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Prieš

tai

Sit-

\ ;ilscijos pakėlė proteskai|> galima >pręsti, pasiremiant
bet
žinių,
Merliii*» ir Londono
tu,
gavo nuo talkininku atsaant
talkininkai pradeda priešakiu kymą. kad visi protestai bus be

jiems iki ši<»l nepa- pasekmių, talkininkai dėl jų ne-i-ekė perlaužti vokiečių linijų. perkeis -a\<> padavadijimų, nes
Vokiečiai skubiai drutina savoj karėj talkininkai turi tiesą prieš
pajiegas, ant mūšio lauko siun- priešą griebtis tokių priemonių,
čia naujas artnijAs. Drutina sa- kokios pasirodys reikalingos. Jie
vo
pajiegas ir talkininkai. Iš konti-kuos visus ir neutrališkų
\ ilgi; jos
f'el«ijo!i ir šiauriuėn kraštų lai miš. jeigu tik žinos, kad
v is
datt-; jie gabena preke
l rancnzijori atsiunčia
Vokietijoj,
francunes
skandina
laivus,
o
kareiviu,
Vokietija
pietuose
uiau
/ai pastatė naujų kareivių miiio- gabenančiu- prekes i Angliją ir
žada
Talkininkai
Vokiečiai per Belgiją
Francuziją.
ną.
ži tikėliais ir automobiliais ant konfiskuoti net maistą, gabenamūšio lauko pabena naują armi- mą Italijon, jeigu ji neuždraus
ja pagelbon e.-,ančiai jau Jielgijoj ii užsienin gabenti. Talkininkai
ir Francu/i joj, kuri vienok ne- taipgi nesutinka, kad neutrališkų
įstengia priešų Įveikti, Čia cie- kraštų prekių laivus lydėtų jų
sorius nori pasiųsti jveikusj ru- kariški laivai.
i litidenburg.
sus generolą
Ant rytinio karės lauko ruParyžiaus raportas «akof kad sa:n atėjo pagelbon iš Kusijos
vokiečių besitcisi.iimai, buk jie gilumos milionas naujų kareivių,
ant vakarinio mūšio lauko turi todėl vokiečių pirmyn žengimą*
mažiau kareivių negu talkininkai, tapo sulaikytas,
to vietoj ru?ai
i rytus pirmyn žengti
J
yra neteisingi, nes vietoj
pradėjo ir stumia
•prieš rusus pasiųstų kareivių at-j jie vokiečius. Vokiečiai pats prieina naujos armijos, o siunčiama sipažįsta, jog tapo išvyti iš Przaspageiba generolui llindenburg nyszo, kuri užėmė išviję rusus iš
susideda daugume iš naujai >u- l'rusų ir nuo jo tikėjosi vėl prie
ka- Varsavos
org; ni/uotų Vokietijoj nauju
prieiti ir ją apvaldyti.
Mozūrišku ežeru dis- Dabar jie traukiasi j vakarus ir
rinu mių.
trikte su rusais vokiečiai mu- ; šiaurius nuo Varsa vos, nes juos
šėsi gavę pastiprinimą. -ešiu kor- stumia didesnės rusu pajiegos.
engti,
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pusu. Išviso ant vakarinio kari*s
lauko vokiečiai turi 47 kariumePrieš rusus gi
nės korpusus.
stovi 30 vokišku korpusų ir ±2.
austrų; tai išviso prieš rusus
<tovi 52 austrų ir v«>kiečiti kor-

i'rie Pultu ko vokiečiai surinko,
kokius tik galėjo, automobilius,
kad greitai galėtu prisigriebti kito- upės Xare\v pusės, bot rusai
neleido.
Rusu infanteristai perlaužė vokiečiu liniją, ir jie greitai

pusai.

pradėjo atgal

s

kanalo, kuriam
pavojus negresia.
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Tarp nusiskundimų yra ir toki, Londonas. ()ficialis .'ingiu lai- žeistu ir prapuolusiu. Pridėjus' Londonas.
Anglijos parliamenĮ kaip kankinimas ir užmušinėji- vyno pranešimas .-aku, kad tur- tai prie pirmiaus buvusiu,
tas ttžgy rė vienbalsiai
pasi-1
trečią ir
l'o dar jai nepakako. Grosią j in,as sužeistų kareivių, l'žpnldi- kiški fortai
prie inėjimo j Parda- rodo, kad vienos tik Prūsijos nuo-j ketvirtą valdžios reikalavimą pijai dar didesnis pavojus. Angių) nėjimas ant gyventojų. I /pul- nelių siaurumą tapo visi sunai- stoliai iki šiolei išneša 1,102,212 nigu tolimesniam karės
vedimui.
(
ir fr.Micuzu laivynai išgriovė :>un-! dinėjimas ant civiliškii
žmonių ir kinti. Pranešimas prideda, kad žmonių. Apart Prūsiškų
Abudu reikalavimai siekia milkili kannoliij šūviais vokicčiti į! *isttrašų.j
Austrai var- "operacijos
rusiškų kareivių.
šioj apielinkėj varo- dar turi bu t pridėti 165 bavariš-| žiniškos sumos 1435 milionų dosytą ir apginkluotų ginančia jū- toja, sakoma, "dum-dum" kulkas. ma toliaus." Iš to
Šitų ^pinigų užteks vesuprantama, ki surašai, 11? saxonišku ir I2v liarių.
rių taurumą Dardauclių tvirtovę Sakoma, taipgi, kad plėšiamos ir kad anglo-francuziškas
\\ uertembergo karalystės, kuriu | dimui karės tik iki
laivynas
pusei liepos
ir ant kranto išsodino savo jūbjaurinamos bažnycips.
atakuoja dabar greituoju turku tikras skaitlius nepaduodamas. mėnesio.
reivius. Ties laikytais neįveikiaDokumentas įduotas valstijos padirbtu- fortus toliaus nuo
jtimais tvirtovės fortais plevėsuoja
departamentui ne kaipo protes- rių Dardaneliti siaurumoj. AngKairo. Egipte. ()ficiališkai praanglų ir fraueuzų vėliavos. Fran- tas, bet kaip nurodymas.
o-francu/.iškas 1 a i v y n a s bom- iKsama, kad
turkų armija, kuri
uzai ir anglai stengiasi apvalTas dokumentas talpina savyj, bardavo Dar d a n e 1 i u fortus
buvo mėginusi Įsiveržti i Egiptą,
dyti (.ialipolis pussalj ir atidary apart nurodymų rusų kareivių, beveik per du mėnesiu ir
pereitą pasitraukė atgal i> Sinajaus pttstokiu budu Rusijos laivams, gaoficialių narių ir t; rinėjimų ko- subatą visai pagalios juos iš -salio. Tas patvirtina žinią, kad
benantiems maistą, liuosą išėjiIŠMELDĖ SAU MIRTĮ.
misijos, parašus auv;ro-vengriškų griovė.
nėr ko bijotis antrojo turkų Į>imą iš Juodųjų jūrių i Tarpžeaficierų, kurie prou-stuoja prieš
Cravvfordsvillc, Ind. Pasimirė
veržimo Į Kgiptą.
mines.
Rusija Prancūzijai <r valdžią už vartojimą explioduo- Londonas. C"
čia viena diena dvi
i a sužinota, kad
seserjs < irit\nglijai turi prirengusi 200 mi- jančių kulkų ]>rieš rusus.
įitli, viena 20, o kita
talkininkai rengiasi išsodini! ant
.23 metu.
I 'Usiati-oi'icialė
liutui pudų kviečių.
To tietrs
Petrogradas.
Abidvi seseris meldėsi
Raporte paliudijama apie dau- Turkijos kranto angliškąją ka- žinia
kasdien::,
kraštams pakaktų iki pjutei, nepraneša, kad rusai išilgai kad
drauge galėtu mirti, kad jas
gybę net įvardytų kareivių, ku- riunienę', sutrauktą iš Indijos, beveik
visą frontą -tumia vokiereiktų Amerikos melsti.
ie buvo kankinami ir užmušinė- Australijos, Kanados ir
Naujo- čius atgal linkui Prūsų rubežiaus. drauge palaidotų. Malda jų ta;."
Rusų kariškas laivynas nuo
jami nuo rugpj. 7 iki spalio i() d. sios Zelandijos. Šios kariumenės Paimti nelaisvėn vokiečiai i šiau- išklausyta. Pirmiausia mirė vyšiaurių veržiasi per Bosforą ir mūšiuose
resnėji >esito, o po dviejų valanprie (lumbinės. Mozū- dabar randasi Egipte. Jas ma- rius nuo
nori ii apvaldyti, o žemės kariuGardino, priklauso prie
eženi ir kitose vietose.
dų mirė ir kita. Todėl >eserų
riškųjų
noma pervežt per Viduržemio
jū- geriausios vokiško- kariutnenės.
menę siunčia Konstantinopoliu.
geismas išsipildė; jos drauge bus
Buvo atsitikimų, kad civiliški res ir išsodinti šale
Seniau Konstantinopoliu Rusijos
Dardanelių Przasnyszo apielinkėse rusai papalaidotos.
užpuldinėjo
rusų kar- siaurumos, kad užatakuoti turkus
gyventojai
ėmė kaimą po kaimo. Kitose vieneleido Anglija, bet dabar ji sueivius. vartodami explioduojan- iš jūrių ir
sau-žemių pusės.
lini.a Rusijai atiduoti ne tik Kontose
vokiečiai parsigabeno pa-1
čias kulkas. Siu atsitikimų liuNEPRIIMS APSAUGOS.
! stiprinimu ir pradėjo kontr-atastantinopoli, bet ir jūrių siauruturimos fotografijos.
dijimni
Londonas.
mas. vedančias iš Juodųjų jūrių".
ir nekuric kaimai eina i>
Washington, D. C. Amerikos
Prancūzijoj talki
įlinkai pradėjo energiškai spausti jkuoti.
Kitiems talkininkams klausimas,
ranku j rankas, bet. abelnai pa- iždo ministeris McAduo išleido
keno rankose bus KonstantinoAmsterdamas.
\ ienas angliš- vokiečius, ir Champagne distrikto Įėmus, rusai padarė pusėtiną pir- ] ada\ adijimą, kad
laivai plaupolis ir jūrių siaurumos, nelabai kas lakūnas užmušė septynis traneuzai, sakoma, diena po die- myneigą išilgai visą frontą at kianti Į Anglijos portus, taipgi
Į P>ordeau.\, j Lalais ir Dunkirk
rup", nes ten jie svarbių reikalų priešo aficierus; sudaužė du aero- nos vis stumiasi pirmyn. Šita mesdami vokiečius atgal.
neir
neturi.
Žinoma
kitiems
nebūtų vi>ai apsaugojimui priplianu ir treti ji labai pagadino. aplinkybė, kaip praneša žinios,
imami.
būti parankus pcrdidelis Rusijos
ateinančios iš Ilollandijos, priPranešimas iš Tyd sako':
Varšava. Kunigas Marezeuski
susidrutinimas, bet ne tik jiems,
Suvienytų Valstijų valdžia at"Vokiečiai lakūnai vijo ji tarp vertė vokiečius traukti daugiaus iš Zembok
praneša, kad 40 nmte- sišaukė
et
isonis net karėj nedalyvau- Tliourout ir Ostend,
Į Londoną ir Berliną >u
Belgijoj. kariunienės Francu/.ijon ir Uelgi- rų ir vaiku tapo užrakinta locpatarimu, kad Vokietija ir Anglijančioms tautoms dar neparan- Bet anglų lakunui pasisekė iškilt jon. Vienas hollandiškas laik- nuose
jų namuose Zembroke ir
kesnis butų dar didesnis Vokieaugščiaus jų; jis. bėgdamas nuo raštis sako, kad dieną ir naktį namai tapo uždegti. Vokiečiai ja išvalytų jūres nuo jų primėtijon susidrutinimas.
jų, sudaužė du priešų aeroplianu, dideli vokiški automobiliai, pilni nenorėjo užsitikėti moterims, kad tytų minų. liet net Amerikoj
kareivių, traukia iš Vokietijos lin- jos nepasakys rusams, kokiu ke mažai kas tiki, kad Anglija A metrečią dikčiai pagadindamas."
ni os patarimui
kui vakarų.
pritartų ir tokį
liu pasitraukė atgal vokiečiai ir
reikalavimą
išpildytų.
todėl sudegino namus sykiu su
Londonas.
R u r-u kariumenė
Londonas.
kviečia
\'u
moterimi>
ir vaikais.
Rusija
vėl įsiveržė l.Jukovinon ir išnaujo
t-us,
VOKIETIJOS AMBASADOužrubežiuose
gyvenančius
užėmė Sadagora prie geležinkelio,
RIAUS NURODYMAI.
n>ų pavaldinius, grįžti atgal ir
keturiose myliose i šiaurius nuo
Petrogradas. N'tio karės praD. C. Vokietijos
stoti
savo
Washington.
karės
Į
Paryžius.
pulkus.
l-rancu/ijos
Apie tai džios rusu generolas I>rusilo\'as
Czernq\vitz. Apie tai pranešė
nuo

vakarinio
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Iš Kares Lauke.

trauktis, o paskui
Iicrlino raportai garsina vien bėgti nuo mūšio lauko; bėgo jie
apie atmušimus t'raneu/ų užpuo- ir nuo tvirtovės Osmviec, kurią
lai reikia manyti, kad jų smarkiai bombardavo.
Didesnė ministerija kariumenėj ant mūšio
limų.
Londone esantis rusų
Xe\vs korespondentą^ iš pranešė
r< «r<ic*ci«' i
neįstengia sumušti, nes vokiečiu dalis, gynusių Przasny- lauko įvedė tikrai praktišką pa- l'veumg
generališkas k'onsulis. Jis sako,
Maniornitu, Kumauij<>j.
-umv.šti priešakiu žengti nega- szą, padėjo ginklus ir pasidavė davndijimą. \ is«>ms kąriuijK-nės
kad, sulyg gauto iš Petrogradu
Sulyg korespondento pranešidalims ant karės lauko išdalino
etų. Sulyg Paryžiaus žinių, tal- rusams.
paliepimo, rusų pavaldiniai, gymo, austrai stumia savo kariume-tubet
kininkai. nors nežymiai,
venanti u/rube/yj, nepasiliuosuoSmarkus mūšiai eina ir prie kietame pavidale alkoholį, kuri
linkui
kad
sutikti
Czcrmnvitz,
mia
vokiečius, o provincijoj Xeniuno, i šiaurius nuo < lardiuo. lengva su degtuku uždegti ir ji nę
ia nuo atlikimo kariškos
priedehatnpagne juos keliose vietose Vietos ] ,» keli- kartus varžosi galima vartoti virimui ir apkuri- šitą naują rusų j.ivčržimą.
ir turi tuojaus grįžti Ru
rystės
Reuterio
i- Venecitelegramas
didesni
na siekė
nepasisekimai. priešai. I'rie vokiečių
mui žiemos laike apkasuose.
Tie, kuriems išpuola buti
pozicijos
jos praneša, kad ten atėjusie te- sijon.
Prie Hecourt talkininkų artileri- ant kalvos
pulkuose,
jeigu liks užrubežyj po
10^ rusams teko
legramai iš Vengrijos sostinės
Bcrlinas. Tautos Taryba užja sulaikė vokiečių pirmyn žen- tanuolės ir keli šimtai
i d., tai
kovo
papuls po bausme
nelaisvių.
Budapešto sako, jog nepaprastai
gimą ir prie to jie turėjo didelius Paskutinį
ant tos mūšio gyrė šiems metams biudžetą. Pasulyg
dieną
Rusijos
įstatymų.
karšti mūšiai eina aplink Stanisir
Soissons
I'et
nuostolius.
išlaidoms
skiriama
linijos paimta nelaisvėn 5<S aficie- prastoms
la\vo\v. Cialicijoj.
bombarduovėl
vokiečiai
Rheims
rai ir 5.400 kareivių.
Vokiečiu 3.323.000,000 markiu, bet už tai
Berlinas. Sulyg žinių, garsina"Rusai,—sako korespondentas,
ti pradėjo; Į Rheims paleido jie
taipgi giriasi, buk jie paėmė 1.800 karės reikalams pripažintas kre- —stumia ninšin savo rezervas ir mų Hcrline. Yaršavai gresia pasuvitšum j,o(X) šrapnelių ir daurusų, bet prisipažįsta, kad ji; ditą- 10,042,000,000 markių.
gina savo pozicija* >u dideliu at- vojus nuo dviejų vokišku armijų
giausia taiko j beveik -išgriautą traukiasi
didesnes rusų pnprieš
Ant
kaklumu.
Svarbiausi kova verda —iš šiaurių ir iš vakarų.
Ant viso
katedros bažnyčią.
Berlinas. Sulyg žinių, surinkjiegas. Taigi jie neilgai džiauYislos
kranto
nuo
dešiniojo
ant
upes
fronto tarp Cotnbres ir Perthes
aiigštumtt aplink miestą, kur
gėsi rusų sumušimu Mozūriškų tų vokiško laikraščio "HamburPloeko
i
traukia
viena
vorytus
rusai
savo
sukoncentravo
Prie
i'raiu u/.anis sekasi gerai.
jiegas,
ge r Nachriehten," per 6 karės
ežerų distrikte.
kiečiu armija, kuri jau randasi
Kad
austru
i'erthes ir Meausejour franeuzai
sulaikytu
dešiniojo
mėnesius francu/ų užmušta 250,tik keliose myliose nuo \\ yszoNegeriau sujungtoms austrų ir
sparno pirmyneigą, kurio toliapvaldė vokiečiu pozicijas girio000 kareivių
m.
(1871
per visą
ant upės Yislos,
kariuincuėms sekėsi ir
grod,
mesnis
apie 40
je: apvaldė kilioinctrą jų apkasų, vokiečių
pasistumimas pirmyn
karės laiką franeuzai mušiuose
nuo Yaršavos
Rusai vėl apvaldė
mylių
visam
(pusiaukefrontui.
vokiečiai didelius nuostolius (ialicijoj.
nei pusės to skaitliaus kareivių gręstų pavojum
lyj tarp Ploeko ir N'ovogeorI'rio Bourenilles fran- miestus Stanislavov ir Kolomyją,
turėjo.
neiutžudė), sužeista 700,000, o
Centralinė generolo von
Karpatų kalnų. Rusų ki- lame
gievsk).
cu/anis teko ,^cx) metrų vokiečių prie
Londonas.
Laikraščio Daily
400,000 yra sužeisti lengriumenė, gavusi pastiprinimą, vėl
esanti
Jlindenburgo
armija,
apkabų. l'ric F.a C hapelotte taviau, taigi nepavojingai. 200,000 Mail korespondentas iš Kopendistrikte yra tik apie
I'ric ver/iasi IJiifcovinon. Telegramai,
Przasnyszo
jio atmušti vokcičių atakai.
yra nelaisvėj (taigi toli nuo mi- hageno praeša, jog tenai ateina
atstu nuo Yaršavos.
Oixnuide belgų artilerija išvijo atėję iš l'ukarešto, Rumanijoj.
liono, apie kokį kalba vokiški laik- žinios iš lierlinn, kuriose praneša- 50 mylių
Laike paskutinių 24 valandų
vokiečius iš jų apkasų, ir belgai patvirtina, j<>£ austrų pirmyn j
ma, kad vokiečių nuostoliai Rytiraščiai).
šiose vietose viešpatavo beveik
apvaldė vieną kaimą, iš kurio vo- /"ngi'nas rytinėj (ialicijoj ant
ir Šiaurinėj Lenkijoj
nėj
Prūsijoj
vi.^os
linijos
tapo rusų suiaikykiečius išstūmė. Ostemlo mieste
nes abidvi pusės trauPetrogradas. Rusijoj suareš- laike pastarųjų trijų savaičių iš- ramumas,
t'is.
Sujungta austrų ir vokie tavo dūmos
kia kariumenes naujiems mūbelgiški orlaiviniukai išgriovė voatstovus už prigu- nešė apie 200,000 užmuštais, su5
oių kariumenė tapo sumušta pri".
šiams, kurie turės but išrišti j
kiečių j rengtą pricplauk.7.
lėjimą
prie
socialistų
partijos; žeistais ir nelaisvėn paimtai?.
Stanislavovo
ir turėjo tą svarbu
vakarus nuo \Yy>zogrodo ir j
vokieC'hampagnc provincijoj
jie bus teisman patraukti. Tai
čiai vis mėgina atakuoti, bet fran- miestą atiduoti rusams, bėgti tu- \is dar
šiauri 13 nuo Yaršavos.
Rusai
mat nepaprasta yra RuLondonas.
cu/ai juos atmuša, t pietus nuo rėjo.} pietus, kur juos atsivijo
Reuterio
užėmė
telegrastiprias pozicijas prie \Yysijoj pažvalgų laisvė.
Dūmoj mas iš
Melancourt ir į šiaurius nuo tvir- rusai iki miesto Kolomyja, kuri
Vcnccijos (Italijoj) pra- szogrodo. Šis miestelis yta ant
yra, ir ten toleruojama socialistovės \*erdun, vokiečiai atmušė taipgi turėjo rusams atiduoti.
neša, kad Austrijos valdžia kon- augšto dešiniojo upės \'islns
tų partija, o jos atstovus už so
Ne
tik
11ciraneuzų užpuolimus irj>aėnu"
Vokietijoj, bet ir Aus- (iali/mą areštuoja ir teisman fiskuoja visus javus ir miltus vi- kranto ir kontroliuoja visą tipo,
l.iisvėn 250 jų kareivių.
Prie trijoj. nors ji maisto
soj viešpatijoj. Kuomet
kurion iš priešingos pusės čia
paprastai traukia.
Mamont vokiečiai apvaldė dali turėjo daugiau, negu reikia
liuos, kiek išviso javų ir miltu įpuola pagarsėjusi upė Bzura.
gy<>

apskait-l

ventojų prasimaitinimui, trūksta
franeuzų pozicijų.
Londonas.
Žymesni Anglijos
Iš Alzatijos vokiečiai neįsten- maisto; dabar Austrija turi maiveikėjai reikalauja, kad Anglijoj,
gia franeuzų išstumti; ten jie Ivti ir Vokietiją, nes ta iš sve- kaip tai padarė Rusija ir Prancūiaiko.-i ir iš palengvo žengia vis tur maisto gauti negali.
Aus- zija, butu uždrausta gerti ir pararčiau prie vokiečių tvirtovės trija visu< maisto produktus pa- davinėti svaiginančius
gėrimus,
Metz. Vokiški orlaiviniukai mė- ėmė valdžios kontrolėn ir dalina kurie, ypač iŠ
airių kišeniaus,
Miltu žmogus nemažai pinigų ištraukia.
gino bombarduoti franciui} tvir- juos žmonėm?.
tove l»i:Iiort, bet franeuziški or- neguli suvartot' daugiau
kaip
laivininkai ir artilerijos šūviai kiliogramo Į dieną. Už perženAmsterdamas.
Nuo Vasario
valdžios padavadijimo ski- 18 d. iki 20 d.
gimą
juos nuvijo.
|
Anglijos pakraščiuose jau žuvo nuo minų ir
Atlygindami vokiečiams u/, blo- namos didelės bausmės.
kavimą Prancūzijos ir Anglijos Turkijos valdžią apėmė baimė, torpedų 20 laivų—tai buvo vis
pakrančių ir skandinimą ten plau- todėl ji gabena viską iš Kon- nedideli tavoriniai laivai.
kiančių prekių laivų, Prancūzija stantinopolio Į Brussą, Azijos puir Anglija apreiškė, jog neleis
>čj. Nors ji ramina gyventojus
Washington, D. C. Rusų amVokietijon nei jokių ir neutralis- \ isokiais pasigyrimais, bet tur- basadorius, Jurgis Bachmetiev
kų kraštų laivų. Tą jos, turė- kam-; pradeda nesisekti. Iš Kau- pridavė Suv. Valstijų valdžiai
damos tvirtesnius laivynus u: kazo
apskr., kur jie buvo įsigrū- NVashingtone nusiskundimą, kad
vokišką, gali padaryti, Let tuo*.:: dę į lJatuino apskritj, rusai bai- vokiečiai ir austrai neprisilaiko
daug nuo-: ol i ų padarytų nc.i- gia juos laukan vyti. Anglai iš- Gcnevos Raudonojo Kryžiaus ir
traiiškicms, knrėj nedalyvaujan- vijo juua ii Egipto ir nustumė
Haagos susivažiavimų nutarimų.

esama"

viešpatijoj,

tuomet

ap-

ambisadorius plaukiantiems Vopaėmė nelaisvėn 1.900 a ficiertt ir
kietijon neutrahškų kraštu lai18^,000 kareivių, kas išneša* dau- vamnurodO kelią, kokio laivai,
giau negu j-» locna armija.

Petrogradas. Rusu kariški e\pertai priduoda didžiausią svarbą
sumušimui'' \okiečių ties Pr/.asnvszu,
šiaurinėj Lenkijoj. Jie
tvirtina, kad
buvo tame,

vokiečių visa viltis
jog jie manė, kad

jiems pasiseks perlaužti ruMi
frontą ties Przasnyszu ir kad
tokiu budu jie sustiprins visą sajų \ iltis subyrėjo. Rusai tvirtina, kad
vokiečių pasitraukimas į šiaurius,
kairįjį

vo

>parną.

išvengimui minu ir povandeninių
laivu, privalo laikytis.
Laivai
plaukianti Į Įtakas K rus. Elbos,
\\eser ir Jaile gali stačiai ton
plaukti, bet prie Lister Deep
Bury turi paimti vokišką vedėją,
kuris žino. kur paklotos yra minos.
L aivai gali plaukti su -aule. jai nusileidus, turi sustoti.

RUSIJA SKUNDŽIASI ANT
VOKIEČIŲ ŽIAURUMO.

Situs

^

Washington. D. C. Rusijos
Baehmetjev. kad a 11
linkui savo rubežių, yra lai)jaus
betvarku> negu pirmiaus būda- £1 Suvienytos Valstijos paėmė
atstovavimą Rusijos, padavė užvo.
sieniu ministeriui Bryanui notą
Pranešama, kad vokiečiai palisu apkaltinimais vokiečiu už
prie
ko didelį skaitlių sunkių ir lengsutarimams
vų kanuolių ir paliko net leng- singą tarptautiškiems
Ru-ijos
vai sužeistus savo kareivius, kad žiauru karės vedimą.
nota sako, kad vokiečiai ne tik
ties
atsidurti
savo
rugreičiaus
bežium. Su lyg rusų nttomor.ės, užmršinėja beginklius ligonius ir
toks dalykų st<»\ is yra daug reiš- sužeistus kareivius, bet juos kankina ir bjauriai subado ir su
kiantis, nes šiame vokiečių užIšskerdė jie daug rupuolime, kaip dabar pasirodo, pjausto.
sišku
nclaisvių. Kad nutšiuo-e
dalyvavo dalis geriausios jų kajie vartoja uždraustas dum-iium
riuiiienės.
kulkas.
Kad jie viską naikina,
Apgulimas Gardino tvirtovės,
ir veržia ir naikina
kaimudegina
apie kurį vokiečiai tulą laiką kalmaistą.
gyventoju
bėjo. dabar išrodo visai negaliambasadorius

liet už žiaurų karė- \ ėdimą ir
dalyku, nes rusai iš vienos
vokiečiai
niekina rusus.
Vi'kiepusės Nemuno kairiuoju krantu
čiai
užtikrina,
jog po paskutinių
vėl traukia linkui Prūsų Lietuo
iš
kitos pusės, ties nepasisekimų, bėgdami iš Prūsų,
vos,

mu

Mlava rusai vėl sumušė vokie- rusai ant kelio viską naikino, be\nt vi-o
čius prie Przasnyszo. Toks da- veik nieko nepaliko.
\i.-i kaikelio
pasitraukimo
rusų
lykų stovis privers vokiečius,
mai išdeginti, labai retai kur lik >
ties
esančius
Gardinu, atšokti
Miestas :r
H et vi- nesugriauta trioba.
nuo Gardino tvirtovės.
ir
miesteliai
išgriauti.
išplėsti
sai butu kas kita
vo-

skaitliuos, kiek išpuola ant galLondonas. Škotijoj prie Clyde
buvę, jeigu
vos ir išdalins per vietinius valdirbo apie 10,000 vyru laivu dirbkiečiai butų prasimušę per rusu
dininkus. Valdžia paliepė 300,-

tuvėse. Jie buvo išėję ant straiakrų žemės iki šiol vartojamų ko. Valdžia per Sir George As.kauginimui cukrinių burokų, pa- \vith, vyriausj industrijos komi
naudoti apsėjimui javais.
sijonieriu, išsiuntė paliepimą, kad
visi grįžtų prie darbo panedėlyj,
Londonas.
Žinia, atėjusi iš nes "armija ir laivynas reikalauja
Rymo, praneša šitaip:
kuogreičiausiai svarbios kariškos
"Austrijos ciesori.skuojti ediktu amunicijos." Darbininkų reika(paliepimu), kuris buvo. išleistas lavimai pažadėta peržiurCti ir.
Viennoje jjęreitą gęjedą, nustaty- kiek bus galima, išpildyti.
ta, kad kiekvienai ypatai visoj
viešpatijoj privalo but išduodama, Londonas. Žinia iš Kopcnne daugins
kaip 10 uncijų kvie-' ha'geno praneša, kad Benine tapo
ir
7 uucijps miltų per. dieną. pagarsinta dar 7 surašai užmuščių
Vengrijos valdžia paliepė ko:*ifis: tų, sužeistų ir prapuolusių karkuoti visus, miltus Vengrijoj ir eivių iš Prūsijos karalystės. Šiišdavinėti kiekvienai ypatai tik po tie 7 surašai turi 11.418 vardų
13 svarų an^ 'mėn'esjo."
i l.tficierų ir kareivių užmuštų, su000

1'

j

liniją

met

SUĖMĖ

ties Przasnyszu, ues tuovokiečiai butų ištiesę ir su-

SU

NETIKRU

PASPORTU.

New York.
visą frontą nuo • larVald/ins detekiyiki Przasnvszo išilgai vai suėmė čia buvusį vokiško laitų)ių JJobr ir Xarc\v.
alieierą Richardą Petrą
vyno

stiprinę

dino

savo

net

Stc^'lcr.
Paryžius.

Ji

kaltina

u/,

naudoji-

Pranešama, kad

Ru- mą netikro pasporto, kad galėtu
minUte- Vokietijon keliauti ir i v< \i>ką

manijos vidaus dalykų
pranešęs, jog Rumanijos at- laivyną Įstoti. 1/ tą patj yra
stovas Londone padaręs sutartį suimtas, taipgi vokietis, Vinecnt
su
Anglija, Prancūzija ir Rusi l'ook i-, llohoken. R engiama-i
veikimui ir kad Ru- suimt už tą pati ir daugiau vybendram
ja
manija gavo paskolą Anglijoj. ru. Paspor'ai i u yra išduoti \iris

Žinios,

ateinančios iš Hiudiarošto, sai

Rumanijos sostinės, praneša, 1 >uk
10 kliasų rumaniškų rezervų tapo

iššaukta, kad stotų j

kus iki kovo 13 d.

.-avo

kitiems, o jie naudojasi isvetimu. Sleglera ir kitus išdavė

su

jais susipykusi

pul- viena mergina.

už

ką

te'i

AUKOS k viro dalis

AMERIKOS LENKŲ

JŲ

TĖVYNEI.

susideda i>

laikraštileidžiamas
t .enk u
Poland" pagarsino žinia a neturėtu nuostoliu,
api»* Amerikoj surinktas auka^ ba!i;tiĮ prieš
'*

Kree

Europos lenku

šrapnelių,

Įmkos

pasiekią Lietuvą ir ten bu- galimu buvę agituoti prieš kary;
teisingai išdalinto- tarpe var- per tai vokiečių socialistai ir neveiguoliu. Dr. šliupas i- savo pusės kių. nieko karės
sustabdymui. T
davė patarimą kreipti- į \Vashing- tai daktaras
atsakė, kad socialistai
toną su prašymu prie Sitv. Valstijų žinoję iškalno, ką tik valdžia
veikė,
Raudonojo Kryžiau- vyriausios ir daugel sykiu jie savo
spaudoje

bmnbij. I- Uusijo* reikalaujama
>1,000,000 užstato, kad

reikalams,

tu

kompanija^

jei karė už-iužsakymo išpildymą.

taigi

.šelpimui nuo karės nukentėjusiu
American
fl -Vaukegan, 111.
it* iškovojimui heųkijai nepri- Steel i\- \\ irc
kompanijos dirbtuvė,
klausomybės. Iki vakario i die- kaip pranešima, gavo taip didelius
surinkta
nai
\merikoj išviso užsakymus, k?d netiktai atsinaujiA
Lenku
dienos? ( hiea- no normatis darbo
$215,100.
ėjimas, bet pažinoma,
surinkta
$24.000.
vojr
tatvta daug:au darbininku prie da*tie pinigai nuo lenku surinkti, bt>
negu kuomet nors l>ėg\ j o paskusvetimtaučiai

aukavo

labai

ma-

valdybos,

pintu

Ū VlSiE

Ar:r tari
San Francisco, Cal.
l'anamos
tautiškos
parodo- picPrancūzijos ministeriu taryciaus cia mėginta išnaikinti Ja- ba. nutarė
\is<»j Francuzij< j už$
|Jin putas
ponijos paviliojią.
drau>ti nuo siu mrtu pardavė

gai reikalingi,

padėtas
nėti ir gerti absyntlut (drūtą degknatu.
Dabojantis vienok tą tinę), taipgi ir kiti:, alkoholitriobą -arga- patėmijo dc/aitį nius gėrimus, turinčius daugisru.
knatą ir užgesino. l'rie knato kaip
alkoholio.
Kadangi
buvo padėta dinamito štanęelė,
vynas turi mažiau stiprumo, tai
ko užtekb išgrio\impi v i-o* tri"vynas gerti ir pardavinėti neužbos.
Japonijos konsulis niau drausta.
kad tą galėjo daryti koksai betrinl'oj

kalingi

arba koks nekenčiantis
turtuoli-.
miręs
■j Vokiškas
šovinistas, keliais dabar -ausio 10 d., Robert Mer-heim
IJepročiui vienok
yra vokiečiai.
paliko inilioną markiu steigia-'
nelengva butu gauti dinamitą, mani mieste Frankturt naujam
t >:U~:I reikia manyti, kad pasik
universitetui.
Nevisi mat ir voiniiwa> buvo .surengtas pilno
kiečiai rūpinasi vien apie karės
prote žmonių, tik nežinia, kas jie reikalus, yra dar
Vokietijoj ir tot <- k i yra.
Japonu ir amerik »uai kiu. kurie ir karės laike a;inet:a
nekenčia.
ir kitokius, prakilnesniu^ už kari;,
reikalus.
NELAIMĖ ANT

Į/rotis,

•-

liu

2

nori

Knygyno trioboj
įrengti kalėjimą.

i-

™

TYRĖ

of CNGLISH

TOP-PEPO 50AT PESTROYER.
oo
oSUBMARJNE

a- TYPE o>r
-o-

o

••

^
^

cialistais.
gijos ir

jūres, kurios
Viršuje angliškas tor-

mies-

pėdu laivų naikintojas; apačioje povandeninis

laivas.

Mieste Mexiko Carran/.os ge-j j m riespaudino ir mirdamas, užDarbai sumažėjo, o girtuokliavi- sią darbo.
Jeigu ši žinia butų teiaut
ū, draudė savo raštus spaudinti, pri- mas nei biskučio.
nerolas
prekėj
Obregon
tūkstančių doliarių.
l>egirtuokliau- singa, tai dabar esančiu mieste
savo patriotiškas eiles jant
pramonininkų ir kitų uždėjo spe- <akė \
pasitaiko visokių naujienų. darbininkų
neužtektų.
Dfs Moincs. Ia.
Sudegė čia ciališką mokesti naminės karės išnaikinti. l iktu toks jau ]»ai;i- \ asario 13' d. apie 10 vai. nakčia
Jau beveik 'du mėnesiai, kaip
namai, kuriuose tilpo i-lei-tti- reikalams; mokestį turi mokėti rimas ir daug'cliui musų at- du vyrukai, pasigėrę, pradėjo gat- šisai miestas liko dausas."
Reiš-

dviejų laikraščiu—''Registcr taipgi piliečiai svetimų kraštų. spaudintit eilių rašytojams.
bus kaj.nd Leader" ir "l)es Moines Kas atsi-akytų, žinoma,
l'aro
turti:.
Tribūne."
Nuostolių ugnis |»ri- k'jir.ian {mestas, jo
sau paims.
ranzos
generolai
iiirbo aut £ 200,000.
H'-

LIETUVIAI MBIM.

\*uo karės

IŠ DARBO LAUKO.
Mew York.
Tnve?
ii

tigatory

Sulyg

uždarbiaujančiu

.\cw

žiuiij,
Vorko

uždirba mažiau

|Į
ną,

I> Kl.L'MA. \VASIf.
Pasimirė. Vasario 15 d. pasimirė čia. 47 metų amžiaus
sulaukęs.
Stanislovas

IJenevičia.

profesorių

Lvovo universite- žiai

palaidotas.

Velionis

(iraševskj. Žandarai pas tri atgal gyveno
j
kaip $7.o-> savaitei, o 10,000 ma- jj padarė kratą ir paėmė daug Paėjo i- Raseinių
žiau kaip S5.00.
Suprantama, rastu. Suėmė ji naktyj, visai gul). Kr- norėtų
kad su Sį/yj doliariais nelengva etiketai.
apie velionį, tegul
moterų —20,000

i«mi:ti, nes NCvV Yorke
venimas brangus.
',j Pittsburgh,

Pa.

to

pragy-Į

Plieno ir

14

vėje peštis.1 Atbėgo policijantas, ir. kia, "bvrui" ir "viskei"
padaryta
vieną peštukų sugavęs, padėjo ji ''pogalam." ''Sausumas"
Įvyko saubelangėn (antrasai išspruko). V a- sio 15 d. Nemažai yra
žmonių,
sario 15 d. sugautasai
užsimokėjo apgailestaujančių šią permainą.
teisme $10 >u centais.
Kitas vėl atsitikimas, tik"
daug
bjauresnis. Vienas vyras parėjo
namon girtas ir
pradėjo savo mo-

terį kankinti. Pirmučiausiai liepė

Velionis klauptis ir kalbėti
poterius, paskui
priklaupė prie amerikoniškos dr- verkti ir dainuoti. Kuomet moteris
Kievc suareštavo žymų rubi- jos K. of P. I'uvo čia pat gra- atsisako
pildyti tuos paliepimus,

surinktu

t'ommission

M.

keli

ine-

vyras pradeda jąją mušti, ir muša
\\'estvillėj. 111. tol, kol jinai nedaro taip, kaip
miesto, Kauno jis liepia. Pagaliaus tūlai moteriai
daugiau žinių pagailo tos kankintinės. Buvo duokreipiasi ant- ta žinia policijai, kuri suareštavo

rašu: Mr. John Kirkut, 1\ O. Uox
mušeiką ir nugabeno kalėj iman.
48.
Kranklius King (<>., \Vash.
Lisboti,
Vasario 1? d. vyras mušeika likoPortugalijos sostinėj
J. Kirkut. si nubaustas
metų vaikas Francisco Silva,
$5, už

pergulėjimą

ge-^ 'mėgino

nušauti buvusi t<> krašto
šaltojoje.
Tenykštis.
kžies dirbtuvės vasario mėnesy
Tš SO. OMAHA. NKBR.
Alfonso
mim-terių
pirmininką
tu
turi 'augiau reikalavimu negu
Lietuviai skaitfiiuiiausi. Vasario
Costa. Paleido i ji du šuviu, bet
r jo s. u-i
nu.ne.syj, t<»■ 1«T-1 dirba nei vienas
Iš MONTREAL, CANADA.
22 d. vietinis Young Men's Chrisnepataikė.
Šovėjas
geriau. Kovo mėnesyj laukiama suimtas.
A likos nukentėjusiems nuo katiati A^sociation skyrius turėjo sa<iar didesnio pasigerinimo dirbu
vo metini
balių, paskirtą ateiviams. rės. Vasario 6 d. čia buvo p. Prat j i-dirbystės sakoj.
no
Vilimo vestuvės su p-le Ona
Suvirk
400
žmonių įvairių tautų
Vokietijos valdžia išdilo-.se
Mickaite.
Svečiams
besilinksmiPaskirta vėliava
ve- dalyvavo vakrre.
Sustrei- instrukcijose persergsti laivų
Grafton, W. Va.
nant,
Černius
ir
K. Maiga
tautai,
kuri
pp.
J.
ir žvejus, kad plaukti ji
pasirodytų skaitlinkavo i, 100 kalnakasiu Marion ir dėjus
kad
sumanė,
vestuvininkai
suauir
jose žvejoti yra giausiai atstovaujama susirinkime.
i'reston pavietuose, l'reston pa- j upių Įtaka.kiek
kautų
)>o
nes
ten
minos
ant
nukentėjusiems nuo
Vėliavą lengvai laimėjo lietuviai,
pavojinga,
v i et-.strekiuoja darbininkai tri-j
karės
Visi mielai tam
savo
Lietuvoje.
An55.
dugno yra paklotos.
parodydami
skaitlių
j'se kasyklose "The Jameson
Aukavo:
pritarė.
$1.00—K. V iitalai
ir
po
troje vietoje stovėjo
greCoal t o."
Vokietijos valdžia karės ne- kai. kurių buvo po 40. Trečią vie- limas ir K. f>. Gavronskis; po 50c.
laisvius vartoja sausinimui ir ge- tą užėmė švedai, turėję susirinki- —Pranas Vilimas, Ona Vilimienė
fl Columbus, O. Valstijos lerinimui klampynių. Prie to dir- me 30 savo žmonių. Vakaro pro- ir V. Dabaris; po 25c.—K. S.
^isliaturai paduota sumanymas
ba 20,000 nelaisvių.
ISus nusau- gramas susidarė iš eilės
paveikslų, Maiga, A. Maigienė, I'. J. Maiga,
uždrausti po bausme $5,000 gasinta 25,000 hektarų (<>0,000 ak- rodančių ateivi nuo
i cnt j šitą .valstiją streiklaužius,
pat jo įžengi- J. Senienas, J. Skikas, P. Šlata.
ir paversta Į vai- mo
rų)
klampynių
iki
tam
j
šią
šalj.
momentui, K. Kupaikaitė ir J. Černius; 10c.
kilus kur streikams.
laukus.
singus
kuomet jisai pasidaro pilnu Suv. —A. Jankevičių. Viso labo $5.60.
Valstijų piliečiu. Frograme buvo Atskaičius pinigų persiuntimo lė*1 Cleveland, O. Kasyklų agenAnglijo
užsienių ministerija ir daugiau numerių.
J. Raz. šas, liekasi aukų $5.55. Pinigai patai jie?"ko visur streiklaužių, nes
pr,.nešė
prezidentui
belgu
gelbėsiųsta "Lietuvos'' redakcijai, kad
(>hi-> valstijoj streikuoja 15.000
komitetui Herbert C. lloojimo
pasiųstų nukentėjusiems nuo karės
Is PALMĖR, MASS.
angliakasiu. Kasyklų savininkai
tiki-i sura-ti tiek streiklaužių, ver, jog Anglijos valdžia nega':.
Streikas. Sustreikavo 300 darbi- lietuviams.
Visiems aukautojams širdingas
kad galima l)utų pradėti darbus r kirti pinigu belgams, nes vokie- ninkų.
dirbusių \Vire Wrighton
čiai Belgijoj nuo belgų kontriačiu
už duostiumą.
J. Černius.
kasvklo.se.
Co. dirbtuvėje. Visi streikininkai
bucijomis lupa pinigus, tai ir
Kvitą.
Pinigų $5.55 apturėjome,
priklausė prie unijos. Streiko
r
Calumet. Mich.
Penki tūk- Angiijos paskirti pinigai tektų priežastis—uždarbio numušimas. Iš ir jie pasiųsta Lietuvos Gelbėjimo
ir Autonomijos Fondui.
stančiai finu darbitrukų, vario ka- >okiečiams. Anglija renka mais- kitur
nes
>

nepatartina atvažiuoti,
pasiųs ji belgams,
čia yra tik viena dirbtuvė, ir ta
jeigu tik gaus užtikrinimą, kad
dėldienį t v.;'arė išvaryti i> Lake
sustreikavusi. Kuomet darbas
vokiečiai jo nepaims; po to- pati
Superior ('f^trikto son al^tiskus agivėl pra.-idės—nežinia.
sėjų.

savo

tatorius.

mi

mas-mitinge praeitą

Išvaromieji

ne-

yra kaltinair kliasinės

neu>siganėdin:-vo
neapykantos keli: ne. Susirinkimo

tą

belgams

ir

kiam užtikrinimui

Anglija ir pinigų nepasigailės belgų sušelpi-

"Lietuvos"

Redakcija.

IŠ DES MOINES, IOWA.
Darbai. '"Sausa." Darbai čia ei-

nevienodai. Kai-kuriose anglių
CONN. kasyklose dirbama po 2—3 diena

Iš

yra

Todėl

f Pittsburg Pa. Tarp Rusijos
valdžios ir vienos čionykštės maši-

Ambrose Stankevičius.

inu i.

vedėja-, atidarydamas susirinkimą,
Pasinaudodami
iŠ
kilusios
pakartojo gubernatoriaus žodžius, karės, visokį vokiški eiliarašiai
kad '"raudonasai socializmas buvo
iki šiolei parašė jau milioną papamatu visam trukdės iti i vario ša
triotiškų eilių, iš kurių, žinoma,
lyje."'
dide-nė dalis
menkos vertės.
Muencheno

universiteto

!profesorius Muncker pataria patriotiškų eilių rašytojams laikytis
nų kompanijos eina derybos kas- [patarimo italo
patriotiškų eilių
lin $10.000,000 vertės
užsakymo rašMojo (iirolamo Castclli. kuris
karės reikalams. Svarbiausia u^;.Į parašė daug patriotiš!-ų eilių, b't

buvo

"Varpo"

monoliogais

ir

pamargintas
artistų

d r-jos

dekliainacijomis.

Publikos buvo apie 300. Vikaru
vedėju buvo p. V J. Povilaika.
Jisai prisiminė publikai apie aukas.

Perėjus

per

publiką,

au-

Amerikos

surink-

$20.00. Visos aukos ir vakaro
pelnas tapo paskirta Liet. (ielbėjimo ir
Autonomijos Fondui.
ta

Kali ietis
Iš
I

a

\YESTFIEI.I), MASS.
Užgavėnių vakart

karas.

"Apsvietos"

dr-stė parengė vaka-

Žmonių

rą.

taikos

konferenci-

len-

gerai, jei pasirūpintume nukentėjusiais nuo karės Lietuvoje musų

THOMPSONVILLE,

Darbai. Girtybė. Kaip daugelyje nas į savaitę, kitose—po
daugiau.
kitu vietų Amerikoje, taip ir čia, Viršutiniai (fabrikų) darbai eina
bedarbė atsiliepia ant darbo žmo- silpnai. Žmonių be darbo
yra nenių. Nuo vasario 11 d. šių metų mažai. Nežiūrint to, kad ko!-kas
čia pradėta dirbti tik po kelias die- darbuose nematyti
pagerėjimo, benaĮ savaitę. Patartina iš kitur darbių žmonelių tikimasi, kad j
i nevažiuoti Į čia darbo j ieškoti, nes pavasarį bus geriau. Laukiama tik,
yra daug ir vietinių bedarbių. Dar- kad truputį atšiltų. Tuomet žadabai čia labai sumažėjo. Kuomet ma pradėti statyti didelė
vagonų
ibu> pradėta vėl dirbti pilną laiką dirbtuvė
(karšapė). Sakoma, toje
I—dabar negalimą pasakyti.
I dirbtuvėje 3,000 darbininkų gaų-

Virtus mie.-tui "sausu," pasididino
ir bedarbių eilės. Mieste iki "sausumui"

buvo, sulyg apskaitliavisaliunai, kurių kiekviename laikyta po, du bartenderiu. Taigi jau iš jų vienų susidaro 192
vyrai bedarbių eilėms. Priskaitant
kilus prie salimui darbininkus, susidarytų gal apie 250. Taipgi daug
darbininkų paleista iš bravarų.
Vietos lietuvis Martynas Kiezclis, apie kurio sušaudymą "Lietuvoje" buvo rašyta, dabar jau visiškai pasveiko nuo
gautųjų žaizdų. Žmogaus, kurisai sušaudė
Martyną, iki šiolei vis nesurandama. Sausio
mėnesyje vietinėje upėmų, 96

je buvo rastas tarp
neštu ledu lavonas.

vandens

su-

Sulyg anglišku

laikraščiu aprašymu, spėjama, kad
tai Jurgis Kulcšis, kurisai buvo
įtariamas, kaipo Martyno Kiezclio
priešas. Vietos lietuviai butų galėję pažinti, ar tai tikrai buvo lviczelio lavonas, bet jie savu

neatkreipė atydos Į angliškų

l^įku

apie
kad
vo-

Pinavijas.
ESTER,

X. II.

,.

Vakaras. LSS. 171 kp. Dramatiškas Ratelis vaidino
"Saliamono

Sapną" ir "Dėdė Atvažiavo." Žmosusirinko vakaran
nių
su Tieldaug. Grynas pelnas skirta
naudai nukent" ilPrancūzijos socialistais.
\ okiečiai socialistai, anot kalbėto- sių nuo karės. Apie šį
vakarą bujo. nesipriešinę karei, jos nesustab- vo paminėta ir vietinėje angliškoje
dę. nepakėlę revoliucijos prieš kai- spaudoje, kame prie progos suteikta
zeri. nepadavę rankos
Melgijos so- pluoštelis informacijų .apie Lietucialistams: "Še, taika. me< nesi- vą. Minėtame angliškame straipmušime. neliesime vieni kitų krau- snyje tarp kitko, rašoma: "Ar
jo, nes mums mlisų principai ro- jus žinote, kur yra Lietuvą? Ar
do, kad kares reik panaikinti." At- galite ją rasti ant žemlapio? Yarpenč, vieni užpuolė, antri gynėsi 'gu. Jos negalima rasti ant jokio
! autorizuoto
ir stojo už savo tautą, už
žemlapio, nes Rusija
tėvynės
reikalus. Tik vargas, sakė kalbėto- j nepavelija to vardo spausdinti nei
jas, su mūsiškiais socialistais,- ku- viešai minėti caro valstybėje. lhirie rėkia, kad nereiks jiems auto- jvo laikas, kuomet Lietuva buvo ganomijos. Jie revoliuciją, kraujo ilingesnė tauta už Rusiją, kuomet
praliejimą sukelsią, nors skelbia, [rusiškas meškinas buvo meškuėiu.
kad kraujo praliejimas yra prie- Mokinas tačiaus augo ir. h ikui bėšingss jų principams. Tokie žirni- gant, prarijo savo kaimyną, ir danės, keldami suirutes tarp musų, bar keliose imperijos gubernijoje
nori Įkalbėti žmonėms, kad jie gyvena senovės karalijos ainiai. Jie
gerais keliais ves lietuvius ir jais užlaikė savo senoviškąją kalbą, sevadovaus. Tokie, sulyg kalbėtojo niausią iš visu arioniškų kalbu, ir
tvirtinimo, negalį vesti gerais kc- jinai apsireiškia literatūroje bei naliais, nes jie ardą tvarką, sėją ne- mie. Manchesteryjc yra keli ^imtai lietuviu, ir jie yra vienais inteapykantą. Vadovuosna reikia gerų,
padorių, žmoniškumo pilnų žmo- ligentiškiausių ir daug žadan:ių nesenai atvykusiu piliečių."
nių. kurie padėtų pamatą nutikimui ir padorumui, mokslui, aplie- I Yakiro vedėjais buvo pp. \.
tai. žmogaus savęs pažinimui, t ii Zubkus ir J. Stakenas, kuriuodu yra
Ratelio valdybo> namusų socialistai kaip sykis patįs Dramatiškojo
riais. Po v; idiniinui, publika, kuri
savęs nepažįsta, nežino, kad jie
iš įvairių tautų žmonių,
yra lietuviais; jie greičiaus pasa- susidėjo
kartaiatvykusių iš aplinkiniu mieskysią, kad socialistais ir jų reikakiečiais,

PRIE ANGLIJOS "BLIOKAVIMO."
Vidurinis paveikslas rodo Angliją ir gretimas
dabar pilnos vokišku povandeniniu laivų.

j

pradžios Vokietijoj uždaryta jau 864 laikraščiai.
l)augumą jų uždaro valdžia, kitus uždarė patjs leidėjai, 110- leidimas neapsimokėjo.

iš

Vokietiją, Dr. Šliupas priminė,
Vokietijos socialistai yra pirm

-nntu

»

čia

vakar."s

teatrališkos

kai, latviai ir kitos tautos, tai aš
broliais.
tokia revoliucija pasitikėčiau, ir tada butų patartina ir lietuviams nuo
Iš MAN'C H
to neatsilikti." Kalbėdamas

Dcnver

nyksta.

atgavimui

joje iškiltų revoliucija, sukiltų

GELEŽINKELIO.

tas

tik

paslaptis turėję žinoti iškalno. Pra-

kalbų

prisirinko gerokai
Jaunimas
gražiai
pažaidė. Vadoją; kuomet toji j vyks—negalima
vaujant
p. K. S. Adomaičiui, bužinoti, bet mums prie to reikia
vo padainuota keliatas
gražiu tauprisiruošimiems buti." Kalbėdamas tišku
dainelių.
Priegtam
p. Adoapie socialistus. f)r. Šliupas pasa- maitis
pasakė
trumpą
prakalbėk
kė, kad jie anaiptol mums nciškoapie draugijos reikalus.
vos
autonomijos nuo caro, nes ca\Vestfield lietuviai pradeda vis
ras tur
ginklus, kanttoles, o. kalkrutėti ir labjaus Įdomaudaugiau
bėtojo žodžiais tariant, "jus (so- ti bei
rūpintis viešais reikalais.
cialistai) k;į? Atsiprašant, gal špyVieno dalyko dar
stokuoja: butų
gomis šaudytų? Jeigu visoje Rusi-

japonų

GAISRAI.
St.
E.
Lotiis, 111. Didelis gais-i
išnaikino vidurj šito miesto.
ra
Nuostolių ugnis pridirbo ant ke-

atstovu

pasiuntimui Į

•.

Hollaudijos mieste AnisterCol. Netoli t'olorado
liam [ijoj m. Amerikos mili mieSprings iššoko iš bėgiu Denver rius Andrevv
C'arnegie Į =teigė
Si Rio (iraude geležinkelio trauvien reikalavo, kad io
knygynį.
l'žsu-id-iužė.
kini- ir išdalies
miestas kas metai
ruišta prie to mašinistas ir ku- užlaikymui
4.irtų po $3,000. Dabar miesto
vėjas; bagažo prižiūrėtojas ir 9
taryba atsisakė duoti pinigus
pasažieriai tapo ipku'ti.
knygyno užlaikymui, todėl jis iš-

valdžios
nutarimus
bėduo- pirminis, negu pati valdžia
-pėdaValsti- vo t.n atlikti. Todėl jie v i^as vald/io

tonomijos. Reikalinga padengti iškaščiai, kurie pasidarys už apmokėjimą raštų ir šiaip susinėsimų
tame reikale, l'ini^ai gali buti rei-

uždi-gtr

su

pastaroji pasirū- apskelbdavę

jų at.-tovus, kurie g;lėtu tą darbą
taip atlikti, kaip kad atlieka Belgijoj. Kalbant apie Lietuvos Autonomijos Fondą, l)r. Šliupas užsiminė apie socialistus, kurie pasityčiodami i-juokia 1-iet. Autonomijos Fondą ir klausia, kam reikalingi tie pinigai: girdi, ar už pinigunupirk-inie autonomiją nuo
caro.'
"Taip." atsako daug-inaž
kalbėtojas, "ne nusipirkimui pini-

žai.

buvo

idant
aukas

išdalinti
liams per tenykščius Suv.

tiniu aštuoniolikos mėnesiu.

NORĖJO IŠGRIAUTI JAPO
N1J0S PAVILIOMĄ.

tas

o

antroje vietoje
Taippat yra ir

jau

so-

rūpinasi, negu Lietuva ir jos telių, pasišoko, grojant lietuvių bereikalais. Net dabartiniu laiku jie nui. kurisai patiekė muzikos ir laike pertraukų.
Z.
nors
neįstengia

lais

paliauti koliojęsi.

dabar vietoje kolionių turėtų buti
rašomi į svetimtauti skus laikraščius
vos

laik- ir

Iš b.LI/ABF.TI I, PA.
I tikams. Žmones ir vertelgos. LieIsietustraipsniai, apipiešianti
praeitą ir labartinį padėjimą, tuvių parapijos svetainėje nesenai
buvo vietos klebono kun. B. Žinžadinanti tarpe

svetimtaučių

raščių pranešimus, o kuomet susi- užuojautą lietuviams
džiau* parengta* vakarėlis tvindai
kaip aukų
prato apie tai, buvo pervėlu, nes rinkime,
taip ir autonomijos atga- įtaisymo naujų vargonų bržnyčioje.
lavonas
raščiai

jau

buvo

palaidotas.

Laik- vime.

Kalbėtojas pasergėjo,

kad \ ietos lietuviai

tikrina, kad atrastasai lavo- reikia
vengti koliojimų, kurie ardo

negalėjęs buti iš kito miesto at- vien-bę tarpe lietuviu. Iš redakneštas, ir kad velionis turėjęs bu- torių, kurie tokius
koliojimus talti šio miesto gyventojum, Kulcpina savo laikraščiuose, skaitytojai
šis čia gyveno, ir drabužių
aprašy- turį pilną teisę pareikalauti, kad
mas rodo drabužius, kuriuos Kuperstotų taip darę.
lcšis nešiojo Spėjama, kad rastasai velionis pats pasiskandino.
Tolimesniame savo kalbos bėgyF. R. Ta raskit s. je Dr. Šliupas papasakojo apie du
tienusisekimus. kuriuos ji-:ii turėTŠ WATERBURY, CONN.
jęs savo gyvenime. Vienas- tai suVakaras nukentėjusiems. Dr. J. tvėrimas Ne\v Vorkc parapijos ant
nas

Šliupo prakalbos. T.SS. 34 kp. cho- laisvų pamatų. Dr. J. šliupas tiras turėjo koncertą su
šiaip pro- kėjęsis, kad toje bažnyčioje bugramų iš dekliamacijų, monolio- sią skelbiama laisvė ir mokslas,
gu ir 1.1. Buvo renkamos aukos bet parapijonai apvylę i j. pavesdanukentėjusiems nuo karės ir Lietu- mi viską savo klebonui. Kalbant
vos
autonomijos reikalams. Viso Dr. šliupo žodžiais: "Antrą nenusurinkta $10.00.
sisekiiną turėjau su socialistais.
\'asario 15 d. SLA. 11 kuopa Matydamas tarpe lietuvių nesusibuvo užkvietusi kalbėti Dr. J. pratimą darbininkų padėjime, noŠliupą, kurio nuo senai \vaterbu- rėdamas privesti -juos prie susiriečiai laukė. Taigi, galop, ir su- pratimo ir pagelbėti jų gerbūviui,
silaukė. Dr. J. Šliupas kalbėjo pradėjau skelbti socializmą, bet ne
apie tai, kaip lietuviai turi mylėti toki. kokį dabar musų socialistai
savo
tautą ir kalbą. Kalbėtojas supranta. Aš skelbiau socializmą,
apipiešė dabartini Lietuvos padėji- kokį supranta tikri socialistai, l.et,
mą ir tą dideli vargą, kurį atgabe- ta>, kaip matome, neįvyko." Pano
siaučiančioj i karė. Kalbėto- rbaigus Dr. Šliupui kalbėti, vienas
ja? karštai ragino šioje jūrių pu- iš socialistų pradėjo aiškinti, kad
sėje gyvenančius lietuvius dėti kuo- [vokiečiai socialistai neturėję galės
daugiausia aukų ne tik pinigais, sustabdyti karės, nes karė taip
bet kas kuom tik išgali, kaip tai: greit iškilo ir sit tokiu skubumu
drabužiais, apsiavimais ir t.t. Kad apšaukta kariškas stovis, kad ae-

vertelgos

buv<>

va-

karėliu užkviesti laiškais.

šiaip

lie-

tuviai pranešimu iš <akvklos. Yakarėlin atvyki* nemažai mu>ų ver-

telgų.

Tikietai buvo

$1.00 porai

ir

75 centai pavieniui. Publikos atsilankė apie 200 žmonių. Programas
susidėjo iš dainelių ir prakalbu.

Angliškai kalbėjo <ien. O. ("alaus,
Kelley ir teisėjas '1. II. Mar-

adv.

Visi jie. prielankiai atsilieptin.
dami apie lietuvius, rabino visus laiir siekti mokslo, nemokslą galima pasiekti

kytis vienybės
są tik per

geresnio ir tobulesnio gyvenimo.
Kalbėtojai ragino žmones buti prisirišusiais prie bažnyčios, kadangi
tik

bažnyčia išauklėjami

š; liai ge-

Puvo

piliečiu'.
taipogi
lietuviški kalbėtojai. Dr. A.
cevičius trumpoje prakalboje
sveikino svečius, apibrėždamas
našių vakarėlių svarbą mūsų
rus

venime.

Apart

kalbėjo

O.

pp.

keli
Bapapagy-

Dr. Bacevičiaus,
Bražinskas ir C.

Pastarasis kiek palytėjo darbininkų ir biznierių santikitts.
Sulyg kalbėtojo nuomonės,
Budreckis.

buvo laikai, kuomet biznieriai ir
darbininkai skyrėsi tarp savęs: ^iame

matė

gi vakarėlyje kalbėtojr-

Pradraugiškumą tarp abiejų,
Nisudainuota
kalbų protarpiuose
eilė

dainų.
Pranckaičio,

ša

Kvartct;
A.

:s

K\ ederj.

pp.

J.

Ža-

lionio ir l{.
švenčiu

navo

ima

Juozapavičiaus padai-

laikotarpi

l'M.i

dainą "Męs sveikinsiu

m.

iki

sausio

nuo

'liepos

1

<1.

1

1°14

d.
lies žmonių ten

tu,,

inas

i 'rityfiiVi'a«
pti-antru metu.
kiekvieną, l'-lė M. llaubliutė ir j>.
fabriko invenUlfHtt.t>
parodė,
jo^
A. Kvcderas daina\o duetą "Skam■>;iruošini z s ant sau.-io I M dėl
bančios Sty^iv" Dainuota sekandaugelio
priežasčių yra labai SttlV
ti solo veikalai: "Kur liauižė Sakti-.. ir dėlto tasai darbas HėftdftVnianoui
p-le M. liaublii'.tė, "Lai- vė«
pilmiju nariu nutarimu p^^kriv. nr
A.
Kvedcra->, "Tykiai,
|>.
ta s buvo ant liepos I d.
AtojUš
Tykiai Mc.mmėlis rrka" p-le A.
tam laikui, buvo ir imtasi u/, «la"
i>
<»t»s
"Ii
TroZigmančiutė,
Iji>, kad juo .urcičiau>iai >urui^U?
vatore" p-lė
>.
/igmončiutė, Kendrovi•>
apyskaitų, Iki užėjo
"Siu NakcialĮ p<-r Nakcialį"—p-lė
karė. kuri pertraukė sU^USMimus
M. llaubliutė.
Toliau*. |>p, A.
s;i
I'.endrovės klijent.' is Ii pirkėI'ranckictis, J. Žali<>nU ir I!. Juo
jai-) ir apsunkino skaičių suvedizapavi;ia. pritariant p. J. StepoTodėl ir balanso padarymu*
navičiui pianu, dainavo "Męs raz- mą.
u/>it<-sė iki lapkričio mėnesio gabaininkėiu i.
I'abatgoje choras, p.
lui. Sustatytą bak:nsą dar turėjo
J. Steponavičiaus vedamas, sudainavo "Per Šilą Jojau,
"šaiyj kc peržiūrėti Revizijos Komisija ir

lio \ ieškelėlio"
\

ir "ka

y.

alnlnai reikia -kaityti
pilnai nusisekusiu. Svečiai matomai buvo patenkinti kaip dainelėmis. taip ir pavyzding?. vakarėlio tvarka, kurią vedė kldonas
1\> pr<gramui
kun. II. žindžius.
buvo sūkiai su lietuviška's /ai li-

Vaiku

se, bu

nuvijo,

122,775 ruk,

TALKININKŲ

T.> \\ ORCKSTER. MASS.

ir

pristatymo musų šalies ūki- no, ypač, žinoma, moterėlės neninkams ūkio mašinų: iš savo sanrimauja. Apie rusu traukimąsi
krovų pardavinėja ūkio mašinas, iš Rytu Prūsų gyventojai sužio
artinantics pavasariui ir savo nojo tik tada, kada
pamatė "aba-

Fabrikacija

25.854.99 link.

Debitoriai
Abelnos išlaidos

52,891.02
1,684.58
7,402.95
38,372.31

I<iu-. \ ėlionė buvo beturtė ir var- Pereinamos
Vietinis. I
gingai gyveno.
Išviso

BAf.TIMORK, M D.
T rinkim i Hfįits susirinkimus. Va-

39,147.48
turtas

sumos

.93,016.00
4,647.24

rublių

sario 15 d. buvo

1 'asivas:

atstovu >u-irinkimas, kuriame tar-i Kreditoriai

fasi apie šelpimą nukentėjusių nuo Akceptai
karės Lietuvoje. Susirinkime dalyvavęs p. 1*. Lazauskas prsiprašė,
kad jam leistu perskaityti lemaitės (irynas pelnas

menės.
138,114.74
Kuone
129,080.25 si karės

21,935.59

289,130.58
6,864.04

laišką, kurisai buvo atspausdintas
bu-

Marijampolės per Sasnavą, Skriaudžius, Veiverius ligi
Zapyškio, kitą .Vemunu,—gauram keturkampį, kuri galima pavadinti laimingiausiu kampeliu
visos Suvalkų gubernijas. Jis yra
laimingesnis už kitus, bet nėra
visiSkai laimingas.
Tiesa, čion
mušiu tokių, kaip apie Virbali,
nuo

bet užtai

laikytas draugijų Kapitalas

"Tėvynėje." Miuiiuame laiške
vo rašyta ;ij»ic Vilniuje buvusi

Alytaus Mariampolės

Naumiesti,

rS

Išviso rubliu

205,094.62

su-

Y/.

Vilkaviški,

praėjo
nuo

čia

pat

nebtivo,

daug

kariu-

Trakų pastebė-

pėdsakus.

Nemuno, suprantama, dar

daugiau pridaryta '"bėdų": nc vienas pasigenda savo tvartuose
gerųjų arklių, ne vienas puspigiai
atidavė galvijus.
Laimingesni buvo tie žmonės,
kurie gyvena toliau nuo didesnių
kelių: jie kartais visa mažai ka-

( Bendrovės knygas ir balansą
draugijos nukentėjusiems nuo peržiurėjo ir pripažino sudarytu rės tematė.
karės šelpti, ir tarp kit-ko parašy- teisingai Revizijos Komisija iš p.
Pasitraukus rusų kariumenei u/.
ta, kad kunigai sukvietę- davatkas, Česlovo Lcnsbergio ir kun. Kan. Nemuno, pasišalino ir adminisidant pervedus komitetau ,-«avo kan- Kuktos).
tratyvė valdžia; musų kampelis,
didatus. Kuomet p. La/.auskas priTurėjusi pelno ir antrame savo anot vokiečių žodžių, sudarė
ėjo prie t» vietos skaitymo, susi- apyskaitos laikotarpyje, "VILI- "anarchišką valstiją," skrajojo
rinkime pakilo didelis triukšmas. JA" nesustabdė savo darbavimosi vien tik žvalgai,
taip vokiečių,
Kai-kurie i- susirinkusiųjų pradėjo ir karės vėsulai užėjus.
taip ir rusų, kurie, susitikę, pasirėkti, kad skaitytojui kirsti ">u
.sustojus geležinkeliams vežioti kaiulavo ir vėl išsiskirstydavo.
Lazauskas, pertraukęs prekes, "VILIJOS" pirklyba sa- Diena iš dienos buvo laukiama
audreliu."
skaifvmą, norėjo žodžiu paaiškinti, vaimi taip-pat turėjo sustoti, o vokiečių kariumenės užpludant.
bet jam neleido
baigti. Pasi- standžiai -it pirklyba sujungta ūkio Kas bėgo, palikęs savo turtą, kas
traukia p. Lazauskui nuo estrados, mašinų fabrikacija ilgai tęstis taip- kasėsi duobes, kur
galėtų pasikalbėjo J. \ asiliauskas. A. Man- gi negalėjo. Dėlto tai paprastą slėpti laike šaudymo, kasė savo
d va viekas, knn. J. Lietuvninkas ii "VILIJOS" veikimą norunis neno-i rakandus žemėn ir 1.1.
Praėjo
\ i s i jie smerkė "Ie- roms reikėjo sulaikyti ir taikintis kiek
1. C'tsna.
laiko, o vokiečiai nepasirodė.
vyne" už tai. kad ji patalpino tą prie naujai atsiradusių sąlygų.
Truputį aprimo žmoneliai. Nelaišką. Susirinkimas abclnai buvo Palaikymui savo reikalų "VI- trukus pradėjo plaukti rusų kaBiilltinoi idis. LIJA"' pamėgino dirbti kariškr.jai «ei
triukšmingas.
vija vakaruosna. Kanuolių šūviai vėl pradėjo baidyti žmones,
žinybai.
Atlikus pi>rą smulkesnių užsaky- bet kad pasklydo gandas, kad
C-\ KS "\ II.ĮJOS" KRANKmų, pasisekė jri gauti stambų tiž- vokiečius išvijo iš .Mariampolės,
SIMAS.
-akui.ą ant 11 tūkstančių lovų vėliau Vilkaviškio, Naumiesčio,

sirinkimą, kuriame rinkta komitetas

>s

Ii* "Vilijos" bendrovės Vilniuje su "KAI
nkyrlum Kaune "Lietuva" gavo žr-

bo\:.AMJ \M

KRYŽIUI/'

buvo didelis, atlikimo
laikas trumpas, laikas darbui ne-

Užsakymas

vis; vėl nusiramino.

Atitokę
tyti savo

ūkininkai

pradėjo .skaiKitur po
nuostolius.
aiškinimas.
kad
bendrovėn dažnai patogus nes sunku gauti medžia- du kart buvo taksacija, bet vis
ateina tižklnusfmi) apie jos .'ovj. Sidar "tiesos nesisekė surast," reigos.
nai pranešimas parodo, kaip "Vilivisas
Tačiaus,
fabriko
kės
trečiu kart, kaip pasakoja, suĮtempus
jos" reikalai stovi.
mlau* talpinamoji pranešimą. Priedan
prie j!o pranešimo prisitmf-iama pa-

pajiegas, padidinus darbininkų rašyti visi nuostoliai prie liudytoliendrovė negalėda- skaičių beveik 4 kartu- tiek, kiek
ju ir su prisiega, kainas gi jų numa dėl karės laiko sušaukti vi- ikšiol
butą, varant darbą dieną ir statys pati valdžia. Žmonės skunsuotiną savo bendrų susirinkimą naktį, "VILIJAI" tą darbą pasi- džiasi, kad
liudytojai gali žinoti
apyskaitos ir balanso už przeitus sekė aprėpti, ir dabar tasai užsa- tik: kiek arklių išvedė, kiek tvomett š patvirtinimui
nusprendė nors kymas jau baigiamas.
rų sukureno, bet, kiek kapų ruper spaudą pranešti savo dalinin< '.retinai su tuo
stambiuoju dar- gių išnešė, kiek pudų šieno bei
kams ir visiems tiems, kurie Benbu "VILIJOS" dirbtuvė atlieka dobilų sušėrė, kiek žąsų, kiek
drovės likimu ir klotimi interesuodar pasitaikančius ir smulkesnius vištų išnešė—nei patjs ūkininjasi, apie jos veikimą praėjusiais užsakymus, dažniausiai karės ži- kai negali ligi vienam išskaitliuometais ir dabartinį stovį.
ti.
nybai.
Pirmiausiai reikia pažymėti,, iog- Xcužnieta
"VILIJA" taip-pat Xors karė jau toli nusibastė,
šįmetinė tteudrovės apyskaita i p- nei savo
paprasto darbo gamini- bet žmoneliai vis dar ne nus irauti-VILIJOS"

liekaną, norėjo

ką

išimt'

iš

jos parapradėjo krapštinėti.

ir

Sprogadama granata

nukirto kai-

riosios rauko-

dviejų pirštų galus.
dešiniosios—vieną visai, ir kaine-

mato.

vieni namai dega. kiti išgriauti,

vaikas 8 metų, iš sienos ištraukęs kokią tai šukę, atsinešęs -j

tik

kur

degėsiai

kur

ne

ma-

I 'il kariškyje

tuoj

po

Naujų

Metų

....

1

ino

daug

paliko

olų.

iš

išlindę

męs

tos

kraujo pilna. Žmonės žiuri
savo
namus ir jų pažinti negali:
j

...

kaluose.

Bendrovės balanso patvirtinimas

\'claimė. ( ia likosi, anglis be-, Medžiaga
rinkdama suvažinėta lietuvė A. J Skyrius Kaune
Lukšienė.
Nelaimingoji moteris Vekseliai
našlaičiais I mažus kudi-. Kilu. ir nekilti.'

IŽDININKAI.

Rusijos, Francuzijot' ir Anglijos linansu ministeriai, kurie ne>
sena^ tarėsi Paryžiuje apie bendrą
talkininkų veikimą pinigv rei-

Į

f\ uih lt rys.

ne-

vaitojimas kambarį, ėmė knibinėti; pastaroji
Teisingai truko, stižeizdama dešiniosios ranrašo rusų laikraščiai, kurie musų kos
pirštą, ir skeveldromis pilvą
žemlapi apsiaučia erškėčių vaini- ir kulšį.
ir
ku
perstato gaisro apimtą.
Iš Rumokit dvaro, Žaliosios valMaskvoj sudėjo 300,000 rubl. ne- sčiaus, sausio 8 d. atvežė
gydylaimingiems lenkams, o dabar va- ti 15
metų vaikiną Baltrušaitį, kuir
dalina miltus,
žmėja komisija
ris, radęs lauke misinginę dūdei bulvei, kruopas ir kitokius
prolę
(triubutę) su užriestais abiem
duktus. kad žmonės badu neišgalais
pypkutės pavyzdžiu, paėmirtu. Kas gali dirbti, tiems duoI
mė pielyčią ir kambaryje ėmė pie<1h darbus ir moka pinigais arba
luoti (.-ako, bus gera cigarnyeia!h
produktais. Jeigu prakeikti vo-

1MIHISTERS of FINANCE oPHh6 ALUES1

<

J.

nebuvo saugu,

Verksmas ir
tyt.
žmonių buvo baisus.

yra smuklininkų, ir šiems neblogai
Kitokios rųšies lietuviai ir pelno padalinimas paprastai at•■ekasi.
iHznieriai gan silpnai gyvuoja. I.ie- liekamas visu i«»s nariu, kaip pildirbtuvėje gamina naujų padargų
tuviai biznieriai čia noriai dalyvau- nųjų, taip ir j-itikėjimo. susirinkireikalingą skaičių.
me.
Tačiaus, kadangi tokio sus*
ja \ iešainjame gyvenime. Rengia-j
Dėlei to viso "VILIJA" iki šiol
rinkimo dėlei karės laiko sušaukti
mus lietuvių vakarus jie visuomet
iriasi per ekonominius
laimingai
lanko, nežiūrėdami, kas juos reng negalima, tad pilnieji nariai nuta- šiu dienu
sukurius, ir yra vilties,
Vietos lietuviu atsitiesimas jį rė jį perkelti laikau, kuomet karė kad
tų.
išlaikys
karėlaikį ne tik nesubiznierius tačiaus yra labai bus užbaigta, paliekant iki toliai
savo
l>et dar sustiprinus savo
silpnėjusf
keistas. Lietuviai, kiek nu.tyt, no- Bendrovės pelną nedalytu tarpe
"J J J.UOS" valdyba.
pajiegas.
riau remia svetimtaučiu?-, ypač žy- atskirų nariu.
dus, negu savuosius. Jeigu u/, tą
Bendrovės balansas >itaij» išro- SUVALKIJOS RYTAI KARĖS
pat j pinigą gali gauti koki daigtą
do:
teko
kiek
VĖSULAI PRAUŽUS.
papa> svetimtautį, tai,
Aktivas:
stebėti, pas svetimtauti noriau ir
738.29
eis. Turėtų, rods, būti priešingai: Kasa
Jei nuvesim vieną liniją maž32,239.76
-toveti pirmoje sie- Prekės
savi
nuo

j

sa\o

Man žinomi yra šie
kurie turėjo \ietos

sur

kitų

3S0..V>5 rub.

to c.

kaltybę,

ir

neatsargumo

pamatėme baisų reginį. Laukuo- )
se negyvėlip: ie negyvėlio, v i- riąją akį sužeidė, kuria dabar

apyvartos,
Vakarėlyje buvo svečiu ir padariusi
is ko šuvo darbo
prekėmis už 80,iš Xc\varko ir IJajonnės.
820 rub. ir už 2,-H>.545 rub. kitu
Tarp visu prakalbu ir gerų ve-i
fabriku dirbiniais ir trąšomis.
lijiiuų vakarėlyje nebuvo nei tru
Sulyginant su praėjusiais mepučiuko užsiminta apie dabartiti 's, Bendrovės apyvarta
padidėjo
Lietuvos
pado j imą.
ni nelaimingą
beveik pu>antro l<arto, o produkci< laila.
net suvirš 4 kartus.
IVie progos gerai butų pasakyti ja
I> pagaminto balanso
pasirodė,
pora žodžių apie vietos lietuvius ver
Kad "VILIJA" per apyskaitos taiir
at-į
tclgfts-biznicrius
žmonių
rub 4 kap. grysine-imą j juos. Lietuvių biznie-j ką turėju-i 6,864
no pelno.
i
nemažai.
čia
Daugiau
rių
yra

privalėtų

ten

kulkų lubos griuvo.
Kada
mūsiškiai įveikė vokiečius ir juos

tame .ska&iujc
pri-idėjo 39 nauji nariai sti kapitalu 22,377 rubliu.
Ap\ skaitos hiike Ilendrovė-yra

j

ir

nuo

po I"I2 m.

;nais.

nu-

ir tarnaitę.
Mus Motina Vilkaviškio
apskrityje (Suv. gub.).
Dievo saugoju, nors kulkos tirS uzvl kuliuose
vieno
ūkininko
"tiii puolė \ i-ame kaime.
I'rie
ir \ ilkaviškio Dženpiemenukas
musų tvartu puolė «1 \ i ir padarė
kaičio sunus, mokinys, radę grabaisia^ duobes; kuri pataikė Į nanatą, ėmė su plaktuku kalinėti.
mu-. ar j niur", tai išgriovė, arba
Granata rankose truko ir ai iu
sudeginp^ jūreivių buvo, kaip i gabalus sudraskė; buvo tat asmilčių. Mums mūsiškiai liepė
kasti duobes ir jose kavotis, nes lių pabaigoje.
Gaiiromį kalvis Parisas, lapkribėgti jau nebuvo kur. Męs sėdėjome musų mūriniuose namuo- čio niėn.. radęs laukuose grana-

pz/yniėtina, ;<•£ ji dabar susideda
is 141 nario, kuriu sudėta
kapitalo

K AR P: S ATBALSIAI.
Karės metu žmonės neretai
kenčia daug ir per savo

kcnuolė- šinL paypač dėl
taikė i namus \leksandro Cbatsmalsumo.
liU ir užmušė ji, pačią, dvejatą
atsitikimai,

stambiais bruožais
kloti pereitais metais,

lltndrovės

\akrra>

o inu-

"Xubro\vsky

A| įbrėžiau!

akarėlį."

nebuvo. Kat-

apielinkėse taipgi.

mį

patvirtinti pilnieji nariai.

Subatos

jau

Remienkin sudegintas,

IS LIETUVOS.

kiečiai čia butų ilgiau buvę, žmonės butų badti išmirę; keliai bu-

Cia dūdelė truko ir kairės rankos

pirštus nukirto, delną sudraskė,
1 pirštą, ir skeveldrovo
pagadyti. geležinkeliai
Motina ir
sukapojo.
zą". ūžiantį j Ižncmunę. Kaip Lietuvių
išardyti, o valgyti nebuvo ką.
tėvas
labai
tik
dėl
karės
gailestavo,
tiek, sašelpti įsteigta nauji sky- Atėję rusų kareiviai maitino žmoįbauginti buvo žmoneliai. liudija,
kad ir šie komiški (juokingi) at- riai: Seinuose, Vilkaviškyje, Pa- nes tuotn, ką patįs turėjo. Pas- ko, gerai, kad kairė ranka dausitikimai.
jevonyje, Geranonyse ir Vilniuje; kui pataisė kelius iš (lardino į giau sužeista, tai, esą. nors persiVILNIUS.
d r-jos nukentėjusiems

Nuo Nuotaku kalno Prienų link nusamdytas d r-jos reikalams butas
važiavo žydas, prisidėjęs keletą (šv. Jono gatve No. 24, b. 1).
I 'ilniaus karės teismas, kaip ravežimu odų. Pamačius juos, kokia tai moterėlė, bėgdama per šo "Latv. A v.," nuteisė Mintaujos malūnininką latvį Uzaliną 8
šaukė

.>

dešinės
buvo
mis veidus
o

—

Suvalkus ir maistą vežė ii Rusi- žegnoti galės.
jos. Pas mus nieko neliko; tiek
Sausininkuose,

Bartininkų valpirmiausiai ei- sčiaus., apie sausio 14 d.. Bepiršnanti nieko sn savim neturėjo, tukas,
belygindamas vokiečiu aptik viską ėmė.
lik rusai, ką kasus. radęs granatą,
miestelį,
"Dievulėliau, jau
parsinešęs
vokie- namon, ir kambaryje ėmęs kalinė"abazas" bėga." Išėję iš pirkių metams katorgos už platinimą atsi- ėmė, tai už tai mokėjo,
čiai plėšte plėšė, ir nevalia b.:vo ti. het
žmonės dairosi, bet nemato nie- šaukimu prieš karą.
ji tuojaus truko, sudras—Akcizo valdininkai susekė dvi priešintis, nes tuoj užmušinėju, kiusi ii
ko, tik žydelį, ramiai beįvažiuopati. taipgi apie 7 žmovieti, kur buvo slaptai varoma arba korė.
nes sužeidė lengvai ir suardė kamjanti Prienuosna. Arba kitas.
iš duonos ir politūros. Vie"Miestelį lieržininka* vokiečis i barį.
Prienų
M.i\
vadinasi degtinė
priemiestis
nei ženklo jo neliko.
nas "bravaras" buvo paslėptas žy- išdegino,
Lietuvos
Kas
tai
Naumiesčiu.
pasakė, kad du
maldos namuose.
Bažnyčias išgriovė, žmones ir kuNaumiestis padegtas. Viena bo—Lietuviu Draugija nukentė- nigus išgabeno j 1'rusus, bet daubelė, gerai nenugirdus, pradėjo
nuo
karės .šelpti įsteigė geli išvežtų paskui kazokai atmuAtėjusiuose "f.iet. Žinių" numegatvėje šaukti: "Širdelės, kur dė- jusiems
Vilniaus
skyrius
gub.—(iiedrai- šė.
riuose randame sekančią žinią iš
tis? Jau Naumiestis dega."
Pa"Męs, ačiū Dievui, turime bent I .ietuvos:
čiuose, ir Suvalkų gub.—Naunašiu atsitikimų netrūksta.
ir Suvalkuose. išlikusius namus, bet tūkstančiai
Didžiausis dabar ūkininkų var- miestyje, Liškevoje
Latvių dienraštis "Dzitnt. \VestPašelpos
paskirta
po 500 rubliu žmonių gyvena giriose, duobė- nesis" Xo. 289
tai
gas,
padėjo Įdomią kostuikos, kurios tolyn—
skyriams: Naumiesčio, Pajevonio, se: daugelį valdžia paėmė ir Ru- respmilenciią iš Dvinsko. kuriosnetik nesimažina, bet vis
didėja. Žaliosios ir Vištyčio. Vilniaus lik- sijon išgabeno. Kas bus pavasaturini čia paduodame.
Pirmiaus būdavo, tai viens, ar
viduotojo pabėgėliu komiteto pa- ry j, kada reiks laukas arti, bet
kits
pavažinėdavo žemsargius, išrinktas kun. P.
Didėji pasaulio karė staiga paPieliausKas, įo kai]) arti, kad dirvose visur /vyviršininkus, ar abelnai valdiniu- Vilniškio
riai. kapai, duobės ir grabės. Su- suko istorijos ratą, padarė permaiskyriaus pirmininku
kus su j ii manta, kartais nuo stoišrinktas kun. P. iBcliauskas, jo valkų apielinkėse laukai išrodo nas tautų santikiuose. Lietuviai ir
ties kareiviams maistą, šovinius
o žemė dvokia
pū- latviai—tai dvi broliškos tautos
padėjėju—1 .ebkauskienė, ►sekreto- kaip kapinės,
pristatydavo Į apkasus, tuo ir riais—Y.
vančių
krauju.
ir
liudija tat abiejų tautų senovė ir
K.
Daunoras,
Kopka
baigdavosi. Tiesa, pasitaikyda- iždininku—Pr.
mums i> kalba. Istorijos bėgis
galite,
"Jeigu
padėkite
'L.Ž.'
perskyrė tieDovydaitis.
vo nevienam su arkliais kuone
Amerikos. ne> varga> pas mus dvi tauti, ir tarp jų sutruko dvapo
šūviais išbūti po mėnesi ir dau.'idelis, o vietinės pagelbos ne- sios ryšiai. Taip buvo ligi šių dieIŠ KROSNOS, Suv. Gub.
giau, raitam ant botago parjoti
užtenka."
Lenkiškas laikraštis "Dzicnnik
nų; maž; i vieni kitiems rūpėjo.
ir t.t.
mažai
vieni apie kitus rašė savo
\\
laišką
Zuiązki'vvy" patalpino
IŠ STALUPĖNŲ.
Dabar visi nors kiek žymesnie- M. \Yarakow>kio iš Krosnos, raspaudoje. Dabar gi. didžiajai kaLenkiškam laikraštyj "D/.ien- rei užėjus, lietuviai ir latviai
ji keliai naujai perdirbami, per šytą vaikams j Nantieoke. LaišpraNemuną naujinami tiltai. Dar- ko autorius savo laiške sako nik Zuią/kouy" tilpo žemiau pa- dėjo ieni kitai* įdomauti. Rygos
bininku reikalaujama begalės. Iš
(Laiškas rašytas sausio 2<) d.): duotu korespondencija iš Stalu latviu laikraščiai pradėjo dažnai
kiekvieno ūkio diena iš dienos tudėti žinių apie lietuvius ir j u gy"Jus svetimam krašte ramiai penų:
ri dirbti žmogus su pora arkliu,
"Stalupėnuose beveik neliko venimą. taippat ir lietuvių 1; ikrašgyvenate, o męs ant savo žemės
kartais keturi arkliai ir du žmo- be perstojimo turime verkti, kur čielų namų. Yra gatvė> Mivisu čiai
apie latvius. Tūlas lietuvių
nės.
Suaugę vyrai karėj, o se- nepažvelgsi, visur išnaikinimas ir jšdegUMO.s. Nekuriu namų Įau- visuomenės veikėjas Rygoje pasaniai su vaikais vežioja smėli ir nuliūdimas: tėvai verkia vaikų, gi užkalti lentomis.
Kaip kur koja, kad paėioje Lietuvoje imta
šakas, palikę savo nekultus kluo- moterį- vyru, seserįs brolių, vai- ant
ienų parašyta: "Ru>ų ka- rūpint s arčiau susipažinti su latnešertus gyvulus.
Neva- kai tėvų. verkia visi. slankiodami lniai! Meldžiu nenaikinti ma- viais ir
nus,
jų kalba. Smagių žiniij
žiuosi—gresia šaltoji. Štai kelios i kaip paklydę paukščiai i- vietos no namų. Ksu lenkas ir nieke. ateina dar nuo 1 Jvinsko.
dienos atgal šaltyšius nešiojo po- ;i vietą iš baimės žiaurių vokiečių, logo nenoriu Rusijai." Ir nieDauguma pašauktųjų karėn latkas neperžengė slenksčio tų na
piergali, kuriuo liepiama visiems j Pasiutę vokiški kareiviai nepaiviu ir lietuvių liaudies mokytojų
ir
liko
I'amų,
ir
ji>
nelytėtas.
meldimų beginklių gyvyriškiams nuo 15 ligi 60 metu į .--ė ašarų
yra palikę Dvinske, kaij)o sanitasu
arkliais, vežimais, kirviais, Iventojų. Suvalkų apielinkėse iš-. prnstnr užrašas pasirodė tvi'U rai
imt u/, (iruciausius užraktus, koprie ligonių. Darbo sanitaram*
suviršum
2,000
ūkių:
pjūklais atvykti už kokiu 8 my- :degino jie
kiais rakino savo namus Stalu- yra daug ir, jeigu nori sąžiningai
lių (i D. Rudą). "Jei kas nenorės paėmė arklius, karves, kiaules
ii ;.tlikti. tai mažai belieka liueso
šio
paliepimo pildyti,—skelbia ir viską, kas ką turėjo. Žmonės pėnų gyventojai, juo- prieš rusu>
Ir kaip-gi lietuviai ir latlaiko.
prisakymas,---bus baudžiamas ka- įbėgo,- kur kas galėjo, slap-tė-i apleisdami.
\
"ai
mokytojai išnaudoja ii? ArPirm.*} syk mums būvant Sta(giriose, kelnorėse nuo \okiečių
rės teismu."
nuo draskančiu žvė- lupėnuose, pasiliko ten dar gy- čia/ susipažinę tarp savęs, jie ėmė
plėšikų,
kaij)
Kelių darbu prižiūrėtojai (marių. Kiek k<> išnaikino ir prilupo ventojai ir namus dabojo sargy- kalbėt apie abiejų tautų reikalus ir
no
apielinkeje nc tai lenkai, ne
Dabar sargybos nCra. ne> pripaži: •■>, kad lietuviams ir lattai tik Dievas ba.
tai rusai iš Gardino) kartais gana visoj gubernijoj,
n ė i",
ko daboti.
žino.
Mieste neliko viam- reikia susiartinti. Nenorėdasu
ėmė
Jaunus
prievarta
žiauriai elgiasi su žmonėmis. Nekariumenėn.
Nuo rubežiau? iki civilistų gyventojų. Nepapildėtu mi buli tuščiakalbiais, mokytojai
retai apausiipja užtai, kad nepilSuvalkų paėmė 400, ir nežinia, dabar tos klaidos, kokią papil tuoj;.:u.* kibo prie darbo: latviai
ną vežimą atveži (čion purvynas
kas su tais atsitiko. Taip priėjo dėtn rugpjūčio mėnes\j, kuomet mokytojai su. pagelba savo drauligšiol buvo didžiausis), nesku- vokiečiai iki
Nemuno, bet ten gyventojai per langu- pa-veikin: gų lietuvių pradėjo mokytis lietubiai išbėrė Hnėlį ir 1.1.
juos patiko rusai ir taip pasvei- mus šūviais ir davinėjo priešui viškai. o lietuviai su latvių pagelTaip. vargsta 'žmoneliai stuikų kino. kad visas Nemunas pasriu- signi'lus ir telefonavo. Didesni ba- latviškai.
vargą, bet kiti jų darbai nenueis vo kraujais.
liet bėgant atgal, gyventojų dalis apleido miestą
Ir dabar latvių mokytojų galvovėjais, atneš geistinas pasekmes. vokiečiai taip plėšė, kad to nei drau .e su vokiečių kariumene, o
se kila
sumanymas, karui pasibaiNemunas nei svajot nesvajojo,
aprašyti negalima. Žmonės bė- likę. pasveikinu rusus šuvia«s. tagus,
Lietuvą, o lietuvių
apkeliauti
kad taip unnt laiku tiek tiltų pa- go, kur kas
galėjo; daugiausiai po Rusijon išgabenti.
I'ilnai
—Latviją.
pažinti kitą tauD: bar vienok toki atsitikimai
sikartų viršum jo vandenų. Ačiu nukentėjo gyvenanti prie viešketa galima tiktai žinant jos kalbą.
karei
jiems, reikia tikėtis, po
plyš lių, nes vokiečiai viską išplėšė, pasit; iko retai, todėl ir kariam
Latviai ir lietuviai mokytojai yra
-u
\okieėiais lengviau, nes ne
toji uždanga, kuri skyrė suval- sudegino, paliko tik pelenus.
už to dalyko iš pačių šakkietį nuo vilniečio, prasidės geis- Taip siautė įie pas mu- dvi sa- reikia saugotis užpuolimo "ra- pasiėmę
Didžiai svarbu, kad tie jaunų.
t'na emigracija pirmųjų Vilniaus vaiti.
iš
Paskui Į vakarus nuo Su- miųjų gyventojų"
užpakalio
gubernijon, pradės plėstis ir šia- valkų buvo baisus mušis, dieną 1 iet namų padegimai ir gadini nieji daigai pradeda dygti mokykareivių perėjo,
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me

tamsiamjame Lietuvos
ūkio kulturai

pelyj
[tautos sąmonė.

kam- ir

naktj:

žemė

drebėjo

nuo

ka- •uai

v

telegrafų

ir

telefonų

ir dabar

apšvietimas, nuolių baubimo; žuvys ežeruose, pritaiko. nor>« ir daug
"L. Ž." apsvaigintos nuo to, kilo į viršų negu pirmą kartą.
| ir kareiviai jas rankomis graibė,

rceia

tojų tarpe.

Didėji karė
jų tarpe

tas,

artina broliškas
lietuviai

su

tau-

latviais
U echs.

JiUO K KI) AKCIJOS

kaip ir kas tonai veikia. Reikalinga, kad ant šio darbo nepultu
jokis juodas krislelis. Neaišku-

Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai turi buti pažymėti autoriaus parašiu ir adresu.
PaalraS. utleji pseu- mai
donimais turi paduoti,, Redakcijos aitfi.'i. ir savo tikroji vardą.
Redakcija pasllek?. sau teisę atslun jum.
fiamua Jai raukraSčlus trumpinti lr

LIETUVIAI!
IR

REMKITE LIETUVOS
GELBĖJIMO
'!"
AUTONOMIJOS FONDĄ'.
\U'

''Imigrantai lietuviai patįs išsi- buvo tolerancija, pakanta, kurios
Tumą. tačiaus tas negelbėjo: kun
pirko laivakortes—9,182; laiva- ypač dabar
taip stoki: .ja tarp iic- Tumas turėjo eiti šalin.
kortes pirko
Kur tiktai jisai
giminės—12,259;
Tasai lietuvių
galėjo į^,,
užsistojimas už
draugai—143. Jie keliavo: pas I utnas prisidėjo savo darbu.
savo
Gyužtarnavusį
darbininką pagimines—20,268; pas pažįstamus vybės pilnas, energingas, usuo-.net rodė, kad
lietuviai moka
—1,202; neturi giminių nei
branginpa- linksmas, gero ir jautraus budo, ! ti 4ai, kas sava.
Kun. Tumo pražįstamų— 114."
kun. 1 urnas negalėjo ramiai sėdė- I šalinimas iš
Vilniaus buvo l.ietu-

:Vi;

|tuvių.

Aukas siuskite šiokiu budu: Money Orderius. Čekius ir t.t.
to nesugi,
galimi
išrašykite vardu T. Paukščio. Pittston, Pa., ir pasiųskite J. O.
sipratimai kaip sykis yra pavo120 Grand st., Brooklyn. N. Y.
kurio Lietuvos karės kan- Sirvydui.
kinių šelpimas turėtu toli apsitaisyti.
rasti žymesnį lietuvį, kurisai ne- tiktai svetimtatfčittLsurinko LieDėlei neaiškumo aplinkyNetinkamus laikraščiui rankraščius lenkti.
ti. kuomet matė, kad kiti dirba ir
tai yra tuvos (ielbėjiimo
Fondui, bene
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- bių Lietuvoje buvo pakeltas klau- būtų dalykan Įtrauktas,
visuomenės kvotiniais, ir reiriui atgal jo lfišomis.
kad darbui rankų stoka, o
mu- kia pasakyti, kad tie
simas apie aukų siuntimą tie- stovintis vienoje, ar kitoje pnsė- Sjic. Tai^i reikia išnaudoti kiekpas
kvotiniai bu*
Reikia visada rašyti plunksna lr tik
reiškia —partyviškas,
mis didi stoka visuomet buvo. Iivo
vieną progą. ausitUlrus su sveSo-' je,
ant vienos popiero pusės, paliekant siog .pavieniems žmonėms.
gerai i-laikyti.
Francuzų spaudoje apie lietu- Kiekvienas
(ieriaus gal hutų, jeigu vieton timtaučiais."
plačius tarpus tarp eilučių.
cialistiškas Liet. Šelpimo Fondas,
inteligentas lietuvis buvius.
Šių melų pirmame nume- vo
lsgnję kun. Tumą i> Vilniaus
vietie
tokiu
ir reikalingas visur.
Imti
žmogaus, galėtu
brangus
kaip žinoma, taip ir padarė, paJie- lenki linkai
ryje francuzu kalba einančio laiktaėiaus
keletas
su
Įvairių pakraipų
siųsdamas dali aukų per adv. paskirta
Į Ką rašo kiti laikraščiai apie raščio '"Les Annales des Nationa- gų neužteko, kad jos butų pa- naikinti kun. Tumo negalėjo daržinomi
kurie
asmenų,
kaipo pla- : aująją "Tautos
pradėtojo
Bulotą. Tačiaus su tokia tvarTarybą." štai :iu>" tilpo p. J. Gabrio straipsnis skirstytos įvairioms šakoms. I.ie- bo.
tuvis intcligtfhtas
Kvtų (Vilniaus gub.) lietuka. jeicįti jus plačiai prisilaikyti, čiau žiūrį Į dalykus ir toleranci- ką rašo kiti laikraščiai
užsidavanegalėjo
Lietuva ir Lenkijos Autonomiapie
vių susipratimas pradėjo kilti. Kun.
ryti vienoje
ir dirbįgali buti šaltiniu visokiems ne- jos turį. Toksai kelių asmenų dinamąją Tautos Tarybą," apie ja." Tasai
straipsnis tilpo ir ti. \ isur kurioje srityje
Tumo pasėta sėkla davė vaisiu.
komitetas
suteikti
Amerigalėtų
smagiems nesusipratimams. To
kuria "Lietuva" rašė pora savai- anglų
buvo darbi♦
laikraštyje "The British ninkas, ir reikalingas
kos lietiniams smulkų aprašymą
Aukų siuntimas Lietuvon Au-j dėl pilnai teisingai
Taipgi, išguldami kun. Tumą y.
iš
todėl lietuvis
čių ai.ųal ir kurios Įstatus
"Tėvynė"
paRevievv."
inteligenpatalPo straipsnio turinis
k u siuntimas Lietuvon nukentėtas turėjo griebtis visa. kas tiktai Vilniaus. lenkininkai nesutraukė jo
stebi. kad "toks aukų siuntimo ->elpinio reikalų ir sriovių santi- kino pfaeitos savaitės
numeryje: savu laiku buvo paduotas "Liek i ii Lietuvoje,'—suprantama, jeijusiems juio karės yra ^ iena* i
ryšių su laikraštija. Nors ir išdirbti.
1 .ietiivninkų":
yra labai nepraktiškas."
,buda'Vienybė
Prie straipsnio yra ir pasitaikė
tuvoje."
kuriuos
Amerikos
liečia
tremtas. jisai rašinėjo laikraščiuosklausimų,
galima butų susitarti tarp
"Iš protokolo matosi, kad "T.
"Tėvynė" remiasi tuom, kad siun- gu
žemlapis, kaip ir angliškame Tuom vtin yra brangus mums na. Jisai
tuviai negali išrišti.
Ypatingai čiant aukas privatiškiems žmo- savęi išrinkti tokius asmenis. T turi
sandarbininkavo toje padarbininkai. Jie turėjo
gerus norus i Lietuvą,
The British Revie\v."
1 pirmieji
iš išrinktojo ko- ir
yra keblus vidurinės >r:ovės fon- nėms arba Lietuvos
čioje
ir taipogi "Vaire."
(iavę
pranešimą
"Viltyje"
tokie
liet
laikraščių
kaipO
yra remtini,
mėtytis i visas šalis, visur atlikti
do padėjimas. Kaip žinome, LieIštremtasai
miteto,
\merikos lietuviai galėtų tie
vėliaus buvr
kad
kunigas
redakcijoms, kaip
darbo dali. Ir, nežiūrint to reikap. Žynionveikėjai neatsižvelgia j faktą,
tuvoje persiskirta i dvi dali: de- tienė patarė, jos (tos aukos) "yra spręsti apie Lietuvos santikius kad
perkeltas kiton vieton. Pastaruotoki
dar
ir
lygiai
pat
plateslingumo mėtytis Į Įvairias puses,
šiniuosius ir kairiuosius. Iš kai- dalinamos ne
ju laiku kun. Tumas sugrįžo vėi
organizuotu keliu, daug geriaus, negu dabar, rem- ni darbą užvedė ir kitos mušti
darbas buvo atliekamas gabiai, tadamiesi
riojo Lietuvos visuomenės spar- le
vienos
spalvuotais
laikraštijon. Jisai nesenai tapr
pu- sri« i\ės. kurios i šitą "Tautos Tasavisuomenišku,
taip
lentingai. Kaip didelė ir visa apno Amerikos lietuviai gavo gan
Toliaus, męs rybr,"
"Rygos Halso" redaktorium ir dakant. keliu, nors jos renkamos -ės pranešimais.
nebuvo
sriovės,
kaipo
rėpianti buvo pirmųjų darbininkų bar
daug informaciijų, kurios, su- \ isuomenišku keliu. Jei v isuo- pasiūlytume tau Amerikos lie- kviestos.... Mums
darbuojasi tenai.
rodos, kaip
savo tėvynei meilė,
kaip visapusišant
suverčia
prantama, visą bėdą
menė jų rinkimą kontroliuoja, tiniu fondų valdybų pasitarimai) ir
kad šitas
pirmiau
ki
kalbėjome,
Kaip) visuomenė* veikėjas, kun
Pastaba. Dikčiai suvėlintas yra šibuvo jųjų sugebumai.
dešiniųjų. Iš antrosios gi pu-, tai ji turi kontroliuoti ir jų iš- kviesti ir dešinįjį fondą, jeiyit L hieagos
Tumas
keturių
ypatų "suvažia- sai straipsnelis. Už darbu ir smaryra gerai pažįstamas ne(ierai žinomas yra lietuviams
sės, iš dešiniųjų, iki šiol Ame- dalinimą. ko negalima atsiekti. tai butų galima įvykdinti.
vim:.s" labai netikusiu keliu eina kaus Amerikos gyvenimo, buvo visai
tiktai Iietuvoje, bet ir
į praleistos šios
ir
tarp Ameririkos lietuviams nieko neteko girVaišgantas
jojo "Augštaičių kos
jei išdalinimas bus pavestas ko\t'kų siuntimo klausime "Tė- Tiesiog sakant, merkte užsimer- maloni skaitytojaisukaktuvės. Tegul vaizdeliai."
\ i i dar atsimena
lietuvių.
atleidžia šj sudėti. Norėdami buti bešališkais.! kiai nors
kas
ir
jojo
iki
Daug
šiąredakcijai ar šiaip vic- vynė" paduoda sumanymą, kad kia, buk tai jie vieni—tai jau ir, vėlinimą. Nors vėlokai, bet pagerbdien nežino, kad Vaišgantas tai atsilankymą Amerikon su kun. AlAmerikos lietuviai turėtu išgirsti,' •:ani. kadir
žinomiausiam, žmo- Mikas siųsti per Raudonąjį Kry- visa musų tauta. Tai laibai ne-j kime užsitarnavusi lietuvių darbininkun. J. Tumas. Kaipo beletristas, išausku "Saulės" namų reikaluose.
ką abi pu>i kalba ir tuomet pa-1 gui.
žių, tarptautinę organizaciją, ku- ; latus tarptautiškos politikos >u-j ką.
! "Saulės" dr-ja už
kun. Tumas pasirodė daugiau nepastatymą *avo
daryti savo nusprendimą. Kol
ri šioje karėje daug darbuojasi pratimas."
J
"Lietuva"
namų, kuriose yra mokykla, turi
kiek
laiko
išprieš
to nėra, t. y. kol nebuvo isgir-tal
gu
raštai
atgabus
sausio
10
rašytojas. Jojo
Šių melų
d. sukako
Raudonasis
nukentėjusiems.
25 metai, kaip kunigas
sižymi kalbos lengvumu, gražumu, pirmoje vietoje buii dėkinga kun.
abiejų pusiu pasiaiškinimai, ką reiški" nuomonę, kad tautiškoji Kryžius išdalinsiąs aukas Lie- "Ateitis":
Juozas
Tumui ir kun. Alšauskui.
nors
griežto ir galutino sunku į >riovė privalo remti pažangiuoJeigu
"Šiame numery] išspausdiname luinas darbuojasi lietuvių litera- gyvumu. Kun. Tumas rašė taip, ne
>ius Lietuvos žmones. Tos nuo- tuvoje s u lyg Amerikos lietuvių
jiedu, daug dar laiko ir tTiuso
ir
matė
pasakyti.
brokaip
savo
jisai
tūroje.
jautė
nurodymo ir noro. Lietuviu rei- nuims prisiųstą "Tautos Tarybos
mones
pamate gulėjo supratilius ir jųjų gyvenimą. Jojo raštai butų reikėję padėti, kol namai buDidelis tai periodas
Vidurinėji Amerikos lietuvių mas. kad Lietuvos visuomenė kale draugija turėtu reikti su pa- Amerikoje" protokolą, kuris pažmogaus
tai nupiešti .vaizdai, kuriuose lietu- tų buvę galima pastatyti. Kuomet
sriovė yra pažangi, bent savoi
tfelba Suv. \ aisti jų konsulių Ry- rodo vieną iš dviejų—arba gud- gyvenime. Daug darbo padėjo ir
yra persiskyrusi Į dvi aiškias
vis su savo kasdieniniu gyvenimu Įsisteigė Lietuvių Mokslo Draugidaugumoje, .r todėl jitiai. kiek dali-, klerikalu ir
goje ir Varšavoje ir tų lietuvių, rią lapės politiką, arba tai. kad daug turtų įnešė lietuvių gyvenija, kun. Tumas buvo vienu pirpažangiųjų.
mai! per tą
kurie hutų mūsų nurodyti. Esą, 'Tautos
matyti i> vidurinėse* sriovės žmo- Vietiniu
laiką gerbiamasai ju- atsimuša kaip gyvas. Kartais pakrašTarybos" Įsteigėjai, kudėlei,
aplinkybių
biliatas.
sijuokia rašytojas iš lįetuvio, bet mutiniųjų prisidėti prie jos. Jitai butų progų pakalbėti svetim- rie skiria
nių upo, retu- Lietuvo> pa- tutiniai
sai
jai (sulyg j u, kaip bekairieji negali viešai Lietame
Dvidešimts penki metai! Retai
pasijuokime jaučiasi meilė, deli padovanojo draugijai savo dižangiuosiu
ir
Lietuvoje dalykai
taučių
apie
spaudoje
Lietuvą
visit
ir
todėl
organizacijai)
pariyviškai
eituvoje pasirodyti,
jie
knygyną. Būdamas valdyboje,
kurisai lietuvių darbininkų gali paguoda, užuojauta. Ką nepieštų
matomai yra labai susipynę. DeDr. šliupas Amerikos lietuviu
reikalus.
na
sriovių vieniuoliai rūpinosi draugijos reidraugėje su pažangiai.-iais vi- lietuvių
jisai
kun.
Tumas
iš
ir susirašyti su
šinėje pusėje, '„ietuvių Draugi- durį' elementais.
lietuvių gyvenimo,
Prie pažan- pažculėjęs jau
jimo roly, yra atkakliais igno- pasidžiaugti tokiomis sukaktuvėkalai-,
stengiasi pritraukti daugiau
mis. Mažai yra lietuvių viešų dar- viskas išrodo artimu, savu, pažįsjoje Nukentėjusems Dėl Karės
Amerikos
rantais-apsimetėliais. Mums rogiųjų vidurio elementu priklauso Raudonojo Kryžiaus
narių,
j ieško visokių knygų, ar<
kiek
žinoma
iš
meiliu.
ir
lera
meilės pilI). C.
Šelpti,
prane- ir Amerikos lietuviu
dos, kad gerų-geriausia kalba- bininkų, kuriems teko* pamatyti tamu,
sriovė, va- skyrium \Vashingtone,
eheoliogijos retenybių ir panašių
na autoriaus širdis visuršimų, iki šiolei pasirodžiusių, dinama
jaučiasi.
I'ati Raudonojo Kryžiaus tar- mosios tarybos Įsteigėjams pri- vaisius savo darbo, pradėto tokiotautiškaja. Taigi mušu
daigių draugijos rinkiniams. 1-i
Kun.
Tumas
rašė
ir
se
vadovauja klerikalai. Tačiaus ten
scenos
veisunkiose, tokiose, kaip rodės,
sriovė ir turėtu remti pininkavimo idėja yra labai gra- ti• ka pastarasias titulas.
Taip.
vidurinėji
pat yra žmonių, kurie žinomi ! .ietį:vos
kalėlius. Rods. sunku užtikti skai- steigus Lietuvių Dailės Draugijai,
ži.
I'.et jos Įvykinimas butų la- nes tokią tautos tarybą, kuri tu- beviltingose aplinkybėse.
pažangiuosius.
jisai rodo -uvo priejautą ir šiai
kaipo aiškiai pažangus ir jokiu
bai keblus.
Nei'iiiUg yra pražilusių Lietuvos tanti lietuvį, kurisai nežinotų joAmerikos 1ietn\iai rėtu teisi vadintis viršiausiaja ir
Tačiaus gema klausimas, ar
Lietuvių kulluros Įstaigai.
budu ne klerikalai.** Tokiais >ra,
nori, kad jųjų aukomis butų su centraline Amerikos lietuviu or- darbininkų, sulaukusių galop už- jo veikalėlio "Nepadėjus nėr ko
sriovė
vidurinėji
pažangioji
yra
adv.
Ir čia matosi tos pačios
Leonas, dailininkas
pvzd.,
Žodžiu sakant, visur kun. Tucipt i išimtinai lietuviai, kadangi ganizacija, kuri butu vienijančia, šviltiiios Lietuvai aušros vienuoli- kąsti."
Žmuidzinavičius ir kiti.
Jie iš atsiskyrėliu eilėse. Jeigu jinai kitos tautos irgi rūpinasi apie sa- tvarkančia ir vadovaujančia \ i- ka metų atgal,- -aušros, kuri lėmė rašytojo ypatybė- kaip ir beletris- mas pasirodo veikliu, uoliu dartariamosios dešiniųjų draugijos yri, tai Lietuvos Gelbėjimo Fonbininku. Kur gyvas reikalas, tevuosius.
Negalime Raudonojo sam tautiškam Amerikos lietu- laimingesnį, skaistesnį rytojų vi- tikos veikaluose.
neišstojo ir joje toliaus darbuo- das turėtu remti atsiskyrėlius; Kryžiaus vardu kalbėti, bet mums vių veikimui, galėjo įsteigti tik sai lietuviu tautai. Atpenč. lietu- Jubiliantas ne tiktai
nai ir kun. Tumas.
Nebūdamas
pats sugejasi. .Minimoje draugijoje mato- jeigu gi nėra—tai klau-imas vėl- rodosi, kad nuo karės nukentė- viso4", musų sriovės—jų yra tris: viu prisikėlimo takas nuklotas la-i ba rašyti, bet ir tnoka džiaugtis kraštutiniu pažiurti
žmogum,
jisai
išrišamas.
Ret
klaušisai
lengvai
mai yra j vairių pakraipų žmonių
I toleravo
manančius ir vijusių skirstymas pagal tautybę, dešinioji, vidurinė ir kairioji. vonais jauuų darbininku,
naujai
kitaip
pasirodančiais
rašytojais.!
simas
sunku
išrišti
dabarprie
su klerikalais
skaitlingiausiai reViena kuri srlovė liogikos žvilg- jaunu jiegii, dideliu pasišventimu, Daug reiškia pradedančiam
prie- suomet stengėsi sutraukti krūvon
tiniu musit informacijų, kurios ypač tokiose vietose, kur lietuviai
prezentuotais. Pranešama, kad iš
yra labai susimaišę (krūvoje gy- sniu tokios tautos tarybos su- karštų svajonių. Sunkus ir aksti- jautos, paskatinimo žodis. O jauni lietuviu jiegas. kad vienybėje nuKaip galidraugijos išstoja pažangesnieji toli-gražu nepilnos.
vena) su kitų tautų žmonėmis, (iaryti negali, nes ji tuomet bus nuotas buvo toksai takas, kuriuom talentai visuomet galėjo tikėtis su- veikus kaip galint daugiau.
ma suprasti iš esančių informavienas po kitam ir palieką jąją
Raudonamjam Kryžiui butų la- neteisėta, negalinti turėti visos turėjo eiti pirmieji Lietuvos žadin- silaukti iš kun. Tumo priej autos
ialima sulikti su kun. Tumo
klerikalų rankose. Iš p. Leono cijų, vidurinėji pažangioji srio- bai keblus ir vargu pasekmingai visuomenės išsitikėjimo ir autopatojai. Milžiniškų jiegų reikėjo ir padrąsinimo. Karšto užuojautos
vė bene bus viena dalim stovinžvalgomis,
kurisai
nesenai buvo palaiško,
galima
nesutikti,
bet
sriovės
Todėl
dešiniosios
litcto.
tiems darbininkams, kad pramu- tos žodžio niekuomet
Antra,
ti vienoje pusėje, kita dalim— galimas atlikti darbas.
nesigailėjo; negalima neatiduoti jam pagarbos,
garsinta^ mūsų- laikraštijoje ne"Tautos
t<>
nėra,
Taryba"
paties straip- Įsteigtoji
šus, praskynus visai lietuvių tau- jis pradedančiam dirbti.
Tačiaus tai yra spėlioji- "Tėvynė" antroje
kaipo aiškių idealų žmogui, kttrimatyt, kad \ i>i pažangesnieji kitoje.
snio dalyje sako, kad su dabar- kaip jos Įsteigėjai nori mums tai
platų ir liuosą kelią skaistes- Kun. Tumas yra gerai žinomas sai
mą- iš nepilnu
ir
todėl
žinių,
jišiauštųsi prieš draugiją. Toliaus,
neprasižengė savo tikslui, nietinėmis mažomis pinigų sumomis Įkalbėti, bepartyviška organizaci- nėn ateitin.
sai turi buti priimtas su dideliu
Reikėjo kovoti su tam- taipogi savo pttblicistišku rašinė- kuomet nenuleido
toji draugija yra valdžios privėliavos, kurisai
"prie Raudonojo Kryžiaus kreip- ja, 1:et yra. pilniausioje to žodžio sa,. su priespauda, su persekiojikitriuom jisai užima žymią visuomet svarbiausiu
jimu.
savo tikslu
pažinta, jinai jau veikia ir dau- atsargumu.
tis bfitų nedrąsu ir sarmata." 1 rasinėje, partyviška—klerikališ- mais iš
visų pusių. Sale to, reika- vietą tarp Lietuvos laikraštinin- matė Lietuvos
Kad išrišus visus neaiškumus,
gelyje vietų įsteigė savo skyrius.
ka."
pažadinimą, jos
Jeigu taip, tai kol-kas nei nelinga buvo kovoti ir su skurdu, ku. Kiekvienas sverbesnis klausiSąryšyje su draugijos veikimu reikalinga daugiau informacijų. galima kreiptis.
žmonių pakėlimą augštesnin kultūGalima bus
su neturtu, kurie laike jaunus ko- mas visuomet
rasdavo obalsį kun. ros laipsniu.
buvo paskelbta žinių, kurių ap- Kaip jas gauti? "Tėvynė" pakreiptis, kuomet suaukautų pi- Kiek toliaus tame pačiame votojus geležinėse savo
Ir
Tume.
replėse.
siūlo
vertinime reikėtų buti labai atbūdą. Sulyg pasiūlymo, nigų suma bus ne taip maža, kaip straipsnyje rašoma, kad jeigu
XC*ra pamato manyti, kad kun.
ne vienam teko
suklupti po sunsargiais. Tarp kit-ko, buvo pra- Liet. Šelpimo ir Lietuvos Gel- kad jinai dabar yra. Apie Lie- musų viešojo gyvenimo vadelės
Kritika irgi buvo sritis, kurios Tumo darbas
našta.
Ne
bet
vienas,
kiaja
pabaigtas. Atpenc,
eilių
nešta, kad draugija paskyrusi bėjimo Fondų komitetai turėtų
tuvą ir lietuvių reikalus kalbėti patektų Į rankas tokių vadų, kaip eilios
neaplenkė kun. Tumas savo lite- galima tikėtis, ir linkėtina, kad tadarbininkų-kankinit
kloja
susi/.inoti
Kaune
bendrai
ir.
tarp
savęs
Karmelitų bažnyčiai
tulą
svetimtaučių spaudoje, pasinau- asmenis, sudarantieji vadinamąją
ratiškoje karjeroje. Kas yra skai- sai darbas eitų tolyn dar
musų praeities kelius. Dauguma
per ilgusumą pinigų, Panaši žinia, pirm aptarus reikalą, "išrinkti vieną dojant Ratui. Kryžium,
prie da- "Tautos Tarybą," tai visuome- žuvo
tęs jojo recenzijas, kritikos straip- metus ir kad lietuviai
savo
inesulaukę
svajoniųsusilauktų
negu naudotis jąja kaipo argu- žmogų, kurs nuvažiuotų Lietubartinių aplinkybių butų labai ninis judėjimas virstų klerikalissnius, tai atsimena, kokiu gyvudar
naugerbiamojo jubiliato
troškimų išsipildymo, nepamatę
mentu, reikėtų gerai patikrinti. von (arba toki ir pačioje Lic- sunku ir
daug
vargiai paranku. Grei- kan krypsniu, ir "tuomet geriaus tos skaisčios
mu, išreiškimo pilnumu jis atsijų darbų ir naujų nuopelnų.
saulutės, kuri užKlausimas, ar tie pinigai buvo \ oje paskirti) ir. ištyręs dalykų čiaus
ir
ten
keliauti
Į Siberiją
apparodytume anarchiją ir butų
žymėjo. Kun. Tumo plunksna gaŽemaitis
paskirti bažnyčiai, ar, rasi, su- stovį, plačiai painformuotų Ame- ! etvarkę, viešpataujančią tarp sigyventi, negu ragauti tokios brėško lietuvių tautai.
išreikšti tai, ką autorius malėjo
rikos lietuvius."
sitvėru-uiiu prie bažnyčios
Su nurodytų
Todėl
juo brangesni yra mums nė ir
ko-j
lietuvių, negu atneštume ką nors politiškos "laisvės" vaisių, kojautė. Jei kun. Tu;flas moka
mitetui. kuriam pavesta padalin-i žmonių ir įstaigų pagelba paskirtie neskaitlingi pasilikusieji .."inikalbamosios
kios
sau.
stoyra
adeptais
Jeigu kitaip
naudingo
paskatinti ir padrąsinti pradedan- Ofil.Kl VEIKALŲ MCSŲ
ti gautasias aukas tarp karės kan- tasai žmogus "galėtų surasti ir
jų eilių kareiviai. Juo didesnė
vėtų Amerikos lietuvių fondai ir tarybos valdyba."
ti talentą, tai jisai kartais ir paSCENAI.
kinių, esančių tos bažnyčios pa- mums nurodyti tinkamiausius k i tok i butų santikiai. kitokis tuojiems turi btiti pagarba. Jie yra
sijuokia, ir sugeba karčiai pašieprapijoje. Pinigų paskyrimas baž- budus Lietuvos žmonėms šelpti.' met hutų "biznis."
Apie lietuvius ateivius. "Tėvy- gyvais pavyzdžiais jaunesnėms ti tuos, kurie, jojo nuomone, nėnyčiai ir pinigų paskyrimas gatautos darbininkų gentkartėms.
Kaip dailioji literatūra, t: i p it
nė"
ra pašauktųjų eilėse.
paduoda apžvalgą lietuvių
Jeigu abiejų fondu' valdybos
L'žbaigdami straipsni, męs iš
limam prie bažnyčios komitetui
Kun. Tumui teko dirbti triis pateatras
yra gyvenimo veidrodis.
atei
vystės per užsibaigusius 1914
galėtu susitarti, butu labai ge- savo pusės norėtume pakviesti
Jubiliato, kaipo laikraštininko, Tame
čiais laikais, kaip ir Kudirkai. Nenukentėjusiems nuo karės šelpti
kiekm.
Čia paduodame dalį tų
veidrodyje atsimuša gyveniras dalykas.
Bet žmogaus siun- visus darbuotis kaip galint uoyra du griežtai skirtinu dalyku.
vienodi buvo jųjų keliai. Kun. karjera yra marga. Augšeiaus męs mas, kokiu iisai
skaitlivienam
lietuviui
timas Lietuvon vargu galimas. liau aukų rinkime ir
Įdomiu
yra tikrybėje ir
drauge su
Kods. mažutis sumaišymas, o joTumas "buvo "Tėvynes Sargo" re- matėme ii dar Prusnose ėjusio] kokiu
vra
:
jisai
sunku
butu
rasti
Viem,
žmoęaus sielos lūneatidėlioti
žmogų, tuom
aukų siun- nių
jo reikšmė tiesiog milžiniška ir
Sargo" redaktorium. Į kestyje. Jame atsimuša
Kudirka gi stovėjo "Tėvynės
ir
m. daktorium.
kuris i turėtu abiejų pusių užsi- tinio
1914
"Pagal
lytį
amžių
kaip tiksutvarkymo. Tegul abu
visą reikalą visiškai kitoniškoje
Vėliaus, kuomet Vilniuje Įsikūrė į rasai
te i p ir tasai gePati "Tėvynė" sako, darbu tina greta vienas kito atteeliavę Amerikon lietuviai imi- varpininkų eilėse. Vienas buvo kagyvenimas,
tikėjim;.:.
švie>ojc perstatant!. Todėl sun
talikas, antras- laisvamanis. Abu pirmutinis lietuvių dienraštis "Vil- resnis, prakilnesnis, tobulesnis
kad ''šituo momentu negalima
grantai šitaip paskirstoma:
gysparčiai ir pasekmingai.
kųs priekaištai, panašus i ši jį,
matė
įvairius kelius savo darbui, niaus Žinios," męs matome jijj venimas. kurisai guli lukestim ir
visiškai nei vienais, nei kitais
Vyrų—12,282,
moterų—5,302,
turėtų buti gerai ištirti, o paskui
bendradarbiu
tenai. Kuomet "Vil- viltim mtisu
taciaus tikslas pas abu buvo viepasitikėti, matant, kad nei vieni,
Dat apie auku rinkimą tarp viso—21,584. iki 14 m. amžiaus:
sieloje. Tai, kas gydaromi, jei jie teisingi.
niaus Žinios" žlugo, ir bepradėjilnas
ir
tas
Lietuvos
ir
m.
amžiaus—
pats:
pažadinei kiti nėra liuosi nuo partyvu- svetimtaučiu.
2,040; tarp 14
44
venime yra išmėtyta, rods, išdrai"Lietuvoje" jau
Kairėje pusėje, sakoma, esąs mo." Tas pasakyta apie Lietu- buvo
19,059; virš 44 metų—485. Mo- nimas iš ilgo miego, kurisai grę- sioms krūvon spiestis jiegoms ir kyta, be tvarkos ir prasmės, teatrašyta
apie
reikalingumą
su tuom lietuvių periodikomitetas su adv. A. liulotu kai- vos žmones, bet
ro veidrodyje matosi visai
lygiai tas pats lietuviams rinkti aukas tarp sve- ka skaityti, bet nemoka rašyti: sė pačiai tautos gyvybei. Abiejų drauge
kitaip.
nei
spaudai
po pirmininku. •Tikrų žinių ta-, bene tiktų ir čionai.
ir
tikslu
grėsė
troškimu
bu/o
išsiskirstymo
viso
Lietuva,
Tartum
vyrų—278,
linza saulės spindulius, temoterų—429,
Toliaus, timtaučiu. "Tėvynė" kalba apie
čiau- iki šiolei nėra. Remtis
tik-j žmogaus siuntimas is čionai Lie- tai sekančiai:
707; nemoka nei skaityti nei ra- pažadinta i.š miego, atsistojusi ant pavojus, kun. Tumas nerimsta ir, atras gyvenimo apsireiškimus sutai p. Žymontienės
ir
svietiškių renka krūvon,
tuvon medžiagišku žvilgsniu hu"Įvairių tautų žmonės Ameri- šyti: vyrų—4.389, moterų—4,612, savo kojų, savita, plėtojanti tas suburęs kunigų
perlaužia, sugruir p. Rimkos (privatiškų žmonių) tu labai sunkus.
viso tal>o beraščiu— jiegas, kurias likimas jai suteikė,! draugėn. Į>tcigia dvidienę "Vilti."
Abu minėtu koje išnaudoja kiekvieną
iso—9,001;
ir iš. rods,
puoja.
progą,
sukoncentruoja,
y'
sb
vėliaus
virsta
dienraščiu.
informacijomis, neturint daug ži- ton du turi išviso apie S5.000.00. kad mrink;is
ir savo darbo dalį nešant Vn- kuri
9.708.
betvarkės medžiagos gaminasi tvarkuodaugiatįsia
aukų
*ji'tef
Patsai kun. Tumas uoliai darbuonių iš to paties komiteto, ne- Žmogaus siuntinėjimas j tenai,
kus ir reikšmė- pilnas paveikslas,
Jie net surado kelius, kad pri- "Atsivežė pinigų; po $50.00 ir dran viso pasaulio kulturos :<!;m.
galima. "Vien. Liet." stato pil- viską surokavus. apsieitų majasi naujai Įkurtame laikraštyje.
Šiuos
iš kurio žmonės mokinasi pažinti
ėjus. prie svetimtaučių ir davus viršaus—1,056 lietiniai; mažiaus
dviejų
įvairių
>rio\ių
nai teisingą reikalavimą, kuomet žiausiai
Dešimtos jiems suprasti, kad lietuviai, kuS400—$500.
rišo
žmones
bendras
ben"\
iltis"
tikslas,
Užgimusi
$50.00—15,249. Viso labo paropa-irodė dide- gyvenimą ir gyventi. Teatras yra
sako, kad, apart komiteto pirmi- visų aukų dalies paskyrimas vien
rių Amerikoje yra nemažiau per dė pinigų prie egzaminacijos ant dros aplinkybės. Abu turėjo prieš liu pavojum Lietuvos rytų lenki- didelė mokykla, kurioje kiekvienas
ninku adv. A. Bulotos, turėtų tam, kad ištitti, kam
siųsti au- I usę miliono ir kurie jau nuo Ellis Island—$427.564. Lietuviai save vieną bendrą priešą, kurijai ninkams.
Vpač pavojingas buvo žmogus gali mokytis, lavintis,
buti daugiau žinių apie pati ko-, kas, butų daugiau
negu neparan- keturiosdešimts penkerių metų ateiviai iki
m. buvo atsi- gręsė pavojum pačiai gyvybei to, lenkininkams kun.
1913
Tumas, kuris šviestis, tobulintis. Kultūriškoji tekoki
kas,
žmonės
mitetą,
jįjį kus. Parankiaus butų, radus te- prisideda prie krovimo Amerikai
kas
buvo
Ir
Amerikon
ir
atvirai
karštai
jiedviem
vežę
brangiausia.
$3,263,720; pristoja kovon prieš atro reikšmė yra tiesiog milžinišMidaro.
Jeigu Amerike* lietu- nai žmogų. P>et čia vėl scenoti turto, turi tiesą reikalauti amesavo budu, kovokiekvienas
abu,
atsivežė
dėjus
tą
sumą,
kokią
Rytų lietuvių lenkinimą. Praside- ka.
vių visuomenė siunčia aukas, išeina tasai partyvumas, apie kurikiečių pagelbos tai šaliai, iš 1914 m., gauname $3,691,284. jo prieš bendrą priešą, abu slap- da visokios
Bet kad teatras i-tikrųjų atintrigos prieš kun. Tujinai privalo žinoti, kam jinai ri "Tėvynė" užsimina. Sunku kurios
jie atėjo Amerikon. Lie- Prie to pridėjus dar tuos pinigus, tai gabeno per rubežių lietuviškus mą, ir j i-a i
galop yra priverstas neštų tą tuudą, kurios iš jo tikijas siunčia. Aukų siuntimo klau- butų čia rasti žmogus, galis duo- tuviai ikišiol nėra to
padarę. kuriuos atsivežė ne-emigrantai raštus ir slaptai juos skaitė ir da- pasitraukti iš
-imas, kaipo pinigiškas reikalas, ti visiškai bcšaliką
Vilniaus, nuo darbo masi, reikalinga, kad jisai tikra
nusprendimą. Kad butų galima labai daug pa- 1914 m. ($37,565),
susekame, kad lino kitiems savo broliams.
Laižuvos
Ir priegto dar viešas, reikalauja i)ar sunkiaus,
centro,
užkampiu, ši- butu teatru, tai yra gyvenimo veidrods, butų ra^ti daryti. parodo kadir p-lės Kašu- lietuviai nuo
1S99 ik 1914 m. Nors įvairių pažiūrų, bet ly- sai lenkininkų žygi- savo laiku Lie- rodžiu.
h >ai atsargaus atsitiesimo i saReikalinga, kad teatsv atI.iet'ivuje toksai žmogus, ne? te- biutės pasidarbavimas Pittstopc; Amerikon
įvežė ir parodė valdžiai giai mylėjo savo tėvynę ir lygiai tuvoje pakėlė dideli triukšmą, i lieve.
Turėtų buti aiškiai žinoma, nai visa ta kova verda ir sunku kiek pamename, ji tarp
spindėtų
patsai gyvenimą su vipačių —$3.728,849,
vienas kitą gerbė. Pa$ kun. Tumą tuviai karštai
užsistojo už kun. sais savo įvairumais.
ir
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Vtnefikos lietuviams būtinai yra! laivas pradedaJc\l.i, augštvn. ( iJ v).
d
reikalinga kuogyviauMai atsiliepti ,indėnai yra taip sujungti su laiveikalai, kurie vaidinama lietu«i 11 vo apleistąją tėvynę, liet čia gi- i Tėvynės šauk imą ir nešti jai pa- vu vandens paviršiuje, kad galivakaruose, ištik rujų yra mu-ii musį lietuvi tasai teatras nepaten- gelbą visuo, kuo tiktai galime. Prie; ma tuštinti visete eilihderius sykiu
Tokiu
vietinio gyvenimo atspindžiu, ku kina. ( ia gimusiam lietuviui tie | to mus verčia Tėvynės ir artimo arba kiekvietvą/i;ai|skirai.
riame męs matytume savo gyveni- vyžuoti ir sermėguoti scenoje vai- meilė, verčia paprastas jsu žmonis-į bud u laivą, tuirs jisai butu ir
nelygaus„suukiHiirt-iibiejuose ga
mą krūvon sutrauktą, koncentruo- dintojai yra, ras1. įdomų>, bet jie kūmas ir sąžinė.
Štai Amerikoje pasekmingai dar-, lufse. galima iškeli i t prie vandens
tą, ir 'i kurio męs galėtume pažin- jam nepažįstami, svetimi. Cia gimatosi pai'kn lietini- jaučirsi svetimu mti
ti save ir pasimokinti gyventi?
litiojasi belgų ir frr.ncuzų mote-, paviršiaus taip, kaiip
Ar mušu, Amerikos lietuviu, te- mato jame prieš save senai pažįsAr tie -kaitimai tamus ir neužmirštinus vaizdus, s?:-

Visiems yra žinoma, kaip gar-

*-

v.

,.

atrai yru tokin?

sus

mokslininkas Isaac Neuton'-

ne. \'c, mušą scena visiškai neatvaizdina mušu gyveninio. I'.cveik

•

bu-j

mus

malonius

atmini- t rauktų.

tųsi

darbo.

Ispradžiu tegul

sueina |

medžių

Ztnotna. tas nereiškia. kad rejkia kokios tris ;irba keturios
vargu kuomet
moteris,| "vate,"
Mušu scena yra mesti šalin veikalus, kuriuose męs,
tegul sutaria pradėti darbą ir te-j gamtos
matome Lietuvos
Ne.

apie tai. kr s

jau begriš.
atminimu-sapnų jkunijitnu.
Šie atminimai yra brrngus ateiviui
nor-

jais nuvažiavo j Brooklyno Visuotiną/

yra

skaitomas

medis iikėtai sprogo.

augantis daugelio kitų

Seimą

darbininkišku

as

sceniškieji mušu veirankioti nuo jūrių dug- parakas buvo žinomas nuo labai
kalai yra Lietuvoje parašyti, ir te- podraug nuo vi>o mūsų gyvenimo. ėjome kelios moterįs ir nutarėme šią vasarą
nu
amžių bėgyje senu laikų, tačiaus jisai Kuropoti
paskendusius
vra
čia
Tiesa,
gimusiu lietuviu,1 k\ iest i ir Tamstą prie musų užnykštį gyvenimą jie piešia. Sceturtus.
iš ten nebuvo atgabentas.
Pauoliai
budalyvaujančiu lietuvių va-j manytojo darbo. Pradėkime megnoje męs matome t;j gyvenimą,
rako
skai□0P
karuose,
tičiaus
tai
as-'
Europoje
yra
išradėjais
riuotu ateiviai gyveno tenai, tėvypavieniai
zti vilnonuius šalikus (po koki
Koksai medis yra kiečiau- tomi
vienuolis
du:
vokietis
nėje, kol likimas nepenuetė ju šion meuįs, ir todėl abeltio dalykų sto-! jardą ilgio), skepetaites, vaikams 574.
sis?
manome, kad ąžuolas Schuartz ir anglų mokslininkasMęs
vio
nei
Tctas
kiek
nepakeičia.
ir moterims kepuraites; siūkime
naujon jiems šalin. Savo scenoje
Tačiau- tvir-J
yra vienas iš kiečiausiu medžių. -filiozofas Bacon.
męs turime gyvą atminimą visa to, atras, kame čia gimęs lietuvis ma- nebrangius aprėdalus ir 1.1. .Prie
Tačiau s sulyginus ąžuolą su kaitariamu išabu
apie
savo
be
buvo
[tinimuose
ka>
abejonės | to reikia pravesti ir Tamstos miegyvenimą, ji
mustj daugumo.-, gyveni- tyti]
kuriais
kitais
tasai
matoma
medžiais, pasirodo, į radėju
netyčių elemu
artimesnėje ar tolimesnėje pritrauktų. Drauge su tuom ir| ste tinkamą agitaciją, kad susidair
visai
iš šių
kad
ir
!
mentus.
Vienas
antras
silpnutis
jisai yra
praeityje. Žiūrint į luos gimtinės ateivis lietuvis tokiame teatre rastu rytų kokie labdaringi lietuvių
bent tyrinėtojų sumaišė sierą, salietrą
arba
Kiečiausiu
minkštas.
j
vaizdus. gyviau atsimena tai, kas daug tokio, kas jįjį daugiau pri- reliai ir bendromis spėkomis imvienu iš kiečiausių ir drūčiausių ir anglj, ir mišinys išnetyeių, neišimtinai visi

liūdnai

su

*
*
priėjo prie sunkumo jiej;os
*
atradimo, patėmijęs sodne obuolį! Kuropos sociali.-tai
didelėj betarkrintant. Obuolio kritimas nuo Į
kej. Ar nebūtų gerai, kad pora
medžio ant žemės privertė \ew"draugu" ten nukaktu ir įvestų toton'ą užsimąstyti apie to apsireiš- kią "tvarkij," kaip 1.. S. S.
A-koj.
kimo priežastis, ir pasekmėje
*
*
fXe\vton'as priėjo prie vieno gam"Ur-gu" li-vci žurnalo "l'ažanga''
i-.1
tos clėsniy, kuris guli
dabartįsu teatre." Ji>ai
nepamato to, kas' rjs, kad kiek pagelbėjus Kuropos. rankiau.
senai reikėjo, kad palikti
į
jau
j} n artima, ka- ;Į užimtu, užinle-j žmonėms nešti didelę jų nelaimę' Šisai išradimas, kaip augščiaus Įnojo žmogaus pasaulėžvalgos
"Drauge" užtekJjnai vietos "interesuotų. Ir todėl, ne r; -damas mu-' ir vargų naštą. Ir mano širdin pažymėta, vra naujas, ir mano- pamate.
ligentiškiems"
straipsniams, kaip
ma. kad jisai bus pilnai paseksn teatre to, kas cia gimusį lietuNetyčiomis buvo išrastas ir pa-1
Įpuolė mintis, kad męs, Amerikos
tai: tautininku katekizmas, Šliupo
kuriam
tame
darbe,
ūkas.
vi pritrauktu, pastarasis galop at~
Kaslink
jisai
parako išradimo]
lietuvės, būtinai turime pasekti mingu
skiriamas.
Rengiamasi pradėti yra keletas spėliojimų, ("binijoje išpažintis >!•ir t. p.
atitolsta nuo mustj scenos ir
Supr;■kilnų kitų moterių pavyzdį.

Męs lengvai, be Jokiu ilgu tyrinėjimu, rsndanie atsakymą \ t;i
klausimą. Ir tasai ztsakyma* yra:

sudaro

joks Rusijos "činovninkas"
nesusilygintų.

žinta

Nuo to laiko pa-

Europoje parakas.
Dabartinieji gramofonai

*

#

Koks čia difrencas, kad Lietuvoje žvdai lietuvius vadina gojais,
o

čia "Keleivis"
*

egoistais?
*

*

reikalų ginti!.,
*

Daktaras Šliupas galėjo pas»i
traukti šalin pasilsėti, l>et
pipirų pa:
ii dar vis gali gauti ir socialistai,
ir

kunigėliai.
*

*

"Keleivis" >ukla>tavo telegraiik;
aĮ)ie Kun. Žebrio užmušimą. para-

šęs, kad, girdi, "matyt, tarpe
nigo ir gaspadinės ėjo smarki

kuko-

va."
Ar tai "Keleivis" neturi po ranka
specialisto-falsifikatoriaus Kutros?

Jurgis Spnrgis
*

*

Žemaitė yra raštininkė,

Žymontienė,
kusi

kuri

p-ni;

o

parašė tukj

laišką Amerikon,

Nors lietuviški girtuokliai prinia, bet visgi—''boba."
klauso prie įvairių dr-jų: tautišku,
*
*

nors

neti-

ir po-

socialistiškų, klerikalų ir katalikiš- Juo
žmogus daugiaus dirba. iu<
kų, i)et jų nieks nenori prisiimti
labjatis ant jo šunės loja. Yčas ii
Girtuokliams reiktų sutvert locną
jo politiški priešai yra geras to pagirtuoklių sąjungą ir gerti sau be vyzdis.
baimės.

Rasi,

lėtų įsteigti.

ir savą organą gaDirbk ir nepaisyk
B. Yčas
pats vienas

*

*

lojimo
jjarupino Lietuva
daugiaus aukų. negu visi jo priesa
/. 6'
sykiu paitnti.
ant

buvo
stebuklų šalyje—Austra"Naujienose" koks ten tikras
medžio drūtumas yra garsaus amerikono T. A. EdiŠio
tie veikalai yra
Vagabundas
bupastebėtinas. Jisai išlaiko dvi- sono visai netikėtai išrasti. Edi- vo linksma aprašinėja, kaip
lakai geri ir nestumtini iš mūsų
ir to<lėl jie gerbtini.
vienameti"Naujienų''
Išsikalbinėti neturtu, ar kuo ki- dešimts keturių tūkstančių svarų son'as bandė telefoną. Jisai priscenos.
Tačiaus sale jųjų męs prinio "jubiliejaus" vakare, ir baiBet vietinio gyveninio, to gytu negalima, nes čia nereikia turketvirtikiekvienam
taisė
adatį prie virpančios apvaspaudimą
valėtume turėti ir veikalų, kuriuose
gia šitaip:
venimo, 'kuriuom .gyvena ateivis,
to; galime atsisakyti nuo vieno, niam coliui.
Blėtelės virpejitokį pat lios blėtelės.
Lygiai
savo
Taigi, matai, tas pats linksmumas
i matytume
save,
gyvenimą.
kito savo papuošalo, be kurio leng- stiprumą turi lieta geležis. Ki- mas judino adatą ir įdūrė ją j vis
atvykęs j šią šąli, niusu scenoje Sie
kitaip apsireiškia i>aa kiekvieną
užimti
$10.00 už 60 centų. Pirmiau
veikalai
privalėtų
vi
karuonėra Skaitlinguose savo
Fas pastūmė- žmogų.
vai galime apsieiti, o tą skatiką tais žodžiais tariant, šisai medis bandytojo ranką.
žmonės
nes
daskaitydavo laikraščiu:
se
Amerikos lietuviai nemato to svarbią vietą musų teatre,
galime pašvęsti vilnonis, t> kurių savo stiprumu yra lygus geležiai. jo Edison'o mąstymą. Po eilei Bet tai puiku.
dėlei pa>imokinimo, o dabar, mat
bartini-. tikrasai, realis gyvenimas
Ach tra-la-la!
kuriuom
čionai
gyjie
gyvenimo,
numegsime šiltą aprėdalą šąlan- Tačiaus tai tiktai vidutinis šio bandymu, Edisonas paėmė popie- Važiuosim namo.
rodosi, daugiausiai skaito dėle
negali Imti stumiamas antron vie- tiems musit broliams ir seserims medžio drutumas. Yra
vena.
atskirų ros ritini ir lėtai ji vyniojo, lai- Labanakt redakcija!
ton.
"fonių." Nes ir ištikro nekuru
Labanakt!
Darbą bedirbant steng- šios rūšies medžių, kurie yra dar kydamas adatą lengvai prispaustą
(ial ka- pas kys, kad skirtumo
laikraščiai tų "fonių" yra piln
Tuomet musų teatras Imtų turi- Tėvynėje.
Bai-bai!
surasti tam tikrus šaltinius, daug drutesni. Kandymai paro- I'rie popieros. Taip darydamas,
tarp vietinio ir tenykščio, gimtinės, ninga-. gyvas, artimas, svarbus ir simės
Nuo penai la"\raščiu;
prikimšti.
Rytoj
pasiskaitysim? "Naujienų."
tuos de. kad esama "vate" medžių, ku- bandytojas
sušuko
telefonan
gyvenimo nėra, ne- lietuvis, bu- naudingas mums visiems, ateiviams u kuriu pagelba galė-ime
aš jau iš prakbeskaitydamas,
tas
Jeigu
Vagabundas nebuvo
daiktus Lietuvon išsiųsti ir tenai rie kiekvienam ketvirtiniam co- "Heilo." Atsukęs atgal ritini ir
vęs lietuviu savo tėvynėje, pasilie- ir čia'gimusiems lietuviams.
tikos persitikrinau, kad kuodau
tai
beeinu, kad kliapkas iš
liui išlaiko spaudimą pusaštuo- paleidę> ji išnaujo. bandytojas iš- girtas,
išdalinti.
ka tokiu atkeliavęs j čia sali?
R. Meškas. juos
lame vakare išbar- giaus laikraštis save giria, j u<:
galvos
arba
turėjo
labai
niolikto
ir
tono,
girdo
35.000 svarų!
tolimą
silpnutį
Dirbkime, neatidėliodamos, skumažiaus jis teisybės rašo. ŽmoTeisybė, lietuvis pasiliko lietuTokio drutumo yra spausta ge- "Heilo." Nuo to laiko padaryta styt. Sveikas vyras negalėjo taip
viu ir pasiliks iuom, kur j i ii nebinkimės, nes vargas nelaukia!
nės teisingai todėl sako. kat
ležis.
begalės pataisymu gramofone, ta- priplemt.
"kuo karvė garsiau bliauna, ta
l'r i tariančios moteris malonės su
keliautų. Tu ypatybių, kurks žmo- ATSIŠAUKIMAS [ AMKRI*
*
''Yate" medis siekia vieno šim- čians principas likosi tasai pats.
KOS MOTERIS.
manim susirašyti.
gus įgijo nuo savo tėvu ir jaunomažiaus ji pieno duoda."
to pėdų ir dažnai yra su viršum
Esančios dubeltavos, saugios
Kitą kartą man norisi paduot juo
se dienose,
Meilingoji Tautiete:
negalima išplėšti, nei
"Naujienose"
patėmijau, kati
spilkos buvo taip-pat išnetyoiu aplikeisiną ant kokio nors redakto- šitas
pustrečios pėdos pločio.
L. ŠLIŪPIENE,
sunaikinti. Jos visuomet jausis ir
Musų Tėvynė paskendo ašarose:
laikraštis prasidėjo gar-in
riaus
išrastos. Išradėju buvo beturtis
vietos. Tie mušu redaktoriai
□®ū
tis, buk ji- esąs darbininkiška?. i>
tokioje ar kitokioje formoje ja- ją ištiko didžiausios nelaimės, var- 1419 No. Main ave., Scranton, Pa.
kuris su savo žmona, tai. matyt, laiko savo skaitytojus
žmogus,
stiklas
šlifuotas
575- Kaip yra
me gyvuos.
rašo tiktai teisybę; jis vis
gri ir skurdas. Visa tai matant.
giriapadaromas? Paprastai manomi, keliavo* iš vietos vieton, i ieško- už tikrus kvailius. Ana "Laisvė" >i. kad
jis teisybės niekados neTačiaus lietuvis čia gyvena vikad stiklo šlifavimas yra labai damas darbo. Kūdikio drabužiai savo penkioliktam numery j padeslepia ir darbininkus nori apsausiškai kitoniškose sąlygos, kurios
buvo susekti ilgomis, tiesiomi da dideli paveiksla su tokiu
parabrangus ir painus darbas. Žinonuo išnaudojimo ir
goti
skriaudų
grie/.tai skiriasi nuo tų, kuriose jivai tačiaus tvirtina, kada esą. kaip spilkomis ir mažutį labai kanki- šu:
Aš
tam tikėjau ir
k;u
maniau,
sai gyveno, būdamas Lietuvoje, fr
no.
Nežinodamas
"\
okiečitt karittmenė. u/ėmusi
ką daugiau
sykis priešingai. Teisybė, šlifazmoi ės ištikro turi
šios naujos sąlygos daro savo Įtagerus noru.vimas reikalauja iš darbininko daryti, tėvas sulenkė vielos (dra- \ "irbalių, eina gele/.inkc'liu link ir
reikalais rupinadarbininkų
ir
vaito)
gabalą
ką. Paviršinį lietuvio gyvenimą jos
pusiau
susegė
Vilkaviškio."
gero išsilavinimo, ypač darant
daugiau negu kiti laikraščiai.
kučiui drabužius. Tai buvo pirsudaro visiškai kitonišku. ReikalinO ant paveikslo aiškiai
aukštesnės kliasas šlifavinią, tamatyt
Bet dabar gali kiekvienas per
mutinė dubeltava špilka. Dabar elektrikini>
ir neleistų dugnan nors nevisai čiau.-- visas darbas
ga palyginti tas apystovas, kuriogeležinkelis, kokio apit sitikrinti, kad tai buvo tik tušt
jokio painu573- Kaip atranda jūrėse pakur
se lietinis gyveno tenai, su tomis,
yra paskendęs mo savyje neturįs.
toje vietoje,
Paprastai i'ubeltavos, saugios spilkos (safe- Virbaliu ir Vilkaviški visai nėra. pasigyrimai,
skendusius turtus?
Jūrės yra
daugiaus nieko.
kuriose jisai čia gyvena, kad pamaturtas, skritulis, ačiu savo ga- imama stiklo gabalas ii ant te- tv pins) yra vartojamos milioturtu kapinėmis.
Nekaip, matyt, mano "Laisvė'" Išbėgo Kaitis iš Chieagos ii
milžiniškiausių
na
is.
iš
vienos
vietos
čius skirtumą, šeimynos gyvenilėjimui irstytis
kėlo jisai nutekinama, padaroma
apie savo skaitytojų išsilavinimą, nunešė
Laivininkystės istorijos lapai yra
žmonių pinigus. ŽmoI)r. Carl von \Yelsbach tyrinėuž.ikti tikrąja paskenįitoti,
gal
mas, viešaisai gyvenimas čia yra
Prie
tekinimo
lygiu.
vartojama
jeigu tokius bu bugus deda ant nėms, prastiems darbininkamišmarginti, ilgiausia eile paskenturto vietą.
sadusio
jo
visai kitoniškas. Drauge su tuom
«palvą liepsnų, turinčių
karborundumas su vandeniu, kttdimo nelaimiu. Kartais tie paskenpirmo puslapio.
pridarė .skriaudos, tai aišku. <
Bet kaip išgauti iš jūrių dug- risai pilasi ant tekėlo plonute vyje metalo garų ir chemiškų kūpersikeičia ir lietuvis ateivis. Jisai dę laivai nusinešė su savim dugdabar
"Naujienos," kaip matau
\isai nemanydamas apie
no, kartais, labai giliai esančio, sriovele.
taikosi prie čionykščių sąlygų, ir nan didžiausius turtus
Prieš keletą metu bu- nų.
kaip gryteismas prisudijo Misis tą žmogų visaip teisina, o ant
Jeigu
paskendusios brangenybės? Jos vo vartojamos smiltis (pieskos), gazines liamputes, jisai paėmė
tame taikinimesi reikalinga nuo nais
Mullen du tuk>tanėiu doliariii mio kitų šunis karsto.
pinigais, taip ir įvairiomis Į
Ištiesų tai
tačiaus praktika parodė, kad su gabaią plonutės drobės, pamirkidaug ko pirmesnio atsisakyti ir brangenybėmis.
Paskendusių paprastai yra paskendusių laivų
darbas.
Klinikų,
tai,
jau
Philadelphijos
negražus
no ją chemiškame mišinyje ir užmatyt,
daug ko naujo priimti. Lietuvis- I turtu skaitlius žymiai pasididino viduryje, Čia veikia antroji iš- karboutndumo pagelba tekinimas
nors
"Arneįikos Lietuvoj" pagarbinsykj ir Kliniką miklynijo.
dėjo ant maišyto gazo ir vanateivis keičiasi, ir jame atsiranda nuo dabartinės didžiosios karės radimo pusė. Išradėjas turi pa- eina beveik dvigubai greičiau.
tas "Naujienų" prezidento pasiklinikas,
Klinijot
dens
liepsnos. Drobė nudegė,
Kiek sunkiau yra, kuomet šlidaug ypatybių, kurių nebuvo pir- pradžios. Ilga virty nė vardų nu- gaminęs tokias prietaisas, kurių
kalbėjimas su p. Tanancvičium.
"Nuklijino ir kliniką.
ir pasiliko pelenų skeletotias, kumiau. Skirtumą padidina dar toji skandintų laivų rodo, kad per pagelba galima busią ištraukti favimas turi buti atliktas su vi*
*
to pasikalbėjimo ne"Nat.jienos"
risai
nuo dugno
pastebėtinai stipriai žibėjo.
paskendusį laivą. Tei- sokiais pagražini nais. Tuomet
aplinkybė, kad Lietuvoje lietuvis šiuos- kelis mėnesius jūrės, su
ažginčina;
vadinas,
Dabar
jos prisipaišrodo
buvo
Tai
aišku,
kodėl
"Naunereikės ištraukti, ant šlifuojamo stiklo keliais stampirmutinis gazinės
gyveno kaime, titoin tarpu kaip žmogaus pagelba, prarijo tiek sybę sakant,
kad jos žinojo jau senai
žįsta,
mantelis.
Dabar
jienos"
šimtai
ant
seuos patsai laivas pakils
liampos
užsipuldinėjo taip
augštyn. biais brūkšniais yra užbrėžiačia jisai pavirto Į miestelėną. Bet, turto, kiek pirmiaus nuskendo
apie Kaičio bankrntą. O vienok
nu C'bieagos lietuvišku banku:
Šisai dalykas yra truputi pai- mas pagražinimas.
jos
Iš darbinin- tūkstančių mantelių sunaudnjama
vietoti visu išvedžiojimu ir prirodi- per ilgus metus.
visus
Jeigu
savo laikraštyj
jos
žmonių nenesnis.
pačios atidarė ofisą pinigų siuntiVartojimui pritaisyt?.; ko, tekinančio pagal padarytuo- kasmet.
nėjimų, užtenka prisiminti palik- tuos turtus atgauti iš jūrių, žmoir
kad štai
nenurodė,
Bevielis telegrafas buvo išne- nėjimui. kur "patarnaus teisingiau persergėjo
tam tikri plieno cilinderiai su tuš- sius
brukšnius, reikalaujama ditąjį anapus jūrių gyvenimą ir su- nija nusistebėtų iš to, kas gusu Kaičių
yra
blogai—leido
jam
čiu viduriu.
Kiekviename eiliu- delio su gebum o ir miklumo. Kar- tyčių vokiečio mokslininko iš- negu kur kitur." Iki šiol. vadinas,
lyginti jj su čionykščiu, kad pama- lėjo jūrės dugnuose.
pabėgti \v žmones nuskriausti.
rastas, betyrinėjant elektrą. Ne- savo bizniui dirvą rengė.
motoro varoma eum- iai:*.
užtruyra
deryje
vienos-dviejų sekundų
čius tą didelį skirtumą, kurisai
Kodėl? Turbut todėl, kad KaiApie paskendusių jūrėse turtų pa, kurios tikslu yra išspauiti ,iš kimas
buvo išrastas radiumas,
C) aš, žioplas, ir ištikro
jau bu- tis buvo
gali pagadyti ištisų valan- tyčiomis
yra tarp sbiejų gyvenimų.
kurisai šiądien lošia tokią svar- >au 1
"Naujienų" sėbras, turi
atraditųa jau nuo labai senai gal- cilinderio vandenį. Šie eiliude- dų ir net
emanęs, kad jos 'dėl idėjos
dienų darbą. Tatai
] ajų (akciją) "Naujienų" benTas
su
Scenoje ij męs čionykščio savo vota. Daug žmonės galvas sau riai yra pripilami vandens ir nu- darbininkas, užimtas
bią
rolę.
pat
daugeliu kovoja.
prie šios rūkaip čia atėmus iš jūrių tą leidžiami žemyn prie paskendu- šies
drovėj ir yra "savas žmogus."
gyvenimo neturime. Mums teat*
*
turi praleisti keletą kitų išradimų, padarytų netyčiodarbo,
C)
aki nekirs.
Tačiaus
nežiuras neatvaidina to, kuom męs da- ji.rangųjį grobį.
sio laivo.
Cilindcrių nuleidimo metų, pirm negu jisai sugeba tin- mis, perdaug skaitlingų, kad juos Jeigu išruninęs iš t'liicagos Kai- Taivanagas vanagui j
tokia
bar gyvenrme, kas mums dabar j rint visų pastangų ir padėtojo darbą atlieka
čia minėjus. Nesuskaitomą kar"Naujienų" teisybė.
povandeniniai lai- kamai darbą atlikti.
ti> dabar skaito "Naujienas," tai jis
Yra dar vienas dalykas, apie
koki nors paprasti, netų
eilę
rupi, kuom dabar rūpiname-. Sa- darbo, iki pastarųjų laikų nebuvo vai. Nuleistieji žemyn cilinderiai
Kuomet
tekinimas
pirmasai
nesigaili, kad pirko jose sėri. "Nau- kurį
vo
teatre Amerikos lietuviai ne- ra-^ta. tinkama tam tikslui prie"Naujienose" taipgi nebuvo
prikabinama prie laivo. Paskui yra pabaigtas, imama švelninti tikėti atsitikimai atnešė pa- jienos" duoda jam balto
peinto
nors tas dalykas yra garanda to, ko jie galėtų tikėtis iš taisa. Tiktai dabar išrasta to- paleidžiama ciliuderių motorai, ir, stiklo
rašyta,
iš
kurių dabar visa žmopaviršių. Pirmiaus tasai sekmes,
daugiau negu už $10.00.
na
svarbus ir labai žingeidus.
tertro, tai yra savo dabartinio gy- kia prietaisa, kurios pagelba, kaip vandenį iš ciliuderių isspaudžiant darbas buvo atliekamas
nija naudojasi.
pagelba
Jis taipgi parodo, kad "Naujie□ISO
venimo. Amerikos lietuvių teatras manoma, bus galima galop grieb- šie pastarieji pasidaro lengvi ir, tam tikro akmens, kurisai randa"Tėvynė," be abejonės, nori but nos" myli apie kitus pripasak't
KLAUSIMAI.
nėra Amerikos lietuvių gyvenimo tis vykinti daugelio amžių sva- patįs augštyn keldamiesi, kelia ma
Škotijoje, taciaus dabar var>
577. Kur yra miestas, kurio iš- neutrališka, kai] l'clgija, bet toj i ir visokių nebūtų dalykų, o apie
veidrodžiu. Ir tame yra mūsų te- jonė. Nesenai likosi išrasta Los drauge su savim ir laivą.
Ži- tojama ir elektros pečius.
"Lietuvos
tai
kuri
vaizda
Žinių"
Vngeles,
Cal.,
prietaisa,
atstovybė su po- save ir savo sėbrus moka gragalima kas nakt permaiatro silpnybė.
noma, šie cilinderiai turi buti
Šlifuotiems stiklams su pagranu A.
R.
atlikti.
lošia
Kaizerio
visai
įgalėsianti
rolę—ir žiai u/tylėt.
nyti į
užtektinai skaitlingi ir tokio di- žinimais
kitonišką?
Suprantama, ne vaidintoju, ne
užbaigti vartojama jo"neutrališkumas"
but
Vienu
Kame
gali
578.
sulaužy- Apie tai aš čia ir papasakosiu:
yra mažiausis mūsvarbiausiųjų dalykų, dumo, kad "jie pajiegtų pakelti \ arinio medžip ratas, kurisai
teatro draiki jų ir kuopų tai kalpatas.
šio
Nesenai man toko girdėt, k n«I
laivas
ieškant
drednautas?
paskendusių turtų, yra laivą. Iškėlus laivą prie vandens daroma su! y g esamųjų pagražinitė. Kalta yra stoka veikalų, kurie j
*
*
tikrosios
buk
dideli skaitlių "Naujienų"
Koks
vietos
ir
rad;.mas
579.
did;':iausis
tolujųjų
yra
paviršiaus, nesunku jis nugaben- mų didumo. Paskui stiklas plaupiestu mušu gyvenimą. Męs patjs
Ef Džei Bagočius pranešė angliš- ščrų (pajų) pardavė ant viešos
mas. per kurį susikalbėta tele'''am
kitų
ti
smulkmenų
ištyrimas,
kur
visos
brannama tam tikra su;.aisa ir
dar neturime dramaturgų (scenos
j tokią vietą,
galop
tikslui yra padarytas tam tikras
kam laikraščiu, buk lietuviai sto- licitaciįos už šunišku- pinigus
genybės galėtu buti išimtos ir poleruojama. Tuomet stiklas jau fonu?
veikalų rašytojų), kurie parodytų
vi u,: kaizerį. Reik stebėtis, kad nes jų niekas nenore jo atpirkti,
didelis metalo skritulis, turis apie net
580.
turi
Kokią
balsas
jiegą
dar
nepatsai laivas, jeigu
gatavas pardavimui.
estradoje mušu gyvenimą, (ial pas H
šitas
į
pėdas platumo savo viduryje. galutinai pagadintas, galėtų buti
mūsų Kf L)žei Paša nepasakė, net ir patįs direktoriai ir pa j i
Su pigesniais stiklais darbo (garsas)?
mus iki šiolei nei nėra
jiegų tam
ninkai nenorėjo gero "uždarbio"
kad
Šiame
lietuviai stovi už turkus.
skritulyje galėsią sutilpti pataisytas ir vėl vartojamas lai- procesas yra prastesnis, mažiau (Atsakymąi bu> kitam mnncryj)
darbui atlikti, gal dar mes nesu*
*
du
ir
visos
(o gal kiti pajininkai ir iki šioreikalin- vininkystei.
operatoriai
brendime iki tam, kad dramaturpainus.
lei
ios
Šisai
neriamas
apie tai nežino).
go.
prietaisos.
Kuu. Kemešio ir Dr. Rutkausko
Įdomus yra būdas cilinderių
gu-; rastų užtektinai sau medžia□J5D
Aš
bus
laisu
skritulys
suvienytas
nenorėjau tam tikėt, nes
KIBIRKŠTIS.
prikabinimo prie paskendusių laipagaminta "Tautiška Taryba" tu576. Kaip dideli išradimai bugos Amerikos lietuvių gyvenime,
Antra
mačiau
tai
vertus,
stovinčiu
ant vandens pa- vų.
vu,
nei
"Naujienose" pagarsinta
'•Draugas"
Tą darbą atlieka povandeni- vo padaryti išnetyčiu? Daugelis
rėtų šitaip rašytis: "Tau tyška ta
gal dar lietuvio-ateivio gyvenimą®
i
viršiaus.
nepanašus
laikrašti.
niai laivai.
apie
metinį
Vielų
klerikalį
pagelba
galima
"Naujienų" stinrintam
tikro didžiausios svarbos
Tą ryba," nes jie ištikro pridirbo viPagelba
neapsibrėžė užtektinai atskiltose ir
išradimų bu- reiškia ir ant
kur
bus apačioje gauti užtektinai] didelio
buvo
kaktos
esantis
kimę.
garsinta, jog
jo
t
pa- sokį rybų, nuo kurių pats promagneto prie povandeninio vo padaryta, taip lakant, išnegriežtuose ruožuose, kad butų gau- elektros ir
:asas.
biznilabai Raugęs,
susikalbėti per telef j- laivo, šisai yra laikomas
"Naujienų"
turės
jektas
prie nu- tyčių. Tai paprastai buvo atsitas aiškus paveikslas. Kame tikra
sutyškėti.
tu.
todėl šėrai turėjo brangy u eiti.
Didelis čia daigtas, kad "Dr(iauramoji apačioje elektra skendusio laivo. Pritaisyti grąž- tikimas, visai
*
*
priežastis—sunku pasakyti. Ta- bus
pašalinis ir netyčioo
ne pulti
žemyn.
sunaudojama tam, kad va- tai padaro paskandinto laivo šo- mis atkreipęs j savd' mokslininko -gas" groja ant klerikales triubiičiaus faktas liekasi faktu: tuusų teJeigu jau "Draugas" sako, kad
rius motorą, kurisai savo keliu ne užtektinai
liet
man tvirtino, kad pardavikf'jf,
kad
didelę
ir
skylę,
atras nėra
atydri
baigęsis tuom, kad buvo
jo l.rikšta-\ardis ne "klerikalas," mas
mūsų gyvenimo veidro♦
*
Tatai nu- galėtų tilpti tam tikras
varys du sparnu.
"Naujienų" šėrų ant lieitaeikukis, padaryti išradimai, kurie šiądien
tai gal jis "dirmavotas" tuorn vardžiu, ir todėl jisai netarnauja tie
leistas jūrių gelmėsna skritulis kurisai yra vielos
f«e
]<-,<
esą
teisybė. Sako, buvo teis'"X."
ir
"K." k-i'drjr.i
abejo,
pagelba su- turi pirmaeilę svarba gyvenime
du buvo, nes tas vardas vis-viena
stoginiam savo tikslui. Mūsų teatras
mas ir "Naujienų" šėrus (pajus)
galės irstytis iš vienos vietos Į jungtas su cilinderių. Cilinderis ir moksle.
žodžius:
renegatai. sma- prie jo
yra veidrodžiu atminimų, tiesa, laŽinoma, tas nereiš- "naujus'
pravardės'prilipęs.
šisai skritulys bus savo turi
pardavę ant "okšeno," kaip nžkrokodiliai ir t. p., turi
laviriai,
po kelis tokius kukius. Kuo- kia, kad
*
*
bai brangių ir gerbtinų, tačiau? kitą.
to
atsitikimo
nejeigu
laiveliu, ga- met \ iena .skylė išgręžta, povan- butn
dyką.
rųšies
povandeniniu
buvę, tai nebūtų buvęs pa- ''gerą" norą.
"Tautos Taryba" yra orait! 1 »et
visgi vien tiktai atminimų, o ne linei i
Dėlei žingeidumo nuėjau papasiirti i šonus, žino- deninis laivas pasislenka tol.aus
Ar
nebus
i'ia
tiktai
j u noras, su- kas "su-itars" su U-ru Rutkausku ?
darytas tas arba kitas išradirealio, tikrojo mūsiškio dabartinojo ma.
ar ištikro taip
žiūrėt,
taip toli, kaip leis vielos ir pradeda gręžti naują skylę an- mas. Tokie atsitikimai tiktai
yra, kaip
tverti
\o.
2."
"Espf^nto
Visos dienos ir nakties
pagyvenimo, lasai, sakysim, atmini- fdratai), kurios jungia
man
ir ką radau, tai čia
neužtektų.
su
*
tram
*
sakyta
kukiui.
j fj j
kukius
Įkabinus
skubino
į
*
*
laiką išradimo, kurisai
mų teatras gali iki tūlam laipsniui laivu
ir paduodu ne iš savo ga!vo>, bet
ant
vandens paviršiaus. padarytasias
skyles ir išstnmus iš prie kitokių aplinkybių butų, ra- Dešiniojo Amerikos lietuviu
kad
iŠ
užganėdinti lietuvi ateivj. kurisai Tokiu bud u,
Sako.
j
"so- iš teismo
Chieagos
išbėgo
laivas
dokumentų (rekordų),
jei
ši skritulį cilinderių vandenį, paskendusi? si, pasirodęs
no tf js vy *ai tiek turi
'"čiivį," k*d| cialistų bankierius" Kaiti>. (jai jis kuriuos kiekvienas
daug vėliaus.
gali, nuėjęs
mūsų

gyvenimą.
gul pakviečia prie jo
daugeliu atžvilgiu tses.

savo

kaimy-j lijoje.

VIETINES ŽINIOS,

*

Į-uko,

j

—

mj——

j City Hali, pažiūrėti
tikrinti.
t;.in

ir
Teismo rekorde

parodyta:

persi- ^cli" uis turėjo paskaitą apie
vra šituvių istoriją, literatūrą ir

Prelegentas nupieš
!fetu\ių kalbą labai

na*.

lie-

Ponui

JUOKELIAI.

dai

A.'tN^ark,

N, J.). Per-

h r'
""
žiūrėsimo.
Ponui Kipšui iš :Pakapės (So. Omaha, Nel>.). šį /kaili/ negalime sunaudoti, nes kuomet' gavome Tamstos

lietu-

Pirželio 18 d. I'jią tne'^į
\\\ \itis ir
* 11111 c r
kuri
pril'į^ęr l.offipany,

V.

NE TUO GALU.
grakitas,'' afiksčiaus prisiųstas,
amerikožioje šviesoje, ir paskui
saukė [raštelį,
Gelbėkit, gelbėkit!
jau buvo spaudau atiduotas. Visgi
stato laikrašėiams ir spaustuvėms nai svečiai, vien
ir
!darbininkas italijonas.
inteligentai
arill.
popierą, pradėjo bylą prieš John gera pa-iturį žmonės, su įdo- f
Ka; pasidarė?
pasigirdo Philadelphia Medical Clinic, per
Dr. F. J. Russell. Tamstą "pataisyIlgaudas, buvusį N" a ti j ienų" ma- mumu klausinėjosi pas kitus at- balsas iš daržinėlės.
mas" turėtu Ifeutt pasiustas jusų vieuž
už
bilas
ar
ištiki
ilankiiisius,
neapmokėtas
nadzerių
uju lietuvių
Greit nesš špatą, nešk py- tiniam
laikri^įui "Public Ledger,"
kalb' taip šveh\i ir pilna dainų,
popienj.
ko. Giovannis nuklimpo dumbly- iš kurio tilpo zlnia'ir "Lietuvoj."
Toliaus »tdyg rekordo parody- 1 aij) kad p. Jurg buvo nupiešta. nei! iki
Jeigu "pataisymas" tilpo minėtam
kelių!
laikraštyj, meldžiame mums iškarpą
ta, kad liepos 22 d. 1 14 teisėjo iV> paskaitai ponia JanitsauskieI prisiųsti Mums visai neapeina, kad
Iki kelių?.
Dolan teisme pripažinta minėtai
r, akompanuoja'!.* p. Janušaus"Klinikas" nestatė teisme pasiteisiIki kelių.
nimo; taipgi ne laikraštyj yra viekompanijai d/iodžmeutas (t. y. ku'. padainavo uoJ-'k kražiu lieO tai tegul išbrenda.
ta gintis nuo apskundimo tam buvo
pu- i
prisūdyta nuo Iįskaudo) $^>7.18. t n iširų dainclin.'*''A'pįi't
Nc, nc! Jis negali išbrist, m vieta, teisme. Pranešat, kad žadate
I
riai
M.
vadod.
ant
-*H
'aniijonaiticnci
1914 metų
Lapkričio
ne tuo
apeliuoti, męs su mielu noru patalgahi Įklitnpo.
Ilgaudo turto "Naujienose" buvo vaujant, buvo šokti lietuviški šopinsime apeliacijos pasekmes, jeigu ji
/>
uždėtas a re s tas. (iruodžio 12 d. kiai tautiškuose rubuosc. šokėjus išteisins.
GURKS*:£ VILTA.
čia neminėtiems. Peržiūrėsime ir
.M.
Daniijobuvo
\.
metu.
Lalis,
jomis
1014
"Naujienų"
ponias
galėsime, sunaudosime.
ką
Pagirių ponas ėjo pas kitą poi»eudro\ės sekretorius pranešė, naitienė ir K. šlikietiė, p-lės S.
ant
arbatos ir prisakė tarnui
kad Jonas Ilgaudas turi "Naujie- i. rbiutė, A. { rbiutė, S. Slaniu- nų
«—

—

—

—

"

—

—

~

—

•—

bendrovėj 1 ^>5 šėrus (pa- !iut" \. /emaičiutė ir mažytėlė?
jus), kurių vertė išneša .Si,650.00 cser;s Micevičiutės r Julytė (S
(nes kiekvienas "Naujienų" se- metų) ir Vandytė (4 metų). Sve\ i-i šitie riu aki atkreipė i save pastarųjų
ras
yra po $io.o;>).
M-rai (pajai) tapo i»tatyti aut lv i» Iii seserų šokimas, labai grad. žus kaip tokio amžiaus mergai11
\ ie^o^ ticitaeijos ir sausio
Programą užbaigus, sve1^5 "Naujienų" tėmKjij tiiOtii
bendrovė-; pajai tapo parduoti tik čiai <usipažiuidnėjo tarp sa\ ęs ir
Pirko vaišinosi.
j/.anga buvo $1.00.
ti/. vieną šimtą doliarių.
susirinko
kuapie 140. Va\.
Svcčmj
V
tūlas
Ueynolds,
juos
nų

į

\i-m

"Naujienu"
<*>

etntų.
iš\i-o,

\n

kiekvienas karo pelitas eina naudai Kinderšėras atsiėjo tik po :.ard.en'o, esančio prie l;e11o\vsbip
( o. ga- l!ou-e Settlemet'o, kurisai veiki?,
Butler

tokiu

riam

S.« >4.00.

budu

Paper

l'Jridgeporto lietuvių.

tik tarp

lėšas,

atmetu*

namų

raktą

po kokiu tai

akmeniu.

Kuomet pona- sugrįžo
namon vėlai
naktį, ji> išvertė visu^ aplink buvusius
akmenis, o

rakto nerado. Tuomet
nuėjo prie
stainios durų ir smarkiai
pradėjo
belsti. Tarnas iškišo galvą pro

langą.
—

O

galgonc?

TOBULI TVARKA.
Mc> galime spręsti apie žmo.'•au- bilda iš tvarkos, kurioje ji-|
sai laiko savo reikalus. Tvarka

kur tu raktą dėjai, tu yra reikalinga visur, ypač mušu
.Šaukė supykęs po- kitne. jeigu įtfs leisite mažam
—

sirguliavimui užviešpatauti jusų
jus, rasi, atidarėte duris
ligai. Priimkite mūsų
patarimą kiekviename sirguliavi-

nas.

Ponuli, aš
geresnę vietą.
—

Vienas iš Svečių.

rekorduotatn

Naujienų

paslėpti

(i KR T

radau raktui dar kun.i, ta
sunkiai
į'ie

DARKAI.

J rinerio Amerikoniš-

vartoti

ką Kartaus Vyno Elixirą kaip
J
Kįi tik po pusiaunakčio tūlas
anksčiausiai. Jisai iškargalint
kaipo didžiausis "Naujienų" benPrakalbos Cicero miestelyje. geraširdis,
praeidamas, patėmijo to prieis prie blogumo šaknies,
drovės dalininkas.
Jo vietą da- Lietuviai socialistai surengė čia
apartamento
surašė

Ilgaudas parodytas

bu

tarpduryj žmogų.
Ueynolds.
ir kalbėtojum parsiprakalbas
Priėjęs
klausinėjo
jo:
\r
"Naujienoms" nevertėjo kvietė "Aušros"
"proKas atsitiko, ar girtas esi?
mokjulos
Jokia žinia
apie tai pranešti?
Kalbėtofesorių" T. Kučinską.
Taip.
gaL-jo buti naudinga žinoti "Nau*avo kalboje "taikinosi
prie
jas
Ar čia gyveni?
žmojienu" pajininkams ir tiems
dabartitiu laiku." Taigi, pa s. merTaip,
nėms, tarp kurių "Naujienų" Še- kė
po|.:c/!:i Ir kunigiją, pragaran
Ar ant antro
augšto?
šitokia žinia
rai yra platinami,
pasiuntė ir patriotizmą, iškcldaTaip,—nepažįstamasai
nemapakarbttt
galėjo
skaitytojams
t įas : padanges socializmą. Tarp
tojo.
žiau žing'.idi negu Kaiėio nusi
kit-k
papasakojo, kad ueperseAr nori, kad aš pagelbėčiau
banknitiiimas.
nai likęsis užmuštas Mcxikojt
ineiti
j stubą?
Bet "Naujienos" paprastai vižydelis Rosenbergas ir kad "ChiTaip.
sus kitus terlioja,
apie savo ir Lag.
vyskupas (iibbons" (tokio
Ir geraširdis perpus nešė,
savo sėbrų darbelius užtyli.
pervyskupo nėra ne tiktai C'hicagoApie šios žinios teisingumą ga- je, bet ir visoje Amerikoje; yra pus vilkte vilko ji iki antram
li kiekvienas persitkrinti, nuėjęs
augštui.
pavarde kardinolas BaltimorėAr čia?—gerasis paklausė.
j ( hicagos Municipališko teismo :e), pašventinęs ji ir bučiavę.'
(l
ir
rekordus
Taip.
suradęs koj?s. Iš savo prakalbos galop
ity llall)
Gelbėtojas nenorėjo pasirodyt
bylą No. 502.770 varilu J. \\ Į). Kučinskas iš\ erlč, kad reikia
ButJcr I'aper (.'o.
John llgau- visiems susirinkusiems iki vie- girto žmogaus moteriai, nes toji
das.
J. K. nam prisirašyti vietinėn socialis- pamislytų, kad ir jis esąs girtuokIš 150 atsilankiusiu lis; todėl pradarė duris ir savo
tu Kuopon.
tačiaus nei vienas neprisirašė. artimą jstumė j stubą. Greit nuBusLą darbo 15.000 darbininkŲ.
"draugai" perėjo per svctoi'ię, lipo žemyn laiptais ir kaip sykis
Pranešama, kad geležinkeliu kom- rinkdami aukas svetainės samdy- vėl kitą toki pat vargingą žmogų
panijos išeisiančios .$10,000,000 mo išlaidų padengimui.
T. B. ten randa.
Kas tau yra? ar ir tu girtas?
šią vasarą darbams prie geležinkelių (,'hicagoje. Sakoma, laike siu
Taip.
$50.00 Lietuvos Gelbėjimo Fon2 3 savaičių r:pic 15,000 20,000
Ar čia gyveni?
dui.
Savo susirinkime, laikytadarban.
darbininkų busią priimta
Taip.
Nori, kad pagelbėčiau?
Dauguma darbo eis geležinkeliu bė- me kovo 2 d.. SLA. 122-ra kp.
gių clevacijai (pakėlimui nuo že- nuo To\vn of Lake paskyrė $50.00
Taip.
Sumės paviršiaus) ir požeminių da- ..„iuuvos Gelbėjimo l-'ondan.
Ar ant antro augšto gyveni?
liu statymui (po tiltais ir pana- virs $30.00 buvo likę nuo kuopos
Taip.
vfi'" 10, parengto vasario 12 d.
Gerasis ir tą stumia, neša, kaip
šiai;. Darbas busiąs pradėtas koi'rir tu pinigu kuopa pridėjo is
vo 15 d. ir pilnai issivystysiąs prieš
galėdamas, ir prie tu pačių duriu
savo iždo <"! a r keliolika doHariv.
kovo pabaigą.
privilkes paklausė:
ir tokiu budu sudarė paskirtąja
Ar čia?
S=0.00 ?.uką.
Apart to, kuopa
Taip.
"E'ogi laikai." Blogi laikai ga- išrink) tris kolektorius. I'. Ma- Irgf pradaręs duris
greit jstumė
li užeiti Įvairiems žinotiems, ku- žuti, IV. Venckų ir p. Simanaus- ir
greit
laiptais
nuėjo
žemyn. Ir
rie užsiimdinėja advokata\ inv:, o ką, kurie eis per bi/.nicrius ir
ten
kaip
jis
nusistebėjo,
pamatęs
1' e t. 1 r i
su lyg
atymų ties >.s to rinks aukas ntikentėjv-iems nuo vėl
l>et tuo tarpu pasitaikė
žmogų.
K.
<;ar\ti.
Tarp lietuvių juos pa- kars Lietuvoje.
eiti pro duris policistui. Tas žmovadinama "šunadvokaprastai
gelis kaip šoks prie policisto ir
čiais."
Koncertas, ši nedėldk nj, kovo 7 tiesiog jam j glėbi:
Dabar tapo paskirta tyrinėtoGelbėk, meldžiamasis! Jis ned.,
šv, Jurgio parapijos svetainėje
jai, kurie renka prirodymus apit
ša
mane
ant antro augšto ir per
toki t- ypatas, kario.-, nėra advo- lietuviškos P.ethoveno Konservatoelevatoriaus
skylę meta žemyn.
katais, o garsinasi tokiai- per rijos mokytojai duos savo koncerMuzikaliame programe dalytą.
rasta arba žolžiu.
bar užėmė A.

A.

—

—

—

—

—

—-

—

i'valys vidurius ir suteiks jiems
naują jiegą. Jisai paliuosuos užkietėjimą. ir jojo komplikacijas,
ga/.us, atsiraugėjimus, koktumą ir
vėmimą, apetito netekimą. Xet
sveiki žmonės privalėtų retkarčiais paimti Jozą. kad palaikius
kuną tolnilioje tvarkoje. Kaina
.$1.00. Aptiekose. Jos. Triner,
Manufaetiirer, 1333-1339 So. Ashland ave., Chieago, III.

—

t>

—

Reikalavimai.

Parsiduoda:—farma 160 akrų: 20
ariamos, 10 pievos, G akrai—puiki
giraitė, reštas—skinimas: žemė gera,
nauji budinkai; yra verta 10 tūkstan3
čių, parduos už 8 tuksiančius.
reikia

{mokėti, kitus aut
Triner's Liniment duoda geAnt. tos fanuos
lengvų
išmokėjimų.
ras
pasekmes su
štyvume. yra goras biznis. Kaip kokj metą iš
Jisai yra geras visuose atsitiki- biznio uždirba 5 tūkstantis. Kurs numuose, kur linimentaf- yra reika- pirks farmą, tas ir bizni valdys. Reik
mokėti lietuvišką raštą ir po biski
Kaina .25 ir 50 c., per angliškai.
Nepraleisk progos; kuris

narių

lingas.

ir 60

pirma atvažiuos,

c.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

tas

nupirks.

Ben 'Diokas,
Lake Co.

Irons, Mich.

Parsiduoda. Labai pigiai parsiduoda barberšapė iš tos priežasties, kad
savininkas išvažiuoja i kitą miestą.
Pajieškau savo pusbroliu. Jono ii* Atsišaukite po antrašu:
Jurgio Skaisgiriu. Pirmiaus gyveno 4544 So. \Vood st..
Chicago, 111.
Chicago, 111.. Norėčiau su jais susirašyti, bet nežinau, kur dabar jie
Parsiduoda pigiai buCernč ir grorandasi. Atsišaukite adresu:
sernė
ir

Paj ieškojimą f.

lietuvių

Antanas
07,

lenkų apgyventoje
bažnyčios. Priežastis

vietoje, prie pat
Clinton, Ind. pardavimo—nesutikimas tarp partnerių. Sužinoti galima ir per laiškus.
Pajieškau Jurgio Vinkšnaičio, paeiGaugel ir Simonaitis,
na iš Pupkaimių kaimo, Velionos
val- 302—5tb ave.,
Moline, 111.

H.

3

H.

sulis,

Box

sčiaus,, Kauno gub. ir par. Pirmiau
gyveno Mountain (Irovo, Pa; dirbo
Parduosiu
arba
sumainysiu ant
mainose. Kas žinote apio jj, arba
jis Ohicagos propertės 320 akrų žemės
pais,
malonėkite pranešti sekančiu Micliigan valstijoj Tik po $."> už ak-

adresu:

rą,
A.

Hox

K.

Masatli.
'\Vesttield,

159,

Mass.

visus

Da-'j

Telšių

pavieto,

Sėdos

valsčiaus,

Pa-:

dagiu kaimo. ?> metai kaip Ameri-j
koj. Malonėkit atsišaukti šiuo antrašu:
Juozas
1429 Rebecca st.,

Kazlauskas,
Pittsburgli,

arba

Parsiduoda

liotas;

Pajieškau savo brolio Leono
malio, paeina iš Kauno gubernijos,

DYKAI

SEKRETAS

(frame

KAIP

mažiau.

po

40x125

pėdu

kampinis

šalytakiai aplinkui

sudėti ir
viskas pilnai užmokėta. Randasi pagal naują Crane dirbtuvę, ant Kedzle
ave. ir 40tli PI. Puiki vieta *
iunui
arba kitam bizniui. Kaina tik 51,300.!
Pusę i mokėt. Atsišaukite pas
A. J. Francke\vicz,
184 W. Wasliington st.. Room
l'liicago, 111

Žieminis kosulys,
jokiam gydymui

Nuo kosulio,

kuris kartais
nepasiduoda, arba jei toksai kosulys paeina iš

neprisidabojimo
gali buti
greitai ir pasekmingai palengvinta ir
netrifkus toks ligonis atgaus sveikatą, jeigu ims vartoti
—

Severa's
Balsam
for Lungs
(Sevcros Plaučių Balsanii}). daugelyje atsitikimuose šioji gyduolė parodė
savo
raminančią Įtekmę, kaip štai
matome

iš sekančio laiško:

kokliuiio, orinių triubelių
užkimimo
ir
uždegimo,
smaugulio pamėginkite SoTcroi
Plaučių
Balsamą.
KaStuoja 25 ir 50 centų.

Jei turi

šaltį,

Ui
neužmiršk
pam?ginti
Scvera'B Cold and Grip Tablete
(SeTeroa
Plotkelius
nuo
Gripo ir PerSalimo.)
Kaštuoja '.'5 centue.

Pavastriniii išbėrimai
«rl.a
kitokios nieitaučiou
odinės ligoti
palengvinama
ir pasekmingai pydoma tu
Sevrra's
Skin
Ointincnt

(Severos

Odine

Kaituoja

"Mano dukteri labai kankino kosulys nuo
žiemos.
Severos
pat
pradžios
Apturėjome
Plaučiu HaUami) ir pirm suvartojimo dviejų
bonkučii), tasai kosuhs visiškai išnyko. Pas
mus namieje visuomet rsniasi Severos Preparatai, kaip tai: Sevcros Reguliatorus, Severos
Gyvasties RaHamus, Severos Nervotonas, Severos Skilvinis Bitteris,
Severos Pigulkos nuo
Kepenų ir Severos Oothaniiikas Aliejus, uos
iitiu visi vaistai labai į-erai veika."
.Tosephine Kntajnuk,
24 E. St aii ton S t., Iludson, Pa.

Severos

Mos<.'iii.)
cocti).

50

preparatai

parbiduod;
iok\\.»ioje apBūtinai
reikalautekojp.
kite Severos.
.1 ei negalite
jų gauti, tai rašykite pas

W. r. SEVERĄ CO., CCD7owTBS

r>09.Į

Pa.

PINIGŲ

SIUNTIMAS.

Parsiduoda saliunas ir
Pajieškau savo dviejų pusbroliu,!
pragyveni-]
Kurie dabar siuntė pinigus į Lietuvą-Rusiją per A. OIdraugo Julijaus f iberkio, Ignaco Em* mas; 6 ruimai, piknikams daržas,
braso ir Benedikto Sveikacko. Visi arti Freight llouse; viskas parsiduo-1
szevvskio Banką, jau gavo laiškus nuo savo giminiu, kai
paeina iš Kauno gub., žiauliu pavie- da už 40 doliariu Atsišaukite ant- į
pinigus priėmė.
to, Joniškio parapijos. Meldžiu atsi- raini:
šaukti adresu:
V. A Žukas.
Kurie norite, kad jusu siųsti pinigai gerai nueitu, tai
84GG Vincennes ave.,
Teopilius čiuberkis.
Chicago, 111. i
siuskite per
15 Millkįtry st..
\VorceSter, Mass.
Parsiduoda 2 augštu mūrinis naN KREIK ALINGA.
A. OLSZEVVSKfO BANKĄ,
Pajieškau dėdės Jono Prūso, paei- mas 'abai pigiai, tik už $1,000.00, jei
3252 So. Halstcd St.,
Neturtinga šeimyna netikėtai nančio iš Kauno gub., Panevėžio pa- gu pirksi tuojaus. Atsišaukite i
Chicago, Iii.
A. Olszevvskio banką.
įgijo didelę ukę, su daug galvi- vieto. Smilgių volosties, čedubravos
Miškiu kaimo. Jau pora
jų: vištų, kiaulių, karvių. Meną parapijos,
metu kaip antru kartu atvažiavo j
dieną atlankė juo jų geras pa- Ameriką. Pirmiau gyveno apie Semkur nors, bet
musų gvarantuotas prekes.
žįstamas, ir jauniausioji jų šei- son, Pa. Jis pats, ar kas kitas
teiksitės pranešti
*GIMK(
žemiau nurodytu
mynos duktė rodinėjo svečiui visantrašu:
fc TH[ BEST
ką.
Jonas Stasiulionis,
Ar daug deda kiaušinių jū- 145 Tappan St.,
Harrison, N. .T.
—

I

yri liejinio

komisija

kviečia i

vaus

A.

p.

Aleksandravičius,

po-

pn-ių-ti apie tokias ypatas žinių ni;! O. Pocienė, p. A. Pocius, p.
arba
į rokiiratoriui
l'ildomajai ] I. Jakaitis, p, S. Bartkevičius ir p.
I!. L/erskis.
Advokatų
\ss<-eiacijos,
Tarybai
laikančios <fisus

Dearboru

l ort

JV.dj;.
Pirmutinė moterų kuopa, šios
St.lyg įstatymų tokios y pa tos
savaitės
scredos vakare Fello\vs
bu patrauktos kriminaliskon atflouse svetainėje. 831 \\. ,i.?rd
>ip
baudžia
Įstatymai
sakomybėn.
už

tokia netikra I'!., laikė
S25.00 iki S50x3 sirinkimą

už>iinidiuėjimą

..dvokąu-te nuo
lrba vienais metais kalėjimo.

—

Pereitą savaitę

išlaikė Val-

Nepirk pigių daigtų

antrą regulir.rį susų vištos? Svečias su žingeidumu
susitvėrusi S. L.
paklausė
mergelės.
A. kuopa, susidedanti išimtinai iš
O, taip, jos gali, bet dabarmoterių ir merginu. Tai yra pirtiniame musų padėjime tas nereimutinė SLA. moteriška kuopa visavo

naujai

—

soje Amerikoje.

Savo

pirmutini

ftybinius Kgzaniinus ir pastojo, >usirinkima*. laikė vasario
pilnu ;if1vok;:tn p. Kazys (ingis. Susirinkimai yra reguliariai
mi

kas

17

l'ellouship

kalinga.

laiko-

>ereda po pietų
llouse svetainėje. Kuo-

Pajieškau

W/\mNTEO
^

REDAKCIJOS ATSAKYMai.

atsišaukti

ragino remti Liet. Viešą Kny-

p.
gaunama
p.
ir namon neši i s įvai-

gyną. kuriame

pasiskaityti

uždyką

M.

aąrosu:

Ponui

Kirienė- ižd., p-lė
ir protokolų

finansų

rių knygų ir laikraščių. Antrasai
tarė-kvotėja
apie "šiądieninę valdžią j

! albf jo

ir

k'inigją."

A. Booben.

yra

Dr.

Jur-'

ir kokios nors svarbesnės roTony
karaliaus gyvenime nelošė. Jos
Bos 596.
vardas buvo Eater. Jinai, kiek mums
Dak- žinoma, nebuvo šokikė.
raudos
Ant
Ponui J. K. Vargdienėliui (Roches-

vice-pimi..] lės
Lebecki«itė{

rast.

Rutkauskai-'

tė-Šliakicnė. Kuopa, tverdamasi,
buvo parengusi gražų vakarėlį. Dabar gi žadanti vėl ką panašaus

Paskaita apie lietuvius arneri-, rengti. Tarp kuopos
konams. Kovo 1 d. vakare Mrs.J pastebėti darbštumo
i bailes 1 litelio»ek
rezidencijoje,! kloties!

4/4i ^ rcemvood a\e., p. ivl.

lėtinė

Daiiiijonaitienė

narių galima
ūpas.

Geros

/!

/T

mlriiiepfione j

OC

Lher-į

ir

JST.LOUIS

tamsus, akįs rudos. Rytmetį išėjo į
o vakare nesugrįžo. Mane paliko visai bėdiną, be cento. Iš kokios priežasties mane apleido—nežinau. Jo paties, ar kas jį žino, meldžiu

Juzapina Laurinaitienė,
Sheboygos Gegutei (Sheboy- 332D S.
Praeitą ne- pa buvo sutverta jx>nios ZimontieMorgą u st.,
Chicago, 111.
gan. Wis.). Nieko jdomaus plačiai
Knygynas rės. p. Damijonaiticnės ir p-lės visuomenei. Netilps.
Pajieškau Adolfo Yinspolio. paeina
parengė prakalbas J. .M.
Ponui Jonui (Clereland, Ohio). NeLebeekaitės pastangomis. Kuopai
iš Rimšonlų sodos, Pakruojo parapi•iau-ko svetainėje.
užsimoka
(oliaus
tęsi i ginčų. NetalKalbėjo p. gerai sekasi. Iki šiol yra jau sujos, Panevėžio pavieto. Kauno gub.
pinsime.
Dargužis ir p. Dubikas. Pirma- viršttm 20 nariu.
Norėčiau susižinoti su juo, bet nePonui A. S. (Ne\v Britain,
Kuopos valdybosai aiškino m<»ks1o
žinau kur gyvena. Meldžiu atsišauknaudingumą je yra: p. J. Zimontienė—pirm., Jinai buvo paprasta karaliaus Conn.).
numy- ti sekančiu adresu:

Nuo r3-tc3 gatvės.
dėldienj Liet. Vie-a.s

5UPPLY(

Stanislovo
vyro
Laurinaičio, paeina iš Kauno gub„
Purviškės kaimo. Mane apleido vasario 20 d., 1015 m. Jisai yra apie
5 pėdu 6 colių ; atigštunio, plaukai
savo

permatyk
UNION

darbą,

d.

antra

LIKTI

TURTINGU.

Ant Pardavimo.

tūkstantis

pačtą 35

PIGUMAS.

kambarių rėminė stutaa

cottage), mūriniai pamatau 00 pėdų
Męs duosime tamstai sekretą, katr Reikalaujama daugiau
apsigyvento- liotas, ant (5061 Layfetle ave., parsi- ras bus tamstai vertas $1,000.00 ir
ji; TJtah'os rusiškoje kolionijoje. Ko- duoda už $2,500.
daugiau, kaip gali padaryti pinigus
lionija turi apio 60 šeimynų lietuvių,
liuosame lailįp. parėjęs iš darbo. .WMr. Scheurmann. savininkas,
latvių, rusų ir lenkų, žeme yra labai
reikia anglų kalbą žinoti. I>h turi
805 Michigan ave.,
aa.ši, gausi geru vandeniu, žemės kaiturėti nors kvapą bizniaviškos dvaTelefonas 538.
na yra
lOvanston.
pigi.
Apsigyvenantiems susios ir s-ivo norą kaslink uždirbimo
teikiama paspirtis.
Cbicagos proper- KARMOS
daugiau pinigų. Adresuokite:
1915
tes priimama mainais už
KARMOS
žemę.
D. Bulvahn, Russian
Nepirkit
THE ADVICE,
prastos žpniės, nes yra
Colony,
užtektinai serus žemės, juodžemio su l.~6 N. I.a Salle St„
Walkcr Bank
Room 2iBuiiding.
SALT LAKE CITY, UTAH.
moliu, arti miestų, geležinkelių, moChicago, III.
kyklų ir bažnyčių; parduodama visai
pigiai ir ant lengvų išlygų. Akras
nuo 10 iki 18
doliarių valstijose \Vis. U K11,' K0L10NI.I0S DĖL ATĖJI
ir Mieli. Taipgi parduodam išdirbtas
NŲ ŽMONIŲ.
farmas
su
bduiukais visai pigiai.
žemės Arkniisas ir Louisianoje t«iDėl
platesniu
FARMŲ PIRKĖJAMS PERSERžinių kreipkitės že- kia nepaprastus pragumus dėl žmomiau nurodytu adresu, žemės maGĖJIMAS.
nių su mažais turtais, kad pradėGerbiamieji tautiečiai, katrie nori- pos dovanai.
jus ukininkystę. Du vaisiu j mete pirkti Tarmas, tai
pirkite nuo patus;
ilga metų dalis augmenims;
CHAS ZEKAS ^ CO.
čiu
savininku, neklausykite
lengvas klimatas, žemės parsiduoda
didelių 1-7 N. Dearborn St.,
Room 808.
phauškikų-agentų, katrie ima didelius
po $12 iki $15 už akrą, su mažais
Chicago, 111.
nuošimčius nuo pirkėjų
farinų arba
(mokėjimais, lengvas pragyvenimas
Aš,
properčių.
gyvendamas lietuvių
nuo pradžios. Rašyk pas L.
M. Alcentre, būdamas l'armeris ir štorninRAŠOMOSIOS MAŠINOS.
len. P. T. M., Rock Island Lines,
kas, užlaikau vasarinius namus dėl
Pigiausios ir_ geriausios rašomosios llcom 718 La Salle Station, Chieapo
vakaciju, taip daug žmonių pereina mašinos
16).
(typevriters) "Ne\v Ameri- del pilnų nurodymų.
pas mane ir taip daug
dažinau, kas can" už $10.00.
parduoda farmas ir ant rendos ati.Jeigu nori turėti drntjj. pigy|. ir geduoda. Tai patarnauju savo tautierą rašonufją masins), tai pirk "New
I'atariu
visiem tautiečiam
uoiinčiams parduodu
daugybę visokių tar- American." o niekada nesigailėsi.
tiem pirkti ukę, atvažiuot pas mus,
nui per kelis
pavietus. Karmos gyve"Nevv American" rašo taip gražiai, nes tiiom suėėdysit pinigus ir
nupirknamos, su triobomis, sodais; žemės
kaip mašina, pirkta už $100.00. Jos sit gerą ukę. Mušu yra (iidelė komgeros, prie molio ir
arjoudaemio;
sistema taip paprasta, kad kiekvie- panija, męs turime ukes po
visą Miti didelių ir
mažų miestų, geležin- nas, paėmęs ją j savo rankas, iš chigan'o
su įvairiais budinvalstiją;
ir
kelių
visokių išdirbysčių, prie upe- pirmo sykio supranta, kaip su
jaja kais ir visai be jų. Ūkės didumas palių, ežerų ir gerų kelių. Fanuos virašyti.
gal pirkėjo norą. Kainos nuo ?!» iki
sokio didumo ir visokio
brangumo.
Kataliogą rašomųjų mašinų ir vi- $25 už akrą, tas priklauso nuo to,
Galima pasiskirti kas kokias nori, ir
cckių knygų prisiunčiama uždyką. kokie budinkai ant ūkės yra ir sodnai,
nusipirkti nuo paties savininko daug
Reikalaudami adresuokite šitaip:
lia jau daug "lietuvių yra apsigyvenupigiau ir teisingiau, negu nuo agensių; čia oras labai malouus; žetų, ir ant. lengvų išmokesčių—pagal
LIETUVA PUBLISHING CO-,
mė derlinga, daug upių ir ežerų per
sutartj su savininku. Dėl platesnių 3252 So. lialsted st.,
Cliicago, iii. .ai ir tankus lietai lyja pavasari. Kas
žinių kreipkitės laišku pas
svarbiausia, pirkdamas ukę iš pirmu
Antaną Zabelij,
rankų, taipi tiesiog nuo kompanijos,
"PASAULIS"
Peacock, Bos 1, Mietai gan Lake,
nereikalauji apm »kėi jokiems perkupVisuomenės
laikrašbepartyviškas
County.
Aš
tarnauju toj
tis, išeina kas ketvergas, 4 didelio i čiams-agentams.
ir su
mūsų automobiformato puslapiu. "Pasaulis" paduo- kompanijoj
liuni apvežiosiu po visą Micliigano
Parduodama greitai saliunas už lada visokias naujausias žinias i.š vibai pigi!} kainą. Priežastis pardaviir tamsta- pirksi sau uke
su svieto daliu. "Pasaulis" kainuoja valstiją
mo—savininkas apleidžia miestą. Vieten kur patiks, nes turime iš ko išsimetus
$1.00, į pusę 75c. Adresuokij
ta labai gera, nes tai yra tik viena
rinkt. Męs parduodam ukes ant lengte:
lietuviška karčiam a visam \VaukeAtsišaukite pas
vų išmokėjimų.
C. KENTRA1TIS & U O.,
gaue. Atsišaukite antrašu:
448-453 Leonard St, N. \V.
BEN ĮMOKAS,
M. Budrunas,
Grand Rapids, Mieli.
Irons, Mirta.
201 Sheridan Road,
Waukegan, UI.

v-

—

SPECIALIS
7

N. Y.). Peržiūrėsime.
Ponui A. J. Vil-iui (Chieago).

furnišiuotas

ter,

monės
nes

Pradžia"

"Są- ku

kibirkštims netinka,

perilga.

Ponui

Gailiunų

netalpinsime.
Ponui

Jonui. "Kas atspės"

Visgi ačiu.

įėjimu

Ogint,
Palmerton,
didelis

Brangias d,\ nas męs du daine k e\pirkėjui ir u3 laikrodėliu visai

R VI#' A 8

vienam

Tiktai pas

mus

gali nupirkt geriausi 14K auksuotą laikrodėli, gvarantuotą

ant 20

..

Pa.

frontinis

kambarys
privatiškoridoriaus, didelė
su

iš

šėpa drabužiams. Elektros ir gašviesa; maudyklė ir visi parankumai. Kaina prieinama. Tinkantis
zo

Philadelphijlečiui (Philadel- dviems. Atsišaukite:
phia. Pa.). Peržiūrėsime, ir k$ galė•ime, sunaudosime. Prieš keletą, die
Sylvestcr Kunz,
a\t paniutėm* Tamstai laibk^.
3227 Enierald ave.,
2jid floor.j

mety.

Nepirk pigių daiktų kur nors, bot pamatyk mūsų gvarat tuota* pirkęs.
ut pmeif il.r,
Specialis pasiūlymas.- Kad pertikrint kiekvieną, jog hk pa- mus j•..» galite j. uii t-ri;.--;..
kalavimo mes išsiųsime kiekvienam dui!:i Icikrodrii sti trimi- uždaromai- viršeliai-. artisti nu i i iė/.v tai
vidutim
i.mu.
kito
firmos
niško didumo vyriįką, arba mažo didumo moteršką su narsiausiu yeU-žitUcelio inei:
kurj
: da
apart to, rij; jus silsite reikalaviprašytų mažiausiai $30, bet mii.fi/ si>ccial(s dirl-tuvfi kciu yru
tai
tai
••,.».<
broioms
dvltut.
'» •.»
mą
ji*
tuoj dabar, tada, kaipo i»iedą prie laikrodžio, tausitr
Kraitis retiiėlis su kompasu: elegantijka laikrodžiui dėžutė; dailus zieda-; dailu Ina-etas: -pilkite d-.i koliouikai:
ą
skustuvui pustas; buapikaklių sagutes; veidrodis su šukomis: kišeninis jieilis; fountair |.lw.k»i-a: kustuvas;
f,tdė, šepetėlis, policijos- švilpukas, "Ventriliephone," aria paraUis j>erir.ainymui Im!-o ir i:\muinolri tearer
darytas ii geriausio kannolinio plieno.
prisiimkite mums -u juJeigu jųs norite pasinaudot mttsų specialiu pasiūlymu, tai i»ki>pkit( -i apgarsinimą i
ka ! jus tikrai norite pirkti, -u paūst) teisingu antrašu ir 25c. krasos ženkleliais, ar pinigais, u- mums užtikrii:
mėjimu, kurj laikrodį jųs norite vri<ką, ar moterišką, ir pareikalautas laikrodis lu^ i»sjij>ta> iums putliausiai kaitų su 25 brangiomis dovanomis visai dykai.
Kada jįj- gausite t =:<i« daik! >, pet-iiikrinsite ių gerume, kaip lai!.rodėlio, taip ir dovanų, tada užmokėsite likusius $(>.25 "i n dai.'ij loik> <dei\. Iaipgi ma/ą mokestį užmokėsite už
pintie
persiuntimą dovanų, kurias mes duodame visai dykai. Daugiau s j:;« repmaiote mokėt. :.iba męs prąžinan
aut
Patėmykite.—Iš tos priež;«ties, kad męs gauname nusiskundimu
kitų t'irinu Ne\\ Y. <ke, kad ji^ms
»akant laikrodėlius, gauna labai menkos -ertė- prekes ir stiklinius revolverius, kurie lik \ail.ų /obuvai padaryti aut
^'
vyzdžio 32 kaiib»/ revolveiio. 'l'odilri «»<.> ('rantiame, kad d.t■■ neturime nieki' bentlm .< kokia ne
s
'erke, kurios mfgma famigiiot nitisiį bei kitu
firmų afigdYSiuitUlts, ir kurios duoda stiklinius rtvol
gelaikrodėliais. Jeigu jųs' norite xaui Kerą laikrodėlį ir veitss dovanas, taipgi tikr^ rr rli-erj. fadui tj
su jų
riausio plieno, tat rašykite tiktai mums, irjųs persitikrinsite, kad gausite viską teisingai, kaip kad ni<» f* »»"♦•
< i*
Visada yra geriau* užmokėt keletą centų brangiau ir gaut gera laikrodėli.
Kanados turi Wi pinigai py
siunčianti iškalno;. Persitikrink, kad paiymėiai. kurį
aikrodėli i.»rt gaut
vri-.ka. ai iuote;i-ką, taifgi antia--ą -u. t
fcl.MO»N' išl'PPi.Y COMPAN \, DKPT. 519, ST. LOUia. M O.

5a

>

MOKYKIS

Męs

šio lengvo, Svagreitai iSmolutmo amato j kelias trumpas savatt6&;/i geriausi jrengimai; expertai mokina; {rauktai suteikiama; dąrbaSųkio^vienam žmogui;
ateikite pamatyti mus arba rašykite
uždykį gaunamoms informacijoms.
ir

raus

Jau

Iš

Išėjo

Spaudos

BURKE

SVSiLŽS^BŠKAS

BARBERYSTĖS.

išmokinamo

BARBER

610 W. Madison 3t.,

SCHOOL,

1

Chicago, III.

VE21CALAS
M

TIKĖJIMU

ISTORIJA

Jei nori linksmai praleisti valandą
liuoso laiko, tai atlankyk naują

Teatrą-Milda
3138-42 S. Haisted St.
o

'detą.
\ i>a* veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir
k-ugvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitliugais piešiniais, kurie palengvina >kaitymą ir padaro ji
daug* vaizdi ilgesni u.

Šią milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant

s

tas

s

subatomi ir nedėliomi nuo 2
valandos po pietų.
Haisted karai atveža prie pat
Teatro durių.

S
S

tobulinosi

kas vakaras

nuo

7

valandos,

o

>

sai eilei kitu mokslininku, žinomasai visame pasaulyje
mokslininkas I). P. Chantepie dc la Saussaye. Lietuviii kailiu verte f. Laukis.
Šioje knygoje skaitytojas ra< pilną apžvalgą visu
tautu iikt" iinui religijų, pradeduit nuo seniausiu
amžių
ir baigiant dabartiniais laikais.

Skaitydamas Tikėjimu Istoriją, suprasi, kaip

teatrą, kaip vidurmiestyję už 50c.
MILDOS teatras yra atidary-

<

vi-

gus laipsniškai
gos e. kol galop

Chicago

5c., užmokėtų už ti*
Čia už 5c. matysi geresnį

nesigailėsi

j)
5

du-kart nedelinis laik-

>

raštis

i OLSZEVSKIO B1M
3252 So. Halsted Si., CHICAGO, 1LL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

žmo-

tikėjimiškose pažval
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 tikyUi. Tą. gi galima kaip sykis sužinoti
•šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje.
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu lietuviškai
savo

j

j

!

Įsteigta

!

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

Eina jau 25 metai

j

Utarninkais ir

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams $2.50
pusei metu $1.25

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausiu
sumų ir moka
3 procentą metams.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.

*

parašytu veikalu toje šakoje.

Adresuokit

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

iaip:

W. B. B0CZK0WSKI

Mahanoy C'ty,

C0.,

PliRKA ir

Kiekvienas

skaitantis

save

apšviestu

ir

Geriausiai, greičiausiai
pigiausiai

Pinigus į Lietu-

vą-Rusiją

ir visas da-

lis svieto ir parduoda

Publishing Company
A.

OLSZEVVSKl,

Pres.

3252 So. Halsted St.,

nė

vagis,

nė

A. OLSZEWSKIO
~

Lietuviai iš kitų miestų ir
kus. Rašykite adresu:

BANKA"

3g5^:Soi^.'jHal^cl

St.

farmų gali šioje Bankoje

atlikti

vais ir

geležinkeliais;

turime turgus,

Javų mclnyčias, bankas, bažnyčias,
geriausias mokslaines ir visas vlnadas. Ilgai nelaukdamas atvažiuok pas
manęs J Scottville, Mlch.. aš turiu

geriausių žemių su moliu, juodžemiu
Ir maišytų žemių, geriausio gatunko,
kokių gali rasti Amerikoj. Apgyvenkrašte nusipirkęs
nuo manęs farnuj, pats ir tavo šeimyna džiaugsis ir tapsi bago'tu farmeri.i.

gražiausiam^

tame

Norinti pirkti geru farmų rašykite
tuoj, Rausite omlapj (mapą) lietuvių
kolonijt h Ir fa.-mų katalogą. Adresas:
ANTON KIEDIS,

Peoples State Bank Building,
Scottville,

Michigan.

tą.; kur tik tinka ten gali darbąi
rėti ir buti pats ant savęs ponu.

Litiput

laikrodis,

ižrėžytaa;

europinio
medžio

riešuto

šakutės bei
numeriai yra panašus
j
baltą

kaulą.

Laikrodis

yra 7 coliu augaClo ir 4Vi coliu

pločio.

Gvaran-

tuotas laiko rodymas;
kaip tikra

gegutė

(cookoo)

laikrodis. Tai pražus daiktas kiekvienai stubai, arha dovana žaisluose. Kaina f*0c.
(Money order arba krasos ženklėliai). Adresas:
150

ALCO CO.,
Nussau St., Ne\v York

.bit
mas,

6

ruimų

na-

vana, kldsetais ir 1.1., po

3420 I'arnell
vieta graži.

num.

gi,

raudos—geras

>u

City.

ave.

Randa

pi-

smulkmenas

dovanai.

išpardavimas
Dabar laikas

nančių.

mokykla apielinkėje.

drapanas.
kams, esame priversti parduoti pigiaus
negu

mums

kaštuoja.

Atvažiavusius iŠ KITUR

Padirbti pagal

rausių materijų.

$17.50

$20.00 $18.00 $lfl.50

Dabar Parduodam
Pirmiaus Parsiduodavo

iš ge-

$30.00 $27.00 $25.00

Dabar Parduodam už
Pirmiaus Parsiduodavo

ŠOKIŲ MOKYKLA
lietuvių šokių mokytojas

Prof.

$13.50

$15.00 $13.50 $12.00

Dabar Parduodam

$10.00

ir vakarais.
Nuo 8 iki 10 vai
Adresas:
3113 So. Halsted St.,
Chicago,

1749 SO. HALSRED ST

Vyriški Marškiniai
Visokiu Spalvų

$2.50 $2,00 $150

Dabar Parduodam

$1.25

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

Storas Atdaras Vakarais
Utarninke, Ketverge, Subatoj,
Nędčliomis ligi

pietų.

Bridgeport Clothing
3246-3248 So. Halsted St.

Co.
Chicago, 111.

CHICA 0, ILL.

COKNER 18th STREET

rDr.O.C.HEINE

III.

O.

8

ryto
pietų.

I po

iki 9 vakaro.
iki 6 vakaro.

Lietuvių

V

Dabar Galima Važuoti j Rusiją

:

Laivu linijos AMERICAN ir WHITE STAR
dabar jau veža pasažierius ir Į

^

I.

TE LEPHONE

okiečių
<
Rusų ir
)
Lenkų

Prekybos teisės Ir tt.

Si, Chicago.

(Kampas
Ar skaitei

New Yorko j
su'oatomis kas savaitė.
Iš Liverpoolio Į Gothenbeigą, iš Gothenbergo geležinkeliu j Stockholmą iš Stockholmo Į
Petrogradą

KELIONĖ

PETROGRADĄ
nuo

Sifkortes

Chicagos Į Petrogradą

3 kliasa

turi išsiimti pauportus.

ir

3252 So. Halsted St.

Chicago.

Iii.

iy

—-w.7

įįį "fair

^

H

T/io Sfool Iro cJo Con tcr

Min." kairta metams $2.00.
100.
Pavienis nurheris
20c.
Siųsk 20c kad ir krasažonkliais, tuoj
gausi "Laisvosios Minties" vieną numerį. Adresas:
"LAISVOJI
MINTIS"
2627 Calumet Ave.
Chicago, III.

Cia yra

metų

Gary-Duluth, Minnesota.

Kur United States Steel
korporacija stato vieną iš naujagadyniskiau*
fili plieno fabrikų, kuris
kaštuoja $25,000,000.00 ir kuriame dirbs 5000
darbininkų, kada bus užbaigtas.
Lotai tik keliu blokų tolumoje nuo šios
milžiniškos dirbtuvės,
dabar, nuo $350.00 ir iki S800.00, ant lengvų išmokėjimų. Pirkisgali pirkti
lotą dabar ir apsirūpink ateičiai.
Fred Torner,

Gary Land Company

lietuviškas pardavimų korer.pondenlas.

Palladia Building,
Duluth. Minu.

Parduodama

Prašau pri3iųsti be jokių pareigų
grafiką vaizdą v!r-?oa Gary-Duluth.
%

į

«

pasportus galima gauti

A. 01s^ewskio Bankoje

lietuviams jau penkis metus.
Laisvoji Mintis yra labai didelio
formato magazinas ir trumpoje ateityje mano dar padidėti.

mūrinis namas prie
Parneli av. ir C.5-tos ęat., t'imi augiais ir užpakalyj medinis, abu labai
$500 reikia įnešti, o likusi
pigiai.
;iima lengvomis išlygomis.
Atsifauki reikia A. Olsze'Abkio Bankon, C 252
)o. Halsted st.

NEW YORKO Į
IMA TIK 13 DIENŲ.

l/

"Lais.

{

NUO

34 tos)

Chicago,

seniausi!}, ir rimta populiariškai-mokslišką mėnesinį laikraštį
"LAISVOJI MINTIS"
Laisvoje Mintyje kas mėnesis lelpa
straipsniu iš jvairhi mokslų, politikos,
religijos, socioliogijbs ir sccialio klau1
simo s ryčių.
Laisvoji Mintis tarnauja Amerikos

plaukia iš

ir

v

0. Jonikiene

Leveskis, Vedėjas Mokyklos

laivai

Važiuojanti Rusijon

DROVER 7215

Geriausia Akušerka

Koygvedyste Gražrašt.
Laiški) rašymas

Rusiją. Šitų dviejų

seredomis

Šifkortc

3364 S. Kaisted St.

Pusei

nuo

iki

ryto

kaštuoja $75.70.

MOKINAMA!

Istorija, Geografija
Politiška Ekonomija

9

OflSAS-Kampn 31 ir So. Halstad gil.
(IjisgIou ViriipBlkU.) X CHICASO, Ui.

UAIfVIfl A

Augštesn. Matematika

nuo

i^verpoolj

eveskio nsr
Anglį kalba nuo pra-'
dinis iki augščlauslal
Aritmetika

Pčtnyčiomis

kompanijų greiti

DENTiSTAS

Vakarine

ir

Neclėliomi

LIETUVIS GYDYTOJAS

šokti

Naujausios Mados $3.00 $2.50 $2.00

$1.75

Panedėliais, Seredomis

lankyties kas dieną

3106 So. Halsted

Dabar Parduodam

BAMKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketveriais ir Subatomis nuo 8 ryto

Banką.

DR. A. YUŠKA

Amerikoje
Julius šilksuskas.

Dienine ir

ir musų

Tel. Canal. 2113

valc.% uvo stop ir visokius kitokius šokius. Lietuvių jaunimas
kviečiamas

naujausią madą

Pirmiaus Parsiduodavo

Pirmas

CHICAGO, ILL.
MĘLD^IAME aplankyti

Pasiklausk ži-1

Mokinu

apdirbi-

mas.

visas
koff'o

NossoBarber, Hairdressing ir Manicuring Mokykla, 1202 Penn ave., Pittsburg, Pa.
Seniausi ir atsakančiausi i

Vyriškos Skrybėlės

dailiai

tuIš-

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

kožnam vieEsant prastiems lai-

reikalus per laiš-

A. OLSZEVVSK1 BANK
PILNAI DARBO VISIEMS.
Kodėl esi nenaudingu, jeigu bu mažais iškaščiais gali išmokti gers}, ama-

pirkti

savo

CHICAGO, ILL

CHICACO, ILL.

nam

lengvų

ugnis negali prieiti.

3252 So. Halsted StM
FARMOS GERIAUSIOS FARMOS:
Pigiai parduodu geriausias gatavas
firmas su budlnkais, sodnais užsėtais
javais; turiu visokio didumo farmų.
molis su juodžemiu ir molis mi
žeme
■smiltimis maišyta, derlingiausi žemė;
ir šiepirmo sorto visokiems jafams
Turiu daugybę
ir sodams.
nams
■farmų neišdirbtu žemiu labai pi«iai
parduodu ant lengvų išmokėjimų,
Didžiausioj
žeme -atsakančiai gera.
Amerikoj lietuvių farmerlų kolionijoj
kur aš jau esu pardavęs «20 farnuj
lietuviams aplink miestą Scottville,
Kuris yra
Atason County, Michigan.
turtiuglausis farmerių miestas visame
Viduryj derlingiausių ir
staro Mlch.
gražiausių, lygiu laukų keliai žviruoti
(plentai). Ilpčs ir ežerai pilni žuvų.
Scottville yra lietuvių kolionijos centru: randasi arti prie Michigan ežero
Turime
portavo miesto Ludington.
geriausių transportacljų vandeniu- lai-

ir storus ant

namus

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus
gerai ir pigiai.
PARSĄMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai [rengtoje Banko j et prie kurios

Sifkortes

Lietuva

ir lotus ir stato kitiems

juos

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

ir

Persiunčia

Reikalavimus Siųskite Antrašu:

namus

už

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

PINIGAI

norintis

inteligentišku lietuviu privalo būtinai perskaityti
šia knygą.

parduoda

išmokesčių.

Pa.

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

1893 metuose.

ant

Antrašas

manęs,

pilnų nurodymą

ir

foto-

<

<

F. P. BRADCHULIS

Geriausia dovana draigamsLietuvoje
*

yra

/ltorney & Counselor at Law
■0 N. LaSalle St.f Cor. Wasliiiijfoa St.
Sitck fxcbange fildg., Rooms 1107-11U

Lietuvos Rgjgntaiiškas Biuras

:

tsismuasa

visuos*

6yv. 3112 S.

arti 3Mj

ilalsted St.,

lek-j

uuiuoss).

^ arils

liune

Rusu cenzūra "CR'.UGA"

Rusi Ivas Doviorenna.stis. Aktus pirkimo, pardavimo, Krau;ir kiram pervedimo žemos nr >ik<-5 Lietuvoj?Pampina pasportus išvažiuojant ioms Lietuvon-

ir visokius
rai. Raitai ir pigiai.

ktfus rejrataIKki.3

raštus

padaro

J. G. Mezlaiszkis

ge-

IšUolektuoja dalos, skolas ir pinigus,

Kontraktorius ir
Namu Statėjas.

Visokiuose reikaluose
suteikia

Informaciją
IH<-|
kitu

2302 S. Leavitt Si.

dykai.

i;.formacijos Chicagiečlai kreipkitės usabiškal,
mifatŲ ra?tu. adresuojant:

LIETUVOS REJENTAUŠKAS BIURAS
3252 So. Halsted St.

sokių

\uo S ryto iki 6 vakaro, l'tarninkais, Kolvergai-i ir Suimtomis nuo K ryto iki 0 vaka*
ro.
Ncdėlioml nuo 0 ryto'iki 1 po pietų.

"lU^O

Valandos

rušiŲ

Atstovybe Amerikoje

Yftrk

Atstovybės

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

Reikalu

Ingaliotas

STRIMAITIS. 5630
jns
Avenue, Chicago, Illinois.

\i

riryklc."

darko xi
V. .-i',-,;
niuko" ėirčj.ii

■

:inis

r

ra

I !\ t \ / .V/.
Ia• !•.i

."

"f.lP.TI'l'O.S

i*

ii ;auiiii:.<>
»:>/—
{..uri.a

r.:

.«'• i::

i<I

-<

j

Inglesidc

a-.Ii. .\i
'.'oi
ii

v

Iš

kitų miestų atsišaukusiems,
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

M. J DAMIJONAITIS
GHICAGO, ILL.

<

*

901 West 33-rd St„

Kauias Savaitin s Laikraštis

~

"

1

■-

Ave.

"Ateitį" išloiiicėjį bendrovė,
korporuota
bar

tį".

Valandos:

Tel. Austin 737

Kaip

duodamo
krajų ir

Bank

po

linijų }
tikietus

visą, Ameriką

ir

furopį.
Musų Banka iždirba visokius ra&tus
ir dokumentus visose
albose ir duoda rodyi lietuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškai tr
pt" 'aiškus. Tik kreipkitės vlrSminS-

tc *ntr*6u.

kime vidutiniškai

Dr. J. KŪLIS

Lietuvis

Gydytojas

ir

Chirurgas!

3259 So.

Halstcd St.,
Chicago, III.
ir
Gydo visokias lipas moterių,
vyru. Speciali&kai gydo limpančias, užsisėdėjusias ir paslaptingas vyry ligas

vaikų

prospekti-

pirkėjui. Tas urnai patraukia atydą, sukelia žingei-

P1RMAEILINIS BUFETAS

užbaigos.

Baltas alus, gera degtinė, kvepianti cigarai.
Priima evečlu»

vietose per Bell te-

lefoną.

:

toli-

mesnese

pirkėjus

!

Aritmetika mokinimuisi rokun-

Uzprašymus
ir

!

Programas,
Afišas,
Tabeles,
Cirkuliorius,

I

1

Biznieriams

Sieninius

Phon* Drover aOS2

Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir
išleisti jubiliejaus numerį galima lik
ien;i tyki i 15. 25 ar 50 nietų. Toks
tai retas atsitikimas.
Ir ?ie metai tuo yra žymus, kad
didžiausias lietuvių laikraštis "Katalikas" susilankė 15-os metų jubiliejaus ir
išleidę giažų jubiliejinį numerį. pilnq
paveikslu ir kitokių raštų. Amžinos,
svarbos šitame numeryje yra ankiet) į
kla..sinią: "Kas šiądien butų svarbiau-'
fiai lietuvių kulturos pakėlimui Ame\

Tel.

DR. K. DRANGKLIS

Chica»9,lli.

Tiitiai A. O14«fikio Bank į

'

pres.
ir moka

Canal

4052

Dr. fl. K. Rutkauskas
2302 S. Leavitt St.

Kampas 23-čios gat.

CHICAGO, ILL.

rikoje!'''

fcita jubiliejinį "Kataliko" numerį
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Už
10c bus prisiųstas kiekvienam.
Reikalaukite tuojaus, kol ueišsibaigę.
Kasydami adresuokite:

J. M. TANANEVIČIA,
3249 So. Morgan St.,
Chicago, III.

Didžiausia Lietuviška

Naminių Rakandu
(Furniture) Krautuvė Ghicagoje,

Kaip

Pirkdami

METŲ
Lietuva

gais

raidės

{

da

riškam
tariame

tautos

gyvenime.
perskaityti
ir

kultū-

rakau i u

Todėl pa-

knygą

Spauda.

Stuth Halsted Street

CHSCAGO, ILL.

prisiųsdami

labai

nu-

pigiausių iki virūšies tavorų.
Mų= i atarnavimas greitas ir mandagus.
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaitidutines

niais bei mėnesiniais

Knygos didumas 153 puslapiai. Kaina tik 45 centai.1
Imant didesnį skaitliu,—dar
kartu

dabar

imi nuo

išmokėjimais.

Krautuve atidaryta vakarais:
Utarniiikais, Ketveriais ii' Siibatoms.

pigiau.
3252

ir

kainomis.
mažintomis
Pas 111 ns ratite pasirinki-

Šitą knygelę verta perskaityti visiems laikraščių skaitytojams, korespondentams
ir įo-metinio jubilėjaus atgavimo spaudos rengėjams.!

Adresuokit,

pigiau

didžiausiame

pasirinkime
parduodame

labai žin-

naudingą

geresnius

parduodame už kitus.
Turime visokią naminiu

privalo

kiekvienos

gauname

to, užtai męs ir

žinoti, kokią
milžinišką svarbą turi spauVisi

grynais pini-

tavoms ir j igau negu
kili pirkdami aut kredi-

Atgavo Spaudą

Naujausio stiliaus

SPAUSTUVE

3224=26 So. Halsted St.

Bankos Valandos: Panedėlials, seredomis, ketvorgais fr stibatomls nuo
8 .yto iki 9 vakaro: nedėllcmis, utarniukais ir petuyčiomis nuo X ryto 1!.1

10

\

'LIETUVOS'

So. Halsted Mare Hotise

Priima bankoji pinigus
3%.
Už sudėtus pinigus musij bankoj duo15
kurio3
paradame čekių knygutę,
šyti čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Real Estate. Perka ir parduo-

6 .aK&ro.

Angliškus

S0. HALSTED Sf

BIERZYNSKI,

J.

da namus ir lotus. Išsamdo bankines
skryneles (bov;s) po $2.50 metams.
Parduoda Sifkortes ir siunčia pinigus
| visas svieto dalis.

Antgalvius,

graži spauda.

Chicago.

So. Ashland avc.,
A.

Laiškams ir

Lietuviškus ir

NEW CITY SAVINGS BANK

4O01

čekius,

JUBILIEJAIS NUMERIS

U.ncial 100

£261 Si. Halstal $}.

:

gyvybę duoda*'t!pryV,> atitalsy; tavo geros sveikatos t'.;rta. Kaipo vai>tas nervam< p>
licg«liar:s ir kaipo mai«ta* i..ažakratijani« ir sllpnavliUiriams
yra nepalyginaun-.
T.!cfona< Caluinct 5401. l.ai atveia šiądien. "Sa'.in- Wis
Užsisakyk u\" ; tuojarnudavinit;. Parašyk miur.s atvirutę. "Emineut Physiclans of tlie WVst."
McAVOY MALT MARROVV UEPT., CHICAOO.

New York City

Boxb2

Kultura ir

Telephone Building

LIETUVYB 0ENTISTA3
l A LANDOS:* nito 8 iki 11
ryte nuo 1 ik
4 Pop:e»
no 7 iki 0 vok. Ncdėliom
paįal

knygas 00c. pigiau.

r. Mikolainis

Parduok

Bell

Kas atsiusiškirpes šita apgarsi"Lietuvos" ir $1.00 par
money order, tai gaus visas 4

Rpiviii-.a «ln n k i -i ricgu n'ksr"> turtai. T i tau tmkjtn gyvast!niu ju-gŲ gyvenimui, iri
krcujas teka su?ū:>gu«i:.i tavo gįslosc.—ji i tavo nervai yra atšipę nuo į>eisidirbim<>—

nimo iš

Baliams

Bankos

SVEIKATOS TURTAS
yra
tavo

Ant vestuviu,

Perstatymams

15:
jo
Naujas Budas mokytis rašyti ba
10c
mokytojo

geidžią

Telefono Keliu

__

kuoširdlngiaustel.

3200

Chicago Telephone Company

Scotland.

lltyou paveikslais (apdaryta). .35c
Viso $1.00'

K. ZURA1TIS

žodžių ir tiesia kelią prie greiLankyk

Norbut.

tis skaityti

Etc. Etc.

dumą, negaišinant laiko, bei

tavo

Chicago, Ml.

Vaiku Draugas arba kaip mokyir ra'vti be mokyto-

»

Kalendorius,

vam

tos

M. J. DAMIJONAITIS
901 West 33rd Stree

rrrmatika anz]i?koskalbo«-nv

Konvertams

elementas
Tolimos Distancijos šau-

ar

kytiibemokyU)jo(apdaryta)$l.(>U

Tet. YARDS 1532

snieniškumo

Anglijos,

GEltA PROGA!

tai:

Korteles,

Savininkas

šifkortes ant visų
ia krajaus, taipgi

geležinkelių

ant

System

iš

žinly

Lanarkshirc,

Mossend,

Vizitines ir Biznio

Priimame pinigus j Bank$ užčėdijiinui iiuo vieno doiiario ir daugiaus
ir mokamo trečiu procentu ratomia
ant metų.
biunčiame pinigus J vigas svieto dalis pigiai, greitai ir
tel
singai, o svetimų žemių pinigus mainome, perkamo ir parduodame. Par-

tiktai iki 9:00 kiekviena rjrfct

teisingų

—

Knygas,

4600-4602 S. Wood St., Chicago.

Valandos:

Bell

III.

"IŠEIVIŲ DRAUGĄ"
Vienintelį Didžiosios Britanijos lielaikrašti,
tuviŲ-katallky-tautininkŲ
einantį kas dvi suvaiti. Kaina su
prisiuntirau į namus metams $1—pus50 ccntu.
mečiui

b

Al A SS,

Savings

Joseph J. Elias,

(

nori

Adresas:
Rever. Jos.

Konstitucijas,

Rezidenciji

t £0 iki 12;(J0 va! r/M
iltį (.0 iki 8:0o vai. vai.
ft ideiioms
iki 12:'J0vaL ryto
KC

,

gražiai.

Broadvvay,

BOSTON,

To\vn of Lake

5208 W,Harrison Street

II

Cliicago,

:

užsisakyk sau metamo
pusmečiui

ir

lietuviška banka

vaikų ligų specialiste.

I z?p Paclina ir Wood jit.
i ten c Caaal 120]

in-

Da-

$25,000.

aut

Jei

greitai
pigiai

"ATEITIS"

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

:

'

pažiūrėjimui uždyką.
Adresuokit taip:

Chicago, 111.

Cfisa3

\VA1TCHES BROS.
1741 w. 47th St„

Y.

rio

366 \V.

ir

ta)p maią atlyginimą, kad ir biedniausias

vyras ar moteris gali užsimokėti.
Nokiname per laiškus (korespondenciją)
tobulingiausia metodą; kiekvienas išmoksta

vargo. Mokiname teipjau kliasose dienomis ir vakarais. Platesnių žinių rašykite pas:

Atlieka

laikas užsirašjti "AteiReikalaukit vieno nume-

SO.

Moterų

Amerikos ir Kanados

be

S

ATEITIS"

"Ateitis yra bepartyviškas laikraštis, tarnaujantis jaunimo
Ir kulturos reikalams. Talpina daugybę {vairiausių žinių. Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. puooi metu.

■

Inglcs'.de

už

York, N.

vystosi vienodu greitumu: vieni gaivalai su prievarta stengiasi kitus
prie savo ryšio patraukti, kiti vėl stengiasi nuo to atsitolinti. Ta matome ir šiandien, susidedančioje iš
nevienodų gaivalų viešpatystėje:
valdanti tauta stengiasi pamuštus kitokios kilmės gaivalus ne tik palaikyti po savo valdžia, bet nori juos, taip šaipant, p girdyti savo tautystės jūrėse.
Ethnologijr, apklaus sak- nt. uis'.i :ia aprašymu, i šdalinimu j natųrales grupas gyvenančių kur nors ant plataus žemės paviršio
žmonių
ne tik dabar, 1 et nuo
didelių atradimų, kada likos pažinti ir gyventojai pi*ma europiečiams visai nežinomų žemos Calių.
Pažinimas žmonių visoldų tautų, ų rasių ir pobu("'ių y rr. lai -ai
nnudingas ir žingeidus kievienam civilizuotam žmogui: nepažįstant
etimologijos, negalinta įdavęs skaityti apšviest.; žmogumi.
Ethnolcgija arbr. mokslas apie žemės tautas. Pagal Hr-u M.
Ilaberlandtą ir Lotourneau, sutaisyta L. šerio. Knyga didelės vertės
su daugeliu
paveikslų įvairių rasių žmonių typų. Spauda graži ir
aiški, puslapių GG7,
kaina
$2.00
Su g":.žiais audinio
ap'arais
$2 DO
Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės šuo.ui adresu:

i;

r siui.k.'" hci:i'<r,ulnhiauja arl«a pasižadėję
"I
/• «».<«•'
<; 'v
I'
A- i/
>tad. I. Aliraitis. Adv. A. liulota. \dv. I'. I!u*
(.emlrada:1 >iHli: I'-;
A. Garmus, Inilii. Grauroka.s, D-ras K. Grinius, Raš. K. Jaslukaitta,
i-..
D-ras
jaifisk
Poetas
ras, Stud. VL Juodisius, Durnos atst. M, Januškevičius, Rai R, Karuža,
Agronomas f Kriš.-iunas, l'roi'. Iv laiti*. Il-ra- M. kupriviiia. Ag r. .1. Masiulis,
Mii/.-1' ..l. M. IVtrauskas U.... G. I'etkevi>.»:tč. [už. k. Puida, Redaktorius V. K.
\. Rimka. Dailininkas I'.
Stud. A.
Ritu-a, Adv. M. RoenuUi. I 14 k, U< d.
I
I»
Sta
l'liil J. Sruilys, Adv*. M. Sleik.n'.i. Stu.l
•štepnii ,1,.
ževičius, Juristas St. šilinga--. Red. J.
Sirvydas, Knn. J. Šepetys. Ra<. Vargo*
.'•ikis ts!sp.) In/. IV Vitkauskas, .Vlv. J. Vi!: is, '»ail. Visliomis (pst-.id.), Kai.
Vyduna*. Ras. Žemaitė ir d. kt.
!.;.vri'.-,
C dol.. pusnį, i doL, o norint
-.tina:
m< tani
"I.u-tr.os /ir.
M,
rr
1 .'c; l.ielv. ejc mepanti 2 kartu
-n:i:tę- mri.-ms -t i!
p-istu.. 2 doi.
ir. r.), pui meti; 1 dol. C.:r. (.!
r).
tams X dol. 30c
L'A'iinaV'i" kuiiut: .1 meni;. > metams J dol. 20e, pusei mctij 1 dol.
i ilil. oi,
(j r.i. pusei metij
l.iem ..•,* Mirt;,.
(1 v. 5i» k.).
10i
Abiejų laikraščiu adresą* tas nats: vilnim, Semionin-tka, 10, KiiuiarLilhuaniif,
"t.. Žinių" e i.. i'hini.iK.r" imerlkoa ■Usto:,;l-ė.< tileesu
i.

5630

St.

Vieninteli: amerikoniška mokykla, kuri

i

New

...

Ethnolojija užsiima aprašymu tautų r visokių sąryšių tarpe >.monių, stov'neių :.nt visokeriopo kjlturos laipsnio. Etimologija yra tai
vienas iš jauniausių mokslų. Sutvėrimui to mokslo reikėjo suprasti
ir pažinti žmonių
gyvenimu -nt viso žemės paviršiaus, o jis ne visur
vienoks, nevisur ant žemės tia patįs žmonės gyvena, taigi tas ištirta
tik pabaigoj IX-to »imtam čio. Visi žmonės
vystosi ir kjl. tik ne visi

duoda pilną užtikrinimą išmokti skaityti, rašyti ir kalbėti angliškai labai trumpame laike,

U

L! S DORI'

/ava

į Visose dalyse

E

Strimaitis, Oentr. 5ekr.

vadinama tautcmis.

Mokiname Angliškai

j

avai*
!0-u« uvtus rinjjs
tiki.> piir.lu "/. u:,-" ir ketu: savaitii mc t ii. i ai "1.. I'kia.i."
It«-i ■».
geriailsi.Į li<-!uvill—I'II.SIALS K.l-

niaukias.

u-i

mylėkompletus',

gauna papiginta kaina. Krautuve adara kas vakaras.

s

Ti kvb Iflettt Jįj* galite "f.itt. Žinia*" ir "Liet, fkininkį" patia liaillkyll
ir «avo iminėin* v draugams Didi, Lietuvoje gyvinantiems Uisakyt. Nori negalite
arba .*avo
i>i:i<Kvi4 ui prenumeratą siysli tiesioji Vilniun, bet laikraMiua užsisakyti
l"kiartimiems Lietuvoj* uiaakyti galite čiapat Amerikoj per "L. Žinitj" ir "L.
inko" Atstovybę.
te savo adresą ir adresu
arlia
duoda
orderį,
pa
atsiunčia
te
tik
čeki
monęy
Jfiji
(0 itftogaos, kuriam norite Lietuvoje laikrašti užsakyti--ir tuojau bus \ iškas aprttpinta, nes nrosu taiibai Vilniun nueina l>< kliūčių.
"LII'.tVVOH ŽINIOS" yra bepartyvis pažangiosios pakraipos dienraštis
lieto prie
iš Lietuvos ir viso pasaulio.
ir piaiiaiioia < ."Iii" '.i lei-i;ixi:"-.-ias žinia
mok'lcivii) ".■hiir!n£" ir mo"f. t. /iuiij" <ina du ucmokaii:i (d-.vauai) fria!':

kytojų

A
R
B

Scenos

rateliai imdami

tojų

Vedė-

užsakymo.

A. B.

307 W. 30th St.

Kiekvienas žmogus nuo r'-imimo priguli prie kokio nors sąry'io j
asmenų. Toki sąryšiai, arba draujjos, žmonių paprastoj kalbcj I

Kertė 32-ro3 gatvės.

gaunama visokios lietuviškos
knygos, taipgi angliškos ir lenkiškos ant

Morgan

J

Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

atskirų

Dr. G. M. Giaser
3149 S.

$1000 K

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA

Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Yards G87.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visus iigoūius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika
ir toli' us mano rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nakt). Esiu specialistas ligose vaikų, motorų ir vyrų ir užsendintoso ligose).
Darau visokią operaciją.
Liekuosi su pagarba

D

norinti

anglišką kalbą, kviečiami pirktie
Knygas iš mano krautuves. Čia

žinių"

J.

kningų,

gerų

Ifflssssga .(&ĖS3y/, i,

$600 R
I

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa- O
šalpų $91.797.68; {vairiems kulturos reikalams $8.431.18.

Ų

Morgan St.

3149 S.

Spaudos

išlavinti savo protą ir išsimokinti

Y.

N

VISOKIUS

maudyklės.

Chlcago.

i

šiuouu apreiškiu pagodotai visuomenei, jog esu seniausias gydytatoa
aut Bridgeporto, praktikuojant per 22
metus, perkėliau savo ofisą ir gyvenimą į savo locną namą po numeriu

Lietuviški! Knygų Krautuve,
Mylėtojai

Humboldt 4532

Dr. G. M. Glaser

1914-1916 W. Division Street
Arti Robey st.
Tiipogi* Rusiškai-Turkiškii maudyki!.;
kambariai ir moteriaa.

"Liet. Zinif ir "Liet. Ūkininko"
"Liet.

Telefonas

Įgtfltr^l

U $300
V

CHICAGO, ILL

Cbicigo

Baradaekutykla krūvoje.

"Liti. žinių" ir "Liet. Ūkininko"
Generalinės Agentūros Dir ;ktorius V. K. RAČKAUSKAS, Madison Sq. Sta. Box 204. New

I

Telefonas Humboldt 4532
Atdara Dien-j Ir Nak'.į.
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
Rusiškal-Turkiškos ir vi-

Chicago, III.

T 3150

Telephone Orover 6114

i5

o

E

Inleldžla

1800 VV. 46tii St., Clilcago, III.

South Halsted Street

A

Kiekvieno lietuvio

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

DRAUGAS PUB. CO.

3252

Generalis

paliktus Rusiškuose Bankuose.

Į Lietuvą

ĮSTEIGTAS" 1886 M.

L

"DRAUGAS" atsieina inet. S2, pusei m. S1:
Užsieoluose metams $3, pusei metu $1.60

Tel. Canal 5395

davpiimo
-Rusijoje.

-Rusijon

'DRAUGAS" paduoda žinių iš viso
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu*
gyvenimą, suteikia daug skaitymo iš visuomenes,
politikos, literatūros, gyvenimo, ir yra geriausias
draugas, kaip lietuviams darbininkams Amerikoj' taip ir Lietuvoje.

SPAUSTUVE

GERIAUSIAI PADARO

SUS I VIE N I JIM A S\

"DRAUGAS"

'LIETUVOS'

Telefisonc Franklln 1171
I.i«1uvięadvokatas, baigęsteisiij moksli \ n >nkojc. Veda visokias bylas, civiliška«ir <rt«

DiuiaJiikas

lietuvių katalikų

savaitinis laikraštis I

South Halsted. Furniture House

iri

pinigus:

Teleplione Drover 700

Lietuva Publishing Co< i 3224 So. Halsted St.
3252 SOUTH HALSTED STREET,
V

CHICAGO, ILLINOIS

Chicago.
*"

