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Turkai nuo vokiečių reikalauProf. Mussolini, socialistų ly- prinz Wilhelm, atvyko į Ne\vTą pačią dieną netoli Liepo"Kitchener turi milioną kareija 300,000 kareivių apvaldymui jaus vokiečiu hydroplianas (or- deris, aiškina šitą dalį rer.oliu- port Ne\vs uostą. Sis laivas per vių, bet ne tikrą
armiją"—pasakė
8 mėnesius trankėsi po jūres,
e
Serbijos ir Bulgarijos, kad galė- laivis, galintis ir vandeniu plauk- cijos sekančiai:
Ilindenburgas. "Jis tik turi aptų iš Vokietijos liuosai ginklų ti) lapo nuskandintai. Lakūnai,
"Jeigu monarchija negali pra- skandindamas angliškus ir fran- munduruotą žmonių krūvą.
Jų
ir amunicijos parsigabenti; kitaip kurie mėtė bombas į ramų Lie- dėti tautinės karės, tai monar- cuziškus tavorinius ir
pasažieri- aficierai neturi to patyrimo, kokį
nesisu- n'ci Krdncužijii, nei Anglija
gązdina atsimetimu nuo Austri- pojaus miestą, nukrito vandenin, chija nustos gyvavus Italijoj, nes nius laivus ir iki šiolei vis pa- turi vokiečių aficierai."'
Iš Londono pranešamą, jogApie rukariumenės, • tatikys, kol nebus sutrupintas vo- jos ir Vokietijos. Bet Vokietija bet tapo išgelbėti ir paimti ne- "didelė politiška perversme reiš- sekmingai išsisukdavo iš angliš- sus jis taip
savo
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kai damose.
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prašė
kuom vokiečių ;š Lenkijos lauk ti:
arba pasirūpintų, idant ji galėtų
iji- įsiveržimas
vis silpnyn, nes nėra
na
austrų
surengtas. —24 korpusus (apie 960,000 vyir maisto ir neva žajam
anglių
karei
didesnė
čia
Kurios
daug
ir
Iš Paryžiaus rašo, buk Bulgaripusės
nią.
į Vokietiją.
papildyti nuostolių,
rų).
Apart austrų, čia jiems siųsti maistą
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PANAMOS KANALO
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Šiaurės jūrėse eina jūrių mušis.
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ir
tekad
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Vfeivnos, arba garsinamose Aus- Smarkus mūšiai ėjo už l'zsok so Austrija!" {'Salin Austrija). lius, kttrie išneša $282,059.54.
cijas už ar prieš karę ir visi mi- ido sekantį oficialj pranešimą, ir
jų vedamas dirbtuves jau setingai bus išvaikyti ir kad tam kuriame mini apie mušius i ry- nai buvo
trijos ir Vokietijos ambasadorių perėjimą, kur austrai turėjo pa- Jįe norėjo visli pulku traukti
daromi Prancūzijoj, bet
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ir apsilpnyti savo kariume.iš'- vi- kovinon.
Austrai, besitraukdami
GĖRIMUS.
cierus ir 802,633 kareivius. Takulkasvaidžius."
duri, lai tąsyk ateis laikas talK' prieš rusus, savo locnoj provinstracijų.
me sKaitnuje yra
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apie
taipogi
pranešama
ir
ambaVokietijos
Austrijos
aficierai ir 238,498 kareiviai; ru- sados
troškinančias bombas, kurias ru- ja tapo sausa, bet alau* leidyklranciizų kariu- provincijos sostinę miestą O.ermenės vidurį.
tapo ypatingai stipriai aploms leista buvo dirbti maltinius
ir 514,383 kasų—5,170
menės štabas praneša, jug voai'icierų
Turbut
čia
nes
tikėta- sai vartoja.
jie pats netiki,
suptos kariumene,
lĮovvice.
reiviai ; belgų—(>47 aficierai ir si
gėrimus jų reikalaujantiems valit 'ai naktyj mėgino veržti t ra n" kad tą provinciją galėtų savo
nuo
Lomžos
"Į šiaur-ryčius
didžiausių riaušių.
ir anglų—520 afi39,620
stijos
gyventojams ir išgabenikareivių
Iš Bucharu^ai
bet
\iskas
Londonas.
Iš
buvo
eUzų pozicijas giriose Havvel ir rankose palaikyti.
ramu,
Vokiškas pranešivartojo ypatingas bombas,
ryto
i
mui
ir
takareiviai.
i>i
kitas, šlapias valstijas. Da20,307
užpuolim":
resto pranešama, jog prie Ru- mas apie muši,
T!tiepval, bet
tuojaus po pietų minios žmonių kurios nesprogsta, bet paleidžia
ištikusį tarp Prū- cierų
bar
vienok
dideliais
su
valstijos legisliatura
jiems manijos rubežiaus, netoli Bukino, sų rubcžiaus ir Andriejavo, Rapo atmušti
pradėjo rinktis daugelyj atskirų troškinantį gaz;j."
užėmė rusai
nutarė visai uždrausti alaus leiFraneuzai
Kalba apifi karę vis
mu.stoliais.
išnaikino <lu apšarvuotu seinių paviete, Kauno
Rymas.
ir
daKariumene
vietų.
policija
gub., patokius gėrimus dirbti ne
eina Italijoj stipryn.
in'pgi 300 įctrų vokiečių gra- austrų kariumenės traukiniu.
Patėmija- vė paliepimą išsiskirstyti, bet neOficialis francu/.ų dykloms
sakoja :
Paryžius.
tik
franeuzai
vietiniu
Combres
kad
I'ric
ma,
gyventoju reikalams,
valdžia
iš
"Laike
Italijos
hių.
Kaip pranešama
Londono,
stropiai kuriose vietose minia atsisakė pranešimas sako, kad žiaurus
mūsų
pirmynžangos
ir
bet
išvežimui
j kitas valstijas
laiko nuo vokiečių atimtas po- austrai išsižadėjo jau visai vil- ant rusiškos teritorijos linkui An- prie to rengiasi.
Geležinkelių klausyti paliepimų ir pradėjo su- mūšiai vis dar eina trikampyj
ir
tai
nuo pradžios sekančiu mefrancuties
dar
giriose
Ailly
zicijas.
kartą įsiveržti Serbijon, driejavo, kuris yra atstu 30 kilio- vagonus, pavyzdžiui, pradėta kauti "Abasso Austria!" (šalin tarp Meuse ir Mossellc upių, i
traukti nuo Šveicarijos rubežiaus su
vokiečių išsižadėjo karės su Serbija, dėl metrų į piet-r>čius nuo
zams teko viena linija
Austrija!). Daugelyj vietų piet-ryeius nuo \ erduno tvirto- tų.
Klaipėbuvo
mūšiai
arčiaus
Smarkus
kad
kurios
didelėn
karėn
taAustrijos rubežiaus,
grabių.
Austrija
dos, musų kavalerija sunaikino
kavalerija buvo priversta su ark- vės.
turėti juos po ranka kariumenės liais
VOKIEČIŲ NEtarp upių Meu.se ir Mo-elle, bet po įtraukta, nors dar kartą mė- rusų batalijoną.
publiką vaikyti ir daug žmoBatalijono koMANDAGUMAS.
ir čia, nors abidvi pusės daug gino bombarduoti Belgradą, Ser- mandierius, 5 aficierai ir 360 ka- pervežimui. Politiškos partijos, nių sutreplenta po arklių kojoRymas.
Italijos kariškame
?iU«istolių turėjo, vokiečiai nieko bijos sostinę. Mat ji visas savo reivių tapo paimta nelaisvėn, o kurios pritaria Italijos įsikišimui mis ir sumušta laike prasidėju- laikraštyj apskelbtas prisakymai Amerikos valdžios Belgijon paMontmare
giriose pajiegas turi statyti prieš rusus 120 tapo užmušta ir 150 sunkiai į karę, žada sekantį nedėldienį su- siu riaušių.
nenuveikė.
kuriuom paliepiama visiems ar- siustas prižiūrėti sudėtas Amerinuo
karės
franeuzai atgavo savo nužudy- ir prie Tt&lijbs rubežių, tai karei sužeista.
Kitas rusiškas batali- rengti mitingus visoj viešpatijoj.
senai
Tokių riaušių jau
Ryme mijos aficierains užteplioti savo koj nukentėjusiems
Giriose La Pretre su Serbija trūksta kareivių, o jonas, kuris skubino
aukas (iifford Pinchot
karei
tas grabes.
belgams
Tarp
pritariančių
partijų
ir
y.'v
ančius
Keletas
pirma'li j
knypkius iguzikus)
lyderių tapo
nematyta.
vokišku valdžių i< l>elgijos
'Atmušta du smarkiu vokiečių už- Serbija nelošia taip didelės rolės, pagelbą, tapo atmuštas
blizgančias kardų makštis. To- tapo
(Batalijo- yra: demokratai, radikalai, re- suareštuota.
l'inchot yra Amerikos
nacionasocialistai
ir
nas turi apie 1,000 vyru.)
puolimu.
kaip Rusija ir Italija.
Vienas pulkas žmonių išsigavo kius padavadijimus paprastai iš- išvytas.
Męs formistai,
valdžios
listai.
atstovas,
ji- yra asmeAnt karės lauko su Turkija nustojome šešis (?) vyrus užAlzatijOj, kur franeuzai pradėį priemiestį, kur stovi reziden- duodama prieš karę, nes karėje
niškas
buvusio
draugas
prezidenLaikraštis Courriere d'ltalia, cija Princo von Buelowo, Vo- blizganti dalykai perdaug yra žyjo pirmyn žengti, kariumenių pa- nieko -varbesuio neatsitiko. Bū- muštais. Rusų atakai į rytus ir
Pasielgimas su
sikrutinimus stabdo gilus sniegas, vi; susirėmimai Kaukazo apskri- j pietus nuo Kalvarijos (Suval- kalbėdamas apie šiuos mitingus, kietijos speciališko ^pasiuntinio, mus ir puola ak valia priešo ka- to Roosevelto.
juom vokiečių rodo stoką pas
kalmtose nupuolęs; sniego tni ty j. bet jie nesvarbus.
Darda- kų gub.) tapo atmušti; taipgi sako, kad tai yra persergėjimas ir čia mėgino pradėti neprielan- reiviams.
j
Nors
vokienes
ir
atmušti
atakai
ant
juos mandagumo.
nacionalistų kiu demonstraciją, bet kavalerija
yra
pėdos giliai.
jų
musų Italijos valdžiai,
nelių jūrių siaurumoj talkininkai
kuri
virščiai kelis kartus mėgino priesus apSirubežiuoja bombardavimu iš pozicijų prie Augustavo,''
Berlinas.
von
Feldmaršalas
laiku užkirto kelią.
lyga (susivienijimas),
minėtus mitingus surengė, išneišvyti, franeuzai laiko jų apvai- savo laivų sunkių kanuolių tvirHindenburg, vyriansis vokiečių AUTOMOBILIUS SUSIMUŠĖ
SU VEŽIMU.
mažesni jų laivai
(lytas kalva- TIartmanns ir \\\V; tovės fortų,
Petrogradas. Suiyg rusų pra- šė sekančią grasinančią valdžiai
Nevvport News, Va. Vos spė- vadas rytuose, pasakė koresponf'ia susiWis.
Mihvaukce.
i
6
kad
visai
balandžio
nuo
voišrezoliuciją:
nešimo,
lerkopf.
dieną
jis
nesibijo
minų
stengiasi siaurumą
jo nuginkluoti vokišką skraiduoli dentui,
su
vežančiu
liks
automobilius
šian^c
ka
kuris
Lordo
mušė
Printz
žmoKticlienerio,
Franctizijo? augšti valdininkai valyti. Talkininkai gabena že- kiečiai užatakavo rusus, bet neEitel,
laikimo
Anglijos
"Jeigu po ilgo
u'tikrina, jog paskalai apie mėgi- mė- kariumenę ir stengiasi ją iš- pasek m ingai, netoli- nuo Liūdvi- nės vėl bus apvilti, tiii didelė po- Amerikos uoste iki karės pabai- rės niinisterio. naujos armijos,j lenta- vežimu. Su/.ei-ta prie to
nimus užbaigti karę ir taiky- sodinti lygiai Azijos pusėj, kaip 'navo, Kalvarijos paviete, Suval-| litiška perversme buj neišvengti- gai, o štai ir kitas vokiškas lai- kurią dabar jau pristatyta iš. 10 'žmonių, o tame skaitliuie du
sužeisti mirtinai.
mosi negali turėti pamato, ucs ir p;ie Dardanelių tvirtovės.
11a."
kų gubernijoj.
vas, pagelbinis skraiduolis Ivron- Anglijos j Belgiją.
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Toledo, Ohio. Velykų dieną
ffudegė čia Niagara Imtelis. Su-|

degė dikčiai hotelyj nakvojusių
žmonių, bet tikras žuvusių skait-'
liūs nežinomas.

RINKIMŲ

PASEKMĖS

ILLINOIS

IS DARBO LIUKO,
111.
Kontraktoriai
darbo 40,000 besirengusiu streikuoti namų statyti.o darbininku.

Chicago,
išskyrė nuo

kad pasiv'jus "Diegą."
"Diegas" užsitarnauja bent truputį dau-

giau negu tai, kad kiekviena

darbininkų.

Pawncc, 111.
ii-f balsų
\\ Pittsburg, Pa. l'lieno dirbgumos šitas miestelis teko sati- tuvėse darbai
taip pasigerino,
siemsiems.
4 čia buvę saliunai j
kad jose dirba ioo'"t darbininkų.
atTas
t T/ė- užsidaryti.
pats
f-u.ko I!;■ ;v; -niro, kur buvo 4
Wilkes-Barre. Pa. Ant kasaliunai.
rų linijos U'yoming Valley, kur
Lombsrd, 111. I ž tui .-it is Chi- buvo sustreikavę tarnaujanti, ka< ;r <•
atsikratė 11110 rai vėl pradėjo bėgioti. \\ iikes-

metus.

Louis,
l.usch, išgyvenęs
Sirgo jis nuo senai.

36

3,000

darbininkų, prigulinčių

j

uniją.

1

Jf Chicago. 111. Streikuoja čia
ATMESTA MOTERŲ TIESŲ
medžio išdirbystės darbininkai.1
SULYGINIMAS.
Hartford, Conn. Valstijos le- Streikuoja edverijų, durių, langų
darbininkai.
Streikeriai reikar; i s 1 i: turą atmetė reikalavimą sulauja
kontraktų ir už3
metų
tiesa>
lydinti moterų politiškas
ti^s
leisti
lai- mokesnio 70c. už darbo valandą,'
su
-mis.

vyru

ke rinkimu
it
rų

vyrams.

tiesti

su

joms

taipjau balsuoti, kaip
V/, sulyginimą motevyru tiesomis balsa-

legisliaturos sąnarių 106, o
priešingų moterims balsų padupvo

ta

124.

\

i*>t«»»

65c., pirmą

metą, 72c.
trą metą ir 75c. trečią metą.

Pittsburg,

Pa.

an-

American

Locomotive \\'orks gavo nuo karę vedančių Europos tautų užsteliavimų šrapnelių už 20 mi*

*

smarkiai užgavo beturčius, nes
duonos kilogramo kaina pakilo ant
10 cen., o mėsos kilog. net ant
15 centu, t. y. duona dabar kainuo-

teismui, su tuom sutiko ir darbininkai.
MIRĖ MILIONIERIUS.
Namuose saPasadena, Cal.
H Chicago, 111. Sąjunga darbvo
motinos čia pasimirė Minus
da\ ių, turinti 275 dirbtuves duturtingiausio Amerikoj alaus leiAdolfo LUisci), riu ir langu, prašalino nuo darbo
!:• St.
Karo li j s

v-

Pragyvenimo brangumas. Prasidėjus karei, kaip visur, taip ir
Argentinoje ant visko pakilo kainos.
Kainų pakilimas ypatingai

priemiestis
uju ir 38 balsais daugumos Barre karų kompanija sutiko nesutikimų išrišilu} pavesti taikos
tapo šlapiu.

dėjo

atse-

A. G iridis.
a

dau-

vėl

nau-

jai susitvėrusi kuopelė rašinėtu
siliepimus, norinčius nužeminti
ną ir gerbtiną draugiją.

.šitas miestelis teko -ausietn- bet dirbtuvėse La Belle Iron &
siems. 9 čia buvę saliunai bus Steol Co. bus numažintos algos

sau

kad

toliaus eina užbriežtu taku.
Minėtajai kuopai dar daug reikės,

mos

500

pašelpinei

draugijai, pašiurdama,

VALSTIJOJ.
Danville, 111. Per paskutinius
La Belle
Steubenville, O.
rinkimus laimėjo ėi:t sausieji: už
Iron & Steel Co. pagarsino, jog
saliimų
paduota nuo balandžio 16 d. numažina
panaikinimą
7,210 balsu, o slapiųjų halsų padarbininkų algas ant 11%. Darduota tik 5,699.
ijai eina blogai, ir mažinama darbiPontiac, 111. 59 balsais daugu- ninkų algas ir kitose liejyklose,

uždaryti.

vietinei

'"Diego"
jau
pralenkusi "Diegą." Minimoji sof
cialistiį kuopa dar jaunute, nesenai susitverusi. "Diegas" gi gyvuoja jau 5 metai ir yra beparty-viška draugija daug pasidarbavusia
vietos lietuviams apšvietos, pašeU
pos bei teatro srityse "Diegas" ir
^

MAP SHOWING GERMAN V/EPGE ASSAILED BY TRENCH
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ČIA EINA SMARKIAUSI MŪŠIAI
FRANCUZIJOj.
Francuzai nori išmušti vokiečius iš šito

trikam^'o, nurodyto
juoda linija. Jau nuo keliu dienii eina desperatiški mūšiai.
Kur juoda linija, ten francuzų ir vokiečių kariumenės
yra susitikę. Apačioj—francuzų kanuolės laike mūšio.

-inaž stovi ant

tų pačiiį principų,
"Vyčiai" (imant "Vyčių" tikslus ir principus tikroje
šviesoje).
Todėl tarp jaunimo įvyko skilimas

ką

ir

j dvi dali: viena pasiliko Ch. Liet.
T. Ch. Dr-stęjc, antroji dalis susiburė apie naujai sutvertąją

"Vyčių'' kuopą. Neįsileidžiant į ginčus, ar "Vyčiu" organizacija yra
geresnė ar blogesnė u ž esančiąja Tcat. Choro Dr-stę, pilnai
suprantama, kad musų jaunimo
jiegos, dabar perskilusios j dvi dalis vargu galės taip pasekmingai
veikli, kaip kad butų, veikiant suvienytomis spėkomis. Tasai veikimas bus pasekmiilgėmis,
jeigu bus
vienų nekliudoma kitiems. Jeigu
gi iškiltų varžynės, lenktynės ir
sekantieji paskui tokius dalykus
kerštavimai, tai nuo to labai nukentėtu ne kas kitas, kaip tiktai
veikimas vietinio jaunimo, ktirisai
priklauso taip prie vienos, taip
prie antros šių organiacijų. Dėlei
jaunimo nusilpnėjimo daug ko nustotų ir abelnai visi vietos lietuviai,
nes jaunimo veikimo
vaisiais, kaip
tai gražiai ir
pasekmingai sureng-

ja 40c, o mėsos 80c (už kilog.).
Darbininkas, uždirbdamas i dieną
po $2.50, dar tegali šiaip-taip pra- tais vakarais, koncertais ir
t.t., viegyventi vienas, o jei turi dvi-tris tos
lietuviai
vargu
galėtų
ypatas šeimynos, tad jau badu reik džiaugtis. Tai yra pavojus, kurio
mirti.
reiktu pasistengti išvengti. VeikiIš tokios priežasties, mieste Bue- mas
tarp abiejų organizacijų turėtų
nos Aires 70
tūkstančių ypatų pa- buti sutartinas, be piktumų, užvykėlė protestą prieš kainų augštumą
dėjimų, nepakišant vieni kitiems
ir pasisekė laimėti, t. y. duona ir
kojos. Skersavimų neturėtų buti.
mėsa paliko prie senobinės kainos.
Bc Usiį.
Priegto, sulyg laikraščių pranešimų, nebusią j kitas šalis' jokių val"Vyčiai" rengia vakarą. "Vygomų daiktų gabenama.
čių" kuopos vakarui išrinkta veiTucumanagi provincijoje kaip kalas "Litvomanai,"
"Laisvės
pakilo kainos, taip ir tebestovi. Draugija" buvo paėmusi tą veikalą
Tenai kovos 7 d. buvo rengtasi vaidinti, bet dėlei nežinomos
prieB ravus. žasties ji apleido.
protestuoti.
B c L'su.
IŠ

SHEBOYGAN,

WIS.

stora

Vakaras.

Darbai.

Balandžio

5 d. "Birutės" ratelis vaidino "Ge-

IŠ WORCESTER, MASS.
Siusią "Ant Marso." Velykų
atbalsis. Po kun. Žebrio užmušimui kai-kurios draugystė?,

taipnovaitę." Vaidintojai buvo rūpesgi ir jaunutė "Vyčių" kuopa, pratingai prisiruošę prie vaidinimo.
Dar prieš keletą mėnesių jie pra- dėjo svarstyti, kaip galėjus "Šakę"
UŽDERĖJIMAS.
N.
Y.
Nežiūrint
f[
Syracuse,
perkelti ant Marso. Kaip girdėti
Prasidėjo'
|j
milžiniškų
D.
C.
kariškų '! Rusų valdžia išleido naują
Waahington,
Sttlyg valdėjo savo roles mokintis. Kiek; "tikieto"
streikas tarnaujančių ant gatvi- išlaidų, Ęusijos kaimiečiai—žinoišpirkimui paimtas ne adįstatymą, kuriuom duodama vir
džios raporto: kviečiai šįmet už-j
vienas dėjo visas savo pajiegas,
ir vidurinių ma ne karės parubežyj—geriaus siėms
vokatas.
nių
karų
vakarinių
derės iki 88.8 nuošimčių; pernai
Lenkijos miestams vietiir todėi vaidinimas gerai
pavyko, Per
N'cvv Yorko ir apielinkių linijų. dabar pasilaiko negu kad
IŠ EDWARDSVILLE, PA.
prieš nė savivalda.
Šiame įstatyme
Velykas buvo visokių §tuiie davė 95.6.
Rugių galima
nežiūrint to, kad vaidino /menės,
kai
o.
Kai
teko girdėti, keturi vyrukai,
laip pranešė Rusijos fi- 'yra rūpestingai padavadyta, kad
kų.
laukti 89.5 nuošimčių; perna- jie
Pasikėsinimas užmušti kunigą pirmu kartu išeinanti ant scenos
iš bačkučių prisitraukė,
nansų ministeris P. Bark'as pa- ir žydai-gyventojai turėtu atsa- Kudirką.
"proto"
davė 91.3 nuošimčio.
Balandžio 5 d. apie Patsai "Biurtės" ratelis dar
Taigi šįnesenai
su Associated
Press kančią
likos
nuvežti
sikalbėjime
9
savivai.
met
reikia
vakare
laukti
į "ramybės" namą;
vietinis
reprezentaciją šitoj
lietuviu kle- susitvėrė: rods,
užderėjimo
gruodžio mėnesyje
Patvirtinimui valdoj.
korespondentu.
bonas kun. Kudiika, kurisai skaimenkesenio negu pernai.
tarp
nuvežtųjų vienas turėio šone
praeitų metų. Iš šio vakaro matysavo žodžių jis nurodė, kad laike
toma
peili.
Pirmu sykiu sulyg šito naujo
Gegutė.
turtingiausiu lietuviu kunigu ti, kad draugijos nariai sparčiai
pirmų kelių mėnesių šių metų į
NELAIMĖ ANT
miestai turės' Pennsylvania valstijoje, vos išven- darbuojasi.
įstatymo
Lenkijos
Galima
Ynanyti, kad,
žmonių depozitai bankuose yra
IŠ SCOTTVILLE, MICH.
GELEŽINKELIO.
Nesusekti piktadatokią pat savivaldą, kokią turi gė mirties.
pradėję
darbuotis, birutiečiai nenu-;
Iš
kad
buvo
Į
Į
pranešama,'
Petrogrado
didesni,
negu
pirmiaus
Los Angeles, Cal. N'etoli MonTruputis
riai.
apie Michigano lietulaikraštis
kaip
praneša
ir
lenkų
leis rankų ir vietos lietuvius dažsusidaužė gabenan- per visus metus. Ministeris iš- Rusijos inkorporuoti miestai
vius fa*: :erius. Man, aplinkybių
ro\ ie
susimušė du traukiniai. jog Lenkijoj
kėsinosi
dinar;itu
"Straž,"
distriktai
išsprog- nai pavaišins gražiais vakarais.
(zemstvos).
!
tis vokiško štabo aticierus ka- reiškė nuomonę, kad panaikiniSunkiai prie to sužeista 18 žmobeblaškomam, prisiėjo apsigyVisas susirašinėjimas su val- dinti kleboniją. Sprogimas įšdariškas geležinkelio traukinis. Už- mas degtinės labjausiai prie žmoDrauge su tuom ir patsai jauni- venti centre
nių.
didžiausios ir įdolics
bet
ir
mistybiniais
sugriovęs
namą,
departamentais
kunigas mas, susispietes į krūvą ir varydamušta prie to keli augšti vokiš- nių gerovės prisidėjo. "P.rmiaus
miausios Amerikos lietuvių faro
su
viešoišlikęs
gyvas.
taipgi
Bėgyje pastarųjų mas naudingą darbą, daugiau pelki aficierai, o daug jų sužeista, j —sakė P. Bark—degtinė tai bu- nisterijomis,
mis įstaigomis, esančiomis ne kelių mėnesių kun. Kudirkai buvę
merių kolionijos Scottville, Mieli.
EXPLIOZIJA KASYKLOSE.
nys, negu gyvendamas iškrikęs ir
vo rėtis,
per kurį visas žmonių
Scottville yra nedidelis miesteGrtenville, 111. Anglių kasykir atsakymai turi buti ru- siunčiami grasinimo laiškai, iš kuLenkijoj,
iš nuobodumo griebdamasis tokių
j Iki vasario 25 d. karėj už- uždarbis nutekėdavo; gi dabar
lose Shoal Crcek Coal Co. atsitačiaus jis yra jdomus tuom,
lis,
tiktai
sų kalba.
rių
Miestų
kunigas
apgarsinimai
juokęsis.
iš kurių nei sau, nei kitiems
mušta 1,375 vokiški juristai—ad- pinigai išleidžiami tik gyvenimo
darbų,
tiko smarki dujų e.vpliozija, kukad
ir pliakatai turi buti abiem kaljis yra geriausis biznio
nėra jokios naudos.
vokatai ir teisėjai ir kitoki val- reikalams užganėdinti, o likučiai
Nauda bus
ri užmušė 7 darbininkus, o trūkmiestas iš visos Michigano valir lenkų. Svarstymai
IŠ
bom—rusų
ILL.
PERU,
dininkai.
didelė,
jeigu
apie
taupinami kasose ir bankjse."
"Birutę" stijos, o dar labjau tuom!, kad
sta 10, .--u kuriais nežinia dar
Iš moksleivių gyvenime.
publiskuose posėdžiuose gali but
S.
Iš
visas musų jaunimas.
j|
Kopenhageuo pranešama,
susispies
kas atsitiko. Oloj buvo 400 daibile
kuria kalba. Posėd/.ių pro- Daukanto Literatiška
jis yra centras, apie kuri gyve|| Žinia iš Bucharesto, RumaDraugija bajog grįždamas nuo Rusijos paDarbai pradeda taisytis. Iki Ve- na suvirs
kad
Duno- tokolai privalo buti vedami abie- landžio 11 d. laikė
Imiinkų, bet kiti išsigelbėjo.
trjs šimtai lietuviu farnijoj,
praneša,
krančių vokiečių laivynas laike
susirinkimą, lykų dirbome po 8 vai.; dabar
gi
t.
12
d.
balandžio
merių, daugiausia kurių randasi
jaus upe
perėjo jose kalbomis,
y. rusų ir lenkų kuriame buvo svarstomi
draugijos dirbame po 9 vai. Daug yra dirbmiglos pakliuvo į savo locnų
NEDUODA PASPORTŲ
prie Big Bass Lake ir prie
ties rumanišku miestu Oltenii/.a kalba.
bėgantieji reikalai. Totam sekė tuvių, kurios dirba
minų tinklą. 6 laivai atsimušė
EUROPON.
po 10 valandų. Round Lake, netoli nito Seottketuri rusiški garlaiviai, prikrauti
programėlis, susidedantis iš ginčų Po
j minas ir jų expliozijos tapo
švenčių priimta darban daugiau ville. Šiame pa vasary j i čia perWashingtori, D. C. Amerikos
ir kariška
kariumene,
amunicija
kiti
|| Italijoj per krantus išsiliejo ir prakalbų.
pasislėpė Švežmonių.
valdžia per karės laiką Europoj paskandinti;
Sheboygictis. sikrausto dar apie 30 šeimynų
rusai
siunčia
medžiaga, kurią
Moksleivis K. E. Ivinskas kalupė Tiber ir užliejo žemesnes
neišduoda savo piliečiams pas- dijos portuose.
gyventi ant savo ūkių. SužinoPraeinant
Serbijos pagelbai.
garRymo ir jo aplinkinių vietas. bėjo temoje: ''Mokslas." Savo
IŠ CLEVELAND, OHIO.
kacl ir daugiau yra pirkusiu
portu Europon, o to ten dabar
jau,
sarumaiut
gyventojai,
Nuostoliai tvanų padaryti labai kalboje nurodinėjo, kokią svarbą
JĮ Panamos apskrityj, anglių laiviams,
čionai ukes, ant kuriu neužilgo
\isnr reikalauja.
Tik tie gali
ko žinia, karštai sveikino rusus.
turi mokslas ir ką jis reiškia žmoKoncertas.
dideli.
Balandžio ii d.
kasyklose atsitiko expliozija.
pirkusie žada persikraustyti gypasportą gauti, kurie gali prirot
leve.
Prie to užmušta vienas darbiLiet. Taut. Benas surennijai.
|| Franeuzijoj, kariškoji valdžia
dyti, kad turi būtiną reikalą Euventi, taip, kacl ši apielinkė nePo to buvo ginčai klausime: gė gražų koncertą. Didoka konninkas, o trūksta 16, su kuriais uždraudė kariumenės užimtuose
Iš Londono pranešama, jog
bus apgyventa vien tik
ropon keliauti.
poilgam
||
"Ar žmogus, keliaudamas po svie- certo svetainėje buvo pilna publinežinia, kas atsitiko.
distriktuose pardavinėti degtine. Britiškoji
lietuviais.
Išganymo armija žada
Peržengianti tą padavadijimą duoti Anglijos kariumenei 10.000 tą, daugiaus išmoks, negu iš kny- kos. Apart lietuvių, koncerte buVĖTROS ATLANTIKO
Tos kolionijos, taip sakant*
Keliavimo pusę palaikė p. vo daug ir svetimtaučių.' Po kožCarranzos
gų."
kareiviai
bus baudžiami kariško teismo.
jj Mexikoj,
"tėvu"
ir
PAKRANTĖSE.
ant
kakareivių
yra p. A. Kiedis, lietuvis
juos pasiųsti
J. P. Poška, o prieš buvo p. V. nam numeriui, rankų plojimui
rės lauko.
kurisai ir dabar,
Atlantiko pakrantėse siautė sušaudė 75 paimtus nelaisvėn
farmų
agentas,
jj Mexikoj, tarp Celaya ir
Damosevičia.
Kalbos buvo gana publikoje nebuvo gclo. Dangei nu- kiek teko
Vilios kareivius.
Carranza panuolat trausužinoti,
vėtros, kurios paskandino keletą
Carranzos
generolas
užimančios.
Debatus laimėjo p. merių reikėjo paantrinti.
buk prie Ebano Irapnato
Pasku- kia
j čia vis daugiau lietuviu.
laivų, su jais pražuvo suviršum garsino žinią,
O
pačtas
Vokietijos
pertraukė
visiškai sumušė Vilią.
V. Damosevičia, gynęs, kad "žmo- tiniu numeriu buvo "Kosmopolitapo baisiai sumušta Vilios ka- Obregon
.šimtas žmonių.
Jisai sakosi norjs apgyvendinti
Mušis
traukėsi
Už- siuntinėjimą pačtu pakietų j:
30 dienų.
iš knygų daugiau išmoks, negu tai! Overture," kurin inėjo 14
gus
riumenė; buk užmušta ar suPorto Rivisą Mason County (pavietą)
Argentiną,
Kolumbiją,
mušta 1,000 Vilios kareiviu, o
keliaudamas po svietą."
Vokiškas
BarŠkis.
žeista
Vilios
o
įvairių
liymnų.
1,200
vien
tik lietuviais ir padaryti
liymnas,
kareivių,
NUGINKLUOS VOKIŠKĄ
ca,
Grekiją, Italijos kolionijas,
i|oo nelaisvėn pakliuvo.
kuris
lietuvius
900 pakliuvo belaisvėm
stovėjo
programe,
j
čionai
vakarines Indijas, Panamą, Ispa"Naują Lietuvą." Jeigu
KARIŠKĄ LAIVĄ.
IŠ BUENOS AIRES,
padarė labai blogą jspudl. Nume- dar kelis metus jis taip smarkiai
VVashington, D. C. Kapitonas
Į| Kaip paduoda gauta iš Mon- niją, Uruguay ir Venezuelę.
rio pabaigoje buvo lietuvių tautiš- darbuosis
ARGENTINA.
|| Kadangi apart karės, Angli- tenegro sostinės Paryžiuj žinia,
cokiško
kariuko
skraiduolio
kaip iki šiol, tai maža
kasai hymnas, kurisai atlikta viIš lietuvių gyvenimo.
BaiPrintz Eitcl Friedrich Thieri- ja turi ir darbininku streikus, tai austrų orlaiviai mėtė bombas j
abejonės, kad jo noras išsipil|Į Iš Rymo pranešama, buk talsai
stovint.
1914
metus
M. T. Strikol.
Ncwark'e
ir
publikai
giant
daugiau
Anglijos
agentai
chcnš pranešė muitinės perdėlisusipradys.
miestą Podgorica. Bombų ex- kininkai, u i pagelbą karėj, apart
vietos lietuišviso
iš
tusiųjų,
prakilnesnių
niui Hamilton, jog pasiliks Su- New York'e jieško 400 streik- pliozija užmušė 12 moterų ir vai- Austrijos italų apgyventų
Programas
susidėjo
kraštų,
IŠ VVILKES-BARRE, PA.
vienytose Vaistijose per visą ka- laužių. Norintiems Anglijon ke- kų, o 48 sunkiai sužeidė; sugrio- siūlo Italijai Francuzijai prigu- vių skaitlius žymiai sumažėjo. Vie- 12 numerių. Programo atlikime
ni išvažinėjo j Lietuvą, kiti—į kitus dalyvavo visas benas ir taipogi atrės bėgj ir leis laivą nuginkluo- liauti duoda kelionę ten ir at- vė taipgi daug triobų.
Prakalbos.
"Mufinanties."
linčią salą Korsiką, valdybą Tuti. Laivas bus iš Newport Xc\v.-> gal ir užtikrina darbą mažiaunis, šiauritlčj Afrikoj, taipgi dnlj svieto kraštus. Likusieji gyvena, skyri muzikantai-solistai. Solistais Xors nesmagu blogai atsiliepti
ĮĮ Mexikoj, prie Trapnata, buNe- buvo pp. Bucis, Mušinskas (abu
pergabentas i N'ortolk ir ten nu- siai pusei metų, bet ima tik vo
Af- sunkios bedarbės prispausti.
apie savo kampelį, bet kartais,
didelis
mušis
Carranzos franeuziškų valdybų rytinėj
I
žiūrint
ta'čiaus
sunkaus
laiko,
po kornetistai), Vilimaitis (baritonis- sunku nuo to susilaikyti.
ginkluotas. Mat duotas jam lai- Amerikoj gimusius darbininkus. kariumenės su Vilios
Bet
rikoj.
apie teisingumą visų
pajiegomis.
kas savo mašinas pataisyti pasireikia abejoti, nes gavu- truputį krutama. Tveriama drau- tas), Ed. Narovec (violončelistas)
Balandžio i d. visiems yra žiAbidvi pusės sutraukė tiek ka- tų žinių
si visus tuos kraštus, Italija bu- gijos ir veikiama sutvertose. Su- ir H. Narovec (smuikininkas). noma
j[ Popiežius išleido spccialę
baigė, ir jis ilgiau Amerikos porkaipo persikraustymo, 'mukiek iki šiol jų niekur
te
Mal- riautojų
išbuti negalėjo, o išplaukti maldą taikos išmeldimui.
tvirtesnei už Francviją, ir tai tverta trjs draugijos, kurių dvi yra Direktorium-vedėju buvo ]). Juo- finimo' diena. įmonės, praleidę
tų
Ten
mušėsi
nestojo.
40,000
taipgi negalėjo, nes išplaukimo dą tą turės kalbėti visose kataprisieitų už .pagelbą Italijai duo- socialistiškos. Trečioji yra bepar- zas Narovec. Programui pasibai- ištisus metus, kraustosi i vietas,
ant
kariautojų.
Trapnata
yra
laukė angliški ir franeuziski ka- likų bažnyčiose visuose žemės
ti daugiaiv .negu pati gali .gauti tyviška ir vadinasi "Susivienijimu gus buvo šokiai.
J. 2. daugiau
jiems pasidabojusias.
j
dviejų svarbiausių nuo
riški laivai, .susirinkę priešais kraštuose per visą gegužio mė- susibėgimo
Lietuvių
Argentinoje."
Vokietijos.
Kraustanties, atsitinka isa ko.
Mexikos geležinkelių.
Noro šviestis, žengti priekin pas
nesį.
Dėlei esančių jaunimo drauportą Newport Xe\vs.
Štai. einant gatve, matau tulą
Kapitonas vokiško laivo tikėĮĮ Francuzi^os parliamentui ka- ĮĮ Pranešama, kad anglių ka- Argentinos lietuvius matyti. Tik- gijų. Dar senai prieš įkūrimo pažįstamą lietuvį, kurisai "mttfijosi, kad jam pagelbon ateis beĮĮ Nuo pereitos savaitės Aus- rės ministerio paduotas sumnny- syklose netoli Šimonoseki, Japo- tai gaila, kad nėra vadų, kurie tin- '■Nyčių" kuopos buvo čia kai- n.i" savo "tulšis" į kitą "auzą."
susikinėjantU Amerikos vande- trijos ciesoriaus šeimyna Viennoj mas leisti kareiviams, stovin- nijoje, atsitiko nelaimė, nunešu- kamai vestų apšvietos ir organiza- kurių manyta sutverti tos organi- Pirmiausiai parneša degtinės gornyse vokiška? skraiduolis Von duonos gali gauti tik pristačius tiems karės lauke apsivesti per si 236
cijos reikalus. Dėlei to geri norai zacijos kuopą. Dabar tas įvyko. čių ir. rankoje laikydamas, sako:
gyvasčių;
der Tann, arba kad išvaduoti ji valdžios kvitą, kaip ir visi kiti atstovus.
Apsivedimai bus atišsivysto j pasielgimą, kuriam vi- Susitvėrus "Vyčių*' kuopai, pasiro- "Mieli draugai! kurie atėjote
iš Vokietijos atsiųs bent dalį paprasti piliečiai.
Turbut su liekami paprastuose apsivedir.ui
sai
kitoniškas vardas tetinka. Štai dė vienas dalykas, anksčiaus, rasi, man pagelbėti mufinti, išger|Į Iš Mexikos pranešama, kad
vokiško laivyno, bet nieko nesu- maistu Austrijoj yra negeriausiai, biuruose, tik ten su nuotaka
T t;
stos, Carranzos afjeierai ir kareiviai viena iš susitvėrusių socialistiškų nepermatytas. Cleveland'e nuo se- kite tą gorčių arielkos."
laukė, todėl turėjo pasiduoti jeigu net ciesorius, užsimanęs, vieton jaunikio, jo atstovas. Nė- Nuevo Laredo mieste sušaudė kuopų, atsiliepdama per vieną Suv. nai
ir veikia Cl. Liet. minutu gorčius tuščias, ir visi
žinoma
yra
j
Amerikos valdžiai ir leisti save nei už pinigus duonos Busipirkti ra abejonės, kad ministerio rei350 pasidavusių Vilios kareivių Į Valstijų lietuvių socialistišką laik- Tcat. Ch. Dr-stė. Šioji draugija "mieli draugai'' trirti. To dar nenuginkluoti
negali.
ir tulą skaitlių moterų.
kalavimą priims parliamenta**.
raštį, taip saksnt, užsimina ant ko- yra jaunimo organizacija ir daug-j gana. Už 5 miuutu jau at0aLAUKIAMAS JAVŲ
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"Mieli' dė daug kiibu.
ištuštinta.
Dabar
drangai" "šposus" krečia: S'rd» "ntį jau priptantama.

po

■

sią.-licu galima gerti. A t pirk*,
ja^ turme,-—nematys." l'radej«
ne?ii raxandus.
Tienešdami, i
kojų virsta. Vienas galvą su.>i
čiaužė.

Du kiti, pametę daiktus,
pradėjo vienas kitam "murmas'
daužyti. I /. miuutos pasirod»
c/imas "mieliems draugams"
belangę vežti..
l 'ž keleto- dienų atėjo \ clv
ko-.
Džiaugiasi žmonės, tos

14 iv a

J-

Žydų kalba rašytieji laiškai ne-' nai ir Pilkalnis.
siunčiami jų adresais, bet naiki- leista
sugrįžti Į

JL'

tru-

ik

G.

nami.
—

IŠ NEW

PHILADELPHIA,

Mirė

Bendoraitis-

Juozas J.

.-icndrilcis.
Velykų diena pasimirė netikėtai, nuo apoplexijos,

dalinti

namuose

raitij

■

^

nyčios

durių

kuriuose

kviečiama i prakalbas augštesnv (bigh) mokyklą,
vakare.
Žmonės, norė- apsigyveno keliems metams

Velykų

pliakatus.

iniame

mieste

viešą (publie)

tukst. 284 deš.

jisai

lš\iso \ėlionis J»en-

Pancv.

apie Jurgi Beliaką. Spėjama,
kas saviškių įskundęs.

ir bu-

Prierašas.

prakalbas
sai

Apie

rašo ir p. A.

sako, kad

Dusevičia

šias

iš

kalbėtojas,
\\ orcester,

jo

2.

na-

valgio produktų tapo
Daugiausiai nukentėaplinkiniai kaimai, ypač MaVirbalio ap-

linkinėse nukentėjo 150 šeimynų,

susidedančių

Raseinių Apskr.

iš 750

žmonių.

Iš

miestelio gyventojų 257 liko be
Mokslas šiais metais prasidėjo
pastogės.
labai vėla -lik sausio 10 d., papraš-

Alvitas labjausiai nukentėjo,
mokydavo nuo rug- Alvito
į
valsčiuje nukentėjo 333
šiemet
sėjo
mokyklon pastoiš 1,000 su viršum žmošeimynos
6
3
lietuviai
ir
3
lenjo mokiniai,
nių.
Kaupiškyj nukentėjo 117
kai. Išviso joje yra 27 mokiniai, o
iš 500 žmonių. Yištysu praktikantu 28.
Kvotimai buna šeimynų
i Prusus, vokiečiai
du kartu Į metus—pavasarį (šiemet tyj, bėgdami
60
išdegino
apie
namų ir kanuobuvo balandžio 1 d.) ir rudenį. Pašūviais apdaužė bažnyčią.
hų
vasarį įstoti lengviau, nes konkursas rudenį
Vilkaviškio pav. labai nukendaug didesnis buna. Į
baitėjo
taipgi dvarai: Veršnupiai,
prirengiamąją kliasą priimami
tris
šikšniai,
Stikliai, Parazniai ir kiti.
gusieji
skyrius pradedamosios
ai kitais metais
1 d.

savo

1

seimuosna.

1 AUTOMOBILI RERAIR SHOP AND MECHANIC5 &. RUSSlAN ARMY DEMTIST
PULLIN6 TOOTH 3- BR1T1SH DI06ING NEW TREHCHES AT YPfrES<

republikonij partijos, kurioje
Mass., jisai buvo vienu vadų. J>endorait u kis to

keikęs "Lietuvos \'ycių" drau- čio mirtis yra skaitoma sunkiu
giją. Sttlyg p. K-kio, kalbėto- smugiu vietos republikonams.
Vėliouis buvo savo miesto taryjas "aiškinęs," kad socialistai
bos sekretorium ir mokyklų tao
"fanaprotestuoją prieš karę,
tikai" tveria "vyčių kariumenę," rybos nariu; mokyklų taryboje
ir nori "socializmą pražudyti"; jisai per keletą metų užėmė seneturėdami ginklų, socialistus l>a-1 kretoriaus vietą. Pastaruoju lailandomis badą. Korespondentas j ku Bendoraitis buvo taikos teiu
of Peace ) Xew Pliiužsistoja už "Lietuvos Vyčius" si-j įjustice

tik

išplėštos.

žučiai ir Vasilevo.

kuopos SusivienijiDidelė buvo josocialistų
jo
įtekmė
tarp Schuylkill pavieK-kis. Jinuo

kad

PAVERKŠNIA1

■

mo

tuose išbuvo 7 savaites.

Apskr.

Paėmė visus "Villių šūviai pataikė ir j bažnyčią,
nies" num., kelis num. latvių laik- bet
jai nedaug blogo padarė.
raščio "Dzives Balss." Klausinėjo Pardavinės

>

S. A. S. tas

šum šimtas namų, tarp tų yra
muitinė ir kivienas tos valdžios triobos; Kibartuose

buvo krata.

šaukimų:
prakalbos atsižymėjo paprastu
Jisai buvo įtekmingu žmogum
blevyzgojimu. Prakalbas rengė tarp lietuviu ir amerikonų. Prit,SS. 9-ta ir 92-tra kuopos, prie klausė prie Susivienijimo Lietukuriu j)rikIauso po keletą žmo- viu Amerikoje ir Tėvynės Mynių. Panašios prakalbos tik* .ii lėtoju Draugijos ir daug kartu*
ardo ir trukdo veikimą k i t is buvo siunčiamas kaipo delegaorganizacijoms.

Gub.

Purviškio vien. vasario 20 d.
mai, bet daug pagadinta. Kanuo-

t

Apart Bendoraitis užsiėmė bizniu
socialistus," vo gan turtingas žmogus.

VILKAVIŠKIO,
Suvalkų

Virbaliuj išgriauta

t ns. j ii literatūrą, laikraščius, ra- pavieto (county) kalėjimo kleršykitcs prie socialistų organiza- >o> vietą. \'ėliaus jisai įstojo
cijos." Taip, taip, mukite socia- Į pavieto teismo klerkos ofisą,
() hcremiant socialistus, is kur perėjo prie
listus.
pavieto koapie pati darbininką ir tikrus pa- misijonierių kaipo užrašu (dockmokinimus, kaip jam savo l>uvį et) klerkas.
Apart to, vėliouis

visai užmiršta.

IŠ

Vasario 23 u. užsidegė
skyrius Rekošo mašinų fabriko, va- ir Daugelaičuose išdeginta 52 nadinamojo ''Minerva."
Spėjama, mai. o išlikę tapo išplėšti, ištuškad labai įkaitęs kaminas, o nuo jo tinti nuo visų žmonių turtų.
užsidegė ir dirbtuvė. Suturėti gais- Kibartų miestelis visai tuščias,
ras pavyko patiems fabriko darbi- nes rusų valdžia prisakė žmoninkams, o visai užgesinti padėjo nėms išsikelti iki 15 verstų nuo
miesto ir karės gaisrininkai.
geležinkeliu. Nuostolių Kibar
tuose padaryta ant miliotio suviršu n r.:Hių. Vokiečiai KibarSOSTAI,

ant

ti dabartinį savo padėjimą, ko doiaitis žinojo 6 kalbas.
Aeiu
darbo žmonėms labjausiai reikia. kall)Ų žinojimui, jisai buvo paPrakalbose išgirdau šaukimus: skirtas vertiku prie teismo ir po
i Jarmninkai,
renikirc
s<rcians- keliu metu tarnystės čia užėmė

"retnkite

su-

geležinkelio stotis,

praleisti, plia- tarmu Roaring Creek Valley.
IV tam jisai dirbo Blackuood'e,
katų dalintojus nuvijo šalin.
Vakare tos prakalbos. Nueinu, iš kur persikėlė Į Xe\v Pbilatikėdamas pasiklausyti naudin- delphia. C'ia betarnaudamas, jigų dalykų, aiškinimų apie tai, ii gerai apsipažino su savo gim-

pagerinti,

rengiamas

ir

dami šventę ramiai

kaip darbininkas galėtų pagerin- tąją ka.ba.

Valdžios tarpe

Delegatas lenką draugijos nugreičiausia senovės keliu per Valkentėjusiems nuo karės šelpti,
stiečių Banką, kuris jau nemažai
pagarsino žinias apie nuostolius,
yra supirkęs ir išdalinęs rusams laike
pirmo vokiečių įsiveržimo
valstiečiais žemės ir musų krašte.
padarytus Vilkaviškio pa v., apiePagal kai-kurių žinių Kauno gub. linkėse Virbalio. Iš
tų žinių
tokių verčiamai parduodamųjų vo- matyt, kad Kibartuose veik viskiečių vietų yra ligi 605, kurios kas išnaikinta.
Išdeginta suviružima 106

Juozas J. Bendo1.'iria i žinoma-; tarp Atnei"iko> lietuviu ir apc'inkės amerikonu. M i r t i i«:> o j >, sėdint jam
!<cdėjc ir skaitant !.'<:• ■•.;>(!. \ Cšventės sulaukę.
Bet vėl "tvin- iionis gimė 40 nu-1 r. atgal (iilhelis": atėjo socialistai prie baž- berte n e, Pa. Išbaigus savo gim*avo

*

Insterburgo ii

Silokarčiamos pavietus.

manymas, kaip apgyvendinus vokiečiu žemes rusų valstiečiais. Tasai sumanymas bus vykdinamas

PENNA.

Pabėgėliams

IŠ

KARĖS

LAUKŲ.

Angliškas automobilius, kuriame įtaisyta yra maža dirbtuvėlė taisymui įvairių daiktų.
2.
Rusiškas dentistas traukia skaudantį dantį rezervistui čia
t.

F^t

ant

3.

moka

pozicijų.
Anglų kareiviai

kasa

naujas tranšėjas prie Ypres, Belgijoj.

<) Ą
Q

mokyklos. į pirmą specialę gali stoti baigusieji 2 kliasi švietimo miPETROGRADAS.
nisterijos mokyklos. Už mokymą,
Petrapilio Lietuvių Dr-ja nuo
valgį, butą ir knygas reikia mokėt
60 rub. į metus. Pinigus galima karės nukentėjusiems šelpti, be
sumokėti ir pusmečiais po 30 rub. palaikomosios dr-jos lėšomis kun.
ISenkaus vaikų prieglaudos (ZaMokyklos kursas 4 metų, pastojus
b. 34), įsteigė nr.t;į pirmąją specialę kliasą 3 metų. balkanskij, 30,
nuo-a via prieglaudą už \'-j vos
ją
Mokykloje praeinama .4 kliasų kurVartų Muravjovskij, 24, b. 2).
sas. daržininkavimo, sodininkavimo,
laiku atsiranda naujų
gyvulių auginimo, pieninkavimo ir Pastaruoju
iš
pabėgėlių
Suvalkijos, arba ir
bitininkavimo J-uu^i.
Baigusieji
kurie reipirmą
syk
pabėgusių,
mokyklą gali gauti instruktorių,
sunkalauja
prieglaudos.
Ypač
ir
t.t. vietas, arba net
asistentų
kus padėjimas vaikų—našlaičių,
įstoti į vidurines ūkio, technikos
kurių tėvai užmušti bei kariauja,
mokyklas. Nuo kariumenės moki f
tai ši prieglauda ir eina
—jiems
niai paliuosuojami iki 22 metų.
į 'pagelbą.
Mokyklos adresas: Raseiniai, Paverkšnių ūkio mokyklai.
į Prieglaudos atidengimas ir pa-

kitaip šnekėti, kaip tik lie- j
Bravarninku suvažiavimas lat- gu ir valdžios "monopoliu." Sauir, žinoma, jam negerai t ris truko Vilniuje dvi dieni, surašė sio 1 d. 1914 m. tokių įstaigų bu\'ėlionis priklausė prie vietinės butu buvę.
keletą rezoliucijų. Jų vieną pa- vo išviso 2230. Nuo sausio mėn.
Jisai buvo
siuntė finansų ir žemes dalykų mi- girtybės įstaigos viena po kitos buveikimui, neturinti jokio noro lietuvių parapijos.
Pataria grįžt atrjcl.
drūto sudėjimo vyras, sakoma,
socializmai užkenkti.
Toje rezoliucijoje rašoma apie vo uždaromos, dažniausiai valstie"'Vakar suėjau kun. Juodvirsj
nežinojęs, kas toks yra liga, viIš visų
į bravarninku padėjimą, degtinę pa- čių sueigų
nutarimais.
kamendorius), jis naikinus
suomet linksmas, ir todėl velio- (Leipalingio
IŠ PORTLAND, ORE.
286
valdžios
GardiKauno, VHiiiaus,
"monopolių" sausio
mums patarė važiuoti į savo tėviš- |
1
d.
1915'
Gyvenimas ir darbai. Lietu- nio mirtis buvo ytin netikėta
b'čliko
Minsko
ir
ni.
Vitebsko
tik 97, bet ir
no,
Mogilevo,
Ži<ę, kur gal ir važiuosime.
j
viai. Miestas, kiek nesenai apsigy-i naujiena jo draugams ir pažįstasausio
mėn.
ir
bravarninkai
likusieji
tapo uždaryti.
įorna, ir ten nekas, bet ką pada- !gubernijose, kurių
venusiam galima spręsti, švarus. miems. Po velionio likosi žmosusi važiavo Vilniun, esą suvirs 640 Nesenai sutaisyta tam tikras plia|
ir
už
birysi?
Kęsdams žmogus
na ir penketas
šeimynos, jauniauOras tyras, geras, gaivinantis
j sia kūdikis
jbravarų, užlaikomųjų žemės ūkio nas, kuriuo besiremiant Lus leie ko stveriasi.
vos
vieno
mėpalikta
nuvargusio žmogaus spėkas. Pir"Aš maniau, kaip per Nemuną |dvaruose1. Sunaudoja jie 32 mil. džiama per 1915 m. Vilniuje atiu tą
biznio srityje užima r.esio amžiaus.
mą
Ipudų bulvių ir iš jų liekanų maiti- daryti 231 girtybės įstaigą. Sausio
Amerikos
lietuviai velionio pereisiu, tai busiu laimingas, "bet
120 tukst. raguočių. Nors jie mėn atidaryti tokių įstaigų duota
dekoracijos ir viešbučiai idiotėipsivyliau, mat karės laiku visur įnasi
liai). Pragyvenimas nebranges- ypatoje neteko gero, darbštaus
(t.
y. bravarninkai) irgi esą blai- 50 leidimų. Tose įstaigose galima
^
P. R. argas.
nis negu rytinėse valstijose. Ran- žmogaus ir veikėjo.
vybės šalininkai,' bet žmonių ir bus pirktis lengvieji rusų vynai,
dasi ir smuklių,' bet nedaug. Renšventimas įvyko vasario 15 d.,
valstybės gerovė negalinti remtis konjakas ir kiti reikalingi gydymui
Sako, Suvalkijoj neliks nieko.
giamasi ir tą nedideli esančių
7 vai. vak., dalyvaujant vietos
Kurie namie liko, jiems vistiek atskiro luomo nuostoliais. Dėl to gėralai tik su gydytojo receptu.
KUPIŠKIS,
smuklių
skaitlių
panaikinti.
rajono lietuviams, visų vietos
aršiau nei man. Juk jie jau da- jie kreipiasi Į valdžią, kad ji paUkmergės Apskr.
Miestas daug apgyventas turtuoPas
mus sausio mėn. ėmė
lietuvių
bar valgyt nelur nieko, o dabar sirūpintų atlyginti tuos jų nuostodr-jų atstovams ir kt.
KRUONYS,
naujoPasveikinimo
lių, kurie suvažiuoja vakacijoms,
kus.
Susirinko
prakalbose kalbėtokad
bralius,
Trakų Apskr.
daugybė naujokų
kurių patirs, panaikinus
girdėjau,
prusai atiminėja visarba
sveikatos pataisymo tik PIRMA 'ŽINIA IŠ LIETUVOS,
ir
kuone
jai
visus
priminė
Kruoniu
Kai
vargingą
varus.
lietuvių panebėra
ir
veža
limPrusus.
priėmė.
apielinkėjė pasirodė
ką
į
Žinoma, už
VOKIEČIAMS VĖL ĮSI•slais.
savimi rūdėjimą,
reikalą
nors
ir
patiems
tiek
Dabar
kokios nedėlios neliks nieko—nei
tai,
pamosios
kaidegtinės,
ligos.
žmonių
jau
Baigęs šįmet Vilniaus junkeVERŽUS.
ir išnešė kai-kuriuos svarDarbų jieškant, važiuoti j čia
pintis
-kuriose
nebuvo
nei
vietose
siaučia
prisirinkus,
kutriukšmo,
lietuvis
saujos javo nepasiliks.
rauplės,
rių mokyklą
Ladvga ir įsbesnius pageidavimus: kad tame
nepatartina. Matyt daug suvarKuomet rusu armija Prūsų LieJuozas Balevičius dar lcol-k ts ėjęs j karę, kaipo aficierius, tapo rias valstiečiai vadina "juodosio- nei peštynių. Pulkais vaikščiodagusių žmonių be darbo, o darbų
mis rauplėmis."
Keletas žmonių mi po miestelį, naujokai dainavo: rajone įsisteigtų Dr-jos skyrius,
tuvoje tapo antru sykiu iš ten išva- gyvas ir sveikas, iš-po mušiu, ties mušiuose sužeistas.
čia mažai.
kad ši prieglauda liktų ne laikita liga jau mirė.
ir
Žmonės norėtų "uliokim broliukai kolei Lietuvoj"
MOzuru
vasario
Iš
kur
vokiečiu
"Liet. Dr. nuL šelpti" garyta
apie
ežerais,
vidurį
jis jau du syk
nė, bet ir tolesniam laikui ir 1.1.
Lietuvių esame penki, susieibanga antru sykiu užliejo kuone buvo, bet kaip toliaus bus, tai ne vo paseipos Garlevos ir Merkinės nuo rauplių skiepytis, bet pas vie- ir kitas. Dainuoti nieks nedraudė... Sveikino ir nuo
nanti tarp savęs.
Tarp jų tris
Studentų Dr-jos
tinį felčeri nesama reikalingų vais- Rudenį, kai ėmė naujokus, kvailesĮsą Suvalkiją, nuo to laiko neteko man žinoti, męs su juom dažnai su- skyriai po 1000 rub.
yra SLA. nariais.
atstovas,
Girdėtis, buk mums nei vieno balso
primindamas
sunkų da;.
nieji naujokai buvo pradėję stumišgirsti, kas sirašinėjame.
Suvalkų gubernijos apskri- tų.
darbo žmonių padėjimą ir
esą ir daugiau čia lietuvių. Rasi,
bartinį
ten pasidarė ir ar liko dar Kas įs
"Lietuva dabar jau ne tokia, kaip čių
dyti žydus, vieną seną žydą net gegydytojai gavo iš vyresnybės
galima butų susieiti ir bendrai
rokai primušė. Šiuokart, nors ne- reikalą eiti į pagelbą vaikams,
ar ne.
buvo prieš metus. Toliaus tai gal
VIEVIS,
Suvalkijos,
įsakymą organizuoti sanitarų bukuriems reikalingas aprūpinimas
pradėti veikti. Jeigu atsirastų čia
buvo
Šiomis dienomis mums priduota ir visai ji pražus.
tokių atsitikimų, bet atsirado
Traką a p.
Nors aš tam rius kovai su epidemija, jeigu
ji
reikalais ir kartu auklėlietuvių, tegul atsišaukia antraNežinomi žmonės naktį išlaužė tokių, kurie žiūrėk, tai seną žydą pirmais
pirmas laiškas išsiųstas iš Lietuvos nenoriu tikėti, bet greit gali taip kiltų Suvalkijoje. Į sanitarus
šu: ,v{7 nth -t.
priTuo
atžvilgiu patogi proantram vokiečių įsiveržimui.
atsitikti.
kapinyno koplytėlės langą ir pavo- už barzdos pakratys, tai žydukus jimas.nef
Kadaisia Lietuva buvo imami jauni vyrai ir
P. Stankaitis. po
vyrukai mit-1
bute randasi
ga,
greitimam
iš
Rašo Juozas Volungevičius iš laiminga, paskui tapo pavergta,
gė
aukų dėžutės 90 rub., kurie gązdina, gaudo, tai vėl senei žydclrųs, šiek-tiek prasilavinę. Pirme-į
Prieglaudoj
kai miestelyj išbarsto obuolius, ba-' labdarių mokykla.
Mižonių kaimo, netoli Leipalingio, paskui baisiai spaudžiama, bet vis- nybę turi mokantieji rašyti ir skai-; buvo surinkti bažnyčios naudai.
:š superior, wis.
šiuo tarpu priglausta 10 vaikų ir
rankas ir t.t.
gi susilaukėm, kad ir vėl šiek-tiek tyti.—Užsirašiusieji bus kelias
Nelaintė. Likosi pasažierinio trau- Seinų paviete.
("L.Z.")
^ moterįs.
sa-j
PERLOJA,
lietuviams
kad
dabar
kurie
Jis
praneša,
žmonės,
pagerėjo;
nežinia, vaites mokinami, kaip pildyti sani- i
kinio suvažinėtas ant geležinkeTraku a/>.
ŠIAULIAI.
Suvalkų gu- tarų priedermės. Alokslo laiku bus ;
lio I'etras (.Vaidelis, 30 motu am- spėjo ir galėjo, tai persikėlė per kas su ja atsitiks.
VOKIEČIAI SUMUŠĖ
iš
čia
buvo
Pabėgėlių
(iarditio
ir
Suvalkijos
Vilniaus
yra
Nemuną,
šiek-tiek
bernija
jau
j Miesto dūmos rūpesčiu, kad apgupakilusi jiems mokama po 60 kau. už dieną.
žiaus. Velionis paėjo iš Orobis*
DAILININKĄ RIMŠĄ.
Yra tokių atsitikimų,
iš miego ir nemažą žingsnį buvo Kai
Į saugojus vietinių gyventojų sveikių sodžiaus, Salaku parap., Eže- bernijon, 1x"gdami nuo vokiškos
pakils užsikrečiamos li^os, tai gana daug.
kad
Laiškas
bet
iš
vyras,
dabar
Iš
palikęs
I>2ngos.
Semoterį,
liko
nužengusi pirmyn,
atbėga. katą nuo ligų, galinčių ir čia atsiišsiųstas
sanitarus šaukia tarnybon. Tuomet,
laikraščių pranešimu matyt,
rėlių pav., Kauno gub. Cia priVietiniai žmonės, šioje
nosios Budos, netoli Pariečės sto- nelaimingiausia, nelaimingesnė už
apielinkėj lankyti, Šiauliai, padalyti j 12 sky- kad vokiečiai, antru kartu įsijiems mokės po 40—60 rub. kas
gulėjo prie Šv. Kazimiero draugilabai susirūpinę dėl maisto ir paties (pirma stotis ant geležinkelio kitas gubernijas.
mėnuo.
jos, kuri jį iškilmįngai su baž3 veržę Suvalkijon, daug žiauriau
šaro. Yisako stinga. Gali ir bado rių. Kiekvieną skyrių prižiūrės
nuo Gardino linkui
i;i i:
e 1 ia i
.S
ranegu kad pirmuoju karVilniaus),
nytinėmis apeigomis palaidojo.
prižiūrėtojai.
Keliomis dienomis Vilniun at- buti.
Pusnuogi f>rašo duonos.
20 d. vasario šių
tu.
Pirmu
kartu vokiečiai sulyir
šytas
metų
Smulkesnių žinių galima gauti
"Po pirmo prūsų antplūdžio, jau gabenta apie 1,500
Žiema, matoma, baigias. Ant
beskamba
vokiečių
sekančiai:
ginamai
mandagiai
antrašu
A.
apsiėjo »u gy
Dambravva, 5517
ne viens prašė duonos.
plento ir didesniųjų kelių jau ir
37 aficielaisvių;
Nepersejų
skaičiuje
yra
ir
"Mielas
dar
.šiek-tiek
Broli!
ŽIEŽMARIAI,
maisto
ventojais
Oakes ave., Superior, \\ is.
visai sniego nebėra.
nai aš važinėjau į Prusus. Va- rai, 1 gydytojas ir dvi
Vilniaus
Gub.
gailestingoji
žmonėms.
"Nežinau
dėlko
Antrasai
paliko
mus
laišJus Į
Į-iA. Darrt.
žiuodamas rasdavau pakelyj stovin- seseri.
Belaisvių esama nuo 16 Į Žiežmarių, Jezno ir Stakliškės Per laukus ir miškus, dar šiaip- į veržiinas atsižymi nepaprastu
kų nerašydavote, bet dabar man
čius pusnuogius verkiančius ir iki 45 metų :-enum©,:r
tas mažai rupi.
Man dabar vien
apielinkėje esama 1,300 suviršum -taip su rogėmis galima šliaužioti. žiaurumu. Visa, kas tik galima,
IŠ POTTSVILLE, PA
duonos prašančius žmones.... Tai
Su kare žmonės apsiprato. Jau
Vilniun
atgabenta apie 100- suvalkiečių pabėgėlių. Jų skuratiminėjama nuo gyventojų. Tarp
Nubaudė. Lietuviai Mikas Ša tik norisi parašyti, kas pas mus
buvo prieš antrą prūsų užpludimą, vokiečių pavaldinių Kauno ir
ir
vokiečiams atėjus, tur-but, ne- kit-ko
das yra didelis. Maitinimo punkPas mus dabar tai tikrai
pranešama, kad vokiečių
tas ir Kazys Gudaitis likosi pa- girdėti.
Gar-j
o kas dabar?
Dabar visai Suvalkų dino gub. gyvenfojų. Visi jie iš- tas
be tik didžiai jie nusimintų.
per savaite laiko išdalino pabė/.valgų būrio viršininkas rėžęs
Po pirmo prūsų u/.vieto teismo nubausti viena sa- vargas....
badauti."
vejami iš pasienio apskričio. Tarp gėliams 672 rub. 5 k. pašelpos. Tik visi susirūpinę, kad... nuo kelis kartus bizunu i veidą žinovaite kalėjimo.
Gudaitis apkal- [)lu(imio, likome dar gyvi ir, žinoma. gubernijai prisieis
mam lietuvių dailininkui I'. Rimjų daugiausia vaikų, senukų ir Kai-kuriose vietose pradėjo siausti ligų neišmirus.
tinta padegėjysteje, Šatas—pes- :lar butum galėję gyventi, bet daVILNIUS.
ir limpamosios ligos.
šai, kurisai drauge su savo bromoterų.
jau
bar....
Dabar
P.
R.
nei
viens
tync"-e.
jau gal
IŠ KARALIAUČIAUS.
Vilniaus karės teismas paliu. gyvenančiu Pilviškiuose «r
neišliks gyvas, kurs tik papuls j jų
išviso
Vilniuje esą
policijos suVokiški
laikraščiai
kad
mirties
kariumenei
stebimi,
valstiečiui
pristatančiu
bausmę
rusų
KAUNAS.
IŠ ROCK ISLAND, PA.
Aš su broliu neva pabė- rinktomis žiniomis apie 15 tukst., skyrė
nagus.
kur
buvo
Konst.
važiavo
už
ir
Prūsų
rusai, maistą,
Lietuvoj,
j priešakines poKonopkai
plėšimą
Naujas komuniKacijos būdas. gau, bet kas iš to, pabėgti nc iš jų apie 7 tukst. reikalingi paKauno gubernatoriaus ir Dvinsko
vienos vietos yra su visu išnai- zicijas. Vokietis aficieras rėžęs
Tarp ir.ie-telių Rock lsland. Da- 4štu\ė," bet kur pasidėti? Atva- geibos. D. K. Tatjanos Komitetas merginos išgėdinimą.
karės apygardos viršininko įsakykintos, o kitos, kaimynystėj su Rimšai veidan, kuomet tas tyMariampolės gimnazijos V, mais
vęnport ir Molines antras mėnuo žiavome Į Pariečę arkliais, o to- žada padidinti miestui
pašelpą paužginta yra išvežti iš Kauno išnaikintomis esančios, nuo karės lėjęs j klausimus, jam uždumtus
VII
ir
VIII
klasos
VI,
perkelta
važinėj;,na. Važinėjimas kaštuo- liaus važiuoti nežinome kur. Kad bėgėlių reikalams.
gub. rugius ir suvaržyta pardavi- nukentėjo labai mažai.
Bado vokiečių kalboje (Rimša visai neja tiek, kiek ir tryt-kariais—5<f. ne. arkliai ir brolis, tai bučiau va- Ligoninė užkrečiamųjų ligų ligo- Varšavą (Brackta g.) j Suvalkų j
nėjimas šiaip žmonėms tokių odų čia nebusią, ne.s gyventojai turi mokąs vokiškai). Pinigus, kuVyrų
gimnazijos
būtą.
Daugelis .žmonių džiaugiasi
žiavę*-su kun. Laukaičiu (Suval- niams žadama įtaisyti Vilniuje.
(skurų), kurios tinka kareivių ba- rlikčiai bulvių ir daug neiškulti; riuos Rimša ir jo brolis turėjo,
ną pasivažinėti automobiliu" r# kijos atstovu) t Petrapilę, bet ueMiestų sąjunga skiria nuo savęs j 1914 m. Vilniuje ir visoje
gu-Į ams. Visiškai užginta rašinėti s javų. Iš miestų daugiausiai nu- vokiečiai po abiejų iškratymo papenktuką. Automobilių važinė- grifjau palikti brolio, nes jis Oe- tam reikalui 109 tukst rub.
bernijoje buvo 2460 girtybės įstai- žydų kalba laiškais.
kentėjo: Lyck, Geldapė, Stalupė- •ičm^' au savim.
ii nurodo, kad tai ne kariumenė,
bet jaunų vyrų draugija viešam
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Vlfll laikraščiu! iiinnčiaml rankrašnieko
čiai turi buti pažymėti autoriaus pakurie ne iš
rašu ir adrrsu.
Pasirašantieji pseu- tai
donimais t ori paduoti, Redakcijos žibot
tikrinimo,
niai, ir savo tikrąjį vard.%
Redakcija pasilieka nou t«lsę at- už tam tikras nuomones.
siunčiamus ja! rankraščius trumpinti
Tokiu budu paprastame
Jr taisyti.
NetinkamuH laikraščiui rankraščius
ačitt
Reda kc1 Ja. pareikalauta. gražina auto

giau prie
nelinkę, kaip tikprie blogo,
persiparsidavę kovoja

LIETUVIAI r "KEMKITE LIETUVOSnJKLBĖJIMO
IR AUTONOMIJOS FONDĄ. \

laidojS'šavo žitidn'į, kuri buvo pirma lietuvė, atlankiusi
tolimą Australijos žemelę. Po jos liko vyras
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laipsniu pagal Fahrenheitą. Ka- lių, ir rastumės sau
linksmesnį ir
naujų metų laiku Kiiipera- sveikesnį gyvenimų.
tura siekia iki (.K)
Aukas siyskite šiokiu budu: Moncy Orderius, Čekius ir
laipsnių; naksu dviemi sunais ir dviemi
Rods, nesunku hutų lietuviams
ties laiku pasitaiko šalnos.
duktė-'
1.1, išrašykite vardu T. Paukščio Pittston, Pa., ir
Tatr
pageriau
rimis.
\'ienas
skaitysusipažinti su šios šalien
siųskite J: O. Sirvydui, 120 Grand st., 'Brooklyn, N. Y.
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tojuje,
laikraščių pagelbai, isišvystyta žemdirbyste. Prapuikią vietą daržttvių prekyboje. deliu lietingumu, taipgi reikia prisidirbo nuomonė, kad kitonišku
džioje, kol neturime ūkiškų drauPatsai Mickevičius, vietos lietuviu minti, kad
rlul at#al Jo lėšomis.
žiema
w
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Šokių
Australijoje
leidinys.
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ilgo
Chicagoje
pasirodyti
ž^da
vien todėl, kad jisai kitoniškų nuobystei
plačius tarpus tarp eilučių.
pašvęstų laikraščių, lietuvių
Todėl Amerikos lietuviai, žino- spaudos šokiu leidinys, kuriame Australijoje gyvendamas, nesutiko sulyginant su Lietuva, Anglija arKuomet gi kas
nei vieno lietuvio ir,
monių laikosi.
pats nemo- ia Su v. Valstijomis Amerikoje. supažinimui čionykščios žemdirdami apie pasiskirstymą Lietuvo- tilpsią ir lieWvistcųjų liaudies šonors
bystės sąlygomis galėtų prigelbėblogo atsitikdavo Tarp '"sakėdamas rašto, nieko nežinojo apie Kuomet
Šok i ii miVžIk.'i sutvarkė ir
Lietuvoje vasara—birželio, ti
kiek smulkesnių žiuių kiu.
lietuviai ūkininkai
viškių." tai buvo stengiamasi kaip je. neturėjo
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ir
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gimines, f.ie- liepos ir rugpjučio mėnesiai—tai
per dabar
apie tą viską. Dabar po truputi rinkinėlį išleidžia' ]). P. Sarpalius,
nors nukreipti
esančius
atydą kiton pusėn,
likusius.
tuvoje
mūsų
laikraščius.
čionais
vėsiausis
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lietuvis-nuizikas.
žiema,
Jeigu
viskas pradeda aiškintis.
oras;
apie
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bus rūpinamasi
nutylėti nemalonųjj apsireiškimą.
Kitais, senai čia gyvenančiais lie- Kalėdas ir Naujus Metus pati ši- gi
kolionizacijos
l'a^
Pažiūros ir prasižengimai,
reikalais ir jie bus
Tokia politika varyta per ilgus
r. w. w.
pasekmingai
Viena tų draugijų yra "LietuNaujas laikraštis.
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mus, AmerikoN lietuvius, yra įsi- laikus. Todėl pilnai
pirmyn
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lie- Uniežiu, kuris apie 10 metų gyvesulyg
pranešimų,
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naujas
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vienas
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paprotys.
susilauksime žemdirbystės
gyvenęs
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Sydney'uje. Jis pribuvo iš
pašvęstų
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dabartinės
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rašydama:
ir visuo- silauksime
smas: "socialistas tai padarė" Jcimusų
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tininkų, ką nors negero padarė, tai
kolionizacijos "klausime.
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aukso, deimantų,
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įstatų, valdžia turėtų mokėti po duoda dažnai viešas
žmones papildant tą arba kitą pra- ant visados
ir
sidabro ir brangių
visus
tuos
apyskaitas
nuplaus
nejudamos
keturi
kurie
locir
važinėdami
net
nuosvybės:
9 kap. j
akmenėlių
prakalbas
Prasižengėliu rasmie
dieną tiems belaisviams \ ieni kitus kontroliuoja ir nuo nus namus ir
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kuoja mažai, o bet gi i"rancu?.ai
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ir rūpinasi minėtointiems. Lž tai Rusija turi aukprie blogo žingsnio ir 1.1. Sriovė,
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Lietuvai. sukontroliuoti."
nelaimingajai
šalininku
kių
nes vos apie
mažai,
ir Rusijos globos, tai klau3 sv. sterlingų
tijos
turės
atsakan(,$14.75). Mažiau teiktą agentui pelną
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bus gerai ant nuturėtų pati Lietuva ir jos gyvenmeriui—lietuviui
butų
o pati
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nuo
to
lietuviai
ir
yra trįs
viena lietuTaigi
Lietuvių ūkininkų šioje šalyje
musų svarsty- žemės kontinentu
(didžiųjų saus- jųjų skaitlingiausiai apgyventa yra
dalyvavo ir todėl jokios atsakomy- mo, kur
vė, prie vyriškų drabužių dirbdami, jau yra šioks-toks, nors ir mažas Prancūzija išprodukavo 37,255,Lietuva prakgeriau
butų,
tai,
prižemių), gulinti į pietryčius nuo Naujoji Pietinė Yalija.
000. bet ji anglių kasinėtai reikabės ant savęs negali imti,
uždirba 3 sv. sterl. ir 10 šil. (1 sv. skaitlius. Vieni iš jų gyvena getiškai nieko negali laimėti. Iš kiJinai sulyginus su kitais Miestų, kurie
mesdami kaltę ne pačiam prasikal[Azijos.
lauja pati 54,800,000 tonų, tai
tos pusės, Amerikos
Lietuviai
butų apgyventi sterl.=apie $5.00; 1 šil.=apie 25 riau, antri—blogiau.
lietuviai, kaipo kontinentais, greičiau galima
namie išprodukuotų neužtenka, ji
tėliui. bet visiems tam tikros sriobutų
daugiau negu 100,000 gyventojų, centai) ir daugiau. Prie megstinių ūkininkai, kuriems einasi geriau,
šios šalies gyventojai, turi ant
turi iš svetur parsigabenti. Belpavadinti sala, negu kontinentu.
vės žmonėms, męs elgiamės neteitūlas
savęs
priedermes. Suv. Val- Jos plotas užima mažiaus negu 3 Australijoje išviso yra keturi. drabužių už tą patį_ laiką gaunama savo ukes jgija, įnaž-dattg susi- gija produkuoja anglių
25,530,000
singai sulyg tų visų nekaltų /moMiestas
Sydney yra didžiausiu. keturis sv. sterlingų. Dirbant nuo pažinę su amerikoniškais ūkės vestijos y va neutrališka valstija, t. y. milionus ketv. angliškų
tonų, o pati sunaudoja 23,850,000
mylių (vien Jame tai ir yra
nių, tsrp kurui, aiKartojame, gan
apsigyvenęs būre- štukų, galima uždirbti iki 6 sva- dimo budais. Jie, gyvenimo bangų tonų. Ant savo
lygiai atsinešanti į abi kariaujan- Rusijos dalis, gulinti
btiti labai prakilniu ir augštos dogyventojų skaitEuropoje, už- lis lietuvių, apie
kurį rašoma že- rų ($30) į 48 valandas. Staliorių pagauti, patenka pas amerikonus liaus
čias puses. Toksai Suv. Valstijų ima suvirs
2 milionu ketv. anglišdaugiausiai
ros
anglių produasmenų.
miaus
telpančiame straipsnyje.
algos yra 3 sv. ir 15 šil. Čia yra ukininkus dirbti. Pabuvę keleią
link
atsitiesimas
kariaujančiųjų kų mylių; visa Rusijos valstija,
kuoja
Anglija:
išprodumeHt
Anglijoj
plačiai
gana
Pastaruoju
du lietuviu staliorių.
metų prie darbo, apsipažinę su šios
reiškia, kad ir gyventojų prieder♦
*
ant kiekvieno gykuotų
dianglių
buvo
priskaitant
Siberiją,
yra
daug
rašyta
spaudoje
mūsų
Iš augščiaus parodytų
mė yra buti neutrališkais.
Anti- desnė už
mokesčių šalies žemdirbyste ir tuom pačiu ventojo išpuola 6 tonai, SuvieKai-kas
Miestas Sydney, N. S. \V.,
Australiją).
apie žmoniškumą. Tuose rašiniuo- -neutrališka taktika, kurios
yra
skaitytojas galėtų manyti, kad už- laiku susitaupę kiek skatiko, jie nytose \ alstijose 5 tonai,
prisi- ją ir vadina "didžiausia sala ir ma- didžiausiu
Belgise nekartą mūsų spauda buvo baNaujos Pietinės Va- darbiai yra puikus.
laiko Amerikos vokiečiai, visoje
Teisybė, mo- pasistengia įgyti nuosavą ukc ir joj 3 tonai, Vokietijoj 2 tonai,
žiausiu kontinentu."
rama už tai, kad jinai neaukojanlijos ir podraug viso Austra- kestis
sulyginamai nėra mažas. lieka ūkininkais. Suprantama, jie o Prancūzijoj 1 tonas. Rusijoj,
šalyje iššaukė papeikimą. Bet voti visuomenėje žmoniškumo, kad,
Australija yra skaitoma vienu lijos miestu. Tai yra centras pra- Vienok čia pat reikia
kiečiai visgi veikia už savo "vaterpasakyti, kad žino, kaip vesti "čia ukę. Todėl to- antai Lenkijoj ir pietinėj Rusiseniausiųjų sausžemių. Dar tais monės ir prekybos su kitomis tau- ir gyvenimo išlaidos
atpenč, jinai, partyviškumu vado- land'ą." Lietuviams
ki ūkininkai gali išlaikyti ameriyra truputį
gi "vater- laikais, kuomet milžiniški
joj anglių kasyklų netrūksta, bet
vaudamasi, stengiasi kaip galyit
Europos tomis. Miestas Sydney turi 629,- didesnės negu kitur.
ir pasekmingai ji
konų
land'as" ir rusų "otčoestvo" yra
konkurenciją
Tačiaus,
apjų produkuoja mažai, dideli jos
ir Azijos plotai buvo vandens ap- 503 gyventojų ir guli
daugiau sukiršinti savo skaitytojus
gražioje vie- lamai imant, reikia pasakyti, kad gyventi. O antrieji, daugiausia plotai dar neištirti, bet
V ienas ir knas skriaudė ir
lygus.
visgi gasemti, Australija buvo sausa. Jo- toje, vadinamoje "Port Jackson,"
prieš kitoniškų nuomonių žmones tebeskriaudžia
pragyvenimas nėra daug branges- agentų atvilioti ir neapsipažinę su lima manyti, kad ji turi daugiau
Lietuvą.
sios gyvuliai ir augmenįs }ra išsi- prie Tasmaniškų jūrių.
ir tuom skiepijanti žmonėsna jausnis negu, pvzd.,
Anglijoje arba šios šalies žemdirbyste, sukiša agen- anglių 'aukų, negu juos išnaudoTat, jeigu, ažuot svarstę bereivystę į keistas formas, kokių nie- I Kad
mus,
griežtsi priešingus tikram
ir čionai
čia ištikruju tu i sunktai uždirbtus skatikus ir ja, ypač Siberijoj gali but anglietuvių
kas
Škotijoje.
Viena,
butų—api«
žmoniškumui, t. y. meiliam, pagar- kalingą klausimą, tą laiką ir tas kur kitur neužtinkama.
'tai lietuvių visuomene ir
labai brangu, tai namų randos. Ta patiria didžiausių vargu, kol
"Lietuvos"
sunaudotume aukų rinkimui,
pama- lių, bet tie milžiniški Rusijos plobos, paguodos, sąjausmo ir nuolai jiega>
Gyventojai
daugiausia
yra angto
čia
mažai
Kartais
kokį
aplinkybe
į
buti
gerą.
ką
lietupribuvusius
gali
gi jie palie- tai neištirti ir nežinia, koki ten
kad Amerikos lietuvių auka nugirdumo pilnam atsinešiniui j kitas
liškos kilmes.
Australi- dėję. Šiame
Pirmieji
vius
ka
aukoms
ant
pastumia
vargo
visados.
yra gamtos turtai žemės gilukuogreičiatts įgyti
straipsnelyje paduoskriaustajai Lietuvai butų kttodiypatas; jausmus, kurie priešinjos gyventojai mažinasi savo skaitsavo namą ir pasiliuosuoti nuo dipluoštelf
reikalai
Jeigu
vietos
butu mose. Rusija vienok mažai augžinių apie
liekolionizacijos
siu
desnė, tai pasielgtume taip, kaip
gi pripažinimui, kad štai jiliuje, kaip ir Amerikos indijonai. tuvi ų gyvenimą.
delių
apkalbami
randų.
plačiau
spaudoje. 7ei- liu ir sunaudoja.
ir Suv. Valsai yra mano artimas ir, nors kito- lietuviams, žmonėms,
Manoma, kad pirmųjų tenykščių
Abelnai imant, lietuviai čia ne- gų Amerikos lietuviu visuomenė
todėl daugiausiai angniškų nuomonių, visgi jisai ir joje stijų piliečiams pridera elgtis.
gyventojų skaitlius gali siekti apie Abelnai, teisinga Sydney'o lie- blogai gyvena. Pareina į čia "Lie- butų plačiai informuojama kolio- Anglija
lių
skaitlinė
gali
parūpinti ir kitiems krašbutų sunku nustatynuomonės, jojo žodžiai yra pagar180,000. Chiniečių gali išviso buti tuvių
tuva," vienas laikraštis iš Škotijos nizacijos reikaluose: jeigu lietuvis, tams.
ti.
Kiek
Anglių stacijas Anglija
Kokios šelpimo draugijos veikia apie 30,000.
žinoma; apsigyvenusiu lie- ir
bos verti, kaip ir manieji. Tam«
Yra dai keliolika
užsirašyta laikraščių iš tėvynės pirkdamas likę, iškalno gerai žino- turi visuose savo valdybų svarpriekaište mu.sų spaudai yra daug Lietuvoje. įvykus dar nepasibai- tūkstančių juodspalvių, atvykusių tuvių Sydney'juje yra: 9 vyrai Lietuvos. Vietos lietuviai
mėgsta tų, kokia yra ta apielinkė, kurioje besniuose portuose. Prancūzija
tikros teisyl>ės.
gusiai suirutei kra.-os veikime, ilgą iš kitur ir čia apsigyvenusių. Su- j (4 vedę, vienas; našlys), keturios skaitymą ir apreiškia norą šviestis. jisai žada apsigyventi, kokios
y.a gi reikalauja daugiausia svetimų
Vieton kovojus švariais įran- laiką negalima buvo pasakyti, kaip lyg 1906 m. surašo, Australijoje moterįs (trį?,.$vetimtaut.es su lietu- Ko nors stambesnio tačiaus
tenai gyvenimo sąlygos ir progos,
negalianglių: 1909 m. ji parsigabeno
viais
dvi
lietuvaitės (viena me
vedė),
kiais, vieton rimtais argumentais ištikrųjų dalykai stovi Lietuvoje galėjo buti apie 4,120,000 gyvennuveikti, nes, kaip jau minėta, —tai, be abejonės, visai nebūtų 10 miliomj tonų vien iš Angliatvažiavus
iš
Anglijos, kita čion musų
sumušus priešą. Amerikos lietuviij su šelpimu nukentėjusiųjų nuo ka- tojų, nepriskaitant tenykščių pireią_yra mažas skaitlius. Ra- (arba labai retai pasitaikytų) apsi- jos. Vokietija, nors savo kagimus);
vaikų
tiek
anl
rės.
Tiktai
kad
teskaitšęši.
tnųjų gyventojų. Gyventojų
žinojome,
spaudoje daug užsipuldinėjama
si, kuomet padidės Sydney'jaus lie- vylimu, apsigavimų musų žmonėms syklose produkuoja užtektinai
žymesnių priešingosios sriovės ypa- nai atskyros sriovės karės kan- lius nuolat auga, bet augimas yra I Pirmų lietuvių čion pribūta dar tuvių kolionija, tai galima bus pra- einantiems ukininkauti. Tuomet anglių, bet dar jų ir iš
Anglijos
tų, stengiamasi ja-; apjuodinti, pa- kinių šelpimo klausime nesutiko daugiau naturalis nrgu kad pari- 1887 metais. Pirmais ateiviais bu- dėti veikti ką nors platesniu mastu. lietuvis išvengtų visokių
apgavys- parsigabena: 1909 m. Vokietija
niekinti, apibjauroti ir visuomenė? tarp savęs ir įsteigė keletą atskyrų nąs iš ateivybės, t. y. skaitlius vo 3 vyrai, viena moteris ir vienas Baigiant šį raštelį,
reikėtų dar pa- čių ir suviliojimų ir turėtumėm iš Anglijos parsigabeno 9,700,000
akyse perstatyti žmonėmis, kurie draugijų. Sriovių kova. iškilusi gyventojų didėja ne delei ateivybės, vaikas, iš kurių du vyrai paskui iš- minėti apie čionykštį orą, kuris šviesų ir platų kelią prie ūkininka- tonų. Italija pati peturi
anglių,
jokios pagsrbos neužsitarnauja, ku- Lietuvoje, šiek-tiek persimetė ir Į bet dėlei didesnio gimimų negu važiavo atgal j London'ą, Anglijo- daug kuom skiriasi nuo oro T.ietu- vimo, kuris mums, lietuviams, neš- todč1
iš Anglijos
ji
parsigabeno
reikia
riuos, atpenc,
nepakęsti Amerikos lietuvių laikraštiją, kam? mirčių skaitliaus. Nuo 1891 m. je. Iš pirmiausiai atvykusių lie- voje. Oras čia, abelnai paėm
tų didelę naudą, taip materiališką,
na- tilpo keletas
visuomenės
rašinių dėlei sriovių ateivybė Australijon yra labai ma- tuvių gyvena čia Jonas Mickevičia yra šiltas. Žiemos laiku termo- taip dvasišką, nes, gyvendamas 9,080,000 tonų, Švedija 5,860,00c
kaipo pavojingus
tonų. Rusija 3,300,000, Ispanija
ir jo du sunųs. Jonas Mickevičia metras vidutiniškai rodo
rius.
Skaitytojui įkalama nuo- susikirtimo Lietuvoje. Tie raši- ža.
apie 50 sveikesnėje ir geresnėse sąlygose,
tr Egiptas
Visa Australija priguli Anglijai paeina iš
vadai niai išėjo iš-po plunksnos žmonių,
po 2 milionu tonų. l)a
monė, kad kitų sriovių
KraSuvalkų gubernijos,
laipsnių pagal Fahrenheitą (reiš- lietuvis galėtų pašvęsti daugiau laiir drauge visi pasekėjai yra nesu- priklausančių prie vienos arba ki- ir yra. išskirstyta i penkias dalis, kapolio valsčiaus,
Kalvarijos pa- kia, kaip Lietuvoje pavasario me- ko savo lavinimuisi, apsišvietimui. nija 2,800,000 tonų, Argentin."!
sipratę, neteisingi, tamsus, niekam tos tenykščių sriovių. ir todėl var- erba provincijas.: Nevv South
gub,
Suvalkų
Jisai, pagyve- tu). Vasara nėra karšta. Vidu- Daugumą musų ukė paliuosuotų iš 0400,000 tonų, nes tas kraštaneti!<ę, nedori žmonės, kurie dau gu galima buvo tikėtis, kad prie- j\Vales (Naujoji Pietinė Valija),( nęs Australijoje dešimts metų. pa- tiniška vasaros temperatūra siekia miestų durnų ir iš bedarbių ei- locnų anglių visai neturi.
lėdų ir

besą-j

Apžvalga.

Lietuvių
zacijos

j

•

K

•''

1

1

Lietuviai

Australijoj.

~

|skaitytojai

jvieto,

siekęs

žemiausio

laipsnio, koksui
Apie panašiu* šalčius' kokioje nors kitoje žemės skritulio a ietoje nieko nežinia.
Panašią, ir dar žemesnę temperatūrą galima rasti ir kitose vietose, net ekvatoriaus srityje, tačiaus
597. Ar nuskendę laitai pasie- nos aštuntos dalies dabartinio savo ne ant žemes
paviršiaus, bet augkia jūrių dugno?
f .a i vii pasken- apymio. Tačiau? vanduo, kaip jau štai ore.
Lengvu gazu pripildyti
dimas giliose jūrių vietose yra jdo- senai i>t>rta,
gali susispausti labai! maišai, prie kuriu prikabinta prienitt klausimu, kuris
nekartu sukė- mažai, ir todėl jisai negali
taisus oro temperatūrai mieruoti,
lė ir sukelia akyvų ginču. Vienu kyti laivo nuskendimo iki
dugnui, j buvo paleisti aug^tyn paties ekvaS u lyg šios nuomonės šalininkų,1 toriaus
punktu, apie kuriuos ginčai susrityje. Dešimties myliu
kasi, yra, ar paskendęs laivas pa- laivas krinta ant jūrių dugno su
augštutneje buvo užregistruota
siekia dugno giliose jūrių vietose.. tokiu smarkumu, kad jisai giliai
temperatūra 133 laipsniu žemiau
ar jisai,
nusileidęs tiktai iki tam įlenda j dugno dumblą, arba susi- žero pagal Fabrenlieit'ą.
tikro gilumo, tenai ir pasilieka, skaldę j dugno uolas, jeigu j jas
Ekvatoriaus sritys* šalti oro
tartum kabodamas tarp jūrių pa- pataiko
sluogsniai stovi augštai nuo žemės
viršiaus ir dugno.
□BO
paviršiaus. Juo toliaus nuo ekva598. Ar
Viena nuomone stovi už tai, kad
karėj t' tar- toriaus ir arčiaus
Į tojaut a koki dabartinėje
prie poliustg (vanors nauji išradimai.7
'aivas nepasiekia jūrių dugno. Todinamu "žemgaliu"), juo žemiau
ji nuomonė yra remiama ti/.ikos Dabar daug kalbama apie tai, kad stovi šaltieji sluogsniai. Tolimuodėsniais. Kaip žinome, skendima* siaučianti F.uropoje karė yra pilna se šiauriuose
šaltieji sluogsniai gupaeina nuo to, kad laivas, prisipila visokiu siurprizu, visokiu netikėtų li prie pat žemės paviršio.
tiek vandens, jog jisai (laivas) pa- ir stebinančių dalykų, kurių ank□0D
sidaro sunkesnis už vandenį, kur j styvesnėse žmonių karėse visiškai
600.
Kuomet pradėta vartoti
Sakoma, kad dabarti- kaimo/ės? Kanuoles, tai yra Įranlaivo plotas išspaudžia.
Tuomet nežinota.
nėje karėje pradėta vartoti tokios kiai, kuriu pagelba galima butų
laivas skęsta.
iki tol žinota—'-'0.4.

PašnekeTitj Kampelis.

sulai-į

Vrndito, taciaus neužpildo vi- priemonės, apie kurias anksčiaus
visiškai nei nesapnuota.
Laive lieka viesų laivo dalių.
Ant kiek toksai tvirtinimas yra
tų, kurių vanduo negali pasiekti.
Todėl laivas pasiekia tiktai teisingas--sunku pasakyti. Be abetam tikros gilumos, kame
laivo jonės, angšt?s musų amžiaus teclinikos sto\is ištobulino žmonių ir
.sunkumas susilygina su vandens Į
turto naikinimo jrankius iki tokiam
spaudimu, ir laivai giliaus negali į
kokio pirmiau*, prie žeskęsti. Kuomet paskendo anais laipsniui,
mesnės technikos, negalima buvo
metais milžinas laivas "Titanic'as," I
nunešdamas su savim suvirs pus- Į turėti. T>et pačios priemonės, kurios yra vartojamos, nors ir tobuantro tūkstančio
tai

j

atiku,
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per

"Lietuva."

Klausimas.
paminklą iš

iv.

Jn orėliau padaryti

mcriu.

to saliuno kostu- net ir

Tuomet

jokio laisnio už
svaigalų, pardavinėjimą nereikės
mokėti. "Salitinkyperiu" tegul būna
jojo pati. "15iznj piadėdamas,
tegul jisai duoda pačiai $2.00, kad
jinai nupirktų gorčių (galoną)
degtinės. \ iename gorčiuje yra
daug-maž 60 "drinksai."
Savą
"saliuną" atidarius, nereikės eiti į
saliuną ant kampo. "Drinksus'
pirk iš savo "saliuno," tai yra nuo

eciuenty. ir žvirgždu,
bet|nežinau k^y Lietuvoje gyvendamas, esu malęs, kaip dirba,
bet kaip sutaisyti tą košę, t. y. kiek
dėti cemento ir kiek žvirgždų—aš savo pačios.
visai nežinau. Taipgi esu matęs,
Dabar išskaičiuokime, kas iš to
kad medinį kryžių apkalė drato pasidarys.
69 "drinksai." po 10
sietais, paskiaus apkrėtė
už kiekvieną, sudaro $6.90.
centų
ccientu.J
sumaišytu su žvirgždais, bet kaip Taigi, kuomet pabaigsi pirmą gailgai gali stovėti tokis paminklas— loną, žmona turės $4.(X) padėjimui
neteko sužinoti.
Amerikoj, nors j banką ir $2.00 naujam gorčių i
mažai, bet mačiau padarytų iš degtinės, su kuriuom
galės tęsti
cemento paminklų vienok
daugu- "biznį." Dabar išskaitliuok. kiek
mas sutrukę ir bįra.
Taigi norė- išgeri j mėnesį laiko, ir pamatysi,
čiau žinoti, ar galima
padaryti, kad kad už keliolikos turtų susidarys
netrupėtų. Jeigu galima, tai kaip groži krūvelė pinigų, kuriai- pati
reikia, kokio cemento ir kokių galės tave, girtuoklį, žmoniškai
pažvirgždų? Patarėjams pirm laiko laidoti, kuomet tu atsisveikinsi su
tariu ačiu.
Jonas.' šiuom degtiniuotu pasauliu, ir liks
dar užtektinai pinigų, kad suteikus
niekti j priešą šovinius ištolo,
yra RODA GIRTUOKLIUI, KAIP tavo vaikams
dorą išauklėjimą, nuzmonem žinomi iš
gilios senovės
SUTAUPINTI PINIGUS.
namus ir apsivedus su
sipirkus
laikų, lspradžių šoviniais buvo vi- Tiems, kurie nuolat
vartoja geru žmogum ir šiaip pabaigus
lyčios ir dideli akmenis. Apie pasvaiginančius gėrimus ir negali nuo savo amžių be vargo ir skurdo.
našias kanuoles kalbama Senamjųjų atprasti, galima duoti rodą, Dar geresne roda butų: paliauk
jame Testamente.
;kurią pildant galima sutaupinti di- visai gėręs ir taupink visus tuos
Nuo tų laikų kanuolė buvo vardesnę dali prageriamųjų pinigų. pinigus, ką prageri, bet jeigu to
tojama dar.g-maž visose karėse.
[Toksai vyras tegul užsideda "sa- nepajiegi padaryti; tai bent priimk
T Jociaus didesnę
svarbą, kaipo ka- I liūną" savo namuose. Bet
tegul augščiaus paduotą rodą.
rės įrankis, kantiolė
Įgijo, tiktai at- jisai aštriai daboja, kad tiktai
jisai
Raudonauosis.
siradus
parakui.

kiekvieną

mušu

visuomenės negali

narį.
Laikraščiai, suvienydami

savo ra-

atsiremti prieš "faktiškus
prirodymus'' (Sulyg socialistų laikraščių liogikos).

be

šybą.
"taisyklingumų"),
atneštų milžinišką naudą musų vi(nors ir

*

*

Skaitau laikraščiuose, kad soNėra tai tuščias išsi- cialistai steigia kur ten
Kuropoj
reiškimas, kaip viei'am-kitam gali laikraštį "Social-Detnokratą." Atiš pirmo atžvilgio pasirodyti. Ra- simena man, kad ir

suomenei.

šybos įvairumas

revoliucijos

yra akmeniu

laikais, kuomet iš Amerikos aukos
liaudies
vienosų
plaukė, ėjo "Žarija" ir "Karapšvietimo take;
da rašyba butų dideliu p;:lengvini- das."
mū-

kelio

prie apšvietos. Tegul
abejojantis gerai pamąsto apie lai,
ir jisai, manau, sutiks su tuoni tvir-

mu

Tie
lietus

*

Tie

tinimu.

grybai dygsta,
lij'i.

kol

au'cų

*

vyrai, ką užsimokėjo

A.

Yra pas mus laikraščių draugi- Čymontui už "Žemaitės Raštus,"
už
"Macjos, kurioms kalbos ir rašybos arba Jurgelioniui
klausimai turėtų rūpėti labjau negu lietlią." neprivalo labai rugoti:
kam kitam. Laikraščių draugijos Žymontas dabar atsilygina "Žegalėtų lengviausi? i tariamąjį vieno- maitės laiškais," o Jurgelionis
jau senai atsilygino už "Macdumo
išrišti.

klausimą

Supranta-

darbas slinkus ir keblus, beth'ą" poetiškais Ožio-Mikitono
ir triūso apie raštais. Ir ožka soti, ir kopūstai
atsidavimo
daug
smulkmenas reikalaująs. Cet dar- čieli....
tai

ma,

Jurgis Spurgis.
sugrįžtų su nuošimčiais.
*
*
visuomenė
ištarti
širMusų
galėtų
"Kovos"
redakcijai geriau pridingiausį ačiu už tokio darbo attiktų šitoks vardas: "Titrkish
likimą laikraštininkams.
L a ik rašei ii S k a it y tojas. Batli," nes ten zeccriai skalauja
bo vaisiai

redaktorių valgomasias.
*

Aukos L. G. ir A. F.
Lietuvos

Gelbėjimo

skyrius.

Lakštas XVI:
Petras

S.
Vilmontas, dailenybių importeris. New York City $5.00

A.

B.

Strimaitis

už

parduotas
Ona KaminJ. A. Genaitis,
skienė—$3.
So. Omaha, Neb.—$4.
J. S.
Mažeika, Youngstown, O.—1.50
Zaveckafi, Port Amboy, N. Y.
atvirutes

nuo:

*

Turbut, kada ta nedaverka boba u/.vertė "Kovos" redaktoriui
galvos alaus puodą, tai jam
prisisapnavo didysis "patapai' ir
Nojaus arka.

ant

*

*

Kada astronomai rašo apie
saulės užtemimą, tai turėtų

pa-

tos pačios, kuŠios naujos, paraku šaujamos,
žymėt, kuri saulė užtems: Majisai dugno! lesnėje formoje, yra
rios
senai
ir žmonėse kanuolės
vartojamois
!
buVo
Įvedimas
nepasiekė (jurė> toje vietoje yra
sutiktas su
hanojaus, ar dangaus.
—25c.
Viso
8.75
žinomos jau nuo daugelio amžių. dideliu
*
gilios) ir kad jisai, vandens nešapasipriešinimu iš pusės seLos
nuo
Augeles,
SLA.
Cal.,
naKlausime.
Dažnai net vienas-antras dabarti- novės
mas, rasi, kas-žin kur jau atsidūrė. į
A.
B.
rių per
mylėtojų, prisirišusių prie
Strimaiti: Ant.
Jeigu "X." čėstavojo chicanės karės "gis yra tiktai istorijos
Juozapavičius ir J^jzas Orinsenųjų, beparakinių kanuoliu. Kuo- Neteko pastebėti, k:vd Amerikos ko apie juos).
laike gavėnios "pajais,"
giečius
Antroji pusė sako, kad panašus i
Ąugščiaus paminė- ta—po $1. Viso
2.f*0
kas
met
pakartojimas—paantrinima*
to,
tai
"Kel."
kartu
pirmutiniu
laikraščiai
atsitikimas yra visai negalimas.
pavartota ka- lietuvių
reikėjo irgi neužsirūpintųsi savo tosios kalbininkų peštynės teko pa- Cyp. Sadauskas, Glaeier, Canada 2.00
jc.u yra atsitikę.
nuolė karės lattke—tfunku
rašybos suvienodinimu.
stebėti Lietuvoje. Pagal kalbinin- Adamson, Okla., SLA. 96 kp. 10.00 merkti.
Sprendžiant pagal jos išvadžiojipasakyti.
Šiądien
Kuomet vokiečiai apskelbė- po- Žinoma vienok
"Kel." galėjų padaryti iš "sutikrai, kad 1331 m. pas mus kiekvienas laikraštis var- kus eina enai ir laikraščiai. To- Zanesville, O., SLA. 150 kp. per
mus, reikėtų manyti, kad "Tita"."5
į K. P. Kazanauska
vandeninių
laivų
''bliokadą"
Angvokiečiai,
kiaušinio" tešlų ir i>ir
puvusio
toja
nic'as," kaip
laikydami Italijos tvirtosavotišką rašybą, išdalies ir dėl atydžiai skaityk tą patj laikraš- Hockford, 111., per B. .T. Stepudaugybė kitu patai pradėta kalbėti, kad šioji
lijai,
Cividalc
vę
bostoniečiams
ant Velykų
skendusiu laivų, iškarto pasiekė jūkept
apgultą, vartojo kanuo- kalbą. Todėl paėmęs vieną laik- tį šiądien ir už kelių mėnesių, tai navičln: J. Stružas, J. M. Babliokada yra pirmutinė Anglijos les. Nuo
cevičius, J. P. Siaurusaitis, J.
ir macų.
žydišką
kugelį
tų laiky daug-tnaž ir raštį skaitai apie "kunigus," kiia- pastebėsi, kad
rių dugno ir tenai ant visados pair
rašyboje (dainai
Ulinskas, L Palsuckis, S. Ser*
Tačiaus apskelbtasai turi buti
*
siliko gulėti vienoje ir toje pačioje istorijoje.
skaitomas kanuolės var- me—apie "kuningus."
Viename pačioje kalboje) pasidarė didelė
$1. J. Liudžius,
denskiutė—po
bliokavimas
budu tojimas karėse.
Anglijai
jokiu
Kad
Tandalius
A. Siaurusaičiutė, S. Petrauaprašinėjo salaikraštyje vartojama "knygos," ki- permaina.
vietoje (žinoma, jeigu žmogus, nėra
Lietuvos
laikraščiai, skas.
nauju "išradimu." Jisai savo
vo kelionės
J. Siaurusaitis, J. Lužicar kokios nors
įspūdžius po peklą,
Vieno laikraidio nors ir kiek tvarkiau bei nuosekliau
tame-^'kningos.""
gamtos jiegos neturiniu
kiutė, P. Rimkiutė. F. Alvikis, V.
skaitomas panašiu į
tai kodėl gi Bagočius 10
KLAUSIMAI.
negakorespondentui žmonių būrys buvo už musiškius, amerikoniškuosius, žemaitis, A. Margis. G. Simajsimaišys ir neperkels paskendu- 1806 m. yra
Napoleono apskelbtą nulėtų padaryti? Juk jis irgi gysio laivo kiton vieton).
601. Ką Europos žmonės val- "didžiausias,"
antrojo—'"didžiau- vedami, atsižymi tokiu pat kalbos nauskas, B. J. Stepanavičius,
kuriuom buvo uždrauveno "ant ano svieto."
M. Juozapavičiūtė, S. Jokusi*." Viename laikraštyje rašoma: ir
Štai kaip šioji nuomonė yra pa- sprendimą,
gys po karės?
rašybos margumu, kaip ir Ame- bauskas—po 50c. A. K. Did*
*
sta visiems laivams vesti
prekybą
f>C2. Kokius čeverykus nešioti, atida, pažanga, labilius, apielinkė, rikos lietuvių laikraščiai.
matuojama.
25c. Smulkių 45c. Viso 13.20
jurgis
su Anglija.
Dabartinio bliokavir
Liet. S. S-ga tai mergina, o
kad kojos neišrodytų didelės?
hygiena, kažin, typas, keblu. savir Kaip patįs redaktoriai susigaudo Viso per savaitę
48.70
Sąryšyje su plaukiančiu laivu mo tikslu kaip
Dėdė Šamas tai kavalierius. Kasykis
taipogi
Buvo Lakšte XV
yra
4.078.6^
stovus, Dijacezij'a, Povylas, jezus, toje maišalieivje—tai
veikia t rji jiegos: paties laivo sun603. Kur
jųjų darbas. Viso ikišiolei įplaukė
perkirtimas prekybos ryšių tarp vvriter'is? yra didžiausis type$4,127.39 da jiedu gerai susipažins, tai ta
šeimyiunkas, guodo'a, sulig, dėl, Paprastam gi skaitytojui, supran- I
kumas, vandens stūmimas augštyn
ir
PanaAnglijos
kitų valstijų.
mergina padovanos kavalieriui su
Lietuvos Autonomijos skyrius.
ir vandens spaudimas. Laivo sun604. Ar iš vienokio tolumo gali kiauriai, Egyptas (arba Egiptas), tančiam šiek-tiek geriau mūsų kalšumas tarp abiejų "bliokadų" yra
raudonu "parfumu" nukvarbint^
Lakštas
XVIII:
žmogus pažinti visus savo pa- Grekija, tarp, tema, kūdikis, do- bą ir rašybą, toksai dalykų stovis
kumas traukia laivą žemyn ir, taip
dar didesnis tuom, kad kaip vieJ. O. Sirvydas, Rrooklyn, N. Y.
Bostono kiaušinį.
laris (doliaris), historija, svarbiąžįstamus?
sakant, stengiasi jį paskandinti. nas,
yra daugiau negu koktus.
už ženklelius
4.00
įspūir
antrasai
išnutarimai
taip
Tam priešinasi vandiu* stumda376.36
(Atsakymai bus kitam numeryj.) sias, lempa, tečiaus(s), iki šiol, dis, kurį gauni laikraščius beskai- Buvo Lakšte XVII
leista Bcrline.
Anot "Keleivio," tai MontvyViso jplaukė
380.36
kariu- tydamas, labai panašus Į
mas j j augštyn.
pačta(s),
egz(x)empliorius,
Šios dvi jiegos—
tą, kitrisai Viso per abu Fondu
Prieš kiek laiko laikraščiuose buvo
das
nesoeialistas.
$4,507.75
Jeigu tai|p,
menė, streikas, senai, pienas, Ber- atsiranda, kuomet
laivo traukimas žemyn ir vandens
J. O. širvydas,
tankioje
girioje
tai
buk
"PAŠNEKĖLIŲ
KAMPELIO"
vokiečiai
galima daleist, kad prie "nepaskelbta,
prasimanę'
lynas, motina, streikieriai, vėliava, paklysti: galva apsisuka, eini šetiL. G. Ir A. F. Fili. Sekr.l
stūmimas augštyn—susilygina tarp
tikėto stroko," "Keleivio" redaknaują budą išguiti savo priešus iš VEDĖJO PASIAIŠKINIMAS.
nabagas ir t.t. ir 1.1.
-ten ir galop nežinai kur eiti.
savęs, ii laivas neskęsta. Jeigu laitorius ir ant savęs pasakytų:
liedami
tuos
deapkasų,
Kovo mėnesio '"Laisvosios Minj
apkasus
Tie patįs žodžiai kitame laikrašvo
sunkumas persveria vandens
Det kad viskas baigtųsi vien tik
KIBIRKŠTIS.
"Aš nesoeialistas, aš brostviningantį skystimą. Talkininkai pradė- ties" (Xo. 58)
"Spaudos ir Gy- tyje rašoma: atyda, paženga, lab- įspūdžiais. Kuomet pradedi
stūmimą augštyn, tai laivas nu- jo skųstis už
Kaip sau norit, o "Saulė" visgi kas."
šelmis.
rašytokj nežmonišką ir venimo" skyriuje paliečiama nese- jaus,
apylinkė, Higijeua, kas-žin, ti laišką arba taip ką nors, tai tie- "Draugą" subytina ir gana. Kaip |
skęsta. Tai atsitaiko, kuomet laikarės vedimo budą. nai
'•nematytą"
tilpusi šiose skiltyse pašnekėlė tipas, keblu, savystovus(as), Dije- siog nežinai, nuo kurio
vas yra
perdaug prikrautas. Jisai Dabar tačiaus
galo pra- tik ji su "Draugu" susibara, tai
tvirtinama, kad vo- apie išnetyčių
buti
padarytus išradi- cezija, Povilas, Jėzus, šeimininkas, dėti. Pas laikraščių skaitytoją iš- tuojaus—lupt! jam psalmą lotyniš-1
gali
prikrautas kokiomis nors kiečiu
pavartotoji priemonė il- mus.
"Laisvosios Minties" ap- godoti, sulyg, del, kiaurai,
prekėmis (tavorais), kitais d'.ikAigip- sidirba rašybos dalykuose svyravi- kai...
ginti priešus jokiu budu nėra nau- žvalgininkas sako, kad tie
tais arba ir pačiu vandeniu, kuris
via iš- tas, Graikija, terp, tema (tėmatas), mas, abejojimas,
"Lietuvių Republikonų Lygos"
kurisai—drįstu Šc, tau! Žinok*, kad ir męs miju prasimanymu. Daug šimtų me- radimai,
apie kuriuos minėtoje pa- kudykis, doleris, istorija, svarbia- tvirtinti—labai kliudo
susirinkimas.
šios savaitės pagali buti laivan Įleistas tyčiomis srclar
nistrfiituros
ranepamiršom...
pačiam
ti) atgal, senovės galingosios By*
šnekėlėje kalbama, ir kiti išra- sias, liampa (lampa), tačiau (s), lig šymui ir pagalios užmuša
*
Grand
Pacific
ba kur nors per ply.šj pats įsigauti.
nedėlj
viešbutyje
visokį
zantijos laikais, kuomet turkai dar dimai
buti išnetyčin pa- šiol (kartais krūvoje), pašta(s),
negalėjo
Vanduo savo svarumu veikia ly"Lietuvių
Republikonų
Lyga lllinuo
norą
Maį
laikraščius.
rašyti
pačius
"Lietuvių
Draugija
šelpimui
nebuvo uždėję savo letenos ant
daryti.
Patįs
straiir
egz(x)emplaras,
nojuje,"
buišradėjai turėję
gyvuojanti jau apie 10
kariuomenė,
giai, kaip koksai nors kitas daikžamokslį lietuvį laikraščiai gali vi- karės nukentėjusių" dar sykį paKonstantinopolio--Cargrado, grekų ti nusimaną savo
ir
susidedanti iš Chicagos
tas.
metų
seniai,
Berl>as,
planas (plianas),
sai paklaidinti. Ir nenuostabu...
tvirtino žinomą patarlę, kad "Ne
šakoje žmonės,
laivai, kovodami su savo priešais, kurie
ir
ko
linas,
kitų
straikininkai.
miestų
motyna,
vėliužinojo,
lietuvių republikoji« norėjo, kuoDabartinis mūsų rašybos mar- toks baisus yra velnias, kaip ji
Jeigu vandens stūmimas augštyn liedavo deganti skystimą i priešų
met darė savo
nų vadų, turėjo savo susirinbandymus. Išra- va. nebagas ir t.t. ir t.t.
butų didesnis už laivo sunkumą, laivus. Dabar vokiečiai panaudogumas, uesutvarkytnas yra aiški- tėplioja."
dėjai darę bandymas pagal tam Tai yra tiktai keletas nevienokiai namas
tai laivas butų visai iškeltas iš
Norėta tą draugiją nujuodinti, o kimą, kuriame svarstyta reikalai,
tuom, kad, girdi, musų kalja tą kares priemonę kovoje už apiškalno
tikrą,
išdirbtą plianą, ir to- rašomų žodžių, kuriuos užtikau, be- ba ir rašyba yra vystymosi, augimo ji pasirodė visai guodotina įstaiga. surišti su nesenai buvusiais Cliivandens,
liet to neatsitaiko, nes kasus.
dėlei
cagos majoro rinkimais, kuriuose,
*
*
jų
išradimų negalima pava- skaitydamas mušu laikraščius. To- laikotarpyje. Gali buti teisinga,
jeigu laivas palengvėja, tai jisai Is ko senovės grekai
sudarydavo dinti išnetyčių
padarytais. "L. kių nevienokiai rašomų žodžių ga- kad lietuvių kalba ir rašyba, nėra Yčą musų raudoni didvyriai pei- kaip jau žinome, laimėjo republidaugiau ar mažiau pakįla augštyn. tą ugninį skystimą,
žinomą vardu Mintyje" sakoma:
kandidatas \Yilliam Hale
Tuomet susimažina laivo paviršius, 'grekiška
"Kaip rašytojas lima butų surinkti tiesiog begalės. dar nusistovėjusi. Tasai nuolati- zuoja, kaip įmanydami, o visgi jie konų
ugnis,—tai ir iki šiolei
Susirinkime buvo
Thompson.
negali
išnetyčių parašyti gerą vei- Tas pats ir su kalba. Neimant nis virimas, maišymasis gali buti išrodo kaip nykštukai sulyginus su
j kurjį vanduo stumia, patsai van- nėra gerai išaiškinta Žinoma
yra
nurodoma j tai, kad amerikonai
kalą,
dens stūmimas pasidaro mažesnis tik
kaip skulptorius negali pa- sulietuvintų anglų kaibos žodžių smarkaus
Yču, kuomet prieina prie aukų šeltiek, kad tais laikais Byzantivystymosi ženklais.
iki šiolei mažai tesiskaitydavo su
dirbti dnilią
ir tarp abiejų jiegų susidaro
mokslistovylą,—taip
(pvzd.:
pimui
farma,
Ket
Lietuvoj badaujančiu žmo- lietuviais ir
kodėl
mitingas,
inžiuas,
lyg- jos valdžioje buvo Batumo miestas
turi už tai eilinis, palietuvių darbą polininkai bei išradėjai nieko
svara.
ir apielinkė, Kaukaze. Tos vietos
išnety- trekės, storas, saliunas ir visos de- prastai lietuvis-skaitytojas kentėti nių.
tikos «dirvojc neužtektinai ap?d
*
*
nei
neatrado."
vynios galybes), galima užtikti be- Kalbos ir rašybos taisymas, tąsyTaigi, kuomet laivas skęsta, tai dabar yra žinomos, kaipo svar- čių ncisranda,
vertindavo. Tas pripažinta ne"L. Minties" apžvalgininkas ma- gaičs įvairiai tariamų (ir, žinoma,
"Saulė" gal ir atsikratys nuo Dr.
tas parodo, kad laivo sunkumas
biausia
mas, pertašymas ir išnaujo tašyyra
aliejaus šaltinių vieta ananormaliu apsireiškimu ir aptarti
tomai klaidingai suprato tai, kas' rašomų) žodžių.
didesnis už vandens stūmimą aug- pus Atlantiko.
Augštesniasias inas yra, taip sakant, akademiškas Stankaus bylos, bet ji matyt nie- budai, kaip tai galima butų praPastebėtina, kad
štyn. Kuomet laivas panerta van- netekus Byzanfijai Batumo, buvo minėtoje pašnekėlėje buvo rašyta.! mokyklas vieni vadina "universite- reikalas, kuriuom turi rūpintis kal- kuomet nenusikratys nuo lenkiško šalinti. Nutarta reikalauti, kad
herbo, kurj iki šiolei afišuoja savo
denin, tai jisai pradeda skęsti su drauge su tuom prarasta ir "gre- Tenai nebuvo tvirtinta, kad be rei- tus,'' kiti—"un>versitatemistaipo- bininkai, o ne plačioji
lietuviams, užsitarnavusiems parpubfika.
vis augančiu greitumu. Skendimo kiškos
Lietuviškas laikraštis
ir
ir
ir
kalingojo
gi:
antgalvyje.
be
prisiruošimi,
kiti.
pirmybe'
''pirmenybė'*
piiaugnies" paslaptis. Iš to gaRods, galimą butu kalbos ir rašytijos darbininkams, butų suteikta
su lenkišku herbu!...
i "g netiktų...
greitumas mažėja, kai laivas pa- lima spręsti, ki'd Byzantija bene no galima ką nors išrasti. Atpcne, Daugelis mūsų laikraščių sumaišo bos klausimus gvildenti,
kaip
galint didesnis skaitlius valginčytis ir
*
*
tenai nurodyta, kad kartais išra- vartojimą žodžių.: "dažnai" ir ''tan- net
siekia gilumos, kame vandens pa- naudojosi aliejum
"grekiškos ugpeštis už juos. Tai darytų spediškų vietų, kad lietuviai būtų
Sakoma, buk Laurenco tautinin- priderančiai
sipriešinimas neleidžia greitumui nies" išdirbimui. Kaip ten nebūtų, dėjas iigą laiką dirbo, kol išradi- kiai'' (kai-kurie tiktai antrąjį
cialistai-kalbioinkai.
I Mačioji
atstovaujami Chicagi
augti. Nuo to laiko laivas skęsta, is to matyti, kad ugninio skystimo mas buve galutinai padarytas. Tas toja), "daiktas*' ir "dalykas'' ir t.t. publika galėtų buti nuo isų tų ne- kai norį įskųsti "Keleivi" Amerikos gos miesto administracijoje. Sąkrasos valdžiai. To aš tikrai nežilaikydamasis vienokio greitumo, ku- vartojimas karės reikalams jokiu parodo, kad jie žinojo, ko jie j iešSudėjus tą vi&ą f krūvą ir suly- malonumų paliuosuota.
ryšyje su tuom nutarta surengti
nau.
Bet aš žinau, kad "Keleivio'
ris gnli buti gan didelis.
budu nėra nauju nei vokišku išra- kojo ; taigi išradimai negalėjo bū- ginus musų laikraščius jųjų kalbos
balių, kuriame dalyvautų žymesKalbant spie Amerikos lietuvių
redaktoriaus "asistentas" p. Forti netyčiomis padaryti.
Trečia jiega, veikianti j laivą— dimu.
Kalbamo- ir rašybos atžvilgiu,' gaunasi bai- laikraštiją, kodėl
nieji Chicayos lietuviai-vadai, ir
negalima manyti, tūnatus
vandens spaudimas—neturi buti suJohanovičius Bagočius de } balių užkviesti miesto majorą
Kiti išradimai, vartojami dabar- sios pašnekėlės mintis buvo kito- siausis mišinys,1, '.tarši naujas Babi- jog jos kalba, arba bent
rašyba,
Bagočevski-Ritter-Rich jau įskun- bei kitus augštesnius miesto valmainyta su jiega, stumiančia laivą tinėje karėje, arba buvo žinomi kia: ne tai, kad išradimas pada- lionijos bokštas btitiĮ statomas.
butų suvienyta? Tai yra, beroas. dė
pačtui "Kataliką" už lietuviškų dininkus. Baliaus surengimui išVanduo
bet
nuo
kad
arba
augštyn.
mintis apie
senai,
spaudžia lygiai jau
Nebūdamas kalbininku aš nega- jau tikrai '"bepartvviškas" dalykas,
yra išrasti dar ryta išnety':iit,
rinkta tam tikra komisija.
j visas puses. Gilumoje 200 mastų prieš karę, ir tokiu budu naujų tą išraditrą atėjusi tyrinėtojui ome- liu spręsti, kurkai žodžio tarimo ir kurisai butų pauenii 'aik r^'eiams mįslių patalpinimą.
*
*
Rep.
spaudimas yra 18 kartų didesnis už priemonių žmonėms ir žmonių tur- nin išnetyčių. Koksai nors pa- rašymo būdas yVa geresnis ir tei- naudingas.
"Tarka" pasilsi-pasilsi—žiūrėk ir
atmosferos (oro) spaudimą.
To tui žudyti ši karš iki šiol neatnešė. salinis atsitikimas ar daiktas
ir
tie patįs muKol bus (jeigu kuomet nors bus)
pa- singesnis.
Galop,
vėl kam nors nugarą nutarkuoja.
SLA. 22 kp. nariams, llalanužtenka, kad suplojus dabar varto- Jie vartoja senus įrankius, tiktai kreipė tyrinėtoj o-mokslininko min- sų kJbininkai
yra-didžiausi peštu J galutinai nustatyta "tikroji"' mūsų
*
*
džio
18 d., šį nedėldienj, "Aušjamus laivuose katilus. Spaudi- geriau išvystytose formose.
tį tam tikron vagon, kuria kai tarp savęs ir jokiu budu nesu- kalba ir
laikraštininkai garašyba,
Vokiški
ir
ros"
mas didinasi su
pinigai pradėjo lipti
svetainėje, ,V4<> So. Halsted
gilumos augimu.
jau paskui visai sąmoningai pri- sitaiko. Negana to, kad jie nesu- lėtų susitarti tarp
□aa
savęs ir įvesti ant
Pasibus
mC'nesini.-) kuopos susist.,
lietuviškų
Didesniuose
laikraščių.
Kur yra šalčiausia vieta eita prie to ar kito išradimo. sitaiko.
599.
gilumuose vandens
Teko pastebėti, kad tie vienodą visiems
ta rodė
rašybą.
Tegul
O
kuriame norintieji napuslapiniai
apgarsinimai.
rinkimas,
spaudimas sutriuškina visas laivo ant žemes? Šalčiausia vieta ant Kartais panašiai atsitinka darant patp kalbininkai
išpradžių gina-gi- rašyba nebūva visiškai "taisyklin- tas patfirtina anuos istoriškus riai
dalis, kaip stiprios jos nebūtų, ir žemės skritulio bene bus Vercho- kokius nors tyrinėjimus, kurie nie- na
galės atsiimti nesenai išleisvieną nuomonę, paskui ji jiems ga." Bet tūtai tegul jinai buna
j
kad nėra taip augštos tuosius
žodžius,
"A.
Strazdo Kaštus."
todėl laive negali buti nei vienos I jansko kaimas šiaurinėje
Siberijo- ko bendro neturi su vėliaus pada- urnai pasirodo neteisinga, ir jie, at- vienoda, nepairtf-i kaip kad dabar
asisienos,
per
kurią
Susirinkime,
nepėrliptų
kurios
kitų dalykų,
tarp
vanduo
t
vietos,
nepasiektų, je. Keliauninkai yra užėję toje rytu išradimu. Pavyzdžiais gali metę ją, pradeda gintis visai kito- yra. "Taisyklingumas"
yra dirva las, prikrautas auksu.
bus
svarstomas klausimas apie
laivas negalėtų pasiekti dugno, vietoje temperatūrą 97.6
laipsnių! buti telefono ir gaziniu lempų sie- nišką budą, kaip tą arba kitą žodi lietuvių kalbininkams peštis; viekuopos \akarėlio rengimą sąryjeigu vandens svarumas butų ly- žemiau zero pagal Fahrenheit'ą. telio išradimas.
reikėtų rašyti.
nodumas yra gyvas reikalas, kuriGrikštas jokiu budu negali pri- šyje su "A. Strazdo Raštų" išleisvarumui.
Tam
vangus plieno
Toje pačioje vietoje dar 1885 me- Tokia tai kalbamosios pašnekė- Amerikos lietuviai savų kalbinin- jai paliečia
kiekvieną rašyboje nu- sišaukti socialistų "bosų' stoti su dimu. Nariai malonės atsilanduo turėtų buti suspaustas iki vie- tais, sausio 15 d.,- šaltis buvo
pa- lės prasmė.
kų, rods, neturi (bent negirdėt nie- k simanant] skaitytoją, galop paliečia juom į debatus-ginčus. Mat jie kyti ir atsivesti kandidatus nrira-

išreikšta nuomonė, kad

Vienodos Rašybos

*

*

*

«

VIETINEŠįlNIŪS.

var-J

v

*

tymui kuopon. Susirinkimo pra-» i ii žmonės. Programe žada daj vai. popietų.
vvaųti gerai žinomas ehicagw!ams
22
kp. Valdyba. :enoras, p. F. A. Jakutis v manona turėti
taipogi būrelį dekliamaLiet. Regai Kliubo Vakaras. torių.
I- komiteto pranešimo gaNedflioj, baland/io 11 dieni), įima spręsti, kad rengiamasai vaats buvo I.iet. Regai kliubo ba- kara< bus toks,
kokių šioje ;:pielių-. šin vpkničlin atsilankė gan
inkėje iki šiol nebuvo. Vakaras
didelis būrelis lietuvių—apie 200. ra agitatyviskas, Liet. Y.
KnygyKaip paprastai, taip ir šį kartą, no naudai.
A. Dooben.
jaunimas linksmino.i ir puikiai
praleido vakarą. Pastebėtina tikLietuviu Liuteronų bažnyčios
tai vienas dalykas: didelis su- pašventinimas.
Tialandžio 18 d.
amevikonėjimas tokiu, kurie ang- atsibus Ziono lietuvių liuteronų pališkai patis... ncnoka gerai kalrapijos neperinainyto Augsburgo
bėti.
Kam f^i darkyti nickuom
išpažinimo bažnyčios pašventininekaltą anglų kalbą? O antra mas. Hažnvčia yra prie Kmerald
vertus, lietiniams savame būre- ave..
tarp .?3-tos ir 36-tos gatvių.
lyje prigimtoji kalba, rods, geriau Pašventinimo
apeigos rengiama iš*»ritiktų ir ji neblogai skambėtų. kilmingos ir bus laikomos keturioVien.13 iš Buvusių. se
kalbose: lietuvių, latvių, vokiečių ir anglų. Lietuviškų ir latviškų
utarŠios
savaitės
Ristynės.
pamaldų pradžia 10 vai. ryto, voninke šv. Jurgio .parapijos s\e- kiškų 3 vai. dienos ir angliškų
tainėje buvo ristynės, kuriose da- :.>u vai. vaKare.

Vieną <licu;i,..rytmetyje, penkvalandą. «apstatau dešimčių tukitan'čių povandeninių laivų visą
Vngliją aplink, laivas nuo laivo
lenkiuose
metuose atstu, l'usę vai
1 andos potam mušu orinė flotilija
| )asikelia oran ir apie šeštą valandą
uisileidžia Anglijoje! Septintą gi
'alandą, męs užimame Londoną...
Tirpiu! Nepamiršk apie Brii anišką Muzėju!.
Jo aukštybe sosto įpėdini*

lyvavo

visa eilė

gerai žinomų Jie-

t.mų ristiUi', tarp

kitu

ir

\ isai eilei

Uuca-| tinsta

t'hicagos

i

ą

;

ir

;ave

savo

pulką jau paaukavo

o...

1

Katauskas, kurisai žinokaipo linksmo budo ristikas,

pius.

Is

.r'l-'
ju pa*sKė prakeiktus

ran-

kum-

patjs atsišankit adresu:

Box 48,

Saulis,
To\vner,

s-a*

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

gub. Turiu labai svarbų reikalą pas
juos. Jie patjs. ar kas kitas, meldžiu
atsišaukti adresu:
Julis

valandą

nius

Daukšas,

Johannesburg, Transvaal,

vaidus,

—

Tuziną, jeigu panorėsi!
lindenbnrgas yra asilu, suhginus
() kada gi
m tavimi.
gali pradėti
tykinti tą genijr.liškai sugalvotą už-

1

iianvma.

West

Parsiduoda du pianu:—mauugany
piano-player'is, Fiscfter'io išdirbinio,'
sn 88 klavišėmis,
$42.00 dėžė su 51
muzikos, aplamai po $1.00
kaštuoja $850.00, parsi-

kiekvienas;

duoda uė $525.00.
Antras: Kimball
pianas, kaštuoja $300.00, parsiduoda
už $160.00.
Atsišaukti pas:

FARMOS

1915

|

ir
ir

veiklus

Suaugu-

Kaštuoja

.Tusų

kalaukite

10 ir 25c.

nptiekorius užlaiko visokius Severos Preparatus. Būtinai reiSevero*. Neimkite jokių užvaduotojų. Negaišdami gauti užsisa-

kykite tiesiai

nuo

CEDAR RftPIDS
-IOWA V.^

1

PINIGAI

MILDA-TEATRAS į

3138-42 So. Halsted St.
Turi

Geriausiai, greičiausiai
pigiausiai

geriausią pasisekimą.

Kas nakt

pilnas žmonių.

ir

Kodėl?
Todi'l,

Persiunčia

kad duoda geriausius vaidinimus vi pigiausias kainas.

Pinigus į Lietu-

Už 5c čia pamatysi
gražesnį Teatrą, J
kaip vidurmiestyje už 50c.
j
Kainos šioMom dienom 5c ant )
balkono, IOc žemai.

vą-Rusiją ir visas dalis svieto ir parduoda

P. Sarpalius,
3259 So. llalsted f!.
Chicago, III.
Tel. Drover 5602.

Šifkortes

P.asideda 7 valanrią kis valraraSubato.ni ir nedėliomi 2 vai. po pietų.

BANKA
3252 South Halsted

CHICAGO,

jI

Subatom ir nedėliom 10c bal-

konas, 15c žemai.

A. OLSZEWSKIO

FARMOS

Dabar laikas pirkt farmų Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj VVis. ir Micta.
Nereikia daug pinigu turėt važiuojant ant farmų gyvent. Męs duodam
viską pradžiai gyvenimo ir aprupinam
iprins
Jis taipgi
su darbu.
Pirkdamas iš mūsų farmą.
mo organus, kad
jie galės pri- neturėsi vargo, busi užganėdintas
ant
imt ir sunaudot maistą. Ligose, visados. Dėl platesnių žinių kreip-

—

Žilinskas

Malonus

Vaikams
siems.

IŠBĖRIMAS.

"Malonėkite pagarsinti mano
laiškelį, kuriame pranešu, kad Se*
veros
Odinė Mostls gydo
mano
koją, kuri ilgą laiką
skaudamu
buvo ištinusi ir apiberta vandeniuoUis išbėrimais.
Patepus keletą karti), koja i£gyjo. Per 10
nei
meti;
kentėjau ?r
Europos
daktarai negalėjo pagelbėti."
Mathyas Kotas,
Box 63, Silverhill, Ala.

Cukrinis Liuosuoto.ias.

Ant Pardavimo.

rytiniu

i

111.

Jonai,—moteris prašneko,—
paguldė kaip pasirodo, nemano savo jaunu
tas lopšys visai
kad
nusidėvėjęs, aš
jos voratinkairj j 11 minutų, antru kartu— spėkų apleisti,
bi^
kad
jau,
liais
jis
štai
nesubyrėtų.
susirinkime, laiužželtų,
j 4 miliutas. Šiose ristynėse Žikurias apsunkina užkietėjimas (viTaip, jau turi but nudėvė- durių, nužudimas apetito ir silplinskas sutvirtino tą garbę, k:i dytame balandžio 9 d., karštai tarrią cbicagieėiai suteikė jame pir-, tasi, kaip naudingiau butų praleis- tas.—Ūkininkas atsakė ir, išėmęs numas, Trinerio "Amerikoniškas
iš kišeniaus dešimt j
inose
doliarių, pa- Kariaus Vyno Elixiras užganėristynėse, ačiu jo mo- ti vasaros metą. Visi sutiko, kad
davė pačiai.
Kada nuvažiuosi dins.
laike
turėti
Kaina $1.00.
kėjimui
ristynių daryti '"špo- gera yra tarp savęs
stiprų
Aptickose.
sus" iš savo priešo.
Žilinskas ryšį, laikyti susirinkimus kas ant- miestan, nupirk naują* gerą, kad Jos. Trih$- sSairtifacturer, 1333savo
"štukomis" publiką labai ra savaitė po atviru dangum bei užtektų.
J339 So. Ashland ave., Cliicago,
kartu

SEVERA'S T AB LAX.

Reikalavimai.

Apgarsinimai.

centus.

VANDENIUOTAS

Pajieškau Jurgio Shilingio, pirmiau
gyvenusio E. St. Louis, 111., o paskutiniąme laike Benton, 111. Turiu reikalų. Malonėkite pranešti, arba jo
paties atsišaukti ant šio adreso:
J. N. Ziczkus,
p. P. Kul—kas (Staughton, Mass.).
457 Coli ave.
E. St. Louis, 111.
Į Jusų klausimus bus atsakyta kiek
vėliaus "Pašnekėlių Kampelyje."
p. T. K. Pau—nic (Wcst Frank/ort,
II!.). Apie atsarginius (zapasnus) bus
sekančiame "Lietuvos" numeryje.
p. D. B. Pratapas (Madison, Wis.).
Reikalaujame:—merginos ar moteBus sekančiame numeryje.
ries j Jlotelį prie
lovy taisymo. Turi
Aires Argenp. F. V. D. (Buenos
mokėti biskj angliškai
kalbėti. Darbet jitina). Aprašymas yra įdomus,
bas visaua ir geras
mokesnis. Kotesai geriau tiktų Užgavėnių numeriui.
lio savininkas lietuvis,
adresas:
Paliksime todėl kitų metų u žg a vėPetras Grikšas,
Ačiu.
sioms.
37 N. llalsted st.
St. James Hotel,

Chicago,

25

liuosuoja od:į

kareiviai Apslrubežiuosime

mušti

greičiaufios

Pirmu

(Severos Gydantis Odinis
Muilas.)
puikus tai muilas visos
Šeimynos nariui.

(Scveros Odinė Mostia) yra puikas tepalas. Ji apsaugoja ir panuo bjaurinančių ir skaudančių išbėrimų. Kast. 50c.

South Africa.

bei

par?tupo užsinuodijimo. "sault
rheum". jvairiy pučkeliy ir
vasariniy išbėrimy

Severa's
Skin Ointment

savo
brolių Kazimiero
Martyno Daukšų, Smurgių kaimo,
Kuršėnų parap., Šiaulių pav., Kaunu

2713,

SEVERAS
MFD1CATED SKIN SOAF

Dak.

ir

p. Ten Buvęs (E. St. Louis, III.).
Tamistos korespondencija gali sukelBox
ti nereikalingų piktumą ir savitarpi-

Nuo niežy, šasi;, dedcrviniy,

Kaštuoja
N.

Pajieškau

&

llfr*

Side jaunimas.
Apie nių laivų—už 10.000 metų. Jūsų
jaunimą is \Yest Side veik nieko didenybė ir aš, turbut, nesulauksigerai pajuokino publiką, daryda- negirdėti, tartum
me vaisiaus to didžio ir
genijališjo čionai nebūtų.
STOKA MAISTO.
mas
visokių "triksų" su savo
ko
mūsų užmanymo, bet nepriIštikrųjų gi čia jaunimo, ir jaunipriešu.
Tragiškiausia stoka maisto yra
valome nulittfeti; nes iriitsų bičiulis
mo gražaus
yra apsčiai; tik gaila,
viduriai neAntroji pora—lietuvis J. Majo- kad nevisi
ir talkininkas, Franciškus Juoza- tada, kada ar tai
susispietę į vieną būras
ir lenkas I). Stetanskis—tuarl>a.
priėmę, vėl išpriima jo,
reli.
Pažymėtina dalis yra susi- pas, be abejonės dar mažiau vilties vemia. Tokis padėjimas reikarėjo apribuotą laiką—30 mir..
turi sulaukti to
spietus prie TMf).
laiko.;* Ir štai
kuopos, ypač
Ristynes jiedu pabaidė lygiomis.
atydos. Męs
rinkta^ jaunimas yra susiburęs prie 11,115 metais Anglijos karalių rit- lauja
norėtume rekdjinenduo gerai ziAbiejų r i s t i k 11 "menadžeriai" pa-,
tos kuopos
dramatiško skyriaus. muose griausmingu balsu vokiečiai
.Sioo.oo laižybų, 1
žadėjo dėti
nomą viduriti tžvalnijimui toniką,
Iki ^i<' mlyg savo užbrėžtojo tik- sušuks: '"Finis Dritanniaė!!!"'
kad savas ristikas laimės. Ristytaip vadinam* Trinerio Amerislo
\ ien tik suvaidindaFinis.
darbavosi,
nes bus kuomet nors vėliaus.
konišką Kartaus Vyno 1H1 ixirą,
I'. Žilinskas turėjo ristis su mi pagal savo galės vieną-kitą
umo,
kuris viską prašalins iš
KAD UŽTEKTŲ.
Artinanties
teatrališką
veikalą.
sunkios
svaros
ferbų
kas nepriklauso ten, kaip pračampijomt
Ūkininkas, tėvas dvylikos vaiir
karštoms
vaI', l'etrovvich.
Neatvykus ser- pavasariui
gaištingą medžiagą, kuri užnuokų,
vieną naktį supo mažiausį vaisaros
dienoms, veikimas paprastai
bui, Žilinskas ritosi su airiu risdija kraują ir pagimdo ligas kūvirini
tiku, vadinamu "Airių Tigru." sumažėja. Bet šis jaunimo būrelis, ką.
s'is
ne.
mas

ar

Jurgis

'i

?

Antano Meiliaus ir Kazimiejie paeina iš Kauno
gub., Ežerėliu pav., Rokiškio parap.
Meldžiu pranešti kas žinote apie juos,

Daunaus;

ro

ginčus laikraštyje.
atsitikimo
paties
paminėjimu sekančiame numeryje.
aioramiausiai sėdi prie lunčiaus,
p. F. A. Pu—kas (Philadclphia, Pa.).
susidedančio iš rostbyfo. porterio ir Pažiūrėsime. Jeigu Jūsų eilutės pavyks sutaisyti, patalpinsime viename
<iaušiniij.
sekančiųjų numerių.
nc
bet
tris
dvi,
Tirpiu,
gausi

1 vyli k tą

)ulavas!

iškil-

suvary-

piktos 'dvasios ?
Jormkas |§M<ampo pakėlė
b-':
tos

lėl to svarbaus

strategiško punkApie dešimtą ar vienuoliktą
,alandą visa Anglija nuo galo iki
i jalui tampa musų nuosavybe, apie
1

—

iin.

kiaulėmis,*}

tai, kaip Amerikoj. Girdėjau gyvena
u::-! Chicago, III.
Taipgi pajieSkau Jono

tomis' Butėno,

su

—

štiii išskaičiavimas! (lalime
svetys-ristikas I*. Žilinskas.' mėje.
Balabuvo
p.
)adirbti
teisėju
Ristynių
Lietuviu liuteronu parapija gyper metus tris šimtus aerodinskas, taipogi ri-tikas.
nioja Chicagoje jau gan senai: ji- >lianų, pusę šimto Zeppelinų ir
I'irnlojc poroje—I*. Katausko nai nutverta gruodžio 4 d. l'MO m. lešimts povaud enuiių laivų. Tat
ir J. liukai—laimėjo Katauskas,1
Kiek teko girdėti, parapijai klo- •eikalingasai aeroplianų skaitlius
paguldydamas savo priešą pirmu į jasi gerai.
R. jus gatavas ttx- 33v3 metu, zcppelikartu į jo miil., antru kart i -Į
iu- už 1000 metų, o povandenit

klausė,—^pasidarė
Mirias buvo

—

}(<>-

o

mokydama vaikus šventraščio,

—

Aleksandro SeiTreji me-

sodžiaus.

niAn

—

1

lietuviu iš-

pakvietimai dalyvauti

Pajieškau draugų
KUMPIAI.
rRA^j^I
buck, Laipgalių
Kas
pasakys—davatka,

—

v

džia

Jei nori linksmai praleisti
liuoso laiko, tai ateik

St.

ILL

valandą

M1LDOS-TEATRĄ.
11

Taipgi

parsiduoda Welch Detroit
SVARBU ŽINOTI NOl
7
kitės pas
pasažierių touring automobilius
RINHEMS
gerame
padėjime, tvirta mašinerija,
Chas Zekas & Co.
Męs esame savininkai derlingos
127 N. Dearborn St.
Room 808. gali važiuoti kad ir prasčiausiais kežemės ir išdirbtų farmų apie Dodliais.
Kaštavo
$3,500, parsiduoda
Chicago, III.
son, Louisiana, kur užganėdinti lietuuž $500.
Atsišaukit pas
viai pasiturinčiai gyvena.
Męs uelaiDr. Kūlis,
Parduodama mūrinis namas prio
3259 So. Halstcd gat., Tel. Yards 1532 kome agentų, todėl išdirbtas farmas
Parnell av. ir 35-tos gat., trimi
augsu namais ir vsiokiais padarais gaštais ir užpakalyj medinis, abu labai
lime parduoti pigiau negu kiti,, MuPARDAVIMUI FARMOS.
pigiai.
$500 reikia Jnešti, o likusi
šu žemė yra derlinga ir išduoda tris
suma lengvomis išlygomis.
*•**
t4
Parsiduoda farmos.
1
#
*7
manai
r
i
Jeigu
AtE^r.u'<>u
svetainėse
J;; r.
j juokino..
įvairiu programų^
y
Kiekvienas paM mus
it reikia A. 01sze\vskio Bankon, 3262 pirkt gabalą žemės, ar pradirbtą far- javus kasmet.
NlfiMOfcA SU'MT.
Parodžius drutuoliui P. Nor- kaip tai: žaismėmis, paskaitomis,
Fc. llalsted et.
mą, tai kreipkis pas mus asabiškai, ar gali Įgyti sau farmą, įmokėjęs tiktai
Kada motina nunešė kralikams
kui eilę visokiu gudrių ir dide- apeinančiomis -jaunimą,
laišku, ir gausi listą. aprašantį dauge- po $:i už akerj—ir tuojaus gali gauti
Sustingęs kakhs, ar sustingusi
mokytis
Ant parandavojimo:— puikus sto- li mažų r dideliu
Kitur,
lės jiegos reikalaujančiu
iš tokio nedorumo
farmų, katras męs popieras pilnos savasties.
ėst,
Trisu
bei
nusistebėjo
but
turi
įirinta'
nugara
dekliamacijų
šiaip nudavimų
lietuviai
ras
to
su gyvenimo
negauna.
turime pardavimui arti Cbicagos, ir Louisianoje,
kambariais,
šale
buvo jo, Norkaus, ir Bancevi-. ir daugelio kitu
savo
vaiko, podraug jai pagailo nerio Linimentu ir skaudėjimas banko ir prie pat lietuviškos
Farmas narduodame nuo $9 už ako
pramogų. Užmabažny- kitų miestų.
čiaus risly tits greko-romaniškit nymas puikus; tik linkėtina kad biedno kraliko. Jos Kezelis, pa- greit pražus.
Doason
Labai geras reu- čios—kur yra didelis žmonių perėjisvarbus punktas
rj,
yra
Sunset Land & Colonizalion Co.,
ant Rock Island geležinkelio ir turi
mas.
Vieta tinka kriaučiui, urapanų,
bud u. Abiejais atvejais laimėjo tas vi>kas
(Not
ir
Kaina
matizmui
Inc.)
gavęs
neuralgijai.
kraliką.už
jo
ilgu
ausų, purįvyktų.
.\ektirie
žemdirbystės.
aprėdalų ar čeverykų sankrovai, bar- 82 W. Washington St.
Room 224 akademiją
Bancevičia. Laimėjo jisai tiktai
lietuviai apie Dodson šiądien
Eskulapas. tė biedną-.ir šukavo:*—Du pliusas 25c. ir 50c.; pcy krasą 35c. ir Ooc. beriui, laikrodininkui ir kitam bizChicago, III.
iižjdlrba
su dideli? vargu.
iki $10 Į dien?.
du? Sakau, du pliusas du? ArKiekvienas
niui.
Randa pigi ir garu šildoma.
paant
savo
daryti
tą pat}
Vancevičius pasižadėjo eiti riefarmųJ. Męs
Geras arklys ant pardavimo.
Lietuviškos knygos viešo kny- ba trjs pliusu lrįš ? Trįs pliusas NEW CITY ŠAVINGS BANK Elektriką, gązas ir maudynė. Jeigu
jieškai geros vietos bizniui, tai čia
Parsiduoda arklys—vienas arba su esame žmonės su atsakomybe ir mutis su Žilinsku, kurisai, apart jau
4601 So. Ashland ave., Chicago. rasi. Atsišauk po numeriu
gyno skyriuje. Miesto knygyno trįs?
2334 So. vežimu ir pakinkiais, iš priežasties šu firma yra žinoma visoje LcuiaiaA. J. BIERZVNSKI, pres.
parodyto ristynėše vikrumo ir su- skyriuje,
Dėl platesnių informacijų raesančiame
Stanford
Vaikeli, kam tu žudai gyvulį?
Oakley ave., Chicago, 111.
vartojimo mašinos. Kam reikalinga, noje.
bankon pinigus lr moka 3%.
Priima
gebumo, yra daug sunkesnis už P?.rk'e, dabar yra lietuviškų
atsišaukit.
Perkantis bus už- šykite arba kreipkites pas mūsų liegreitai
čia
Kaip jau
knyne,—apviltas Už sudėtus plnlgv.8 mūsų bankoj duotuvišką korespondentą Cklcagoje:
ŽEMĖ
ganėdintas.
LABAI
GERA
Bancevičią ir priklauso prie visai gų, kuriomis knygyno skaitytojai vaikas
atsakė,—mokytojas
šiądien dame Seklų knygutę, Iš kurios para3314 So. Morgan st. Tel. Yards 5770.
J. J. STOVAL & SONS,
kitoniškos ristikų kHasos.
R.
tinka
čekiai
visur.
Skolina pinigali naudotis itždyką. Knygos gali pasakojo, kad kralikai labai greit šyti
3246 So. Halsted str.,
Pigiai
80
akr
parsiduoda
CMcago, III.
žemės
į
Real
ant
Estate.
Perka
ir parduogus
buti nešamos ir namo, išpildžius moka daugint, o tss *tai dar su- da namus ir lotus. Išsamdo
Tel. Drovcr 2514.
FARMŲ PIRKĖJAI KREIPKITĖS
bankinos Lietuvių Kolionijoj \Yis. l',į mylios
Dar apie dieninę vaikų priePRIE MANĘS.
skryneles (boy«is) po $2.50 metams. nuo miesto, ant gero kelio. Parsiduopaprastasias miesto knygyno tai- dėt nemoka. <
NAUJA LIETUVIŲ ŪKININKŲ KOPrie praeitame "LietuParduoda šifkortes lr siunčia pinigus da tik už p50.
[mokėt $250. Dėl
glaudą
sykles.
Aš suteiksiu geriausiu rodę, kaip
LIONIJA ŽENDIRBYSTĖS STUplatesnių
visas
žinių
svieto
dalis.
kreipkitės
pas
]
'.os" numeryje tilpusio straipDENTO YRA ORGANIZUOJ'MA.
nusipirkti farmų nuo pačių savininkų.
Chi.8. Zekas & Co.
PER KLAIDĄ.
Bankos Valandos: Panedėllals, eesnelio, kuriam aprašoma apie
127 N. Dearborn St.
Nauja Lietuvių Ūkininku ..jliojuRoom 808. Aš, gyvendamas lietuvių kolionijose,
Rinkimų išlaidos, Pratitą saŠtabo kapitonas apžiurėjo savo reaomis, ketvergais fr subatomis nnc
būdamas pats .farmeriu ir štorninku. ja žemdirbystės studento yra organi8 ryto iki 9 vakaro; nedėllcmls, utarChicago, III.
steigiamąją šalę
"Fellovvship \ aite- buvusių Chicagos majoro, rotą, ir čia prieš j
ir
užlaikydamas vasarnamius, taip zuojama Rusk County, \Visoonsine.
j kyšojo labai nlnkąis ir petnyčiomls nuo 8 r>'t«J Hd
Jfouse" dieninę vaikų prieglaudaug žmonių atsilanko pas mane ir, Vieta yra parinkta tarpo upelių ir
SPECIAL BARGAIN ANT CHICArinkimų išlaidos, sulyg apskait- nusususi ^ydo "kareivio barzdelė. 6 vakaro.
dą. kame inoterįs, dirbančios dic- liavimų. išneša suvirs
laip daug dažinau visokių farmų ant nuolaidžiose vietose, m toli mokyklos,
GOS PROPERČIŲ.
Peiski!— kapitonas sušuko,
$1,250,000.
pardavimo su triobomis, sodais, gy- toliausiai—3 mylios. Taipgi miestelis
t.omis, galės palikti savo mažus Svveitzer'io išlaidos
Didelis skaitlius bizniavų ir kampi- vuliais ir
yra $500,000,
kodėl nefffišTsTcufai "barzdos ?
padarais ant lengvų "išmo- randasi nuo 5 iki 8 myliu tolymoj.
kūdikius nesibijodamos galimų
nių loty geriausiose vietose apylin- kesčių. Platesnėms žinioms kreipki- Tame miestelyje yra dvi dirbtuvėlės,
išrinktojo majoro
Aš skutau, pone.
kėse naujai budavojamo Crane Co. tės laišku.
nelaimių su jais, reikia dar pri- $300,000.
kur žiemą galima gauti darbą.
Kaip drįsti man meluoti, ap- Pajieškau Kazimiero Strakausko Ir Fabriko,
o
taipgi
dėti, kad lietuvės, kurios steiANTANAS ZABELA,
geriausiose)
Tegul skaitytojas supras, kad ta
žėlėli tu!
Magdalenos Markevičiaus. Jie i-bu- vietose visose kitose C'hicagos miesto Peacock, Mich., Box 1, Lake County. žemė yra kelmynas, kada lai nudegęs
giamąją prieglauda įdomauja, plaLotai ir namai, dideles ranIšvaYra akmenų ant jos.
miškas.
Kaip matote, pone šnaps ka- du gyvena Amerikoj; turiu. svarbų dalyse..
tesnių informacijų gali gav:.i, jeireikalą. Jie pat j s ar kas kitas mel- das nešanti, parsiduoda per šį ofisų
lymas žemės vietomis yra nesunkus
KOLIONI.TOS
DftL
ATEJU-'
UK1Ų
pitone,—žydelis
Aiškinosi,—
piginsią! cash arba ant lengvu išgu kreipsis prie prieglaudos draudžiu atsišaukti šiuo antrašu:
Bet išbet vietomis reikalaus darbo.
NŲ ŽMONIŲ.
ten męs buvome devyni, o veid omokesnių. Nupirkus lotų per šj ofiKatrė Starakutė (po vyru
valius ją. sunku bus rasti geresnes
gijos raštininkės, ponios Marės
žemės Arkansas ir Louisianoje teisą, galima pasiskolint visus pinigus,
džio buvo tikj ijiažaeijjaigytė šukelė,
žemės. Kainos žemės yra nuo $15 iki
Darahčienė).
Damijonaitjcnės, 90? \V. 33rd st.,
kia nepaprastus pragumus dėl
budavojimui namo.
FINIS BRITANNIAE!
23 Alma str., Nejv North Road,
$!8 už akrą.
Reikalaujam vieno kettaigi gali but?"kad" aš per klaidą
arba prie ponios J. ZimontieTaipgi daugelis ūkių (farmų) su na-i nių su mažais turtais, kad pradė- virtdalio j mokėt i nuo kartu.
London, England.
(Galas
Anglijai).
keno kito barzdą nuskutau.
mais, gyvuliais ir visais ūkiškais pa-1 jus ukininkystę. Du vaisiu j menės, 3252 So. KaUted st. Ang-!
Po Irma rašykite laišką, kad tikrai
(jalas Anglijai,—taip tarė Vidarais, žemės Išdirbtos ir neišdirbtos. tus; ilga metų dalis augmenims; j suprastumėte apio vertę siūlomos že
v*
savo
brolio
hškai kalbančios gali
Pajieškau
Clias.
šau"
informacijų ilius, Antrasis, ciesorius
be namų, art} Chicagos ir kituose iš-. lengvas klimatas, žemės parsiduoda!
Antmės kol nevažiavus apžiūrėti.
Vokietijos— KĄ
ŽINOT KATE? kauskio. Paeina iš Kundročių kai- dalintose
gauti taipogi pas Mrs. A. Davis,
Lietuviu apgyventose. Ko-, po $12 iki $15 už akrę, su mažais rašas.
Skaudvilės
mo,
turiu po kojomis visus
parap., Raseinių pataigi
jau
Mažas
Jonelis visada klausinė- vieto, Kauno gub. Pirmiau
lionijose po visus Steitus (valstijas) jmokėjimais. Lengvas pragyvenimas
Kv VV. 3jrd pl.
D. B. Pratapas,
gyveno
nuo pradžios. Rašyk pas L. M. Albvfšteksmanus nuo Plymouth'o iki ja apie ką nors.'.
Madison, \Yis.
437 W. Dayton st.
Melrose Park. o dabar nežinau kur. parsiduoda per' šj ofisų pigiausiai.
Kiekvienas
supranta,
kaip Ordiney'o ir nuo
Kiekvienas jieško
pirkti pelningos len. P. T. M., Rock Island Lines,
Turiu
Tu
svarbų
Meldžiu
atsireikalą.
geriaus nutilk, arba kas
svarbu yra turėti prieglaudą, ka(pelnų ,nešančios) propertes. už tai Room 718 La Saile Station, 1'hicagOj
šaukti adresu:
ikr Liverpool'i'o (miestai keturiuose nors atsitiks su
Bank
motime neturtingos ir darban einantavim,
(6). j Town of Lake Savings
pasiskubinkit, nes geros propertės ( dėl pilnų nurodymų.
J, šaukauskis,
Savininkas
kraštuose.
Anglijos
Elias,
šis
ofisas
nemoiš\esta
iš
greitai
parsiduoda,
J.
na,
Joseph
čio?- moteris galėtų palikti
kantrybės tais klau- Box 2,
Park Falls, Wis.
oka komišinu, npturi agentu ir nei jo Ar skaitėt seniausiu ir rimtą populia4600-4602 S. Wood St., Chicago.
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farmų!

—

—
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*1-n

''triksų/'^

gaji

—

—

—

—

Thompson'o—j

Pajieškojimaf

—

—

—

JUOKELIAI.

žmo-j

—

į

Į

Middlesboroughoį

NORĖJO"

—

—

tfšų

šaltiniu yra

Prieglaulėšuos, o
dalyko svariu

suprantančių žmonių duosnumas.
Tikimasi, kad bus atsiliepta į tai

ir pradėtasai darbas bus
nuoširdžiai lietuvių paremtas.
Susitvėrusi SLA. moterų ketoT.i žada
prieglauda rūpintis. Tikimasi, kad jai talkon ateis ir
'm kitos draugijos bei pa\ienės
vpa-

Nuo iS-tos
T.irt. \ ieš>

admirolas

—

—

—

—

gatvės.

Vietinio'

Knygyno susirinkime

vskaro rengimo
kad rengiamasai

O, Jusų didybe—atsakė jam, simais, vieną naktį piktai. į vaiką
Tirpitz, vokiečiu laivyno pasakė.
vadas—ne tiktai Hindenburgas
Jonelis nusigando atminęs, kad
yra
motina supyko vieną kartą, ir užgenijumi, aš taipogi.
Žinau, mielas TirpitzCau, ži- mušė katę. Ir pakentėjęs tris minau! Gausi ir tu maršalo
bulavą. nutas ilgiau nebfdalaikjė:
Tat, atkartok tiktai man dar sykį
Mama," 6 ką gi katė norėjo
visą tavo plianą užpuolimo ant' dažinoti ?
puikaus Albijono (vadinas AngliAPŠILDĖ.
jos).Ponią Grigienę papurtė šaltis;
Padirbame 100.00
aeroplianų, ji pažvelgė pro langą, ten snie50,000 Zeppelinų ir 10.000 povan- gas
blizgėjo, jnėnulio apšviečiamas.
deninių laivų. Ant aeroplianų sė-į
Katrele, tu pasiimk geležida po keturis kareivius, j kiekvienį prosą; šiąnakt, matyt, bus šalną Zeppeliną telpa po dvidešimts
ta,—ponia prfsakė tarnaitei.
kareivių, kas sudaro išviso vieną
Gerai'.-ponia,—Katrelė atsaf*
milioną keturis šimtus tūkstančių | ke.
į
—

mažamečius kūdikius.
dos įsteigimas nema iai

komitetas pranešė,

Knygyno vakaras*

—

atsibus nedėlioję,
balandžio 18 d., vyrų, kiekvienas kareivis turi po
2 vai. po piet.
Stanford Tark o šautuvą ir tūkstantį
patronų.
svetainėje, prie 14th st ir Union
—

avc.;

jžanga uždyką.

„pasižadėję

(ienijaliskai, Tirpitzkau, geni-

Vakare yra jališkai !
kalbėti du
jvairių srio- bnlavasl

<

iauni

ne

vieną,

bet dvi

vo

Na. Katrele,

o

kaip

šiąnakt -su prosu?
Ką tik prieš aušrą apšildžiau

—

kių kitų kaštų dėl pardavimo proper-1 riškai-mokslišk.ą mėnesinį laikrašti
Priimame pinigus j liankų uzėėdiČių, už tai pirkėjas tuojau aplaiko
"LAISVOJI MINTIS"
j'.mui nuo vieno doliario ir daugiuus
pats sau visų pelnų, pirkdamas pi-j
Laisvoje Mintyje kas mėncsis telpa ir mokame liečiu procentu ratomia
giausiai ir vienas ofisas Chicagoje straipsnių iš {vairių mokslu, politikos.' aut metų. Siunčiamo pinigus J vitiktai randasi.
Negalvok, dėlko juo- religijos, socioliogijos ir socialio klau- j sus svieto dalis pigiai. greicai ir tel
da višta padėjo baltų kiaušini, bet simo sryčių.
Bingai, o svetimų žeuiiij pinigus maiIr parduodame. Pareik ir Oastok (gauk) tų kiaušini, pa- Į
Laisvoji Mintis tarnauja Amerikos ne m e, perkame
duodamo šifkortes ant visų linijų J
kol kitas dar nepagavo.
Nesiduok lietuviams Jau penkis įmetus.
iš krajaua, taipgi tikietus
save žudyti per namus bėgiojančiais
Laisvoji Mintis yra labai didelio krajų ir
ant geležinkelių po \isų Ameriką ir
mažyčiukais agentukais, pasivadinu- formato magazinas ir trumpoje ateitfuropt}.
siais savininkais; bet pirk pats sta-' tyje mano dar padidėti.

"Lais. Min." kaina metams $2.00.
čiai is Kompanijos
savo
brolio
Karalio
Pajieškau
Pusei metų
arba prisiųsk ;
1.00.
Atsilankyk
ypatiškai.
Yuchnevičio, Pilvingių kaimo, NiePavienis numeris
20c.
savo vardų, o męs pasiunsime Taj
dingės parap., Trakų pav., Vilniaus
Siųsk 20c kad ir krasaženkliais, tuoj
mistai listų properčių, kurios randa-1
Porą pvelp atgal gyveno Chigub.
si ant pardavimo už pigiausią kainą. gausi "Laisvosios Minties" vienę nuJeigu kas žinotų apie jj,
cago, 111.
merį. Adresas:
The Chicago Clearing Sales Co.
meldžiu pranešti sekančiu adresu:
"LAISVOJI
MINTIS"
154 W. Ra.idolph St.
Room
24,
Franciškus

Yuchniavičia,

31 Washington

s^,

Nashua, N. U.

Chicago,

III.

2627

Calumet

Ave.

Chioago,

III.

MOKYKIS BARBERYSTĖS.
išmokinamo šio lengvo, šva- ;
Parsiduoda:
Puikiausia
Locomo- raus ir
greitai išmokamo amato j kebile Limosinas, 6 cilinderių, GO arklias trumpas savaites; geriausi įren-|
7
lių spėkos,
pasažieriams, brangiau- gimai; e.\pertai
mokina; jrankifii su-j
sio darbo,
geriausiame
padėjime, teikiama; darbas kiekvienam žmogui;
taip kaip naujas.
Kaštavo $6,750, ateikite
pamatyti mu.s arba rašyk it t I
parsiduoda už $1.800.
Turintis šj1
uždyką gaunamoms informacijoms.
3J ^..Halsted pt.,'
St. James HoteL
vi-1
automobilių
gauna
pirmenybę
BURKE SARBER SCHOOL,
Į
Cbicago, I1L
euose pagrabuose, parodose ii- Lt.
610 W. Madison at,
Chicago, i!l.
Pajieškau Ignaco Stravinskro,

Pirant 63-čios
gatvės, o dabar nežinau, kur jis dinatėTuriu svarbų reikalo.
go.
Meldžiu
jo paties, ar kas jj žino, atsišaukti
tau bu- adresu:
Pftras GHkšas,

Ant rytojaus ponia Grigienė
jo virtuvėn ir paklausė:
—

Pajieškau savo pusbrolio Madesto
Tamošaucko fr pussesers Alenos Liavonaitaičios, pusbrolis Laipuškių kaimo, pusseserė ,ž,virgždžiunų
kaimo,
abu Klovainių parap., Panevėžio pav.,
Kauno gub.
įMeįdiiiu jų pačių, ar kas
apie juos žfip' Šr&nešti man, nes tūriu svarbų reiKalą"; atsišaukti adresu:
Mr;
Sagurski,
U
3202 Lime s't.,''
Cbicago, 111.

miaus

laikė

restoraciją

AUTOMOBILIAI.

Męs

Musų I3anka Išdirba visokius ra>ti:»
Ir dokumentus visose kalbose ir dt;odc. rodą lietuviams visokltiosn atsitikimuose Ir reikaluose jpatiškal tr
pt.; laiškus. Tik kreipkitės vlr5iulnd»

♦.c

antiifcu.
PILNAI

1

DARBO VISIEMS.

Kodėl esi nenaudingu, Jeigu su mai.ais iškaštiais gali išmokti gorų amatų; kur tik tinka ten gali darbų turėti ir buti pats ant savęs ponu.
Iš-

mokęs
\isoj

barzdai utystės,

pasaulyj.

busi

liuosa*

Itašykite—o gausite

visas smulkmenas dovanai.
N'ossokoff'o Uarber, Hrirdressing ir Manieuring Mokykla, 1202 Penn ave.. PittsSeniausi ir atsakančiausl
burg, Pa.
Pasiklausk žimokykla apielinkėje.

nančių.

Teleskopai

Stereoskopai.

ir

D-re Maria Dovviatt-Sass
Moterų

-j 11

ir

vaikų ligų specialistė

UIUU

Rezidencija

1725 Wcst 18th Street
Tarp Paulina ir Woodgat.

5208 W. Harrison Street

Žbone

Canal 1203
Valandom

Tcl. Austin7J7

B:£0 iki 12:00 vai ryto
Hi>7:C0iki 8:00 vai. vak.

Iv

f

Valardoj:

Kedčlioms
tuo

Jei

nori

savo

Kurie dabar siuntė pinigus į Lietuvą-Rusiją per A. 01szewskio Banką, jau gavo laiškus nuo savo giminių, kad

darmiestus,
gražiausius
žus, sodus ir puikiausias
viso svieto vietas, tai nusipirk Teleskopą su stereoskopais (5 serijos, 174 visokie paveikslai) už pačia
pigiausią

pinigus priėmė.
Kurie norite, kad

siųskite

Kainą—ęs.-zu.

3252

LIETUVA
Halsted str.,

So.

PUBLISHING

jusų siųsti pinigai gerai nueitų,

tai

per

A. OLSZEVVSKIO
3252 So. HaSsted St.,

serijų $3.45, bet perkant sykiu,
$3.20.
Kataliogą Teleskopą, Stereoskopą ir visokių knygą prisiunčiame
uždyką.
Reikalaudami adresuokite šitaip:
5

o

kiekvieni ryt}

PINIGŲ SIUNTIMAS.

namuose

praleisti laikij. ir
pamatyti
svetimų
žemių
linksmai

Vieno Teleskopo kaina 75c.,
parduodam viską už

liktai iki 9:00

0^0 Iki 12:00 vaL ryto

BANKĄ,
Chicago, III.

CO.,
Chicago, III.

CHICAGO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
3252 So. H&lsted Si.,
Įsteigta

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

Pigiausios
sios
nos

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

American"

"New

PRIIMA

pinigus taupininuii

3 procentą

SKOLINA
PERKA ir

vieno Doliario iki

nuo

didžiausių sumų ir moka už juos

parduoda

namus

ir statymui namų Chicagos mieste.
ir lotus ir stato kitiems namus ir

ant

storus

mąją mašiną, tai pirk
"NeTv American," o ne-

lengvų

"Ne\v

parduoda Mergelius

ir

Bondsus, nešančius 4, 5

ir 6

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje?
nė

—-

gų

Agentams
nuošimtį.

ir

perkupčlarrs, perkant kelias mašinas,
adresuokite

pigiai.
3252

80.

Halsted

PUBLISHING

CO.,

Knygerą

Labai gražus

Chicago,

III.

|

ugnis negali prieiti.

Lietuviai iš kitų miestų ir
kus. Rašvkite adresu:

farmų gali šioje Bankoje

atlikti

savo

reikalus per laiš—

'.tni■

/.

!

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. halsted M.,

CHICAOO, ILL.

atvairavusius IŠ KITUR

MELDŽIAME aplankyti

ir musų

"'

<<

Krautuvė

i

Utarninkais, Ketveriais ir Subatoms.

Laivų linijos AMERICAN ir WHITE STAR
jau veža pasaiierius ir į Rusiją. Šitų dviejų
kompanijų greiti laivai plaukia iš New Yorko į

j

South Halsted Furniture House

Liverpoolį

savaitė.

!

Liverpoolio į Gothenbergą, iŠ Gothenbergo geležinkeliu } Stockholmą iš Stockholmo į Petrogradą,

j

seredomis

ir

subatomis

kas

Telcplione Drover 700

3224 So. Halsted St.

Iš

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis
Panedėiiais, Seredomis ir Pėtnyčiomis
Nedeliomi

nuo 9

nuo
nuo

8
8

atidaryta vakarais:

Dabar Galima Važuoti į Rusiją
dabar

Banką.

ir pigijs kūdikiams vezimeliai (Baby Carledaunės (Ice Boxes) yra žinomos, kaipo

riages). Mūsų
ilgiausiai palaikančios ledą.
pavasarj parduodame viską nužemintomis kainomis.
Ateikite pažiūrėti ir persitikrini, kad niekur taip pigiai nepirksite, kaip pas mus. Musų prekės gvarantuotos, patarnavimas greitas ir mandagus.
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaitiniais ir mėnesiuos išmokėjimais.

,

str.,

Reikalau-

gražių ir tvir.ų
stalų, kėdžių, komodų,
pas mus didžiausi palovų, sofų, divonų ir
visokių kitų name reikalingų daiktų, rasite
sirinkimą.
dami

Šitaip:

LIETUVA

prie kurios

duodam

valo.

namus

rašomųjų

mašinų ir visokių

pirkti
(Fur-

met

prisiunčiamo, uždykę.

Reikalaudami

ir

vagis,

Kataliogą

su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, biČekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas
biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa-

Gcriausis laikas
naminius daiktus

niture) pavasaryj, kuošeimyninkė visus

ra-

šyti.

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles,

nė

American"

šo taip gražiai,
kaip
mašina, pirkta už $100.
Jos sistema taip
paprasta, kad kiekvienas,
paėmęs ją i sa\ro rankas, iš pirmo sykio supranta, kaip su jaja ra-

procentą.

ATVAŽIAVUSIEMS Cliicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant^visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus

las ir visokias kitas išmokestis.
vedimo rokundų biznyje. Jokis
kančiai savo bizni vesti;

*

sigailėsi.

išmokesčių.
PERKA ir

Didžiausia Lietuviška Naminiu Rakandų
(Furniture) Krautuvė Chicagoje.

už

$10.00.
Jeigu nori turėti drūtą, pigią ir gerą rašo-

metams.

pinigus pirkimui

3224=26 So. Halsied St.

Rašomos Mašinos.

1893 metuose.

Chicago.

KELIONĖ NUO NEW YORKO Į
PETROGRADĄ IMA TIK 13 DIENŲ.

ryto iki 9 vakaro.
ryto iki 6 vakaro.

ryto iki ! po pietų.

Šifkorte

nuo

Chicagos į Petrogradą

F

3 kliasa

kaštuoja $75.70.

PAVASARIS

••

Važiuojanti Rusijon
farmos GERIAUSIOS FARMOS:

j

Pigiai parduociu geriausias gatavas I
farmas su budinkais, sodnais užsėtais
javais; turiu visokio didumo farmų. I
zemė—molis su juodžemiu ir molis su
smiltimis maldyta, derlingiausi žemė;
pirmo sorto visokiems javams ir šieTuriu daugybę
nams
ir sodams.
farmų neišdirbtų žemių labai pigiai
parduodu ant lengvų išmokėjimų,
žemė atsakančiai gera.
Didžiausioj
Amerikoj lietuvių farmerlų kolionijoj \
kur aš Jau esu pardavęs 320.farmų į
lietuviams aplink miestą. Scottville,
Į
Kuris yra
Mason County, Michigau.
turtingiausia farmerių miestas visame
stato Mlch.
Viduryj derlingiausių iri
gražiausių, lygių laukų keliai žviruotl!
(plentai). Upės ir ežerai pilni žuvų. j
Scottville yra lietuvių kollonijos een-1
tru; randasi arti prie Michlgan ožero'
Turime i
portavo miesto Ludiugton.
geriausių transportacijų vandenie -laivais Ir geležinkeliais; turime turgūs,
Javų melnyčias, bankas, bažnyčias,
geriausias mokslaines ir visas vigarias. Ilgai nelaukdamas atvažiuok pas
manęs { Scottville, Mlch., aš turiu I
geriausių žemių su molių, juodžemiu
ir maišytų žemių, geriausio gatunko,
kokių gali rasti Amerikoj. Apgyventame gražiausiame krašte nusipirkęs
nuo manęs farmą, pats Ir tavo šeimyna džiaugsis ir tapsi bagota farmeriu.
Norinti pirkti gorų farrr.Ų rašykite
,tuoj, gausite žemlapj (m&pą) lietuvių
kolonijos ir farmų katalogą. Adresas;
ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Building,
Scottville, Michigan.

Crftratika nneliSkoskalb-M

LltJTERONŲ

Naujas SavaitiniLaikraitis

į

"ATEITIS"

1

|
}

C
>

?

(
;

<

Pėtnyčiomis

$2.50
pusei metę $L25

Prenumerata metams
M

4;

>

S

raštis,

bepartyviškas

tarnaujantis

kultūros

Rusiškas
Lietuvos Rejentališkas Biuras

]

:

Į

laik-

jaunimo

reikalams.

5

|

j
į

CO.,

Dėlei

informacijos Chicagiečiai kreipkitės asabiškai,
kity miestų raštų, -•dresuojant:

3292 So. Halsted St.

Pa.

j

Į

bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučėdymą 50r„' ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vyrams ir vailuiams padarome ant orderio naujus siutus nifo $30.00 iki
$50.00 ui pusę kainos. Truputėli nešiotus nno $25.0") iki $60.00 ant
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir
^rangiau.
Naujas ir trirpntėlt dėvėtas kelinės nuo $1.00 ii* brangiaus.
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50.
,0
Skrynios ir valyzai.

prosmam visą metą DYKAI
Tas mus pirkusiems

t

|
-*

3246-3248 So. Halsted St.
1^

A'V

M

AM

Chicago, 111.

Va lando S'
T

tv

M

.M

A

"k

A*

—-

Chicago,
"*•

—-

~

--

111.
—

M

i

S. GORDON,
1415 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, U.L.
štoraa atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai.
Subatomis esti
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai: vakare.

SVEIKATOS TURTAS

f
__

Ptaone Drover

..

aU}

DR. K„ DRANGELIS
obmtistas
, ."j'ktuvy®
8 iki
1 i/e

yALANDQS:~nuo
"a0 ^

$*tarV

llrytenao
&v<*k. Nedėtiem pagal

HH S*. Ktitfed S*.

GhicafijJf.

Fri««l A, OUcrtkio Buk)

T*t. YARDS 1532

i Dr. J. KŪLIS
Į

j

Lietuvi®
Gydytojas
3259 So. HalstccJ St.,

ir

Chirurgas
Chieapo, Iii.
Gydo visokias litjas moterių, vaikų ir
vyrų. Specialistai gydo limpančias, už
skonėjusia* ir paslaptingas vyrų ligas

yra
tavo

4
^
j
i

j
$Į
d
*•

\

į

neesame

;

j
A

J

15

į

^

į

Bridgeport Clothing Co.

>

^

fl

Utarninke, Ketverge, Subatoj,
Nędeliomis ligi pietų.

J

t

H

Storas Atdaras Vakarais

Nuo 8 ryt0 iki c vakar°Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
NedėliomI nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

(

Męs

o

LIETUVOS REJENTAUSKAS BIURAS

SO. BOSTON, MASS.

PIGUMAS!

Taipgi

w

9

GERIAUSIAI PADARO:

"ATEITIS"

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ

H

ir kiekvienas

Visokiuose reikaluose
Informaciją suteikia dykai.

Adrcsuokit taip:

į

>

pavasaris

rūpinasi
apie save; tai ir męs rūpinamės, kad u/ganėdintume tnusų kostumerius su musų
tavorais.
Reikalaudamas pirkti siutų ar
kitu aprėdalų ateik pas mus ir matysi, ką
gali gauti už savo pinigus.
SIUTAI NUO $5.00 iki $30.00
Visokių spalvų ir padaryti pagal naujausią madą.. Pas mus pirksi, pirkinys netiks—męs apmainysim, 'arba pinigus sugrąžinsim.

9

Rusiškas Dovlerennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, išrandavojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės
Lietuvoje-RuBijoJe. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon-Rusijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro
gerai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir
pinigus,
paliktus Rusiškuose Bankuose.

b

Talpina daugybę {vairiausiu žinių. Didelio formato, 8 puBl.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. pu sol metų.
"Ateitj" išlei'JinėJą bendrov8, lnkorporuota ant $25,000. Dalaikas užsirašyti "Atelbar
tj". Reikalaukit vienc namerlo pažiurSJimul uždyVą.
ir

į

366 W. Broadway,

taip:

Mahanoy City,

po keleti) lietuviškų liuteroniški]
maldaknygių ir giesmių knygtik^avo krautuvėje, ir pas pas mus da
galite jų gauti.
Todėl, kurie reikalaujate mine
tu knygų, tai pasiskubinkite, kol
jų turime, nes šioms išsibaigus, ne- j
gausite niekur, kol karė nepasi-Į
baigs. Raskite umai, o prisiusime į
kataliogą.

LIKTI VA PU B. CO.,
3252 S. Halsted str., Chicago, III.

s

"Ateiti* yra

Utarninkais ir

Chicago. j

^

DRAUGAS PUB. CO.

RAŠTIS

25 metai

3252 So. Halsted St.

^

Rusu cMiura "DBMHty" { Uitu?) fnlaldžia
"0flAU6AS'raiiMia ne). $2, pust* i. 11:
Užsieniuose Mtans $3, pusei mėty (1.60

Ncw York City

Einajao

A. 01szewskio Bankoje

laikraštis

1800 W. 46th St., Ctilcago, III.
T«t«phona Drovar 6114

OU-KART NEDELINIS LAIK-

galima gauti

lietuviams darbininkams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

P. Mikoiainis
Box62

ARTINAS

iraugas, kaip

visaj 1

W. B. BOCZKOVVSKI

Iš priežasties europinės karės
dabar negalima gauti jokių knygų iš Europos. FJet męs da turime

ą

'DRAUGAS" paduoda žinių iš viso
pasaulio, nušviečia Amerikos lietusių gyvenimą, suteikia daug skaitymo iš visnoraenčs,
politikos, liter.turos, gyvenimo, ir yra geriausias

Kas ataiusiSkirpes šit!} apgarsinimais "Lietuvos" ir 11.00 per
money order,
knygas tSOc. pigiau.

lietuvių katalikų

"DRAUGAS"

VTbo$"1TG0

AJresuokit

ATYDAI.

r,

10c
mokytojo
Aritmetika mokinimuisi rok u no
ii, su paveikslais (.apdaryta), ,33c

M

IIFTUY1Ų

yra

savaitinis

v

kytifbe mokytojo(apdaryta) $ 1.09
Vaiku Draugas arba kaip mokyliiskaityti ir raiytt be mokyto156
jo
Naujas Budas mokytis rašyti ba

tai gaus

Šifkortes' ir pasportus

Geriausia tom draigamsUetMfoje

GERA PROGA!

turi išsiimti pasportus.

geistina daugiau negu aukso turtai: Jei tau trukjta gyvastlnių jiegij gyvenimui,—jei
kraujas teka sustingusiai tavo gįslose,—jei »avo nervai yra atšipę nuo pcr<idirbiino—

įgtfa0wą

gyvybę duodas stlprylas atitaisys tavo geros sveikatos turtu. Kaipo vaistas nervams paItcgtliams ir kaipo maistas mažakranjams ir sllpnavidttriair* ii^ yra nepaminama*.
I.ai atvrza «i*dlen.
L tsisakrk dfcėc tuojau*. 'lelefonas Calumet 5401.
Saugoki#
n..davlmi). Parašyk mums atvirutę. "Kmincnt Pbysicians of tlic- \Yes.t.''
MARROVV
CHICA30.
McAVOY MALT
DEPT.,

\

Jau

Iš

Išėjo

Račium Nauju Paveikslu Serija

Spaudos
"

y

MILŽINIŠKAS

*

•<»

K''

KAIRES LAUKO

Į*

VEIKALAS

Iliustruotos Kariškos Dainos

TIKĖJIMU

ir

ISTORIJA

SAVO

VISĄ AMŽIŲ

BET

GYVENK SAVO LOCNAM NAME

daugelis Kitokių Paveikslų.
ATSIBUS ŠIOSE VIETOSE:

Subatos ir Nedėlios vak. balandžio (April) 17 ir 18 d.
Antano Parap. ovat.,
49th Ct. Jr 15 gat.
Cicero, III.

8v.

Utarninko ir Seredos vak. balandžio (April) 20 ir 21 d.
svet.
1822 Wabansia ave. Chicago, III.

Steponaitis ir Stanciko

Pėtnyčios

!

j

f

Visas. veikalas "sudaro. 1080

lengvai skaitomo rašto.

Knyga

ir Subatos vak. balandžio

(April)

ir 24 d.

23

Apveizdos Dievo Parap. svet. Union ir' 18-tos gat. Chicago, 111.

ir
skaitlinyra papuošta

puslapius gražaus

Nedėlios ir Panedčlio vak. balandžio
Coiumbia svet.
So. Paulina ir 48-tos

gais piešimais, kurie palengvina skaityhią ir padaro jį
;
daug vafotingesniti.
Šią milžinišku knygą parašė, bendradarbiaujant visai eilei kitų mokslininkų, "žinomasai visame pasaulyje
mokslininkas D. I\ Chantepie de la' SauSfcaye. Lietu-

(April)
gatvių.

25 ir 26 d.

Chicago, III.

vių kalbpn vertė J, Lattkis.
Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių
ir baigiant dabartiniais laikais.

Šitie 6 Nauji Mūriniai Namai ant 3 pagyvenimų randasi
West 23rd Place, tarpe Leavitt St. ir
Hoyne Ave.. Chicago, UI., Tik Vienas Blokas nuo Lietuviškos Aušros Vartų
Bažnyčios ir Mokslainės. Labai parankiai j visas strytkarių
linijas ir tik du blokai nuo viršutinio geležinkelio (Elevated
Road). Tiktai nuo 10 iki 15 minutų ėjimo j didžiausius

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmogus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pa žvalgos e, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikėjimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Negalima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje.

Tikėjimų Istorija yra

ant

Nusipirk vieną iš šitų Naujų Mūrinių Namų. kurie parsiant labai lengvų
išlygų. Randos pinigais išmokėsi naBusi
mą.
gaspadorius, nieko nebijosi ir nereikės nuolatai
kraustytis, daryti sau bereikalo lėšas ir gadyti savo daiktus.

duoda

milžiniškiausiu lietuviškai

parašytu veikalu toje šakoje.

TAUPUMAS VIRTUVEJE

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

Kiekvienas skaitantis
inteligentišku lietuviu

Tamistos

draugai ir pažįstami, turėdami mažiau pinigų,
ir šiądien gerai stovi. Ar duosi save pralenkti?
Ar neatsibodo j kito kišenių pinigus dėti? Todėl nelauk nieko, bet pirk sau vieną iš šitų.naujų mūrinių namų ant 3 pa-

ir

degėjas arba keturi—augšta liepsna arba žeoia
smatki nguis. Jokiij anglių, suodžių ar pelenu

Vienas
arba

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

—

pirko

l**ia

apšviestu ir norintis
privalo būtinai perskaityti
reiškia

gi\'#snį virimą už mažesnį 'kaštą-ir vSsia, švarią virtu4 degf'jtj didumuose su kabinetiniu viršum, nu-

vę. 1,2, 3 ir

mais. pastatytais
das pločio.

leidžiamomis lentynomis, rankenomis rankšluostinius ir tt.

Perfection Aliejus Duoda Geriausias Pasekmes.

V

Lietuva

Antrašu:

INDIANA CGiRPORATION)

OLSZEVVSKI, Prcs.

3252 So. Halsted St.,

su

-^MlRlkcs:

BETŲ
Kaip Lietuva

VISUOMENES,

Atgavo Spaudą

1

Literato™ it Politikas iliustruotas Laikraštis

privalo žinoti, kokią
milžinišką svarbą turi spauda kiekvienoj tautos kultū-

1

nas

indomit! straipsnių.
Dienraštis
"KATALIKAS''

kai

krikščioniškoje dvasioje.
DIENUASOIO
Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Europoje inetums

eina

gyvenime. Todėl paperskaityti labai žili- j
geidžią ir naudingą knygą

KAINA:
'..
f5,00.
3.00.
1.75.
1.25.
7.00.

....

Kultura ir
Šitą knygelę
tyti visiems-

TAIPPAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve

tytojams,

adresuokite

Spauda.

šitaip:

.vftrta. pciskailaSkčaaaų Skai-

153

Kaina tik 45

Imant

pigiau.
Adresuokit,
pinigus:

Lietuva

viršais

šlt;> knygą, kreipkitės
M.

J.

krautuvėn:

Chicago,

111.

\

3;

-r-

EVESKIO ?;,£■
Dienine ir
Vakarine

ilAIfVIfB A
nlUIVlIVLR

nira

pu-

41(185 iki asgttiauiil
Irltnillka
Aflgslnn. Malamatlka

Istorija, 6«ografi|«
Ptlltiika EKonomlJa

i^ieiuvių
Vokiet::Kosa it

Lenkų

»/»

ap*
f" -Btl

)

Krygvidjste B ra irai t.
Lalttj rašymas
PrikTtts telūi ir tl.

G. Levtsitis. veaejas i"oity*ics

3106 So. Halsted

S!., Cfatsgc.

jjc * jj:

* 3;

*

TEL.EPHONE

nuo

nuo 8 ryto iki 9 vakare.
9 vai. ryto iki 6 vai. po piet.

Amerlcam School of

Canal

4052

Dr. fl. K. Rutkauskas
Kampas 23-Sios gat.

CMICAGO, ILL.

CHICAGO, ILl.

Telefonas

CORNER 18tb STREET*

Humboldt

4532

Dr. G. MJ Glaser

:

Chicago, III.

v

Lietuvišku Knygų
Mylėtojai

gerų

Krautuve.!

kningų,

norinti

išlavinti.savo protą ir išsimokinti
anglišką kalbą, kviečiami pirktie
Knygas iš mano krautuvės. Čia
gaunama visokios lietuviškos

knygos, taipgi angliškos ir lenkiškos ant užsaliixnovScenos mylėtoji} rateliai imdami kompletus,
gauna papiginta kaina. Krautuvė adara kas vakaras.

Ar

Jųs Prisiruošete
Kraustytis?

Jeigu jųs jau pasiskyrėte
mo ar

sau

biznio vietą, tai duokite

naują gyvenidabar

mums

orderį

s. v.

Siuoml apreišklu pagodotal visuomenei, jog čsu seniausias gydytojas
ant

Bridgeporto, praktikuojant

per 22

OFIMS-Rgmun 31 Ir 80. hilitditt

metus, perkėliau savo-ofisą ir gyveni-

(fifmina Mųi**.) X CICAM, UL

mu

ŠOKIŲ MOKYKLA
Pirmas

lietuvių šokių

mokytojas

Amerikoje

i

save

-locną

namą

po

Morgan St.

i\uo

a

iki

vai.

Pasitikėdamas, jog gerbiama publika

3149 S.

Adresas:

1113 So. Halsted St,

Chicago,

III.

[901

M. J DAMIJONAITIS
CHICA60, ILL.

West 33-rd Si.,

Morgan SU

Kert6 32-roii

Perkraustyti Jusų Telefoną
Męs reikalaujame irisdešimties dienų
šimams

budu yra telefonuoti

šaukite Official

F. P. Bradchulis
ittorney & Counselor

at Law

Lietuvis Advokatas

SO N. LiSiile St„
Slcck Eichanga Bldg.,

CMcago, III.
Rooms 1107-1114

TelephOM Franklln 117d

6yv. 3112 S. Halsted St., arti 31-ao.
T cl

Lirt

3159

prane-

apie kraustymą, atsibusiantį tarp Balan-

džio 15 d. ir Birželio 15 d.

Lengvu

Mano ofisas aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visua ligonius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.

Dr. G. M. Glaser

94 tos)

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

numeriu

ir tolUvus mano rems, esiu namie ant
Mokinu šokti va).- kiekvieno pareikalavimo dieną ir nakcį, two step.ir vi- tj. Esiu specialistas ligose vaikų, mosokius kitokius šo- terų ir vyrų ir užsendintose ligose.
kius. Lietuviu jau- Darau visokią operaciją.
nimas
kviečiamas Lituosi su pagarba
lankyties kas dieng
k Ir vakaralB.

3364 S. Halsted St.

Chicago, IKI.

Chicago,

TELEPHONE CANAL 1867

Visose dalyse Amerikos ir Kanados

1741 W. 471b Strut,

LIETUVIS GYDYTOJAS

0. Jonikiene
(Kampas

2334 S. Oakley Ave., kampas 23rd PI.,

ZienintelC mokykla, .kurioj kiekvienas sali išmoki Angliškų kalbų. labai trumpame laike, šios mocyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Mokiįame per laiškui, visose šalyse, už labai mažą atyginimu; teipjau klesose dienomis ir vakarais,
leisu nori išmokti greitai Anglu kalba, ateik ar
■ašyk platesnii] žinių.

Namų Statėjas.

2302 S. Leavitt St.

DR. A. YUŠKA

D13VZK 7215

Geriausia Akušerka

BANKA

Mokiname Angliškai

IjC *

Generalis

Tel.

Prof. Julius šilkauskas.
v

v

Kerte 32-roa flatvča.
Telefonas Yafds 687.

1

BAGDŽIUNO

STREET,

TeL Canal. 211S

MOKINAMA:
Ansiij urna

^

Kontraktorius ir

3149 S.

i

^

CHICAGO, ILLINOIS

DHNTISTA3

001 West 33rd atr.,

-r

Publishing Co.

1749 SO. HALS1ED S!

iš

2302 S. Leavitt St, Chicago

Dr.O.C.HEINE

Damijonaitis,

yf.

J. G. Mezlaiszkis

ir

50c.
75c.

na

T

Tel. Canal 5395

didesnį skaitliii,—dar

3252 SOUTH HALSTED

Pagal Pov. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia.
Knyga 3 dalyse: I dalyje
teina aprašymas įvairių gyvulių; LI dalyj—aprašymas visokių augalų;
III dalyj—apie akmenis ir žemę. Trumpai ir suprantamai išaiškina gamtos istoriją, aiškesniam supratimui telpa 126 paveikslėliai: žmonių, paukščių, gyvulių, žvėrių, žuvų, vabalų, žolių, augalų, akmenų ir t.t.
Gamtos istorija yra labai žingeidi ir kiekvienam žmogui reikalinga pažinti. Gamta -tai visi., gyvunu motir.a, todėl męs 1ą privalome geriausiai pažinti—studijuoti gamtos mokslus. Kas nepažįsta gamtos, jos įstatymu, tas nesitaiko prie gamtos, ir tokis neilgai gyvena, nyksta ir žuva.
Užtai reikia pažinti gamtę, jos gražuma ir paslaptis.
Knyga Gamtos
Istorija yra gražiai ir aiPkiai atspausta, 210 pusi. Popieros viršais. Kai-

ifi

-r

pusla-

v.*.-

GAMTOS ISTORIJA

JONO

Nedėliomis

centai.

kartu-j)r«i»Jsdami

vieną

namą negu pats

Bankinės valandos

korespondentams

Knygos didumas

piai.

3249-83 South Morgan Street
CHICAGO, ILL., U. S. A.

audimo

Visi lietuviai rašykitės prie
Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
$1000 ir prlegtam, mokėdami po 30 c. į
menesį, gaunate
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę
pašalpos ligoje.
Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
*
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr.
307 W. 30th St.,
New York City.

io-metinio jubilėjaus atgavimo spaudos rengėjams.

TANANEVICZ PUBLISHING CGMPANY

Ta pati drūtais
Norėdami gauti

S. L. A.

ir

REIKALAUKITE KATALOGO

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi-

Šeimynos padėjimas jei jisai nepri6uli prie

|

tariame

Praneškite saro adresu, o gausite
p.-.sižlnrėjimul viaiuj numeri veltui.

r.r.dos

ligonio

riškam

tautiš-

šitų naujų mūrinių namų, gausi gegalėtum pastatyti ir užčėdysi mažiausiai septynis šimtus doliarių ir. neturėsi rūpesčio nei klapato
su kontraktoriais.
Nusipirksi Tr kraustykis. Išlygos taip
kad
lengvos,
nėjusi kaip namą išmokėsi. Visos gatvės išcementuotos ir apmokėtos—nėra jokių mokesčių.
Visi, kurie
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 į:

resnį

Visi

'KATALIAmerikos Lietuviu Dienrašti:)
KAS" paduoda vėliausias Žinia* apie kar.j ir
visokias atsitikimus pasaulyje.
Visuomet pil-

name

prancūziškais

Pirkdamas

•5

Kožnam

Visi

Labai puikios sienose inbudavotos
zerkolais. Gazas ir elektriką visuose
kambariuose.
Visi kambariai dailiai išmalevoti, o seklyčios
(frontinės) puikiai išpopieruotos. Ant visu langu yra užtraukos ir firankom karčiukės, ir daugelis įvairių kitų Įtaisymų. Geriausiai yra viską matyti savo locnomis akimis, o persitikrinsit, kad šitie namai yra pastatyti, kad laikytų per amžius. o ne tik ant trumpo laiko.

šėpos

CHICAGO, ILL.

LIETUVIU DIENRAŠTIS-

pė-

domi vandeniniai boileriai.

10

■

tik 24 arba 25

miegojimo kambariai
(Bedrumai) yva dubeltavi, dideli ir ruimingi. Kogeriausios
maudynes ir sinkos. Naujausiom mados gazu ir pečium šil-

r'

«•

siaurų lotų, turinčių

yra 3 randos 00 4 ir 5 kambarius.

-*4«RSS
vi 4*rį'
1?/• v»: v

ant

tikrinimą—ko jokis kontraktorius neduoda.

CHICAGO, ILL

Publishing Company
A.

neišparduoti.

Šitie nariai yra pastatyti iš geriausių materijolų ir
geriausio darbo. Viskas yra gvarantuota—gausi ant rašto už-

STANDARD OIL COMPANY
(/-N

Siųskite

dar

Šitie namai yra pastatyti ant lotų, turinčių 28
pėdas pločio ir 125 pėdas ilgio. Namas nuo namo atsiskyręs 6
pėdom
ir puse, todėl turi užtikrinimu, kad niekas niekad
neužstatys
ir neatims šviesos ir oro, kas labai tankiai atsitinka su na-

OilCookstove

.•>

Reikalavimus

namus

gyvenimų, pakol

save

šią knygą.

gerai

dirbančius fabrikus.

savo

erderį.

Pa-

100—uždyką.

Jeigu jųs siunčiate rašytą pranešimą, tai būtinai paduoli'te telefono numerį senuoju savo antrašu, taipogi fliato, augšto
nauju antrašu.

ar

kambario numerį

Chicago Telcphone Company
Bell Tclephone Building
Commercial Department
Official ĮC'J

savo

I1J,

