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Second-Class Matter

/.\vi-ki.

Dideji
lauko nie-

vakarinio kare

ko s\ a r bau- neatsitiko. Karę vedančios pusės tai viena, tai kiti'
paima pūrą .šimtu metrų priešu

lauką, kas galėtu karės
bėgi suskubinti, bet kad pranašystes dažniau-iai neišsipildo, tai
>u persikėlimu mušiu j laukus
.1
liet
nežinia, kaip gali atsitikti,
kad kare is grabiit i atvirą lau
atvirą

persikelti, apio

l ą turės

joti negalima, nes taip,
\ ėdama, gali trauktis

ba:1;.s

Kare.

tai abekaip 'laper ėic-

joj t'rancuzai atmušė vokiečiu
puolimu- ir užėmė kelias ju
zicija-. Vokiečiu užpuolimai

gonne

užpoA:--

girioje jiems nepasisekė.

Liotaringijoj
atsirado

prie

francuzit patroi2'
F.mberneville. l'rie

Kpa~ge> ir l liamois trancu/.ų artilerija išvaikė vokiečių eiles.
Vokiečių raprrtai kalba vien

:apie atmušimus talkininku už! csnės pasekmės, apart žmonių Ip.olimu, bet jau nesigiria savo
Ju rai/ pinigų žudymo; tik nežinia, laimėjimais vakaruose.
Tas galės at- portas praneša, buk Argonne cliskada tas atsitiks.
itikti vien tąsyk, kada ir \ iena. li ikte iriiiien/ai mušiuose vartoir kita karę vedanti pusė stums ja raukines granatas, kurios savo
metu

eiles

be

jokios

svar-

karėn visas savo pajiegas, ko- smarve kareivius išvaiko.
kias tik pastatyti galima, kada
Anglija jau viešai pagarsino
j.u naujų nebus galima rasti. idokavimą Vokietijos p »rtų, j kuDabar Kraneuzijai, Vokietijai ir liuos nedali atkakti nei neutra!'tl:,ijai, taipgi Austrijai, nedaug liau kraštu laivai >u prekėmis.
iau žmonių, karėn nepašauktu, li- \me»ika mėgino išderėti paliuoko. bet Anglija ir Rusija dar nei avimus, i>et Anglija patarimą at-

kariumeniu, kokias

meti".
Visi laivai, išplaukę Vonekarėn
gali
kietijon po kovo i dienai, bus
pasiuntė, nes kita pusė dar ka- -uimti ir \nglijon atgabenti.
rėn neprirengta; todėl ir karė į
Pietinėj Amerikoj, prie salos

p'.įsės

-avo

i- taut'

s

išspausti,

tąsjk, 'uan Fernande;* tapo paskandinvisa- tas vokiškas kariškas skraiduolis
paskutinės
ir Dresden.
J'.ct
;-vo pajiegas
Dabar Amerikos vanpastatv-.
\ekarej i:c tokio, kaip dabar,
denys jau visai išvalyti :uio vo
iinvt budo galima '.ikėti, kail nuo kiškų kariškų laivų.
Sulaikyto
j a vasario prasidės .-markesni mu- porte Xe\vport Xc\vs skraiduolio
F.itel !• riedrich. ant jūrių lankia
Talkininku knriumenė ant va- angliški ir traucu/iški kariški laikarinio karės lauko tapo sudru- vai. Jeigu ji- neišplauks, Amevinta, nes franciai ant karės rikoj bus nuginkluotas, o jeigu
atvirą lauką persikels

tik

tautos

kada ir

•

atsiuntė naujas armija-, o išplauks, paklius franeu/iškiems
Anglija taipgi atsiuntė ant ir.u- ir angliškiems jo laukiantiems
šii. Ir. u ko daugiau kareiviu; -kni
laivam s.

lattk.

Xuo rytinio karės lauko priešl!ų Franeuzijon atsiųstu iš n:• 11jos nauju kareivių paduoda ant lauraujančios ateina žinios: vo600.000 kareivių, kas j^al yra per- kiečiai giriasi savo pergalėmis,
Didesnė- vi>išku neva sumušimu rusų; rudaug padidinta.
karėse už Anglijos reikalus s;ii gi garsina vi> apie vijimą iš
se
kiti kariavo, o ji pati mažai žmo- Lenkijos vokiečių ir sumušimus

Napoleono lai- a.istrų Karpatų kalnuose ir rytikuose sustiprinimui už jos rei- nėj Galicijoj.
Austrų raportai
aukavo.

nių

kariaujančių ji siųsdavo j Iužtikrina, buk rusai neatgavo Bu<'.s
nui-.usostinės
Czeruovvitz.
porą dešimčių tūk- kovinos
savo
kareivių. Tas pats \or.i tarp tu prieštauraujančių
stančių
yra ir dabar: už Anglijos re i- žinių sunku teisybę surasti, 1>ct
kalus, kaip :ki šiol, daugiau žū- ir nuo rusu perdaug didelio mrtva
lo tikėti- negalima, ne> Rusijai
kitų tautų žmonių.
Dabar ant vakarinio'karės lau- nėra nei reikalo taip meluoti,
kį- p;»t visos linijos mūšiai eina kaip Austrijai, kurios slavai, sum.i/kian, talkininkai n/puoL vo- žinoję apie nepasisekimus, pasikiečius, 11\-> nori sulaikyti vokie- priešinti galėtų vokiečiu valdžiai,
čiu knriiimcnę, kad jos p: teš ru- kurios -davai labjau nekenčia, nesus neimtu galima daugiau siųsti
gu Rusijos tautos caro valdžios.
nuo vakarinio kares lauko; talkiVokiečiai garsina apie perganinkai taipgi rengiasi į didelius lėjimus rusu j šiaurius nuo Varmušius vakaruose, kad išvijus vo- šavos, taipgi Gardino ir Auguskiečius iš Helgijos ir šiaurinės tavo
apielinkėse, taipgi prie
Prancūzijos. Vokiečiai, matyt, Przr.t-nyszo ir traukimą Hindenlaukia vakaruose smarkesnio tal- burgo vėl prie Varšavos, kurią
kininkų veikimo nuo pavasario, bu!- šiuom kartu tikisi paimti, o
kalr.s

1

nes

-kulnai drutina

savo

kariu-

tam net

rusai tiki,

nes

dokumen-

prie Dixmude, Vpres ir La tus ir ligonines iš Varšavos kraul:a>see. Anglų kariumenė apval- sto j Vilnių. Bet rusai užtikridė svarbias vokiečių pozicijas na, jog Ilindenburgo mieriai muprie Xcuvc Chapelle ir Epiuette. šyj prie upės Karew tapo suišv ijo juos iš visos eilės apkasų, painioti ir jis
jų turėjo išsižadėti.
nors vokiečiai juos smarkiai gy- Vokiečių
pirmyn žengimas prie
nė.
Indi jų kareiviai, kurių dėl Przasnyszo tapo sulaikytas. Jų
šalčio nesiuntė j mušius, užstojus apkr.suose rusai rado daug palikšiltesniam orui, vėl juose daly- tų karabinų ir kitokių ginklų, nes
Mušiuose prie Neuv^ jiems prisiėjo bėgti, todėl ginkvauja.
Cliapelle tik per 3 dienas vokie- lus paimti laiko nebuvo. Vočiai nužudė 10,000 kareivių, o 1 iečiai taipgi tapo sumušti
upls
šiaurinėj Prancūzijoj jų nuosto- Oržye klonyj. Todėl Hindenlius paduoda net aut 45,000.
burįj dabar turi perkeisti visą
Anglijos laivynas bombarduoja 1 arė i vedimo plianą.
W estende, kur yra vokiečių poTarp Nemuno ir Vislos ant livandeninių laivų stovynė, bet vo- nijos 60 mylių ilgio buvo smarkiečiai užtikrina, kad bombos be- kus mūšiai. Nužengti
priešakiu
veik nei jokių nuostolių nepa- vokiečiams
nepasisekė, nes visus
darė.
jų užpuolimus rusai atnutšė.
Dėl smarkaus anglų pirmyn I Karpatų kalnuose siaučia sniej engimo vokiečiai savo štabo bugo pustymai, kurie stabdo kari 1veinę- perkėlė is Lille j Tournay. menių pasikrutirtimus. Lupkow
Ir iš kitų kraštų vakarinio karės
perėjime rusai nužengė truputi
lauko pranešė apie talkininkų, toliau.
Čia paimta 600 austrų
rods nedidelius, laimėjimus. Tal- ir 6 mašinines kanuoles.
Apickininkai rengia ant visos linijos hnkė-e Kaziouka rusai atmušė
pirmyn žengimą. Smarkus mu- vokiečių užpuolimus. Austrai ir
kiai eina prie La Bassee, kur vokiečiai
tapo sumušti prie Nicnienv

at

Poat

the

Prie Mulko\vice, netoli vergą.

Przemyslio, visa to mi«sto jgula, susidedanti iš 1.>atalijono kareiviu, turėjo pasiduoti.
Du^Ja
peikime taipgi austrai tapo su
lalkininkai stengiasi į-isprausti j nušti. Čia paimta nelaisvėn G,ooo
;arpą kairiojo vokiškos kariu me- austrų, o užmušta ių 1,800.
nės sparno.
Aut piet-rytiuio kares lauko
Savo micrio traukti
]>rio t'a!ai> vokiečiai turėjo išsi- talkininkams sekasi taipgi nežadėti.
blogai ; nors turkai steigiasi ką
Į Havre atsiuntė 2,000 vok i s'-: y kitą Įkalbėti, bet jiems niekas nenelaisviu. Jie bus Anglijon pa- liki, nes jie nuo senai melais pa-iij-t' nes iie anglams nelaisvėn garsėjo. Talkininku kariški lai-

laimėjimai, nor.i
veržiant apkasus daug žmonių
žudoma, didėlės įtekmės turėti
nedali. Rods vi-oki nepašaukti
\ kiečiai \ ė! bombarpranašai pranašauja, kad pabai- pakliuvo.
Rheims ir katedrą
doj balandžio, ar pradžioj gegu- duoja bažnyčią
(
Soissons.
bampagne provinciži'", mūšiai iš apkasu persikels Į
bet toki

apkasų,

July 13U1, 1893,

Office of

Chicago, Illinois,
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\ut

etuva
paleista

Nuskandinu
iš

laivo.

vokiško

under Act of

čiai

Advertising
3252 So

^00 vyrų, suimtų nuo kitų jkų, kurie dažnai išeina ant streikuriuos jis paskandino.
ko.

su
anglais prie
Chapclle nustojo apie 10,-

<

Iš Kares Lauko.

stoti

karėn talkininku

puKaina
maisto
Petrogradas.
sėn. Šitą spėjimą patvirtina dar
Petrogrado mieste pakilo ant apie
ir ta aplinkybė, kad nesenai Lon25 procentų, sulyginus su kainodone lankėsi generolas Ricciotti
mis karės pradžioje. Ypačiai patėvas pulkininko Pepbrango anglįs ir malkos, vartoja- Garibaldi,
pino Garibaldi, kuris vadovauja
mos pečiuose.
italu legijonais Prancūzijoj. Lon-

Šveicarijoj. Atėjusi

Paėmus dirbtuves Į valdžios
rankas, darbininkai jjautu tūla
procentą iš darbdavių uždarbio.
Londonas. } Central \ews pranešama iš Atėnų, } irekijoi, kad

Turkijos mieste \ivalik. kuris
yra 66-osc imliose i siaur-vakarius nuo Smyrnos. turkai

pradė-

jo

skersti krikščionis. Sulyg -i s
žinios: 60 g\ ve n tojų ir 40 grekiškų rekrutų tapo užmušta. Kaime Yemeri, su
lyg tos pačios žinios, turkiški kareiviai iš^kerd®

1)0

grekiškų šeimynų.

Kcpenhagenas. Kerlino laikraštis Lokal Anzeiger
atspausdina žinią iš
Atėnų, kurioj sakoma,
buk talkininkų
laivynas išsodinu
kariumenę keliose vietose aplink
turku mie-tą Smyrną ir kad ta
kariutnenė traukia Į miestą.
Petrogradas.
fialicijoj rusui
ima labai daug
austrų belaisvėm
Nuo kelių mėnesių kasdien
plaukia po apie 1.500
austrų belaisvių, kurie yra siunčiami Rusijos

gilumon.

Nuo pereito

iki

ketvergo

subatai išvijo rusai paėmė
tarp 40 ir 50 tūkstančių nelaisvi 1

įvairiuose mušiuose.

IS AMERIKOS;
VOKIŠKAS KARIŠKAS LAIVAS AMERIKOS PORTE.

Ne\vport News. Su pagadytomi- mašinomis ir be
angį iii atkako j šitą portą vokiškas
ka
riškas skraiduolis l'ritiz F.itcl
Friedrich, ištruki;--

japonu iš
plaukdamas j
Suvienytu Valstijų ] ori:}, ji- paKiau-Cau.

skandino

nuo

Dar

Suvienytu Valstijų

gar-

\\ illiatn i'.
Frye. Sulyg
tiesu, iis Amerikos porte
.uali išbūti iki 24 vai.; jeigu to

laivį

rytų, turi

drauge

su

nepadaĮgula buti

sulaikyta-,

kol karė nepasibaik-.
Ar tai Suvienytų
Valstijų valdžia išdris padaryti, nežinia.

atsigabeno

nelaisvių
paskandintų laivų.
300

nuo

Jis
jo

NORI PANAIKINTI MIRTIES

BAUSMĘ.
Springfield. 111. Illinois

valsti-

jos gubernatorius Durna*, savo
;:t>iliepinic legisliaturon pataria
panaikinti mirties bausmę, nes to-

kia i

ausim"

visai nemažina žmog-

žudysčių, bet priešingai, tose
valstijose, kur yra mirties bausmė, žmogžudysčių papildoma beveik dusyk daugiau,
negu ten,
Kur

tokios

bausmės

nėra.

ma-

rvti, eidami nuo Stanislau ir už- giausia žmogžudysčių buva tose
sukdami Į šiaur-vakarius linkui valstijose, kur tapo panaikinta

Przemyslio. Bet čia. Rytinėj Ga- mirties bausmė. Illinois valstilicijoj, austrai tapo sumušti ir joj 1910 m., taigi 100 metų p<>
uirėjc pasitraukti atgal. Todėl įvedimui mirties bausmės, papil'savo kariškas operacijas austro- dyti 651 žmogžudystė, tuotn tar-

vokiečiai perkėlė toliaus j vakadone senis Garibaldi, sakoma, tučia
Londonas.
Sir Tliomas Liprus, j Karpatų vidurj, ir dabar
žinia praneša, kad rusų kariume- ton
rėjęs pasitarimą su Lordu Kit- mėgina pasiekti Przemyslio tvirpraneša iš Serbijos, kad tenai elio
er, anglu karės ministeriu.
nė, perėjus Dukla spragą Karpa- žmonėms gresia didelis pavojus
tovės tiesiu keliu per Uzsok spratų kalnuose, privertė stoti mušin nuo besiplatinančių ligų. Ypač
gą. Apielinkėse Stuben, beveik
penkis austrų pulkus šioj, t. y. smarkiai pradėjo platintis tifusas Washingtonas. Praeitą savai- pusiaukelyj tarp Uzsok ir Przevengriškoj Karpatų pusėj. Aus- (šiltinė). D. Ryan, kuris yra tę netikėtai atvyko i Xe\vport myslio austrai susitiko su attrai tapo apsupti ir nustojo šia- perdėtiniu amerikoniško
ligonbu- \ews uostą, Virginia valstijoj, kakliu rusų pasipriešinimu. Jie
me mušyj 1,800 užmuštais ir su- čio
Serbijoj ir turi po savo globa pageibinis vokiečių skraiduolis pasieks Pzcmvslio, jeigu šioj viežeistais. Du pilni austrų pulkai apie
2,900 ligonių, sako, kad jei- Prinz F.itel Friedricli. Jis pir- toj persimus per rusų linijas.
—6,000 vyrų/—pasidavė.
nebus
duota pagelbos grei- mi-.us buvo pasažierinis laivas, Matomai jie ir mano tai padagu
tai, tai Serbija nuo ligų gali bet karei prasidėjus, tapo apšar- ryti, nes šion vieton jie sutraukė
vuotas kanuolėmis ir iki šiam savo didžiausias
Berlinas. (Bevicliniu telegrafu nustoti daugiaus
jiegas ir atanegu pusės savo
laiku medžiojo jūrėse angliškus
Oficialis vokie- gyventojų.
per Londoną).
su
rusus
didžiausiu
smarkuoja
ir traneuziškus pasažierinius ir kumu.
čių pranešimas, išleistas kovo 12
tavorlnius laivus.
dieną, skamba sekančiai:
Londonas. Iš

Basei,

J

UHICACO. ILL

St.,

No. 12

mūšiuose

ir Net!ve

tarė

Adiiress

1<> <1., 1915 31.

Londonas. Iš Petrogrado praBayano turėjo
jūreiviu
nešta, kad ivii įjos sostinėj eina
aficierų. Iš to skaitliaus tik ;upie 000 vyrų.
kalbom, buk netrukus žada buti
jo \yrų išgelbėta, kiti visi nuėjo
Nevvport News. Va. Anglų ir pagarsintas labai svarbus ukazus,
dugnan. Iš si geibėjų.-it* pasakoj*,
knd Bavano nuskendo j penkias Irancuzų kariški laivai plaukioja kuris lytis i Lenkijos
autonomijos
n\nutas po to, kaip ji pataikė Atlar.tiko
didjuryj netoli nuo ir kuris pripažins teises lenkų
vokiškoji torpeda. Pataikius tor- Xe\vport Xe\vs uosto, kur pasi- kalbai.
pedai. laivo viduryje pasidarė -lėpč vokiečių pagelbinis skraimilžiniška expliozija, kuri sudau- duolis Prinz Eitel. Sie laivai—
Berlinas. Anglijos valdžia, sažė j skiedras išsigelbėjimo val- jų, sakoma, yra keturi: du angliš- koma,
yra
pasiryžusi skaityti
vai toliau bombarduoja Dardatis, ir tik tie jūreiviai išsigelbėjo, ki ir du fra ne u zų—laukia, kol Vokietijos povandeninių laivų
neliu fortus nuo Sarros Įlankos; .kurie užsikabino ant
plaukiojan- 1 rinr. Eitel arba vėl išeis jurėsna, užpuldinėjimą ant pasažierinių ir
linkių kanuolių šūviai siekia čių jūrėse balkiu, lentų ir 1.1.
arba nusiginkluos ir liks uoste lavorinių laivų
Anglijos pakraš<
iallipolio. Turkai bėga, kur kas
iki karės pabaigai.
čiuose ne kariškais žygiais, bet
gali: daugiausia jų bėga GrekiLaivo Prinz lutei kapitonai paprasta razbaininkyste.
Londonas.
Iš Tenados, GreSulyg
jon.
Gyventojai KonstantinoThierichens
turi \ iltj, kad gal to, Anglija žada su pagautais pokad
fortas
Darkijoj,
pranešama,
lyj ir Adrianopolyj užsilaiko ne- dani'S,
Dardanelių siaurumoj, la- jam pasiseks išsprukti iš vandeniniuose laivuose jūreiviais
ratniai, ir kaip sakoma, jaunapo visiškai su žeme sulygintas. uosto kurią nors nakti, ic-igti oras elgtis ne kaipo su kariškais beturkių priešai jau ten sukėlė re- Ko; tas Hamidieh
tapo bjauriai bus miglotas ir jo priešai nuils laisviais. bet kaipo su piratais,
voliuciją. Talkininkų laivynų va1'uom tarpu jis nori sa- i. y. juriškais plėšikais.
ir
t
a 1 k i 11 i n k ii daboju.
sugadintas,
dovai nuo porto Smyrna komenBcrline kalbama, kad Vokietibombarduoti se- \o laivą pataisyti. Amerikos lailaivynas
pradėjo
danto pareikalavo pasidavimo,
vyno inžinieriai apžiūrinėja laivą, ja pasistengs tuos dalykus ištirti
kant; fortą Chanakak-s.-i.
jei^u nenori, kad miestas butų
T
Mitelenos uostą atplaukė kad nusprendus, kiek laiko rei- ir jeigu Anglija neskaitys paimsuvisu subombarduotas. Komenkės padarymui pataisymų.
Ka- tų nuo povandeninių valčių jūdantas atsisakė, ir tenai tarp tal- anglų šarvuočius Triumph, k viri
Thieriehens
k*d reivių karės belaisviais, tai vopitonas
m**na,
I iki šiolei yra iššovus daugiau*
kininkų laivyno ir porto tvirtoreikės
sa- kiečiai atkeršys anglams, patekupataisymams
apie
trijų
kuris nors.kiia* anglų
vės
verda
mušis.
Austrai 'šūvių negu
laiko.
siems
vaičių
laivas,
vokiečių belaisvėn.
'i'riumpb dalyvavo 17 syir vokiečiai bėga iš Konstantino- j
I
Prinz
Eitel
laike
savo užpuli kili
bombardavime
Dardanelių
polio. ne< jų turkai nekenčia,
nuskandino ir vieną
Paryžius. J> Sofijos, Bulgarikaltina už visas Turkijos nelai- fortų ir per tą laiką paleido i dinėjimų
\YilI
turkiškus
fortus
amerikonišką
tavorinį
laivą
joj, pranešta, jog ten gautos židaugiaus 2,000
mes.
Turkijos sostinę rengiau
Ii a m P. Frve, kuris vežė kviečius. nios iš
Jis
14
sykių tapo pataiKonstantinopolio, kuriose
perkelti iš Konstantinopolio j šūvių.
Įkėlei
dašito
laivo
šūviais
iš
paskandinimo
sakoma,
kytas
turkiškų fortų
jog Mahomed lUtrhanKski Slier, Mažojoj Azijoj.
ir turi keletą skylių kaminuose. jbar eina derybos tarp Amerikos -Eddin Kffendi, suims buvusio
Naujoji Grekijos ministerija
i ir
Kanuoiui vamd/i
Vokietijos valdžių.
Turkijos sultano Abdul Hamido,
y r: 1 ;
stengiasi karėn nesikišti, palainuo didel'o
buvo rastas lovoje užsmaugtas.
šau/i>.i;'w.
kyti neutališkumą, bet, kaip maNežiūrint
Bcrlinas.
Dr.
Kari
ITelffericb.
to, kad šitą atsitikimą
no
pasitraukęs nuo vietos misekretorius Vokietijos iždo, pra- mėginta užslėpti, visgi ncužginLondonas,
(.'ia
ateina
žinios,
nisteritj pirmininkas Vcni/.elos,
kad tarp Rumanijos ir }'>alta- nešė reichstage (vokiškoj "du- činamai, sakoma, surasta, kad
ta? nesiduos, nes
gyventojų daukad kare- visiems kariau- Mahomcdas tapo užsmaugtas per
karės
guma
reikalauja. Todėl rijos baigiama daryti sutartis, rnoj"),
karės nenorinti ministerija turės sulyg kurios Bulgarija prisižada tojams iki šiolei atsiėjo sykiu •uvo politiškus priešus.
savo vietą užleisti karės šalinin- užsilaikyti neutrališkai, jeigu Ru- P° 375 milionų doliarių per saBėrimas. Trjs vokiški generokams. Turkija 11/. pagelbą, arba manija sugrąžins jai apie tris vai 11.
ketvirtdalius Dobrudžios žemės
lai
! en* karėn
tapo atstatyti nuo tarnystos:
nejsikišimą, pasiūlė
Londonas.
Laikraščio Daily gen. von Doemming, gen. von
(irekijai visas Turkijai prigulin- '.a:p Dunojaus ir Juodųjų jūrių,
čias salas, o Bulgarijai, už tą kuri buvo atiduota Rumanijai po Mail korespondentas telegrafavo (ilasenapp ir gcn. von Gravenitz.
i> Petrogrado, kad vokiečiai
pati, Adrianopolio apskriti ir ki- antri s Balkanų kares.
ap
tus Turkijos žemės
M. Istrati. prezidentas Rutua- leido Vu^Mstavą. Suvalkų guberGeneva,
Žinios
plotu*, bet
Šveicarijoj.
nei viena nesiskubina surišti sa- niškos akademijos, pasak'?, kad nijoj
kad
praneša,
Italijos laivynas prave kokiais nors
deda rinktis prie uosto Toror.to,
Turkijai paž "idė- Rumanija turi sumobilizavusi deLondonas.
Iš Paryžiaus šią- arčiausioj nuo Dardaneliu vietoj.
jiniais, nes gana pavojinga stoti šimts kliasų rezervu ir kad i <1 \ i
savaiti laiko galima tikėti-, jog dien atėjo žinios, kad Prancūziprie:' talkininkus.
Iš \ iennos pranešama, kad vi
licsistcngimai Vokietijos sulai- Rumanija jau bus karės sukuryj. jos valdžia paliuosavo Garibaldi nas vokiškas korpusas (apie
kyti Italiją nuo besikišimo karėn
iegijonus. Garibaldi legijonai su- 40,000 vyrii) traukia linkui Yrcnialkininkų pusėn sustojo, nes Atėnai, Grekijoj. Žinios, atė- sideda iš liuosnorių, kurie iki jto pi ie Italijos ru'bežiaits. SneciaAustrija geruoju nenori atiduoti jusios. iš miesto Saloniki, prane- šiolei kovojo ,-vkiu su franeuzais jliška žinia iš Rymo praneša, kad
Itahj«i tu savo žemės plotu, ko- ša, kad turkų skraiduolis Goebcn, prieš vokiečius. Dabar jie gali
|'talijos valdžia išvarė iš Italijos
kiu ji reikalauja.
Itališki laik- kuris buvo nuo vokiečių atpirk- grįžti Italijon.
Nurodoma, kad koropondentą vokiškų laikraščiu
raščiai kursto prieš Vokietiją, kal- us karės
pradžioj, ir kuris, sykiu franeuzŲ valdžia paliusavusi j m* Tageblatt ir Frankfurter Zeitune*.
tina ją už visas Italijos nelai- >u kitu tokiu
pat laivu' Breslau, todėl, kad šie liuo.snoriai galėtu Visa tai nurodo, kad Italija yra
mes.
Laikraščiai praneša, buk buvo galingiausi laivai turkų lai- stoti mobilizacijom kuri yra ap- netoli nuo karės.
kenkdamos Italijai, Vokietija ir vyne, užšoko ant
turkų minos skelbta Italijoj. Vienok šitokiaAustrija nori ją priversti stoti sa- Marmuro jurėrse ir tapo suardy- me Prancūzijos pasielgime diPetrogradas. Austrų armija,
vo
pusėn. Laikraščiai apkaltina tas. JĮ atvilkta Į Steiiia Įlanką, plomatai nužiūri (langiaus negu sustiprinta vokiškais pulkais, vėl
Austriją ir Vokietiją, buk jos kur didžiasias kanuoles nuo jo paptastą paliuosavimą. Jie sako, mėgina būtinai dasigauti ir pa; ristato ginklus čiabuviams ita- nuimta ir pastatyta fortuose, nes kad jeigu Prancūzija paleido ita- liuosuoti Przemyslio tvirtovę, kulišku kulionijų Afrikoj, o jų agen- laivo sakoma,
jau negalima bus liškus legijonus, tai tas reiškia, ri yra rusu apgulta jau nuo kelių
tai stengiasi Tripolio ir Cyrenai- pataisyti.
jog Prancūzija ir Italija susi- mėnesių.
kos arabus prieš Italijos valdžią
prato ir kad Italija galutinai nuPirmiaus jie mėgino tai padasukelti.

rates on application.
OLSZEVVSKl, Pub.

A.
Malsted

$2.00
S2.50
$3.00

March ^rd, 1879.

jį torpeda, užmuštu, galimu manyti, jog lai- suvirs
povandeninio ke paskutinių trijų dienų vokie- laivų,
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kaimyniškoj

\\*iseonsino valkur mirties bausmė panaikinta, ant tokio gyventojų
skaitinius žmogžudysčių išpuola
'ik 50'»' to skaitliaus. Iki 1913

,pu

stijoj,

metų tik 6 valstijos panaikino
mirties bausmę, o 1913 metuose
tą

padarė \Yashington .valstija,
jose pasitaiko

mažiausia žmog-

žudysčių: išpuola tik 0.08 ant
r 0,000 gyventojų, tuom
tarpu Illinois ir Maryland valstijnse, kur
}ra mirties bausmė, išpuola ant
i.oi
10,000 gyventojų
žmogžudysčių.

Belgijos praneAugustavo miš- šama, kad vokiškas štabas perei- Per šešis mėnesius savo veiki- Londonas. Anglijos karės mi- LAUKIA GREITO ITALIJOS
1 ų (t. y. apielinkėse Seinų mies- tos
KARĖN ĮSIKIŠIMO.
pėtnyčios naktį persikėlė iš mo jis paskandino ir vien;} ame- nisteris, Lordas Kitchener, praeito. Red.) męs sumušėm rusiš- Lillc miesto
Xe\v Yorko jtekmingi italai,
j Tournay (Mat ang- rikon šką tavofinį laivą buk u>: tą panedėlį sakė prakalbą lordų
ką kariumenę, kuri išsigelbėjo lų laimėjimai to miesto apielin- tai, kad tas vežęs kontrabandą. bute. Paaiškinęs apie dabartini turinti susinėsimus su svarbesnuo
galutinio sunaikinimo tik kėse pasidarė gana pavojingi).
iki šiolei Prinz Eitel Friedrich karės-stovj, Lordas Kitchener at- niais Italijos veikėjais, užtikrigreitu pasitraukimu atgal linkui Iš visų pusių ateina žinios, kad laimingai išsisukinėjo iš angliškų kreipė lordų atydą j stovj reika- na, jog Italija greitai įsikiš kaGardino. Cia męs paėmėm dau- anglo-fančuziška
armija Belgijoj skraiduolių, bet pagalios jis bu- lų namie. Jis pasakė, kad nau- rėti ir stos talkininkų pusėn, jog
giaus negu 4>°°° belaisvių, tame ir Franęųzijoj pradėjo naują abel- vo priverstas užsukti Nevvport jos anglų armijos, kurios lavi- Italija pasirengusi išsižadėti neu
skaitliuje du pulkininku, taipgi ną užpuolimą ant vokiškų linijų. Ke\vs uostau, nes mašinos jo esą nasi Anglijoj, turi daug keblumų, trališkumo ir ji stos prieš Ausužgriebėm tris kanuoles ir 10 Laike paskutinių dic.ių talkinin- | netvarkoj ir anglių jam pristigę. nes dėlei stokos darbininkų ne- triją ir Vokietiją. Italija nokulkosvaidžių. Rusai iš Augus- kai padarė žymų progresą, ypa- Kiti sako, kad angliškas skrai- galima pristatyti užtektinai gink- rinti galutinai užbaigti savo rotavo apielinkių pradėjo trauktis tingai Belgijoj, kur
anglų armija, duolis ji vijosi ir kad iš jo ran- lų ir amunicijos. Lordas K it-, kundas su Austrija ir nuo jos
išmušus vokiečius iš jų pozicijų, kų ištrukti, vokiškas laivas tu- cliencr pasakė, kad valdžia -var- atimti tą, kas Italijai priguli.
?tgal linkui Gardino."
laimėjo apie 4 angl. mylias plo. rėjo pasislėpti uostau. Ką su sto apie tai, kad privatiškas ginkLondonas.
Anglų pageTbinis čio. Kariukas anglų ofisas pra:" juom darys, nežinia Jis turės lų ir amunicijos dirbtuves pa- PANAIKINIMAS MIRTIES
skraiduolis Bayano,'perdirbtas iš neša, kad*vienais tik belaisviais arba
BAUSMĖS.
atgal išeiti, arba nusigink- ėmus po valdžios globa ir kad
tr
pasaiierinio laivo, tapo -nuskan- anglai paėmė 1.720 vokiečių ir luoti ir likti čia Amerikoj net iki į tokiu budu prašalinus nesutiki- Bismarck. N. D. Ynlstiji \'o.
dintas Airijos jūrėse pereitą ket- kad sprendžiant
sulvg -kaitliaits' karės užbaigai. Ant laivo buvo mus tarp darbdavių ir darbiniu- Dakota leg'-iiatura balsų daugu'"Į

šiaurius

nuo

—

-t

užgyrė visoj valstijoj panai(iuber
mirties bausmę.

ma

kinti

bilium

užgirtu
jo tuoj savo parašą.
uatorius po

žmogžu .lystę

už

tno

I

mirtini

Josepb

r:us,

ris

kurtuose gyveno dvi sese-'
ir Lonelle

merginos, Katrė
padė- :xVeb<te", išvilko j;;s

•

ved.- mergas

tn--

pasmerktas nuplakė

tą bausmę jam turės apkeisti katėjimu vi-am amžiui.

dyta-.

juos teisinau

vieno

RENKA KASYKLOSE
NEGYVĖLIUS.
ls

kiemo, ir baisiai

atit

pajieško

padavė;
po $20,000.

imu

tainėje

čionykščiu

policistą,

pašo\ 0

i

r u r.

jo pagelbinitikas.
generolu- pakeltas.

rouj/li.

Jis buvo morfinistas,

Kovo 4 d., "Lietuvių
Šv. 1 etro ir Povilo

riose

yra

45.742

vaikai.

pilnutėlė

UŽSIMUŠĖ AMERIKONIŠKAS ORLAIVININKAS.

San Francisco. Cal.
oran

ant

Pasikėlęs
tarptautiškos parodos

j
i

Massa'cbusetts
379,
1,392,000,
()hio 793,179, Miehigan 581,000,
'Yisconsin 576,470, Indiana 245,14!.

amerikonas orlaivininkas

GERAS RADINYS.

visai ki-

Kokutis.

naudai

jų

nukentėjusių-

karės#Lietuvoje. J'ašaliII i a i sumetė
$4.25. Susidariusioji
išviso
$11.50

suma,

buvo

justa Tautos l'ondan.

Dienoje,'
svetainėje

Buvo

pauž-

Kunigas Kejojo vietoje

pastebėta.

\ ietos lietuviai socialistai ko2
ir 3 d. šoko
aukų rinkti.
publika turėjo pasitenkinti vieti- Kinkimas
^-rai pavyko. Sulinkiais kalbėtojais. Prakalbos buta,
vo

•

sakom-i, apie $70.00.
pamargintos giesmėmis (daiViena dalis tautininkų snau•lomis?
Red.), kurios pavyko džia, o kita dalis
veikia su sosilpnai.
Aukų nukentėjusielYi- cialistais.
Vietinėse SLA. ir

vo

karės surinkta $23 su cen- T M i"),
kuopose tautininkai veikia
šios aukos nėra pirmos iš -u s<
cialistais. Socialistai stenmusų kolionijos; kaip tikimasi, ir gia-i
su
nuo

tais.

paskutinės. Kaip matytu-šio
miesto lietuviai prijaueia tėvyne

nės vargams.

M.

savus

platinti
kuopų pagclba
laikiaščius ir taip raš-

tus.

G.

Aleksiejunas.

Pagelbininkas.

IŠ SENECAVILLE, O.
IŠ ROCKFORD, ILL.
Darbai ir lietuviai.
Cia yra
"Lietuvių Diena." Kovo 4 d.T viena anglių kasykla. Jinai dil"Lietuviu Dienoje," vietinis Tau- ba, bet darbas
gauti iš kitur attos Fondo komitetas
parengė važiavusiam yra sunku.
vakarą, kad surinkus kiek aukų.
ir
Lietuvių čia yra 6

Vakaro programas

1' CARR.ANZA

a OBRE60N "-3-RlOT SCENE in MEXICO C\TY»A Re<trAdmin?L

5• U-3-BATTLESH1P

PELAWAE2E"

»

FLrrCrtER:-

PRIE SUIRUTĖS

MEXIKOJE.
padidėjo suirute, ir Suv. Valstijos turi ginti tegyvenančiu savo piliečių reikalus.
1. Carranza, viena svarbiausiu
figūrų dabartinėje suirutėje.
2.
Carranzos generolas Obregon.
3. Riaušių vaizdas Mexico City gatvėse.

Mexikojc
rai

vėl

ą.

Suv.

Valstijų

5.

Suv.

Valstijų

vice-admho'as Fletcher.
mūšio laivas Delaware,

pasiųstas

Mexikon.

giją Suvienytų Valstijų su praji Petrograde, apskričio teisme
šymu atsiusti į Mexiko sostinę buv» perkratinėta
Lincoln Ueacliy nupuolė j juros' Sherman, Tex.
byla žinomo
Nežinomi žmomai>to, nes ten žmones jau ba- rusiško revoliucijonieriaus BurNu- nės
su savo mašina ir užsimušė.
paliko raštelį, jog ant ūkės
ietine 'i'ho- das kankina.
f( Kenosha, Wis.
Suvienytų Yalsti- cevo, leidusio Paryžiuj laikraštį
puolė j is nuo 3,000 pėdų aug- Louis Durnas rado u/kastu
$30,- mas 1». Jtffery kompanija gavo jų užsienių ministeris
pažadėjo "Bitauščeje," už ten tilpusius
iėio.
000, bet to radinio niekam nerodė, iŠ
francuzų valdžios užsakymų pagelbėti, kiek tas bus galima.
straipsnius, už išdavinėjimą ruCi;il tai siausmas kokių štukorių.
greitai padirbdinti 750 automobisiškos valdžios paslapčių. TeisIŠGYDĖ NUO VĖŽIO.
Nežinia, kas yra tie "skarbo" 'miu suiikių vežimų.
D-'c.olis
|j Lietuvoj ir Lenkijoj vokie- mas pasmerkė ji teisių atėmimu
rasu
Siug-Sin# kalėjime tapo
radėjai.
skaitlius bedarbių likosi pri uita čiai buvo užėmę
plmą 100,000 ki- ir pasiuntimu Siberijon be padiniu pagelba nuo vėžio išgydarban.
liometru.
Sudegini)
jie 1.500 skirto tei iiiinp. P»urcev pagarPachelli.
dytas
prasižengėlis
MATO PO 21 METŲ
miestų" ir miestelių.
Paėmė sėjo ypu rusiškos valdžios šail'ankierius Vanderlis davė $300,-)
\* ietine r,000,000
Philadelphia, Pa.
ir 2,000,000 karAKLUMO.
arklių
pų demaskavimu; jis demaskavo
000 nupirkimui radimu.
dirbtuvė M lie Bald- vių. Suvalkų gub.
išdeginta 173 Azevą ir kitus, kurie prigulėjo
Marblehead, Mass. Čia gyve- liokomotyvų
\vin Locomotive \Vorks gavo nuo kaimai ir išnaikinta 600
na
21
metu
didesnių prie revoliucijouierių, o drauge
mergina MauJe
OPERUOJA IŽDO
Lietuvos ir buvo rusiškos valdžios
Padėjimas
Emerson Lincoln, kuri nuo pat Prancūzijos užsakymą padirbti ūkių.
šnipai, jai
MINISTERf.
(ir jau dirbama) šimtą liokomo- Lenkijos yra blogesnis negu Belišdavinėjo,
rcvoliucijonierius.
Washington, D. C. Suvienyti}1 gimi no buvo nerege. Amžinojf: tyvų
tūlam
laikui
bus gijos.
Taigi
Valstijų iždo ministeris McAdoo, tamsoje jinai vaikščiodavo po truputis darbo, iš ko pradžiugo
|Į Visiems gyventojams I.ubliį
prezidento U'ilsono žentas, kovoj gerai pažįstamų savo namų kam- ir
no
kagubernijos vokiškos kilmės,
daug čionykščių lietuvių,
įj Prancūzijoj valdžia pailgino
ii
d. nusidavė ligoninėn, kad pelius ir triusdavosi.
Praeitą
nors
vijie butų Rusijos piliečiais
.langi jų minėtoje dirbtuvėje
monitorium, dabar skolininkai gas
jam daktarai operaciją padarytų. į ivaitę vieną dieni; t>o pietų jinai sados .liktokas būrelis dirba.
li skolų 'nemokėti iki birželio ir :uio senai butų apsigyvenę, priindus
atgal ant lentynų.
Reikia jam operuoti spangąją dėjo
Vienas iš jų. 30 dienai.
sakyta tuoj išsinešdinti ir keliauStaiga kas tai tartum truko de
žarr.ą; jis turi apendicitis.
ti j jiems gyventi
paskirtą U tos
šineje akyje, ir nustebusi mergiNew York.
Prašalino
nuo
guberniją.
|Į
Karę
na pajautė, kati
pajuto jau Šveicarijos
jinai mato daikPANAMOS PARODOS
darbo prie dirbimo tunelio 10,000 pačtas, kuris turi milionus frantus aplinkui.
9
L'z dviejų durnų,
Į| Persija, pasinaudodama iš
LANKYTOJAI.
darbininkų, kurie nebuvo Suvie- kų deficito. Mat Šveicarijos pačSan Francisco, Cal. Panamos sėdint jai vakare su tėvais, tas
Rusijos ir Anglijos karės, panaiMat tas dykai važioja laiškus ir siunnytų Valstijų piliečiais.
kino 1910 metuose su jomis paparodą pirmą savaitę atlankė pats atsikartojo su kairiaja akim. Xe\v Yorko
val- tinius karės nelaisviams Vokiedarbus,
valstijoj
I
buvusi
sprūdžių
darytą
neregė
tai
sutarimą, sulyg kurio šiaunegalėjo
(•10,000 žmonių,
išpuola po
stijos lėšomis vedamus, negali at- tijoj ir Prancūzijoj.
aiškiai matyti daiktų.
rinė Persija buvo pavesta
Bet
paglobai
88,428 kasdieną. Visasvietinę palikti svetimų kraštų piliečiai.
Rusijos, o pietinė Anglijos.
rodą C'bicagoj pirmą savaitę at- lengva regėjimas eina stipryn
Įj Kanadoj, Atliabasia ežere Persija pirmiausia prašalino ruir geryn.
Kuomet jinai pralankė
257,036,
buvusią St.
Milwaukee, Wis.
ff
Rengiasi
užtikcT turtingus si- siškus ir
prospektoriai
žmones
tai
I.ouis 325,144 žmonės. Šitos vi- dėjo
matyti,
ji jų streikuoti alaus
angliškus muitinės valdarbi- dabro laukus, turinčius
leidyklų
3 mylias dininkus, o paaugštino švedą poMaisto išsoturėjo deficitą, bet Panamos Į pradėjo gą/.dintis.
Sidabro sluogsnis yra 3
vaizda išpradžių jai buvo labai ninkai, išviso 3,000 vyrų. Dar- ilgio.
licijos komisorių, kurio prašaliparoda gal pirmutinė iš buvusių 1
bininkai reikalauja didesnių algų, pėdų storas.
ir jinai negalėjo
keista,
nimo reikalavo Anglija.
valgyti. c darbdaviai
Amerikoj visasvietinių parodų!
jų pakelti nenori.
apsimokės, jeigu lankytojų bus Į Daugybės niekuomet nematytų ir
!j Vokietijoj, vietoj pažadėtos įj Ispanijos valdžia uždraudė
keistų daiktų regėjimas įvarė
taip daug kaip pirmą savaitę.
Ind. American Shect karės
Gary,
'pradžioj Lenkijos savisto- svetur gabenti: aliejus, živis,
merginą didžiai nerviškan upan.
k Tinplate kompanijos vietinė
vystės, lenkai sulaukė nauju, <lnr mėsą, galvijus, kiaušinius, darPanašus regėjimo atgavimas
STUDENTAI MERGINŲ
dirbtuvė
pareitą
savaitę
pradėjo
.smarkesnių valdžios persekioji- žoves, pupas, kviečius, miltus,
yra labai retas.
PfclEŠAI.
dirbti pilną laiką ir su pilnu dar- mų, o svarbiausiu
jiems smugiu sviestą, anglis, visokius mineraUrbana, 111. Studentai Illinois
bininkų skaitliniu. Tokio daly yra uždraudimas lenkams, žemę lus, jutą ir panašias medegas.
valstijos universiteto sutvėrė mer- GYVENO IR MIRĖ DRAUGE. ku stovio nebuvo
per du pasku- porceliuojant, parduoti ją len|| Luxcmbergo kunigaikštystės
ginų ir moterų priešų kliubą; jo Birghampton, N. Y. Tula
po- l'n.u metu.
kams. Žemė lenkų apgyventose valdžia
(ji yra larp Belgijos ir
įstatai skiria bausmes už mažiau- relė, Munson Finch,
išgyveno
Prūsų provincijose gali vien vo- rrancuzijos) uždraudė vartoti
sią prie moterų prisiartinimą. krūvoje 74 metus. Per
javisą tą
Wilmington. Del. Du Tont kiečiams būti parduota, lenkai ne- vus alkoholiui
I ž kalbėjimą su mergina kur
Turbut
ir
daryti.
laiką nebuvo nei vienos paros Povvder Kompanija pranešė, kad turi tiesos ją
pirkti. Yra užgir- len mano, kad javų pritruks. Danors yra bausmė ioc.; u ž kalbė(24 vai.), kad jiedu nebūtų vie- nuo šio balandžio i d. kiekvienas ti ir kitoki
lenkų naikinimo bu- bar Luxemburg v a
jimą apie moteris su kitu yra nas kito matę.
Vokietijos
Gyvenę visą nuok tins kompanijos darbininkas dai, dovanos skiriamos lenkų voir Belgija.
bausme 50c.; už rašymą laiško
globoj,
kaip
amžių drauge, jied^ drauge ir gaus 20% padidintą algą, tai yra kietintojams. Nors tam reikia
nieri inai 75c.
Kas-žin, ar tie mirtin žengė. Vyras mirė utar- prie kiekvieno
|| Mexiko sostinėj mieste Mexialgos doliario bus naujų išlaidų, bet valdžios sumamerginų priešai studentai ilgai ninko naktį pati—sekantį
ko
užmuštas Švedijos pirytą pridėta po 20 centų. Šisai algų nymus
parliamentas
priėmė. lietis.tapo
įstatus pildys?
Abu buvo drauge palaidoti.
Todėl Švedijos ambasadopadidinimas tęsis iki šių metų pa- Biudžetas tapo užgirtas; prieš
j}
baigai, o gal net ir ilgiau.
balsavo atvirai vien socialistai, o rius atsišaukė j Suvienytu ValMIRŠTA OPEROS TRUPOS
'[M
\
GAISRAS.
lenkai, nors prieš juos kreipia- stijų prezidentą, reikalaudamas
ORGANIZATORIUS.
suradimo ir nubaudimo užmu111.
Šios
savaitės
mos naujos teisės,
Chicago,
Montreal. Canada. Kovo 11 d.
taipgi danieNew York. Sv. Lukošiaus liseredos
Illinois
Steel
Komčiai
ir franciizai susilaikė nuo šėjų. Anglijos ambasadorius paryte
goninėj miršta žinomas operos užsidegė čia teismo rūmas. UgSo.
panijos
r is
dirbtuvėje
Chicagojc balsavimo, bijodami, kad laike reikalavo pasiuntinio Mexikan
privertė teisėjus griebti svarIrupos organizatorius O. Ham;ruko
didelis
25
ratas,
tonų
ėjęs karės juos neištikimybėj neap- maisto, nes kitaip tūkstančiai
merstein, žmogus gana turtingas. besnius dokumentus ir su jais
žmonių ten išmirs badu, o Carpilnu
ratas
su- kaltintų.
greitumu.
Trukęs
Ligoninėj darė operaciją, bet tas bėgti. Tapo pašaukti visi gesinranza trukdo maisto
ir
sužeidė
griovė
darbudinką
4
privežimą.
pagimdė kraujo užnuodinimą. tojai, bet kol jie ugn| suvaldė, ji
bininkus. Tarp jų yra mašinisto .jĮ Generolas Carranza, Mexikos
Hammerstein turi 66 metus. Per- pridirbo nuostolių ant 8150,000.
|| Mexiko tuomtari)inio prezipadėjėjas Zale\vski, lietuvis ar kor.stitucijonalistų armijo? vadas, dento valdžia
nai vienas po kitam mirė
suėmė amerikoništrjs
lenkas. Nuostoliai siekia $75,000. atsake j Amerikos
notą, sakyda- ką laivą Suzie Dautzler, katrjo sunųs.
EXPLIOZIJA.
mas, kad jis negalįs prisiimti ant toną jo suareštavo.
Mcxiko lyg
Nevv York. Ant
Long Island,
savęs atsakomybės už betvarkę tyčia erzina
Suvienytas
Valstijas.
BALTKEPURIŲ
geležinkelio krautuvėse, kovo 13
Mexico City ir pataria todėl vi- Carranzos
KVAILUMAS.
vedama
kariumenė,
at>itiko
ge
dieną
expliozija, kuri užsiems amerikonams ir kitų vieš- nerolo
Le.vington, Ky. Pulkas taip mušė 4 vaikus. Trūksta dar 7
Obregon, pasitraukė iš
patijų gyventojams apleisti Mexi- krašto sostinės, o jo
Tad i namų balt
vietoj mieskepurių. neramių geležinkelio krautuvių tarnų, su ĮĮ Mexiko
co City, pakol ten nebus
Raudonojo
Kryžiaus
įvesta tan atėjo revoliucionierių vadobaltspalvių, naktyj įsiveržė j na- kuriais nežinia, kas atsitiko.
Dr-ja atsišaukė j tokią jau drau- atgal tvarką.
vas Zayata,
piečiau-

svetainė.

mėšis neatvyko, ir

Para-

paskutiniuose laikuose spekulia- pijines mokyklas lanko 1.456,206
cijose nužudė $250.000, todėl, vaikai. NY\v Yorko valstijoj yra
kaip manoma, protas jo buvo ne- 2.885,822 katalikai, Pennsylvania
valstijoj 1,756.7*'>3, Illinois 1,473,tvarkoj.

\ra

manyta parinkti daugiau aukų
laike nesenai, kovo
4 d., buvusios
taipgi buvo prakalbos. Buvo garDienos."
"Lietuvių
Ruošimoji
binta, kad kalbės kun. Kemėšis
tos dienos tačiaus nebuvo
prie
iš Cllicagos.
Žmonių prisirinko

Ncw York.
linktu leidėjo
čiai Catholic

o

Aukos nukentėkarės rinkta per du
Surinkta aį ie $JK).00.

nuo

vakaru.

imtynėse

VALSTIJOSE.
Sulyg žinių, suknygos "The OfliBEPROČIO DARBAS.
Direetory." SuvieBiunsvvick, Ga. barnių parda- nytoje Valstijose išviso yra 16,vinėjimo agentas Monroe IMiil- 309.310 katalikų.
Xuo pereitų
lij>s, gavįs proto sumaišymą, pa- neUj katalikų skaitlius pasidaugriebt* karabiną ir. išbėgęs gat- gino ant 214,325. o per dešimtį
vėn. pradėjo šaudyti į praeivius, meni ant 3,846,517. 20 metų atkol ji nušovė advokatas Balts, gal čia
katalikų buvo tik 10 miju spėjo nušauti du advokatu ir lionų.
Suvienytose Valstijose
lenkis kitus žmones, o daug jų yra 18.994 kardinolai, are h i vys k lisužeidė.
pa i, vyskupai ir kunigai. 14,961
bažnyčia ir kitokios bažnytinės
NUSIŽUDĖ MILIONIERIUS triohos. 85 dvasiškos seminarijos,
Nusižudė čia '>,770 klerikų, 299 vyriškos koDetroit, Mich.
sunūs milionieriaus. išradėjo su- legijos, 680 akademijų
mergaiskaitynu. mašinų. If<>race S. Hnr- tė.* s, -284 vaikų prieglaudos, ku-

T. metė
p.
$7.25
Pounuo

do sekretorius.

jusiems

žemės juosto- gubernatoManoma, kad jo vietą už- KATALIKAI SUVIENYTOSE

>ctiials j

prakalbos,

draugijos:

Dundulis, Lietuvos šelpimo

ims dabartinis

(

buvo

arerigė šios

bėtojum buvo. pakviestas

PASITRAUKIA NUO VIETOS
riar kelis polici-tus, pasi.-'čpč ar
INŽINIERIUS GOETHALS.
klidėj, bet matydama-, kad neišPanama.
\uo ateinančių mc:-isuks, pats nusišovė, nes išbaitu pasitraukia nuo vietos nukasys
amuniciją, ilgai gintis nei'auamos kanalą inžinierius pulgalėjo.
kininkas Goethal- dabartinis L'anamos

mėnesių likosi prašalintai,
Hetuviai socialistai pirImaufe jj labai gerbė, bet d<.bar

kurias
IŠ EAST ARLINTTON.
VT.
Lietu
Aukos nukentėjusiems. Paskuvos Sunų, Simano Daukanto ir
tiniame mėnesiniame savo su-iLSS. 51-ma kuopa.
Prakalbo* rinkime
148-tą kuopa Susivienitesėsi net tris vakarus (?). Kaljimo Liet. Rymo-Kat. Am. .suj

kiek-

UŽMUŠĖ SAVE i R P ACTĄ.
kasyklų, kuri -e atitiko e\plioziRichmond, Ind. 45 metų Na
ja. renka užbertus darbininku-. tau
llilliiig, apimta* nužiūrėjiIštrauki* «/> užmu-tus ir -)j d:ir
ir ueužsitikėjimo 10
mų
metų
gyvus, tik įbai apsilpusius, kurie
;; ttr.csnei pačiai, nu ovv ją, mirbuvo pasislėpę šalinėj oloj.
tinai pašovė norėjusį ji suareštuoti

I trijų

fvftiiniai

IŠ GRAND RAPIDS. MICH.
jų stsinešima; j ;•
Prakalbos ir aukos.
Vasario toniškas.
28 d. Lietuvos
Sunų Dr-jos sve-

už

nemorališkjį gyveniI'uikus ta* baltkepurių momą.
rališkumas! Merginos pažino 3(1
užpuolikus neva inteligentui ir

Mil<> nebus nužu-

K ir. ton. W. Va.

! LIETUVIAI ĮMESKIM.

lovų, iš-1

iš

is darbo lauks.

,#

«•

—

<»

#

1$ VISUR.

<

susidėjo

iš

šeimynos

5

pavieniai.

Gyvena

nesutikime.

prakalbų, paskaitų, dainų ir dekJ. Savsge.
iiamacijų. Vakaro .vedėjas, p. P.
P. Petrinas paaiškino publikai
IŠ BROOKLYN. N. Y.
vakaro tikslą ir sakė, jog dar
Vaidai dėl aukos. Socializmas
j irmą tokią dieną rockfordiečiai
:šgelbėtas. Kovo 7 d. vietinė
apvaikščioja kaipo tautos diarą. SLA. 213 kp. turėjo savo mėnePaskui bažnytinis choras "Aisinį susirinkimą p. Draugelio sadas"' sudainavo "Lietuva,
tėvyn* lėje, kur, tarp kit-ko, įvyko
juomusu." Toliaus sekė p. V. S. Tokingas prietikis tarpe kuopos 11akubyno paskaita apie panaikini- iių. Mat.
tapo sumanyta paskirmą baudžiavos 1 ietnvoje.
Pa- ti iš
iždo kiek nors pinikuopos
skaita buvo visiems gerai su- ju
gelbėjimui nukentėjusiu nuo
prantama ir publikai patiko, ką karės.
Sumanyta paskirti $15.00.
liudijo delnų plojimas Po pa- Bet reikia žinoti, kad
kuopos
skaitai choras "Aidas" vėl pavaldyba buvo iš socialistu, todėl
dainavo porą dainelių, tarp kuji, numanydama, kad aukos nerių buvo ir St. Šimkaus "šalty- bus perduotos
socialistams, ir
čius," labjausiai publikai patikęs.
pradėjo iš prezidiumo agituoti,
Plojimų nesigailėta. "Aido" cho- kad arba \isai neskirti, arba
paras su savo
vedėju p. J. Kailiu- skirti daug mažiau. Per tokią
kaičiu uoliai darbuojasi. Choras
agitaciją jagaliaus suma tapo nudar yra jaunas, bet jau gerai pra- mažinta
iki $5.00. Dabar klausilavinęs. Toliaus kalbėjo "Drau- simas: katrau fondan
siųsti. Vėl
go" redaktorius,

kun.

F. Kemė-

socialistai ėmė agituoti, kad buChicagos. jisai savo kalbo- tu pasiusta socialistu fondan.
je aiškino, kaip lietuviams rei- Pirmininkas net užgardino narius
kia veikti, kad išgauti autonošitaip: "jei aukų nepasiusite Šidmiją. jo kalba buvo rimta, be lauskui, tai žinokit, kad aš pirjokių užgauliojimų ir vaikiškų mas rezignuoja iŠ savo vietos."
šukavimų. Prakalboms pasibai- Po tokiam užgązdininiui rodėsi
Su- jau buvo
gus, buvo renkamos aukos.
socialistų fondo laimėrinkta $26.96. Nors čia žmonės ta, bet
balsavimuose buvo 13
ir mažai dirba, bet matyt atjaubalsų, kad auką perduoti Į L. (i.
čia savo tėvynės ir savo brolių ir A.
F., o tik 4 už socialistus.
Po aukų rinkimui "Aivargus.
Šitaip atsitikus, pirmmink'is p.
do"' choras sudainavo porą daine- V. Staniškis barkšt
kūjelį aut stalių, ir tuomi baigėsi programas. le ir užroiškė, kad
jisai rezignuoDauguma žmonių, girdėtis, bu- jąs iš urėdo. Paskui ji* sako į
vo patenkinti vakaro
programų. ;ždi; inką, K. Lutku: "O tu, draušis iš

Vietinis Tautos Fondo komitetas ge, lo lauki?" Littkus
tuojaus:
iki šiolei veikė neblogai. Sis ko- "tai,
ė-ė-ė, ir aš rezignuoju." Tą
mitetas, k'jip girdėtis, nuo pat patį palienimą išpildė ir sekretosavo
susitvėrimo yra surinkęs : ius, K. Karpavičius, liet
kadji
du
šimtu suviršum.
apie
p. Staniškis

atsiliepė į Orentą,
globėją: "O tu, Orcntėli,
kaip darysi? Juk ir tu esi socialistas ir priguli į 19-tą kinv
pą," tai Orentėlis pasikrapštė-pasikrapštė ir... pasiliko kaso- globėju, kaip buvęs. Susirinkimas
paskiaus į atsisakiusiu socialistų
viet j išrinko naują valdybą ir
viskam laimingai užsibaigė.

Rockfordietis. iždo

Nesusipratimai su aukų siuntėju. Kovo 3 d. p. V. Ribekauskas, vietos lietuvis, buvo vestas
paeton, kad išpirktų $90.10 "1110.jey orderį" ir pasiųstų naudai
nukentėjusių nuo karės Lietuvoje. Dalykas buvo tame. Keturi
mėnesiai atgal Lietuvių Ukėsų

Laisvės

Žiedeli®,

Kliubas paaukavo iš savo kasos
$50.00 naudai karės kankinių LieIŠ UTICA, N. Y.
tuvoje, ir $40.10 buvo surinkta "Lietuvių diena." Dėlei pitotaip iš žmonių. Ponui Ribe- gumo vietos lietuvių, Lietuvių
kauskui buvo pavesta išsiųsti tuos Diena" buvo
perkelta iš kovo
pinigus vienam kuriam Lietuvos 4 d. j kovo 7 d. Toje dienoje
Šelpimo Fondo centralių iždinin- ( vai. vak. vietinėje šv. Jurgio

kų: Šidlauskui, arba PaukšeTlii liet. bažnyčioje tapo atlaikytos
(tautininkai tuomet dar turėjo gedulingos pamaldos u z karėje

bendrą

fondą

socialistais).

mirusius lietuvius.

Po pamaldi:
Slavynas trumpoje, bet jausmingoje prakalboje ragino -vl^Jti
'"Taip." Kvitos vienok neparodė. nukentėjusius Lietuvos gyventoVasario 28 d. L. U. K. susirin- jus. Jo žodžiai nepasiliko balsu,
su

Užklausus pas p. Ribekauską, ar
išsiuntė pinigus, jisai atsakė:

kime buvo pareikalauta kvitos.
bet p. Ribekauskas aiškinosi pametęs ją ir vėliaus surasiąs. Ko
vo 3 d. buvo vėl
pareikalauta kvi
tos, bet ir tuomet užklaustasai

kun.

šaukiančiu tyruose.

Aukos gan

gausiai pasipylė. Viso surinkta
S30.00. Po pamaldų visi nuvyko

svetainę, kur vievargonininkas p. A. Vilčin-

i p. St. Saldžio
tos

stengėsi dalyką nustumti

"ant skas išanksto buvo parengęs 'laiTuomet likosi pašauk tu programą iš deklianiaajų ir
tas policmonas, su kuriuo |). Ri- 1.1.
Atlikta buvo \ iškas neblobekauskas turėjo nueiti pačtan giausiai. Geriausiai nusisekė įnoir tenai išpirko "money orderį"
uoliogas: "Cicilikas," atliktas p.
toliaus."

:;:it

p.

$40.10. Trukstančius $50.00 j.
Stanislavičės; dekliamaciją
Ribekauskas sakėsi pirmiaus "Kalinis" atliko p. T. Šalvis, ir

Ponas Ribekauskas vaikų sudainuota daina
socialistu. Jisai pir- giraitėje."
Pakalbėti buvo užniau buvo vietinės Lietuviško- kviestas kun. Pčža.
Kalbėtojas
Lyorforacijos pirmininku, be* po, ;ražiai apipiešė senovės ir dabar-

pasiuntus.

vad

na

save

tni^ Lietuvos padėjimą ir rabino
\:-u- icti'vius
vienyiis. d?rb:totiapsviclos laimi ir nei-<i/a'!ėti s*

brdngio- kailio.-.
gimė lietiniu, ta-

pastebėjo: "Mę- raudonu
orime." Naujajai k<v
PM.ctapasirodė labai veiklus.,

< »i r<l i,

kfl-

lietuvi:

f.; r

/•

Ant galo vietines drau"Milda"
chorą- sudainavo
gijom
Lietuva, tėvynė." ir ši*.? >nn p;i-

ic

\«>

ir mirti.

sibaigė vi]>\aik-či<>jima-.

vičius,

\*. P.crnatavičius, K. Kuz(rugp.); Petras Ališevičius iš Kai'
micką-, M. Macikėnas, I. Ciniką? vari jos pav.
(rugp.) ; Antanas VaI

šta mpu nei

r

i ik

ir A. Pinkis; po 50c.— M. Vertel- lis iš \ ilkaviškio
pav.
io, K. Kaupenienė, V. Kaupas.
Simanavičiui iš

ienu vakaru per prakali as iii surinkta Si 16.00.
KomircvaSj

v ra

rlo

Binekis.

gerai žinomas, ir žmonėms
jam pilną užMtikėjiinjJ. Ko*|

t i s.

u-ipratusiems žmonėms \crvengti. Taip, viena- kelio-

7 d. kai-kuri'»s vietinės drau*
gijos laikė savo mėnesinius susi-1
vo

tėtu

••litete

nebūtų

nei

vieno

kas.

«-orif»-

—

'užsibaigs

s'sai

pav. i rugp.); J. Grigus iš EžerėVasiliauskas; po 50 ccntų verpav. (rugp.); J. Augustinis i>
tės—J. Daračiunas. Algirdą- Bau- įnų
kutis, S. Mekošonienė, J. Kiela, V. |Ežerėlių pav. (rugp.); 1). Yaltrunas iš
Ukmergės pav. (rugp.).
Rigelis ir V. Viediekas.
Mi ž c i s t i: Ur. Kareiva
Nuo f erų liko pelno Į Lietuvos
(rugp.
4 d.); P.
Trubeckij (rugp.) ; Y.
Gelbėjimo Fondą SI31.51 ir Į L.
Makauskas iš Šiaulių pav.
Autonomijos Fondą $32.50.
(rugp.
20 d.); St. Baliutavičius iš
PadaAukos, surinktos viešame va-

kalnu, mai-t<> privežinias yra sun- kokį lietuviški} verstą atstu nti«
I )ėlei t«pačios priežasties miestelio yra
vieta, vadinama
nemažai trukdėsio yra su krasa Lambridge.
Ten lietuvių yra

kia. sunku gauti krasą reguliariai.
( n beveik nėra jokiu kitokiu
darini, kaip vien tik aul- o ploviTasai darbas yra daromas
mą:'..
daugiausia vasarą. Kuo; <•♦ pr

lis mūkime gyvena. Pirmas lietinis čia atvyko apie 20 metų

atgal
3

Į

VJEW OF SMYRNA

DARDANELIU BOMBARDAVIMO.

Viršuje: Regykla miesto Smyrna, kurį talkininkai mėgina
paimti.
Apačioj: Didelis anglų laivas I n f 1 e x i b 1 e Dardaneliu
siaurumoj. Viduryj: žemlapis Dardaneliu siaurumos ir Smyrnos apielinkiu.

Dabar jisai turi savu?
ir užlaiko mažą kranKiti lietuviai, apsigyvenę

čia prieš 7—S metus, beveik visi čioji jaunuomenė, kuriai karė
perkuone turi apsipirkę savus namus. Lie- traukė mokslo
ėjimą. Apie tuos

žiema, paprastai
baltieji žinotu'- išvažiuoja. tuviškų draugijų

geru pelnu.
taučių rankose. N ra dvi lenkiš- nuo alkio ir šalčio, nežiūrint, kas
gelis visą savo amžių j ieško auk- kas bučiarnės. Lietuviai biznių tie žmonės butu: ūkininkai, dar-

bet

ražįla bejieskodami,
nėra
neužsideda,
norinčiųjų. bininkai ar kas
vo laimės neužeina,
Gyvenimas Miestas yra apgyventas (langiaus na tiems, kurie
»ia labai vienodas ir nuobodus. lenkų, italų ir vengrų (nugarų), turi ką
valgyti,
Xė!t kur išeiti pasilinksminti, kurie į čia pirmiaus
lietuvių at- sidengti. Apie

-o,

į

sa-

>u-irinkti. \"ienintėlė pramoga, tai vyko.
medžioklė ant paukščiu "ptamiRanda-i čia visa eilė fabrikų.
giro." Tai yra paukštis, dides- Yra 3 pančiakų dirbtuvės. Dvi
ni.-. už balandj. Vasarą ji-ai ru- dirba pusę laiko.
I rečioje pir<!;ii-• argas, %j žiemą "persirėdo'' miau dirbo apie 2,000 vyrų ir
Išeini mei baltas plunksnas.
merginų: dabar dirba apie 1.500.
džiotu.
Ptaiuiginai taip giažiai Iki pastarojo laiko dirbo nebloyieda, tarsi anglikai susirinkt; prie gai. bet nuo kovo 1 d. darbo diebažnyčios kalbasi. Malonu. Ty- vą sutrumpinta 1—2 valandomis.
*

v

rame

ore.

besigaiuiodamas paukTuk-

ščius. ir praleidi laiką.
staučiais čia tu paukščių yra
l /darbi-

čia išrodo

neblogai:

IU-veik

visi

dir'oa

"nuo

štukų.

L /darbiai vidutiniški: nuo
$1.50
iki .V4.00 j dieną. Vietinėje laikrodžių dirbutvėje seniau dirbo
apie 1.500. Dabar darbai sumažėjo: j savaite dirbama tiktai
apie po tris dienas, ir darbininkų skaitlius sumažėjo. Apart minėtųjų dirbtuvių čia randasi dar
keletas dirbtuvių: dvi čeverykų,
t iena
"springsų" ir dar kelios ki-

darbininkui už to valandų darbo
dieną moka $5.50 dirbant po žer $5.00 dirbant lauke.
me
Tai,
13ct Oia
rods, gera* mokestis.
\iskar- yra labai brangu, ir t-dėl
iš didelio uždarbio mažai ka~> lieka.
I'riegto žteflios laiku be\eik
'nėra kas veikti. M ars t o sau ga- tu
išdirby sčių. Sulyginant stt
li.v.a pri.-iniedžioti. Galima siel- miestelio mažumu, dirbtuvių čia
:ie!< uždirbti ir prie kirtimo mc- yra nemažai.
v'/.iu, kurie rcika'itrgi kasykloms
Lietuvių bedarbo, kiek žinoma,
I *ž sieksnį mokama po nėra.
ir k^-rui.
Kiekvienas
kad

užsidirba,

$2.50.
Šio

žiemį čia

yra

Pa

gražu.

prastai šaltis nupuola
laipsnių žemiau zero.

50—Co
šįmet gi »!arVbutų

iki

tiktai apie 25 laips.iiai. 1 >':<i ša'čiai lepripratusiems.siuU'kia daug
U M) luino.
Lietuvių čia teko pa: niyti tiktai du.
Daugiausia
dai ir juodkalniai.

j užklausimus,

ar

i'irba

šve-

gerai butų

atvažiuoti čia, reikia atsakyti.
! ad atvažiavimas yra nelabai patartinas, ypač žiemos laiku. VaKelionė j
sarą čia neblogiausia.
čia i> vietų, kurii»se lietuviai dau-

giai:-ia

gyvena, yra labai brangi.
Čiabuvis.

IŠ LAV/RENCE, MASS.
Gausios aukos.

Užpuolimo

pa-

slaptis.

Praeitą mėnesi susiėję
\iet<s lietuvių draugijų atstovai
išrinko naują komitetą rinkimui
aukų nukentėjusiems Lietuvoje.
Vienas i- socialistų pasiūlė, kad
komitetas priimtų j<> partrauktus

iš Liet. še i p; Fondo komiteto
ženklelius $<10.00 vertės, bet j pa-

siūlymą
atidos.

nebuvo

prasimaitinus. Bet atvažiuoti j
čia darbo jieškoti tokiems, kurie
daibo nemoka, nepatartina, nes

atk-reipta jokios

Tik \ienas- iš. susirinku-

sunku gauti.

Stasys.

pati
rūpina po

tus

kita. Aukos eitai valandai neneturi kuom

pri-

sunaikintus turvaldžia visuomet pasikarės ir už

padarytus

nuostolius atlygina.
Kitais dviemi kalbėtojais buvo
p. V. Stankevičius ir p. J. Kiekis. I'irmasai kalbėjo apie žmoAngaus kasdienines pareigas.
trasai i? pic lėtiniu spaudą praeityje ir dabartiniu laiku. Prakalbos buvo

paįvairintos

dekliama-

cijomis. Dekliamavo p-lė L. Jonšaitė, p-lė K. Dabickiutė (abi
buvo apsirėdžiusios gražiais lietuviu tautiškais rūbais), p. J. Janiūnas (apie 14 metų amžiaus)
ir p. A. Orlauskas.

jos pavyko gerai.

Deklamaci-

Aukų surinkpirmiaus fonde

Nuo
ta $82.41.
yra $253.70. Tokiu budu
$82.41 susidaro $336.11.
Vietinis Lietuvos

do komitetas, kiek

su

tais

Šelpimo Fonžinoma, turi

$,'0.50.
ta

Darban, kad aukų butų surinkBite.
kuodaugiausia!

nosc, o

j

tam

Vakaras.

Kovo 7 ū

bažnyti-

nėj lietuvių salėj buvo lietuvių
vakaras. Apart vaidinimo "KaIŠ ROCHESTER, N. Y.
rės Metu,"' buvo dainų ir dekliaPrakalbos naudai nukentėjusiu.
macijų. Dekliamavo šios merKovo 7.d. vicciučje bažrytinėje
gaitės: li). Aukštakalniutė— "Į
svetainėje buvo prakalbos, ku- Karę," E. Grabliauskiutė "Dr.
ria» surengė vietinis Tautos Fon- Kudirkos
Kapas," H. Valinskiutė
do tafmitctas.
Susirinkimą ati- —"Į Vaikelį," M. Valinskiutė—
darė |>. V. Danilevičius, vietinio 'Graži Liet.
Praeityj Buvai," M.
T. 1;. skyriaus pirmininkas, pa- Paulioniutė—"Dabartinė Karė."'
aiškindamas šių prakalbų tikslą.
Mažos mergaitės padainavo:
Kalbėtojų buvo tris. Pirmiausiai "Giesmė Į Panelę Švenčiausią" ir
kun. J. Ka^akaitis, vietos klebo- "Už Giružės Teka
Upė." Vyrų
—

po

me

minėtųjų draugijų delegatai,

vai., Ukmergės pav. (.rugp.) ; A.
Balčenok iš Ežerėnų pav.
(rugp.);
liauskienė; po 25c. K. Bružas;
vos" numcyje minėta, vienbalsiai
S. Rancevas iš
P. Cinikas, S. Barsda. M. M.. A.
Anykščių vai., Uknutarė siųsti pinigus j Lietuvos
mergės pav. (rugp.); B. Laurinavii
Kraujalis, 11. M.. |.

IŠ NORTH PORTEL,
SASKATCHEWAN. CANADA.
Žemė dykai. Šiose apielitiKėse
žemę žmonėms dalina uždyką.
Dalinama po 160 akrų.
Žemė
nebloga, ir pragyvenimas galima
padaryti. Lietuviu čia yra dvi

kaip

tai buvo praeitame

"Lietu-

Baukus,

M.

Medelienė,

I..

Yasi-

Naujokas, f.
Autonomijos Fondą. Kapančius, 11. Masiunas ir K. KliTuo tarpu siunčiame tas
aukas, maitis; po lOe.jM. Trakaitis ir
J.
kurias turime surinkę.
Toliaus
Jurevičius. Smulkesnių aukų 63c.
tikimės surinkti daugiau, ir
jeigu \ i so S." .48.
šeimynos, kurios, kaip rodosi, gymūsų kolionijos lietuviai parodys
vena geriau
negu kad kur mesAuku iš; iso surinkta $301.*'6.
tą patį prielankumą ir užjūryje
tuo>e daugelio gyvenama.
kuriuos ir siunčiama Lietuvos Gelsavo
brolių sunkaus bėjimo ir
Eg. Jani-ška. kenčiančių
Autonomijos Fondan.
tai aukų, kaip
padėjimo
supratimą,
Redakcijos prierašas. Pirm neSuvienytų
draugijų: Tėvynės
gu važiuoti, norintiems patartina tikimėsi, galės susirinkti dar nemašv. Augustino
Lietuvos,
Mylėtojų
gauti daugiau informacijų kas- žas pluoštelis.
ir SLA. 182 kuopos ko\"yskitpo
link gyvenimo ten. Kreiptis, rods,
Černiaus seka aukų atskaita.
miteto vardu tariame
širdingą ačiū
reikia j kolionizacijos biurą, SasDraugystė Tėvynės Mylėtojų visiems, kurie teikėsi aukauti ir
katcheuan provincijos sostinėje Lietuvos
aukavo Į Liet. < iclbėji- darbuutis šiame taip labai svarbiaRegina.
mo Fondą $15.00, i Lietuvos
Au- me reikale. Aciu taipgi ir p. L
tonomijos Fondą $10.00; šv. Au- Bankui už gerą pasidarbavimą ir
IŠ SO. OMAHA, NEBR.
gustino vyskupo pašelpos d r-j a au- už svetainės suteikimą fėrams
Darbai ir žmonės. Šis-tas apie kavo
Į Liet. Gelbėjimo Fondą $15.- veltui (uždyką).
parapiją. Darbai pas mus dabar 00. Pirmame komiteto susirinki- Komitetas:

eina labai

gauti.

gerai.

Darbas

Gelbėjimo

galima

me

Per žiemą buvo ir dar

ir

gruodžio 5 d., Itaukaus

svct.

delegatai aukavo šiaip: Į Lietuvos
dabar yra daug sniego. |
pava- Gelbėjimo Fondą: lg.
Janulis
sarį kol-kas neisrodo. Žmonės
$1.00; po 50c. aukavo:—U. Jagerai gyvena. Tiktai daug laiko nulis.
J. Kaukus, J. Morozas, J. Japraleidžia saliunuose, kame lei-j
nulis, St. Barzda, Y. Janulis, K.
džia be jokios sau naudos su nj Janulis ir M. Janulis;
po 25c.—
1 iai uždirbtus skatikus.
I

1'. Krasauskas ir St. Kritikas. Vi-

įetmėjc šv. Antano parapi-1
so $5:50.joje viskas eina labai gražioje'
Liet. Autonomijos
Fondą: ]> >
tvarkoje ir taikoje. Parapijos rei-: į
50c.—1>. Janulis, J. Raukus,
kalai nekelia jokių
J.
mų ir nesmagumu tarp klebono Marozas, J. Janulis, V. Janulis ir
ir parapijonų. Drauge su gražia J. Grigaliūnas; p. Krasauskas 25c.
bažnyčia čionykštė parapija turi Viso $3.25.
Per prakalbas gruodžio 20 d.
ir nauja kleboniją, kuri tačiau s
|.
dar nėra visai užbaigta. Klebo- Baukaus svetainėje surinkta aunijos pastatymo lėšos apskaitliuc kų: Į Liet. Gelbejimo
P.

nesusipriti-J

jama

$7,000. Bažnyčios turtas išviso, k'ek žinoma, siekia
$95,000.00. Skolų gi esą tik
?6,000.00. Iš to matyt, kad medžiaginis parapijos stovis yra geras.

ant

Spaudoje

kartais matyt pra-

(rug^.

25c.—J. Urbiutė,

Jl\.

V

IŠ NEW PHILADELPHIA.
PA.

35c.;

T. Šlikas, j. šeštokas, S. Plerpa. 15. 25); Pov. Šakei is iš Krasn. vai.,
Spalaičiutė, M. Janulis, p. Cinikas. Į Ežerėlių pav. (rug. 26); A. MinM. Yertelka, J. Kaupas, J. Cia- kevičius iš Ežerėnų pav. (rugs.
jų: Tėvynės Mylėtojų Lietuvos,
1); Y. Malerenok. prav., iš Kaltišv. Augustino Vyskupo ir SLA. pas, \'. Kiela, p. Kalinauskas, J.
nėnų vals. (rugs. 18); J. Sokolo182-tos kuopos suvienytomis jie- Macevičius, A. Mačiulaitis, P. Pevas
iš Ežerėlių pav.
B.
šielekis,
Y.
(rugs.); J.
Ramutis,
gomis sutvertasai komitetas rinki- tekunas,
Eeldmanas, žydas, iš Anykščių,
mui aukų nukentėjusiems nuo ka- J. Nakarašis ir J. M. (irigaliuuas.
Kraujalis. Smulkiu aukų —35c. Ukmergės pav. (rugp.) ; M. Kartorės
Lietuvoje surinko, nemažą
nas iš
Ukmergės pav. (ruggp.);
Yiso $13.70. Nuo vakaro pelnas
pluoštą aukų. įsidėmėtina, kad
P. Skolnikas.
žydas, iš Ežerėlių
—$12.00.
apielinkėje, kurioje aukos rinkta,
SLA. 182 kuopos auka nuo va- pav (rugp.):
Andrejevas, prav
gyvena sulyginamai mažas lietuiš Hžerėnų pav. f
karo.
rugp.) ; P< rtnoj,
atsibuvusio
28
vasario
A.
d.
vių būrelis: apie 70 šeimynų, o iši> Ukmergės
žydas,
Yasiliausko
pav. (rugp.V,
\
ak
aro
viso lietuvių yra apie 300 ypatų.
svetainėje.
pel- P.
Krikščunas iš Ukmergės pav.
nas—$U>.52. Aukavo šios ypatos;
Kovo 6 d. laikytame susirinki(
Sl.00—J. Gedminas; po 50c.- I. rugp.); J. Laurinavičius iš Krasn.

gerti degtinę ir mušti kitai jiems ne 'griekas.'
labonę,
\i-i
čia vietoje nė- •elaimingus
vargdienius, kurie j Kaip icn nebūtų, u bet-gi dėl to
Pasilieka vieni tik indijonai. I'.fct ra. bet beveik vi>i priguli prie :;eturėjo iki karės ir dabar
neturi] "'grieko,'" publikos, kaip paprastai,
šią žiemą, einant darbams visur draugijų l'liiladelpliijoje, j kurią iokio nejudinamo turto, bet kurie atėjo tik
puse—gal 150 žmonių.
pra-tai, daug yra ir čia pasiliku- nuvažiuoti kaštuoja tik iHc. ls •iądien kenčia tokį pat, o karPrieš dainuosiant "Lai Ciyvuoj'
siit 'altvedžių, kurie plauna auk- laikraščių pas mus ateina "Lie- tais dar ir didesni
badą ir vr.r- Mus Tauta," klebonas pasakė
>'i po ledu.
Aukso plovimas ne- tuvį" "Tėvynė," "Draugas" ir gą,
kaip ir ūkininkai, kalbėtojas publikai, kad tai tautos hymnas
\ien<das yra. Jeigu kam giliu- "Saulė." Žadama ir daugiau
par- visai užsimiršo. Kiek iki šiolei ir. paprašė atsistot.
< liedant i^i
kas, tai i savaitę išplauna po 60 sitraukti.
Svaiginanti gėrimai buvo suprantama, surinktosios tikrąjį tautos hymną—"Lietuva,
ir po S') nuriju. I ž aukso unciją lietuviams
mažai
k;j apeina, aukos eis suteikimui pirmos pa- Tėvyne Musų."—publika sėdėjo.
ninkama $16.50. Tai rodos labai r.santieji čia 7 saliunai yra kita- gelbos, lai
yra žmonių apgynimui
Koresp.
IIct tai laimė. Dausiartina

kare vasario 7 d. A. Vasiliausko binės vai... Šiaulių pav. (nepažymėta, kas su juoni atsitiko) ; St. A n
svetainėje. Po $1.00 aukavo—P.
dttiškevičius
iš Šiaulių pav.
Maračiuskas, A. Gebalas, I. Briau(rugp.
\
Pr.
"itkevičius iš Telšių pav.
nis, J. A. Clunieiiauskas, J. Bau- 20);
kus ir K. Bružas; po 50c.—M. Ra- Į (rugs. 2); M. Ožkelionis iš Vidzevičiūtė ir Y. Bigeli-; P. Kra- džių vals., l'.žcrenų pav. (rugs. 2 :
i A. Obaris iš
sauskas
Ežerėnų apskr.

BRITISH BATTLEŠH/P INFL£X/3LE
PRIE

namus

tuvėlę.

KAUNO

P. Jakšavičius, J. Daukasis, L. Talninkų kaimo, Ežerėliu pavieto
Y. Leonavičius iš BoMaeevičienė, J. Krukščiunas. \ (rugp.);
maškų
kaimo, šot. vai... Ukmergės
Kiela, P. Mažanis ir Antanas

ku-.

apie 7 šeimynos ir H—<) paviefi?*
merginos. Mažas lietusių bute-

Kriau-

\ iso $31.10.

St. Martinka ; po S1.00 vertė> daik- rėlių pav. rugs. 26); M. Parfeno.
iš
Ukmergės pav. rugs. 7); J. Rinaukavo- P. Iklčaiticnė, A.
kevičius iš Ežerėlių
pav. (rugs.) ;
Daukašis, P. Butekunienė, <). AžuL. Solovjovas iš
Ežerėlių vals. iv
kinienė, St. Marozienė, K. Mažapavieto (rugp.); Mat. Šineikis iš
nitė, B. Mastaikienė, J. Marazas,

keista*
Extra.

p;, •ta); ypač kuomet mažesni
ežerai užšala ir laivai nebeplau-

ii

tais

atsitikimas.
IŠ ATLIN, CANADA.
Aukso šalyje. Atlin
1.300
IŠ RIVERSIDE, N. J.
imlių Į šiaur-vakarius nuo SeatLietuviai ir darbai.
t!e, \Vash. Tai yra kalnuota šaMiestelis
ii-, turininga ežerai- ir kalnais. iic<li'U-!i-: tarp 4 ir 5 lakstančiu
K/.erai atskirti vienas nuo kito gyventojų.
I'ačiame miestelyje
milžiniškais kalnais. Kalnai kai-1 lietuvių gyvena mažai: dvi sei-kur yra ledais u/kloti.
Dėlei mynos ir apie 4 pavieniai. Apie

<

Kabėsiuosc pažymėta diena
mėnuo atsitikimo.

Žegarės valsčiaus, Šiaulių paviete
Zvebeinienė, I. Janulis ir O.
(rugs! 2 d.); J. Juknevičius i
Plukienienė; po $2.00 vertės—M.
Valanis, J. šeštokas, J. Jaškunas, Tauragės vai., Hžerėnų pav. (rug<.
26); J. Runinas-Mikutinas iš EžeJ. Kuzemickas, J. Macevičių* ir

\ ietos žmonės iš
toliaus.
vi.-ko labai stebisi ir įdomaukuom

valsčiaus., Marijampolės
30 d.).

(rugpg.

O.

Uods, galima nepri- pagclba suareštuotasai likosi padavėjus.
kokiam
darbui ii neprisi- 'iuosuota- ant $800.00. parankos,
jausii
dėti j fie jo, bet kam gri-.btis to- i >11 vo tame dalyke jau tardymas,
kiu
priemonių, kurio, niekam bet likosi neužbaigtas ir atidėtas

ja.

I.ieveckis; K.

pav.

GUBERNIJA
daiktai- aukos, -urinkU ž m u .š t i. St. Urbictis iš Šiautos po stubas. Aukavo $3.00 vertės
lių valsči?us ir
pavieto, užmuštas
daiktus: K. Mažonienė, <). Kau27 d.; M.
rugp.
Ramutas, liut., iš
kienė. J. Bankus. B. Daminaičiutė,

Vėl, -iin.'ias; antį asai—fabriko darbi
programe.
1 /pultieji guodėsi, btfV
r«;:ir?- -dainėje pantet' bjauriai rinkas.
dvokiančią popierą, kuri vienok i- jų plėšikai atėmę i pusantro
laiku buvo patėmyta ir prašalin- -imto doliarių.
1'/ kelių dienų
ta.
Trečias prakalboje iškoliojo policija suareštavo vieną iš už"i.it. tuviu Dienos" ženkleliu par- ;>n!tųjų.
Su i>. A. Ramanausko

ant

pav.

bieniškio

]vairiais

apvaikščiojinio

to

A.

nikienė, I.
čanas—10c.

dienos atgal kaž-kas
prieš apvaikščiojin
tna vaikščiojo į;.» namus, atkalbi
revolveriu u/puolė du vietos
nėdama.- artintu.- nuo <laiyva\i»io .-oeialistu.
\*ienas jųjn
rtiby

Motinos &unua.

Juozanai- varijos

Jurevičius. V. (iritenas,
(irigaliunas; po
25c.—J. Kaunietis, J. Ku/.eniickas,
P. Ciesnelis, K. Banienas, M. Sta-

Kelios

garbės nedaro?

S.
M.

V. Viedikas ir J.

iisto.

mis dienomis

J. Jackūnas,
Mikalajūnas.

(rttgp.);
Alytaus vai., Kal(rugp. 27 d.); B.

Blaus, J. Potrebavičius iš Panemunės vai.į
Bernatavičius, |. Mažeikiu M. Ra- IMarijampolės apv. (rugp. 20
d.);
dzevičius. A. Danclevieiutė, < >. Je- A. Skrinikovas,
liuosanoris, iš Marenienė, J. Baravykas. M. Perac.:- rijampolės valsčiaus ir
paviete
kas, A. Jerėnas. J. Cinikas. I'. Cini- (rugp.. 29 d.); Kar. Polis iš
Bul*

\j vaikščiojimas akeli ai pavy- rinkimus, kuriuose f.r-kirta p>"
(iaila tik, ka i ka'-kufic 5loo.no naudai nukentėjusių nuo
k Įkerai
«iettilietuviai, neprijaučianti karės Lietuvoje.
Pa-kirtos au"Lietuvių Dienai," savo neprie- kos yra perduodamas naujam koį.iiUą apreiškė tokiai* bud:.-s, ko mitetui, bot su i:!yga. kad kt>kili

S.

Į

Fondą:
Januškevičius $1.00; po 50c.—A.
Straškaitis, Iv. Petėriunas, O. Baukinienė, P>. Buderis, J. Darančius
ir A. Čiapas;
po 25c.— M. Janulis, K. Yertelka, Jg. Janulis, A.
Grinius, J. Janulis, K. M-ilinska?,
Y. Gritėnas ir Bevardis; smul-

Jonas Marocas, pirm.,
Jonas Baukus, kasierius,
B. Janulis, rašt.

čius iš Ežerėnų pav.
(rugp.); Jurgis lsberŠka iš Ežerėnų pav. (rugį
pjučio); Jurgis Balna iš Ežerėnij
pav.

(»ugp.).

Prapuolė

žinios:

J.

ilčiauskas iš Joniškio vai., Šiaulių pav.; Ant. Rimkus iš Kuršėnų
vai., Šiaulių pav.; Sim. Suščenka
iš Šiaulių pav.; Mauša
Cimblera>
iš

Raseinių pav.; M. Aronas, žyUkmergės pav.; S. Mackitinas, žydas, iš Ežerėnų
pav.; Lav.

das, iš

Šlechtov iš Ukmergės pav.; Ra!;.
Šneideris žydas, iš Kauno
pav.:
1!.

Andrinavičius iš Ukmergės pavieto; A. Sinkevičius iš Ežerėnų

pav.; A. Dragūnas; \. Abarauskas
iš Ukmergės
pav.; J. AtiaČinskar,
iš Ukmergės
pav.; Juozas Bukis
iš Ukmergės
pav.; R. Geidanas iš

Ežerėnų pav.; Dotvydas 1 ireis, y.vdas, iš Ežerėlių pav.; J. Mackevičius iš

KARES AUKOS.

be

\

nas,

Ežerėnų

žydas,

Užkurlis iš
|papavičius

pav.; M. l.evi-

iš

Ežerėnų pav.; Jonas
Ežei'\ių pav.; P». Pra-

Ežerėliu j>av.; M.
Paskutiniame "Šaltinio"' numeRozenbergas,
į
žydas, iš Ežerėliu pary j (nuo vasario 8 d.) paduodama
vieto; R. Kalinauskas iš Ežerėliu
iš valdiškų pranešimų
pirmas stt- pav.; J. Petkus iš Ežerėnų
pav.;
rašas užmuštų, sužeistų ir
prapuo- B. Požarskas iš Ežerėliu
K.
pav.;
lusių be žinios lietuvių kareivių. Žulonia, prav., iš M/.erė n u
pav.;
Sutvarkę ši surašą žemiaus jį pa- P>. Matiukas iš Ežerėnu
pav.: T,
duodame.
Dambrauskas iš Ežerėliu pav.; V
(iabulis iš Ežerėliu pav:; Ign. 'ieSUVALKŲ GUBERNIJA.
nas iš
Ukmergės pav.; M. ŽeničuU ž m u š t i. Surašė iš
Suvalkų govas, sent., i; Ukmergės pav.; \.
gubernijos kareivių nerandame nei Kacas, žydas, iš
Ukmergės pav ;
vieno užmušto.
K. Jermalavičius iš Ukmergėj į a v :
Sužeisti yra sekantieji karei- P.
Bukis iš Ukmergės Pa\.; P.
viai: Kremeris Liudas,
liuteris, Tukas iš Ukmergės pav.; M. MinVilkaviškio pav., sužeistas 10 d. kavičius iš
Ukmergės pav.; K.
spalio; Cirko Gi\, podpraporščikas, Miksnas iš
Ukmergės pav.; I. šisenatikis, Seinų pav., (libij vai., lošinas iš Ukmergės
pav.; A. I'.u
sužeistas rugpjūčio /' d.; Jiružiko- zėnas iš
Ukmergės pav.; J. Mozu
va> J., iš
Kalvarijos pav.; Šlcide- revičius iš Ukmergės pav.; P. Latris Aug.
Marijampolės pav.; vis iš

nešimų apie kivirčus tarp panas, iii,oje prakalboje ragino vi- choras
Žinantieji kių aukų 15c. Viso $6.15. J Liet.
padainavo: "Santa Lucia," rapijos ir klebono.
-u- aukauti, kiek kas
išgali, nu- "Gied. Dr-jo?" choras: "šventas dalykų stovį arčiaus sako, kad Autonomijos Fondą: J. Macievičius
vaizdus
į)ieš<iamas
to
sun
Kazimierai," "Lietuva, Tėvyne toki pranešimai yra be pamato ir >1.00; po 50c.—K. Petėriunas, ().
k;tai vargo ir skurdo, kuriame
Ukmergės pav.; P. Kugerka
Mūsų," "Taip Miela Man," "Miš- dažnai iššaukiami ne noru nu- Baukinienė, B. Buderis ir \*. Miko- Juozas Dubatinskas iš
iš Ukmergės pav.; J. Gendis iMarijampodabar yra Lietuva.
Kalbėtojas kas ūžia," "Tu parodyk brolau" šviesti teisingąjį dalykų stovį, liūnas; po 25c.—J. Kaupas, J. lės pav.;
Jurgis Jokubavičius iš Ukmergės pav.; Antanas Švaris iliškmo apie Vilniuje susitvėru- ir "Lai
bet asmeniško keršto jaus'iinn. Daračiunas, A.
Gyvuoj' Mus Tauta."
Č'iapat*. 1 )^*\ lir»li- >ri Vilkaviškio pav.; K. StainbureviUkmergės pav.; A. Sakalauskas i;
sią "Lietuvių Draugiją NukentėKuomet vietos lietuviai išgirdo, Klebonas, kiek matyt, gyvena J. Grigaliūnas. Viso $4.25.
Sius iš Vilkaviškio pav.;.
Ukmergės pav.; St. Matulionis
jusiems Dėl Karės šelpti." Pra- kad rengiama vakaras su daino- a;eroj<; sartaikoje su parapija.
Aukos, surinktos komiteto na- Prapuolė be ži,nios (dauUkmergės pav.; Šimas Yerbovas i
kalboje -buvo bandyta aiškinti, mis, tai tuli ir pat j kun gą paOmega. riams einant per stubas. Po $2.00 gumas
"prapuolusių be žinios'' pa- Ukmergės pav.; Jonrs Stukas iš
ka^ ('.augiausia nukentėjo ir kam vadino
kad
duoda
"šlinptarniu,"
aukavo: A. Žveibas ir K. Siurnin r>rastai
yra patekę nelaisvėn): Ka- Ukmergės
pav.; Pel. J a neis iš Ukpagelba yra reikalingiausia. Su- salę. Todėl, baigiant vakaro proIŠ ENGLEWOOD, ILL.
i; po $1.00—K. Bružą-. J. K;i i- r.vs Šatas iš Marijampolės pav.
tokiais
mergės pav.; P. Čemeška i> l kLy# kalbėtojo,
daugiausia gramą, klebonas trumpai prakalDidelė auka išsiunčiama Liet. "«rc. Y. Naviekenienė. P. Žviebic(30 rugp.)! Pranas \ irbickas iŠ 'iierges
pav.; M. Zamovskis iš
nukentėjusiais e-ą ūkininkai, ne- !«jo. Kalbėtojas labai stebėjosi, Gelbėjimo ir Autonomijos Fon- įė, K.
Kloris, A. Mikalajūnas," S. Kalvarijos pav. (rugp. 6 d.); |uosavu
Ukmergė; pav.; šlioma Cholok,
tekę
tuilo, k kcsuuukiuan- iv«ui lietuviai mato "griekį" dai- ian,
.Vietinių lietuvių draugi- Barzda, O. Kiuberiutė, P. Lukoic- &s Žukauskas iš Kalvarijos pav.
lliibalfca, aut 5-10
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kuriuose laikraščiuose'' (iš
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1 nėms,

Imk

Liet. <!clb. Fondui kų draugijų ir nemažai
taip pavit- kad jo nq>rieicliTigutTU!>
jieftis sunesiseką, ir kad atminus žmonėse nių ypatų,
-kuriuos laikraščiu*" galima suremiančių
socialistu mažėjo.
mirą jjjj remti.
Aukas siuskite šiokiu budu: Moncy Orderius^ Čekius ir t.t.
fondą, nors los pačios draugijos ir Šaltumą ir
prasti. kad kalba eina apie nutnenorą kalbėti, »u
vardu T. Paukščio, Pittston, Pa., ir-- pasiųskite
Apie tokio darbo peikt mumą nė- iypatos kratosi
išrašykite
O.
J.
-iškiu> socialistiškus laikraščius),
socialistų vardo, kuriai caras priėmė
■iai. Ir savo tikrąjį vardį.
ra ko kalbėti.
120
Grand
žydų pasiunN.
st.,
Y.
Sirvydui,
-if
Kiekvienas žmogus, j Mat, "bepartyviškuinas"
Brooklyn,
Redakcija paaileka
t«isę aUlun štai kaip "Tėvynė" rašo:
pagelbėjo, i tinius, pirmiausiai patėmijo t«>
kūmai ištikriijų nori, kad ne at- i us
flanuis jai rankraščius trumpinti ir
draugijos ir ypatos prie trupu- kie monarchiniai ir
skira^ kuris fondas
talnyti.
ir siauriniams, kuriuos
nacionaliniai
sw likta tiktai
kitokio
gabena
"Imkime
Dau'darbo.
kuoclaugiaiiM'a
tį
pUsė
mūsų bažnyčias.
reikalų bėgio pnkrvpi- laikraščiai, kaip
Antroji,
Netinkamus laikraščiui rankraščius
bet
savitu
kad
St^n"Ruskij
laimėtų,
stoka.
nemažinus staibi užduoties dalis
pilietybės
nukentėjusieji nuo įro, steigiant abu fondu, bt- abejo- ^U*"," "(jolos
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- gelyje jų sakyklos paverčiama i
ir "Ziemsčikarės
L
Rossiji"
hutu
riui atgal Jo lėšomis.
valdišku
k
ietuvoje
uolai
Daugybė
darbu, gerai yra tame, kad ateivį, taip sakant, j
vieta- agitacijai prie s pažanges»j aiisia i nės, butų buvusios gerais Liet. na."
Reiki*, visada rašyti plunksna ir L!!{
Palaikę šitą apsireiškimą nusušelpti, nesielgs taip, kaip mūsiš- Gelbėjimo ir
visai uždary- apgyvendinti
apmokamų
vietų
yra
laikrašsusriovę,
prieš
niąja
jos
ant vienos popioro pusčs, paliekant
naujttje vietoje,
Autonomijos Fondo mojimu, šitie laikraščiai
kiai
ta tiems, kurie nėra šios
socialistai
Tai
šalies
!■
elgiasi.
tuojauTos sriovės žmonės piečius
plačius tarpus tarp eilučiti.
pi- keikti jam |/iV>gą jsikabinti i žcnegra- rėmėjais.
pradėjo varyti agitaciją prieš
šiama juodžiausiomis spalvomis. liečiais.
Daugelyje darbu pilietis jmę, tvirta kc»i»i atsNtoti naujamja- žu ir nekultūringa.
žyŠiose skiltyse savo laiku buvo du^, nuo
kurios ji" tuo
turi pirmenybę prieš
tarpu bune-pilietį. Iš- Įmc gyvenime. Pagelbėti ateiviui Vidurinėj i sriovė nei kiek ne- parodyta, kad visi gyvuojantieji vo
Klausytojuose sukeliama pasisusilaikę. l'askui viii biurokrahjauiėjimas tais žmonėmis ir no- tikus bėdai, nelaimei, pilietis grei- atvažiuoti paskirton vieton ir pan- pavydi socialistams aukų rinkime. musų fondai yra partijiniai, arba,
tiškieji
viršininkai, pradėjus nuo
kui paleisti jį "visais keturiais vė- Tegul jųjų Lietuvos Šelpimo Fon- teisingiau, srioviniai, ir kalbos
apykanta ju. Ar-gi daug reikia, čiau už ne-pilietį gaus pagelbą.
apie
Švietimo
Reikalu Ministerio ir
das auga ir bujoja.
kati koks tamsunėlis-fanatikas užAnt kiekvieno žingsnio gyveni- jais," dažnai reiškia įstumti
Jeigu yni jie- kurio nors fondo bepartyviškunią provincijų
jį dif'radžiu terorizmo tarp lietugubernatorių ir baisimanytu tą neapkenčiamą jo be- mas rodyte rodo, tiesiog liepia atei- deli 11 vargau-skurdąn ir, gali saky- gų, pasiryžusių dirbti tam fondui, yra arba klaida, arba skaitliavimas giant
Kuomet
vių.
praeitą mėnesį
policijos
viršininkais bei
dievy ar socialistą sumušti ar ir viui kuoveikiausiai jg>ti. Suvieny- ti, sunaikinti tą naudą, kurią atne- kam jas trukdyti ir jųjų darbui ant skaitytojų negudritmo ir necenzoriais, nusižiūrėdami j monarnaktyje iš 8 ir <) d. N'evv LJri- primušti, kaip tai ne vienur jau tu
ša
stengtis
?ir>ti
pakišti
koją? Taip mano, mokėjimo orientuotis buvusiuose chinę
pirmoji darbo dalis. Lenkai
pilietybę,
pilnatain'i
likosi nužudyti vietinis
spaudą ir rumo viršininkus,
teisiu šios šalies gyventoju.
y a atsitikę?
Pa- k;;ip sykis žiuri, kad kartą pradė- mums rodos, ne vien vidurinės laike seimų atsitikimuose.
ėmė prižiūrėti
ir
klebonas kun. J. tebris
jojo
įstatymus, lieči?n"Pavyzdžiui imkime nesenai at- vyzdy- tu 10.000 darbininkų, tarp tasai darbas rūpinimosi ateiviu bu- sriovės žmonė>, bet ir kiekvienas Socialistų fondas savo rėmėjais cius
Jeitnyninke Gilmanaitė ir kuomet
žydus, dar su didesniu strokiek
nors
tu
turi
buti
ir
IĮriN'e\v
vidurinėse*
dar
iki
kurių
žmogalėjo
tolerancijos turįs
davarytas
littuvių,
musų sriovės da- pumu ir
galui. Ateivių
kai-kuriuose musų laikraščiuose sitikusią žmogžudyste
griežtumu, negu tas butame.
Tam atsitikimui priežas- vieną kartą pagrąžino pirštu vi- prieglaudų statymu lenkai
li. I.iet. Šelpimo Fondan plaukia vo
parodo, gus.
buvo pakeltas klausima- apie t<>s
daroma prieš
karę.
Socialistai geriaus padarytų, ty- ne vien socialistų skatikai. Vienok
čių reiktu j ieškoti ir toliau, ne siems tiems, kurie, <1?lei tingumo, kad jie rūpinasi ateiviu net ir po
Paimkime pavyzdžiui švietimo
dvigubos žmogžudystės ryši su
lėdami ir toliaus
tik žmogžudžiu godume ir ištvir- apsileidimo, ar kokių kitų, labai tam, kaip jisai čia apsigyvena,
a:
vidurinės
sriovė>
žmonės
savo
tam nei
varydami
pratūlais mušu visuomenės veikkime
Paskaitykime, kas apie lengvai apeinamų priežasčių, iki tina i į prie naujų aplinkybių, mo- darbą. Reikėtų priimti omenių, kiek nepavydi ir nieko sau iš to Rusų
sniais, tai ant taip prabilusiuju
kunigus rašoma kai-kuriuose laik- šiolei nėra tapę Suv. Valstijų pilie- kina gyventi. Lenkų rupinmasis kad šiądien j socialistų fondą plau- nedaro. Tegul sau sveiki deda sanoriais moksleivių daugumui liuotuojau s buvo užklupta, kam jie raščiuose ir
įstojus kariuinenen ?: papaklausykime, kas čiais. nors turi teisę ir gali be jo- savo ateiviais ,s:ekia toli ir giliai. kia daug aukų, kurios ištikrųjų tu- aukas tam fondui, kurisai dau- silikus
taip darą, neturėdami jokio pajų
vietoms universitetuokalbama nuo estradų. kio sunkumo tokiais virsti.
Lietuvių ateivių globojimo reika- rėtų plaukti vidurinės sriovės Lie- giau jiems patinka. Bet, kaipo pa- se
Ma- apie juos
mato savo išvedžiojimams.
su
tuščiomis,
pilna teisybe gatuvos
Beveik negirdėsime, kad yra geGelbėjimo ir Autonomijos dėką už r.. S. F. rėmimą, jie lima
Tarp Amerikos lietuviu yra dau- lai, sulyginus su lenkais, stovi daug
žai kam rodėsi galimu, ka i šioji
buvo laukti, kad valdžia
ru kunigu, tokiu, kurie
Fondan. Yidurinėsės sriovės per- galėtų tikėti.- iš
lei*
žemiau. Pas mus nėra dar
yra žmo- gybė tokiu, kurie
pridesocialistų, kad šie šitas apturėjusias
pragyvena čia
žmogžudystė galėtu buti lietuviu
vietas užimti
nės pilnoje to žodžio prasmėje.
ramai sutvarkyta
su socialistais,
siskyrimas
darbo
15,
20.
saviškartais
ir
da25.
kad
paliekant
daugiau atkreiptų atydos Į
ranku darbas. Rodėsi,
pirmoji
daugiau inetarp
bent išimtinuose
bendru vardu įkurtąjį
tokius laikraščius
atsitikimuose, atfondą, buvo ki fondą ir mažiau rūpintųsi sve- sišaukiantiems
lietuviu juodrankių tiegali buti, Kunigas, j agal
tų, o apie vienį sava svarbiausių- lis, susidedanti is to, kad pagelbėžydams, net jei žy!ar kalbėtojus—tai lupikas, skriautimais
ateiviui
vidurinei
jus
reikalais
ir
sriokenksmingas
svetimo
pačiai
darbo
l.ad demoralizacija, kaip didelė
jų priedermių—apie pilietybės įgipasekmingai įsigauti
dam* padėtas
skaitlius irti5 nuodikas. ta n-tinas, žmonių išnauPo persiskyrimui ir iki šiai kandžiojimu.
Kelios esančios vei.
Lietuvos Gelbėjimo
Ne/.i- Į Suv. Valstijas.
jimą visiškai nesirūpina.
jinai pas mus nebūtų, visgi nėšimčiai) butų jau pilnas. Bet Švieturtais
ir
dienai
apsikrovęs
tp. uia, kuom galima
socialistų spauda šaukia apie ir Autonomijos Fondas pasekmin- timo
ra
peržengusi to rubežiaus. už dotojas,
paaiškinti toksai Rytuose priejuriniuose miestuose
Reikalų Ministeris apie tai
ir tp
Reiškia, tarp jų nėra gefondo bepartyvišku- gai auga ir be jųjų paramos. Pa- nei
socialistiškojo
ateivių
globojimo
kurio nėra doros įstatu, kiti> žmoLaiko
visuomet
draugijos yra
pasielgimas.
nėra,
klausyti
ru
nėra idealistų, nėra
nors
nenorėjo, 1914 m
žmonių,
vien
ir
socialistai tauta fon- gelbės iš socialistų jisai nereikalauužimta.-? Nežinai, kur nueiti ir ką silpnos
toli-gražu negali aprėp- mą.
gaus teisiu ir ypač gyvybės gerspalio pradžioje
žmonių.
Imkime kadir pati a.a.
de
ti
Petrogrado univisos
šeimyninkauja. Nevienoje vie- ja. Socialistai, palikę tą tondą versiteto
bimo.
lietuvių ateivių minios, kudaryti? Nemoki gerai susikalbėti?
valdžios taryba prašė mikun
Kiek mis žinome,
ri plaukė
'/.chrį
toje
ištikrųjų patikima j tą '"be* pilname ramume, pasielgtų vyriš- nisterio
Suvienytosna Yalstijosna
I'et praeitą -a va it v sąryšyje su
(iyveuaut keliolika ar keliasdešimt*
leisti priimti ton
tai buvo šviesus žmogus, turis
iki dabartinės karės
įstaigon
ir, be abejonės, partyviškumą," ir atsiranda tautiš- kiau.
kilti. J. Žchrio užmušimu i>ki!o
metų, iv sunku surasti vieną lii'o25 jaumts žvdus,
tam tikrus idealus, labai daug gekurie
buvo
baikarės
tokiu naujienų, kurios parodo,
są
užbaigimui, rasi,
valandėlę, kad nuėjus pi- plauks po
gę gimnazijos mokslą
rti
tiems žmonėms, su
padaręs
dar
Petrograde
didesniuose
skaitliuose.
kad vi-kas pas mus galima, kad
lietybė- popierss išsiimti. Jeigu
k„i:iais gyveno ir susieidavo. Po
George Kerniau. ir Vilniuje >u aukso medaliais,
Savo ateiviais lietuviai permažai
nežinai, kur reikia nueiti ii ką dabanditizmas, juodrankystė turi
bet jiems neteko
jo mirčiai laikraščiuose iškilo
į-toti universiKiekvienam lietuviui
jas mus jau prirengtą dirvą
ryti. pirmas lietuvis pilietis, arba rūpinasi.
tetan. nes jie ištraukė
Vieni
iš
"polemika."
gilumos
negerus
ateiviui,
kurisai
bv
kuris laikraštis tai paaisklns.
Praeitos savaitės pabaigoje miesneturėjo čia turburtus priėmimo
širdies pasibjaurėjo tuo atsitikiPralioterijoje.
tingi
te \\ ilmiugton. Dclauare, likosi
giminių, pas kuriuos butu gaNegalima išsikalbėti nei anglų kalšymas atmesta pasiremiant
mu. kiti-gi pasijuokė iš
Šitos
Vokiečiam- apskelbus Rusijai sekiojimas
jo.
tuomi.
be
didelio
bos
lėjęs
Rusijoje yra praėju- kad 1908
suimti du lietuviai, Montvydas
rūpesčio važiuoti
nežinojimu, nes tobulo tos kalm. eara>
savaitės viename laikraštyje rair taip vadinamiems Kita- siais
prisakė grieždalykais.*)
bos pažinimo nei nereikalaujama. (tokiu pas mus labai mažai), turė- karę
ir Kralras, kuriuoclu yra statomi į
tai laikytis
išumą, kad kun. Žebrio gyvastis
taučiams
taisyklių
su
tikraisulyg žydų
stovėti
susivienijus
visas
tų
Nevv
su
tas
Britain'o žmogvarGenerolas Rennenkampf prieš
atmintyje
kelis metus čia, visuosąryšiu
priėmimo. Tąsyk Taryba
nėra buvusi brangesnė už šiaip Pragyvenęs
siais rusais, caro ir io 'to'itikos !
prašė
kad
gas,
suŽinios
met
per
kurį jam, "grinoriui," reieisiant j karę aplankė pamaldas
iudy-;:c.
praneša,
gali užtektinai gerai susikalbėdarbininko žmogaus gyvastį ir
ministerio, kad iis leistų priimti
i>uvo
tikrai
laukiama,
parėmimui,
1
ri\'cw
kėjo
imti* ji
be
ti
Ir,
perklampoti.
prisipažinę
abejonės,
žydu sinagogoje; ir net tokie juo- 1$ pilnai
pilietybės" Į)opierių gavimo reilaikraštis, kurs "nešukavo" dėlei
atsakarlių Rusijos /ydų
kad, ypatingai /-ydai. už savo ištain'o klebono nužudyme, rašykaluose; reti ir stebėtini yra atsi- lietuvis nenori, kad ir jojo sąbroatstovai, kaip Puriške- kuri?, karei iškilus,
Idašimeių
užmušimo darbininku laike streilikosi išvarylis
lietuvis
tikimumą
apturės
kokį
atlyginime grasinančio laiško jam. Apari
turėtų per tą patj perj\ič, Orlov ir Mrrkov Vntrsuis, ti iš
ko sumišimu, neturi tiesos "su- likimai, ka'l žmogus, pragyvenę.4'
ir
Vokietijos
Austrijos unito, pas suimtuosius surasta daug
kelis metus Amerikoje, negaietų eiti. Jau. rods, užtektų tų vargų, mą. ar bent jų atsidavimas valsty- atkalbinėjo m/o lilesnio
kauti" dabar, kuomet "koks ten
tautę versitetų.
Šiia- prašymas taipg
bei bus pripažintas patriotiniu.
kuriuos
tai:
daiktu,
lietuviams
visokių brangiu
kaip
persekiojimo ir -r.*k ė, kad viso* atmesta dėl tų
dosp'-ratas, greičiausia pačios ku- šiaip taip angliškai susikalbėti, ateiviams nelaimingiems
pačių priežasčių, i
negalima buvo tikėti, partijos ir tai... jė
žiedu, lenciūgėlių ir 1.1. Žodžiu
ir yra šiokių-tokių
Tu- Tarytum
reikėjo
pernešti.
(ialop,
jeigu
privalo "sffinnigija-. auklėtinis, pasikėsino ant
Lapkričio mėnesyje Mariupolit
idant jiems duosniai duodant pi- ti
rint
sakant, žinios nupiešia tikrą vaizapie
tai
pusę
milijono lietuvių čia.
į krūva ir pasiduoti sau ran- miesto
visgi jos nesunku prasavo skriaudiko gyvasties.' K'iks kliūčių,
taryba prašė švutinr Reinigus karės reikalams, geru noru kas."
dą juodrankių, "blackhander'ių."
**)
laikraštis—tokia kalba, toks ir šalinti. Tikras noras pergalės vis- Amerikoje, galima butų ateivybės
j
kalu Ministerio leisti
lankyti viekurių, kaip iki šiolei rodėsi, tarp klausimo rišimas. l ik
ką. o tikras noras atsiras, jeigu reikalus sutvarkyti labai gražiai. tarnaujant kariumenėje, meldžianT'.et
šas
netrukus
męs bikad
šipaaiš'
ėjo,
Mariupolio (miesto prie Azovo
retti"itj nebuvo. Dabar gi jie iouits vieno: ar tik
Apie prieglaudų steigimą kolio- ties už carą sinagogose ir kovo- tie taikos ir
bent valandėlę gerai pamąstytokių išvė- męs
sutikimo skelbėjai jūrių, pietų Rusijoj. Rc>1 1 momatomai pradeda jgyti šakni- tarp
jant už ji.karės laukuose, nebūtoliaus nuo portinių
nijose,
sime.
miestų
dini i autoriai patįs neauklėjaį
peranksti išvertė savo skrandas. tylikb /ydų kareivių vaikams. ?iAmerikos lietuvių.
Cjrąsi;iimo
kad nuodėmė yra žmo- stovinčiuose, mums, Amerikos lie- ty jiems kokio palengvinimo, net
Sakoma,
Ir
tasai
desperatu?...
pagaliau*
į
laiškai ne vien velioniui kuti.
ir negautu rusu valstybės Manydami, kad caras Imtinai turi ;as prašymas, kaip ir daugelis kigui >iais laikais buti neapsidraudu- tuviams, dar peranksti mąstyti. jei jie
gyva-ties
vertybės
lyginimas
yra
j parodyti kokią malone tai tautai, ų iš kitų miestų, buvo atmesIš
Žebriui siuntinėta.
Hartfordo.
siatn savo gyvybės ir sveikatos. Tai yra antroji darbo dalis, kuri pilnų tiesų.
kuri tiek ištikimumo ir
nenusisekęs,
kaip
yra
nenusisekęs
rašoma
patriotin- tas.**)
laiškas,
(Joni., "Tėvynės"
Tai esanti nuodėmė prieš savo šei- vykdintina tuomet, kuomet pirmoir pats išvedimas.
Šitą visų lukestj. kad rvdam? gutno parodė, i:e
tuojaus
tūrio dalį 'Tėvynė
prisiren(Toliaus bus).
šitaip atdarbo
dalis
ji
ir
atlikta.
visus
kas-nors turės buti padaryta, pajau
tuos. kurių gerbūvis
"Tas apsireiškimas, kad mušu myną
gė prie laukiamo- atmainos pasielspausdina :
Tolimesnės
nuo
nuo
tvirtino
jūrių kolionijos
permaina caro aiiunešimo j gime su žydais. Bet
tariamojo žmogaus.
tarpe jau atsiranda juodrankių.i priklauso
manydami,
Tas pat galima pasakyti ir apie sulyginamai mažai ką rūpinasi atei- lenkus. Juos taipgi persekiojo ir
baisus
ir
reikia
kad caras vien dėlto
jis prašalinti,j
"...Liūdnos naujienos pas mus yra
žydu pasiS. J.
vių globojimo reikalais. Didžiau- spaudė, bet jiems pažadėta -kais
girdisi: nebetekome j tek m ingo jei tas dar galima padaryti. Pir-j pilietybę. Žmogus, kuris, turėda- sia darbo našta
gailės, kad jie noriai eina kovomas progą
ant
guli
tapti piliečiu, tos proesančių tesnė ateitis. Kunigaikštis Nikalo- ti už jj su vokiečiais, išversta- Praeitos
SI.A. nario a.a. kun. Žebrio, o mučiausia, mums rodosi, reikia
savaitė> subatoje, kopajūryje kolionijų. Tai yra skriau- jus lenkams pasakė:
dar girdisi, kad jau yra pažadė- apvalyti mušu sakyklas ir laik-1 gos nesunaudoja, yra tokiu pat
skrandžiai manė išvysti pas ii to 12 d.,
da Rytų lietuviams.
Petrograde
mirė, pasirir
reiAteivių
neapsidrausta tokia pat mirtis dėl 3 musų rasčius, kad čia musij žmonės, prasižengėliu, kaip
"Atėjo valanda jusų tėvų ir tė- daugiau duosnumo, prakilnumo ir gęs vieną savaitę nuo peršalimo,
kalai turėtų visiems
damas
savo
ir
sveikatos,
lygiai rūpėti.
gyvybės
narių... istai, p. Iv gavo grąsi- rastu žmoniškumo mokyklas, o|
vų tėvų lūkesčių išsipildymui. Ru- dėkingumo, negu jų pas jį buvo. >5 metų amžiaus grafas
Sergius
nimo laišką; kitų dviejų nemi- ne neapykantos. Po tam reikia (ieriausiu prirodymu yra tie Ne\v Pajūryje gyvenantiems lietuviams sija pasitinka
jas su atvira \;r- Žydams pradėjus ateidinėti pas jj f. \\ itte, vienas įžymiausių Ru.-ioarankiau
atlikti
Yorko
10.000
yra
iš
darbo
atleistų
aktyviškąją džia ir ištiesta broliška ranka. Po Petrograde, Gardine, Liubline ir os "didžiųjų
y.ėsiu... Ant p. K. jau buvo už- eiti į minias ne su partijų vėliavyrų."
ir šimtai kitu panašių darbo dalį, bet tolimesnės kolionipuolę ir kėsinosi nužudyti, tik vomis, bet su A-B-C, su gera li- rankpelnių
Rusijos caro skeptru Lenkija atsi- kituose Rusijos miestuose su gerų Grafas \\ itte gimė birželio -?<j
jos
remti
turėtų
tą
darbą
kaip pa- pilus laisva
jis ne žioplas, norėjo juos suim- teratūra. su šviesiu žodž'u. Kei-, atsitikimų. Akyvaizdoje tokiu faksulyg tikėjimo, kalbos noru ženklais bei ištikimumo už- lieną 1849 m., l'iflisi mieste,
ir turtu
ti, bet jie spėjo pabėgti... Spė- kia traukti minios iš karčiamų,i tų turintiems tei.-ę įgyti pilietybę tarimu, taip
ir vietinio valdymosi.*).
tikrinimais, iis labai tinkamai ga- \aukaze. Mokslą baigė Odessos
Tai yra bendras Amerikos liejama, kad tai buta iš tų pačių, reikia traukti jaunuomenė nuo neturėtų buti jokių klinčių. Svarlfio jiems pasakyti:
miversitete, iš kurio įstojo tarvalandose
tautinio pavoŽydai
kurie prisidėjo prie kun. Ž. nu- kampų į tam tikras šviesias, šva- biausios priedermės turi buti pa- tuvių darbas, ir jisai turėtų buti
įyston
prie geležinkelio. Jisai
"Karės
audra jums daro daubendrai atliekamas.
jaus parodė narsos, patriotizmo ir
žudymo... Jie kalbėjo iškraipy- rias vietas. Tuo tikslu turėtų or- statyto- svarbiausion vieton ir pir;us\'k parįrodė gabiu ir darbščiu
pasišventimo nemažiaus už lenkus, giau kančių, negu rusams apskrita lietuviška kalba, bet, tur buti, ganizuotis geresnieji vietų žmo- miausiai atliekamos.
.aklininku. Jo gabumas ir darbargi tad negalima buvo tikėtis, tai, kadangi jųs esate arti vokienės ir draugijos ir turėtų dirbti,
lietuviai buvo..."
štumas buvo pažymėtinas
Fondų kandžiojimai.
Aukos kad tems
per vi
j
nes čia darbo vra
taipgi bus ištiesta "bro- čių sienos. T.e::kija ir vakarinės
Atcivybė pas lenkus ir lietuvius. plaukia j visus tris fondus,
galybės!..."
ą j<. jo amžių, ir net jojo priešai,
įkur- liška ranka" ir kad
Lenkai rūpinasi savo ateiviai*, ir tus su
jiems taipgi pprubės provincijos dabar yra ea"Tėvynė" nuo savęs prikergia, Tas teisybė, liet
šelpimui nukentėjusių nuo
eurių jisai turėjo daug ir kurie
"lukes- sirėmimo" lauku ir dešimtį* tūkkari j kelias dienas po kuri. 2e je vietoje turėtu stovėti kova su to rūpinimosi vaisiai yra matomi karė.<?
jali
išsipildyti''
protėviu
)Uvo galingi, 'nedrįso niekuomet
Lietuvoj. Aukos plaukia riai?"
Rusai, apskritai, taip buvo stančių žydų apgailėti rtarr e stovybrio nužudymui Brooklyr.o km. spauda, kuri platina demoraliza- ant kiekvieno žingsnio. Viena to
taip j dešiniųjų Tautos Fondą,
lėpripažinti jam tų dviejų \ paPetkus gavęs grasinantį laišką.
ciją tarp Amerikos lietuvių ir, rūpinimosi pasekme yra ateiviu taip į tautiškąjį Lietuvos Gelbėji- Įsitikinę, kad žydams bus suteik- je yra išvaromi iš namų. Atsižiū- tybių.
tos malonės, jog net antisemitu rėdamas j šitą, kaipo ir
Tas viskas rodo, kad Xe\v gamina desperatus, juodrankius, prieglauda, kurią lenkai pastatė mo ir Autonomijos
j patrioLaiko rusų-turkų karės \\ itte
Fondą, taip į
vadovai pasiskubino už- tini ištikimumą, kurį jųs
judėjimo
Tai yra didelis trijų
Britain'o žmogžudystė nestovi at- prieinančius galop prie žygių pa- Chicagoje.
parodė- parodė pastebėtiną sugebumą kasocialistiškąjj Lietuvos Šelpimo siti ant to
kelio, kuriuo, įie manė, te, aš atkreipiu savo ypatingą tiki- riumenės daiktu
skiru apsireiškimu. Tos jiegos, našių j Xe\v Mritain'o atsitikimą. augštų namas su skiepu.
Name Fondą.
persiuntinėjime
Veikėjai, susispietę apie :aras
eis.
mą i ju-ų reikalus ir kiek galėkurios atgabe.io katastrofą Xe\v Mums rodosi, kad Tėvynės" nu- yra kambariu, kuriuose bus užlaij jj buvo atkreipta vyresnybės
kiekvieną šių fondų, su atsidėjimu
Britain'e klebonijoje praeito mė- rodytoji antroji priežastis yra komi mažučiai vaikai dienomis,
Gubernatorius Dunibadzc, kurio damas stengiuosi atmainyti ar su- atyda. 1879 m. \Vittc buvo perdirba, ir to darbo vaisiai yra maminkštinti tuos įstatymus ir val- keltas i
nesio 8—<) naktį, gan plačiosna pirmutinė savo svarbumu, ir j kuomet tėvai išeina darban. Tė- tomi
nuolatiniame aukų plaukime. gubernijoj yra caro žieminis KryPetrogradą, ir čia laipvėžėsna pastatė savo veikimą.
ją musų visuomenei reikėtų labai vams už tai nereikia nieko mokėti. -Darbas tokiam
mo rūmas, visuomet, būdavo, iy- dymo taisykles, kurie kuosunkiau- sniškai jam buvo suteikiamos vis
gražiam ir prasiai gula ant jūsų tautos."
Jeigu taip yra, tai matomai rimtai pažiūrėti. Puvėsių gamin- P>e to. yra mokykla, kurioje bus kilniam tikslui, kaip
Įaugštesnės ir atsakomingesnės
dų taip nekentė, kad net žydus
nukentėjusios
yra kas lum: negero su mu.su vi- tojų tarp lietuvių neprivalėtų bū- mokinama siūti, teplioti, virti ir nuo karės Lietuvos
kareivius išguidavo iš to pulko,
net
Galėjo
Vilhelmo IT žodžiais vietos geležinkeliu tarnyboje, (iašelpimas, yra
angliškai kalbėti. Yra ligonių pri- vien tik pagirtinas,
1892 m. Alexandras 111 pasuor.ene, >u mušu gyv.Mimo są- ti.
kuris jo valdomoj srityj stovėjo. dadurti: ''Aš jau nematai'
parti- iop
nežiūrint, po
ėmimo ir peržiūrėjimo ofisas, kame kokios sriovės
lygomis. su dvasia, kur .jAmear
kad
Bet
skyrė
kuomet
caras
jj geležinkelių ir kitų susijų,
matau
pasirodė,
vienu< rusus."
vėliava jisai varotautų:
Pilietybė ir darbas. Siame "Lie- už gydytojo patarnavimą nevei- ma. Visi
nėsimo budų ministeriu.
rikos lietuviai auklėjami.
Neuž>'ėra
nori
malonę,
žydams padaryti
gejuk dirba vienam ir tam
Bet vietoje šito,
II ilgo
Nikd'ojtts
tam \\ itte likosi finansų
pasekmes !>e priežasties.
po
\ew tuvos" numeryje, žiniose iš darbo kia nieko mokėti. Apart visų ki- pačiam tikslui, tiktai
nerolas
Dumbadze
tuojaus per- pasitenkino
kiekvienas
kuotrumpiau.-iu ir pa- ministeriu. Užimdamas šią vieBritain'o žmogžudystė ir visi ani.: !auko, telpa žinutė apie 10,000 tų dalykų, yra parūpinta vieta
Peštis ir steng- mainė frontą: ne tik lankėsi ant viršutiniškiausiu padėkos išreiškisavųjų
būrelyje.
iš
darbo
darbininkų
tą, \\ itte rūpinosi išplėtoti ruprašalinimą
laiškai
grasinimo
150—180
yra
Aluštos sinagogoje, bū- mu. Nei
ateivių merginų. Atei- tis statyti vienas kitam
apsikoją, tat, pamaldų
vieną kartą jis neparccjfc siškąją išdirbystę ir geležinkelius,
reiškimu, gemančiu pačių lietu- prie tunelio kr. šituo Xew Yorke. vės merginos galės buti prieglau- nėra
damas Aluštoje, bet net intikinėjo
jokio pamato.
žydams užuojautos, 'ir paiaJėjo jisai davė didelius valdžios užviu tarpe.
Tarp lietuvių yra Jie visi buvo prašalinti, nes nebuvo doje, kol neapsipras su naujomis Viskas gražiai i:*
žydus, kad jis jiems linki laimės; jiems skaistesnę ateitį. \'iskas,
lygiai
eitų,
jeiSuv.
ką sakymus
sėkl'.. gaminančių morališką su
\'alstijų piliečiais. Jeigu jie gyvenimo aplinkybėmis ir neras
dirbtuprivatiškonis
gu ne mūsiškė spauda, kuri be er- kad jis tikisi, jog jie su savo rei- tik jis kuomet
pasakė, tai "spasi- vėms, tokiu btidu išvystydamas
puv mą, kurisai pasiekia savo vir- butų buvę piliečiais, jie butų ga- tinkamos sau vietos tarnauti. Prieateis
pas j j,, ir jis, kiek bo!"
zinimų, kiršinimų ir kandžiojimų kalais
ir, vieną kartą, "aš niekuomet paste rujų veikimą iki aukščiaušūnių tokiose nelaimėse, kaip lėję toliaus dirbti, kaip dirbo. Cct glauda yra Stock Yardų distrikte
budu negali apsieiti. Tur- galėdamas, steng-is juos patenjokiu
neabejojau
žydų ištikimumui."***) siam galimam laipsniui. Rusijos
kun. Žebrio užmušima-.
dabar, vien dėl pilietybės, šimtai ir
neužilgo žada buti atidaryta. būt pavydu, kur darbas ramiai ei- kinti**)
Sii>eir, rasi. tūkstančiai šeimynų susiKas gimdo tą supuvimą1 Į
Prieglauda yra jsteigta lenkų ka- na. Taip manyti verčia kairėji, Advokatas Šmakov, kuris buvo Korsikos žmonės yra pratę sa- geležinkelis, einąs per isą
tą
iki
tiko
akis
akin
su bedarbe, kuri
rija
pat
Paeitiko,—ilgiausis
kad
pas- talikų rupesčiu.
kIau;imQ nuisų spauda mėgina
kyti,
"pagieža tai valgis, kurį
socialisti ško j i spaudos dalis.
Ji- vienu aršiausių ir bemielaširdin- męs
atsakyti. "Tėvynė" ma? prie- taruoju laiku yra sunkia našta užšaltą
Šios prieglaudos Įsteigimas pa- nai negali
valgome." Antisemitiz- pasrulio geležinkelis,—yra \\itte
apsieiti be to, kad, prie giausių skundikų ritualės užmuIki \\ itte laikų
darbo vai.MUS.
visas
Suv.
kad
tatne.
mas
gulusi
žastį
Valstijas.
žmonėse j ermakad
yra •tuoju valgiu, kurį caras
ateiviu
rodo,
reikalinga progos ir neprogos, nejkandus Lie- šystės žydo Beiliso byloje
išdirbimas
Kijeve,
žai auklėjama
degtinės
Rusijoje buTai
nevienintėlis pavyzdis. Pa- rūpintis,-ne tiktai jam iš laivo isvalgo šaltą. Žydai gąli už jį melžmoniškumas, kito
tuvos Gelbėjimo Fondo.
vo pnvatiškose rankose.
Jeigu tuoj aus pasekė generolo Dumba- stis savo
\\" itte
žmogaus ir jojo nuomonių pa- našių atsitikimų, tiktai paprastai su sėdus, bet ir atvykus savo pastosinagogose, ar kovoti už
kurią savaitę Liet. Gelbėjimo Fon- dzės pavyzdį ir tvirtino, kad tauvaldžios monopolį, tai yra
įvedė
garba, ir. atpenč, stengiamasi pa- mažesnėmis skaitlinėmis, galima už- \ion
jį Austrijoj, bet jis neduos jiems
gyvenimo vieton. Čia rūpini- dan įplaukė mažiau aukų, tuojaus tinė
neapykanta ir kitataučių per- nei mažiausios
visą degtinės išdirbystės darbą
prastame žmoguje sukelti neapy- eit' daugybe. Kaikuriose valstijose masis ateivio likimu
priežasties tikėtis,
yra taip-pat rašoma
redakcijiniai straipsniai,
pervedė j valdžios rankas, tuomi
kantą, neu/sitikėjimą ir pasibjau- oepiliečiai yra labai smarkiai ap- svarbus, kaip ir
žengiant jam iš pastabos apie nesi sekina tais fon- *) Did. Kunigaikščio Nikalojaus *)
val"Birževyja Yiedomosti," Petro- milžiniškai padidindamas
rėjimą kitokių nuomonių žmonė- vubežiuojami. Ištisai visose val- laivo. Pagelbėjus ateiviui
jsigau- dui, apie visuomenės neuiuojautą apskelbimas lenkams ("Viestnik Ev- grad, rugpjučio 24 d., 1914 m.
džias
mis.
įplaukas.
"Tėvynė" mato tą patį stijose re-piliečiai ant kiekvieno ti j šių salį ir atvykti j
**) "Ruskija Yiedomosti" ir "Nomanomąją jam ir t.t. Visa tai daroma dėlto, ropy," rugsėjo, 1914 m.)
kaip bažnyčiose, taip ir "kai LIngs n io jaučia tuo* nepatogumus I pa>tovau3 gyvenimo vielą,
**) "Ru^skoje
PetroBogatstvo,"
voje
Vremia,"
4
1914
d.,
m.
rugpj.
*) "Ripf." spal. 23 d.. 1914 m.
yra at- kad tik kaip-nors parodžius žmo- grad, rugsėjis, 1914 m.
•**) "Rleč," lapkr. S ir 28 d., 1914.
27 U.. 1911 -m.
*•) "RieC."
Vi«i laikraščiui siunčiami raakrašflai turi butl pažymėti autoriaus paPasiraš. otieji pseura*u Ir adresu.
donimais turi pa'Juoti,. Redakcijos ėi-
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UŽMUŠĖJU PĖDSAKAIS,

praneserkaiFjie nusiun- iie išėjo iš klebonijos ir Krakas
kitą grąsma^ti' laišką vie- buk pasakęs:
|nam kunigui Ne\v Brifain'e, jau
"Viskas padaryta. Aš negalėaju
Miestelyje YVilmington. Dela- jisai ir či<t įvairias, viena kitai po kun. Žebrio)
Vžihašunui.
Jis
vvare
išgauti nuo jo pinigų ir užmušiau
valstijoje, likosi suareštuoti prieštaraujančias žinia- suteikdadapafcitakšikad
(Montvydas)
rusų-japonų karės. Kuomet rei-l du vyrai.
jis
Vtnt suareštuotu yra vęs.
ji-"
Vietos lietuviai ii tačiaus
vė popierius ir
drukavojamą makalinga buvo vesti taikos tlery- lietuviai. Vienas pavadino save pažino.
išvijo
\Vaterl>uryje
Montvvdas tolinus sako, kad jis
jj-ai
bas
su
įšinėlę, ir k;1 d Kvakas-^arašė laišJaponija, tinkamesnio Petras K rakąs;
vairia— pragyveno apie clvi savaites.
antrojo
ir
Krakas išvažiavo iš Xe\v Briką. Jis pasakė, kad-mašinėlė, kužmogaus kaip \Vitte. tam darb-:i Bernardas
Alni suimatvažiavus \\ aterbuMontvydas.
Montvydui
tain
netrukus po to atsitikimo ir
rią policija rado jo kambaryj, yra
negalima buvo rasti. Derybose tu naudodavosi dar ir kitokiais rin. vienas
kvietė jį j
pažįstamas
nesusitiko
net. kol panedėlio vakata pati.
M'itte pasirodė puikiu cliplioir.azb
vardais.
Krakas buvo žinomas velionio kun. Žebrio laidotuves, bet
ro neatvažiavo
l'luladelpbijon. Ant
Savo prisipažinus anot policitu, ir jam pasisekė padaryti taiką
dar vardu Petras M elba. Kelson ji.-ai atsisakė važiuoti.
I- \Vater(t.
>;ni«.
y. utarninke pereitos
su
Japonija Kabai paranki
jos pasakojimo, Montivydas pasa- rytojaus
ir Kelly.
Montvydas naudojosi burio daugelis lietuviu važiavo laij;.lylįomis, sulyg kurių Ru-ij.:',
kė, kad kun. Žtibrioį užmušimas savaitės) jie atvyko j \\ iitoniugton.
vardu (.'baries Morris ar pana- dotu vėsna.
kio
mokėti
buvo suplianuotas Nc\v Britain'o
Japonijai j
Kuomet Montvvdas prisipažino,
nereikėjo
šiai. Apart to, ji: ai yra žinomas
Pasakojama apie vieną įdomų galiūne ir kad
| rigiško atlyginimo.
tai.
anot policijos, prašė, kad tpie
tą pūtį vakarą Kravardu Antonovas.
atsitikimą laike Dr. J. Šliupo pra- ikas,
Neužilgo prasidėjo didžioji Ru- Tuom vardu vadinasi
ir
tai
dar
kiti
tris
Montvydas
nesakytu Krakui ir kad nevy- j
jojo bro- kalbu \Vaterburyje. ( prakalbas
Caras isieuto
si įos revoliucija.
savo
namus
ir
apleido
nuėjo j įgarsintų to viešai, nes "mane už
lis, žinomas lietuvių socialistu tar- buvo atsilankęs ir Montvydas. Be- Įrai
istoriškąjį 1905 spalio 17 (30) d.
kunigo kleboniją.
Prisipažinime tai užmuštų"—sakė jis. Tikimasi,
pe veikėjas -r buvęs kelių socia- kalbėdamas, Dr. Šliupas karštai su- j
j
manifestą, kuriuom Rusija buvo
kad
sakoma,
jis, (t. y. Montvy- j kad Montvvdas bus perduotas
li; tiskų laikraščių redaktorius. Su- ruko: "Mums reikia žmonių,
j
vai-tipilta
absoliutiškos
perkel
lauke ant sargybos, o jo
brolis A. Montvydas- nu žmoniškumo ir doros, kurie no- das) likęs
Connecticut o valstijos globon, kujos j konstitucijiny, bent tornu- areštuotojo
kompanija
į
jėjo
kleboniją
per
Antonovas
laikais
buvo
ri lietuviais vadovauti, o ne tori pranešė, kad ii pradės bylą už
įvairiais
liškai. \Vitte daug prisidėjo prie
I
frontines (priešakines) duris.
"Keleivio" ir lialthno- kiu, kaip tie žmogžudžiai, kurie
tos pe.'mainos. Jisai pasirodė pa- "Laisvės,"
Krakas
žmogžudystę.
>j panere- užmušė kun.
Žebrį." Prie šių žoj
žangiu žmogum. VVitte tuiėjo rčje pasimirusiojo "Pirmyn"
deli
stoti
Krokas
(t.
y.
vakar)
turėjo
prieš
prisipažįsta.
daktorium.
Cbicagoje jisai reda- džių Montvydas baisiai sujudęs, ir
garb'j bi'ti pirmutiniu Rusijos
už
Sulyg
Montvydo
teismą
užmušimą poiiemono
prisipažinimo,
eiti neva medicinos ' suolas, ant kurio jn'ai sėdėjo, sumini-terių premieru spalio 31 d. gavo paliovusi
policija sako, kad ui pusvalandžio iTierney.
"< lalvočius," kurio leiir
laikraštuką
braškėjęs
sulužęs. .Montvydas
1905 m. įkurtame konstitucijiniaka- dėju pasirašydavo suimtasai jojo [nupuolęs ant grindų. Tuoui tartne
ministeritj
Rusijos
A.
U itte buvo pirmutinis brolis Bernardas Montvydas.
binete.
; pu iš atsitikimo buvo gražiai paii
priklausė
valdžios
Montvydas-Antonovas
iriinisteris, prakalbėjęs
sijuokta. Dabar gi uaterburievardu j pirmutinį Rusijos žmo- prie redakcijinio štabo šlamštų I o i a i nesijuokia ir daro visokių, laišsi- bai
nių atstovų susirinkimą (1 Val- Į laikraštuko ".'sakė," kuriai
rimtų spėliojimų.
krausčius i Cbicagos Į VVorcesNežiūrint, kokius rūšies yra mu- vaikutis turės e'gtis kuomet ateis
stybės Durną).
Būnant Montvydui \\ aterburvšti darbas,
Bet laikui greitai pradėjo mai- ter, Mass., sakoma, i tenai persi- je, vietinis
jisai visuomet turi tą jujo laikas vaikščioti į saliunus ir
kunigą; L, l'.ujanous-u
nytis. Papūtė kitokis vėjas. Re- kraustęs ir A. Montvydas-Antono- gjfvo grasinimo laišką su reikala- r.rba kitą rezultatą. Kai darbas grįžti girtam namon.
akcija
(atžagarei vystė) pradėjo vas. Pastarasis, būdamas Cbica- vimu $10,000. Policija pradėjo Į yra tikslingas, j geras vėžes Įsta- To visko negana. I G va i dažkelti savo galvą. YYitte gegužio goje, sakėsi esąs medicinos stutyrinėti, ir tuomet sužinojo, kad tytas ir tinkamai varomas, tai to- nai Įsteigia savo namuose tikras
Šio tai socialistiško veid. icjof) m. turėjo pasitraukti dentu.
! kio darbo pasekmės yra mums smukles.
Montvydas buvo \Vaterburyje.
Paprasčiausiu, kasdieniiš premier-ministerio vietos. Re- kėjo ir yra suimtasai 6/Montvy- Monrvvdas,
malonios.
Jos užganėdina mus, niu dalyku tarp Amerikos lietusakoma, neblogai mo- Į
akcija nuo to laiko Rusijoje ėjo kėjo broliu ir yra suimtasai P>. kėjęs barzdaskučio amatą ir j ieš- ! atneša tokią arba kitokią naudą. viu yra
matyt, kaip namie visi,
didyn, iki pat šių dienų. VVitte Montvydas.
Bebūda- Apie. tokj darbą męs sakome, kad apsistatę stalus ir pastales bonkokojęs barzdaskutyklos.
pradėta skaityti perdaug pažanmas \\'aterburyje,
Montvydas, sa- jisai yra geras. Jeigti-gi darbo pa- mis, bonkutėmis, stiklais, "dinerkėPoHcmono užmušimas prieš
giu. N'uo savo pasitraukimo iš
koma, labai daug klattsinėjęsis apie sekmės yra nenaudingos, kenksmin- mi>" ir 1.1., "linksminasi." Paprassuareštavimą.
premier-ministerio vietos \\ itte
tai toki darbą męs vadiname' tu
vietinį lietuvių kleboną kun. Sau gos.
dalyku yra tose "linksmybėse'
Pirm negu Krakas ir Montvyneužėmė jokios svarbios tarnyblogu,
kadangi męs iš jojo turi- loki blevyzgojimai, kurki tasai
rusai ti.
das buvo suareštuoti, policija tustės.
mo
vien rūpesčių, nesmagumų,
put> žmogų-, būdamas blaivu, neMet ir !>e to, Witte atliko di- rėjo didelę kovą, laike kurios vienubudimo, susikrimtimų.
norėtu girdėti.
Dažnai prie "linkdžiai >varbią rolę Rusijos isto- nas policmonas buvo užmuštas, du
Darbas, atnešąs kenksmingas pa- smybės" stalelio užsidega gir»:ai
rijoje.
policmonai sunkiai sužeisti ir viesekme?
patsai
savyje
yra kurie nekartą baigiami peštynėmis,
nas
policmonas lengvai su/.ei>tas.
dažnai dėlei to. kad jisai paskui policija
r teismais.
Visa
!blogu
Policija j ieškojo laikrodėlių vaKARES AUKOS.
yra neužtektinai pažįstamas tam, tai girdi ir mato mažučiai vaikai, i'
giu ir Ifart Park Packing kom(Tij.sa nuo 3 pusi.).
kurisai tą darbą daro. Darbas, dė- deda omenių. Girtybė
privati-kuose
panijos kieme patėmijo besislapiš
to, nėra tikslingas, nepermato- namuose dažnai pagimdo tokia?
fydas,
Ukmergės pav.; Jonas
jlei
nužittkuris
pasirodė
Ruskla iš Ežerė nų pav.; A. Užku- stantį vyrą,
ma aiškiai tų tikslų, prie
kurių ji- ištvirkimo, bjaurumo, purvinumc
ėtinas. Aresštuojant ji, ištiko rerztiosis iš Ukmergės pav.; Pr. Sasai turėtų eiti.
Nesant išmintin- aplinkybes, kad tik per
stebuklą
apie
vickas iš Ežcrėnų pav.; St. Goria volverių šaudymas, tęsęsis
Įgo, tikslingo veiksnio, kurisai kreip- gali kūdikis i -augti nepaskutiniu
valr.ndos. Laike Šaudymo atpusę
iš K žert-n u pav.; A. Smolenskas iš
tų darbą tinkamon vagoti, patsai latru-pasfleidėliu.
sitifeo nelaimė .-u keturiais viršmidarbas krypsta ton vagon, kokion
Lietuviu jaunoji gentkartė
Ežerėnų pav.; Nok. šubelis, žy- nėtais
auga
poliomonais. Galop policidas, iš Ežerėnų pav.; A. Dcbra iš
stumia aplinkybės.
Gerai, jei labai ir labai blogose
jj
aplinkybėse.
suareštuoti tą vyrą,
jai
pasi-ekė
tos aplinkybės stums darbą tokion Tikslingumo
Ežerėnų pav.; St. Alekna iš Ežerėmažučių auklėjime nėpašovus jj Į koją. Laike suarešT.
iš
Rtbnikovas
Ežerėkuria eidamas ji->ai butų ra. Galop, tiesą pasakius, nėra nt
nų pav.;
vagon,
tavimo jis nudavė mirštantį, bet
BERNARDAS MONTVYDAS.
nų psv.; S. Sidorovas iš Ukmergės
naudingas. Jeigu gi aplinkybės auklėjimo, bet tiktai auklėjimasis,
ligonbučio gydytojai pasakė, kad

aeiu priešu intrigoms,
.(Vitte turėjo prasisalinti i- mmisterystės. Tuomet ji^aiT išvažiavo
užrubežin ir sugrįžo tiktai laike
T<X).i

>»•.

[Kelsoti

ir

Itė dar

><

niionienei. tas
visuomenėm

paskui bus įnešta kad žmonės turėtų

iš jojo kuodau*
giau naudos, kad nutsų visuomenė
Nieko negelbės visos sriovės, vi- pakiltu ant augštesnio išsiplėtojimo
politikos, visos partijos, jeigu laipsnio, kad by koksai pradėtas
jicgos, kurios tą viską sudarys ir darbas turėtų naudingiausias pavarys, l>u> supuvusios.
I»e svei- sekmes. tai atkreipkim daugiau atyko, visuomenės
negalima turėti dos j jaunosios gentkartės .jklėjitikros pažangos. (> sveiką visuo- nw ir turėkime
daugiau motinų,
menę galime turėti liktai tuomet, kurios supranta ir
žino, kaip i> kūkai turėsime sveiką jaunimą. Svei- dikio
geras žmogus yra išauklėjaką gi jaunimą galime turėti, jeigu
mas.
męs auklėsime jįji sveikai.
Čia yra tikrasai žingsni* pirmyn.
Todėl, jei mums ištikrųjų ruĮ.i. k; d gyvenimas butu pažangus
S. B—et n s.

|sos

i>

Ar

Žengsime Pirmyn?

s

,

•

pav.; V. Kondratavičius iš Brasmirimas
lavo vai., Ežerėnų pav.; Juozas

buvo

tiktai-

nudavimu.

sužinota, kad suimtoBiznia iš Braslavo vai., Ežerė:»ų Ligonbutyje
jo pavardė yra Petras Krakas arpav.; P. Vaišutis iš Ukmergės pav.
ba
Petras
Melba.
Bernardas
VILNI AUS GUBERN1J A.
(
"baries
Morris,
Montvydas, kitaip
Sužeisti: P. Jackevičius iš buvo suareštuotas prie pačtos.
Melagėnų valsčiaus, Švenčionių Krūvon suvesti jie išpradžių sapav.; VI. Boreika is Mikail. vai., kėsi vienas kito nepažįstą.

Švenčionių

pav.; P. Jepivala iš Mcvai. Švenčionių pav.; Juozas Zibaila iš
Švenčionių miesto;
Nik. Kibickas iš
Kamajų vai.,

lagėnu

Švenčionių

pav.;

Suimtieji

Žmogžudystė

Neiv

Britain'e.

policija veikia''
policija Xevv llritain'j,

VVillmington'o

Mik. Laukis iš susinešė

Kamajų valsčiaus, Švenčionių pavieto; Jurgis Megutis iš Godutiškio vai., Švenčionių pav.; Kazys
Ciberas iš Daugėliškiu vai., Švenč.

ir

kur

su

naktį

iš vasario 8

į 9 d. buvo

užmušti

lietuvių parapijos klebonas kun. J. Žebris ir jojo šeimininkė p-lė Gilmanaitė., Tuoj žingpav.; P. Gurskas iš švenč. pav.; snis už žingsnio pradėjo vystytis
A. Malianskas iš Švenč. pav.; J. kamuolys,
atnešęs daug netikėtų
Kušiuskas iš švenč. pav.; Abelis naujienų.
Kacas, žydas, iš Švenč. pav.; Al.
Šulija iš Švenčionių pav.; D. Brauk;i iš Švenčionių pav.; O. Tamili-

iš

nss, sent.,

Švenčionių

pav.; L.

Cepukovas,

.sent., iš Švenčionių paMuroška iš Švenč. pav.;

vieto; J.
\r. Pafenskas iš

Svenč.

pav.;

J.

('Černiauskas iš Mikailovo vai.,
Svenč. pav.; M. Makarevičius iš
Lydos pav.; Pranas Černiauskas iš
Linkmenų vai., Švenč. pav.; A.
Apanasevičius iš Vilniaus gub. (nepaženklinta tikrai, kas su juom atsitiko) ; Tgn. Sakas iš švenč. pav.;
J. Gohibevas, sent., iš švenč. pav.;
Kliaugas iš Zabalat. vai., Švenč.
pa/.; P>ron. Kalėda iš Švenč. pav.;
Ak. Revekovas, prav., Vilniaus

J.

T. Kjrpliukas iŠ Jasev vai.,
švenč. pav.; A. Šubelka iš Jasev
vai., Švenč. pav.; J. Šustickas iš
švenc. pav.; K. Griganec iš Švenč.
pav.; J. Micinskas iš Švenč. pav.;
Ick. Ivulikas, žydas, iš Švenč. pav.;
feldfebelis V. Lukoševičius iš Aleksandr. vai., Švenč. pav.; Ad. Kamašinas iš Mikailavo vai., Švenč.
pav.; Petras Stuckir, iš \'yšnevo
pav.;

vai., Švenčionių

pavieto.

po

žmogžudystei

raudonmedi uos, viskas atsimuša

Raudon-

medis

(angliškai mahoganv)
brangios nišies medis, kurisai

šies

tvar-

Tokiu bildu atsimušant kiekviedaikto paveikslui ant akies re-

yra

no

yra

vartojamas pianams,
zikos

atbuloje

koje.

kitiems mu- tinos
instrumentams ir geros rū- turėtų
rakandams dirbti.
Raudon- koje.

medis yra

atbuloje tvarkoje, žmogus
matyti viską atbuloje tvarTaip, stovintis namas, me-

neišpasakytai kietas, ir dis, bažnyčia su savo bokštu ir t.t.
dideliu vargu galima ji žmogui turėtų
išrodyti augštyn kopjauti paprastaja piela. Visur ši- jomis, žemyn galva. Žmogus tasai medis yra branginamas, ir jojo čiaus visus daiktus maio
uc
augšnupirkimui išleidžiama daug pini- tyn kojomis, žemyn galva, bet kaip
gu. Tačiau- Oregon valstijoje yra daiktai išrikrųjų stovi.
Paaiškinavietelė, kur raudonmedžio brangu- ma, kad tame begalo
trumpame
mas yra, matomai, visai
nepažįsta- laiko tarputyje. kurisai reikalingas
mas.
Tai yra mažas kūnelis, vaizdo perėjimui nuo retinos
smetiktai

su

vadinamas

Vallev.

j

Tenai

genis, spinduliai esą išnaujo pergyventojai noriau vartoja raudon- tvarkomi ir žmogus mato
vaizdą
medi negu anglis savo pečiams kū- tikroje, bet
neatbuloje tvarkoje.
rinti. Mat, anglis tenai yra bran- Kaip tasai vaizdo
pertvarkymas iš
gesne- už raudonmedį.
Dalykas j atbulo i tikrąjį yra atliekamas—
štai kame.
Paisai kaimelis stovi šiądien dar niekas nežino.
Tai yra
ant augšto kalno, ant kurio negali Iužduotis,
kurią turės dar i-ri-ti
pats savimi užvažiuoti jokis trau- mokslas.
kiny-. ne- kalnas perstatus. Visus
□ša
Jordan

vagonus reikia

pagelba

traukti

tam

tikru

augštyn.

priet; isų
Tasai

583.

va-

gonu užtraukima- ;:nt kalno
eina labai brangiai. Paprastai
užtrauki m.į ant kalno ''mama

prekes

kalno

apačioje $7.00.

ne-

po

nikotino nuodų, kuriuos tabakas
savyje. Buvo daryta daug
bandymų, kad prašalinus tabako

už i turi
To-

po centą nuo svaro.
kiu budu anglies tonas, kainuoda-

mas

Kaip padaryti tabaką

kenksmingu? Tabako kenksminapsi- I gumas, kaip žinome,
paeina nuo
už

kenksmingumą. Bet tam
|
jo at>ickti—iki šiolei reikėdavo
1
1

tikslui
visuo-

j

jlet'o,

Jme,
lius

jeina

ir

pranešė, kad .kunigas kius, kad tėvai, sąmoningai atsineLietuvių raštija iki šiol gana
tapo užmuštas todėl, kad jis atsi- šanti j sunkią ir svarbią kūdikio plačiai išbujojusi,
kuomažiausia
sakė duoti pinigu. Montvydas pra- išauklėjimo užduotį, yra tarp Ame- atydos atkreipė j kūdikio
auklėjinešė, kad apart jo, dar trjs kiti vy- rikos lietuvių labai retomis vienu- mą, j parodymą musų motinoms,
rai lydėjo Kraką į kun. Žebrio na- tėmis, savo rūšies baltomis varno- kaip turėtų buti
jaunoji gentkartė
mus tą vakarą, kada buvo
išauklėta j sveiką ir naudą nešanmis.
papildyPETRAS IvRAKAS.
ta ta dviguba žmogžudystė. PoliDaugelio Amerikos lietuvių na- čią žmoniją. Musų motinoms, jeiIšsiaiškino, kad laike velionio cija neišdavė vardų tų kitų vyrų. minis gyvenimas
ir norėtų žinoti, kaip geyra toks, kad kū- gu jos
knn. Žebrio ir jojo šeimininkės užMontvydas ir Krakas yra lai- dikiui i> jojo ne tai, kad nėra jo- riau auklėti savo vaikus, nebuvo iš
mušimo abu suimtieji buvę New komi \Vilmingtono
kalėjime iki kios naudos, bet atpenč, gyvenimo kur apie tai išgirsti.
Britain'e.
Tenai jie turėję pasi- teismo, kuris jų laukia už užmusąlygos kūdikio; auklėjimui yra Motinos nesupažindymas su kū-atndę kambarį prie Arch st. ir šimą poliemono Francis Tierney, tiesiog pražūtingos. Negana to. dikio auklėjimo mokslu
yra mugyvenę iki vasario 11 d., tai yra užmušimas pasitaikė aną subatą po Tėvas
dažnai
su
vyriausia savo sų gyvenimo spraga,
dienas

brangu

užtraukimui ant kalno kainuoja met išimti is
tabako eranti jame
S27.00 (tonas-^2,000 svaru). KaiIšėmus
nikotiną.
gi nikotiną, žūj
melio gyventojai negali tiek daug davo ir
tabako >kanuma.s. pritraumokėti už kurą. Todėl vartojama kiantis
rūkytoją. Todėl pastanraudonmedis, kurio vra visa girai gom
padaryti tabaką nekenksmintė. stovinti 16 myliu nuo kaimo.
gu iki šiol buvo
tai Motinos lietuvės neauklėja savo
nepaselfmingo-.
Kuomet Krakąs ir Montvydas yra, taip sakant, neprielankios,
Žmonės tenai yra pripratę prie
Dabar pranešama, kad francudarbas nueina kenksmingomis vė- vaikų. Vaikai patis
I
auga ir "kas raudonmedžio
buvo areštuoti, tai pas juos raskuriniino, ir jiems, 17.it mokslininkui D r. Ambialet
žėmis. ir pabaigoje stovi kartais kaip išmano, taip save gano." Vaipata daug auksiniu ir sidabrinių laikvi-ai nekeista deginti
rodos,
kaip
resli lengvą ir
kai patis save
labai liūdnos pasekmės.
įsisekė
pigų
savo
luidą
išsiauklėja,
žierodėliu, brasletų, lenciūgėlių,
šį brangmedį savo namų pečiuose. padaryti tabaką
nekenksmingu ir
N aikų auklėjimas yra vienu tų auklėjimą pasirinkdami nuo pareidu, sagučių ir t.t. Prie užmuštojo
su tuoni neišnaikinti tabanran
drauge
nančio
i^
saliuno
girto tėtušio; iš
kun. Žebrio nebuvo rasta laikro- darbų, kuriuose tikslingumas, suko skanumo.
Sulyg H r. Ambiadėlio, kuri velionis paprastai ne- manumas, arba jųjų stoka jaučiasi girtų kompanijų, kurios kas subata
582. Ar męs savo akim matoir
reikia primaišyti
j
nedėlia
tabaką
susitelkia
iš
savo me
namie;
šiodavo. Policija sako, kad ji už- aiškiau, negu kur nors kitur. Daudaiktus tam padėjime, ku- kiek
su
sudžiovintų
kuriais
lapų
augmens, vadraugų,
susitinka
"stry- riame jie ištikruju stovi? Žmoėjusi tarp rastųjų pas suimtuosius gel dalykų turi būti priimta omeidinamo
te"
ir
arba
šaltpusniu,
kurie
kartais
debesylu
gyvena dar gaus akis turi tą pačią
daiktų ir kun. žebrio laikrodėlį. nin, kad išauklėjimas butų pasekypatybę,
Tuom tikslu 'kiekviena bjauresnėse dvasiško supuvimo ap- ką ir Į abi puses išgaubtus stik- j (angliškai eoltsfoot or butterbur)..
Remdamiesi visakuom, ką poli- mingas.
I asai augmuo
1
auga daugelyje viecija susekė, areštuodama Kvaką smulkmena turi buti sumaniai ap- linkybėse, negu kalbamasai kūdi- jlss (nesumaišyk su įgaubtu, ta? tų
ir Su v. Valstijose,
kis.
Europoje
ir
kad
ir Montvydą, jinai spėja, kad su- svarstyta
padaryta tikslinga;
1
lyra vidun Įlinkusių stiklu).
jisai turi plačius, apvalius, vilnoNc mu-ų motinu tai kaltė.
areštuotuose jinai sugavo vpatas, visos aplinkybės, kuriose kūdikis
Negali- abi puses, arba, kaip sakoma, dvi- nis
lapus su geltonu geliu galva.
kurios turi artimą ryšį su žmog- gyvena, butų tikslingos, vedančios ma jųjų kaltinti už tai, kad jos gubai išgaubtas stiklas,
kaip žino- Šio augmens lapai
yra vartojami
turi tą ypatybę, kad visus
prie to, kad iš kūdikio išaugtų do- nemoka auklėti savo kūdikių. Možudyste Xew ttritain'e.
vaistams nuo šalčio ir kosėjimu.
tina
savo
žmokūdiki
ii
myli
visa savo 'pereinančius per jį šviesos
ras, darbštus, teisingas, geras
spindu- Jie yra
nebrangus. Ačiū neišaišM o n t ry d o p risi pači n imas.
gus, geras kaip dvasiškai, taip ir širdim nori. kad j i -ai išaugtų kuoijsai perlaužia vidun, taip kad kintai iki šiolei
priežasčiai šaltpusXe motinos kaltė
kliniškai.
geriausiu.
yra. kitoje stiklo pusėje, tie spinduliai
N'ėliaus atėjusios žinios rodo,
nio lapai visiškai
panaikina kenksavo
metu
jeigu
kūdijinai
vienų
vienas prie kito prisiartindakad suimtieji prisipažino kun. J.
Tėvai, kurie yra protingi, prakilm,ringą nikotiną, tuom pačiu tarkėliui
duoda
ir
srėbmi ir, galop, tūloje vietoje sueidaalutj
degtinę
Žebrio ir jo šeimininkės užmušime. nios dvasios žmones, nors ir nepu nei trupučio neužkenkdami tati. Jinai nenumano skriaudos, ku- ,mi
krūvoje. Toji vieta, kurioje bako skanumui.
Viską gerai paaiškina žemiaus se- turtingai gyvendami, sugebia sune tikkąs telegramas, pasirodęs laikraš- tverti tokias aplinkybes, kuriose rią jinai savo kūdikiui suteikia. spinduliai subėga krūvon, vadinasi tai neatima nuo Šaltpysnis
tabako jojo skavaikus išaugina i dvasiškai ir kli- Tegul jinai žinotų ką daranti, ir fokusu., Perlaužtieji šviesos spintyje "\\ Aterbury Rcpublican
numo, bet, atpenč, priduoda
jam
niškai sveikus žmones. Toki tėvai nėra abejonės, kad panašiai elgtis duliai
.naino savo naujosios link
turkiško tabako skonį, daugelio rūnei
negalima
viebutų priversti
ll ibnington, Del., kovo 12 d.— žino, ko reikia augančiam kūdimės. ir tokiu budu antroje foku
kytoju labai mėgiamą. Dr. AtnbiaBernardas Montvydas, sulyg \Vill- kiui ir kaip tai sudaryti ir, iš ki- nos motinos.
so pusėje viršutiniai spinduliai stolet pats rukė j dieną po 40
eigamingtono ir Connecticut'o vyriau- tos pusės, kas ikudikiui pavojinga jeigu motina žinotų, kaip geriau- vi apačioje ir apatiniai viršuje. retu,
su
ir
sutaisytu
šaltpusniu.
siai
galima išauklėti kūdikį, jinai Perlaužtu spinduliu ėjimas ganma
sybės pranešimo, pasirašė ant do- ir ką reikia šalinti nuo jojo kuotonejautė
tokio
didelio
jokių blogų
ji taip ir auklėtų, liet šiądien pas butu sulyginti su gulsčia raide
kumento, kuriame jis prisipažįsta, liausiai.
rūkymo pasekmių, tuom tarpu kaip
mus
visai
kad jis dalyvavęs prie užmušimo
yra
T»et ar daug tokių tėvų pas mus
kitaip. Dauguma 4"x/' \"ieta. kur abi "\" linijos toksai skaitlius
cigaretų paprastai
kun. Juozo Žebrio, lietuvių klebo- yra? Ar daug tarp lietuvių yra musų motinų neturi nei sąvokos subėga krūvon, vadintųsi fokusu.
daro gan didelę veikmę j
rukytoju-.
no Xe\v Britaine,
Conn., ir jo gas- tokių žmonių, kurie mokėtų savo apie tai, kad tam tikrais budais Anapus fokuso, viršutiniems ir Ar šisai tvirtinimas
yra teisingas
ir
padinės. Jis pasakė, kad Fetras vaikus tikslingai ir sąmoningai auk- galima
reikalinga kūdikis auk- apr.tinieins spinduliams persimai- patįs
rūkytojai praktikoje g; li
nius savo vietomis, daiktai išrodo
Krakas, arba Melba, yra tikras už- lėti ? Rods, nebus klaida, pasa- lėti.

mušėjas

dar dvi

5»i. Kur

vartoja kaipo malkas?

nepaprasto
užsiėmi- dar 3 kiti

šaudymosi,
poliemonai

laike kurio buveine turi
ir du pilie- savo

sulyginus

kuria visos kitos musų gyvenimo
klebonijoje. Apie savo
bet .>aliuną smuk- spragos yia tiktai menkniekis.
šeimyną,
ABEJOJA.
mą jie Įvairiai sakydavo: vadino- čiai tapo sužeisti.
lę, kame praleidžia sayo brangų lai- Šiądien nusiskundžiama, kad jaušvarkas
buvo labai nešvarus; si tai apdraudos (insurance) agenJo
Policija sako, kad Krakas pra- ką, sunkiai uždirbtą skatiką ir tą' nuomenėje yra daug ištvirkimo,
vienok-gi kvietkų pluoštelis puošė tais, tai, tai barzdaskutyklos, tai deda nuduoti beprotį, ir
policija protą, kurį jam prigimtis suteikė. palaidumo. Jeigu i jaunosios gentjo atlogčlį.
vaistinės jieškotojais. Jiedu slėptarpu nemėgino išgauti nuo Negana to, kad. girtas iš smuklės kartės auklėjimą nebus
|tuom
atkreipta
Ką tu manai apie tai?
davęs! nuo žmonių ir nusamdyta- j patvirtinimus Montvydo pasakoparėjęs tėvas parneša namon tą užtektinai atydos, tai tasai blogas,
Purvis su pasididžiavimu užklau- sai
kambarys buvęs namo užpa- jimo.
saliuiio, bjaurumo dvasią, kuri yra kurį dabar pastebime, kas kartas
sė.
kalyj. Po žmogžudystei Montvypražūtinga kudikiui, ir pakelia na- eis vis didyn ir, gentkartėms priKur, tu mislini, aš jj gavau? das nuvyko \Yaterburin, kur išbuKaip jie užmušė kun. Žebrį.
mie triukšmą, keiksmus, barnius, augant, vis didesne sriove liesis
Nežinau,—atsakė jo draugas. vęs apie porą savaičių. Cia jisai
Montvydas, sulyg policijos pasa- motinos verkimą ir nekartą pešty- į visuomeniškąjį gyvenimą, ne- sios
Jeigu... nu, turbut jie ten niekam nesisakęs apie savo gyve- kojimo, pasakė, kad Krakas buvo
nes, tuom suteikdamas priaugan- dienos
jaunuomenė yra rytojaus
išdygo.
nimą New Britain'e. Apie save žinomas New Britaine po vardu čiam kudikėliui
puikų pavyzdį, kaip visuomenė. Kas bus
ne.

savo,

namus,

ne

—

—

—

—

—

įdiegta jau-

atbulai, arba.

kaip

sakoma, atigš-

persitikrinti.

□®n
584. Kokis parakas dabar varTas pats atsitinka ir su spindu- tojama kanuolėms?
Visa kas
liais, ateinančiais j aki. Tuojaus mainosi pasaubje. Dažnai dalykai

tyn

kojomis, žemyn galva..

lėliukės paviršiaus yra pailga
linza, kuri yra panaši j dvigubai
išgaubtą stiklą ir kuri atlieka tą
pačią rolę, ką ir anasai išgaubtas
stiklas (perlaužia spindulius ir išgaubtasai, apskritus akies paviršius, bet sulyginamai labai mažai
ir svarbiausią darbo dalj atlieka
u/,

taip persimaino,
riuom koks

nors

kad vardas, kudaiktas vadina-

ma, nieko būdavo neturi su tuom

vardu
Daikto

pavadintojo daikto turiniu.
turinys yra persimainę.-, pa-

liko lik senasis vardas.

Geru

pavyzdžiu' tani gali buti
parakas, kurisai vartojamas prie
akin
minėtoji linza). {einančius
dabartinių kanuolių. 'Pasai "paspindulius linza perlaužia. Akies rakas'' nėra dabar paraku tikroje
užpakalyje yra nervu sietelis, va- to žodžio prasmėje., tai yra smuldinamas retina.
Retina yra su- kiais sprogstančiais milteliais. Perjungta su nervu, cinartčiu iš akies simainė ir parako sudėjimas. K u o
Į smegenis. Spinduliai, persilau- senojo parako sudėjimo—anglies,
žę buzoje ir perėję savo fokusą, salietros ir sieros, nieko neliko nei
atbuloje tvarkoje atsimuša ant re- pėdsako.
tinos. Aiškesniam upratimui, akį
Sprogstančioj i medžiaga, kuri
galima prilyginti prie fotografiško dabar vartojama kanuolėms, yra
aparato, kame aparato stiklas už- padirbta beveik išimtinai iš tyros
imtu akies linzą,
užpakalyje sto- medvilnės (bovelnos), kurioje pavinti plastinka akies linza. Ant daroma sulyginamai nedidelė perplastinkos, kaip ir ant akies reti- maina. Sprogstančios tneaziagos
>>

j-niirl'iiro

padaptjs

yra

tariau.*

ai>e!nas

saugiai da-

peckelioja, kaip, sa- Į A. Strazdo biografiją ir primilojsmos,
\y-im,
p-ią Ramanaus- linui jvairių atsitikimu jš A.
1110 būdas yr.i žinoma"5,
Strazdo gyvenimo nemaža juoJšpradžit. kienę.
*
*
ku pirdarė; kalba visiems patiko.
žalia bovclna yra niukinama etč'Taškui
r* ir alkoiioliujc, kad
sunaikinu*
"Saule-" sako, kad "Draugo"'
p. J. Malinauskas gražiai
Priimant' A-i^ atv^a mušu bilda
inoi'.
esančius bovelnoje siūlelius (gvs- redaktorius, tai "grinorius." (lai paskambino ant piano.
Publiką g) veninio,
įrtęs,^ p c ra abejones,
smuiko
ir
boMirkinimas
dur
senam
amerikonui
palinksmino
bet
paverčia
piano
l*les).
tei-y1>ė,
prieisime prie išvedimo, kad mes
.! !
etas. kurį atliko p-lė Veronika
Illij
vclna j ma.-ą. turinčią panašumo vi>tiik gėda koliotis.
savo gyvenimu
jjipesinames gam*
*
mi drebučiai"5,
['teras ir alkoholis
Uigeliutė ir p. Karolis P.igcliukas. tai. ne:
męsVlau$I?iu valgom, ne:
Paskiau trumpai kalbėjo apie
Paskui -it- ljovclnos
išgaruoja.
Negali pasakyt, ar anas Ciiigu nutsų
j'rjeikajauja: męs
drebu.iai yra sutaisomi -u nitratu :*agt"mėnesinis" laikraštis "Mu- IMI), veikimą ir naudą Dr. A.
■laukiau germnė. jiegu turėtume
IMI),
prezidentas. gert* męs TOišSkni'ėgame; męs
(azotrugščia druska) tokioj t* pro- -u Draugija" sužeistas, ar už- Zimontas,
kuri moterie

išdirbi

Apgarsinimai.

"Laisvė"

PR^H

^HaMTĄ.

,

..

ktjiias

porcijoje, kad. u/degu- parak;;,

vi

be Aėiu rūpesniui T M I >.
mėnuo to, _'S-ta kuopa gavo

muštas.

Greičiausiai—"žuvo

preziden- neužtekiinai mankštinamos;

męs

Strazdo neužtektinai
>i!.-ivie::ija >u niiraiu iinios/' nes jau trečias
ikvėpuojam šviežio
raštus, kurie buvo dalinami tai išsiskečiantj ga/ą ir visiškai nie- jo nematyt.
>ro.
Pasekmės to viso greit pame
*
sjf
vakarėlyj kuopos nariams, sirodo:
ko nepalieka.
nenorėjimas valgyt, ne(iaila, kad nebuvo progos apie
mei
•>[>rog.>tau.:ioji
Dabartinėj
virškinimas viduriu, užkietėjimas
"Naujienos" skelbia. k:.d tau- tai iškalno
i.iagarsinti. Dėlei ne- jų su j ii komplikacijomis, pageltidžiaga n. ra panaši į miltelius. |i- •ici'-i. i t:ii "atžagareiviai." jes.
žiiu
jimo nedaug nariu tesusirin- nias veido,
n:ii -u>ideda i- gan didelių gaba- Jit* atsikratė nuo Žagaro, o kuoanemija, abelnas silpko.
I'rogramėlis buvo gan gra- numas. Panašiuose atsitikimuolu (šmotu), kurių didumas pri- rui ir nuo (Irigaičio atsikratys,
žus ir Įvairus.
Ypač apsčiai bu- se Trinerio Amerikoniukas Karklauso nuo didume, kanuolės, ku- tai vadinsis "atgrigajiečiai."
vo dckliamaciju. bet publikos su*
taus \'yno Elixiras gali but'rerioje- sprogstančioj i medžiaga yra
brinko vos apie 5° ypatų.
Keli
komenduotas, kaipo geras tonivartojama. Juo didesnė yra ka
l' d a v i n } s; Tareiia, I )amikas ir liuosuotojas vidurių.
nuolė, juo stambesni "parako" jonaitis, Balevieius, Mikolainis, prisirašė prie kuopos.
Ji-:
Eskulapas. apvalo kuną nuo
šmotai aji v; riojami. Didžiausio- Liutuauskas, I'ovilaika ir kiti
nuodijančios
mis lo-colinėmi> kamio'.ėmis var- prieš <S metus negalėjo Įkalti somedegos ir sutvirtina virškinimo
Ačiu.
Ačiu.
Vardan TM1).
bovclna-

si

medžiaga, kurio-, gabalai ciali? tams gahon, kad referendu-

tojam:!

'.olio storio
oliu' ilgio ir
yra
Mažesnėm"
šluotkočiai.
tikri
mulkesni
kanuoleir> eina
gabalai.
boveliu yra

Sprogstančioj i
ii

jama

varto-

kareivių

papr; >tieni-i

Šte

salt-

nepraktiška*5

organizacijoj
dalykas.
Dabar jieius tą
mas

gaitis,

pat i kala (ir.
Pru^eika,
Miclielsoiias,

Smelstorius ir kiti

didumu

ju

vadai.

K 1 a u i m a s
Kas yra atžagabalai
kas
gareiviai,
pirmeiviai?
yra lygus spilkos galvutei.
*
*
Šio "parako" gabalai yra pailgi.
iltisai
i.s
Kiekviename gale
jojo
"Katalikas" nedali but katalididumas ku. c u
gumą \ ra skylutės, kuriu
j i.u; nepriklauso prie katapriklauso nuo gabalo diduma. liku -paudos "draugijos," kuri suSkvlučių didumas priklauso ir nu*4 -ideda i> vieno "Draugo."
tiivams.

savo

>

o

vamzd ''u.

kanuoU-s

Darant sprogstan-

yra lame.

lykas
čią ją

Da-

ilgumo.

I.aimė
nu<»

"Kataliko,1 kad

dangaus karah

stės

ne

raktai

"Drau-

medžiagą, is.«!;aitliuojama. go" rankose.
<!
Ąt
kad jinai nesudegtu vienu ypu.
-udegvisa
medžiaga išryk
V .kiečiai tik dabar pradeda suJeigu
smartų, tai pasidariusieji gazai
prast ruskio gudrumą ir -ako,
kiai stuk teitų gu,:".čiąją vamzdyje kad turbut ru-kis atiduoda taip
Kitlką ir šioji neturėtų didelės jie- daug belaisvių, kad greičiaus vogos ir todėl netoli
medžiaga virsta

Kuomet kiečiu

l.'.aus stumia is vamzdžio.

Su ktil-

lėktų.
duoną suvalgytu
į gajus laipsniš- okurius greičiau-* pradėtų
kai. tai jinai kas kartas kulką smar- das marinti.

ko,

judėjimo augimu,

auga ir

Sprogimas,

džiagos sprogimas.

*

mear

"N'aujicno*"
lietuviu

nėra

*

kad

>ako,
anarchistu.

Yra

gera

k k opos

184

galima pranešti, kad A. Straz(Strazdelio) raštai jau yra išėję iš spaudos. Neužilgo šita
kuopa žada rengti draugišką va-

Chicago.

Parsiduoda pigiai bučernė ir grosernė lietuviu ir lenkų
apgyventoje

vietoje, prie pat bažnyčios. Priežastis
pardavimo—nesutikimas tarp partnerių. Sužinoti galima ir per laiškus.
daugel ir Simonaitis,
302—5tli ave.,
Moline, 111.
Parsiduoda namas su saliunu geriausioj Hridgeporto vietoj. Namas
naujas, saliunas puikiai įtaisytas. Pigiai parsiduoda is tos priežasties,
kad
savininkas užima kitą biznį.
Kiekvienas turėjęs čionai biznį yra
praturtėjęs. Ateikite persitikrinti. Ad-

Pajieškau
Skirkaus.

Paeina

to

Automobilių savininkams.
lengvai -iolei Cbicago turėjo taisyklę,

I 'riešas

galėtų
i
i-r
turėtų toliaus lyg
pergalėti, jeigu j

vartoti.

kurios

automobiliai

Iki
su-

Milvvaukee ave.; lietuvių skyrius
1223 Mihvaukee ave.

269-tas,

Pajieškau

galėjo

savo

Truskouskio.

Raseinių

brolio, Pranciškaus

Paeina
pav..

iš

Kulnių

kai-

Kauno gub.

Pasapie 12

kiausiai

gyveno Chicagoje
metų Jei kas apie ji žinote, arba jis
pats meldžiu atsišaukti.
Atsišaukit

paraką. Ačiū nuolatiniam didr iesčio (' luop" distrikto) gat- PADĖKAVONĖ UŽ
AUKAS.
savitarpiniam dabojimui, šiądien vių .-alimis stovėti valandą laiko.
šiuo adresu:
Įvairios valstijos turi vienodo ge- Xaujai išleista taisyklė tą *-to- Atidarant A. Olševskio
Anthony Truskovvski,
teatrą
nors ir įvairios išėjimo laiką padaro du kartu
rumo "paraką,
City Hotel,
Vancouver, B. O.
"Milda" Chicagoje, pirmi tris
vaizdos.
Anglai vartoja pailgos :rumpesniu. Taigi automobiliai Į
perstatymai buvo surengti nauišvaizdos sprogstančią medžiagą, didmiesčio gatvė-e dabar gali
dai nukentėjusių nuo karės lietu-tovėti
nedaugiau pusę valandos,
panašią j makroiius. Frncuzų pa| Reikalavimai.
vių. C hicagos dramatiškos draul'ž
automobiilgesnj stovėjimą
rakas yra paplokščias ir panašu?
liaus <a\ininkas gali buti nu- gijos paaukavo tam tikslui savo
Reikalingas atsakantis vyras, kuį "che\ving-gum." merginų kremtriūsą, o p. A. Olševskis davė ris galėtu užimti State agentystę ir
Kitos valstijos turi priėmu- t austas.
tamą.
galėtu po savim
nuo 20 iki
1

teatrą.

Kiekviena

valdyti

Paskutini
vakarą "Dramos"
draugija buvo pastačiusi "Min-

Pirmutinė Paskaita.
Lietuvių
rūpinasi turėti užMoterų
Apšvictos Dr-ja turėjo
tektinai sprogstančios medžiagos
daugj," nuo ko gauta gryno pelDabartinės sa\<> pirmut iv paskaitą kovo 14 no
atsargoje (zoposte).
410 rubliu, kuriuos pasiųsta
Mark White Srptare svekarės pradžioje, kiek žinoma, Pran- dieną.
A. Olšcvskio Banką Lietuper
tainėje. I>r. A. S. Rutkauskaitėcūzija turėjo 450 milionų svarų -Slakienė skaitė
Mokslo Draugijai Vilniuje
vių
temoje: "Sveisprogstančios medžiagos. Suvienyper Dr. J. Basanavičiaus ranka*.

valstija

visuomet

kata
Paskaita buvo skirta vien
Šiomis dienomis gauta nuo Dr.
tik moterims ir merginoms. Prelegentė labai aiškiai ir supran- Basanavičiaus, Lietuvių Mokslo
jos kas inet sprogstatV"*ios medžia- tamai išaiškino visokias
Drai gijos pirmininko, Jaiskas su
limpangos dirbimui suvartoja apie ketuir paliudijimu, kad
padėkavone
čias ligas; taipgi nurodė budus,
ris milijonus svarų medvilnės. Kiaukos
gautos.
kaip nuo jų galima apsisaugoti.
tos valstios perka is Suv. Valstijų
Liiškelis skamba sekančiai:
Paskaita susirinkusioms labai padaug medvilnės tam pačiam tik- tiko
ir, be abejonės, nemažai nauVilnius, vasario 5 d. 1918 m.
slui.
dos klausytojams >uteikė, nes iš J. M. p A. Olazewskiui
Chicagoje.
Gerb. Tamlsta!
labai nuoseklaus prelegentės aišTamlatos pasiyatuoslua pinigu*
KLAUSIMAI.
kinimo kiekviena galėjo suprasti
410 rubliu iš Rusų-Azijos bMlco
Kodėl
kate
585.
"prausiasi"
ir bu-

aistijos turi -avo sandėliuose
Suv. \ aisti40 milijonu svarų.

Wallace

Žieminis kosulys,
—

Severa's
Balsam
ior Lungs

savininkai

išdirbtų

(Severos Plaučių Balsamą). daugely-

je atsitikimuose šioji gyduolė parodė
savo
raminančią Įtekmę, kaip štai
matomo

numeryj)

KIBIRKŠTIS.

"Saulč"

podl<cais...
ant

išvadino

Tel.

Drover

Rusiškai-Turkiškos

3514.

♦

Kas

danguje.
*

chamas?

11c

Reikalaujama:
mergina,
vartoti typev.riterj. Turi
kėti angliškai ir lietuviškai;
—

gerai, jeigu mokėtu ir
Kreiptis antrašu:
Jos. Triner,
1333-1339

So.

Ashland

ave.,

Chicago.

keletas

Reikalinga
geru vyrų dėl
užėmimo ageniįetėsr. Agentai, dirbdami 8 valanda#;dienoje, gali uždirbti
nuo

30 iki

Anuomet, Sidėje. Programas susidėjo iš
mačiau, musų laikraščiai jokiu dviejų kalbų, piano solo, smuiko
*udu to nęgaltjo išaiškinti.
griežimo ir dekliamaeijos.
Dr.j
man 111, kad tikras chamayra ta-;. K. Draugelis kalbėjo apie kun.
yra

KaMuoja 23 ir 50 centų.

Jei turi

Šaltį,

tai
neulmirSk
pamėginti
Severą's t'old and Grip Tobiets (Severo* Plot keline
nuo
Uripo ir Perialimo.)
Kaštuoja 2o centus.

Pavasariniai išbėrimai
arba
kitokios
nieltančios
eilinės lipos
palengvinama
ir pasekmingai gydomu su
Nevera's
Skin
Oiutment
(Sevsros Odiuo Mosčia.)
Kožtuoja 50 centų.

maudykletj.

puslapių.

"Pasaulis"

žinomi apreiškitt pagodotai visuomenei, jjg esu seniausias gydytojas
ant Bridgeporto, praktikuojant per 2.
metus, perkaliau savo ofte.i ir gyveniniu j savo loonų namų po numeriu

3140 S.

GERIAUSIOS

Morgan

St.

Maco oiiEas aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visus iigOaius stongsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.

K. ZURAITIS

Pasitikėdamas, jog gerbiama publika

PIRMAEILINIS BUFETAS

paduo-

ir toIi-/.s mano retus, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dienų ir nakt j. lOsitt specialistas ligose vaiku, moterų ir vyrų ir u/.sendintojo ligose.

Baltas alUB, gera degtinė, kvepianti cigarai.
:

Priima svečius

kuošlrdingianslal.

Darau visokių operacijų.
l.fo'-uosi v t>as'»r'ia

:

Dr. G. M. Glaser

3200 S0. HALSfEd Sf

C. KENTRAIT1S k CO.,
448-453 Leonard St.. N. W.
Grand Rapids, Mieli.
FAF.MOS

M. Glaser

Kertė 32-roe gatvės.
Telefonas Yards C87.

butu te:

lenkiškai.

ir

bicaupilio pamtginkite Severo*
Plaučių
Balsamą.

Dr. G.

vi-

1914-1916

mo-

3149 S.

Morgan

St.

Kertė 32-ros gatvės.

FARMOS:"

Pigiai parduodu geriausias gatavas
farmas su budinkais, sodnais užsėtais
javais; turiu visokio didumo farmų.
zemė—molis su juodžemiu ir molis su
smiltimis maišyta, derlingiausi žemė;
pirmo sorto visokiems javams ir šieTuriu daugybę
ir sodams.
nams

PINIGŲ
Į

SIUNTIMAS.

Kurie dabar siuntė pinigus Į
szewskio

Banką, jau

gavo

Lietuvą-Rusiją per A.
nuo savo
giminiu,

laiškus

01kad

pinigus priėmė.
Kurie norite, kad

jusu siųsti pinigai gerai

nueitu, tai

siuskite per

A. OLSZEWSKiO

BANKĄ,

3252 So. Halstcd St.,

Chicago,

(Ii.

į

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų ir

kaip

pranešama,

parengusi agitatyvišką vakarėlį
(iavrilavičio
svetainėje, \Yest

rųšiu

sokių

ir

W. Divislon Street
Reikalingas—lietuvis, kuris gerai
Arti llobey Bt.
gerai pažįsta išdirbystę plytų ir daTaipogi Rusiškai-TurkiSlcij maudyklių
lykų iš molio. Apie Dodson, Louisiakambariai ir moterimi.
na, lietuviai ūkininkai uždeda savo
Bandaskutykla
kruvojo.
Chlcago.
fabriką ir tokio žmogaus reikalauja.

visokias naujausias žinias iš vi"Pasaulis" kainuoja
mo- sų svieto dalių.
j melus $1.00, i pusę 7oc. Adresuoki-

Dalino Strazdelio raštus.
T. vieno "Dramos" vakaro. Vėliaus
tik M. 1). 2S kuopa kovo 14 d. buvo pasiųstos aukos nuo kitų

"Žvaigždę"

Karė, matyt,

žemės, bet ir

dalykų.
dauguma
sesučių
kokią
galima
tokių paskatų.

sekančio laiško:

triubelių

uikimimo

W. r. SEVERĄ co.,

dugniai

(At.-akyinai

iš

orinių

kokliuiio,
uždegimo,

"Mano dukterį U luti kankino kosulys nuo
gali įgyti sau farmą, įmokėjęs tiktai
žiemoa.
S'veros
pat
pradžios
Apturėjome
po $3 už akerj—ir tuojaus gali gauti
Plaučių BaUan-.» ir pirm suvartojimo dviejų
tanai
visiškai
Pas
bonkuiMij,
savasties.
kosulys
itnyko.
Kitur,
popieras pilnos
mus namiejo visuomet, randasi Severo* PrepaSeveros preparatai
to
lietuviai
negauna.
Louisianoje,
ratai, kaip tai: Sercros Keculia'orus, Sereros
OvvaBties Ralsamns,
Scvero3 Nervotonas, SeFarmas parduodame nuo $0 už akepargiduoda
kiekvienoje apveros Skilvinis Bitteris, Severos Pijuikos nuo
Būtinai
reikalautekoje.
svarbus
Dodson
punktas
yra
rj.
Kepenij ir Severo* Uotliardiškas Aliejus, nes
kite Severos.
Jei negalite
Šitie visi vaistai labai gerai veika."
ant Rock Island geležinkelio ir turi
jy gauti, tai rašykite pas
.Tosepliine Uatajezak,
Nekurie
žemdirbystės.
akademiją
24 R. Stantoti St., Iludson, Po.
lietuviai apie Dodson šiądien uždirba
Kiekvienas gali paiki $10 į dieną.
CEDAR RAPIDS
daryti tą pati ant savo farmų. Męs
10 WA
esame žmonės su atsakomybe ir mūsų firma yra žinoma visoje LouisiaDėl platesnių informacijų ranoje.
šykite arba kreipkites pas mūsų lieTelefonas Humboldt 4532
tuvišką korespondentą Ohicagoje:— Telefonas Humboldt 4532
Atdara Dieri? fr Naktį.
J. J. STOVAL «. SONS,
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
3246 So. Halsted str.,
Chicago, III.

da

limpančių
kaip
jų apsisaugoti.
paskaitai

knygynus?

Nuo kosulio,

kuris kartais jokiam gydymui nepasiduoda, arba jei toksai kosulys paeina iš neprisidabojimo
gali buti
greitai ir pasekminga*! palengvinta ir
netrukus toks ligonis atgaus sveikatą, jeigu ims vartoti

komo agentų, todėl išdirbtas farmas
su namais ir vsiokiais padarais gaMūlime parduoti pigiau negu kiti.
sų žemė yra derlinga ir išduoda tris
Kiekvienas pas "mus
javus kasmet.

Specialty Co.,
str.,
Chicago, 111. formato

kanti

-1*

ap-

local agentu. Turi buti gabus vy- Puiki proga. Rašykite pas
C. Kasputis,
ras, mokantis angliuką kalbą, ir turi
Chicago, 111.
turėti 600 dol. uždėti už tavorą. šio- 324G So. Halsted str.
Tel. Drover 3514.
je vietoje gali uždirbti suvirs 500
dol. algos ant mėnesio. Galite rašyti
"PASAULIS"
lietuviškai, arba atsilankyti nuo 10
Visuomenės bepartyviškas laikrašiki 12 vai. dienos laiku.
The Keroseno
tis, išeina kas ketvergas, 4 didelio
3437

o svetimų žemių
pinigus maiperkanu ir parduodame. Par-

lrons, Mieli. te antras u.

lOOį.dol.'j savaitę. O agentai, dirbdami 5 ar*'-8 valandas vakaligų priežastis
gavau—Ubai eClu TamLatal už pa. rais, gali uždirbti nuo 10 iki 30 dol.
prieš lietu?
nuo
taruaTiaa# ir Uem« inaonėuif, ku- į savaitę. Taigi, norėdami šią viętc farmų neišdirbtų žemių labai pigiai
dus,
rinkti
ri* t% »uaa& a oria ko. Pinigai fcup užimti,
586. Kucmet
atsiliepkite rašydami llea*- parduodu ant lengvų išmokėjimų,
Po
buvo duodami klauDidžiausioj
atiduoti LlaturiŲ Draugijai viškai, arba atsilankykite nuo lt žemė atsa',.:n iai gera.
simai, j kuriuos prelegentė nuojtukentėjualeaoi dėt karės šelpti, iki 12 vai. dienos laiku:
Amerikoj lietuvių farmerių kolionijoj
587. Kur yra šuva, galintis šneThe Kerosene Specialty Co.,
ir išsemiančiai atsakinėkur aš jau esu pardavęs 1120 farmų
kuri rapiual vJtoa Ltetuvoa tiukėti kaip žmogus?
lietuviams aplink miestų Scottville,
Chicago, 111.
ktatėjual*}*.
Kokloa vlatos nujo. (iaila tiktai, kad permažai
Kuris yra
Mason County, Miclilgan.
kMtėJualama teks ataivatojl au588. Kam kalvis laisto ugnį sa- tealsilankč
pasiklausyti taip nauReikalingas vyras, turintis $5.00 iki turtingiausls farmerių miestas visame
ma. nl natiniu; rasit, pati Drauvo kalvėje?
ir |
dingu ir kiekvienai moteriai ir
gija H VU alau.s praneš Tn>al«t«J $1000 prisidėt prie manęs būdavot ir stale Micb. Viduryj derlingiausių
bus kitam
gražiausių, lygių laukų keliai žviruoti j
lietuviams.
parduot
gaJųs
stubaą
apie
dalyk*.
Turmerginai žinotinų
Upės ir ežerai pilni žuvų.
lite uždirbt ffaiag įinigij ateinančią (pieniai).
Su
pagarba,
but,
dar
mūsų
Scottville yra lietuvių kolionijos cen-1
J. Baaanavičiua. vasarą ir jusų; pinifcai apsaugoti praarti prie Michigan ežero
nežino,
naudą
appertėmi, saugiaus negu banke. To- tru; randasi
Turime
miesto Ludington.
portavo
lesniems susinešimams adresuokite:
turėti iš
R. Š.
P. S. Viršminėta suma,
vandeniu laiThe Lilhuanian Contracting Works, geriausią transportaciją
mums
vais ir geležinkeliais; turime turgus,
yra tik nuo 154 Randolph str.,
Chicago, 111.

pradėta

nome,

Mušu Banka Išdirba visokius raštus
ten kur patiks, nes turime iš ko išsiir dokumentus visose kalbose ir duorinkt. Męs parduodam ukes ant leng
da rodų lietuviams visokiuose atsiAtsišaukite pas
vų išmokėjimų.
tikimuose ir rfeikaluose ypatiJkal fr
BEN DIOKAS,
pt,- 'niSkus. Tik kreipkitės virŽmlnS-

derlingos
farmų apie Dodson, Louisiana, kur užganėdinti lietuviai pasiturinčiai gyvena.
Męs nelaiesame

Priimame pinigus { Bankų uščėdinuo vieno do'
rio 1
uaugiaus
ir mokame trečiu piocentų ratomis
ant metų.
siunčiame pinigus J visas svieto dalis pigiai, greitai ir
tei-

duodame šifkortes aut visų
linijų l
kompanijoj ir su musų automobi krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus
lium apvežiosiu po visą Micltiganc ant geležinkelių po visą Ameriką ir
valstiją ir tamsta pirksi sau ukę Europą.

RINTIEMS FARMŲ.
ir

CO..

}imui

pirmuj singai,

SVARBU ŽINOTI NO
Mes
žemės

&

4O00-4602 S. Wood St., Chicago.

30

\

tos

Cia jau daug lietuvių yra apsigyvenusių; fia oras labai malonus; žemė derlinga, daug upių ir ežerų per
tai ir tankus lietai lyja pavasarj. Kas
svarbiausia, pirkdamas likę iš
rankų, taigi tiesiog nuo kompanijos.;
nereikalauji apmokėt jokiems perkupAš
ėiams-agentams.
tarnauju toj

slai nuimti karės laukuose, bei tieAtvirutės yra vertos
siog fronte.
$2.00. Taipgi mūšiai Lietuvoje. Tarp
jų yra ir rusų caro paveikslas. Prisiųskite du dešimtuku ir 9c. krasos
ženkleliais, arba 29c. money araerj.
Jeigu netiktų atvirutės, grąžiname piReikalaujame agentų.
nigus.
Skirka.
John Marshall,
Ohicago, III. P. O. Box 74,
Oregon City, Ore.

mo,

šaudanti

sios kitokias išvaizdas.

kokie budinkai ant ūkės yra ir sodnai.

Šiaulių pavieto, Ubiškių miestelio.
karėli. kuriame bus dalinami Straz- 15 melų kaip Amerikoje. Pirmiaus
gyveno t'hieagoje, dabar nežinau kur.
tarp delio raštai.
Taipgi pajieškau švogerio Jono Pilil>et
N'ariai yra nuoširdžiai užkviečia- pavičiaus. Paeina iš
Ubiškių miestetai mi
atsilankyti i busianti j j. mėnesi- lio. Turiu svarbų reikalą. Meldžiu
jų pačių, ar kas juos žino, duoti žisu
ni kuopos susirinkimą ir

VIETINĖS jINIOS.

priklauso
"parako," kurį jinai gali

saugumas

rumo

su

ZEKAS

visiem tautiečiam noriu127 N. Dearborn
Rcom 803.
tfem pirkti tikę, atvažiuot pas inus,
CHICAGO, ILL.
nes tuom sučėdysit pinigus ir nupirksit gerą likę.
Musų yra didelė kompanija, męs turime ukes po visą Michigan'o valstiją; su Įvairiais budinTewn of Lake Savings Bank
kals ir visai be jų. Ūkės didumas
pa-į
gal pirkėjo norą. Kainos nuo
iki
Joseph J. Elias, Savininkas
$25 už akrą. tas priklauso nuo to,

Juozapo skaitymais, fotografijomis ir paveikKauno gub., slais
spalvose. Fotografiški paveik-

iš

CHAS

Patariu

Chicago, 111.

Europinė karė: .50 atviručiu

brolio

savo

—

stijos

50!)

111.

Krank Katilavas.
22!) W. 109 PI.,
P. O. Box 44.
Sunderland, Mass.

—

ge-

A. J. Franckewicz,
VVasbiugton str., Room

\V.

Paieškojimas.

1>a virtimas i gazus, v ra smarkiau- jundrankiai pradeda 'lygti,
si-, kuomet kulka pasiekia vamz- dar aršiau.
drauge
nią adresu:
*
>į<
džio skvlė*. I'riegto, is>ku!t.liuojasavim atsivesti norinčius jsfoti muKaz.
kad visa medžiaga baigtų
n įi,
K( k-> skirtumas dabar tarp tau- šu
030 W. 35 PI.,
draugijom
sprogti tą pačią valandėlę, kuomet tiečiv ir socialistu? Tautiečiai
22-ros kitomis valdyba.
Pajieškau savo pusbrolio Klemenso
kulka paniekia vamzdžio skylus. -tovi už savo tautos reikalus, o
Raneskino.
Paeina iš Joniškio paTokiu budu yra sunaudojama visa .-ocklistai už
vokiečiu tautos
Dėlei Chicagos rubsuvių orga- rapijos, siaulių pav. Keli metai atgal
lekia
reikalus.
sprogr t.'nčioji jiega, ir kulka
nizavimosi. "Lietuvai" prisiųsta gyveno Cbicagoj. Jau kokie 9 metai
kaip persiskyrėm. Bučiau dėkingas,
kuotoliauskfi. Mcdžiago sprogimą
*
*
atsišaukimas, kuriame pranešama, kad kas
praneštų, arba jis pats atsireguliuoja skylutė-. Kuomet jos Jeigu Liet. šelpimo Fondas bu- kad vietinių
šauktų adresu:
rubsiuvių
organizavimažso, tai visa medžiaga tietaip tu
Jurgis Jokūbaitis.
atspausdinęs dar daugiau mo tikslais busią šaukiama masgreitai išsprogsta. 1 ns reikalinga ženklelių, tai L. Š. Fondas tu- mitingai po globa A. C. W. of P. O. Merrill, Wis., % M. Moors.
kanitolėms -11 ilgais vamzdžiais. ivtu dar daugiaus aukų. Dabar A.
Apie mass-mitingus, jų vietą, Pajieškau savo pusbrolio Jono DuTruinpavamzdčms kanuolems var- -u markėmis turi tik $5,000.
ir kalbėtoju surašą reikia tė- sevičiaus. Paeina iš Užukalnių kailaiką
T^akų pavieto.
tojama medžiaga su didelėmis
Jurgis Spurgis. myti tam tikrus pranešimus. Pla- mo. Daugų parap.,
Vilniaus gub. 3 metai atgal gyveno
skylutėmis.
tesniu žinių galima gaut' šiose vie- \Valpolo, Mass. Turiu
svarbų reikalą.
Sprogstaėio medžiagos išdirbitose: skyrius 30-tas, S18 \Y. I lar- Jų pačių, ar kas juos žino, meldžiu
na- yra dalyku, kurį kiekviena valatsišaukti adresu:
rison st.; skyrius 61-mas. 363 \Y.
John Palinski,
stija kuoakyviau iai seka. nes valMadison str.; skyrius 152-ras. 1579 256 Wine str.,
Plymoutli, Pa.
nuo

delę laimę ant iš po nukirstu mhku
žemės, kuri parsiduoda mio $12 iki
$15 už akrą. Pasakyk mum Tamst'tautystę ir pavelyk mum duot Tamstai nurodymus apie Tamstos viengenčius, kurie rado laimę tose valsli
josi' lengvo klimato stovyje.- ReikaAlco Co.,
lauk šiądien pilnu nurodymu.
L. M.
150 Nassaw Btr.,
New York, N. V.
Allen, P. T. M. itock isiand Lines.
Koom 71S La Salle Slation,
Chicago.
NAUJIENA.
(2)
Liakėras Velykiniams
Kiaušiniams.
G buteliukai gražiausiu
spalvų už
TIKIETAS UŽDYKĄ
25c.
krasos ženkleliais;
prisiusime!
1915
tuo ja u s.
FARMOS
Kas atsilankys ypatiškai, FARMOS
gaus pigiau, šitas liakėras yra geNepirkit prastos žemes, nes yra
riausia, kokį galima gauti, nes ne- užtektinai geros
žemės, juodžemio su
dažo nei pirštu, nei rūbų.
Taipogi ši-j moliu, arti miestu, geležinkeliu, motoje aptiekoje galima gauti visokių; kyklų ir
bažnyčių; parduodama visai
vaistų. Visus užsakymus išsiunčiame pigiai ir ant
Į
lengvų išlygų. Akras
per partą greitai ir sąžiningai.
Pi-! nuo lu iki 18 dollarių valstijose \\"is.
nigus siųskit "Money Order'in," ar- ir Mieli. Taipgi parduodam
išdirbtas
ba krasos ženkleliais. Rašykite arba farmas
su
bduinkais visai pigiai.
ypatiškai kreipkitės
Dėl
platesnių žinių kreipkitės žeJono
Mališauskio
aptiekon,
miau nurodytu adresu, žemės ma4552 So. Ashland ave., Chlcago, 111. pos dovanai.
mis

A])tieko-j

organus.

tariame

markė-

pačios

proga.

pasiųsime jums 50 paskutiniu t'oTaipgi 8 lotai aut Albany ave. ir
tografijinių
45 st., V/, bolko nuo
reprodukcijų ir drauge
Ciane
naujos
Co.
dirbtuvės ir du blokai nuo naujos teisingą žemlapj karės 'aukų Austrijoje, Vokietijoje, Rusijojo ir Prancūlietuviškos
bažnyčios.
Kaina
tik
$2,200.00 cash už visus. Atsišaukite zijoje, taipgi su ciesorių ir generolu fotografijomis
pas:

resas:
Kaina $1.00.
Chicago, 111.
širdingai se. Jos. Triner, Manufacturer, 840 W. 33 St.,
ačiu Dr. K. Draugeliui, preziAshland av., ChiParandavojimui saliunas ir pragyIo.13_13.V.)
dentui T M D. D. A. Zimontui,
ti ruimai, piknikams darvenimas;
Ml.
engo,
žas, arti Freight House; viskas papp. J. -Malinauskui, V. ir K. Birandavojama už 40 doliarių. Atsišaugeliukam ir kitiems dalyvavukūnas reikalauja ge- kite autrašu:
Pavargęs
>iems programe, atsibuvusiame
V. Ažukas,
ro ištrynimo su Trinerio su linikovo 14 d. (Javrilavičiaus >ve846G Vincennes ave.,
Chicano, 111.
Po ištrynimui su linimentu.
Komitetas.
tainėje.
meūtu paėmimas šiltos vonios paParsiduoda.—Greit perkant pigiai
darys stiprius muskulus. Kaina pa >iduoda saliunas ant kampo, liePranešimas TMD. 22 kuopos
Trinerio Linimėnto 25c. ir 50c.: tuviais ir lenkais apgyventoj vietoj,
Gary, Indiana. Graži, švari užeiga.
nariams. Šiuomi pranešama, kad
siunčiant per krasą 35c. ir 60c.
Ateikite, ar rašykite:
sekantis mėnesinis TMD. 22-ros
B. P. Szymanski,
1535 Adams str.,
kuopos susirinkimas Įvyks sekanGary, Ind.
čio- savaitės utarninke, kovo 23
P A SI ,A PTIN G A S HAŠAT.A S
d. Dėlei svarbiu priežasčių, susidel rašymo nematomų laiškų; kada
rinkimas turėjo t>uti perkeltas iŠ
apturėsi plečkutę, turėsi didelę nauPajieškau sa\o pusbroliu Povilo ir
nedėldienio i paprastą savaitės diedą. ir parodysi žmonėms didelius steIgnaco Noreikų. Paeina iš Jauninu; buklus.
Atsiųsk 20c. krasos ženkleSusirinkimo vieta—"Aušros" kaimo, Meškuičių par., Šiaulių pav.,
ną.
liais ir apturėsi vieną plėčkutę steKauno
Meldžiu
įęub.
atsišaukti
314(>
adreSo.
Ilalsted str.
vetainė,
buklingo rašalo.
su:
B. M. HYPNOTYK,
Pradžia S vai. vakare. Prie pro-

^<S-11' s

go*
kad do
ba-

ir

ventoj vietoj.
Artesnėms žinioms tuoj, gausite
žemlapį (mapą) lietuviu DIDELI PINIGAI ANT DVIVAISfeo
kreipkitės antrašu:
kolonijos ir farmų katalogą. Adresas:
1905 Canaiport ave.,
ŽEMĖS.
Chicago 111.
ANTON KIEDIS,
čia yra proga dėl
Peoples State Bank Building,
uždarbaujan&io
Parsiduoda 40 akrų farraa; tik 17
Scottville, Michiflan. pagerini savo buvj jsigyjimu iiKpsmyliu nuo Chicagbs, su gyvuliais ar
Mažas jnrokėjimas nupirks
Tamstai
ba be gyvuliu ir su
uk? Arkansas ar Louisianos valstijobudinkais; že- KARĖ
KARk
KARk
mė gera. Norinti pirkt i atsisauklte.
se, kur iš Europos žmonos randu d;
Už tiktai 35 centus

javų melnyčias, bankas, bažnyčias,
geriausias mokslaines ir visas \igadas. Ilgai nelaukdamas atvažiuok pas
dviejų
manęs { Scottville, Micb., aš turiu
vakarų, dar. matomai, nebuvo apgeriauBių žemių su moliu, juodžemiu
laikytos, viršminėtą laišką rair maišytų žemių, geriausio gatunko,
šant.
Parsiduoda saliunas iš priežasties
kokių gali rasti Amerikoj. Apgyvenfia\us paliudijimą apie aplai- savininko važiavimo ant farmų; par- tame gražiausiame krašte nusipirkęs
siduoda už labai pigią kainą.
Sa- nuo manęs farmą, pats ir tavo šeimykymą ir vėliaus išsiųstų aukų,j liunas (karčiama) su Boulling Alley, na džiaugeis
ir tapsi bagotu farmerių.
«pit lai bus laikraštyje pranešta. tirštai lietuvių ir kitų tautų apgy-] vorinti pirkti gerų farmų rašykite

Ant Pardavimo.

vaikų ligų specialiste

Ofisas

1725 Wcst 18th Street
Tarp Paulina ir Woodgat.

Rtzidecciji
5206 W, Harrison Street

Horc Canal 120)
Valandos:
12:00 va', ryto
lic1; ;CO iki 8:00 vai. vai.

Te!. Austifl 7U

X.t($'£Oiki

Valandos:

JNadėlioms
tucO^t-jkl 12:00 vaL ryio

tiktai iki 0:00

kiekvienu ryti

EKSMfKSr
•i'!* MOKYKLA
MOKINAMA:
kalba ni«a pra-1 Lietuvių ")
*mi anc
dinas iki augščiaui'al Vokiečiu (v 'V-0OS
Rūsti ir
Aritmetika
;
tcnkų
Augštasn. Matematika Knygvidys-o Gražrašt.
tstorl)a, 6eogra!lja
lalšty rašymas
Politiška Ekonumlja
Prekybos teises irtt.

Anglį;

MILŽINIŠKAS VEIKALAS

__

Kj.

L.C7C6KĮS. vcaejas i*»OKyitios

1106 So, Kalsted StM

TIKĖJIMU

ISTORIJA

L

ŠOKIŲ
Pirmas

Chsago.

i

MOKYKLA

lietuviu

šokių mokytojas
Amerikoje
Prof. Julius šilkauskas.
Mokinu

Visas veikalas sudaro 1086

puslapius gražaus

šokti valei}, two step ir visokius kitokius šokius. Lietuviu jau-

ir

nimas

lengvai skaitomo rašto. Knyga vra papuošia skaitlingais piešiniais. kurie j)alengvina skaitymą ir padaro jį
daug vaizdingesniu.

inuo

tikėjinui-religijų. pradedant
baigiant dabartiniais laikais.

tautu

nuo

iki 10 vai.

5

►113 So.

Šia milžiniška knygą parašė, bendradarbiaujant visai eilei
mokslininku, žinomasai visame pasaulyje
mokslininkas 1 >. 1\ Chantepie de la Saussave. Lietuviu kalbon vertė f. Laukis.
Šioje knygoje skaitytojas ra^ pilną apžvalgą vistt
ir

kviečiamas

lankyties kas dieu^
ir vakarais.
Adresas:

Halsted St.,

Chicago,

III.

DU-KART NEDELINIS LAIK-

RAŠTIS

seniausių amžių

Skaitydamas Tikėjimu Istoriją, suprasi, kaip

3252 So. Halsted St., CHICAGO, 1LL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

žmo-

laipsniškai tobulinosi savo tikejimiškose pažvalgose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikėjimų Istorija vra veidrodžiu, kuriame aišk'ai. kaip ant
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Negalima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti

gus

Eina jau 25 metai

Utarninkais ir
„

Adresuokit taip:

W. B. B0CZK0WSKI

lietuviškai

Mahanoy City,

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

Kaina tiktai $5.00.
mu

buti

Sulyginus

jojo svarba, kaina yra be galo

ir

Kiekvienas skaitantis
inteligentišku lietuviu

Šią knygą.

PRIIMA

pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos
3 procentą metams.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kiliems namus ir storus ant lengvų

CO.,

Pa.

Tel. YARDS 1532

išmokesčių.

Dr. J. KŪLIS

veikalo didu-

su

„

PERKA ir

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

LietuviG

ir
Gydytojas
Chirurgas
Halsttd St.,
Chicago, III.
Gydo visokias ligas moterių, vaikij ir

maža.

3259 So.

apšviestu ir norintis
privalo būtinai perskaityti

save

vyrų. Speciallškai gydo limpančias, užsisenejusias ir paslaptingas vyru ligas

Jei nori linksmai
liuoso hiko, tai

BIZNIERIAMS duoda

praleisti valandą

atlankyk naują

3138-42 S. Halsted St,

Reikalavimus Siųskite Antrašu:

d

vedinio
kančiai

GLSZEVVSKi,

3252 So. Halsted St.,

Chicago

nė

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

teatrą, kaip vidurmiestyje u:> 50c.
MILDOS teatras yra atidarytas kas vakaras nuo 7 valandos,
o subatomi ir nedėliorrri nuo 2
valandos po pietų,
Halsted karai atveža prie pat
Teatro duriy.

Pres.

CHICAGO, ILL.

rokundų biznyje. Jokis
bizni vesti.

savo

vagis,

nė

Lietuviai iš kitų miestų ir
kus. Rašykite adresu:

Cr?irstika antrliškoskalbo?ni-

nos

ir geriaurašomosios maši(t y p e w r i t e r s)

"N'ew

American"

už

$10.00.
Jeigu nori turėti drūtą. pigią ir gerą rašomąją mašiną, tai pirk
"Nevv American," o nesigailėsi.
"New American" rašo taip ęražiai,
kaip
mašina, pirkta už ;j>100.
Jos sistema taip paprasta, kad kiekvienas,
paf-męs ją į savo rankas, iš pirino sykio supranta, kaip su jaja rašyti.
mašinų ir
gų prialunciame uzuyką.
Agentams ir perkepčiams,

adresuokite

So.

Halsted

vą-Rusiją

ir visas da-

lis svieto ir

Kas atsitis iškirpę.s Šita apgarsinimai "Lietuvos" ir 81.00 per
money order, tai gaus visas 4
knygas 00c. pigiau.

PJBLISHING

CO.,

str.,

Chicago,

III,

mas.

teikiama; darbas kiekvienam žmogui;
ateikite pamatyti mus arba rašykitt
uždyką gaunamoms informacijoms.
BURKE BARBER
610 W. Madison s t.,

SCHOOL,

Chlcago,

DR. A. YUŠKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 SO. HALSTED SI

CHIGAGO. ILL.

25 ddyka!,s 14K Gold Filled Aukso Laikrodėlis $5.50

Laikrodis

Gvaranpločio.
t uotas laiko rodymas; kaip tikra
gegutė
(cookoo)
laikrodis. Tai gražus daiktas kiek-

vienai stubai,

ar-

dovana žaisluose. Kaina 90c.
(Money order arija krasos ženkleliai). Adresas:
ALCO CO.,
J 50 Nassau f t., New York

ba

.Tei nori savo namuose
linksmai praleisti laiką ir
žemiu
pamatyti
Bvetimų
miestus,
gražiausius dar
žus, sodus ir puikiausias
viso svieto vietas, iat nu-

sipirk

Naujas Savaitin s Laikraštis

Adresuokit taip:

"ATBITIN"
366 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
—

imrrmEjif
SPi-CTAT-ISKAS TSPARDAVJMAR 14 K. OOI.T> fillcd AT'KSO
stačiai pagal FABRIKOS KAINĄ, kad
ktiodaugiausiai jų
ta! KAS
D VU \R I'IRKS I'AS ^IlTS LA! K KO D f' I.[, tai augliau patalpintu- 25 LAIKRODĖLIŲ
daiktus kiekvienas apturės prie laikrodėlio \1SAI
puikius
DYKAI, kaip tai: importuotas atv.rn
laikrodėli" < MODELIS), Ilirmonika, Moteriškai
kuris aptaisytas su trimis kitais dalykais, Dubcltavas
Brasletas,
veidrodėlis,
su
i<
Lenciūgėlis
-,u
air l.i \ it -jiati'-H 1 aus, Rranzolcta vi laikrodėliu
Brcloktr, Kry(jaunuomenei), 32 Kalibro Revolveris (MODELIS), Plunksna I'ountain, Pypkė,
laraiščio Spilkutė. Saguriai dėl mankietų, marškinitj ir
Britva, Diržas, Kakkalnievių, Žiedas, Pejluka?.
Tnig!. k.- '•..i1 .ir t-kirį.-, t.» apgarsinimu ir prisiųi sykiu su
rankpinigiais 25t. {markėmis ar kvoterį), tam tuojaus išsiųsim laikrodėlį ir 23c.
laik-

isp^rd^U.

■

dovanų prie

t,

t

.t-..

it iltini, p<- sitikrinsit, jog tas laikrodėli?
i.Krai
14
ii K.
tv. (iiau
yra tikrai
COLD iilled,
U V AHAN T U QT A5 AfiT
niiea, GYARANTUOTAS
ANT 25 METŲ, SU
to
to-5 dovanos
dovano- yra kuogrriausios rųšies,
rųšieš, tai užmokėsit likusius S5.25.
25c. už
ui n*r«tin».it>»
$5.25, ir ,25c.
persiuntimą dovanų, jeigu gi
T dėl .t kii. j..* perkant
laikrodėli nuo mųs, ABSOLIUTIŠKAI NIEKU
kadangi musų
M K r r. ir jti laikrodėlis
bėgyje 20 metų pasigadintų, męs jj pataisysim, aiba ism'ainyšim ant kito VISAI
DYKAI,
iškalno

o

™

"uiu-

ųsti
T

J'K. t.\ I:
i. k,-

f;
nmr.

nori

NERIZIKL'OJAT.

joK Ml'Si;

t-.•• r<»-:i

C,KI'\

1

j.

KOMPANIJA YRA KRIKŠČIONIŠKA ir neturi nieko bendro

vv:;ka

ar

KRIKSCIONISKOS KOMPANIJOS,

su

firmomis

lalkrodžMai/'Jra

tiktai

nuo

Seniausios

...

90 WEST

BROADWAY, Dept

GVARAN-

IS KANADOS visi pinigai

apgavimomis.

moterišku laikrodėlį su dovanom stačiaipaga! FABRIKUS
PREKE, tegul ji perka
o
visados apturės tq. kas yra garsinta, Adresuokit:

NATIONAL COMMERCIAL
COMPANY,

GERI
GERIAUSIU
AI'SIU PAS
AL L\ JE
PASAULYJE
nepatiktu, mes su noru m-

116. NEW

YORK,

ir

geriausios

Ži

Phone

_ _

n"°

7

ik

{ki9vak' "'diliom patal

3261 "So. Halsted St.
Pri*šai A. Olievskio

N. Y.

DrovernOS2

DR. K. DRANGELIS
de*tistas
v>./A'SXVVYS
VALANDOSi-nuo 8 iki llrvtcnao 1

iutafl'

Chica»o(lll.
Bank*

store-

174

vi-

paveikslai) už pačią
pigiausiu kainąi—$3.20
Vieno Teleskopo kaina 75c., o 5 seriją $:'.4š5, bet perkant
sykiu.
parduodam viską už $3.20.
ą
Kataliogą Teleskopu, Stereoskopų ir visokiu knygų prisiunčiame
u/dyką.
Reikalaudami adresuokite kitaip:

"ATEITIS"

inkorpon ota ant $25,000. Dabar
". tikas užsirašyti "Ateiti". 'reikalaukit vieno numerio pažiurSjimui uždyką.

MKOIANIZV

mi

sokie

"Ateiti" Išleldinėją bendrovė,

K

Teleskopą

oskopais (5 serijos,

"Ateitis yra bepartyviškas laikraštis, tarnaujantis jaunimo
ir kulturoa reikalams. Talpina daugybe jvairiausių žinių. Didelio formato, 8 pu.il.
Kaina tik $1.50 metamu, o
v 85c. pueol metų.

——„i,

6 vakaro.

išrėžytas;

^'ity.

CORNER 18th STREET

III.

9 vakaro.

yra 7 coliu augščio ir 4% coliu

Tel. Canal. 2118

su-

EJanKą.

riešuto
apdirbišakutės bei

kaulą.

St,

BAR3ERYSTĖS,

gimai; expertai mokina; įrankiai

Ir mjsų

numeriai yra panašus
}
baltą

Męs

šitaip:

CH1CAGO, 1LL.

IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti

medžio

CHICAGO, ILL
MOKYKIS

reikalus per laiš-

europinio

3252 South Halsted

New York City

savo

laikrodis,

dailiai

A. OLSZEWSKIO
BANKA

P. Mikolai uis
Box62

Liliput

parduoda

Šifkortes

perkant kelias mašinas, duodam gerą

LIETUVA
3252

Pinigus į Lietu-

su

išmokiname šio lengvo, švaraus ir greitai išmokamo amato į kelias trumpas savaites; geriausi {ren-

✓

nuošimtį.
Reikalaudami

Persiunčia

paveikslais ^apdary ta).. 35c
ViioST.GO

oiį,

Kataliogą

rašomųjų
visokiu kny-

10c
Aritmetika molunimuisi rokun-

atlikti

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketveriais ir Subatomis nuo 8 ryto iki
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki
Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po
pietų.

Geriausiai, greičiausiai ir
pigiausiai

mokytojo

farmų gali šioje Bankoje

3252 So. Halsted St.,

—mm

ky tiebe mokytojo(apdaryta)$ 1 -00
Vaiku Draugas arba kaip mokyti* skaityti ir ra&yu bo
mokyto15c
jo
Naujas Budas mokytis rašyti ba

Pigiausios
sios

jie apmoka algas, bi-

A. OLSZEVVSKl BANK

PINIGAI

GERA PROGA!

kuriais tai čekiais

ugnis negali prieiti.

Atvažiavusius

Rašomos Mašinos.

su

Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas
biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa-

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai.
PARŠAM DO Bank ines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios

nesigailėsi

iietą.

Čekių knygeles,

las ir visokias kitas išmokestis.

Teatrą=Milda

A.

1893 metuose.

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

$2.50
pusei meti} $1.25

Prenumerata metams

šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje.

Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu

[steigta

Petnyčiomis

3252

So.

LIETUVA
Halsted str.,

PUBLISHING

CO.,

Chicago.

III

PILNAI DARBO VISIEMS.
Ar skaitei seniausiu ir rimtį
populiuKodėl osl nenaudingu, jeigu su mariškai-moksliškg. mėnesinj laikraštį
išmokti
žais iškaščiais gali
geri} ama"LAISVOJI MINTIS"
tą; kur tik tinka ten gali darbą tuLaisvoje Mintyje kas mūnesis telpa
rėti ir buti puta ant savęs ponu.
Išstraipsnių iš jvairių mokslu, politikos,
mokęs barzdaskutystės, busi liuosas religijos,
socioliogijds ir socialio klauvisoj pasaulyj.
Rašykite—o gausite simo sryčių.
visas smulkmenas dovanai.
NossoLaisvoji Mintis tarnauja Amerikos
koff'o Barber, Hairdressing ir Manilietuviams jau penkis metus.
curing Mokykla, 1202 Penn a ve., PittsLaisvoji Mintis yra labai didelio
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausi formato
magazinas ir trumpoje ateiPasiklausk žimokykla apielinkėje.
tyje mano dar padidėti.
nančių.
'•Lais. Min." kaina metams $2.00.
Pusei metų
*.
1.00.
Parduodama mūrinis namas prie
Pavienis numeris
20c.
Parnell av. ir 35-tos gat.. trimi aug
Siųsk liOc kad ir krasaženkli^ls, tuoj
štais ir užpakalyj medinis, abu labai i
gausi "Laisvosios Minties" vic uą nu$500 reikia {nešti, o likus: j
pigiai.
merj. Adresas:

lengvomis išlygomis. Atfcl'v)'reikia A. 01sze\vskio liunkon, 32o2
"LAISVOJI MINTIS"
:. Ihilsted str
2527 Calumet Ave.
Chicayo,

ruma
!.

III,

TELEPHONB DROVCR 7218

Rusiškas
Lietuvos RejetitališKas Biuras
GERIAUSIAI PADARO:
Kusi: kas Oovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, l.šran*
davojimo ar kitam pervedimo /ėmės ar ūkės Lietuvoje-Rusijoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon-Rusijon ir visokius kitus rrjentališkus raitus padaro gerai, greitai ir pigiai. Iškoiektuoja dalės, skolas ir pinigus,
paliktu:- Rusiškuose Bankuose.

Informaciją

suteikia

dykai.

informacijos ('hicagieėiai kreipkitės asabi:',kai,
kitu miestu raštu, adresuojant:
Dėlei

iš

o

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS
3252 So. Halsted St.

Chicago, 111.

N'uo 8 ryto iki r, vakaro, namiukais, Ketvergairs ir Hubatomis nuo X ryto iki !) vakaro.
Nedėliomi nito n ryto iki I po pietų.

Biuro
Valandos

Račiūno Nauju Paveikslu Serija

3364 S. Halsted S t.
(Kampas

Ethnoto ji ja uisiima aprašymu tautų r vit Jkių sęryiiaų tarpe žmonių, stov niių :.nt visokeriopo kilturos laipsnio. KthnOlogija yra tai
vienas i s jauniausių mokslų. Sutvėrimui to mokslo reikėjo suprasti
ir pažL.ti žmonių gyvenimą -nt viso žemės pavirsiančio jis ne visur
vienoks, noyisur ant žemės ti^ patjs žmonės gyvena,, tup1 tas ištirta
tik pabaigoj lX-'o šimtam čio. Visi žmonės vystomi ir kįl
lik ne visi
ystosi vienodu greitumu: vieni gaivalai nu prievarta stengiasi kitus
prie savo ryšio patraukti, kiti vėl stengiasi nuo to atsitolinti. Tą matome ir šiandien, susidedančioje iš nevienodų gaivaiu viešpatystėje:
valdanti tauta stengiasi pa.iniStus kitokios '.viimės gaivalus ne tik palaikyti po savo valdžia, bet nori juos, taip sakant, p .jirdytl savo tau-

M. J. DAMIJONAITIS
Chicago,

III.

Iliustruotos Kariškos Dainos
ir

Daugelis Kitokių Paveikslų.

Subatos

Laivų linijos

AMERICAN ir WHITE STAR

dabar

jau veža pasažierius ir i Rusiją. Šitų dviejų
kompanijų greiti laivai plaukia iš New Yorko j
I/verpoolį seredomis ir subc.tornis kas savaitė.
iš Gothcnbergo geiŠ Livcrpoolio į Gothenbei
:er.i"keliu i Stockholmą iš Stockholmo į Petrogradą.
KELIONE

NUO

PETROGRADĄ
Šitkorte

nuo

NEW

YORKO

IMA TIK 13

Į

DIENŲ.

Chicagos Į Petrogradą

3

kliasa

kaštuoja $75.70.

Dabar laikas

pirkti

kožnam vieEsant prastiems lai-

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

vakare, kovo

i išsiimti

tu

Sifkoiles ir pasportus

pagal naujausią madą
rausių materijų.

par-portus.

Bankoje

3252 S o. Halstcd S t.

Chicago.

Dabar Parduodam už
Pirmiaus Parsiduodavo

Pirmiaus Parsiduodavo

Pėtnyčioje, kovo 19 d. 1915
Du

perstatymai:

Hara

2:15 vai. po

Theatre,

Visokiu Spalvų

Shenandoah,

Geriausia dovana draugams Lietuvoje
'*>
yra lietuvių katalikų
ę
savaitinis laikraštis

užpuolime

«•; ii
irk'lar.ia.ii

ne-u!yKinr.;;ta^ kraujo. k;.ulo ir inf-ij fjamintnja'. voi!;la teveik luoja-ii, pa•
suteikdamas >vei!,-^ gyvybę, mušanėig
!; ri.i>ta kuno gelnv
kiekvieną
orvam
Tvlefonuokit"-: Calmint it'il :i;i--tuojaus—turėkite keisi priltfr
j i, n-.is Aigdicn. S>-rvtėk i lės
Rašykite mums dilei
(Imittcffc).
k:i.{,<!Ci
l'liyskians of thc VVi
Vc A Vi. Y VAI.r M AKRO W iJHPT., CI1ICAG >.

InhHH'Ūtojiffl^

2302 S. l.eavit! S'.

Kampas

CHiCACO.

Proga

visiems

gauti gerus aprėdalus
kol

(.l7*»»iw* ilriaptiilui.) X CUICACO, UL

System

altas ir nemalonus

oras

nesugaišina

telefono keliones.
yra faktorius

vertelgystės
susinešime, arba visuomeniškoj svarboj
reikalingas greitas ypatiškas susinėsimas
vartok Bell linijas.

namų.

dienoj

kiekvieną vietą,

smagaus ofno arba

Atsakantis kelias

neatsakančioj

yra

Telefono Kelias

Chicago Telephone Company
Bell

Chicago,

III

Telephone Building
Otrda! 100

Lietuvišku Knygų Krautuvė,
Mylėtojai geri} kningą, norinti
išlavinti savo
protą ir išsimokinti
anglišką kalbą, kviečiami pirktie
Knygas iš mano krautuvės. Čia
gaunama visokios lietuviškos

knygos, taipgi angliškos ir lenkiškos ant uisakymo. Scenos
mylėtoją rateliai imdami kompletus,
s. v.

griūna papiginta kaina. Krauadara kas vakaras.

Adr?.^

M. J DAMIJONAITIS
901 West 33-rd 51.,
CHICAGO, ILL.

10

METŲ
Lietuva

ICaip
LIGONIO

Atgavo Spaudą

ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPR1GULI PRIE

Visi

S, L* &a

kiekvienos

da

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 i savaitę pašalpos ligoje.
Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
lietuviai

A. B. STRIMAITIS,
307 \V. 30th St.,

žinoti, koKią
luri spau-

privalo

milžinišką svarbą
riškam

tautos

tariame

perskaityti

geidžią

ir

naudingą knygą

Kultura ir

Spauda.
perskai-

verta

tyti visiems laikraščiu skaikorespondentams
tytojams,
ir io-metinio jubilėjaus atgavimo spaudos rengėjams.
Knygos didumas 153 pusla-

už

Kaina

piai.
Imant

tik

45

pigiau.

pinigus:

Lietuva

Publishing Co.

2252 SOUTII HALSTED

Co.
111.

NEW CITY SAVINGS BANK

So. Halsted Furniture House

Vienas

Mciv Iter/Sctioii
l/jį HH 4 ^TT^m
O H Co© k- stove

■MgmiHI ;n

Mokiname

geresnį virimą už mažesnį kaštą-ir v5si;i, švarią virtuvg. 1,2, 8 ir 4 degė j ij didumuose su kab nuliniu viršum, nuleidžiamomis lentynomis, rankenomis rankšluostinius ir u.

Visose

rasite

pasirinkipigiausių iki vidutinės rųšies tavorų.
Mus patarnavimas greitas ir mandagu?.
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaitiniais bei mėnesiniais išmokėjimais.
Krautuve atidaryta vakarais:

PanedėliaJs,

dalyse

Angliškai

Amerikos ir Kanados

STANDARD OIL COMPANY
(AN INDIANA CORPORATION)

Ame?io8Jt Schooi o* Langiuos

Perfection Aliejus Duoda Geriausias Pasekmes.

CHICAGO, ILL.
Clticago, III.

174) W. 471h Sfreet,

AR

JŲS

NORITE LAIMES

IR LINKSMYBES—IR

JUOKŲ

GOc

SAVO NAMUOSE

SUPREME FONOGRAFAS YRA
IDEALAS ŠVENTOMS DIENOMS
Puikus

Styliuje
kėjimo Plianą!

ir

Ryšyje,

už.

Prieinamą Kaiin, p.i:ra!

mus u

Lengvą

Savaitėje!

Išmo-

Uidžiauuis Sandėlis Rekordu.
u;.CAM'.!»iNiMA3
YAIIAVH't »TAS

UIOYKA

ir Suimtoms.

Pailiirykiio

South Halsted Furniture House

t'ftiv

DAINŲ
BANDYMAS

Sa\o Namus

Luimin

Kalal.ogo 1/
J lasyki to Dah:ir!

Reikalaukite

dyka Šiądien.

700

EiiTrib.urbc Jos.

Chicago.

se-

Vieninteli" mokykla, kurioj kiekvienas rali Išmokti Angliškų kalbą, labai trumpame laike.!io* mokyklos naujausia ir tobuliniciauMn metodą. M ikiname per laiškus, visose Šalyse, ui labai maf.a atlyginimą: teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeijru nori išin kti creitai Anjriu kalba, cU-ik ar
rašyk platesnių žinių.

visokių naminių

kainomis.

Valandos:

reūoiuis, ketveriais 'r etibaiomis nu.'
8 ryto iki 9 vakaro; nedėllouiis, tirnrnirkais ir pe.'uyčiomis nuo ;> ;>u> i"J
6 vakaro.

reiškia

mą nuo

Teleplione Drover
3224 So. Halsted St.

skryneles (boy«s) po $2.50 JMet-ma
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus
j visas svieto dalis.

keturi—augšta liepsna arba /oaia— lėta
.loUiij anglių, suodžių ar pel-nu

Bankos

pini-

rakandų didžiausiame
pasirinkime ir dabar
parduodame labai nu-

Utiirnfnknis, Ketvcrgnis

arba

Ulba smarki ugnis,

gais gauname geresnius
tavorus ir pigiau negu
kili pirkdami ant kredito, užtai męs ir pigiau
parduodame už kitus.

mus

degėjas

Ciuca^o.
pres.

Priima bankr.n pinigus it moka "7c.
Už sudėtus pinigus musy banknj duodame čekiu knygutę. iš kurios paraSyti Čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Real Kstate. Perka ir parduoda namus ir lotus, lšuamdo bankines

TAUPUMAS VIRTUVEJE

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandu
(Furniture) Krautuvė Chicapje.

mažintomis

STRESI,

CHICAGO, ilLINOIS

4001 So. Ashland a ve.,
A. J. BIERZYNSKI,

Turime

centai.

didesni skaitliu,—dar

Adresuokit, kartu pridusdami ir

Utarninke, Ketverge, Subatoj,
Nędėliomis ligi pietų.

Chicago,

kultū-

Todėl palabai žin-

gyvenime.

Šitą knygcl?

S.LA. Sekr.
New York City.

Storas Atdaras Vakarais

Pas

^veik

savo

3249 So. IV'organ St.,

yra geras

Pirkdami grynais

neapl^idžiant

III.

TANANEVIČIA,

flmiS~K>iiiįa» 31 ir So. Halsfed »}.

gal.

Jųs galite dasiekt

J. M.

adresuokite:

DBNTJSTAS

ILL.

distancija

Rašydami

$1.25

Dr.O.C.HEINE

Bell

Kur

į 15, J5 ar 50 metij. Toks
atsitikimas.
metai tuo vra
žvmųs kad
didžiausias lietuviu laikraštis "Katalikas susilaukė 15-o- melų
jubiliejaus ir
išleidę graži] jubiliejinį numerj pilna
paveikslų ir kitokii.i raštų.
Amžinos
svarbos ;itaine numeryje vra anUictn
j
klausima: "Kas šiądien butų svarbiau'
siai lietuvių kultūros pakėlimui \me.
rikoje5
£it.l jubiliejini "Kataliko" numerį
kiekvienas puvalo įsigyti atminiiai.
tV
10c bus jnisiųstas kiekvienam.
K?ikalaukite tuojaus, kol neišsibaigę.

Tclophono Orovor 6114

3224=26 So. Halsted St.

1

Clilcago,

2302 S. Leavitt Sf. ChiC2go

vieną syki
tai rcta«
ir šie

DRAUGAS PUB. CO.
1800 VV. 4'ith St.,

Kontraktorius ir
Namu Statėjas.

^'^ikra.šciui susilaukti jubiliejaus ir
išleisti jubiliejaus numerį galima tik

Užsieniuose metams $3, pusei metu $1.60

$2.50 *2.00 *1 50

3246-3248 So. Halsted St.

4C52

23-cios

J. G, Mezlaiszkis

..

■

Visi

$1.75

Bridgeport Clothing
Dr. fl. K. RntkaiisKas

Te!. Cartal 5395

Pa.

JUBILIEJAUS NUMERIS

draugas, kaip lietuviams darbininkams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.
Rusy ccnzura oraugą" į Lietuvą Inleldžia
"DRAUGAS'' atsieina met. $2, pusei m. $TT~

$10.00

mažą kainą. Pasiskubykit
pasirinkimas.

Canal

YanlsiJi»J

Gcueralis

$15.00 $13.50 $12.00

Dabar Parduodam

T e!.

\n\-

m.

ir 8:15 vai. vckare

iš ge-

Vyriški Marškiniai
tylimas yra

'lelerhone

$13.50

Dabar Parduodam

-au

<>t

15 kitą miestą atsišaukusiems,'
pasiunčiu katalogą dykai.

Naujausios Mados $:>.()0 $2.50 $2.00

pari'piiia

mo

\
nkoje, V;da /isokiaa bylai, cinliilcaiir cfi»
miailiškas visuos* teismuos : įsai-o»el«

tuve

Vyriškos Skrybėlės

V

pietų

frunklirt I17i

Littuvįscdvokatas, baiįjęjteni.j

6yv. 3-12 S. Halsted St., arti JkHJ

Pa.

$20.00 $18.00 $16.50

Dabar Parduodam

SVEIKATOS PASIEKIMAS
živ.rtltfms, kurie, k u omu ra n Ha, kad jtjjtj
j.aClo* gainto-- didj Atitaisantį, toniką.

I clf Į hono

I

$17.50

Dabar Parduodam

'•

m.

Medėlios vakare, kovo U d.

Lietuvių Bažnyčioje, Hazleton,

& Counselor at La*

Pirmiaus Parsiduodavo $30.00 $27.00 $25.00

galima gauti

A. 01szewskio

13 d. I9I5

0VERKAUTAI IR SIUTAI
Padirbti

Valiuojanti Rusijcn

Allorney

30 N. LaSalle Sl„ Cor. Was.ii.i^3,i 3t.
Siock Exchan»e Bidg., Roo.ns 1107-11H

Auditorium, Scranton Providence), Pa.

'DRAUGAS" paduoda žinių iš viso
pasaulio, nušviečia Amerikos lietuvių gyvenimą, suteikia daug skaitymo iš visuomenės,
politikos, literatūros, gyvenimo, ir yra geriausias

Išpardavimas

F. P. BRADCH'JLIS

ATSIBUS ŠIOSE VIETOSE:

"DRAUGAS"

Dabar Galima Važuoti j Rusiją

31 tos'

Chicago, Ui.

Ethnologij apklaus sak' nt, užs'.i .ia aprašymu, išdalinimu į naturales grupas gyvenančių kur nors ant plataus žemes paviršio žmonių
ne tik dabar, 1 et nuo didelių
atradimų, kada likos pažinti ir gyveiTtojai pirma europiečiams visai nežinomų žemės ūalių.
Pažinimas žmorJų viso ciu tautų, „ų rasių ir pobu(*'ių yra labai
naudingas ir žingeidus kievienam civilizuotam žmogui: nepažjstant
elhnoTogijos, negalima savęs slcaity11 apšviest žmogumi.
Ethnologija arbr, mokslas apie žemes tautas. Pagal Dr-ą M.
ilaberlancHų ir Letourneau, sutaisyta L. šerno. Knyga didelės vertės
su daugeliu paveikslų
{vairių rasių žmonių typų. Spauda graži ir
aiški, puslapių GG7,
kaina
.'
$2.00
Su gižiais audirno ap 'arais
$2.50
Norėdami gauti šitų knygą, kieipkitės šuo.ni adresu:

901 West 33rd čtree

0. Jomkiant

Iš

imimo priguli prie kokio nors sąryšio
Kiekvienas žmogus nuo \
atskiru atmenu. Toki surysią! arba (Irau.,.'jos, žmonių: paprastoj kalbcj
vadinamu taut mis.

tystės jūrėse.

Visokiuose rcikaiuosc

Geriausia Akušerka

Adresas: Dept. L-2

SUPREME MUSIC CO,

196 H. H< uston Ave., Nesv York C t»', N. N

