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pranešama, buk

niav-ia badu

marinti

bc'ai.-vėn

rancii'.ijoj at- paimtus priešų karehiu>, jiem-;
nauja angliška armija iš aiai: tą atimti. Bet to, turbut.
i ')0,0:x;
kareivių pagelbon Irau net ! rutališka \ «»kietijos valdžia
l'ž tai vokiečiu pirmyn daryti neišdrįs, nes prieš save
euzarn-.

ant

Juiy i3th, iS93,'st

mvšio įmiki. I

kako

darys nauja

prie jų

gana

\ okiečiai dar laikosi
\okieciams taipgi ant va- bežiaus.
kariniu karės lauko atsiuntė dau- prie tvirtovės Oso\viec, kurią
giau kareiviu, bet jie, ir sustip- smarkiai bombarduoja; iš kitur
Mūsinti, neįstengia francu/ų iš svar vokiečiai atgal stumiami.
tik
šiai
eina
išstumti,
patįs
tai*])
Skiernevicų iki
be-nių pozicijų

mija

Stengia svarbesnes po/icijas
Dabar

laikyti.
smarkiai
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bombarduoja
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Pctrokovo. Į

vėl ■<vi

kelių

i sgr ia u t ą

a va i i u
j a u beveik
miestą Klicims, bet vis
c

pa-

u

mą.

rytus iki l'iiicai.
vadovai, gavęs pastiprini
stengiasi vėl vokiečius iš

Lenkijos išvyti,

o

jeigu pysi sek .s,

paimti jo atskirti I lindenburgo kariumen
labai i io. I-O gubernijoj nuo Vokictinors
nrgali; irancu/ai gi,
vi- jos ir perkirsti
vokiečius
stumia
jo susinėsimu* si:
palengva,
kati
t<>1
Vokietija ir maisto prive/imą,
į rytu
x

l'crtlics francuzai paėmė 1. ! gi su armija operuojančia j
nelaisvėn dikčiai \«»kisk«» cieso- pietus nuo \ ar-avos.
Vokiečiai tapo išvyti nuo < iarriaus gvardijos kareivių. I'.elgijoj
(iino
sekasi
ir nuo \einmin, traukiasi
vokiečiams
negetaipgi
i'rie

riati.-iai: ju tolyn žengimas i pie- i!rii>u rube/.iaus link. Rusai užtapo sulaikytas; prie Fran- (mė buvusias vokiečiu rankose
cu. :ijos
porto Calais prisiartint i geležinkelio stacijas Simną ir
mūšiai Leipumis. Muša rūsti vokiečiujie 'icjstengia. Smarkus
bel- ir l'locko
Cia
buvo lielgijos pajūriuose;
gubernijoj nuo Vislos
vokiečiu
12
iki Mlavai. Kazokai gi Į Prusus
atmušė
i;;'i ir anglai
myliu nuo rubeužpuolimu. Prie Notre Daine Įsiveržė iki
I'rie Przasnyszo rusams
t!< Lorette talkininkai atėmė vn- žiaus.
k'eėiu bateriją ir atėmė atgal teko d a'J g vokiečių amunicijos ir
nužudytą poziciją. I'rie batei i ja Minkių kantiolių, nes

tus

pirma

Mcsnil

jų,

ir.r.icuzai

nužengė
Tai vis, rods,

2(0

'beriami,

vokiečiai nespėjo iš
ištraukti.
Manoma,

neklampynių
nietrų toliau
daug. I'rie lieausejour francuzai kad vokiečiai turės ir nuo tvirpaveržė kelia.- vokiečiu pozicijas1 toves Oso\viec pasitraukti, nc^
ir iš\ij<> ju.»s i> kaimo Van<|Uois. kitaip jie gali but atskirti nuo

Atmušta vokiečiu užpuolimai gi- armijos centro.
riose f.a l'retre. Alzatijoj
\ustrų armijai taipgi nekaip
Rusai vėl jsiverž.ė Bukoeuzai atėmė vokiečiu pozicija* sekami.
vinor ir vėl paėmė tos
pic WeiIerkopf.

fran-j

Kaip praneša l'rancuzų
r.iėnės vadovas, generolas

kariu- jos sostiny
|. i'tre, austrų, kaip

V'o>-es kalnuose francuzai apvaldė dvi kalnu viršūnes i vakarus
j.tjrt Mojj'i ter. Vokiečiai du kartu mėgino ja^ atgauti, be. abudu
jų užpuolimai tapo atmušti.
Francuzai užėmė taipgi miestą
Jmberg ir kalvas N58, vokiečiu
apkasais sudrutintas. Vokiečiai

nčs

Lygiai

ir
vokiečių kariumelabai daug kareivių nužudė.

Kaip
nės

provinci-

('zernqwitz.

kokios

vokiečių

kariume-

kompanijos, kurios, prade-

i-

svetur
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ji nebalinti
paTurkijai duotas patarimas, kad ji perkeltu savo sn.-ti:ię j Mažąją Aziją ir nenustoti'

daryti.

turkų eskadra,

kc'ias dienas

<

<

Iš Kares Lauko.

*

rusų

neleidžiančius

St.,

Address

kuri prieš Suvalkijos atgal, nes kitaip jų
paslaptingai išnyko susinėsimo linijos su Prūsais gaiš Dardanelių siaurumos.
Me- lėtu atsirasti pavojuje.
Petrogradas. Rusų generaiis
nama. kad ji
nuplaukė pasitikti
štabai išleido sekanti oi'ieiali
vilties, nes per< aU- \ išvien Vir- :usų eskadrą. Jeigu tas pasiAustro-vokiška
praPetrogradas.
:
sianti jų pusėj
tikrintų, tai netrukus galima lauk- armija Rytinėj (ialieijoj, sulyg nešimą
ti pusėtinai svarbaus
jūrių mū- oficiališkų pranešimų, prakišo "Suvalkų gubernijoj męs atšio.
Ant
smarkų mušį apielinkėse mie-to mušėm priešą.
fronto
P-iiyžius. Vokiškas povandeSvarbiausiu turkų eskadros lai- Stanislau. Dešinysis šios armijos Mariampolė-Sinmas Auiuistav:
ninis laivas "1-8' tapo nuskandintas torpedinių laivų Anglijos vu yra skraiduolis Sultan Selim, sparnas, kuris buvo jau beveik mūsų pirniyneiga eina toliaus.
kanalt; laivo jgula paimta ne- kuris pirmiaus buvo vokišku pasiekęs upės Dniestro netoli
"Ant kairiojo upės Visl< k/aulaisvėn. Apie tai pranešė jūrių Goebenu.
Halie/o, traukiasi atgal i pietus, to ir I'ilieoapielinkčse vokie15 .-foro siauruma
ministerija.
yra apie 18 palikdamas sunkias kantioles ir čių
užpuldinėjimai tapo sulaikymylių ilgio ir nuo vienos iki maisto transportus pakeliui. Pa- ti ir musų kariumenė
pradėjo
pusantros
mylios pločio. Ji yra sitraukimas yra betvarkus ir u:- kontr-ataką.
Londonas.
Pasnžferinis laivas
i-a Touraine, plaukiojantis tarp apsaugota naujagadyniais fortai.'-, sai, k m r i c užėmė Stani-dau pereiti
"Karpatų kalimose austrai pąXe\v Yorko ir Havre, Francuzi- kurie gina
prisiartinimą prie ketvergą. stipriai mina bėgan- siliovi?
rėn nesiskubina, nes 01 j«i inatakavę Svi Įniko apielintiems austrams ant užkulnių.
į ij, užsidegė jurė.-e.
Bcvielinio Koratantinopolio.
kėse. bet vis dar užpuldinėja. n.>:•gtt- :uulei;li.
Kairysis tos pačios armijos ir
telegrafo stotis Yalentijoj (Airi<
irekijoj pasitraukė m.:o vielos
nepasekmingai, musų p< >:icisparnas,
(landai
nuo
sulyg laikraščių pranešilaivo
teRymas,
apie Įsikišimą
1»«?vielinį
jas linkui Balingrodo.
pritarianti karei \ enizelos mi- joj) gavo
Nauji
šaukiantj paįelbos. Pen- karėn Italijos ir (irekijos vėl at- mu, tapo išvytas iš Nad\vorna. priešo atakai
nisterija, nes karalius yru gimi- legramą,
aptelinkėse koki laivai pasileido ^agelbon de- Hiiajuina. Anot šito gando: (ire- Šitas kairiojo sparno sumušimas
naitis Vokietijos ciesoriau.', todėl
zio\vka-Tonkla taip-pat buvo nelaivui.
V ėliaus tačiau kijo- Įsikišimas karėn yra neiš- atidengia dešinįjį sparną ir statv
karės negeidžia; pasiūlyta neutra- gančiam
labai
ii
inas
ir
La Tou- vengi
pavojingan padėjimam pasel.tningi. Apielinkėse Klau-ejis gali pa-katinti
liškumo šalininkui Zaimis minis- gaisrą apstabdė paties
gerinau- visas austrų
Rusai
bntalijoiias
t;
raine Įgula.
Iki
greitais maršais desperakrantui La
ipgi Italiją. Savo keliu eina
etrija tverti, liet jisai nuo to atpasidavė nelaisvėn."
tiškai
iš
atkirsti
šios,
kad
toks
gardas,
mėgina
Touraine turėjo plaukti kito laipuĮsikišimas nesisakė, žmonės gi karės reika\o
gali Imti augšėiaus, kaip už ko- sės kelią keliems austrų pulkams,
lydimas.
Turkai gązdina grekus
lauja.
dar likusiems į šiaurius nuo StaLa Touraine išplaukė iš Xe\v kiu dviejų savaičių.
Londonas.
Laikraščio Daily
surengimu grekų skerdynių už j n
nislan. Jeigu tas jiems pasisekYorko vasario 27 d. ir dabar ranMail korespondentas iš Buebareš
turkams neprielankumą, bet j e i
dasi apie i.200 myliu nuo FranParyžius. Prancūzijos genero- tų, tuomet apsuptiems prie Sta- to, Rumanijoj. praneša, kad >ugu gązdinitną išpildyti norėtu, ka(U/.iios kranto.
turi 3S las I )elacroix Įteikė militarišką nislan austrams neliktų nieko,
Laivas
lyg atėjusių ten žinių išrado, jog
ri; \ ien suskubintu. l'anašiai ya
kliasos ir 4') medali Anglijos generolui ir vy- tik pasiduoti belai.-vėn.
(i rėki j<«> karalius turo
ir Italijoj. Valdžia stengiasi nc i- ,-asažierius pirmos
j keletą
Didelis skaitlius vokiečių, bau
pasa;:ierius trečios 'kliasos. '['ai riausi? 111 vadui angliškos k'ariudienu husilei-ti ir
bet
trališkumą užlaikyti,
regyvensugrąžinti
dž
kartįsių pereit per vidurinių
vienas iš seniausiu skersat- menės
Prancūzijoj Sir John
/iignpvusiani premjerui Yeni/.e!"tojų dauguma reikalauja Įsikiši- yra
oaiv.
linkui
spragas
išl.intišku
laivu. Jam pa&elbon
Przemysiiu. jo
prencb'ui. Tas medalis yra augmo karėn talkininku
vietą, kas reiškia, k ai < ireki
pusėn, kad
pc rusų apsupta ir paimta be
laivai Kotterdam, šči;. ugarbės ženklas tranplaukė
tuojautuomet
be atidėliojimo Į i k i
ja
galėtų italų apgyventus kraštus
Suamore, Cornishman, Arabic euzų irmijoj ir tr»ki pagarbos laisvėn apielinkėse į šiaurius irto tu karėn.
Au
atgauti. Vokietija stengėsi
l x. »k -pragos.
ir kiti.
ženk'ą pirmu sykiu suteikta
I alkininkai daro dideli
triją prikalbėti tuos kraštus 111spaudi\ngiijos kareiviui.
lijai atiduoti geruoju ir už juos
ant
mą
Greidant
Atėnai,
Balkanų
Grekijoj.
Laikyti
viešpatijų,
Londonas.
Išskyrus lieskid
ios neutrališkumą pirkti, bet Alis
kabineto posėdžiai, kuriuo* patraukti savo pusėn. Rusų Įtekkijos
rusai
kalnuose,
Rymas, \eeenzuruotos žinios s
trija nesutiko iš liuoso noro sau spragą Karpatų
e buvo svarstoma apie tai, ką mingas laikraštis
Birževija Vieprigulinčius kraštus kam nor- včl pradėjo atakuoti s.vo priešu*; iš \ iennos, Austrijoj, praneša, reik
domosti, pavyzdžiui, atvirai suGrekijai
daryti,
pasibaigė
išilgai visą frontą nuo Kaltiko kad Austrijai gresia badas. .Milati luoti.
kad C jrekijos premicras ko, kad "jeigu Balkanų viešpa;urių net iki Rumanijos rubežių. tai pakilo iki 50c. už svarą, dau- tuoni,
\enizelos rezignavo nuo savo tijos nori, kad jų interesai butų
Matomai, rusai gerai apsisaugojo gybė biednų žmonių jau nebevielos
sykiu su visais ministe aprūpinti po Turkijos nuvertimo,
nuo austro-vokiečių. kurie mėgi- turi
duonos visai.
Pirmiaus
tai šitos viešpatijos
riais.
privalo tuono juos apeiti ant abiejų
sparnų buvęs
.įcpasiganėdinimas tarp
stoti karėn."
jaus
Priežastim rezignaviino buvo
—Smalkų gubernijoj' ir Rytinei žmonių, dabar pavirto tiesiog j
tas, kad kabinetas patarė Grekivaldžios neapykantą.
Galicijoj.
Abelnas
stoti kartu, bet karalius Konjai
Varšava.
Vokiškas lakūnas
Heskid, Tucliolka ir l'/sok padėjimas labai grįšiantis. Dėl
Petrogradas.
Rusų oficiali*
stantinas buvo priešingos nuoVaršavon numetė bombų iš or- spra,,ose austro-vi -kiečiai laiko šiti priežasčių cenzūra sustipkad Suvalkų
sako,
pranešimas
m misteriu nuolaivio. Daugiausia bombų krito užėmę stiprias pozicijas, bet va- rinta: "policijai paliepta smarkiau monės ir >11 sa\o
du vokiški korpusai
gubernijoj
monėmis nesutiko. Karalius parezidencijų distrikte. Daug lan- karinėse Karpatų dalyse, ypač e i k t i. Teismai sparčiai darbuotapo sumušti ir priversti pasivedė sutverti naują ministeriją,
trauktu
Buk nuo i-' iki
bausdami už išdavystes.
gų išbyrėjo, bet iš žmonių nieko I ric Dukla spragos, rusai yra jau jasi,
15 tūkYenizeloso vieton
paskirdamas
Prakilniausios
Trentino
t.
neužgauta.
stančių vokiečių žuvo nutšiuosc
anoj pusėj.
y. Vengriškoj pušeimynos M.
Zaimj. Išrodo, kad kara- j šiaur-vakarius nuo
tiardino.
sėj Karpatų. j Šitas vietas rusai suareštuotos nužiūrėjime, kad jo; liaus nuomonei bus
padarytas aš- Vokiečiai
Berlinas.
Vokiški laikraščiai -kubiai siunčia didelius pastipri- manančios pabėgt Italijon, i Jau
paaiškina,
jog
jie pa
trus pasipriešinimas.
Į tai nu- sitraukė nuo (iardino
praneša, kad visoj Vokietijoj val- nu.;us.
ka i
ganias bėga i Italiją, pakol dar
todėl,
rodo it* rezignavusio premiero|
džia sumažino gyventojams duokariumenė
1
buvo
iii-«rusai
"'oj:
perėjimas
[
Suvalkų gubernijoj
Švcicaiiją yra
pajiems reikali a jrekijos parliamente.
nos
kalinga kur kitur."
porcijas. Sulyg valdžios pa- mažu žengia pirmyn i vakarus sesnis.
".\i. Zaimis—sakė

armija

po

vadovyste

gene-

neužbaigti, kitur, kad jie eina lYrėjimuose Wys/.ko\v. Lupko\v rolo barono Sicvcrso. neatliko
ir Dukla rusai Įsiveržė i
gerai, l>et ką tas gerumas reiškia,
Austrų sau paskirtos užduoties ir kokiu
o prie
apkasus.
to tu paaiškina.
upės Dunajec dar budu gen. Sievers vra tam kalVokietija, kadangi jai maisto traukiasi smarkus mūšiai. [ pie- ta--. K.ina gandas, kad generolas
tus nuo miesto Tarno\v austrai
baronas Sievers bus, ar yra, paprideda pritrukti, stengiasi sukurstyti ncutraliskus kraštus sutraukė skaitlingą kariumenę trauktas kariškan teisman.
1 rieš

applicatiosi.
OLSZcW3X», ?>.jt.

apšarvuot'Į

dant karę, turėjo po
350. dabar
turi vos 80 kareivių. Per šešias
avaites ant rytinio karė- lanko
liepimo. kiekvienam gyventojui
voki' či .i ir austrai mušiuosc nunuo kovo
15 d. išduodama ka>
žudė' 150.000
užmuštų, 80,000 dien tik 200 gramų (truputį mati'?gino atgauti nužudytas kai- sužeistų (paprastai sužeistų bu*a žiau negu pusė svaro) duonos,
t as
\\ cilerkopf, In-t du ju už- leii; kartus daugiau negu už- ar miltų. Iki tolei valdžia leido
puolimai tapo lengvai atmušti, j muštų) ir <>5,000 suimtų. Aus- išduoti gyventojams po 225 graKeigijoj, t šiauriu- nuo '.\rras trijos kariumenė, vedama kuni- mų kasdien.
vokiečiai mėgino atgauti nužu- gaikščio Juozapo, tarp Dniestro
ir Pruto išsiskirstė, o rusai
jos
Berlinas.
IŠ Rusijos pranedytus apkasus, bet anglai ir bellikučius gaudo.
tris
atn.ušė
Austrai, bėgda- šama, kad didis kunigaikštis Xigai
jų užpuolimus.
rJcriino raportai apie tuos mū- mi. palieka daugybą nuklimpusių kalojus,
vyriausis vadas rusiškų
šius neaiškus, nei užgina, nei kanuolių.
u>trų armija ryti- armijų, paskyrė speciališka komi<
patvirtina franeuzų pranešimus; nėj ialicijoj beveik ant visos siją ištyrimui, kodėl Dešimtoji
'iijos tapo i pietus nustumta.
.vi ko vien. kad vienur mūšiai dar

maisto

rates on

A.
Malstcil

Į
talkininkai tvirtovę pradėjo bom- rinkiniui, k.'i'l laike paskutinio šarvuotų skraidinsiu ir keleto na nuo
Simno i pietus iki SeiriLondonas.
Dardanelių bombarduoti nuo užlajos Saros. Kor- boerų sukilimo tapo paimta io,- mažesnių laivų. Tris mūšio lai !
ju, nuo Seiriju per Leipalingį. bardavimas >ukėlė nepaprastą juius Kilid l'.ar. llamidieli ir Xe- ooo
boerų belaisvėn. Nuostoliai vai: Evstafij, Pantaleimon ir! Kapčiamiestį ir Sapaekinę linkui dėjimą tarp Balionu
viešpatijų
d/' Ve, nors drūčiai pagadyti, bet r/muštais iš n 1 >' "ju pusiu siekia Joan
Zlatoust, yra kiekvienas! Bobro upės ir nuo I »olir«» upės ir Italijoj. Sulyja
žipaskutiniu
atsakinėja ant talkininku šūvių. apie i ,000 vyrų.
i2,8oo tonų didumo ir
iki M lavos.
Siauros tarpežerės nių. tikimasi, kad keturios viešTalkininkai mano, kad Į dešimtį
'2-colinėmis kanuolėmis. Apart Kalvarijos paviete aplink Simną patijos
gali i-ikišti karėn bi!e
dienu tvirtovė bus paimta, ir
to
atėšioj eskadroj yra dar senas ir Seinų paviete tarp Seiriju ir ieną, Imtent:
Geneva, Šveicarijoj, žinia,
Italija. Rumaiiija,
Dardaneliai išvalyti nuo minų ir ju.-i iš Buchareštoj
Rumanijoj, mūšio laivjs 'J'ri Sviatitelia ir Kapčiamiesčio suteikia vokie- (irekija ir Bulgarija.
kinai turės linosą kelią Į Kon<"ieorgij Pobiedonosiec su Kosti- čiams labai patogią vietą a t-i gyšiaip praneša:
stantinopoli, kur nuo šiauriu ar<la\ —v i *įi tris turimi pa 12.540 nimui ir nuo
buvo
skupasiuntusi
"Turkija
didesnių rusiškų
tina i rusu laivynai ir ghbena bius
Atėnai.
telegramus i Austrija, pra- 1onu didumo.
Talkininkų laivy.
jiegų.
taipgi žemės kariunient;. Turkai šydama, kad Austrijos laivynas
pradėjo
bombarduoti
šita
i
rusiška
Vienok.
eskadra
turkų nu-Jeigu
rusų
pa>i-eknnai
paprie Dardanelių išsodino jau aoo, pagelbėtu
Dafdancliuose. sieks Bosforo siaurumos, tai ga- šiaurius nuo Lomžos gali pri- tą Smyrną prie Viduržemio ju
jai
ooo žemės kareivių, o iš Adr'.anoVienuos
kad lima tikėtis, kad jai
valdžia atsakė,
prieis susi- versti vokiečius pasitraukti i: į'ą, Azijoj. Vienas forla> jr.ua
polio ir kitų miestų gabena jų šiuom laiku
sakoma, sui.isikiiUas.
to
tikti >ti

vi-;
civilizuotas tautas,
žengimas vakaruose eina silpnyn, -uke'tų
visu
užsitrauktu
Lonpanieką.
0 k; i|> kur visai jie sustojo.
Iš Londono praliejama, kad
done manoma, kad vokiečių pai s«i ii<i r i« >1
Vokietija nužudė dešimjiegos baigiasi, priėjo arti
bu
tati
savo
ėmirno. liet jau nekartą
povandeniniu laivu, bloo i;ai-d ita, bet kaip iki >ini, talkavusių Anglijo-, ir l'rancuzijos daugiau.
l'rie (ibadez Indijų kariumekininkai neįstengia jų iš -iauri- pakrantes.
Belgijos
:iė- l'rancu/.ijos ir i
Aut rytinio nuišio lauko -mar- nė sumušė turkus ir juos i ma
•.švyti. Kaip sustojo jie upė? kus mūšiai eina Lenkijoj Į piet- žus« pulkelius išskirstė. Su lyg
Aisne paupiuose, ten \i> laikosi vakarius nuo Varšavos, tarp siunčiamų i*. Londono žinių, už
keliu dienų talkininkų pusėj ka
kad mušiuonuo kelin mėnesių,
iipiu lizuros ir Raukos. čia vokasavo
<e vokiečiai žudo daug
kiečiai labai didelius turėjo nuo- re n j s ik iš Rtimanija, (irekija, iijlhor
Bet panašios
stolius.
Vokiečiu vadovas, ge- garija ir Italija.
itivių, to ir jie neužgina,
žiniof"
iš
Londono
talkininkai
ir
gal
platinamos
nerolas
mušiiose žudo
Jlindenburg, išsižadėjo
11110 senai, tik iki šiol
ir -*avo mierio veržti
dar nei
1 cm; žiari savo kareivių, todėl
Varšavą nuo
\ ienas
iš
karėn
eilėse
tų kraštų
]>asi- vakaru, no nej** engia perlaužti
neįsiiien s reikia papildyti
Teisybė, visi ginkluojasi,
rusu linijos.
dariusias spragas.
Paskutiniai rusu pa- kišo.
nes \ isi iš karės nori
pasinaudot,
I ranni/ijiij pašaukta tarnvston sisekimai padrąsino juos, ir jie
k» »l dar nei viena pusė nepabet
kuau*
visos
linijos, pradedant nuo
dviejų kliasų atsarginius,
si rodo tvirtesnė, ir norinčios sau
<
rie dabaf lašinami; i-, jų pasi- iardino, pradėjo priešakiu žengti,
k
.j u<>rs pelnyti tautos kištis karuskaitlinga ar -tumdami vokiečius
v
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I'et ir čia

Vokietijon talkininkus,
austrų poPetrogradas. Oficialiai pranekad. išreikalautų nuėmimo bloka- '.ioijas
apielinkėse Zakliczyn. šama, kad 26-toji austrų divizija
dos Vokietijos portą ir leidimo r *P /lota ir Czarna 9,000 austapo sutrinta netoli Stanislau,
gabenti maistą civiliškiems žmo- trų turėjo pasiduoti rusams, o Rytinėj Galicijoj.
nėms. Su t"kiu patarimu i Pran- prie miesto Stanisla\vo\v paimta
cūziją ir Angliją atsiraukė Su- net 14,000 austrų. Tvirtovė PrzcLondonas.
Generalis Montevienyto- Valstijos, bet gavo at- my-l dar ginasi, bet. kaip mano- negro konsulas Londone gavo
sakymą. jog to patarimo išpildy- ma. neilgai galės laikytis.
>.inia iš Cetinje, Montenegro .-osti nc galima, nes ir
Vokietija blo- Talkininkų laivynai toliau bom- tinė-, kad Austrijos kariški laikuoja Anglijos bei Prancūzijos barduoja Dardanelių jūrių siau- vai bombardavo Montenegro porportus
\nglija pridūrė dar, kad rum< s tvirtovę. Anglų laivynas tą Auti vari ir pridarė dikčiai nuoVokietijos valdžiai neur>itiki, bombardavo taipgi svarbų Tur- stolių.
kad ji atgabentą iš svetur mais- ! ijn- miestą Sinyrna,
Azijatiškoj
tą nepaims kareiviams.
V.tkie- Turkijoj, ir sudaužė du jo tvirC?pe Town, Pietinėj Afrikoj.
♦ij«>s laikraščiai pataria, jeigu tovei fortu, o drūčiai pagadino Pietinės Afrikos l'nijos ministemaisto pritruki vokiečiams, pir- trečiu.
Dardanelių siaurumoj įis Smlits pranešė atstovų su»i-

nuo

Xemun<

linės

vokiečių

;

dažnai

sargybos

šiu, kad sulaikius
mą.

l ik

serioziškai

stoja muPetrogradas. Suvalkijoj
spaudi- j"radėjo energiškai spausti

rusų

vienoj vietoj vokiečiai
rusus
spaud/ia—tai

prie usou'iec tvirtinęs.

Žinia, atčju.M j Kxcbange

grapli

rezignavusi-;

užpaka-

Tele-

rusai
vokie-

čius atgal i vakarus nuo Nemuno.
Ofieialiskuose pranešimuose
paminėta, kad aplink Simną

(Kalvarijos pav.),

kur buvo kar-

atstovams—-seks
neutrališkuino politiką.
Mu.-u
Petrogradas.
IVrcitą ncdėlremti
bile
kokią dieni rusu Juodųjų juriu Iaiv\
partija atsisakys
valdžią, sutvertą naujam kabi- nas bombardavo turku uostu*
nete."
Zunguldiak, Kozlon ir Kilimli.
(Kabinetu vadinasi visų nii- prie Juoduju juriu;
sunaikinta
'isteriu taryba).
prietaisos ir sankrovos aliglių.
r.ina gandas, kad jeigu Xaiin\. Po bombardavimo buvo girdėti-

premicras

tautos

Przasm >zo, praneša, šti mūšiai laike pirmo
vokiečių
kad < )so\viec tvirtovė pasekmin- įsiveržimo, dabar vėl
pasitaikė priims premiero vietą, Vii pariiagai išlaiko iki šiam laikui bom- mušis. Sulyg oficialio rusu pramentas arba pats pertrauks sabardavimą sunkiųjų vokiečiu ap nešimo, \okiečiai tapo atmušti vo
i osėdžius, arba bus paleistas
gulos kanuoliu.
atgal j v; karus nuo Simno.
nes
kitaip parliamentas, neiš\"c'kiečiai apleido Mysiniec, kuKad rusai pasekmingai veikia reikšdamas
u/.sitikėjimo, .uigriauris yra prie pat Prūsų rubežiaus
Į šiaurius nuo Gardino, tas taipgi tų naują kabinetą.
į šiaur-vakarius nuo Lomžos. galima pastebėti iš paskutinių
Grekijos judėjimą sukelia !;•
YJ. lavos :»pielinkiė:Jė vokiečiai, saoficialių pranešimų.
kad talkininku laivy
aplinkybė,
kcin;;, pasitraukė toliau- ir perėjo
Seinų pietinėj daly j ir Augus- nas čia pat po Grekijos somi vot
it.ųal savo locną rubežių. Ru- tavo paviete vokiečiai buvo pri<iasi per Dardanelius i Konst msai atakavo \<(kiečius Į rytus nuo
ėję prie pat Nemuno ir buvo net Linopolį. Grekija todėl mena, k»
Ploeko ir taipgi prie. Skiernevietj.
persikėlę skersai Nemuną ties iai būtinai reikalinga stoii laiiš

Šventojansku.

Londonas.

laivynas
sostinę

rėžia

Kuomet
sau

kelią į turkų

'Konstantinopoli

Dardanelų:
priešas artinasi
per

talkininkų
iš

pietų,

siaurumą, kitas

prie

Konstanti-

Tarp Sapackinės vininkų pusėn

ir

baisi

c.\plio/.ija

ir

prasidėjo pai-

Keturios

turku baterijos
tapo nutildytos ir 8 priešo garlai
viai sunaikinti.
Rusu nu- >t >";i; i
ras.

buvo—3 cyrai

-užei^ti.

Geneva. Šveicarijoj. Laikraščio
Tribūna pranešama apie gand;i,
buk keletas itališku karišku laivų išplaukė j jūres: menama,
kad jie išplaukt- Į Dardaneliits pa

pagelbėti p:.iut gelbon talkininkų laivynui.

miestelio ir Gardino ėjo pereitą
Konstantinopoli, nes kitaip ji \ o
savaitę atkakliausi mūšiai prie <i".tės daug ko gali nustoti.
pat Nemuno upės. Dabar oficialiuose rusų pranešimuose skelAtėnai. Kuomet paaiškėjo, kad
biama, kad vokiečiai tapo taipgi
uekija gali įsikišti karėn, tai
atmušti atgal j vakarus apielinTurkija, sakoma, pagrasino Grekėse Leipalingio (Leipuny), kuTurkijos ambasa 'orius
<ijai.
ris yra apie 15 verstų atstu Į
\tėiiuose, Salili Uey, sakoma prašiam-vakarius nuo pagarsėjusių
stos ka-

tvirtinimo

šio

Pa-

gando iki šiolei

nėra.

Londonas.
Amsterdamo

Korespondentas iš
telegrafuoja j ('en

nopolio iš šiaurių pusės.
iral Xe\vs, kad vokiškam arselaikraščio
Korespondentas
nale
(parako sankrovoj) Ant\veruiornale d'Italia telegrafuoja
pene
pa-itaikė e.spliozija, kuri
BucliareštO, kad rusų laivynas
įests, jog jeigu Grekija
užmušė 14 ir sužeidė 70 karei
Juodose jūrėse.šiądien perplaukė Druskininkų.
*ėn prieš Turkiją, tai
Turkij 'j vių.
pro Vulgarų uostą Burgąs, plaukRusų laikraščiai mena, kad vo- vils grtkų gyventoju skerdynės.
damas linkui..Bosiort) siaurumos, kiečiai
Suvalkijoj, matomai, atsi- Vokietijos atstovas Grekijuj, ';ra
kuri jungia Juodąsias jūres >u -akė nuo tolimesnės
Ru >ii'
caras
pirmyneigos :>s Mirbacb, sakoma, pranešęs, Petrogradas.
Marmuro jūrėmis.
ir dabar tik stengiasi čia atsi- ug Austrija ir Vokietija tuojaus Nikalojus išva.iavo i llvlsiimRusų .lai.vyiias, anot šioj; i\- !aikyt užimtose vietose, fortifi- lĮpskclbtų karę < rekijai, jei«ru i'or.sn, l;i;diandijoii.
\pie išvanioš, sušideda\iį 0 nįušTo laivų. "J kuodami savo" linijas, kurios ci- ijį pastaroji stotų prieš
ma.
Turkiją. žiavimo tik-'; nq

garniu cigaru.

I'as ji rado dvi
pripildyti bombi, kuriu
knatu-, matyt, su degančiu ei
guru norėta uždegti.
Uažnyčioj
!uvo apie 700 žmonių.
Dina-

IS AMERIKOS;
NEGERAI

jų tarpe 116 Vokietijos pavaldinių, 101—Austrijos ir 7—
rurkij(i>. Išklausyta 31 prašymas

Įniai-s,

dinamito

VAIKŲ

AUKLĖJIMAS.
'Amerika negali but vaiku

i t n i 11 k ji .-

tik' slavu tautybes.
Cdrijos valsčiuje
\ iluiaus gubernatoriaus
Svirniškiu sodžiaus 4
patvirtinta nauja I ietuvių (ilobos dr lybos. Kabinių—14,
ja, kuri rūpinsis Prūsų lietuviais 3 ir 1 suardyta,
—

e.-ą» Frank
A bar.
kad Ncvv
mano,
kitomtautomPolicija
įėjime paveikslu
Čia vaiku auklėjimas paliktas tė- Yorke yra čiela dinamitninfkų
vams,
luiropoj gi levams pri- draugystė, kuria tikisi -urasti.
kuri u/vaduoja Metai atgal toj pačioj bažnyčioj
gell»ti
!. 1

;atk

pasisakė

mokykla,

iH-'-ielgianriu vaikij.

k'

vų

.ipanijos
Steamship

KONGRESO

I

lamburg-

SESIJOS

Ameri

>

UŽDARYTOS.
nami. kad, kilus karei, kompaniSc-ijo- jos laivai iŠ Amerikos
V/ashington, D. C.
portų
kongjeso tapo pertrauktos kovo i vežiojo maistą, vandenį, ginklus
4 dieną. nors liko neužbaigta daug
ir
is vokiškiems kariškiems
svarbiu

k-TK

reikalu.

laivu-1.-1,

^

IŠLAIDOS AMEHfKOS
LAIVYNUI.
I
A ishington, D. C. Iv
Srvien.
Vai-1
t*
arslyma
htijii kariško laivyno reikalų. Ni.
tarta

laivyną

dviem

iidži«.UMos

ru-i':

sudrutinti

inušio laivais.

o

v.'ildžiai duod.-'vo

nic-

lagi.igas žinias apie prekių rųši
ir jų paskyrimą.

—

SAUSOSIOS VALSTIJOS
NEGALI TRUKDYTI

GĖRIMŲ PERVEŽIMĄ.
Washiugton, D. C. Aūgščiauteismas

pripažino, kad

sau-

naikin- sosios

valstijos (ktfriose negalitf•rpecltj
(dreūnaught),
ma gėrimų pardavinėti) pas
saa,
tojais,
naujausi' rųšics po-į e
<>

sali uždrausti tokius gėrimus
andeniniai- laivai.--, t6 paprastu!
dirbt!
ir pardavinėti, bet neturi
nevandeniniu laivu gynimui pa- į
tiesos
trukdyti tokiu gėrimu perkrančių ir vienu Irivu. vežioaj ir/ežį, lą per savo valstijom teritoau
kerosiną ii: kitokias degan1

čias niedega
Sumanymas : kirti riją šlapias valstijas.
*
QUEEN ELlZAdETH in ACTION »
r.iiiioiią tioliariu isfeiiiimui * valPASEKMĖS S U B O M BARDĄdžios dirbtuvės, rūpinančios laivų
VIMO DARDANELIŲ
Viršuje: Žemlapis Marmoro jūrių ir Dardanelių, per kuapkaustymus, atmesta. Nenorėta.
rllios sujungtasai talkininku laivynas veržiasi
TVIRTOVĖS.
prie Turkijos sostikuti;ri)iit, kenkti plieno trustui,
nės Konstantnopolio.
talkininKadangi
apvaklžius
dirba
ris valdžiai apkaustymus
kam Dardanelių -iaurttmos tvirApačioj: Drednautas "Karalienė Elzbieta" veikime. Tai
labai brangiai.
vienas didžiausių Ang4ijos laivų, dabar
3»ra
tovę. atsidarys Rusijai išgabeni
besiveržiančių per
Dardanelius.
v
mas maisto produktų ir Europa
ANGLIJA ATŠAUKĖ SAVO pa^iliitos-'.os nuo prigulmystės
nu
AGENTUS.
Amerikos, tai čia tuoj mt- (lėlio dieną. Tarp apginėjtj apdynės yra ui pirmutinis svei- v n siu užmušta
o dik
:> puoU" javu kainos.
C.
D.
Anglija
Livcrpoolyj kaltinto yra ir buvęs prokurato- kas vaikas gimęs nykštuku šei- čiai sužeista. 3 žmonės,
Wa::hington,
Amerikos a.šaukia -v,v> keturis tuoj kviečiu kainos nupuolė am riaus pagclbininkas Sinitii.
mynoj. Paprastai nykštuku poIi Netoli Yokosuta, Japonijoj,
agentus, kurie buvo čia atsiųsti io pristatant liepos mėneros huva arba bevaikės, o
jeigu !
ir syj ant 5'4c. Nupuolė kainos ir
amunicijos
ginklų,
jūres nupuolė japoniško laivyno
užsakyt
moteris gimdo, tai vaikas, air
3 NUŽUDYTI.
mė-t s, ypač ^i kiaulių.
j rkt nu'i-'.<> produktus ir ari; .ur>
ŪEsining, N. Y.
Kalėjime svieto ateina arba negyvas, arba aeroj lianas ir jame buvę du jaAnglijos, kariumenei. Atšaukti
Sing-Sing ant elektriškos kėdės tuoj užgimęs miršta. Tėvas da- poniški orlaivininkai prigėrė.
TYRINĖJA VOKIEČIŲ
?;:cTit:.i. \ngiijt>s aruierai, mano,j
tapo Nužudyti viena diena 3 pra- bar gimusio vaiko yra gimnastiįj Iš Londono pranešama, jog
DARBUS.
urbiu
greitai karė pa»i
jog
sižengėl'ai žmogžudžiai: Robert kas, d motini cirko raitelė.
Portugalijos
republika suskilo j
Į
k.
i>aig--, jeigu juos i.:; Amerikos af-! Kadangi užsienių minisieris Kane. .Oscar \ ogt ir \ incenzo
dvi dali—j pietinę ir
Šiaurinę.
Šr.'ik a. Jie mano, kad d-51 sto-; i'»r \ i> n gavo žinią. l>u k A m e r i k »j Campanelli.
J| Lenkijoj, mieste \\ loclavvek Prezidentu šiaurinės Portugalijon
velianti vokiečiai organizuoja
Uos maisto Vokietija turės pasi-j
vokiečiai, tą miestą užėmę antrą j tapo išrinktas generolas Antonio
duoti, o Anglijai in Prancūzijai į čia kariškas paiiegas ir nori KaGAISRAI.
suareštavo vieną iš žymes- Žavit r Correia Bareto.
kartą,
Rusija gali ganėtinai maisto pa- nadą užpulti, buk vokiečiai or- Lo\vell. Mass. Sudegė ėia pui- nių lenkišku
provincijų trupu akjj Mexikoj vėl prasidėjo tokia dakcijų ir Vilniškio skvriaus Pct-1 Kampiškės apielinkėje žygiavurupiuti, nors karė keli-; metus ganizuojasi visuose didesniuose ki trioba "Memorial Hali." Nuo- torių Joną \\ indet
(tikra
jo
prasi kariumenė.
anarchija, kad Stiv. V alstijos be- rogrado dr-jos įgaliotiniu.
traukiusi.
Rusija talkininkam.: nuėstuose prie Kanados rubežių, stoli1.; ugnis pridirbo ant pusės vardė
Nuostoli} padaryta
yra Recki) už tarnavimą ne turės Įsikišti
tai
Švietimo reikalai. Mokslo sto-l nedaug.
į to krašto reittryan
paskyrė
paslap- niiliono doliariu,
maistą galės gabenti, kada Darkaipo šnipas rusų kazokų pul- kalus ir padaryti
šiokią-toki;, vis Yilinaus gub., pagal valdžios
dant !ių ir Flosforo siaurumos bus tus detektyvus ištirti tuos Sukininkui Kelleriii ir nubausti ji
tvarką.
žinių, buvęs toksai: liaudies mo- PANE\ ilŽIS.
La Crosse. Wis. Išdegė Even
talkininkų apvaldytos. Ginklų ir vienytu Valstiųj vokiečių apPedagogijos kurpavedė kariškam teismui. TeisI tarninkc prezidentas sujaukė
kyklų buvę 884, ir mokinosi jose sai prie Kauno
amunicijos, taipgi pinigų, Rusijai kaltinimus. Jeigu vokiečiai iš- Evensono tarnia. Degėsiuose ra- mas rado ji kaltu ir
augštosios
pradepasmerkė savo kabineto posėclj speciališkai 41,442 vaikinai ir 17067
tikro norėtų Kanadą užpulti, tai do ir
mergai- damosios mokyklos dėlei karės 1myarupjs Anglija ir Francuzija.
paties savininko apdegusį nužudymu. Jis tapo pakartas Mexikos
reikalų apkalbėjimui. tės. Mokykloms užlaikyti valdžia vo
jie, žinoma, jeigu Suvienytų \ al- kūną. Manoma, kad Evenson ty- \Y loela\vke.
perkelti iš Kauno Į Panevėžį
\ ienas kariškas Amerikos laivas tais metais
valdžia
davusi 925 tukst, rub. kur ir veikia
af-itjų
leistų, galėtų |
ria farmą ir save sudegino dėl
jau nuo galo rugsėjo
KOVA SU DEGTINE.
jau išsiųstas j \ era Cruz, Mexi- Mokytojų vyrų buvę 787, motestatyti daugiau negu Kanada ka- nesutikimų su pačia.
mėnesio. Mokinasi juose išviso ">(>
l ric
L'olorado valstiMexikos
sostinės
Dcnvcr, Cal.
ir
revojj
dar du. sakoma, netrukus
kon,
riautojų, nes vokiečių Suvienytorių-—168, tikybos mokytoj ų-kuni- žmonės. Iš jų 14
klausytojai 11-j j
Hucijonicriams nepasisekė Įveikti taps išsiųsti apsaugojimui gyja t, jo sausa, ten karčiamos ta- se V alstijose yra kur kas daugų -310, stačiatikių šventikų—363. kurso ir 25- 1 kurso.
Garnį nzos pajiegas. Zapata mė- vasčių
ir
po pann'kint.j.s, bet karčiamų giau, negu Kanada turi gyvensvetimtauamerikonų
Lietuvių yra Il-me kurse 3 (1
viett u žeme aptiekus, kuriose
gino veržti Mcxiko miestą, kuri čių, esančių Mexikoj.
tojų.
TELŠIAI.
ir 2 vyru) ir I-me kurse
mergina
trokštanti galėjo tiek gėrimtj
gyne Carranzos kariumenė, bet
Prezidentas \\ ilsonas nusiuntė
Čia pradėjo sirginėti rauplėmis; 16
(4
valvyrai ir 12 merginų). Kaip
Wilkes-Barre. Pa. l)cl;iwarc tapo sumuštas. Kitoj miesto pu- Mexikos generolui Carranzai nogauti. kiek kas nori. Todėl
PASITRAUKIA NUO VIETOS
kitas ir mirė. Žmonės sako, buk
šiemet nemažai į-tojo Į
matome,
samair fludson anglių kasyklose šio- sėj tapo sumuštas taipgi mėgi- tą, kuri yra lygi beveik ultimastija legisliatura priėmė
LENKŲ ZWIĄZKO *
šiemet ir naujokų Telsiuosna
kursus
nantis
ne-1
kontrolėn
ir
lietuvių. Pirmame kurse
pamiestą veržti generolas tumui, reikalaudamas nuo jo apnynuaptiekas
je vietoje sustojo darbai. Apie
CENZORIUS.
l»et perkclsią šaukimą i lietuviai sudaro
sauksiu,
Gonzales
Garza.
imti. Sulyg tos valstijos ::a.ujtt
ir
Gar- .augojimo gyvasčių svetimtaučių.
maž-daug du trečZjipata
Lenkų 7. v. iązko Centrališkoji fj.ooo vyrų ir vaikų per tai neP»et kiek žinia teisinga,
Plunge.
za nužudė
ties ii, aptiekos vienam žmogui,
savo
dalių
\isų
klausytojų, jstoįu.-ių į
daug
Europos viešpatijos oficiališkai dar
kariautojų.
valdyba gavo pranešimą, jog re- teko darbo. Kasyklos sustabdysunku pasakyti.
kursus šiemet. Mat, iš 25 I-jo kuružmuštu yra revoliueijonie- užklausė Suvienytų \
kad ii vaistams, negali duoti dau
Tarp
ta neapribotam laikui.
dėl
alstiių.
ką
nuolatiniu
zignuoja,
užsipulAdomas iš Rojaus. so
rių generolas Iriarte. liet už tai jos m a r. o daryti ir ar jos apsauklausytojų yra 4 antramečiai,
giati, kaip 4 uncijas spirito, ir dinėjimų ir šmeižimų, Związko
r;.i t'k daktarui reikalaujant. Apkad šiemet tejstojo į kursus
pietinėse
CarranMcxiko
taip
Va.
mieste
valstijose
W.
Xe\v
River
gos
prieš
Hinton,
cenzorius A. Karabaš, bet valtų viešpatijų
z;i
kilo revoliucija. Vera Cruz ambasadas ir
tiekorius savu aptickoj negali tu
KRONYS.
21
ir
Trakų
Pocahontas
apskr.
klausytojas,
jų gi tarpe 16 liepavaldinius Tas
anglių kompanijos
dyba rezignacijos nepriėmė. Kasri ti
lkolioliatis daugiau, kaip \%
Netoli
J'ilkai.
tuviu.
l
miesteišnaikintas
porte
šiemet lietukad
Carranzos
tapo
iesa,
ištiko
Kronių
reiškia,
Amerika
įstojusių
nejeigu
/in, ar rezignacijos nepriėmimas kasyklose praeitą savaitę
lio 7 vilkai užpuolę buvo medinin- vių tarpe yra kokie 4—3 sulenkėję,
verti,
visti kitu aptiekoj esančiu
kanuolinis
laivas
vesti
didelė
nuo
tvarkos
pasirūpins
Mexi"Progrese."
j
expliozija, gimusi
gaprivers cenzorių pasilikti savo
Pražuvo prie to 3 įgulos žmorės; koj, tai kitos
mędcgu.
\
viešpatijos pradės ką A. Babianskj. Išpradžių jis šau- bet jie visgi prisipažį>.a esą lieCenzorius Związko or- ro užsidegimo. Expliozijos laiievoje.
Idaho
kiti
uždė vilkus, paskui gi Įšoko medin, tuviai ir moka šiaip-taip lietuvišx
tai
galutinai
Pasiliovė
Valstijoj
tapo išgelbėti.
daryti.
ganizacijoj iošia svarbią rolę, ku kasykloje buvo apie 176 dartvirtinta uždraudimas pardavinėkur ir išsėdėjo visą naktį, kolei kai. Pirmiaus gi j tuos kursus iš
bininkai.
Iš jųjų vos apie de- traukinių bėgiojimas tarp Mexik<>
svarbesnę negu prezidentas.
ti alkoholinius gėrimus nuo p.-air
miesto
\'era
ant rytojaus jo kiti žmonės nenu- lietuvių teįstodavo po 2—3 kasmet,
Cruz.
šinus išgelbėta.
i'/.iu-. ateinančiu metu.
Missisėmė.
taip kad lietuviai sudarydavo tik
NEKOKS SUMANYMAS.
,-ippi valstijoj uždrausta pardauždraudė
jį
Kadangi
Mich. Detroito fir-1
Detroit,
Rusijoj
kokią
dešimtą ar aštuntą dalį visų
111.
Illinois
valstiSpringfield,
inėti alkoholinius gėrimus kliuUKMERGE.
VILNIUS.
klausytojų. Dėl ko gi šiemet daujos legtsliaturoj senatorius 27 mos gavo karės medegtj užstc- pardavinėti degtinę, iš ko iždas
btj ir draugjiu rutnuose. I'tah oistrikto Albert Rostenkovvski
turėjo po 380 milionų rubliu kasuž 40 milionų doliarių.
Rinkliavos. Ukmergė? apskri- giau lietuvių bus į tuos kursus?
Įsteigta du nauju Draugipa- Itavimų
"als {ja uždraudė savo teritorijoj
inėtai, tai ten įvedama specialis jos Lietuviu
čio
davė senatan reikalavimą, kad
dvarininkai
mezliavomis surin- Ee kita ko, man rodos, bene panuo
nukentėjusiu
dirbti ii- pardavinėti alkoholinius
karės reikalams mokestis.
Už- karės
šelpti skyrių Yirbaliuje ko nukentėjusiems nuo karės 2369 dėjo čia kiek ir laikraščiai, kurie
Suvienytų Valstijų neukesai ne- H San Francisco, Cal. Atidadirbantis 1,600 rublių i metus tu- ir
gėrimus.
stoti lietuvius i tuos kursus
galėtų gauti laisnio laikymui biz- rymas tarptautiškos parodo.-; nieKaupi Akyje;
pašelpos
pa- rub. Tuos pinigus išsiuntę Varsa- ragino
rės mokėti 6 rublius, o uždirbankucm
ant
dar
darbu
skirta: Kaupiškio skyriui—500 r., vos Centraliniui Visuomenės komi- ir daugiau apie juos rašė, tokiu
neatsiliepė:
nio, kokiam reikia išpirkti laisti daugiau turės mokėti
didesnį Marijampolės—2,000 rub. Kun. tetui.
budu išplatino apie juos žinių.
Nors sumanymas nekoks, biĮ čia kaip nebuvo, taip nėra.
SUAREŠTAVO IR TEISMAN nis.
Uždirbanti 30,000 rubnuošimtį.
Neturintiems
darbo
todėl
nepabet
ir
Olšauskis
toki
randa
Tarp kita išguldoma čia ir liePATRAUKĖ.
Amerikoj
įgaliotas steigti skyrius
prilių turės mokėti 200 rublių. Kauno
tariama čia keliauti.
bet
reikia
tuvių kalba, jos lekcijų paskirta
vis-gi
gub.
abejoti,
Bo?ton, Mass. Čia tapo su- tarėjų,
ŠILALĖ, Ras. apskr.
Nuo mokesčio paliuosuotos šeiw«»
imtas ir teisman patrauktas vo- kad sumanymas tas butų priimir mūsų 2-kliasė net po 5 valandas j savaitę kiekDraugijos [steigtasai Vilniuje
Pajuto
karę
kareiviu, dalyvaujančių kakietis \Valtcr Horn, kuris va- tas.
Jeigu tokių jau principų ff East Liverpool, O. Sustrei- mynos
skyrius išrinko savo valdybon mokykla. Du mokytoju «rusas ir vienam kursui. Išguldo irgi, rodos,
ir
kavo
130
ir
rėj,
konduktoriu
mašinisperdengę 43 metus.
šiuos žmones: kun. d-rą A. Ma- lietuvis i pašaukta į karę, beliko žmogus, kaip reikiant, išmanąs sasariu 2 d. mėgino su dinamitu prisi'aikytų ir kituose kraštuose,
6'*
n
tu gatvintt karu East
ir
nemažai
Liverpool
amerikonams
ir
reiktų
liauskį, P. Dovidaitį, B. Žižytę, viena mokytoja rusė. Prieš piet vo dalyką. Lietuviai ligšiol graišgriauti tiltą prie Yameboro
|j Vokietijoj, ; Sch 1 c s.s\v igo pro- kun.
nes visuose dideliuose Traction Co.
nukentėti,
dinamito
60
iš
svaru
gabeno
J. Kraujalį, kun. Pr. Bie- mokina 1-sios kliasos 3 skyrius, o matikos mokinosi pagal Damijovincijoj pritruko kcrosino. Se; j
miestuose
netrūksta
Bostono Nevv Yorkan. Vi, toki Europos
naičio vadovėlį; žadama, jei bus
niau gyventojai galėjo savaitei liauskj, kun. d-r,'į M. Reinį, Leb- po piet 2-rą kliasą.
biznių.
amerikoniškų
dar laiko, mokintis ir sintakse-.
tas
bus
prasižengimą, jeigu
jam
nusipirkti vieną stikline, bet da- kauskienę, Biržanskiutę, K. DauV. Z b.
prirodyta, gresia jam bausme
S
\
L' 'ALK ĮJOS KARKS
bar kerosino nei žibinimui gauti norą. Kaupytę,
Vadoldaitę, Y.
NAUJA MILIONIERIAUS
$ 1,800 ir kalėjimas 18 mėnesių.
NUOSTOLIAI.
negali, jo visai neduoda nei už Kapką.
HENRY KENDALL THAW
|( Austrijos sostinėj Viennoj didelius pinigus.
Sausio 13 d. per Vilnių praA. Žmuidzinavičiui, antra karMARIJAMPOLE Suvalkų gub.
BYLA.
važiavo 63 Prūsų Lietuvos gy- tą bevažinėjant
sensaciją padarė gimęs nykŠtudėl Pastarąjį laiką pradėjo pirkti janukentėju^iuju
NORĖJO BAŽNYČIĄ
New York. Xe\v Yorko valsti- I kti, turinčiu vos
metrą augščio,
|| Ispanijoj, vario kasyklose ventojai, vežami, kaipo belaisviai. karo reikalais, teko aplankyti dar vų, kurių anksčiau kuone visai buIŠGRIAUTI.
ja, išgavusi milionierių Thavv, šeimynoj normališkas, sveikas Cabcla del
Buey, 86 mylios nuo Amžiaus jie daugiau 45 metu, jų šias Suvalkijos vietas ir patirti jų vo nustoję reikalauti. Kai-kurių
Nevv York.
f'ia mėginta iš- pabVgusj iš
bepročių prieglaudos \ atkas vyriškos lyties.
miesto Badager, atsitiko baisi ex- tarpe 20 senų moteriškių.
Gimęs,
nuostoliu dėl karės.
javų kainos pusėtinos. Už 3 į u
griauti Sv. Patriko katedros baž- nartu; Matea\va*i 1913 m. vėl ati- vaikas
svaturėjo
3^
kuri išgriovė kasyklas,
kiliogramo
Karei
kai-kurie
pliozija,
prasidėjus,
Rumbonių parap. Daujotiskės dus kviečių moka 4 rub., o arnyčią. tik tas nepasiseko. Poli- davė teismui nubausti už pabė- rumo. Atsitikimas tai
o jose
o ral
užberta,
nepaprasir
užmušta,
priešininkų
valstybių
pavaldiniai
Mažiukų mažažemiu kaimuose Ciau didesniųjų malimų ("Kalvarixijn suėmė vienį vyriškį su de- gimą. Byla jo prasidėjo pane- ta^ Xuū
vidurinių anižiy ya- :,6o) darbininkų; iš lauke bu- prašėsi priimti Rusijos pavaldi-j išardyta 6 sodybos; Sabališkių
ir
lvdkaiūUja'. i
i
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IŠ DARBO LAUKO.

—

t

Duselnykų-

--

L'o. už laužymą
Amerikos ueutraliskumo ir valdžii s prigaudir,ėjimą.
Jie kaltican

sudeginta:
ūkininkų so-

Karklynų—1. l'abelaisviais. Jos Įgaliotiniai, guber- imta daug pašaro, gyvulių, bulvių
natoriui leidus, gali lankytis be- ir kitos gėry!
Valsčiuje padalaisviu buvimo vietose ir teikti ryta nuostolių už 53 tuksi. rub.
jiems šiokią ar kitokią pagclbą. Balbieriškio valsčius nukentėjo
Draugijos įsteigėjai: F. Ratkevi- mažiau. Pirklio (žydo) ("atvli sučienė. E. Landsbergiene ir pris. deginta prie Xenu:ho inediių už
14 tukst. rublių. Ivonkiškio dvarui
advokatas J. Vileišis.
"f.ietuviu Draugijos nukeiv padaryta nuostolių už 6679 rub.
tėjusiems nuo karės šelpti"' Įsteig- Balbieriškio dvarui už 2560 rub.
ta nauji
ūkininkų labjau nukentėjo l'uskyriai Vištytyje. Paįstryje. Papylėje, Panevėžyje ir piuš. kuriam išnešta ar sunaikinLaukuvoje. Kybartų skyriui pašel- ta turto už 871 r. Visame valspos paskirta 3000 rub., skyrium čiuje padaryta nuostolių už 35
žmonėms—280 r. Nutarta kreiptis tukst. rub.
Igliaukos apielinkėje u šert a paper M. Yčą į Tatjanos komitetą
dėl pašelpos padididinimo ir į šaro. iškasta bulvių, paimta gyvuAmerikos lietuvius, pranešant aj>ie lių, išplėšta bičių ir 1.1. Miested r-jos veikimą ir nurodant reika lyje buvo žvalgų kova. Sunaikinti
lą šelpti tiek Didžiosios, tiek Ma- labai kasimai ir šiaip laukai: Igžosios Lietuvos nukentėjusius ir liškėlių, Margu vos, Slovtnčių. S:ikališkių ir kitų.
prašant atsiųsti pašelpos.
D r-jos adresas: Vilno, lllagoriunsRių parap. rekvizicijos paimta
24
b.
1.
nedaugiausia.
viešccnskaja,
M ikališkės valsčiuje
nukentėjo
Tatjanos komiteto skyrius,
nuo kareiviu Mikališkės dvaras ik
gavęs 36 tukst. rul»., paskirstė juos
17-!41 rub., Jiestrakio dvaras ir
tarp Vilniaus šelpimo įstaigų. Js
lietuviu draugijų gavo pašelpos 15 kaimas už 13137 rub.
Skriaudčiuosc sušerta žmonėms
tukst. rublių Lietuvių Draugija nudaug
pašaro ir paimta įvairios gėkentėjusiems šelpti; pagal Įsakymo
iš centro "Žiburėlio*' draugija, i rybės, vienok didelės bėdos nėra.
vietoje prašytųjų 2000 rub.. tegavo Veiveriuose stoka pašaro ir sek500 rub., bet skyrius nutarė kreip- lu.
Pažeriu parapijoje buvo dalinė
tis dėl padidinimo pašelpos i centrą. Pagaliaus po 1000 rub. paskir- rekvizicija. Nukentėjo nedaug,
ia kas mėnuo Vilniaus
dr-jai mai- Zapyškyje sudeginta Pypliu kaitinimo ir gydymo pagelbai teikti. mo 14 ūkininkų. Sugriamta nauAukštesnieji komercijos kur- jos (dar nepabaigtos) bažnyčios
sai. Pramonės ir prekybos veikė- bokštai, kurios nuostoliai siekia
ju tarpe kilęs yra sumanymas iš- 35,000 rub.
Garliavos miestelyje sugriauta
sirūpinti. kad Vilniuje butų įsteigbokštai ir stogas. Sienos
ti augštesnieji
komercijos kursai; bažnyčios
suskilusios
ligi pamatų.
mat, karei pasibaigus, to krašto
Bažnyčios nuostoliai 110 tukst. rub. Be
pramonė ir prekyba turės labjau
i-kilti, taigi, reikės to reikalo ži- to, nemažai nukentėjo Aglinskio
vaistinė, kurios nuostoliai siekiu
novų žmonių.
3000 rub.v klebonija ir t-tVisoje
Lenku legionai Vilniuje ža65 ūkininkų
parapijoje
sudeginta
dama taipgi greit įtaisyti biurą len-i
gyvenimai. Nuostolių išvis<> padakų legionams rengti.
ryta už 330 tukst. rublių.
Lietuva—Lenkija'. Vilniaus Tokių pat nuostolių prityrusi ir
gub., kaip rašo "V. Gaz.," surink- Augštoji Panemunė, kur
sudeginta
ta yra nukentėjusiems nuo karės 61
sodyba, sugriauta—39 nsmai.
Lenkijos gyventojams apie 50 tūk- Nuostolių padaryta išviso už -i 08
stančių rublių, tani skaičiuje 10 tuk>t. 500 rub.. neskaitant
sugatukst. davusi \ ilniaus dviejų dic( dintųjų laukų ir išgrobtojo turto.
nų rinkliava, 20 tuk.-t. Vilniaus Triobos
griaunamos ir dabar. Valgub. bažnyčių rinkliavos ir apie 20 sčiaus raštinė išskaičiusi
nuostolių
tukst. šiaip aukos, surinktos re- už 320
tukst. rub.

.»eišmananėiu> apie auklėju 1a tė- du\o panašu- pasikėsinimas, bet
Koks auklėjmas. toki ir niek.-ams taipgi savo mieriu? išvus.
vaisiai. Pernai ( hieagoj suareš- pildyti nepasisekė.
tuota 3,000 vaiku, o tame buvo
trečdalis
mergaičių, neturinčiu HAMBURGO LAIVŲ KOMV v. gerus darfUt>,
dar if> metu.
PANIJA TEISMAN
PATRAUKTA.
policija neareštuoja; skaitlius gi
Ncv/ York.
areštuotu vaiku vra pasibaisėti į
Suvienytų Valstinai didelis, nors areštuojama gal | jų valdžia patraukė atsakomybėn
vokokią dešimta dalis nepa at-io. us didžiausio.- vokiškos laiC l'i i

dvaro iškirsta miško už 10 tuksi,
rubliu. Sunaikinta kasiniais ir išmindžiota daug laukų.

1$ LIETUVOS.
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joj)

brangiau.

taip->>&t

ir

avinti,

h'A jų nedaug kūnas. S. Valakas, M. Maslauci/u vokiečiai sušė- ka-, k. Pociūnas, \\ Markūnas
ar
rustt
n-,
kai iumenė ii-pirko. ir J. Plcrokas.
Po 50c.: A. Mickus, P. MacJ daugely {c pasienio vietų nė sėk
teliko:

daug

džia dėlei darbo stokos.
tokiu dejavimų nesigirdi.

lai avi/H nebusią. Visai nereika- kevičius, \V. Pacittnas, V. <irigas,(
laujama miežių, todėl ūkininkai R. l.iškauckas, A. Bakučonis,
rengiasi juos gyvuliams šerti vie- }». Pavidis. I). Melnikas. K. Ša^ietio

toje

ar

dobilų kurių

kalicnč,

ma-

K.

Paknis,

1.

Vietos lietuviu moterįs pradeda
žymiau-dą vietą užima Šaute l*"e
Nesenai susitvėrė moterių
judėti.
geležinkelio kompanijos dirbtukurios
tikslu yra išgavimas
kuopa,
vė.

Augutis,

šieji kompanija neblogai

Perkamieji javai
I Danaudojami vietoje ir lik dalimis Kapočkis, |. Pivuvarctikas,
I. Meilui.
i a\ ižos)
superkami ^kariumenei. 'icvlinski. S. Kapočius,
1. I.oska, A. Kvielkauckas, \.
ir
kugyvuliai,
Pabrango taippat
rie perkami mėsai. Už sutaisyto* Purius. I;. karablik.>v, F. Loska,
I". Uaraiiauckas, P. Kadiclckas.
kiaulienos pudą kai-kutiose vietose
K. \ ritkuuas, I. Veitkunas. I.
mokama iki 8 rub. Krguočiai taip
kcpička. J. Jakjuinas, K. \ opat perkami daugiausiai mėsai,
vcrunas. J. l.aurukėnas, k. \ citįmonės ank-riatt, bijodami prūsų,
I. Siavinckas, I. Sakalis,
pigiai parduodavo gyvulius, o iv kuna.o,
\. Paukštis, A. Jaknunas, I. Yidalies ir dabar mažina gyvulių
i. Markūnas,
7.. Juknis,
>kaičiu. \ iena. ir pa*aro pradėjo lutis,
I. Pelrikas, P. karvelis, I. Martrukti; antra, karės baimė verčia
giai

sineša

lygių teisių moterims. Vasario 2<S

j šią vietą

.>ulyginimą.

vy-

rai

iabai džiaugdavosi ir gi'.davori, kad čia jie. būdami papiast.'is darbininkais, gauną tiek.

^ ^

(iirios

Gegulė.

kiek kitur esą tnokama ama.ninIŠ ROSELAND. ILL.'
kams. Darbo diena paprastai ašPasiuntė auką Lietuvos Gclb.
ionios valandos.
Dabar esan- Fonc'an.
Kovo 7 d. SLA. 139
tieji čia lietuviai visi yra amat- kp.. sulyg nutarimo,
padary :<» su11 ink; •:
vienas coach'ų (k< C*ui > sirinkime
vasario 14 <J.. turėjo
teplii loja*. o du yra medžio dar- cxtra
susirinkimą."Susirinkimo likbe itmatninkai.
Dienos uždarsiu buvo galutinas
sutvarkyin;
bis yra $4.50— S5.00. Žmonių čia
reikalų, surištų -u pinigais, kurie
iš
tai
darbo,
nealleidinėja
kaip
buvo surinkti laike vaKaro, kurisai
yra kitur.
Jeigu darbo mažai,
sausio 10 d. šiu metų. Svartai sutrumpina darbo valandas. Įvyko
biausi-. klausimas buvo tame. kur
+

tvarkys Suvalkų gub. gyvenimas, \. Puriu-, Y.
Stabuonis, S. IVrgyvuliai dar labjau pabrang-, nes lus, Š Buika, /..
Bulkenia, P. Eupat;- valstiečiai turės pirkti juos
Icika. I. Pavidis, M. Rutkaiu

kas,

reikalams.
Pasišalinus dėlei karės

at-

j darbininkus, ir darbi

d. kuopa buvo parengusi
prakalninkas čia gali šiek-tick ir subbas.
kuriosua kalbėtoju pakvietė
rinkti vargo dienai.
I'/darbiai
p. IVuseiką iš Hrooklvn, X. V.
yra geri.
Atvažiavusieji iš Kubuvo apie 300. Kalbėt
ropos, kiek teko pastebėti, dar- Žmonių
sveikino
dr ją ir kalbėjo u/,
jas
bą lengvai gauna. Vesenai atvair
vyrų
iš
moterių
Lietuvos
tei.-ių
žiavę

I'-. Dūkas, \. Leita, K.
ukininkus parduoti net tuos gy- kūnas,
sicvinckas, S. (iibavičius, 1'. iV
vulius, kurie anksčiau patiems burcška ir A. Alisauckas.
vo
reikalingi. Pavasarį, jei susiPo J5C.: 15. Mickus, \. Klimas,

>

j ieškoti.

Tarp vietinių dirbtuvių

vena.

žai pas ukininkus esama, ir kariu- A. I'ira.ųirtu", F. 111a, \. Mickemenė dabar už tuos pašarus bran- vičius, k. Ivanauckas, J. Minias,
k. Medeiša,
Tvoriionienė, S.
sumoka.

nki

IŠ

C'ia
Yra

ELIZABETHPORT, N. J.
Darbai.
Motery judėjimas
čia visokių dirbtuvių, kaip ir Darbai
pas mus truputį pasigerino
kitur, tiktai nėra degtinės nei a!uVisgi jie nėra taip pasigerinę, kad
oi).
Tos priežasties dėlei tur
galima butų patarti i čia važiuoti
but nei lietuviai čia neapsigydarbo

uv

i\. Sarpa, k. Masiuuas, J. Maciūnas, k. l ama. I". \ ilimas. I. Išal-

daugeliui
žydų perkupčių, dabar daugiau ir kus, 1. kapočius, S. Markūnas,
lietuvių ėmė javais ir gyvuliais j. ktii<šda, A. kazlauckas. \. Kapirkliauti.
unas, \. Kazinckas, A. šled/.u

Priegto, darbininkai, dirbantie;
prie geležinkelio kompanijos dar- siųsti pinigus: tautiškan Lictu\">
bų, turi tiesę naudotis uždyką (ielbėjimo, ar socialistiškan l.ic-

kompanijom geležinkeliu. Jei g.: tuvos Šelpimo Kondsn. Pirmutini4
iis, J. l'žuscnis, I. ('imbolas ir
PKTROGRADAS.
apsivedęs žmogus atvažiuoja j kuopos nutarimas, padarytas dar
Y. Scjonas.
'įa ir gauna darbą, tai toksai, prie'- minėtąjį vakarą, buvo tokInstituto
mechTechnologijos
\ 1-0 labo
$47.00.
padirbėję* kelias dienas, gauna sai. kad rengiamojo vakaro pelr.'.kt/s skyritt šiemet baigė d« lietuPinigai
pasiusta Pittstonan,
likietus savo šeimynai parsiga nas ir surinktos laike jo aukos eiviu: J. *iratirokas ir Biržiška; abuPa., Tarnui Paukščiui, Lietuvos
bent i.
tu p. T.
du dar turi apginti projektus.
Paukščiui, Lietuvos liei(.icil»Cjinu) Fondo iždininkui.
kam iš lietuviu tektų at- bėjimo Fondo ir ]xxlraug SLA. ižStudentai matematikai J. V'iSJeigu
B. Alisauckas, Sekr.
važiuoti Į šj miestą ir jie uorė u dininkui. .Įvjkus minėtam vakaniatiskas ir Jonunas imami kariuIS PHILADELPHIA, PA.
j
rasi
čia gyvenančius lietuviu.;, rui. pasirodė, kad
menin, abudu stoja karės mokyk
aukų yra S02.70.
tai
Mie-to
l;tElgeta
LAYJNG
SHIP
l.Ml/iE
užpuolikas.
EXPL0P1NG
£.
MtNfc
S.nETHOP
(&>
OF'COUNTERMNIHG
tc&ul pamena, kad lietuviai tame skaitliuje svetainėje aukų
Irjsna.
gyvena piet-rytinėje miesto da- buvo surinkta beveik SIS. o liPereitais metais baigęs mate- lyje I'<>rt kiehmond lietini- MiPOVANDENINIŲ
kolas Oleknavieius buvo elgetos
MINŲ
DĖJIMAS.
lyje tris bliokai nuo geležinkelio kusiųjų dali- susidarė iš kuopos
matikos l'akultatę I'. Treigys gavo
i. Povandeninės minos
sprogimas.
stoties prie Bronner st.. tarp aukos
u/pMolSki
užklupta-.
Jeigu
kaip
mokytojaus vietą "ant Uralo." Ir-gi
($25.00) ir vakaro pelno
c. Dalis laivo povandeninėms
minoms dėti.
hutu
Trečios
ir Ketvirtos gatvių. Lie1>uti
viužpultanijam
gulėjv
Susirinkime,
kurisai buvo po vapereitai s metais baigti matematikos
su
ritinukais rodo povandeniniu minu eiles.. Taš3. Linija
sai blogai.
tuviai gyvena pa greta trijuose
Dalykas buvo taip.
fakultatės kursinius kvotimus Orkarui.
vasario
14 d., vėl buvo
kuota
rodo
palinija
kelią, kuriuom laivas gali išvengti minu.
I Oleknaviėiau.- galanteriuiu <*;»ik
namuose po numeriais ]i^^ i'
lauskas gavo mokytojaus vietą '"ant
kelta- klausimas apie tai. kuriam
;u krautmę, prie Kiclimond
gat-317.
J K fondui siusti aukas, nors ta<.
Kaukazo."
Dar Liet. Labdarystės Drau
kaip
fondo ka.-ieriui Ši<lves, netoli Allegheny ave., atėjo socialistu
platina neteisingomis
Lietuvos
koresponaugščiau matėme, jau buvo iš•ieva pavargėlis ir pasiūlė krau- K;u,kui.
f.ijos reikaluose.
Atitaisymas. dencijomis. kurios sukiršina, ir suIŠ KENOSHA. WIS.
anksto nutarta, šiame susirinkiluvniukui. kad šisai pirktu i- joSurengtosios prakalbos pavyko "Lietuvos 'Maine numeryje bu- :rzina žmones
Nelaimė.
Scredos. kovo ^ d., me
darSkaity<iamie<i
vau
reikalą pradėjo socialistai, kurašęs Lietuvių Labdarystė dr- bininkų
Kuo- puikiausiai: aukų tapo surinkta
jo juosčiukių teverykams.
užtarytojais ir draugais, vakare atrado netikėtą mirtį čia rie. prie progos
laikomos
reikaluose.
met krautuvninkas atsakė, kad
bus
aukos
o.
Tos
jos
Tos
pasakytina, visai
vi
0
LabdaS/
pačios
jam
katalikų tikėjimo naikintojais ir lietiniams gerai žinomas lietu- mažai
IŠ WILKES BARRE. PA.
susirinkimus
kuopos
lani ii nereikia, tai atėjusiu, žaibo pa< vietini tam tikrai išrinktą rystės dr-jos reikaluose norėčiau 1 priešais,
niusų socialistai neuž- vis It. Mockus. Šakuma, jog ji- kė ir abelnai
Šis tas.
mažai beidomavo
Ateina šventa diena. greitumu išsitraukė peili i:
ir bus pasiustos stačiai dar ši-tą parašyti. Dalvka> tame.
kasicrių,
miršta. kad galima pasinaudoti iš sai ėję.- su viedreliu (blckine)
praĮ alatrs
Socialistas. Kuomet 1('13 m. L. L. 1).
Namie nuobodu būti. Sumanau !ėjo juoni badyti
kaip abelnai Susivienijimo, u*t> ir
Oleknavičią. i Lietuvą.
pirko katalikų "tam|sumo."
parsinešti. Jisai užėjęs ant
ka>
Jeigu
|
ir nueinu pas savo draugą,—-bet šisai besigindamas ir bc-i'aukkuopos reikalais. Taciaus šisai -unamą, tai kitos dr-jos aukavo ir netiki,
tegul užeina i vietinio so- Nortlnvestcrn geležinkelio bėgiu,
ir ten nubosta besėdint.
sirinkimas jiems ])arupo, ir jie i-skolino pinigus. Tuomet ir D. L.
Pakvie- ff'imii- pagelbos, Įspruko virtuIŠ SO. BOSTON. MASS.
kame
įuorr. tarpti ėjęs pasažiericialistų organo "Keleivio" kronu.
čiu draugą eiti pasivaikščiotu. vėn.
\ asario ^5 K. Vytauto dr-ja paaukavo $200 <
Didelės imtynės.
Lžpuolikas paskui ji.
)rganas šaukte šaukia apie kata- ni> traukinis. Mockus nepatėmi- naujo pakėlė nutartą ir. rod-. užIšfiit^n," j gatvę. Mane dranga-; Olcknavičius nuomininkė
(namo dieną slidžioje Mcclianies Build- ir paskolino $500 iki liepos 28 d., likiškus "prietarus," o
besiartinančio
j ęs
traukinio. baigtą reikalą. Kaip i- viso sociaorgano krolistu pasielgimo g,"Įima buvo mapai<vuvia užeiti pas jojo pažj•ta- r alis isiuiomuota svetimiems), tą ing'o svetainejc—vienoje didžiau- 1916 m.. L. I). V. dr-joje šeimi- ine
katalikui pasiūloma pirkti tu Traukinis pagavęs ir primušęs jįnia.
Aš sutinnku, ir štai kur
isk;i
didevisame
mieste—buvo
tu.
pastebėjus, pašaukė pagel- •iųjų
jie buvo iškalno susitarę ir
ninkauja socialistai. Nors iki 1016 prietarų pavidaie
ji-j
jį. Nelaimingasai, bevežant ii j
rąkatalikiškų
mane nuveda: tiesiog j
!)on
savo vyra.
To
lės
metu
buta
dar
su-irikiman
toli. bet L. L. D. gavo žančių.
imtynės tarp ristikų, pagarsmuklę.j
nc.-ilpatėjo su vienintėliu
maldaknygių ir t. pana-i ligonbutį, pasimirė. Velionis buAš tuomet užklausiu
draugo: į no vyro, ir jisai kaip bematant sėjusių visame pasaulyje. Išvi- laišką iš D. L. K. Vytauto dr- šių
vo
savo
ir
tikslu—pervaryti
buvo
senas
šio
nevedęs
nusprendidaiktų. Biznis, o ne idėja sto"Kokią .tamista, turi pažinti su | nuramino
valkatą-užpuoliką. so dalyvavo imtynėse 7 poros, jos. Laiške komisijos reikalauja- vi pirmoje
miesto gyventojas.
\ iešais lie- mą. K; daugi kuopos nariai apie 1
vietoje tiems, kurie
velši.i smuklininku?" Dranga* at '■ireiUii likosi pašaukta
policija, tarpe jtijų ir lietuvių pora: pp. ma, kad L. L. 1). atmokėtu 1). L. taip šaukia
reikalais nesirūpino.
Ve- nors pan;-aus nemanė, tai maapie
kitų parsidavimus tuvių
s,tko: "Jis geras žmogus, uedėl- kuri užpuoliką nugabeno
atkurisai
nesenai
I'.
Žilinskas,
lioni*
kalėjilikosi palaidotas be bažny-j žai nariu teatsilankė -usirinkiman,
K. Vytauto dr-jai $800.
Jeigu L. ir savo beidėjingumą. Neva bekovo<luniais leidžia i saliuną." i Pcr.n- nnii.
ir todėl socialistai turėjo
Philadelphietis. vyk •v Suvienytosna \ alstijosna ir L. 1). neduotų atsakymo iki vasa- dami su
kelių l»alkapitalistais, jie patįs iš- .inių apeigų mie-to kapinyne.
sylvamioje uedtidieniais saliunai
čia
daugiau
amerikonų
yra
tarp
-n
rio 18 d., tai, kaip laiške gnybia- lėto žengia
IŠ
Nariai,
i kur
y.
daugumą.
pamate
prie to, kad susikrauiuri buti uždanti).
Saliunas, Susitvėrė Liet. Teatrai. Muz. žinomas vardu kazoko J vau Mi- ma,
sociaii.-tai taiko, pakėlė balsą prieti sau smagų
teisman.
jinai
butų
patraukta
kuriu iuėjonie, piiuas žmonių.
turtelį, kiek nors to
chailoit, ir A. Kandrotas iš
IŠ CICERO, ILL.
oiali-tu pasielgimu. Kuopana -u
Tą laišką direktorių taryba ap- taip nekenčiamo ir keikiamo
Draugija "Milda." Vasario 21 d.
lietuviu.
Kandrotas
A.
Tarp jtijų daugelis
kapi-; Vakarai
Ap- !\ Dilio namuose buvo vietos Brooklyn, X. V.
svarstė ir nutarė
naudai.
talo.
pos
organizatorius,
knygyno
p. T. Žemaipasiųsti laišką
Ci-j
sidaiięs, palieku draugą ir išeinu
žinomas kaipo lietuvių risticero Lietuviu Draugija savo ne- tis. vienalietuviu susirinkimas dėlei sutvė- yra
D. L. K.' Vytauto dr-jai
Šiuomi
pačiai
atitaisau
seniausiųjų ir daugiaulauk. Hceidamas gatve, susitinklaidą "I.ietu-į
Kaip tiktai Ži- (ne
rimo 1 L Ali). "Milda." Nors bu- ku ėampijonas.
senai laikytame susirinkime
siai
su užklausimu, ko- vos"
9-tame
komisijai)
pa-idarbavusiuju
nu-j
ku kita draugą ir pareiname r jo'
kuopn- nanumeryje tilpusiojej
iinskr's atvažiavo, jisai užsimanė
vo
tarė .-u r engti vakarą kovo 14 ii. riu, kuris
priešu minėtos draudaug
mano
ir
kių
daug
nes
painus.
prisidėjo prie l<>.
pinigų reikalauja
"Polemikoje.' Buvo vartokaip.
Tenai, i nėjęs kambarin,
iš Kandroto lietuvių ris>u-i
i- vaidinimo kad
bet susirinki- paveržti
gystes
Programa.s
uždėjimui,
laiške
neaišku
dabartinio sajama
Kaulinaitis:
kad
kuopa
paniekė
dėlto,
reikalaupamatau toki regini: tris vvrai
turėjo huti J. veikalo
tiku oampijono diržą ir tuom
mai! visgi atėjo būrelis
"Saliamone Sapnas" ir, vo
žmonių,
Raulinaitis.
idant
LLD.
bujoiinio
morlaip-nio, nt-i-tojt> paja,
pn>i-tatę butelj, prie stalo susėdę j
išduotų 4
ir t ipo sutverta nauja Lietuviška tikslu viešai pakvietė Kandrotą
taip visokiu margumynu, k.iip tai: j aiškino susirinkimui, kad
.S. 1\Iockus,
i'* >veikina iena- kitą.
T-.
Pažvel-'
seki'.
kuopa
eiti >u juoin persiimti. Kandro- gečių, kurio jau nėra. 1- L. D.
Teatrališka Or-ja "Milda." šito.:
dekliamacijos ir 1.1, l>us prLgtoį isu turi padariusi tame reikalo
nieko nelaukiant liko patraukta
Ten ant kėdės sč'li
,U'*i kampan.
tas nuo pakvietimo neatsisakė, ir
į
dar ir prakalbos.
Vakaras nu-į aišku
draugijos tik-la- yra: a) lavintis
nutarimą, ir pabarė sooia'-jaunas vaikinas ir ka- žiu ką sau į
atsibuvo Bostone teisman. Kaip užsibaigs visas datarta rengti Jukr.iavbei lie- ristynės galop
bažnytiniame
giedojime
svetainėje.
į
kam
tu?,
kas
kalba. Paskui žitiriu ant žemės.!
IŠ
nežinia.
Nežiūrint
lykas—kol
jie, nesilankydami i suNors
laiku.
YONKERS, N. Y.
Pradžia 6:30 va!, vakare. \'isas|
tuviškame dainavime; b) orgf4- augščiaus pažymėtu
sirinkimuir nesirūpindami kuoViena-guli. butelį rankoj laikyda-! nizuoti
Žilinsko pakvietimas buvo tokios kokia bus bylos užbaiga, įdomu
Aukos.
Vasario ji c'.
vakaro pelnas ci> naujai jsteig
lietuvišką orkestrą; c)
tua-.
lai
mano
tūli
yra
žmonės
pos
čia
reikalai-,
kad
pamatyti,
pažistan.^s.
kaip
norį dabar nutarti
greičiaus butų tiki;s
prakalba.-, kuria- surengė
rinkti lietuviškus vakarus ir vai dvasios,
tojo knygyno nardai. Manoma,
(šiame
atsitikime
taKartą jj -nėjęs, pakalbinau laik dinti dorus
sutinOs
likimą
darbo,
laikas,
vaisių
prie kurio _iie
socialistai)
draugijos. Kalbėtojais i)u- kad cicericčiai. prielankiai iki ši"'
veikalus, ir d) pla- ncapribuotas imtynių
rasti parkaityti.
nieko
čiaus imtynių Vedėjas (manage- pranta aukavimą. Štai vi>ai pado- vo pp. Pruseika ir Jukelis. Kn!-!
Jo at>akyma.- tinti
nepri-idėię. Susirinkiniatarp Lticos lietuviu apšviernnę knygyną, ir Šj kartą neatl'Uvo: "Ar laikraštis duos duo-1
bedami
:is)
ic
miliutų.'
30
S500
jas
o
galop
reiaprubežiavo
priėjo
$200.
?\
prie -utarimo, kad
vanoja
paskolina,
aukų reikimą, ir u/.-! sakys savo malonioje pripjautoSi
tą ir lietuvišką literatūrą.
ną ?"
Ybu lietuviu druluoiiu pasirodei kalauja atgal $800. Negana to. suko aut esančių fondu, i ic. :ubutu
šauktas
c.\tra susirinkimas,
I<atiti- -usirinkimas tapo sušaukje jauuutėiiui knygynui.
Nedaliu aa visko aprašyti. 1 'averti tos garbės, ant kurios jie kad neišlaukę laiko
kurisai
ir
buvo
nonia,
kovo J dieną,
stengėsi pirmon vieton ištas vasari" _».S d. h vai. vakare,
reikalauja paKnygynas, kurio naudai šisai
sak \ -iu tiek, kail panašus j
Xei vienam iŠ jųjų! skolintųjų
stumti
t'ia
buvo
aug-į p. Saldžio
pretenduoja.
Liet.
bet
dar
reikalaui-Oupatvirtintas
socialistų
pirmutini*
pinigų,
Šelp.
j vakaras rengiama, jau yra 11110
-vetainėjo. 730 \\ bitsšėiaus apipieštąjj vaizdai yra čia
ja tų. kurie yra paaukauti. Jeigu dą ir perstatyti jijj \ i-uomvnis-Į šio kovo 1 d. atidarytas ir Nei- nutarimas, kuriuom pinigą' paboro -t. Šiame susirinkime liko- nepavyko paveikti antrojo Į
paprastu, ant kiekvieno žingsnio
skirta Lieiuvo- (lelbėjimo Fondui.
išrinkta sekanti draugijas vai- skirtąjį 30 miliutų laikotarpi. toks paskolos būdas išsiplatintų, ku, bepartyvišku. Kaip teko gir- kia.
Paprastomis dienomis, išiiž< inamii
Neatdiržo tai
apsireiškimu.
šv. Petro ir Povilo dr-ja iš skiriant
dėti,
>."ularima- nubalsuota 1-1 b: i>iį
ristikų
.Jetuvių
čampijono
Įdomu:
butų
subatas.
.šiądien
\
dovanoja,
i'.yba: pirmininku—Alfon>as ilknygynas yra
kreipia atydos nei i tai. kad lai-j
likimas tokiu budu likosi nenu- o
savo iždo paaukavo naudai nu(\
nori
prieš
nuo
atgal
atdaras
iki
rytoj
jau
10
vai.
čin-kas,
vak.
padovanotų
7
jo pagelbininkit—Leonas
kai blogi ir kad sunkiai uždirbtil
Tš to menama, kad abu
nuo karės
kentėjusių
Prie
šio- progos vertėtu pažyir
Mlis, protokolu ir fiti. sekr.— prestas.
bubatomis
Lietuvoje
atdaras
nuo!
L.
pinigų
knygynas
reikalauja priedo. D.
neskaitlingi skatikai dabar yra | \dor.ias
šiuodu lietuviu drutuoliu turės
o šv. Jono
$25,
kad
mėti,
dr-ja
paaukavo
socialistai -avo .spaudoiki
K.
io
Mackevicia.
valandai
])ielu
vakare.
kuVytauto
jo
pagelbi- dar
dr-jos komisijoje,
į
Pilv;citis. i
y tin brangus.
kartą persiimti ir nuspręsti ri
$10. Aukų prakalbose surinkta Ncdirldieniais
ninki; •Franvi.ška. Stanislavieiuvarė
už tai, kad pinije
atL. L. Dr-jai tą reiagitaciją
prisiuntė
knygynas yra
lietu-- iu ristikų čampijonystės li$.21.>5.
Surinktieji
daras
10 vai.
pinigai
tokiu
m j u fondui, ir vis: i nunuo
!<ė, kasierium— \ntanas D/.vonpaiki
10
vai.
gai
j
ryto
vienas
kalavimą,
yra p. (legt'žis,
IŠ PAINSDALE. MICH.
;
nors jos ir neLiet. Šop. F011-! vakaro.
kus. kasos globėjais—Jonas Ma- imą. Imtynėse,
"Keleivio" stulpą. Cia pat vietoje siųsta socialistų
Knygyno prižiūrėtojai, kakai apkalbėjo poną tomaiti. JiGausi auka.
\ ietos lietuviai
buvo
matėsi
lan per to fondo iždininką
galutinai išrištos,
i-i- ir Atiitla Ručinskaitė.
p. kurie yra kiekvienai dienai iš sai buvo perstatytas tartum koksai
ir
kiti:s
Tarp
"Keleivio"
yra
stulpas, Šidlauską.
pilnai parodė, kad jie pinai su
šiek-tiek Žilinsko viršus. PabaiJauniklis.; Knygyno Draugijos paskirti, ung- tai žjuogits Ir- mionv «;iiu. tr; .k
vionykšoių lietuvių senai buvo
advokatas 15apranta tą baisų nelaimės verpetą,
Kandrotai matomai jau sun- lietuvių socialistui
goje
ščiaus pažymėtomis valandomi- Miiadari-., kurisai klausosi,
t>kia dr-ja. kurioje bureikalinga
gočius. Visas D. L. K. Vytauto
k:; kili
kuriu ir Lietuva likosi Įtraukta,
lai buvo laikytis.
Tani, rasi,
tu s;:vienytos spėkos ir galima
i)uva knygyne, ir norintieji gali
ir pankui tą kaitoją.->. fui
komitetas
iš
susideda
sopasakys.
lie supranta, kad brolis turi geldr-jos
kiek buvo kaltas ir petys, kuri
IŠ TOPEKA. KANS.
gauti pas juos knygų iš knygyno labai neteisingas ir neužtarnautabutų savitarpinėje meilėje, kaip
Socialistai
bėti brolj.
viešpatauja Lietuviai. Darbai,
Tą susipratimą jie
Kandrotas gan smarkiai užsiga- cialistų.
šisai
tikri tėvynainiai, dirbti pažangos
mies-j pasiskaityti. Už skaitymą, pat užsipuolime s. Vietos lietuviai seprirodo savo anka, paskirta nuŽilinsko imtynes sporto mė- Šiądien Vytauto, dr-joje, kurios iž- telis
vo.
ir -avo broliu labui.
lietuviams,
visai' knygyne arba namon parsinešus, nai žino
rods,
yra
]>. Žemaitį. kaipo \ eik ii
kentėjusiems nuo karės Lietuvovadina labai gražiomis ir do pinigus sudėjo tautininkai su nepažįstama?.
Bent laikraščiuo-į nieko neimama. Iš nešančių knyT.iiikėtina naujai draugijai ge- gėjai
ir sąžiningą lietuvi, kurisai \i-uo
katalikais. Bepigu valdyti, kuomet
je. Nedidelė čia lietuviu
vikriomis.
se nieko
Apie pat j Žilinską,
apie jjjj negirdėt. Tei- gas namon reikalaujama vien.
riausio pasisekimo ir kiek vienam
Į
niet aukavo savo Iriusą vie-irunija, ir todėl šimtu ir tūkstanbuvo atsiliepiama, pinigų yra sudėta. Turbut niekur sybę
si.kant, nėra kam nei gar- kad jie paliktų ]»a- prižiūrėtoją
vietos lietuviui prisirašyti prie kaipo ristiką,
reikalam-. Vietinė kuopa yra L
čių doliariu negalima buvo tikč
kad jisai .imasi labai džentel- taip nesikarščiuoja niusit socialis- sintis. j;es
lietuvių visai maža- knygos vertės kauciją. Knygy
Motinos Sunus.
»i> nurinkti iš kelių lietuviu dar- jos.
bai daug ką kalta p. Žemaičiui u.
meniškai, be to šiurkštumo ir tai. kaip So. Bostone. Ypatingai būrelis.
Lietuviai pradėjo čia nas randasi krautuvėje prie
151'6 CAMBRDIGE, MASS.
bininkių kurie čia gyvena.
Het
kurisai
žiaurumo,
pastebiama nuo to laiko, kuomet kasierius apsigyventi tik 1910 metais. Jau tos gatvės, tarp 48tli Ot. ir 49tii dabartini geni savo stovį. J vigu tu
vietos žmonės dėjo savo centą saBendrai surengtos prakalbos. abeh'ai
j žemaičio triūsas, mažai abejom
Kaz.
likosi
Šidlauskas
prašalintas buvo susispietęs šioks-tok s bū- Mtarp Amerikos risiiku.
Knygyne iki šiolei yra jau Į p.
vo
br<»lių šelpimui nuoširdžiai. Va-ario 28 d. buvo surengtos /iii; ^kas iki šiolei pasirodė la- iš LLD. kasierystės. Visokiais bu- relis:
apie 15. ;)abar liko tik tris apie 200 knygų, kurias teikėr-i tebėra, kad kuopa taip nebujotu
Paėmus omenių \ietos lietuvių prakalbos rtipesviu visti vietos 1 ai
kad dabar jinai bujoja. 1'«»laimingu ristiku: iš 50 im- dais bandoma atkeršyti už tai LLD. šeimynos; nevedėlių nėra nei -uaukauti prielankus
knygyno' kaip
r.kaiilių, negalima sakyti, kad draugijų, išėmus vieną tiktai Lie- tynių. kurias jisai turėjo gruo- Tačiaus mušu žmonės jau aiškiai vieno.
kurie užsimano r: :yti i
nams,
čia
lietuviai gy- idėjai žmonės. Knygyno nauda
Esantieji
auka butų maža.
ir
Kerniaus seka tuvos
Sunų
Dukterų džio sausio ir vasario mėnesiuo- mato socialistų darbus ir jų vai- vena pasiturinčiai.
Visi apsi- viet's lietuviams neabejotina, ir laikraščius apie asmenis, reikėt t,
aukavusiųjų surašas:
draugija.
Šioj i draugija, kaip c, ji.-ai pralaimėjo tiktai dvejas, sius ir ant kiek jiems rupi dar- ,nri-.o namus, kurių vertė išviso todėl tikimasi, kad ekvriečiai sa- geriau apsižiurėt' p:t iau, negi'
Po $1.00: I. Mankauekas.
J. spėjama, atsisakė nuo prisidėji- ir tas pačias gruodžio mėne- bininkų gerovė bei artimo meilė. siekia arti $8.000.
vo atsilankymu j
rengiamąjį va žeminti užsitarnavusių mušu »i,u<
r,i»nis, B. Purius. A. $niras, A. mo prie bendro darbo todėl, kad
syje. kuomet jisai prie ameriko- Jiems rupi biznis, tamsesnių žmoLaikraščiuose tenka skaityti, karą parodys reikalo supratimą meiles darbininku vardus.
Gibavičius. J. Meilus, \V. Taras-: laukos -buvo renkamos nukentėjuniškojo budo ristis dar nebuvo nių išnaudojimas. Jiems nerupi kaip rytinių valstijų ir dideliu ir priejautą jam.
J. A.
kevičius, \. Taranda, K. Tvar- Įsiems-;iuo karės ir nesiunciamos pripratęs,
:
Žiūrėtojas, kultura, apsvieta. "Apšvietę" jiei miestų lietuviai dažnai nustskuul
—
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NUO REDAKCIJOS
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai turi buti pažymėti autoriaus parašu ir adresu.
Pas i ra*. utieji pseudonimais turi paduoti. Redakcijos ž\aiai, ir savo tikrąjį vardą.

Redakcija pasllekp. sau teisę atsiūti
tiaraua Jai rankraščius trumpinti ir
taisyti.
Netinkamns laikraščiui rankraščius

Redakcija, pareikalauta, grąžina

auto

riul

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

:i I»:; t u visiems bendru
tribi'iialu,
i 111ti. kiek
Amerikos lic-

LIETUVIAI!

galint.

tuviu

IR

i/.uotos

opinijos rci
Aukas siuskite
kėja ir viešojo mušu gyvenini* !
išrašykite vardu T.
tvarkytoja, tai dabartiniems or120 Grand
Sirvydui,
ganizatoriams reikėjo griebti- už
sumai

REMKITE

LIETUVOS
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GELBĖJIMO

AUTONOMIJOS FONDĄ.i

skyrius

,t

šiokiu budu: Money Orderius, Čekius ir t.t.
Paukščio. Pittstcn, Pa., ir'pasiųskite J. O.
st., Brooklyn, N. Y.

d

.\vs

<ln iiihliit.

Tatjanos komiteto
nukentėjusiems po

i v i-a i.
vaite.-.

Vokiečiai buvo čia

Šeimynų

7

sa-' tinis streikas

I- c i p a 1 i 11
g i o apielinkCjc sudegė Citnaniunų sodžius, yra 10
šeimynų apiplėštu.
darbo iš kito galo i> pat praDaugiausia nukentėjusi L i š- mdeginta, Vaišvilai,
ir 1 »u« 1 it^, kuriai- gerosios pusės rie pasaulio
(indeliai,
supratime yra daugdžių. j tai buvo pačioje "Lietuhutu tobulinamos ir blogosios ina/ vienodi, bendri, sueina krū- k e v o s apielinkė. Sudeginta 147 t'žbulis, ( iklainiškiai,
Kglupis,
ištiktai
voje' nurodyta, kaip
sodybos: Kineliu sodžiuje
naikinamos. Ar'gali žmogus at- von ir bendrai dirba.
Mėšlinė, Antslatikis, Stolaukis,
Susidaro
\ilo cikštėu sumanymas. Tačiaus
(jai liūnų
tiuo
to visko, ką
Janopolėje 4S ; ,į<j l župis, Iludviečiai. iš dvarų: Paj i>ai partija. Tai yra na'turalis, privisu nurodymų nepaisyta, ir I ė- išakyti
belninkai
ir kiti. Prūsams atėjus,
nau.t -venini
esant?
Ar | gimtas dalykas, ir
teisingu
jevonys visai sunaikintas). Vaišjojo męs j<*»kiit
vyni
spėjimas, kad i> viso re i
buvę daug baimėm žmonėms, vilai, Stankelis,
gali
išsižadėti
nes bildu
žmogus
savęs,
kalo gali išeiti "fiasko" (nepasiKonstancija, l'žneišvengsime.
liet paskui ..i sipratę. \ ki*-či;«.i
i-avo
I.iubiškiai.
itpis-.
pasaulėžvalgos
("ia vi.-ą mėnesį
išsižadėjimas
Partijos yra naudingos. Jos
sekimas), nuim rodo-i, jau bene
patary šalintis kovos, kitus pr" iaivo vokiečių
yra
įvairina
išsižadėjimas
savęs?
lialop,
gyvenimą, padaro jiji supozicijos, ir pirišsipildė Be abiejų kitų sriovių
ėmę i savo apkasus.
n :eji mūšiai
išsižadėtu
savo nuo- (tėtinesniu,
jeigu
jisai
prasidėjo rugpjuči
gilesniu, platesniu.
pr:" irimo, dešinieji negali sitLiškevos ,^y entojai nemėg-lą 30—31 d
monių, ką turi ji<ai j uju vieton? Partijų Įvairumas skatina prie
•c ."rti Tautos
Antslaukyje ir PajeTarybom, arba, tei- \r
K.i vonyje.
priimti -vetimas nuomones, veiklumo. I»e partijų gyvenimas pasakoties savo nelaimių.
-ingiau sakant, Amerikos lietu-

Čia, girdi. sakysiu ponui.
\ i s t y t y j e vokiečiai
Jau
vienodas, uejdomu>, nepapo 3
kelis kartus čia važinėjo visokiu, savaičių savo
teisybės
buvimo,
išeidami
žangus.
išsižadėjimu
turi
kalbėti
tiktai
[lietuviai
teisę
iš miestelio,
Tar\ba" iškaukė visoje \ineriko>
ir svetimu, to žmogaus nuomosudegino apie 60
blogumas su partijomis pas komitetų ponu. važinėjo, klau.-i
savo
bet jokiu bud u ne visų lie
o
lietuviu spaudoje tokiu arba kinieko
nene
.įėjo,
bet-gi
lig-iol
mus
klaidingu,
triobų ir apdaužė bažnyčią.
pažiurti priėmimą,
yra tame, kad dažnai kovo\ iii,
vardu. "Tėvynė?" p'.siuiydavė.
tokiu atsiliepimų apie ją. (Skilai reikštu, kad štai aš, Antanas
jama ne už principus, kurie sū: la?
atšaukti dabartinis "taryriant dešiniuosius, kurie t;i "taj:r 1 iozas. skaito savo nuomones dant
Druskiniu k u pašelpos orl o-" nutarimus ir pastatyti visą
partijų pamatu, bet, taip
tei-i: gomi-. o jojo
lenko klebono Vakirybą" sutvėrė, ir dešiniąją spau
už
ganizacija
sakant,
tuščius
klaidingomis.
vėjus, nukrypdarbą i tikras .ir tvirtas vėžes, bet \
leuck a> išsižadu savųjų ir šlama i asmeniškumus, kerštavi- i.os rankose.
(jardino miestas
<ią, n irk s dabartinei "Tauto-, i a- mums rodo>i
labai išmintingu ir
Kuomet aš pradedu
I'raeitame
caras
anas, klaidingas, mtomo- mus
rub.,
rybai" nepritaria.
paskyrė
Į>riiti;u
5,000
3,030
mąstyti apie
grynai asmeniško pobūdžio.
sektinu. Jeigu dabartinieji i au"Lietuvoo
nes.
\r tai galima? Ar tikintis iJažnai
klebonas
r>r.- unijas ir kovą -visuomet inan
rublių,
numeryje buvo pa- to- i'an bos"
paskirstė
nelabai
priprisileidžiama
skaiorganizatoriai
duotos 11 ik »m< >11 č***. kurias «lit visimena Petro Rimšos
Tas yra šelpi's. Didelio skurdo nėra.
tosi -u faktai-, ->u sveiku protu, /niovus, nepersi tikrines. gali vir- kulturingu kovos Iniclu.
piešinys
durinėsės sriovės laikraščiai išsi i laisvamaniu, arba laisvamanis
K :i 111 y ė i o s
Vogti, b' i ne part jos.
tai ie pamatė, kad jųjų pradėtaparapijoje ( Tra- '"Gana to jungo." T en arklys, apreiškė apie tą "Tautos Tarybą.'
tikinčiu:
Ar
be
gali
socialistas,
kų
apskr.)
sudegintas \ ieciuuų imtas kvaitulio, šoka "išsiliuosai <!. rbas \ ra
ir
"Tautos

Tarybai" uepritariatr.a.
susitvėrusioj i "Tautos

viu

tarybos,

kadangi

kurias

Amerikos

l ai

j i -a i t-kaito klaidingomis?

nepasisekęs
gilaus persitikrinimo, atmesti saNaujas laikraštis. "\ ienybėje
išnaujo
pradėti v o
nuomonės savo pamate sutiko ir
ii> priimti tokias, Lietuvninku"
paž\algas
Į
\ isą
pranešama
apie
darbą, jeigu norima prieiti kurias
"Tautos Tarybą" dabartinėje joį
-kaitė griežtai klai- naują laikraštį, kurio
jisai
nors
pirmasai
prie
kokių
geresnių
paseksios išvaizdoje nepripažįsta vydingomis? Ar gali juodas virsti numeris išėjęs Kygoje. Naujasai
mių.
kusiu paties sumanymo įkūniji1 baltą, ar balta- i juodą be tam laikraštis e-ą>
pilnas paveikslu
!i<i siou i "Tautos l'arybos" or
Vėliaus
mu.
tikros priežasties?
pasirodv musų
bet
ir taip pasiapie
karę,
esą
gani/.itoiv,i mažai ką atbojo j
Ne. negali.'
Žmonės Įvairiai skaitymo.
spaudoje balsai taipogi sako, kad
laikraščio
Naujojo
Uiti
iššalies pasakė. Net;i,. ką
mato pasauli, (vairiai ji
dabartinėji Tautos Taryba" yra žiūrėdami
supranta vardas esąs "Mušu Amžius."
nieko, jie varėsi tuom
ir jv«-iriai vertina. Žmon*:s, kunevykusi.
kebu, kuri-ai jiems iš pačiu pra"Tėvynė šiaip atsiliepia apie džit;
pasirodė tinkamu. Dabar,
dabartiniąją "tarybą" ir josios orapsireiškus kitų srovių atsine- I
ganizatorių-. :
simui j j u j ij darbą, jie, rods. tunuo
\ iešoji
rėtų sustoti.
opinija,
Jei T. Tarylios organizatoriams, kaip netobula
Lietiniu
Komitetas
jinai nebūtų pas
Draugijos
pina Jei kurs padegėlis kreipiabutų rūpėję sudaryti tikrai l>c- Amerikos
lietuvius, v isgi« yra jic- Dėl K arės N'ukentėjusiems Šelpti si Į gminą, lai maža
party viską \tncr. lietuvių cenką lepeša.
su
kuiia dešiniems privalu |asiuntė keletą savo atstovu Į 'Kas
trą. tai jie ir įsteigamąjin susi- ga.
ka.l, girdi, ta\<> triobos surinkiman hutu pakvietę tas m u su l»u t'j skaitytis.
l'atai, iš sitsi- j tas Lietuvos vietas, kurios nu- degintos! Gyveni
pas kaimynu,
organizacija*, kuria- jie kviečia dariusiiiių dalykų stovio y:\> !u 1 kentėjo nuo karės laike ]>irmu- tai ir gyvenk. Vis
prašiaip-taip
1
daba t
kada jau net jstatymus,
'.šėjiiuU: i) dabartinei įstaigai at- iinio vokiečių įsigrudimo Lietu- misi ir hadu nemirsi.
surašė.
Tai vienas dalykas.
Kai-kurie tu atstovu atliA 1 y t ii į e (.Suv.
Antra patįs tie organizatoriai! sisakyti nuo tautos tarybos var- von.
,gulO, -nidcdo ir ją prisipažinti vien tuom,
atstovavo didžiąsias ("Dr.") or-|
lko savo užduoti ir, apvažinėję gnrla 40 ūkininkų; Manciun 1,
ganizacijas: \ yčius, Blaivinin- kuom ji istikt ui u yra, taigi vien jiems paskirtas vietas, pranešė Kurnėnai ir kiti sodžiai.
šelptą-*
Ir ciešinėsės srioves.
kus, Federaciją ir SI. R K A.
klerikalų, cen- apie lai, ką jie tose vietose pri- T?, t j anos komiteto
skyrius, bet,
jie savo protokole pabriežia, kad tru; arba 2) sulyg "Tėvynės" -yrė. šeiniaus paduodame dviekol-kas, labai šykščiai. 1\ Žmuij Tautos Tarybą rinks savo atpatarimo, pradėti visą darbą iš- jų at.-tuVŲ-, dailininko A. Žmui- dzinavičiui teko
stovus
"didžiosios
čia įsteigti lielegališkos
Amerikos lietuvių i.-uo- dzinavičiaus ir p. Pr. Penkaičio;
Amerikos lietuvių organizacijos, :iaujo.
tuvių draugijos skyrius.
turinčio*
teisę steigti kuopas .•fenė, męs neabejojame. neleis tyrinėjimo pasekmes, kaip j«
S 1 a b a d o j e
ir-gi panašus kaSuv. Am, Valstijose..."
Lcga- mažam bureliui žmonių kalbėti pranešta "Vaire" ir "Liet. 7A- rės
ei'uių
paveikslas.
'
liškdmis organizacijomis, turin- josios vardu, neturint
Sudeginta
įgaliojimo. niosc."
kelios
čiomis teisę steigti kuopas Suv.
dešimtūkininkų, dangTodėl, jeigu dabartinieji organiI'-;.?, A. /Žmuidzinavičius važi- stosi
pas kaimynus.
VaJ.stijose, męs rokuotume tas zatoriai
Bažnyčia
užsikirstu atkak- nėjo isdalies Suvalkų, išdalies
organizacijas, kurių čarteriai yra lurpi: ir. visgi
Dabar gminos viršisugriauta.
nežiūrėdami plačios vi- Vilniaus gubernijoje.
L>evažine- ninkai
jregistrnoti Suv. Valstijose, pablankais rašinėja žmones,
gal tų valstijų įstatymus. Tokio- suomenės nuomonės, pradėtų kal- (iamas tose vietose, jisai įsteigė k i o k kas
nukentėjęs, siūlą grudų
mis teisėmis, kiek męs žinome, bėti ir daryti viską
visų vardu, Draugijos skyrius septyniose vie- ta
sąlyga, kad paskui po karės
naudojasi tiktai trįs organizaci- tai pasipriešinimas, kurisai kiltu tose. Bevažinėdamas
po jam pa- atsilygintų tie, kurie ims. I
kijos: SLA., TMD. ir f.SS. Sulyg tarp Amerikos
-kirtasias \ietas, p. Žmuidzina- inkai
lietuvių
prieš
pa4-ių
organizacijų
(išskyrus našu
bijo
rašytis ir nenori imti.-*
pasielgimą, reikalinga bus vičius buvo sugrįžęs Vilniun. -koios,
SLRKA.), kurios organizuoja T.
važinėja padegėliais j kai•Tarvbą, nieko aiškaus nežinome: -kaityti tiktai valymu to, kas ♦ i n telpa tai. ką jisai prityrė iki mynus, o šie duoda
jiems dykai
bent neturėjome progos matyti buvo dabartininjų organizatorių savo
Vilsugrįžimo Vilniun.
ir drabužių.
grudų
kad
jų organuose pranešimų,
jos pasėta. Sk- žodžiai nėra grūmo- niau i
gubernijoje jisai važinėjo Ci 1
butų, musų supratimu, legališkos. jimu
taip-pat įsisteigė lietuvių
kaip, rasi. vienas-kit.is no- Trakų paviete; Suvalkijoje—SeiKaslink-gi SLkK A. ta organi- rės
draugijos
skyrius. Žadėjo daug
juo* išaiškinti. Tai via ; er nų ir Kalvarijos pavietuose.
zacija yra' visiškai nelegališka,
padėti
simpatingas
dvarininkas
net >to\i aut lt»ki'.» kelio, kuris sergėjimas, kurio sveikas protas
štai kaip išrodė tos Suvalkireformatas Petras Stebuta,
vra griežtai priešingas šios šalies; liepia
kurį
paklausyti.
jos dalis p<> pirmam vokiečių Įsi- maža tekliudė
karės nelaimės.
įstatymams. Taigi atrodo gana
veržimui Suvalkijon:
juokinga, kad nelegališkų organiSeirijuose, kaip ir daugeAr partijos yra kenksmingos?
S i m u e ūkininkai buvę turzacijų atstovai ėmėsi tverti svarlyje
kitų Lietuvos miestelių, mūbią lietuvių įstaigą, nepakvietę Mes, lietuviai, nežiūrint to, kad tingi, bet dabar labai nukamuoti
sų
nėra, todėl sunku
inteligentų
darbo
Vie
prie to
legališkasias.
esame dideli peštukai,
visgi, rods, karės. Pašelpa jiems būtinai rei- buvo steigti
to
draugijos
jie
primeta
joms
skyrius ii
toje
savo; norime ir taikos,
f'eštynės ma- kalinga. \ i i susirūpinę tikiu: neĮsteigė. tik
nutarimus ir—"bvt po seniu!"
Markelis
kunigas
tomai nusibosta, l odė!, gerai pa- ateis pavasaris, n sėklų nėra.
istoi ) draugijos nariu.
Męs prisibijome, kad iš tos T.
Didžiausia viltis. tai geri kaiTarybos išeis toks pats "fiasko," s i pešt; ir vienas kitam gerai antSeirijuose buvo vokiečiai, kokok- išėjo ir iš kitu bandymų ausius apdaužę—nors ir liežu- mynai. iš kurių laukia ir tikisi
vėsi ties (iervėnų sodžiumi. Susrioves.
(musų seimuose) vienyti
viu ar plunksna,
pradedamo, užuojautos.
Kaip Simne, taip degintos 4 ūkininkų triobos,
Gal buti dar ir dabar galima pri7
šaukti prie susitarimo, taikos ir kitose Suvalkų gubernijos gmiūkiai labai sunaikinti. Tuo tareiti prie to susivenijimo. SiūlyBe abejonės, tai yra nose esą Įsisteigę' Kunigaikštytes
tume—nors nelabai tetikime, kad vienybės.
pu !'.ukentėję žmonės gavę iš Sui niu.su pasiutijmą atsižvelgtu da- -era
putybė, geresnė, neg jei- Tatjanos komiteto skyrių, ku- valkų Tat. komiteto
skyriaus pabartiniai Tautom Tarybos tvt-rc- gu visuomet peštumė.si ir vis liuose
pirmininkauja dažniausia šei pos rugiais po pūdą.
jai,—šitokį plianą: i) atšaukti daugiau norėtume peštynių, (ie- [klebonai, o komiteto nariais esą
įvairioje formoje,

bet

abi

kar

reikia vi»ai

Kiek Lietuves kampeliai nukentėjo

kares.

\

»s

(

—

\

pirmosios Tautos Tarybos pir- ri
norai,—o'-jų. be abejonės,
mojo suvažiavimo nutarimus; 2) šaukimuose
prie vienybės,
sušaukti suvažiavimą atstovų tų

—

organizacijų, kurios vra legalisjau dabar kviečiamos prie
T. Tarybos; 3) visiems isvieno
sudaryti Tautos Tarybai pamatą.

kos ir

Tiktai tokiu bud u galima butų
uita rimo ir bendro
darbo.

prieiti prie

1

■Vidurinėj;

sriovė

dabartiniąją

"Tautos

vienbalsiai,

Tarybą" atmeta kaipo visuotiną Amerikos
lietuvių įstaigą, nepripažįsta jos pasmerkimas. Kvietimuose prie
tokia. Kai-kur jąją net ir pašievienybės dažniausiai <^nli noras,
T>ia.
kad partijom ir partyviškumas viSocialistai irgi yra priešit.^i siškai išnyktų i>
lietuvių tarpo
šiai vadinamajai tarybai.
Kai- ir lietuviai susivienytų vienatį
kurio j ii jų laikraščiai tą "tarjkj" broliškan uurin, kuriame
jokių
ean aštriai pajuokia.
o jokių
skirtumų nebūtų. VadiTokiu budu naujai
sutvertoji nasi, vienybės i deja yra skaitoma
nesutiko
(rganizacija
pritarimo 4iie/.ta: priešinga partijoms. Iš
niekur, išskiriant siauruti deši- vienybėje gyvenančios tautos tarniųjų būreli. Priežastis tani ne- tum reikalaujama, kad jąją supritarimui buvo ''Lietuvoje" ir dedančios' dalis atsisakytų nuo
kituose
laikraščiuose
užtekti- -a\<> ypatybių ir visos susilietų
nai
pilnai ir plačiai išdėsty- vienon masėn.
tos.
Iš t<> visko, kas apie suToksai
vienybės supratimas
sitvčrtisiąjn "Tautos Taryba' bu- yra visiškai klaidingas. Patarvo
r;'šj ta. tvėrėjai galėjo pama- lė sako: 'Genys margas, svietas
tyti. kad sumanymo nepasiseki- dar margesnis."
Kiekvienas
mas paeina
ien dėlei jų
pačių, žmogus turi savą supratimą apie
tvėrėjų, kaltes. Jeigu ištikrųjų pa-aulj, savas pažiūras, savaip
buvo noras sutverti
įstaigą, kuri mato gerasias ir blogasias gybutų visoms s rievėms centru, ku- venimo puses, savaip mato kelius
v

Meteliai,

8 verstai nuo Sei-

Tie gminų
rijų tarp ežerų. Vokiečiai, išyra viršininkai, būdami ir be to darbuvę 6 dienas, kuri laiką stovėję
labai geras dalykas. Het dar ge- ini apkrauti, žiuri i jiems paves:*usų kareiviai. Nemajūnų 9 ūkiresnis dalykas, kuomet žiūrima,
tąją pašelpo- pareigą, kaipo Į ninkai 11 ils toj t- mantos, vertinaar
tie geri norai, jeigu Įvyktu, sunkią naštą, todėl ir nepaslenka,
mos
i.500 rb., Agarinės 8 ukiMrciu gera- pasekmes ir kartais
kaip reikiant, darbuotis. Suval- .irkams pridirbta karės
eibių ant
nejneštu Uo nors blogo.
kų komitetas siuntinėjęs gmi- 2,0u0 rublių.
Taip-pat
kliuvę ir
Šaukimuose prie vienybės la- noms blankų rašyti gyventojams,
Jiabrų sodžiui. Žmonės nepratę
bai dažnai girdėtis užsipr.l'.Iin"- nukentėjusiems dėl karės; pirma
gyventi visuomenės gyvenftiiu,
jirnų ant partijų. Paprastai juo buvę vieni blankai, paskui kiti, manosi kas sau ir
nesispiečia
karštesnis šaukimas prie vieny- vienus buvę liepta sunaikinti, kikrūvon. Meteliai, turbūt,
sudarybės, juo didesnis "partyviškumo" tus palaikyti. Raštininkai neatyra vaitai

j

spėja

ir raštininkai.

ir

darą darbą apgraibomis,

sią vieną

draugijos skyrių

Seirijais.

su

>

įeiškvotę karės padarytų nuostoL a /. d i j a i
didžiai pavargę.
liu.
Mėginimai steigti lietuvių Yi>as miestelis
nuniokotas: tvociraugijos skyriai prie gminų ne- ! ros sudegintose visa
suvalgyta.
pavykę; vaitai kratąsi, sakydami, Ypač
ir šiaip
nukentėja
žydai
darbo
! ad ir be to jiems esą
permiestelėnai ūkininkai.
Lazdijai
vi š

ketina

lidrijos apielinke dar labjau skyrių,
nuniokota; sudeginti 23 ūkinin- ežeriu.

steigti

lietuviu

susidėję/iš vieno

draugijos
su

Švent-

sodžius.
Dviem šeimynom
jau ir labai reikia pašelpos,

tuones

\ i-a parapija
Klebonas renka žinias, kiek kas yra nukentėjęs. ir globia nukentėjusius, kiek
netim ko

valgyti.

gerokai apiplėšta.

galėdamas.
Įsisteigė
lietuvių
draugijos skyrius.
M e r k i 11 ė j c taip-pat įsteigtas skyrius.
Miesteli.- apiplėštas,
išplėšta ir vartotoju draugija.
Xors patjs

merkiniečiai

gyvena, bet žada

padėti

nemunio
kaimynams
ėiam.s, dar daugiau už
kentėjusiems nuo karės

sunkiai
savo

u,':-

liškevie-

vesta

už

griaut organizaciją. Dargi L. < i.
\V. of A.
turėjo kokis keturis sykius daugiau nariu už I.
\V. \V.
Reiškia, varlė pūtėsi, norėdama
praryt jauti, if besipusdania.
persprogo. Rodos, šitokią klaidą
padarius, reiktų tylėt nosis nuleidus,

bet musų pramoniceiai dar
gata\ i
iškepti tuos, kurie tsin bludijimui
buvo priešingi.

Atsiskyrimas

imtu

reikštu

SMAUGIMASIS.į

Nors

Slosą

tai, kad pavaryt nuo L', (i.
\Y. of
117. žmonių apie 500.
A. unijos keturis narius.
Tie dar
Pajevonyje nukentėjo 240 bininkai ir šie darbininkai.
Xa, ir
žmonių šiuose kaimuose: Paje- lietuviai
už tai, kad
streikuoja
vony-. kuriame apie
ūkininkų atimti iš anų duonos kąsnį ir .nu-

•

Nesenai

pas

nukentėjusių

ir

nuo

sutvėrimas

L",

pramonieėių

(j.

\\

of A.

unijos skyriaus buvo ne kas kitas. kaip vartai
užsidarymui nuo
žmonių, kurie nieko bendro neturi
su išmintimi. Ir
štai "Darb. lia!s<!

s"

5-tame

numeryje

primeta

skyriau> tvėrėjams vienybės
ardyto ui vardą.
Pirmininką, laikiusį
prakalbą, vadina žmogumi su tuščia galva, (islva
gali buti ir tuščia, 1 i lietuvių
inteligentai daugiait atkreipia atydos i ką kitą.
<

Nerupi. kad smailus nora- Nedidelė nuodėmė ir už tai, kad
gai gali perkirsti strėnas, l.ygiai nieko nepasakė. Stovint tarp kalalas pats
yra ir su rubsiuviais l'al- dės ir tarp kirvio, nei vieno, nei
timorėje. Jau jiems šokinas j antro girt negalima. Juk p. I aukvailą, be apsitnąstvmo. kovą, kad kis, "Darb. lialso" redaktorius, go"sugriaut kapitalizmą." nesyk Į at- rai mato, kad žydai, ksip darbdavėrė baisia^ žaizdas. Tačiaus tas viai. taip i"
unijistai,# nori vien
jų nepamokino, nes P. Rimšos pasinaudot. Jiem s nerupi gvvenimą padaryt siekai- ffCiesniu, nearklys neprotauja...
,
nictlJ atgal lietuviai dir-j *ydo IgimUs „balsis tai biz„i, lr
">
(lidziosiore dirbtuvėse ir bu- "tai lietuviai mokėjo j L-. G. \Y
X,>
kaipo gabus savo ama- ' -\iikiica mėnesinį muitą, o
U
1 '""'"kai
siuvėjai. Met 19051 kur d,ngo keli de>ėtkai 't„kmeruose iš Rusijos čia
tau ir pagclba nuo
persinešė a"c"-' ■'
Datar
revoliucijos kvaitulys ir lietuviai <"San.rac.jos.
susitvėrė
-"v. C. \V.
pradėjo tiesiog "bludyt.M Eina i
unija, ir tos va.
'lirhtuvę ne dirbt, liet streikuol
'."'V ru!JI %«• Ar „)fs
,
''griaut kapitalizmą." Xe, žin0:„a> ta.
gal.rae kaltint? ,ie ra,„|a
'■ngaiti.s. revoliucijos gadynėje at- kvailius. išnaudoja. Reiškia: liesuot."

De;.i,n.ts

'|ai!coni1'

juos nueibių.
I' e r l o j u j e Įsisteigė lietuvių
draugijos skyrius.
Trakų apskrities pradedamųjų
mokyklų mokytojai esą iškelti lankęs Baltimorėjc, siuvėju n,i- tuvi. jei tu esi siuvėjas mokėk
Ašmenos apskritim
Jų vieton t,;;? s,ta,P palakė: "Laikvkitės 2.VUU. muitą „i tĄ kad tu esi
keliolika
-'u'v t;;' išnaudojimas. Žvprašysi
mokytojų Suval- un,J°je tvirtai, ir stokite visi už
na, tai kad kuris ir nepadarys dai Įkalba, Itad. girdi,
kų gubernijos. liet jų \ ilniaus
vienoje dirt.y« -gaus užmokėt." Kaip
c'irekcija kjž-kodėl nepriėmusi. darbojums tureje negali buti dvi unijos. NeSuvalkų Tatjanos komitetas atrodo šitas išsireiškimss? |ei vi- gali huti dėl -.o, kad žvdui krūvi—

ąjydus

bandęs

susidėti

tetu. bet

ir

lenkai

su
lenkų komigriežtai atsisakę

nepadarys, iš kur dus imama nas lietuvio „-entas yra saldus. Užužmokestis? Jei but šitą paša- tektu. rod-,, principo vienybės, bet
lvės kokis Jurgis, tai .rotum su w to žydes nedali pasinaudot.
•'

ta

dirbą skyrium lenkų apielinLietuvių dalyje nei ne- ranka

kėse.

kur

siekę,
tai apie Filipavą ir \ igriuo-e,
hune davę šiek-tiek pašelpos.

pasirodė.

Toliausia,

4e

*

**

J

sakytum, kad kvailas, bet
girdėjau iš lupų Grigaičio!

Net

ir

ko

ar

liuosi

išnaudojimo

>'ta mintimi žmonės persiėmė. Ar
isliuosavo
aipgi Urigaitis j nešė mintį. kadi nus p. Laukis

amatu

nėra ir visai nereik

nuo

moky-

ir
J.

nuo

tokio

begėdiš-

pramoniečiai5
\\.
\y
na
tos

skriaudos?

Jie irgi moka nuo nario mėnesini
Antrasai atstovas, p. IV. Pen- tis. To
pasekmė štai kokia: žvdai ™'tą. U* l<ą? Ugi „ž tai,
kaitis, važinėjo vien Suvalkijos patėmijo, kad italai
geresni siuvė- gauna tą. ra:p amerikiečiu akvse
vietose, greta su vokiečių rube- jai ir
jie kolionizuojama lietuviu! purviną, i. W.
£io atstovo
y.ium stovinčiose.
vietose. Antras dalykas, tai "tas Langelis pasako, kad vardas niekelionė parodė sekančias vokielietuvių "narsumas" streikuot per- ko nereiškia. Bet šitas vardas ttičių įsigrudimo pasekmes:
n
iate lietuvius firmų
pr,§UJ?'' m'at. Principus padaulabai blogoje šviesoje. Streikai, ve\-ą jau ir kongrese buvo
i*r. Penkaftis, kaipo Įgaliotinis
<lami dėl labai kvailų priežasčių, sneiceta. C) tas

J

vard^ ^

savininkams'

^Ų.^I'ic

blogai atsiliepia
Lietuvių Draugijos nukentėju- parodė, kad žmonės nežino patįs, praktiškame
gyvenime. Streikuosiems šelpti, apvažinėjo sias Suko iie noi'i- Ir nuo tokių gaivalu ja. Kas? T. \v. \V. nsriaj
Jic
valkijos vietas, kurioms teko pa- firmos
jau mėgina atsikratyt. \*uo' žymėjo padaužų darbais, ir vitirti karės ugnies.
to darosi pavojus, nes visa Bal-' suomenė streikui
neužjaučia. NeKybartai beveik visai su- timorės
taikoma į refk
koKonija
yra
koki?
didelę naudą
naikinti. Sudeginta apie ioo nadaro visuomenės užjautimas laike
anglių kasyklas (?).
mų.
l'gnies išvengė tik apie i-' Kad žodžiai
nebūtų tušti, kū- trciAO, žinoma, jei streikuojanMiestelėnų namų, geležinkelio nuos aš
pasakiau apie kvailus tieji atrodo išlikto nuskriausti ir
stotis, muitinė su sandėliais ir
streil<us aš mėginsiu parodyti ke- verti pasigailėjimo. 'Jas daro
gėdar kiek triobčsių.
KybarčiuKeli metai atgal buvt) dą darbdaviams. J r štai ant
kuose ir Daugėlaičiuose sudegin- letą faktų.
grysti-'ikas pa> Strausą. Streikuota už nos sąžinės gero
žmogaus užkata 5^ namu.
Sveikieji namai apitai, kad pavarė kokį lai žydą. Vė- bint* toji unija, kaip baidyklė, ir
miestelis
plėšti;
ištuštėjęs, ypač
liau ištyrė, kad žydas skųsdavo t'ž tai dar mokama mokytis, (ei
prisakius rusų valdiniams vokiečiams pasitraukti už 15 verstų firmai darbininkus, o mitinguose, lietuviai parapijos turtą užrašo "airodėsi darbininkų draugu. Nuo pu- j niu \ysktipui, tai tokis
t uo geležinkelio.
p. Laukis,
Nuostolių skaistreiko perkeitė reikalavimus, be abejonės, pajuokia žmones už
sės
toma daugiau miliono rublių. Vojau neįeik* tai, be Į: jam nei i galvą neateina,
kiečiai išbuvo Kybartuose 7 sa- kad visus priimtų,
Lai- kad išgelbėt
streikuot.
už
kur
j
išėjo
'.: tes.
Už paimtus daiktus mo- žydo,
organizacijos nariui
nuo
ke
aukas
streiko
nuo išnaudojimo. Mato, kad
savųjų
lupo
kėdavo pinigais ir kvitomis. TušJurčiu įsius butus plėšę.
Bajoruose ir šelpė žydus, nes. mat, žydai gis k ai'■ poja purvynėje tai juoir Stanaičiuose išdeginta 13 ūki- "bėdinesni." Kuomet išėjo ant kiasi, kad jo galva tuščia.
streiko, tai firma prisakė, kad viAš turiu vaistą nuo šito. Pirninkų.
ir
žirkles
tai
miausiai
as patariu numest
opekaip
geležis,
V i r b a 1 i u j e sugriauta tik ■■y
tą nusudėt
mašiną
j
T.
W.
\V. vardą. Paskui suratorių
geležgalius
teptą
dvieji namai. Šoviniai kliuvę ir
į bažnyčią, bet didelių eibių ne- ii nunešt j skiepą. Streikas buvo siiinot su Chicagos, Brookiyno,
Sankrovos, ypatingai pralaimėtas, ir dingo beveik visu Bostono, riiiladelpbiios ir R.vhes
padarę.
vartotojų draugijos, išplėštos. geležis, vertos nuo 2 iki 5 dolia- terio siuvėjais ir sutvert lotuLabjau nukentėjo Mažučių kai- iių. Antras streikas buvo pas Slo- viams savo centrą. Obalsis turėkad pavarvt lietu j tu buti ne "kapitalizmą griaut."
ri .-s, kur išdeginta
19 ūkininkų są už tai,
ir Vasilevo—13.
Čia butą mu- formaną. Ne tiek kaltas' buvo las bet, reikalui atėjus, streikuot, kad
šiu apie f> savaites.
formanas, kiek "vadovas," kuris gaut daugiau nnkėt.
Ant galo pasakysiu p. Laukiui
Alvitas viena lahjausia nu- •nu minėtu tormanu buvo ypatiskat
Ir dėl to- kvailos prie- žodi. Tamsta, ne tiek
susipvkęs.
Ije
<laug atkreipmiestelio
kentėjusiųjų vietų.
žmo- kite
atydos j žmonių pilvą, kiek
nukentėję šie kaimai: Kiršai (12 žasties tiek tąsė nekaltus
ūkininkų), Potviečiai, C'ičkai, nes, o ant galo tas pats "vadovas -tengkitės juos išvesti iš protiškojo
Misviečiai, Babrava, Rutkiškiai, streiką pragėrė ('?». Juk dalykas nusu-imo vergijos. F,įdaryk, k?d
nelv.itu ti<šči..
Patokiškiai, Skardupis, Antrieji turi savyje daug blogo, ir tai kal- mušu gilv.-

Prusai jjtcburę dvi dieni. kumečiai ir dvarai: Penkinė, Unikai.
Tatjanos komitetas pirmą Tatjanos skyrius d^yęs 25 rub., ja,
Rutkiškis,
Valerijanovas,
mėnesį kiek pašelpęs padegėliu kuriais šelpianjips
šeimynos. Juozapavas, Purviniškiai, Klampufeimynas, skirdamas priaugusiems Be to, tom šeimynom šelpti buvę čiai. Viso labo Alvito valsčiaus
po 1 r. 50 k., o suaugusiems po surinkta
bažnyčioje 15 rubliu.
nukentėjusių šeimynų 333,- žmo2 rub. ar 2 r. 80 k.
Toliau piir
Veisėjus
ICapčia- nių gi apie 1,000. Ypač sunkus
nigais nebešelpiąs, o žadąs duoti ui i c s t į maža tepalietusi karės
padėjimas kumečių.
duonos, miltų, bulbių.
viesulą.
Leipalingio lietuviu
Kaupiškių vai. nukentėjo
Tokios pašelpos žmonėms ne- draugijos
skyrius, kurs jau jsi- kaimai: Šakiai (9 ukin.), Lukužtei ka, kad ne giminės ir kai- r-teigė, šelps ir tiedvi
apielinki. šiai, Riečiunai, Daublėnai, Lazmynai ; bet ir kaimynai, da\*ę Veisėjuose vokiečiai išbuvę 6 die- dyniškiai,
Papečkiai, Karklupėprieglaudos padegėliams, ima jais nas. Buvusi kova, miestelyje nai, Kibeikiai, Romeikiai, Kurpibodėtis, o vaitai, Suvalkų komi- kritusios kelios bombos.
Kap- kai, Naujiniškiai, Totorkiemis,
teto skyrių nariai, maža tesiru- čiamiesčio
apielinkėje sudegč 14 Egli.niškiai, Antovilė, Gaikiemis

—

v

kad duoda m ve už Linkiu Tampai iš !'■{••> Ritm
kokiam
latrui! Kad arklio
vesti
nosies
nulipyi >mogu... Kitaip g;<
nebūt manoma, Kad aš cinu už tą lite susilaukti to, kad mes švilpte
forrnaną -aš pasakysiu ir apie įį galime Tam t;; iššvilpti i Haitižodi. Tris formalias mėgindavo mo'ės taip, kaip atsitiko
(irigaiįtikti firmai ir sykiu darbinin- čiui.
kam-". bot tai buvo 'uiogu.-., kuris
Tiek l>uvau parašęs, kaipo atsanei vieno, nei kito tikslo nemokė- kui, a j
Laukio
tė

darbininkų,

p.

jo

atsiekti.

streikai,

tai

ne

užsipuolimą

du 5-tame "D. R;
numeryje. Ik t p.
streikai, bet tie- I. a ūkis straipsni atmetė, pažymi
Pas Senaboną iš damas, kad nei tei vhč nei
gjn:

Galu

gale

buvo

siog bludijimas!
trijų tūkstančių darbininkų trįs noru jame ue.nranda. 1 >»C;'« tel>;
šimtai išėjo streikuot. Apie tai nė- si, kad aš
norįs b;/>g«»jc šviesoje
ra, rodos, ką ir šnekėt. Taškupasirodyt.

Laukio mėginimą pasi- priėmė l>c k\ itos išdavimo, tik
aure. ką aš Iš. Str. reikalaujant po kelis kar"Darbininku ui-. V. L. i davė paėto kvitą, kuBaiso" 2 numerį. 1*>14 ni. f'cu ri yra skaitoma "perfabrikuota,'
pasakyta: "Darbininkai! Jei netu- ve-tima Tvirtinama, kad išduorite darbo ir neturite iš ;:o pragy- !toji kvitą, ant kurios puikai buvent, tai eikite i pavan -eni ten lvę jau priimti; buvusi perdirbta
Jei iš 10 rubliu i 100 rubliu. L)ata,
yra gėrybių kontiskuo! ite!
f.?, d., 1>uvu-i i--kusta ir
neturite kur gyventi—eikite j tuš1014 m.
»>
kas ! perdirbta i liejo- o d.
ir
čia

Apie

p.

rodyt geroje šviesoje,
turiu pasakyt: Žiūrėk

(gegužio

jo:
gyvenkite,
priešinsis— panaudokite spė- i

namą

tani

iš.

Strogi>

pažinęs

l<a<l

pači'

ir sužiKą jus pasakote ant šit'.#?! ■x\ii. buvusi sutalšinota
moter.
!
kad
Lietuvoje
j"
Tai geri norai ir mėginimas pasi- nojęs,

ką."

rodyt geroje šviesoje,
but nėra pasaulyje

ar

ne? Tur

to-

kvaih

! pinigų \i-« negauna, \!
j teisinęsis. kad išsiųstieji

L.

vis

pinigai

*.:ur r.urs užkliuvo.
"vadovai-niokslin iai" į
S
K
jausdamasis apgautas,
nebūt
mėginę mokint lietuviu-.
i kreij-t. si i pačtą ir surado, kad
Lietuvi! Tu buk tinginys, girtuok|ant to-i kvitos buv.» išsiųsta 10
lis apsileidėlis, tu už tai nesi kalgegužio 13 d. kam kitam,
ta-! Kaltas tas, kuris, būdamas
o ne
j< moteriai. Tuomet K. S.
blaivas, savo darbštumu ir pa- j
iaMda\itu davė žinią
valstijos
sišventimu Įgijo turtą. T .aukis įkalba lietuviams teisę prie svetimo l'»aukų Skyriaus Departamentui
(t ommission ot Mauking and futurto! Juk tai kriminališkumas!
f-urance Dept.), Trenton, X. J.
Kas butu, jei lietuviai p. LauSi- departamentas atsiuntė komikio
kvietimą imtų tiesioginiai
sijonierių J. ('ottclin, kuris reipraktikuoti? Man rodos, kad p. kalą paėmė i savo rankas. P-a?
Lauki* pirmas už toki mokinimą

tės,

kurios

j'tiblių

taipogi lenktynių piečius. Jisai tai- \merikos sau"tarp žmonių,
pogi bus trip sudarytas, kad vie- stovėjusiu pr&H i^tifcntiko ( .W'\v
ną kartą jisai bus panašus, saky- Yorke) ir Paeifiko (San Francistine i enovės Rymo Coliscumą, co). Pirmutiniai godžiai, kurie žaii.
> oV
kita karią" i senovės grekų ()lym- ho greitumu
perlėk i; per v i ą Siaupiko -tadiumą ir t. I. \ adinasi, rinės \merikos sausžetnĮ, 1juv«i se...

taipogi pritaikintas prie krutamųjų
paveikslų traukimo.
\aujame mieste, kaip galima

nuo

bylos (prose-1

tas

visas darbas, matyti iš to, k~d

tariamojo gaisro vietą žinantiems
N'evv Yorko gyventojams, kuriems
teko buti tuom tarpu Californijos
valstijoje ir matyti nutrauktuosius
paveikslus, tiesiog' prisiėjo čiupinė-

euting). \'. L. su tuom sutiko
ir ; inigu.- sugrąžino.
'Laisvės"
Važiuojant V. f., su K. S. ant
13-tamc nir.iiCi'yje
tandasi šitokis straipsni- iš Neb- tardymo i pačtą. pirmajai, sakoark, X. J.: "Pas mtisų katalikus ma, pastatu antram tokias išir tautininkus skandalai ir skan- lyga* : girdi, "nuvažiavęs i pačtą, tis už ausų, kad persitikrinus, jog
dalai; parapijoje didžiausi vaidai, pasakyk inspektoriams^ kad aš jie nesapnuoja. Taip didelis buvo
biznieriai skundžia vieni kitus tau nieko nekaltas, kad pinigai vietos panašumas.
Prie progos galima pastebėti
valdžiai: štai šiomis dienomis ap- priimti, o aš tau pinigus sugrąskundė ponas Y
\., agentas lai- žinsiu ir dar Sio.oo pridėsiu. kad krutamiems paveikslams pavakorčių ir siuntinio pinigu, ki- Ici^u t<» nebūtų išpildyta, tai p. dirbti išleidžiama tiesiog milžiništą agentą, savo konkurentą Y. V. L., sakoma, grąsinęs ponui kos pinigų sumos. Taip, nesenai
1.., kam pastarasis siunčia pini- K. S. nušovimu.
užbaigta didelė filmą "Claitsman,"
Tolimesni pono V. I.. žodžiai kurios
gus per pačtą kitiems be valdžios
dirbimas tęsėsi septynis
leidimo, ir kaip girdėti žmones perduodama šiaip: "Matai, kokią mėnesius,
apsiėjo suvirs $300,000.
kalbant, p. Y. L. liko nubaustas.'' aš turiu didelę geležinę banką: Galutinės skaitlinės,
kaip spėjama,
I tai reikia atsakyti: viena, jo- tai žinai, kad aš niekur nebėgišlaidas davaryti net netoli
gali
gei ponas V. L., apie kurį "Lais- siu." Kazimieras Strogrs, isgir$500,000. Bifvo padaryta 100,000
vė'' kalba, nėra tokiu agentu, ko- dęs grasinimus nuo V. T.., papėdų paveikslų, kurie galutinakiu ji "Laisvė" stato, nes jo nie- bėgę-.
T.'-as J. Coticliu pavedė
me
apdirbime buvo sutrumkas neįgaliojo tokiu būti, tai ir reikalą vie.iniam prokuratoriui.
iki 12.000 pėdų. Tuos papinti
konkurencijų prieš jį nėra; o Su tokiais darbais nepašauktų
veikslus matydami už 5—10 cenantra, jog agentas Y. A. visai pseudo
biznierių neturi nieko
neskundė valdžiai "Y. L." už bendro katalikai, tautininkai ar- tų, žmonės retai pagalvoja apie
nešimą'j pačtą kcn<» nors pini- ba socialistai. Todėl nereikia kal- tai, kaip brangiai atsiėjo jųjų pagu ju siuntimui.
Poną V. L. tinti pavienes vietos lietuvių biz- dirbdinimas.
□Sū
Kazimieras
Strogis, nierių ypatas įskundimuose valapskundė p.
kuris siuntė per ji pinigus 100 ru- džiai. pamatuojant tuos apkalti578. Kame yra mažiausias mūblių savo žmonai Strogienc* lie- nimus "konkurencija," jeigu žmo- rio laivas drednautas? Suvienypos 4 d. ro 14 m., už tų pinigų gus jieškojo legališkn keliu sa- tos V alstijos turi puikų milžinišką
V. A. mūšio laivą, super-drednautą varnunešimą j pačtą. V. L. pinigus vo prapuolusių pinigų.
POLEMIKA.

1

Pašnett! Kampelis.

du "Massachusetts." Tai yra vienas puikiausių mūšio laivu. Nesenai tūlas Bostono jubilierius padirbdino to laivo modelį, miniaturą. Tai yra nedidelis žaislinis mūšio laivas, ikurisai visose smulkmenose

panašus j

savo

milžinišką

bro-

577- Kur yra miestas, kurto iš- sės —vėl kuom nors kitu. Sienos pa- li. Šisai, tariant, drednautukas yra
varomas elektros pagelba.
vaizda galima kas nakt permai- darytos taip, kad jas
Jisai tulengvai gali-

nyti j

visai

dinkime

sau

kitonišką?

Įsivaiz-

ma

perstatyti.

miestą, kuris per vie- Visas miestas yra tartum teatro
ną
naktį gali buli permainytas scenerija. Ištikrųjų jisai tnom ir
taip, ka't ant rytojaus jokiu Inulu yra. Jisai statoma kintamiems panegalima butu pažinti tą vietą, veikslams imti. Tačiaus jisai yra
kurioje tiktai vakar buvai. Namai, drauge su tnom ir miestu, ir net,
gatvės, visas reginy?, yra visai ki- sulyginamai, nemažu: kuomet šitoniški, tartum tave miegantį per- *ai miestas bus užbaigtas, tai
javežė i visai kitą ir svetimą mie- me
galės gyventi 15,000 žmonių.
stą?

Met

didžiausia

"sitika"

yra

tame, kad šio miesto

reginys galima
permainyti tsip. kad, sulyg
noro, jis išrodys, kaip, sakysime,
< hieagos, Ne\v Yorko,
Paryžiaus,
Londono, Tterlino, Rymo arba kurio nors kito didesnio miesto dalis.

Šio

įstabaus

galima permainyti

miesto

reginiai

tiktai Į dabar
bet taipogi ir j senovės
ne

esančiųjų,
miesto reginius. Taip.

tasai

mie-

ri

gali

Imti

pakeistas

i senovės

kelerio-j

pu-j

ta

daugiausia atydos atkreip-

draugas

N'uo to ir kilo užimąs kitame

vielos

gale. Jeigu sprenžinos užimąs-buvo girdimas, tai kodėl negali buti girdimas ir žmogaus balsas?—protavo Dr. Dell ir pn.dėjo
dirbti toje srityje. Kadangi abu
kambariai, kuriuose daryta bandymai, stovėjo gretimai ir balsas ir
be vielos galėjo buti girdimas, tai
vielomis suvienyta kambarį pirmame augšte su kambariu
trečiamjame. Paskui, bijanties, kad laikraščiai nepaimtų tyrinėtojų "ant dantų." abn jiedu persikraustė į paprastą "boarding Fduse" tokioje
Bostono dalyje, kur pažįstami ir
laikraščių reporteriai negalėtų juodviejų trukdyti, lšpradžių galima
buvo girdėti vielomis tiktai balsą,
bet taip neaiškiai, kad
žoždių negrumia buvo atskirti. Tyrinėtojai
tačiau* nenuliudo; neturėdami vei-

kaus pasisekimo,

ir dirbo

sau

to-

ban- lūii'i;:-

padirbdinimą; jeigu
dymas nepasisektu, tai N'apolini

tu-

lttba)
groja.

tyta. buvo padarytas, ir prie jojo
tiukaiua> plaktukas.
N'apolini su
draugais nusigabeno tą komertoną
užmiesti

ir

dėjo

paskirtoje vietoje

nėjimai parodė, kad balsa< daro didelę ir kenksmingą įtaką j žmogų.
Strytkario užimąs, vežimu dundėjimas. astrus
garsus pardavėju
riksmas gatvėse,—visa tai kenkia
žmogui, ir todėl pastaruoju laiku
stengiamasi kaip galint sumažinti
paprastąjį miesto trinkima.
KLAUSIMAI.
581. Kur

malkas?

Ar męs savo akim matodaiktus tam padėjime, kuria-

582.
me

jie ištikrųjų

me

stovi?

583 Kaip padaryti tabaką
kenksmingu?
584. Kokis parakas
tojai: a kanuolėms?
(Atsakymai

dabar

bus kitam

bangų drebėjime To drebėjimo jiega fsli būti pastebėtinai
didelė. Pasakojama rapi e toki atsitikimą :
Viename
traukinyje gretimai
nuo

du

ne-

var-

nunyryj)

*

"Draugas"

su

savo

sudirbo "Tautos

kais

pagalbininTarybos"

plianą, visas roles išskirstė ir sako: "Koman, dirbsime visi sykiu!

kaip

Tik
męs

turite

jus
jums

čia

taip daryti,
paliepėm. Jū-

i atarimo

męs nereikalau jam.
o jus turit but
busim
bosai,
[Męs
tik gizeliai. Bet dirbsim išvien."
Sitą žmonės ir vadina klerikalizmu.
f
sų

*

*

Kaip pailsi skaitydama^ žinias
apie kap? skaityk knygą "Bagc•:iat.s Išpažintis"—atsilsėsi.
*

*

du lapeliai tyčioja'"Amerikos Lietuvos,' kad
turi liu vieną lapą.

"Naujienų"

si

u

jiega

atstu

langus

stovėjusių

300

mylių

sprogimo vietos.

Naindai buvo išmesti iš spintų.
Didžiuliai krautuvių langai 102
nuo

muose

mylių

atstume

75—100

mylių

sudužo.
Net už
nelaimės vie-

nuo

kilo gaisrai.
Balso jiegą liudija dar bandymas, kurj padare italų mokslininkas Napolini aštuonioliktojo amtos

žiaus
savo

pabaigoje. Kalbėdamas su
draugais, Napolini pasisakė

Kadaū-

bedarbių ",283 hektarų, tai vien ties tuo
pernai, žinoma.—franeuzai, miestu nupuolę.- sniegas i- oro
ang'ai ir ruskis duoda jiem- dar- paima vodingų sveikatai dulkių
i|)o pilnas rankas.
Tas pats
kiliogramus.
šiu«»sniet

mažiaus

yra

*

*

pasirodė

"I'aujienos" sako, kad išduoti
ra sėjo -!apyvardi galima.
Žino

daro

*.as

no, kad ore, apart

vyrai.
*

nevodingų ir
vodingų bakterijų, yra visoki tersultanui, šianti ji gazai, durnai, anglių dul-

*

Keikia prijausti turku
kad žmogus nenori kojų u/versti
'i'ik

ir kituose miestuose, kur
klausimas buvo tyrinėjamas.

Londone, ant >togo redakcijos
(ialima ir ant mediško laikraščio "Lancit" buliktai to ne- vo tyrinėjamas ora» ir persitikri-

kad galima,
sienų spjaudyti.

ma

painislyk!

issykio

du

kės. sieros rūgšties
moniak, chlor, kurių

ar

trįs šimtai našliu liktų.

gazai,

am-

daug paima

nupuolęs sniegas ir tokiu budu
padaro daug' sveikesniu žmo-

#

*

orą

K a 11) ė t o j a s:
Aš
dabar nių kvėpavimui, jį išvalo. Sniegas ypač valo ties dideliais ir
jum.-. paaiškinsiu apie mokslą.
Iš pu b likos: Sei, o ar ga- pranioniningais miestais, kur yru
vai pats jo nors pauostyti?
daug fabrikų. Todėl rolė sniego
Teisybė. Daugelis lietuvišku urie išvalymo oro nuo vodingų
kalbėtoju tlumočina "apie mok- dulk1.j yra labai svarbi. Puolanslą." nors pats kaip vista koja tis sniegas iš oro paima visokias
dulkes ii kitokias nereikalingas
įašo.
*
*
•.nedegąs, tame ir visokių ligų
Su Lietuviu Tautiška Taryba bakterijas ir su jomis
nupuola
išeina, kaip su kačių muzika mor- ant ;'emės ir ten jas pakloja.
čiuje—daug spiegimo ir dras- N'uo čia, sniegui tirpstant, jos su
kyti1' si.
Jurgis Spurgis. vandeniu miestuose suplaukia Į
*
*
kanalus, arba su sniegu jas išvekad
tau- ža ir suverčia Į upes ir kitokiu"Draugas" džiaugiasi,
tininkai ir soeialistai dabar seką vandenius. Jeigu ne sniegas, šalpaskui klerikalus... Jei ta- hutų toje žiemos dienose, kuomet nėra
teisinga, reikėtų tnan\ti, jog kle- išvalančio šiek-tiek orą vėjo. orarikalai galų-gale pataikė ant "pla- prisipildytų visokiais vod ingai
taus kelio."
Su lyg šv. Rašto— žmonių plaučiams nuodais, miesplatus ir lygu- kelias veda sta- tuose ypač oras butų labai nc>veikas, nes žiemą ir naikinanti
r.k-.i j peklą.
*
*
ligų sėklas >aulė veikia mažai ir
Tikri lunatikai, daugiau nieko! trumpai; sniegas iš oro gi eitai
"....eina klerikalai, paskui juos .i-kt vodingą prašalina i-- miestų
tautininkai ir socialistai...." Iš- i laukus ir girias, kur augmenys
rodytų lyg anie istoriški keliau- tai sunaudoja ir tokiu budu orą
janti tris karaliai, su tuoni skir- ir laukuose išvalo. Miestuose
tumu. kad pirmutiniams švietė išverimas sniego rods reikalauja
žvaigždė, o šiem dabartiniams ner.\žų išlaidų, bet jos apsimoka,
šviečia.... mėnulis.
Spurgutis nes gyventojams užčėdija iš'aidų

daktarams ir vaistams.
Panašiai veikia ir lytus. Tr jis
L. G. ir A. Fondo Atskaita.
Lietuvos Gelbėjimo ir Autono- iš oi o paima daug vodingų dulmijos Fondo sekretorius, p. J. O. kių ir taipgi išvalo orą ir jį
Sirvydas, garsina "Vien. Lietuv- sveikesniu padaro.
ninkų." kad šiame fonde yra
—

$3344.00 aukų. Paskutinis lakštas
—vienuolikta— paduoda sekančias žinias:
Lakštas

XI:

Penna Station, Pa., SLA. 50

kp. 13.25

i VIETINES ŽINIOS.

I

Ta.vii

ikovo
16.00

10 d.

Tas

primena aną pasakėtai. kaip jautis gyrėsi verkad jis turis du ragu, o verman

Stankevičius, St. Peters, F. Frandidelis ir pertai buvo
daug
ka, P Sinderel. P. Karskas—
ir trukdėsio
į
neparankumų
kaip papo 50c.;stnulkiu
2.15. Viso 12.15
tiems taxų mokėtojams,
Scranton, Pa., lietuvaičiu "Žitaip ir ižvilės" Choro vakarienėje, per M. Ka- dininko
ofiso tarnautojams, tai
šubiutę: P. Teleišienė, A. Nemetkevi- ml'h metais
senoji tvarka yra pačius, A. Janušaitis, M. Kašubiutė, J.
Stanevičius, S. Milevae, kun. Micke- keičiama nauja, kuri prašalins buvičius, Th. Paukštis—po $1; Dr. J. vusius kitais metais nuo
suMgrušliupas, J. Juozapaitis, V. Stelmokas, dimo
neparankumus.
Įvairiose
S. Matulevičius, S. Vilčinskas, K. Genis, Prof. Musaeus, Prof. Alv. Korn, Chicagos dalyse Įsteigta (ilė vadiRay Smith, .T. Kazakevičius, J. ži- namų stočių, kuriose
taxų mokėvatkauskas, Draugas. Draugas
užsimokėti savo taxas.
tojai
gali
—po 50c. J. Zalieckas £3c. Viso 14.75
be jokių važinėjimų didmiestiu.
Viso per savaitę
89.01
*
Buvo Lakšte X
2987.07 Tose stotyse taxos bus
priimamos
Viso Buvo įplaukę Fondan 3076.08
kasdien nuo 9 vai. rvto iki 9 vai.
Vasario 24 d. tapo sulygintos knygos tarpe iždininko Th. Paukščio ir vakaro. P>y kurioje žcmiaus pafin. sekr. J. O. Sirvydo. Viska3 su- žymėtųjų
stočių galima pažymėtotiko, tik pas sekretorių buvo įtrauk- se valandoje
užsimokėti \i>a- tatos du sykiu aukos p. F. Kibarto iš
Chicagos—$10, į Autonomijos Fondą. xas:
Todėl knygas sulyginus ir $10 išPietinė miesto dalis.
traukus pasilieka Antotiomiojs
Stock

^labci

—

Fonde
Viso

abiejose
J.

267.97
Fondo dalyse $3344.C>r

O
L.

Sirvydas,
G.

ir

A.

F.

vagonai (karai): vienas lę apie

SNIEGAS YRA ORO

sekr.

Pcoplcs

Yards

Bank, 47 th

str.

ir

Ashland

State

a v c.

Sisty-Third
vings Bank,

& lląlsted Street Sa63 & lląlsted strcets.
South Sidc Stato Bank, 43rd str.
& Cottage Grove a ve. Kocli &

Conipany

2(>0 3 S<>.
South Chicago SaKad lytu^ svarbią žemės gy- vings Bank, 92nd str. & Commercial ave. Ro:>eland Bank, 11108
venime lošia rok. tą vi>i žino;
bc lyta:*
i;iek- ant žemės ne- Michigan ave.
šiaurine miesto dalis.
augtų, i pavirstu į tyrus ir žmoAetna State Bank, Lincoln ave.
*
*
nės ant žemės išnykti turėtų.
rok lošia ir sniegas. & llalsted str. P. Philip State
Kur ten girdėjau, kaip viena; Nemažą
Apart to, kad iš jo darosi taip Bank, 7005 North Clark str. Ragarsus kalbėtojas šitaip mokino
augmenim?, žvėrims ir žmonėms vens\vood Nataional Bank, \Vils< n
klausytojus apie tėvynę:
reikalinga:", vanduo, kad sniegas ave. & Ravensvvood Park.
'"Ne, mums darbininkams yra
Vakarinė miesto dalis
uždengia kaipi n/klovalu laukus
ten tėvynė, kur uždirbam geresir žiemo- laike saugoja lepesnius
Laundale State Bank. 3113 \V.
ni kąsnį duonos.
O tikros tėaugr.ienis nuo i-šaiimo. sniegas 22nd str. Madison & Kedzie Bark,
tai
darbininkai
netuvynės.
męs
ciar turi kitą gamtos jam paskir- Madison str. (arti) Kedzie ave.
rime."
tą užduotj—jis valo orą ir daro Logan Square Trust & Sa\ itiers
Sulyg mano menko supratimo, ji žmonėms sveikesniu.
Bank, 2561) Miluaukee ave. Hodarbininkas nėra blogesnis už šuProfesorius l)r. Thrambart, ty- me Bank & Trust Company, Milnj. o ir šuo turi prisirišimą prie rinėjęs sniegą mieste Ilagen, sa- waukee & Ashland ave. American
—

namų,

kiliogramų.

12

gra-

vieno hektoro

gi miestas Hagen li/.ima plotą

ten

.T.

*

pilnas aliejaus, kitas—parako. Alie- šiui,
jaus vagonas užsidegė ir susprogi- šis nei vieno. I tai veršis atno vagoną su
paraku. Sprogimas sakė :
padarė milžiniškai daug nuostolių.
i'u manai, kad iš tavo dvieTačiaus sprogimo balsas buvo dar
jų ragų didelė nauda. Žmones
nuostolingesnis.' Ivxpliozija buvo tik
badai ir žiūrėk, kad tau jų
girdėtis už trijų šimtų mylių. Yicn
nenupielavotii.
balso
išdaužė
ūkininkų

ant

jliais

oro

stovėjo

išpuola
kad

tai

dulkių,

nuo

1.2

mok?j imas žinotina. Nuo
iki gegužio 1 d. siu
Braddoelc, Pa., SLA. 152 kp.
Erie, Pa., SLA. 216 kp.
10.50 metų renkama mie>to ir podraug
Ad. Kisielius, Marshalfield,. Ore. 1.00 viso Cook
pavieto taxos įduok lės.
I
L. šveistris, Burns, Ore.
5.00
Iki š'olei taxas
mokesčiai).
turėjo
Daytou, Oliio. SLA. 10." kp:
16.36
ką Vanamie, Pa., per P. J. žiūrį: Juoz. gyventojai patįs nunešti p«s pavieChieagos todėl,
apie ji žmonės pasakos. Bago- Franka, St. Franka, F. Gudrevičius, ito iždininką. Kadangi praeitai.- keS. žalnieraitis, M. Karalius—po $1;
metais taxų mokėtojų
čius anuomet dėlei to patie< tik- J. Franka, J.
susigruMačiulka, J. Karalevislo net "numirė."
čius, A. Karalevičius. J. Dupkevičius, jdinias pavieto iždin. ofise buvo

t«oni

Balsas
garsas,
iš fizikos, pasidaro

paimta

oro

>

raudonmedi

brangų

mo

Vokietijos praneša,

i<

po lciekviem» ketv. metro po

kaip baravyku

už- negu

aut

vartoja kaipo

nau-

limnbu-

"inletigen- rino, jog jo

visokiu

priviso

Iš

oro

dri~ -akyri. kad C'leve- rinki nuo vieno ketvirtinio metro
atsilikę- nuo mokslo! čia sniegų, ir jį sutarpinę, persitik-

Milžiniškas kair2r- tų-feiesorių."
tonas, kokio dar niekuomet nema- !.cr us.

mėnesyje
laimingai
permesti vielomis augščiaus stokibirkštis.
vinčiąją frazą taip, kad jinai kitame vielos gale
butų suprasta.
Paskui Dr. Bell perdavė savo išPolicija dar nieko ne-uialo,
buvo ktin. Žebrio u/mušėkas
radimą p. John J. Carty, kurisai
dabar yra vyriausiu inžinierium jais, o mūsų nekuric laikraščiai
American Teleplione and Telc- jau ] laukus \ ienas kitam dėl
grapb kompanijoje. Ponas Carty j u rauja. Dar mama-policija blysu
savo
skaitlingais tyrinėtojais no neiškepė, o vaikai jau šaukveikiai ištobulino telefoną iki šią- štais sau kaktas skaldos.
*
*
dieninio jojo stovio. Šiądien telefonas susideda iš 130
dalių. Dabai
O gal tas Kailis pabėgo iš
vartojama 73-čias transmiterio tykad žinoti,

kaip žinoma

tiek

paima iš

kiliogramų dulkių, taigi
tiek. kiek pervežti gali du geležinkelio vagonai ir jas nustumia
/.enu 11 ir oni nuo
vodingų dulkių
išvalo, Miesto laboratorijoj su-

apgarsinimus.

rėtu užmokėti.

liaus. Tačiaus tik kovo
1876 Dr. Bell'ui pasisekė

pilną rinkinį kanuolių, prie kupas ir 53-čios rūšies receiver'is nuo
dirba artileristai-lelčs. Yer1876 metų.
Telefono tobulumas
žianties dūmams iš kaminų, laivo
galop pasiekė tokio laipsnio, kad
kanuolės šaudo, ir kareiviai-lėlės
žmogaus balsą galima permesti per
maršuoja mūšio laivo deniu (pa- tukstančius
mylių tolumo. Tolu-

Kas

užmokėtu už didžiulio ka-

tono

nu-

•'•kiani

sniego puoli-

39,420

IVadėjo talpinti

lai/.ybosna: jeigu Na- kišky
poliui padarytu tai. ką sako, tai
ir eita

čyta

netyčiomis, darant tuos bandy- ni paėmė plaktuką ir pradėjo su
(iyvendami Dostoncs- jiedu lygiais protarpiai- mušti kamerpertiesė telegrafines vieias tarpu tonam Apie per 5 miliutas nieko
dviejų kambarių. Vieną dieną, be- nebuvo girdėti. liet paskui varstovėdamas prie savo prietaisų, Dr. pas bažnyčios bokšte prabilo, išHeli pamatė, kad "rceeiver'is" vie- pradžių tyliai, o paskui vis garsyn
nos vielos dreba.
Pridėjęs arčiaus ir garsyn; galop stovėjusieji ant
ausi pnc recciverio,
jisai išgirdo stogo dviejų mylių atstume nuo
užimą, kurisai neabejotinai paėjo bokšto galėjo aiškiai girdėti varpo
nuo sprenžinos drebėjimo.
Didžiamjam
varpui
Kadangi gaudimą.
niekas guzikučių, pritaikytų prie pradėjo pritarti ir kiti, mažesni
vielų, nespaudė, tai Dr. Keli dide- varpai.
liame nusistebėjime šoko antran
Sulyginamai dar nesenai, vos
kambarin, kur dirbo jojo draugas.
paskutiniu 30 m. bėgyje, už balso
Anasai gi turėjo kokj tai trukdėsį
(garso) tyrinėjimo buvo griebtasi
su sprenžinomis ir
vieną jųjų gnai- rinitai ir nuodugniai. Tie tyri-

tarpu, kaip orkestrą
mą tarp Ne\v Yorko ir San FranAnkarai ir vėliavos yra paeisco, t. y. 3,400 mylių, žmogaus
keliamos ir nuleidžiamos. Šisai laibalsas telefono vielomis pereina Į
vukas turi ir bevielio telegrafo
vieną penkioliktą dalj sekundos.
Visas
apsieis apie prietaisą, prožektorių, aeropliani- Kitais žodžiais tariant, balso greipastatymas
nių kanuolių ir t.t. Laivo "apgink- tumas telefono vielomis
82,000,000.
yra 56,000
lavimas"
susideda iš mažutėlių
Jan dabar miesto dalis yra gatamylių per vieną sekundą. Televa
ir vartojama krutamųjų pa- dvylikos 14-colinių kanuolių, dvy- grafo vielos,
jungiančios abu didlikos 6-colinių kanuolių, keturių
veikslų ėmimui. Apie dabar esanjuriu, eina sekančiu budu: San
čiąja dalj bus apstatytas visas greitai šaujančių kanuolių ir šešių Fiancisco, Salt Lake City, Denv iskas,
dudų torpedoms leisti.
miestas.
ver, Omaha, Chicago, Pittsburgh ir
Patsai miestas yra netol* Los suprantama, yra sumažintoje for- New York.
Mažutis drednautas "Mas□Bū
Angeles, Californijoj, San Fer- moje.
sachusetts" pralenkia >avo didįjį
580. Kokią jiegą turi balsas
nando tarpkalnėje. Renkant viebrolį tuom, kad jisai turi katiuoles (garsas)?
arba
tą, buvo

\ienoji Kymo bažnyčių.

;»ą.

mus.

bė.

i<

"Naujienos" padarė tikrą

Susigin- j'

ta--

rių

tuom tarĮ tai, kad apielinkės reginiai šaudymui į aeroplianus,
didžiulis
brolis
Atėnus, Habilioną ar kitą kurį
jo
tokių
galėtų buti sunaudoti tam pačiam, pu kaip
neturi.
miestą.
krutamu paveikslų traukimo tik- kanuolių
Laivukas elektros pagelba yra
Tasai milžiniškas reginių per- slui. Parankiausia vieta rasta m itai]) varomas, tartum jame butų
inainymo darbas, suprantama, ne- nėtoji San Fernand tarpkalnė. Kanors visame laigalėtu huti atliekamas paprastuo- dangi visako tonai vistiek nebuvo, prityrę laivininkai,
ve nėra gyvo žmogaus. Šisai dredse miestuose. Pat- šis Įstabus mie- stokavo tinkamos
upės, tai stokuonautukas yra padarytas iš plieno ir,
stas
buvo pastatytos (teisingiau j jantieji gamtos reginiai (pavyzkaip
sakyta, visame kame panašus
sakant, statomas) su mintim, kadi džiui ežerai ir t.t.) buvo rankoI
i tikrąjį
drednaufcį "Massachujįjį butu galima untai mainyti. mis pastatyta. Dabar didelis skaitsetts." Jisai yra 13 pėdų ilgas.
\rchitcktai, inžinieriai ir kiti dar- lius vyrų dirba tani, kad iškasus
Vandenyje .sėdi 9x/> colių gilumobininkai turi omenyje pirmiausiai nei daugiau, nei mažiau
kaip upę. je ir
išspaudžia 250 svarų vanmintį, kad su mažiausiu j tegu eik- F'cr esančias upes pertiesta tiltai,
dens. Nežiūrint savo mažumo, jivojimu galima butu kuogreičiau- kuriu, kaip ir viso miesto, išvaizsai plaukia 14 mylių j valandą. Pir>iai padaryti permainas. Dėlei tos dą galima
permainyti į visai ki- mutinis
jojo plaukimas sutraukė
priežasties, kiekvienas namas mie- tonišką.
didelias minias vaikų ir suaugusių.
>te yra padarytas
taip, kad jisai Apie miesto didumą galima
□aa
galima butu permainyti j
spręsti iš to, kad svarbiausioji gat579. Koks yra didžiausias tolupa išvaizdą. Todėl kiekviena sie- vė turi šešias mylias ilgumo. Visos
mas. per. kurį sus'kalbėta telena yra visai kitoniška. Tokiu bu- miesto
gatvėm bus tinkamai išgrįs- fonu?
Šių metų sausio 25 d. budu vienas ir ta> pats namas iš vie- tos, ir visur pravedama
gazo. elek- vo
pirmutinis
pasikalbėjimas telenos pusės išrodo,
sakysime, dide- tros, vandens ir atmatų triubos. fonu tarp
Ne\v York ir
miestų
lio miesto triobėsiu, iš antro< pu- '•atvių ypatybė yra tani, kad kiekSan Francisco. Tolumas
tarp šių
sės—kariškomis
stovyklomis. is viena iš jųjų yra kitokio didumo
dviejų miestų yra 3.400 angliškų
trečios pusės—grintele kur nors to-! ir kitoniško^ išvaizdos. Tas pat
mylių. Tai buvo pirmutinis pasitintuose vakaruose, iš ketvirtos
su
keliais apie miestą. Statoma
kalbėjimas per visą šiaurinės
stas

»(

*

pagelba-nuo dviejų myliu tolumos
priverkti skambėti didžiausj varpą

.togo. Mieste saugiai dadarytojams turi naujasai miestas telefonas buvo išrastas. Dar 1875 bota, kad niekas neprieitu jįric varReikalinga buvo kruti muose pa- metais Dr. Heli ir M r. \Yatson iu). kurį N'apolini prižadėjo priverveiksluose atvaizdinti gaisrą, i-ti buvo u/imti bandymais sn telegra- sti gausti nuo dviejų mylių tolio.
Patsai telefonas buvo išras- Atėjus paskirtai valandai,. N'apolikusi mieste Jersey Citv, N. J. I fu.

—

pasiliuosuo-

1

spirti, gyvens Mintinai" artistai ir stos), kuriuos išmirė l)r. 1»el 1, teleartistės. Prie paveikslu traukimo fono išradėja^.., Pastebėtina, kad
reikalinga įvairiausiu drabužių vai- Įtie palįs žodžiai buvo pirmutiniai,
dintojams, ir jau tensi yra dra- kurie perėjo telefono vielomis.
bužiu sandėlis. Vertė drabužiu, daPirmutinį sykį tą sakini Dr.
bar esančiu tenai, siekia 835,000. Bell ištarė per telefoną llostone
Jau spėjo pasirodyti, kokią di- savo drpugui ir pagelbininkui M r.
delę naudą krutamųjų paveikslu \\ atson'ui 187(> metuose, kuriuose

Žinoma, nevežti gi visus vaidintojus i- California valstijos, keme
paveikslai traukta, tri- tūkstančius
mylių Į Jersey City vien tam, kad
nutraukus paveikslą. Antra, nei
Jersey City valdyba neleistų deottclin pasirūpino, pirmiausiai
ginti savo miesto triobėsius tam.
eitu kalėjimai). Ir kokią baisią
išgelbėti kaip galint Kazio Stro- kad tas
reikalinga kintamiems padėmę šitas darba- uždėtų ant lie- gio pinigus. 852.15. V. 1... priveikslams. Vienintelis išėjimas
tuviu! \e be reikalo Dr. šliupas
birtas, prisipažino kaltėje per
tai pasinaudoti naujuoju miestu.
Percfievaiti
palakė: "Apsaugok,
:avo advokatą J. J. Pallitta.
Pač
36 valandas scena buvo pilnai
kūne, nuo tokių dalykų."
L. iš-1 Į
to inspektoriai pa-tatė \
ir paveikslai likosi nuparuošia,
tiek.
Sliburys. ; lygas: Jeigu sugrąžins pinigus
Šį syk*
traukti.
tobulai buvo atlikKaip
ponui K. Strogiui i dvi valandas,
tai

kanti: "Mr. \Yatsoiu please, o>me
here. I \vant votį." (Pone \Yatson.
'i
meldžiu ateiti t ni' ya s norui tam-

su didelio kamertono ( sakučiu savo namu.
Siektas mokslas, kū- ko, jog kiekvienas
muzikos instrumentams nustatyti) lis iš pilvo paeina.
mas mieste
Ilagen

galį>

VALYTOJAS.

Ilalsted

(Bankcrs),

str.

State Bank, 1825 Rluc Jsland avo
r.vk National I'.ank,

Ristyiičs.

šį nedėldienĮ,

kov<

IJankevičius, ponia O. Pocienė, p. įėji n ą v id trr ąu ir kitokias jų li- latviu, rusų ir lenkų, žemė yra labai
y^ftVrsoii
J. Jakaitis ir p. A. Pocius. Turė- j/as. Kaiiųi ^rpo. A pliekose. ,.uaši, gausi geru vandeniu, žemės kalina yra pigi. Apsigyvenantiems suI Irjineevieli
I.
4815 Mihvaukee avC.
svetainėje, 184^ jo dar dalyvauti p. II. ližerskis. )<is. Triner.t ^313^1339 S. A^ldand teikiama
'
paspirtis. Cbicagos proper_"»o. lialsted st.. kertė n; tos
M'tT.
tės priimama mainais už
gat- het jisai, kaipo buvo publikai pa- ;ave., Chica^į
žemę.
:? A )fji
D. Bulvahn, Russian
ve-.
•!•> A •»
Kistynėse dalyvaus ir gerai aiškinta, negalėjęs dalyvauti dėColony,
Norkus Ir Bancevicta.
ChieaWalker Bank Building,
žinomu lietuviu ristiku. Juozą lei
Kada tik pflį';in>i skausmą ko< atsisakiusis
lupu
sopėjimo
SALT LAKE CITY, UTAH.
fcoje, i;«rp daugelio kitu lietu*.iii ;-a> ! iance v ičius r i i su kazimierors kimo d'al\j '.negink I ii
yra trombonistas). Ponas A. Alek- kioj
ilrut;t"iiti, yra l'. Y. Norkus, at- ru
Kaiškiu, lenku ristiku iš sandravičius (piano) patiekė l.isz- :ieri Linimfci'it?!*. ]trink ji gesižymėjusi^ nepaprastu savo d arPittsburgh, Ta., sveriančiu njtj t'o ".Voktunu>," A. A-vičiaus va- rai j odą ir lak" tuoj pu&fclbės.
tumu kilnojime didelių sunkumų,
Ant
svant.
Antra, pora bus Petras
riacijas temojo "Oi eisim, eisim, Kaina 25 ir 500.; per krušai 35
ir Juozas Kanceviėia, pasižyme| K.'t.uiskas >ii K. Mario:. Trc- nūs čia nebutini" ir Fieldhouse I ir ( oe.
Parduodžma greitai saliunas už laifi
j 11i s savo vikriomis rUtyiični.-. !ėia pora bus i'..
(BĮ
st«
bai pigią kai na.
Slepauskas
F,
Fiat
Pianistas
Priežastis pardavikoncertinį
valsą
1
fiancevičius tvirtina,
14 d., žada Imti didelės ri-t\ nč-.-

v

..

K AK F:

KAHĖ

zijoje,
lu

taipgi

j

PajieškojimaL

...

—

—

ATSAKYMAi.

■
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Reikalavimai.

je

vietoje

gali

ciesorių

su

ir

genero-

fotografijomis

numeriu

GREIČIAU.

pigiai

parsiduoda fariria 4t>
akrų žemės; 20 akrų išdirbtos. žemė
juodžemis. Nauja 4 ruimų stuba, l>iunė, sodas. Arti prie miesto, mokyklos, bažnyčios ir bankus. Parsiduoda
už $!»7.r».00. Del
platesnių žinių kreipkitės laišku arba ypatiškai:

Alco Co..
A.
K. AUDRIK,
Ne\v York, N. V. Grimmer Land <"o.,
Room
1 .i:j \V. Washington st..

I'ŽSIPRKM'MKRUOKITK

lietuvių
syviška.

bepartyvj-progrcpopuliariškai
redaguojamu
pašaipos mėnesini laikraštį

mašinos oypevvriters) "Nevv American" už $t0.')u.
"TAl<K..V", seniau ėjusią L- Lauren^e,
Jeigu nori turėti drūtą, pigią ir geo dabar iš
So. Iloston, Mass. Leidžia
rą rašomąją mašiną, tai pirk "Ne\\
Jonas Kerdiejus ir Co.

juokų

ir

Amoriean,"
niekada nesigailėsi.
Apart satyrišku ir lninioristiškų
"Xo\v American'' rašo
taip gražiai,
straipsnių, "Tarkoj" telpa nuolatiniai j kaip mašina, pirkta už
$100.00. Jos
'
•
tarkainiu
ir
žinių-korespondencijų sistema taip paprasta, kad kiekvieskyriai, telpa apysakaitės,
pasakai-j nas, paėmęs ją į savo rankas, iš
tos,
felejtonai, eilės, teatrališki ko- pirmo
sykio supranta, kaip su jaja
miški veikalai, aloriz nai, juokai, juo-1
rašyti.
kingi išsireiškimai, galvosūkiai ir i.t.l
Kataliogą rašomųjų mašinų ir viTaipgi telpa lietuvių gerausin piešė-1
sckių knygų prisiunčiamo uždyką.
jų juokingos karikaltiros-paveikslai.;
Agentams ir perkupčiams, perkant
Kartas nuo karto telpa ir humoris-!
kelias nui.inas. duodam gera nuošimtiškai-muzikališki
Prio
dalykėliai.
tį.

"Tarkso"

visi

susispietė

gabiausii .ii

lietuvių rašytoai juokdariai.

"Tarkos

kaina metams: Suv. Valstijose $1.00,
užrubežiuose $1.25. Rašykite šiuo ant-

Reikalaudami

į

adresuokite

šitaip:

MICTIJVA HUHL1SHING CO..
So. lialsted st„
Chicago, 111.

rašu:
DYKAI SEKRETAS KAIP LIKTI
Tarka Publishiug f'o.,
TURTINGU.
3GG \V. Hroad\vuy, So. Boston, Mass.
Męs duosime tamstai sekretą, katP. S. Kas prisius $2.00, tas gaus !
ras Ims tamstai
vertas $1,000.00 ir
metams "Tarką" ir "Ateiti"
daugiau, kaip gali padaryti pinigus
liuossme laike. parėjęs iš darbo. Nereikia anąlu kalbą žinoti, bet turi
Užsirašyk sau ar savo pažįsta-'
turėti nors kvapą bizniaviškos dvamiems Lietuvoj bei Amerikoj "lčeisios ir savo norą kaslink uždirbimo
viii Draugą," litus 11)15 metais eis
daugiau pinigu. Adresuokite:
kas savaitę padidintas ir padailintas,
THE ADVICff.
Talpins: 1. Vėliausias žinias iš karės! 1 r>6 N.
La Salle St.,
Room -i.
lauko; 2. "Seno darbininko atminiChicago, 111.
užvadintus
"Svieto
nius,"
perėjūnas"
((raukymasis po Vokietiją, Luxemburgą ir Daniją); kun. Norbuto ke- BUK PATS SAVO GASPADORIU M
IR LAIMĖK TURTUS.
lionė j Lietuvą, užvardinta "Iš ŠkoKodėl dirbi mieste, jeigu tu guli
tijos j Lieiuva ant inotocikletkos";
Lanark- eit ukiniukauti su savo viengenčiais
4.
"Škotijos Lietuviai" II
shire, 111 Linlithgo\vsbire, IV Midlo- pietiniuose kraštuose? Reikalauk nutliian, V Dundee ir 1.1.: 5. "Lietuviai rodymu apie kolionijas. sudarytas paAnglioj"; (J. Platus skyrius korespon- gal Rock Island geležinkelio linijas
dencijų: 7. Peržvalgos ir margutuy Arkansase ir Louisianoje.
Męs ga8.
Dainos, paveikslėliai. Ta- lime parodyt kelią žtuogui su mažu
nai;
riant trumpesniai žodžiais, pasistengs turtu
Malonus
j laimę.
lengva*
tapti vienu iš {vairiausių ir skaity- pasėliu į metus.
Malonus lengvas
mui verčiausių laikraščių. Kaina laik- klimatas, geras oras, gaustjs lytu išraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: puolimai; geros turgavietės.
Pavelymetams 2
dol., pusoi metu 1 dol., kite mums parūpint Ta mist a i vietą.
trims mėnesiams 50c. Adresas:
Antrašas L.
M. Allen, 1'. T.
M.,
Hev. Jos. Norbut.
Rock Island Lines. Room 718
La
Mossend, Lanarkshire. Scotlaml.
Salle Station, Chicago.
f)

y

Žieminis
kuris kartais

kosulys,

jokiam gydymui nepasiduoda. arba jei toksai kosulys paeina iš neprisidabofimo
gali buti
greitai ir pasekmingai palengvintu ir
netrukus toks ligonis atgaus sveikatą, jeigu ims vartoti
—

Severa's
(Severos Plaučiu Baisumą), daugely-

je atsitikimuose šioji gyduolė parodo

raminančią įtekmę,
iš

matomo

sekančio

kaip

kosulio,
orimi;

triubolių

uždegimo,

užkimimo
ir
smaugulio pamėginkite Se-

Plaučių

verus

Balsamą.

Kaituoja 23 ir 50 centų.

Jei turi

for Lungs
savo

Nuo
kokli Ubio,

šaltj,

tai
neužmiršk
pamėginti
Severa'fl Cold and Grip Tahlots
(Severos Plotkelius
nuo
Gripo ir Perftalimo.)
K.tituoja 25 centus.

Balsam
štai

Pavisariniai išbėrimai
arba
kitokios niežtauOioE
odinės lipos palengvinama
ir pasekmingai gydoma tu
.Severą >
Skin
Ointmcnt,
Odine Mosčią.)
Kaštuoja 50 centų.

(Severos^

laiško:

"Mano dukteri labai kankino kosulys r.-io
žiemos.
Severos
pat
pradžios
Apturėjome
Plaučių Balzamą ir pirm suvartojimo dviejų
bonk'ičių, tanai kosulys visiškai iinyl.o. Pas
mus nninieje visuomet randasi
Severrs Preparatai, kaip tai: Severos Reguliatoru^, Severos
Oyvastieii Bulsamas, Severos Nurvotouas, Severos Skilvir.is Bitteris, Severos Pigulkos nuo
Kepenų ir Severo* Uotkurdiikas Aliejui, ues
šitie visi vaistai labai t:er»i veika."
,'osepliiin' liaUjczak,
2i K. Stanton S!., Hudson, Po.

Severos preparatai
parsiduoda kiekvienoje npteko j c.
Kutinai
reikalaukite Severos.
Jei negalito
tai
jų gauti,
ratykite pas

W. f: SEVERĄ CO., ccZm"DS

500

i P. A. Tabakib
v

niams

Vyrai

jaunesnės kaip

*"*

įleidžia

ims

16

ir

niergimetų, ne-

.ia.

Ahtra paskaita bus kovo
red..

vai. po

2

Ji

d.,

pietų, toje pačioTema: "Kūdikių

je svetainėje.
auklėjimas." Abi
tas skaitys l>r.
\.

šias

(iarbė englevvoodiečiams!
Paskutinį vakarą naudai nukentėjusių nuo karės parengė SLA.
1K2 kuopa vasario 2<S d. Progra-

mas

susidėjo

veik>tiKs

iš vaidinimo ketur-

pasakos

"Jonukas

paskai- Marytė," dekliamacijų

ir

Apgarsinimai.

ir

ILGAS

KENTĖJIMAS.

namų.

P-a s J• >s. Koscis iš \\ estvillc,
1X2 k]),
I.. Rutkaus- Viską atliko vaik;i. SLA.
I'l., kentėjo skausmus >avo pilvo

Dr.
kaitė-Sliakienė. Po' paskaitų ga- nariai ir keletas pašalinių.
helyje
K Draugeli-, kalbėjo dviemi atveĮima užduoti klausimus.
atrado
I

oje pačioje svetainėje

_'S <i..

.*

j

kovu

vai. ]><> pietų !>us debatai
"Ar reikalinga moterims

temoje
dalyvauti politikoje."
Moterų
dalyvavimą ^ins ponia II. Mankeviėunė, prieš dalyvavimą stoK. Draugelis.
Autron
pa l.aiton. kovo ji d., ir debatuota yra kviečiami visi: motelis, vyrai ir merginos.
Paskaitų,
Cs

*"

ir

Dr.

trylikos metų. pakol jis
pagelbą. |i> šiaip pasajais: apie naudą prigulėti prie koja apie tai: "Tai buvo daug
SLA. ir apie karę bei Lietuvos reikančių su mano pilvu per trylikalus. Prakalbos žmonėms patiko. ka
metų. pakol as atradau pagelVaidinimas

ir

dekliamacijos, kai- bą Trinerio

po vaikams, pavyko neblogai. Publikos buvo apie 150. Aukų svetai-

Amerikoniško

So.

ilj

Kar- 24X1 Mihvaukeo

Vyno Elixirc. Kada aš
.įmiginau j], pasijaučiau daiij,
geriau ir todėl vartoju jau nekuria laikas.
Daug dėkavoju.

f u.-

ypaliungai debatų, butų "nauVyno
Koncertas.
dinga kiekvienai ir kiekvienam
Praeitą nedėldienj
silpnų
pasiklausyti, (/anga į paskaitas -v. Jurgio parapijos svetainėje
jų. Ji>
1/ debatus
yra uždyką. Visi uz- vo kpneertas, kuri parengė lietu- valo žarnas, per ką skausmas ir
rv.asoma kuoskaitlingiau<dni atsi- kulleetbovino
Konservatorijos silpnumas bus prašalinti. Jie relankyti.
"Apšvietcs'' Knmit, nnoky tojai._ Koncerte dalyvavo p guliuoja virškinimo organus, paA. A. Aleksandravičius, p. b. uim apetitą.
Prašalina užkic

.."kandimas" ir

:•?šalinti pagelba

siu-

Guda.
Chicago, 111.

iivr.,

Reikalinga-keletas

Chicago,

Reikalaujama daugiau apsigyvento
jų Uteh'os rusiškoje kolionijoje. K<
[iionija turi apie (JO šeimynų lietuvių |

deginimas

yra pra

lite

prikimšti pilnutėle

savo

pyp-

kę arba pasidaryti cigarctą iš P.
A. tabako ir rūkyti taip smarkiai,
kaip tik norite Jisai neg,..i "ką
sti" liežuvio.
Yra daug džiaugsmo kiekviename dūme tabako

M PRINCE ALBERT
tautiškos

gerų

111.

pi i

patentuoto procc
:j:sc. kuri tik mes valdome. Jusga

pusdleniuh

Reikalingi du geri moteriški
vėjai. Atsišaukite tuojaus pas

nors

Albert o.
Prince Albert yra kitoniškas, nes

l'eoples
Illinois
savo darbininkams gerai apmoka iškalno, tirba dalimis už įrašymą nauju
narių, pagal sutartį. Dėl platesnių
žinių kreipkitės pas
P, Szymowicz, manager,
9370 Anthony atfe., So. Chicago, 111.
Valandos: ikefvergais nuo 1 iki 7
po

kuomet

dėjote degtuką—Prince

H
Reikalinga^ -agentų. The
Life InsuraJHe Bempany of

vai

tikrą smagumą iš tabalaikydamiesi geriausios rūšies,

prie kokios jus

Kalionizacios agentą,
Halsted str.. Chicago, 111.

vyrų dėl
užėmimo ageutystės. Agentai, dirbdaprogrami 8 valandas dienoje, gali uždirbti
nuo 30 iki 100 dol. į savaitę. O agenbuvo
tai, dirbdami 2 ar 3 valandas vakai««isKtrjos. Koscis, 1'. O. 1>on 2, \\ e.-t- rais, gali uždirbti nuo 10 iki 30 dol.
Senis. ville, 111. Trinerio Amerikoniš- į savaite. Taigi, norėdami šią vietą
kas Kariaus
l;.lixiras gerai užimti, atsiliepkite rašydami lietu
viškai, arba atsilankykite nuo 10
\ iduveikia ant skaudžių,
iki 12 vai. dienos laiku:
buišThe Kerosene Specialty Co.,
rių ir ant nedirbimo

nėje >urinkta $5.45. Po
nuti, p. Krukui vadovaujant,
Įvairios žaismės. Publika
stė apie 12 vai.

Turėkite
ko,

Draugelį,

3261

Šyk-

štuoliams

—

t(> metų.

111.

RAŠOMOSIOS MAŠINOS.
Pigiausios ir goriausios rašomosios

vieninteli

—

k.jip

10*»7

Ch'.cago,

kitan
dol. algos ant mėuesio. Galite rašyti
susipažint; su taip prakilnia or- vo: bėgyje 3 mėnesių jie surinko
Pilvicitis
(VVilkes-Barre, Pa.). lietuviškai, arba
p.
atsilankyti nuo 10
ganizacija, kokia yra Tėvynės apie $280.00. Tikimasi, kad Liet. Afiu. Prašome dažniau parašyti. Tik- iki
12 vai. dionos laiku.
Mylėtoju Draugija.
Celliėjimo ir Autonomijos Fondan tai, meldžiamasai, pasirinkite graThe Kerosene Specialty Co.,
Eskulapus. galima bus pasiųsti pilnai S300, is žesni slapyvardį.
P,1:17 Wallace str.,
Chieago, 111.
Socialistas
Mass.).
p.
(Camoriage.
kuriu $50 skiriama autonomijos
ir
jojo pasekmes
Apie "mufinimąsi"
Reikalaujama:
mergina, moreikalams, o likusioji dalis mušu esame priversti išleisti, nes ištikrų- kanti vartoti
typevvritcrj. Turi moPaskaitos. Mark \Vhitc S(|uarc
asmetai
menkutis
dalykas,
yra
ju
kėti angliškai ir lietuviškai;
brolių šelpimui. Imant omenių, kad niškas
butų
kivirčas, kulisai pašaliniam
svetainėje, keru" .29-tos ir Ilalgerai, jeigu mokėtų ir lenkiškai.
lietuviu gyvena visai
>ioje
apielinkėjc
kad
kuopos į
neįdomus. Keista,
sted gatvių, sckantj nedėldieni.
Kreiptis antrašu:
apie 70 Šeimynų ir du kariu tiek savo susirinkimuose pakelia tokius
Jos. Triner,
kovo 14 <!., J vai. po pietų Ims
svarsto.
ir
klausimus
"ilgai"
juos
reikia
1383-1339 So. Ashland uve., C'hicago.
pripažinti, kad
T.i-'tniii Moterų Draugijos *'Ap- pavienių,
Meldžiame
dažniau1
ariu.
Už
raštelį
englevvoodiečių auka yra labai ir | parašyti.
sviet »s" parūpinta paskaita temoCiorl ir gabus darReikalinga:
labai graži. Socialistai atskirai renčia neminėtiems. Peržiūrėsime ii bininkai ant
moderniškų farmų; alje Moterų ligos ir kaip apsisau- ka. Kiek teko
sužinoti, jie surin- : ką galėsime, sunaudosime sekančiam j gos nuo S"..") iki $45 j mėnesį. Gera
Paskaitos pasigoti nuo jų."
ki* apie S20, kuriuos siųs savan | numeriui.
proga išmokti šios salios ūkininkaklausyti bus leidžiamos tiktai Liet.
vimo metodą. Atsigaukit urnai pas
Fondą
n.
Šelpimo
moteris ir merginos, nejaunesnės
Stasį
sime

Labai

150 Xassaw str.,

<>

Juozas
mo -savininkas
i\.
>o?< i.
apleidžia miestą. Vie:vietomis bu\o truputį aštrus, šiekkad jo dar nepaklojinei vienata labai gera. nes tai
yra tik viena
tiek
stokavo
švelnumo, t a č i aus
|
lietuviška kareiama visam \Vaukelie'.iįvis ii* todėl ji- turįs piin.
I.ii-ttiviit hiena Chicatjojr. Pragane. Atsišaukite antrašu:
technika abeinai parodvta gera.
tiesą vadintis lietuviu ėaiupi>nu. eit)-. savaitės
M. Budrunas,
buvo švęsta
ketverge
Ona
Aš,
EresGabrėnaitė, po vyru
taipgi gera- veikalu supntimas.
Hanceviėia per J. kuli i jia'201 Sheridan Road,
"Lietuviu Diena," laike kurios vikietie,
\Vuukegan, 111.
savo
pajieškau
dirmavonės
! \ntrasai jojo numeris buvo lietukvietė P. Y. Norkų imtynė.Mia.
i
motinėlės,
Uršulės
Hukienės,
paeinausoje Ciiieagoje I išskiriant didmies- ,viskas,
Parsiduoda pigiai bučernė ir groako
variacijos gerai p:izi-tamos : Cios iš Kauno gub.. l'kmergės pav„
Maėiait
laikraščiuose,
ti. "loop di-trikt'j > rinkta aukos
sernė lietuvių i- lenku apgyventoje
dainele temoje. Pianista- stovėjo jPalėdinės parapijos, Didaiagrašių soliancevičia, kad pat- e-i labai Tautos
džiaus. 2 metus ir pusę* gyvenome vietoje, prie pat bažnyčios. Priežastis
Fondui. Atiku rinkėju— savo
(intta- vyras, o tarp lietuvių dar
augštumoje, bet pači 't varia- 'sykiu Lewis(on, Me. Dabar
pardavimo—nesutikimas tarp partnepamečiau
ir
moterių -buvo apie
merginu
nebtro tok*;i, kurie mane pacijų mažas įvairumas buvo klin- jos adresą ir norėčiau žinoti, kur ji riu. Sužinoti galima ir per laiškus.
•W0. l!ri<lgepr.rte buvo 7.> rinkė(Jaugei ir Simonaitis,
tim. Ponas Bartkevičius (klarne- gyvena. Taipgi pajieškau savo tikro
ristų, tai aš noriu, kad su ma
1302—51h ave.,
kurios -įtrinko SS3.VH). l'rie
Moline, 111
jobrolio, Jono Gabrėnaičio, Kupiškio I
nim persi imt u m.
tas) parodė neblogą techniką ir
parapijos, Bičių sodžiaus. Turiu la- 1
IS-td, gatvės surinkta
apie £600; tona, bet su taktu vis p\nė.-i. I'o- bai svarbu
Parsiduoda namas .su saliunu geAną dieną dnituo'is Nork;
reikalij. .1 i«• patįs, ar kas
i
l'o\\n of Lake J$400. Kitose
ir
sako:
pa- ma Pocienė buvo kaip ir visuo- kitas, meldžiu pranešti kur jie ran- riausioj Bridgeporto vietoj. Namas
užėjo Į r.uisu Kedakciją
; naujas, saliunas
puikiai įtaisytas. Pidasi. už. tai busiu labai dėkinga
imtą. Iš- met.
'—'Ar negalėtut Tamisto- man rapijom datig-tnaz po
Ponui
Jakaičiui pavyko
giai parsiduoda i.š tos priežasties,
Miss.
Anna Gabrėnaitė,
viso rinkėjos surinko SJ ,«<!•>. Tą
kad
"Bežodė daina," kurio.; antrą da- UIS Lvmon Pi.,
savininkas
užima
patarnauti
kitą biznį.
IJetroit, Mieli.
Kiekvienas turėjęs čionai bizni yra
<> kame dalykas, |>. Nor- dieną visose (,'hieagos neimlu palį jisai buvo priverstas pakartoti,
rapijoje vakarėliai, kurie visu Pono Pociaus technika,
Mano pati pabėgo:—Monika Rup- (praturtėjęs. Ateikite persitikrinti. AdI au ?
kaip ir inis su Stasiu
I resas:
atiku
j
Skiausteniu, taip.ui paimą pakėlė augšėiaus S\>,Na-j;i, štai l>aiiccviėin.- vi'
visuomet, buvo puiki. Koncertas siėmė su savim du vaikeliu: vienas Į 840 \V. 33 St.,
Ohieago, III.
Rinkėjos darbą vo.si daug-maž užsibaigė sudėtinu P»ach-( iound i» metų. antras 4Įį metu.
..eduoda man rainvbes. Kai- ra
Taipgi pao
Parandavojimui saliunas ir pragyvalandų ryto iki (> vai. va- trio "Ave Maria." Prie muzikalio ėnie mano visus forničius, luirie man
sė ir per J. Kulį turbūt jo atfeu nuo
kaštavo $5C0 sūvir.;uui. Parėjau iš venimas: (» ruimai, piknikams dn,"
mik u surinkt
vikvieI>augiau.-ia
ar
inaiiad/.iėriup-lė programo buvo prikergta prakaltas,
darbo ir radau tuščią stuba. Mel- žas, arti Preight Housc; viskas puria, kad aš su juom pa.MMic^ili- II. Tananevičiutė $121.68 ir po- ba temoje "Muzika, kaipo kultūros džiu, duokit irau žinoti, lai r
randavojama už 40 doliariu. Atsišauji dakite antrašu:
nia Mažeikienė $37.41. Mažiaubar randasi šiuo antrašu:
etau. kuri- iš mudviejų drutesni-.
A.
t'lmueveiksnys." Kalbėjo p. J.
V. Ažukas,
Edv.ard Uupkr.s.
l ai ar aš ne^al< eiau jam per laik- sia suma, vienos rinkėjos surinkta,
liattskas. "Lietuvos" redakcijos na- 2030 \V. "8
846G Vincennes ave.,
Chicago, 111.
i!tr.,
Chicago, 111.
buvo X5i\. Rinkėja buvo parėjusi
raštį at>akyt ?
ry-. Koncertas abeinai p:\yko ir
Parsiduoda pigiai gražus i>lotas že< )
ką-gi laminta norėtum i- mokyklos merginukė, kuri riu- išskirtinas iš paprastųjų nuisij Pajicškau dvlej'j draugų—Antano
mės. "0 akru dydžio, arti mažo mieko tik apie 2 .> valand;:s. \ akaVenclovo ir Vincento Juškevičiaus.
jam atsakyt?
"koncertu." Publikos 1 uvo nedaug,
sto
Merrillan, Jackson paviete, MiPaeina iš Kauno gub. ir pa\leto.
•\š norėčiau tik trumpai a: Ve rinkėjos buvo Į>p. Mažeikos ir
chigan valstijoj. Ateikite arba rašyir ta pati galėjo užsilaikyti daug Ririogaloa par., Kalniškiu
kaimo; kite
mik\ t.
I)ra>k\ii- a> neliitbiju, o l'anane\ ičiaus ir dar vieno žmopas
Į rimčiau, negu užsilaikė. .Jtsilankcs. jiedu švogeriai. Meldžhj j>j ats'šaukKrust Gainiok,
'ai
ti. arba kas kitas, kuris apie juos žiėia amerikoniškose ristytiu.-e
gau- automobiliais parvežtos na3«5f. So. llalsted st.,
Chicago, 111.
no,
nes
pranešti,
turiu
svarbu
'ik
reikamon.
daugiaus nieko ir nrda/o,
Kinkėjos, buvusios franetilą iš Lietuvos, tire'tai norėčiau suvSiii
Jiauce\
y.n
draskosi.
Parsiduoda. Greit
Jeigt' p.
apgyventose vietose, sakė, kad
perkant pigiai
Pas žinoti.
Pavyzd i iiyos K rik\\1 ynos.
parsiduoda saliunas ant kampo, lielabili nurisi pamėgint, kuris U traneuzai labai prielankiai i ja- atGerdzius.
Juozapas
tuviais ir lenkais apgyventoj vietoj,
p. i). Varną, gyvenanti prir 4316
Kox 267.
lai ji- liirl)iit sinešę. Visą atiku rinkimo reikalą
nuisu drūtesnis,
Christopner. 111.
\\
Gary, Indiana. Graži, švari užeiga.
IM., larfce k riks t \ n ;t T.
,^7t!i
žino, k.id aš savi) drūti.n>.: n, iau vedė komitetas, susidedąs i-: p. I'.
Attikite, ar rašykite:
Žemaitis paragino svečius mm
Paiješkau Kairo Galinausko labai
1?. P. Szymanski.
ne draskymu?!, bet kilnojimu \o- Mažeikiopirm., p. S. P. Pana- miršti Lietu* oj kenčiančiu mnsu svarbiame reikale. Jisai yra 5 pė- 1535
Adams str..
Gary, Ind.
tame
du
ir
nevičiaus
juodus
ar.gštumo,
sunkumų.
jeigu
jis
rupi
plaukus,
ffti
iž<l., p. J. Kaupo
Visi susirin'broliu ir seserų.
mėlynas akis. 33 metu amžiaus. Ūsus
nori -u manim pasimėgiut ir pa- rast., p. P. Baltučio ir kitu.
kusieji prielankiai sutik suma- kariais nešioji, o kartais ir skuta. del PASLAPTINGAS RAŠALAS
rašymo nematomu laiškų; kada
žiūrėt, kuris i> niusų (jaučiaus
"zuočiasi.
bropriežodį
Aukavo $1.00- i\ Mi- Turi
nymą.
apturėsi plėčkutę. turėsi didelę naulau." Jo paiios vardas Ksavera. PaI\ik'aras. Saldž. šird. \'. f. l)rpakels, tai aš visuomet galiu -n
liauskas: po 50c.— T. Žemaitis. Į
da ir parodysi žmonėms didelius steArl>a
p. Mincevičium su-itikti.
ja. i- Cicero, vaidino "(icnovaitę" I'. Slinkis, K. Slinkis. I). Var- eina iš Kauno gubernijos, to paties buklus. Atsiusk L'Oe. krascs ženklepavieto. Eirfogalog parapijos. Kuni- liais ir
apturėsi vieną plėčkutę stey igu p. iJanecvičius nori pa.li-, M. Melda/.io svetainėje. \ aidininas, M. Varnienė ir T. Klinov- giškių kaimo. Su savim nieko daurašalo.
buklingo
mėginti imtis greko-romaniškn mas, abelnai imant, gerai pavyko.
\ is(» laito giaus neturėjo, kaip liktai šviesų
skis; 10c.—N. X.
B.
M. HYPNOTYK,
nedrasko,
kilo
Meldžiu lietuviu pa t yri nė*,
budu, kur \ iens
Ypač gerai vaidino p-le M. Daujo- $4.10.
•J2!i W. 109 PI.,
auka'vu- reinkotą.
Chicago, 111.
sulyg
Pinigai,
kur
ar
kokitame
gal
I'.ct
Chicagoje.
fai ir su tuoin aš sutinku.
taitė (ieiuivaitės rolėje, p.
I.ie11 v ..s (»el- kiame
Liet
mieste
noro,
daužosi.
kas
pasiusta
-iujti
Jeigu
NAUJIENA.
"draskytis." kruvinti*1, arba kojas j bona-* < ioliaus rolėje, p. K. MaT. Ž. užtėmytu. bukit taip geri. duokite
l'ondan.
bėjinio
Liakėras Velykiniams Kiaušiniams.
as
tai
man žinot. Jisai yra nesenai iš Lieneliubiju. Šylą.; tuli— Sigyto rolėje ir eilė kitų
laužyti,
G buteliukai gražiausiu spalvų už
Ivuos. lluvo Donoroj. o vėliaus pribumatai, ir be to galima parodyt.
25c.
krasos
ženkleliais; prisiusime
gerai vaidinusių. P-lė L. Jucevivo pas mus j Lakė. Jisai nemoka
nei; tuo jaus.
Tai tamista manai, k td J'an čiūtė
Kas atsilankys ypatiškai,
gražiai padekliaiuavo "Kada
lenkiškai, nei gerai rusiškai, nei anggaus pigiau, šitas liakėras yra ge
ce\ ičius bereikalingai i aki-! šo
liškai: du metai kaip iš Liet mos.
Lietuva Kariavo."
L. Vytautas. REDAKCIJOS
liausis. koki galima gauti, nes noiiuia....
Duosiu gera, 'dovana tani, fctfris sudažo nei pirštų, nei rubų. Taipogi šiteiks man jo teisingą antrašą.
Valia darvt. kas ka nori.
toje uptiekoje galima gauti visokių
Gausi lingleu'oodo lietuvių auJonas Kiaunis.
p. S. Gelež—as
(Detroit, Mich.).!
i--'', matote, jeigu mano specia-i
vaistų. Visus užsakymus išsiunčiame
ka. Kovo (y d. šios apielinkės dr- Tokios milžiniškos skaitliuos praktiš- Mox 4.
Lock 3, Pa.
per pactą greitai ir sąžiningai. Piliškumas yrn vogų kilnojimas ir
nigus siųskit "Money Order'iu," arjų komitetas, susitveręs rinkimui kame gyvenime nevartojama, bet asPajieškau savo brolio, Pranciškaus ba krasos
tronomijoj gal ir gali pasitaikyti. Togreko-romaniškas būdas ristynių.Į
ženkleliais. Rašykite arba
nuo
karės
aukų nukentėjusiems
kio didumo žmogaus vaidentuvė ne- Truskowskio. Paeina iš Kulniii kaits privalo mane tam datai /ui:
ypatiškai kreipkitės
mo.
liauno
Paslaike
susirinkimo
savo
gub.
Raseinių
pa\\.
Lietuvoje,
gali apimti, vienok tokią skaitlinę,
Jono
Mališauskio aptiekon,
lykui ir šaukti, o dabar išeina
kiaušiai gyveno Chicagoje apie 12
4552 So. Ash'.and a ve., l'hicago, 111.
p. 1 Jaukaus svetainėje, pakėlė kalu- susidedančią iš vienutės ir 4L' nuvi*\ien, kaip ristikas <Jočas šauk
tialite savo metų Jei kas apie ji žinote, arlta jis
si mą, Į kuri fondą sių»ti aukas. liu, įvardinti galima.
draugui pasakyt, kad bus teisinga, pats meldžiu atsišaukti. Atsigaukit
TIKI ETAS
tų boxerj jaek Johnsoną.
UŽDYKĄ
T'o neilgo svarstymo buvo nutarjeigu jus tą ekaitJ'-nę pavardinsite tino adresu:
FARMOS
1915
FARMOS
Anthony Truskovvski,
ta siųsti j Lietuvos (ielbėjimo ir vienu tukstančiu bilijonu oktalijony,
Nepirkit prastos žemės, nes yra
Vancouver, li. C. užtektinai
arba vienas trilijonas oktalijonu. Da- City llotel,
geros žemės, juodžemio su
TMD. 28 /,•/•. -rakaras. Tevy-j Autonomijos Fondą, kuri visi delykas tik tame, ar jis tai supras.
moliu, arti miestų, geležinkelių, moatsakančiausiu,
nr
legatai
pripažino
M\lėtojų Draugystės 28-tą;
p. Kaimynas (Newark, N. J ). Raškyklų ir bažnyčių; parduodama visai
pigiai ir ant lengvų išlygų. Akras
ku»»pa rengia vakarą kovo U <1. kadangi jojo valdyba susideda i> telio negalime sunaudoti. Tačiaus dėlei to nenuliuskite.
tonuo 10 iki 18 doliarių valstijose \Vis.
2-rą vai. |x> pietų (iavrilaviėii'Us g-rai žinomų Amerikos lietuvių liaus rašyti. Mums Pabandykite
rodos, kati toir Mieli. Taipgi parduodam išdirbtas
vi-uomenei
Teko
Side.
Komitetas
West
ant
veikėjų.
yra liau Tamstai seksis geriau.
svetainėje
fanuas
su
bduinkais
visai
pigiai.
atsakantis
kuReikalingas
vyras,
girdėti, kad rengėjai (leda pa- tikras, kad paskirtieji pinigai bus p. F. A. Rymas (Pittston, Pa.). ris galėtu užimti State agentystę ir Dėl platesnių žinių kreipkitės žeTamistos
prisiųstąjį laišką perdavė- galėtu
miau nurodytu adresu, žemės mastangas, kad rūpestingai suren- teisingai sunaudoti sušelpimui mupo savim valdyti nuo 20 iki
me "Amerikos Lietuvos" redakcijai.
::o local agentų. Turi buti gabus vy- pos dovanai.
Linkėtina, -ų kenčiančių brolių ir išgavimui
gus gražu programą.
p. Eskulapas. Apie koncertą dedaCHAS ZEKAS & CO.,
Lietuvai. me anksėiaus prisiųstą žinutę. Aeiu. ras. mokantis anglišką kalbą, ir turi 127 N. Dearborn St.,
kad kuoskaitlingiausiai atsilanky- laisvėm nuisų tėvynei
Room 80S.
turėti 500 dol. uždėti už tavorą. šiop. J. Savage (Senecaville, O.), j dėtu. ypač tie, kurie nėra arčiau Kngleuoodiečiai gerai pasidarbaCHICAGO, ILL.
uždirbti suvirs

KAS

į

tografijinių reprodukcijų ir drauge
tei:-!»igą. žemlapį karės laukų Austrijoje. Vokietijoje, Rusijoje ir Prancū-

Pardavimo.

■:

KARĖ

lTž liktai 35 centus pačios markomis pasiųsime jums 50 paskutiniu to

linksmybes rūkymas

vėsus, kvapus, saldus kai riešuty s ir tos n.isics, kuri \ertia jus i I.'ietis kito užsirukyiuo. Jokia kitas tabakas negali buti. kaip Hrinc»> Albert.
tjeriausis dalykas, kurį jus galite padaryti, lai susiartinti su muoiii
džiaugsmą suteikiančiu, nekandančiu tabaku ir susukti iš jo filaretą arba prisikimšti pypkę ir žinoti, kas yra tikras užsiganėdiniaius
tabaku.
PirKite

Prince

šiukuosc,

parankiuose

Albert'ą

švariose
svariniuose

5c.;

"toppy" raudonuose krep
raudonose blešinėlėee, 10c., ir
ir pussvariniuose humidoruose.

visur

R. J. REYNOLDS TOBACCO

CO., Wii»ion-Salem,

N. C

MOKYKIS BAR8ERYSTČS.
išmokinamo šfo lengvo, švair groįtai į.šjnįąksuflo temato- J ke-

Męs

j raus

Jau

Išėjo

jllas trumpas

Iš

Spaudos

sa^alt^s;,.

geriausi jren-

'girnai; espCrtai mokiriin įrankiai
uždyką

informacijoms.

gaunamoms

BARBER

BURKE

SCHOOL,

610 W. Madison st.,

Chicago, III.

MILŽINIŠKAS VEIKALAS

TIKĖJIMU

ISTORIJA

Jei nori linksmai praleisti valandą
liuoso laiko, faTallankyk naują

Teatrą Milda
=

3138-42 S, Halsted St,
o

5c., užmokėtų už ti
Čia už ^c. matysi geresni

teatrąv kaip vidurmiestyje už 50c
MILDOS teatras yra atidary
tas kas vakaras nuo 7 valandos
o subatomi
ir nedčliomi nuo 2
valandos po pietų.
Halsted karai atveža prie pat
Teatro duriu.

\ isas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir
lengvai skaitomo rašto. knvga yra papuošta skaitlingais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro ii

daug vaizdingesniu.
šią milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant visai eilei kitu mokslininkų, žinomasai visanle pasaulyje
mokslininkas 1). P. Chantepie de la Saussaye. Lietuviu kalbon vertė f. Laukis.
Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visu
tautu tikčjiniti-religijii. pradedant nuo >eniausiii amžių
ir baigiant dabartiniais laikais.

du-kart nedeunis laik-

raštis

3252 So. Halsted Si., CH1CAG0, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
|steigta 1893

Utarninkais ir

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams $2.50
pusei meti} $1.25

lietuviškai

parašytu veikalu toje šakoje.
?
Knyg« yra didelio formato, gražiais tvirtais apdarais. nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso

PRIIMA

Adresuokit taip:

SKOLINA

W. B. BQCZKGWSK!

Mahanoy City,

CO.,

apšviestu

privalo

būtinai

ir

pinigus pirkimui

PERKA ir parduoda

Pa.

■BaHHHBE5SgB3ffin

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.

Pinigus Į

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai Įrengtoje Bankoję? prie kurios
nė

vagis,

ne

Šifkortes

ugnis negali prieiti.

-A

Publishing Company

A.

OLS^EWSKIO
B ANKA
>

Pres.

3252 South Halsted

St,

Lietuviai iš kitų miestų ir
i kus. Kasykite adresu:

ILL.

Dr. J. KŪLIS

PILNAI DARBO VISIEMS.
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su mažais iškasriais gali išmokti gerą ama-

Tel. Cinai. 2119

DR. A. YUŠKA
lietuvis gydytojas

1749 S0. HALSiEITSI

formato puslapių. "PasauHs"
da visokias naujausias žinias
su svieto dalių. "Pasaulis"

\

metus

padup-

Baltas alus, gera

iš

tini, kvepianti cigarai.
Priima svečiai

vi-

kainuoja

$1.00, j pusę 75c. Adresuoki-

te;

CIUSAGO. ILL.

CORNER ĮSI h STKEET

C. K2NTRAITIS.& CO.,
448-453 Leonard St.. N. W.
tirand Kaplds, Micb.

:

deg-

kuoširdingiausl&L

;

3200 S0. HALSTED ST

reikalus per laiš-

visoj

pasaulyj.

Rašykite—o

Utarninkais, Ketveriais

ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
Paneilčliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
Nedčliomi nuo 9 ryto iki 1 po
pietų.

gausite

Pasiklausk

CHICAGO, ILL.

=>

BANkOS VALANDOS:

visas -smulkmena^ dovanai.
Nossokoff'o Barber. Hairdressing ir Manicuring Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts-1
burg. Pa.
Senfbubi ir atšakančiausi.

mokykla apielinkėje.

5t.,

Atvažiavusius 1S KITUR MĘLDŽIAME aplankyti ir
mūsų Banką.

tą; kur tik tinka ten gali darbą turėti ir buti pats ant savęs ponu.
Išmokęs barzdaskutystės, busi liuosas

ži-,

nančių.
Telefonas

ŠOKIŲ
Pirmas

Humboldt

4532

MOKYKLA

lietuviu

šokiy
Amerikoje

Prof.

Julius

šilkauskas.
Mokinu šokti

aproiškiu pagodotui visuovai- menei, jog esu seniausias gydytojas

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

Gene ralis

Kontraktorius ir
Namu

Statėjas.

2302 S, Leavilt St.

Morgan St.

Kertė 32-ro8 gatvės.
Telefonas Yarils G87.

■

3364 S. Halstcd St.

Cliicjgo

(Kampas

34

tos

Ghicago, Iii.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais

III.

DROVER 721S

Geriausia Akušerka

J. G, Mezlaiszkis

išiuoml

3149 S.

7ELEPH0NE

Tel. Canal 5305

Dr. G. M. Glaser

mokytojas

cą, two stop ir vi- ant Bridgeporto, praktikuojant per 22
sokius kitokius šo- metus, perkėliau savo ofisą. ir gyvenikius. Lietuvių jau- mą j savo locniĮ narną po numeriu
nimas
kviečiamas

budais gydymo. Visus ilgoiiius steug- Jei nori
teisingų žinių iš Anglijos,
kaip ir Mg šiol.
užsisakyk sau metams ar
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika
pusmečiui

biuosi užganėdinti

EVESKIO K£

ir toli".us mano rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieią ir nak"IŠEIVIŲ DRAUGĄ"
t). Esiu specialistas ligose vaiku, moVieninteli Didžiosios Britanijos lieterį) Ir vyru ir užsendintosc ligose. tuvių-katalilcų-tuutiniukų
!ail aštj,
Darau visokią operaciją.
oinantj kas dvi savaiti. Kaina su
Liekuosi su pagarba
namus metam*

Dienine ir AIAEfVlf I A
Vakarine mURTRLA
Anglu kalba

MOKINAMAS
Lietuvių
nuo pra-

dinės iki augščiauslal
Aritmetika

"ATEITIS"

K. ZURAITIS

savo

A. OL5ZEWSKl BANK
3252 So. Halsted

Tel. YARDS 1532 !
FAPMOS GERIAUSIOS FARMOS:
gatava*
geriausias
Pii,'lai parduodu
JUBILIEJAUS NUMERIS
užsėtais
farmas.su budinkais, sodnais
didumo
farmų.
javais; turiu visokio
LaikraSėiut susilaukti jubiliejaus it
molis su
išleisti jubiliejaus numeri galima tik
žemė molis su juodžemiu ir
Lietuvis
ir
Gydytojas
Chirurgas
vien?
sykį į 15, 25 ar 50 metų. Toks
žemė;
smiltimis maišyta, derlingiausi
tai retas atsitikimas.
ir šio- 3259 So. Halsttd St.,
Chicago, III.
Ir šie metai tuo yra
pirmo Horto visokiems javams
žymus, kad
didžiausias lietuvių laikraštis "KataliTuriu daugybę! Gydo visokias ligas motm-iiį, vaiku ir
ir sodams.
narna
kas" susilaukė 15-os metų jubiliejaus ir
labai pigiai į vyrų. Speciališkai gydo limpančias, užžemių
mišdirbtų
l'armų
išleidę ffražų jubiliejini numerį, pilna
sisenė.iusias ir paslaptingas vyru ligas
paveikslu ir kitokių raštų.
parduodu aut lengvų išmokėjimų. |
Amžinos
svarbos šitame numeryje yra nnkieta
Didžiausioj!
žemė atsakančiai f,<-ra.
j
klausima: "Kas šiądien butų svarbia1
kolionl.'oj
LIETUVIŠKA BANKA
Amerikoj lietuviu fannerių
<;iai lietuvių kultūros pakėlimui Amerikoje?"
kur nš jau esu pardavęs 320 farinų
šit? jubiliejinį "Kataliko" numerį
Town of Lake Savings Bank
lietuviams aplink miostą Scott.vili*,
kiekvienas privalo i>i«yti atminčiai. Už
Kuris yri
10c bus prisiųstas kiekvienam.
Mason (.'ounty, Michigan.
ReikaJoseph J. Elias, Savininkas
laukite tuojau*, kol iicišsibaig;.
turtingiausis farmerig miestas visamo!
ir
S.
Wood
adresuokite:
Rašydami
4600-4602
St.,
derlingiausių
Viduryj
Chicago.
statė Mich.
gražiausių, lygių laukų kaliai žviruoti I Priimame pinigus
į
J. M. TANANEV1ČIA,
užčėdlBank?
(plentai), i'pės ir ežerai pilni žuvų.; j.raui nuo vieno doliario ir
3249 So. Morgan St
d^ugiaus
Chicago, III.
Scottville yra lietuvių kolionijos cen-; iv mokame
trečiu procentu ra tom i 3
ežero į
u-u.; randasi arti prie Michigan
aut metų.
Siunčiame pinigus J viTurime
por»avo miesto Ludlng'on.
sas svieto dalis pigiai, greitai ir
tel
geriausiu transportaciją vandeniu- lai- siugai, o svetimu žemių
piuigus mai- Telefonas Humboldt 4532
turime
turgus, Į
vais ir geležinkeliais;
ir
nome, perkame
Atdara Dieną ir Naktį.
parduodame. ParJavu meluyčias, bankas, bažnyčias, duodamo šifkortes ant
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ 00.
visų linijų j
geriausias mokslaines ir visas viga- krujų ir iš krajaus, taipgi
Rusiškai-Turkiškos Ir vitikietus
das. įlojai nelaukdamas atvažiuok pas aut
sokiu
rusiu
geležinkelių po visą Ameriką ir
maudyklės.
aš
turiu
Mich.,
Scottville,
nrinęs Į
Europą.
1914-1916 W. Division Street
moliu,
su
juodžemiu
Keriaysių žemių
Musų Banka Išdirba visokius raštus
Arti Robey st.
ir maišytu žemių, geriausio gatunko, ir dokumentus visose
kalbose ir duo- Taipogi Rusiškal-Turkišky maudyklių
kokių Kali rasti Amerikoj. Apgyven- da rod;j lietuviams visokiuose atsikambariai ir moterimi.
tame gražiausiame krašte nusipirkęs tikimuose ir reikaluose
ypatlškal J* Baradashutykla krūvoje.
Chlcago.
nuo manęs farnia, pats ir tavo šeimypt/ i.iiSku®. Tik kreipkitės viršmlnSna džiaugsis ir tapsi hagotu farmerlu. tn antrašu.
N'orinti pirkti gerų farmų rašykite
tuoj, gausite žemlapj (mapą) lietuvių
Patariu
visiem
tautiečiam
norin-1
kolonijos ir farmų lkataloga. Adresas:
Naujas Savaitin's Laikraštis
tfem pirkti ukę, atvažiuot pas mus,|
ANTON KIEDIS,
nes tuom sučėdysit pinigus ir
8ank
State
nupirk-i
Building,
Peoples
Scottville, Michigan. sit sorą ukę.
Musų yra didelė kom-Į
"Ateitis yra bepartyviškas laikpanija, męs tarime ukes po visą Mlraštis, tarnaujantis jaunimo
chigan'o valstiją; su j vairiais budinir kulturos reikalams. Talkais ir visai be jų. Tikės didumas
papina daugybe Įvairiausių ži'_itiput laikrodis.
gal nirkėjo norą.
Kainos nuo $9 iki
nių. Didelio formato, 8 pusi.
dailiai išrėžytas;
$J"> už akrą. tas priklauso nuo to,
Kaina t'.k $1.50- metams, o
europinio riešuto
kokie budinkai ant ūkės yra ir
85c. puocl metų.
sodnai.;
medžio
apdirbiOia jau daug; lietuviu yra apsigyvenu"Ateitj"
išleiJinėjų bendrovė, inmas. šakutės bei
korporuota ant $25,000. Dasių; čia oras labai malonus; ženumeriai yra pabar
laikas užsirašyti "Atelme derlinga, daug
upių ir ežerų per
t j".
Reikalaukit vieno numo
naAųs
f
balt? tai ir tankus lietai lyja oavasarj. Kas
rio
kaula
pažiur§Jimui uždyk?.
Laikrodis
svarbiausia, pirkdamas tikę ii pirmų
yra 7 eolm angSAdresuoki t taip:
ranku, taigi tiesiog nuo kompanijos,
oio ir 4'zį coliu
nereikalauji apmokėt jokiems
perkup-į
"ATEITIS"
plonio.
dvaranAš
fiams-agentams.
tarnauju toj |
tuotas laiko ųpdy366 W. Broadvvay,
kompanijoj ir su mūsų automobi į
mas;
kaip tikra
Įimti apvežiosiu po visa
SO. BOSTON, MASS.
Michigano;
<egut>'
(cookoo»
valstiją ir tamsta pirksi sau ukę
laikrodis. Tai graten kur patiks, nes turime iš ko išsižus daiktas kiekrinkt. Mes parduodam ukes ant
lengvienai stubal, arvi:
išmokėjimų. Atsišaukite pas
oa
dovana
žaisluose. Kaina 00c.
BEN DIOKAS,
(Money order arba krasos ženkIrons, i.lich.
leliai). Adrenaa:
ALCO CO.,
150 Naasau St., N"ew York
"PASAULIS"
,
City.
Visuomenės bepartyviškas laikraš-j
PĮRHAEILINIS BUFETAS
tis, išeina kas ketverges, 4 didelio

farnių gali šioje Bankoje atlikti

ILL

CHICAGO,

CHICAGO,

lengvų

BIZNIERIAMS duoda

Lšeluir
visas
davą-Rusiją
lis svieto ir parduoda

Reikalavimus Siijskke Antrašu:

3252 So. Halsted St.,

ir statymui namu Chicagos mieste.
ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant

juos

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

norintis

perskakvti

Persiunčia

OLSZEWSKI,

sumų ir moka už

PERKA ir

Geriausiai, greičiausiai ir
pigiausiai

A.

namus

didžiausių

AT\ AŽIA\ USIEMS

Šią knygą.

Lietuva

vieno Doliario iki

nuo

išmokesčių.

Kft'ni' tiktai $5.00. Sulyginus su veikalo didumu ir jojo svarba, kaina yra be galo maža.
save

pinigus taupinimui

3 procentą metams.

nugaros.

Kiekvienas skaitantis
bu t i inteligentišku lietuviu

metuose.

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

Eina jai?. 25 metai

šioje

am

/:>

T*fJ& SttJFi*;

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

titulu

a

sOĘM

žmo-

gus laipsniškai tobulinosi savo tikėjitniškose pa žvalTikėiose, ko! galop nepriėjo prie dabartiniu tikybų.
jimu Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne-

naujoje Tikėjimų Istorijoje.
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu

Chicago

nesigailėsi

iietą.

Skaitydamas Tikėjimu Istoriją, suprasi, kaip

su-

teikiama; darbas-kiekvienam žmogui;
ateikite pamatyti! .mus »rbp rašykit t

Augštesn. Matematika
Istorija, Geografija
Politiška
G.

Ekonomija

Rusų ir

j
Įprisiimtinu;
50
mečiui

Dr. G. M. GIdser į

S- KALBOS

Lenkų

3149 S.

Knygvedyste Orairašt.
Laišku rašymas

Prekybos teisės Ir tt.

Leveskis, Vedėjas Mokyklos

3106 So. Halsted StM

Morgan St.

Kertė 32-ros gatvės.

j

—

Attorney & Counselor at Lavr
30 N. LaSalle St.. Cor. Wasiiinglo.i SI,
Siock Eichange Bidg., Rco.us 1197-11H
i

centų.

Adresas:
Rever. Jos.

j Mossend,

I

$1—pus-

F. P. BRADCHULIS

Norbut,
Scotland.
l.anarkshirc,

Telephotie Hrankllii 117}
V uLietuvis advokatas, baigęs teis: 4
rikeje. Veda visokias bylas, civiliškas ir tasuluj;:.
minaiiskas visuos* tcisrauasj

6yv. 3112 S. Haisted SI., arti 31-bj
I clenhune Yuuts 23VJ

_—

Ch>cago.
GEKA PliOUA!
Crsmatika anjrliškoskalbu-n

Ar skaitei seniausią ir

rimtą populiariškai-mokslišką mėnesinį laikraštį
"LAISVOJI MINTIS"
Laisvoje Mintyje kas mėncsis telpa
straipsnių iš jvairių mokslų, politikos,
religijos, socioliogįjos ir eocialio klau-

sryčių.
Laisvoji Mintis tarnauja Amerikos

simo

Aritmetika mokinimuisi rok mi-

dų, su paveikslais (apdaryta).. 35c
V iBo $1.00

lietuviams jau penkis metus.

Laisvoji
formato

tyje

Mihtis

yra

labai

didelio

magazinas ir trunipoje atei-

mano

dar

padidėti.

"Lais. Min.'*':»kaina metams $2.00.
Pusei metų>i,..cw
1.00.
Pavienis numeris
20c.
Siusk 20c kad ir krasaženkliais, tuoj

Kas atsiųsiskirpęs šita apmirsi"Lietuvos" ir $1.00 p»p
mon'ey order1, tai gaus visas i

nimąiš

Box62

lengvoro's išlygomis. Atsišauk.i reikia A. 01szewskio Bankon, 32d2
oo. Halsted st.

Nauju Paveikslu Serija
IŠ

KARĖS LAUKO
Iliustruotos Kariškos Dainos
ir

Daugelis Kitokiu Paveikslu.
ATSIBUS ŠIOSE VIETOSE:

P. Mikolaiiiis

Subatos

Mew York
City

vakare, kovo 13 d. 99I5

Auditorium, Scranton (Providence

m.
,

Pa.

Nedėlios vakare, kovo 14 d.
wn

suma

Račiūno

knygas 00c. pigiau.

gausi "Laisvosios Minties" v.ieną numerj. Adresas:
"LAISVOJI MINTIS"
2627 Calumet Ave.
Chicago, III.
Parduodama mūrinis namas prie
Parnell av. ir 35-tos gat., trimi aug
jotais ir užpakalyj me<linis, abu labai
$500 reikia įnešti, o likusi
pigiai.

»•

ky tisbe moky tojo(apdary ta)$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip mokyti* skaityti ir rašyti be mokyto13c
jo
Naujas Budas mokytis rašyti ba
10c
mokytojo

Phone

w,

DR. K.

Lietuviu
Orover :>0S2

DRANGELIS
OENTISTAS
A)""VY8
VALANDOS:-nuo 8 iki II ryte
1
v* r

tutaflf.
32o1

n"°

7 iki 9 Vak-

'm. Halsted S(.
Prienai

A.

nuo

ik

diliom paįal

OU«Yikio

Chicago.lll.
Bank*

Bažnyčioje, Hazletori,

Petnyčioje, kovo 19 d. 1915

Pa.
m.

I)u perstatymai: 2.I5 vai. po pietų ir 8:15 vai. vikare

Hara

Theatre,

Shenandoah,

Pa.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje
yra

Dabar Galima Važnoti j Rusiją

Rusiškas

Laivu

linijos

Lietuvos Stejentališkas Biuras
GERIAUSIAI PADARO:

Iš Liverpoolio i Gothcnbergą, iš Gothen.bergo geležinkeliu Į Stockholmą iš Stockholmo Į Petrogradą.

Ilusi-l. is Dovlerennast»a, Aktiu pirkinio, pardavimo, išran(livojimo ar kitam pervedimo y.omčs ar ūkės Lietuvoje•Rusijoje. F'arupina pa sportus išvažiuojantiems Meturon•Itusijon ir visokius kiiii? rejentaiiškus raštus padaro serai. greitai ir pigiai.
b kokktuoji dalos, skolas ir pinigus,
paliktus Rusiškuose ISankuose.

KELIONĖ

Šifkortė

lei informacijos Cblcagiečiai
kiti: miestų raštų, adresuojant:

pių gyvenimą,

suteikia daug skaityiš visuomenes, politikos, literatūros, gyvenimo, ir yra geriausias
draugas, kaip lietuviams darbininkams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

savaitė.

kaB

YORKO

mo

Rusu cenzūra

Į
LIGONIO

DIENŲ.

Chicagos į Petrogradą

tes

ir

pasportus galima gauti

^

A. Olszevvskio Bankoje
3252 So. Halsted S t.

Yalandos

JEI JISAI NEPR1GULI PRIE

Reikalaudami
A.
307 W.

Chicago.

1800 \V. 46th St. Chlcago, III.
Tclephoue Drover 6114

NEW CITY SAVINGS BANK
4boi So. Ashland ave.,
A. J. BIERZYNSKI,

informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr.
30th St.,
New Yerk City.

(skryneles

D-re Maria Dovviatt-Sass
Moterų

ir vaiku

Panedėlijis,

reuomis, ketvergals .'r Bubatomls nuo
8 ryto iki 9 vakaro;
nedClioniis, ntarnikais ir pefnyčiomis nuo
r>to i' 1
6 vakaro.

ligų specialiste

tflisas

Smetonos

iiarvester
Kiekvienas žmogų: nuo \ -.iir.Iuio priguli ;>iic Ko Viio nors sąryšio
atskirų CfUiOnn. Toki sųrysU.i arba drau./Jos, žmonių paprastoj kalbij
vadinamu tsut.mis.

Seperatoriai

Ethnoio.;ija užsiima aprašymu tautų r vis al.ių sąryšiu tarpe žmobtov nčių i.nt visokeriopo lijlturos
laipsnio, etimologija yra tai
vienas lš jauniausių mokslų.
Sųtvėrinv' to mokslo reikSjo suprasti
ir pažL.ti žmonių
gyvenimų -nt viso žemės pavirsiaub, o jis ne visur
vienoks, n.** visur ant žemės tie; patįs žmonės gyvena, tt.ig! las ištirta
tik pabaigoj IX-to šimtam ėio. Visi žmonės vysto..i ir
i ik ne visi
kjl

misli.s apie pelnr, i.;i. aizdinkite skirtunv; darbo
į ai}
prio pieno tarp kurio nors iš setioviskųjtj iitul.i ir tarp darbo su
smotoncn separatorium. Kiek darbo f>ri" puodynių plovimo! K i e 1 daug karto reikia jas čiupinėti!
Kiek daug laiko užima ji.i pripildymas, sudėsmetonos nugriebimas, pi.->no rautymas. npnaugojimas nuo sn^.lteršimo,
bei
ginimas vėsoje,
puodynių išvalj mas sekančlato vartojimui.

AflI)K.jy

skirtum?.

Su i M C separatorium pienas yra atskiriamas nuo smetonos, kot dar šiitas'. tiesiog nuo karvių; separatorius
Išplsujamas i koletą miliutu ir viskas gatava sekančiam vartojimui.

Kiekvienas separatorius gal jums pagelbėt truput), bet to dar neužtenka. Jums reikia tokio, kuria jums pagelbėtų kuodaugiausiai.
Apart
da.bo sumažinimo yra dar ir kiti dalykai, apie kuriuos reikia atminti.
Tai smetonos suč« dijimas. mašinos \vrte, saugumas nuo
atsitikimų ir
diu^, kitu dulykų, apie kuriuos Jų* privalote pamislyti prieš

ystosi viei.odu greitumą: vieni gaivalai su prievarta stengiasi kitus
prie savo ryšio patraukti, kiti vėl stengiasi nuo to atsitolinti.
Tą matome ir šiandi' u, susidedančioje iš nevienodų
gaivai^ viešpatystėje:
valdanti tauta stengiasi pa.uuštus kitokios Kilmės gaivalus ne tik
palaikyti po savo valdžia, bet nori: juod, taip sakant, p -ji"dyti savo tautystės jūrėse.
Eiiinolooij a'--;kiaus sak- !it, užs'i ia aprašymu, padalinimu Į natui-files grupas gyvenančių Kur nors ant
plataus žemės pavirsto žmonių
H" tik dabar, I et nuo
d'delių atradimų, kada likos pažinti ir gyventojai pirmu europiečiams visai „ežinomų žemės i'alių.
I'ažini.Mas žmor'ų visotių tautu, _ų rasių ir pobuf-;ių yrr labai
nciuling&s ir žingeidus kicvienam civilizuotam žmogui: nepažįstant
cthnologija*, negalima savęs skaityti apšviest. žmogumi.
Ethnolrrijj arbji mokslss apie žemės tautas. Pagal Dr-ą M.
Ilaberlančtg. ir Letourneau, sutaisyta I.. šer io. Knyga didelės vertės
su daugeliu
paveiksli; {vairių rasių žmonių typų. Spauda graži ir
aiški, puslapių GC7.
kaina
$2.00
Su g i.žiais audimo
ap'arais
$2.50
Norėčami pauti Sitų Kaygą. KieipKitės šuo.ai adresu:

i bene

G01 VVest 43rd Jtree

Chicago,

III.

Valandos:

T d. Auatin 737

fi i.0 iki 12:U0 va! rytu
lit7:COiki 8:00 vai. va.c,

balandos:

P{.:;iskii Uijf užtektin-ii laiko separatoriaus pirkimui. Kuo
atsargiau
to imsitės, kuo dangau
paJjginiipy padarysit/;, tuo aiškiau pamatysite, kati viena* i.; I H C separatorių hairymaid, Bluebell, Prinirose
ar
patarnaus j'itns geriausiai. Pasfteiraukite pas I H (' pardaLily
\ c j: t.
Pasiimkite nuo jr>
katallogu.'^ arba ia ykite mums, tai

Isted Furaiture Hauae

fotematioiial Harvester Company ei America

3224=26 So. Halsted St.

USA

Deniag

KcConuick

tf.ilwč.cLee

PujūO

Osborne

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų
(Furniturej Krautuvė Chicagoje,
Bell

System

Pirkdami grynais pinigais gauname geresnius
tavoms ir \
kiti

ig!au negu

pirkdami

pigiau

parduodame

kitus.

mažintomis
Pas mos rasite

telefoną.

m {į nuo

rakančių

parduodame

M

n*

patarnavimas greitas

pagal naujausią madą
rausiu materijų.

Pirmiaus Parsiduodavo

Pirmiaus Parsiduodavo

Chicago Telephone Company

kningų. norinti
protą ir išsimokinti
kviečiami

pirktic

gaunama visokios lietuviškos
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš-'
kos ant

toji}

užsakymo.

Scenos

mylėkompletus,

rateliai imdami

gauna papiginta kaina. Krau-i
tuvė adara kas vakaras.

s. v.

iš ge~

Iš kitų miestų atsišaukusiems;, j
pasiunčiu katalogą dykai. Adrr.:

M. J DAMIJONAITIS
GHICAGO, ILL.

901 Wesi 33-rd SI.,

$20.00 $18.00 $16.50

$13.50

10

METŲ
Kaip Lietuva

$15.00 $13.50 $12.00

$10.00

Atgavo Spaudą

Vyriškos Skrybėlės

Visi privalo žinoti, kokią
milžiniška svarbą turi spauda kiekvienos tautos kultū-

Naujausios Mados *:».00 $2.50 $2.00

Dabar Parduodam

$1.75

riškam

gyvenime.

Todėl pa-

perskaityti labai žingeidžią ir naudingą knygą

tariame

Vyriški Marškiniai
Visokiu Spalvų

$2.50 *2.00 *1 50

Djbar Parduodam

$1.25

Kultura ir
Šitą knygelę

Spauda.
perskai-

verta

tyti visiems laikraščiu skaikorespondentams
tytojams,

Proga visiems gauti gerus apredalus už
mažą kairią
Pasiskubykit kol yra geras

ir

pasirinkimas.
Storas Atdaras Vakarais

gavimo spaudos rengėjams.
Knygos didumas 153 puslapiai. Kaina tik 45 centai.

iki vi-

3246-3248 So. Halsted St.

lo-metinio

didesni

Imant

pinigus:

Lietuva Poblishing Co.
3252 SOUTH HALSTED STREET.

CHICAGO,

permatyk

musu

iLLINOIS

gvarantuotas prekes.
G'JAMNK.O

UNION

ir Subatoms.

skaitliu,—dar

Adresuokit, kartu prisiusdami ir

Chicago, 111.

kur nors, bet

THE BfSI

T PADE NAB*

SUPIJA
VVARRANTED

Chicago.

Otficial 100

PINIGŲ SIUNTIMAS.
Kurie daber siuntė

Banką, jau
pinigus priėmė.

pinigus į Lietuvą-Rusiją per A.
laiškus nuo savo giminiu,

gavo

OI

O JC

Tiktai pas

Kurie neritt. kad jusu siusti pin'gai gerai nueitu, tai

siųskite

3252 So. Halsted

Chicago,

ma

III.

4C52

Dr.O. C. HEINE

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

OBNTiSTAS

Kampas 23-čšos <pt.

CHICAGO, ILL.

OFISAS—Kampas

31 ir So. Haliftd grf.

(87natau tririifMM.) X C4IUM, iii.

gali nupirkt

mažiausiai

$30, bet

m::si.t

tuoj dabar,' tada, kaipo priedą
retežėlis

J% B

gyarantuotą

spict /r»
pi ir

su

'v&idrpdis

Goras

Carui

mus

®

ant 20 metu.

,i:rktu;ls kci,irn tik So.50; dar apart ;
jeigu p- -i j-ite reikalavi
laikiod/i >, gair-ite siu
isns 25 brangiu.- dmi-tus
..••ui
ai. it.-u ii«-:
Iii!
:ci'/i,
i
dailus
bra-leta-:
dailuK'ražus
dė/i.tr,
i»••<!;»«;
kompasu: eleganti|ka
>| ilk'.i!'■: du koli'-iikai.
•I ajiikaklių
su
šukomis; Kerniui' jcilis; forntain plunksna: skustuvą-: sku-tuvui pusta-, buar.int'<.-tas i.
Iveris. padė, šepetėlis, policijos švilpukas, "Venliilieplione," ailjj pa ra tas permainymui balso ir
?
darytas iš geriausio kanuolinia plieno.
i.
pri-iu-kite mums su jūJeigu jįjs norite pasinaudot mūsų specialiu pasiūlymu, tai iškirpkite
apgarsinimą
sų teisingu antrašu ir 25c. l.rasn
ženkleliais, ar pinigais. ta« mum< užtikrins, kad jų- tiku r.oriti pirkti, su pažygreičiausiai karlaikrodi- bu- :--iųstamėjimu, kurį laikrodį jų- norite nišku, ar moteriška, ir
tu su 25 brangiomis dovanomis fisai dykai. Kada jų* gau-it
tuos daiktus, persitikrinsite j-' gerume, kaip laikrodėlio, taip ir dovanų, tada užmokėkite likusius $6.25 ii
šj dailų laikrodi n. 'l aipgi mažą mokestį užmokėsite u/
persiuntimą dovanų, kuria- <irię- duodame vi-ai dykai. Oatiginus j: neprivalote mokėt, arba mę- grąžiname piniguPat įmykite.—Iš tos priežasties, kad męs gauname nusiskundimus ant, kit\i firmų Ne\\ Vorke, kad jiems užsakant laikrodėlius, g.'.,un ialtti menkos vertės prekes ir stiklinius ro -Iverius. kurte tik vaikų /ohovai padaryti ant
pavyzdžio 32 kalibro revolveriu. Todllci mis pranešame. kad >;•<,.< neturime >».r'y bendto su kokia nors firma .Yr:
Yorke. kurios mėgina pamig.Utl mu.ii/ bei kitų teisinau į mirt apoar-aimus. i> kuries durdn stiklinius re:.
tu j ii
laikrodėliais. Jeigu jų» norite' gnut gera laikrodėlį i:
ve.ta- ilv\ ana«.
taipgi tikra re ol.ciį, pa.ta v/.;
riausio plieno, lai rašykite tiktai mums, iijųs pei-itikiin-.tr. kad aau-ite
'-k.-j
t-iugai. kaip V.ad mę- »
'i"
\ isada yra geriaus užmokėt keli ta eeniij brangiau ii
Kanado- t 11 i Imti
y
Kaut
laikrodėlį, il
■■■•
t
motkad
vvriški.
asiunčiami ukaino). Persitikrink,
g-m
j#žymėjai. kv.i. lail.-.Ui
ta:p*i antiaš^
UNION SI Jr'PLV CO.MI'AN\,
J. Si. LOUIS. MO.

prašytu

—

Tel.

męs duodame k.'c'<-

..

BANKA,

St.,

-■

r.as

pirkėjui nusij laikrodėliu visa
geriausi HK auksuo'a laikrodėli,

t
r-rkre.
Nepirk' pigių daiktų kur r.'-- bet f.Eiaatyl; .•••<•, fr
ant
Spccialis pasiūlymas. Kad pertikni.t kickvie: 4. jo- t'k | a- «•«> jų« gal it panti geria ;-ia- pirk'
pareikalavjino męs iš įųsinic kiekvienam datliĮ laikrodtlj bu tiimis uždaromais virbelius, artistiškai iiriiytaij, vidutiniško didumo vyrijkq, aiba mažo tiiduni-■
nt <- ^ U
-amiu geležinkelio mechanizmu. ti/ kuri kitoj. I'iini.
-.1
fv

per

A. OLSZEWSKSO

Brangias dov
vienam

kad

Draugiškumai
yra viena charakteringiausių didžiosios
Vokietijos universitetų studentų
yfiatyl>ių.
Jie žino, k n d nėra gctc.'nlo budi) sustiprinti ir prailgint!
draugiškumą, kad pavelyti -au vidutiniokai vartoti gerą malonų alų; todėl
nėii ni paprastii
reginiu matyti jųjų kuopas savo gimtas šalies smuklėse
ir k„fejuose su stiklu
jųjų mėgiamo alaus—LYGIAI kaip
ALMA KATER
Motinoms po kūdikio, seniems ir žmonėms su
silpstantis sveikata arba
sveikstančia sveikata arba sveikstantiems iš Iiįjos McAvov s Malt Marrour
>ra stebėtinas sveikatos ir jiegos
atnaujintojas. Telcfonuokite Ca'.umet
5401 arba ga-.ikitc jo iš savo
"aptiekoriaus.
Ms AvoyBrewins Co.,
Chisago

pareikalautai

at-

pigiau.

savaiti-

Nepirk pigių daigtų

jubilėjaus

Bell Tclcphonc Ruilding

szewskio

III.

Knygas iš mano krautuvės. Cia

$17.50

Dabar Parduodam

Tclcplione Drover 700

3224 So. Halsted St.

Chicago.

:

gert}

savo

anglišką kalbą,

$30.00 $27.00 $25 00

Dabar Parduodam

South Sialsted Furniture House

Telefono Kelias

išlavinti

OYERKAUTAI IR SIUTAI

Bridgeport Clothing Co.

tavorų.

Mylėtojai

drapanas.
kams, esame priversti parduoti pigiaus
negu mums kaštuoja.

nam

:

Lietuvišku Knygų Krautuvė.

kožnam vieEsant prastiems lai-

pirkti

ir

Utarniiikais, Kctvcrgais

Tai

Dabar laikas

pasirinki-

rūšies

1741 W. 471h Street,

Išpardavimas

Utarninke, Ketverge, Subatoj,
Nędėliomis ligi pietų.

pigiausių

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas jrali išmokti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, t-ios mokyklos naujausia ir tobuiingiausia metodą. Mokiname per laiškus, visose
alyse. ui labai mažą atlyginimą; teipjau klesosc dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar
rafyk platesnių žinių.

Amerlcoa School ot Laninaiici

ir dabar
labai nukainomis.

mandagu?.
Reikalaujantiems parduodame lengvais
niais bei mėnesiniais išmokėjimais.
Krautuve atidaryta vakarais:

tolimų distancijų linijos
pakelia organizacijos Įtekmę per prigelbėjimą Kelio
žmogui b u t nuolatiniame susineš'.ms su

naminių

didžiausiame

pasirinkime

telefonu Bell systemos

ofiso vadu

už

Turime visokiu

dutines

savo

aut kredi-

to, užtai męs ir

Dukite susinešime su ju;ų parda1™
vėjais, pardavėjais keliaujanča s,
agentais, prižiūrėtojais ir reportciiais ke1 u Bell telefono
Daugybė Įstaigų turi
papročius priiminėt raportus ir davinėt
instrukcinis tam skirtais laikais per

Vielinės ir

tiktai iki 0:00 kiekviena ryti

luti) iki 12:00vaL ryto

Pirmiaus Parsiduodavo

atsiųsime.

Caainpi«fi

Ncdėlioms
įuo

Mokinama Angliškai

Visose dalyse Amerikos ir Kanado.*

rv(

Dabar Parduodam už

Jų n pri.!

CH1CAGO

5208 W, Harrison Street

Canal 1293

Padirbti

M. J. DAMIJONAITIS

pirksiant

separatorių.

Rezidencija

1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Woodgat.

nių,

Dabar Jsitt-mykite

Chicago.
pres.

Priima bankrn pinigus ir moka
3%.
Už sudėtus ,-inlgus mušu
bankoj duo
daine čekių knygutę, Iš kurios
parašyti čekiai tiuka visur. Skolina pinigus ant Real ISstate. TVrkp ir parduoda namus ir lotus. Išsamlo
bankines
(bov>8) po $2.50 .nctaino
Parduoda šifkortos ir siunčia pinigus
j visas svieto dalis.
Bankos, Valandos:
se-

Chic3go, 111.

International

Inieldžia

DRAUGAS PUB. CO.

Visi lietuviai rašykitės prie
Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į
mėnesį, gaunate
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

turi išsiimti paoportus.

"ORMJGjį" ( Lietuvą

"DRAUMS'' alsieiM r.itt. $2, pusti m. Si:
Užsieniuose metams $3, pusil ne ^ $1.80

S. L. A.

8 rvfo 'M l* vakaro. l'tarninkais, Ketvarpais ir Subatouiis nuo S ryto iki }• vakaro.
Nedėiioml nuo !) ryto iki L po pietų.

-a

ŠEIMYNOS PADĖJIMAS

3 kliasa

iš

LIETUVOS REJENTAUSKAS BIURAS
c;

NEW

'DRAUGAS" paduoda žinių iš viso
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu-

kaštuoja $75.70.
Sifkoi

o

subatoinis

IMA TIK 13

Važiuojanti Rusijcn

kreipkitės asablškai,

3252 So. Halsted St.

nuo

ir

NUO

PETROGRADĄ

Visokiuose reikaluose
fr.formaciją suteikia dykai.
f;>

seredomis

laikraštis

"DRAUGAS"

AMERICaN ir WITITE STAR

dabar jau veža pasažierius ir Į Rusiją.!? šitų dviejų
kompanijų greiti laivai plaukia iš Ncw Yorko į

T/verpoolĮ

lietuvių katalikų

I savaitinis

jums

