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SVEIKI VISI SULAUKĘ VELYKŲ!
ir

Savo

Skaitytojams, Draugams

Rėmėjams

Linkime

Laimingų

"IJeluvos"

Ant vakarinio kares lauko niesvarbaus neatsitiko, priešai,
kaip ir pirma, varžosi vien savo
prabilt dalis, kartais viena, *.ai
vėl ki'a pusf: painia porą šimtu
metrų priešų grabiu,- o kita stennužudytas vėl atgauti. Mūko

ir Linksmu

Redakcija, Administracija

taist*. priskyrė prie savųjų povandeninių laivu.
Alzatijoj smarkus mūšiai eina
prie Aekerkopf. Prancūziški or
laivininkai išnaikino geležinkelio
-toli tvirtovėj Met/. ir orlaiuų

riuom. turės

K a i [» rodosi, abidvi pu-ės pakiečių atėmė ,}oo metrų jų grabių ir atmušė jų du užpuolimu vasaryj rengiasi perkelti kari; iš
mėginant atgauti nužudytą gra- graliių j atvirą lauką, todėl dru1 ę, bet atgavo jie visgi jos dali. tina, kaip gali, savo kariumenes.
l'rie Les Ksparages francuzai už- Laukuose, žinoma, karė eis greiėmė [5 metrų vokiečių grabiu. čiau prie išrišimo, greičiau viena,
l'Vancu/ai sudrutino savo pozi- .'it kita pusė paims viršų aut sa-

priešu.
Kaip pranešama

iš

prieš

ij

Londono,

tų: bet, kol nežinia,
tvirtesnė,

kištis

gerai,

nes

žada dar

gali,

jų kareivių

eilės

mū-

pasku- reivių

tiniuose mušiuosė labai tapo išretintos.
1
Talkininku otiaivininkai mėtė
bombas į tvirtovę Strassbtirg ir

pasiųsti,

to

milioną
tas

v:-kiečių

nomis iš
ar

Petrogradas.

Rusų

rytų ir šiaurių--upie O
j u buvo išviso skaintanteriją ir kavaleriją su

8 ti'kst.

oficiali s tant

pranešimas paaiškina, kodėl ru- <> ar 8 senomis kanuolėmis.
"Nedidelės vokiečiu landštur
sai, užėirusie Klaipėdą, turėjo iš
jos pasitraukti atgal. Pasirod.o, 1110 jiegos pasitraukė prieš rusus
kad didele vokiečių eskadra pra- iki Klaipėdos, o paskui iš Klaidėjo miestą bombarduoti iš jūrių pėdos persikėlė skersai įlanką ant
ir rusai, žinoma, negalėjo to iš- kito kranto. Pirmyn einanti ru-

budu
o

parū-

ba:"

VELYKOS.

gali savo kaji negarsiu.:

Jeigu nereiktų giirtis prieš Pusiją, ji ten galėtų tiek jau, gVt
net daugiau savo kareivių pasiųsti, bet jai reikia pusę savo
pajiegų prieš Rusiją statyt

Atsibudo gamta po ilgojo
Ir žiuri—saulutė augštai;

miego

Nusiklojo šiltįjj patalą sniego,
Xes saulė jai liepė rimtai,
Ir tuoj prausias: vanduo- snovcna čiurliais!
Nusipraususi, rėdos rūbais žaliais...
Kam puošias gražioji? ko-Taukia?

bet

"Velykos!"—atsakymas plaukia,
Išreikštas garsais įvairiais...
M. Vaitkus

skam- sai

ir iš 28 torpedinių laivų.
Kovo 23 d. jie plaukiojo netoli
nuo Kuršės pakraščio ir bombardavo Palangą bei kitus kaimus
toj apielinkėj. Apie 6 vai. vakare laivynas prasišalino.

>

Velykos! Velykos!...
jusų nelaukė,
Kaip vaikas margai išrašyti) kiaušinio!
Taip jusų šį metu eilė nusitraukė.
Norėjot atvykti bc rubo žieminio.
Bet štai ir sulaukėm! Giesmė velykinė
Išbėgo į tolimą dangti saunai;
Užkaito iš džiaugsmo atšalus krūtinė,
Ir laimės ilgėjos nubudę sapnai.
Kas-

nuo-j

šiaip

duolių

tiška

"'JeĮZ

Pranešimas

sudegino daug namų ir kluonų kaimuose Nimmersatt ir Xau"Klaipėdą, vokiečių uostą prie galiuose. Išviso jie pakenkė apie
Baltiko jūrių, rusai apleido. Męs penkiolikai kainui.
apleidome miestą todėl, kad mus "Kovo 18 d. vakare ru-ai inėjo
u/atakavo vokiški kariški lai- i Klaipėdą.
"Kovo jo d. tik rusų patroHai
vai sykiu su vokiečių kariumeveikiančia ant sausžemio. liko ant gatvių, o didesnė jų dar.c,
Po to, kaip rusai apleido miestą, lis apleido miestą. P>et ant rytovokiečių laivynas bombardavo ru- jau-; stiprios rusų jiegos vėl inėjo
Į Klaipėdą iš šiaurių pusės. Jie
sų pakraščio miestus.
"Šitas vokiečių laivynas susi- susitiko sn stipria vokicių jūga
dėjo iš 7 mūšio laivų ir skrai- i pietus nuo miesto, kur vokiečiui
laikyti.

talkininkų

nuosavybė. Vokiški orlai- Apie nepasisekimus prie Klaipė\ ininkai, atlygindami franeuzams, dos rusai
tyli, vokiečiai gi giriamėtė bombas j miestą falais, bet si. buk iš ten rusus ne tik išvijo,
no
su
didesnėmis pasekmėmis het rusų pusėj užėmė Kretingą
]>elgiški orlaivininkai bombarda-1 ir Palangą. Rusai garsina, jog
vo
vokiškų orlaivių stotį prie nuo Tauragės ir nuo šiaurių rusai veržiasi į Prusus, o vokiečiai
Ghisteiles, Belgijoj, ir daug
stoliu pridirbo.
Kalbama, buk kalba apie išvijimą rusų per rutapo ir keli orlaiviai išnaikini?. bežių ir prie Lauksargių, o mūKadangi vokiški povandeniniai šiai eina dar tarp Tauragės ir
torpediniai laivai dikčiai blogo] Jurbarko. Taigi, čia žinios vieAnglijai pridirbo, nuo jų datų na kitai prieštarauja, bet gal but,
ken ia Anglijo prekių laivai, ta» kad v .kiečiai paduoda naujaudabar mėginama vokiškus laivus sius atsitikimus, o rusų raportai
gaudyti, kaip žuvis, tinklai*. kalba apie senesnius atsitikimus,
Apsaugojimui upių Įtakų ir por- kada rusai prie Lauksargių ištą Anglijos ir Prancūzijos pa tikro Į Prusus buvo įsiveržę. Sukrauti sc i>t;t>.a dratiniai tinklai,J lyg vokiečių raporto: rusų pirmyn
i kuriuos pjki'uva norinti j por-j žengimai prie Augustavo, Suvaltą prisigriebti vokiški povandeni kų ir Mariampcriės tapo atgal
niai laivai. Tokiu budu jau tapt) atmušti.
Tvirtovę Osouiec vokiečiai
vokiški
vis bombarduoja, bet
keli
dar
pigauti
povandeniniai laivai.
kur
kas
silpniau negu pirmiau.
Pagavo vieną t<>kj
dideli vokišką naujausio typo
Reikia todėl manyti, kad dalj
po-j
vandeninį laivą, o jame rado 30 ne- j bent sunkių kanuolių kitur paNeva už išnaikinimą
gyvų vokiečių ir keturis škotus. snjsta.
žvejus Matyt vokiečiai škotus, Klaipėdos, nors ten buvę sociajūrėse pagavo. Tą vokiška lai-, li-tiško laikraščio Vorvvaerts ko\
pagavo netoli Firth oi Forth. respondentai užtikrina, kad tas

Konstantinopolio.

peitos užpuolimą:
"Kovo 18 d. rusai prisiartino
prie Klaipėdos keli.mIs kolium-

Iš Kares Lauko.

laikomose virtoAnt rytinio kares lauko nese,
luprantama, kad kelios
i-toėstos bombos nedaug gali trūksta
svarbesnių atsitikimų,
nuostoliu padaryti; nuo jų, pa- nors iš ten ateinančios žinios, suprastai daugiau nukenčia nedaly- lyg šaltinio, iš kurio paeina, yra
vaujanti karėj žmonės ir priva- viena kitai prieštaraujančios.
kitose

garija gali užatakuoti ir užgriebti Adrianopolį.
Turku armija
prie Lule Burgąs yra po vokišku aficierų vadovyste. Ten taipgi nusiųsta sunkią artileriją ii

savo Įsikišimu Italijai tai
priešui už šituos nu st Tus."
pusei suteiktų persvarą, kurioj ji
Vokiečių kariškas ofisas padastotų.
vė sekantį paaiškinimą
apie K lai-

vakarinio karės lauko talki-

reivius siunčia pasilsėti,
Anglija
į
Kiek prieš
šius stumia vis šviežius karei- pinti.
vius; vokiečiai taip daryti nc pajiegas Vokietija
o

nes

Tokiu

nuo

kad iiul.-

kuri pusė nokite-—sakė
Princas—ka i nu s
pavojinga, uesugrjžšime alga!, neatkeršiuę

yra

nors

jos kolionijų regimentai, kugalės išlaikyti

irąncuzai
jie pailsusiu- ka- ninkų kareivių yra 5.300,000,

mušiuose,

niuose
k< .si

Iri- ant

bijosi,

besnių atsitikimų ant karts lau- veržima. Savo prakalboj jis paki;. Jeigu talkininkai kur nors sak?, Vad jis praneš apie šituos
gerai vokiečius suplūktų, tai, ži Inuotoliu®, rusų
padarytus, kiinoma, Italija tuoj karėn j>ikiš- ;.eriui ir
geu. 1 lindenburgui. "Ži-

turėjo 200,000 karc'vnj, 500,000 atsargos paskutinio pakiek daugiau. Sa- saukimo. Anglų ant mūšio laubuvo
francu/ų
iki žadėvo ataktw.se vokiečiai nužudė la- ko yra 500,000 (taigi,
dar
j
užtoli), jau primilionų
tų
itai daug kareivių. Francu/ai
Belgų
kas"- 1 r ,cxx) užmuštų vokiečių, rengtų kareivių 500,000.
mūšiuose
su
50,-kaitant
yra
dalyvaujančių
bet kaip manoma,
žeistas ir nelaisvėn paimtus, vo- goo. Franeuzų kariumetię sudrutina

nes

Italija vis mobilizuoja savo kaBerlinas.
Kaizerio
sunus,
riumenc, arklius perka Amerikoj, Princas Joachim, atlankė Klaibet ministerių taryba nutarė dar
pėdą, kur jis apžiurėjo nuostokarėn nesikišti, bet palaukti svarlius, padarytus laike rusų įsi-

vokiečiai

fraticuzų ]»er pusę mažesni. rie vasaros laike
Vokiečių kareiviai pailsę nuolati- F.uropns klimatą.

Migi. myliose j piet-ryčius

Adrianop. »lio,

sumušta.

daugiau

o

Atėnai. Turkai pradėjo fortifikuoti miestą Lule Burgąs,
45

tvirtovės, kalba ten, buk
Paryžius.
i'.lvg oiieialio i'i'Mifortų kanuolės vėl nuvijo t ;lki- euzų pranešimo, belgu irmija paninkų laivus.
darė progresą, pasistumdamn.
pirRusai praneša apie turkų neĮ myn ant dešiniojo kranto upės
pasisekimu- Kaukazu apskrity], Yser. Vokiečių atakai
Į šiaukur jų kariumeiu- tapo visiškai rius nuo Arras
tapo atmušti.

15 d. talkininkai
smarkus mūšiai. Čia franeuzai, pradės priešakiu žengimą ant vinors
palengva, bet žengia vis -os linijos, kad išvijus vokiečius
toliau, stumdami vokiečius j ry- iš Belgijos, Prancūzijos, AlzatiVeik kas dieną veržia po jos ir Lotaringijos, kurią frantu-.
Visa talkikelias dešimtis metrų vokiečių euzai nori atgauti.
ninku
vakarinio
mūant
armija
grabiu. Prie grabiu veržimo voo
šio
lauko
ja
pasiliko nelytėta,
kiečiai vartoja naują, tikrai barbarišką ginklą: jie mėto j fraiv udrutjs 2 milionai naujų irancux iš k 11 ir angliškų kareiviu.
Daeuzų grabes dūdeles su degančiai-. skystimais, bet ir tas ne- bar ant mūšio lauko yra nuišiuoAbidvi pusės j se dalyvaujančiu franeuzų kareidaug gelbsti.
Champagnę distrikcą suttaukė vių j.500,000 jau prirengtų traukkareivių. Iki šiol čia li j mūšius 1,250,000 kareivių,

kiečiu nuostoliai buvo apie 50,000,

Spaustuve.

nei;::

balandžio

nuo

susiremti

išplaukęs turkų laivynas. Talkininkų laivynas apšaudo Azijatiškas Turkijos pakrantes. Dardanelių siauruma jnu išvalyta nuo
minų,
Konstantinopoli, j laukia jau
talkininkų atėjimo; mieste išlipinėta atsišaukimai kviečianti gyventojus užsilaikyti ramiai. Bet
Berlinas užgina žinioms apie talkininkų pasisekimus prie Darda-

tie už kelis šimtus uretrų gra- ir ('< tnhres vokiečiai atmuv/. Už
biu, suprantama; aut karės bė- j tai franeuzai atmušė vokiečiu
į užpuolimus Mozelle paupiuose,
gio įtekmės turėti negali.
n
c
t
ra
u
taipgi prie Bois de Conscience,
741
apieraporto,
Sulvg
linkėse Marcheville, jie nuo vo- Fsparges ir Pretre.

vo

ir

kų viens kitam neužsitikėjimo i: miesto ligonbučiai buvo
prigrūsti
jų su pjudymu i.
apsirgusiais nuo bado žmonėmis.
Talkininkų laivynai Dardan.lių \ i^i arkliai jau buvo užmušti ir
jūrių siaurumoj tapo sudrutinti ir suvalgyti. Užmušta net ir tvirvėl pradėjo bombarduoti tvirt
tovės komendanto arkliai.
Pavės fortus, o nuo šiaurių, j Bo.s- skutinės
avižos tapo sumaltos
i« »ro
jūrių siaurumų verži v i ru- ir miltai su arkliena tapo išdalinsų Juodųjų jūrių laivynas, si* ku- ta ! adau jautiems kareiviams.

stovyklą Frescati. Prancūzų užgiami
mūšiai
bet
puolimus prie tvirtovės Yerdun
šių, rods netrūksta,

cijas ant kalvų Hartmanus \\ eilerkopf.
C'liampagne clistrikte eina vis

Velykų.

rarsi. i rusus u/.atakavo ir iš variiš miesto."

juos

Ine

si to

pranešimo

oticiauško

vokiečių

lierlino laikrašti- Lo-

ikai Anzeiger prideda pastabą, kad
! tik rusų užpuolimas buvo
padamiesrytas išimtinai su plėšimo mie"Suvalkų gubernijoj, tarp
tų Kalvarijos ir Suvalkų męs u/.- riu. Po to jis šiaip sako:

griebėm vokišką konvojų ir pačto vagoną, prikrautą laiškais."

"Kadangi tas reikalavo atkeršinimo* tai kariška kontribucija

Petrogradas. OTiei.Ji-k, r v
šu
pranešime sakom?., kati

po

(priverstina moke?tis/ tuojau.-

J. Maironis

kiečiai

va-

padiditn.i Suvalkų

ta-

miestui iki

vo- 100,000 markių 150,000 rubliu), o
visas, išskyrus 10 žymiu Suvalkų gyventoju taGardi .o
sunkias ka-uio- po paimti u/statau.
miestas
bombarduoOso\vieco tvirtovės.
taipgi tapo
liūs ir kitaip u:
tas orlaiviais,

prašalino
baterijas, savo

50,000 rubl. ir miestą iš- myn, o perėjime Tucholka jie stengiasi rusų Yengrijon neleisti,
Iš orlaivių mėtė bom- vien atmuša austru užpuolimus Sulyg Petrogrado žinių,
aus*.rai,Į 1« s nuo
bas į Lomžą ir Gardiną, nors Sulyg rusu pranešimu, jie ant nuo atidavimo rusams tvirtovės! r/
miestai tie atviri, j kokius bom- visos linijos Karpatų kalnuose Przemysl žudo, vidutiniokai, kas
Rusu
Petrogradas.
arrnijo-. tai atkeršyta."
muša austrus; austru gi rapor- dieną po 3,000 savo kareiviu. Su- laikraštis '"Yiestnik Arini i"
bų mėtyti 'negalima.
pratai užtikrina, kad rusų pirmyn lyg tu parių"
žinių, nuo kares pra- neša kad nuo sausio 21 d. Tiflisas. žinios, ateinančios iš
Rusai, apvaldė tvirčiausią šiauvisur tapo sulaikytas, džius austrai nužudė jau puse- s\- iki šiam laikui rusai išviso paėmė Persijos,
I rumiali di»trikto,
riuose austrų tvirtovę Przemysl, žengimas
o Bukovinoj buk
vo kariumenės, o nieko
tapo
baisias skerdynes
išvyti
ir
jie
vo- praneša
nelaisvėn
nepelnė,
apie
austrų
230,000
didesnę dalį savo kariumenčs paPrut Į Bessarabiją. Bet žudo vis'daugiau savo teritorijos, kiečiu
c ančių krikščionių.
Sutonais
per
upę
oficiaSulyg
Galicijoj.
siuntė j Karpatų kalnus apvališ Rumanijos ateina visai priešin- kuri tenka rusams.
sausio 2\ d. lyg šių žinių: apie 20,000 krikžinių:
prieš
liškų
vedančius
Vcngridyti perėjimus,
gos žinios; sulyp tų žinių: mūbuvo
nustoję ščionių '/u\'o. apie 12,000 išbėIš P)erlino pranešama, buk Ru-, austro-vokiečiai
jon ir apvaldė Dukla perėjimą, šiai
Maeina
i Kaukazo kalnus ir apie
smarkus
Bukovinoj
kuriame ir pirma buvo kruvini
sija užmezgė su Austrija tary- daugiau negu 600,000 belaisvių. giojo
liala klonyj. Bukovinos gyvenViena
17,000 gresia pavoju.-.
Fer tą perėjimą rusai
mūšiai.
bas ir nori su ja susitaikyti; tadėl maisto stokos, buk užl"rukad
mieste
žinia
tojai,
Vienna.
Vienuos
praneša,
laikraštyj
veržiasi Vengrijon ir nori apvalriamasi buk ir su Vokietija, ir j
silaiko
neramiai
suir
miali
Presse
Į
rengiasi
Freie
Neue
kareivių
70
♦urkiškų
i:jo
aprašinėjama
dyti Bartfeld ir Svietnik, kur
kilti.
rusai buk caras nori taiką padaryti bc
ir
tenai
kalnuose
Amerikos
kuriuos
Karpatų
misijų
pakorė
iicišpasakytus vargus,
susibėga geležinkeliai vedanti į
Bet toki
Prie Plectvvood tapo paskandin- miestas neišnaikintas, vokiečiai Vengrijos sostinę Pesztą. Rusai suvisu išnaikino 3 austrų kirn- talkininkų pritarimo.
turėjo iškęsti Przemyslio garni- grekit vyskup.*] Mar Fdia >ykiu
Austrai ga- paskalai, turbut, vokiečių tyčia i zonas pirm savo pardavimo. -u keturiais greki^kai* kunigais.
tas vokiškas povandeninis 1 ii\;is ant miesto Lodz uždėjo kontri- stengiasi apvaldyti ir perėjimą menės batalijonus.
U-ji. Jį anglai išgriebė ir, pa- buciją 500,000 rubl., o ant Su- Uzsok; jame rusai žengia pir- vo pastiprinimą nuo vokiečių ir leidžiami pasėjimui tarp taikiniu- Laike paskutinių keliu -avaičių Mahometonai kuriai sunaAino

valkų

degino.

j

j

Rusu
karimnenė,
apie 103 kaimus, apgyventus a-i-| Berlinas.
išskersta'
traukianti
nuo Tauragės it Jurkur
rijonti krikščionių,
barko liukui Tilžės, f'rusu Liepaikus, moteris ir vyrus.

reikalaujantiems belgams
milionų doiiarių.

me

eėdyti.

dą ir sumušu-ios d v. pu'.ku stoLondonas. ( Uiciališkai \ ra nes vinčiu ten vokiečiu, -u stelėj o tik
iš 4,o(X) karei', i'.j, d'. ksuč dalis
ta, kad vokiškas povandeninis
kuriu
»rtalispriklaus.* pri% t
laivas "l'-2u" tapo nuskandintas
j-ykiu

su

visais

savo

jį Vokietijoj,

armijos (op-V /r*učų ».
Suvalkų guberni:": mūšiai pe-

pakraščiuose. "t
b 11 v
nepaprastai
•buvo vienas iš didžiausių ir gre! reitą subatą
ir abidvi pusė? iš eilės
laismarkus,
čiau-ių vokiškų povandeninių
tai gynėsi, tai užpuldinėjo.
vų.
Viglij o-

iš

studen-

aukštesnių mokyklų, kariumenėj tarnauja 49,720. Iš tų ka
riumetiėj tarnaujančių žuvo jai* |
1,081.
|

>

"AŠ

pėdos.

tik-ką sugrįžau
Nei vieno

iš

namo

Klaimieste

Nebuvo taipgi
gaisro, tik keletas

nėra sunaikinto.

inic^'e jokio
sankrovų v ra išplėštų."
Tas parodo, kad vokiečių pirnie.-n~-' žinios buvo pramanyt
ir kad jieškota tik priekabų, idant
užkrauti Suvalkams ir l.odžiui
milžiniškas pinigines bausmes.
Tokias bausmeti tikru

galima pavuuin

lupimu.

Haaga. Hollandijoj.

Kaizeris

nierių

aticierus,

voje.

Jiems prisakyta

landžio

i^»

esančius

paminklas rusų sulaikytojui
generolui I lindenburg.

tas

tar-

inži-

re/.er-

dienų.

Privatiškos žinios
nors

Italija

vra

kiirėn. bet l)tik
pirm balandžio

praneša, kad
pasiryžusi stoti
tas neatsitiksiąs
pabaigos.

Petrogradas. Kovo 29 d. išleista oficialis rusu pranešimas, kuriame aiškinama apie paskutinių

dienų nuotikius Suvalkų guberpranešimą apie nijoj. Pranešime šiaip sakoma:
tai, ką jis mano apie dabartinę
"Iš ofieiališkų dokumentų, kukarę:
riuo- iLk
užgriebėtn nuo vokie"Aš nenorėjau šios karės. Mačių, matyt, kad vokiečiai laikė
ri
didžiausiu troškimu buvo į>"r
nepaprastai svarbiu dalyku savo
visą laiką mano viešpatavimo ap- kariškas operacijas Suvalkų gu-

išleido

sekanti

>

sieiti be karės. Aš priparodžiau,
■kad šitą kart pradėjo ne \'« »l< ic j
tija, l>et tie, kurie dabar prieš

bernijoj—operacijas,
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PRZEMYSLIO PUOLIMO.

kolionijos

Tš
duž-

šėsi su vokiečias i vr.karus nuo nėra pavojinga.
Londonas. Sulyg žinios, atėju- Lazdijų. Vokiečiai atsiekimui šisios iš Tcncdus salos, franeuzai to -avo pliano darbavosi išsinėrė
Povandeniniai voLondonas.
išsodino 26,000 savo kariumenės ii pasileido ledu per Dubios eže- kiečių laivai nusiuntė dugnan dar
turkišką rą, kad užeiti is užpakalio mūsų tris garlaivius, prie ko žuvo apie
su
tikslu užatakuoti
miestą Smyrną, Mažojoj Azijoj dešiniamjam sparnui, kuris ope- 138 žmonės. Visi trįs laivai yra
ravo i šiaurius nuo
Lazdijų. Ei- komercijitiiai laivai—du anglišk'
dami Dusios ežeru, vokiečiai t.iip- ir vienas hollandiškas. Nuskan-

(liniukams.
000, surinku-

NORI

Miestas, vietoj $200,vos
$75,000.
IŠVYTI

ARBA

NUGINKLUOTI.

Washington, D.
alstijii valdžia

C. Suvienytų
nori priversti
vokišku karišką skraiduoli Prinz
ICitel Friedric.il,. kuris nuo anglišku ir fraųcuziškų karišku lai\

pasislėpė porte Xe\vport
Xews, arba i tris dienas išplaukti, arba jis priverstinai bus
vu

ug
Vi-a kas

sia vyru atliekamas.
po
ris

vyrų

vadovyste,

Apie

ėjo

mote-

beveik nieko nebuvo
girdėti,
jųjų čionai nei nebūtų ir

tartum

Amerikos vėliavą nutraukė že"Svie.->o>" draugija,
kaip, rodo
myn ir sudraskė. Už tai Suvie- jau patsai
jos vardas, savo tiksiu
nytos V alstijos turės reikalauti turi pasistačius
apšvietos platinimą
kokio nors persiprašymo ir už-

Viršuje: Austrijos kareiviai patekę rūsy nelaisvėn.
Apačioj: Rusai prieš Przemyslį. Paveikslas parodo
būrelį kareiviu rusu armijos, kuri Przemyslį laikė apgulusi
per 6 mėnesius ir galop paėmė.

vkurios sukovo 27 d.
"Svarbiausia užduotis buvo pa.Y''kietiji) kariauja.
vesta 31-ai vokiškai divizijai ir
"Bet, kadangi ii jau sykį pra- trims re/.ervos pulkams
sykiu su bus paduotas apsvarstymui Angsidėjo, tai aš skaitau savo parei- dideliu skaitlium kavalerijos. Ši- lijos ininisterių kabineto.
Aš esm
ga vesti ją iki galui.
ta vokiška kariumenė pradėjo eiliksi
kad
Vokietija
persitikrinęs,
ti nuo Kalvarijos miesto linkui
Berlinas. Generolas von Kluck,
laimėtoja. Karė pasibaigs Yo-į Krosnos (netoli nuo Simno) ir kuris ats:žymėjo kare- pradžioj,
kietijai gerai. Aš e->iu nutšio lan- jai buvo prisakyta už bent kokią vesdamas vokiečių dešinįjį sparkę su savo narsiais kareivi».i.-. kainą dasigriebti iki Lazdijų ir ną net beveik iki Paryžiaus varIr perga'ė bus mušu pusėj."
Žaizda
atkirsti rusų kariumenę, kuri mu- tų, dabar likosi sužeista.

byrėjo

lietuviu

|J
pasimirė pagarsėjęs
gydytojas specialistas nuo džio- jos nesirūpintų viešuoju lietuvių
or- gyveniniu.
vos, profesorius Dr. George
net.
Pasimirė jis nuo šlakuotos
ištikrųjų gi čia lietuvių motešiltinės, kuria užsikrėtė gydyda- rių yra, ir terpe
jų užeinama gemas vieną rusišką belaisvį.
rai
susipratusių ir prakilnios dvasios. Joms lietuvių viešasai
gyvejį Anglijoj streikuoja angliaka- nimas rupi nemažiau, negu vysiai, per tai išgabenimas anglių rams. Tačiau s tas vi-kas iki šiobeveik visai, pasiliovė.
lei negalėjo išsireikšti
aiškioje, visiems matomoje
formoje. Dabar,
| Iš Stockholmo pranešama, rods, bus kitaip. Naujai sutverta
jog Šiaurinėse jūrėse paskendo moterų "Šviesos" draugija,
kurią
gabenanti rudą tris vokiški gar- sutvėrė susipratusios
musų kolionilaiviai:
Havana, Germani* ir jos lietuvės, gale- buti centru,
apie
Koenigsburg. Bavaria paskendo kuri spiesis vietos
lietuvių
moterų
su visa jgula.
veikimas. Čia galės ateiti kiekviena
lietuvė, norinti pasidarbuoti
|(
Mexikoj, Timžiiio revoliucijo- musų visuomenei. Dirva
yra planieriu vadovo, generolo Zapatos ti, ir
jeigu bus noro, tai galima
kariautojai užpuolė namus ameri- bus nemažai gero»darbo
nuveikti,
kono John 15. McManus, jj už- Tiktai reikia
noro
ir pasiryžimo
mušė, o išpliektą tie? jo namais darbuotis.
JJerline

stoti bad., ir jų tarnysta turi

trauktis neva 60

Lietuviu moterių judėjimas.

čionykščio*

tyti paminklus labjau atsižymė- lietuviai yra gana darbštus visuojusiems ,-avo generolams. .Mies- meniškame savo veikime. Tačkus
telyj Scbildatt tapo jau pastaty- ta- darbas iki šiolei buvo < ra ra il-

Į

pulkų artilerijos.
(Hicialiai taipgi iššaukta
u)-ton vi.-us artilerijos ir

IŠ SO. OMAHA. NEBR.

į Nors iki karės galui dar to- usi tenka pamatyti laikraščiuose
li. bet Vokietija pradeda jau sta- žinių, iš kuriu
matyti, kad vietos

Rymas. Visa Alpeiiška italų
Amsterdamas. Sulyg atėjusios
kariumcuė. pirmo-ins kategorijos,
vičia žinios, Klaipėdos miestas
tapo pakviesta stoti i pulkus.
siškai nėra rusų sunaikintas, kaip
Alpejiška kariumcuė yra suorga;it ic tai skelbė vokiečių oficiahšnizuota apgynimui spragų Alpų
Merlino laikraški pranešimai.
kalnuose, kurie skiria Italiją nuo
ti- V-ruaert^ garsina ti.degr.iiu.>.
Austrijos ir su>ideda ši kariukuri ji- gavo nuo \Vilhelm 1 uc
menė iš aštuonių pulkų infante\vele, -ocialisto i- Karaliaučiau*,
rijos (pėstininkų) ir 'penkiolikos
ši- telegrafuoja laikraščiui ši

taip:

lietuviai mmm,

tų

kos

jūreiviais

N'ors

lanky-

Įj Vokietijoj jau

Petrogradas. Rusu oficiališkapranešime pažymėki, k i! rusiškos jieg''-, užėmusios Klaipė-

apie Lauksarg'j, Prūsų
Lietuvoj, apie Mariampolę ir Augustavo apielinkėse.

mai eina

ff San Francisco, Cal.
paroda senai atsidarė ir

toju netrūksta, bet darbai neina
uždraudė .skal- geryn. C) čia, tikėdamiesi
geru
biant marškinius ir kitokius dra uždarbiu, daug žmonių
suvažiabu žiu s vartoti krakmolą.
Nori- vo, bet daugumas darbo neranma mat ir iš to kiek
miltų su- da.

tuvoj. tapo atmušta, sulyg pranešimų vokiško gene ralio štabo.

Londonas. Lietuvoj nvtšiai nesiliauja ir svarbiau-i susirėmi-

už

tarp vietos moterių. Draugija negatiėdinimo už įžeidimą Suvieny- žada apsitverti ir veikti
vien satu Valstijų, taipgi atsakančio atvo
tarpe.
Siekdama savo tikslo,
lyginimo užmušto amerikono še.- "Apšvieta"
drauge su tuom stengir kaltu nubaudimo.
.mynai
dėlės šalnos, kurios
sis
užkenužmegsti ir artimesnius ryčius
ypač
kė
su visu lietuviu
sodų'vaisiams, o kaip kur juos
moterų judėjimu,
[į Dirbantis Fasteuro institute kad iš tukio
suvisu išnaikino.
susiartinimo visuomeParyžiuj Dr. \Vemberg surado nės darbas
Šalnos užkenkė vaisiams
taipgi
galėtų eiti kuopasekgimdančią
gangreną bakteriją ir
Louisianoj ir Mississippi valstimingiau.
prirengė skiepijimui nuo jos vaisjoj.
Berods, ne vienintelė tai motetą.
Gangreną gauna daug surių draugija mūsų kolionijoje. jau
žeistu kareivių ir daug nuo jos
NEBUS VARTOJAMA
keletas metų gyvuoja šv. P. M.
žmonių miršta. Todėl išradimas
BIBLIJA MOKYKLOSE.
Ražančiaus
Moterių Draugija.
Dr. \Vembergo, jeigu jis ištik r o
New Orleans, La.
Šioji
draugija pinigiukai yra tvirAugščiau- gelbės, yra labai svarbus, nes gasiasis teismas viešose
ta. Jos tikslas
mokyklose
yra tačiaus pašelpa,
uždraudė vartoti Bibliją ir viso- lės nuo mirties išgelbėti daug ir todėl
"Apšvieta," turėdama vižmonių.
kias maldų
sai kitonišką tikslą, neužeis anai
knygas, nes tie raštai kenkia
tikėjimo laisvei. Ka| Maskvoj mirė rusiškas mok- draugijai j taką. Abi draugijos,
dangi mokyklose .mvo vartojakiekviena savo šakoje, galės ranslinčius, raštininkas ir publicisma
protestoniška Biblija, tai
ka rankon varyti savo
darbą.
tas Tlieodoras Korš, narys rusišprieš jos vartojimą
"Šviesos'' Moterų Draugijos valmokyklose
kos
mokslų
akademijos.
\ isur
protestavo
dyba susideda sekančiai: K. Jukatalikiškoji
dvasiškija.
nevičienė
pirm., P. Litviniene
|| Kanadoj, miestelyj IIo\ve
O. Žalpienė
—pirm.
pagelb.,
Sound, nuslinkęs nuo kalnų snieSUGRĄŽINO PILIETYSTĖS
rast., P. Žukauskaitė—finanprot.
gas pagriebė 50 žmonių, dauguPOPIERAS.
/. Akromienė
ižd.. F.
ma
darbininkų netolimų vario sų rast.,
Superior, Wis. Švedas John
ir
Z.
Litviniene—iždo
Papikienė
kasyklų. Atkasta jau 18 negyvų
Anderson sugrąžino teisman
globėjos, M. Maselskienė—tvarkjam ir 20 sužeistų žmonių.
išduotas pilietystės
darė.
popieras. Jis
mat nenori buti
Suvienytų Yal- Į! Port Arthur, rytinėj Azijoj, Dabar yra išdirbama "šviesos"
stijų piliečiu, kadangi juom bū- leidžiamas
japoniškas laikraštis konstitucija. Tas darbas pavesvant, derlius jo laukuose
nepasi- Rioto Sunpo, pranešė, jog vasa- ta prot. raštininkei O. Žalpienei.
didino.
rio 23 d. miestuose Cinslav ir Sulyg pamatu, kuriais konstituciV ladivostoke rusiškon kariume- ja remsis, "Šviesa" nebus grynai
GAISRAS.
nėn pastojo 1.500 japoniškų liuos- moterų draugija, kurion vyrams
Muncie, Ind. Sudegė čia pa- tiorių. Liuosnoriai tie balandžio negalima butų nei nosies įkišti.
vieto ligoninė.
Sudegė vienas mėnesyj bus prieš vokiečius pa- Atpeiv:, galės dalyvauti ir vyrai,
žmogų?, o trūksta dar penkių, su siųsti.
bet tiktai su patariamuoju balsu.
kuriais nežinia, kas atsitiko. NuoDraugijoje dabar priskaitoma -;8
stolių ugnis pridrbo ant $ioo,ooo.
Iš Stockholmo pranešama, narės.
Draugijos organu yra
Ii
Nuo ko ji atsirado, nežinia.
jog dėl stokos benzino ir tepalu "Vienybė Lietuvninkų."
Berline uždraudė privatiškicnis
Draugijos mėnesiniame susirin-

nuginkluotas ir porte sulaikytas
iki karės pabaigai. Išplaukti vienok gana pavojinga, nes laukia
Petrogradas. Žymu laimėjimą
jo išplaukiant angliški ir franru-ai įgijo Bukovinoj, kur po gi mėgino apeiti musų pozicijas dinta .šie laivai:
Dusios ir Simno. Vienok
A g u i 1 a—angliškas garlaivis, euziški laivai.
tarp
Prin
ties
Ką vokiško laivo
mūšio
dienu
upe
trijų
au-trai visu frontu pradėjo trauk- męs dviejose vietose paleidome nuskandintas Anglijos pakraš- kapitonas padarys, tą greitai pavokiškos torpe- matysime.
tis atgal iš Bukovinos, palik- kontr-atakus—prie kaimo Sėmc- čiuose iššovimu
Povanir
Meteličios
dos
dvaro
ir
sunainedėldienį.
niškių
pereitą
Bukovinos
dami rusu rankose
kinome vokiečius, kurie buvo |>ra- deninis laivas pradėjo šaudjti
ATLYGINIMAS FARMEruKariški
Czcrnovvitz.
sostinę
i musų užpakalį per Du- pirm paleidimo savo torpedas ir
RIAMS UŽ UŽMUŠTUS
su expertai nurodinėja, kad aus- ^itnušę
bios ežerą."
užmušė
moteriškę-pa.-ažievieną
tru
GALVIJUS.
armijos sparnas Bukovinoj
ežeras yra didžiausis rc, laivo inžinierių ir du jureiSiaučiant
Illinois valstijoj gy(Dusios
ir
užlaužtas
kad;
(apeitas)
tapo
Išviso žuvo tris pasdžieriai vulių ligoms, perkirtimui,
austrai itirės pasitraukti ne tik ežeras visoj Suvalkijoj: turi arti viu
apvališ Bukovinos, bet turės paliuo- 7 verstus ilgio nuo kaimo l<o- '.r 23 jūreiviai.
dymui besiplatinimo ligų, veteF a 1 a b a—angliškas garlaivis, rinoriai užmušė
suoti taipgi ir Jablonika spiagą braunykų ir pus-peukto versto
daug farmerių
savo
Meplaukusis iš Liverpoolio Į Pie- galvijų, tarp kurių galėjo but ir
plačiausioj vietoj tarp
Karpatų kalnuose, kas atidarjs
teliu i;* Žebrėnų kainio.
Sale tinę Afriką, nuskandintas Angli- sveikų. Dabar valstijos legisliarusams naują kelią j Vengrij.;..
nuo
vienas
Dusios,
į
rytus
jos pakraštyj vokiška torpeda. tura paskyrė iš valstijos iždo
jo,
Bet žinios, ateinančios iš Bėrarti
du
Keturi pasažieriai ir 4 jūreiviai $1,000,000 atlyginimo farmeriams
kiti
dideli
Sukilo,
yra
kai
austrai
visai
imo, tvirtina,
ir 43 ii
( <erno\vit/ų neapleido ir atpenč, valkijos ežerai—Meteliu ir Obe užmušti, o 61 pasažierius
gyvulių augintojams už veteežerai.
Dusia yra Seinų pa- jūreiviai prapuolė. Išgelbėta 86 rinorių užmuštus
kad austrai tenai dar sumušė ru- lijo>
jų galvijus.
sus.
kuri žinia yra teisingesnė, viete prie pat Kalvarijos pa\ 10I0 pasažieriai ir 49 jūreiviai.
A m s t e 1—hollandiškas laivas, PAČTO ATSAKOMYBĖ
rubežiaus ir prie keli<> iš Seirijų
tuoni tarpu nežinia.
UŽ
miestelio j Simną.
kad din^o nuo minos.
menama,
Šitoj apySIUNTINIUS EUROPON.
gardoj laike šios karės atsibuvo Lsivo įgula tapo išgelbėta ir išTalkininkams
pradėjus bloAtėnai, Grekijoj. Atėnų laikskaitlius mušiu, sodinta Anglijos miestelyj
kuoti Vokietijos portus, ypač
raščiai pagarbino žinias, gautas jau pusėtinas
nes
siauros tarpežerės suteikia i)er.
i> "ištikimų privatiškų šaltinių
pradėjus neleisti Vokietijon valžmonėms važinėti antomobilias.
gcrįi progą atsigynimui kaip viegio produktų, Amerikoj gyveiš Konstantinopolio, buk tarp turNuo važinėjančiu be specialio
nai. taip ir kitai pusei. Žcbrėnų
nanti
vokiečiai
sumanė
tokiais
valiiži
is
ir
valdžios
kų
leidimo jų mašinos bus
\'okictijos atsto- kaimas
(valdi kai vadinamas 2eproduktais aprūpinti Vokietiją ir
atimtos kariumcnėn bc jokio už
vų jvyko dideli nesusipratimai
ir kad Turkija nori visai nuo Vo- bryški) yra ptic piet-vakaritro
juos pačtu pasiųsti kaipo pat to
į! Liublino gubernatorius (Len- tai atlyginimo.
ežero galo netoli Sutros, pasižypakietus. Amerikos pačtas per- kijoj) išleido padavadijinią, kuKariukas
kietijos atsikratyti.
Berline taipgi trūksta buK'i'į.
stebuklinga vieta vadisiuntimui Vokietijon pakietus su ritiom uždraudžia netik
l'ž bulvių svarą moka ten po 10
Turkijos patarėjas gcn. v6n ,der mėjusios
NUSKENDO
AMERIKOS
pardavinama '"Kryžiais," kuri ka.-metai
(l'.ltz išvažiavo iš Konstantinovalgiais priima; bet dabar pa- nėti, bet ir gerti alkoholinius gė- kapeikų ir daugiau. Avižų visai
POVANDENINĖ VALTIS.
sutrauk'a tūkstančius žmonių ant
kad tiž jų pristatymą it rimus.
i
garsino,
polio Berliną.
Savininkams hotelių ar- gauti negalima. Arklius žmonės
Honolulu.
Netoli Ho'-iolulu
atlaidų).
nuo
konfiskavimo ba mebliuotų ruimų, kurie savo šeria virtomis bulvėmis.
apsaugojimą
laike
Pacifiko
miesto,
praktikos
atsakymo neima, todėl siuntėjai gyventojams ar pats duos gėri:1 i (Įjūryje nuskendo Amerikos poPetrogradas. <Rt.su oficiališkai Londonas.
Rusijos
turi ant savo riziko pa- mus, arba jeigu
pavyzd j
juos
Įj Yaršavoj tapo suvisu panaijie pats jų ruikad
pranešta,
nedėlioj rusų pradeda greitai sekti ir kitos vieš- v-nndeninis laivas "F-4." Jį rasta siųsti.
Jeigu talkininkai panorės muose iš kitur atsinešę gertų, kinti vokiški pamokslai, laikomi
ant dugno.
Juodųjų jūrių laivynas bombar- patijos. Rusų valdžia
ir
Jo kapitonas
25 tokius siuntinius
pirma užkonfiskuoti, ga- skiria jis bausmes iki 3,000 rub- Šv. Dvasios bažnyčioj Varšavoj
davo išlaukinius fortus prie
inėji- gvnė pardavinėjimą svaiginančių jūreiviai žuvo.
li lai daryti. P Actas
dagi reika- liu, arba areštą iki 3 mėnesių,
1110 i Bosforo
gyvenantiems vokiečiams katalisiaurumą, prie ku- gėrimų visoj savo viešpatijoj.
kad valgio produktai butų jų koteliai bus
lauja,
kams.
rios stovi
Kasuždaryti.
Konstantinopolis. Ru- Pasekmės šito užgynimo buvo ITALIJA PERKA ARKLIUS
skyrium nuo kitokių daiktų įpa- žin, ar tie aštrus padavadijimai
sų orlaiviai, sulyg šito pranešiIŠ
AMERIKOS.
tai]) didelės ir taip gero: kad
kuoti, kad1 dėlto> nenukęstų kito- išnaikys girtuokliavimą?
mo, lakiojo ties Ijostoro fortais
Juk
New York.
netrukus po to Prancūzija taipgi
Čia atvyko ita- ki
pačtu siunčiami daiktai. To- kad gubernatoriaus prisakymą išir numetė bombas į fortus. Turužgynė pardavinėti labai išsi- liškas laivas Napoli, kad paimti kiu budu mėginimai
vokiečių ap- pildytų, kotelių savininkai visur
kų torpedinis laivas mėgino iš- platinusį
Prancūzijoj gėrimą ab- iš Amerikos 1.500 arkliu itališ- eiti talkininkų blokadą nepasise- turėtų paskui savo liokatorius seeiti iš Bosforo, bet
rusiškų ka- sintą, lygų degtinei.
Ant laivo yra di- kė.
Kaizeris kai armijai.
Jie norėjo ane vien ncieidžia- kioti. Norintiems gi hotelių lainuolių ugnim tapo Įvarytas atMilwaukee, Wis.
Cžgimė
taipgi išleidęs keletą paliepim delis skaitlius itališkų kavaleristų .mus Vokietijon daiktus ten
pa- kytojams už ką nors keršyti, ras čia nesutikimai
gal siaurumon.
leialaus
tarp
laike
kelionės
uždraudžiančių gėrimą savo ar- arklių prižiūrėjimui
siųsti, bet dar dėl jų norėjo tal- gubernatoriaus padavadijime kuoI'etrograde nekurie mano, kad į
ir
Nedyklų
darbininkų
skersai
ir
Atlantiko
nekuriuose
miestuo:
leidėjų.
e.
mijoj
didjurį.
kininkus su Suvienytomis Valsti- geriausią progą, nes
jeigu rusų laivynas imsis bom- Lloyd-George,
padavadiji- sutikimų prašalinimui vedamos
iždo
Anglijos
jomis supjudyti; jiems nerūpėjo, me visai nėra paminėtos bausmės dabar
bardavimo Bosforo fortų, tai
tarybos, kurios, nežinia,
jis kontrolierius, pasakė, kad karės
BLAIVYBĖS PASEKMĖS.
kad dėl to jų išradimo pačto su- degtinę geriantiems.
gali greičiaus pasiekt Konstan- ministeris Lordas
kaip
gali
pasibaigti.
Kitchener, gcW.
Va.
Charleston,
Įvedus sinėsimai bus trukdomi.
tinopolio, negu talkininkų laivai ncrolas P.enth ir
pats karalius čia blaivybę, taigi uždarius saliuper Dardanelių siaurumą.
ĮĮ Amerikoj susitveręs šelpimo
Lavvrence, Mass.
Darbai
Jurgis išreiškė norą, idant už- nus, sumažėjo miesto įplaukimai KENKSMINGOS
ŠALNOS.
nuo karės
ko- pradeda, nors labai nežymiai,
Rusų laivyną veda admirolas drausti legtinės
nukentėjusių
belgų
gevartojimą
per taip, kad nėra pinigų ne tik moDalias, Texas. Kovo 23 dieną mitetas iki šiol išdalino
Ebcrbard.
valgio rintis, bet iki tikro ;>asigerinimo
visą karės laiką. Šis klaOtmas kytojų algoms, bet ir miesto vai- šitose
aplinkinėse buvo gana di-. produktų ir drabužių pašelpos dar toli.
i

iš visu

SS AMERIKOS.

•

o

IS DARBO LAUKO.

—

—

—

kime. buvusiame kovo 21 d., likosi pakelt;;- klausimas kaslink ponios

Šliūpienės

ves

moteris,

atsišaukimo
kad

Į

lietu-

jos parūpintų

drabužiu
Lietuvai.

nukentėjusiai nuo kūrės
Tame dalyke plačiai
kalbėjo ponia K. Junevičiene, kuri
ragino ne tiktai pinigais -?1pii sa•tavo nelaimingus vien.^er'ius
voje, bet taipgi rūpinti drabužių
apdengimui lietuviu našlaičių, kuriems tenka

ir dar teks

bado ir šalčio.
siai sumanymui

buvo nutarta kol kas

neša

pamatyti
vienbalTačinus

Draugija
pritarė.

pa-aukti

-u

So.
rinkliava.
lietuvėms rupi IV '.as

drabužių

Omahos

"

kaip
viengenčių Lietuvoje «*.'
.kvs
galima matyti iš tipo, n
ištiesti pašelpos ranką nelaimingaOna ŽalpicnS.
jai Lietuvai.
Dėlei tilpusias
"Lietuvos"

korcsponJcncinumeryi
tilpo iš musų kolionijos korespondencija, po kuria pasirašęs
Omega. Teisybės ir aiškumo dėjos.

lei

priverstas

plunk-iios

ir

12 me

esmių

nurodyti

griebtis
t;;

neteisingu p ra ik- 1mus, kurie lytimi net anksčiautilpusių iš So. Omahos žinių aup.

()iv;

.-..o-.

t'-riu. ir

nurodyti tikrąjį dalyku "pagaivino."
niekuomet

stovį.
Kaslin

klr^>no -*antaik<

<

^

-u

parapija. Aišfotniam klebono nparapij, ^antikių supratimui j>.t
s

Klebonas,
nieko

abelnaiJ

•rtiudime.

Nabašninkė paėjo iš \ ažatkiemis.
Pačiuose Prienuoi
gub., Jurbarko volosties, se nuostolių padaryta už 20 tukst.
Skirsnemunės kaimo.
,rub., ypač daug paimta pašaro, bulLai buna jai lengva šios šalies viu,
daržovių ir 1.1. Kai-kuriems;
žemelė.
Velionė paliko daug gi-l ūkininkams teko žiemkenčiai
at-

apie

nekalba

Kauno

"Šviesą."
Kaslink
tunta-

jau

aš-

mėnuo, kaip parapijoje

laidotuvių,

bu-

tai

moterų "Svieso.," vo laidotuvės.
Minėtoji draugija gyvuoja tiktai nuo Kalėdų.
draugiją, prie kuri' priklauso 1
veik visos prigulinčiu- prie para- Todėl klebonas laike kokiu nors
pijo moters ir taif >gi kai-kurie laidotuvių negalėjo nieko sakyti
vyrai. Pažiūrėkime klebono ir ! apie.prigulėjimą prie draugijos, kuTie san- ri ueluivo susitvėrusi.
t< >s draugijom santikių.
Antra, kle-

imkime į-y/A.

miniu

»<■-

tiklai yra

\

i ai nckoki.

tį- yra tanu-,

kad

Priežas- bonas

moteris,

jokio-e

laidotuvėse

nepa- tekiu žodžiu,
sutvėrė tą tvirtina:

kaip
"geriaus,

1

>nas

|

a()asakojo: girdi, "geriau?,

miršta, a/u. t užaugi;
prigult tų prie visokiu draugijų''
(mat prie moterų draugijos priklauso viena jauna mergaitėj,
I'rie
Dabar antra.
lai viena.
maži

kad

IS

tuom

laiku, kuomet kiti

rengia.

darbo nerauda.

Dabar-gi, dauge-

Tiesa, lyje vietų esant
Dabar kaslink darbų.
bedarbei, darbo
darbai skerdyklose siuomi laiku j ieškančių žmonių yra daugiau,
eina gerai, bet kasliuk darbo ga- negu paprastai. Het aš pasakiau
vimo, tai p. Omega toli gražu tik, kad darbai eina gerai ir kad
prasilenkia su tikruoju dalykų darbas galima gauti, o to p. "Skaistoviu.
Turbut, p. Omega ne- tęs Korespondenciją" nei
pars nemato, kaip kas rytas šimtai nu- užginčina.
Tai kam j ieškoti prieskurdusių darbininkų laukia prie
?

kabių
dirbtuvių, kol neišeis darbdavis
Kaslink rašinėjimų apie klebono
ir nepašauks kurio. Tie šimtai! kivirčus su
parapija, tai jųjų buI
bedarbių nereiškia, kad su darbų vo daug ir įvairiuose laikraščiuogavimu yra taip lengva. Jeigu se. Jeigu p. "Sk. Kor." skaito
p. < )mega tam netiki, tegul rytais lietuviškus
laikraščius, tai ji>ai gaprie dirbtuvių pat*- persitikrina. lėjo matyti, kad apie tariamus kiToliaus p. Omega rašo: "Spau- virčus buvo
daug rašyta.
doj kartais matyt pranešimų apie Atsakydamas Į augščiau
tilpusį
kivirčus tarp parapijos ir kleboraštelį nesakau, kad vietos kleboarstovi
no.
Žinantieji dalykų
nas
yra tobulas, tartum angelas.
čiaus sako, kad toki pranešimai
Ji-ai yra žmogum, ir, žinoma, jam
yra be pamato ir dažnai iššaukiagali pasitaikyti padaryti klaidų,
mi ne noru nušviesti teisingai
ir biie vienam, kurisai veikia
kaip
dalykų stovi, bot asmeniško ker- koki
darbą, liet, kiek aš žinau
što jausmais." (leistina, kad p.
kleboną,
jisai veikia nuoširdžiai ir
Omega butų nurodęs, kokiuose nori
kuogemusiuose santikiuose
laikraščiuose buvo tilpusios tosu
gyventi
parapja. Vedant gi dikios žinios apie klebono kivirčus
delę
gali pasitaikyti paparapiją,
-u parapija ir kodėl gi p. Omega
bet tai yra pilnai
daryti
klaidų,
neatsiliepė j tuos neteisingus pranešimus?
\'ei viename

suprantama, ir
ant klebono
laikraštyje nebu- gus
kle- dinės.

išmintingas
už

tai

žmo-

neužsipul-

Iš

kitos pusės, anot pavisiems
tarlės,
neįtiksi, kad ir kal
iktai
bono kivirčus su parapija,
žin kokiu bulum.
kleNeužganėdin!>u\o daug sykių nurodyta
visuomet yra.
Bet
tų
užimančio
peštis per
asmens,
bono, kaipo
laikraščiu.-, dėl to nevertėtų.
netinkanti
iv
v
pasielgitą,
augstą
vo

rašyta apie kokius

nors

Omega.

Skaitęs Korespondenciją.

mai.

Nuo

Redakcijos.
užbaigiame.

Šiuom reikalą

Korespondento atsakymas. Po"Skaitęs Korespondenciją" raB ROCHESTER, X. Y.
šo apie t;ii, kad aš esu prasilenkęs
Diskusijos. Kovo 21 d. vietinė
su teisybe ir klaidingai rašęs savo
lietuviu socialistų kuopa
parengė
korespondencijoje, kuri tilpo '"Lie- diskusijas temoje: "Kas
išganys
tuvos" 12-taine numeryje. Mano darbininku
Tos diskukliasą."
rašinio "neteisingumą" jisai stensijos buvo (iedimino dr-jos svegiami prirodyl' keliais atskirais fak- tainėje. Diskusijas atidarius, sotais X.-kalbant apie tai, ar gali- cialistu
apgynėjas p. K. J. Vaivama iš vieno atskiro fakto padaryda tarė kelis lodžius, ragindamas
ti apibendrinimą, pažiūrėsime, ko"rimtai" rišti klausimą. Nežiūrint
kie yra tie pat i.s paduotieji tak- to
viso "rimtumo," diskusijų vitai.
sai nelutų buvę, jeigu ne "aidabljeNušvietimui klebono santi'.<iu su
dablicčiai" (I. W. VV.). Tie stoparapija p. "Skaitės Kore?ponden- jo kovon su socialistais. Pradžia
cija" paima pavyzdžiui "Šviesos" buvo rami. Bet
neužilgo pakilo
draugiją. Y iena, parapija nieko "vie-u!a." Vienas
kalbėtojų
pradėbendto neturi *u ta draugija, nors
jo
plūstis,
nešvariais
svaidydamas
draugijoje ir butu ypatų, priklau- žodžiais.
Jis paskui šiaip-taip susančiu prie parapijos. Todėl klesiramino.
Iš visų diskusijų nebono santikiai su parapija jokiu
buvo
galima
suprasti, ko kas nori.
budu negali buti sprendžiami paIr pačios diskusijos užsibaigė negal "Šviesos" ir klebono santikius.j
:
publika, kurios buvo
Fai neliogiška. Antra, dateidžiant paprastai
50
žmonių visa pakilo ir išapie
net, kad galima imti "šviesos" ir
klebono santikius sprendimui apie ėjo laukan, palikdama tvarkos vesveparapijos ir klebono reikalus, rei- dėją vieną baigti "diskusijas"
ną-

kalinga
ant
na,

kiek

Sielvartas.
klebonas, tainėje.
ištikimai žino- j Pavyzdingas darbas.
Kovo 20
tos draugijos ne d. gerai žinomas
tarp vietos lietu-

pasakyti,
man

niekuomet

tai

kad

PAKUONIS, Marijamp. apskr.
valsčiuje nuostolių suskaityta kol-kas už 191
tukst. rub. T.abjausiai
nukentėjo:
Kebliškiai, Dvylikiai, Pakuonis

Buvusis 3-sios Dūmos atstovas

ras.

musų

Į Titavėnus.

Bažnyčių rinkliavos, kurios
padarytos vyskupų įsakymu
Vilniaus Žemaičių vyskupijose nukentėjusių nuo karės naudai, davė
tokių pasekmių. Ligi šiol iš Vilniaus vyskupijos 129 bažnyčių atsiųsta 3,295 rub. 11 kap. (tam
skaičiuje iš Vilniaus 9 bažnyčių
422 r. 60 k.), iš Žemaičių vyskupijos 58 bažnyčių—2,465 rub. 55
kap ir iš Šunskų (Seinų vyskupijos) 75 rub., taigi, viso labo 188
bažnyčiose surinkta 5,855 r. <>6 k.
Daugiausia bus suaukavę šiauliečiai: Šiaulių klebonas kun. Jasenskis surinkęs atsiuntė 354 r.
Kun. Ambraziejus, buvusis

nuolės

buvo

—

K//V(; LUDWI0 0F BAVA/dlA ON fiRTILLERY FfČONT. 0&ČMAN LANDSTRUM MEIN
Į N TRENCHCS ON £DC£ O f-' MA$URMN L/) HES
fa.
<$L
$L
KARĖS VAIZDAI.

Viršuje: Bavarijos, Vokietijos dalies,
vikas atsilanko

Apačioj:

artilerijos
Vokiečiu

karalius Liud-

fronte.
landšturrrristai

(atsarginiai)

ap-

kasuose prie Mozūriškųjų ežerų, iš kur vokiečiai išstūmė
rusus ir įsigrūdo
Suvalkijon.

"Šviesos"' ir "Liet. Bitininko"

re-

Raseinių

pav. vie-

(zokoninkėš) apsigyvens

—

vo vasario 13 d., o ratelieėių vai- sai ponas ''Skaitęs Korespondencidinimas ir balius vasario 14 d. ją' pripažįsta, kad darbai eina ge-j
Teatrališko Ratelio laimė, kad rai. Aš tą patį savo
vi u p. Juozapas Saunoras apvaik- i jau ir kunigas yra
Bažnyčios
Ko gi daugiau?!
t< k-ai dviejų vakarų suvarymas cijojc pasakiau.
savo vardo ir drauge gimimo ; statymą žadama
ščiojo
pradėti
po
Velykų.
ra
krūvon niekuom neužkenkė
N'egerai, kad apie dirbtuves
tam tikrai paruoštu vaka- Aną savaitę čia bastėsi iš Iraž-kur
dieną
Pelno liko $25.00.
Žinoma negerai.'
teliui.
tyt bedarbiu?
rėliu, kuriu buvo sukviesti arti- ; kitur atvažiavęs vyras, pardavinėKliubtečini gi. kaip teko girdė- iJet apie dideles dirbtuves visuomesni varduvininko drangai ir damas žinomą šlamštu laikraštuką
ti. turėjo prie baliaus dar pri- met vra žmonių, jie.škančių darbo.
Vakarėlis buvo tokis, "Sakę."
Padoresni vietos lietuviai
pažįstami.
į
Tas, rasi, at- Antra, yra tokių bedarbių, kurie
dėti suvirs S<>.oo.
kokiu Rochester'io lietuviams reneva laikraščiu
yra labai pamuš jiems norą rengti vakarus ir geruose laikuose niekuomet sau'
jtuom

ma-|

f-ai

Bačkininkėlio ir Prtamuslio dv:>

si dabar karės lauke.

vengti nepageidaujamos

koresponden-J

pirmoji sėja

•.
Jasiūkaitis (žino- Į Kauno
benediktinių vienuolykiek
raštijoje),
męs gir- nas
(klioštorius)
tapo perneštas
dėjome, pašaukti karėn ir randa-

mas

pačiai

ką laimėjo. tame priežastis kodėl negalima bu.savo
kliubiečiai
vakarą perkėlė vo "laimėti" tiek, kiek Ratelis noanksčiau. rėjo. Kleboną- padarė, kiek galėjo.
dienos
vienos
tik ant
Dabar
kabink
darbu.
PatTekiu budu kliubieėių balius br-

du kartu, nes
buvo išmindžiota.

Požėla ir Konst.

parapijos svetainėje, ir už
svetainę nieko neimta. Ratelis ne
kartą yra su klebonu pasirodavoęs apie vienus ar kitus reikalus.
Galop pats į;. "Skaitęs Korespondenciją" pripažįsta, kad klebonas

liet mažai

LIETUVOS.
VILNIUS.

—

laikė

sčiau ar vėliau, tai ta> kiekvienam
Rateliečiai, nenorėdami nesmagugali Imti aišku. Jeigu negalima
mų ir kivirčų, nusižemino prieš
buvo daugiau iš klebono "laimėti,"
kliubiečius ir pasiuntė savo pirtai tarne reikia nė piktus klebono
mininką, p. V. Sabaliauską, pas
norus
išmatyti, bet aplinkybes. C iakleboną, kad pasitarus, kaip
konku- lop, klebonas nėra visu Kliubu, ir

rencijos.

norėtu sėti

nesakė

kad p. "Sk. K."
kad įniršta už-

Teatrališko Ratelio taipgi priperkėlęs vakarą kiton dienon. Jeiklauso daug parapijonų. Kuomet
butu pa< kleboną kokis piktuveimokino.-i
minėtasai Ratelis
mą- prieš Rateli,
jisai butu galėkalą "Kaminkrėtis ir Malūnininii, nepadaryti.
I'anašus elgifęs
kas" vaidinti, tai "Bolių (?) Kliumasis negali rodyti jokių blogu
bas," kuriame klebonas pirnvikleljono jausmų prieš Rateli. Kad
ninkauja, norėdamas matomai užvakaro negalima buvo
kenkti minėtam rateliui, taipgi surengto
keliomis
savaitėmis ankdienai perkelti
tai

parengė balių

Kas

Visame Pakuonio

klebono,
sau konstiišsidirbo
ir
draugiją
augę" ir 1.1.
Iro
>u tikėjimu
ben
nieko
tucija,
Kaslink Ratelio, tai p. "Skaitęs
neturinčią. Tas klebonui labai \ ie.'pondeneiją" neteisingai nori
nepatiko, ir štai jisai vieną nedčl- I nusviesti dalykus. Santikiai tarp
duni iš sakyklos "pagarsino" mi- lebono ir Ratelio
yra visai kito;; "'*ą draugiją taip, kad net "mieniški, negu norima nupiešti augšla.'" < > antrą syk j, kuomet buvo iaus
stovinčiame raštely j.
Ratetuio vaiko laidotuvės, štai ką k3c- lis savo
susirinkimus daug kartu
>i' lausr.'ii.s

Amerikoje.

daugiau sužinoti, gali kreiptis šiuoadresu: J. <1. Žukauskas, 26 Johnson str.,
Bridgeport, 1'onn. J. Z.

panaikinto Titavėnuos Bernardinų

vienuolyno

muruosc.

KARĖS NUOSTOLIAI
VILNIAUS GUB.

Dailininkas A. Žmuidzinavičius,
aplankas kai-kurias Vilniaus gub.
vietas, tokias suteikė žinias Dr.
nuk.

šelpti apie

tų

vietų

karės

nustolius.

Darsūniškio apykaimijoj
>se
Užgirėlyje, Ošiškyje,
Sekiunų Ivuodiškės, Andrium:,
Margų, i\°ršių, Atmainos ir pasoilži"

čiam

miestelyje

daktorius ir

išnešta

kuone

leidėjas, Sąjungos lie- visas šienas, sukūrenta
daug netuvių teisėms ginti Vilniaus bažny- kultų javų ir tvorų, išplėšta bičiose įsteigėjas, -usirgo stabo lig«>s čių, iškasta
bulvių ir daržovių.
ištiktas.
Žmonės, stigdaini pašarų, už nie-

kus pardavinėja gyvulius ir arkTROŠKŪNAI.
Šiomis dieno- lius.
mis buvo visuotinas Troškūnų skoBirštono ap. labjausia nu-

linamosios taupomosios kasos su- kentėjo Birštonas, Klimai, Gojus,
sirinkimas. Iš gryno šių metų pel- Kimbirauskai, Paprienė, Ivorškis,
no
paskirta aukų nukentėjusiems Skevonys, Landvcniškė ir Kernuo karės žmonėms ir šiaip įstai- novė; mažiau kiek: Naudriunai ir

IŠ ST. JOSEPH, M O.
Lietu:? dainininkė. Sios savaiAukos paskirstytos tokiu
goms.
tės panedėlyj šią vietą
turėjo ap- budu—nukentėjusiems nuo karė>
leisti ir važiuoti i St. Paul daini-

Žemaitkiemis. Ypač stinga
lio ir pavasariui sėklų.
K

i

Sie-

a
š e d o r i o ap.
nukentėjo
Gudena,
Kiemeliai, Jotkaimis ir
200,
gub.
kuri savo gabumais muzikos sri200 rub., Žiburėliui 100 rub., Troš- pats miestelis. Čia esą daug sutyje yra pagarsėjusi ne vien šio300 rub., Naujai valkiečių pabėgėlių.
tai tenka matyti.
įsipiktinę.
Pinaz'ijas. je apielinkėje, bet yra žinoma ir kūnų prieglaudai
N c muna iėio
460
ir 200 rub. burub.
ap.
ligoninei
turėjo
Besikalbant apie įvairius dalykus,
plačiaus. Iš St. Paul šioji muzikė
daug
Panevusiai
nuostolių
keturkliasei
Prieš
Vėžionys,
kieki
Jš
kas
nebuvo aplenkta nei, tas,
mokyklai.
žada važiuoti j Ne\v York'ą ir
\VJLKES-llARttE, PA.
munys, Buda, Gelažiunai, BučiuKalėdas
buvo
vienam Amerioks lietuviui dabar
ligonei
Prakalbos ir aukos Lietuvai. Roston'ą, kame
paskirta
jinai ruošis įstoj
dar 500 rub. Susirinkimas vienu nai, Jundeliškis, Šilėnai, Niečilinuolat stovi omenyje: Europos ka- I "Lietuvos Vyčių" 1? kuopa kovo jimui Į
"grand operą" dainininkes. Į
balsu nutarė nereikalauti nuošim- nai, Nemaniunai, Takluikai ir
rė ir Lietuvos sunaikinimas.
Pat- 7 d. buvo parengusi čia prakalbas. Kalbamoji vpata
angliškus laikraš- I
Vaitiškiai.
sai p. Saunoras padavė sumanymą, Buvo keletas kalbėtojų.
Pranas čius skaitančiai visuomenei
jčių ir visų paimtųjų karėn kasos J e z n o
yra žimiestelyje išgrobta
kuriam visi svečiai pritarė, kad J. Janusas kalbėjo apie reikalingu- noma vardu Mrs. l'tz.
N.
Nesenai narių.
vartotojų draugijos sankrova. Išsumesti kiek aukų nuo karės nu- mą mainieriams unijos ir apie viename angliškame
laikraštyje tilplėšta nedegamoji kasa, bet piniŽIŽMARIAT,
kentėjusiems Lietuvoje. Aukauta "Vyčių" draugiją. Adv. J. Lopata po apie ją straipsnelis, kuriame
gų neįstengia paimti. Miestelis
\ iln. apskr.
buvo sekančiai: Juozas Saunoras savo prakalboje nupiešė vaizdelį tarp kitko
ir apielinkė labai
apie ją šitaip rašoma:
nukentėję, ypač
ir
ir apielinkėse rado
iš
Žižinariuose
Saunoras
—$1.00; Jonas
jo
lietuvių gyvenimo (f). Trečiu i "Mrš. Utz turi puikų didelio
X ibriai, Pelekonys,
Žedeikonys,000 pabėgėlių iš
moteris—75c.; Ign. Saunoras ir ikalbėtojum buvo "Liet. V\*:ių platumo ir didelės
jiegos kontral- prieglaudos apie
Slabada, Buda, Mediniškis ir Verjo moteris--50c.; Kr. Semaška, centro raštininkas, p. Al. Pračkus, to balsą. Būdama pilnai išsila- Suvalkijos.
biliškis. Miestelyje paimta apie
Ant. Arlauskas, Ant. Josaitis, El- kuris plačiai kalbėjo apie "Lietuvos vinusia dainininke,
i.ooo pudų šieno.
jinai yra priegla Saunoraitė, J. Rartaševičia, Kaz. Vyčius." Pertraukose buvo "pašne- to dar
Iš "Liet. D r. nukentėjusiems
])uikia smuikininke ir daviA u g š t a d varyje
į
turėjo
Juozauskas, J. Vilkelis, Jul. Mali- kos" "Simo su Adomu" ir "Raulo nėjo lekcijas ant to instrumento ilčl karės šelpti." v'asario 5 d. nuostolių miesteli?,
ir
Karieviškių
Pr.
nauskiutė, Stef. Malinauskiutė ir su Kaziu" bei dekliamacijos. Taip- čia per du metu. Jinai
Penkaičio apyskaita
kaimai ir šiaip netaipgi yra išklausyta
Lavariškių
Ad. Arlauskas—po 25c.; Kaz. L>ar- gi rinkta aukų nukentėjusiems nuo išlavinta kalbininke ir kalba
iš jo važinėjimo po šias vietas: mažai
angviensėdžių. Augštadvario
Išviso suaukauta
tasevičia—20e.; Jozcfina Sauno- I karės.
liškai, vokiškai, rusiškai, lietuviš- Šiauliai, Bubiai, Kelmė, Skaudvi- d-ro M.
Mongirdo dvare nuostoraitė. Emilija Saunoraitė, Fi\ Sau- Publikos buvo arti 300. Po pra- kai ir lenkiškai.
Ji yra gimusi liai, Tauragė, Jurbarkas, Nauja- liai siekia 10 tukst. rubv Tarp
noraitė ir J. Jokšits—15c.; M. Va- kalbų keletas vyrų prisirašė prie Rusijoje."
miestis, Tauriai, Eržvilkas, Rasei- kit-ko sunaikinta upėtakių vaisoliuškienė, S. Šiijrkus ir l1. Butkus "Vyčių." Vietinė "Vyčių" kuopa Prie straipsnelio, i> kurio
niai,
Šidlava, Šiaulėnai ir Radvvliš- mieji prūdai, jauno miško ir t.t.
iššioji
—10 c. Viso labo buvo surinkta j turi 56 narius.
Gyvuoja trečias trauka padaryta, yra pridėtas ir kis.
A n u n i š k i u o s e
nukentėjo
'mėnuo.
Atliktas Kriukis. dainininkės paveikslas.
Dėlei pašelpos 50 "N'ilka vi-kio Maciūnai, Kanavališkė ir kiti.
$5.85.
Kalbamo\
Oerai butu. jeigu kiekvienas
ji Mrs. L'tz yra lietuvė. Tarp gim. mokinių (po 150 už mokD u s m c n y s c—patsai miesIŠ PITTSTON, PA..
Amerikos lietuvis ir kiekviena lielietuvių jinai vadinama ponia Ju- slą) pavesta ponui Leonui ri.'i- lelis, Dttsmenėliai, Žilineiškė.
Iš lietuviu gyvenimo.
tuvaitė pasektų šiam pavyzdžiui.
Lietuvių ciene. Ponia Jucienė yra gimu- noti su gimnazijos valdžia. i:
15 u t r i m o n i u vai., kuris
apGedcminictis. čia vra suvirs tris tūkstančiai. si
Lietuvoje, Kaltinėnų miestelyje, duota pašelpos \"eivcrių n*okyto- ima Butrimonių, Punios, PivoDraugijų, skaitant nuo seniau su- Rdseinių paviete, Kauno gub.. Jo- jų seminarijai 100 rub. Svarstyta riūnų ir dalis kitų
kaimynų paIŠ \VESTFIELD, MASS.
sitverusias ir naujesnes, yra apie
tėvų pavardė yra Ivanauskai. Bū- apie sutvarkymą iš pabėgėlių vi- rap., surašyta vos 222 protokolu
kolio20. Iškilus karei, pas mus liko- dama dar
įvairumai, šioji lietuvių
maža, jinai kartu su sa- suomenės darbo ir įsteigimą bend- įpic žmonių sunaikintąjį turtą,
nija, matomai, daro pažangą. si sutverta keletas komitetų nu- vo motina atvažiavo i
Ameriką, ro visų šelpimo draugijų darbo įors visame valsčiuje nuostolių
Žmonės vis daugiau ir daugiau su- kentėjusiems nuo karės
abai daug padaryta.
šelpti. kur jos tėvas jau nuo senai gyve- biuro.
Seniūnai
sipranta. Dar neseni tie Įnikai, Tautos Fondo ir Lietuvos < Gelbė- no. Iš pat
ir
raštininkai nenoromis staK:
labai
Mokiniu
jaunystės
bcndrabutiu
jinai
51
priimta
kuomet vietos lietuviai visą savo jimo Fondo komitetai turi
geroką mylėjo muziką ir, kiek galėdama, mok., 12
mok. pabėgėliu niostolių protokolus. Iš rudens
merginų
svaimatė
ir
"patieką"
suraminimą
skaitlių aukų surinkę, išviso tuos- lavinosi ant smuiko, kurį jinai da- Vilniaus
:ia buvo daug pabėgėlių 'š Suskyriui išduota pašelpos
Lietuvio na
ginamuose gėrimuose.
dviejuosna fonduosna surinkta bar puikiai valdo. Būdama St.
Vilniau* gub.
.5,000 rub., kun. Olšauskui paves- valkų gub.: mat,
gyvenimas buvo padalintas tarp apie aštuoni šimtai doliarių. Iš Joseph'e, ponia Jucienė dažnai davokiečiai nebuvo kliudo.
Žmota kreiptis j
direkciją dėlei pasky- nėms trūksta
darbo, gėrimo ir miego. Šiądien to skaitliaus Lietuvos t icibėjimo
pašaro.
koncertuose kaipo dai- rimo
lyvaudavo
liuosųjų vietų Suvalkų mogi dalykai jau šiek-tiek mainosi. Fondan surinkta $300. Socialis- nininkė ir kaipo smuikininkė. DiAlovėje kareivija stovėjusi
vietos
visai
kytojams.
dar
neatsikratė
tai
Tiesa,
gi yra surinko labai mažai. deliuose miestuose
5 savaites. Sušerta šienas. Sėkturės projinai
A.
Žmuidzinavičius draugijos
Tačiaus Kiek
lietuviai nuo -svaigalų.
galima patirti, socialistų su- gą dar
lų aloviečaims taip-pat nėra. Yra
geriau išsilavinti.
reikalais aplankė 21 Suvalkų ir
netolima
su
prair badaujančių.
šiądien, sulyginus
rinktųjų aukų suma yra apie $10
Apykaimijojo
P. Kl. Vilu.
gub. vietą, įsteigęs išvisc siaučia vidurių šiltinės. Yra šeieitim, matyt nemaža pažanga. —$20. Socialistai buvo bando per
16 skyrių ir įrašęs draugijon 10*
mynų, kur visi guli, po 5—7
Blaivybė, ar bent jos pavidalas, savo spaudą, garsinti, kad jie yra
narius.
vis
įsiIŠ
niones: išrodo nelyginant ligoNE\Y PI1ILADELPHIA, PA.
giliau pradeda
po truputį
surinkę tuos $300. kurie buvo paVilniaus evakuacijos komisi- linės. Pagelbos nėra jokios, neJei skirti Lietuvos Gelbėjimo Fondui. Krutami paveikslai. Kovo 23 d.
šaknėti tarp vietos lietuvių.
tai vis- Vietos lietuviai tačiatis žino da- š. m. Eloodes
suteikė prieglaudos .5000 palie- arti niekur nėra nei gydytojaus,
gu dar nepaliaujama gerti,
salėj p. Račiūnas ja
svaigagi nematyt lietuvių perkant
lykų stovį ir j tuos rašymus ne- rodė krutamu? paveikslus. Ponia gėlių iš Suvalkų gub. Iš Dvinski aci feldšerio. Labjausia nukenanksčiaus
kad
lus bačkomis, kaip
atkreipia jokios atydos. Visi tie E. Račiūnienė padainavo perą komendanto gauta leidimas pasam ėju Patekonys (dveji), Švobišnuo
Slabadėlės (dvi), Miliūnai,
Pradedant
sto !<ė,
atsikratyti
buvo.
kivirčai, kuriuos pradėjo vielos so- iliustruotų karės dainelių.
Pa- dyt pabėgėliams AJeksejevo
ir
tie
Poceliunai ir kiti. Alek8
ir
Alovė,
barakus
nykti
Pabradės
vacialistai, stengdamiesi Įkalbėti mū- veikslai ir dainelės susirinkusiems vykiose
girtuoklybės, pradeda
^andravo valsč., prie kurio prisarnamius.
visi blogumai, kurie yra nepertrau- sų visuomenei, kad minėtųjų au- patiko. Publikos buvo suvirs
300
su
surišti
girtuoklybe. kų surinkimas tai jųjų darbas, Į žmonių. Nemažas
kiamai
Suvalkų gubernijos valdybo- klauso Alytaus, Alovės, Daugų
skaitžmonių
ir Nemunaičio par., surašyta kolvis
geriau
lietuviai
vietos žmones padarė labai nema- lius turėjo
Vietos
pradeda
grįžti namon, nes je visiems pabėgusiems iš Suvalkų kas
Fro
apie r,000 protokolų dėl nuostorus,
ir geriau gyventi.
lonų įspūdį. (Jeriaus butų, jeigu salėj vietos pritruko. Labjau p. gub. išduodama bilietai išvažiuoti
stolių.
debesius
gyvenilietuvių
ir kiek pašelpos.
laikas ir jiegos, kurios išeikvoja- Račiūnas susirinkusius
tamsius
prajuokino, Rusijon
Mažiau kiek nukentėjusių vieman
pradeda įsiveržti šviesesnis ma tuštiems ginčams, butų sunau- kada parodė dzūkų rugiapj utę
tų A. Žm. išskaito dar šiose apiePRIENAI, Marijamp. ap. Pappjtndulėlis. Ilgainiui, jei męs, dota aukų rinkimui. Lietuvoje Lietuvoje. Girdėjosi kalbant, kad
linkėse: Daugų. Varėnos, PivaA. Žmuidzinavičiaus surinktųlietuivai, patįs norėsime, musų gy- tos aukos dabar ytin reikalingos. tokia ''šio*' tai verta
gal
o ne
dolerio,
šiūnų, Stakliškių, Cžuguoseio,
venimas bus šviesus ir prakilnus. Jeigu ažuot ginčijusis tarp savęs, tik kvoterio.
K oresp. jų žinių Prienų apielinkėje nuken- Kruonio ir Žaslių. <
yra žyTiktai reikia, kad męs patjs tokio stvertis aukas uoliai rinkti, tai butėjo šie kaimai: Bačkininkai, Pagiavusi kariumenė, ki i i kito c.
šviesaus ir prakilnaus gyvenimo tų nauda nelaimingajai Lietuvai, ir
kumpris, Skersabalis, Dumiškiai, vietose stovėjusi po 4—5 savaivietos lietuviams didesnė pagarba.
Iš BR1DGEPORT, CONN.
norėtume.
Pociūnai, Kalviai, Asiuklė, Skir- tes. Žmonės
pribado visur paVietos lietuviai pradeda tvarky- Kivirčai dėlei garbės prigulėjimo
Mirė. Mirė čia Ona Žukauskienė kiškiai, L'ta. Alksniakiemis, Pašaro ir paprastai pavasariui sektis. Štai jau yra įsteigta lietuviš- tiems ar kitiems nedaug ką pelnin- (po tėvais (idbogytė).
Paliko kiauliškis, Ciudiškiai, Valengiškiai,
lų, taip-pat nustoję tvorų ir 1.1.
ka katalikiška parapija, prie kurios gi.
Piititoniciis. vyrą su maža dukrele dideliame Strielčiai, Maciūnai, Giniunai ir
Lietuvos žinios
j

ninkė

ir

muzike

I.enki jos

(sfliuikininkė), Suvalkų

gyventojams

žemės

500

rub.,

Kauno
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—
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Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai turi buti pažymėti autoriaus parašu ir adrosti. I'asirai ntieji pietį«<onimais turi paduoti, Redakcijos įi
fliai, ir savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilekr. s:iu teisę alsinu
Jiamus jai rankraščius trumpinti ir

taisyti.
Netinkamus laikraščiui rankraščius

Redakcija, pareikalauta, grąžina

auto

rltii

atgal Jo Ifišomis.
Reikia visada rašyti plunksna ir Cik
ant vienos popiero pusės, paliekant
plačius tarpu:; tarp eilučltj.

Apžvalga.
Liet mus mokslei vijos

M'lplni ts.
valandoje

šleivijai šelpti, pati visuomenė įdoLIETUVIAI!
REMKITE LIETUVOS rOELBĖJIMO
monarchijos ir revoliucijos iiegų,!
mauja savo moksleiviais ir remia
IR AUTONOMIJOS FONDif*, 'į
kurios savo galę semiančio* barijuos. Pa> \merikos lietuvius ;!pie Į
.Aukas siuskite šiokiu budu: Mcn;y Orderius, Čekius ir t.t. Įkadų kovotojuose, ir tarp >iit d\Vsavą moksleiviją labai mažai kas
vardu T. Paukščio, Pittstcn, Pa., ir
išrašykite
pasiųskite J. O. | jų pusių jokio susitaikymo negali
girdėti. Savo moksleivija Ameri120 Grand st.. Brooklyn, N. Y.
| Imti.
Sirvydui,
kos
lietuviai
visai
nesirūpina.
j Tuom laikotarpiu, apie kuri čia
Moksleiviai yra paskutinėje vietogriebtos.
l'raiiešijuai rodo, kati dinti ir išėjo i> spaudos "Kini. A. kalbama, Vokietija nebuvo susiorgaje pas mus, nors už keliu metų tie "i
-ictiivių Draugija'' uoliai dar- Strazdo Kaštai," kuriuos išleido nizavusi i vieną stiprų kuną. Atpatjs. dabar užmiršti vyrai, bus
i
\ ieniiitėlė
buojasi.
didelė 'Amerikos lietu- penč, jin?, buvo pasiskirsčiusi \
reikalaujami stoti viešan Amerikos
atskiras
valstijėles, tarp kurių diApie šios draugijos klerikalisku- viu apš vietos' organizacija, Tėvylietuviu gyvenim: n. užimti priešadžiausia buvo Prūsų karalyste.
nės Mylėtojų
Amerikos
lietuviu
buDraugija. Sąryšykinc pozicija^.
spaudoje
jmą
Atskiros vokiškos valstijos susidėTariamasai drau- je su išleidimu šių raštų, kurių
Toksai dalykų stovis yra kenk- ;\>) daug rašyta.
davo
tam
«

tikras sąjungas. Taj
l'M IX narių taip nekantAmerikos lietuviai tu- gijos klerikališkumas, buvo svar-i daugelis
smingas.
nesant vieno tvirtai
riai laukė, pačioje draugijoje vis- jčirns.
organirėtų užsiimti savos moksleivijos biausiu Įrankiu toje agitacijoje.!
zuoto ktuio, \ okietij.' buvo
silpna.
kas atgijo ir sujudo.
kuri buvo prieš "Lietuviu
KntuziaLDrau-j
aprūpinimu, l.abdaringumas praPats IJismarck'as buvo
Prūsų
Kuomet toji agi-i mo banga T. M. Dr-joje, kaip gasidedi. netnie, o namie reikalai yra .gijį pakelta.

gyventojas. Jisai matė savo tau'arija prasidėjt», nieko tikro apie' lima matyti iš pranešimų laikraštos silpnumą ir matė <o silpnumo
čiuose, yra g;:n augšta. Ir kaip
Todėl, šelpdami vi- "Lietuviu Draugiją," nei apie
vargti butu ra-ti to'aą i,?;vuvos gu užjūryje.
priežastį.
Jisai pasiryžo suvienysomis jiegomis abelnai nukentėju- lies, kurie ją veda, nebuvo žinom?!.: galima spėti, jinai pakils dar augšti
gyvenimo s rytį, kurioje nebutu
visą
Vokietiją
po Prūsų karajiaus.
Kai-kurie tu trukumu sius nuo karės, Amerikos lietuviai Pastaruoju laiku Amerikos lietutrukumu.
Ir tas, kaip žemiaus
lystės
globa.
T M D. pirmininkas Dr. \. /ivius pasiekia siek-tiek pilnesnės inin anksčiau.- veikia, bet dabar, ivv- gerai padarytų, atkreipdami atydą
pamatysime, jam pilnai pavyko.
montas
i
tame
prie tos progos į>li orgjmą
čia
datyke.
Dabar
/kurstančią savo moksleiviją formacijos
kus visuotinai suirutei Lietuvos
l'ismarck'o prakalbos, kuriose
j
ir jos likimu daugiau pasirūpinda- jau žinoma, is ko susideda "Lietu atsiliepia Į draugijos narius.
|igyvenime, tie trukumai aiški?u išjisai
taip smarkiai užstojo karrflišsti
1
kad
)r;
nuo
pa-tebi,
Y.
KuTai
ugi jos" komitetas. Sulyg
pat.
yra būtinai reikalingas da- vių
simuša eikštėn, jaučiasi didesnis mi.
ką valdžią, jo iškalbumas, protindirkos raštų leidimo laikų Tėvybent
atėjusiu
sulykas.
Vieir.tormaciju,
Reikėtų
užtai
komitetą
orgabandyti
yti.
reikalingumas juo>
gumas ir ištikimybė galėjo buti
nes
nizuoti rėmimą saviškio besimo- daro sekantieji asmenį*:
nu skaudžiųjų klausimų yra Lietu"\'airo"j tokio Mylėtojų Draugijoje nebuvę j priežastim to, kad 1851 metuose
kinančio
redaktorius
judėjimo, kaip kad dabar, karalius
A. Smetona, Dr. A. j
jaunitro, kulisai šiądien
vos
moksleivijo> likimas. Lietu
paskyrė j} Prūsų atstovu
''
ierbiamasai
skurde
ir
\
pirmininkas praneša,
iieisis,
ileišienė. adv.. bu-į
p. A.
varge yra beveik visai
vos moksleiviai niekuomet negalėĮ
vokiškų
valstijų seimą, sušauktą
ves
numirštas.
\. Durnos atstovas, Leonas.! kad nuo praeito seimo, kuris;;i buFrankfurto mieste.
jo pasigirti geru ekonomišku stoBlSMA/čCK
kitas buvęs \. Dūmos atstovas J).i vo laikytas vienu kartu su paskusiu.
Atpenč, Lietuvos moksleivj
Tasai paskyrimas buvo labai
drąĮ
tiniu
SLA.
OTTO
seimu,
Liet. (irih. ir .liti. Pandas sius •Malinauskas, Liet. Mokslo
EDWARD LEOPOLD VON
draugija Įgijusi sus,
vi>i pažįsta kaipo skurdžių, bodttokadangi Bismarck'as neturėBTSMARCK.
|
net 700 naujų
Otto von Bismarck
narių
spu dar fi.(XX) rubliu
Dr.
I
Lietuvon.
Liejos
turi
pirm.
lasanavičius.
kuris
J.
!
dvejuose savo amžiaus laikotarpiuose.
prasimušti
pats
!į.
jo jokio prityrimo diplomatiškuose
>
(ielbėjimo ir Autonomijos Liet. Dailės Dr-jos pirm. A. Žmui- Draugija, kaip iš Dr. Zinionto reikaluose, o tai vietai, kukelią prie augštenūo apšvietimo. tuvi
i uciaus ir tuomet
Kamiu laiku, kuomet Lietuvos gy- , Fondas tariami pasiusti Lietuvon dzinavičius. St. Šilingas, gimnazi- pranešimo sužinome, šįmet žada rion Bismarck'as buvo
karalius neišdrį- tė
paskirtas,
ttismarck'ą vėl at^al 1 ierlinsn
venimas tekėjo normale vaga, te- nukentėjusiems nuo karės sušelpti jos mokytojas J. Balčikonis, adv.! padovanoti savo nariams net tris i kaip sykis reikalinga buvo žmo- so atiduoti valdžios vadeles liisSugrįžęs
Bismarck'as buvo paskirleidiniu'>
tūkstančius rubliu.
dalykas, Tėv. Myl. Dr- gaus su dideliu
marck'o rankosmi.
Sulvg Kimontas. kuris yra lietuviu
Todėl Bis- tas
nykščio moksleivio padėjimas bu- I <lai..."
prityrimu
diploministerių
pirmininku ir užiki
šiolei
nebūtas. Apart A.
f»et visj;i šiokia-tokia -umauvno, tie pinigai butu pa-kir- ■v'o direktorium. Durnos atstovas1 joje
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[jisai kiekvieną kartą atsisakė, ka- žiauriai kartais ^lėgia mus gyveni- Nenuliuskime! Atpeni", dirbkilinkę nuo Elbos upės užtvinimų.
Kuomet Bismarck'as 1849 meli Imti
įjusiems šelpti" valdiškas komitetą.dangi valdžia nenorėjo duoti jam mas, kaip skaudi ir sloginanti yra me patįs, patis save ir savo bropageidaujamas.
Šiltom laikotarpiu Bismarckas tuose buvo išrinktas
į parliamen- pilnos laisvės užsienio reikaluose. kita
Toliaus, imant moksleivijos šel- įteikęs 45 tukstaiv:ius rublių pašeigyvenimo valanda, kuri daž- liu- ruoškime prie to, ka butume
daug keliavo po Angliją, Prancū- tą, tai iisai atsižymėjo kaipo tai])
1862 m. Bismarkc'as turė- niausiai
pimą, kaipo toki, męs ptr- pos. Pranešama, kad iš to natici
Galop,
yra viena iš daugelio to- vertais tos prakilnesnės gadynės,
ziją bei Šveicariją. Motinos įtek- vadinamos '"junkerių partijos'' kal- jo
miasiai susiduriame su savos,
sugrįžti Berlinan, j kur jį ka- kių paL valandų. Męs matome ir kuri laukia mušu. Gelbėkime -apa- šaltinio "Lietuvių Draugijai" bu- mė, didelis skaitymas ir kritiškas
bėtojas. Svarstant naują Prūsų kon- ralius paršaukė iš Petrogrado, kuo- kasdien
čių Amerikos lietuvių. moksleivi- sią suteikiama no 45,000 riti Iii; atsineŠimas
jaučiame tas neteisybe-, vo brolius ir tobulinkime save!
Į viską buvo priežas- stituciją, Bismarck'as visuomet gin- met
atsisakė
kas
parliamentas
jos šelpimo klausimu.
mėnuo.
paskirti kurios yra užviešpatavusio- gyve- Fegul Teisybės atgimimo šventė
Berods,
tim to, kad Bisinrackas laike savo davo karaliaus teises.
Ginčuose pinigus,
reikalautus
kariumenės nimą. Matome, kaip jiega, kumš- >uteikia nuilsusioms mušu sieloms
lietuvių moksleivijos čia Ameriko- "Lietuvių Draugijos" veiklumas
jaunystės buvo laiscų nuomonių jisai atsižymėjo kaipo geras kal- perorganizavimui. Karalius
je yra nemažai. Jie nemažiau kaip matyt is visų
jau- tis, o ne tyroji teisybė, ne prakil- daugiau iiegu, daugiau vieko kopranešimų,
yro apie valdžią ir tikėjimą. Laisva- bėtojas.
Jojo
prakalbų
pamatinė
kad
skursta už moksleivius Lietuvoje. piečiai
Bismarck'as
tė,
vienintenumas
yra
pasaulio viešpačiu. vsi prieš Tamsą už TobuI;j.
yra
pastatytas ir užgriebia bene tnanybė tačiaus nesitęsė ilgai. Pra- mintis tokia:
partijų
lis
ginčai
esą
užtektinai
žmogus,
mokturjs
U/juryjc visgi yra draugijų
drąsos Męs matome, kaip teisybė yra nievisas vietas, kurios yra karėį už
Darban be 'iudėsio, su tvir.a širsidėjus tarp vokiečių tuom laiku kova už valdžią tarp krikščioniškos ir
gabumų kovoti su parliamentu. kinama, į purvus mindžiojama. dim ir skaisčia viltimi
M. MSunkioje
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i

net

didesni),

ne-

žmo-j

Dr-j

bau-j

Įmatijoje.

išvedimoj

į
te

TEISYBES ŠVENTE

į

yra!

VOKIETIJOS SUTVĖRĖJAS.

—

j

Įamžinai

Į

i

ATSIŠAUKIMAS
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LIETUVIŲ NELAISVIŲ

Nejocinti Dirvonai, Laukianti
Mosy Vertelga.

ŠELPIMO

KII'.'RKSTĮS.
I Laikraščiai praneša, kad sociarlistu yada I .iebknecht'ą socialistu
partija išvarė už "disciplinos su-

REIKALE.

Am. yams roainanties mainusiirj
Amerikos lietuviu vertelį) tC.
Ka Įaugi
musų Tautos vargai.
laikui bėgant, \i- auga. Vertel- r .retu va
diyra
tr»rp
dviejų
gų skaitlius k,v kart didinasi, ir d žioju
valstybių
Rusijai
priklai;lietuviai žingsnis už žing-nio '.-i
•i)

i

tas

vert^lgystčs

ir

Didžioj: Lietuva,

<>

\

'pctiAiiui."

'okirtijai

mosi j>as \merik<
Todėl
kas nėra.

Y pa
nui.-ti

lietuviu- l.ol-

skaudus

/•<*/

prie dabartiiu'.- Daug jų

užtaisyti
rodytąjį urdaicktių. arba pasi-

gas

atMi'as

Nors

sykj "Xaujieno

prisipa-l

kad

mokslo, jo^
lyg
M>ciali>tiški laikraštia' mokina, kad
privatiško turto valdymas turi būti panaikintas.
nes,

KUR

BUTŲ

Ką lietuviai pasirinktu
caro

\

iš

GERI AUS?

trijų:

globoje
autonomiją
Be abejonės, lietuviai norėtų

tuvos.

Bet

autonomiją,
spaudoje

ir

tai
tai

valdžią. autonomiją

globoje?
visai neprigulmingos

klausimas:

po

kaizeriu

ar

po

?

u
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už

Atsiprašant pašėnavotos publikos
nedalikatną pasakymą, bet—

"Keleivio"

spai'os

nius, apsiavimą, valgį prašome Įvairumas.

mingai naudojamas,

tiktai

esant

j ulėms ramioms.
J.aikc audros
siųsti šiais adresais: Viktorija j Prikergtina* dar. kad arti prie
ii
laike
aplamai
didesnio juritt
Landsbergienė, Zarečnaja No. 16. horizonto (žemai) stovinčios
is periskopo maža tėra
Felicija Bortkevičienė, Semei-ov- ;žvaigždės daugiau mirga, nes jos, sujudimo
nauda.
eidamos per orą Įstrižai, turi
skaja, No. 10, abidvi Vilniuje.
□sn
pereiti storesnį oro sluogsnį. Tos
Pris. adv. J. Vileišis.
592- Kokią jtaką j žuvis daro
pačios priežasties dėlei prie horiV. Landsbergiene.
kanuoliu šaudymas?
zonto matosi mažiau žvaigždžių
Sąrvšvje su
F. Bortkevičienė.
dažnai dabar Siauriu jūrėse
panegu dangaus dalyse, augščiau
stovinčiose.

sitaikančiais mūšiais, ateina žinių

apie nepaprastą žuvų pasielgimą
□ED
tose vietose.
Pavyzdžiui, prane590. Kur auga muilas ant mešama, kad žuvjs iš
nusamdė
pyklos vedėjai
jūrių bėga
toje apiedžių? Nuo senai Indijoje (Azi- i
upes ir kalnus, kame jos šoliukėje gyvenanti lietuvį, kad jiir
(lrn.njoje)
taipogi Algiers'e
iš vandens
sai rinktų jiems kostumerius.
lygiai taip,
euzijai priklausanti Afrikos dalis, kinėja
kad
kaip
buvo
sutarta
žuvų daroma šiltomis
Nusamdytamjam
gulinti prie 'Viduržemio jūrių)
vasaros dienomis.
mokėti po $5.00 už. kas 30 naujų
Žuvis žiemai
auga medis, iš kurio riešutų gakc tumerių.
Nusamdytasai tik- 589. Kodėl žvaigždės mirga? mą >u vandeniu, (kiškime į van- klimri daryti muilą. Tasai medis paprastai susirenka gilesnėsna
tai vieną subatos vakarą ir nevietosna, jūrėse, ir be pavasario
Išėję koki gražų ir giedrą vakarą deni tiesios lazdos galą. 1 uo- nesenai bandyta auginti Floridėldienio popietį pavaikščiojo ir
atgal
negrįžta. Taip pat keistas
pasivaikščioti ir metę akį j vir- niet pamatysime, kad prie van- doje (Suv. Valstijų pusiasalis
surinko ąj kostumeriu.
Paste- u,
yra ir žuvų šokinėjimas iš vankad
I
Mexikos
dens
męs matome,
žvaigžduĮlankos), ir banpaviršiu lazda tartum per- prie
dens.
Pranešama taipogi, kad
bėtina, kad kai kurie iš surinktųtės, tankiai nusėjusios dangų, laužta ir linkmė lazdos dalies dymai pasirodė pilnai pasekminužeinama
net
iškaluo
mokėdaugybė žuvų tokiose
jų kostutnerių
mirga, kai-kurios nuolat mainy- vandenyje yra visai kitoniška. gi. .Medžio vaisiai ant amerivietose, kur pirmiaus jų niekuojo pinigus, kad tiktai gavus "lie damas savo spalvą. Žvaigždžių Jeigu vanduo bus
kj/.;škos
žemės išaugo dide.-ni,
siubuojamas,
tuviškos
duonos.'
Surinktieji mirgėjimas padaro jspudį, tar- tai povandeninė lazdos dalis iš- geresni ir brangesnę vertę turin- met nebūdavę. Paaiškinama šie
kostuiueriai buvo lietuviai ir len- tum visas
nepaprasti apsireiškimai
laivų
dangus kruta-juda. Su ! rodys judanti, nors lazda ištik- ti. Suvienytose Valstijose iki kanuoliu
kai.
šaudymu.
ant
vietos stovės.
šiolei, kaip pranešama, esą supasigrožėjimu žiūrime męs j tą rųjų
Tai yra labai galimas dalykas,
Iš šiu keliu faktu mušu vertei- puikų dangaus reginį.
Tas pats yra ir su oru. Oras virs 500,000 muilo /.ledelių pa(ierai \ra žinomas daugeliui fakfinta.
gos galėtu padaryti labai įdomiu
tas. kad vandenyje garsas
| Ar pasiklausėme kuomet nors, taipogi permaino pereinančių per
paMuilas iš muilo medžio riešuit svarbiu išvadų. Dabar iš liejį
spinduliu
linkmę.
kodėl žvaigždės mirga? Kas yra
Žmogus
prastai
daug
stipriau
atsiliepia
turi
buti priruoštas tam tikru
tuvių duonkepių tenka išgirsti, ta jiega, ta priežastis, kuri ver- sprendžia apie žvaigždės padė- tų
ore.
Tame galima persibudu. To medžio riešutų lukštai, negu
kad jie nenorį kepti '"griuoriško
jimą
pagal
nuo
akies
artimia'.sią
netikrinti maudanties. Įleidus auį čia jas krutėti-judėti? Jeigu
duonos." Jeigu jie atkreips aty*
sutrupinti, yra verdami su van- sis
žinome, tai pabandykime rasti. 'spindulio dalį. Žmogus, pats nevandenin ir toliau s stovinšiame
jausdamas to, savo omenyje pra- deniu. Paskui trįs taip virinti čiam
dą j
rašinėlyje paduotus
sudavus vandenvje vienas
Męs žinome, kad rnusų plianemišiniai
ir sulaktus, tai jie galės pamatyti, kad tos rubežiai
nepasibaigia žemės tęsia tiesią liniją pirmyn nuo sa- iltasai supilama j krūvą,
j kitą dviemi kietais daiktais (savo akies
misinis yra sukoncenžmonės tą ''grinorišką duoną"
toje linkmėje, kurioje 1
ii jūrių vandens paviršium. Augkysime, dviemi akmenimis), suiki vieno trečdalio jojo
truojamas
mėg.-ta ir noriau griebiasi u ž jos ščiaus to
spindulis
pasiekia akies. Kadangavimas bus aiškiau ir aštriau
paviršio stovi storas
pirmutinio didumo. Paskui vėnegu mž amerikoniškos. Kitatausluogsnis oro, kurisai iš visų pu- gi spindulis ištikrųjų žemės ore dinama ir
girdimas, negu kad padarius tą
čiai supranta, kad biznyje yra
įdedama kiek kiaušinio
pasidaro
statesnis
(negu jisai iš
siu laiko apglobęs kietąją mūsų
patį bandymą ore. Garsas baibaltinio.
Po tam išnaujo veranot tos patarlės: '\"e ėdžios eina
Oras yra tartum tikrųjų turėtų buti), tai žmogus,
do žuvis, ir todėl, gali
dalį.
plianetos
buti, jos
dama, kad išvalius purvą. Naurrie arklio, l>et arklys prie ėdžių'; I
iš gilesniųjų vandenų, kame laitąsa, kuri pasi- pratęsęs liniją statesnėje linksluogsnio
kietojo
į
virimu
tai reiškia, kad biznierius, jeigu
mišinis
ju
sutirštinama, vų mūšiai
baigia ten labai-labai augštai, kur Įmėje, žvaigždę, taip sakant, "papasitaiko, eina į viejisai nori kaip galint pasekiniu- tuščioj i (ar teisingiau sakant, cte- stato" a:it dangaus skliauto aug- ii' įriedama 15 procentų alkoho- tas, kur
niekas neardytų jų raliaus.
Tuomet muilas gatavas.
giau varyti biznj, turi žiūrėti, ko ro) er^vė išsilieja begalinėsna ščiaus negu jinai turėtų buti.
mybės.
y
kostumeriai nori. Kitataučiai saJisai
yra
skystoje formoje, bet
nran
tolumosna.
oras
visai ramus,
Jeigu
butų
savo
vo
gerumu galį susilyginti su
biznyje laikosi to principo ir
Per orą, kaip ir per kitus per- tai męs matytume
žvaigždę be kitais drabužiamKLAUSIMAI.
ir prausimuisi
lietuviams, taip sakau';, iš po no- matomus
daiktus, šviesos spin- jokio mirgėjimo (kaip minėtos
Kodėl
593.
žmonės senovėje ilsies traukia \aisingą vertclgystės
vartojamais muilais.
duliai pereina. Žvaigždžių spin- lazdos galą vandenyje
nesijudigiau
gyveno?
iš
□BO
šaką. kaip
augščiaus tilpusių duliai, pirm negu pasiekia musų nanti ar kaip
matytume per ra594. Kuomet pradėta kortom s
5gi. Kaip povandeninis laivas
žodžių matyt. Lietuviui duonke- aki, turi pereiti per
tą visą oro inų vandenį gulintį ant (Įtigno be
lošti?
mato
piui butų daug lengviau verstis sluogsnj, kurisai
priešą? Kuomet povandeguli viršum mu- jokio judėjimo akmenuką). Bet ninis
595. Kokį ryšį turi rūkymas su
tame pačiame dalyke, kurio
laivas yra panardintas vangrie- šu. Yra žinoma, kad tas daiktas, oras nuolat
; girtuokliavimu?
juda. Jo temperatūbėsi augščiaus
tai
tam
denyje,
per
minėtoji kepykla. per kuri šviesos spinduliai perei- ra niekuomet nėra
tikrą prietaii 596. Kodėl balandžio pirma yra
lygi, ir todėl są, periskopu
Lietuvis greičiaus galėtų turėti
vadinamą,
povanna, gali spindulius nukreipti ki- oro sluogsniai nuolat
Oro deninio
juda.
laivo vedėjas ejali matyti apgaudinėjimo diena?
pasisekimą negu kitatautis. To- ton
liukmėn, priduoti jiems ki- judėjimą galima labai aiškiai padėl reikėtų mesti visas kalbas
visa, kas dedasi ant jūrių pavir- Į (Atsakymai bus kitam nunieryj)
tokią spalvą ir žymiai juos matyti karštoje ir ramioje, giešiaus. Periskopas yra ilga triuapie "gritioriskumtis" ir panašius
permainyti (perkeisti). Tokiomis drioje vasaros dienoje. ApatiDAR UŽSIGANĖDINK.
ba, kuri stačia kyšo iš povandalykus.
ypatybėmis atsižymi ir oras. niai, prie pat žemės gulintieji oro
deninio laivo*bokšto, esančio prie
Punia ėjo per
Geras, išmintingas biznierius Oras visuomet
šventorių, o "čia
perkeičia žvaig- sluogsniai mirgėte mirga. Žmo- laivo
vidurio. Periskopas viduje prie pat muro senukas
> ra ta?s kurisai veda savo biznį ždės
elgeta, ne
spindulių linkmę, padaro nės apie tą apsireiškimą sako:
taip, kad tasai biznis atneštų
yra tuščias. Abiejuose periskopo įtiek poteriauja, kiek
stačiaus
praeivius dajuos
puolančiais ant že- "kaitra eina iš žemės."
kuodaugiau naudos. Daugelis lie- mės (išskiriant
galuose
Jeigu
yra pritaisyti veidrodžiai, boja, kuris duos. Ponia
įdėjo Į
atsitikimą, kuo- tasai
tuvių biznierių .seka tam išmin- met
mirgėjimas yra didelis, tai šie veidrodžiai stovi aip, kad ko- jo pratiestą ranką 10
ir
žvaigždė stovi tiesiog virkapeikų
tingam obalsiui. Kodėl negalėtų šum
žemės ir pažiurė- kio nors ant vandens paviršiaus pridūrė:
prigulus
prie
tokiame
musų galvos;
atvisi lietuviai biznieriai
Nc todėl duodu tau
taip-pat .-itikime visai stačiai puolantieji jus Į kokj tolimesni daiktą, ro- esančio daikto paveikslas, atsipinigus,
daryti; Kodėl nepradėti judinti
spinduliai nenukrypsta nuo savo dosi. kad tasai daiktas mirga; mušęs nuo pirmo veidrodžio, kad tu esi'elgeta, bet dėl savo
dirvonų, kurie laukia mūsų ver- pirmutinės
puola ant antrojo. Antrasai veid- y pn tiško užsiganėdinimo
linkmės). Tą galime! paties oro mirgėjimo tuomet nerodis stovi taip, kad šale stotelgų •'
-Richmondictis. aiškiai Miprasti.
Motinėle, pridėk iki čvopadarę bandy-i
vintis žmogus mflto
jame tai, ką i ir dar užsjgnnėdink.

Pašnekeliu Kampelis.
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kiekvienas "bulius" gal už 50
tų pasi j ieškot sau "karvės"

caru

geriau?

Prūsų

ir kiti

sav<>

Lie-

šiądien negalima. Rasi. pasiseks išgauti
bus daugiausia
Dabar Amerikos lietuviu

svarstoma

butu lietuviams

savą

kaizerio

ar
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žmogus gali daryti su
j savo privatišku turtu, ką jis nori.
Įkmp llgrudas <n savo akcijomis.
"Naujienos" papildė "hereziją,"

Tas pats yra ir su žvaigždėmis. kas yra atmušama nuo
pa turi oficiali vardą: "Lietuviu
pirmojo
liioba šelpti musų broliams lie- Oras juda-mirga; dėlto mums veidrodžio.
tuviams nclaisviams iš Prūsų Lie- rodosi, kad žvaigždės mirga.
Žiūrint |>tr periskopą esankad susikalbėjus.
tuvos."
tiems
povandeninio laivo viduŽvaigždžiu
spalvų mainymas
Paimkime lietuvius duonkepius.
reikalas yra ytin svar- irgi oro kaltė. Dažnai spinduliai je, laivas stovi prie pat vandens
Privačiu budu Vilniaus lictuKadangi
J uju yra beveik kiekvienoje di- jvių
kuopelės taisiais Prūsų lietu- bus ir skubus, šiuo kreipiamės j susideda iš naivių spalvų spindu- paviršiaus, ir todėl priešo kanuodesnėje koliouijojč. Daugiausia kais belaisviais buvo
rūpintasi Lietuvos Visuomenę, kad kaip lių (pvzd., baltos šviesos spindu- iės lengvai ji gali sunaikinti.
jie yra čia išsimokinu duonke- ir pirmiau. Nuo
gruodžio 4 d. galėdama remtų šią naujai Įsikur- lis susideda net iš spindulių sep- | Kad išvengus to. periskopai yra
Todėl ir visą savo !>ixni
Į-ystės.
iki siol tosios lietuviu kuopelės sią Draugiją.
tynių įvairių spalvų, kurios yra įdaromi ilgi, kai-kada septvniovaro
taip, kaip amerikoniškieji
i
| pavalgydinta, aprėdyta ir kito- Draug kreipiamės ir Ameri- matomos, kiekviena atskirai, va- | likos pėdu. ruoniet povandenijųjų mokytojai juos išmokino. kios
pagelbos suteikta 6,000 su- kos Lietuvius, prašydami neatsi- dinamoje orei rykštėje, pasiro- nis laivas stovi giliaus vandeToje pačioje duonkepy-tėje yra augusiu
žmonių ir 4,500 vaiku. sakyti sušelpti baisios norminės dančioje kai-kada po lietaus dan- nyje ir priešo kanuoliu šūviai patokių dirvų, prie kurivi ameriko- Tačiaus be
ties laivo negali pasiekti.
Patu, kurie pirmiau tapo ištiktuosius Prūsų lietuviu*gaus skliautuose).
nui yra sunku prieiti. Lietuviui
vra tuomet tame. kad šūir
tos
lietuviai
nevisi
vojus
kad
dėlei
pravežti,
Tikimės,
kuopelės
Kai-kurių spalvų spindulius
gi tas butų labai lengva. Net stokos
ir žmonių neaprupin- atsisakys ištiesti pagelbos ran- storas oro sluogsnis m/perleidžia, viai gali pataikyti i periskopą.
lėšų
tarp tų pačių kitataučių at- ti,
susidarys dar daug tūkstančių, kos anos pusės broliams, kuliuos arba, kaip sakoma, sugeria. Iš- Numusus periskopą, laivas pasisiranda smarkesnių, sugabesnių
daro "aklas"; per periskopo skvkuriems būtinai reikalinga grei- iki šiol skyrė nuo mus siena, danykus vienai ar daugiau spalvų,
vyrų, kurie, nežiūrėdami klinčių, ta
■V vanduo galėtu užlieti laivo viIr dabar bar gi suartino likimas.
pagelba.
visokeriopa
ir
drauge
[spindulio sudėjimas
eina j naujas dirvas ir tenai dirdų
ir pati laivą nuskandinti. Podar vežama tie belaisviai dideAukas prašome siųsti per Vil- [spalva persimaino.
Oras, judėba.
vandenini
liai bur;ais, ir dar laukiama daulaivą gali didieji laivai
i.iaus lietuvių laikraščių redakci- damas. kartais tam tikrų spalvų
iš toli įsibėgdami ir
Stai Pliialdelpliifos dalyje, va- giau.
nugandinti,
Globai
kartais
ne[spindulius praleidžia,
jas, pažymint: "Lietuvių
savo
nosim
nelietuj jį rėždami.
dinamoje "South," yra
T odeliai, dabartės, išsiaiškinus, broliais lietuviais nelaisvi:'.-; iš praleidžia.
1^ to paeina \ ienos
viška riuonkepykla.
Periskopas
gali luti pasekKepyklos kad ir lietuviais
baltiir
:
tos
Lietuvos."
Rubus,
valpačios žvaigždės

W

pažymėti

dideli nuopel-

gerovei- tai įteigi"matrimoniališko biuro," arba

j žino,

rrgingas padėjimas musų pu.-•ės pabėgėlių ar nukentėjusių dėl
naudoti esančia proga, tai yra
bet daug kartų baisesnis
beveik viskas, ką žmogus, rašy- karės,
anos
padėjimas
puses brolių:—
dama- laikrašti?!, gali padaryti.
nei
turi
;.'c
ko, nei šiltų
valgyti
Tuom tarpu yra platu-* vertelkad
nuo
rubų,
šalčių
prisidengus,
gystės dirvonai, kuriuos lietuviai nei
nei
nei
apsiavimo,
baltinių,
išdar nejudinę, o tų dirvonų
Imdami
'igoje
pagelbps,
galop,
dirbimas reikštų mūsų vertelnelaisvėje, nei rusų-kalbos moka,
goms nemažai labo.

v

-avo

*

noras

I

pamiršta

ženah iu agentūros.

patekę

belaisviais

+

ną darbininku
mas

ness

A. B Slnmait}
CJIeu Lyon
Pa., SLA.
per A. B. Strimaiti

paj ieškojimu-.

cen-

per
Busi-

is business—dats ul!
*

*

Jurgis \\ asbingtonas, sakoma,
niekuomet nemelavęs. "Laisvė"
gali atvirai pasigirti tuom pa;iu.
štai jos vienam apgarsinime stačiai pasakyta šitaip: "Musų komua krikščioniška ir neturi
nieko bendro >u firmomi- apgavin-

panija

gomis, galinčiomis garsintis šiame laikraštyje."
Vyras bent drąsiai pripažįsta,
kad ir apgavikai gali pas ją garsintis.
Tie apgavikai—tai turbut
"bedieviai
ne-krikščionjs.
:Js

Ą:

išeina lyg
l>uvo diedas >u bo-

ta Tautos

Taryba

pasaka:
sugriuvo su lova.... Gaila,
šimts
po
pypkių, kad jie pabėrė
Jurgis S pu rgis.
pupas."
su

ta

ba ir

Aukos L. G. ir A. F.
Lietuvos

Gelbėjimo skyrius.

kp„

Petravičiūtė—1.25.

13.80

K.

šnuolls, Pr. Žukas, A. Andriulis. J. Vengraitis, M. škarnuliūtė—po $1. V. Mikulis, K.

Vengraitis, Ant. Vaičulis—po
75c.
L. Bukauskas, Ig.
Jagminskas, Yinc. Vitkus, O. Kazlauskienė. Jur. Juškevičius,

Owen VVliite, Agnė Paiunevi-

čienė, V.
menas, .T.
t'rotas, J.

Liutkevičius, J.- AlPetravičius, <!.'• fCun'Juškevičius, A*. Kursas. a. Vaičiulis, S.
Alšauskas,
J. Adomavičius, Jos
CbSflĄv
Mike Ossolo, K. SčuAeikl^, jį..
Glaveckienė, K. fcJvofcas, t.
Valančius, Z. Jakubauskas.
D. Vision i—po 50c. J. žentikas, Pr. Kibortas. T. Kudrau-

skas. J. Paliukevičius, J. Juškis. A u g. Trlvier, B.
Segai,
J. Kasiulis, A.
A.

Krajauskas,

J.

Krenčlus,
Maslokas,

B.

Martinaitis. K. Sinkevičienė, A.
Trumpinskis, Marė Pieteriutė,
Alex N'elson,
K.
Kaliečius.
Peter Podovich, D. Gvalda.

K.
lo

Šimkus, J. Petrauskas, CarDe Carls, M. Vitton, T.
Giachetti,
P.
Daukšis, E.
Daukšienė, K. Rutkauskas, M.
Allenston, V. Kaliečius. P,
Siaulys, P. škarnulis, P. Armonaitis, J. Giedraitis, O. Zimontienė, Pr. Kosteckis. Chas.
Kuapp. Joe Hiehey, A. Margis, J. Statiis, D. Molovotta,
P.
Rudaplaukis, P. Maslokas.
Emma Jonės, F. Reed, Kaz.

Paludnevičius, O. VengraiPetruškienė, Paul

tienė, Katrė

Genisio,

James Scerini, Henry
l'go, J. Oržekovski, P. Sprindis, J. Degutis, A. Vaičiūnas,
S. Kerulis, J.
Rumbavičius.
Chas. Ilanson, S. Motuzą, U.
Petrauskienė, J. Masiokas.

A. Krenze, A.
Vistortas, Mrs.
Carp, J. Kaveckis, V. Daunis.
K. Jankirta, J.
Gvazdinskas,
J. Panebaižs, M. Panebažienė.
P. Sirvidas, J.
Glaveckas, M.
Kundročiutė. J. Petravičius. R.

Kemeras. L.
Bazili
Tiria,
l-'rank, Joe Gavia, Wm. Goldman. B. Vegetli, J. Baldrini,
J.

Su

2.00
3.05

24

Cedar Poiut, 111., per K.
šuuolį
Aut.

*

išliko
lietusius, i

vedėjai pastebėjo, kati paprastųjų džia netedraudžia rūpintis, męs
amerikoniškų duonų lietiniai, o žemiaus pasirašttsieji išgavome iš
taipogi ir lenkai, nelabai mėgsta. Vilniaus gubernatoriaus leidimr.
Todėl kepykloje pradėta daryti ir
Prūsų lietuvių belaisvių šelpimu
grynai ruginę, juodą lietuvišką
viešai, ir turime teise
[užsiimti
duoną. Savo apieliukėje toji ke- rinkti
aukų ir kviesti pagelbon
pykla pradėjo varyti gerą bi/nj. daugi'iti žmonių. Męs pasikvieNepasitenkindami savaja apielin- tėme dar
žmonių. Musų ši kuoke, kepyklos ve lėjai žengė ir j
kitas Philadelphijos dalis, kurios
yra lietuvių ir lenkų apgyventos.
Miesto dalyje Port Richmond ke-

"discipnebuvo, taip

kaip

"Keleivis"
dar apie vieną

rusų nriais-,
vėn, bet jais iki iol nebuvo kam
u-a. k;t galima
nuisu
į
aplinkybių
karta rusų kr.
padaryti, tai nurodyti i \ ieną ar- rūpintis. Antr.'j
rurmeiici įžengus Prus'.tosna, ka-)
ba kitą esanti plyšį, nedatiklių,
rės vyriausybės nusprendimu i;
nurodyti vieną arba kitą atsida1-111 su Lietuvos Rusijon yra ve
riusią inus'ų vertclgystės progą,
ža:ni v i-i gyventojai, kaip seni,
bus
atkreipta
jeigu i nurodymu*
ir vaikai, taip vyrai ir moatyda. jeigu pas atskirus vertel- jauni
le ris.
Jų vargas neapsakomas.
nu\ra

pa< >ocia!i>tus

VT*

smūgis

brolius—Prūsų

o

Str'®aHis, ženklelių kn.

,R

No. 77
i>.VV
00
A. B. .Strimaitis perdavė
ženki. 5.00
Pavieniu SLA. nariu aukos
per
A. B. Strimaitį
2.12
Terre I Taute. Ind., S Y A. 46
kp„
per A. B. Strimaiti
22.00
V. B. Strimaitis už
parduotus

ženklelius
tas v;:dinama *'des- SLA. V apskr. pasiuntiniu, per

lina."- laisvės
nėra.

priikitus.

šiądien jinai eina. Bet
organizuoto vertelgv »fė> v st \negu kad

s

laužymų."
l'as buržujus

Or :

pramoMažoji arba Prūsų Lietuva, da
ne- -ryti-, apie kurias keli metai
bartč*s joms susikovus, turi ytin:
atgal retas lietuvi- mąstė. Jeigu skandžiai kęst i
Lietuvių Tauta.
mušu
vertelgvstė butų daugiau
valdiniai priešingu viena
Kaipo
suorganizuota, jinai, be abejonė-, kitai
valstybių, jie ir turi ciLi vieeitu daug spartesniu žingsniu, ni
na

A'

Ataras,

A.

nesto

Šidlauskas,

Ar-

Tintori, S. šaulinskas,
Ona Atarienė, A.
Genetto, S.
Tauroza, Angelo Coutri. M.
V.
Kazlauskas,
Mikutavičius,
L. Lastauskas, B. Batušinskas, S. II. Fairfiela. Fred
Marefll, Anton Gaili, Jos. F.
Kuss, L. žentiktenė, V. Navickas. C. tiiacoazzi, Octave
Roąuest, J. šidla, 1). Paliukevičius, Wal. C'herneski, L.
Andrijauskas, J. Ūselis, K.
Adomavičius, D. Visbara, J.
Barčius, P. šidla, B. Birvidie-

Lakštas XII:
nė. K. Trumpinskas, A. AdoNe\v Haven, Conn., per K. A.
ma\ ičius,
V. Rudžpl&ukienė
A.
K.
Makaravečių;
Karutis,
po 25c. Aukautojų 14, kurių
A. Makarevičius—po $1.
J.
pavardžių neišskaityta, sudėjo
Vaitkevičius, A. Strelkauskas,
$:i.50.
Išmokėjimo dienų su•T. Navickas, J. Pi'velis, K.
rinkta $14.
DLK. Vytauto
M.
RamanauskiuZigmančiutė,
Dr-stė paskyrė iš iždo $5. Atėt ė—po 50 centų.
,T. Makaremus visus kaštus
prisiųsta išvičius, M. Makarevičius, L.
viso
55.70
J.
A.
BalJaslnskas,
Kazokas,
Viso per savaitę įplaukė
260.95
25c.
Viso
sis—yo
(išėmus
Buvo Lakšte XI
379.0S
3.12 LA. skriuu)
3.13
Ciso labo Fondan jplauke $3337.03
Forest City, Pa., per J. Dzikų:
SLA. 2 kp. iš savo i;do $5.
Lietuvos Autonomijos Skyrius.
Vincas .Tančaitis—$£.
Juozas
Lakštas XIV:
Ona
LudviDziklęuė,
Uzikas,
New Haven, Conn., per k. Makas Dvilis—po $1. J. Daugėla
karevičių
G.12
—50c.
A. M. Makauskas, J.
•Tos. J. Žilinskas. 163 Co. CAC.
Kaminskas, J. Juozapaitls—po
Fort Baranskas, Pla
100
25c. "Viso
11,25
Stapelton, X. Y., SLA. 209 kp.
Montreal, Cauada, iš "Lietuvos"
per George Meškausku
n.50
Red., P. Vilimo ir O. MickaiViso per savaitę
8.62
tos
vestuvėse:
K. Vilimas,
Buvo
Lakšte
XI
po
sulyginiK. B. Gavronskis—po$l.
Pr.
mo knygų
267.97
Vilimas, Ona Vilimienė, V.
Viso yra Fonde
276.59
Dabaras—po 50c. K. S. MaiViso per abi Fondo dali buvu
Ra, A. Malglenė, P. j. Maiga,
..

—

įplaukę
J. Senienas, J. Skikas, P. šla$3613.62
ta, K. Rųpikaitė, J. Černius—
Lietuvos
A. Jankevičius 10c.
Gelbėjimo Skyrius.
po 25c.
Lakštas XIII:
Viso, be siuntimo lėšų
5.55
So. Boston, Mass., L. Ukesų
Chicago, UI., Liet. Sunų No. 1
Draugija, nuo Town of Lake,
Draugija, per M. Moekapetrį $50.00
30.00 So. Boston. Mass., lietuvių, per
per A. J. Bleržinskj
Mt. Carmel, Pa., SLA. 52 kp„
rinkėjus J. M. Neviacką ir A.
18.30
per Ant. Bagdoną
čebatorių: J. Slipkauskas, J.
N.
Stapleton,
Y., SLA. 20!) kp.
Dragašius, K. Vileišis, K. JurPer George Meškausku
3.50
galiūnas—po? i.OO Uždavinis
A. Naura, K. Pratapas, J. Kl
Dayton, Oliio., SLA. 105 kp.
4.S0
pei Kaz. Jocių
nias, L. Stasiulis. P. Balis•
Painesdale, Midi., per rinkėjus
po 50c. A. čebatorius, J. M.
B.
S.
Ališauską ir J. Gienj: J.
Neviackas, L. Stepalionis, A.
J.
B.
Mankauskas,
Gienis,
Matulis—po 25c. Viso
8.00
Purius, A. Snizas, U. GiboviRoseland. 111., per M. BaceviJ.
V.
čius.
TaraškeviMeilus,
čių: SLA. 139 kuopos nuo
čius, A. Taranda, K. Tvarkubaliaus
likusį pelną—45.08.
S.
M.
MaslausPer Dr. K. Draugelio prakalnas,
Valakas,
R.
V.
kas.
Markūbas: M. Kukuraitis—$2.00, M.
Paciunas,
A.
nas, J. Plevokas—po $1.
G.
Valaskas, J. Leonas—po
Mickus, P. Mickevičius, V. Pa$1.00. Smulkių surinkta 13.68.
ciunas, V. Grigas, I'# I,IškausViso, išėmus siuntimo lėšas.
kas, A. Bakučonis, B. Pavidis,
prisiųsta
62.49
D. Melnikas, R. šakalieno, Iv.
Wa$erbury. C'onn., per J. žePaknis, J. Ugutis, A. I'iramantauską, nuo Dr. J. šliupo
gieng, F. Illa, A. Mickevičius.
prakalbų, parengtų per SLA.
R. Ivanauskas, J. Miauas, K.
11 kp.; V. Pautienius—$2.00.
Medeiša, A. Tverjaneinė, S.
•T. Adomaitis. A. Jurkunienė, J.
Kapočius, J. Pivovarčiukas. J.
Danisevičius, J. Ramanauskas,
•T. Butkus. J. žemantauskas,
Dobcolinski, H. Kapočius, J.
J.
Loska, J. Veitkunas.
J. Dvariškis, .T. Bobina, K. Ka*
Meilus,
V. Burlus, F. Ivarablikov, F.
žemėkas. P! Steponavičius
Loska, K Saranauskas, p.
$1.00. A. Pilkauskas. A. AiK.
A.
Kodilakas,
dukonis. P. Puškinas, A. PoVeitkunas,
Kvietkauskas, J. Repečka, J.
vilaika—po 5Cc. A. Lietuvis,
Jakniunas, K. Vovorunas. J
J. Jokūbas. J. Virbickas, S.
K.
J.
Laurukinas,
Veitkunas,
Senkus, J. žiūraitis, J. Rimas.
N.
Slavinskas, J.
žakalis,
J. Slačaitis, J. Stočkus, P. PoPaukštis, A. Jakniunas, J. Vivilaitis, L. Grj binienė, F. BauJ.
lutis,
Markūnas, Z. Juknis.
blys, J. šironas. I'. Motiečlus,
J.
Petrikas, p. Karvelis, J.
J. žiūraitis, J. f'ėsna, V.. VaMarkūnas. B. Driukas, V. [.eiliukus, M. Dvileckis, A. Vencta, K. širvinskas, S. Gibavikus—po 25c. K. Blažaitis 20c.
P.
čius,
čereška. A. AlišausViso
18.70
B. Mickus. A.
kas—po 50c.
Shenandoah, Pa., "Sietyno" DrA.
V.
StalnoPurius,
Klimas,
ja, per A. B. Strimaitį
76.53
nis, S. Purius. S. Buika, Z.
Roseland. Iii.. SLA. 139 kp. per
Bulkienė, P. Btiteikis. J. PaviA. B. Strimaiti
4.03
dis, M. Butkauskas. K. šarpa,
Viso per savaitę
219.75
K. Masiunas, J. Masiunas, K.
Lakšte
Buvo
XII
3337.03
Tanias, F. Vilimas. J. aKtkus,
Viso buvo įplaukę Kondan 3556.78
J. Kapočius, S. Markūnas, A.
Kazlauskas, A. Katinas, A.
Lietuvos Autonomijos Skyrius.
šledžiutė, J. Ūžusiems. J. CimLakštas XV:
bolas, V. Sejonas, A. Razln\Vaterbury, Conn., per J. žemanskas, J. Kniukšta—po 25c.
tau^ką: SLA. 11 kp. huo Dr.
47.00
J. šliupo prakalbų likęs peV.
»inibndęeport, Mass., surinkta
nas- $11.00.
A. Aidukonis ■—
A.
..

per

Lubinų

ir J.

Milašių,

prisiųsta per "Ateities" Red.':
A. Lubinas—$1.
J. Normantas—75c. J. Milačius, A. Burtis po 60c.
J. Kontrimas
»5c. F. Normantienė, J. Bartašius, J. Kovas, S. Lukošius.
I'. Budraitė, J. Normantas, S
Gerolsakitė—po 25c. Viso
Centinery. Ind. SLA. 93 kp., p*.A. B.

Strimaitj

r»0c.

A.

kus—po
5c.
95c.

Jurkunienė,

25c.
Smulkiu

K.

aukų

J.

Hlazai

—

surinkta

Viso
13.00
Scranton. Pa.. Liet. Uk. l'ol. Kl.

5 00
23.75

per A. B. Strimaiti
Viso per savaitę
Buvo Lakšte XIV
Viso yra Fonde
Viso per abi
Fondo

{plaukė

1.70
14.70
276.50
291.29
dalis
3848.07

VIETINES

j!INIOS.

SLA. 110 kp. prakalbos.

Kovo

jorus, tai tikruoju majoru butu
ne jisai, l»et Sullivan.
Thompson'o užpakalyj stovi svaresnieji miesto gaivalai.
L'ž Thompsoną stovi
ir daugelis įžymesniu
Chicagos lie-

vartok Trinerio Ame-

greičiaus

rikonišką Kartaus Vyno Klixirą,
nes tas greitai ir \i-iškai išvalo
vidurius, suteikdamas jiems 11 ut-

28 d. SLA. 129 kp. atsibuvo prają -tiprumą ir reguliariškumą
Pir- tuviu.
kalbos Stanford Park, III.
Kitais dvietni pažymėtipadidins apetitą ir vidurių
už
miausiai kalbėjo M. Jurgelionie- nais kandidatais
yra socialistas \itinimą, prašalins vidurių
nė.
Kaina
Nors ji turėjo kalbėti temoje Siedinau
$1.00. Aptieir
blaivininkas
llill. kietėjimą.
'"Lietuviu šeimyninkės Ameriko- Šiem dviem kandidatam tačiaus nė- k. įso. Jos. Triner, Mantifacturcr
'333—l339 So. Ashland avemte,
je," bet svetainėje buvo vos tik ra jokios vilties laimėti.
111.
viena moteris; daugiausia buvo
Lietuvių apgyventose vardose į Chicago,
Savo
jaunikaičiu.
kalbą ji pritai- yldcrnvmus stovi sekanti kandikė lietuviu jaunimui, apipiešdama datai :
Jeigu Tamista išsitrinsi su
i'rinerio
Linimeutu savo skauAmelietuvių jaunimo padėjimą
Ketvirtoje v ardoj e (Bridgepor- džius
arba sunarni:".,
muskulus,
ir
(
Kalba
vpac
rikoje,
hieagoje.
demokratas David K. llite)
l'amista busi nustebintas gr.'iPaskui
publikai patiko.
kalbėjo ckey ir republikonas Louis LamKai"a
'
tumu atleidimo skausmo.
p. Pr. jlufkus r/e SLA. reikalus.
25c. arba 50c., per k rasą 35c.
Publikos buvo apie 50 ypatų; dau| Penktoje vardo j c (taipgi ftridge- arba 60c.
giausia SLA. narių.
porte)—republikonas Charles F.
Si kuopa per paskutinius metu-!
Kramp, demokratas Charles Marparodė veiklumo. Jeigu palyginti tin ir neprigulmingas Uiarles 15.
vieni metai atgal buvusj kuopos

'jis

jbine.

stovį

su

dabartiniu

t;ii matyti di-

delė

Paieškojimai.

Lantry.
Devintoje vardoje ('Koselande)

Pajieškau

pažanga.
Kuopa padidėjo -republikonas Uiram Vanderbilt
skaitliumi narių, kurių dabar tu- (dabartini- aldernvanas i ir demori ()2.
Apsaugos mokesčiai siekia kratas Samuel E. Cook.

Savicko, gyHermitage a ve., Ohi-

Yladislavo

venančio ant
Turimo nuo Tamstos brocago, 111.
lio iš Vokietijos laišką.
Astišaukit
pns

$173.50.

Kuopa prisidėjo pritVienuoliktoje vardoje (\Ye»t
I
kaitliaus rėmėjų \ ietitiio viešoSide)
republikonas Cerhard II.
jo knygyno, ir gali btiti pavyzd/.iii Lohman ir demokratas Fduard

A.

Olszevskj,
"Lietuvos"

--

leidėją.

Pajieškau kalv§s darbo prie kai-'
Kuopa stovi nuo- F. Cullerton
viij dirbti, arba kad ir ant farmą
(dabartinis
alderma-j sutikčiau i>y kokj daroą uirim; prie
šaliai nuo salinnininkn svetainių;
nas).
(o Raliu ir kajvio darbą gerai dirbti,
ji laiko savo susirinkimus toji- paj
Šešioliktoje
vardoje
(N'orlh| Jeigu kam reikalinga, meldžiu atsi-j
čioje svetainėje k;:- antra mėnesio
Side)--- demokratas \ ineeut S.; šaukti šiuom adresu:
savaitė.
savo

veikime.

Eskulapas.

Svviefka

ir

republikonas

Sehulenbcrg.
(iaro Strazdelio rašius. TMD.
Dvidešimtoje vardoje
2X kj>. turėjo savo susirinkimą.
gatvė)
republikonas
Strazdelio raštu-, i>
Mariai,
ga.vy
siskirstė link-; ui.

vi-

dar

daug knygų yra neišdalintų.
nutarta parengti šeitmnišką

l>et

Tai

vaka-

rėli. sukviečiant skaitlingai svečiu, ir tuomet pabaigti išdalyti minėt;* s knygas nariams.
Vakarėlis
atsibus balandžio 24 d. Meldaži > svetainėje.
Eskulapas.
Račiūnas vėl atvyks Cliicagon.
Teko girdėti, k; d trumpu laiku,
būtent balandžio 15 ir 16 d., at-

silankys l'hieagon kinematografis-

A.

ITcnryj 4948

Berring

ave.,

j Ant lįjjtfdavimo.

1

Parduodama mūrinis namas prie
Parnell av.
gat.. trimi aug
itais ir užpakaly! medinis, abu labai
pigiai.
$5001
įnešti, o likusi

ie^s-tos
t-wi3tiu

:

Ghlcago,

(.18-ta j

parandavojjmo:—-

čios—kur

lietuviškos

bažny-

maudynė.

Jeigu

yra-^di<J4Jis žmonių perėjiVieta tfnka kriaučiui, drapanų,
aprėdalų ar čeverykų sankrovai, barbėriui, laikrodininkui ir kitam bizniui.
Kanda pigi Ir garu šildoma.
mas.

Elektriką,
jieškai
rasi.

Oakley

gazas ir
geros vietos

bizniui, tai čia
Atsišauk po numeriu 2334 So.
ave.,

Chicago,

Iii.

AUTOMOBILIAI.
Parsiduoda: Puikiausis
Locomobilo Limosinas, 6 cilinderių, 50 arkliu spėkos, 7 pasažieriams,
brangiausio .darbo,
geriausiame
padėjime,
taip kaip naujas.
Kaštavo $(1,750,
parsiduoda už $1,800.
Turiutis
šj
automobiliu
vigauna
pirmenybę
suose
pagrabuose, parodose ir 1.1.
Taipgi parsiduoda Welch Detroit

PIGIAI.

Farsiduoda:—ant

lengvu

išmokėji-

Ind. mų šie 4
kambarių namai ir barnė
po num. 3545 Emerald ave.
Kaina

Uermanj

j
republiko-į

Mrrcu.-j

I

j)ir-j

pamaldos'

l.ictmč

ligoniu globėja užba'ujč
mokslą. Seredoje, kovo 31 dieną,
"M r: r y Thompson Training School
for Nurses" išdavė dipliomus baigusioms tenai ligoniu globėjų
(mirsiu) kursą. Tarp baigusiųjų
yra ir lietuvaitė, p-lė Helena I'etruliutė, 20 metų. Tai bene jauniausia ligonių globėja tarp Amerikos lietuvių.
Naujoji ligonių
globėja yra gimusi Lietuvoje, Kupiškio miestelyje, [ kmeigė.s pavieto, Kauno gub. Amerikon jinai

liepos mėnesi. Tačiaus visos pamaldos nuo dabar bus laikomos naujoje, o ne senoje bažnyčioje, kuri >ra prie 4<>-tos ir \Yood
gatvių. N'aujai pastatytoji bažnyčia kainuoja apie .$180,000. Sėdynių išviso yra 1200. Bažnyčioje
yra įtaisytas balkonas, irgi aprūpinta-; sėdynėmis. Naujoji bažnyčia bene bus gražiausia iŠ visų lietuviškų bažnyčių Chicagoje.
Šv. Kryžiaus klebonu yra kuti.
K.
A. Skripka.
želiu

ar

-■

<•

t -«v »-

——

atvažiavo spalio mėnesio pa-

TAIPGI PASKOLINO.
baigoje 1903 m. linai, savo dėdės
dirbo
ir
Jokūbas nuėjo pas kaimyną padrauge ėjo
globėjama,
duonos.
siskolinti
inokslau.
mokPabaigus pradinį
Paskolinu,
metai
Jokūbai, kaip neatslą, jinai Įstojo trjs
gal j mokyklą, kuria dabar pabai- paskolint". Tik čia turėsi valgyti,
gė. l'-lė Petruliutė, būdama pat! aš nieko neduodu neštis iš mano
neturtinga, turėjo savo jiegomis namų, mat, pas mane tokia taisyklė.
prasimušti kelią priekin.
Kitą kartą ateina pas Jokūbą jo
Prakalbos.
SI.A. 194 kuopa, kaimynas pasiskolinti dalgį, kad
esanti Cicero, parengė prakalbas išpjovus didelę žole sodne.
Sn mielu noru, kaimyne; tik
su mažu programėlių.
Prakalbų
t ik-I it buvo agitacija už Susivieni- aš niekam nieko neduodu namon
jimą Lietuvių Amerikoje. Vaka- nešt;.' mat, pr.s mane tokia tairą vedė p. M. A. šarka. Kalbėto- sykle.
jas, p. Z. Vitkauskas, "Laisvosios
Minties" redaktorius, gražiai išaiškino verte organizavimosi.
PaREDAKCIJOS ATSAKYMai.
vyzdžiui sulygino labai nupuolusią,
didelę neorganizuotą Chiniją ir
RED. ATSAKYMAI,
augštai iškilusią mažą, bet orga- p. Pittstoriietis. Dalj, kurioje užnizuotą Šveicariją. Kalbėtojas nu- vedama ginčai su kitu laikraščių korespondentai, kiek galėdami apleipiešė SLA., kaipo organizaciją, džiame.
Prašome rašyti žinučių iš
kuri rūpinasi Amerikoje
esančių savo kampelio.
lietuvių likimu, neužmiršdatna ir p. A. Norbutas (Rcseland, III,). Jūsvarbiųjų tėvynė-; reikalų. SLA. sų raštelis tilps sekančiame numerysuteikė didžiausią pavienę auką je.
čia neminėtiems.
Peržiūrėsime ir
nukentėjusiems nuo karės sušelpti. ką galima bus, sunaudosime sekan—

Prakalba buvo nuosekli, rimta ir

publikoje padarė

gerą

čiam

numeriui.

jspudj.

Buvęs prakalbose.
Miesto rinkimui. Sekančios savaitės utarninke, balandžio 6
d.,
bus miesto rinkimai.
Priešrinkiminė kova dėlei majoro vietos at-

sižymi
smarkumu.
nepaprastu
Dviejais svarbiausiais kandidatais
yra republikonas
Uilliam Hale
Thompson ir demokratai Robert
Stveitezr.

S\veitzer'i remia žino-

Apgarsinimai.

ir suvartoja tiek daug
t'hicagos politikierius Sulli- priima
gero maisto, kiek jam yra reivan, kurisai turi
užpakalyj savęs kalinga.
jis yra sveikas ir stipnelabai gražių dalykų. Vien dėlrus.
Kiekvienas prasižengimas
to, kad Sueitzer, kuris vra susiprieš nuosaikumą gėrime ar valsu

Sullivanu, ttfii pas- gyme bus sekamas bausme: dautarojo paramą, daugelis net \r de- giau
celių mirs, negu ių g-ms.
mokratų nežada už Sueitzcr't bal- Kūnas nuo to kentės.
Kaip greit
luoti. Viešai kalbama, kad
jeigu pasijausi, kad Tamstos apetitas
5wcitzeris Įsigautų j mie.to ina- bei
stiprumas ne yra tvarkei,

iš

pragyvent

42 W. 6th str.
Mano adresas;

na

Georgetow,

111.

Westville, 111., R.

Į KARĖ
■

|

KARĖ
KARĖ
Už tiktai 35 centus pačtos markėmis pasiųsime jums 50 paskutiniu fotografijinių re pro kcij' ir drauge
teisingą žentlapf karės lauku Austri-

j

tuvišką

korespondentą

Chicagoje:—
PILNAI DARBO VISIEMS.
Kodėl esi nenaudingu, jeigu bu

J. J.

STOVAL & SONS,
Halsted str.,
Chicago,

3246

So.

Tel.

Drover

III.

3514.

ma

'tą;

GERIAUSIOS

FARMOS:

Nuo niežų, šašų, dedervinių,
parstupo užsinuodijimo. "sault

Pigiai parduodu geriausias gatavas
farmas su budinkais, sodnais užsėtais
javais; turiu visokio didumo farmų.
zemė—molis su juodžemiu ir molis su
smiltimis maišyta, derlingiausi žeme;
pirmo sorto visokiems javams ir šieTuriu daugybę
ir sodams.
nams
farmų neišdirbtų žemių labai pigiai
parduodu ant lengvų išmokėjimų,
žemė atsakančiai gera.
Didžiausioj
Amerikoj lietuvių farmerių kolionijoj
kur aš jau esu pardavęs 320 farmų
lietuviams apllnlc miestą Scottville,
Kuris yra
Mason County, Michigan.
turtingiausia farmerių miestas visame
statė Micb.
Viduryj derlingiausių ir
gražiausių, lygių laukų keliai žviruoti
(plentai). Upės ir ežerai pilni žuvų.
Scottville yra lietuvių kolionijos centru; randasi arti prie Michigan ežero
Turime
portavo miesto Ludington.
geriausią transportaciją vandeniu—laivais ir geležinkeliais; turime turgus,
javų melnyčias, bankas, bažnyčias,
geriausias mokslaines ir visas vigadas. Ilgai nelaukdamas atvažiuok pas
manęs j Scottville, Micb., aš turiu
geriausių žemių su moliu, juodžemiu
ir maišytų žemių, geriausio gatunko,
kokių gali rasti Amerikoj. Apgyventame gražiausiame krašte nusipirkęs
nuo manęs farmą, pats ir tavo šeimyna džiaugsis ir tapsi bagotu farmerių
Norinti pirkti gerų farmų rašykite
tuoj, gausite žemlapj (mapą) lietuvių
kolonijos ir farmų katalogą. Adresas:
ANTON KIE DIS,
Peoples State Bank Building,
Scottville, Michigan.

rheum", įvairių pučkelių ir
vasariniu išbėrimų

Į

formato magazinas ir trumpoje ateityje mano dar padidėti.
"Lais. Min." kaina metams $2.00.
Fusei metų
1.00.
Pavienis numeris
20c.
Siųsk 20c kad ir krasaženkliais, tuoj
gausi "Laisvosios Minties" vieną nu-

tnerj.

Adresas:
"LAISVOJI

2627

Calumet

SEVERAS
(Sevcros Gydantis Odinis
Muilas.)
puikus tai muilas visos
dotmyuos nariui.
Kaštuoja 25 centus.

VANDENIUOTAS ISBERIMAS.

SEVERA'S T AB L AX.
Cukrinis
Malonus

Liuosuoto.ias.

Vaikams

Suaugu-

ir
ir

"Malonėkite pagarsinti mano
laičkelj, kuriame praneiu, kad Severos
Odinė Mostu gydė
mano
skaudamą koją, Luri ilgu lai
buvo ištinusi ir apiberta vandeniuotais iAbėrimats.
Patepus keletą kartų, koja iigyjo. l'er 10
ruetj
kentėjau ir nei Europo*
daktarai negalėjo pagelbėti."
Mathyas Kotas.
Box 53, SilTerhilI, AU.

veiklus

siems.

10 ir 25c.

Kaštuoja

Jūsų aptickoriuo užlaiko visokius Screros
kalaukite Severos. Neimkite jokių uivaduotojy.
kykite tiesiai nuo

Preparatus.

Būtinai reiNegalėdami rauti uisisa-

lW.F.ŠEVERAOO/CEDirDS

dažiuoti,

Vinco
jis yra

av

gvvas

telpa

W.
Lake

str.,

23

Geriausiai, greičiausiai
pigiausiai
Persiunčia

Turi

ir

geriausią pasisekimą.

Kodėl?

12

vai.

dienos

A.

J.

BIERZYNSKI,

Atsišaukite
Grigaliūnas,
Sharp str.,
Baltimore, Md.
J.

214

S.

S.

Taipogi Rusiškai-TurkiškŲ maudykllg prasidėjo.
kambariai

ir .moterims.

CHICAGO,

Baredaskutykla krūvoje.

Chlc«go.

Kainos šio'.<iom dienom 5c ant
Subatom ir nedeliom 10c bal-

konas, 15c žemai.
Prasideda 7 valandą k is vakaras
Subitomi ir nedeliomi 1 vai. po pietų.
Jei nori linksmai praleisti valandą
liuoso laiko, tai ateik

St.

ILL

MILDOS-TEATRĄ.
10

eveskio ras*

METŲ

Kaip Lietuva

Dienine ir
Vakarine

Atgavo Spaudą

EĮfifllfVIfl ft
RIUIV S flLfJ

MOKINAMAI

Anglu kalba

nuo

pra-

Visi

žinoti,

privalo

milžinišką svarbą turi
da

kiekvienos

tautos

kokią
spaukultū-

riškam

gyvenime. Todėl patariame perskaityti labai žingeidžią ir naudingą knygą

Šitą knygelę

Spauda.
verta

Lenkų

Augštesn. Matematika
Istorija. 6cografl]a
Politiška Ekonomija
i

G. Levcskis,

i

,'fjcs
1

)

Kfiygvedystt Grairast.
Laišku rašymas

Prekybos taisės ir tt.

Vedėjas Mokyklos

3106 So. Halsted St,,

Telefonas

Kultura ir

Lietuvių j

dines^ iki augšclaustal Vokiečių
Rusų ir

Arltmatlka

Humboldt

Civcago.

4532

Dr. G. M. Glaser

perskaityti visiems laikraščių skaitytojams, korespondentams
ir

io-metinio

jubilėjaus

Siuomi apreiškiu pagodotal visuomenei, jog esu seniausias gydytojas
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveniatmą j savo locną namą po numeriu

gavimo spaudos rengėjams.
Knygos didumas 153 puslapiai. Kaina tik 45 centai.
Imant didesnį skaitliu,—dar
pigiau.

Adresuokit,
Chicago. pinigus:

Lietuva

kartu

prisiusdami

3149 S.

STREET,

CHICAGO, iLLINOIS

Mano ofisas aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visus ligouius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.
ir toli'/.a mane rems, eaiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieną ir uaktj. Esiu specialistas ligcrse vaikų, moterų ir vyrų ir u/.sendintoso ligose.
Darau visokią operaciją.
Lituosi s" pagarba

Dr. G. M. Glaser
3149 S.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Pirmas

lietuvių šokių mokytojas
Amerikoje

Prof.

Julius

Šilkauskas.
Mokinu šokti va)cą, t\vo stop ir visokius kitokius šokius. Lietuvių jau
nimas
kviečiamas
lankyties kas (iieii.i
ir vakarais.

I

Morgan St.

Kertė 22-ros gatvės.
Telefonas Yarda CS7.

ir Pasitikėdamas, jog gerbiama publika

Publishing Co.

3252 SOUTH HALSTED

Apsigyvenimai prasidėjo

per keletą tautysčių.
Mažas jmokes
tis nupirks Tamstai gerą plotą, ant

Teatrą,

balkono, 10c žemai.

3252 South Halsted

vasarą ir jusų pinigai apsaugoti praParduoda šifkortes ir siunčia pinigus
uždyką gaunamoms informacijoms.
pertėmis, saugiaus negu banke. ToJ visas svieto dalis.
BURKE BARBER SCHOOL,
lesniems susinešimams adresuokite:
Bankos Valandos: Panedėliais, se610 W. Madison st.,
III.
Chicago,
The Lithuanian Contracting Works,
redomis, ketvergaia fr subatomis nur.
154 Randolph str.,
8 ryto iki 9 vakaro; nedėllcmis, utarChicago, 111. Telefonas Humboldt 4532
Room 24.
ninkaia ir petuyčiomis nuo M r> to iM
Atdara Dieną Ir Nakt).
6 vakaro.
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
Reikalingas:—pirmos kliasos duonRusiškai-Turkiškos Ir viAPSIGYVENK KOLIONIJOJE SU
kepis. Kepame baltą ir juodą duosokių rųšlų maudyklė*.
SAVO VIENGENČIAIS.
ną.
Jokių keksų nekepame. Atsa1914-1916 W. Dlvislon Street
Slinkimas prie žemių iš po nukirstų
kančiam duonkepiui aš moku $18 Iki
Arti Robey Bt.
miškų Arkansas ir Louisianoje jau
$20

savaitėje.

Už 5c čia pamatysi
gražesnį
už 50c.

kaip vidurmiestyje

A. OLSZEWSKIO
BANKA

į

laiku:

Pinigus i Lietu-

Šifkortes

Vladislavoj

iki

Kas nakt

Todt-l, kad duoda geriausius vaidinimus lž pigiausias kainas.

ir visas dalis svieto ir parduoda

ave.,

4boi

|

pilnas žmonių.

vą-Rusiją

apysakaitės, pasakaiMelrose Park, 111.
Amerikoje. Kaip Amerikoj jau opie tos, felejtonai, eilės, teatrališki ko18 metų.
Gyveno Mabanoy City, Pa. j miški veikalai,
aforizmai, juokai, juoJo paties, arba kas apie ji žino. niėlFARMŲ PIKĖJAMS PERkingi išsireiškimai, galvosūkiai ir 1.1.
SERGĖJIMAS.
sčiau duoti man žinią šiuo adresu;
Taipgi telpa lietuvių gerausių piešėKurie noilc pirkti farmg, tai pirkit
Jonas Draugelis,
jų juokingos karikaturos-pavoikslai.
72 Graliam ave.,
Detroit, Mieli. Kartas nuo karto telpa ir humoris-i nuo pačių savininku.
Aš, būdamas
farmeris ir štorninkas, perleidžiu taip
tiškai-muzikališki
Prie
dalykėliai.
daug visokiu žmonių, kad daug daPajieškau savo brolio C ha s. Sau- "Tarkso" susispietė visi
gabiausieji
binau visokiu farmų, gyvenamų ir nekauskio.
Paeina iš Kundročių kailietuvių rašytoai juokdariai. "Tarkos" j
mo, Skaudvilės parap.. Raseinių pa- kaina metams: Suv. Valstijose $1.00, gyvenamų, tai ir patarnausiu savo
vieto, Kauno gub. Pirmiau gyveno užrubežiuose $1.25. Rašykite šiuo ant- tautiečiams. Parodysiu daug visokių
Meirose Park, o dabar nežinau kur. rašu :
farmų, iš kurių pasirinksite ir nusiTuriu svarbų reikalą.
pirksite nuo paties savininko daug
Meldžiu atsiTarka Publisliing Co.,
ir teisingiau, kaip nuo agenšaukti adresu:
36G W. Uroad\vay, So. Boston, Mass. pigiau
Dėl platesnių žinių kreipkitės
J. šaukauskis,
P. S. Kas prisius $2.00, tas gaus tų.
laišku:
J3ox 2,
Park Falls, Wis. metams
"Tarką" ir "Ateitį."
Antanas Zabela.
Lake City, Mieli.
Pajieškau dviejų savo draugų —I Užsirašyk sau ar savo pažįsta- Peacock, Box 1,
Izidoriaus Jockevičiaus ir
miems Lietuvoj bei Amerikoj "Išei-1
Paeina iš Raseinių pa- vii:
Kumpiko.
Town of Lake Savings Bank
Draugą," Įnirs 1915 metais eis
Jackevičius pa-1 kas savaitę padidintas ir
vieto, Kauno gub.
padailintas.
Joseph J. Eitas, Savininkas
eina iš Barsukinės kaimo, Skaudvij Talpins: 1. Vėliausias žinias iš karės
S. Wood St., Chicago.
4600-4602
lės parapijos, Varlaukėlių kaimo. Jie
lauko; 2. "Seno darbininko atminiPriimame pinigus } Banką užčėdipatjs, ar kas juos žino, meldžiu atsi- mus," užvadintus "Svieto perėjūnas"
liinui nuo vieno doliario ir daugiaus
šaukti adresu:
(trank.vmasis po Vokietiją, Luxom- ir mokame trečią procentą ratomia
Juozapas Bnitkas,
burgą. ir Daniją); kun. Norbuto ke- ant metų. Siunčiamo pinigus J vi537 Collinsville ave., E. St. Louis, 111. lionė
j Lietuvą, užvardinta "Iš Ško- sas svieto dalis pigiai, greitai ir tel 1
tijos } Lietuvą ant niotocikletkos"; bingai, o svetimų žemių pinigus mai4.
"Škotijos Lietuviai" II Lanark- nome, perkamo Ir parduodame. Parshire, 111 Linlithgo\vshire, IV Midlo- duodame šifkortes ant visų linijų J
thian, V Dundee ir 1.1.; 5. "Lietuviai krajų ir i§ krajaus, taipgi tikietus
Anglioj"; 6. Platus skyrius korespon- ant geležinkelių po visą Ameriką ir Į
dencijų; 7. Peržvalgos ir margumy- Europą.
Mūsų Banka Išdirba visokius raštus
Reikalinga keletas gerų vyrų dėl nai; 8. Daiaos, paveikslėliai. Taužėmimo agentystės. Agentai, dirbda- riant trnmpesmiai
godžiais, pasistengs Ir dokumentus visose kalbose ir duomi 8 valandas dienoje, gali uždirbti tapti vienu is {vairiausiu ir skaity- da rodą lietuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiška'l ir
nuo .'.0 iki 100 dol. j savaitę. O
agen- mui verčiausiu laikraščiu. Kaina laiktai, dirbdami 2 ar 3 valandas vaka- raščio Britanijoj, tįietuvoj, Amerikoj: p t,.- laiškus. Tik kreipkitės vlrsminSrais, gali uždirbti nuo 10 iki 30 dol, metams 2 dof., pusei mėty 1 dol., tu intraftu.
y
j savaitę. Taigi, norėdami šią viet*7 trims mėnesiams {įtlc. Adresas:
NEW CITY SAVINGS BANK
užimti, atsiliepkite rašydami lieti:
Rev. Jo9»;Norbut,
viškai, arba atsilankykite nuo ii
So. Ashland ave.,
Mossend, Lauarkshire, Scotland.

Reikalavimai.

'•

3138-42 So. Halsted St.

Waishvel,

coruer

į

MILDA-TEATRAS

GERA PROGA BIZNIERIAMS.

Į

skyriai,

*

»

pačiame biznio centre, tai
Jablons'ctitė 'po vyru
o dabar iš So. Ruston, Mass. Leidžia
yra ant Kedzio ave., tarp 38 ir 39
Milinauskienė).
Jonas Kerdiejus ir Co.
gatvių. Norintieji pirkti liotus atsi10 Florence str., New Britain, Conn.
Apart satyriškų ir liumoristiškų aukit
pas

Pajieškau dėdės,

III.

PIED1CATED SK1N SOAF

—

Norėčiau

Chicago,

(Severos Odinė Mostis) yra puikas tepalas. Ti apsaugoja ir paliuosuoja od$ nuo biaurinančių ir skaudančių išbėrimų. Kast. 50c.

UŽSIPRENUMERUOKITE
mo. Telšių pav., Kauno gub.
Gyve-! lietuvių vienintelį bepartyvį-progredirb-j
tuvS, tai tūkstančiai žmonių ten gaus
no Pittsburg'e, o dabar
nežinau. syvišką, popui iariškai
Į
redaguojamą darbą ir ten
Meldžiu jo paties, .ir kai? apie jį i'i
apsigyvens, taigi ir bizjuokų ir pašaipos mėnesini laikrašti nis eis
Liotai yra prie pat,
gerai.
no, atsišaukti siio adresu:
"TARKĄ", seniau ėjusią iš Lavvrence, dirbtuvės,

straipsnių, "Tarkoj" telpa nuolatiniai
Draugelio. [ tarkainių
ir
žinlų-korespondeuoijų

MINTIS"

Avc.

Severas
Skin Ointment

bizniavųj

Pajleškau savo pusbrolio Jono Rameškos.
Paeina iš Kvaiš'škių kai-

nančių.

joje, Vokietijoje, Rusijoje ir Prancūtaipgi su ciesorių ir generolų fotografijomis
Nepirkit prastos žemės, nes yra
Alco Co.,
popieras pilnos savasties.
Kitur, užtektinai geros žemės, juodžemio su 150 \assaw
New York, N. V.
str.,
urti
lietuviai
to
Louisianoje,
miestų, geležinkeliu, monegauna. moliu,
Farmas parduodame nuo $!> už ake- kyklų ir bažnyčių; parduodama visai
Ar skaitei seniausią ir rimtą populiuDodson yra svarbus punktas pigiai ir ant lengvų išlygų. Akras
rj.
|
riškai-mokslišką mėnesini laikraštį
ant Hock Island geležinkelio ir turi nuo 10 iki 18 doliarių valstijose \Vis.
ir
Mieli.
akademiją
iSiekurie
"LAISVOJI MINTIS"
žemdirbystės.
Taipgi parduodam išdirbtas
lietuviai apie Dodson šiądien uždirba ' farmas
su
bduinkais visai pigiai,
Laisvoje Mintyje kas mėnesiu telpa
iki $10 j dieni}. Kiekvienas gali pa- i Dėl
platesnių žinių kreipkitės že- |1 straipsnių iš Įvairių mokslų, politikos,
daryti tą patį ant savo farmų. Męs miau nurodytu adresu, žemės raa- religijos, socioliogijos ir socialio klauesame žmonės su atsakomybe ir mu- pos dovanai.
! simo sryėių.
šu firma yra žinoma visoje LouisiaCHAS ZEKAS & CO.,
L
Laisvoji Mintis tarnauja Amerikos
noje. Dėl platesniu informaciją ra- 127 N, Dearborn St.,
Room 808. lietuviams jau penkis uictus.
CHICAGO, ILL.
šykite arba kreipkites pus m usų lieLaisvoji Mintis yra labai didelio

Aš esu savininkas penkių
liotų, iš kurių tris noriu parduoti.'
Galėsit pasirinkti bile vieną. Jie yra
]
visokiems bizniams geri, bet labjausia saliunams, nes greit pradės
dirb-į
t i Crane Co. milžiniška nauja

•Toe Bent ik,

curing Mokykla, 1202 Penn a ve., Pittsburg, Pa. Seniausi ir atsakanciausl
mokykla arielinkėje.
Pasiklausk ži-

put

TIKI ETAS
UŽDYKĄ
zijoje,
FARMOS
1915
FAPMOS

pres.
ATMAINOS MUSŲ KUNE.
The Kerosene Specialty Co.,
MOKYKIS BĄRBERYSTĖS.
Priima bankon pinigus ir moka 3%.
111.
Chicago,
Žmogaus kūnas neperstojančiai
Męs išmokiname^ šio lengvo, šva- Už sudėtus pinigus mūsų bankoj duoraus ir greitai išmokamo amato i'ke- dame čekių knygutę, iš kurios paramainosi. Jis susideda iš mažyReikalingas vyras, turintis $500 iki lias
savaitei; geriausi įren- šyti čekiai tinka visur. Skolina piničių celių, kurios auga, daugi- $1000 prisidėt prie manęs būdavot, ir gimai;trumpas
expcrtai mokina; jrankiai su- gus ant Real Estate. Perka ir parduonasi ir miršta. Maistas užlaiko parduot, stubas lietuviams. Jus gali- teikiama; darbas kiekvienam žmogui; da namus ir lotus. Išaamdo bankines
te uždirbti daug pinigų ateinančią
ateikite pamatyti hjus arba rašykilt skryneles (boycs) po $2.50 uiet&mB
celes
I'akol
kūnas
stiprybėj.

mas

giminiavęs

adresu:
Vladislovas Savickas.
ir.02 So. Marshfield ave., Chicago, 111.

su

Ona

—

A

tą, buk tai j.b- yra apsivedęs mieste
pranešti.
New Yorke ir*, pabėgęs nuo savo moJugasė Tubeliutė,
teries.
Kas parodys tą. kad minėtas
18 Evans str.,
Brooklyn, X. Y.!
vyras yra apsivedęs, arba atsišauktų
moteris—gaus
$10. Jis
gyvena
Pajieškau draugų: Felix'o Marke- jo
vičiaus ir Povilo Maslauskio.
Pir- Georgetown, 111. ir yra 5 pėdų 4 coma
abudu gyvena Erie, Pa.
Kas lių augštumo,, biskj ęiuiplėtas veidas,
žino jų antrašą arba jie patjs atsi-! plaukai geltonį ir garbiniuoti, gyve-

nėkit.

šaukite

išdirbtu

son, Louisiana, kur užganėdinti lietu
via! pasuūrinčiai gyvena.
Męs nelai
kome agentų, todėl išdirbtas farmae

FARMOS

LABAI

Į

Eskulapas.

Tamsta Rali

žais iškaščiais gali išmokti gerą arnakur tik tinka ten gali darbą turėti ir buti pats ant savęs ponu.
Iškuris
Reikalinjjas—lietuvis,
gerai
mokęs barzdaskutystės, busi liuosas
gerai pažįsta išdirbystę plytą ir davisoj pasaulyj.
Rašykite—o gausite
lyką iš molio. Apie Dodson, Louisia7
visas smulkmenas dovanai.
pasažierių touring automobilius
Nossolietuviai ūkininkai uždeda savo
na,
gerame padėjime, tvirta mašinerija,
koff'o Barber, Hairdressing ir Maniir
tokio
žmogaus reikalauja.
gali važiuoti kad ir prasčiausiais ke- fabriką
Puiki proga. Rašykite pas
liais.
Kaštavo
$3,500, parsiduoda
C. Kasputis,
už $500.
Atsišaukit pas
3LMG So. Ilulsted str.
Chicago, 111.
Dr. Kūlis,
Tel. Drover 3514.
3259 So. Halsted nat., Tel. Vards 1532

Račiūnas.
NVestsIdės lietuviai
į
L. Talvoysb,
nekantriai laukia jo atsilankymo, f .akc.
Naujos ba/nyčio; atidary-į rėlių pav., Panemunio parap., šarkiu- Stratto.i,
Ontario.
nit
kaimo.
ypač tie, kurie dalyvavo SI.A. 2 man atvyko apie 4000 žmonių.
10
metu
Apio
kaip gyvena AmeriATSIŠAUKIMAS.
apsrkičio išvažiavime, atsibuvu- Xauj<>;ios bažnyčios pašventini- koje; pirmiaus gyveno cnieagoj. Jis
žmonės apkalbėjo Joseph Gestausiame pereitame rudenyj.
mas atsibus kada nors vasarą, bir- pats arba kas apie aną žino, malota

st.vininkai derlingoj
farmų apie Dod

esame

ir

kurio

pradžios, žemės parsiduoda nuo $12
'ir iki $15 už akrą. Du vaisiu j metą
yra užauginamu.
Kiaules ir vištos
atneša gatavus pinigus.
Daržas priaugins visko tiek, kiek tik galėsi
suvalgyt.
Reikalauk pilnų išaiškinimu, rašydamas pas L. M. Allen P.
T. M. Koek Island Lines, Itoom 718
La rfalle Station, Chicago.
(4)

Halsted

darbo
I'ajieškau
barzdaskutykloj: $1,300.00.
(Barbei* shop); tą amatą pažįstu geKitas su dviem' pagyvenimais po
rai; 10 melu praktikos turiu.
Esu Į penkis
F. Miller ir demokratas Matt į jaunas vyras; kalbu tris kalbas: lie-i Union kambarius namas ant 3527
ave.
už $2,500.00. Trečias ant
Franz (dabartini- aldermanas).
angliškai ir leuKisKai. Kam dviejų pagyvenimų po 4-ris kambaį tuviškai,
tol.is
darbininkas
atsi- rius—už $1,650.00.
Dėl platesnių žiDvidešimts
devintoje vardoje šaukit šiuo adresu:reikalingas,
nių kreipkitės šiuo antrašu:
f
o
Lake)
(Tovvn
V. Krikščiūnas.
A. Yisbaras & Co.,
nas John Hrubce, demokrata- IIu- 6 So. Kiverside str. NVaterbury, Conn. 3112 So. Halsted str..
Chicago, 111.
Telephono Yards 8159.
bert Kito!.; ir socialistas
PajieSkau Kazimiero Strakausko ir
II. Taft.
Magdalenos Markevičiaus.
Jie r.buATSIŠAUKIMAS.
du gyvena Amerikoj; turiu svarbų
Aš pardaviau savo farmukę ir norėreikalą. Jie patjs ar kas kitas mel- čiau
rasti vietą, apsigyvenimui tarp
Naujos iictuiiškos bažnyčios ati-. džiu atsišaukti šiuo antrašu:
lietuviu farmerių Washingtonu arba
Katrė Starakutė (po vyru
ir kitose valstijose arba prie kitodarymas. Praeitą nedėldieni
Daranėienė).
kių kokių nors darbų. Arba kad ir
buvo
L':' Alma str., Xew North Road,
mg kartą
laikytos
miestelyje, kur nėra karčiamų. Atsišv.
London,
Engiami.
naujai pastatytojiKryžiaus
šaukiu j viengenčius, prasyaamas suparapijos bažnyčioje, prie 46-tos Pajieškau savo dėdės, rPano Tu-į teikti man žinias apie darbus pas
save.
ir llermitage gatvių aut Toun oi helio.
Paeina iš Kauno gub.. Eže—

Męs
žemės

:

namais ir vsiokiais padarais galimo parduoti pigiau negu kiti.
Mušą žemė yra derlinga ir išduoda tria
Ant
Kiekvienas pas mus
puikus sto- javus kasmet.
ras
su gyvenimo^Vambariais.
šale gali jgytl sau farmy, jmokėjęs tiktai
po $3 tiž akerj—ir tuojaus gali gauti
banko ir priapai
•'c.

G..

E.

lengvomis išlygomis. At£>£^j'<reikia A. Olszeuskio Bunkon, S262

rr.ma

SVARBU ŽINOTI NORINTIEMS FARMŲ.

Nuo 8 iki 10 va!. Adresas:
3113 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Morgan St.

Kertė 32-ros gatvės.
7ELEPHONE

DROVER 7216

Geriausia Akušerka

0. Jonikiene
3364 S. Halsted St.
(Kampas

34 tos)

Chicago, Iii.

Teleskopai

ir Stereoskooai.

D-re Maria Do\viatt-Sass
Moterų ir

vaikų ligų specialiste

unsas

Rezidencija

3725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wooigat.
I tone Canal 1208

5208 W,Harrison Street

Valandos:

Tel. Austin 73/

C'oO iki 12:00 va! ryt i
Iit 7:C0 iki ti:00 vai. vale.

Valandos:

i \

t

Kcdelioms

Jei nori savo namuose
linksmai praleisti laiku ir

PINIGŲ

pamatyti
svetimų
žemių
miestus,
dargražiausius
žus, sodus ir puikiausias
viso svieto vietas, tai nusipirk Teleskopą su Mereoskopais (i> serijos, 174 visokie paveikslai) už pačių
vieno

pigiausią kainų—$3.20.
$3.45, bot perkant sykiu.

Kataliogg. Teleskopu, Stereoskopu

ir

SIUNTIMAS.

Kurie dabar siuntė pinigus Į Lietuvą-Rusiją per A. 01Banką, jau gavo laiškus nuo savo giminiu, kad

szevvskio

pir.igus priėmė.
Kurie

norite, kad jusu siusti pinigai gerai nueitu,

tai

siuskite per

A. OLSZEVl'SKtO
3252 So. Halsted St.,

Kama 75c., o 5 serijų
parduodam viską už $3.20.

reiesKopo

tiktai iki 0:00 kiekviena ryti

i':E0 iki 12:00vai.
ryto

luc

G3ARKĄ,
III.

Chicago,

visokių knygų prisiunfiame

uždyką.
Reikalaudami adresuokite šitaip:
3252

LIETUVA
Halsted str.,

PU3LISHING

CO.,

Cliicago,

III.

CHICAGO, ILL.

3232 So. Halsted Si.,

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
Įsteigta

So.

Rašomos Mašinos.

S 893 metuose.

Pigiausios

Va!v o ke'.esdešists bagočiansiu Budinku ajit Bridgeporto.

ir

rašomosios

nom

(t y p o \v r
American"

"Ne\v

3224=26 So. fialsted St.

geriaumašii t e r s)

sios

Didžiausia Lietuviška Naminių

už

$10.00.

PRIIMA

pinigus taupinimui

vieno Doliario iki

nuo

didžiausių

sumų ir moka už

Jeigu nori turėti drūtą, pigią ir gerą, rašomąją mašiną, lai pirk
"Ne\v American," o nesigailėsi.

juos

3 procentą metams.

SKOLINA
PERKA ir

pinigus pirkimui ir statymui

parduoda

namus

ir lotus ir

Chicagos mieste.

namu

kitiems

stalo

ir storus ant

namus

lengvų

"New

ATVAŽIAVUSIEMS Cliicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose.
]ŠMAIXO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Sifkortes ant visų linijų ir pampina nuo Rusijos konsulio pasportus

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon.

mašinų ir visokiu

kuriais lai čekiais

negali šiądien

prisiunciame uždykij.
Agentams ir pcrkupčiarr.s,
nuošimti.

atsa-

Reikalaudami

vagis,

kitu

3252

ir farnut

miestų

gali šioje Batikoje atlikti

kny-

kalingų daiktų, rasite

So.

pas mus didžiausi

adresuokite, šitaip:

Halsted

Labai gražus ir pigus kūdikiams vežimėliai (Baby CarMusų ledaunės ilce Boxesv yra žinomos, kaipo

riages).

CO.,

str.,

Chicago,

ilgiausiai palaikančios ledą.

III.

Pagal Pov. Bert,,; "Vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga 3 dalyse: I dalyje
telpa aprašymas j vairių gyvulių; II dalyj—aprašymas visokių augalų;
III dalvj--apie akmenis ir žemę. Trumpai Ir suprantamai išaiškina gamtos istoriją, aiškesniam supratimui telpa 126 paveikslėliai:
žmonių, pauk-

A. OLSZEWSKI BANK

ščių, gyvulių, žvėrių, žuvų, vabalų, žolių, augalų, akmenų ir t.t.
Gamtos istorija yra labai žingeidi ir kiekvien>:u žmogui reikalinga pa
žinti.
Gamta—tai visų gyvūnų motina, todėl męs jų privalome geriausiai pažinti—studijuoti gamtos mokslus.
Kas nepažįsta gamtos, jos jstatymų, tas nesitaiko prie gamtos, ir tokis neilgai gyvena, nyksta ir žuva.
Užtai reikia pažinti gamtą, jos gražumų ir paslaptis.
Knyga Gamtos
Istorija yra gražiai ir ai...tiai atspausta, 210 pusi. Popieros viršais. Kai-

CHICAGO, ILL.

3252 So. Halsted St.,
Itva-tsvusius 13 KITUR

MELDŽIAME aplankyti

ir mūsų Banką.

na

BANKOS VALANDOS:

pati drūtais audimo viršais
Norėdami gauti šitų knygų, kreipkitės
M.

I

901

ŠĮ pavasari parduodame viską nužemintomis kainomis.
Ateikite pažiūrėti ir persitikrinti, kad niekur taip pigiai nepirksite, kaip pas mus. Mušu prekės gvarantuotos, patarnavimas greitas ir mandagus.
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaitiniais ir mėnesiniais išmokėjimais.
Krautuve atidaryta vakarais:
V ta rn i n kais, Ketveriais ir Subatonis.

South Halsted Furniture House
Telcphonc

Drover 700

3224 So. Halsted St.

Chicago.

J

5rto.

Ta

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
Paneįičliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

pa-

sirinkimą.

GAMTOS ISTORIJA

reikalus per laiš-

savo

adresu:

Rašykite

kus.

gražių ir tvir'.ų
kėdžių, komodų,
lovų, sofų, divonų ir
visokių kitų name reistalu,

ugnis negali prieiti.

nė

Lietuviai is

dami

perkant Įveliąs mašinas, duodam gerą

LIETUVA PUBLISHING

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

ra-

gų

jie apmoka algas, biir lengviausias būdas

BfZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su
las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių
kančiai savo biznį vesti.

Geriausis laikas pirkti
naminius daiktus (Furniture) pavasaryj, kuomet šeimyninkė visus
namus valo.
Reikalau-

gražiai, kaip
mašina, pirkia už $100.
Jos sistema taip
paprasta, kad kiekvienas,
paėmęs ją į savo rankas, iš pirfno sykio supranta, kaip su jaja rašyti.
Kataliogą
rašomųjų

Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.

ir

parduoda Alorgečius

Krautuve Glrcapje,

taip

šo

išmokesčių.
I'KRKA ir

American"

[Furniture]

Rakandų

J.

75c.
krautuvėn;

Damijonaitis,

West 33rd str.,

Chicago.

111.

VELYKOS

!
(

Tol. YARDS 1532

Rusiškas
Lietuvos Rejentališkas Biuras

Dr. J. KŪLIS
ir
Lietuvis
Chirurgas
Gydytojas
3259 So. Halsttd St.,
Chicaqo, III.
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir
vyrų. Speciališkai gydo limpančias, užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų ligas

PHone Drover a092

DR. K. DRANGELIS

GERIAUSIAI PADARO:
Rusiškas Dovlerennasiis, Aktus pirkimo, pardavimo, išrandavojimo ar kitam pervedimo žemės av ūkės Lietuvoje-

-Rusijoje. Parūpina pasporttis išvažiuojantiems Lietuvon-Itusijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro gerai, greitai ir pigiai. Inkolektuoja dalės, skolas ir pinigus,
paliktus Rusiškuose Bankuose,

suteikia

iv>lel informacijos Chicagiečiai
kitu miestu raštu, adresuojant:

3281 So. Halsted St.

Chicago,lll.

Priešai A* Oliartkio Banką

RAŠTIS

dykai.

kreipkitės asabiakai.

o

Laivų linijos

Rusiją. Šitų dviejų

PETROGRADĄ
Šifkortč

nuo

NEW

NUO

YORKO

IMA TIK 13

sią

Į

Valandos

Prenumerata metams
„
pusei metą

Naujas

Crr rrrtika nnt'H5koskalb->i

-nv

thskauvu

ir rąžyti

be

mokyto15a

jo

ba

Naujas Budas mokytis ra>yti
10c
mokytojo
Aritmetika moUinimuisi rokun-

0i;f

su

paveikslais ^apdaryta). .33c

ViioSl.tJO
Kas atsius iškirpo* šltn apsjarsunlmn 15 "Lietuvos" ir 41.00 per
visas i
moncy order, t:*i
knygas t>0c. pigiau.

New York

"ATEITIS"
"Ateitis yra bepartyviškas laikraštis, tarnaujantis jaunimo
ir kulturos reikalams. Talpina daugybę Įvairiausių ži*
nlij. Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. puaol metu,
"Ateitį" išleidinėto bendrovė, inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas užsirašjti "Ateitį". Reikalaukit vieno numerio pažiūrėjimui

uždyką.

Adresuoklt taip:

"ATEITIS"
366 W.

F. )Iikolainis
Bes 62

Savaitin s Laikraštis

Zltf

Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIU

yra

CO.,

3 kliasa

1

pinigus.
iki

ir

DYKAI

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

Chicago.

laikraštis

Bridgeport Clotliing Co,
Chicago, 111.

DIENRAŠTIS^

DRAUGAS" pad '.oda žinių iš viso
pasaulio, nušviečia Amerikos lietusių gyvenimą, suteikia daug skaitymo iš visuomenes,
politikos, literatūros, gyvenimo, ir yra geriausias
draugas, kaip lietuviams darbininicams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.
Inleidžla

"ORAUGAS1 atsieina neT J2, pasel n. S1:
Užsieniuose metams J3, psssl ntty $1.60

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, UI.
1
Talephon* Orovar 6114

■A

W\

:i

DIENRAŠČIO
Metams
Pusei metų
Trims mėnesiems
Dviem mėnesiam
Europoje metams

KAINA:
$5.00.
3.00.
1.75.
1.25.
7.00.

Praneškite savo adresą, o gausite
pasižiūrėjimui vieną numeri veltui.
TAIPPAT

UŽLAIKOMA

yra

SVEIKATOS PASIEKIMAS

lengvas tiems žinantiems. kurie, kuomet randa, kad jįjjų gyvumas yra nupuolime
:au pačios gamtos
didį atitaisanti ton'.kį.

parupiua

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve

M

REIKALAUKITE KATALOGO

Raiydami laiškus ir siųrdami pinijus visados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ fUBLISHING COMPANY
3249-53 South

Morgan Street

CHICAGO, ILL., U.S.A.

nesulyginamas kraujo, kaulo ir misų gamintojas-veikla beveik tuojau:;, palyguistas kūno Kelnu--, sutelkdamas s\eik4 gyvybę, mušanti.)
klckvlen.)
Telrfonuokite: Caltiniet 5401
organu.
prista;
tuč-tuojaus—turėkite kci-4
tyU i namus šiądien. Sergėkitės pamėgdžiojimų (imitaciją).
Rašykite mums dėlei
kt.. --elės "Kmincnt l'hysicians of the \Vest."
McAVOY MALI MARROW ORPT., CtflCAOO.

Sijai
tiek da mos

gtHlpninto

į
i

Taipgi prosinam visą metą
Pas mus pirkusiems

turi išsiimti pasportus.

t

ka j

Amerikos Lietuvitj Dienraštis "KATALIKAS" paduoda vėliausias žinias apie karą ir
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pilnas indomig. straipsniu.
Dienraštis "KATALIKAS" eina tautiškai krikščioniškoje dvasioje.

lietuvių katalikų

"OfUUOĄ" [ Lietuvą

matysi,

$5.00
$30.00
padaryti pagal naujauPas mus pirksi, pirkinys neapmainysiin, arba pinigus su-

spalvų

mada.

mus ir

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis

Pa.

"DRAUGAS"

Rusu cenzūra

kad už-

VISUOMENES,

Geriausia dovana draegam s Lietuvoje
savaitinis

1

'

A M C R IK C J

$2.50
$1.25

taip:

Mahanoy City,

rūpinasi

grąžinsim.

Šifkortes ir pasportus galima gauti

Einajaa 25 metai
Utarninkais ir Petnyčiomis

W. B. B0CZK0WSKI

kytif be mokytojo(apdaryta) 51.09
Vaiku Draugas arba kaip moky-

savo

3246-32:48 So. Halsted St.

Adresuokit

GEKA PROGA!

už

Chicago, 111.

Nuo 8 ryto iki f> vakaro. TJtarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
Nedėlioml nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Biuro

rėdai u ateik pas

tiks—mes

LIETUVOS SEJEHTAUSKAS BIURAS
3252 So. Halsted St.

a į.

Visokiu

kaštuoja $75.70.

32.52 So. Halsted St.

rūpinamės,

SIUTAI NUO

A. 01szewskio Bankoje

iš

save:

gali gauti

DIENŲ.

Chicagos į Petrogradą

apie

kitu

kompanijų greiti laivai plaukia iš New Yorko į
Liverpoolį sercdomis ir subatornis kas savaitė.
Iš Liverpoolio j Gothenbergą, iš Gothenbergo geležinkeliu į Stockholmą iš Stockholmo Į Petrogradą.
KELIONĖ

pavasaris

tai ir męs

ganėdintume mūsų kostumerius su nntsu
tavorais.
Reikalaudamas pirki i siutu ar

AMERICAN ir WHITE STAR

dabar jau veža pasažierius ir į

Važiuojanti Rusijcn

DU-KART NEDELINIS LAIK-

Visokiuose reikaluose

fnformaciją

LIETUVYS 0ENTI8TA8
VALANDOS;-nuo 8 iki 11 ryte nao 1 ik
nuo 7 iki 9 vak. Ncdėliom
pagal

i popiet

Dabar Galima Važuoli į Rusiją

ir kiekvienas

ARTINAS

!

ju Favert Sesija
«!3LŠJM!ŠKAS

LAU

VEBICALAS

Iliustruotos Kariškos Dainos
ir

Daugelis Kitokių Paveikslų.
ATSIBUS ŠIOSE VIETOSE:

Panedelio vakare, balandžio (Aprii)

5 d. 1S15 m.
Pradžia 8:15 vai. vakare.
GRAN1) 0?ERA HO'JSO,
FREELAND, PA.

Utarninke. balandžio
Visas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir
lengvai skaitomo rasto. Knyga yra papuošta skaitlingais pie-iniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro ji

Du

perstatymai:

(A^ril)

2:15 po

pictij

O'HARA THEATRE

daug vaizdingesni u.
Sią milžinišką knyga paraše, bendradarbiaujant visai eilei kitų mokslininkų, žiriomasai visame pasaulyje
mokslininkas 1). P. Chantepic de la Saussaye. Lietuvių kalbon verte J. Laukis.
šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalg t visų
tautų tikėjimu religijų, pradedant nuo seniausių amžių
ir baigiant dabartiniais laikais.

6 d. 1915

m.

ir 7:15 vakare.
S M L N A N DOA H, PA.

TOBULAS KEP!MAS
Šitie G Nauji Mūriniai Namai ant 3 pagyvenimu randasi
West 23rd Place, tarpe Leavitt St. ir Hoyne Ave. Chicago. 111., Tik Vienas Blokai nuo Lietuviškos Aušros Vartų
Bažnyčios ir Mokslainės. Labai parankiai į visas strytkarių
linijas ir tik du blokai nuo viršutinio geležinkelio (Elevated
l^oad). Tiktai nuo 10 iki 15 minutų ėjimo į didžiausius gerai
dirbančius fabrikus.

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmogus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažvalgose. kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė-

ant

jimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Negalima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje.

Nusipirk vieną iš šitų Nauju Mūrinių Namu. kurie parsilengvu išlygų. Randos pinigais išmokėsi naBusi gaspadorius. nieko nebijosi ir nereikės nuolatai
mą.
kraustytis, daryti sau bereikalo lėšas ir gadyti savo daiktus.

duoda ant labai

rnilžiniškiausiu lietuviškai
veikalu toje šakoje.

Tikėjimų Istorija yra
parašytu

Knyga yra didelio formato, gražiais tvirtais apdarais. nugara ir kampai skuros, šonai audinio, aukso
titulu aut nugaros.

Tamistcs draugai ir pažįstami. turėdami mažiau pinigu,

pirko

p>!V37EICAS
D

Kiekvienas skaitantis
inteligentišku lietuviu

šia

knygą.

namus

ir

Ar neatsibodo

yra minkštas ir

puikus.
Ncvv Pcrkction turi spccialę kepyklą t?i koptur^s, kuris
yra pitalpiila?
toliaus nuo liepsnos, bot gaunantis visą šilumą.
kepina abi pusi vienu
i.prtii. Visrs kepsnio skonis yra užlaikytas.

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

keptas rr.lHc\v Perfecticn Oi! Cook-Slov

šiądien gerai stovi.
Į kito kišenių pinigus

Ar duosi save
dėti?

ko. bet pirk sau vieną iš šitų naujų muri.lių
gyvenimų. pakol dar neišpardueti.

apšviestu ir norintis
privalo būtinai perskaityti

pralenkti?

Todėl nelauk nienamų ant 3 pa-

Šitie namai yra pastatyti ant lotu. turinčių 28 pėdas
pločio ir 125 pėdas ilgio. Namas nuo namo atsiskyręs 6 pėdom

save

ir puse. todėl turi užtikrinimą, kad niekas niekad
neužstatys
ir neatims šviesos ir oro, kar. labai tankiai atsitinka su na-

mais,
reiškia

lengvlaus
Pad.rjtas su 1. 2, 3

dirbt ir
ir 4

das

vėsią, čystą virtuvę tai
degėjais.

Siųskite

riausio darbo.

STANDARD OIL COMPANY

Antrašu:

ant

Šitie namai yra

Visuose geležiniuose ir dopartamer.tiniuose krautuvėle.

Reikalavimus

pastatytais
pločio

siaurų lotų, turinčių

pastatyti

Viskas yra

iš

tik 24 arba 25

geriausių materijolų

gvarantuota—gausi

tikrinimą—ko jokis kontraktorius neduoda.

pė-

ir ge-

ant rašto už-

Kožnam

name

yra 3 randos po 4 ir 5 kambarius. Visi miegojimo kambariai
(Bedrumai) yra dubeltavi. dideli ir ruimingi. Kogeriausios

(AN INDIANA CORPORATION)

maudynės ir sinkos.

Naujausios mados gazu ir pečium šildomi vandeniniai boileriai. Labai puikios sienose inbudavoto:;
šėpos su prancūziškais zerkolais. Gazas ir elektriką visuose
kambariuose. Visi kambariai dailiai išmalcvoti, o seklyčios

VUIA

CLSZEVVSKI, Prco.

A.

3252 So, Halsied

St.,

CHICAGO,

(frontinės) puikiai išpopieruotos. Ant visų langų yra užkarčiukės, ir daugelis įvaiiių kitų įtaisyGeriausiai
mų.
yra viską matyti savo locnornis akimis, o persitikrinsit, kad šitie namai yra pastatyti, kad laikytų per amžius, o ne tik ant trumpo laiko.

ILL.

traukos ir firankom

šitų naujų mūrinių namų, gausi ge
resnį namą negu pats galėtum pastatyk ir užčedysi mažiausiai septynis šimtus deliarių ir neturėsi rūpesčio nei klapato
su
kontraktoriais.
Nusipirksi ir kraustykis. Išlygos taip
lengvos, kad nėjusi kaip namą išmokėsi. Visos gatvės išPirkdamas

A**

.JŲS NO 71 F C: LAIVUS
IR LINKSMYBES IR

JUOKŲ

50c

SAVO NAMUOSE

SUPREME FONOGRAFAS YRA
IDEALAS ŠVENTOMS DIENOMS
1'uiluis S i \ r 11 j c* ir
kėjimo Plian.į!

lltjiy■]<•,

už

Prieinama

Kainą, pagal

mu3u

Cidžiausis Sandelis
U

/ (5

Savaitėje!

LIGONIO

cementuotos

Rekordų.

UZūYKĄ b°ZVvmAS
Padarykite Savo Namus Laimiodyką
Adresas: Dept. L 2

m

>

Reikalaukite Katal ogo Už*

Šiądien.

Rašykite

Dabar!
Triuba

ar

b* J*«.

196 E. Houston Ave., New York

Canal

City,

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

Kampas 23-čios gal.

CH1CAGO, ILL.

TeL Carial. 2113

4052

DR. A. YUŠKA

Dr.O.C.HEINE

CHICAGO, ILL.

CORNER IStb STREET

J. 6. Mezlaiszkis
Geueralis

Kontraktorius ir

OfISAS—Kampit 31 ir Su. H»!tfad git
(tyvniau UrtuMia.) X 60ICMO, Ui.

Namų Statėjas.

2302 S. Leavitt St.

BAGDŽIUNO

8ANKA

2334 S. Oakley Ave., kampas 23rd H., Chicago, Iii.
Bankinės valandos nuo 8 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. po piet.

Mokiname

Angliškai

Vieninteli mokykla, kurioj kiekvienas gali išmokti Angli$kn kalbą, labai trumpame laike, šios mokyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Mokiname per laiSkus. visose Šalyse, už labai maža atlyginimą; tcipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nnri iSmokti gr itai Anglį) kalba, ateik ar
rašyk platesniu žinių.

American School oi

Lapfttaatfea
Chlcago, III.

:

Lietuvišku Knygų Krautuvė.
Mylėtojai
išlavinti

geru

kningų,

Persikraustymo Diena

norinti

protą ir išsimokinti
anglišką kalbą, kviečiami pirktie
savo

Knygas iš mano krautuvės.

Greit Ateis

Čia

gaunama visokios lietuviškos
knygos, taipgi angliškos ir lenkiškos ant užsakymo. Scenos mylėtoju rateliai imdami kompletus,
gauna papiginta kaina. Krautuvė adara kas vakaras.

s. v.

Jeigu manai permainyti savo rezidenciar biznio adresą bį pavasarį, daryk nutarti dabar, kad Tamstos telefonas taipgi
butų perkraustytas.

jos

Iš. kitij miestų atsišaukusiems,
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

Šauk Official 100
(

M. J DAMIJONAITIS
901 West 33-rd SI.,
SPECTAL13KAS IŠPARDAVIMAS 14 K. GOLD filted AUKSO
LAIKRODĖLIŲ stačiai pagal FAP.R1KOS KAfNA, kad kundaugfausiai jų išparduoti, tai KAS
DABAR PIRKS PAS MUS LAIKRODĖLI, tai augš.'iau patalpintus- 25
puikius daiktus kiekvienas apturės prie laikrodėlio VISAI DYKAI,
kaip tai: importuotas atviras laikrodėlis (MODELIS), Harmonika, Moteriškas
P.rasletas, veidrodėlis, kuris aptaisytas su trimis kitais dalykais, Dubeltavas Lenciūgėlis su Rreloku, Kryž< lis su išvaizda Yiešplties Jėzaus, Rranzoleta su laikrodėliu
(jaunuomenei), 32 Kalibro Revolveris (MODELIS), Plunksna Fountain,
l'ypkė, Uritva, Diržas, Kaklaraiščio Spilkutė, Sabučiai dėl mankietų, marškinių ir
kalnierių, Žiedas. Peilukas.
Taigi, kas dabar iškirps U apgii>inin,^ ir prisius sykiu su rankpinigiais 25c. (markėmis ar kvoterj), tam
tuojaus išsiųsim laikrodėlį ir 25c. dovanų prie laikrodėlio VISAI DYKAI.
Kad.- apturėkit siuntinį, persitikrinsit,
jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 K. GOI.D filted, GVARANTUOTAS ANT 25 METU. SU GERIAUSIU
PASAULYJE
MECHANIZMU, o tos 25 dovanos yra kuogeriausios rųšics, tai užmokėsit likusius $5.25, ir 25c. ui
persiuntimą dovanų, jeigu gi nepatiktų, męs su noru migr32in.uu rankpinigius. Todėl aišku, jog perkant laikrodėlį nuo
mųs, ABSOLIUTIŠKAI
NIEKU NERIZIKu DJ \T, kadangi musų laikrodėliai yra (IVARANTUOTI ANT 20 METI.', ir jei laikrodėlis bčgyjft 20
metų pasigadintų, męs jį pataisysim, arba išmainysim ant ki'.o MSAI DYKAI.
Iš KANADOS visi pinigai
turi būti prisiųsti iškalno.
jog MUSŲ KOMPANIJA YRA "RIKŠCIONISKA ir neturi nieko bendro su firmomis
apgavingomis.
Taigi, kas nori turėti GERĄ vyriška r.r moteriški laikrodėlį su dovanom
stačiaipagal PAPRIKOS PREKE, tegul ji perka tiktai iimo Seniausios ir geriausiu ii
nomos KRIKSCIONISKOS
KOMPAN'JOS, o vi?ados avturės tą, kas yra garsinta. Adresuokit:

rR.-INES.4Mk,

...

90 WEST BROAD

WAY, Dcpt

116. NEW YORK, N. Y.

System

Dell

Chicago

dykai)S 14K Gold Filled Aukso Laikrodėlis $5,50

NATIONAL COMMERCIAL COMPANY,

Visi. kurie

Visose dalyse Amerikos ir Kanados

1741 W. 47th Slnet,

25

JONO

S.LA. Sekr.
II'3W York City.

|

DBNTISTA8

LIETUVIS GYDYTOJAS

1/49 SO. HALSTED SI

mokesčiu.

į

N. Y.

Tel. Canal 5395
Tcl.

apmokėtos—nėra jokių

TELEPHONE CANAL 1667
u

mm

SUPREME MUSIC CO.

A. B. STRIMAITIS,
307 W. 30th St.,

ir

iš

pirko mano pastatytus namus yra užganėdinti, busi ir Tamista pilnai užganėdintas.
Jeigu niekad nieko nepradėsi, tai
niekad nieko neturėsi. Šiądien yra geriausia diena pradėti.
Dėlei platesnių žinų kreipkitės asmeniškai arba raštu j:

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

A N !•: I) 1N l M A S

s.

JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

Lengvą Išmo-

GVARANTUOTAS

fu

ŠEIMYNOS PADĖJIMAS

vieną

CHIC&GO, ILL

Už dyką.)

Męs prašome pranešti mums per tricde
dienų p.rma kraustymosi laiko.-taipe

šimts
nuo

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at La*
30 N. LaSalie St., Cor. Wastiingte.i St.
Stock Eichange Btdg., Rooms 1107-1111
Telephone Franklln 117i
li«tOTiradvokatas, baigę*taisii} moicsl^ \-n«
nkcje. VcdarLaokiu bylu, civiliikaiir <ri«
uiiniliikaj vijuom Uismuos* HuJluju)

6yv. 3112 S.

Haisted

'Iclej-hon#

SI., arti ai-jj

balandžio 15-tos iki birželio 15-tai.
Vengkite atidėliojimo
tclcjonuokitc savo užsakymą dabar.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone

Building

U tildai 1C3

