas—Freeland, Pa., S. SimąJelgavos
gynime.
ris nykštukas Jeanette Schwartz;
navičia—M t.
Carmei, Pa., P.
pasimirė ji prieglaudos namuose.
MARIAMPOLĖ,
VILNIAUS VYSKUPIJOS
Kancleris—Hartford, Conn., JoSuv. (jub.
Ji neturėjo nei 3 pėdų augščio.
nas
Šiaučiunas
Bridgeport,
KUNIGŲ PERMAINOS.
Gimė Stuttgarte, Vokietijoj.
Višniauckas—SukeConn.,
Juozas
Mariampolės vyrų gimnazija
Paskirti: kun. Vincentas Sablaustinanti taip-pat keltis toliau Rusigar Notch, Ta., Bants—Paterson,
kas iš Mikieleviciznos Gilumon
VISUOMENĖ PRIEŠ AUSN. J., Jonas Ilodelis—Philadeljon, kurin miestan—tuo tarpu dar
mansijonorium, kun. Konstantinas pliia, Pa., Antanas Dzikas—New
TRIJOS IR VOKIETIJOS nežinia.
Stepanavičius kamcndor. Katna- Yo^k
'AMBASADORIUS.
City, Augustas Žindžius—
juosna, kun. Petras Žarnauskas
RYGA.
Bayonne
City,
J.
Suvienytų Valstijų žmonės
kam. Jėznan, kun. Sumuelis Trasmarkiai užsipuola ant VokietiSuvažiavime skaityta prelekci"R. G." paskutinis 83 No. rašo, čcvskis kam Sokulkon, kun. d-ras
jos ir Austrijos ambasadorių, nes kad vietos laikraščiai
Buvo
V. Kuzmickis, JLydos kam., Lack- jos apie chorų vedimą.
užsidarinėja,
jų laiškai rodo, kad jie organi- nes griaunama spaustuves. Rusų
klausimai
svarstyta
apie
uždėjian
kamendoriumi ir apsigyvens
zavo
streikus Amerikos ginklų laikraščiai keliasi
mą muzikališko organo ir įsteigiDorpatan, latvių prie Dziembrovo
bažnyčios, kun.
dirbtuvėse. Austrijos ambasado- laikraščiai—vieni
mą Liet. Dainos Mylėtojų DrauPetrogradan, kiti Antanas Bakščann,—Vilniaus
rius užtikrina, jog jis turėjo tiepragystės. Apart chorų dirigavimo
Dorpatan bei Valkan. Išvažiavę
kun.
są tai daryti. Ambasadoriai, teikybos
mokyklos
kapelionu,
visi
šventikai
su
jau
formų, prelekcijose perbėgta visa
archijeriejum.
sybė, yra nekontroliuojami, ir jie Visų bažnyčių ir cerkvių varpai Edm. Chievinskfe, Adutiškio kam. muzikos istorija, muzikos formos,
gali, ką nori, daryti, bet Suvie- nukelti ir atiduoti policijai išvežti —Rodnnėn' kalendorium, kun. K. kompozicijos bei jų autoriai ir tt.
nytų Valstijų valdžia taipgi turi Minskan. Rygos kunigai visi
pasi- Borzym, Žoludko kam.—Volkovis- Panedėlio vakare diriguota ir motiesą vedančius netinkamą agita- lieku savo vietose ir pamaldos lai- kan
kam., ki:n. Juozas Malinovskis, kinta dainuoti visus kartu vargociją ambasadorius prašalinti, jų oma kaip paprastai.
su vieSalų kam.—Lydon kam., kun. P. ninkus, maišytais balsais,
nepripažindama.
tos šv. Cicilijos choru.
PrelekTam pačiam savo numeryj "Ry- Piekarskis JJielpstokan kam., kun.
cijos nusisekė puikiai. Visi bugos Garsas" sakosi pats taip-pat
Kristupas Čibiras—Vilniaus šv. vo užganėdinti. Pasibaigus darlaikinai nebeisiąs, tačau "Rygos
Petro ir Pauliaus bažn. kamendo- bui, svečiams buvo
parengta vaGarso" redakcija pasiliekanti Ryviename
iš
kun. Pr. Piotrovič, Ašmenos karienė
rium,
geresnių
ir
kai
tik
goje
galės—vėl pradėsiąs
Ne\vark'o
Laike vakahotelių.
klebonu
Olkokam.,
tarnauti
laikynuoju
į
"savo raštais
skaitytojams
ir žiniomis, kokiu ir iš kur tesėsi- vičius, kun. M.'Pietrzykovskis, 01- rienės kalbėjo: prez. Strum'skis,
Pasimirė
kardinoĮ|
Vengrijos
perbėgdamas 5 metų Sąjungos
las, vyri ausis to krašto vysku- me gauti."
kovičių kleb.,-*-Dolhinovan klebolaike kurio, sulyg kalgyvavimą,
vokiečiai-baronai
Pabaltijos
pas- nu.
pas Claudeus Vesary. Gimęs jis
bėtojo žodžių, Sąjunga daug getaromis dienomis labai skaitlingai
1832 metuose.
SENAI,
ro atnešusi ir lietuvių
visuomesuvažiavę Rygno ir Jelgavon
nei.
Antru kalbėjo p. RadzeviSuv, gub.
ĮĮ Haiti republikoj Suvienytų
Seinų Dvasiškoji Seminarija vi- čius, apie sunkų lietuvių vargoDVINSKAS.
Valstijų admirolas Caperton paKalbėtojas išsam karės metui iš Seinų perkel- nininkų padėjimą.
garsino toj negrų republikoj kaApdovanoti karės ženklais likad vargonininkų amarodinėjo,
ta Mogilevan.
rės stovį.
Mokslas prasidės
Mat, kilus čia revo- kosi sekantieji lietuviai:
tas esąs menkai apmokamas, taip
liucijai, admirolas Caperton išso- Dvinsko karės apygardos artile- rugsėjo 14 d. Seminarija bus Ka- kad kai-kuriems su
šeimynomis
dino nuo Suvienytų Valstijų ka- rinės
valdybos valdininkas Vladas pitulos namuose prie katedros,
sunku ir išmisti.
tas

j

—

d VISI.

1

ne

lietuviai

niekins?!

Vienok

IŠ TORONTO, ONT.,
pranašystė išsipildė. Atvažiavęs
CANADA.
j čia, radau tamsių pobūdžių
žmonių. Širdjs jų suakmenėju- Atitaisymas.
"Lietuvos" 35
sios, siela jų apsamanojus.
numeryje korespondencijoj iš
"Kaip žinote, aš atvažiavau j Toronto buvo žymi klaida. KaAmeriką raudoti ir vargus Lie- sierium buvo pavadintas Y. Astuvos

jums apsakyti,

bet

prie

tos trauskas.

progos noriu

daryti ir biznį, t. y.
dailę, muziką platinti. Jus žinote. kad daug yra fanatikų.
Girdite jų prakalbas, kaip jie platina
savo idėjas.
Taigi ir aš esmių
fanatikas: fanatikas dailės, ir noriu užleisti ant jusų tą epidemi-

ją, ligą, tą saldžią ligą dailės, kad
jaja užsikrėstute ir kad jį kuoplačiausiai tarp lietuvių išsiskleistų.

Tai toki

mano

norai."

Turėtų

šauskas.
buvo

buti: V. Astaiš musų pusės

Taipgi
pamirštą paminėti pąvarJė

vieno duoklėrinkio, kursai

tuo ra-

išrinktas,

'mtent

čių laiku buvo

T. Mankauskas.
A. Morkis,

"Šelpimo Są-gos"

Rast.

IŠ ROCKFORD. ILL.

Neapykantos apsireiškimai. Čia
lietuvių kolionija pusėtina, ir ji-

Pono Šimkaus kalba vargoninai vis dar didinasi. Gerai, kad
ninkams labai patiko, ir visi jie
skaitlius
įnusii

kalbėtojui pritarė.

viengenčių

auga,

bet butų dar geriau, kad su skaitVincas A.
liaus augimu augtų-kiltų lietuviai ir dvasioje. Dabargi nieko
IŠ SO. OMAHA, NEBR.
panašaus nėra. Kol čia lietuvių
Iš veikimo vietinio L. G. ir A. skaitlius buvo mažesnis, pats lie*

Fondo komiteto.

nesiniame

Laikytame

mė-

tuvių gyvenimas

buvo

dar

kiek

Pasidauginus lietuliepos
(rugpjūčio? Red.) 21 dieną
jų gyvenimas, prastai
svarstėme
klausimą
apie sakant, nuėjo velniop. Skirstysurengimą "Lietuvių Dienos." masis j abazėlius, šnairavimai viePonas J. Jonevičius (ne narys nas i kitą taip labai išsiplatino,
komiteto) paaiškino, kad leidimą kad net gaila tų žmonelių, kurie
iš miesto valdžios gauti esą ga-( nėra kuomi kitu, kaip tik savo
Įima, kada tiktai norint. Tiktai nepribrendimo aukomis. Tam viskeblus esgs dalykas su išgarsi- kam negali būti kaltinama nei
nimu per vietinę anglu spaudą, bažnyčia, nei klerikalizmas, nei
nes pastaroji vasaros laiku labai
socializmas, nei kas kitas, kaip
esanti užimta(?). Tokiu budu ta> tik tas "O! prakeiktas apšvietisumanymas likosi atidėtas ant mas." platinamas nekuriuose laiktoliaus.
Ačiu savo darbštumui raščiuose, kurių "korespondenir atjautimui nelaimes, kokia pa- tai" atsižymi žmonių tvirkintojų
tiko musų brolius Lietuvoje, p-!ė role. Ačiti aniems laikraščiams,
Petronėlė Žukauskaitė, pasiėmus (pabrėžtini, kad abiejų kraštutinių
sau už pagelbininkę p-lę M. Basriovių), kurie neverti kitokio varbilioniutę, nuo svetimtaučių su- do, kaip tik doros bankrutų, pa*
rinko $10.75.
Labai pagirtinas mus (ir netik pap. mus) solidnriškup-lės P. Žukauskaitės pasidar-- rnąs, brolystė vienybė i:- meilė, ta*.i>
susirinkime

ramesnis.
viams, ir

ir nyksta, o to vi^o vieton dygsta likimo karėj
vietinių
kvotai-iau.sia demoralizacija. Re- "mass-mitingas."
Šiai])
tai kuriame numeryje tų |aikra>- kiant, kuopelė

lietuvių tcronų. Liuteronu dvasiškus rei- bažnyčia yra labai ankšta, ir
bevei- kalus aprūpina kun. J. I). Razožmonės, nedėldieniais susirinkę,
subiednėjo pini- I kas,1 kurs iš Chicagos čia a t s i joje netilpsta. Sumanant statyv'in nematysime "korespondenci- t>iškai ir todėl >i;iis metais nieko lanko keturis sykius į metus.
ti bažnyčią, visa kas sąryšyje su
I
Lietuviai susideda daugiausiai Luom
jas iš šito miestelio, kur nebūtų 'neveikė. .Narių turi apie 50.
sumanyi)^ buvo apsvarstynupiešiama garbė ir purvinamas TMI). 117 kp. gyvuoja silpnai. iš ateiviu iš Kauno gubernijos. ta. Dabartinik kvietinės šv. |urI
vardas vienos ar k e i i 11 ypatų jvai- Nieko neveikia. Priežastim
silp- Mažiau iš Suvalkų gttb., dau- gio parapijos tu mis siekia tik apie
riais išmislais ir spėliojimais. Kar- no
gyvavimo, rodosi, bus reti su- giausia nuo Naumiesčio, Mariam- 825,000. Skol% senoj i bažnyčia
tais juokai. Sakysime- -Paulius j sirinkimai. Narių turi -'i
polės ir Prienų. Dar mažiau iš neturi jokios. Lįot;ii, ant kuriu
padanges iškelia Joną, o Jonas Tautos Fondo skyrius suside- Vilniaus gub.
manoma statyu&nanjoji parapijos
taipgi i padanges iškelia Paulių, da iš atstovų draugysčių: Šv.
Tarp jaunimo madoje šnaira- bažnyčia,
prekiftoj^ $40,000. Iš
tiktai kitame laikraštyje, už nevimas Į "ženočius."
to matyti, kad esančiais ant ranMykolo, S. Daukanto, SLA. kp.,
šimą
"veiklumu" kai-kuriose TMI). kp., SLK-KA. kp., Para- Daugelis iš lietuvių turi nusi- ku pinigais galima užsimokėti
draugystėse ar komitetuose. Ta- pijos Šv. Petro ir Pauliaus ir ! pirkę- namelius, žinoma, pasiėmę tiktai nedaug kas daugiau nei
čiau-; begiriant, pamirštama tas
'ant išmokesčio.
pusė liotų kainos. Tiesa, sako|Gicdoriij dr-stės "Aidas." Šis
mažas faktelis, kad, tokiems "veiKas labai reikalinga lietuviams,
Į
laikinas.
tikslas
kad, senąją bažnyčią pardama,
skyrius yra
Jo
kėjams" beveikiant, jų vedami —rinkti Įvairiais budais pinigus 1 tai sava svetainė; tos neturi. vus, galima butu gauti apie
kuopelei pasitaiko prieiti prie sušelpimui lietuvių, nukentėjusių ISusirinkimus draugystės daugiau- $30,000 (prie to reikia paimti dobankruto. ir tik tada "veikėjas," nuo
karės. Savo pasidarbavimu siai laiko svetainėje K. oi P.
111011, kad senoji bažnyčia priklau"veikimo"
vaisius
savo
pamatęs
ms
Žirgelis. so vyskupui, vra jojo nuosavyskyrius yra surinkus per $200.
(jei jis tuos vaisius matyti įsten- Tekr girdėti, kad yra čia skyrius
be). Tačiaus, kad ir parduoIŠ MANCHESTER, N. H.
gia), "rezignuoja' iš "veikimo." ir L. šelpimo Fondo. Iš ko jis
dant, tai tą galima bus padaryti
Vienas
tokių "veikėjų" sykj susideda ir ką jis veikia—neteko Šimkaus belaukiant. Rugpjū- tiktai tuomet, kai naujoji bažnyj
'"mustravojo" I)r-sfę S. Daukan- sužinoti. Jis yra žinomas tik čio 29 <1. buvo visu vietiniu lietu- čia jau bus gatava. Nesenai pato už parengimą pikniko "su dau- iš
plakatų, išmėtytų gadinimui višku draugijų ir kuopų delegatų rapijos susirinkime buvo užklausgybe numylėto rudžio," nors pats pikniko naudai lietuvių, nuken- 'susirinkimas p. Šimkaus, "Lietu- ta klebono, kiek yra išviso paratame piknike nebuvo ir to "rutėjusių nuo karės, bet ar buvo vių Draugijos Nukentėjusiems pijonų. Jisai atsakė, kad esą
džio" nematė. Ta pati vpata ap- koks
IšroDėl Karės Šelpti" atstovo, pri- apie 700 užsimokėjusiu.
piknikas—nežinau.
tvaiskė antausius ir SLA. 77 kp.
ant
ėmimo
tu,
Susirin- kuojant proporcijonališkai
apsvarstymui.
Toliaus seka Šv. Petro ir Pauuž -urengimą panašaus pikniko,
vienbalsiai išreiškė p. Šim- kiekvienam išpultų užmokėti po
kusieji
liaus Parapija.
nuo
Gyvuoja
nors minėta kuopa to pikniko viNors $50.00 už liotus tiktai. Kur gi
1910 metų. Turi medinę koplyčią kaus misijai priėjau tą.
bet
sai neturėjo (buvo rengtas,
prie gatvių So. \Yest st. ir Lin- mancliestcriečiai savo daugumoje dar mokėjimai ant naujosios baždėl netikusio oro neįvyko). Vie- coln
ave.
Gyvavimas silpnas. remia tautiškąjį Lietuvos Gelbė- nyčios?
nok guvus "veikėjas" iš anksto
Skolos turi nemažai.
Kitos lietuvių parapijos čia nėKlebonu jimo ir Autonomijos Fondą, taviską sužinojo ir koresponden- yra kun. V.
■čiaus vietinis komitetas persiun- ra.
Lietuvių gi vietinėje kolioTaškunas, simpatišciją taipgi išanksto parašė. Ko- kas tautietis, daug dirbęs susel- 'čia aukas bv kuriam fondui, sulyg nijojc yra, kaip augščiaus sakyta,
respondencija laikraštyje pasiro- pimui
apie 5000. Tokiu budu kila labai
lietuvių, nuo karės nuken- aukautojų noro.
dė /lviemi savaitėmis pirmiaus
Vietinis
Dramatiškas
Ratelis
tėjusių ir prielankus visiems; [
Įdomus klausimas. Kaipgi yra
negu
piknikas buvo garsintas tik vienam storžieviui
'rengiasi prie vaidinimo veikalo su kitais lietuviais? Ar jie visi
parapijos
(? Re d.).
susirinkime užprotestavus, kam ["Degtinė," Lietuvos Šelpimo Fon- yra bedieviais? Daugelis vietos
Stai susita- su "bedieviais"'
Kitas pavyzdys.
lietuvių, kaip teko patirti, nepriveikiąs išvien, do naudai.
riu kelios .šeimynos ir išvažiuoja dabar niekur nesikiša.
Keletas Liet. Jaun. Ratelio na- klauso prie
jokios parapijos. Taj giraitę praleisti vasaros dieną.
SLRKA. 137 kp. gyvuoja nuo riu ir būrelis pašalinių nesenai čiaus daug yra tokių, kurie priTen įvyksta štai kas: p. K.
kjij m.
Narių skaitlius nepa- sumetė po 50 centų "ant alaus" klauso prie svctimtautiškųjų paM—us atsisėda pavėsyje ir, nu- tirtas. Tautos reikalams auka- ir nedėlios dieną surengė pikniką, rapijų. Šie prigelbsti svetimtausiėmęs akinius, pasideda šalę sa- vusi yra: Tautos namams Vilniu- nors panašus dalykas yra priešin- čiams issistatyti ir užlaikyti saTuom syk pro
vęs
ant žemės.
je apie $50.00, Šiaip nieko ne- ga Xew Ilampsliire valstijos vas parapijas tuom tarpu, kaip
šalį bėga p. L. V—la ir, netyčia veikia.
jstatams. Piknike dalyvavo apie lietuvių parapija nepajiegia sau
užsistojęs ant nepatėmytų akinių, Šv. Mykolo draugystė gyvuo- 20 vyrų ir 5 lietuvaitės mergi- naujos bažnyčios pasistatyti.
išlaužia vienų stiklą. "Veikėjas"
Šisai priklausymas prie svetimja nuo 1907 m. Narių skaitlius, nos. Ar nebūtų buvę geriau tuos
gi, nei ten buvęs, nei tą vi.->ką rodosi, vi«ai mažas. Tautos rei- pinigus paaukauti naudai nuken- tautiečių apsireiškia nevien tikmatęs, laikraštyje parašo, kad to- kalams yra aukavusi $10.00 Tau- tėjusiųjų nuo karės nuisų bro- tai
priklausime. prie parapijų.
ki ir toki "turėjo pikniką, o ka- tos Namams
nie- lių Lietuvoje?
vietos lietuvių priklauVilniuje.
Šiaip
Daugelis
da daug bačkučių ištuštino ir ko neveikia.
so
įvairių svetimtautiškųjų
prie
IŠ CLEVELAND, O.
smegenis savo praskiedė, tada
"Aidas"—giedorių
draugystė.
draugijų bei organizacijų, visai
vieni kitiems uždėjo juodus akiDraugystėlė visai jauna. Narių Iš vietos lietuvių gyvenimo. pamiršdami apie savas lietuviškąnius ant akių",..
ska;tlius nevienodas: vieną kart. Šioje kolionijoje randasi sulyg sias. Tenai
jie aukauja savo skaTai yra tik pora atsitikimu, didesni", kitą: mažesnis.
Tar- apskaitliavimų apie 5000 lietu- tikus. Taip dalykams stovint, gakuriuos laikraščiuose melagingai nauja bažnyčiai giedojimais. Va- vių. Tame gan dideliame skait- lima
sakyti, kad toki musų broaprašė vienas vyras, labai turin- du ir mokytojum yra vargoni- 1 i 11 j e yra įvairių draugijų ir ap- liai skriaudžia savus lietuvius.
tis norą "rašyti" į laikraščius ir ninkas p. J. Kailiukaitis.
lamai organizacijų. Čia yra gan
Atsižvelgiant j tą visa, vėl staveik visiems skaitantiems laikrašYra dar viena, rodosi, moterių daug lietuviškų tautiškųjų ir katytina klausimas, kodėl musų liečius žinomas iš daugybės pseu- draugystė, neseniai susitvėrusi, talikiškųjų
Taėiaus tuviai yra taip išsiskaidę ir išsidraugijų.
donimų, nes kiekvienu kartu ki- bet apie tą nieko tikro nesigirdi. kuomet prieina j.rie visuome- mėtę? Kodėl apsireiškia toksai
taip pasirašo. Su šituom vyru, Toliaus yra sekančios draugys- niško darbo, kurisai reikalauja atšalimas prie visa, kas yra liedėlei jo neaptašyto budo, apsi- tės :
veikimo bendromis jiegomis, tai tuviška?
Jeigu musų lietuviai
turėsu
kurie
drau- męs negalime taip labai jau pasi- butų kitoki, butų kitaip nei dajuom
džiaugė visi,
Dramatiškai-giedoriška
jo kada nors kokį reikalą. Apsi- gystė "Kanklės," gyvuoja nuo girti. Nėra 'tarp mūsų tos dva- bar yra. Daug ką tuomet era 1 i
džiaugė su juom ir draugijos, prie 1912 m. Narių skaitlius nesu- sios nei tos visuomeniškojo susi- ma butų nuveikti. Kodėl taip
kurių jis prigulėjo kada nors. Jei gaudomas. Tikslu šios draugi- pratimo, prie kurio yra galimas dabar yra?
Našlaitis.
draugijos neišmetė jo iš savo jos yra lavintis scenoje. Dai- koksai nors platesnis veikimas.
narių tarpo, tai ji.?ai buvo pri- nuoja gana silpnai. Vado-moky- Imkime kaipo pavyzdį Lietu-j
IŠ SIOUX CITY, IA.
verstas pats išsinešti, bent iš val- tojo neturi.
Gabiausios ypatos, viškųjų Draugysčių Salės Beu-j
Piknikas. Rugpjučio 29 d. mudybų. Šiądien jis dar "vadovau- visame būrelyje, kurios kaip gie- drovę. Ši organizacija buvo įkor- sų klebonas, kun. M. Cibulskis.
ja" vienur-kitur, bet ir ten jau dojime, taip ir lošime atsižymi, poruota Ohio valstijoje gruodžio \'i>.'tos biznieriams ir aplamai liekįla prieš jį maištai. Tokiu bu- tai p. Jokubąuskas ir p. J. Bace- 20 d. 1912 m. Josios iikslas yra tuviams
prigelbstint,
drengė
du, šitokie vyrai kuom moka, vičius. Dažnai stato scenoje vei- aiškus iš paties vardo. Mums pikniką naujai statomos šv. Katuom keršija už savo kaltes, nors kalėlius.
Iš geresnių pastatyta: čia labai reikalinga yra sava sve- zimiero bažnyčios naudai.
Pik"Audra Giedroje," "Švarkas ir tainė. Jaja šioji bendrovė kaip nikas buvo parengtas Greenville
žmonių pjudymais.
Žirgelis. Milinė" ir "Kaminakrėtis ir Ma- sykis ir rūpinasi. Yra išrinkta Parke, artimoje ir patogioje lielūnininkas."
komisija šeriams pardavinėti. Še- tuviams vietoje. Piknikan atsiDraugijos. Draugijų čia pa- Lietuvių Ukėsų Kliubas gy- rio didumas yra $10.00. Dabar, lankė nemažas skaitlius žmonių.
skaitoma išviso apie kokią 12. Vei- vuoja, rodosi, nuo 1910 m. Nors suprantama, laikui prabėgus, ben- Tarp
atsilankiusiųjų nemažai buvi^na
nei
kime
neatsižy- ir vadinasi "ukėsy kliubu," bet drovės šeriai pakilo, nes prisidė- vo ir svetimtaučių, anglų. Pelno
mi kuom svarbesniu. Visas vei- tai tik dėl visa ko. Vienatinis jo nuošimčiai, kurie su kiekvienu iš pikniko matomai liks nemažai.
kimas—tai vasaros laiku pikni- jo tikslas—pašelpa ligoje. Tau- metu vis auga. Šėrių pardavinė- Darbu prie
pikniko pridėjo nemakų, o žiemos laiku gužynių (ku- tos reikalams yra aukavęs apie jimo komisijos darbas neina toli- žai p. Ant. Moskevičius, kurį
rios vadinama baliais) ir "pra- $60.00 nukentėjusiems nuo karės -gražu taip pasekmingai ir smar- galima
skaityti bene daugiausiai
kalbų" rengimas. Iš piknikų ir lietuviams. 1912 m. buvo paren- kai, kaip tai turėtų eit, atsižvel- pasidarbavusiu.
Piknike girtų
gužynių draugijos pelno vieną- gęs prakalbas, j kurias pasikvie- giant į viso reikalo svarbą. Ži- ncsiu ;«tč, nes jame visai nebu-kitą doliarį. Iš "prakalbų" nie- tė p. Balutį. Šiaip nieko ne- noma, šėrių parduodama, tačiaus vo pardavinėjama svaiginantieji
kam naudos nėra, nes "kalbėto- veikia.
iki šiolei dar nėra tiek, kad gali- gėrimai.
Žmonės pikniku likosi
ma
Lietuvos
ir
jai" priskalauja visokių nesąbutų pradėti svetainės staty- matomai užganėdinti.
Draugystė
Sunų
monių, ko netrūksta ir be tų va- Dukterų, gyvuoja nuo 1913 m. mą. Da trusta geroko skaitliaus
Korespondentas.
dinamų "prakalbų."
Narių skaitlius nežinomas. Na- šėrininkų, kol statymas galės būIš tautiškų draugysčių yra pa- riais priimama abiejų lyčių as- ti pradėtas.
Kodėl taip yra? Svetainė juk
minėtina: Dr-stė S. Daukanto, menįs. Neveikia nieko.
šita draugystė gyvuoja ketvirti
Draugystė "Birutė," vien mote- vietos lietuviams labai reikalinmetai. Narių turi apie ioo. Iš rių. Žinoma tik iš vardo.
ga.
Nuolat, o ypač prasidėjus
Įvesdami
skyrių musų laikrašvėsesniams
metinius
orui vieton lietuviai tin, norime šitą.
Socialistų
paPartijos
rengė
Lietuvių
pradžių
pat
duoti progą kiekvienam,
minėjimus S. Daukanto gimimo, skyrius gyvuoja, rodosi, nuo 1909 rengia daugybę visokių vakaru, kuris ir menkai moka rašyti. VisPirmais ir antrais metais toki metų. Narių skaitlius nežinomas. koncertų ir šiaip paprastų susi- kas, kas reik padaryt, tai keliais žodžiais pranešti apie atsitikimą, taip
parengimai nekaip nusisekė. Pir- 1914 m. yra parengęs paminėjimą rinkimų: Visam tam reikalinga kaip šemiaus parodyta. Pasinaudovieta. Prisieina blaškytis iš vie- kit šita proga, praneškit, kas pas jus
mu kartu programėlis buvo dai- spaudos atgavimo.
LSS.
liai papuoštas, bet labai trumkp. gyvavimas silpnas. tos į vietą, kad susiradus vietą, naujo girdėt. Rašytojas turi paduoti
savo teisingą vardą, pravardę ir adAntru kartu, nors progra- Rengia "kruvinus nedėldienius." .ir dažnai vietos susirasti negali- resą, bet tik
pas.
redakcijos žiniai.
mas buvo ilgesnis, bet jį sugadiTaryba Lietuviškų Draugysčių, 'ma. Jeigu turėtume savą sveSusideda tainę, tai susitaupintume nemažai Glasgow, Škotija.
no "importuotas" kalbėtojas savo gyvuoja nuo 1913 m.
to
maiš
kalbos nenuoseklumu; prie
vietinių draugysčių atstovų. 'sau jiegų, dabar, gali sakyti, velRugpjūčio '14 d. čia buvo
žai žmonių susirinko "dėlei neti- Tikslas šios Tarybos—tvarkymas tui išeikvojamųjų.
Taipgi pini- pusmetinis Š. L. K; Blaivybės
Nors pro- !gų nereikėtų kitiems išmokėti, Draugijos suvažiavimas.
kusio oro. Nuo tada apie meti- draugysčių reikalų.
Delenius paminėjimus nieko nesigir- gramas padėta platus, bet viena- Į bet jie pasiliktų čia pat lietuvių gatu buvo 19, (iš įvairių vietų.
di. Tautos reikalams ši draugy- tinis jos veikimas, tai dabojimas, 'kišeniuje. Svetainė gi yra reika- Šios draugijos pirmininku yra J.
ste yra aukavusi:
Tautos Na- kad vienu vakaru, ar diena, ne- linga visoms musų vietinėms Širmulis iš Glasgo\v.
mams
Vilniuje $10.00, nukentė- susibėgtų daugiau negu vienas draugijoms. Susipratimas ir sajusiems nuo karės lietuviams by koksai surengimas, idant tuo- va nauda, rods, sako, kad męs vi- Mossend, Lanarkshire, Škotija.
mi dr-joms išvengus konkurencijos. si orisidėtum prie šio darbo ir
$25.00.
Škotijos lietuviai rengia lioSLA. 77 kp. iš pradžios savo
Girdėtis dar gyvuojant koki tai paremtume bendrovę, kuri yra teriją, kurios pelnas skiriama naugyvenimo buvo pradėjusi veikti. "rateliai." Kame jų tikslas ir pasiryžusi mums visiems pastaty- dai nukentėjusių nuo karės Lie1914 metais surengta paminėji- veikimas, žino tik jie paljs. Šiaip ti svetainę.
tuvoje.
mas gimimo K.
Duonelaičio, ir lietuvių spėjama esant apie 3,000, Čionykštė lietuvių parapija yra
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stijas, kame tikisi geresnio
bų ėjimo rasti.
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Škotijoje.

Socialistų lietuvių savaitraš"Kankpelnis" praneša, kad
Norbutas, "išeivių Draugo"

leidėjas

ir

traukti

"Rankpelnį"

lilpusį

pastarame

redaktorius, žadąs

pateisman už

laikraštyje

straipsni, kuriame tūlas Šiugžda

j

geležinkelio tikictą. cionalizmas

Taip praneša "V. L." tūlas J.
Ambrozaitis, kurio antrašas yra:
General Delivery, Sayre, Pa.

Grand Rapids, Mich.
Mirė nuo džiovos Pr. Adomaitis, 45 metų, iš Pašvitinio parapijos, Katino gub.; Amerikoje
prabuvo 8 metus.
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nyčią sutvėrė Prūsų
Priedrich Wilhelm 111

valbažkaralius

Tą

1817 medaugelis liuteronų
nenorėjo priimti to r.aujo valdžios tikėjimo, tai
jie buvo prie
tuose.

O kad
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Tamaąua, Pa.

Gilberton, Pa.

liauti

Australiją

j

ir

Šiaurinę

Anglių kasyklose likosi už- Ameriką."
Jonas Zubys,
Venckutias, 2 6
J okiu butlu
to ant žemės ir staiga pasimirė. muštas Juozas
daugelis liuteronų
metų amžiaus. Paėjo iš Karkli- buvo per
prievartą priversti į
ny kaimo, Pilviškio apic-linkės, tą prūsiškos valdžios
Aberdeen, Wash.
tikėjimą.
Tiktai karalius Friedrich \YilA. Janusevičiutė buvo ap- Suvalkų gubernijos.
lielm I\" paleido liuteronu kuskundusi tulą Stakiouj neva už
Atlantic City, N. J.
Teisine
Stakionis
linigus iš kalėjimų ir davė liutesuviliojimą.
Įvykusiame ".Motinėlės," ku- ronams šiek-tiek
ko išteisintas.
liuosybės. Tonigų draugijos moksleiviams šelp- kiu budu ir susitvėrė
1841 m. neti, metiniame susirinkime jsteigta
St. Louis, Mo.
prigulmingas nuo valdžios BresKeturi darbininkai, leisda- velionio kun. A. Kaupo vardu lau sinodas.
Bet tikrieji liutemiesi j mainas, nupuolė 60 pėdų. stipendija, sudaryta iš dr-jos ge- ronai dar ir šiądien Prusuose neDu iš to skaičiaus svetimtaučiai ležinio kapitalo nuošimčių, paties turi pilnų teisių. Jie dar
šiądien
velionio palikimo ir šiaip dar aunumirė, du lietuviai sužeista. Juoyra vadinami "sekta," o ne bažkos. Stipendija skiriama pirmuzas
nyčia, todėl, kad jie prie Prūsų
Prapolenis visas sulaužytas
čiausiam
mokiniui, eisiančiam so- "Landeskirchės"
ir vargiai pasveiksiąs.
Kazimienepriklauso.
ras
Menčinskas sunkiai sužeis- cioliogijos šakoje lavintųsi. Dr- Platesnių žinių galima atrasti:
-jos prezidentu yra kun. X. Pet- "Kirchengesehichte," von
tas, bet galjs pasveikti.
J. II.
kus iš Brooklyn, N. V.
Kurtz, Band II. 1.2.3. >r t-tBrooklyn, N. Y.
taipogi "Lutherisch oder Uniert,"
Pa.
Voft Georg J. Fritschel, ir "The
Rugsėjo 28, 29 ir 30 dd. čia Philadelphia,
Ponas
Smelstorius likosi
atsibus Lietuvių Rymo-Katalikų
Heligious Forces of the United
Federacijos penktasai kongresas. paliuosuotas, dėlei sveikatos, nuo States."
By H. K. Carroll,
"Kovos" redaktoriaus priedermių LL. D.
Pernai buvo Chicagoje.
\ ietinėje lietuvių spaudoje pildymo. Jojo vietą užimsiąs p.
Metuose i8y> pribuvo iš tos
K. \ idikas iki naujų redakcijos
p. Jonas Šileika, nesenai iš Eurosuvienytosios Prūsijos bažnyčios
pos, sugrįžęs lietuvis dailininkas, rinkimų.
pora ar trejetas kunigų j Amekad
praneša,
riką. O kuomet jiems pasisekė
jisai užjuryje pagaForest City, Pa.
atrasti
iš
minęs eilę paveikslų,
pasekėjų, tai jie metuose
kurių žaČia rengiama leisti lietuvių
1840 sutvėrė ir savotišką organidėjęs taisyti parodą Amerikoje,
Busiąs zaciją, kuri paskui prasiminė:
tačiaus dėlei karės paveikslai pa- ■kalboje juokų laikraštį.
Leidėja busianti "Vokiečių Evangelikų Sinodas
likti Lietuvoje bei šiaip Įvairiose bepartyviskas.
O. Jaunušytė, redaktorium—
Europos vietose, ir todėl jisai sa- p-lė
šiaurinėje Amerikoje." TikybiT.
p.
Jantišas.
vo
nė to sinodo pakraipa yra ta pati,
sumanymo negalįs įvykinti.
Šių metų lapkričio 13 d.
ką ir prūsiškos valdžios bažnyNew York, N. Y.
čios. Beje, prūsiškoji valdai duoTMD. 3 kp. rengia vakarą VilLenkų Tautos Šelpimo Fon- davo ir pašelpų jų kunigams ir
niaus seimo 10 metų sukaktudas iki šiolei yra surinkęs jau
vėms paminėti ir prašo kitų orgaparapijoms.
Su Amerikos liuteronų bažnynizacijų nieko tą pat vakarą ne- apie $65,000.
čia
tasai sinodas neturi nieko
rengti.
Lavvrence, Mass.
bendra. Jis yra stačiai priešinLietuvių Ukėsų Kliubas yra gas liuteronų bažnyčiai ir stenSo. Boston. Mass.
\ ietos vyčiai žada rengti nutaręs ir jau varo agitaciją, kad giasi liuteronų parapijomis prie
čia savą lietuvių svetaisavo nariams neapmokamus va- pastačius
Ttiom tikslu
savęs
pavilioti.
Tarp karštų to sumanymo daugelis to sinodo parapijų yra
kan litis, kame patjs nariai galė- nę.
ir agituotojų už jjjį yra
pasivadinusios "evangeliškomistų mėginti savo sceniškus gabu- pritarėjų
Z.
p.
Jankauskas ir Dr. Mikolai- -liuteroniškomis," ir kur tik
mus.
jie
tis.
22
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Pastarasis dažnai čia laiko su liuteronais
susieina, sakosi esą
prakalbas, ir žmonėms jisai, sako- liuteronais.
Ir Chicagoje yra
Binghamton, N. Y.
ir prakma, patinkąs.
Gyvenąs
čia
kun.
S.
Sirticdaug
vokiškų
tokių
Atsilankęs
bažnyčių, kurios turi parašą: "Evang.-Lutbekus prakalbose ragino vietos lie- tikuojąs jisai pasekminga!.
rische Kirche." Bet kada pažiūtuvius Įsisteigti savą parapiją.
Wilkes-Barre, Pa.
rėsi j "Chicago City Directory,"
] mainerių U. M. W. of A. atrasi, kad tos bažnyčios visai neWorcester, Mass.
vietinis 1407 lokalas išpriguli prie liuteronų bažnyčios.
Vyčiai čia rengia savų iš- seimą
rinko delegatais J. Demikj, A.
Liuteronų vardas yra vartojamas
dirbinių parodą.
Jausdamiesi
ir J. J. Nie- tik
pritraukimui nežinančių liutepersilpni tam darbui, jie kviečia Čekanauską, J. Ažj
nių, taipgi airį Wm. Pearson. ronų.
pagelbon savo pritarėjus.
Rinkimuose tarp lietuvių ir airių
Rado Jurgio Sulkaičio laJei kas interesuojasi protestosmarki kova. Lietuviai laiėjusi
nų bažnyčios ypatybėmis ir novoną.
Spėjama savžudystė.
mėjo,- kaip iš delegatų surašo ma- rėtų žinoti, kame yra skirtumas
tyt.
Brockton, Mass.
tarp prūsiškos valdžios
==

—

=

=

Pasibaigusioje
vasarinėje
vietos lietuvių mokykloje, kuri
buvo vietos lietuvių klebono priežiūroje, mokinosi išviso apie 300
vaikų. Mokytojų buvo keturi.
=

Kun Edmund Kayser.
Buvo Ne Liuteronas.
"Lietuvos"

Okron, O.
Vietos vyčiai susitaisė choketuriais
balsais ir jau mokirą
na si dainuoti.
-=

Detroit, Mich.
==

Vietos lietuviai nori staty-

Xo.

bažnyčios, prie kurios ir Vokietijos
kaizeris pirklauso, ir tarp tikrųjų liuteronų bažnyčios, tam patartina perskaityti bent šituos

veikalus: "Distinctive Doctrines.
By K. Graul D. D.; Popularere

36. patėmijau
žinutę apie nužudymą kunigo Ed- Symbolik. Yon M. Guenther;
mund Kayser. Minėtas kunigas "Lutherisch oder Uniert?
Von
G.
Fritchel"
ir
Should
"liuteroniškas
J.
"Why
yra pavadintas
pastorius šv. Jokūbo bažnyčios.'' a Lutheran Not Join any SectaTas yra neteisybė.
Nei kun. rian Church?
By Rev. V. \V.
Richter."
Visos
nebuvo
kuniknygos gaunaKayser
liuteronų
gu, nei jo bažnyčia nėra liute- mos pas Ernest Kaufmann, Chi-

bažnyčią, bet, sakoma, roniška. Jis tik buvo pasivadinęs cagoje.
Taigi nužudytasai
nesusitaiką dėl vietos jai, nes liuteronų kunigu. P>et jis, kaip
tis

savą

knn. E. Kav-

daugelis tokių pseudo-liuteronų, ser buvo ne liuteronas, bet viesavo namų, o lietuviai čia
gyvena priklauso prie taip vadinamo nas iš liuteronų bažnyčios priešų.
"Vokiečių Evangelikų Sinodo Gaila tik, kad visuose laikrašpakrikę.
Šiaurinėje Amerikoj," kuris re- čiuose tapo jis liuteronų kunigu
Sayre, Pa.
prezentuoja prūsiškąją valdžios pavadintas ir jo darbai tapo liukad
čia
Pranešama,
(State teronams priskaityti. Jis liutereikią arba žemės bažnyčią
of
Church
Prussia—Preussische ronu vadinosi ir ant savo bažsuprantančių darbą dailydžių.

kiekvienas

norjs bažnyčios

arti

=

Mokama po 37/2 centų už valan- Staats=oder Landeskirche).
Ta prūsiškoji valdžios bažnypačiais metais, prasidėjus ka- b*»t tai tik spėjimas. Daug mer- nusprendusi statyti naują baž- Montreal Canada.
dą, už viršlaikį—pusantra tiek.
dei tarp Rusijos ir Vokietijos, su- ginų ir pavienių vyrų. Apart ka- Įnyčią. Reikalinga kaip bažnyčia,
Darbai čia silpnai eina jau Darbo diena 8 vai. Pagelbinin- čia yra sujungimu, arba, geriaus
šaukta dėlei permatyto Lietuvos talikų, yra tūlas skaitlius ir liu- taip ir moksla'inė.
Dabartinėj i treti metai. Daugelis lietuvių Icams mokama 22}^ centai už va- sakant, sumaišymu liuteronų ir
tais

»t kas tam
lygu tupilną teisę toje Prūsų valdžios
bažnyčioje. Todėl tikrieji liute-

ri

l) verčiami su
pavadinęs kun. Norbutą melapolicijos ir kareivių
gium ir šmeižiku. Kun. Norbu- Shenandoah, Pa.
pagelba.
tada liutePrasidėjo
tas reikalaująs atšaukimo, atsiAtvykęs j čia iš Bostono. ronų persekiojimai. Dr.
Kurtz
prašymo ir 10 sv. ($50) įmokėji- Ma«s tnlam laikui t) Petrauskas rašo savo
bažnytinėje
istorijoj
1110 "Katalikų visuomenės komi- žada surengti keletą vakarų.
sekančiai: "Kova už
palaikymą
teto kasieriui."
seno
liuteranizmo prasidėjo iš
Minden, W. Va.
Breslau, kur Dr. Sclieibel, dėl
Utica, N. Y.
Rugsėjo 6 d. SLA. ir LSS. savo nuolatinio
priešinimosi, taRugpjūčio 29 d. vietos lie- vietinės kuopos rengė balių ben- po išmestas iš kunigo ir profesotuviai turėjo pasilinksminimą Na- dromis jiegomis.
riaus urėdo. Apart
Breslau, atrado Scheibelio
tional Park'e.
Pelnas paskirta
pavyzdis
daugeTaylorville, 111.
lį pasekėjų Šlezijoj. Pasipriešiparapijos naudai.
Prieš kiek laiko nusinuodiVietinės parapijos lietuviai
jantieji dvasiškiai būdavo iš urėčia
A. Piarinauskienė. Sako- do atstatomi ir
esą užganėdinti nauju savo kle- jo
kalėjimu nubausbonu, kun. Vanagu, kurisai kle- ma, girtas vyras jąją mušdavęs. ti, o parapijos būdavo paduotos
po policijos priežiūra.
bonauja čia nuo šių metų liepos
Kaime
Levviston, Me.
mėnesio.
Hoeningern liuteronų parapija
Nusišovė čia. Tuozas Mcš- buvo
kareivių užpulta, fr per p'iekaitis,
25 metų amžiaus. Savžu- vartą įvestoj
Bay City, Mich.
naujos tikybinės
Lietu'ių čia yra kelios de- dystės priežastim spėjama sunkus apeigos. Policijos tvarka buvo
ir liga.
Prieš kiek vis
šimtjs. Dalis jųjų gerai girtuok- gyvenimas
daugiaus aštrinama, ir todėl
laiko čia nusižudė J. Kapickas. didelė
dalis liuteroniško
liauja.
tikėjimo
išpažintojų priversti buvo ^ke-

—

=

landą, paprastiems darbininkams, reformatų
tikėjimo. Pietizmas
centu.
l/Z
Atvažiuojantieji (susirinkimininkai-mukririai), ra-

nyčios
vardų

buvo
tik

užd-'jęs liuteroniškai
kad galėtų pri-

tam,

traukti liuteronus

rapijos.

prie

savo

pa-

Lietuves Liuteronas.

—

Visi laikraščiui siunčiami rankraS£lal turi huti pažymėti autoriaus pn

Amerikos lietuvius pagclbos, nes
nepajiegia užtektinai sušelpti
Lietuvos moksleivių. Jeigu jisai

lietuviu, gyvenančių ir šiapus 1 rašybą.

ir anapus vandenyno; vienok
rašu 1r adresu.
Pasirašantieji psotJdonimals turi paduoti, Redakcijos žiėia-pat ji jieško tu reikalų pas
niai, Ir savo tikrą j) vardą.
vienus tiktai amerikiečius ir ji
nepajiegia sušelpti savu vietiniu
Redakcija pasilieka sau teisę attvirtina, kad ji juos suradus.
siunčiamus Jai rankraščius trumpinti moksleiviu, tai kaip jisai galėtu
Ir taisyti.
šelpti dar ir Amerikos lietuvių
Aišku, ji pati nežino, ką kalNetinkamus laikraščio! rankraščius moksleivius?
banti.
Redakcija. pareikalauta, gražina auloMums rodosi, kai geriausiai
riui atsjal Jo lėšomis.
Reikia visada rašyti plunksna ir tik yra
nemaišyti dalykų krūvon.
Męs jieškojome ne bendrų
ant vienos popiero pusės, paliekant Amerikos
lietuvių moksleivių šel- tautos reikalų pas Amerikos lieplačius tarpus tarp eilužiijpimo klausimas, be abejonės, yra tuvius, bet bendrų Amerikos liesvarbus.
Musų moksleiviai yra tuviams
visai apleisti.
Daugelis jųjų la norėjo

Apžvalga.

ha i

tom

reikalauja pašelpos.
reikėtų pasirūpinti Čia

reikalų, ko "Naujienos"
pareikalauti, bet nemokėjo.

liet

Į

ant

vybės

musų argumentus dėlei atei-

Natf^Ėy* rašybos pro- užnuodintas. Tą savo patarimą
jektas nėra pamatuotas ir, be to, jisai rėmė tuoni, kad užnuodinpriešingas immpzzrašto istorijai. tos kuno dalies nupjovimas ne(Kalbama matvtn^iApie kun. Dam-( leidžia nuodams išsiplatinti po
brausko sun!a3vBi?į rašybos re- visą kuną ir viso
kraujo užnuoformą. Vis.,
dinti.
! laip jau augščiaus matėme, ty"Lietuvių fc.ttta.;iie šiandien išdygo. Lietuviai ne nuo vakar dienos rinėtojai anksti pradėjo
pripažinti,
ėmė savaja kalba šį-tą rašinėti. kad kraujo užnuodiiimas ateina
Beveik keturių šimtu metu tarpas iš oro. Kame buvo
tikroji prierašto istorijoje vifiga bent kiek rei- žastis, kas toks ateidavo iš oro
škia. Pei; tiek 4net u lietuviai išlei- ir pagamindavo
kraujo puvimą—
di) tūkstančiui- knygelių: visų jų tu laiku
tyrinėtojams sunku burašyba ėjo evoliucijos keliu, pama- vo suprasti.
Kraujo puvimo
ži tobulėdama, iki.
pagalios, pagim- priežastjs ateina iš oro. t lai jos
dė musų pirm nedaugelio metų be- yra
pačiame ore? Gal patsai oras
veik visos šviesuomenės priimtąją arba sudėtinės
jojo dalįs yra viso
rašybą. Musų visuomenės lig ra- blogo priežastim?
šybos revoliucijos metui buvo varTyrinėtojų mintis nukrypo šion
tojama vienoda rašyba—Kriaušai- pusėn.
Pradėta
manyti, kad
čio gramatikos padaras. Anoji rakraujo puvimą pagimdo oxygešyba. mano ir kitų. mokėjusių lie- nas, kurisai yra sudėtine oro datuviškai rašyti, buvo tikruoju evo- lim.
Kad išvengus kraujo užliucijos keliu kilusi. Ji buvo "Au- nuodijimo, pradėta žaizdas kuoszros" vaikas, o "Auszra" vėl ne
labjausiai saugoti nuo oro, kad
iš dangaus buvo nukritusi: ji mujisai visiškai jųjų nepasiektų. Susų kalbininkų Šleikerio (Schleich- prantama. tas mažai
ką galėjo
er), Kuršaičio ir visų pirm jų bu- pagelbėti.
Nežiūrint visų pavusių rašytojų padaras. Kas yra stangų. žmonės
ligonbučiuose
sekęs musų rašto istoriją, tas bus baisiai mirė nuo
kraujo, užnuopastebėjęs rašybos tobulėjimą, ėju- dinto per žaizdas. Į
ligon bučius
sį evoliucijos keliu.
žmonės žiurėjo su pasibaisėjimu.
"Rašyba visose tautose, turinčio-Į Daugelis
gydytojų nelabai užsitise
bent kelis šimtus metų iskėjo savo amatu.
torijos, yra ėjusi tuo pačiu evoliuVisa ką griežtai permainė garcijos keliu kaip ir mūsoji. Musų
mokslininkas
singas
kaimynai, kurių raštai senesni už Pasteur. francuzųbuvo

1

s

Pradžioj pačtas ofieiališkai vien iš savo pusės padidinti
laiškus vežiojo, tik pačto tarnai, Lietuvos
nelaimę.

norėdami
pasigerinti gyventojams, atgabendavo privatiškai po-

Męs, amerikiečiai, galime ir privalome "Žiburėli" remti tuo labrą laikraščiu ir mažus pakietė- jau, kad
jisai šelpia visus lietulitis daiktu, jeigu tas
jien s tiko. vius moksleivius, nežiūrint, kur jie
\ isą pačią
valiojo raiti pačto- mokytųsi ir gyventų. Jeigu ligšiol
riai.
Cireičiausiai laiškus atga- "Žiburėlis" Atnenkos
moksleivių
bendavo iš Ne\v Yorko Bostonan dar
nešelpė, tai vien dėlto, kad jo
j dvi dieni. L"ž pervežimų laiš- pajamos labai buvo menkutėlės ir
ko toliau reikėjo diktai
šilingų su amerikiečiais

artimesnių ryšiu
jeigu gabenta toliau kaip nebuvo užmezgęs. Si spraga,
jeigu
100 myliu.
Atėjimas laiško bu- Amerikos lietuviai panorėtų, dabar
vo didelė
retenybė, todėl visi gy- kaip tik yra gera proga pataisyti,
ventojai žinojo, kas laišką gavo. ypač atsimenant, kad tuo tarpu nėVi atgabenimą laiško paetoriui ra nei vienos
organizacijos, kuri
reikėjo pinigais mokėti, nes mar- specialiai užsiimtų Amerikos mokj
kiu nebuvo, jas įvedė tik
1S47 ;sleviu šelpimui (Yra kunigu "Mometuose.
Jų įvedimas prisidėjo tinėlė" ir SLA. fondas moksleiprie sumažinimo persiuntimo kai- viams šelpti. Red.).
nos, nes jos sumažino
rašinėjimą "Žiburėlį" galima remti ]vairiais
ir darbą. Prieš markių įvedimą budais:
už pervežimą laiško 30
mylių i 1. Įsirašyti tikraisiais nariais.
skaitė 6c., o už 400 mylių 25c.; N'ario mokesnis 5 rub.
arba $2.60
įvedus markes, skaitė jau tik 5c. i metams.
ir 10c. 1851 m. visai įvesta vie2. Paaukoti sulyg savo
išgalės
na
persiuntimo kaina 3c. 2c. "Žemaitės Fondati," kuris dar tik
markės už laiško pervežimą įves- šiemet yra įsteigtas Žemaitės 70
ta tik 1883 m.
Dabar į metus ; metu gimimo dienos sukaktuvėms
parduoda suviršum 12 miliardų į paminėti.
3. Aukoti sulyg išgalės bendropačto markių visokios vertės.
Dabar, rodosi, pačtas neužilgo Ijon "Žiburėlio" kason.
4. Rengti vakarus,
suvisu numes ir arklius. \Vasliprakalbas,
ingtone jau arklys tapo automo- paskaitas ir kt. ir pelną paskirti
bilių išstumtas; be abejonės, tas "Žiburėliui."
bus padaryta ir kituose miestuoJeigu kas reikalautų platesnių
se.
2
d.
ant
m.
žinių,
tesikreipia prie manęs ir aš
Rugpjūčio
1915
visuomet
200 kelių iš
kiek galėdamas patarnauimui
siunpačto
važioj
tinių ; vartota automobilius. Tai siu.
Pinigus galima siųsti:
yra pradžia, o neužilgo galima
1. Žemiau
tikėti, kad pačtas išsižadės arklių
pasirašiusiojo vardu
ir išvažiojimui pačto siuntinių ir —ligi rugpj. 20 d.—2257 \V. 23 pl,.
kaimuose visoj Amerikoj.
Chicago, ///., o vėliau: 366 IV.
Su registravimu pačto siunti- -Broadzvay, S. Boston, Mass. Vinių, apsaugojimu siuntinių, siun- sos mano vardu prisiunčiamos atitimu monry orderių, su pačto ko- ir aukotojų vardai bus skeltaupymo bankais ir pakietų siun- biama "Jaunojoj Lietuvoj" ir kitinėjimu Amerika buvo užsiliku- tuose laikraščiuose, kurie skelbti
si; visi tie pačto užvedimai F.u- sutiks, taip-gi bus išduodama kvitos.
ropoj buvo jau įvesti, karta Ame2. Pinigai galima siusti ir tiems
rikoj apie jų įvedimą niekas nelaikraščiams, kurie atsispausdins šį
manė.
Geriausiai pačtas buvo sutvar- atsišaukimų ir apsiims aukas priiminėti.
kytas Vokietijoj, ten pirmiausia
3. Cialima siusti ir
tiesiog "ŽiĮvesta daug žmonių naudai paburėliui"
tokiu adresu: Vilnius,
gerinimu: ten mažiausiai siuntiD. Pogulianka, 11a. Tik dabar
niu žūdavo ar nepatekdavo j adkuomet
Vilniaus likimas netikras,
resantų rankas, nors antrašai negeriaus
tiesiog nesiųsti. Aš pats
gerai būdavo užrašyti, bet dabar
su
Vilnium susinešti dabar tik
ruir Vokietijoj žmonės pradeda
ir rupinuos
per
išgaugoti, kad ir ten pačtas genda. ti Petrogradu
tokį adresą, kurį butu galima viMat net paeto tarnai Vokietijoj
suomenei paskelbti.
suponėio ir drauge su visa valmokėti,

"Naujienos" prisikabino
vietos,
(ieru klausinio išrišimu, tiktai
prie paskutinio tame arguAr ruošiamės prie rinkimų? uiu.-ų nuomone, butų įsteigimas mente
sakinio, kame žmoniškumą
Visose Suvienytose \ alstijose jau čia pat Amerikoje draugijos mu- nu>
pastatėme pirma brolystės.
pradėta ruošti prie prezidento rin- >ų moksleiviams šelpti, arba, kas Prie. tokio pastatymo "Naujiekimu, kurie tnrčs įvykti sekančiu dar geriau, daugiau rupesties pa- nos" ir prisikabina. Tas gi, reiNors kandidatai vesti moksleivių šelpimo fondui, kia
metu rudenyje.
manyti, parodo, kad nėra
dar nei vienos partijos nėra p ap- esančiam prie SI.A. (ii '"Žiburė- kuom rimtesniu
atsakyti.
skelbti ir nors vargu dar gali buti lis" pilnai atliks savo užduotį,
"Naujienos" primeta mums detikrai žinoma, kas bus tos y.r kitos jeigu galės užtektinai sušelpti
mogogiškumą. Atsakyman papartijos kandidatais prezidentuosna, lsietuvos moksleivius.
prašytume tiktai sulyginti "Nautačiau- jau visur matytis ruošimasis
jienas" su, "Lietuva" ir persitikKur link einame? Siamo "Lieprie budimųjų rinkimų.
rinti, kuriam šių laikraščių tasai
Amerikos lietuviai piliečiai, kaip tuvos" numeryje telpa įdomi iš
prikišimas geriau dera.
ir kiti šios šalies piliečiai, ims daly- Rockford'o, 111. lietuvių kolionijos
Visą klausimą "Naujienos" daKiekvie- korespondencija, kurią patariame
viniu tuose rinkimuose.
bar nori pakreipti kiton pusėn.
nas paduos savo balsį už vieną, ar- pasiskaityti
kiekvienam, kurisai Iki šiolei klausimas ėjo apie tai,
ba kitą kandidatą. Ir kiekvienas šiek-tiek rūpinasi klausimu, kokia koki
yra bendri Amerikos lietupaduos savo basą tam kandidatui, ateitis laukia Amerikos lietuvių. viams reikalai toje prasmėje, kokurisai, jojo nuomone, bus jam, bal- Korespondencijoje aprašyta toji ki reikalai
juos riša krūvon. Dasuotojui, ir visai šaliai naudingiau- begalinė savitarpinė neapykan- bar 'Naujienos" stato klausimą
sis.
ta, toji nepakenčiama savų kai- tokiu budu: koki reikalai AmeKiekvienas dalyvaujantis politi- mynų niekinimo, žeminimo, ir
rikos lietuvius skiria nuo kitų
Jisai
pirmutiniu,
koje žino, kokią galybę turi susi- purvinimo dvasia, kuri dabar yra šios šalies gyventojų. Čia jau nutsuosius bent keliais šimtais metų. kurisai
kad kraujo puviparodė,
nera tokie greiti kaitalioti savasias
vieniję balsuotojai. Lietuviai bal- užviešpatavusi labai daugelyje
yra kitas klausimas, apie kurį
mas paeina ne nuo ko
kito, kaip
suotojai gali buti tokia pat politiš- musų kolionijų. Taip ir jaučiabus pakalbėti kitu kartu. rašybas, kaip męs kad darome. tiktai nuo tam
galima
tikrų
gyvūnėlių.
ir
kitu tautybių pi- si, kad lietuviai,
ka galybę, kaip
jeigu tiktai išga- Kaslink koliojimosi, kurio ne- Pas mus—kas metai, tai nauja ra- Tasai
puvimas buvo kraujo perliečiai. liet tam tikslui reikalinga,
tai
lėtų,
kaimynas kaimyną pri- stoka ir paskutiniame "Naujie- šyba. Lietuvių rašyba pridera ne|
mainymu,
kurj pagimdydavo tie
kad lietuviai balsuotojai susijungtiktai nuo metų, bet ir nuo žmoDabar užviešpatavusi
girdytų.
tai nemanome,
nų"
atsakyme,
maži
Kad sustabgyvūnėliai.
tu. Dabar jau metas pradėti apie dvasia ne tiktai nesuteikia
jokios kad j tai butų reikalinga atsa- gysčių (asmenų). Druskius (Fi- džius
buvo užpuvimą,
reikalinga
tai galvoti.
lografas), Rygiškių Jonas ir Buga
vilties, kari musų visuomenė ga- kinėti
ką nors.
kirsti
tiems
kelią
Iki šiolei lietuviai politikoje buvo
gyvūnėliams
lenda kiekvienas su savotiškomis
lėtų pažengti kiek pirmyn, bet
ineiti kraujau, o jeigu jie inėjo,
menkute jiega, nežiūrint savo sulyrašybomis.
Kalbininkai lietuvių
jinai verčia abejoti, ar galėsime
ta užkirsti kelią
Patsai
-kaitliaus.
nemažo
jųjų veisimuisi ir
ir
ginimai
kalbą tautą laiko seninusiąja visu
męs, lietuviai, jeigu toliaus tuom
i esančiuosius.
užmušti
Tokia
ja
lietuvių dalyvavimas politikoje ap- pačiu taku eisime, išlaikyti ir MUŠASI Į KRUTINĘ musų kaimynų (indoeuropiečių),
tai
'kuri
buvo
iš
išvesta
sireikšdavo vien tuorn, kad koksai
l'et
pamoka,
apie save męs patįs taip sakyti
tai, ką dabar turime. Tokia dvaPasteuro
ir
visų
nors politikierius surinkdavo lietuir
bandymų
tyriLietuviu
atgaivinimo negalime: esame visai nebrendę vaiatgijimo
sia—tai žemyn puolimo, be ne
vius balsuotojus, pripiršdavo save
istorijoje, rasi, niekas kitas taip ne- kai, kuriuos visokie vėjai kur no- nėjimų.
vystymosi, tobulėjimo ženklas.
Pasteur'o išradimus pilnai priar savo kandidatą jųjų balsams, ir
mušu kalba ir rašy- rėdami lanko.
Kad męs butumėm
Visuomenės diferenciacija, pasi- gaivinta, kaip
tuom viskas užsibaigdavo.
ba. Tasai "gaivinimas" apsireiškė subrendę vyrai, o ne maži vaikai, taikė ir išnaudojo kitas moksliskirstymas į tam tikras dalis yr^i
ninkas, anglas lordas Listcr. Jikuodidžiausiu kalbos tąsymu ir "va- tai ar mainyfumėm kas metai
Jeigu męs paduodame savo balrašysuprantamu' ir, rasi, neišvengiasai praktiškai pabandė panaudoti
ki,
tie
filiolietuvis
Kiekvienas
vaikai
s.'į už kokį nors kandidatą, tai tuom
tites
kaip
lymu.''
(žaislus)?
mu apsireiškimu, tačiaus tai, ką
pačiu męs uždedame ant jojo tam
liogas,—o dažnai ir šiaip paprastas Imkim pavyzdžiui kaimynus: len- savo teorijas, kurias jisai išvedė
męs tarp lietuvių matome, yra
ir "tašė" lietu- kus, rusus, vokiečius, latvius. Ar iš Pasteur'o išradimų. Pasekmės
tikrą atsakomybę. Isrinktasai kannesveiku ir pavojingu nuslydimu rašytojas,—"taisė"
didatas yra atsakom i ngas prieš saviu kalbą, kaip įmanydamas.
Ir jie taip vaikiškai elgiasi su savomis gavosi
kiiopuikiausios.
Išprai
vo
buvo pavartota žaizdoms
išrinkikus. Toji atsakomybė šuntakį.
lietuviu kalba, reikia pripažinti, ne- rašybomis? Latviai
džių
šiolei
dar
lig
YpaO vadinamus Amerikos lietuturi realę vertybę tiktai tuomet, kai
vieno buvo taip valoma, kad be- nepakeitė net vokiškųjų raidžiu karbolinė rūgštis Galima įsivaisvisuomenės partij inius vadovus
vių
veik ir lietuviškumas iš josios iš- lotyniškosiomis!
yra balsuotojų organizacija, kuri
Latviai didžiau- dinti, ką reikėjo iškęsti nelaiminkviečiame perskaityti minėtąją
galėtų kontroliuoti išrinktąjį ir pa- męs
valyta. Nekartą paprastam skai- sieji vokiečiu nekentėjai, dar ir šir- giems ligoniams: rūgštis buvo
reikalauti iŠ jojo atokaitos, atėjus korespondenciją, pasidairyti musų tytojui, kurisai j visas kalhžinystės die tebevartoja savo
neprieteliu vartojama stipri, nepraskiesta. Jiir pasiklausti savęs: Kas
nai tiesiog išdegindavo mėsas, džia
kitiems rinkimams. Tokia organi- gyvenime
O lietuviai
smulkmenas ir painiavas nėra įsigi- raides!!
politiką varinėja: jeigu seni
mažvaikiai
bus, jeigu toliaus eisime tuom pačiu!
ant kurių būdavo užpilama.
Iš nevokiški vardai tapo Į vokiškus
sunku buvo suprasti, apie ką dabar norėtų pakeisti ne
zacija butu ir tuom naudinga, kad
linęs,
raidžių
keliu, kuriuom dabar einame ir ku-Į
balsuotojams nušviestu tuos. kurie riuom
rašoma, ir kartais abejoti reikėjo, formą, bet visą rašymo budą! rūgšties ir kraujo ant žaizdos pa- perkeisti, tai pačtas grąžina laišsavo pasekėjus vedame?
ar išties lietuvių, sanskrito ir kito- Latviams
stengiasi įsigauti viešon tarnystėm
sunku pakeisti vienas sidarydavo pluta, per kurią, be kus ir siuntinius, senais vardais
Lietuvis balsuotojas neveltui nukia nematyta ir negirdėta kalba ta- Šriftas (—kūnas) kitu, o lietu- abejonės, jokios bakterijos ne- adresuotus. Seniau to nepadaryYra ir fcus tokiais.
Praeitos sai
mestu savo balsą.
ar
-*•
tikėtis jsigauti kraujau. davo.
kitas rašytojas naudojasi. viams niekai (tiktai
nusispjauti!) galėjo
savaitės
"Drauge" tilpo tulo Kas
l'astarasai tvirtinimas yra teisinNežiūrint skausmo#* kurį reikėtai sava sistema ir 'net duoti rašybai visai
tilioliogas,
nauji paGiedraičio straipsnis, kuriame paATSIŠAUKIMAS Į
davo ligoniui kęsti, kraujo užgas kaslink vietiniujų linkimų ir
teorija; kas rašytojas, tai sava ra- matai (=dvasią, dūšia)!
vienas
tvirtinimas.
daryta
akyvas
AMERIKOS
LIETUVIUS.
kaslink
ir
sava kalba.
lygiai
Kalbos ir ravisuotinųjų rinkimų.
šyba
"Rašyba yra rimtas dalykas, o nuodijimas ir puvimas buvo pakad vienybės tarp 1 ie-_
Jeigu męs įstatome viešon tarny- Pasakęs,
ne
reikaluose
o
inus
tas bukoks vaikų žaislas.
užvieššybos
pas
Rašybos semingai sustabdytas,
Albinui Rimkai, U. S. of America.
stėn kokį nors lietuvį, tai ne vien1 tuviu negali buti, jisai, dengdaToliaus budai
patavo didžiausia anarchija. Jei- reforma daroma rimtai, atsižiū- vo svarbiausia.
Gerbiamasis!
masis
kataliku
vardu, tvirtina, gu
todėl kad jisai yra lietuvis, bet taip -!
tarp lietuvių kas norėjo jieškoti rint j jos istoriją.
kraujo užnuodijimo išvengti buvo '"/.iburėllo" valdyba šiuo kreipiasi i
kad
klerikalai
nuo
neatsisakysią
gi todėl, kad jisai yra tinkamas tai
Tamstų, prašydama neatsisakyti būti
anarchistų, tai reikėjo eiti kalbi"Rašybai esu nusidėjęs ir aš, pagerinti.
jos atstovu Amerikoje, ir todėl prašo
vietai, gali būti geru tarnu visuo-, savo politikos. 'Šiaip straipsnis ninkų tarpan, ir tenai jųjų užtekti- t.y.
budu
Tokiu
atrastas
tikrasai
elgęsis su ja kaip mažas vaiir jgalioja Tamstą veikti Amerikoje
\ itnu
iškurie
yra
tu,
daugelio
menei, bet ir todėl, kad balsuotonai rado. Tradicijos, įprasti rašy- kas. Laikas,
prityrimas ir rašto žmonijos priešas mažyčių gyvu-Į mūsų Draugijos naudai, organizuoti
reiškia
klerikalu
norus
apetitus,
mo budai,
jai lietuviai, jojo rinkikai, galėtų
priimtoji kalba—kalbi- istorijos pažinimas mane padarė nėlių pavidale. Drauge su tuom' aukų rinkimą taip beudron "žiburėir steigiamam prie
turėti iš jojo naudą, jeigu butų viešpatauti inusų visuomenėje.
tai buvo tiktai žaislas. kiek rimtesniu. Dėl
rankoise
rasta ir būdas kovoti su juom. lio" kason, taip
ninkų
savo
J
senųjų
žemaitės vardo foudan, ia
"žiburėlio"
visu
Prie
Giedraičio
tvirtinip.
reikalas.
Užėjo tipas, ir viskas, ką lietuviai nusidėjimų man dar ir dabar šir- Pasibaigė baisi gadynė, kurioje' kurio nuošimčių bus skiriamos mokVisa tai galima, turint tiktai tin- mų męs norėtume pridėti vieną ilgais laikais
tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių1 sleiviams pašelpos ir stipendijos.
rašyboje bei kalboje dj sopa ir širdį graužia.
Tikėdamies, kad Tamsta neatsisakamą piliečių organizaciją. Tokia priedą: p. Giedraičio, kaip ir vi- buvo vartoję, ėjo pasuolėn. Net vieaš
"Dabar
jau nebusiu toks žūdavo tųjų gyvūnėlių aukomis. kysi padirbėti mūsų moksleivių labui,
siekiniai
sų
klerikalų,
yra griež- nas ir tas
organizacija reikalinga but't taipgi
pats kalbininkas tulą laiką greitas, koks buvau buvęs prieš Dabar kraujo užnuodijimas yra liekame su pagarba
ateinančiuose prezidento rinkimuo- tai priešingi šios šalies konstitu- skelbs-skelbs vieną
J. Vileišis, "žiburėlio" pirm.
dalyką, o pas- išleisdamas savo "Rašybos maž- sulyginamai retu apsireiškinju, ir
Patartume
se.
r.ariai:
p.l kui apsisukęs ir nusispjovęs į tai, možius" (1913 m.),
Valdybos
Jinai butų labai naudinga vė- cijos dvasiai.
laiku
griebiamasi gydytoprie visokių jeigu
A. Bulotienė,
liau-, ir visuose vietiniuose rinki- Giedraičiui pasekti katalikų 'Tlic
ką skelbė, pradeda visai ką kita rašybos atmainų. Šj-tą taisyti- jaus pagelbos, tai milžiniškoje
J. šaulys.
Ne
v/
\Vorld"
bimuose.
straipsnius apie
priešinga pirmesniems savo tikri- na randu ir aš, bet ne griatitina daugumoje atsitikimų kraujo užDabar butų laikas pradėti prie gotrus.
nimams skelbti. Pagarbos tradici- visa iš
Paskelbdamas viešai šį moksleipamatų*.
Taisytini keli nuodijimo pavojaus visiškai nėto ruoštis.
Ar ruošiamės?
i jai, priimtiems ir vartojamiems pa- mažmožiai, bet visi
ra.
rado
viams
Žmonija galop
išėjimą.
šelpti draugijos "ŽiburėlL"
rašybos grob"Pažvalga" neisianti. Spaudo- pročiams nebuvo nei už skatiką.
iai (grėbeiai) lieka neliesti. Grob- To išėjimo radėjų tarpe Pasteur man duota įgaliojimu ir prašymą
Dėlei moksleivių šelpimo. Po- je jau buvo pranešta spėliojimų
Taip buvo, taip ir šiądien tebė- iai (skelietas) liks tie patįs j ir Lister užima garbingiausias buti "Ž." atstovu Amerikoje bei
nas A.
Rimka, įgaliotinis mok- ir pranašavimų, kad "Pažvalga" ra. Tačiaus jau iš pačių kalbinin- šimtų šimtus metų, kolei
lietuvių vietas. Tačiaus neprivalo būti organizuoti auką rinkimą t. t., drįssleiviu šelpimo draugijos "Žibu- (įkurta "Laisvosios Minties" vieužmiršti tie šimtai kitų tyrinė- tu kreiptis į Amerikos lietuviu vikad
toksai
kalba
tvers."
kų tarpo girdėtis balsų,
rėlio" Lietuvoje, viešu atsišauki- ton), kurios pavyzdinis numeris
Ponas Buga rašo, kad dabar, tojų, kurie savo amžius praleido suomene, prašydamas tame sunkiadalykų stovis esąs negeras ir kad
mu
kreipiasi į Amerikos lietu- pasirodė- apie pora mėnesių at- reikią ritnčiaus skaitytis su lietuvių karei siaučiant,, ne metas
kiek gamanyt kovoje prieš šį žmonijos naikintoją. me ir svarbiame darbe,
nebeišeisianti, kalbos bei
daugiau
vius, kad savo aukomis padėtų gal,
tačiau.s i.* augščiaus tilpusiu
lint, padėti.
rašybos
'"taisymu."
rašyba,
"Žiburėliui" atlikti savo darbą. šiuos spaudos pranešimus męs Vienu pirmutinių pakėlusiu savo
"Žiburėlis" jau ne vieną moksleijojo žodžių galima suprasti, kad
Tasai atsišaukimas telpa kitoje bandėme patikrinti. Iš ištikimų balsą
Pačto Sukaktuvės.
nuo bado ir mirties apgynė, ne
prieš lietuvių kalbos kryžia- jisai priėjęs prie nuomonės, kad
vį
šio numerio vietoje "Męs pilnai ir artimų naujamjam laikraščiui vojimą,—tu
vienas jo sušelptųjų moksleivių
visų ''taisymų" ir "tą- ir abelnai reikia rimčiaus j kalbos
pritariame p. Rimkai, kuomet ji- šaltinių, męs jgijome žinių, ku- symų" negalima kitokiu žodžiu pa- bei rašybos klausimus žiūrėti, ne Šįmet sukanka 140 metu įve- šiądien svarbias vietas užima musų
dimo Amerikoj pačto; tos susai sako, kad Lietuvos mokslei- rios
patikrina tuos pranaša- vadinti,—yra gerb. Kaz. Būga vien karės
visuomenėje ir savo darbais už su<-metu, ir kad reikia
Bendrovei, kuri turėjo vienas įžymiausiųjų
viai dabar yra sunkiame padėji- vimus.
lietuvių kalbi- skaitytis su Iii tuvių kalbos ir ra- kaktuvės išpuolė liepos m. 1915 šelpimą jau keleriopai atsilygino.
m.
Bet tas buvo privatiškai įvesme ir kad reikia juos šelpti.
Kas leisti "Pažvalga," sulyg musų ži- ninkų, prijungtas prie Petrogrado
"Žiburėlis," duodamas stipendišybos vystypiosi :istorija.
ta labai siauruose rubežiuose, araplamai žino aplinkybes, kuriose nių, rie viskas taip sekasi, kaip universiteto. Pats p. Buga užėmė
jas ar laikines pašalpas, vaduojasi
tikėti, kad ir tarp kiNorėtųsi
Lietuvos moksleivija siekia mok- tai turėtų.
įžymią vietą mūsų kalbos "taisyto- tų musų kalbininkų bus prieita ba, geriau sakant, Suvienytos vien kandidato padėjimu, ir visišslo, tas gali suprasti, kaip sunjų" eilėse. "Vairo" 21-mamc nu- prie šios nuomonės ir kad kartą Valstijos tą įstaigą perėmė nuo kai nežiūri politkos nei kitokių
Ginčus užbaigiant. Šiuom rakiai atsiliepė dabartinėji karė j
angliškos
valdybos. moksleivio įsitikinimų, ir šiądien
meryje jisai mušasi krūtinėn ir pri- ant Visados užsibaigs toji anar- buvusios
lietuvių moksleivių buvį. Jeigu šinėliu užbaigiame ginčus su sipažįsta klaidą daręs, kuomet ban- chija, kuri yra>: įsivyravusi tarp Pačtas veikė labai siauroj juostoj visų sriovių veikėjuose yra nemaža
dėlei
bendrų dės mainyti lietuvių rašybą. Jisai musų
"Žiburėlio" auklėtinių.
pirmiaus Lietuvos moksleivijos "Naujienomis"
kalbininkų ir kuri, be abe- pajūryj.
Amerikos
lietuviams
reikalu.
Visas
rašo:
pačtas
30
"Žiburėlis" reikalinga remti ypač
turėjo
stacijų
padėjimas buvo sunkus ir varjonės, nėra be veikmės ir j kitas
gingas, tai dabar, nėra abejonės, "Naujienos" vis nenori prisipa- "Mano nuomone, dabar ne metas musų gyvenimo srytis. Senai me- ir 9 raitelius ir vieną laivelį, ži- dabar ir tai kuogreičiausia, nes
neliogiškai
pastačiusios) rašybos dalykais suosties, kada tas, didis metas.
jisai pasidarė tiesiog nepakenčia- žinti
Visuomb. noma, žėglinį, kuris aprūpindavo Lietuva beveik visa jau užimta vomas.
Kas rūpinasi ne vien tiktai klau-iiną, reikalaudamos parody- mums tenka savo gyvybė nuo karės
jūrių pakrantes. Dabar Suvieny- kiečių, tuo tarpu moksleiviai pasiliK. Ašmis.
tJ
.j
tose Valstijose yra 56,000 stacišia diena, bet žiuri taipogi tau- ti jai bendrų tautos reikalų pas pavojaus ganyti. Dabar, aplink
kę Rusijos universitetų miestuose
lietuvius.
tos ateitin, tas supras, kad Lie- Amerikos
Visa, ką mumis gaudžiant anuotoms, ramiai
jų ir apie 300,000 tarnaujančių, ar šiaip ar kitaip priversti tenai gyir Kova taigi tris syk daugiau negu Su- venti (nes kitur nėra kur pasidėti),
ir rimtai tarties svarbiu rašybos
tuvos moksleivių šelpimas yra "Naujienos" turi atsakyti, tai:
būtinas reikalas.
ir
reikalu męs, kad
norėdami, neįvienytos Valstijos turi kareivių; taipgi surasti lėšų mokytis. TikėPrieš Tai.
Tačiau s p. Rimkos atsišaukime
Ji ("Lietuva." "L.") da vis stengtumėme. Kad ir nemaža rapačtą važioja ne vien vežimai, tis kokios nors paramos iš Lietu(Užbaiga)
užsispyrus šneka apie "neliogiš- šybos reikalu buvo rašalo sudergta
yra vienas dalykas, kurisai atgeležinkelių traukiniai, bet net vos žmonių—nei moksleiviai, nei
kreiĮ^a i save skaitytojo atydą. kumą" tokio musų reikalavi- visokių tariamųjų "filologų," bet Svarbią vietą tyrinėtojų tarpe aeroplianai, miestuose gi laiškų patsai "Žiburėlis" prie dabartinių
Tai
yra
bandymas praplatinti /•iiio, kad męs nenorime pat'rti, lig šiolei rašybos mainymo butinu- užima anglas Richard AViseman, išdalinimas yra dūdomis. Seniau sąlygų negali, o neduoti trokštankoki yra bendri tautos reikalai mas. dėl ko taip dabar, didžiausios kurisai yra skaitomas angliškosios to visko nebuvo. Pirmas Suvie- tiems mokslo
"žiburėlio" šelpimą ant Amerijaunuoliams jo įgyti,
Amerikos lietuvius. Ji
kos lietuvių moksleivių.
pas
Sąrysa-( suirutės ir maišaties laiku, visiems chirurgijos įsteigėju. Jisai buvo nytose Valstijose pačto perdėti- tuo labjau pabaigti, reiktšų—nešyje su tuom kila vienas klau- Iro, kad tų reikalų surasti ne- vadinamiesiems musų kalbininkams pirmutinis, kuri.sai patarė atpjau- tiis buvo garsus
patriotas ir I duoti Lietuvai mokslo žmonių ir
simas.
"Žiburėlis" kreipiasi j
galima, neimant domon visų sunižo nagai—umai perkeisti savo ti kuno dalis, kurių kraujas yra reikėjas Benjamuj Franklin.
visuomenei veikėjų, reikštų—dar
>

Kraujo Užnuodijimas

♦

%

dabartinę

..

Į

slibinas Rimka.

'"Žiburio" Draugijos įgaliotinis.
P. S. Butų gerai, kad tie žmonės, kuriems lietinių moksleivių
šelpimas Kuro poj e ir

Amerikoje

rupi. susispiestų į kuopeles ir bendrai su "Žiburėliu" tą
darbą varytų.

A. R.

RADIUM IR JAVAI.

Jau nuo senai žinoma, kad pagarsėjusi sviete medega, radium,
suskubina augmenų augimą ir
padidina javų našumą. Bet pritaikyti jj žemdirbystėj buvo nega-

lima dėl jo brangumo ir dėl to,
jo, iš rudos ištraukto, gryno
yra labai mažai; ant viso žemės
kad

paviršiaus

gryno radium nėra nei
jis labai brangus:
už svarą, jeigu jo tiek kas tu-

svaro, per tai

rėtų. reiktų milionus doliarių

mo-

kėti.
Dabar todėl žemdirbystės
tikslams mėginama vartoti atliekamą jau medega, taigi rudą ir
radium turinčius akmenis, kuriuose po jų apdirbimui vienam
tone lieka 2 iki 3 milligramų radiniu. o kuris jau ištraukimui jo
neturi vertės: tai ją sutrupina
ir išbarsto dirvoj žeruės našumo

padidinimui.
Teoretiškai išpuola, kad ir taip
mažai dirvon įdėto radium veikmė turi buti taip jau didelė, kaip
ir

Įdėjus jo daugiau,

kaip

praktika

bet nežinia,
ištikro.

parodys

Ket kokios to pasekmės nebūtų,
žemdirbiams dabar iš to didelės
praktiškos naudos nebūtų, nes ir
tokios medegos pirkti gauti ne-

galima, jos nėra; gali jos šlektiek gauti vien gyvenanti arti radium dirbtuvių; dabar su ta medega

atlieka

ir tai

ant

bandymus,
papėdės laboRadiumo išduodančių

ratorijose.
m^degų

vien

mažos

ant

žemės yra

nedaug;

daugiausia jų turi, turbūt, Austrija; yra jų ir Amerikoj, bet nedaug, todėl jas pritaikyti javų ir
visokių augmenų našumo padau-

ginimui tuom tarpu negalima,
gal ateityj atsiras bu las
praktiško jo ir žemdirbystėj" sunaudojimo: dabar jj sunaudoja
vien gydymui sergančių.
Yra
šaltinių, turinčių radium ypatybet

bes, tai gal toks

vartojamas
didinimui

vanduo £mI: t>Mt

augmenų našumo
■£•

Julės

Verne.

kalbon vertė A.

Ar kartais

v

VĖLIAVOS AKIVAIZDOJE.
Lietuvių

čios kaktos, t irtų ruožų, geležiniai-žilų plaukų bei
usų, akių abelnai įdubusių, bet aštrių ir veriančių,
kuomet jisai mąstė apie savo idėją, plonų, drūčiai
suspaustų lupų, tartum tam, kad neleisti išsprukti
nei vienam žodžiui, kurisai

Jakunas.

"Draugo" Burbulas Keli metai atgal būrys
airiy,
neišaugs taip, kad visą "Draugą" i keli vokiečiai ir žydelis buvo suužims. Butų gaila vieton draugo! manę uždrausti
medinius namus
turėti tik burbulą.
budavoti. Tuom tikslu jie buvo

išduotų jojo paslaptį—

išradėjas, uždarytas viename "Sveikatos
kuomet
susigraužiNamų"
pavilionų, rasi, nežinąs nieko apie
Tokiose tai sąlygose,
jojo
d j,.
savo u> darymą ir pavestas priežiūrai
inžinieriaus
papaskutinę
kasdien
mai
ėjo blogyn, jisai padarė
677. Kokios tvirtovės pasau- yra virtuvė, kuri yra atdara ir išTai bu- Simono Ifarto, kurisai tapo (iaydonu sargu.
stanga, kreipdamasis j Amerikos valdžią.
Viena lauko visa matoma. Antrame
lyje yra stipriausios?
augvo aštuoniolika mėnesių pirm, r.egu šioji apysaka
stipriausių tvirtovių Kuropoje ir vi- šte yra patsai rcstorantas, t. y. valSKYRIUS II.
same
prasideda.
pasaulyje buvo skaitomas* gomieji kambariai, kurie yra puiGrafas
net
neg'.i
būdami
d'Artigas.
Amerikonai,
praktiškesni'
belgų Antverpenas. Buvo manoma, kiai

X=X

toksai tai buvo

Kuom tokiu buvo šis grafas d'Artigas? Ispaanglai, nebandė derėti Rocho fulguratorių, kuriam
nas?
chemiko
pridavardą,
irancuzo
Jojo vardas tartum nurodytų j tai. Rct ant
jie, atsižvelgdami j
vė nepaprastą svarbą. Jie teisingai matė Roche ge- jojo laivo užpakalio buvo auksinėmis raidėmis vardas "F.bba." kuris yra grynai
norvegiškos kilmės.
nijališką žmogų ir griebėsi priemonių, pateisinamų
vėliaus
111 grafo
"Ebbos" kapitono
jam
Ir'jeigu
atlyginti
paklaustu
stoviu,
apie
prieinuatsakomai
jo
Kadangi lamas Roclias apreiškė tiktai per- vardą, tai jisai atsakytų, kad kapitonas vadinosi
daug aiškius proto ligos ženklus, tai valdžia, jojo Spade, ir, be bejonės, pridėtų, kad vyriausio botsišradimo vardan, paskaita reikalingu jjji uždaryti.' mano vardas yra F.ffrondat ir kad laivo virėjas vadinasi Itelim—iš ko matyti, kad jie, turėdami neKaip jau žinoma, jisai nebuvo uždarytas luna-j
tiku prieglaudoje, bet persiųstas "Sveikatos \'a-Į panašius vardus, lyg priklausytų prie j vairių tauman," kuriame buvo užtikrinta, kad jojo liga bus tybių.
Ar galima buvo padaryti rimtą .spėjimą iš typo,
tinkamai gydoma. Tačiaus, nežiūrint rūpestingiauki>kiu buvo grafas d'Artigas?
Nelengvai. Jeigu
sios atydos, kuri išradėjui liuvo pašvęsta, jokio paodos spalva, juodi jojo plaukai ir išvaizdos pajojo
neapsireiškė.
jame
sigerinimo
rodė jame ispanišką kilmę, tai jojo figūros
Tarnas Roclias, tegul vėl buva pastebėta—apie togumas
nieko tokio, kas pritai gera kuodažniausiai priminti—nors neturėjo su- pasilaikymas neturėjo savyje
tos
šalies
klausytų
gyventojui.
įpratimo apie kasdieninių gyvenimo reikalų bei priebuvo vyru apie keturiasdešimties penkių
kuomet
Jisai
buvo
tačiaus
proto,
pilno
atlikimą,
dermių
būdavo paliesta jojo išradimo srytis. Jisai atgy- metų amžiaus, apie vidutinio ugio ir tvirtai sudėtas.
Savo šaltu ir pasiputusiu neatbojinnt jisai
davo ir kalbėdavo su užsitikrinimu žmogaus, kuri-!
kurij indusų lordą, kurio kraujuje galėjo buti
panėšėjo
sai žino, apie ką kalba, ir su autoritetingumu,
priemaiša
puikaus typo nuo Malajaus salų. Jeigu
sai pertikrindavo. Savo iškalbos karštyje jisai apinebuvo
šalto budo iš prigimimo, tai bent savo
jisai
piešdavo stebuklingas savo fulguratoriaus ypatypaliepimo
šisai
gestais ir trUmpa kalba jisai
pilnais
turįs.
bes ir tikrai nepaprastą veikmę, kurią
nuduoti
elestengėsi
tokį. Kaslink kalbos, kurią jisai
Kaslink sudėjimo sprogalų ir deflagatoriaus,
ir
laivo
jojo
jgula vartojo, tai jinai susidėjo iš garmentų. iš kurių pastarajai sudėta, jųjų išdidumo
ant
sų,
visiškai
girdimų
Indijos okeano ir aplinkinių jūrių
ir Iv.tdo, kuriuom jie reikia vartoti, jisai
kuomet
salų.
Tačiaus,
iš
jojo plaukiojimai jūrėmis
jotylėdavo, ir v1'sos pastangos išgauti paslaptį
arba naujojo svieto
jo likdavo be pasekmių. Vieną ar du syk, laike atgabendavo jjjj prie senojo
tai
kalbėdavo
laiks
kraštų,
užeidavo
jisai
angliškai pastebėtinai
smarkiausių n įtinu tų priepuolių, kurie
ir su taip mažu akcentu, kad sunku buvo sunuo laiko, galima buvo manyti, kad jisai išduos sa- gerai
jame svetimtautį.
vo paslaptį, ir visos atsargumo priemonės buvo pa- prasti
Niekas
išsireiškimas
negalėjo nieko pasakyti apie jojo prabutų
naudojamos, kad mažiausis jojo
nei
net
kareitį,
apie dabartinį jojo gyvenimą, nei apie
Roclias
kiekvieną
užrašytas. Tačiaus Tanias
iš
kitrio
netušaltinį,
ir
jisai savo turtą sėmė,—o jojo turtą nuvildavo savo sargus. Jeigu jisai jau
tas buvo matomai didelis,
bent
tačiaus
kadangi jisai galėjo išjisai
rėjo apsisaugojimo jausmo,
savo norą ir
pildyti
kiekvieną
išradimo
savo
kuopuikiausiai gypaslaptį.
žinojo, kaip užlaikyti
kuomet atsilankydavo Amerikoje. Niekas
Paviljonas No. 17 stovėjo viduryje daržo, ku- vendavo,
nei kur jojo namai, nei kur prierijai i)uvo apsuptas gyva krūmų tvora, ir čia Ro- negalėjo pasakyti,
chas,
davo.

sargo

-savu

pric^iiiroje, paprastai

vaikštinė-

Šisai sargas gyveno tame pačiame pavilione,
miegojo viename su juom kambaryje ir nuolat sergėdavo jj, niekuomet nei valandai neapleisdamas
jojo. Jisai dabojo mažiausi žodį, ligonio ištartą
laike klajojimo, kuris paprastai atsitikdavo, kuomet ligonis būdavo stovyje tarp miego ir budėji-

mo—sergėdavo

ir

klausydavo,

kuomet

ligonis

sap-

navo.

Šisai sargas buvo žinomas Gaydono vardu. Xeu/.ilgo po Tamo Rocho uždarymui, išgirdęs, kad
reikalaujama liuosai franeuzų kalbą vartojančio
žmogaus, jisai kreipėsi "Sveikatos Naman" dėl vietos ir buvo nusamdytas naujam ligoniui prižiūrėti.
[štikrujų gi šisai Gaydonas buvo franeuzu inžinierium vardu Simonas Hartas, kuris per kelis

paskutinius metus dirbo chemiškų produktų dirbtuvėje N'evv Jersey valstijoje. Simonas Hartas buvo keturiasdešimties metų amžiaus.
Jojo augšta
nuraižyta raukšlėmis, kas rodė jame
pilna pasiryžimo jo veido išraiška rogalvotoją,
Labai gerai susipažidė energiją ir ištvermumą.

kakta

buvo

ir

su įvairiais klausimais, surištais su
naujųjų kaginklu gerinimu, Hartas žinojo visa, kas buvo
išrasta srytyje sprogalų, kurių tuom laiku buvo
suvirs vienuolika šimtų, ir jisai galėjo pilnai apvertinti tokį žmogų, kaip Tarnas Rochas.
Jisai
tvirtai tikėjo į Rocho fulguratoriaus galingumą ir
visai neabejojo, kad išradėjas sugalvojo tokią mašiną, kuri permainys užpuolimo 'i atsigynimo karės budus taip ant žemės, taip ant jūrių. Jisai žinojo, kad beprotystės demonas gerbė mokslo vyrą

nęs
rės

1

ir kad išdalies nesveikame Rocho prote

geniališku-

dar aiškiai degė. Tuomet tai atėjo jam
mintin, kad jeigu laike Rocho priepuolių jojo paslaptis butų išduota, tai šį franeuzo išradimą galėtų užgriebti kokia kita šalis Prancūzijos sunaikinimui. Patriotizmo dvasios paskatintas, jisai sumanė pasisiūlyti but Tamo Rocho sargu, pasiduodamo

liepsna

kaipo amerikonas, gerai pažįstantis franeuzų
kalbą, idant jeigu išradėjas kuomet nors išduotų
savo paslaptį, tai vien Prancūzija iš to
pasinaudotu. Neva norėdamas grįžti Europon, jisai atsisakė
nuo savo vietos New
Jersey dirbtuvėje ir permainė savo vardą, taip kad .liekas negalėtų žinoti, kas
dėjosi su juom.
Taip tai Simonas Hartas, kitaip Gaydonas, buvo sargu "Sveikatos Name"
bėgyje penkiolikos mėmas

nesiu.
mokslo

Reikėjo,

nemažai ištvermės

jojo stovio

ir

Kemėšis

pristeigė daug

butų buvęs
valdybos
tai jipriimtas,
tą patroną. Jeigu "Draugas,'* "Pa-j sai
skaudžiai atsiliepęs ant
butų
/.anga," ir "Darbininkas" iki šio- nemažo
skaitliaus lietuvių. Tolei neturi jokio patrono, tai turdėl sąjunga užprotestavo
prieš tą
liut tik todėl, kad
joks šventasis
ir pareikalavo, kad
sumanymą
nenorėti! apsiimti patronauti.
draugijų

ir kiekvienai rado

šven-l miesto

įrengti.
ilgai nepasiseks jo- Restorantus Chinijoje
tokio svarbaus reikalo išrišimui
paprastai
jo paimti, jeigu abelnai jie kuomet lanko vyrai.
X~X
butų sušaukti visi miestelio gyMoterįs, kaip tai yra
nors tą tvirtovę galės paimti.
Gy- paprastai rytų šalyse, sėdi pas save Tai Šimkus tveria
chorą iŠ 1,000 ventojai. Reikalavimas pripažinvenimas tačiaus parodė k,'į kita.
namie, niekur nepasirodydamos. žmonių. Laikyti tų žmonių adre- ta teisingu, ir susirinkimas suReikėjo tiktai paisrodyti garsioms Tačiaus pastaraisiais
metais, Euro- sus didžiausiam sekrete: Dr. Rut- šaukta. Balsavimu sumanymas
m "olinėms
milžiniškom
vokiečių pos ir Amerikos papročių įtekmė- kauskas gali
parašyt, kad "Šimkus buvo atmestas apie /O balsų prieš
kanuolėms ir pradėti savo darbą
šisai
32.
je,
moterių uždarymas prade- perdaug garbės nori."
prieš Antverpeną, kaip šioji tvir- da palengva
ir moterjs vienykti,
Šįmet kovo mėnesyje sąjunga
Jurgis
Spurgis.
tovė krito tartum vaikų žaislas.
tomis jau pasirodo viešai. Šisai
laikė
kad vokiečiams

Tas pats atsitiko

ap-

kitą1 sireiškimas pa^tebiama tarp turtintvirtovių, buvusių talkininkų ran- gesniųjų
luomų žmonių, kurie daukose.
su

ištisa eile

Milžininškų teutoniškų kanuolių veikmė pakėlė klausimą, ar
tvirtovės dabar aplamai gali atsilaikyti prieš naujagadynes kanuoles. Išreikšta nuomonė, kad jokia
tvirtovė negalinti atsilaikyti prieš
vokiečių kanuolės. Kaip prityrimas iki šiolei rodo, toji nuomonė
gali būti teisinga.
Teutonai turi daug geresnes už
talkininkus kanuolės tvirtovės

verž-

giau susiduria

su

Europa

p. T.

VIETINES

ir Ame-

rika ir tortči turi progos
perimti
Todėl geresniuose restorantuose dabar
galima

šių šalių papročius.

"Aušra"

"Aušra"
matyti ištisas šeimynas valgant. į

susirinkimą, kuriu užkvietė
Brennan, miesto reprezen-

tantą. kad jisai duotų paaiškinikai-kurių svarbių reikalų. Užkviestasai padavė suma-

jimos.

mų dėlei

nymą, kad

persikelia.

alėjos butų išgrįstos

Neužilgo (išbrukuotos).
Sumanymas bupersikraustyti iŠ ivo atidėtas ant toliau*. Tūlam

žada

Nežiūrint to, ir iki šiolei restoran- dabartinės savo buveinės, 3149 laikui
praslinkus, sužinota, kad
So. Halsted st., į namą,
tai Chinijoje yra
esant] airiai nori surinkti kiek
daugiausia vyrų
parašų
prie piet-rytinio kampo Halsted ir
lankomi.
ir

□0Ū
680.

Kokia kulka žmogų sužeidžia ir gydo padarytąją žaiz-

gatvių,
\Yhite Scjuare

30-tos

Mark

skersai
Parko.

paduoti juos miesto valdybai
reikalavimu, kad valdžia nutartų, jog kiekvienas savinitfcas

nuo su

turėtų priverstinai mokėti už
Drabužiai. Ponios Zimonticnės
Amerikonas išradėjas Alexties jojo
grindimą
nuosavybe.
stiprumu talkininkų tvirtovėms ander
surinkta
dėžė drabužių Toksai nutarimas
rupestim
Foster
Humphrey, gyvenanbutų žymiai paturi buti skaitomos stipresnės už
tis mieste Pittsburg. Ta., išrado nukentėjusiems nuo karės Lietu- lietęs lietuvius, *S-ga
santarmėje su
pastarasias, kadangi talkininkai neAntrą
kuri skirtina nuo visų įvoje.
surinko
kliu'uu
ir
dėžę
naują
čia
kulką,
anglų
p-lė
išreikalavo
vituri įnagių, užtektinai veikmingų,
1 M.
Radzevičaitė. Norima su- suomeniško susirinkimo, kuriame
kurios
iki
kitų
šiolei
kulkų,
yra
kad tas tvirtovės paimti taip pat ly|
karės laukuose. Jojo rinkfi visą vagoną drabužių, ku- suvirs pusantro šimto balsų daugiai, kaip vokiečiai ima jųjų, tal- vartojamos
išrastoji kulką sužeidžia taip pat, rie butų pasiųsti Brooklynan, su- gumo prieš 4 balsus sumanymas
kininkų, tvirtoves.
ir visos kitos kulkos. Tačiaus
ji- įrinktųjų drabužiu centran. Iš likosi atmestas. Susirinkime buvoKieciai savo rankose turi dvi
nai skiriasi nuo visų
pasikalbėjimo su žmonėmis, sto- vo paaiškinta, kad, sulyg inžikitų
kulkų
tvirtovės, kurios yra priskaitomos
kad
tuom,
jinai, sužeidusi žmogų, vinčiais arti šiojo reikalo, paaiš- nierių apskaitliavimo, prasčiausis
prie stipriausiųjų visame pasaulypati tuojaus ima ir gydyti padary- kėjo, kad žmonės nesigaili aukau- grindimas apsieitų $30 už
25 pėįic. Tai
ti.

Todėl

vokiečių tvirtovės) lygios
dą?

yra tvirtovės Metz ir Bel-

fort.

Abi

jiedvi guli netoli Franeuzijos rubežiaus. Jos abidvi yra
baza (pamatu), tinkamu vokiečių
įsiveržimui Francuzijon, ir vokiečiai dabartinėje karėje t;} šių tvirplauka, iš kurios jojo laivas atvykdavo, ir niekas tovių ypatybę iki šiolei
pasekminnebūtų drįsęs jojo apie tai klausinėti,—taip mažai gai išnaudoja.
jisai buvo linkęs kalbėti. Jisai nebuvo žmogum
Pastebėtina, kad tvirtovė I»clfort
tos rūšies, kuri ką nors išduoda arba mažiausiame
iki 1871 metų priklausė franculaipsnyje nusižemina, net kuomet juos klausinėja zams. Paskui
jinai perėjo vokieamerikoniškieji reporteriai.
čiams. Pastebėtinai taipgi tas, kad
Visa, kas apie jį buvo žinoma, tai tas, kas bū- laike visos
franko-prusiškos karės
davo pagarsinta laikraščiuose, kuomet būdavo prašioji tvirtovė, nežiūrint to, kad jinešama apie "Ebbos" atvykimą į kokį nors portą
nai buvo visai atkirsta nuo Franir ypatingai Suvienytų
Valstijų rytinio pakraščio euzijos, nebuvo, vokiečių paimta.
portus, kame jojo laivas buvo pripratęs reguliariais Vėliaus vokiečiai
ją labai sustiprilaikotarpiais krautis maisto ir kitų reikmenų ilgai no.
kelionei. Į laivą kraudavo ne tiktai miltus, biskviDED
tus, šviežią ir džiovintą rnesą, kavą, gyvulius, vy678. Kur yra didžiausia pasaunus, alus bei spiritus, bet taipogi drabužius, nami- lyje kaimine?
Kanadoje yra dinius indus ir papuošalus—visa tai puikiausios rų- džiausia kaiminė
gyvulių, kokią
šies ir augščiausios kainos, ir už prekes būdavo už- žmogus kuomet nors žinojo.
Toji
mokama arba doliariais, gvi'iėjais arba pinigais kaiminė randasi teritorijoje Mackenzie. Šioji teritorija yra milžinišįvairių šalių ir įvairaus didumo.
Tatai, nors niekas nieko nežinojo apie privati- ku plotu, kuriame žmogus iki šionį grafo d'Artigaso gyvenimą, jisai visgi buvo ge- lei nėra apsigyvenęs. Teritorija
rai žinomas Įvairiuose Suvienytų Valstijų
portuo- yra didesnė negu visa Alaska ir jose nuo Floridos pusiasalio iki
Naujosios Anglijos. sios -plotas yra dvigubai didesnis už
Todėl jokiu gudu nėra stebėtina, kad "Sveika- aidžiulę Texas valstiją. Tariamotos Namo" direktorius butų jautęsis smagus dėlei ji kaiminė susideda iš amerikonišgrafo atsilankymo ir jįjį priėmęs su visais pagar- kųjų elnių, vadinamų "Caribou."
bos ženklais.
Sulyg žinovų apskaitliavimo, kaiTai buvo pirmas kartas, kad laivas "Ebba" bu- minė, kuri randasi šioje srytyje, sutų sustojęs New-Berrie porte, ir nėra abejonės, kad sideda iš apie trisdešimts milionų
vien savininko noras atvedė jįjį prie Neuse upės galvų. Kitos tokios kaiminės nieįtakos. Kitaip, kodėl turėtų jisai atvykti tokion kur nėra žinoma. Visi šie gyvuliai
vieton? Suprantama, ne tam, kad krautis reikme- paprastai laikosi krūvoje. Kuomet
nų, kadangi Pamlico Pertaka neturėjo nei tokių jie persikelia j kitą vietą iš senosankrovų nei prietaisų, kokias galima butų rasti sios buveinės, kaine jie jau pritokiuose portuose, kaip Boston, Ne\v York, Dover, truko maisto, tai užima kelias saSavannah, VVilmington Šiaurių Karolinoje ir Char- vaitės laiko, kol kaiminė pereina
leston Pietų Karolinoje. Ką galėtų jisai gauti uz per kokią nors vietą. Gyvuliai, iš
savo pinigus mažose New-Berne rinkose?
Šisai kurių susideda šioji kaiminė, yra
miestas turėjo vos šešis tukstančius
gyventojų. laukiniais. Pati kaiminė nepriguli
Vietos prekyba susidėjo svarbiausiai iš grudų, kiau- niekam.
Q®n
lių, rakandų ir jūrinių ginklų išvežimo. Šale to,
k.elionvis savaitėmis anksčiaus laivas "Ebba" buvo 679. Kokioje šalyje yra dauprikrautas kelionei, kurios tikslo niekas, kaip pa- giausia restorantų? Niekur nėra
tiek daug restorantų, kaip Chinijoprastai, nežinojo.
Ar šisai nesuprantamas žmogus atvyko vien je. Tenai miestuose sunku pasisukti be to, kad prieš akis nestovėtam, kad "Sveikatos Namą" aplankius? Labai gali
tu restorantas.
Tų restorantų yra
buti. Tame nebūtų nieko stebėtino,
atsižvelgiant
ir visiems gyventojų
visokių
sluogj garsų ir gerą vardą, kurį įstaiga turėjo.
O, rasi, grafas norėjo susitikti su Tarnu Ro- sniams. Chinijoje restorantas užima daug-maž tą pačią vietą,
chu? Šisai noras butų pateisinamas ir
ką
suprantamas, atsižvelgiant į visasvietinę francuzo išradėjo Amerikoje saliunas. Jame visų reigarbę. Įsivaizdink—'beprotis genijus, kurisai tvir- kalų ir susitikimų centras. Skirtumas tarp saliuno ir chiniško restino, kad jojo išradimui lemta iš pamatų pakeisti
toranto yra tas, kad
Chinijoje resdabartinį kareiviavimo mokslą!
torantų
yra
daug
daugiau
negu pas
Kaip jisai buvo pranešęs direktoriui, kad jisai
mus saliunų.
atvyks, grafas d'Artigas, kapitono Spade, "Ebbos"
komandiero, lydimas, po pietų pasirodė "Sveikatos Pradedant nuo p^at apačios, pras-

žmogui, kad atlikus visas bepročio sargo
priedermes; bet, kaip tai pirmiaus pastebėta, jjjį
skatino prie to tyriausio ir prakilniausio patriotizmu dvasia.
Mintis atimti iš Rocho teisotą
pelną,
prigulintį išradėjui, jeigu jam kada nors pasisektų
sužinoti Rocho paslaptį, niekuomet nei valandėliai
neatėjo jam o'.r.enin.
Per penkiolika mėnesių jisai
kuoatydžiausiai
sergėjo ligonį, tačiaus negalėjo su/.inoti iš jojo ar- N'amo" uuryse.
ba ištraukti iš jojo bent vieną
Sulyg anksčiaus įduotų įsakymų, abu jiedu buatsakymą, kurisai
turėtų nors mažiausią vertę. Vienok jisai daugiatts vo įleisti ir nuvesti direktoriaus kambarin. Direknegu pirma persitikrino Tarno Rocho išradimo torius iškilmingai priėmė atsižymėjusius svečius,
svarboje ir labai bijojo, kad dalinė išradėjo bepro- pasiūlė jiems savo patarnavimus ir parodė savo
tystė nevirstų visuotina arba kad laike savo prie- mnerį asmeniškai juo3 išvadžioti po įstaigą, nenopuolių jisai nenumirtų ir nenusineštų* paslapties su rėdamas niekam kitam atiduoti tos garbės. Iš savo pusės grafas buvo
savim į kapus.
gausus pagyrimuose už atyTokia tai buvo Simono Harto vieta, ir
dą,
jam parodytą.
tokia
tai buvo misija, kuriai jisai
pilnai pasišventė savo
Nesuprantamų žodžių žodinSlia.
prigimtos šalies labo vardan.
Lunatikas—beprotis.
Autoritetingumas—jtekmė.
Tačiaus, neatsižvelgiant pritirtųjų
prigavysčii|
Elementai—sudėtinės dalis.
ir bėdų, Tarno Rocho
Paviljonas—šėtra.
kūniškoji sveikata, ačiu drūtam jojo sudėjimui, nebuvo
Patriotizmai—tėvynės meili.
ypatingai nukentėjusi. Į Reguliariai—lygus,
tam tikrai nustatyti.
Žmogus vidutinio tigio, didelės galvos..
augš{ps, plac
(Tąsa Seka)

Kun.

sumanę paduoti miestui tam tikrai sutaisytą
rezoliuciją. Jeigu
šisai sumanymas

čiausiu restorantų yra restorantas,

kurį

vienas žmogus pernešinėja-iš
vietos į vietą. Jisai yra skiriamas

paprastiems
nėms.

riui,
savo

neturtingiems žmoPavalgius vienam kostume-

ręsto ranto-savininkas su

visu

restorantų eina

prie antrojo
savo lcostumerio.
Chinijos miestų
gatvėse tokių restorantų galima matyti daugybę. Juos galima butų pavadinti pedlioriniais restorantais.
Toliaus seka visa eilė
visokių
restorantų, skiriamų jvairaus turto
žmonėms.
Restorantai, skiriami
turtuoliams paprastai turi du
aug-

^

Pirmame

augšte

paprastai

tąją žaizdą. Kita šios naujos kul- ti drabužių. Galima butų surink- dų pločio liotą, o geriau
grinypatybė yra tame, kad jinai ti gan daug, jeigu tiktai butų už- dint. apsieitų nemažiau $50. Sataipgi malšina skausmą, kurį sužei- tektinai jiegų. Rinkimo žmonių vininkams tokiu budu
sutaupindimas suteikia žmogui.
manymu, šiam darbe daug galė- I ta nemaža pinigų.
Šioji kulką turi tam tikras gra- tų prigelbėti lietuvaitės, pašvęs- į Ir dabar mūsų
savininkų sąbutės. ] tas grabutės įdedama dve- ;damos vieną-antrą
liuosą valan- junga daboja savo narių reikalus,
jopos rūšies vaistų. Vieni tu vais- da. Drabužiu rinkimo reikaluoJ. Stankevičia,
tų malšina skausmą, suteikiamą nuo se reikia kreiptis prie p. ZimonL. I. C. Sekr.
zaizdos padarymo. Tai yra
taip va- tienės, 3252 So. Halsted st.
kos

c

I

dinamieji narkotikai. Antrieji graįdedamieji vaistai yra an-

butėsna

!~ušė moterį.
Praeitą nedėltiseptikais, tai yra vaistais, kurie dienj prie kampo 33-čios gatvės
išvalo žaizdą ir neleidžia
kraujui ir Parnell ave. man teko pasekti
užsinuodinti. Tokiu budu šioji vieną, nors paprastą, bet
visgi Šiomis dienomis bus užbaigta*
kulka, sužeisdama, podraug sutei- 'minėtiną apsireiškimą. Kuopelė didelis
žemlapis Suvalkų guberkia josios sužeistam žmogui,
taip apielinkės lietuvių "baliavojo" nijos, kurio sutaisymui man
prisakant, ir pirmąją pagėlbą.
visą ilieną. Vakare svečiai išsisiėjo darbuotis apie 6 metus. NeIšradėjas tikisi, kad jojo naujo- skirstė. Namiškiai, nepasitenkin- žiūrint to, kad
medžiagą šiam
ji kulką, jeigu jinai butų priimta, dami turėtąją puota,
nuėjo va- žemlapiui rinkau iš visų galimų
vartojimui karėse, sutaupintų ne- karė saliunan. Buvo jau vėlyva
šaltinių; nežiūrint to, kad jo sumažai žmonių
gyvybių, kurios da- naktis.
Moteris, nesulaukdama taisymui man
gelbėjo Lietuvių
bar dažnai žūsta vien todėl, kad sunamiškių, nuėjo juos išprašyti iš Mokslo
Draugija
Vilniuje ir vižeistamjam nesuteikta savo iaiku saliuno. Girti išėjo ir gatvėje sa eilė
lietuviškųjų
veikėjų,—darreikalingosios pagelbos.
pradėjo mušti nelaimingą mote- bas yra taip didelis ir
painus, kad
Išradėjas siūlo uždyką savo iš- riškę.
Draugas. ir prie geriausių norų visa ko
radimą visoms valstijoms ir tikisi,
negalima buvp surinkti. Nekukad jisai bus pr 'nitas.
Jeigu .išra- Išvažiavo. Šią savaitę išvažia- riu
mažmožių visgi dar ir dab.**
dėjo viltis išsipildytų, tai busimose vo į Philedalphia, Pa.,
M. truksta. Ir todėl,
p
pirm išleisianc
karėse žmonės
vartotų naujas savo Strikulis, Valparaiso moksleivis. šį
aš norėčiau gauti žižemlapj,
rųšies daktariškas kulkas.
Jisai tenai įstoja j medikalę mo- nių apie nekuriuos
dalykus, kurie
kyklą Tą pačią mokyklą lanko žemiaus
yra išdėstyti.
Labai
KLAUSIMAI.
ir jojo pusbrolis, p. A. Strikulis.
prašyčiau
gerbiamų
skaitytojų,
681. Kur
padaryta operacija, Abu, Dr. Klimo rūpestingumu, kurie gerai pažįsta žemiaus
padaktarui būnant toli nuo
ligonio? gauna stipendijas.
minėtas vietas Suvalkų guberni682. Kodėl pienas baltas, o
Išvažiavo vakacijoms į piejoj, atsakytų man tuoj aus ant
sviestas geltonas?
tines valstijas p. Kasputis.
sekančių, žemiaus paduotų, klau683. Kaip aklas gali skaityti?
simų :'
684. Koki žmonės buvo diNauja įstaiga. P-lės Toleikiu- Kaip vadinama
vietinių žmodžiausiais šykštuoliais
(skupuo- tės naujame Sakalausko name, nių tikrai lietuviškai šie ežerai:
liais) ?
prie Ilalsted gatvės, tarp 31-os 1. Ežeras
tarp Žališkės ir 13a^~
(Atsakymai bus kitam numeryj) ir 32-ros, atidarė "Beauty Shop"
tlanonių, netoli Seirijų; rusišvardu "Marinello,"
kai jis
kurioje bus
vadinamas "ozero

Pagelbėkit.

—

taisomi žmonėms nagai, pirštai
ir tt.
Sakoma, tai pirma Cliišios
cagoje
rųšies biznio įstaiga

Kibirkštis.

Uždavinys: Jeigu "\ ienybS lietuvių
(Lietuvninkų" padarė iš Bagočiausj
tai
Pruscikos ?

Fritzą,

ką ji gali padaryti

iš Į

Nauja

rankose.
teatro

porte susitvėrė

draugija. Bridgenauja teatro drau-

Seislak."
2.

Ežeras "Sigik," tarp Žališkės

Babrų.
"Verneje" tarp Rudos, Jakonių ir Radzvilonių
(netoli nuo Veisiejų).
Ežeras "Hanea," j pietus nuo
Veisiejų.
ir

3. Ežeras

4.

Atsakymas: Hansą. Tuo- gija. Jinai pavadinta Pasilinksminimo (Amusement)
met butų "Katzenjammer Kids."
kuopa. 5. Ežeras "Veisice," prie PetrošŠios naujos draugijos tikslu
X=X
yra
kių ir Agradninkų.
Gal
Austrijos ambasadorius | vystyti lietuviu teatrą. Naujoji 6. Ežeras "Povesniki," tarp PaDumba tikėjo į "bendrus tautos rei- draugija mano paimti
viršutinę
viestninkų ir Sapiežiškių.
kalus," kuomet jis norėjo panaudo- "Mildos" svetainę, kame bus ruo- 7. Ežeras "Ainamanka,"
tarp
ti čia gyvenančius hungarus sukė- šiamasai prie kasdieninio vodeKalvių ir Ivoškių, j vakarus
limui streiku Amerikos dirbtuvėse. viliaus. Jeigu
nuo Kapčiamiesčio.
publikoje pasirodys užtektinai priejautos ir pri- 8. Du ilgi ežerai prie Vilkanasx=x
Praleista šiuosmet pažymėti vie- tarimo draugijos darbui, tai butrų, Leipalingio par.; vienas
ną
jubiliejų: užmiršta surengti siąs atidarytas "Litliuania'' tevadinama rusiškai Čarna Bildvimetinį "Naujienų" pikniką.
atras, kame bus tiekiama vodesa, o kitą Biala Bilsa.
Kaip
vilius.
H. M —us..
x-x
vadinasi rutidinas ežerėlis ten
šeštokas sako, kad jis nesąs
pat, vadinamas rusiškai Aga"Šakės" redaktorium.
Iš Cicero.
Tas man
Čia yra lietuvių
zis.
primena, kad ne sakei redaktorių, savininkų sąjunga, kuri vadinasi 9. Ežeras prie
Liepiškių ir Vilbet daugeliui redaktorių
šakę rei- "Lithuanian Improvement Club."
netoli
Liškevos.
kiaucinio,
kėtų duoti.
Šioji sąjunga jau gyvuoja nuo :o. Ežeras prie Klepočių, pakex=x
liepos mėnesio 1911 metų. Naliui i Kuciunus ir vadinamai
"Naujienos" patėmija, kad ir rių jinai turi suvirs šimtą (tokrusiškai "Zopsie," į pietus
tarp socialistų atsirado "dešinieji" sai narių skaitlius parodo, kad
nuo ežero Gaišto.
art>a "atžagareiviai" ir "kairieji"
lietuvių namų savininkų čia yra n. Didelis ežeras tarp Lazdijų
arba "pirmeiviški" socialistai. Ši- didelis
ir Seinų, vadinamas "Galod/
skaitlius). Sąjungos tiktie "kairių kairieji" gal dar skir- slu
yra, kaip patsai vardas rodo,
(prie jo yra šie kaimai: Gasis i "kairiuosius" ir "dešiniuorūpintis reikalais, surištais su
liniai, Uzdzeninkai, Beviršiai.
sius," o tuomet reikės mokintis miestelio
pagerinimu. Šiai sąDusnyčia, Žagarai, Radziu"kubiškų šaknų traukimo" iš al- jungai kai-kada tenka susidurti
ciai ir Burbiškiai).
gebros, kad iŠrokavus, kuris socia- Į su miestelio airiais ir kitais
kita- 12. Du ežerai prie plianto tarp
listai kur priklausą
taučiais.
Lazdijų ir Seinų: vienas va-

Bars#'

ir išleido "Darb.

timore, Md.
nepažymėta.

Puslapių

Bal-

.Red.

Kaina

15.

1

r

"A. A. Kini, Juozas Žebris."
Parašė ir išleido J. D. New York.
Y.

N.

1915

Kaina nepažymėta.
"Daina Kaftmov
taisė ir išleido M.

bury,
na

Conn.

Puslapių 8, kaina

gas" Škotijoj.
nepažymėta.

Gyvulių Protas. Tarase Dr. 7.
V.cll, lietuviu kalbou vertė Juozas
Laukis. Lėšos ir spauda "Kataliko"' Chicagoje. Pusi. 212, kaina

Hodge in Spokane Spokesman-Review.

augščiaus už visų kitų šalių pinigus.
Kitų šalių pinigai prieš jį galvą lenkia.

"ozoro

tas

yra kaimas

pirmojo

Okmiany," kiAš,
Ifohiy"; tarp jų karienės,
Kai viskiai ir prie rlarbo.
—

kaimas

Akmia-I

tur
nes

žcmlapio

[Severos Gydanti Mostis]

CO.,

"ozcro

Kupis."

Tūlas vyras

ir

apsivedė

pietus nuo Seinų.
Kas paeina iš tų vietų ir žino,
kaip tikrai lietuviškai vietiniai
žmonės
juos vadina, meldžiu
kuogreičiausiai pranešti žemiaus
pasirasusiam, kad galima butų
dar idCti teisingus lietuviškus
Už patarnavimą busiu
vardus.
širdingai 'dėkingas.
Su pagarba,
B.

K. Balutis,
3252 S. Halsted st.,
Chicago, 111.

DORELIAI.

J.

St—is (Valparaiso).
sekančiame numeryje.

sime daugiau.
p-lė P. J—tė

(Brooklyn).

j

DAR

Šios dvi salės

Ačiu.
Lauk-

Viena

na

vietinio laikraščio
lyku
redakcijon ir paklausė administracijos ofise, kaip jis galėti] ką nors
įdėti j jų laikraštį.
Jeigu tai yra kokis daiktas,—
jam paaiškinta,—viename šmote ir
nedidelės, svaros, tai tamista patiesk
laikraštį ant grindų ir padėk minėta daiktą viduryje laikraščio, o
paskui užlanstyk kraštus ir dar surišk su siulu, kad neišlystų.
—

1S NAMINĖS KARĖS.

galvos

nuo

at-

zuikio.

prie

Kainos

prisiųstą raštelį. Atleiskite, kad negalėjome sunaudoti.
p. Menkutis.
Tilps viename arti
miausiųjų numerių.
J.
St—čia.
p.
Kitas, nesvarbias ži-

laiko

mitingus

savo

kurių laukiama
parsamdomos abidvi
ant

skait-

Sekančios:

g

6 g

S

x
o
®

Paprastiem šokiam (baliam)

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

ką.

—

O, persunkus vardas!—tarė
samdytoja.— Aš tave vadinsiu tie-

siog Jonu.
(icrai.
vardas?
—

..

ponia,

o

kaip Jusų

0

a

.®
C

14.00

20.00

15.00

25.00

20.00

30.00

25.00
30.00

|
i

45.00
50.00
5.00

pagal sutartj.

virimui,

toriel-

primokėjimg. $5.00

pas salės

3252 So. Halsted St.

savininką:

Ponia von (ialifusikause.
negaliu nuplėšt kepurės
Niks, persunkti,—tarė tar- galvos.
nas poniai.—Aš
jus vadinsiu tiesiog Tamošium.
DARBAS PRIE MUZIKOS.
Jau buvo aštunta valanda vakare. kuomet
vyras pašaukė
teper

savo

moterj.

Antano

Bagdono,

Antane

I

Socializmą

111.

Pajieškau

draugų J. Jonaičio, J.
St.'ilPofcaičio ir Ad. šeVisi paeina iš Kauno

Pajieškau gero vyro, kuris apsiim- monskaičio.
tu prisidėti dalim prie mano
judančių gub., Telšių pav., Grūstės sodos. Jie
paveikslų biznio ir keliauti su manim patįs, ar kas juos žino, meldžiu aisipo lietuvių kolionijas.
šaukti sekančiu adresu:
Gera proga, geras biznis.
Kostantinas Jurauskis,
Atsišaukite greitai per laišką adresu:
1017 Gidion Court,
Racine, Wis.
A. T. Račiūnas,
630 Halsey st,
Brooklyn, N. Y.

RAŠTAI.

"Ar I. IV. IV. Prieš

j Brooklyn,

Kleinausko,

—

NAUJI

Stanley Chinsky,
Centraiia,

RR3, Box 46,

Pajieškau savo tėvo Pranciškaus
Stakučio; paeina lš Kauno gub., Ra-

$7,000
reštų pati

o

randa

išmokės.

Dviejų augštų mūrinis manas. Pirmas augštas gestoras ir 4 gyvenimui ruimai, antras augštas aštuoni puikus ruimai.
Užpakalyje yra geras tvartas ir
Kaina
angliam sklodas.
Įmokėk tik $1,000, rešta pati .randa išmokės.
Didžiausias
75 pėdų

naujai statytas
platus, 135 pėdų
statymui antro ir trečio augštų,
Užima
departamentiniui štorui.

$8,000

ant

3 lotų mūrinis
ilgas, prirengtas už-

tinkamas didžiausiam
beveik pusę bloko.

Kaina
$36,000
Neša randos per mėnesj $3u0, per metą $3,600, tai
10
išrenki
savo visus pinigus ir
per
metų
propertės

bile

o

dienų

reštą pati randa išmokės.
bus didžiausias departamen-

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 raudos per mėnesi $435.00, per metą $5,220.00,
tai per 10 metų išrenki savo visus pinigus, ir namas

Įmokėk $10,000,

o

reštų pati

randa išmokės.

Kaip tiktai męs tai apleidžiame, įvairios netvarkės seka.
Užkietėjimas pirmiausiai mus užpuls. Jisai padarys mus suruku-

'triną.

galvos skau-

uustojimą,

net svai-

KASDIENINIS REIKALAS.

taip
liius, kol daugiau jau nereikia
\v'stų. Kaina $1.00. Aptiekose.
Jos. Triner, Manufacturer, 1333—
1339 So. Ashland ave.,
Chicago.

jštynimuose, išsisukimuose ir kiskausminguose priepuoliuo-

tuose

se paliestasias vietas trinkite Tri
ner's Liniment'u. Jisai greitai su-

Kovojaf Ne." Lenkiškai para- seinių pav., Kaltinėnų valsč., Kaštau-" Idant užsilaikyti geroje sveika- i*'ks jums palengvinimą. Kaina
niškio kaimo; 20
šė Pofulus. Vertė
metų kaip gyvena toje, tobulus virškinimas ir visiškas 25 ir 50 centų, krasą apmokant 35
lietuvių kalbon Amerikoje. Atvažiavęs
į Ameriką kuno išvalymas yra kasdieninis
rci-, ir (.0 centų,

šių visų propečių kainos netrukus
Dabar yra laikas jas užpirkti kol pigios.

Atminkite kad

kalas.

Pajieškojimai.

nuo savo

$3,600

Tušti lotai ant Halsted tarp 31-mos ir 33-čios po ..$3,000

ko, draugų

—

Lotas ir medinė 5 ruimų stuba
Įmokėk $600, rešta ant lengvų išmokesėių.

tinis štoras.

Phone Drover 700

1
cagoje.
Frank Stakutis,
Kaip paprastai, taip ir š| kartą, šv. 3436 Auburn
ave.,
Chicago, 111.
Petronėlės Draugystė stengsis
siais ir suteiks mums
užganėdinti svečius.
Komitetas.
Pajieškau brolio Povilo Simanaus- dėjimų,
apetito

klijai.

Šios Propertes Visos Yra Ant Halsted St„ Tarp
31-mos ir 336ios. Parsiduoda Labai
Lengvomi Išmokestimi.

lieka dykai.

Lietuviai ir lietuvaitės! Jeigu noriapie 8 metus gyveno Iliinojaus vallinksmai praleisti laiką,
nedėlio], stijoje. Dabar nežinau, kur jis yra.
rugsėjo 12 d., tai ateikite j šitą pir- Kas
apie jj žino, malonėkite man pramą savo rųšies lietuvių vakarą Ch?nešti, už ką busiu širdingai dėkingas.

Mr.

ten

1

šiame name

A. OLSZEVVSKI

te

Aš dabar suprantu, kodėl aš

tur'me čia pardavimui keletą
gerų biznio
lotų, ir parduodame ant taip lengvu išmokesčių, kaip niekas kitas visame mieste negali parduoti. Kodėl? Todėl, kad męs
nereikalaujame visų
pinigų ant sykio, mums rupi, kad šią geriausią biznio
vietą lietuviai užgyventų, o ne svetimtaučiai.

Įu.okėk tik $8,000,

Parsamdymui kreipkitės

—

Ne, vaikeli,

j

lieka dykai.

extra.

—

—

prastesnė biznio vieta, moka už lotus ir
syk daugiau kaip čia. O Ilalsted St. yra
daug geresnė biznio vieta už Ashland ave. Kožnas
tą mato. Todėl atminkite, kad ir čia kal ios greitai
pakils, ir kas dabar spės nusipirkti, netrukus gaus

ras

Liežuvis bus aptrauktas,
Jokubausko ir' Jakimo Navicko. Brolis paėjo iš Kauno, gub.,
Telšių pav., | kvapas pasidarys nemalonus, burKuparnių sodžiaus. Jeigu kas apie noje bus blogas skonis.
Męs turėJuos žinotų, ar jie patįs, meldžiu at—Generolas pažingeidavo.
;time
iš sykio vartoti Trinerio
sišaukti ant šio adreso:
Aš sakysiu, tai jie mums ir
Antanas Simanauskas,
Amerikonišką Kartaus Vyno l^iiPajieškau Stanislovo Czinskio, 54 827 Bank st.,
užkure peklą prie to ChickamauWaterbury, Conn. xirą.
lšpradžių turėtų bntl pametų amžiaus, Kauno gub., Šiaulių
imta gera doza, visuomet ant tu
ga.
pav., Laukės parap., žilakių sodos.
Pajieškau Pranciškaus Steponaičio
Apie 17 metų Amerikoje.
Šios dozos reikia laikyPirm 3 ir Vincento Radzvilo; abu paeina iš no pilvo.
metų gyveno Chicagoje. Dabar ne- Rusiškos Lietuvos. Meldžiu atsišaukN fi NUIMA KEPURĖS.
kol ėjimas laukan
tis,
nepasidaro
žinau, kur jisai, nei ar gyvas dar. Kas ti antrašu:
Mama, ar toje bonkoje ant duos tikrą, žinią, gaus
normališkas, po kam mažesnė doMr. C. Riipkus,
dovanų $2.00.
za privalo buti
lentynos plaukų tepalas?—Vaikas Meldžiu atsišaukti antrašu:
343—3rd ave.,
toimima, ir
N. Y.

—

daug

Įmokėk tik $1,000,

.0
s
ta

kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už

konfederatai DIDELIS LAPINIS BALIUS!

motinos.

gatvių.
Lotą čia

namas,

Draugijų reguliarlškiem mitingam

Kitokiem susirinkimam kainos
Jei reikia, gali turėti kuknią.

kiai sumušė

paklausė

yra

ir 34-tos

tą $900.00

$10.00 $15.00

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI.
Baliam be programo, gėrimus vartojant
Baliam 6u programų ir gėrimus
vartojant

—

—

prisirengkhne, kad atėjus geresniems
iš jų pasinaudoti.

meuinis namas. Pirmas augštas
go
storas ir 4 gyvenimui ruimai; antras augštas du
neša
randos
pagyvenimai,
$75.00 per mėnesį, eer mp-

—

nij<m, pasisamdė rhinietj už tarną.
Paklausus jai chiniecio, koksai
jojo vardas, jisai atsakė:
Aš vadinuos \Vang
Cbi-tung.

buvo.

namus du

ir

o

nias apleidžiame.
p. Kn. Naris.
Sunaudosime sekanir

Parsamdymui

Petronėlės
GERAS VAISTAS.
tui.
Vieno laikraščio redaktorius šioNedėlioj, rugsėjo 12 d. 1915 m.
Tu
kiu i udu atsišaukė j savo prenuA. Mickevičiaus Svetainėj
negerai elgiesi—tarė
3208-10 So. Morgan St.
(Įrantas belaisviui,—ir todėl aš
meratorius:—
Pradžia 6 vai. vak.
Jžanga 25c.
tau
duosiu
pasirinkt vieną iš
Jus dažnai turite galvos skau-

KOMPROMISAS.
Viena turtuolė, atvažiavusi Gii-

j

augšto talpina 300 ypatų. Jo-

VIENA SALĖ.

Chicka-

—

nors

Dviejų augštų

čiame numeryje.

dėjimus, galvos kvaitulius, drebuli, dviejų: ar prisiegti Suvienytoms
nuomarą, šaltį ir kitokias ligas, ir: Valstijoms, ar eit kalėj iman. Rinvisos jos rodo, kad jus nesveiki ir kis!
Vaikinas valandą mislino, pasgalite mirti by valandėlę. Užsimokėkite savo prenumeratą už metus iš- kui sutiko prisiegt.
Tuoj jis
kaliu) ir tokiu budu užtikrinkite buvo prisiekdintas.
Ar aš dabar galiu kalbėt?—
laikraštyje sau vietą mirimo praneš imt-, i.
i risiegdintasis paklausė.
Taip, o ką turėjai pasakyt?

geresni kaip kada

ras

unijistus. Tas1
parengtas
ir
sargybai
pasirodė
perdaug,
i
Draugystės Šventos
jinai pasiskundė generolui GranAtsibus
i
sma

dar

yra Ilalsted St. tarp 31Kainos properčių čia dar yra
labai pigios.
dar galima pirkti už $3,000,
gerą namą su storu dar galima pirkti už $7,000.
Antai ant Ashland ave.
tarp 43-čios ir 46-tos, kur

sišokti.

p. Našlaitis.
Lauksime daugiaus.
p. Pr. R—us. Talpiname anksčiaus

Apgarsinimai.

primindamas mūšį
kuriame
miauga,

gal

Męs

laišką.

šaudyt,' Kartą

ma-

Besi-

dvigubus pinigus.

lingesnės publikos, yra
salės.
Tada žemesnėje salėje buva
gėrimams baras ir
stalai svečiam pasėdėti,
smagiai ir ramiai su savo
draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o
augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa-

antram

skaudžiausiai man yra tas, kad
no artimiausi* draugas negali

ant gero.

Geriausia biznio vieta

yra ^lildos Teatro name.

ant antro

Didcsniem baliam,

"■"•^rteris
(Brooklyn, N. Y.).
Gaila, kad pervėlai atėjo šiam numeryje. Visgi sunaudosime.
p. J. žiedelis. Eilutes patalpinsime
sekančiame numeryje.
p.
žirgelis.
Siunčiame Tamistai

ir

Todėl dabar

mos

Kjta ant trečio augšto talpina 400 ypatų, šioje atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai.

nėti.

atsilankė

neišeitų

namų ir

b r v"

diena anksčiaus.

kad

J r štai dabar
jau pradeda ateiti iš Eumilijoniniai užsakymai ant amunicijos, automoI bilių, trokų, karų,
drapanų ir visko, ko tik kariaujantiems reikalinga, ir jau diduma fabrikų dirba dieną ir naktį, kad suspėti tuos užsakymus
išpildyti, ir
tų užsakymų kasdien ateina vis daugiau
taip, kad
Amerikoje visi fabrikai vėl eis, kaip Republikonų laikuose ėjo.
O ateinantį metą bus rinkimai
l
naujo
Amerikos prezidento, ką galima
užtikrinti, kad Republikonas bus išrinktas, nes jau žmonėms Demokratų valdžia giliai inkirėjo. Taigi Amerikoje vėl bus

SALES

je amerikoniškos draugijos

Bus kita-

Atvažiavo iš tolimo miesto "garSunaudosme prie pirp. F. V. D.
sus" korespondentas.
Jis nebuvo mutinės progos.
p. K. Ak—tie. Bus kitame numerytiek garsus pas rimtesnius žmones,
Ačiu.
je.
Kviečiame dažniau rašikiek apie save manė. Pirmu da-

—

mano

MILDOS

blogo,

Amerikoje.

Puikiausiomis ir Parankiausiomis
Yra Dvi Naujos

numeryje. Butų labai gerai, jeigu
galėtute paprastai prisiųsti bent vie-

SURIŠK.

Bet nėra to

tęsiant karei, Europa pritruko ginklų, mašinų,
trokų,
karų, drapanų ir duonos, o tą viską galima gauti

Atminkite, kad laikams pagerėjus, pakils kainos
geresnių biznio properčių. Todėl dabar, kol yra žemos kainos,
užpirkite sau propertes geresnėse biznio
vietose, nes laikams pagerėjus jų kainos pasidvejos.

Mitingams
Veselijoms

susirašyti su Jumis. Jisai prižadėjo.
Korespondento vardo męs patįs negalime Išduoti.
p. Kor. (New Phila.). šiam numeriui pervėlai atėjo. Bus kitame. Ačiu.
p.

padarė.

i

Šokiams
Prakalboms

Korespondentas buvo

Neminėtiems. Peržiūrėsime
laike Suvienytų Valstijų
civilės karės unijistų kariumenė galėsime, sunaudosime.
peršovė galvą.
Reikėjo nupjauti ausį ir įstatyti smarkiai sumušė savo priešus konkaulo dalį. Kuomet jojo tuoj aus federatus ir pagavo daug belaisKuomet tie belaisviai buvo
po operacijos užklausta, ar skau- vių.
uždaryti, vienas iš jų vis tyčiojoda, tai jisai atsakė:
Tiek to su žaizdomis, bet si iš sargybos, kuri daboja juos,

draugai išėjo zuikių

vienas

lefoną

I

Bankietams

me

SKAUDU AUSIS DALYKAS.

■

apsistojo štatui ir pirkti namus, viskas užmigo ir
daugumą Amerikos gyventojų badas prispaudė, o
prasidėjusi Europos karė dar didesnį apsistojimą čia

Baliams

Redakcijoje atsilankęs.
Męs jdavėNie- me jam Tamistos antrašų ir prašėme

Tilps

Fabrikai visur apsistojo, šimtai tūkstančių
žmonių
darbo, namų ir lotų kainos nupuolė, žmonės

| laikams galėtume

Draugijų Atydai.

Prisiųstąjį
p. Truskavos Smiltis.
raštelį peržiūrėsime.
p. p. P—is (Brooklyn, N. Y.). Bus
pa';ios
kitame numeryje.
Kviečiame toliaus
išrodė

rankas,

savo

laikus. Tūkstančius fabrikų, geir kitokiu biznių
privarė prie bankruto.

liko be

V

rašinėti.
p. J. Paul.

Demokratai, paėmę valdžią Į

ležinkelių

I

plunksna.

12

tuos gerus

geri laikai,

REDAKCIJOS A'fSAKYfou.

per

ropos

Cedar Rapids, Iowa.

negalėjo

motiną.

Republikoniskos Administracijos,

metu, Amerikoje buvo geri la»kai.
Bizniai plėtojos",
fabrikai užė, \isi darbininkai dirbo ir kiekvienas uždirbo gerus pinigus.
Bet

*

Laikai Vai Ateina.

l'ric

nualino

SEVERA'S
Heallng Olntment

Severog preparacijos visur parduodama, pas visus
aptickininkus. Žiurok, kad butu Severos, neimk kitokių. Jei
tai
jūsų aptickininkas neturi,
kreipkitės tiesiog pas

p. A. R. Bus kitame numeryje. Prašome toliaus rašyti ne paišeliu, bet

—

skirti

c.

vartojama. Kaina 25c.

M. Petrauskas.
Pusi. 44. kaina
but, nebusiu ant va20e.
Spauda "Vienybės Lietuvofise turiu labai daug
ninkų" Brooklyn, X. Y.

sumislyt, kaip vadinti savo
"Uošvienė"—jam
plaukia pro
Budavietis, nesmagus vardas; "motina"—jis
nieko kito vadint tuom
Stanoviskas, Jeicnavas, Kuo- nenorėjo

Du

25 ir 50

kuomet

Lengva opedviejuose aktuose, parašė P.
Buksnaitis, muziką sukomponavo

tik savo motiną.
džiai, ir Studzianka; rusiškai vardu, k;.ip
ko nesuradęs, pasiklausė pas savo
Į;\ vadinama "Marycba."
15. Ežeras "Zelva," prie kaimo draugą patarimo.
Taip daryk, kaip aš dariau.
Zelva,
metą aš visada kreipdavauPirmą
16. Ežeras "Gcrct" prie Cibu.
si j ją su žodžiu "girdi," o toliaus—
17. Ežeras "Biala," prie kaūno
visi vadinome ją bobute.
Bialoversnė ir Bialc^ury, į;

ir

Linimentas ištirto gerumo.

nkaudėjiJsisanijusi
mai. spaugai, karbunkulai arba nudegimai,
apdenusiplikinimai,
gintai greitai pagija,

V elnias-Išradėjas.

KAIP VADINTI PAČIOS
MOTI N Ą.

upę.
prie Kukli-j ir
kaimus: Kiečiai,

>

\
į

jbrdžimai.
tidl£UCO| {pjovimai,

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

—

vadinama
lietuviškai
kuri išplaukia iš ežero

Kaip

T4.

rekomenduojamas lokaliam
vartojimu

—

vadinamas
rusiškai
"ozcro
l'omorze" ir kitas mažesnis
ežerėlis j rytus, vadinamas
ant

yra

"Mnn 6kaudSjo strBuos ir fconai ilsinu, kaip
per penkis motus. Bandžiui* visokius gydymus
Ir viskns buvo veltui.
Tankui
a3
radau
Severa's almnnac'o ir radau, jog Severa's Gothard Oil butų geriausiu ifibundyti.
AS bandžiau
ir
to
gyduolę
ukaudSjimai išnyko. Aš
sakau,
jog tas taipgi
^erai del skaudėjimų kojose, ir galiu rekomenduoti tiems, kurie kenlokalius
shausmus
čia
arba gulimus."

įj Gari

o

j

7,3.

Jis

Stephan PlacMarietta, N.
T., Šitaip mums raiš

ra

Biednas vargdienis!- Moteris
prie antrojo palivar-' apgailestauja.
kas "Ilolny."
Aš bijausi, kad tu perdaug
Ežeras prie kaimo Kukliu nenuvargtuni, nes girdžiu tavo ofi(tarp Beržininko ir Gibų) •e muziką, lyg kokioje karčiamoje.
nys,

yra

[Severos Gothardišlas Aliejus]

Meilė. Poema, parašė M. Gustoiiis. Spauda ir lėšos ''Kataliko"
Chicagoje. Pusi. 24, kaina 15c.

kaina stovi

dinama "ozcro

Gothard Oil.

W. Fo SEVERĄ

nepažymėta.

VISI GALVĄ PRIEŠ JĮ LENKIA.
Suv. Valstijų doliaris dabar yra visų pinigų karalium,
nes savo

1

peras

10c.
N (M j oi?.

Sausis, vasaris, kovas
ir balandis. Viduno leidinys į vietą ieniaus ėjusio Jaunimo. Leidžia
"Ruta," atsako Morta Raišukytė.
Spauda Otto v. Mauderode, Tilžėje. Pusi. 48, kaina 70 pfg.
Lietuva ir Lenkijos Autonomija.
Ar gali but Lietuva priskirta prie
autonominės Lenkijos? Parašė J.
Gabrys. Išleido "Išeiviu Drau-

—

I

Kai-

Mr.

ko

8ė>

prašalinami vartojant

(Muzika). SuAlyta. Wstei-

\7ienas lakatas.

Strėnose

ir šonuose greitai

24.

Puslapių

m.

Skambėjimai

pasidvėjos.

Lotai ir Namai Ant Pašalinių Gatvių.
Lotai ant Racine ave., tarp 33-čios ir 34-tos gatpo
$ 450
Lotai ant Emerald ave., tarp 30-tos ir 31-mos po. .$ 700
Vienas lotas ant Throop st. priešais šv. Harboros
lenkų bažnyčios už
$ 800
6 ruimų mūrinis namas ant Lime st. už
$1,700

vių

Dviejų pagyvenimų

mūrinis namas, ant Lime st. už $2,000
Lime st. apačia
namas ant

Dviejų pagyvenimų
medžio, viršus muro. už

$1,900

Du namai ant Parnell ave., priešakyje 6 kambarių
mūrinis, užpakalyje 2 augšlu, 2 pagyvenimų medinis,
neša randos $40.00 per mėnesį už
$4,200
6 ruimų medinė stubelė ant Parnell ave. tik
$1,000
Du puikus mūriniai namai ant Normai ave., neša
randoa $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 VVallace st. 6 ruimų mūrinis namas už
$1,800
Ant Emerald ave. arti 32-ros gatvės puikus 3 augštų, 3 pagyvenimų mūrinis namas, neša n:ndcs $45.00
ant mėnesio, parsiduoda už

...$5,300

Visos šios propertės parsiduoda labai lengvomis išlygomis. Dasižinokite

A. Olszewskio
3252 So. Halsted St.

Bankoje
Chicago

Ant Pardavimo.
Parduodama

mūrinis,

namas

Teleskopai

prie

Parnell av. ir 35-tot> gaL, triini 6i
žtais ir užpaTtalyj medinia, abu lafca

pigiai.
rūmu

ir

inra r;

Stereoskopai.

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų

*

$500 reikia jnešti, o lik'r,:
lentomis išlygomis. AtK^".1!1''

(Furniture)

(5 reikia A. Olszevuakio Bankon,

Krautuvė Chicagoje.

BARGAMAS U2 $1,300.00.
(mokėk $500, o likusius ant Išmokėjimo.
Patjs gyvenkite pirmame
fliate ir imkite randą už antrą fliaPuiki ant dviejų
tą.
pagyvenimu
medinė

stubn.

kambarius,

6

Vienas fliataa turi
kitas fliutas turi 4

o

LIGONIO

kambarius.
Graži.s; ilgas lotas ant
38-tos gat. tarp Halsted ir Auburn av,

ŠEIMYNOS PAK-JIMA3 JEI JISAI HEFRIGUU PRIE

Olszevvaklo Bankas.
MOKYKIS BARBERYSTĖS.
Praktiški Nurodymai,
Išmokinimas $25.00.
Trankiai duodami.

Tri—City

Barber

C03 W. Madison st.,

College,

arba 819 State et.,
III.

Chicago,

Visi lietuviai rašykites prie
Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. \ menesį, gaunate
iš S." L. A. po $6.00 į savaitę pašaipos ligoje.
Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS,

Parsiduoda:—3

knygutės angliška!
parašytos profesoriaus L. F. Haraden
"Lekcijos Hypnotizmo."
Kreipkitės
šiuom antrašu.
B. Gramba,
584 Glenwood st.,
Ambridge, Pa.

Jei nori savo
linksmai praleisti

fiew York

sipirk Teleskopą
pigiausią

ir

Šifkortės atvažiuoti iš
Išvažiuoti iš

Chicagos į

Kelionė

ima tik

Petro-

Amerikoj

$64.60

13

dienų

per

vandenį.

2117.

1219 Kada ir Kokiu Budu Gali Svietas

Pigiausios ir geriausios rašomosios mašinos
(t y p e w r i t e r s)
"New
American"
už

$10.00.
Jeigu nori turėti drūtą, pigių ir gcą rašomąją.

I

mašiną., tai pirk
"New American," o ne-

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

INKVIZICIJA"

Yra tai svarbi knyga.
Joje telpa
ncvieu inkvizicijos, bet ir katalikiškos tikybos istorija,
čia nurodyta
visos baisenybes kryžuočių
ir

paėmęs jį }

savo

ran-

kas, iš pirmo sykio
pranta, kaip su jaja
žyti.

karių
inkvizicijos laužų, siautusių Europoje
per daugel J Šimtmečių ir t.t., ir t.t.

g V prislunfilame uždyka.
agentams ir perkupčiar.-fl,

nuošimtį.
Reikalaudami

adresuokite

surą-

Katailogų rašomųjų
mašinų ir visokių kny-

su

perkant kelias mašinas, duodam
gerą

3252

So.

LIETUVA PUBLISHING
Halsted str.,

CO.,

Chlcagc,

|||.

rimčiausioji Ir žymiausieji lietu-

rašytojai. Jame
dang žinių is draugijų ir

pavi-

duodama
BHomenės Judėjimo. Visi dienos klausimai "yra svarstomi rimta: ir teisiu-

gal.
CPrenumerata Amerikoje 12.00 metams, $1.00 pusei metų. Kitose Šalyse $3.00 metams, $1.50 pusei
metų.

Pažiūrėjimai siunčiame vienas numeris veltui. Adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th St.,
Chicago, III.

pTlnai

DARBO VISIEMS.
Kodčl esi nenaudingu, jeigu su mažais iška*čials gali Išmokti gerą amatą: kur tik tinka ten gali darbą tu
ir buti pats ant savęs ponu.
Išmokęs barzdas kutystės, busi liuosaa

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!
Męs

bankierlai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučėdymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužiuB pas
mus. Vyrams ir vaiknams padarome ant orderio
naujus siutus nuo $30.00 iki
$50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotus nuo $25.00
iki $60.00 ant
orderio darytus siufuo parduodame po $5.00 ir
brangiau.
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir
brangiaus.
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50.,
Skrynios ir valyzal.
neesame

S.

GORDON,

1415 SOUTH HALSTED S'VEET
CHICAGO, ILL.
Storas atdaras kasdienę ir vakarais iki 9
vai.
Subatomis esti
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedčldieniais—iki
6 vai. vakare.

riti

visoj

pasaulyj,

Rašykite—o gausito

visas smulkmenas dovanai.
Nossokoff'o Barber, Halrdresslng Ir Manicuring Mokykla, 1202 Penn ave., Pittsburg, Pa. Seniausi ir atsakančiausl

Pasiūlo

LIETUVIU ŽEMES KORPORACIJA

aprubežiuotą skaičių savo šėrų lietuviams, norintiems
įdėti pinigus J tą korporaciją, šėro kaina $10, suma gali but
ištraukta trumpamokykla aplellnkėjo.
Pasiklausk ži- ma laike. Ukėms
žemių reikalavima dauginasi ir šėrų kaina
nančių.
greitame laike pakils,
ši korporacija užsiima su
pirkinėjimu ir pardavimu- ūkių ir žeMęs duodame visokius darbus jų
mės, setngiasi pastūmėti priekin lietuvių kolionizavimosi
ir jai bus ma(Ieškantiems.
lonu suteikti
ba ūkių.

kiekvienam

reikalingus nurodymus kaslink pirkimo
žėrų

UNITED LAND & INVESTMENT
COMPANY
127 N. Dearborn St., Room 808

Chlcago,

Vėsiausia vieta

PINIGAI
Geriausiai, greičiausiai ir
pigiausiai
Persiunčia

Pinigus į Lietu-

vą-Rusiją ir visas dalis svieto ir parduoda
Šifkortes
A
PETRAS VAITEKŪNAS
VažinSJo šiomis dienomis po apielinkę Spring Valley, Kewanee ir Molitfe, 111. Pas Ji galite užsirašyti "Lietuvą" Ir kasdieninę "Amerikos Lia-

tuv?}"

ir

užaipjokėtl prenumeratą.

OLSZEWSKIO
BANKA

3252 South

Halste4 St

CHICAGO,

ILL

10
20

Apdaryta
1220 Kaip gyvena Augmesys?
1221

Kiek| fenovės

Pasibaigti?

35
50
35
20
30
-.40
35

Graikai ir Romėnai

1250 Nematomi Priešai ir Draugai žmonių
1256 Oras, Vnduo, šviesa ir šiluma
1261 Paėjimas Organiško Svieto
1271 Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai

$1.00
$1-25
$1 25

Apdaryta

1299 žįvėrys Ir žmogus.
$1.00. Apdaryta
1311 Airija.
Lapai iš-istorijos Airijos
1335 Ckinija.
Iš istorijos Chinų

1360 Gyvenimo Mokykla. $1.25.
Apdaryta.
1380 Istorija Abeina. Tomas I. $1.00.
Apdaryta
1382 Istorija Suvienytų
šiaurinės

Amerikos

1383 Istorija Chicagos
Lietuvių. $1.00. Apdaryta
1386 Iš Muzikos Srities
1387 Iš Mano Atsiminimų. 75c.
Apdaryta
1419 Kultura ir Spauda

1428 Lenkai

Chicago]e

ar-

III.

Tai

MILDA-TEATRAS

3138-42 So. Halsted St.
Todėl

i šita Teatrą ir daugiausiai žmonių atsilanko, kad čia ir
karščiausioje dienoje yra
vėsu._ Mat šitas Teeatras tuii
geriausią ventiliacijų sistemą, kurios pripildo ji šviežiu ir vislu oru kas minuta.

Ir da Todėl

I šj Teatrą daug žmonių atsilanko, kad
čia už 5c mato gražesni
Teatrą, kaip viuž 50c.

durmiestyje

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

konas, 15c žemai.

Prasideda 7 valandą kas vakaras
Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po
pietą.
Jei nori linksmai praleisti valandą liuoso laiko ir
Ui ateik j

atsivadinti vasaros karščiuose

MILDOS-TEATRĄ.

Apuaryia

50

Apdaryta

$1.50

NB.

SIUTĄ
Dabar laikas pirkti
dailias draipanas, ir pigiai. Dienos
yra gra-

Mzios.

Kožnam miela išvažiuoti

Ji laukus pasibovinti.

Dar mie-

liajis yra, jeigu turi gražų
siutą
išvažiavimui. Kainos labai žemos, ir kožnas gali
nusipirkti.
Siutai $28, $26 ir $25 dabar
$19.75
Taipgi turime daug .siutų nuo
$5.00 iki $20.00
Pasiskubink, kolei pasirinkimas dar geras.

Storas Atdaras
Vakarais
Utarninke, Ketverge, Subatoj, Nedčliomis
ligi pietų.

Bridgeport Clothing Co.

3246-3248 So. Halsted St.

Chicago, UI.

10
05
50
05
15
10

Pat

rabatą,
10
10
25
20

$2.00
25
30
25

ALTORĖLIAI.
50
60

$1.00
*1-25
5100

Telefoninis Patarnavimas

Naujoje Jusų Vietoje.
Telefono prenumeratoriai, kurie žada šį

rudenį kraustytis, privalėtų dabar pasirūpinti turėti savo telefoną perkraustytą.

Pašaukite Officiai 100
(Uždyką)

jl-50

2907

?1'5

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

siųsdami užsakymą

LIETUVA PUBLISHING C0.
OLSZEWSKI,
■»

N

05

sekančių knyjjų perkupčlams duodame toki
kaip ir ant "Lietuvos" išleistų.
128 Iš Gyvenimo Samojėdų
266 Olga Liubotavičiutė
296 Po Priedanga šventenybės
825 Patkulis.
Politiška tragedija
1274 Spėka
$1.50. Apdaryta
Ir.tyedega.
1988 Tikrds ienybinis Gyvenimas
2120 žodynėlis.
Angliš^ai-Lietuviškas
2191 Trumpa Geografija

ST.,

^

25

Ant

3252 80. HALSTED

w

Chicago.

$3.00

"Lietuvos" 1896 metams
Mokslas?
Likimas
žydų
Gudijoje
Dangaus Augštumas ir žmogaus Senumas
Dievas, Dangus ir Pragaras
Gyvenimas šv. Tėvo Popiežiaus Benedikto IX
Vaišės Kristaus pas Popiežių

A.

Halsted St.

10
50
70

ar

MAŽI AUKSO
2901 Maįaa Aukso Altorėlis
"
"
"
2902
*'
"
"
2903
"
"
2904
*
"
2905
" !l ''"*M
"
2906
"
*
H

| 3224 So.

$2.00

Kalendorius

Tikyba

Furniture House

Telephonc Drover ?00

35
25
75
20

2131 Arithmetika. Knyga Išsimokinimui
Rokundų
2241 Gamtos Pajiegos. 50c. Apdaryta
2266 Koks Privalo Buti Valkų Auginimas?
2398 žinynas. Knyga žinių.
fl.50. Apdaryta
2401 Dekliamacija ir Sceniškoji Mimika
2458 Tikri Juokai.
Lietuvių Pasilinksminimui
2496 Lietuviškas Sapninykas. 50c.
Apdarytas
2506 Naujas Pilnas Orakulas. $2.50. Drūtuose
apdaruose
2516 Pasteptys Magijos bei Spiritizmo
2532 Svieto Pabaiga

2558
2617
2629
2590
2593
2596
2626

7r.

$1.00

Pres.

Jusų įsakymu bus mandagiai pasirūpinta.
Męs prašome trisdešimties dienų
notos

telefonų perkraustymams, kurie
tarp rugsėjo 15 d. ir spalio 15 d

turi įvykti

Chicago Telephone Company
CHICAG0, ILL.

bei

atidaryta vakarais*

South Halsted

$1.25
$5.00
$1.25
35
10
10
20
10
.15
10
10
10
10
35
30
25

musų kos-

greitu patar-

Utarninkais, Ketveriais ir Subatoms.

45
.15
50

1511 Triyupa Senobės Istorija. $1.00. Apdaryta
1600 Apie Turtų Išdirbinių
1605 Aukos Karės Dievui
1660 Kaip žmonės su Ponais
Kovojo
1668 Ko Mums Reikia Pirmiausiai?
1680 Labdarybė Pirmiaus ir Dabar
1690 Moteris ir Jos Vieta
žmonijoje
;
1709 Priedelis prie Lietuviškojo Klausimo
1730 Tautiškos Politikos
Knygynėlis
1863 Auginimas lr Maitinimas
Mažų Kūdikių
1884 Džiova ir Alkoholis
1900 Hygiena.
Daktariška Knygelė
1954 Pamatas Visokiai Reformai
2001 AngllSkos Kalbos Vadovėlis
2038 Kaip Rašyti Laiškus, Lietuviškoje ir Angliškoje Kalbnss

Da-

•

10

Lietuvoje

juos mokėjo-

užsiliktų.
sutaupysite kelioliką doliarių.

Krautuvė

$1.00

1435 Lietuvių l'ratčviai Mažoje
Azijoje
1480 Rašto Istorija. $1.00.
Apdaryta
1510 Tikėjimų Istorija.

2055 Lithuanian Self-Instruction
2084 Raukvedts Angliškos Kalbos. |1.25.
2085 Rankvedts Gromatų Rašymui."

ateinančiai vasarai

Reikalaujantiems parduodame lengvais
savaitiniais
išmokėjimais.

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

Apdaryta

Valstijų

patis

ir ledaunes (Icc
už

mėnesiniais

15
35

1349 Ethnologija arba Mokslas apie žemės Tautas
Apdarta
tv
1358 Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoje

Apdaryta

mums

Carriages)
negu

35

Apdaryta

Šitaip:

~

"6 R A U Gf A S"
Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis
"Draugo" oandarbiulnkų skaičiuje

$2.50

Gyvūnų

Naminiai Gyvuliai
1218 Kada ir Kokiu Budu Svietas Susitvėrė

Rašomos Mpšinos.

nenorime, kad

$2.00

Apdaryta

redomis, ketvergaia ir subatomis nuo
8,<yto iki 9 vakjro; nedčliomis, utarnfMkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki
6 yakaro.

i:

6.00

1192 Geografija arba žemės Aprašymas

parduodame pigiauš

navimu ir geriausios rųšies tavoru.

2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No. 2118, tik
apdarytas pilnai
(Full Morocco) brangia Mor^-r.- skūra
7.00

1199 Išsivystymą? Vaisiaus
1201 Iš Kur Atsirado Musų

geras žiemai ir vasavž paprastą
gerą anglimis kū-

pasinaudokite, tai
Vieną kartą pas mus pirkęs visuomet pasilieka
tumeriu, kadangi męs kiekvieną
užganėdiname

IŠLEISTOS KNYGOS:

Pusi. 1274

dabar

bar

2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalbos, 439
pusi
J2.00
Kietfais audimo apdarais
2.50
2117 ŽODYNAS Anghškai-Ltetuviškos kalbos, 835
3.00
pusi
Gražiais "Half Moro^co" skuros
apdarais
4.00
2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir
Angliškai-LietuviSkos
kalbų vienoje knygoje. Formatas ir apdarai tokie kaip
No.

Chicago.

se-

me;

1

A. 01szewskio Bankoje

3252 So. Halsted St

Box)

"LIETUVOS" Knygynas.

"LIETUVOS"

Šifkortes ir pasportus gausite

pečiaus vietų,

augštesnė

Kūdikiams vežimėlius (Baby

DIDZIAUSIS

$71.00

skryneles (boxes) po $2.50 metams.
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus
1 visas svieto dalis.

vių veikėjai

tik vieno

Kaina mažai
renamą pečių.

Archan-

gradą (Peterburgą)

dame čekių knygutę, iš kurios parašyti čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Real Estate. Perka ir parduoda namus ir lotus. Išsamdo bankines'

yr&

III.

kale, užimantis

gelsko j Chicagą kaštuoja

A. J. BIERZYNSKI, pres.
Priima bankon pinigus ir moka 3%.
Už sudėtus pinigus mūsų bankoj duo-

Milašauskis,
25 Second 5t.,
So. Boston, Mrjss.

Chlcago,

j Lietuvą.

NEW CITY SAVINOS BANK
4601 So. Ashland ave., Chicago.

F.

CO.,

Rudens laikas artinasi, su juorni ir
šaltis; musų krautuvė
aprūpinta geriausiais ir gražiausiais pečiais.
Apšildymui kambarių, keleriopos rūšies pečiai didžiausiame pasirinkime.
Taippat kepimui bei virimui pečiai iš geriausiu šios šalies
fabrikų, gvarantuojami gerai kepti.
Ypatingą atydą atkreipiame visų reikalaujančių
pečiaus
į musų sujungtą (combination)
pečių, kuriame galima vienkart kepti ir virti su
anglimis ir gazu, tame pačiame
pečiuje,
tuomi pat laiku. Dideliai
parankus pečius, kiekviename reiyra

rai.

Banka išdirba visokius raštus
lr dokumentus visose kalbose lr duoda rodi) lietuviams visokiuose atsl*
tikimuose ir reikaluose ypatišk*l b
p*,; laiškus. Tik kreipkitės vlrettiinėlc ancraiu.

adresuojant:

PUBLISHING

Atvažiuot iš Lietuvos

Europą.
Musų

daugel paveikslais.
Kaina $1.00.
Tą knygą galite
gauti tiktai F. Milašauskio knygyne,

So.

Dabar Jau Galima

.priimame pinigus | Banką užčėdlJ.roul nuo vieno doliario ir daugiuua
ir mokame trečią procentą ratomia
ant metų.
Siunčiame pifcigus j vista avieto dalis pigiai, greitai ir tel
Bitinai, o svetimų žemiu pinigus mainome, perkame ir parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
Unijų i
k ra J i; ir iš krajaus, taipgi tikictua
aut geležinkeliu po visą
Ameriką lr

Knyga papuošta

LIETUVA
Halstsd ctr.f

,

3252

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

"

kainą—$3.20.

uždyką..
Reikalaudami adresuokite šitaip:

164' Milwaukee ave.,
Kcnosha, Wis.
Plione 582.

tf»N5UM?

stere-

TeiesKopo Kaina 75c., o 5 serijų $3.45, bet perkant sykiu,
parduodam viskį už $3.20.
Kataliog^ Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiame

Kreipkitės šiuo antrašu:

Panedėliaie.

tsu

vieno

PROGA LIETUVIAMS.
Parsiduoda lietuviška pienine (Milk
Ki/.nis gerai išdirbtas tarp
Depot.).
lietuviu ir lenku.
Parsiduoda su visais reikalaujamais prie biznio įrankiais.
2 vežimai. 2 arkliai Ir kitos
smulkmenos parsiduoda greitai ir pigiai iš priežasties ilgos savininko.

Valandos:

ir

oskopais (5 serijos, 174 visokio paveikslai) už pačią

City.

GERA

Bankos

laiką

pamatyti
svetimų
žemių
miestus,
gražiausius daržus, sodus lr puikiausias
viso svieto vietas, tai nu-

S L.A. Sekr.

307 W. 30th St.,

1SF"

namuose

Bell Telephone Building
Commercial Departmrnt
Officiai 100

Lietuvišku Kngg Krautuve,
Mylėtojai gerq kningų.
išlavinti

Jau

norinti

protą ir išsimokinti
anglišką kalbą, kviečiami pirktie
savo

Išėjo

Čia

Knygas iš mano krautuves.

Iš

Spaudos

gaunama visokios lietuviškos

knygos, taipgi anglįjkos ir lenkiškos ant užsakymo.' Scenos mylėtoji} rateliai imdami kompletus,
s. v. gauna papiginta kaina. Krau-

MILŽINIŠKAS

VEIKALAS

tuve adara kas vakaras.

TIKĖJIMU

Iš kiti; miestų atsišaukusiems,
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

M, J DAMIJONAITIS
801 West 33-rd St„

ISTORIJA

CHICAGO, ILL.

F. P. Bradchulis
iVisas veikalas sudaro 1086
puslapius gražaus ir
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitliugais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jį
daug vaizdingesniu.
Šią milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant visai eilei kitų mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje
mokslininkas D. P. Chantepic de la Saussaye. Lietuvių kalbon vertė J. Laukis.
Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių

/ttorney & Coonsclor

at Law
Lietuvis Advokatas

30 N. liSalle
Siook

StM
Eichange 81d;.,

Cicago, III.
Rooms 1107-1114

Telephone Pranklln

U7J

6|v. 3112 S. Haisted St., arti 31-jn
Iclepbone Yar(U3l59

SLSZEVŠKIO

4.

MUM

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

1893 metuose.

pinigus tąupinimui

3 procentą

SKOLINA
PERKA ir

metams.

pinigus pirkimui
parduoda

namus

ir statymui namų Chicagos mieste.
ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų

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

PERKA ir

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon.
BIZNIERIAMS duoda

Čekių knygeles,

su

jie apmoka algas, bipraktiškiausias ir lengviausias būdas

kuriais tai čekiais

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos
kančiai savo biznj vesti.

čekių negali šiądien

atsa-

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

vagis,

ugnis negali prieiti.

nč

krautuvėje,

galite jų gauti.
Todėl, kurie

didžiausių sumų ir moka už juos

vieno Doliario iki

nuo

ATYDAI.
Iš priežasties europinės karės
dabar negalima gauti
jokių knygų iš Europos. Bet męs da turime
po keletą lietuviškų liuteroniškų
maldaknygių ir giesmių knygų savo

Valdo kelesdešimts bagociausiu Budinku ant Bridgeporto.
PRIIMA

LIETUVIŲ LIUTERONŲ

ir pas

mus

ir

baigiant dabartiniais laikais.

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip

žmo-

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

dar

galima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje.
Tikčjimų Istorija yra milžiniškiausiu lietuviškai

reikalaujate minė-

knygų, tai pasiskubinkite, kol
jų turime, nes šioms išsibaigus, negausite niekur, kol karė nepasiI
baigs. Rašykite umai, o prisiusime
kataliogą.
LIETUVA PUB. CO.,
3252 S. Iialsted stt., Chicago, 111.
tų

parašytu veikalu toje šakoje.
N
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.

| Užslraiyk tau ar savo pažįstamiems
I
Lietuvoj bei Amerikoj

Kiekvienas skaitantis save apšviestu ir norintis
inteligentišku lietuviu privalo būtinai perskaityti

VIENYBE LIETUVNINKU

buti

Eina |au 3C-tus metus.
Prenumerata $2.00 -metams; $1.00
pusei metų. Kanadoj*$2.50 metams;
$1.25 pusei metlĮ. Anglijoj, Lietuvoj Jr
kitur $3.00 metama; $1.50 pusei m.
PamatImuI vieną num. Siunčiam dovanai
Knygų katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai.

šią knygą.

Siųskite Antrašu:

Reikalavimus

J. J. PAukflztk & Co. |
|
Brooklyn, N. X. į

120-124 Graai Str.,

Lietuviai iš kitų

Rašykite

kus.

miestų

ir

farmų gali šioje Bankoje atlikti

savo

reikalus

laiš-

per

Lietuva

adresu:

A.

A. 0L5ZEWSK! BANK

TelitCanal 5395

J. 6. Mezlaiszkis

CHICAGO, ILL.

3252 So. Halsted St.,
Atvažiavusius 18 KITUR

MELDŽIAME aplankyti

ir mūsų

Publishing Company

3252 So. Halsted

OLSZEVVSKI, Pres.

CHICAGO, ILL.

St.,

Generalis

Banką,

Kontraktorius ir

Namų Statėjas.

2302 S. Leavitt St.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
Nedčliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Cbicago

Ginai 211)

AMCRIKoV

LIETUVIU

VISUOMENES,

DRANGELIS & SAPRANAS

Męs~išmokiname
iiaa

3261 So. Halsted St,

lengvo, Švair greitai išmokamo amato i k»
trumpas savaites; geriiausi {ren-

timai; expertai mokina; jrankiai suteikiama; darbas kiekvienam žmogui;
ateikite pamatyti mu9 arb*. rašykilt
uzdyką gaunamoms informacijoms.

BŪRKE

SCHOOL,
Cfc'cago, III.

BARBER
•10 W. Madison et.,

! !

Rusiškas

perkeliu

savo

čio mčn.

ofisą po

S325 Si). HALŠTED ST.
TELEPHONE YARDS 5831

Lietuvis

Gydytojas

Rusiškas Dovierennastis, Aktus pirkimo,
pardavimo, lšrandavojimo ar kitam, pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje-Rusijoje. Parūpins pasportus išvažiuojantiems Lietuvon-Rusijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro gerai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas lr pinigus,
paliktus Rusiškuose Bankuose.

Visokiuose reikaluose
suteikia dykai.

Informaciją

Informacijos Chicagiečiai kreipkitės asabiškal,
kitų miestų raštų, adresuojant:
Dėlei

Biuro
„t
YalandOS

Chirurgas
Chlca?o, III.
moterių, vaikų ir

Fiet-rytinis kampas Emerald
33-iios gatvių, 48 pėdos

18

Chicagū, III.

Isuo ® ryt0
® vakaro. UtarninkalB, Ket
vergais ir Subatomig nuo 8 ryto ilci 9 vaka
ro.
Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1
po pietų.

ir

ave.

plotis,

$675.00
$675.00

ave

lengv-.j

$700.00
išmokės-

6ių.
Ar jįjs žirote,

Kad Šitie lotai, yra
tris sykius vertesni už lotus ant Kedzie ave. ir 38-ios gat., už kuriuos ten

moka žmonės per $800.00
A. OLS?EWSKI BANK,
3252 So. Halsted St.,
Chicago,

Dienine ir
Vakarine

MOKINAMA:
kalba nuopia- Lietuvių )
dlnes iki a'jg&lausiai
A "mitlka
)
Lenkų

1.75.

......
....

III.

UAIfVlf I A

IflUHIIVLB

Anglų

1.25.
7.00.

"

*£$?> į

Augšte*n. Matematika

-'"

Knygvedyste Briinšt.
Laišku rašymas

Istorija, Geografija

Politiška EkoncmlĮa
| Prekybos teisės Ir lt.
G. lcveskis. Vedėjas Mokyklcs
^

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė

3106 So. Halsted

SI., Cbcago.

REIKALAUKITE KATALOGO

Rašydami laičl;us ir siijzdami pinigus visados adresuokite šitaip:

DU-KART NEDELINIS LAIK-

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

125 pėd. ilgis.
Tinka visokiam
bizniui.
Parsiduoda už $3,500.00
3236 So. Union ave.
Lotas 25x125.
Parsiduoda ui
$950.00
301? Emel-ald ave
$650.00
3024 Emerald ave
3040 Emerald ave
Parsiduoda ant

IIL

EVESKIO

TAIPPAT UŽLAIKOMA

GERIAUSIOJE VIETOJE.

3020 Emerald
o

LIETUVOS REdENTALISKAS BIURAS
3252 So. Halsted St.

Ir

3259 So. Halstcd St.,
Gydo visokias ligas

LOTAI

GHlOAGJ,

CORNER 18th STREET

PraneSkito savo adresą, o gausite
pasižiūrėjimui vieną numeri veltui.

Speciališlcai gydo limpančias, užsiseuejusias ir paslaptingas vyrų ligas

GERIAUSIAI PADARO:

D r. P. VVSEGNER

Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Europoje metams

Dr. J. KŪLIS

vyrų.

Pranešimas ! !

Nuopradžios Kugpj

Tel. YARDS 1532

Lietuvos Rejentališkas Biuras

m

LIETUVIS GYDYTOJAS
1749 SO. HALSTEO SI

Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALIKAS" paduoda vėlinusias žinias apie karą ir
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pilnas indomii} straipsnių.
Dienraštis "KATALIKAS" eina tautiškai krikščioniškoje dvasioje.
DIENRAŠČIO KAINA:
Metams
?5.00.
3.00.
l'usei meti)

Chicago

šio

DR. A. YUšKA

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis

Daktarai-Dcntistai

Valandos nuo 9 ryto Ik! 9 vakari

rcus

DIENRAŠTIS"!

Phon« Drover 5052

Liet.vial

MOKYKIS BARBERYSTŽS.

|

LM-b

RAŠTIS

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

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo

Eina jau 25 metai

(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų).
dar labai save vilioja, įtikėdami visokiems magikams
lietuvių
Daugelis
nepatyrusių, savo visus sunkiai
ir spiritualistams. Nemažai jaunų vyruku,
kišenių.
magiko
sukišo
pragobėlio
j
uždirbtus pinigus

Utarninkais ir

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams $2.50
„
pusei metę $1.25

išnaudoti, nusipirk knygą: "PaUžtai nesiduok bent ant toliau savęs
išrodama visos paslaptįs šviesoje
kurioje
ir
Spiritizmo,"
slaptys Magijos
ir burtų paslaptis ir Jis sušioje knygoje atrasite visas monų
mokslo,
ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir jų
aprašytos
aiškiai
nes
prasite,
262 puslapiu, kaina su prisiuntimu J namus
darymo budai. Knyga yra
60 centų.
tiktai
dvicentinėmis markėmis.
pačto
prisiųsti
galima
užmokesti
Iš kitų vietų

Adresuokit taip:

W. B. BOCZKOVVSKI

CO.,

Mahanoy City, Pa.

Adresas:
1

Naujas

Sa?aitta'< Laikraštis

M. J.

\

"ATEITIS"

Damijonaitis,

901 West 33rd Street,

::

GERI FROUA!

Chicago, Illinois

Ormatlka nncrliškoskilbu

"Ateitis yra

D-re Maria Dovviatt-Sass
Moterų

JONAS KUliS,
"Lietuvos"

Keliaujantis Agentas

Dabar važinėja valstijose Illinois
Michigan ir Ohlo. Kur jis atsilankys
lietuviai sali pas ji užsirašyti laikraž
Čiun "Lietuvą." ir "Amerikos Lietuvą"
ir lietuviškas knygas ir jam prenume
rata užsimokėti.
Męs už jj atsako
kome.
Lietuva Putliehing Co

ir

vaikų ligų specialistė

Ofisas
1725 West lfith Street

Rezidencija

T erę Paulina ir Wood»at,

5208 W.Hamson Street

Valandos:

TeL Acstin737

ihone Carai 1203

X11

6:80 iki 12:00 vai ryto

licfiOiM 8:00 vai. vale.

Ncdčlioms
įso

fciC iki 12:00val ryto

Yalandoc
tiktai iki 9.-00

kiekvieni rjt j

bepartyvlškas laikraštis, tarnaujantis jaunimo
Ir kulturoB reikalams. Talpina daugybę; Jyairiausly žinių. Didelio ilofrmato, 8 pusi.

Kaina tik $9.5(X metams, o !
85c. pueel m$t*r
"Ateiti" ižleldinėjį bendrovė, in-

korporuota
bar

laikas

$25,000. Daužsirašyti "Atei-

ant

Reikalaukit vieno numerio pažiurėjlmu!
uždyką.

ti".

Adresuokit

Vaiku Draugas arba. kam

f

PHONE DROVER4247

Dr. J. JONIKAITIS

MEDIKAS IR CHIRURGAS
4611 So. Ashland Ave.,

Chicago.

taip:

"ATEITIS"
366 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

n

v

ltytUbemokytojo(apdaryta)M.OO

Dr.O.C.HEINE
DBNTISTA8

ms-lmpn 31 ir So. HiliiHni
(UvnImi rtrt

X CIKUBI, UL

1ELEPH0NE

DROVER721 S

Geriausia Akušerka

153
jo
Naujas Budas mokytis rašyti b*
100
mokytojo

Aritmetika mokinimuisi rokua.
©u, su

(Kampas 34 to*)

Chicago, III.

paveikslais (apdaryta). .33c
ViBo$1.60

0. Jonikiene
3364 S. Halsted St.

tnokv-

Kas fttsInsiSklrpps Mta apęarsi"Lietuvos" ir <1.00 osr

DimąiS

j

order1, lai gaus
knygas 00c. pigiau.

nnoney

vitaa

■k

P. Mikolaiiils
Bo* 62

NewYork-.lty

