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Second-Class Matter

Metai"\ XIV

Didejt
vakariniu karė-* lanko nieVokieko svarbesnio neatsitiko.
tijos štabas giriasi, jog rytinėj
Prancūzijoj vokiečiai paėmė porą
kainui, ką patvirtina ir traneuzų
kareministerijos raportai, tik jie
Ant

prideda, kad mušis ten nepasibaigė, franeuzai stengiasi nužudytas pozicijas atgauti. H dgijoj
ir šiaurinėj Prancūzijoj francuseka-i geriau, bet ir čia
zams
nenuveikta.
.svarbesnio
išfraneuzai
Prie La Boiselle
iš
trijų apkasu ir
vijo vokiečius

nieko

užėmė.

Argonne giriose

imtynės eina vien tarp artileriSmarkiai priešakiu vokiečiai
veržiasi prie Bagatelle, bet iki
šiol ju užpuolimus franeuzai atmuša. Alzatijoj franeuzai vokie-

jų.
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albanų pulkai įsiveržė j
atiduotą po paskutinei Balkanų

plaukiančius
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Chicago, Illinois,

kėse

■

paskandinti.

čius truputi atgal nustumė prie tos provincijos sostinę
Ant m išio lauko rusų su turvitz. Rusų pirmyn žengimas eiT,a f-isiere ir prie Parroy.
kais, Iv.;.ai Kaukazo kalnuose,
Prancūziški orlaiviai vėl atlėkė na silpnyn, o vokiečių vadovas, kaip ir Tuikijoj nieko svarbaus
tie> Due^seldorfu, Vokietijoj, ir generolas Hindenburg, vėl trau- neatsitiko, viskas pasilieka, kaip
Varsa vos. Rusijos štamėtė bombas j naujasias vokie- kia prie
buvo. Už tai turkams pasisekė
kad šiuom karčiu kari-ku medžiagų krautuves bas, matyt, tikisi,
Suezo
kanalą
Įsiveržti
per
tu
vokiečiai, labjatt prisirengę,
ir jose nemažai nuostolių pribet ten užsilaikyti neKgiptan,
toliau Rusijon nužengs. Šiauri-j
dirbo.
Įster.gė. Angliška kariumenė per
rusai koncentruoja
Argonne giriose, dėl didelio nėj Lenkijoj
kanalą
juos atgal Turkijon iš-v,o kariuniem
tarp Nemuno ir
kanale
sniego pasiliovė pėkstininkų papaskandino daugybę
vijo;
o visą
Lenkiją, tame ir
sikrutinimai, mušasi dabar tik V'islos,
turkų.
atiduoti voartilerijos, f'i a nuo kelių savai- Smvikiją, pasirengę
Italija vis traukia savo sumokiečiu
naikinimui.
Tvirtovės:
čių vokiečiai stengėsi franeuzų
AustriKaunas, Varšava. ( )so\viec, Tvan- bilizuotą kariumenę prie
liniją perlaužti, bet vi«i jų užpuošiol
bet
karėn
iki
Litovvski
dru- jos tubežių,
Brest
Ant šito gorod,
limai tapo atmušti.
tik
nežinia, kaip ilgai
dirbimo naujos tor- nesikiša,
mūšio lauko yra ir Vokietijos tinamo>; prie
nu< šaliai
nuo
karės užsilaikyti
tūkui
dirba
dešimts
eilės
kelios
sosto įpėdinis, bet nuišj veda ne
I'ž
tai
galės.
Portugalija jau
Iš tu tvirtovių
jis, tik generolas von Mulka, at- stančių žmonių.
stojo
talkininkų
pusėn. Ji gali
Brest Litou ski v ra gana toli nuo
kakęs su kariumeue iš tvirtovės
240,000
kareivių. Dali
pastatyti
rube; iaus, Gardeno gub., už jo
Metz. Išpradžių francitzams čia
kareivių jau pasiuntė Afrikon

vokiečių sulaikymui reikėjo sta- jau Rusija svarbesnių tvirtovių ginti nuo vokiečių savo ir angneturi, ją gina vien garsios Pintyti visas pajicgas ir jiems labai
liškas valdybas, ant kurių užpuobet. dabar ko klampynės.
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Visa tai pa- J Savo notoj, pasiųstoj Anglijos viso fronto
tarp Jurbarko, kuri.; t.v., kad "arba autonomija jai
vokiečiai bene ap-J valdžiai, Suvienytos Valstijos yra arti Prus 11 rubežiaus ant hutu
duota, arba pilna neprigult
Varšuva, o prade? J prašo prisakyti angliškiems lai- Neminiu, ir tarp Lyck. Kad vo- mybė, ir kad visos
tautos,—El-

doliarių nepaprastų išlaidų.
Londonas.

Laikraščio

Daily
N iš,
bile
kad
dieną
Serbijoj, praneša,
galima tikėti.- jsikišimo Rumanijos karėn. Jis sako, buk iš BerKxpress korespondentas

iš

atėjęs prisakymas] Austrijai

Įsiveržti Rumanijon pitiua,

negu

Rumanija pilnai užbaigi savo armijos mobilizaciją. Austrija buk
turi sutraukusi pietinėj Vengrijos dalyj, apielinkėse miesto Teinesvar, apie 400,000 kariumenė?.
Londonas.
iš rytų

Ateinančios

nurodo, kad

žinios

vokiečiai pa-

apleisti Lenkiją, o perkėlė
veiklumą j Prusų Lietuvą,
kurią jie pasiryžo apvalyti nuo
siryžo
savo

riisukos

kariumenčs.

vam

nevartoti Amerikos vėlia- kiečiai

užplukdė Suvalkų guber- zaso Liotaringijos net iki Balkair rusiškieji nų—kuri< s buvo
prijungtos ginktrali užkenkti Amerikos laivams telegramai, kuriuose sakoma, kad lo j
iega, gautų tiesą liitosai savo
Sulyg tarptautiškų tiesų anglai rusai pasitraukė "iki fortjfikuotos likimą nuspręsti."
turi teisę vartoti savo priešo su- Nen lino linijos."
Apie Lyck ir
viliojimui neutrališkų viešpatijų Grajevo, sakoma, eina labai
Berlinas.
Vokiško laikraščio
vėliavas.
smarkus mūšiai.
Abiejų pusių Vossische Zeitung korespotid< utelegramai labai trumpi, kas pa- tas von Koschuetzki talpina vSršBerlinas. Cia kilo gana nepa- rodo, jog labai svarbus atsitiki- minėtam laikraštyj
pirmą žinią
prastas sumanymas.
Sulyg šio mai pradėjo šiose vietose vysty- apie tai, kokiu budu rusai tapo
sumanymo nutarta kreiptis j>rie tis).
priverki pasitraukti iš Prūsų Lietuvos.
Vokietijos vidaus dalykų ministeVokiškoji kariumenė praNew York.
Iki sausio JO d. dėjo rinktis
tio, kad jis lei-tų visiems jūj šiaur-ryčius nuo
reiviams nuo Emden skraiduolio Amerikogyventojai išsiuntė Įsručio (Insterburgo).
įgulos pridėti prie savo dabar Belgijos gelbėjimui dauginus neKaimas Kussen, 6 myliose
į
tinių pravardžių dar vardą Hm- gu 110.000 tonų maisto /tonas vakarus nuo Pilkalnio (Pillkalrien, kad tokiu budu palikti atei turi 2,000 svarų).
Kviečių iš- len), buvo centras, iš kurio
prananėiotns gentkartėms atminti siųsta 20.356 tonai, miltų—2,340;
sidėjo vokiškos operacijos vasaapie sito skraiduolio di ;1 vyrišku Belgijos pabėgėlių, Hollandijoj rio S d. 1> čia vokiečiai
pasiuntė
darbus. (Tokiu budu jūreivis yra 320,000; Anglijoj jų yra
keletą pulkų j rytus, kurie vėvardu Martin Schmidt vadintųsi T OO ,000.
liau> pasuko Į pietus. Šie pulkai
Martin Schmidt-Emden).
pradėjo slinkti j rytus Šešupės
Washingtonas. Ispanija krei- upė- l loniu. Prie Širvintos mi 'sPortu- pėsi prie viešpatijų, idant visos, to jie perėjo rubežių ir, pasukę j
L-isbon, Portugalijoj.
negalijoj premieras Monteiro pra- sykiu susitarę, padarytų galą
pietum, užklupo ant geležinkelio,
siliaujančioms
revoliucijoms
ešė
einančio nuo Kauno Į Eidkunusšiądien, kad Portugalija
Ispanijos pasiuntinys Vulnli. Vokiečiai,
stos talkininkų pusėn, kuomet tik Mexikoj.
inėję Suvalateis tam laikas. Portugalija yra turėjo bėgti iš Mexico City ir kijon. įsiveržė apie 10
verstų nuo
surišta sutartim su Anglija ir pasislėpti ant Suv. Valstijų ka- rubežiaus ir išardė geležinkelio
riško laivo, stovėjusio Vera Cruz
apsiėmė pristatyt 10,000 kareitiltą ties Vilkaviškiu, tokiu budu
Gen. Carranza paliepė
uoste.
atkirsdami rusams, dar esantiems
vių. jeigu Anglija, butų karėišsinešti iš
je. Iki šiolei Portugalijos ka- Ispanijos pasiuntiniui
Prūsų Lietuvoj, vienatinį geleriumenės kariavo vakarinėj Af- Mexiko Į 24 valandas, nes ji- žinkelį,
rikoj. kur vokiečiai turi savo esą.> "negeistina ypata."
Dešimts tūkstančių rusų ir 75
ko'ionijas.
karišk<'> virtuvės, sakoma, tapo*
Bernas, Šveicarijoj.
llenryk
nakčia vasaSienkie\vicz, žinomas lenkų ra- vokiečių užgriebtos
rio 10 dieną.
Paryžius. Žinia, atėjusi iš Pešėjas, yra prezidentu Lenkijos
trogrado Į Havaso telegrafišką
Korespondentas pasakoja ka i
šelpimo tarptautiško komiteto,
vokad
kompaniją, patvirtina,
i vakarus nuo Eidkunų, išilgai gesusitverusio Šveicarijoj.
Ignacv
kiečiai skubiai pradėjo gabenti
kom- ležinkelio liniją, jis matęs daug
Padareuski,
garsus
lenkų
iš Lod/ savo krautuves, ofisus,
pozitorius ir pianistas, yra t<> ženklų rusų pasitraukimo. Vieamuniciją ir 1.1, geležinkeliu j
noj vietoj jis perėjo pro sunaipaties komiteto
Kulisą. Pabėgėlis, kuris ištruko ir netrukus žada vice-prezidentu
kintą
rusų bateriją, kuri matomai
atvykti Į Suiš Lodz ir atvyko i Čenstachavą,
nu-i'.'io
paskutinio savo vyro ir
vienytas Valstijas, kad gauti čia
pasakoja, kad vokiečiai su dviarklio. Vokiečiai giedodami perparamos Lenkijai.
gubu smarkumu pradėjo baigti
sunaikinto Ei-dai"Vargas Lenkijoj yra neišpa- ėjo pci gatves
apkasus ir fortifikacijas Vokiemiestelio.
lių
didelis
sako
Sietikietijos parubežyj; šitas darbas bu- sakytai
T 'liaus korespond n ta.- pasa\vicz.
Lenkijoj vra 1^,000 kaimų
vo
pertrauktas per apie šešias
kati tai buvo lietinga naktis,
ir
tūkstančiai
koja.
sudegintu
koplyčių
savaites.
ir bažnyčių sugriautu. Devynios ir šitas vokiečių apėjimas buvo
Lenkijos gubernijos buvo užim- labai sunku nekurtose vietose paRymas.
Italijos valdžia pa to."- vokiečių, kurie užgriebė \ isą daryti. Provizijos ir amunicijos
skyrė $34,000,000 tolesniems ka- maistą, koki tik
galėjo rasti. vežimai smigo sniegan net iki
uškioms reikalams iki liepos mėŽmonė> jieškojo prieglaudos miš- stebulių.
Reikėjo tad proviziją
nesiui. Nutarta taipgi, kad pati
kuose, kur dabar tūkstančiai i ir amuniciją kraustyti nuo veživaldžia reguliuotų pirkimus mi
miršta iš hado ir šalčio.
Nuo- mu i kaimiečių roges. Milžiništu ii kepimą duonos, kad tuoni
stoliai, Lenkijoj padaryti, išneša ka vėtra su sniegu sulaikė tuosučėdijus kviečius ir papiginus 1,000 milionų rublių."
met vokiečius nuo tolimesnio ėjiduonos kainą.
mo.
vos

vokiečių apgavimui,

nes

tas

niją, j tai nurodo

s

Rusų oficialis pranešimas sakad labai didelėj# vokiečių
ko,
sunku buvo atsilaikyti,
Su Portugalija kaSu lyg vokiečiu štabo žinių, Mo- la vokiečiai.
jiegos pasirodė Rytitiėj Prūsivokiečiu pirmyn žengimas pasidistrikte rusai antrą rt pradėjo vokiečiai Afrikoj, ku- joj ir kad rusai traukiasi iš
liovė; jie dabar pasiganėdina j/.ttrtj ežerų
rie Įsiveržė Į Portugalijos valtapo vokiečių sumušti,
Prusų Lietuvos atgal. Tuom pavien mėtymu bombų i franeuzų kartą
ir sužeistų, nu- dybą Angola. Tokiu buriu pri- čiu laiku vokiečiai pradėjo spauapart
užmuštų
stovyklas.
vertė Portugaliją gintis ir su
žu-'t jie 26,(XX) nelaisvių.
sti rusus ir Plocko gubernijoj.
[Lotaringijoj irancuzai apvaldė
Iš vokarę
užpuolikais
pradėti.
ir
austrų
vokiečių
Sujungtos
dalį vokišku pozicijų ir atmušė
kariunienės Bukovinoj užėmė K<i- kiškų laikraščių samdymų rodosi,
Petrogradas. Rusijos dunia po
j u užpuolimus prie Arracourt. į
kad
karėn
norėtų
Vokietija
o
«lc\viee
kariuužtvirtinimo
rusų
apskritį,
T> Berlino vokiečiu štabas pranevalstijos biudžeto
menės štabas nelaisvėn pakliuvo, Įtraukti llollanrliją ir Suvienytas tapo
iki
ateinančio gruoša apie atmušimus franeuzų užpaleista
Šiaurinės Amerikos.
Valstijas
0 vadovas rusų nusižudė.
Lendžio
mėnesio.
Prieš
išsiskirstypuolimu prie Souatn, kur jie
ant
linijos Muchowo-Osmu duma priėmė keletą rezoliupaėmę 120 nelaisvių; Argonne kijoj
troienka buvo jau. rods, metikį
cijų : kad valdžia, kai]) galima,
giriose paėmę jie 119 nelaisvių,
11
vokiečiais susirėmimai,
rusų
greičiausiai
pasirūpintų ateiti pair
kas
kad
mažai,
rodo,
taigi
gelbon provincijoms, nukentėjumūšiai turėjo but nedideli; mu- bet tarp Rajgrodo ir Grajevo
eina -markus mūšiai.
Londonas.
Po dviejų dienų sioms nuo karės; kad butų išgėsi, turbut, vien r ešakinės kau
kalnuose
eina
smar- svarstymo
Karpai
Anglijos parliamentas dirbti plianai pensijų našlėms ir
riumenių eilės. Toliau vokiečiai
Rus", rusais.
mūšiai
už
vienbalsiai
išlaidas užlai- vaikams; kad kariškos rezervo?,
austrų
gyrė
Petrogradas. Generalis rusų
giria>i, kad tvirtovės Verdun ap- [kųjai atnv šė smarkiu
už- kymui 3,000,000 kariumenės, neaustrų
linkinėse jie paėmę keli-, franpildančios policijos priedermes, štabas išleido vasario 14 d. seGorlice ir Svidnik. skaitant Indijos armijų.
cu/.u apkasus, bet apie nelaisvius puolimus prie
butų pašauktos j pulkus, ir kad kantj oficiali pranešimą:
užėmė
Rusai
5
pozicijas
austrų
"Mūšiai ant dešiniojo kranto
butų paskirta komisija ištyrimui
jau nieko nekalba. Jeigu nelaisBerlinas.
Yislos (Plocko gubernijoj)
valdžios
viu nebuvo, tai ir mn>is. turbut. 1 rytus nuo LupkowD perėjimo
kariškų
upės
tarptautiškų
sulaužymo
Vokietijos
ko
dasileido
vokiečių laipsniškai vystosi ant fronto nuo
b'.tvo nedidelis; todėl neįstabu, ir atėmė mio austrų 8 mašinines išleistas paskutinis surašas vo- teisių,
o paėmė nelaisvėn
18 kiškos kariumenės
Mochovo iki Ostrolenkos.
nuostolių da- austrų ir turkų armijos.
jeigu menku» franeuzų užpuoli- kanuoles,
ir
Mu1,000
"A pielinkėse Lyck, Rajgrod ir
kareivių.
mu? pasisekė atmušt ir, ailku, aficierų
bartinėj karėj apima 23,158 varSofija, Bulgarijoj. "Bulgarija Grajevo mūšiai pasižymi pusėtikad užpuolimas ėjo ne ant visos štuose Karpatų kalnuose austrai dus vokiškų kareivių užmuštų,
turėjo labai daug nuostolių, vien sužeistų ir nelaisvėn paimtų. Iki pasiryžo išlaikyti tvirtą neutra- nu smarkumu. Toliaus Į Šiaumūšio linijos.
Ties Uelgijos pajūrių miestais: elaisvius apskaito ant 40,000. šiol išleistuose 137 surašuose yra litetą," pasakė Bulgarijos pre- rius mušu kariumenė atšoko atŽinoma ir rusų nuostoliai taipgi
926,547 vardai. Apart to yra dar mieras Radoslavoff laike mitingo gal ant fortifikuotos Nemuno
(Jstende, lJrugges, Zeebrugge ir
nemaži. Vien mušyj Dukla persurašai nuostolių bavarų, savo partijos šalininkų, kuomet upės linijos. (Šitie, musų pa144
buvo
Blankeitburgb
gana smaraustrai turėjo: 8,309 už- 100
kus mušis orlaiviu laivynu.
Iš- ėjime
saxų, 104 Wuertcmbergo ir buvo svarstomas klausimas už- braukti. žodžiai parodo, kad j
ir 1,000 nelaisvėn paimtu;
šiaurius nuo Grajevo, t. y. visoj
tisai kelias valandas mušėsi 54 muštų
15 surašų laivyno, apimančių traukimo Vokietijoj paskolos.
rusams
pakliuvo
dau^
taipgi
vardus.
ir
Suvalkų gub., rusai pasitraukė
1,572
angliški aeropliatiai
hydropliaSujungta
Washingtonas. Suv. Valstijos net iki Nemuno upės).
nai su vokiečių orlaiviu laivynu. ginklų ir amunicijos.
Londonas.
Rusai paskandino išsiuntė persergėjimą Anglijai ir
Norėta išnaikinti stovyklas vo- anstrų-vokiečių kariu menė pasitraukė
kur
mušis
Zborovvo,
prie
kišku
garlaivį YVashington, plaukianti Vokietijai.
Berlinas, (Bevieliniu telegrafu
povandeninių torpedinių
traukiasi toliau.
Rusams siunVokietija pranešė prieš kelias
po Suvienytų Valstijų vėliava.
laivų. Orlaivių bombos išnaikiper Sayville). Vengrų laikraštis
čiama vis daugiau kareivių. Jie Laivas tas
no
vežiojo visokius daik- dienas, kad ji visus Anglijos ir Azest Budapešte praneša žinią,
geležinkelio stotį Ostendoj,
vėl prisiartino prie Dunajcc upės. tus
Amerikos ir kitų šalių Rau- vakarinės Francuzijos pakraščius kad austro-vengriškoji kariumenė
išardė daugelyj vietų geležinkelį,
Gavę pastiprinimą, rusai vėl donojo Kryžiaus draugystėms, skaito karės zonoj esančiais ir inėjusi Į miestą Radautz, Bukopagadino artilerijos pozicijas prie
ir <odėl patarė neutrališkų šalių lai
Middlekerke
sužeistais
ir
subombardavo pradėjo stumti sujungtas austrų besirūpinančioms
vinoj, taip netikėtai, kad visas
vanis laikytis nuo
ir
vokiečių karitimenes Bukovi- sergančiais kareiviais.
tų vietų iš to- štabas rusų Bukovinos armijos
portą Zeebrugge, bet ten vokišlo, nes Vokietijos povandeniniai buk tapo pagautas. Laikraštis
ku povandeninių laivų nebuvo. noj ir priėjo vėl upe Seret.
laivai
gali juos paskaityti Ang- sako, kada vyriausis aficieras, tai
Londonas. Korespondentas iš
Įsivetžunas austrų kariumenės
Debesyse priešų orlaivių įgulos
šaudėsi iš mašininių kanuolių, Rumanijon ir jų susimušimas su Cologne (Koeln), Vokietijoj, te- 'ijos laivais ir paskandinti. Ang- pamatęs, užsišovė.
bet angliški orlaivininkai sugrį- rumanais iki šiol svarbesnių pa- legrafuoja, jog jis sužinojęs, kad lijos laivas Lusitania, plaukdaTūkstančiai sužeistų iš abiejų
žo neužgauti, tik vienas orlai- sekmių neatgabeno, bet Ruma- kariškoji vokiečių valdžia patarė mas j Liverpoolj, iškėlė Suv. pusiu, sakoma, sušalo nuo šalčio.
amerikonas
Grabam nija karėn rengiasi, ir ji, turbut, Įsručio gyventojams, Prūsų Lie- Valstijų vėliavą, kad apgauti vo- Vokiečių
olicialis
vininkas,
pranešimas
\\ hite, nupuolė Į jūres, bet ir jį neutrališkumą neilgai įstengs už- tuvoj, apleisti miestą ir pasi- kiečius ir kad tokiu budu sau- :tpie dalykų stovj Rytuose sako
giai priplaukti prie Liverpoolio. sekančiai:
išgriebė gyvą.
laikyti. Už ta; Bulgarija vėl traukti toliaus Vokietijon.
Suv.
Valstijos, pasiųsdamos
Ant rytinio mušio lauko ne- užtikrina, jog didėjėj karėj EuIš artos žinios, o taipgi turint
'"Kitoj pusėj Rytinės Prūsijos
'lotą
Vokietijai, pasakė, kad jei- rubeziaus
trūksta jau svarbesnių atsitiki- įropoj ji užsilaikys neutrališkai,
ir
dar
kad
tai,
omenyj
musų operacijos eina
pastaraigu Amerikos laivas, p<*> AmeriBet kas-žin, ar siais laikais rusai buvo
Rusai, jau trečią kartą į karėn nesikiš.
mų.
taip kaip męs tikėjomės.
pradėję kos vėliava,
žutų nuo vokiečių
Prusus įsiveržę, nieko ten nenu- ilgai įstengs tai užlaikyti.
veikti aplink Tilžę, kariški ex"Lenkijoj, ant dešiniojo krantai Vokietija turės už
veikę apart išdeginimo daugelio
Už tai jau karėn Įsikišo tau- pertai išveda, kad Prūsų Lietu- torpedos,
to upės Yislos (Plocko gub.) mutai atsakyti ir kad Amerika galės
kaimų, kadangi vokiečių kariu- telė, kurios įsikišimo niekas ne- voj netrukus galima laukti svar>ų kariumenė eina pasekmingai
tuomet "pavartoti bile kokias
menė gavo didelį
linkui Racinž.
pastiprinimą, laukė: įsikišo, matyt Austrijos bių atsitikimų. T tai nurodo vi- Į
turėjo vėl nešdintis lankau, o vo- sukurstyta, ką tik iš dabar karę sos žinios, ateinančios paskuti- priemones, reikalingas apsaugoji"Lenkijoj, ant kairiojo kranto
mui amerikonų gyvasties ir nuokiečiai vėl veržiasi
Suvalkų gu- vedančių Europos didžiųjų tautų nėmis dienomis: Danzigo uostas,
upės Yislos, nėra jokių permaiberm'jon. I'rusų Lietuvon vokie- malonės gavusi neprigulmybę svarbiausia stotis vokiškų povan- savybės."
nų.'
čiai sutraukė dideles pajiegas. Albanija,
kuri
gafi pastatyti deninių laivų, tapo uždarytas nuo
Situose žodžiuose dipliomatai
(Žodžiai "Kitoj pusėj Rytinės
Rusai mano, kad tuoni vokiečiai mėgstančių karę narsių kariaupereito panedėlio; rusai pranešė, mato grasinimą pavartoti net Prūsijos rubežiaus" parodo, kad
nori atitraukti dali rusų kariu- tojų apie f 00,000.
Tiek gerų kad jie persikėlė per upę An- karišką spėką prieš
Vokietiją, vokiečiai jau yra perėję Lietumenės iš Lenkijos ir iš Galici- k a; eivių pagelboti aus' ;,ms negerapp netoli Darkehmen; vo- jeigu ji ant šio perspėjimu neat- vos rubežių.
Ankstyvesni telejos, kur vokiečiai ir austrai bu- mažai karėj gali sverti. Dabar kiečiai išvystė veiklumą apielin-l kreiptų atydos,
gramai minėjo tipie ptušius ant
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karei serbams albanų apgyventą ii-is centru
Prizrend apskritį.
Serbai prieš veikti ant abiejų spartiij—Prusų |
didesner. albanų pajiegas turėjo Lietuvoj ir Karpatuose.
vo rusu
stumiami; todėl vokie- pasit-aukti, o albanai lenda vis
čiu kariumenės vadovai nori dau- giliau i savo vientaučių apgyBerlinas.
Oficialis vokiečių
giau rusų prisivilioti j Prūsų veni ns Serbijos plotus. Austrija pranešimas sako, kad austro-voLietuvą ir tokiu bttdu apsilpninti jau taipgi suorganizavo naują ka- kiečiai užėmė miestą Suczaua,
|uo> vakarinėj Lenkijoj, Galicijoj riuni iię ir mano ją siųsti prieš pietinėj Bukovinos dalyj ir marir Bukovinoj, kur vokiečiai ir serbus ir montenegrus.
suoja liukui CV.ernouitz miesto,
kuris tapo rusų apleistas; rusų
austrai prieš rusus nedali atsisumobilizavo
savo
(Irekija
laikyti. Rusų štabas užtikrina, kariu menę ir laukia tik progos garnizonas iš Czerno\vitz pasijot* kunigaikštis N'ikalojus todėl karėn Įsikišti. Grekija sulaikytų traukė Į Novosielica, j rytus nuo
iš Prūsų pasitraukė, kad jis nori
Bulgariją, jeigu ji Austrijai, ar Czernowitz.
mūšio
liniją,
kitaip sutvarkyti
Turkijai padėti norėtų.
kad galėtų tinkamiausioj vietoj
Petrogradas.
Rusijos biudžePrancūziški ir angliški torpevokiečius dideliu mušiu Įtraukti diniai ir kanuoliniai laivai vis tą:. (sąskaita išlaidų ir ineigų
ir su sykiu juos sumušti.
užbombarduoja Dardanelių tvirtovę, viešpatijos užlaikymui) tapt)
Rodosi, kad vokiečiams iš <ža- bet nors kelis fortus
ir
valstyjau išnaiki- kirtas šiądien dumoj
liojo- ir Bukovinos ištikro pa- no, 'virtuvės dar nepaėmė, todėl bės taryboj. Viešpatijos i ne i gos
sisekė rusų kariuiuenę privilioti, ir savo
ant
kariškų laivų j Juodąsias 1915 metams apskaitliuotos
rodo tą jau tas. kad rusai, kurie
o išlaidos
doliarių,
1,566
milionų
nes
tvirtovės
;ures nepasiuntė,
i nu buvo Bukoviną apvaldę, vėl
kanuolės galėtų per siaurumą ant—1.846 milionų doliarių; apart
iš jos nešdinasi, apleido jie ir
to
apskaitliuojama 67 milionai
laivus
C'zerno-
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Rymas. Vakarinėj Italijoj išBerlinas.
Kitas korespondensiliejo upės, ir apie 2,500 žmonių
liko be pastogės. Rymo mieste tas laikraščio Lokal Anzeiger,
išsiliejo upė Tibras ir daugelis Dr. S. Steiner, paduoda dattgiaus
namu
žemesnėse vietose paupio smulkmenų apie vokiečių laimėlis pasaPo- jimą Prūsų Lietuvoj,
pakraščiais tapo apsemta.
kad
nedivizija,
56-tą rusų
piežiaus paloeiau> Vatikano apie- koja
linkės yra apsemtos ir \ atikai>«» tikėtai užklupta m'kiečių žygiu
ties Pilkalniu ir Širvinta, mėgidaržas yra pavojuje.
no pasitraukti atgal linkui
Stabet
buvo
nes
nei
vėlu,
lupėnų.
jau
valdžia
Rymas. Italijos
pranešė Vokietijai, kad ii negali pri- vokiečiai tuom laiku jau spėjo
pažinti teisingu blokavimo \ng- pasiekti .Virbalio, at^ikliudami tolijos pakraščių, kaip apie tai pa- kiu budu rusų užpakalyje. Šita
garsino Vokietijos valdžia. Blo- 56-tą rusų divizija, besitraukiant
kada galima pripažinti tik tuo jai Į rytus, tapo beveik visai sumet, kuomet ji yra pilna. t. y. naikinta.
Toliaus Dr. Steiner pasakoja,
priešo laivai laiko visus
laikad
savo
pilnai apsuptus
vokiškoji kavalerija, kuri suvai-.
naikino
to
negali
pageležinkelio tiltą ties VilVokietija gi
daryt savo povandeniniais lai- kaviškiu, tapo užatakuota rusų
vais.
Italija pranešė, kad ji kavalerijos, kuri pradėjo traukti
skaitys Vokietiją kalta, jeigu nuo iš Kauno po vadovyste generolo
to nukentėtų Italijos laivai.
'To- Leontovič. bet jai nepasisekė .vokiu budu Italija žiuri j dalykus kiečių sugriebti, ne- jų jiegos butaip-pat, kaip ir Suvienytos Val- vo permažos: po smarkaus mu-io
stijos, kurios prieš keletą dienų rusų kavalerija tapo atmušta atpasiuntė Vokietijai tokio paties gal linkui Kauno.

kuomet
kraštus

turinio notą.

Kuomet vokiečiai varė šitas
vo

Londonas.

cialistų

iš

Reprezentantai sotalkininkų viešpatijų

Anglijos, Francuzijos ir
Rusijos) susirinko Londone ap(t.

y.

svarstyti

dabartini

tarptaui iška

Mitinge prezidentavo

operacijas

sparno,

tuom

ant

uimi

pačiu

sa-

dešiniojo
laiku

«ant

vokiečiai
smarkiai veikti, eidami linkui Johannesburg, kur
"7-to.ii rusų divizija, po atkaklaus bespriešinimo, buvo beveik
visai nušluota ir nustojo 5,000
vyrų. papuolusių belaisvėn.

kairiojo
taipgi pradėjo
rusų

sparno

padėjimą.
James Kcir llardie. socialistas ir
Anglijos parliamento sąnarys.
Apie taiką nebuvo ^varstoma, Sudėju> viską krūvon, sako kon^s delegatai nutarė, kad "nega
tespondentas, vienuolika rusiškų
Įima turėti jokios vilties susitaidivizijų, veikiančiu Prūsų Lietukinimui, kol vokiškas militam voj, tapo tokiu budu sumušta; uemas neiius sutrintas."
kurios divizijos pusėtinai nukenSusirinkimas priėmė rezoliuei
tėjo. Prūsų Lietuva tapo visai
jas, kuriose reikalaujama, kad ! 110
rusų paliuosuota, ir koresBelgija butų išliuosuota ir kad
sako. k:1. ! vokiečiai
jai butų atlyginta, taipgi, kai pondentas
dabar gei >se pozicijos®
Lenkijos klausimas butu išrišta^ randasi
sulyg Lenkijos gyventojų noro, tolimesniam veikimui.

ha\vk

ir \YoIverine
sino, jog pakėlė -<Cnt
ninku alga>.

IS AMERIKOS.
MAUJA

'-SAUSA"

Co.

10c/i

Nuo Redakcijos. Šisai raštelis
Tą pačią dieną buvo parengtos
prakalbos. Pagarsinimuose buvo pirmiau turėjo tilpti laikraštyj, bet
pranešta, kad dalyvaus "V. Liet." [per neapsižiūrėjimą, buvo padėtas
redaktorius, p. J. O. Širvydas, į šalį. Pavėlavimas yra
musų kalvelionis kun. J. Žebrys iš New tė, ui kurią čia labai
atsiprašoBritain, Conn., knrisai praeitos me Prisiųstuosius $46.00 "Liesavaitės pradžioje buvo
nužudy- tuva" priėmė ir drauge su kitotas pas save namie. Trečiu pagar- mis aukomis
jau pasiuntė Liet

pagardarbi-

VALSTIJA.

Dco Moines, Ia. Valstija Io\va
sausio i d. 1916 motų turnu»

būt liks visai "sausa."

perleido bilių,
visoj valstijoj nuo

IS VIS1IŠ.

Valstijos
lyg ku-

••enatas

su

rio

ateinančiu

»

Jr.ponija vėl Chinams pastapanaikintas te- savo reikalavimus. Japonija
svaiginančių gėrimų pardavinėji- reikalauja, kad Chiuai neatiduoSenatas taipgi pritarė, kad
mas.
tu, nei išnuomuotų savo žemės
suteikti moterims balsavimo tie- kitoms
viešpatijoms apart Japosas.
nijo>; kad jie samdytu vien japonus valdininkus; Chinų arseIŠDAVIKAS KAREIVIS.
naluose ;aii tik japonai tarnauti,
Panama, ( ia kariškai valdžiai o svetimžemiai turi but
prašapaaiškėjo, !<ad kareivis iš l)i linti. Pust ginklų ir amunicijos
įimtojo irifanterijos (pėstininkų) -av.» kariumenei Chiuai turi pirkpulko pardavinėjo žemlapius ka-l ti Japonijoj. Chiuai turi leisti
riškit paslapčių Panamos kanalo
japonams Chinuose rengti savo
apskrityj japoniškiems agentams.) baznveias, mokyklas, misijas ir
1.1.
C hiuai ir Japonija turi savo
GĖRIMŲ PAKAKO.
rankose turėti kasyklas ir kitoČia gyEast Chicago, Ind.
!<tapramouijos Įstaigas, kitų
GaiIzidorius
lietuvis
venantis
kraštu piliečiai nei jokių koncekas susibečijo su kitu lietuviu,
sijų gauti negali. Chiuai turi
kad išgers kvortą degtinės. l\arjaponams tiesti geležinkelių Iičiamninkas pripylė degtinės, ir
Iš provincijos Fukien
iiijaGaikas ją ištikro išgėrė, bet po Chiuai turi
išvyti visus svetitudakturėtų

metų

Pašauktas

valandai apalpo.

tarus

Gaikas

bet
nuo

žc

nuo

tečiaus iš visų kviestųjų
atvyko
pirmieji plakatai buvę vien
tiktai kuu. F. Kemėšis. Jisai kal"žmonių mulkinimas". Žmones, persitikrinę, kad
nebus kal- bėjo apie kataliikiško jaunimo apbėtojų, apart vieno Bagočiaus, nu- švietą ir ragino jaunimą šviestis,
skaityti katalikišką spaudą. Tostojo noro eiti prakalbosna.
liaus,
pakalbėjęs apie šelpimą nu/. J.
kentėjusių nuo karės Lietuvoje,
kitu. F. Kemėšis perėjo
IŠ BROOKLYN, N. Y.
prie reiKamigumo
prigulėti prie draugijų
"Birute" scenoje. Vasario 6 d.
ir ragino -u^itelkti
McCaddin
apie "Vyčių"
Metnorial
svetainėje
Po prakalbai susimuzikos
bei
dramos
draugija organizaciją.
tvėrė nauja
"Vyčių" kuopa iš
"Harmonija" statė scenoje M.
21 nario. Jaunimo prakalbose buPetrausko operetę "Birutę". Nors
vo keli dešimčiai.
Susirinkime ?ušioji operetė jau buvo trečiu syk
rinkta
ir
$5.00,
p. A. Janca davė
statoma Brooklyne, vienok publi$10.00
reikalams
knygyno
kos prisirinko artipilnė ruiminga
tik

Val-

Vaidinimas tiu>isekė neblogai. Svarbesnes roles turėjo šie:
Birutė
p-lė E. Kanceriutė,
—

Zundšteinas

angljs

išduos

reika-

daug

Zapata,

šilumos negu

Mexiko

dėjimus išpildys.

revoliucio-

Pirmasai Suv.
mo

diena.

WASHINGTON.

Valstijų prezidentas.

Jurgis Washington gimė

1732

Vasario

jo gimi-

d.

.V.

viena moters, kita vyriš- dė Vilios kariumenė.
Policija dabar tyrinėja tą

tung patalpino, matyt valdžios Francuzjoj yra (>00.000.
atsiųstą, straipsnį, kuriame gąz- Auksinių pinigų gruodžio panepaprastą radinį.
|Į Turkijai gręsia badas, o dina, kad jeigu Anglija sulaikys baigoj Vokietija turėjo $626,000,trūksta pinigų baduolių ge'beji- Vokietijon maisto privežimą, tai 000, ko gali Užtekti tik iki
liepos
IŠ MILIONIERIaUS
mui.
Iš Konstantinopolio Azi- tą skaudžiausiai pajus esanti vo- mėnesio.
vokiečiai žuKasdieną
ELGETA.
jon pergabeno visus brangius kiečių nelaisvėj anglai, belgai, do į:o 10,000 kareivių ir $13,000,Nevv York. Suareštavo čia už daiktus ir dokumentus; ten ren- trancuzai ir rusai, taipgi
gyven- 000, o Austrija nedaug mažiau.
flgėtavimą pulkininką VVilliam giasi bėgti ir sultanas. Kon- tojai vokiečių užimtų Belgijos ir Talkininkai gi turi aukso už
VVayne Belvin. Belvin l>uvo sa-i stantinopolyj, prisakius vokiškam Francuzijos apskričių, nes jia. $2,259.000,000, o
žmonių gali pabuvo
vo laiku milijonnierius; jis
der Goltz, pa- maisto negaus.
von
ti 1,000,000 daugiau negu
generolui
stai)
Francisco & korė
San
f rezidentu
Italija uždraudė visai svetur Vokietija ir Austrija. Vokie30 neužganėdintų žymių
Teisėjas! turkiškų vedėjų.
Eastern Railroad Co.
gabenti koki nors maistą, išėmus čiai iki šiol nužudė
jau 38% savaisius ir daržoves.
pasiuntė ji 10 dienų kalėjiman.
ve kareivių.
Elgftavo jis prie VValdrof As-j ĮĮ Ant Filipinų salų, ant salos
toria hotelio, kuriame kitą kart,1 Cibu
d. Rusijos dutna
[Į Vasario
čiabuviai,
neužganėdinti
|j Ryme atsibuvo rinkimai jėatvažiavęs Nevv Yorkan, apsisto- iš amerikonų valdymo," rengia su- turėjo pirmą savo posėdj, nuo
zuitų ordeno generolo arba per[ kilimą. Amerikonų kariumenės jos uždarymo lapkričio 9 d. Dū- uėtinio
davo.
visų jėzuitų pasaulyje.
aficierų namus saugoja karei- ma davė tiesą laike karės val- Jų generolas po popiežiui užima
LYNČAVO.
viai, nes bijomasi ant jų čiabuvių džiai griebtis tokių priemonių, pirmą vietą bažnytinėj hierarPulkas gink-J
Mansfield, Ky.
kokios jai pasirodys reikalingos.
užpuolimų.
chijoj ir per tai turi labai didelę
luotų vyrų išvilko iš čionykščio
Įtekinę visuose kraštuose ne tik
ministeris
iždo
kalėjimo kokį ten Tomą Tinker
|| Vienas iš vokiškų Zeppeli- bažnyčios reikaluose, bet ir poliRusijos
Įj
ir ant kalėjimo kiemo pakorė.
Bark, per ambasadorių pasiuntė no c rlaivių nupuolė į jūres prie tikoj. Jėzuitai generolus renka
Tinker nušovė konštabelį, kuris!
Anglijos karaliui Jurgiui dova- Danijos krantų ir su visa Įgula visam amžiui.
Dabar išrinko
norėjo jį už kokį ten prasižen- ną—250 cigarų auksinėj dėžutėj nuskendo.
lenką kun. Vladislovą Ledugimą areštuoti.
vertės $127,000.
Skrynutė pacho\vskį; pirmą jėzuitų genero|į Lenkijoj, kraštuose vokiečių lu, arba, kaip jį vadina, "juoduopuošta vėliavomis: Anglijos, RuUŽLIEJO KASYKLAS.
sijos, Prancūzijos, Belgijos, Ser- užimtuose, apsireiškė cholera. ju popiežium" buvo vokietis kun.
Vanduo
Nanaimo, Br. Col.
Sulaikymui jos besiplatinimo vo- Pranciškus Ksaveras Wernz. Jis
bijos ir Montenegro.
kiečiai degina visus kaimus, kur mirė
užliejo čia kiysklų olą, kurioj
ministeris
užtikiždo
Rusijos
rugpjučio mėnesyj pereitų
buvo 21 darbininkas. Manoma,I rina,
tik
talir
karei
ji pasirodo ir žmonės lieka metų. Ledtichovvski pirma buvo
pasibaigus,
jog
kad jie visi prigėrė, nėra vilties
kininkų rinkos bus uždarytos Vo- be pastogės. Už mažiausią pa- generolo assistentu Vokietijoj.
nors \ ie. -j dar gyvą rasti.
sipriešinimą vokiečių padavadi- \aujasis jėzuitų generolas gimęs
kietijos prekėms.
jimams siunčia žmones 10 metų yra 1866 metuose. ]
jėzuitų zo|Į Berliue suareštavo merginą Į Vokietijos kalėjimus.
koną jis įstojo 1889 metuose, o

iŠ DARBO LAUKO.

Karoliną Wilson, amerikone iš
Vevcrby, Mass., laikraščio Chi-

Pa.

Il Rusijon

durna

paskutiniame
pastatė valdžiai tulus
Pittsburgol neprielankias vokiečiams kores- reikalavimus reformų. Ji reikacago Tribūne

1f Pittsburgh,

22

metuose.

I
|] Vokietijos valdžiai tarnau- pusė
galės vėl į mušius traukti. kano Etnos (Italijoj)
džiausią miestą Mexikoj. apval- jantis laikraštis Koelnischc Zei- Vokiečių nelaisvių Rusijoj ir mus, ir tai neužilgo.

—

svetimtautiskos prekybos komi-1
sija užklausė vietines dirbtuves,

korespondentę,

p.

syk tiek pavienių. Apie penketas
lietuvių trri nuosavius namus. Iš
Bučinskiutė ir M. Česlauskiictė,
čia yra S. L. A. kuopa,
draugijų
Krivė
P. Norvydas. Visi atsusitvėrusi gruodžio 14 d. 1913 m.
liko roles ir muzikai? dalį labai
Kuopa gražiai laikosi, kaip sakogerai, išimant p. Anavičią ir p- ma, "ant
kojų jau paststyta", tulę Česlauskiutę kurie, dainuoda ri
šick-tiek pinigų ir šiaip turto.
mi augščiaus negu reikia, įvedė
Pastebėtina tiktai tas. kad mažai
chorą disonansai!. Pažymėtinai gežmonių
priklauso prie kuopos. Tai
rai vaidino ir dainavo p-lė E.
yra nesuprantamas apsireiškimas,
Kanceriutė
Birutės rolėje, ir
kadangi S. L. A. yra tvirčiausia ir
Iv. Kriaučiunas
ZundŠteino ropasekmingiausia Amerikos lietuvių
lėje. Šiuodu aktorių, 1okiame vaiorganizacija, kuri šimtams savo nadinime nedalyvautu, visada gerai
rių suteikia pagelbą didžiose nepasižymi.
laimėse. Jeigu S. L. A.
klestės,
Režisierium operetės buvo P.
tai
pasekmingai gyvuos.
bus
Bukšnaitis ir dirigentu K. Strumužtikrintas ir musų. Amerikos lieskis. Užbaigus perstatymą buvo
tuvių, gyvenimas. Tikimasi, kad
šokiai.
vietos lietuviai supras >ios
organiTen buvęs.
zacijos naudingumą ir daugisus
atydos atkreips į veikimą jos kuoIŠ SOUTH
PA.
—

p-lės O.

—

JURGIS

DVI GALVOS MAIŠE.
bėgo Ispanijos ambasadorius
Jaunas vaiki- Jose Coro. Jis pabėgo ant SuDetroit, Mich.
eženas I/.idor Rosenberger, prie
vienytu Valstijų kariško laivo
rado
kranto
pamestą
Rrie
ro
Delauare.
maišą, o jame dvi žmonių gal-Į Miestą Guadalajara, antrą diranka ir dvi kojos. Galvos
yra
kio.

OHIO.

—

žmonėms
trūksta
badas,
maisto produktų. Iš miesto pa-

jau

vos,

ZANESVILLE,

—

paprastos, j nierių vadovas, išardė prietaisas,
tik |
svarbus,
Pažadėjimai gana
vedančias vandenį Į miestą Mexikas-žin, ar išradėjas visus paža- k<>.
Miesto gyventojns pasiekė
daugiau

p.

—

paprastų anglių, lygiai kietųjų, lam.^ paskyrė kreditą $1,913,000,kaip ir minkštųjų, j neišduodan- 000. Deficito šiems metams laučius dumų, taigi i bedumines. kiama 280,000,000.
Išradėjas taipgi užtikrina, kad joj

prirengtos

IŠ

K.

Kriaučiunas, Lietuviai. Darbai.
Lietuvių čia ranBirutės broliai
pp. V aineikis ir dasi
apie 11 šeimynų ir apie tris
A.
Anamavicia, Lizdeika
—

Staniškis, Vaidelytės

karės

P. Valuckas.

salė.

O fu,
baisi
vėtra, kuri išgriovė visas triobas.
Kaip kur žuvo ir žmonių.
Trūksta ten maisto, nes vėtra
viską nunešė.

Rusijos diyna

ILL.

ir kad

:

ANGLIS be dumų.
St. Louis, Mo.
Gyvenantis
cia chemikas Alired Meuller, ma
laiktyt vokietis, kaip praneša
išrado
pavertimo
būdą
raščiai,

PARK,

straipsnelis, pranešantis, kad ve- Prakalbos. Vasario 7 d. N. Vailionis kunigas neturjs nieko bend- čiulio svetainėje buvo prakalbos.
Buvo pakviesta keletas
ro
su
kalbėtojų,
rengiamomis prakalbomis

dus.

giltinės iši Ant
prigulinčių Suv.
m
ta-* į
nepasisekė; tijom.s Samoa salų: Mauna,
į .-i:>rii 10 mirė.
C)Iosengta ir Tau siautė

stengėsi jį

gelbėti,

sintu kalbėtojum bu\o p. Bago- Geleb. Fondan.
cius. Greitai po šio pagarsinimo
pasirodė ir antri plakatai, kuriuo- IŠ MELROSE
se buvo
velionio
kun.
Žebrio

buti

už susiiiukime

|| Vokietijos
kalams

vėl

išsiverži-

valdžia karės reiužtraukia paskolą

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ

\VATERBURY, CONN.
dirvoje. Nepersenai

Muzikos
čia

susitvėrė

Tautiško Beno

PARK,

p ų.
Darbai čia tuom tarpu sumašeiyra nemažas būrelis:
L>e darbo žmonių randasi
žėjo.
mynų. Sutikime negyvena. DažIš kitur pribuvusiam darbas
daug.
nai ir peštynių pasitaiko. Iš drjų čia yra dr-stė šv. Juozapo ir tiesiog negalima gauti, nes vietiniai darbininkai neturi ir
negali
S. L. A. kuopa. Prie jų priklauso
darbo gauti.
tiktai nedidelis būrelis. Laikraščių
Gerai Žinąs.
pareina mažai.
Siuom tarpu darbai labai prastai
Lietuviai.

$1,250.000.000.

muzikalė

Lietuvių

eina.

Darbai.

Lietuvių
apie 50

čia

Dirbama po 2—3 dienas j

IŠ

ENGLE\VOOD, 1LL.

savaitę.

Pribuvusiam iš kitur darNaudai nukentėjusių nuo karės.
riu. Draugijos tikslu
bas
labai
sunku.
lavingauti
\
7 d. vietinių draugijų koasario
yra
ti narius muzikoje
bei dailėje.
Jurgis Padciunas. iniestas. kulisai yra susitveręs rinDraugija rengs koncertus su prakiniui aukų nukentėjusiems nuo
kalbomis jaunimui. Dar neseni yra
IŠ E. ST. LOUIS, ILL.
karės Lietuvoje, parengė vakarą.
tie laikai, kuomet apie grynai liePapročiai. Lietuvių čionai ne- Programas buvo įvairus ir susidėjo
tuviu benn negalima buvo nei už- mažas būrelis. Yra kelios
draugi- iš prakalbų, dekliamacijų, dainų ir
siminti. Buvo anksčiaus bandyta jos ir Lietuviškas Kliubas, kuris vaidinimo.
Programas buvo prasuorganizuoti tokį beną, bet vis- turi savo svetainę. Vasario 7 d. dėtas lietuvių tautiniu hymtiu, kukas nnėjo niekais. Laikui
bėgant, Kliubas turėjo parengęs šokių va- ri sudainavo visa publika, pritalietuviško beno idėja, taip nepa- karą. pailga uždyką (mat, pelnas riant
p. R. Bigeliukui smuiku it
sekminga iš pradžių, matomai, pasidaro iš gėrimų). \čiu svaiga- p-lei V. Bigeliutei pianu. Kalbėprigijo, ir dabar yra visai kitaip, lams, baliuje buvo tokių reginių, tojum buvo p. J. A. Chmieliausnegu kad anksčiaus. Beno nariai kokius šiek-tiek geresnėje draugi- kas. "Lietuvos"
redakcijos narys.
jau mokinasi ir, kaip tikimasi, ne- joje vargu galima butų užtikti. Kalbėta apie šelpimą
nukentėjusių
užilgo galės patiekti koncertą \va- Štai vienas svetainėje vaikščioja, nuo karės ir esančiuosius fondus
terburiečiams. Dar 1901 m. Liet. kabinėjasi prie merginų, kad neina Buvo
nupeikti visi tie, kurie, agiSunų Dr-ja buvo įsteigusi bcną su juotn šokti. Tasai pats nusigė- tuodami už savo fondą, užsipuldivien iš lietuvių. Tas hcnas
ant
ir
ilgai- rėlis it* dar vienas jo draugas mė-

draugija

iš 35

na-

nėja

kitų fondų

stengiasi

raukę keli nariai gina perskirti bešokančias mergi- pakišti koją tų fondų darbininatpirko ir L. S. Dr-jos instru- nas. Merginos, matomai, nenorėjo kams. Prakalbai pasibaigus vaimentus ir dabar tais instrumen- su jais užsidėti. Tuomet abudu sukunigu tapo 1902 metuose.
dinta komedija
Apsiriko.". Vaitais gali uždyką naudotis lietu- stabdė merginas, ir
pasigėrėlis rė- dintojais buvo šie asmenis: Šiupi|Į Garsus Mexiko revolicijo- viai, norinti išmokti grajinti. Ti- žė merginai veidan. Matomai, ne- nis—p. V. Janulis, Siupinienė—p
nicriit vadovas, buvęs plėšikas, kimasi, kad dr-jai gerai eisis ir labai apėjo šokančius toksai žvėSt. Marazienė, Veronika, davatka
generolas Francisco Pancho Vil- kad vietos lietuviai savo priejau- riškas pasielgimas su niekuom ne—p-lė K. Šiuriutė, Bogumila—p.
ią, apsigarsino prezidentu ir sa-' ta parodys, jog toksai gražus daly- kalta mergina, nes nelabai nei lė E.
Orentaitė, Juozas—p. Kravo
sostinę uždėjo mieste Clii- kas, kaip savas benas, čia yra skubintasi pagelbon. Tasai žvėris,
sauskas,
Lcvikė—p-lė B. Daminaihualiua. Dabar Mexikoj yra ne:
reikalingas ir branginamas.
taip niekeno nesulaikytas, ramiai čiutė, vargonininkas—p. St. Kriukeli orezidentai, ir jie vienas su
J. Juocelaitis. sau ir prasišalino. Merginos, kaip kas. Abeltiai, vaidinimas
pavyko.
kitu nesutinka. Villa sutvėrė saL. T. B. D. org. rodosi, buvo visai iš kito miesto.
Ypač gerai vaidino p. V. Januvo valdžią ir išsirinko
Turėjo ką papasakoti apie E. St. lis, iš kurio, matomai, galima busau mikuomet sugrižo atgal naLouis,
Koncertas.
vienas
Carranzos
kariumenė
Apie
nisteriją.
tų susilaukti neblogo vaidintojo.
prakalmon.
tai papročių yra pas
bas.
Tokių
7
Vasario
d.
šv.
Pavykusį
kunigo sescrs-gaspadiuės
Juozapo
tapo sumušta prie Monterey, o
vietos lietuvius.
suteikė p-lė Orentaitė. Dekliachoras,
Kovo
po
p.
typą.
j.
vadovysZapata apstojo krašto sostinę,
Lietinis. macijosc geriausiai
te, surengė koncertą, kuriame dapasižymėjo pir
miestą Mexiko,
stengiasi ii
lė J. Urbiutė V. Kudirkos eilėmis
lyvavo suvirs 70 asmenų. Visas
apvaldyti. Villa pradėjo veržti pelnas skiriamas vietinei šv.
DES MOINES, IO\VA.
"Ne tas yra didis". Apart jos, bu
Juosvarbų miestą Guadalajara. ku- zapo lietuvių mokyklai. Prade- Auka nukentėjusiems. Sausio 3 vo eilė kitų dekliamatorių. Prori laiko Carranzos kariumenė.
dant vakarą,
vietinis klebonas, d. šv. Jurgio Kareivių dr-ja lai- gramo pabaigoje p-lė M. Radzevikun. P. Saurusaitis išdėstė pro- kė susirinkimą ir nutarė, kad vi- čiūtė patiekė publikai dainų. Va|Į Pietinė) Afrikoj, norėdamas gramą. sulyg kurio toliaus ėjo sas pelnas nuo buvusio gruodžio karas buvo gedulingas, ir todėl
vokiečiams patarnauti, sukėlęs dainos. Laike pertraukų kun. P. 26 d. 1914 m. baliaus
šokių nerengta. Svaiginančiu gėributų
prieš Anglijos valdžią boerų da- Saurusaitis kalbėjo, ragindamas siųstas vien tik Lietuvos
mų nebuvo. Publika, kurios buta
vietinius lietuvius prie apšvietos ir mo Fondan nuo karės
apie 200 žm.( užsilaikė gražiai. U
li. pulkininkas Maritz
niui

issisKirste.

lauja panaikinimo visų piliečių
tiesų aprubežiavimų dėl jų tikėuž kiek jos apsiimtų padaryti viejį Sulyg popiežiaus patarimų, jimo ar tautystės ir išplatinimo
ną tnilioną kulkų Anglijos arti- Vokietija su Anglija apsikeitė žmonių tiesų abelnai.
leriiai. Didelis orderis tapo duo- nelaisviais: už 146 anglus paleistas vienai Kanados dirbtuvei, ta 107 vokiečius.
Į! Vokietijos socialistų atstobet ji negalėjo greitu laiku vivai, ypač jų vadovas Liebknecht,
so ordeiio išpildyti ir todėl dali
Įj Vokiškas komendantas mies- parliamente reikalavo kares užPitts- te Brugges, Belgijoj, prilakė
jo paleido Pittsburgui.
baigimo, nors ministeriai ir stenburgui siūloma kontraktas ant -vetinų kraštų konsuliams nuo gėsi užtikrinti, kad Vokietija
keturių milionų doliarių.
jų biurų prašalinti svetimas vė- visus jos priešus ant kelių paliavas ir ženklus, o kad jie tai klupdys. Dėl socialistų
pasiprie'New York.
Yra čia dabar padaryti atsisakė,
jis prisakė sa šinimo biudžeto sumanymas tu250,0(X) neturinčių darbo darbi- vo kareiviams visus konsuliatų tėjo eiti komisijon,
netapo išsyk
ninkų. o su šeimynomis yra ten ienkius nuplėšti. Prieš tai kon- priimtas.
850.(100 žmonių baisų vargą ken- snliai, tame ir turkiškas, pakėlė
čiančiu ; daugybę miestas turi šelpsmarkų protestą, nes tai daryti
Iš Vokietijos valdžios raporti.
komendantas neturi tiesos.
tų išpuola, kad dabartinėj karėj
žuvo labai daug vokiečių užmušpa-i
<* ionykščiose
Gary, Tnd.
Anglijos lordų vadovas, lor- įtais, suže'stais ir nelaisvėn paGelbėji-Į
plieno dirbtuvė.-e pradedn vis ge- das Bcresford reikalauja, kad imtais. Kadangi ant vieno užnukentėjupralošęs
riau dirbti ir vi> daugiau darbi- tuos
mokslo. Jisai pagyrė dainininkus siems mūsų broliams Lietuvoje. vakaro, kaip tikimasi, liks nemapriešus karėj, kurie užpuola mušto išpuola paprastai 7 su- miišj, pabėgo j vokiečiu
valdybą,
ninku randa darbo. Y v. tai Chi- civiliškus
ir pasakė kelis žodžius apie vie- Gryno pelno atliko $45.00.
gyventojus nelaikyti žeisti, tai vokiečių nuostolius bet ten
Jurgis žai ir pelno nuo karės nukentėjutapo suimtas ir vokiečių
a»°j yra 175.000 darbininkų, ne- karę vedančiais, bet pagautus žinovai
tinę mokyklą, kurioje dabar esą Pocevičia iš Forster. Ia. aukavo siems. kurių naudai šisa> vakaras
apskaito ant 1,750,000
Ne kaip mat savo
turinčių darbo, kuriuos miestas karti kaipo žmogžudžius.
Jis kareivių. Skaitant taip jau aus- sušaudytas.
jau virš šešių šimtų vaikučių, ir $1.00. Viso labo pasidarė $46.00. ruošta. Pereita per -svetaine ir nuir
tarnams vokiečiai atlygina.
mano taip apie
labdarystė turį šelpti.
vokiškus orlaivi- trų nuostolius, išpuls
sakė, kad busią galima įvesti ir Pinigus siunčiame P. Paukščio, L. kų surinkta $13.20
1,501,000
ninkus, mėtančius bombas j at- kareivių. Tokiu budu nuostoliai
amatų skyrių toje pačioje mokyk- G. F. iždininko vardu, per "Lie-j TCnglewood iečiai,
abelnai, uoCalumet Mich.
Vario ka- virus miestus ir Įgulas povande(j Specialistas, vulkanų žino- loje. Publikos biu'o pilna svetainė; tu vos" redakciją.
abiejų kraštu siekia 3,250,00c kaliai darbuojasi aukų rinkime. Kiek
trnt'kcsi dabrininkų strekai, Mo- niniu
laivų, skandinančių pirklių reivių. Tame bu? 400,000 mi- vas ir tyrinėtojas F. Porel pra-: žmonės pagirtinai ramiai užsilai-i
J. H. Alikonis, teko girdėti nu sujungtojo dr-jų
syklų savininkai, kur taip ilgai: laivus su jų gulomis,
rusių nuo žaizdų, o iš likusių tik našauja vėl labai svarbius vul-i kė.
suriukta
Sv. Jurgio K. dr-jos sek. komiteto nariij, aukn
į
pondencijas.

$229.26. Prienam dar šv. Augus- rės. Paprastai tai bųva žmonės,
tino vyskupo dr-ja turi iš savo j šrinkti i^ tų pačiu draugijų arba
iždo paskyrusi
$15.00.
Ta"iau-< ;av'an, irii'i pasišventę.
Pagirtinas
tuoni, kas

surinkta,

sikakinti

ir

"y'~

gal,

pažvmt-jo? 'Poliaus' rašo, kas suLietuvoje mušu l rotiai.
S. L. A. 182 kuopa rengia va- šelpė Mokslo Draugiją Vilniuje
karą vasario 28 d. Programas ža- ir Pautišką Namą Vilniuje? Oia
da susidėti iš prakalbti, vaidinimo p. Žemutis suklydo. Jokių Tautišriamas

Visas

nukentėjusiems

lietuviams.
(iarbė.
čiams už darbštumą.

ski-

pelnas

karė-

nuo

kų Mamų

\

kiusieji

Lietuvos, kaip

is

ilniuje nėra,

Skritulskas.

Amerikos
"Hartford

atsilankun. Ol-

o

pats

englevvoodie- šauskas, "Saulės*' dr-jos pirmininkas, ir kun. J. Tumas, rinko auka-;

IS AMSTERDAM, N. Y.

nt"

nuo

"S; 11 c -" namams Kaune, o
Tautos Namui \ iltiiuje, ir juos

ha irs.

Patsai

vaidinimas gerai
Vaidintojais buvo sekanti

pavyko.

asmenįs:

Jonas—p. AT. Kazelis, Agnė- p-lė
Dovmaučiutė, Adomas p. S. KerbelK Petronė p-iė O. Juozapaičiutė, J n/.e
Lauruką-

tė,

apie 8,000-^-10,000.
Matyt, p. Žemutis labai u/.■dkarščiavęš, skaitydamas mano
kordpondenciją, jeigu rado, jog
kreditą atidaviau vien "Mirtos"
draugijai ir C. L. T. Renui. Apie
"Mirtos" draugiją visai nebuvau
nieko
rašęs.
Susipratusi jau-

Jam

ma
ma

j 7 d. Žadarengti prakalbos, kuriose bu-

iš kovo 4 dienos

tų vengiama
užgauliojimo.

kurios

nors

sriovės
Virtinis.

lietuvių

pirmas

žinomas

tarp

asmuo,

anot

iš

savo

savo

Dieną miega,
Sužeistieji

Times",
pasižadėjęs tada
duoti šimtą doleriu

neatsarguma.
ka- gali miegoti.
laukia nakties, nes

galima išljsti

ir

ligoninėn.

tapo

pavesta

nušliaužti

tainieko-

yra sutraukusi i.. T. Cit. dr-

GERHAIS Rf.P CROSS MfMBEftS and THĘIR REP CROSS VOGS

RAUDONOJO

1

+

Išarei

kė

Waterburyj, iis tapo

perkeltas Į Ne\v Britain naujai
susitvėrusią lietuvių parapiją:
jam taipgi pavesta ir Hartford'o
lietuvių parapija. Abiejose vietose
jis pastatė bažnyčias, o
Ne\v Britain'e trįs metai atgal
jis pradėjo statyti naują murinę
bažnyčią, vieton senos medines,
iš kurios padarė mokyklą.

KRYŽIAUS ŠUNIS.

Pasekmingesniam sužeistųjų kareivių sujieškojimui, vokiečių
Raunonasai Kryžius vartoja tam tikrai lavintus šunis. Apačioje
parodyta vienas tokių šunų darbe.

onavimo

^

kad siek-tiek pajudinuviii nervus, kurie
čia-pat rū-

tam,

\Yaterburio

Tarp kunigų jis buvo žinomas,
kaipo "budavotajas"; būdamas
Amerikoj jis pastatė apie 4 bažnyčias. Po keturių metų kle-

kas yra kaltininkai, nei kakarės kankiniu naudai. Žmo- tes dainas. Tai liudija ir tie pa- me buvo
priežastis, pri vedusi prie
nių buvo apie keturi šimtai. Visi tįs dainininkai. Rot kuomet su- tokios kruvinos
užbaigos. Policija
grįžęs iš Valparaiso universiteto p. uoliai ieško
užsilaikė ramiai.
kaltininku.
j
V.
A. Greičius paėmė reikalą į saV. S. D.
Černiaus paduodama žinios iš
vo rankas, choras
pakilo kaip ant vietos
anglu laikraščiu iškarpų,
mielių ir Įgijo vardą. Iškarto mo- kurias teikė>i
CLRVELAND, OHIO.
prisiųsti skaitytojai.
kino menkutes dainas, paskui kasPraeitos savaitės
ir utarninko
Kaip galinta garsinti. Čia šv. kart
sunkesnes, o šiądien daėjo ryte vietos
nevalia
dalinti
į iki
klebonijoje pirmame
Jurgio parapijoje
to, kad dainuoja tokius rlideaug-ste, "parloryje", buvo rastas
apgarsinimu i pliakatų) be tam tik- Iius muzikalius
veikalus, kaip kun. Zebrio
lavonas, gulintis ant
rų uniformų. Ant tu uniformų ke"Gamta" ir oratorijas "Creation", t
Radus
tamsiai
grindų.
lavoną, buvo paspurių apvedžiota
mėlyna "Viltis" iš
italų operos ir kitus tebėtos dvi
su
Šv.
kulkų žaizdos krutijuostelė
Jurgio parapijos
veikalus, kuriuos tik gali dainuoraidėmis. Raidės auksuotos. Tų
nėję. Medikališka revizija, padati gerai išlavinti dainininkai. Kuoryta to paties utarninko vakare
uniformų nešiotojai savo išvaiz- met
p. V. Greičius pradėjo darda yra panašus i tikrus lietuvišpriežiūroje Dr. Philip Butice iš
buotis, radosi ir solisčių, kaip p-nia
kus "salcvetšius". Tas uniformas
Hartfordo, parodė, kad per veS. Greičienė p-lė R. Ragdžiuniutė
lionio
už
kunigo kuną perėjo 4 kulesą galima gauti
dyka bažnyti- ir
p-lė V. Ignatavičiutė. Dažnai kos. iš
nėms draugystėms. O biznieriai,
kurių kiekviena padarė mirdabar tenka išgirsti ir duetų, kaip
Viena kulka nulauturi
nori
tiną
dalinti
žaizdą.
jei
apgarsinimus,
vyrų. taip ir merginų, o pastaruo- žė Šonkauli ir
užmokėti. Kitaip nevalia.
nuėjo Į vidurius;
ju laiku iš to paties choro susidarė antra kulka užkliudė
Tas pats.
širdį ir įsėiš vyrų "Kanklių" kvartetas, kudo nugaroje; trečia nuslinko žeris jau lavinasi.
IŠ KKNOSHA. \YIS.
myn ir permušė jaknas; ketvirta
Reje, dar p. Žem. pakelia į gar- nuėjo kunan netoli krutinės. LavoRengiasi prie "Lietuvių Die- bę p. Simoną Kinuttį, kaipo tos nas
pjaustyta paviršutiniai ir nei
nos''. Čionai rengiamasi apvaikš- draugijos organizatorių. O kur gi
vienos kulkos nesurasta.
čioti "Lietuviu Diena", kuri, kaip dar pp. J. l'rbšaitis, A. Muliuolis,
Jievos Gilmonaitės lavonas buvo
girdėti, parankumo dėlei perkelia- J. Juraitis ir P. Šukys?

ma

gerai

parapija.

Daučiunas, Nagas ja. Tvirtinimas, kad pirmutinę roVincas—p.
!o<ia L. T. l'h. dr-ja yra nc
—-p. J. Urbelis, Spirgevičius—p., lę
K. Baltuška, vaitas—p. A. Petrila,j pasigiriitnu, l>ct tikra tiesa, ką
raštininkas p. Domantas. Aparti liudija ir šie faktai. Kuomet -usitvėrė ši draugija, choro vedė jum
to, buvo padekliantuota keletas eilių. Dekliamavo p-lės B. Vidik- buvo p. S. K., kuriam per dvejus
šiutė, S. Rensevičiutė ir S. Vasi- metus lavinant chorą, pastarasai
liauskiutė. Vakaro pelnas skiria- galėjo sudainuoti dvi-tris menku- žinia,
V.

Klodami lavonais

po-' tekdami

ir štai "surado". Tai
Lietuvoj vasario sų batarėją
bu\o
keturios
krūvos buroku, apiMokslą ėjo Šauliuose ir Kauno dvasiškoj Semi bertu žemėmis. Penkias valandas
narijoj, kur ji įšventino į ku-i \<-Jočiai musė j tas krūvas, ženigus Žemaičių vyskupas Paliu- mes ir burokai lėkė augštyn. Nelionis lapkričio 24 d. 1884 m mažiau .W0 -uvių paleista tosna
Pirma jo vieta buvo Akmenėj, kruvosna.
Rusų batarėja netoli
Kauno gub.
stovėjo kairėje pusėje ir gerai jautėsi. kaip aš pats mačiau.
ŠaudyPo kelių metų jis atvyko Amemai ėjo tvarkiai,
kareiviai
ramiai,
rikon ir tapo paskirtas i Shelaiku valgė, o
baterijos vadas panandoah, Pa., o vėliaus tapo per- vaišino
mane arbata,
kurią denškeltas Į Scranton, Pa. Gegužio
čikas užvirino čia jau
pas upe28 d. jis atvyko Į Connecticut
lytj. I ie-a. kartais Įsiutusi skevelir
buvo
valstiją
pirmas lietuvių dra ii
cia atlėkdavo, bet tai buvo
Hartfordo
kunigas
diocezijoj. tik

me

p-Iė S. Vasiliauskai
p. V. Baziliauskas, f nimą

net iššaukti

rys yra gimęs
16 d. 1860 m.

gedija "Jono Širdis". Prieš pra- čių lietuvių Clevelande? 1910 m.
dėsiant vaidinti, vietinis klebonas, surašius, rasta daugiau 4CXX), o juk
kun.
J. Sidaravičius, paaiškino šią dieną, sulyg statistikos, skaito-

publikai dramos turini, kad žiu retoj a i geriau suprastų vaidinimą.

I

kia) buvo viena
nepaprasta naktis.
Mūsiškiai laukė atakos. Prieš
Kun. Žebrio Gyvenimas
ją,
Associated Press pirmas tele- kaip paprastai, artilerija dirbo visą dieną. \ okiečitt artileristai
gramas padarė keletą klaidų super
lyg velionių amžiaus. Kun. Žeb- porą valandų stengėsi apčiupti mū-

ta net

išaiškino

»

pnesi

kaipo dovaną
žmogžudžių išdavimą ir sugavimą. Ponas SkritulJ'ries trejetą
dienų (kare
skas pasakęs, kad parapijonai mievia diena ir
naktis, tik
lu noru paskirtų dovaną už žmog- pogi
kas nepaiso kelinta diena ir
žudžių suėmimą.

daugiau, negu "Saulės" nadr-jos tikslą ir
Red.).
už
atsilanįmams.
pždėkavojo jaunimui
Draugijas
organizuoja ypatos,
buvo
beveik
kymą. Žmonių
pilna
svetainė. Pelnas skiriama naudai kurios supranta draugijų reikalinir naudingumą i; tokias ypanukentėjusiųjų nuo karės Lietu- gumą
tas galima vadinti uoliais darbininvoje.
Va>; rio 7 d. bažnytinėje svetai- kais, bet nc inteligentais. Toliaus,
nėje vaidinta penkiaveiksmė tra- kam gi p. Žemutis sumažino skaininkas,

pamokslo

už

ne
p. Žemutis, ne aš, ne
Va- sušrlpicler
elandiečlai
ir nc inteligentai,
sario 6 ir 7 d. Lietuvos Su n n ir
bei
vi-i
Amerikos
lietuviai. (CierDukterų dr-ja parengė porą vabiamas
turi
rašytojas
karu. Vasario h d. buvo parengtas
klaidą. Suvien balius. Svaigalų visiškai ne- manytiems Liet. M. ir D. Dr-jų,
buvo. Jaunitna> gražiai ir sma- arba Tautos Namams Vilniuje augiai pasišoko. Lsike šokių pertrau- ka? rinko Dr. J. Basanavičius ir
kos j). M. Kerbelis, dr-jos pirmi- p. M. Yčas, ir aukų buvo surink-

Nukentėjusiems

vieno

kelią, nesusipaprastai
liciją tvarkai palaikyti.
spaudusių kolonu ligi paskutinio
žmogaus, voki©; i ai veržėsi pirmyn.
Dovanos už Piktadariu Sugavimą.
Dieną viskas, išėmus artileriją, nu
Pranešama, kad apielinkės lie- tjla. I.t-t tai
nereiškia, kad apkatuviai labai sujudinti kunigo Žebsuose
ramiai sėdi. ne—gana išrio ir jo šeiinvninkės užmušimu.
kisti galvą,
Buvęs SI.A. išdininkas, p. Jonas kulkos nubaus tuoj penkios-šešios
už

čia

acijų.

—

socializmą reikėję

nemanoma pa- tai
larba>, bet jisai nieko neturi
žadama toliaus uo- -u aptariamuoju klausimu, leisit
liai darbuotis, kad sumaltų var- gi p. Žemutis ranfla daugiau s Clcelanade inteligentų, kodėl jų negas, bėdos ir šaltis, knnuo- ken-

ir deklia•»

r-if»

laike

mano jiems atvežtus
paperosus.
Atėjo vakaras, užstojo naktis.
Kai visai sutemo, priešininko
apkasuose pasirodė viena po kitos
visa eilė raketų visu frontu. Tai
buvo, aiškus dalykas, ženklas eiti
atakon.
!>
mus
pusės pasipylė
šautuvų >uviai. Kulkasvaidžiai tuo
tarpu tylėjo, kad priešininkas arčiau prieitų. Po kelių miliutų
atėjo
apkasuosna žvalgai ir patvirtino
vokiečių ėjimą. Raketos ir artnor
tų šūviai ėjo labyn. Rodėsi, baterija baisiai berėkianti, o už penkių šimtų žingsnių eina vokiečių
urmas.
\ ienas
batalijono vadas,
kurio pusėn buvo atkreipta smarkiausia ugnis, nusiuntė iš čia tuo
tarpu buvusj pašalietį žmogų antrosios eilės apkasuosna, kur buvo
telefonas, sujungtas su pulko stabu—pareikalauti patroninių dvira*

čia m už klebonjos name, išbėgo
Sužinota, kad panedėlio vakalaukan ir pašaukė poliemoną H. re, apie pusiau vienuoliktą, du
Laikraščiai praneša, kad kun.
C. Lyon.
Lyon užtelefonavo gerai apsirengę vyrai užskambiZebrvs kelis metus atiduodavo
no
Kun.
policijos viršininkui Rav/lings,
prie klebonijos durių.
reikalar. s pusę savo
kuris
skubiai
pribavo į nelai- /„ebrys, sakoma, priėjo prie lan- parapijos
mės vietą. Policiųonai rado Gil- go ir, iškišęs galvą, pasiklausė, metinės algps, kad atmokėjus paskolas.
monaitę viršutiniam kambaryj ko jie nori. Tie buk atsakę, kad rapijos
Apie penki metai atgal, kuopasmaugtą; jos visas veidas bu- jie atėję šliubą imti, bet kuomet
vo nuo smaugimo; pajuodęs.
kunigas paklausė, kur yra jų met bažnytinė valdžia išleido
Visas namas buvo didelėj be- merginos, tai tie negalėjo duoti naujas tiesas visoj valstijoj, reičių.
tvarkė.
Kunigo "deskas" ofi- užganėdinančio atsakymo. Ku- kalaudama, kad visur butų trjs
nekurie
parapijonai
se-knygyne buvo išverstas ir šė- nigas todėl liepė jiems grįžti ir trustees'ai,
Žmogus -oko iš apkaso, atsigubuvo neužganėdinti, nes iki tam
pa kuknėj, kur buvo laikomi ateir. su merginomis Jis jų nelė pilvu purvynan ir buikindamas
laikui būdavo 12 trustees'ų. Busmulkus kukniniai pinigai, taip- įsileido klebonijon.
išlindo iš ilgo urvo, kuris
vo,
sakoma, neramumo parapijoj, kojomis
gi buvo išversta. Policija rado
Apie 11 vai. vakare rašo
buvo
pilnas šaudančių kareivių.
"Wat Kep.'1—kunigas liko pa- bet vėliaus viskas nusiramino.
šėpoj du centu.
ir kelis kartus
Susilenkęs
puolęs
buvusi
Kun. Žcbris ir gaspadinė—abu- šauktas pas ligonį j tulo KanapGilmonaitė, sakoma,
jo
du buvo apsirengę, kas parodo, kos namus prie 44 VYilliams st., giminaitė ir buvo pas kun. Žeb- purvynan, žmogus nubėgo lauko
kuri sušvisdavo užpakad jie dar nebuvo sugulę ir kad Mir motina, esanti palage, buvo •.] apie t2 metų. Amžius jos pa- tamsumon,
kalyje sprogstančiomis raketomis
Šiems duodamas ne vienodai: vieni sažmogžudyste tapo padaryta iš i avojingame padėjime.
ir nuolatiniais armotų šūviais. Lauvakaro.
žmonėms jis pasakė apie atsi- ko 37, kiti apie 40 metų, o treti
kas
buvo šlapias, purvinas, žmolankymą viršminėtų dviejų vyrų. —43 metai. Teisingiausias bus
gaus kojos slidavo i šonus, o bėgžmogžudystės Priežastis.
Jis pas Kanapką pasakė, kad pa- bene pirmutinis amžius. "•Ii at-^ ti
reikėjo kiek galima greičiau.
Sunku kol-kas pasakyti, kuom : i rodymas tų dviejų nepažįstamų vyko sykiu su kun. Zebriu iš
kartą žmogus griuvo veidu
Vieną
vadovavosi užmušėjai šioje dvi- vyrų ir jų nepaprastas elgimasis \Vaterburio, kur ji turėjo daug
guboje žmogžudystėje. Yra kele- pradėjo jį rūpinti. Kun. Žeb- pažįstamų. Tarp pažįstamų ii. purvynan užbėgęs lavoną.
Žmogus nubėgo toliau.— ir vos
tas spėjimų. Kuris iš
jųjų teisin- rys buk pasakęs, kad panašus sakoma, turėjusi gerą ivardą. 1
perėjo
atsitikimas
keletą žingsnių, nustvėrė i j
antru
atsi
ir
ar
jau
sykiu
gas
yra tarpe jųjų teisingabaisus suku rys. metė žemėn, parir kad apie dvi sava1'-i
kartoja
sai
spėjimas—rasi, parodys tyrinėrastas antrame
augšte mažame
vertė kelis kartus kuliais. Tai šaTaigi, p. Žemutis, taisydamas
atgal koks tai vyras ir-gi atėjo
NAKTIES ATAKA.
prie stulpo. Lavonas bu- jimo pasekmės.
kambaryje
lę
mano
pralėkė didžiųjų armotų .šūvis,
korespondenciją, daugiaus vo
Apie užmušimą dėlei asmeniško su kokiu tai navatnu reikalu,
pasmaugtas virve ir su žaida
Jeigu kas paklaustu gerai karę vadinamas "čemodanu".
bet
neleido.
jis
jo
klebonijon
pridirbo klaidų, negu pataisė. At- rankoje.
keršto
sunku
manyti, kadangi kun.
Išpradžiu buvo manyDu vyrai, kurie vakar pas jį at- žinančio žmogaus, kas bus rytosakydamas p. Žemučiui, polemikų ta, kad tai kulkos
Žmogus išpildė, kas jam buvo
bet me- Žebrys, sulyg pranešimų, neturėžaizda,
kun. Žebrys,—tu- jaus dieną, tai tasai, patraukęs pe- pavesta, ir
vesti nemanau.
silaikė,—sakė
grižo atgal. Priešais
dikališkoji revizija parodė, akd jęs asmeniškų priešų ir su visais
žiedus
ant rankų. čiais, atsakytų:
įėjo
blizgančius
Aukštaitis.
raketos.
žybčiojo
Barškėjo šautužaizda galėjo bu t i padaryta dide- gyvenęs taikoje. Klebonijos namai
Surasta taipgi moteris, kuri
GaSunku
žinoti...
o
Rytoj?
buvo
rasti
vai,
tuojau prisidėjo dar kulkaiškrėsti, viskas pervarliu geW.i»iiu virbalu ledo skaldykad ji, eidama namo, lima
pranešė,
kuris tarškėjo kaip siuvaTas
duoda
svaidis,
MAŽ. LIETUVOS VEIKĖJAI. mui; toksai virbalas kaip sykis tyta.
spėti...
policijai pamatą matė
kunigo
iškištą
per
langą
mašina.
kad
ir
norėMan betariant šias eiles pustuš- moji
rasta netoli lavono. Pėdsakai ro- manyti,
užmušėjų gal
galv;, kuomet jis kalbėjosi su čiame
"Naujoji Lietuviška Ceitu ilkad velionė stengėsi ištrukti iš ta pasipinigauti.
kunigaikščio V. kabinete
do,
dviem vyrais.
Tas stipriai paga" praneša apie |». J. Vanagaitį,
Kai žmogus nugrįžo, kulkasvaiir
stiklai
drebėte dreba nuo
mėgino
rankų
langu
žmogžudžių
patvirtina kun. Žebrio pasakojimą
gerai pažįstamą ir Amerikos liedis
dirbo visomis pajiegomis, leisdėlei
Į užmušystę
pasipinigavi- Kanapkos namuose.
tuviams.
šūvių. Visą tiaktj užė anuotos. damas
Pranešama, kad jisai sislėpti pastogės kambaryje. Pik- mo rodo
ir
dar
per miliutą šešis šimtus šūkitos
aplinkybės.
kiek laiko buvo paprastu karei- tadariai tačiaus įsilaužė į kambaIš to išvedama, kad užmu- Apie 10 valandą, po arbatos, aš
Anuotos
metai
vių.
staugte staugė. Taip
kun.
ŽebApie
trįs
atgalios
viu, o dabar išsitarnavęs į feld- rį, parvertė šeimininkę ir jąją užšėjai laukė, kad kunigas nuo li- išėjau senovės sodan. Už pustre- tęsėsi pusantros ar dvi valandi.
briui
buvo
iš
Ne\v
Yorprisiųstas
febelius ir užpirkinėja kariu me- smaugė virvagaliu. Kam ir kokiu
gonio pargrįš, arba kad juos įsi- čio versto buvo girdėti beveikiąs Paskui pas vokiečius ėmė kilti rabildu padaryta žaizda rankoje— koanonimiškas (beparašo) laiškas, leido
nei m; 'stą.
gaspadinė, kuomet kunikuriame reikalauta, kad kunigą*
vokiečių kulkasvaidis, kuris tuoj ketos, o paskui ir artilerija. Tyko
Vidunas, kiek galima buvo su- tai liekasi kol-kas neišrišti klausiten negas buvo išėjęs.
Kaip
tam
tikroje vietoje prie geležinkeatskirti nuo rusiškojo, ir ir rusu šaudymas. Perėjus valanprasti is pranešimų, nėra kariu- mai, kaip ir daugelis kitų šios baibūtų, aišku, kad jie neįsilaužė galima
visai
dai.
lio
pas apkasus išaugo
ve$5,000.
padėtų
Neatkreipus
sios žmogžudystės paslapčių.
Trurnenėje ir gal Tilžėje gyvena.
nes
durių užraktai ėjo baisiausia karės darbas.
tamsį vokiečių kolona. Pasirodo,
lioniui kunigui jokiem atydos j pir- klebonijon,
Dr. Gaigalaitis gyvena Maž.
buvo neišlaužti ir langai neišdau- put} palaukus, išgirdau garsu šaukVaikai ir Mokytoja Pirmi
ataka tik prasidedanti. Ir sykiu,
mą laišką, buvo prisiųstas antras,
Lietuvoje. Steputaitis tarnauja
žy( i.
smą "ura", kuris griausmu ėjo lyg kas mestų be komandos, be
Nelaimę.
Patėmijo
reikalavigrasinąs
mirtimi,
jeigu
kariu menėje. Jankus pateko ruDar pranešama,
kad
Petras laukais.
Kuomet rasta klebonijoj apie mas butų
vienintelio žodžio—kareiviai šoko
neišpildytas. Kun. £cbsu
nelaisvėn.
Kaip su kitais—
dirbantis prie 348 Park(Iriškonis,
iš
utarniniš
dešimtą
ryto
pusiau
atidavė
Ten
ataka.
ir
apkaso...
rys
vadinasi,
laišką
ėjo
Tenai,
r-e 'inia.
apie avę., ir
ipoli^jai
gyvenantis prie 96 Seyke lavonus, kūnai jau buvo šalti visą
Vai tu toks, šioks! Nu, gereikalą pranešė iš sakyklos mour
kur
darbas,
karės
baisiausls
j
st.. pranešė, kad, eidamas vi- ėjo
ir sustingę.
Menama, kacl šita parapijai. Atsitikimas su
Ir parodė.
a^ tau parodysiu!
rai,
grasinandviguba žmogžudystė tapo at- čiais laiškais, kiek žinoma, tuom durnaktyje Stanley ^atve, matęs prirengia artilerija.
varė vokiečius du verstu. UžJie
bažnyčios skiepe šviesą, ko tokiu Buvo žinoma, kad pas l\ kai- ėmė
iikta kada-nors prieš pusiaunaktį ir
užsibaigė. Ar tie laiškai turi kojų apkasus, dalj paliko juolaiku niekuomet pįrmiaus nepas- mą perėjo B. upę trį- vokiečių
Pirm t. sykiu pastebėta apie tai.
ir nusiveržė toliau, dirbdami
se
kį nors sąryšį su dabar ištikusia tebėta.
kuomet iš ryto parapijinės mokorpusai. Jie ėjo po ugnimi ir, durtuvais ir šaudydami.
nelaime- tai yra vietinį iš neišriš
Ona Gu-,
kun. Žebrys sudėjo anot
p-lė
kyklos
mokytoja
Panedėlyje
dalyvavusio tame mūšyje, Paskui kareiviai vėl grįžo >avo
Siame "Lietuvos" numeryj patųjų klausimų.
lanskaitė rado mokyklos duris
banke parapijos pinigus. Iš banduodame daugiau žinių apie už"ėjo per savuosius, kaip per til- vietosna, kaip šienpjuviai po sunkinės knygelės, rastos
uždarytas. Ji nuėjo Į kleboniją
klebonijoje,
Rukuose.
Paslapties
mušimą New Britain, Conn., lie-f|
kaus darbo ir atsisėdo naujuose
tą".
gauti raktą, bet negalėjo nieko
matyt, kad velionis turėjo sudėjęs
tuvio klebono, drauge su kuriuom
Tie korpusai, per pusę suma- apka-uose, i- kur tik-ką išmušė
Rašoma, kad nedėldieitio vaka- Ne\v Britain Co. banke
prisišaukti. Pagalios ii pasikvie$81.00.
žuvo ir jojo šeipiyninkė Jieva GillKareiviai istąsė i- čia
re
prie> nelaimę dvi nežinomos
tė vaikiuką iš mokyklos, Juozą
su dalimis, kurios vokiečius.
Iš laikraščio "\Vaterbury Re- žėję, susijungę
man
kitam perrišo žaizvienas
(Gilmonaitė). Vėliaus atė- Saroniuką, ir Įleido jj vidun per ypatos atsilankė pas kun. Atribotraukė nuo S. Man visai netikė- lavonus,
jusios žinios išdalies pataiso pir- beizmento langą. Jis rado ku- tą, Hartford, Conn., po kam kun. publiean"' sužinoma, kad velionis,
das ir vėl pasiliko laukti 'vitos
nors asmeniškai su niekuom nesi- tai
pasitaikė būti toje vietoje, iš
muosius pranešimus, kuriuose vienakties, nežinia, ką jiems atnešannigo lavoną knygyne. Išsigan- Ambota tuojaus išvažiavęs pas
tačiaus buvo nekokiuose san- kur per verstą galėjau žiūrėti j
noje kitoje smulkmenoje prasi- dęs vaikas, rėkdamas, pranešė kun. Žebrį.
čios.
Utarninke išgirdęs pyko,
kurie
tykiuose su socialistais, kurių tūlas Įsiutusią vokiečių
lenkta su tiesa. Kol kas visa ši apie tai
ataką,
Prabrėškus rytojui, nuslinko iiAmbota
vėl
kun,
apie
mokytojai.
nelaimę,
dviguba žmogžudystė yra apkloTuom pačiu laiku Mrs. F. skubiai išvažiavo
sužeistieji.
New Britain. draugijas jisai kritikavęs. Būnant stengte stengėsi išmušti rusus iš
—

V

—
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X no

Redakcijos. Kerniaus

esan-

čio raštelio autorius praneša, kad
jisai buvo pasiuntęs savo rašteli

'"Draugui",

kuriame

tilptis pirmam

stripsniui, po teisybės, turėtų tilpti ir atsakymas i j j, tačiaus ''Draugo" redakcija atsisakiusi talpinti

raštelį. Prašome tolimesnių polemikų per "Lietuvą" nevesti.
"Draugo" 2 numervj p. Žemutis, tašydamas mano korespondenciją, išvadino mane "Absurdu",
ty. kvailiu, ir prirašė eilę klausinių, j kuriuos priverstas esu atsakyti. V isupirmu p. Žemutis rašo, kad aš savo korespondencijoje
rašiau, jog, i:skvru- p. V. (Ireičių ir J. Klimavičių. vi>i lyg hutu menkos vertės
gyvūnai. \š savo
koresepondencijoje panašiai neir

rašiau,

omenyje neturėjau, o
išskyrus

vien tik pa/vnū'jait. kad,
p. V. Greičių ir

giau-

Klimavičių,
inteligentų Clcvelande

dau-

nėra.
O p, Žemuti<
užprotestavo. Klausimas, ar p. '/. supranta,
ką reiškia /odis inteligentas?
tai >ra

inteligentas,

žmogus, baigęs koki

uors

augštesnį mokslą. Anaiptol aš neskaitau inteligentais tų, kurie tvarko draugijas, nei
siučiamųjų j seimus

atstovų (žinoma, iš Clevelando>, nei tų. kurie užsiima rinkimu

aukų nukentėjusiems

nuo

ka-

—

Apie Kun. J. Zebrio Už-

mušimą.

<

ta

stora

paabotyhės

skraite. Ne-

goninėsna

į

Šneiderienė,

gyvenanti

sekan- velionio

parapija,

,'ėlioniui Hartforde

trįs

metai

at- (

svarbaus

jiems punkto.

'Birž.

Vie'd."

—

vS:d."

MO REDAKCIJOS

Nežiūrint to, kad susijungimo
aiku Lietuva žemės plotu buvo
.ris kartus didesnė už
Lenkiją,
, etikai Steigėsi užimti
vadovaujan-

LIETUVIAI!

REMKITE

LIETUVOS GELBĖJIMO
AUTONOMIJOS FONDĄ.

voj um

f

visam

šiam gražiam sumanymui. Tačiaus tie, kurie paėmė j savo rankas
visą reikalą,

"Lietuva"

iš savo pusės
neagi- ir rašyba, nekalbant apie turinį,
tuoja nei už, nei prieš "Lietuvių yra tie>iog
nepakenčiama.
Aukas siųskite šiokiu budu: Money Orderius, Čekius ir 1.1,
Dieną". Kas mato jąją gera ir Škotijoje
pradėjo eiti "juokų
išrašykite vardu T. Paukščio, Pittston, Pa., ir pasiųskite J. O. neatkreipė j nurodymus jokios aty- naudinga esančią,
laikrašti-" ''Ežys." Laikraštėlis
I ią iotę Lietuvoje. Ant kiek lentegul
.švenčia;
eidos. Ksą "jau pervėlu".
Širvydui, 120 Grand st.. Brooklyn, N. Y.
Cbicagos kas laikosi priešingo-* nuomonės, na pavidale
Redakcija pasilaka sau teisę atsiun cai norėjo to
susijungimo, ant tiek
knygelės.
Leidžia
fiamus Jai rankraščius trumpinti ir
seimas,—f rakei j i nis seimas, kurio tegul susilaiko nuo šventimo.
ietuviai, kaip p. Gabrys nušvie- vio. Santikiai
Ežys Pttb. Co., 213 Station Koad,
taisyti.
Viena galime pastebėti, tai
tarp lietuviu ir len- troškimus. Mes, amerikiečiai, esa- nutarimai yra pildytini tiktai tai
Netinkamus laikraščiui rankraščius čia, buvo tam susijungimui prietą. Dykebead, Shotts.
ku blogi, ir kol lenkininkai
varys me kitokiose sąlygose, negu mušu frakcijai, sriovei, kuri seimavo,— kad sumanymai butų buvę galiRedakcija, pareikalauta, grąžina auto
šingi. Pirmutiniu lietuviu skirėju
riui at^al jo lėšomis.
savo
"niekuomet
broliai užjuryje, ir todėl Šioje va- girdi, nutarė, tai ir atliktas kriu- nu visai kitaip. -11
senąją
politiką
visų pritarimu Lietuvos laikraštijoje. Vilniškė
Reikia visada ra.ytf plunksna ir tiki nuo lenkų buvo didisai kunigaikkis. Reiškia,"
nebus viltie?, kad lietuviai gyvenir visų patenkinimu,
"byt po semu"..
landoje galime išreikšti daug tonnt vienos popfero pusės, paliekant štis
"Aušra" praneša, kad
sutvarkyti.
Vytautas. ktirisai apsiskelbė | tu su
j
lietuviu
Bijomės, kad tasai "byt po seplaėius tarpus tarp eilučių.
jais geruose santikiuoso".
kio, apie ką tenai draudžiama net
r.ietuvos karaliumi ir tiktai laulaikrašti"Vairas", kurisai iki šiol
Tuoin visu remianties išvedama, ir užsiminti. Tačiaus amerikiečiu mu" gali atnešti labai apgailestau.Yauji laikraščiai. Nesenai buvo! buvo leidžiamas
kė kartinos iš imperatoriaus Si
tinas pasekmes.
sykį j dvi savaiti,
kad apie lenku ir lietuvių vieny- užpakalyje
seimas,
eiti Cirand Rapids'e Mieli, šiais
stovėti
visos
Cliicagos
pradėjęs
privalo
metaij
gizmundo. Lenkai tačiaus sulaika- savaitė. Gi
išeisiąs
kurisai įgaliojo
bę negali būti nei kalbos. Todėl, tautos troškimai.
"laikinąją Tautos laikraštis "Žaibas." Dabar jj pakė pasiuntinius, ir neužilgo
sumanytasai
leisti lieVy- jeigu lenkai gaus kokią nors liuoPetrograde
I rečia, Amerikos lietuviai turi ;Tarybą" veikti, negalėjo kalbėti vi-i keitė "Pasaulis."
"Žaibas" Vusiąs tuviu laikraštis,
tauta- mirė. Rysi su lenkais lietubuvo sa*
a])ie
su Amerikos
kurį
sybg, kurią straipsnio autorius žiūrėti, kad patis nepakliūtą kėblietuvių vardu, nes ji- mėne-iniu naujo laikraščio
viai keletą kartų pertraukė (1400,
vo laiku
priedu.
į
"Lietuvoje''
paminėta, nejiems pilnai pripažįsta, tai iš kitos luman. Būdami šios šalies pilie- sai nebuvo visuotinu. Suprantama, šių laikraščių leidėjams
patartina;
Vokiečiai vėl Didžiojoje Lietu- 14'L' ir 1526), patį- pasirinkdami
išeisiąs.
puses lietuviai su tuum nieko ben- čias ir gyventojais, męs privalome ir "laikinoji Tautos Taryba" ne-! pasi j ieškoti
redaktorių,* nes kalba
voje. Sunkus karės ratai vėl už- valdovą neprigulmingai nuo Len- dro neturi. Senosios Lenku valstiknd yra pareigų ir ap- galėjo kalbėti Amerikos lietuviu
neužmiršti,
gulė Didžiąją Lietuvą.
Isgujus kijos. Septynioliktame amžiuje ku- jos atnaujinimas butų prasižengi- linkybių, .su kuriomis kiekvienas vardu, nes jąją tas seimas įgaliovokiečius rugsėjo mėnesyj atgal per nigr.ikštis Radvilas ir kiti atsisky.1. J. Žinion tas, D. D. S.
mu
prieš tautybės principą. Nu- Suvienytu Valstijų pilietis ir gy- jo. Vieton priruošiamojo darbo ir
rubežių, rodėsi, kad karė nusiūtume rė nuo Letrcijos, kad apsaugojus
kentėtų nuo to ne tiktai Lietuva, ventojas turi skaitytis.
patariamojo balso, tasai seimas ir
tol iaus j vakarus tam. kad dau- Lietuvą nuo švedų ir rusų, kurie
bet ir dalis latvių, baltarusių ir
Yra ir daugiau dalykų, kuriuos "laik. Tautos Taryba" pasisavino
giaus negrįžu atgal, Tačiaus bai- užgulė ant Lietuvos ir Lenkijos. l'krainos. Pati tokia
(Paskaita, skaityta Chieagoje.)
Lietuvių- reikia apsvarstyti, kad nepakenkus sprendžiamąją teisę ir visiems pasioj i viešnia sugrįžo. Sugrįžo visai Vėliaus 1~00 metuose kunigaikštis Lenkų valstija,
tiekė
ir
sutaisytą
jeigu
ji
Įkūbutų
neatmainytiną
kaip pačiam reikalui, taip užjunetiki ia i. Pastarųjų dienu žinios Sapielia ir keli jo šalininkai buvo
nyta, virstu anarchijos ir betvar- rio lietuviams, taip ir sau. Su- projektą. Rodosi, paprastai, kuo-Į Gyvendami augštos kulturos ša- ine vėl
už
atskirti
taikytis prie visai kitokių
pasikėsinimą
pritu^a, kad vokiečiai užgulė ru>ų nužudyti
met vienas ar keli žmonės ruošia
kė-. šaltiniu, gręsiančiu visai Eulyj ir būdami patįs kultūringais sąlygų. Fokis
prantama, visa tai neleidžia skustaigus gyvenimo
kariumenę I'rusuose ir, gerai su- Lietuvę. Totiaus seka visa eilė ropai karėmis
ateityje, ir galop to- bintis. Galop, labai skubintis su pe- ką nors, tai jie paruošia projek- žmonėmis, neretai priversti esasąlygų
tnii-i;, nustūmė atgal per rube/iu. Lietuvos didžiūnų, kurie atsisapermainymas
blogai veikia
ji valstija subyrėtų, kaip kad bu- ticijos pasiuntimu nėra ko, nes ta- tą, kuri visi paliestieji aptaria ir me primokėti savo sveikata už
į musų sveikatą. Kalbu čia
Rusai praneša, kad jie pasitrauk- kė nuo lenkų suteiktųjų privilegijų
apie
vo su sena j a valstija.
riamasai kongresas, kaip visa kas galutinai nusprendžia. Juk neži- tuos patogumus, kuriuos
mums Amerikos
siu iki X emu nu i. Tai reiškia, kad ir bandė įsteigti Lietuvoje valdžią,
miestų gyventojus, ypaKad užbėgus tam viskam už rodo, ne čia
nia,
visiems
šios
gal
už
dienos
paliestiems sudarypat
gyvenimas suteikia. tingai apie lietuvius.
durių stovi.
visa Suvalkija ir, kaip manoma. kokia buvo prieš susijungimą. LaiPavasarį,
akių, lenkai, lietuviai ir visos ki- Pcrdidclis skubinimas parodė pas- tasai projektas ir nepatiks. Suda- Dauguma musų gyvename nešva- kuomet
Kauno gul>. dalis vėl bus vokie- ke sukilimo, kuri vedė Kosciušatidarome gyvenamųjų
tos
sai projektas tuomet ir nepati- riuose, tro:kiuo>e,
tautos privalo taruoju laiku savo negeistinas
ryta
susipratusios
neišvėdinamuo- kambarių duris ir
paPasikartos rugsėjo ko. Lietuva įsteigė valdžią, atčių užimta.
langus ir, buto
gauti pilną neprigulmybę ant tau- sekmes. ir butų labai paiku, jeigu ko. Tautininkai pasakė, kad iš to se kambariuose; pa.> kitus vėl
nuo
1863
sukilimėnesio
skirą
viduj
būdami,
lenkų.
metų
įsiveržimo baisenybės.
pradedame
kvėpuonieko nebus. Buvo išaiškinta tau- kambariu oras
tybės pamatų, kurie užganėdintų nebūtų iš to pasimokinta.
perdaug Įkaitintas ti tyru oru, visos slogos,
j
Kaip viskas rodo, vokiečiai dabar me lietuvių vadas Kalinovski ap- atskiras tautas.
užgultos
Suvalkų gubernija,
Peticijos siuntimas yra visuoti- tininkų pozicija. Socialistai nega- ir perdaug sausas. *I> tokių vietų nosįs ir skaudamos
veržiasi Suvalkijon didesnėmis jie- skelbė. kad Lietuva kovos už sagerkėls
kuri yra grynai lietuviška ir bu- nu
išėjus j atvirą orą, kuris, kaip sa- te pranyksta. Nuo to laiko ikinykreikalu, stovinčiu augščiaus už tyviai atsinešė.
rugomi- negu kad pirmu kartu. To- vo laisvę kaip ir Lenkija ir kad vo
neteisingai Vienuos kongreso sriovių ir partijų interesus. Todėl Tai buvo perspėjimas, kad rei- kysime Chicagoj, kasdien persi- deniui, kuomet
dėl šiuotn kartu galima tikėtis ir ji visuomet lik- neprigulminga nuo 1815
žmonės
vėl užsim. prijungta
prie Lenkijos, nei viena sriovė neprivalėtų steng- kia j ieškoti vidurinio punkto. To maino kelis kartus, susiduriame ly- daro nuo šviežio oro
žiauresnės kovos, didesnio naikini- kaimyno (ty. Lenkijos). Kad lietų ligų viImti atskirta ir sugražin- tis sustumti ji
privalėtų
perdaug arti su tačiaus nepadaryta. Ir šiądien, kaip giai tokiame padėjime, kaip kal- sai retai girdėt. Uždarius
mo, baisenės nelaimės, sunkesnio tuvių susijungimas su lenkais ne- ta
namų
ir pirmiau, tautininkai, karštai
autonomiškai Lietuvai. Lietuva savo reikalais.
pri- vio jkaitinta geležis šaltame van- duris ir langus, tos
tikvargo ir skurdo, negu kad nelai- buvo tvirtas ("ant popero
pačios iigos ir
tardami
gi. pamatuota tautiniu principu,
Tautos
šis
pačiai
To
Todėl, tegu
Tarybos denyj.
sumanymas įvykpasekmė dažnai esti vėl pradeda mus kankinti.
mingieji žmonės tenai jau matė. tai), rodo visa eilė padarytosios su- privalėtų susidėti L
Jei jos
Suvalkijos, sta be vėliaus skubinimo, gerai ap- minčiai, yra tačiaus griežtai prie- užsišaldytnas, slogos.
miestuose aplenkia ką. tai,
Per keletą mėnesiu laikraščiuo- tarties atnaujinimų: Vilniaus unijai
sakyKauno, Vilniaus ir Gardino gu- sižiūrint. be srioyinių ir partijinių šingi dabartinei tarybai, nes šioji Musų bočiai, kurie
nepažinojo čiau, vaikus, kurie gatvėse ant
se buvo rašyta apie tą
sunaikinimą, (1401), Horodliaus unija (1413), bernijų, o latviai, lietuviams gimibuvo
taryba
dar
ir
šios
sutartidienos civilizacijos pato- kampų
dešiniųjų sutverta,
reikalų Įmaišymo, lygiai
kurisai Lietuvoje pasiliko pirmojo Vilniaus unija (1432), Gardino
pardavinėja laikraščius.
susideda i> dešiniųjų ir taip su- gumų ir vedė
ningi ir turinti bendrus su jais nai.
klajoklinį gyveni- Tie vaikai dažniausia esti .menkai
Gardino
(1501),
unija ekonominius
vokiečių įsiveržimo pasekmėje. Tas unija
reikalus, galėtų sutvarkyta, kad abidvi kitos sriovės mą urvuose, ar kitose tam
"Tautos
apsitaisę, blogai pavalgę, o nerepats pasikartos ir dabar, tiktai dar (1512), Liublino unija (1569) ir
Taryba Amerikoje''. taryboje nieko nereikštų.
su lietuviais kokios nors rūdaryti
Viską panašiose vietose pasislėpdami, tu- tai ir
kitos vėlesnės.
didesniame apymyje.
dienomis Amerikos lictuį Šiomis
nedamiegoje. Nežiūrint to,
šies federaciją.
darytų dešinieji taip. kaip jie no- rėjo daug sveikesnes gyvenimo sąjų sveikata yra pastebėtinai gera.
Pagelba tenai buvo reikalinga, ir Ryšiai tarp Lietuvos ir Lenkivių didžiųjų organizacijų valdy- rėtų ir kaip jiems
geriau iŠro- lygas, negu mes, civilizuotieji žmo- Pas juos
dabar jinai dar reikalingesnė. Au- jos buvo galutinai nukirsti, kuoboms išsiuntinėta pamfletėlis varužsišaldy^as, nosies užToksai yru p. J. Gabrio straipdytų.
nės. Viena, jie visuomet buvo atkimšimas. >loga, ar gerklės skaudu "Pirmosios
Tautos
kų rinkimas todėl turėtų prasi- met Lenkija ir drauge su ja Lie- snio
Lietuvių
turinis. Manytina, kad jisai
Dabartinėje taryboje nėra nei virame ore, kur saulė savo spin- dėjimas
dėti su dar didesniu uolumu ir tuva nustojo neprigulmybės.
Pirmasai Suvažiavimas". vieno
yra labai retu atsitikimu.
atstovo iš vidurinės sriovės, duliais visuomet
iššauks balsu i> lenkų pusės, nes Tarybos
Pas
galėjo
ir dantįs dažnai
juos
pakiekviena
Tasai
senesnius
juos
suvažiavimas
Great
psekmingmnu.
Tegul
Peržiūrėjęs
lietuvių- vi.-as
laikyta
yra sveinekalbant jau apie socialistus. siekti;
straipsnis yra tai i>tisas ap- Northern
antra, parupinimas maisto kesni. negu pas kitus žmones. Mesriovė užmiršta savo barnius ir lenku santikius, p. Gabrys perei111.
viešbutyje,
Cbicago.
kaltinimo aktas lenkams.
Abejojame, kad abi šios sriovės reikalavo labai daug fiziško viePosėdi n atvykę Dr. A. K. Rutdžiagiška- turtas atlyginta jiems
ginčus su kitomis, ir tegul tos jie- na prie dabartinių jų santikių. Jinorėtu piisidėti prie tarybos,
Prie straipsnio yra prikergtas
kaip ko ir privertė juos išdirbti savo sveikata.
A.
advokatas
kun.
gos eina pasekmingesniam aukų sai sako:
kauskas,
Šlakis,
Pasiturintesnių žmonių
jinai dabar stovi.
raumenis. Nenusimanydami apie
žemlapis, rodantis Lietuvą, Len- F.
vaikai, nor- užlaikomi kuogeriaurinkimui. Tegul visos jiegos būKetnešis, p. J. Vasiliauskas ir,
"Lenkai dar vis žiuri \ Lietuvą,
ir
Ant
Tokiu budu vadinamoje "Tau- jokius patogumus ar
kiją
Latviją.
žemlapio pana sunaudoto, tam, kad
grožę, jie bu- siai, turi geras ir šiltas drapanas,
Šukevičius. Turėję dar pri-Į
kaip ga- kaipo j Lenkijos dalį—kuom jinai
ir Lietuva, kokia ji buvo p. J.
tos Taryboje
vo visiškai
rodyta
Amerikoje"
pasilieužganėdinti, jei gavo gerai ir sočiai pavalgo, bet jie nėlint didesnė pašelpa butų suteikta niekuomet
būti kun. Jakaitis ir kun. Misius.1
nebuvo, net laike uni- Lietuvos ir Lenkijos
ku vien dešinieji. Vien
susijungimo Kun.
gerai pavalgyti. Toksai gyveni- ra tokie sveiki,
dešinieji
nekaltiems karės kankiniams.
Jakaitis pranešė negalįs at-j
kaip tie vargesniejos—ir lenkų nacionalistai nenti- metu.
yra tenai atstovaujami, ir todėl, mas šviežiame ore ir be jokios ru- ji vaikai. Kodėl?
Alkani
kun.
Misiui
vaikeliai,
teTodėl, kad jie
nelaimingos ilsta savo pastangose prikergti ją
pasiųsta
Straipsnyje nieko neminima apie [važiuoti, kad
kaip męs suprantame, toji taryba pesties buvo labai naturalis, ir negauna gana
motinos ir žilgalviai seneliai laulegramą,
pribūtų. Dalyvavu- neturi teisės kalbėti
išsimankštyti ir ne(Lietuvą) prie savęs. Jie varo Prūsų lietuvius. Mums rodosi, to
visų Ameri- senovės žmonės buvo sveiki, nors gauna gana šviežio oro avo
kia pagelbos. Gelbėkime!
didžiąsias
atstovavo
dešines
sieji
jausmarkią propagandą per spaudą, klausimo iškėlimas butu
kos lietuvių vardu. Juo labiau ne- jų protas stovėjo žemai. Keturio- nam
buvęs
organizmui.
mokyklas ir, svarbiausiai, savo vietoje. Tačiau?, jeigu Prūsų lie- organizacijas.
galima kalbėti visos lietuvių tau- mis svarbiausiomis priežastimis, į
\ ardas naujai tarybai
duota:
dvasiški ją, kuri nori užmesti
Grįžkime mintimi dvejatai milie-J tuvių klausimas nebuvo pakeltas, "Tautos
tos vardu.
kurios ardo žmonių sveikatą, regis,'
Gabrys apie Lietuvos-Lenkijos
kuri
tuviams lenkų kalbą
Taryba
Amerikoje",
nutų i Lietuvą. Pasižiūrėkime,
tikybinėse tai tam p. Gabrys, matomai, turėklausimą anglų spaudoje. VienaPačiai idėjai tarybos, kuri butų bus šitos:
i ir centralinė Amekad kaip galint grei"yra
viršiausioj
kaip yra su tenykščiais žmonėmis,
apeigose,
j
savo
me
jo
priežastis. Visgi jau ir rikos
svarbiausiųjų Anglijos mėnetautininkai, 1. Nešvarumas. Nešvarios, neieš- kurie daug-tnaž keturis
vieni- visų sriovių centru
čiaus atsiekus krašto sutankinimo.!
lietuvių
organizacija,
penktadaj
siniu magazinu (žurnalu) —"The
tai, ką atliko p. Gabrys, pats netvarkanti ir vadovaujanti vi- kiek męs žinome ir kaip jau mi- vėdintos ir negana tyro oro tu- lius viso >avo gyvenimo
janti.
"Lenkiškas
priversti
pobūdis
žinodamas
bažnyčios,!
Ilriti>h Revievv",
kurisai išeina
anglų kalbos, yra dar- sam tautiškam Amerikos
nėta, pritaria. Tačiaus reikalinga rinčios svetainės,
baž- yra praleisti atvirame ore.
lietuvių
mokyklos,
kaipo
Sulygink
politiškos
institucijos,
už
kuri
ypač
lietuviai privalo buti
bu,
Londone, vasario mėnesio numeI permainyti dabartinis sutvarkymas. nyčios ir joms panašios vietos, kur jo išvaizdą su išvaizda Amerikos
veikimui".
ryje telpa p. J. Gabrio straipsnis paaiškėjo Lietuvoje po lietuvių-1 jam dėkingi.
Tikslai ir veikimas "Tautos Ta- Atstovavimas pagal sriovės (kaip susitelkia daugybė žmonių, ser- miestų lietuvių
vaikų, lankančių
"Lenkijos ir Lietuvos autonomi- lenkų valstijos išdraskymui. Len- Amerikos spaudoj iki šiol straipbuvo savo laiku patarta: sakysivisokiomis ligomis, gerk- mokyklas.
gančių
Ten vaikas raudonas
rybos
Amerikoje"
apibriežiama
kai
kitokio
neturėjo
polionižarijos
Lietuvos
likimo
snių. liečiančių
ja", kuriame gerbiamasai autorius
du atstovu iš kiekvienos vilės, nosies, išpuvusiais dantimis, kaip putinas, net miela žiūrėti i
šiaip: 1 j politiškos laisvės išgavi- me, po
riša klausimą: ar gali Lietuva su- (lenkinimo) budo, kaip bažnyčia, ir klausimą, supažindinančių angliškai
sų trijų sriovių, išrenkant atsto- džiova ir
mas Lietuvai;
2) palaikymas rydaugeliu kitų ligų. To- jo skaisčius veidelius. Ret tani paiš kataskaitančiąja visuomenę su lietu- šiu su
vams
daryti autonomiškos Lenkijos da- jie gavo galingą paspirtį
dar vieną iš šalies)
vieša
ar
kiose
vietose
butų,
panašia
slapta
likiškos dvasiški jos."
ligonių užterštą orą čiam vaikui, atvažiavus j šitą "laiviais ir ginančių lietuvių reikalus,
li
mums
rodosi, vieninteliu išėjimu. sukvėpuoja sveikieji ir užsikrečia mės"
Lietuvoje;
įstaiga
3)
rūpinimasis
šalį. tuoj jo veidai išblykšToliaus kalbama apie tas sąly- neteko matyti. O amerikiečiai turi
Minimasai straipsnis yra pirmovisais viešaisiais Amerikos lietuviu
Jeigu tiems, kurie dabar turi tos tų ligų bakterijomis.
ta, ir jis pradeda vysti.
kurios
Vilniaus
Jis čia
Liegas,
svarbus
kad
lieviešpatauja
daugiau progos prabilti apie
tuoin,
je vietoje
reikalais, k. a. politikos, švietimo, tarybos reikalus savo rankose, iš-j 2. Nepritaikinti ir blogai su- neranda' to. ką jis buvo turėjęs
tuvio šviesoje apibriežia lietuvių- diocezijoje ir kurios skaitančiajai tuvos reikalus, negu kad p. J.
auklėjimo (tautos dvasioje), orga- tikrųjų rupi vaidų vengimas, musų taisyti valgiai, kurie tiesioginiu ar ten. tėvynėje
šviežio, sveiko
lenku klausimą ir parodo skaitan- lietuvių visuomenei yra gerai ži- Gabrys.
visuomenės ramumas ir rimtas, su:r k.;
nizacijų
4)
šelpimas
visų
oro, ir jis vysta, kaip žolė be rabudu
aplinkiniu
gadina
dantis,
nomos.
Nupiešiama lenkininkų pačiajai anglu visuomenei skirtumą
Lietuvos užmanymų ir darbų tau- tartinas darbas, tai tegul jie arba darko skonio dirksnius ir naikina sos. Tas pats yra ir su
mumis,
tarp lietuviu ir lenku. Lenkai prie stangos lenkinti diocezijos lietu- Peticija į po-.kariiii
Va- tiškos kulturos kėlime.
pastato visą tarybos darbą į to- giles, gaminančias
kongresą.
syvus mai-to suaugusiais: kiekvienas ilgiaus čia
kiekvienos progos stengiasi už- vius. Kalbant p. J. Gabrio žodinamosios "Tautos Tarybos AmeTarybon busią galima siusti at- kią vagą, kuria galėtų ir kitos vyršlkinimui, tokiu budu kenkdami pabuvęs, išblykšta, nupu »la sveitrir.tj tą skirtumą ir parodyti, kad džiais, "jie vartoja visas esančias
uuo
vasa- stovus
rikoje"
posėdyje
Chicagoje
organizacijų, turinčių sriovės eiti, arba tegul atsižada ir pačiai virškinimo aigai.
katoje; ji> visuomet jaučiami paLietuva po senovės yra Lenkijos jųjų galėję primones, ir kaip sario 11 d. buvo iškeltas sumany- teisę steigti kuopas Suvienytose kalbėti visų vardu ir prisipažįsta
3. Neužtenkamas kimo išmank- vargęs. Neretai menkniekis paguldalimi ir lietuviai buvo ir yra jau- kykla, taip konfesionalas paversta
mas sutaisyti milžinišką peticiją j Valstijose.
su
ne- tiktai kaipo tam tikros vienos sriodo ii ligos patalan, is kurio
Organizacijos
jis
nesniais lenku "broliais".
j mokyklas lenkų kalbos mokiništymas. Kūnas, būdamas silpnu,
karei pasibaigus, mažiau 10()0 narių galėsiančios vės centras. Vardan teisybės ir rakongresą,
kuris,
neretai visai nesikelia, kas su juo
nuo užSu"o istorine lietuvių-lenkų san- mui. Per tulą laiką praeityje lenkų
negali
taip
gerai
atsiginti
susirinks, kad nustačius Europos! siųsti po 1 atstovą, organizacijos mumo tas turėtų buti padaryta.
puolančių iį visokių ligų, kaip kad vargu bebūtų atsitikę, jei jis butikių apžvalga p. Gabrys p<imat in- vyskupai Vilniuje varė vienokią
naujuosius rubežius. Sulyg suma- su nemažiaus kaip 5000 narių—
tų pasilikęs savo tėvynėje. 1 i,*ti;sveikame stovyje.
gai prirodinėja, kad vienybės tarp politiką kunigų paskirstyme, panymo, reikėtų, kad po peticija pa- po 2 atstovu. Atstovai busią renI.ietuva tuoju žvilgsniu .švoje.
4. Atilsio stoka, l'žimtas ištisi
lietuvių ir lenkų tautų niekuomet, siųsdami j lietuviškąsias parapi- sirašytų kuodidžiausis skaitlius lie- kami organizacijų seimuose. Ta- ''Lietuviu Diena". Įvykęs
tikro yra stebėtinas kraštas, i m
praeinebuvo ir negali buti. Jeigu lietu- jas klebonus kalbančius vien lentuviu. Sumanymas priimta vien- rybos reikalams organizacijos mo- tu metu rudenyje Chicagoje Liet. laiką darbu, žmogus neturi laiko adenoidai beveik
nežinomi; ten
viai buvo susijungę su lenkais, kiškai".
balsiai, ir peticijos tekstui sureda- kėsiančios po $25.00 nuo kiekvie- Kat. Federacijos globoje Politiškas užtektinai atsilsėti. Todėl jo kū- dantų skaudėjimas yra retena ir
tai tasai susijungimas buvo tiktai
Totiaus pažymima Ii'ctuv i li spauguoti išrinkta komisija iš Dr. Rut- no siunčiamo atstovo. Fondų klau- Seimas, tarp kitko, nutarė išteisti nas nusilpsta ir greičiau pasiduo- sausligė, ar džiova iki
nesenų laipaviršutinis, plačių tautos sluoks- dos augimas po 1904 metu, išga- kausko adv. A. šlakio ir kun. F. sime rašoma sekančiai: "Visuome- vadinamą "Lietuvilt
Per- da ligai.
Dieną".
buvo
beveik
nežinoma.
kų
Jei
nių nepalietęs. Susijungimas išsi- vus lietuviams atgal savo spaudą. Kemešio.
niški fondai tų lietuviškų sriovių, nai toji diena buvo apvaikščiota
Šitos keturios sveikatos nu-to- dabar džiova Lietuvoj
išsiplėtojusi,
reiškęs vien lietuvių ir lenkų va- Kįlant lietuviu tautiškam susipra- Peticijos
sumanymas, be abejo- kurios turės savo atstovus Tautos lapkričio 26 d. Sulyg nutarimo, jitno priežastį- bene bus
svar- tai
Viiu-rikos
ji yra is dalies
dovų susigiminiavimu. Straipsny- timui, lenkininkai pasijuto, kad nės,
labai
yra
gražus, ir sunku su Taryboje, veiks mintyje Tautos nuo šių metų jinai turi buti ap- biausiomis.
nes dauguma, čia džioparnešta,
je nurodoma visa eilė atsitikimų,j žemė slysta iš po jų kojų ir šo- juom nesutikti. Vienok, ruošiant Tarybos
nutarimų ir patarimų, nes vaikščiojama kasmet kovo 4 d., šv. Akyliai prisižiūrėjus priešisto- va susirgę, važiuoja Lietuvon gykur
Lietuvos galiūnai
stengėsi ko atsilaikyti savo pozicijose. Pra- tokią peticiją, mums rodos, rei- tik tuomet Tautos
Taryba galės iš- Kazimiero dienoje.
rinių žmonių kiaušams, gerai iš- dytis ir ten užkrečia savo drauatskirti Lietuvą nuo Lenkijos.
sidėjo kova, kuri, kaip žinome, kalinga butų prisilaikyti kaip ga- pildyti priedermse tarpininkaujanžiūrėti j "Lietu- laikiusiems savo sudėjimą, buvo gus ir gimines.
Kaip
reikalinga
Istorinę savo apžvalgą autorius kartais baigė>i bažnytinėmis riau- lint didesnio at-argumo. Svarbiau- čio centro ir siekti savo
prakilnų vių Dieną"? Pats sumanymas yra užeita stebėtinai gerų dantų ir
Kas tik turi negerus, išpuvusius
pradeda
tryliktuoju šimtmečiu, šėmis ir net kraujo praliejimu. P- siu dalyku, suprantama,
yra tai, ti'rslą" Ta'ybos konstituciją busią geras. Aukų rinkimas
viešiems žandakaulių. Senų laikų raštu >e
kuomet lietuv ių kareiviai užpuldi- nas Gabrys pamini Assavą, Roduto sveikata negali buti ^edantis,
kad peticija atneštų lietuviams kaip galima taisyti nemažiau kaip dvie- Lietuvos reikalams, paskaitos ir
negalima rasti paminėta tokių ligų, ra; kada jis valgo, nuodai iš
jį
nėjo ir naikino Lenkiją, išsivežda- tię, Joniškį, Kurmeliavą.
galint daugiau naudos, kad jinai jų trečdalių visos Tarybos narių prakalbos, kas rengiama toje die- kaip
Pyorrhea. Peržiūrinėdami sugedusiu dantų draugo su maistu
mi su savimi tukstančius belaisSusidarius
tokioms
sąlygoms, padarytu 'kuogeresnį įspūdi. Tam dauguma, i Tarybos suvažiavimai noje, yra geras dalykas. Tą die- braižinius bei
drožinius, ar tekin- nueina pilvan: tok i s u/nui>dint.is
vių lenkų. Keturioliktame amžiu- lietuvių dvasiškija kreipėsi prie tikslui
jinai pirmoje vietoje pri- busią šaukiami kas met vasario ną įvedė chicaginis seimas, taigi tus stabus, visai neraudame naujomaistas anaiptol negali buti sveije didžiojo Lietuvos kunigaiščio popiežiaus su tam tikru memoran- valėtu būti
dipliomatiškai sustaty- mėnesyje. "Tarybos valdyba pažv-' dešinieji. Paskirta ne kokia nors vinių arba dabartinių adenoidinių
Gedimino duktė Aldona ištekėjo dumu, kuriame buvo išaiškinama
ku. O jei burnoje yra daug nuota. Reikalinga, kad jos redakciją mėta: Dr. A. K. Rutkauskas
bendra lietuviška švente, bet die- veidų, ar išvirtusių ir nenormauž Kazimiero, lenkų karaliaus su- skirtumas
tai j ie
du,
permaino chemišką
tarp abiejų tautų ir už- prižiūrėtų žmonės,
na, svarbi tiktai vienam tikėjimui. liai
kompetentiški pirm., p. J. S. Vasiliauskas
ar
dan- seilių
suaugusių
nau>. ir kaiprv kraiti atgabeno su brėžta
išpuolusių
veikmę, ir, maistą valgant,
sąlygos, kuriomis lietuviai tam dalyke, dipliomatai. Tas, mū- pirm. pad., kun. F. Kemešis
Rods, butų buvę galima paskirti tų. Todėl dabartinis burnos, no- seilės
savimi 24,000 lenkų belaisvių, kunegali burn »je normalai
butų apsaugoti nuo kaimynų len- sų nuomone, nesunku butų sutai- sek r.
kitą dieną, kuri butų paranki kiek- sies, gerklės, plaučių ir kitų žmo- maisto virškinti.
riuo- paliuosavo jos tėvas. LetieMa'stas, neprakų. Savo laiku tasai memorandu- syti. Jeigu gi panaši peticija buApie Tautos Tarybos sumany- vienam lietuviui, kaip katalikui, gaus kuno organų nesveikumas dėtas kaip reikia virškinti burno
kai matė, kad Lietuva yra
galinga mas buvo plačiai spaudoje aptar- tu netinkamai nustatyta, tai karmą buvo nemažai rašyta ir gin- taip ir nekatalikui. Kita, butų bu- turi prigulėti naujesnėmtauta, su kuria geriausia buti drau- tas.
mūsų je, kuomet nurytas pilvan,
irgi
Tarp kitko buvo prašyta, kad tai?, vieton naudos, ji galėtų atneščytasi. Principaliai su tuom suma- vę galima susitarti ir susitaikinti gyvenimo sąlygoms, kurios Ame- negali buti prideramai suvirškin
giškuose santikiuose. Lenkų noras popiežius paskirtų bešališką komi- ti lietuviams ir
lietuvių vardui tik- nymu tautininkų spauda sutiko. su kitais.
susidraugauti ir susijungti su lie- siją ištyrimui sąlygų katalikų baž- tai
rikoje yra labai nenormalėmis, tas; be tij dar, būdamas susimai^nemalonumų.
Tačiaus nebuvo sutikta su tuom
tuviais išsipildė, apsivedus didžiam
Diena",
ypač ateiviams.
"Lietuvių
kaip
jinai
su
nuodais, neduoda organi -ui
nyčioje Lietuvoje. Be*: iki šiol Va- Antra, kad peticija turėtų svarkuriuom
liekeliu,
įsteigta,
pavesta
ištikrųjų
^.eičiau
lietuviai
savo
su
yra
kunigaikščiui Jogailai lenkų Jad- tikanas perdaug klausęs lenkų ir
sumanyMęs,
ir pageidaujamo p iv
tėvynėje
reikalingo
bą, reikalinga, kad jir?ni reikštų ne mo
vykdinimas. Buvo nurodyta tuvių katalikų diena. Jinai nėra buvome pripratę prie visai kito- Tokie apsireiškimai dažnai pra
vyga 1386 m.
nepasirūpinta ištirti dalykų sto- vien Amerikos lietuviu viltis ir
sumanymo ydos, kurios gręžia pa- išimtinai lietuviška, neutrališka.
jkio gyvenimo. O cia atvykę, turi- nyksta, danti^ chirurgui sutaisius
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai turi butl pažymėti autoriaus pu
rašų ir adresu.
Pasiraš •utiejl pseu
donimais turi paduoti,. Redakcijos ži
#iai. ir savo tikrąjį vardit.
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dantis ir prašalinus
iš burn» visus nuodu- l)«-i dan-

iškirmijusius
tu

šio> šalies gyvenimu. Stai iš kur žinios, kurios informuoja jįjį te- gina
pati gamta tokioje išvaizir kila tasai au<Į taip nesmagiai nykščio gyvenimo feikiiluose. Lietu- doje,
kaip męs matome jas krauliečiantis diskontas. Antrasai gy- vos gyvenimas pastaruoju dešimt- tuvėje.
venimą
Skėčiu rankenos yra paprastais
yra organiškai su visu mečiu keičiasi ytjn ,(smarkiai, ne
vietiniu
ir nepalikdamas, žinoma, gilios žy- medeliais, kurie išauginama taip.
gyvenimu suristas
Irauge su jttom teka tolyn. Pir- mės, visoje Lietuvos psicholiogi- kaip norima. Vartojama įvairiu
masai-gi msž-daug stovi ant vie- joje. Tos pcrkaitps. lįetuvis išeivis, paprastųjų rūšių medžiai. Skėtos, ir vis didesnis juodu skiria gyvendamas svetur, negali pasiek- čių pramonė' yra daugiausia išsiprotarpis, tamsios neaiškumo mig- ti. Iš kitos pusės, vietos sąlygos vysčiusi Prancūzijoje. Tenai iš-

ŪKANOSE.

škorbutę.

bakterijos, kurios
valdant, patenka Jeigu koksai nors
apsireiškimas
burnon, pirmiausiai u/Hiuva duopa-irodo ir pradeda atsikartoti, tai.
bel("-e iškirmijusių d" itų ir ten
k?.<l išvengus harmonijos netekimo
pasekmingai dauginasi, padaryda- ir suirutes,
reikalinga i-tirti t;isni
mos
žmogų pavojingu jam pauaujaapsireiškimas,
išnagrinėti jičiam ir kitiems, nes jis gali užsai, suprasti jojo esybė bei reikšlos pilnas.
krėsti ir kitą žmogų savo kvapu,
keičia išeivį ir vis daugiau atitomė
ir, sulyg gautųjų pasekmių,
lina nuo to, kuom jisai buvo, appilnu visokių rūšių bakterijų. Tarp
nustatyti savas atsinešimas i tą Tai pranyks tiktai tuomet, jeitaip užkrečiamųjų ligų yra džioleizdamas
tėviškę. Ačiu šiam dvidalyką. užbriežti aiškiai savo pasiel- gu viešasai gyvenimas pakeis clava ir kitos.
veikimui, išeivis ytin nutolgimo, arba, kitaip sakant, taktikos bartiniąją poziciją ir savo šakni- gubam
sta nuo savo gimtinės gyvenimo.
Reikia patėmyti, kad žmogus, linija. Tai yra viena pirmutinių mis
susijungs su tikruoju gyveni- Nesusirišdamas su savo naujomis
kuriomis
pas kurį burnoje yra pilna bakte- taisyklių,
privalo vado- mu. Pinnas žingsnis tame atvejyneprisitaikydamas
rijų ir nuodų, pats gali buti .-vei- vauti žmogus -avo gyvenime. Dar je bus padarytas, kuomet bus vie- aplinkybėmis,
I
išeivio gyvenimas galop
I>rie
jų,
reikia
daboti
tos
turėdamas
ku.
tvirtą organizmą, labjau
taisyklės šai pripažinta, rods, aksiomiuė tieatsiduria vi>ai siauručiuose rūbekuris tas bakterijas apveikia, Ijot visuomenei, kuri, kaipo organizuosa, kad lietuviai, čia gyvendami.'
liuose, kuriuos patsai išeivis lasavu k *liu j's gali jomis u/krėsti tas ir painus kūnas, tos
taisyklės turi savus reikalus, kuriuos pir-1
bai aiškiai jaučia. Tie rubežiai gakurio
kitą žmogų,
organizmas yra neatbojimo pasekmėje gali turėti mon, o ne antron vieton privalo
lima praplatinti, vien Įliejant išeisilpnas ir negali tomsio.ns bakte- daug daugiau blogo, negu pavie-j statyti. Pripažinus tatai principu,
vio gyvendinau naujieji jo reikalai
nis
rijoms atsispirti.
žmogus. \ i-uomeniškas subren-j bus padarytas milžiniškas žingir paskiriant tiems reikalams tind imas tiktai tuomet
apsireiškia, snis link tikro visuomeniškumo išKalbėdamas apie burnos hygiekamą sulyg jų u svarbos vietą.
kuomet viesasai visuomeniškos vieAmerikos lietuviuose.
auklėjimo
ną, norėčiau papasakoti, kodėl yra
.j
Nesusipratimų išvengimui, reikanutės gyvenimas yra aiškiai apisvarbu užlaikyti
burną švariai,
Tasai
linga
pažymėti, kad toksai išeiviturės
dar
žingsnis
Srėžtas, kuomet to gyvenimo vavieną
[simpatiniai takai, kurie labai tinjos
nukrypimas, arba
gyvenimo
Čia
turima omeeina griežtoje linkmėje prie svarbią reikšmę.
ka visokių ligų išnešiojimui po ga
to
kvietimas
ir
nereikštų drauprie
daug kartu apkalkri-talizacijos, visų dalių paskirs-j nyje opusai
kurią, yra burnoje labai ankštai
ir pakvietimą išsu
tuom
bėtasai
ge
klausimas.
ištautėjimo
tymo, prie pilno visų vidujinių ir
susijungę su dantimis, žibikštais
Skundžiamasi ir dejuojama, kad tautėti, arba kėsinimąsi tai daišlaukinių
linijų
apibrėžimo.
Jei(ton-ibais) ir adenoidais. Jei kučia gimusioji lietuvių
Išeivis, kokiu jisai negentkartė ryti.
gu nėra tokio krjpsnio kokioje
ris iš šių organų nesveikas,
ar
niekuomet negali nusikraveikiai
būtų,
Šaltu
nors tam
ištautėja. Jeigu
tikrais
bendrais
prorytai adenoidai, ar žibikštai, ar dantu
ir
to,
bešališkai
ką išsivežė iš savo
tyti
šiais sujungtoje žmonių grupėje,
pažiūrėsime j datis, tai ir kiti negali buti sveitai
busime
gimtinės.
nenorėtų ir nesiKaip
iš jos niekuomet to- lyką,
priversti prisikais. Patirta, kad sugedu-, žibikš- nesusidarys
tai—butu
kad
jisai
stengtų
padaryti
bulas diferencijuotas kūnas; tokia pažinti,
prie dabartinių sątams, beveik visuomet galima rasko
veltus
darbas.
Visa,
jisai
galėkitaip tiesiog negali nei
be ateities, nes lygų
ti
strcptoccocus
bakteriją, kuri žmonių grupė yra
tai
sumažinti
iki
tūbuti.
atsiekti,
Viešasis
tų
gyvenimas yra
jinai turės žuti ir užleisti savo vie[>ri;- mažiausios progos gali žmolam
minimum
savo
link
poišsivežtąjį
Čia
užjurio.
eriniutą kitoms, tikruoju keliu žengian- nukreiptas
gų užkrėsti, ypatingai kūdiki, škarsio lietuvio psicholiogija yra ki- būdį, auklėjimą ir tt.
čioms grupėms.
latina, šiltine, plaučių uždegimu ir
Viešasai gyvenimas gali turėti
Jeigu męs pasiklausime savęs, tokia. Auklėjimu jin galima jskiekitomis limpamomis ligotnis. Antokio
ir
Lietuvos
savo
pinti
krypsnio didelę reikšmę. Jei
ar musų
Amerikos lietuviai eina
prigimtos]
tra vertus, esant nesveikiems adekalbos
bet
jisai
priderančiai
skaitysis su nauvisuomet
meilė,
tuom keliu, ar jie žengia prie pajisai

kvėpuojant

ar

>

...

1

.....

—

noidams, žmogus lengvai gali

gau-

žinimo

pasiliks

ir amerikonu.

Turėdamas jais ateivio reikalais,

Į

ims

juos aty-

savęs,
aplinkybių,
uždegimą, nes limpados centran, tuom ateivį pririš
vo stovio tose
ir aiš- meilės savo sieloje sutvertam Lie-j
aplinkybėse
sujungia adenoidus su
tuvas
prie
savęs, neduos jam išsprukti iš
realiame
vaizdui,
jisai
kiaus savęs ir kitų pažinimo, tai,
gy
galvos smegenimis. Užkrėsti ne*avos dvasios ir užkirs kelią išvenime
savo čionykščius
turėsime duoti nereikalus)
sveiki adenoidai užkemša nosį, ir gerai pagalvoję,
statys pirmon vieton, ims juos ar- tautėjimui. Bet jeigu viešasai išgatyvi
atsakymą.
Tsižvelgus
atypasidaro sunku per nosį kvėpuoti.
kuom
bus dar ir prikerg- čiau prie širdies, negu ką kitą. eivijos gyvenimas užmirš
Adenoidų nesveikumas la?jai daž- dingiau, galima
ti. kad nei noro prie to nesama. Tai yra daugiausia, ko galima ti-j esąs, tai nežiūrint jokiu šaukinai atsiliepia j girdėjimo organus
mu nei raginimu sugnšti atgal, jiKai-kurie klausimai yra paties gy- kėtis iš čia gimusios lietuvių jauir
dažnai
girdėjimą pagadina.
sai ateivio nepajiegs sulaikyti prie
venimo statomi prieš Amerikos lie- nuomenės. Nežiūrint to, reikia žiu-Į
Adenoidai taipogi veikia j veidą.
ir pavyktų išeibu- rėti i pirmos čia gimusio* gent- savęs. (ialop jei
Jie dažnai padaro žmogaus veido tuvių visuomenę, reikalaujama
vis tokiu budu Į>rie savęs sulaikykartės ištautėjimą, dažnai
no ir griežto Į juos atsakymo, teui
visiš-į
kaulus
žando, nosies, dantų,
IŠ dviejų nelaimių sveikas ti. tai klaida bus atkeršinta sekanažuot išgirdus gyvenimo bal- ką.
čiaus,
sudaru
tokiu
bud
nenormaliais,
protas visuomet pasirenka mažes- čioje gentkartėje.
kydami veidą. Turėdamas blogus są, perskaičius gyvenimo padėtą- niąja. Tos mažesnės nelaimės
ir
labai
davus
pa-Į Tari ypač privalu butų žinoti
j ji taip
adenoidus, žmogus visuomet kvė- jį klausimą
si rinkimas gali buti pasiektas tik- tiems, kurie vadovauja išeivijos
užpuoja per burną, ir jo dantįs \ i- reikalingą atsaką, stengiamasi
tai viešojo gyvenimo atkreipimu j gyvenimu. Nuo to, kaip jie pair
kuodručiaus
užsikimšti
ausįs
suomet yra silpni. Turint nesveičionyksčias sąlygas ir didesniu kieips luotą, priklausys tolimesnis
kus dantis, o prie to dar blogus merkti.
jomis rupinimusi. Tuomet čia gi- išeivių likimas. Vadų pa 1a ryto j i
adenoidus ir žibikštus, negalima ti- j Kari tai nėra tuščiažodžiavimas,
lietuviai nesijaus svetimais vie- k landa, jei nebus laiku atitaisyta,
is to, jog Amerikos lietuviai, mę
kėtis buti sveiku. Toksai žmogus matyt
šajame lietuvių gyvenime; turėda- čia pat prie durų stos savo palabai lengvai gauna visokias ligas, nežiūrint i pasiskirstymą j tam
mi
savus reikalus jame, juoni Įdo- sekmėmis. Amerikos lietuvių vietikras srioves ir smarkiausią tarpypatingai džiovą.
maus
ir nebėgs pas amerikonus, šoji valtis buvo iki šiolei iriama
sriovinę kovą ir kartais labai sunkad
dabar matome.
lišitos
kaip sykis ton klaidingon lirikmėn.
Kaip augščiau minėta,
kiai sugaudomas idėjas ir didelia- kaip
Klaidos
ir
pasekmes mę» girdime
burnos, nosies
gos,
gerktės, me rūke paskendusius principus, Bet apart to, toksai vairo nunuolatiniuose
skunduose
dėlei
plėtojasi dėl neišvėdinamų, dar
kreipimas
turėtų didelę svarbą vi-Į
neapčiuopia pamato, ant kuvaliodulkiu pilny ir nešvarių svetainių,
ištautėjimo.
išeivių
Lietuvių
sam gyvenimui, nes
žymiai pagirio jie visi stovi, dar aiškiai nemokyklų, gyvenamųjų ir tam palintu ir išplatintų dabartinę siau- je yra tai atitaisyti.
R.
Meškas.
našių vietų, nuo nepritaikyto ir žino, kas ir kur jie yra. Retas ku- rutę jojo vagą. Šisai tvirtinimas
netinkamai pataisyto valgio. Pa- ris net protaująs lietuvis atsa- labai
lengva suprasti. Atsikreipę P. S. Šisai straipsnis buvo patartina ypatingai mums, gyvenukys j klausimą, kuom jisai Ame- dabar j Rytus, Amerikos lietuviai ruoštas dar prieš 'karę ir kalba
siems
Lietuvoje, laikytis tokių rikoje yra: ateiviu, kurisai atvyko visgfi nėra tuose rytuose. Gyveni- abelnai apie Amerikos lietuvių gymas tenai eina savo vaga, tačiaus'.
pat valgių, prie kokių esame is cia tiktai tūlam
venimą. Dabartinis išimtinas dalaikui, kad vėliaus
mažens pripratę; vadinas, valgyti
lietuvis išeivis mato jjjj
tokiu,
j lykų stovis straipsnyje neliečiamas.
vel sugrįžus savo gimtinėn, ar
daugiaus viralo, o mažiaus mėsos, [
kaip paliko savo iškeliavimo me-į Tą paaiškinu, kad nekiltų nesusidaug juodos duonos, sviesto bei žmogum, kurisai, įžengdamas šion tu. Tąjj vaizdą mažai perkeičia tos
pratimų dėlei straipsnyje išdėsbulvių, daug pieno, kiaušinių ir šalin, pasiryžo čia gyventi ir čia nepilnos ir paviršinės ateinančios j tytų principų.
R. M.
gerti apščiai vandens. Amerikoje t\erti savo likimą? Šisai klausimūsų daugelis valgo perdaug mėmas—išdaMes, rasi, ivčia palaikosos
ir, gal but, perdaug geriame mas
yra pamatas, ant kurio susvaiginančių gėralų. Kunui tin- sikrovė vi>i kiti neaiškumai; jisai
ti

smegenų
tiniai takai

savo

sa-

—

—

—

—

kamiausias gėrimas
duo. l'.e to,

reikia

vra

tyras

van-

iki valiai fiziš-

i

šaltinis,

yra

j viską

kurio pakilę rukai

iš

apklojo

nepramatoma skrais-

išsimankštyti atvirame ore ir
te, Įnešė gyveniman painumą, sunužlaikyti hygieniškai burną, maz- jkiai atmezgamu mazgu sunėrė sangoti dantis, gerklę ir nosį.
$65. Kaip ilgai gali išbūti vantikiu-? ir falšyvumo notą inešė j
daiktas
denyje
n'.supudomas?
Kas rytas atsikėlus, praūžiant kai-kuriuos apsireiškimus.
Daiktai,
taip
sakant,
patįs per
Prisižiūrėkime gyveniman. vieburną, nereikia pamiršti ir bursave susinaikina dvejopu budu:
nos vidaus: reikia išplauti gerklę,
tan gyveniman, kurisai jie arba
šąjin,
supusta, arba sudega

kai

|

—

ypatingai dantis. Visuo- ap-i reiškia laikraščiuose, susirinkikvėpuoti per nosį, o ne muose, prakalbose ir tt.—ir mesper burną, šitas paprotys kvėpuo- kime žvilgsnį paskui Į privatinį gyti per burną labai kenkia žmo- venimą,
į tą gyvenimą, kuriuom
ir

nosį
met

reikia

—

sveikatai,

gaus

ypatingai

plau-

čiams.

tie.

Vakare reikia eiti
lint anksčiau,
tinai

reikia

gamojo

o

gulti

kiek ga-

pirma gulimo
dantis.

išplauti

kambar:o

butu

švarumą.
taip

męs

ir

smui-

pirmąjį

"viešajame" gyvenime.

iangas privalo

visą nktį, nežiūrint,
lauke šaltis. Taip pat

kad kiekvienas

veda

ką
aname

net

didelis kontrastas bus paMie- stebėtas, kokiu diskordu, kokia kakofonija atsilieps tie du gyveni-

nereikia užmiršti ir apie viso kuno

Ir

ką

pavieniai lietuviai,

bū- K'»ki-

buti atdaras
kt>ks

gyvena

prieiname prie

paviršium apsipažinęs

to,

buti bent

privalo
su

hygienos

mu,

kuriuodu

kito

turėtų

dapildymu,
tikrųjų yra tarp

bet

buti vienas
kuriuodu i.š-

ir

diena

ir

laikraščių—gyvenimas

persisvėręs

anapus

jūrių,

yra
kartu

links tąs tenai ir norįs stovėti Cia

principais. Hygieniškai užsilaikant,
ir tuom pačiu pastatęs save nenamažiaus bus gerklės ligų, krioklių
tūraliu, keistan padej itr.an; antra(difteritų), skarlatinų, šiltinių;
sai gyvenimas, kuri užtiksime milmažiau adenoidų,
mažiau dantų
žiniškoje lietuvių grintelių dauguskaudėjimų ir mažiau džiovos.
moje. yra tvirtomis kojomis čia
Apskritai imam, butume sveiatsistojęs, gilai šaknimis j-irausęs
kesniais iš
visų pusių. O kūnam

iš musų sveikata nėra

brangi?

i

čionvkščia
dina ir neatmezgainu
J
o

savo

reikalų

rodė.
Telegramo teisingureikštų, kad vokiečiai užėmė
kai auga,
ne vien Suvalkiją, bet
jau yra ir
kalias apie užmušinėjimus, di- gan gilia.' Kauno gubernijoje.
džiausius žiaurumus, pripranta
Šioj i žinia tačiaus yra privaprie jų. Vaiko sielo e pasilieka ti ška ir j jos teisingumą reikia
ant visados girdėtųjų kalbų pėd- žiūrėti labai
atsargiai.
sakas. Žmoniškumas, švelnumas
KARĖS PASEKMĖS
jau neišbujos tokiu skaisčiu žieti-i žemės plotai yra pavesti au- du, kaip kad
galėtų išbujoti, iuSUVALKIJOJ.
ginimui medžių, iš kurių paskui gu kūdikis butų šalimais praėjęs
Delegatas Yaršavi.» centralio
daroma rankenos skėčiams. Įtai- pro kalbas apie karę.
syta toki pat daržai, kaip ir čicKarės įtaka į vaikus yra tie- piliečių komiteto Stanisla\v Staniszewski sugrįžo Yaršavon iš
piniams medeliams auginti.
.-iog pragaištinga.
Suvalkų gubernijos ir pagarsino
Medeliai skėčiams yra sodinalaikraštyj Kurjer \Yars/.awski
mi ir auginami, kaip čiepai. l'irKLAUSIMAI.
atskaitą savo tyrinėjimų karės
mo
meto pabaigoje jaunas me569. Iš kur paeina lietus, ?
Komiteto
delis yra žemai prie šaknų nu570. Kaip geriau dirbti: sėdint, pasekmių Suvalkijoj.
iš
delegatas
ar
stovint?
.-ako,
jog
visų karės
pjaunamas. Tuomet iš Šonų praapimtų
deda augti atžalos. Apatinės atLenkijos gubernijų, dau571. Kaip gali liga visai pergiausiai
ir
nukentėjo Suvalkija. Nėmainyti žmogaus budą?
žalų šakos yra nupjaunamos,
ra ten
nėra kaimo, kur
Kodėl
pavieto,
dulkės
tiktai
572.
paliekama
yra pavolapų kepurė atnebūtų matyt karės pasekmių.
žalos viršūnėje. Tuomet medžių jingos sveikatai?
prižiūrėtojai pradeda savo dar- (Atsakymai bus kitam numeryj) Suvalkų pavietyj nukentėjo valsčiai: Andrzeje\vo ir ten vienas
bą. Jie lanko, išsukinėja jaunukaimas tapo išnaikintas, 43 kaites atžalas Į tokias formas, kokių
KIBIRKŠTIS.
miečiai neteko pastogės ir maisto.
norim'..
Suprantama, visa tai
O-jazau! Dar vienas stebuk- \Yitainio valsčiuje 16 kaimų išdaroma su atsargumu, kad atžalos nebūtų sužeistos ir nenu- lingas klinikas ir institutas, kuris naikinta ir 307 žmonės nukentėnuo visų priepuolių. "Kova"
jo. \Yolka valsčiuje 32 kaimai
džiūtų. Priduotoje jai formoje gydo
j
išnaikinti, nukentėjo 2.543 valatžala auga ir sutvirtėja Į stiprų taip j garsina:
medelį, kulisai yra jau gatava "Visoms visuomenės ligonis p a- sčionjs. Iluta valsčiuje išnaiskėčiui rankena.
Kartais tam salinti yra vienintelis pasekmingas kinta 6 kaimai, o nukentėjo 307
socializmas".
kaimiečiai; Jilenevo valsčiuje ištikrų prietaisų pagelba iš šių me- vaistas
Šiur, tai stebuklingas vaistas, naikinta 8 kaimai, o nukentėjudelių išauginama rituliai, keturkampiai ir kitokios įvairios fi- kuris ir Colins'o Institutą bytina. sių yra 517; Zaboryški valsčiuje
išnaikinta 3 kaimai, o nukentėjo
gūros.
kad
Matau,
sv. Petro ir
reikia
Šių medelių išauginimui
Povy- 1; valsčioinių; Kadariški valsčiulo
dr-stė
iš
Kuomet
medelis
III.
sako je išnaikinta 6 kaimai, o nuken\\restville,
trijų metų.
jau
užtektinai išaugo, tai jisai nu- taip: "Patėmiję, kad Lietuvoje ęėjo 33 valsčionįs; Koniechor
pjaunama, džiovinama, ir pasiun- yra aukos, -kiriainos klioštoriaius, valsčiuje išnaikinta 10 kaimų, o
čiama skėčių dirbėjui, kurisai nu- norime atkreipti Amerikos lietuviu nukentėjo 477 valsčionįs; Kurow
paliruoja ir padaro jj skėčio da- domą, kad ir mušu aukauti pi- valsčiuje išnaikinta 34 kaimai, o
lim.
nukentėjo 1,517 kaimiečių; Przenigai neptektų tenai
mai

didesniame

laipsnyje. \ a i
girdėdami nuolatines

>iul

mai

—

"

Šventas Petras galėtu su ramia rost valsčiuje išnaikinta 2 kaisąžine dangaus raktais >uskaldyti mai, o nukentėjo 482 valsčionįs;
dide- tai
draugystei galvas už toki me- Pa\vlo\vka valsčiuje išnaikinta
24 krimai, nukentėjo 1,586 žmoFran- lagingą ir

Tie medeliai užima didelius žeplotus ir trečiame savo au-

mės

gimo mete išrodo į tankia,
lę skėčių rankenų girią.
euzijoje kasmet "nušienaujama"
Ačiu
daugybės šių rankenų.

netikusj įtarima.

nės:

Scr\vy valsčiuje išnaikinta
kaimai,
nukentėjo 48 žmonės;
Progresa>! '"Naujienose" patėnuolatiniam
sodinimui, stokos inijau ant vieno
Filipowo valsčiuje išnaikinta 6
didelėmis
puslapio
šiuose medeliuose nesijaučia.
kaimai, o nukentėjo 1,023 kaii aidėmis
Druska
su
pipirais". miečiai.
nmu
Czostkow valsčiuje 22
Dats iait! Ant kitu puslapiu ne567. Kame yra didžiųjų tyrų
kaimai išnaikinta, o nukentėjustoka lapienės, supuvusiu kiauši(pustynių) priežastis? Didžiausių yra 665. Visame gi Suvalsi lyrai randasi, kaip žinome. nių ir pusėtinai pamazgų. Turint
kų pav. išnaikinta 173 kain \
dabar druskos ir pipiru
gera 0
Afrikoje ir Azijoje. Pirmutine
nukentėjo 1,911 valsčionių šeitų tyrų priežastim yra lietaus putra... bedarbiams. Help vour- mynų (9,520
žmonių). Pastostoka.
Nesant lietaus, augme- sclf!
vaus
maitinimo reikalauja 9,480
nis neaugs, ir žemė lieka tuščia,
žmonių, gyvenimų neturi 3.355
Draugas sako, kad jis kol gytyra
žmonės, drabužių 2.235, kuro
Tą męs visi žinome. L»c t ge- vas neprisiims klerikalo vardo. Re 5>35-ma klausimas, kodėl to>e vieto- abejonės, krikščioniškas nusižemiSeinų pav. suvisi: išnaikintų
se nėra lietaus, tuom tarpu kaip nimas vra labai pagirtinas dalykas.
kaimų
yra 13, o išplėštų 16.
Be
kitose vietose, „atpenč, to lietaus Jeigu ne dabar, tai vis ant kapo
pastogės ir maisto yra 183 šeikada nors dėkinga visuomenė šiyra net labai daug?
mynos, arba 622 žmonės.
Priežastim nėra tolis nuo jū- tą cnatą atnagradvs.
Kalvarijos pav. nukentėjo 6
*

*
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*

*

*

*

*

rių.

Daugelis

daug

toliau

vietų,

stovinčių

valsčiai: Krosna, Simno, Alytaus,
turi gra.Vnijds pavojus! (iali netrukus Panemunio,
Balkunų ir Udrijos.
žų žalią papuošimą, tuom tarpu raidžiu alfabete pritrukti. Laikraš- Be
pastogės yra 131 šeimyna iš
kaip kai-kurie tyrai prieina arti čiuose matau draugiją su tokiu 642
žmonių. Mariampolės pav.
vardu: "S. L. R. K. P. B.
prie jūrių.
nukentėjo 10 valsčių ir 1,851
Didžiųjų tyrų priežastim skai- Neužilgo gal reikės vardus siek- žmogus. Iš
kitų pavietų komitoma Golfštromo sriovė, kuri te- sniais mieruot.
teto delegatas nesurinko statiska nuo Floridos pakraščių per
*
*
tišku žinių, matyt jo tyrinėta
Atlantiką prie šiaur-vakarinio
Kaizeris vėl liepė Varšavą paiabjau lenkų apgyventi pavietai.
Skandinavijos kampo. Šioji srio- imt! Kari tai toji \"aršava butu Ji^ vien
paduoda, kad Augustavo
vė, tekėdama iš šilto krašto, neša duona su sviestu!...
ir V ilkaviškio pavietai nukentėjo
šiauriuosna šiltą vandeni. Šiltas
*
*
daugiau, o Naumiesčio, pav.,
vanduo
sušildina
viršum
orą
Draugas iieško, kur pasidė-! apart paties miesto, nukentėjo
sriovės, ačiu kam, greta vande- jo
'Naujienų" ponas Ožvs Mi- mažiau.
ninės sriovės, yra ir oro sriovė.
kitonas". Neturi uoslės. Jeigu tuVisoj gi Suvalkų gub. benaŠioji šilta sriovė tačiaus nėra1 'ėtų, tai iškarto užuostu, kad
ir be maisto žmonių yra apie
mių
sausžemio sulaikoma, kaip kad
turi tukj pa- 30,000. Jų maitinimui reikia ma"Pypkių
Kapitoną-"
yra su vandens sriove. Oro srio-' ti
kvapą, kaip ir "Ožys Mikito- žiausia 90,000 rublių kas mė* esis.
vė plaukia virš Europos ir čia
na>
atsiprasant pašėnavotos 1 )ėl vargo ir bado Suvalkų guišmeta iš savęs žemyn tą daupublikos, pa vasary j bjaurvbė >mir- bernijai gresia limpančios ligos,
gybę vandens, kuris yra ęre. da...
ypač gali apsireikšti bado šiltinės
Ačiu žemės sukimuisi, oro srio*
*
nuo

jūrių,

A."I

vė

^

išpradžių plaukia rytuosna iri
RUSAI LENKIJOJ.
iškarto, kad moterių skypaskui pasuka link pietų. Sriovė Matyt
rių laikraštyj "Amerikos Lietuvis"
Skaitytojai žino, kad karės pragy- pasidaro sausa. Prie ekvatoriaus'
veda moteri>
bent savo skaityvūnai, medžiai ir k., gyvenę prieš oras,
kol vokiečiai savo pajiegas
tai
džioj,
vėl
suprieš
atvėsęs,
daugelį tūkstančių metų. jie pa- šįla, tačiaus vandens jame jau tojas pamokina kaip sriubos virti >tatė prieš franetizus, norėdami
prastai randama gilesniuose že- nėra. Šisai sausas oras pereina ir kitu naudingu dalyku. Kiti laik- juo- pirma įveikti, o pa.-kui ma(žinoma, labai išlengvo). Supu- mės sluogsniuose.
sčiai, turinti tą skyrių, gerai pa- nė jas siųsti prieš Rusiją, jos
per Turkestaną, Arabiją ir Afriį darytu nuo "Am. Lietuvio" pasivimą gamina tam tikri maži,
Bet lygiai gali ilgai užsilaikyti ką, kame yra dideli
kariumenė, rusų
generolo Rentyrai.
mikroskopiški, akim nematomi daiktai ir
mokinę.
ne
Golfštromo sriovė,
neknmpfo vedama, lengvai Įsijūrių gelmėse. Daik- Jeigu
*
H:
gyvūnėliai. Sudegimo gi prie- tas.
veržė j Prusus ir lindo vis togulįs vandenyje negilioje vie- oras butų kitokiose aplinkybėse, ir
žastim yra gazas oxygenas, kutoje, kur prie jojo lengvai pri- rasi, kiton linkmėn pustų ir tuo- Pavasaryje, sulyg gamtiškų įsta- liau. o vokiečiai traukėsi atgal
risai sudaro ir dalį mūsų kvėvisi gyvuliai "šeriasi" 1 Ju- prieš skaitlingesnę rusų karilieina oras ir kur jaučiasi
tempe- met gal nebūtų tų tyrų, kuriuos tymu,
puojamo oro. Tasai gazas susi- ratūros
tu neblogai, kad ir musų laikrašdabar
turime.
laiku
Tokiu
šilatmainos,
menę, bet prie Tannenbergo atgreitu
budu,
vienija su daikto dalelėmis ir pa- yra sunaikinamas.
Bet giliose tas Golfštromo vanduo skaitoma tiniams keikimams nors ši pava- ; įrėmė, ru»us baisiai sumušė ir
verčia jas j anglis, suaglina, kaip
sari liežiuvis .Šiek-tiek nusišertu. greitai juos ne tik iš Pp.hu išvietose, kuomet kokis daiktas, tyrų priežastim.
sakoma. Žodis "sudegimas" čia
*
*
vandens sunkumo baisiai suvijo, bet pats įsiveržė Lietuvon
□SD
reikia suprasti ne toje prasmėje,
Gavėnia! Ne tik pilvą, bet ir ir Lenkijon, iš kur ir iki šiolei
568. Kokią įtaką daro kare j
spaustas, guli vis vienose ir tose
kaip jisai paprastai vartojama, pačiose
-iisu vadovas neįstengia vokiečiu
sąlygose, jisai gali išlikti vaikus? Kūdikystės amžius yra iiežiuvį verta pažeboti.
t. y. kad pasirodo liepsna, durnai
labai ilgus laikus, ištisus tūk- laiku, kuomet įspūdžiai j žmoJh rgis Sp 11 rgis. J išvyti.
Kodėl taip yra?
Visi
ir 1.1.
Augščiaus minėtos rūšies stančius
gaus omenį daro didžiausią Įtaką
kad Rusija gali daugiau
žino,
metų.
juk
sudegimas eina labai lėtai, tęsiair palieka giliausią
1
žymę, kuri
kareivių pastatyti negu Vokietija
si ilgus laikus ir akim neužtėdidesniame
ar mažesniame
E X T R A !
ir Austrija. Gal Rusija išsyk j
laip
Kur
566.
medinės
skėauga
mijamas. Tai yra labai lėtas
vietas neįstengė sučių rankenos? Nuėję krautuvėn snyjc paprastai pasilieka visam
Leidžiant
daikto sunaikinimas.
laikraštį spaudon reikalingas
amžiui.
tikslu
traukti
tiek
savo kareiviu, k- !:
Auklėjimo
yra ;.,aiua žinia
apie sekančio turi
Suprantama, jeigu kur nors nusipirkti skėti (rt&tsargį, p?«*atokiomis
apstatyti
vokiečiu
įveikimui?
reikia
kūdikį
aplinnio telegramą:
nėra
arba
kur
tie soną), męs dažnai stebiamės, kooxygeno
kurios
kybėmis.
štabas
teiktų
gerus,
ku
Vokiečių
apskaito rusų
biulu iškraipomos, išlenkiamaži pūdantieji gyvūnėliai nenaudingus įspudžius. Tie įspū- "Berlin. per Amsterdamą, va kariumenę.
l>inus<
Lenkijoj
prieina, tenai daiktas gali išbūti mos ir išsukinėjamos medinės džiai sudaro kūdikio
vienomėnesiui
ir
sausio
sielą
sario
d.
gruodžio
17
čiela? ir sveikas labai ilgą laiką. skėčių rankenos. Mums rodosi,
Telegramas iš Kara
kiu ar kitokiu budu, ir iš kūdiliaučiaus į laikraštį Local Anzei uit 1.800,000. prieš kurią vokieTokiu vietų tačiaus yra labai kad tas, kuris taip padarė, ištikkio išauga tokis arba kitokia
ger sako, kad vokiečiu kariumc čiai ir austrai galėjo vien pusę to
mažai. Beveik visur užtinkama rųjų turi huti labai geru "meisžmogus.
teriu.''
ne
\ ienas arba kitas
pasiekė didžiąją rusu tvirtovę ikaitliaus pastatyti, bet rusai !•;
Męs stebiamės ir gėriminėtųjų dvieKarė abelnai turi blogą įtaką
Mikesnin priešu pajiegų iš Lenmės
ir visiškai ją apsupo."
t<>
"meisterio"
Kauną
jų naikinimo veiksnių.
gabumu. Tažmones.
11 f>s
Į
Jinai
pripratina
j
čiaus
išvyti neįstengė, ir iki ::
kijos
mo<Kartais
veikia
daugumoje atsitikimų
oxvgenas
žiaurumo,
šis
teiprie
•uio jų
kraujo, žudymo, Jeigu
telegramas butų
Letikijos išvalyti nedali,
tokiose aplinkybėse, kad jisai vi<ai nei nežinome, kad tuom neužmuša švelnesnius jausmu:*, su- singas. tai vokiečių įsiveržima nors ir
priešai rusų įveikti ne
tiktai suanglina kokį nors daiktą,
paprastu "meisteriu" yra pati taikina
Lietuvon butų daug gali.
žmogaus
žmonišir karė apsitube
Todėl
,-ieloje
Didžiojon
jojo nesunaikindamas. Taip, kai- gamta. Skėčių rankenas iraukumą. Ta pati įtaka daroma i >marke-nis, negu visos žitii«iki
j/.iuoja Lenkijos naikinimu.
kada užtinkama čieli daiktai iš
labai senų laikų. Užtinkama

—

1

,

savęs

naktim, dviemi diametraliai priešingais poliais! Pirmasai—susirin-

kimų

mažjjt kūdikį, tiktai nesulygina-

mazgu

susirišęs

su

>m'

1

1

Dabar rusai [>ri".š angarus ir 408 didelius mušius, o jų skaitvokiečius sutraukę 2/00,000 k.T- liujc l)l,v'» 49 niyšlai, kuriunsę
Iciviit. bet ir su tomis pajtego- pne-ai turėjo po daugiau kaifj
ini? neįstengia T-enkiją nuo prie- po 110,000 kareiviu.
mį išvalyti; nors <lali> rusų kaDidžiausia-, muši.- nuo 1813 m.
riumenės ir f^iver/ė i Prusus ir iki
T905 m. buvo prie Mugdeno,
i Austriją, bet vis nežinia, ar Taikc
Rusijos .su Japonija karės,
gali- t oti pastoviai užsilaikyti, f c 11 stovėjo 314,000 japonu prie-

paselpos išradėjui
bankicriaus

paskui

Francu/įjos

kitą Nobelio
dūmini paraką, i>«metė

nuo

Po re i re.

Paryžiau? privalėtų prisiųsti

Kada
valdžia

gi sirinkimai).

savo

at-

išradimą—beperkeitė savo

R

atstovus

Nominacijos.

su-

Sekančios savaitės
vasario 23 d., bus
Clii-]
ir Aut. Fondo čagos ir C c* >k
pavieto

utarninkc,

^

valdmyiku
ęincagoje valdyba. nominacijos (primaries). Tarp ki-

Užkimimas, kokliušas, smaugulys, orinių
triubelių uždegimas, .šaltis ir kosulyg
gan greitai pasiduoda gydymo įtekmei

lu, bus nominuojamas kandidatas
Ž2 lįp. nariams. ŠĮ ne- Į majorus. .Svarbiausiais majoro
panijas ir pats nuo kompanijos dėldienj, vasario 21 d., bus mėnesi- kandidatūros j
ieškotojais yra seį vedinio atsisakys, gyveno mieste nis I. M. D. 22-ros
susi- nasai majoras Uarrison, S\veit/.er
kuopos
nors
priešų pajiegos yra ma- 310.000 ru-u. Japonai mušyj nu- Sau R'-imo, kur ir pasimirė iH(>6
rinkimas "Aušroj svetainėje, 314(> (abu
ant
demokratu
tikieto),
žesnės.
•udė 41.000 kareiviu, arba 13'// metuos.
So. Ualstcd st. Pradžia 1 vai. po Thomp>on (ant republikoniško tilaikraštis
"Kusvisu
Rusų aficierų
dinamitas yra t;ii svarbiausias
nuts\j dalyvavusių, rusai
Nariai yra nuoširdžiai už- kieto) ir Olson (ant maišyto tiskyj Tnvalid" taip aiškina rusų gi nužudė 9K500, arba 31 "1 vi- Nobelio išradimas: jis perkeitė piet.
kviečiami
atsilankyti ir atsiveseti kieto)nuveiktos karės menkumą. Laik- sli jų kareiviu.
ne
tik kariu vedimo l>udą, bet
kandidatus prisirašymui kuopon.
raštis .•-ako, jog tnilioninė armija,
.Mumj prie Leipzigo 1813 m. rad.» pritaikymą kasyklose, prie
T. M. I). 22 k-p. valdyba.
Pakelini bedarbiams. Kad pagelmanevravimam*. reikalauja ir at- prii-š
175,000 Napoleono karei- triobų statymo, kelių vedfmo,
bėjus bedarbiams (
sakančio ruimo, kad

galėtų

sa- viu

stovėjo

325,000

susijungusi

priešakinę liniją atsakančiai jo priešu. Susijungė talkininkai
sunaudoti, ji reikalauja užtek nužudė 80,<xx) kareivių, arba
tinai 1 latau- tn.tito gynimui >a- 24.3'. vi>ų
jų pajiegų, franeuzai

vo

laboratorijas Į akcijonierių kom-|

hieagoje,

tuneliu dirbimo ir 1.1.

Mirus

Nobeliui,"jo

testamente

rado u/.ra.šą 50 miliniui trankų
dovanoms svarbiausiems darbivo s-usinešimų.
Milioninė aitiii- gi nužudė (>0.000, arba
34.3%. ninkams visokiose mokslo šakoja, kr.ri nori kitą, kad ir -ili» Mušis tesėsi «K i dieni. 1'žmtiŠ- se ir literatams. Fondas tas turi
nesu v, ap-įausti. turi
turėti pa- ta čia 17
generolų, o tame ir ji sutverusio Nobelio vardą; dokaktinai geležinkelių, kad sttvanos
iš nuošimčių to fondo
Juozas PoniatONvsk'i.
fpėti pergabenti kareivius i rei- Tremia- didžiausias mušis bu
dalinamos kasinėtai Švedijos ir
kalinga karėj medžiagą i reika- prie Koenigsgraetz,
aus^

karėj

vieta- pergabenti, tuom trų su
ling.prusai- 1866 metuose. Čia
tarpti "usijai uvk-ta tink/mų stovėjo priešai* maž-daug lygios
geležinkelių: priešas turi juos i pajiegos, Prusai turėjo 220,000,
\ i -11
krastus, Rusiios gi geležin- 0 austrai 215.000. Žuvo gi 0,200,

T. M. P.

Norvegijos mokslų akademijų.
LENKIŠKAS AMBASADORIUS AMERIKOJ.

žinkelių.

LENKAI

LIUOSNORIAT

FRANCUZIJOJ
l)ė! tvėrimo lenku liuosnorių
pulku I ;raneuzij«>j, ■uidrutinuruii
uann-zų iariumenės. tarp lenku
ki!<» toki jau vaidai, kaip ir dėlti>, su kuom lenkai privalo laikytis su Rusija, ar su Vokietija ir Austrija. Tverti lenkų
liuosnorių dalis Prancūzijoj pakvietė ir Amerikos lenkus pa-

garsėję lenkai, tarp kurių buvo
pagarsėjęs muzikas Padereuski. Tuoni tarpu laikraštyj \\ iair

doniošci Polski. pasirodė straipsnis. kuris užtikrina, jog parašai
jo telegramų kviečiančiu lenkus
tverti lenkų liuosnorių pulkus

Prancūzijoj padėti

be

pasirašu-

š»ų p) juom žinios; parašai tie
buk padėti vien priviliojimui lenkti ir tai buk prisirašė
nedaugiau
šimto ir iš tų daugeli- pasitraukė.
Tuom tarpu arti liuosnorių organizatorių ir pakvietusių lenkus
rašytus stovintis Dr. Boleslavv
Motz užtikrina, kad telegramas
kviečiantis lenkus rašytis buvo
tikrai pasirašu>ių po juom lenkų
veikėjų surengtas, ir tas komitetą; yra Prancūzijoj ir dabar,
susideda iš tų pačių lenkų veikėjų. kurie po pakvietimu pasirašė; telegramą pa-iuntė tepliorius Styka, kuris i
pakvietusių
komitetą nei nepriguli, tai jam
snklastuoti telegramą ir reikalo

RAŠTAI.

•

13 buvo naminės karės.

16 šimtkarės
mety) turėjo 85
metus, iš
buvo
vedamos
jų 44
svetur, o
8 namie,
r7 šimtmetvj buvo 69
karės metai, is jų 52 buvo veda18 šimtmetyj buvo
mos svetur.
58 karės metai. 19 šimtmetyj
išpradžių 15 metų traukėsi Napoleono karės; pankui ėjo liepos
mėnesyj kilusi revoliucija, karė

S. L. A. 38

Lietuvos l'kininko

JUOKELIAI.

Mokytojas nuvedė būrelį vaikų
j nnuejų, kad supažindinus vaikus
su senu
gadynių gyvuliais. Kada
Kazelis sugrįžo namon vakare, tėvas jo užklausė:
—

Na, Kazeli,

kur

šiądien

bu-

vai

visą popietį?
O, tėveli, mokytojas buvo
nuvedęs mus j numirėlių cirką.
—

GASP.-WAR.X1 K A TRIL TĖ.
Motina vis mokino mažą Katriutę, kad nereikią išmesti jokį

—

VIETINES MOS,

žų darbą.

A m n ras.

Moteris uždusus
ir greit j ašakoj o

ją

jos
Lietuviu

Regai Kliubo inkaras.
Praeitą subatvakarj, vasario 13 d.,
Mieldažio svetainėje Lietuvių Regai Kliubas parengė vakarą

vyras

\ jau antra
prapuolė.
—

—

Ar

25 ir 50 centai.

nuo kosuHo
jums pronežti, kad Scveros
Pluulių bakamas yra atsakanti gyduolė nuo kosulio.
Tris sykiui* toji
gyduolė pagelbėjo maro vaikus nuo
kosulio ir ui tat rekomenduoju
visiems, kuriems reikia gerų vaistų."
Km. Matejovez, 110x41,
C'omly, O.

Atsitikime šalčio

"Noriu

Nemėginote

arba
par&alus, norime primint'
kad Severos Cold and Grip Ti
blcts (Severos Plotkel^s nuo Gripo ir FerSallmo) iymini prigelbsti Sovero.M Plaučių Hulsamo vei-

kimui.

PlotKelSs

kaituoja .25

centus.

Severas Tab-Lax-

Tatai yra puiki gyduole kaip saikams,
tai]) ir nuaugusioms.

Liuosuotojąf
Kažt.

10 ir 25

c.

Scveros Preparatai parsiduoda beveik kiekvienoje
aptiekojo. Būtinai reikalaukite Severos išdirbtų vaistų ir neimkite
jokių užvaduotojų.

PINIGŲ SIUNTIMAS.
Kurie dabar siuntė pinigus Į
Lietuvą-Rusiją
szewskio Banką, jau gavo laiškus nuo savo

kad

jūsų siųsti pinigai gerai nueitų,

tai

pinigus priėmė.
Kurie norite, kad
per

Paieškojimas.
Pajieškau trijų draugų: Petras Gavienas pirmiau gyveno 1209 Pacific
ave.. Tacoma, Wash.
Mikolas Garmus, keli metai atgal gyveno po no.
4945 Justine st., Chieago, IU.
Z.
Mažeikis pirmiau gyveno Chicagoje,
praeitą metą išvažiavo j Calil'ornia ar
į Texas. Turėdamas svarbų reikalą j
viršminėtas ypatas, meldžiu jei kas
žinotumėte kur jie randasi, suteikti
man jų antrašus.
Arba jus patĮs malonėkite atsišaukti sekančiu antrašu:
M r. I. Nausiedas,
917 \V. 33rd st.,
Chieago, 111.

už

ką

busiu

BANKA,
Chicago, III.

Pat siduoda. -mėsinyčia ir grosernė
Thomaston, Conn., apgyventoje vieta

je: yra viscre vigados ir mašinos dii*

birnut

visokiu

dešrų.

Parduodu šitą pelningą biznį, ne!
turiu kitą ir negaliu abiejų
biznitj
tinkamai apžiūrėti. Kaina žema. Ne
tintieji arčiau sužinot, atsišaukiu
Peter Rimkus,
682 N. Riverside st.,
Waterbury, Conn.
Parsiduoda:—visa arba viena pus3
moterišku rubu išdirbimo
kriaučių -apos. Įkurta ir gerai eina biznis. Turi buti siuvėjas (kriaučius) ir ;-erai
mokantis kirpimą ir primieravimą,
toks gali įstoti j šitą biznį su maža
suma pinigu arba mažą dali casli įnešti, o kitą ant lengvo išmokėjimo iŠ
biznio uždarbio. Adresuok per laišku

Pajieškau savo pažįstamos Bronistiktai.
lavos Petraučiutės, kurią pažinau Liepojuje. Girdėjau gyvena Chicago, 111. 154 W.
Jos pačios, ar kas ją žino, meldžiu
duot man žinią, nes aš turiu svarbų

reikalą,

01-

pėr A.
giminių,

A. OLSZEVVSKIO
3252 So. Halstcd St.,

vakaras.
Praeitą nedėldienį M. Mieldažio
CIRKAS.
salėje atsibuvo vakaru- L. U. Dr-

jos. Statyta scenoje "Bc Šulo".
\ aidino Al. Dr-jos 28 kp. Dramatiško Skyriaus artistai.
Taipgi
buvo prakalba, dekiianiacijos, duetas ir dialiogas. Vaidinimas nusisekė gerai šiems vaidintojams:
Balsevičiui (Doliebos rolėje), plei A. I Įkaitei (Sofijos rolėje),
p-lei J. Tapiušauskaitd (Marės
rolėje), p. |į Kajninskui (fabriko
savininko relėje). ir p-lei J. Valatkaitei (JuAfs, tfirnaitės, rolėje).
P-nas S. Bicžis kalbėjo apie reikalingumą priklausyti prie pašelpi-

peršalimo paeinančius

Atsakanti gyduole

siųskite

dr-jos

nuo

Kaštuoja

vakarą. tai. Darbdaviai prielankiai sutiko
milžinišsj sumanymą.
Pranešama, kad
kas, ir dėlei ilgumo negalima budaugelyje vietų, priimant darban,
vo jojo pabaigti. Programas susipirmenybė yra suteikiama tiems,
dėjo iš dainų, dekliamaeijų ir pra- kurie turi tikietus.
Neturintieji tikalbos. Nors oras buvo nekokis,

Buvęs.

įvairius

nesmagumus.

122 kuopa turėjo
savo
Programas buvo tiesiog

—

l ieči.-.is, suskleda i- dešimti karnei visuomenei buvo beveik sutu ilidesnio skaitliaus.
Mėginta visu nežinoma, nor- ]>rie experipan.'šius tverti ir Prusuose. bet mentų ne viena laboratorija išlena-tsek-; mėginama tverti ir lėkė Į padanges. Tik nuo 1866
Rusijoj, y* ir čia eina sunkiai; metu, kuomet gabenanti- dinaPaskutinis priminimas.
ne.s lenktr dauguma ir rusams
Šiuom
mita garlaivis porte Lima išlėkė
kartu primenama, kad
netiki, perilgai jie rusų valdžios
paskutiniu
ir
labai
Į padanges
expliozija
buto persekiojami.
daug namų išgriovė ir užmušė seikantį nedėldieni, vasario 21 d.,
visą laivo įgulą, žmonės pradėjo "Mildos" svetainėje, 3138 So. Haln;tustoliai dideliuose interesuotis dinamitu.
sted st., ant trečių 'ubų, 2 vai. po
MUŠIUOSE.
i8fit) m. Nobel mieste St. Sev- pietų, bus Cliicagos ir apielinkių
Dr. < i. Bidart,
ku-

vinu

sten-

i

daiktą, kas yra geras, nesnlužes.
Vieną dieną mergelė bėgiojo laumų organizacijų. P-lė A. Ulkaitė
ke ir netrukus pradėjo belsti duir p. A. Palionis
padekliamavo
ris; motina pasitiko ją.
pluoštelį gražių eilių. Seserįs, p-lės
Štai, žiūrėk, mama. ką aš
Zauriutės, išpildė : duetą, akompa- radau, visai da nesulužus, išmesnuojant p. S. Skudolskiui. Daly- ta
lauk—mergelė nutvėrusi už uovavo programe humoristas
''Stepudegos
pa-tipu-in katę, motinai rokas su Stepuku" "p- V. Brusokas,
dė.
jo sunum buvo P. Šliogeris. Makun. Del. Martišius. Sv. Kazimietyt, Stepuko suuus "nusisekė" j
PER KLAIDĄ.
ro Dr-jos
No.
159.
Kauleidinys
tėvą ir ar tik tėvas neturės pasivienas
Kartą
ponas
pa.-ikorė
nas.
1914 m. Pusi. 86. Kaina rūpint, kad sunus
neužbėgtų už šleikomis ant lovos galo. Kaip
30 kap.
akių tėvui savo gabiu vaidinimu.
greit atra-ta nelaimė, buvo praPaskaita apie Susivienijimą Lie- Garbė
Stepukui, kad sunų taip nešta
valdžiai; ir valdininkas, ištuvių Amerikoje. Parašė SLA. gražiai mokina. Publika tiek priviską gerai, sustatė šiokį
tyręs
Narys Apysenis. SLA. leidinys 22. sijuokė, kad kitas iki ašarų daėjo
protokolą:
Ne\v York, N. Y. 1915 m. Pusi. ir tai
juokėsi. Po programui buvo
Numirėlis, troškuli numari31. Kaina nepažymėta.
šokiai iki dvyliktos vai. nakties.
ir per klaidą,
namon
nęs
grįžo
Jo Malonybe Naujas Žemaičių Publikos buvo
gan daug, ir visi, vieton
save pakorė.
kelinių,
vyskupas Pranciškus Karevičius. abelnai, ramiai užsilaikė. PagirtiSurinko, sutaisė ir įžangą parašė nas \Vest Sidės jaunimas už graŽENKLAS.

\tgiere, revoliucija 1848 m., suTCelgijoj, karė Cbinuose,
nebuvo.
Kriiui), už Italijos išliuosavmą, kun. A. Dambrauskas, šv KaziLiuosnorių yra suvirsimi 600, karė \lexikoj ir karė su Vokie- miero leidinys No. 84. Kaina 30
ir jie susideda tie iš
prikalbėtų tija 1870—1871 metuose. Iš- kap.
tamsiu
darbininkų, nežinančiu imu:- kares su Vokietija, kitos Iš kelionės po Europį ir Aziją.
kur ir ko eina, bet dauguma iš
Prancūzijai pusėtinai pasisekė, Parašė Pranaičių Julė. Išleista auinteligentijos -daktarų, laikrašti- ypač karės pereito šimtmečio po toriau^ -ėšomis. Philadelphia, Pa.
ninkų, inžinierių ir kitokių, gerai Napoleono puolimo.
Pusi. 317.
Kaina nepažymėta.
žiną čių kur eina, ir ko jieško.
Telpa čia aprašymai kelionių:
Prisirašančius ne tik nemėginDINAMITO ISTORIJA.
Prancūzijoj, per Belgiją ir Vota visokiais
Gar-i sprogstanti medžiaga dipažadėjimais vilioti,
kietiją.
Tėvynėj, per senovės
bet priešingai, visiems perstatyta n«mitas,
vartojamas karėse, ka- lietuvių žemes ir Rusiją. Per
visą tarnystes sunkumą ir rizi- syklose, prie uolų ir triobtt arAzijos tyrlaukius j Taškentą.
ką, o turinčius šeimynas šeimy- dymu išrasta 54 metus atgal.
Taškentas,
Samarkandas, Buchanas net atkalbinėta stoti
Į liuos- Išrado ją jaunas švedas Alfred ra, Chyva, Merva,
Užkaspija,
norių eiles. Apie rugones ant N'oble, kuris mokinosi chemijos
Krasnovodskas, Kaspija, Baku,
l'u«)->norių organizatorių komite- pirmiausia Stockholm, o paskui
Kaukazas, Titlisas. Gruzinų kato
iki
šiol
niekas negirdėjo. Paryžiuj, ir uito jautu; dienų
riškuoju keliu per Kaukazo kalLiuosnorių, kovojančių franeuzų užsiėmė tyrinėjimu sprogstančių nus.
Vladikaukazas, Rostovas
eilės*, yra ne vien lenkų, bet ne- medžiagų. Viena iš tokių meprie
Dono,
Maskva, Tveriu?, Petrūksta cechų, italų, rumanų, isdžiagų Mitrocellistosa tapo iš- trogradas.
panu, grekų ir kitokių, ir tai rastu apie 1860 m. franeuzo ?>raTelpa knygoj taipgi gražios
daugiau negu lenkų. 600 lenkų couud. bet ją vartoti praktišiliustracijos: Kolionijos Katedra.
liuosnorių pagelbon franeuzams kiems tikslams buvo taip sunku, Nuorašas nuo Tamerlano
kapo.
tfedaug svers, bet \is-gi ir tas kad ii praktiško pritaikymo nemiestas ir upė Seine.
Paryžiau^
rodo gerus norus, ir už juos tai- rado.
Sprogstančią medžiagą, La Madeleine bažnyčia Paryžiuj.
ko-. tarybose franeuzai
gali už tinkamą praktiškiems tikslams, Notre Dame de Paris katedros
!eųj<iis žodi tarti, ko niekinti per atsakanti sujungimą šaudybažnyčia. Trocadero rūmai, kur
negalima.
mo
medvilnės ir sprogstančios
lilpo ir lietuvių parodos skyrius
Lenkų
legijonai. padedanti želatinos išrado Alfred Nobel. 1900 m. Iva Mesnine
(Normanaust tams, nor> tie eina išvien fJuvo tai dinamitas.
Išpradžių dijoj), Virbaliaus bažnyčia.
su didžiausiais
lenkų priešai- vo- ta sprogstanti medžiaga plateskilimas

(Severos Plaučių Balsamo.) kuri tai gyduolė nevien nuramina, bet ir paleng-

giamasi
kaip galint pasekkp. nariams. \ isi
būdas. \ ienu vėliausiųjų
mingesnis
nariai
tižkviečiami
Kuopos
Įteikyra
ti savo antrašus kuopos sekreto- sumanytųjų budų yra t;ii]> vadinami mėlyni ir raudoni tikietai. V ieriui, p. A. liračuliui, 3120 l?.mešo (ie rbūvio (Public \Velfare) l)erald ave.
partamento
Ktnployment Jliuras
Kuopus valdyba.
tuo
rūpinasi
dalyku. Tikietai yra
duodami pastoviems Chicagos gyS. L. A. 122 kp. vakaras. Praeiventojams. Mėlynu- tikietus gautą subatvakarį ant To\vn oi La- na
tie, kurie turi šeimynas; pake, Columbia svetainėje, S. L. A. vieniams išduodama raudoni tikiera-t

Matyt ambasadorių vieta gekeliai eina vien
Varšavos. t a i .tr!>a 4 -", prūsų ir 44.300 austrų, ra,
ypač jeigu atstovavimui kogi iš vienos vien vetos. Krašto 1 arba 20.G'/c.
kios tautos kas nors pinigus duoplotai tarp tvirtovės ()>sowieo,
Ketvirtas diilžiausias mušis bu- da.
Tautos atstovams, apart ko
\"is'm-, ir upės Šatu yra blogiaii-i vo į rie Sliaho, karėj rusų su
kietų pasilieka už durių.
ja- kito, pakelia vardą ir svetimtaudi te nių
pajiegų
pasikrutini- ponais. < ia stovėjo 145,000 ja- čių akyse, net žmonių nei jokių vienok publikos atsilankė nemažai. Lietuviai ebieagiečiai gerai paiiiams.
Taigi svarbiausios p ie- ponr i prieš 210,000 rusų. Čia nuopelnų neturinčių ir niekam Vakaro pelnas skiriama Lietuvos darytų, jeigu pasirūpintų gauti tižri-t]-. nepaisant didesnių pajie- krito 17,000, arba 11.7% japonų nežinomų. Dabar Amerikon at- Gelbėjimo ir Autonomijos Fondui. kietus. Tuom
butų padidinta progų. nišų menkų pasisekimų, yra ir 4'>,000, arba 21.8'/, rusų.
kako iš Galicijos agituoti už Rengėjai spėjo, kad gryno pelno ga greičiau gauti
darbą.
nctikttmas karės ir stoka gelegalės likti keliasdešimts doliarių.
Mušvj prie Sedano, karėj vo- Prūsų ir
Austrijos atidą koksai,
kiečių su francuzais 1870 m., kur matyt sulenkėjęs vokietis Hausnelaisvėn pakliuvo franeuzų cie- ner, ir stengėsi lenkus austrų ir
sorius Napoleonas III, stovėjo vokiečių
pusėn patraukti ir su200,000
vokiečių prieš 120,000 rink i nuo čionykščių lenkų pifraneuzų, bet mušyj dalyvavo tik nigu. Jis čia persistato vienati160.000 vokiečių ir 05,000 fran- niu lenkų ambasadorių. Prakal
('ia krito 8,31x1 vokiečių, bą laikė Mihvaukee, \Yis., tik
euzų.
arba 5.2'/r ir 17,000 franeuzų, ar- čia jam nelabai pasisekė, nes
i>a 18'v.
Žuvo r vokiškas ir Amerikos lenkų dauguma laikosi
y franeuziški generolai.
Čia ne- Rusijos.
laisvėn pakliuvo 83.000 franeuzų,
drauge su sužeistais, tame 2,830
aticierų ir 38 generolai. Dabartini-.iose mūšiuose žuva daugiau
NAUJI
no<
musin
žmonių,
daugiau jų
Komunistų Manifestas. Parašė
stoja.
K. Mar.v ir F. Engcls. Sulietuvino J. B.
S.
Lietuvių Socialistų
KARINGIAUSIA
Sąjungos
Amerikoje leidinys No.
EUROPOS TAUTA.
Philadelphia, Pn. 1914 tn.
Tš didžiųjų Europos tautų, ka- 17.
52. Kaina 15c.
Puslapių
ringiausia, daugia^ia vedusi kaPilnosios
Blaivybės Katekizmas.
rių tauta yra frarcuzai. 14 šimtM.
Cullen sutaisė kun. P.
Pagal
J.
mctyj Prancūzija turėjo 43 karės
Saurusaitis.
Išleido pats autorius.
metus—5 metus naminių karių,
Conn.
1914 m. Pusi.
Waterbury,
r3 svetimoj teritorijoj ir 25 sa159.
Kaina
vo
nepažymėta.
teritorijoj. 15 šimtmetvj turėjo 71 karė^ metą, 15 svetur, Ar yra pragaras f Parašė km.
Iš lenkiško vertė
43 vedė savo teritorijoj ir iš jų Pr. Sckouffe.

SEVERAS
Balsam for Lungs

Manager,
Rrandolph st.,

Room 24,

Cliicago, 111.

labai dėkingas.

Parsiduoda:—aparatas
visai
5x7,
mažai vartotas, atrodo kaip naujas:
su visais prie jo prietaisais.
Taigi
norinčiam
pradėti fotografo amatą
yra labai gera proga atpirkti, nes
Pajieškau savo broliu Jono ir Juozo už mažą kainą parduodu.
Norimi
Reventu.
Gyveno Olevelande, dabar daugiau žinių, kreipkitės ypatiškai.
nežinau kur jis randasi.
Meldžiu at- laišku, ar telefonu, o užtikrinu, kad
Atsišaukti adresu:

F. K.
0823 Krakow av. S. M Cleveland, O.

pasinaudosite.

sišaukti adresu:
Petras Kizevich.

32 Paik st.,
Pajieškau Pct. Liškaus

Dan Kissel,
Pittston, Pa, 3130 \V. Harrison st.,
Chicago, 111.
Telefonas Garfield 24«>8.'
su

visa šei-

Parsiduoda:—farma 1 »30 akrų:
20
myna, paeina iš Liepojaus Kuršo gub.;
taipgi Jo/.eios KvSderavičiukės. 2 me- ariamos, 10 pievos, G akrai—puiki
tai atgal visi buvo Philadelphia, Pa. giraitė, reštas—skinimas: žemė gera.
Jozefą paeina iš Suvaiką gub., Kalva- nauji budinkai; yra verta 10 tuksian;>
parduos už S tūkstančius.
rijos pa v., Linkavos para p., Sabaliavo čių,
tūkstantis reikia įmokėti, kitus ant
sodžiaus. Turiu labai svarbių reikalų
lengvų išmokėjimų. Ant tos farmos
j abu. Atsišaukti adresu:
yra geras biznis.
Kaip kokį metą i s
Mrs. Albina Mellinienė,.
biznio uždirba o tūkstantis. Kurs nu2010
Lorain
O.
avo.,
Cleveland,
oficierui, kad
pirks farmą, ta-- ir biznį valdys. Reik
mokėti lietuvišką raštą ir po biskf
o
Pajieškau Antano Belzos, paeina iš angliškai. Nepraleisk progos: kuris
iis iš namų Navininku kaimo, Punsko parap., Supirma atvažiuos, tas nupirks.
Ben Diokas.
vaiką gub; kuris apsigyveno pas
mane sausio 24 d. atkeliavęs iš So. Lake Co.
Irons, Mieli.
Vasario 12 d. 8:.'!(• iš ryto
Bostono.

atėjo į polici-

ketinęs prisigirdmti,
diena,

kaip

jis turėjo kokių ženklų?
prisiren-

afieieras užklausė ir

jis išsikraustė sakydamas nešąs apiAUTOMOBILIAI.
kakles skalbti ir nesugrižo. Tuom panukentėjusiu
Parsiduoda:—pigiai du geri automočiu tarpu man prapuolė $205.00; jis
parūpintas programas iš 10 nume-i Moteris valandą sunkiai misli- už 19 dienų burdo nemokėjo. Kas biliai Bulck Limousinas ir \Velch !)»*troit Tottring karas. Atsišaukti į
apie jį man praneš, gaus $10.00 ririti, tačiaus programas toli-gražu' 110, ant galo susigriebus tarė:
llalsted Garage,
adresu:
atsišaukti
Meldžiu
grados.
ne visas
buvo išpildytas. Pasiža-' Jis buvo kurčias.
c222 So. Halsted st..
Chicago, 111.
Mikolas Maleckas,
dėję du kalbėtojai, tiesa, atvyko,
118 Grand st.,
Brooklyn, N. Y.
Rašyk į mus laišką lietuviškai, o
vienok nekalbėjo, nes progratno
mt-s pamokysime kaip gali padaryti
dėlei
nesusirinpublikos
pradžia,
pinigus liuosame laike parėjęs iš darkimo, buvo suvėlinta, ir kalbėtojai,
bo ir daugiau kaip dirbdamas. Nereikia anglų kalbą žinoti. Adresuok:
pasiaiškinę rengėjams turį kitą
dai

nuo

nau-

karės. Buvo gė

padaryti smulkų nuorašą.

—

Apgarsinimai.

svarbų reikalą, išvažiavo prieš proMOKSLININKO ŽODIS.
granio prasidėjimą. Vienas kalbėProf.
kalvieton
Duclaux, pavcldėjas Passavęs,
pakvietė
tojų,
bėti p. Strikulį, kuris?i
kalbėjo teur'o ir direktorius jo laboratoapie mokslo reikšmę ir naudą. rijų Paryžiuje, pasakė: kad, kiauKaipo kalbėtojas,. p. Strikulis pa- rai ištyrus experimentais, jis gasirodė e?ąs gabtis. P-lės E. ir O. lįs pasakyti, kad vynas esąs dideRudauskaitėsi akompanuojant p- lės vertės ne vien todėl, kad jis
lei P. Rudauskaitci. padainavo du- turi savyje alkoholį, bet dėl jo
etus "Tėvynę!, ir ("Pražuvus Mei- maistingų dalių. Pasiremiant ant
lė". "'Birutės'i* kanklininkai pavai- šios išminties, vynas buvo išrinksavo tas, kaipo pamatas gerai žinomos
šino publiką
savo
styginio kvarteto skambinimu. Po- preparacijos "Triner'io Amerikonas Juodis patiekė solio mandoli- niško Kartaus Vyno Eli*iro. Tas
Brie- vynas ypatingai yra išrinktas pana. Dekliamacijų patiekė p.

|nal(*iiu

p.

Jatuiįi/iskui.

sudainavo

"Dėl Tavęs \^?n" ir '"JI Bacio".
Dainininkė buvo iššaukta ir turėjo
dar patiekti extra numerį "Kur
Bakūžė Samanota".
Publikos išpradžių

buvo

labai

154

\V.

Randolph st..
Chicago,

Room L'4,

111.

Reikalaujama daugiau apsigyventoju Utah'os rusiškoje kolionijoje. KoPatariu visiem tautiečiam noriu*
lionija turi apio 60 šeimyną lietuvią, tiem pirkti ukę, atvažiuot pas mus,
latvių, rusų ir lenku, žemė yra labai nes tuom suėėdysit pinigus ir nupirknaši, gausi geru vandeniu, žemės kai- sit gerą ukę. Musų yra didelė komna yra pigi.
Apsigyvenantiems su- panija, męs turime ukes po visą M iteikiama paspirtis.
Chicagos proper- Chigan'o valstiją; su įvairiais budintės priimama mainais už žemę.
kais ir visai be jų. Uk§s didumas paD.
Butvahn, Russian Colony,
gal pirkėjo norą. Kainos nuo ••>:> iki
Walker Bank Building,
$25 už akrą. tas priklauso nuo to,
SALT LAKE CITY, UTAH.
kokie budinkai ant ūkės yra ir sodnai,
čia jau daug lietuvių yra apsigyvenusių; ("i a oras labai malonus; žemė derlinga, daug upių ir ežerų per
tai ir tankus lietai lyja pavasari. Kas
svarbiausia, pirkdamas ukę iš pirmų

Ant Pardavimo.

rankų taigi tiesiog nuo kompanijos,
nereikalauji apmokėt jokiems perkup-

pardavimo:—bučernė ir groser- čiams-agentams.
Aš
ir yra rinktinis Calitarnauju toj
110 lietuviu apgyventoj apygardoj; bizir su
kompanijoj
mūsų automobiSu šiuo vynu nis išdirbtas per daugelį metų ir parlium a p vežiosiu po visą Michigauo
žolės
vertės, su- siduoda su viskuom. Savininkas tu- valstiją ir tamsta pirksi sau ukę
ri kitą biznį Melrose Parke.
ten kur patiks, nes turime i> ko ištaisytos į labai gerą gyduolę paM. Narrid,
rinkt. Mes parduodam ukes ant lengir
prastoms
2098 Canalport ave.,
Chicago, 111.
.Vsišati' ite pas
vų išmokėjimų.
ir
su
BEN
OKAo,
Parsiduoda:—bučernė ir grosernė,
Irons, Mieli.
kataru

P-lė Brazauskaitė angliškai čių išdirbėjų
dis.
padainavo solo. Pabaigoje solistė fornijos produktas.
darodytos
ponia Janušauskienė, akompanauo- gydymo

jant

Reikalavimai.

Ant

ligoms pilvo
vidurių,
sykiu
labjausiai užkietėjime
pilvo, nužudyme apetito.
Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. Tri-

išdirbtas cnsh biznis, kaina prienama;
išvažiuoju į FA F: MOS GERIAUSIOS FARMOS:
pardavimo priežastis:
ner, Manufacturer, 1333-1339 So. Pullman
į savo locnus namus. AtsiPigiai parduodu goriausias gatavas
šaukti :
Ashland ave., Chicago, 111.
farmas su budiukais, sodnais užsėtais
III".
t'bicago,
2306 Blue Island ave..
javais: turiu visokio didumo farmu.
žeme
molis su juodžemiu ir molis su
turi
buti
kaklo
paSustingimas
Parsiduoda:—geri fornišiai, nes no- smiltimis maišyta, derlingiausi wmi.
Uųosuotas Triner'io Litv tentu. riu į kitą miešti}, išvažiuoti. Atsilan- pirmo sorto visokiems javams ir
Turiu daugybSkaudėjimai raumenų yra umai kykite vakare, tiktai nuo šešių, nes nams ir sodams.

pasiremdamas rau, l'rancuzijoj, Įrengė pirmą draugijų atstovų susirinkimas,
mažai, bet paskui prisirinko šiek-rnt
archyvuose visokių kraštų dideMR- laboratoriją dinamito dir- riame bus plačiau aptarti reikalai ūek daugiau. Paprastai L. R. Kliusurastų žinių, pagar-ino statis binuti. bet laboratoriją paversti Lietuvos Gelbėjimo ir Autonomi- bas sutraukia didelį burį jauni*ik* kariumenių,
dalyvavusių di- j ditbtuvę dėl pinigų stokos No- jos Fondo Chicagoje. Reikalo mo. Šio vakaro neskaitlingo apdeliuose mūšiuose ir jų nuosto- beliui
nepasisekė. Ciesorius Na- svarbumas yra taip didis, kad vi- silankymo priežastimi, kaip manoliu?. Jo pagarsintos žinioTTT rods interesavosi sos prijaučiančios draugijos, ku- ma, galėjo buti bjaurus oras. Pel- nustabdomi su linimentu. Kaina
ap- poleonas
ima ląįką^ nu<" 1618—1005
Nobelio
išradimu,
bet jam pasi- rioms rupi sutvarkyti šelpimo nu- no vargi! galėjo kas likti,
J Triner'io Linimento 25c. ir 50c..
metų.
-Lestkonas apima 33 kareo, •ckč išdereti vos ioflįpoo franku kentėjusių nuu karča
jkrasa siunčiant 35c. ir OOo,
Lietuvoje,J

1
farmu neišdirbtu žemiu labai pi;
aš dirbu dienomis.
-uioUrjiii.
parduodu ant lengvu
A. Dobkie\vicz,
tifdžiausioj
Chicago, III. žemė atšakanfiiai
3244 So. Halsted st.,
Amerikoj lietuviu farniern koHonijoJ
Iš fronto ant antrų lubų.

gera!

RAULAI,
NUGI
nes

Jau

Iš

Išėjo

Spandos

esu

PAS

labai

KUR

BĖGI?

PETRĄ

ŠLIAKJ,

ištroškęs.

I'as ji gail-

gerai atsivėdinti, nes turi

ina

puikų
bavarskį aly, rusk# ofiiščeną ir cigaBe to Jis
rus net iš Havanos.
pa.
tarnauja

perkalbėtojua

kaipo

toto

muose.

MILŽINIŠKAS VEIKALAS

TIKĖJIMU

3301

ISTORIJA

PETRAS ŠLIAKIS,
CHICAGO, ILL.
S. Halsted st.,
Tcl. Drover 7173

BARBERYSTĖS.

MOKYKIS

išmokiname šio lengvo, švaraus ir greitai išmokamo aniato i kelias trumpas savaites; geriausi įren-

Męs

I

gimai; oxportai mokina; Jrankiai suteikiama; darbas kiekvienam žmogui;
atoikito

pamatyti

mus

rašykite

arba

irr

uždyką gaunamoms informacijoms.
610

tikėjimų-religijų, prariedant

tautu

nuo

ir baigiant dabartiniais laikais.

3138-42 S. Halsted St.

žmo-

MILDOS

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

tas

mu

buti

su

Kiekvienas skaitantis
inteligentišku lietuviu

šią knygą.

7 valandos,

Parduodama muriuis namas prie
Parnell av. ir 35-tos gat., trimi aug
fctais ir užpakalyj medinis, abu labai
$500 reikia {nešti, o likusi
pigiai.
Atsišauksuma lengvomis išlygomis.
ti reikia A. 01szewskio Bankon, 3252
i So. Halsted st.

lietuviškai

Įsteigta 1893 metuose.

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.
|

i

PRIIMA pinigus taupinimui
SKOLINA
PERKA ir

apšviestu ir norintis
privalo būtinai perskaityti

save

W. B.

Pėtnyčiomis

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

CHICAGO, ILL

Persiunčia

išpardavimas

geležinkeliais; turime turgus,1
melnyčias, bankas, bažnyčias,

goriausias mokslaines ir visas viga- j
das
Ilgai nelaukdamas atvažiuok pas i
manę* j Scottville, Mich., aš turiu j
gerbusių žemiu su moliu, juodžemiu j
Ir maišytų žemių, geriausio gatunko,'
kokiu nali rasti Amerikoj.
Apgyven-1
tame gražiausiame krašte nusipirkęs!
nuo rnnnęs farma, pats ir tavo
na džiaugsis ir tapsi bagotu farmeriu.;

šelmy-1

Norinti pirkti gerų farmų rašykite'
tuoj. gausite ženilapj (mapų) lietuvių į
kolonijos ir farrnu katalogą. Adresas: i
ANTON KI EDIS,
Peooles State Eank Building,

Laisvoje Mintyje kas mėnesis telpa
atraipsnių iš jvairių mokslų, politikos,
religijos, socioliogijos lr socialio klausimo

sryfii),
Mintis

tarnauja Amerikos
Laisvoji
lietuviam* jau penkis metus.
Laisvoji Mintis yra labai didelio
formato magazinas ir trumpoje atei-

tyje

mano

dar

padidėti.

Min." kaina metams $2.00.
1.00.
Pusei metų
20c.
Pavienis numeris
Siųsk 20c kad ir krasaženkllais, tuoj
gailai "Laisvosios Minties" vieną nunierj. Adresas:
MINTIS"
"LAISVOJI
"L.lis.

2627

Calumet

Ave.

Chicago.

negu

mums

III.

i

pagal naujausią madą
materijų.

Pirmiaus Parsiduodavo

Pirmiaus Parsiduodavo

iš ge-

CHICAGO,

St,

ILL

9 vakaro.
6 vakaro.

$13.50

$15.00 $13.50 $12.00

Dabar Parduodam

$10.00

$3.00 $2.50 $2.00

Dabar Parduodam

$1.75

LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 SO. HALSRED ST

CORNEK 18tb STREET

Ciucajo,

UI.

tik

po

TELEPHONE DROVEH 7215

Geriausia Akušerka

eveskio tas:.

Dienine ir HAIfVIfl A

Vakarine
9

mUATULA

0. Jonikiene
3364 S. Halsted St.
(Kampas

MOKINAMAI

Angį; kama nuo pradinis Iki augiilausiil

Lietuvių j

ISZS*
Lentų

Halsted StM

Chicago, III.

[«"•»«

Augštesn. Matematika Kiygfidjste Oražraif.
Ittirlja, Geografija
Latiky ralymas
Politiška Ekonomija
Pnkylos telsis Ir tt.
# G. Leveskis, Vedėjas Mokyklos

pi 06 So.

34 tos)

J

Pirmas

Dr.O.C.HEINE
MNTfSTA*

ŠOKIŲ MOKYKLA
lietuvių šokiu mokytojas
Amerikoje

Prof.

Chicago.

Julius

šilkauskas.

Dabar Galima Važuoti į Rusiją

šokti valcg, two step ir viMokinu

sokius kitokius šokius. Lietuvių jaunimas
kviečiamas
lankyties kas dieiuj.
ir vakarais.
8 iki 10 vai.
Adresas:
5113 So. Halstea St.,
Chicago,

Laivų linijos
dabar

x aw, IU.

III.

APSIGYVENK KOLIONIJOJE SU
SAVO VIENGENČIAIS.
Slinkimas prie žemių iš po nukirstų
miškų Arkansas ir Louisianoje Jau

Apsigyvenimai prasidėjo
Pigiausios ir geriausios rašomosios: per keletą tautysčių. Mažas j mokesI
mašinos (typewnters) "New Ame- tis
nupirks Tamstai gerą plot:*, ant
rican" už $10.00.
kurio Tamsta gali pragyvent iš pat
"New American" rašo taip
gražiai,
žemės parsiduoda nuo $12
kaip mašina, pirkta už $100. Jos sis- pradžios,
ir iki $15 už akrą. Du vaisiu i metą
tema taip paprasta, kad
kiekvienas,
paėmęs ją i savo rankas, iš pirmo yra užauginamu. Kiaulės ir vištos
Daržas prisykio supranta, kaip su jaja rašyti. atueSa gatavus pinigus.
1
Katalioga rašomųjų mašinų ir vi- augins visko tiek, klek tik galėsi
su valgyt
Reikalauk pilnų išaiškinisokių knygų prialunCiame t>ždyką.
Reikalaudami, adresuokite šitaip:
mų, rašydamas pas L. M. Allen P.
LIETUVA PUBLISHING CO.,
T. M. Kock Island Lines, Room 718
Chicago, III. I*a Salle Station, Cbicago.
Į3252 So. Haltted »t.,
(4)

AMERICAN ir WHITE STAR

veža

Liverpoolį seredomis ir subatomis kas savaitė.
Iš Liverpoolio į Gothenbergą, iš Gothenbergo ge
ležinkeliu Į Stockholmą iš Stockholmo i Petrograda.

OFISU-Imhi 31 If Si. Hriitri nt
! (IįihImi

jau

pasažierius ir į Rusiją. Šitų dviejų
kompanijų greiti laivai plaukia iš New Yorko Į

rsuo

prasidėjo.

Bridgeport Clothing Co.

nes

nančių.

$1.25

Utarninke, Ketverge, Subatoj,
Nędeliomls ligi pietų.

yirkoei pas mus gramafonus ir pilnai užsiganėdino taip gramafonais, kaip ir rekordais, kuriuos pridedame prio kiekvieno parduodamo GRAMAFONO DYKAI.
Jeigu tikrai norite but užganėdinti, ateikite pas mus pirkti sau gražius gramafonus.
'"•riuos parduosime unt lengvų išmokesčių,

CHICA 0, ILL

$2.50 12.00 $1 50

Storas Atdaras Vakarais

i

visas smulkmenas dovanai.
Nossokoff'o Darber, Hairdressing ir Manicuring Mokykla, 1202 Penn ave., Pittsburg, Pa.
Seniausi ir atsakančiausi
mokykla apielinkėje.
Pasiklausk ži-

Vyriški Marškiniai

3246-3248 So. Halsted St.

Tūkstančiai Lietuvių

kur tik tinka ten gali darbą turėti Ir butl pats ant savęs ponu.
Iš-

DR. A. YUŠKA

Arttmttki

Vyriškos Skrybėlės
Mados

DAREO VISIEMS.

Kodėl esi nenaudingu, jeigu su mažais iškaščiais gali išmokti gerą ama-

tą;

TeL Caml. 21 lt

$17.50

Proga visiems gauti gerus apredalus už
mažą kainą
Pasiskubykit kol yra geras
pasirinkimas

JONAS IVANAUSKAS,
Agentas Chicagoje,

PILNAI

3252 South Halsted

$20.00 $18.00 $16.50

Dabar Parduodam

"Lietuvos"

BANKA

mokęs barzdaskutystės, busi liuosas
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite

$30.00 $27.00 $25.00

Dabar Parduodam

Visokių Spalvų

reikalus per laiš-

CHICAGO. ILL.

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki
Nedčliomi nuo 9 ryto iki 1 po
pietų.

parduoda

kaštuoja.

Padirbti

Naujausios

savo

BANKOS VALANDOS:

da-

0VERKAUTAI IR SIUTAI
ra usiu

atlikti

A. OLSZEWSKIO

kožnam vieEsant prastiems lai-

drapanas.
kams, esame priversti parduoti pigiaus

nam

farmų gali šioje Bankoje

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir musų Banką.

Šifkortes

pirkti

Dabar Parduodam už

mėnesini

-LAISVOJI

Dabar laikas

Pirmiaus Parsiduodavo

Michigan.

laikraštj
MINTIS"

lis svieto ir

ugnis negali prieiti.

3252 So. Halsted St,

Lietu-

vą-Rusiję ir visas

ir

riškai-moksliSką

Pinigus į

nė

A. OLSZEWSKI BANK

PINIGAI
Geriausiai, greičiausiai ir
pigiausiai

turtingiausia farmerių miestas visame
Viduryj derlingiausių ir
stute Mich.
laukit keliai žvirnoti
lygiu
gražiausių,

Scottville,

vagis,

Lietuviai iš kitų miestų ir
kus. Rašykite adresu:

Pa.

OLSZEVVSKI, Pres.

pardavęs 320 farmų
lietuviams aplink miestą Scottville,
Kuris yra
Mason County. Michigan.

javu

BOCZKOVVSKI CO.,

Mahanoy City,

kur aa Jau esu

vais

lengvų

ant

su kuriais tai čekiai' jie apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai savo bizni vesti.

Prenumerata metams $2.50
„
pusei metų $1.25

Publishing Company

(plentai). Upės ir ežerai pilni žuvų.
Scottville yra lietuvių kolionijos centru; randasi arti prie Michigan ežero
Turime
portąvo miesto Ludington.
geriausią transportaciją vandeniu—lai-

storus

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles,

Siųskite Antrašu:

3252 So. Halsted St.,

pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus

maža.

Adresuokit taip:

A.

didžiausių sumų ir moka už juos

ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagbn iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose.

raštis

Utarninkais ir

Lietuva

vieno Doliario iki

išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius

Eina jau 25 metai

Reikalavimus

nuo

3 procentą metams.

du kart nedelinis laik-

veikalo didu-

jojo svarba, kaina yra be galo

ir

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

atidary-

yra

nuo

subatomi ir nedėliomi nuo 2
valandos po pietų.
Halsted karai atveža prie pat
Teatro duriu.

titulu ant nugaros.

Sulyginus

teatras

kas vakaras

o

parašytu veikalu toje šakoje.
Knyga yra didelio formato, gražiais tvirtais apdarais, nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso
Kaina tiktai $5.00.

Chicago

O nesigailėsi 5c., užmokėtu už ti*
iietą. Čia už 5c. matysi geresnį
teatrą, kaip vidurmiest.yje už 50c.

gus

šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje.
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu

praleisti valandą
atlankyk naują

Teatrą=Milda

seniausių amžių

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip

Chicago, III.

W. Madison st.,

Jei nori linksmai
liuoso laiko, tai

Šiiį milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant visai eilei kitu mokslininku, žinomasai visame pasaulyje
mokslininkas I). F\ Chantepie de la Saussaye. Lietuvių kallx>n vertė J. Laukis.
Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visu

SCHOOL,

BARBER

BURKE

Visas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir
lengvai skaitomo rasto. Knyga yra papuošta skaitlingais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro ji
da ug v a i zd i ngesn i u.

!

KELIONĖ

NUO

PETROGRADĄ
Šifkortė

nuo

NEW YORKO Į
IMA TIK 13 DIENŲ.

Chicagos į Petrogradą

3

kliasa

kaštuoja $75.70.
Važiuojanti Rusijon

turi išsiimti pasportus.

Šifkoites ir pasportus galima gauti

A. 01szewskio Bankoje
3252 So. Halsted St.

Chicago.

F. P. BRADCHULIS

Geriausia dovana draugams Lietuvoje

Telcfihone Prunklin 1173
litliivisadvoli atas. bai^staisiij mo iili 1

Si,

haisiea

Ji-M

arti

ItlcphOiK)

lel. Carui 5395

ir visokius kirus rejent.iišktts raštus padaro gerai, greitai ir pigiai. I 'kol* knioju dalės, skolas ir pinigus,

Namu

CHICAGO, ILL

Statėjas.

2302 S. Leaviu St. Cliicigo

Dėlei Informacijos Chicagiečial kreipkitės asabiškai, o
kitu mlosfu raštų, adresuojant:

Dr. G.

15

ant

Telefonas Humboldt 4532

Chicago, 111.

kambariai

ir

Spaudos

moterims.

Baradnskutykla krūvoje.

"Liet. Ziniii" ir "Liet, Ūkininko"
"Liet. žinių" ir "Liet. Ūkininko"
Bendrovės Atstovas A. RIMKA,
5630 Ingleside Avenue, Chicago,

tojų

Illinois.

pusei

Šemion

Ave.

Chicago,

M. J DAMIJONAITIS
901 West 33-rd St.,
CHICAGO, )LL.

Naujas Savaitin

s

raštis,

Laikraštis

bepartyviškas

tarnaujantis

laik-

Atlieka

Town

12:00 vai ryt,o
8:00 vai. vale.

Valandos:

Netolioms
Eucl>;80;ki 12:oOvaL ry&o

tiktai Iki 9:00 kiekviena rjtą

oi Lake

Savings

Bank

ir dokumentus visose kalbose lr duoda rodą lietuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatlškai lr
pt 'nISkut. Tik kreipkitės vlršminfr
tn antrašu.

praleidžia juos.

jie įsiveržia į

Gydytojas

ir

Ant

Chicago,

ir

P1RMAEILINIS BUFETAS
Saitas alus, gera

davėjus pardavėjais
foną,

kurie

3200

per tele-

Programus,
Tabeles,
Cirkuliorius,
Banhos
j

čekius,

Laiškams ir

Biznieriams
Sieninius

III.

Lietuviškus ir

Angliškus

Tel.

DRANCELIS

ifučt'1

ChicagiJH.

yna»i a. oia»t»<i« a

^

Naujausio stiliaus
raidės

graži spauda.

S0. HALSTED ST

Laikraščiui susilaukti jubiliejaus it
išleisti jubiliejaus numerį galima tik
vieną sykį į 15, 25 ar 50 metų. Toks
tai retas atsitikimas.
Ir šie metai tuo yra žymus, kad
didžiausias lietuvių laikraštis "Katalikas" susilaukė 15-os metu jubiliejaus ir
išleidi; gražų jubiliejinį
numerį, pilnį
paveikslu ir kitokių raštų. Amžinos
svarbos šitame numeryje yra nukirta j
klausim;): "Kas šiądiefi butų svarbiausiai lietuvių kulturos pakėlimui Ame-

Orticial 100

3281 Se. Hilsted Si.

Antgalvius,

Canal

4052

Dr. ft. K. RutKausKas
2302 S. Leaviti S).

monėy

/foltfaMfij

visas 4

order', tai (jaus

knygas t>0c. pigiau.

'isai užpildo krauju ir sutvarko nervus, sutelk<lan:i»
silpniems ir pailsusiems naujos gyvybės Ir jioRov
Jeigu gyvenimo džiaugsmą-; ii ra pilnai -u jumis. niiks*
negali jums pugclbčtl daugiau, kaip >i»ai stebuklini;
tonikas.
1"/.-išakykite r.r>ę
išsyk. Telcfonuokitc Calumet 5401. Turėkite i į primatyta šladnn.
\psisaugok:ti.padirbimų. Parašykit! nuims dilei knygutis "Kminent l'liy-inans of the \Vcst."
McAVOY MALT MARROVV DEPT.
CTICAOO.

New York City

Box 62

NEW CITY SAVINGS BANK
4601 So. Ashland

Už Budėtus pinigus mūsų bankoj duodame Čekių knygutę. 16 kurios paradyti čekiai tinka visur. Skolina pinitub ant Real Estate. Perka ir parduola namus lr lotus. Išsamdo bankines

-kryneles (boyes) po $2.60 meiams.
Parduoda Sifkortes ir siunčia pinigus
| vlsaa svieto dalis.
Bankos Valandos: Panedėliais, seredomis, ketvergais f r subatomis nun
8 ryto iki 9 vakaro; nedaliomis, utarninkais ir petnyčiomis ntio S cylo i'd
6 vakaro.

10

(

Chicago.

ave.,

A. J. BIERZYNSKI, pres.
Priima bankon piuigus ir ruoka 3%.

So. Halsted Furniture
3224=26 So. Halsted St.

Didžiausia Lietuviška Naminiu Rak?ndu

(Furniture]

Krautuve Chicagoje.

METŲ

Pirkdami

Kaip Lietuva

gais

žinoti, kokią
turi spausvarbą
milžinišką
Visi

privalo

parduodame

kiekvienos tautos kultūriškam gyvenime. Todėl patariame perskaityti labai žingeidžią ir naudingą knygą

^

da

Kampas 23-čios qal.

CHICAGO, ILL.

rikoje?"

šita jubiliejinį "Kataliko" numeri
kiekvieia- privalo įsigyti atminčiai. Už
10c bus prisiųstas kiekvienam.
Reikalaukite tuojaus, kol neišsibaigę.

Rašydami adresuokite:
J. M.

TANANEVIČIA,

8249 S« Morgan

Si,

Chicago. III.

tyti

'LIETUVOS'
SPAUSTUVE

visiems

tytojams,

verta

Kaina tik 45 centai.
Imant didesnį skaitlių,—dar

pigiau.
8252
South Halsted Street

CHICAGO, ILL

Adresuokit,

kartu

prisiųsdami

ir

pinigus:

Lietuva

Publishing Co.

3252 SOUTH HALSTED

STREET,

CHICAGO, ILLINOIS

Turime visokiu naminių
didžiausiame
lų
pasirinkime ir dabar

Pas

rasite

pasirinkipigiausių iki virųsies tavorų.

mus

m$ nuo
dutines

nu-

kainomis.

mažintomis

korespondentams

piai.

kilus.

parduodame labai

laikraščių skai-

lo-metinio jubilėjaus atgavimo spaudos rengėjams.
Knygos didumas 153 pusla-

už

rakau

perskai-

ir

grynais pinigeresnius

gauname

tavorus ir j ig an negu
kiti pirkdami ant kredito, užtai męs ir pigiau

Atgavo Spaudą

šitą knygelę

JUBILIEJAUS NUMERIS

Bell Telephone Building

LIETUVY# DANTISTAS
VAJ.ĄSJ'OS:-nuo 8 iki tl ryi0nuo / ^
nUO 7
9 Vūk' Ntdit'om
Pagal

«—IB
dauf? reiškia gyvenimo kovoje už pirmybę. Tiems. kuricr.i* stok\i >ja tartin&u
kraujo,—kuri g gyvybis energijai yra rema dėlei negalėjimo tinkamai suvirk ti
jgjg maistą—ioki^ tonikas ncsulygina stt

no

Jl.fjtf

Kultura ir Spauda.

Chicago Telephone Company

Phoo« Drover a0$2

10c

Afišas,

pardavinės

Telefono Keliu.

DR. K.

deg-

tinė, kvepianti cigarai.
Priima svečiu*
: kuoSlrdlngiauslaL s

telgystę ekonomiškai, pakeičiant tavo keliaujančius par-

III.

v

P. Mikola i n is

Etc. Etc.

ver-

Chicago.

Naujas Budas mokytis rašyti ba

mokytojo

Kalendorius,

priešo

tavo

Etimologija

ant.

M. J. DAMIJONAITIS

Kas atsius iškirpęs Šita apgarsinimais "Lietuvos" ir 11.00 per

K. ZURAITIS

Tu gali apsaugoti

Crpniatlka ansrliškoskalbom

Baliams

Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir Į
vyrij. Speciališkai gydo limpančias, už-!
sisengjusias ir paslaptingas vyrų ligas

lauką.

nčių

prlsiuntimu į namus metams $1—pus>
50 centų.
mečiui
Adresas:
Rever. Jos. Norbut,
Scotland.
Lanarkshlre,
Mosaend,

Viso

vestuviu,

Perstatymams

Chirurgas

Halsttd St.,

Tokiu budu
savo

stov

901 West 33rd Stree

Aritmetika mokinimuisi rokuudų,su paveikslais ^apdaryta).. 35c

Konvertama

Lietuvis
3259 So.

kaip kiti

Ethnolojija

Vaiku Draugas arba kaip mokytūskaityti ir rašyti be mokyto15c
jo

Uzprašymus

Dr. J. KŪLIS
vikus tuom tarpu,

v'-iniimo priguli prie kokio nors sąryšio
arba drau. ijos, žmonių paprastoj kalboj

J kyti«.bemokytojo(apdaryta)$l.00

Tel. Y AR D S 1532

Nekurie

"IŠEIVIŲ DRAUGĄ"
VienintėlJ Didžiosios Britanijos lletuviij-katalikij-tautininki;
laikrašti,
einantj kas dvi savaiti. Kaina su

I

Korteles,

—

pardavimų vedejai išrenka gerus parda-

nuo

sąryšiai,

—

VizHines ir Biznio

Musg Banka išdirba visokius rafttui

!g( JA. )| System

E

(i Eit A PROGA!

Europą.

Bell

greitai

Kaip tai:
Knygas,
Konstitucijas,

Broadvvay,

Priimame pinigus j Banką uzčėdijiraui nuo vieno doliario ir daugiaus
ir mokame trečią, procentą ratomis
ant metą.
Siunčiame pinigus 1 visas svieto dalis pigiai, greitai lr tel
siugai, o svetimy žemių piuigus mainorae, perkame ir parduodame.
Parduodame ftifkortes ant visų
liniją J
ir
iš
krajaus, taipgi tikietus
krają
ant geležinkeliu po visą
Ameriką ir

Tel. Abstin737

Valandoa:
r \ c i'EO iki
l \ o 7 :CO ik i

iš Anglijos,
metams ar

žinią

Bau

pusmečiui

gražiai.

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

Fhcne Canal 1205

teisingu

užsisakyk

ir

lietuviška banka

5206 W, Harrison Street

larp Paulina ir Wood?at.

nori

"ATEITIS"

D-re Maria Dowiatt-Sass
1725 West 18th Street

Jei

Chicago, III.

;

j

Adreauokit taip:

366 W.

Rezidencija

VVAITCHES BROS.
:

York, N. Y.

New

gyventojai pirma europiečiams visai nežinomų žeiuės t.alių.
Pažinimas žmonių visokią tautų, „ų rasių ir pobucMų yra labai
naudingas ir žingeidus kievlenam civilizuotam žmogui: nepažįstant
etimologijos, negalima savęs skaityti apšviestu žmogumi.
Etimologija arba mokslas apie žemės tautas. Pagal Dr-ą M.
Haberlandtą ir Letourneau, sutaisyta L. šerno. Knyga didelės vertės
su daugeliu
paveikslų įvairiu rasių žmonių typų. Spauda graži lr
aiški, puslapių 607, kaina
$2.00
Su g-ažiais audimo apdarais
$2.50
Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės šuomi adresu:

išmoksta

vargo. Mokiname teipjati kliasose dieno-,
mis ir vakarais. Platesnių z r 4 rašykite pas:

1741 w. 47th SI.,

Centr. 5ekr.

Ethnologijr, aiškiaus sak- ut, užs'.i::ia aprašymu, j.adaiinimu j naturales grupas gyvenančių kur nors ant plataus žemės paviršio žmonių
ne tik dabar,. Let nuo
didelių atradimų, kada likos pažinti ir

(korespondenciją)

tobuhngiausia metodą; kiekvienas

Strimaitis,

tystės jūrėse.

be

pigiai

SO. BOSTON, MASS.

Ofisas

nių,

Amerikos ir Kanados

Mokiname per laiškus

Jaunimo

kulturos reikalams. Talpina daugybę įvairiausiu žinių. Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. pueoi metų.
"Ateitį" isleidinčją bendrovė, inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas užsirašyti "Ateitį". Reikalaukit vieno numerio pažiūrėjimui uidyką.

dalyse

$1000 K

užsiima aprašymu tarnų r visokių sąryšių tarpe žmovisokeriopo k ilturos laipsnio.
yra tai
vienas iš jauniausių mokslų. Sutvėrimui to mokslo
reikėjo suprasti
ir pažinti žmonių
gyvenimą -nt viso žemės paviršiaus, o jis ne visur
vienoks, nevisur ant žemės tie patĮs žmonės gyvena, taigi tas ištirta
tik pabaigoj lX-to šimtam čio. Visi žmonės
tik ne visi
vysto&i ir kįi
vystosi vienodu greitumu: vieni gaivalai su prievarta stengiasi kitus
prie savo ryšio patraukti, kiti vėl stengiasi nuo to atsitolinti. Tą matome ir šiandion, susidedančioje iš nevienodų
gaivalą viešpatystėje:
valdanti tauta stengiasi pamuštus kitokios kilmės gaivalus ne tik palaikyti po savo valdžia, bet nori juos, taip sakant, pvi0irdyti savo tau-

Morgan St.

Vienintele amerikoniška mokykla, kuri'
pilną užtikrinimą išmokti skaityti, ra-!
-yti ir kalkėti angliškai labai trumpame laike,
-iž taĮp mažą atlyginimą, kad ir biedniausia:
vyras ar moteris gali užsimokėti.

Ir

UI.

Moterų ir vaiku ligų specialistė

Toki
vadinama tautomi6.

uodą

U
S

"ATEITIS"
"Ateiti6 yra

Kiekvienas žmogus

Mokiname Angliškai
Visose

R
B

kitų miestų atsišaukusiems,
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

metu

Ingleside

mylėkompletus,

Iš

K.i-. Žemaitė ir <1. kt.
"I.ittu-vs Jiiniii" kaina: Amerikoje metams 6 dol., pusnį. .1 dol., o norint
2 kartu per savaite—metams 4 dol. 30c., pusm., 2 dol. 15c; Lietuvoje meJ dol. .tie (6 r.),
metų 1 dol. 65c. (3 r.).
"Liet. Hhininko" kaina: Amerikoje metams 2 dol. 20c, pusei metų 1 dol.
Lietuvoje metam-. I dol. 65c. (.1 r.>, pusei metų 85c, (t r. 50 k.).
>vska. 10, Russia-Lithuania.
Abiejų laikt.i-M ndi'esas tas pats: Vilnim,
I., /iru;" Jr "f.. Ūkininko" Amerikos Atstovybės adresas:

5630

Ą

Scenos

gauna papiginta kaina. Krautuve adara kas vakaras.

Vydūnas,

10i!;

užsakymo.

rateliai imdami

s. v.

■

tams

Čia

A. B.

307 W. 30th St.

atskirų asmenų.

Dr. G. M. Glaser
3149 S.

22X3Wj$į

I

Mokslas apie Tautas

pagarba

su

\

$R09 R

LIETUVIU APDRAUBOS DRAUGIJA

Morgan St.

Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Yards 087.
Mano oiisas aprūpintas naujausiais
aidais gydymo. Visus iigouius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig Šiol.
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika

ip'Miosi

mxrikofč

per 22

Kertė 32-ros gatvės.

gaunama visokios lietuviškos
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš-

Illinois.

/ųs Kalite "Liet. Žinias" ir "Lįst. Ūkininką" patįs užsisakyti
ir savo giminčtrs ar <lr. .tgams Didž. Lietuvoje gyvenantiems u/sakyt. Nors negalite
siųsti tiesiog Vilniun, bet laikraščius užsisakyti aiba savo
pinigu- '■/ pre: mv
a:-I! t.•
Lietuvoje u; -.»kvti galite čia-pat Amerikoj per "L. Žinių" ir "L. Ūkininko" Mstovybę.
lt- tik tsiunčiate .'ekį arba money orderį, paduodate savo adrcs.» ir adre*4
to /.niog.i ■>, kir.i im mu ite Lietuvoje laikrašti uisnkyti—ir tuojau bus viskas aprūpinta, ne- mūsų laiškai Vilniun nueina be klinčių.
"LlllTVl'OS ŽINIOS" yra bepartyvis pažangiosios pakraipo> dienraitu
Reto prie
i
plačiausia paduo<la teisingiausias /inia? iš Lietuvos ir viso pasaulio.
"
Auirint" ir mokirliu" eina du nemokami (dovanai) priedai—moksleivių
t.
kytoju "\lokykta.'
LIETUVOS VKIXISKAS" yra seniausias, jau 10-us metus eiti^s savaitinis darlm žmonių laikraštis su dvisavaitiniu ūkio priedu "Žeial" ir krtursavaitiHeto, visi metiniai "L. Ūki\veikita" ir jaunimo laikraščiu "Jaunimas."
niaininko" ėmėjai gauna dovani)--didžiausia ir goriausia lietuvių—VILNIAUS K/lles dorių.
J.in. f'k'ninke" bendradarbiauja arba pasižadėję
"I.ei. Žiniose" arba
b'-rd v!dliiauti: D-ras P. Avižonis. Stud. J. Abraitis, Adv. A. Bulota, Adv. P. Hu^.i'lf-kis. l)-ras A. (iarmus. Inžitt. (oaitrokas, D-ras K. Grinius, Kas. K. Jaaiukaitis,
Si'.id. \ !. Juodisius, Dūmon atst. M. Januškevičius, Raš. R. Karuža.
I'i.im- Ji>\.i ..
Ag-i,:v,t,ia T. Kričiun.i-, Prof. Ktindaiti-. D-ras M. Ktipreviėia, Agr. J. Masiulis,
Raš
Petk<:\i< aitė, Inž. K. Puida, Redaktorius V. K.
M-t/. Daii. M. I t'.iusk
R., kattsk i-, Red. V. Rimka. Dailininkas P. Rimša, Adv. M. Roemeris, Stud. A.
.,-v.tK'iita, Stud. Steponaitis, D-ras F. Staugaitis, D-ras l'hil. J. Šaulys, Adv. M. Sle>t. •šilinga-.
Red. J. O. Sirvydas, Km. J. Šepetys, Ras. Vargon-, Jurisi'.a
Inž. 1'. Vitk..iškas, Adv. J. Vileišis, Dail. Visuomls (pseud.), Raš.
v. 11 '< i
slap
gauti

savo

Knygas iš mano krautuves.

3149 S.

D

protą ir išsimokinti
anglišką kalbą, kviečiami pirktie

Atstovybės Ingaliotas Reikalu Vedėjas J. STRIMAITIS, 5630 Ingleside

Ir kari-

Ų

ir toli-.us mane rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
|. Esiu specialistas ligose vaiky, nioerą ir vyrų ii užsendintose ligose.
Darau visokią operaciją.

Mylėtojai gerų kningij, norinti
iSlavinti

kos ant

Chicago,

Chlcago.

Lietuvišku Knygų Krautuvė.

Atstovybe Amerikoje

Avenue,

M. Glaser

'7

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa- O
šalpų $91.797.68; įvairiems kulturos reikalams£8.431.18.
J
Turtas išneša (l d. Sausio 1914 m.) $(>4.620.36.

I

Brjdgeporto, praktikuojant

VISOKIUS

Tilpogl Rusiškai-Turkiškų maudykllg

204,

4532

metus, perkėliau savo ofisą ir gyvenimą į savo iocną namą po numeriu

Atdara Dieną ir Naktj
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
Rusiškai-Turkiškos ir vitokiu
rušiŲ
maudyklės.
1914-1916 W. Division Street
Arti Robey st.

Nuo S ryto iki t! vakaro. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomls nuo S ryto iki !) vakaro.
Nedėlioinl nuo 0 ryto iki 1 po pietij.

dison Sq. Sta.
York, N. V.

U $300.

šiuomi apreiškiu pagodotai visuomenei, jog esu seniausias gydytojas

LIETUVOS BEJENTALIŠKAS BIUSAS

New

Humboldt

m\

F^ip^

$150,

V
Telefonas

:a\

privalumu yra prisisideti
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius: E

i

1800 YV. 46th St., Chicago, III.
Tclcphone Drovor 6114

South Halsted Street

Kontra^lorius ir

Visokiuose re:ka?uose
Informaciją i uteikia dykai

Box

T

DRAUGAS PUS. CO,

3252

Generalis

paliktus Rusiškuose [lankuose.

"Liet. žinių" ir "Liet. Ūkininko"
Generalines Agentūros Direktorius V. K. RAČKAUSKAS, Ma-

"ūRAUOAS" atsillna tnel. S2, pusii m. S1:
metams $3, pusei milu Si.60

Užsieniuose

J. G. Mezlaiszkis

•Ruslju

Valandos

E

1886 M.

Kiekvieno lietuvio

I

ir

ORAUGA" Į

[STEIGTAS

L

Lietuvoje.
Lietuvą Inleldžla

Amerikoje, taip

Rusu emu. j

Ku si-kas Dovler< un:t ib\ Aktus pirkimo, pardavimo, išrandavojimo iir kitam pervedimo žemės ar ukes Lietu vojefti.-iPampina p:sportus išvažiuojantiems Lietuvon-

DUltO

kams

5j

■

'DRAUGAS" paduoda žinių iš viso
pasaulio, nušviečia Amerikos lietuvių gyvenimą, suteikia daug skaitymo iš visuomenes,
politikos, literaturos, gyveninio, ir yra geriausias
draugas, kaip lietuviams darbinin-

SPAŪSTŪVE

GERIAUSIAI PADARO:

3252 So. Halsted St.

"DRAUGAS"

'LIETUVOS'

nt-

5 U S I VIENIJIMĄ

laikraštis

savnitėnis

nlicic. Veda sUolcias bylas, civiliš*asir erttnnaliskas visuoas teismuo*)
saJiUie).

Gyv. biiit S.

lietuvių katalikų

yra

Attomey & Counselor a t Liw
30 N. LaSaiie StM Cor. Was.ii«igto.i SI.
fctcck hcbanse Bldg., Roo'os 1107-111 ^

Mųe patarnavimas greitas ir mandagus.
Reikalaujantiems parduodame lengvainiais bei mėnesiniais išmokėjimais.

savaiti-

Krautuve atidaryta vakarais:

Utaruiiikais, Ketveriais ir Subirtoms.

South Halsted Furniture Kouse
Teleplione

Drover 700

3224 So. Halsted St.

Chicago.

