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of March

kurių sunku supaisyti, kaip

is- ta 8.

L ž tai vokiški povandenilaukų. Jeigu niai laivai išdrįsta jau atplaukti
vieną dieną iš Berlino praneša j Airijos pakrantes. Pereitą ?ašiau- vnitę jie paskandino kelis anglišapie sumušimus talkininkų
o kus ir
neutrališkų kraštų laivus,
rinėj Prancūzijoj ir Belgijoj,
tai
o tame ir
vieną Amerikos laivą,
rusų Karpatų perėjimuose,
dėl
ko
neskai-J
ministeris
Brvan rengia
priešingos pusės raportų
ant ryto-j Vokietijai
kai!
žinoti,
smarkų protestą, tik
čius, galima
ar
vokiečių
ka-.-žin,
apie
protestai, neparemti
jaus bu- pranešta
vie- kareiviais,
daug gelbės. Bus tai
sumušimą kitose karės lauko
tose.
Svarbių vienok žinių vi^gi' jau ne pirmas Amerikos protespaslėpti negalima, pralaimėjusi pu-1 tas, kokių Vokietija nepaklausė.
sė nors vėliau, visgi turi pranešti j Prancūzijoj pagavo vėl porą voIr iš kiškų orlaivių, o kelis sunaikino.
apie savo nepasisekimus.
matyt, į Angliškos kolionijos vėl renka
tų prieštaraujančių žinių
kokio ir organizuoja
liuosnorių regikad Fr.anc.uz j joj, bent kaip
vokiečiams1
mentus ir greitai
jie bus pasiųsti
vietose, pradeda
se
laimi ar tai Francuzijon, ar prieš turnesisekti, bet už' tai jie
j
kus padėti rusams veržti KonLietuvoj, kur lenda vis giliau
kalstantinopolį. Kanada organizuostumdami rusus; Karpatų gi
nuose,
taipgi bardanelių jūrių ja \ėl 100.000 kareivių; išviso
neva ji
duoda Anglijai 200,000 savo
siaurumoj austrų ir turkų
ne taip dide~. kare'vių;
tiek jau netoli žada
laimėjimai pasirodo
o kaip koki A
ustralija.
Ii, kaip jie giriasi,
nėra-laineva laimėjimai istikro
Lietuvoj vokiečiams sekasi geriau. Įsiveržę vėl j Prusus
mėjimai.
rusy
Ant vakarinio karts laimo \o-j :biteliai tapo iš ten
išvyti, o vokiečiai bombardavo francuzų por- kiečiai įsiveržė giliau
Rusijon.
bet nedaugi
Paėmė jie Šiaulius;
tinj miestą Dunkirke,
miestą tą,
nuostoliu pridirbę, pasitraukė,! pasitraukdami, rusai
išdegino.
Atturbut ne i A liuoso noro.
Vokiečių
patrolės atsirado prie
bomlygindami u/ t&i, francuzai
Mintaujos ir Liepojaus, o torpetvirdiniai laiveliai pasirodė prie Fabarduoja tvirčiausią vokiečių
tovę prie l'raucuzijos rubežių— langos, o vienas
atplaukė j Rym.
tvirtovę M et/., atimtą 1871
gos uostą.
Matyt vokiečių norinuo franciui].
Sugriovė jie gele- ma paimti Liepojų ir
Rygą, ir
žinkelio stotj, bet visgi nežinia, apvaldyti
Mūšiai LieLatviją.
ar
prie tos tvirtovės jie ilgai tuvoj buvo ir prie
Kalvarijos, ir
užsilaikyti galės, nes, kaip ro- sulyg vokiečių raporto ten rusai
dosi, taip toli Vokietijos terito- tapo sunutšti,
sulyg pi Petrograrijoj) nedaug franeuzų nužengti do raporto: rusai ten sumušė vogalėjo. Sunkiu kanuolių bate-J kiečius. Bet kad čia dabar vėl
rijoms nurodinėjo vietas, kur šau- buvo mušis, tai aišku, kad
rusų
dyti, ties tvirtove lakstanti tran- pirmutinis pranešimas nesutik.;

tikro yra

ant karės

y

9

euziški orlaivinjnkai.
.Smarkiausi mūšiai buvo Belgijoj,, prie Ypres, kur vokiečiai buvo sutraukę daugiau kareiviu ii

rusai vėl

visus

ėmė

Renkasi vėl didesnės vokiečių
Dover.
Miišvj prir
pres vokiečiai turėjo milžiniš- pajiegos vakarinėj Lenkijoj. Rukus nuostolius, didesnius' net ne- sai manė, kad llindenburg rerigu mušyj prie Soissons; talkinin- gia.-i vėl pamėginti veržti Varkų nuostoliai buvo taipgi nemaži, šavą, o jis surengė įsiveržimą
bet daug mažesni, negu vokie- Latvijon, ko r«sų vadovas nesičiu.
'.Vokiečių nuostolius mušyj tikėjo," todėl paliko ten mažai
paduoda aut 40,000 kareiviu, nors karejvių ir vokiečiai menką ten

tvirtovę

jie pats juos apskaito ant 12,000. pasipriešinimą patiko. Tik daSulyg Prancūzijos korės mi- bar, taigi per vėla i, rusų vadovas
nisterijos raporto, Į šiaurius nuo ten siunčia skaitlingesnę kariuYpres vokiečiai stengėsi perlaužti

kairįjį franeuzų
užpuolimas tapo

sparną,
atmuštas

bet
su

Bet kol ji ateis j vietą,
kuri
kur-kas yra svarbesnė negu Kalvarija, prie kurios nuo kelių savaičių >u pertraukomis eina mukiai.
Vokiečiai stengiasi apvalmenę.

jų vokiečiai gali Rygį paimti,
pa-

žiba naujų trancir/ų revolveriMušiuose Aisne
nių kauuolių.

paupiuose, taipgi Champagne provincijoj vokiečiai vartojo nau- dyti vieną iš svarbiausiu Rusijos
jus, net uždraustus tarptautiškų geležinkelio linijų—liniją nuo Pesutarimu ginklus, liet iie nedaug trogrado Varšavon ir Yirbaliun.
Nuo piet-rytinio karės lauko,
jiems pagelbėjo, nes talkininkai
išmoko jau apsisaugoti nuo nau iš
Karpatų kalnų, prieštaraujanjų vokiečių išradimų. Prie Tra čios ateina žinios. Austrų raporC)-de-Mont vokiečiai mėtė į fran- tas kalba apie pasekmingus mūeuzus stiklines dūdeles chlorofor- šius
Lenkijoj (turbut Galicijoj,
mo pripildytas, bet jų garai už- nes
tikroj Lenkijoj austrų kariukenkė patiems vokiečiams, nes menės, turbut,
nėra). Karpatų
vėjus migdančius garus nešė j kalnuose, tarp Oravva ir Opor,
vokie'ių eiles. Prie La Pretre kaip užtikrina austrų raportas, jų
t'rancfizai atmušė kelis vokiečių kariumenė atmušė
rusų užpuoliužpuolimus. Prancūzai nei visą mus ir paėmė nelaisvėn 200 rusų.
dieną iš sunkių kanuolių bombar- Rusai gi užtikrina, jog Karpadavo vokiečių tvirtovę Metz ir tų kalnuose
gerai laikosi; bet ir
jai gana daug nuostolių pridirbo.
St. julien, nors vokiečiai mėgina užginčyti, yra traneuzų rankose ir traneuzai, stumdami vokici us, perkėlė savo pozicijas pu
sę kilometro toliau į rytus. Vosges

kalnuose traneuzai rods

to-

jų

[jie

pirmutinis pasigyrimas, buk
apvaldė perėjimus ir turi at-

virą kelią Vengrijon, pasirodė
taipjau neteisingas, kaip ir austrų pasigyrimas apie išvijimą rusų A

Karpatų kalnų. Rusai Ven-

grijon neįsiveržė, bet ir austrai
jų iš Karpatų perėjimų neišvijo.

liau į vokiečių teritoriją nenužengė, bet ir vokiečiams nepasisekė Ten viskas pasilieka be svarbes-

juos

iš

savo

teritorijos išvyti.

nių permainų.

Paskalai apie didelį muši ŠiauAustrai gyrėsi, o jų pasigyririnėse jūrėse angliško laivyno su
mus
tuoj atkartojo Berlino ravokišku nepatvirtinti; mažesni
portas, buk jie ne tik išvijo ruvienok susirėmimai
povandeninių sus iš Bukovinos, bet įsiveržė

laivų su angliškais torpediniais Rusijon,
Be«$arabijon. Pasirodė
laivais ir torpedų gaudytojais buvienok, kad austrų Bessarabijoj

_
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No. 1!)
šių prie Ypres, Belgijoj. Laikei Paryžius. Nuo
balandžio 22 d.
jis vadovavo brigada i i-os iki gegužio 1 d., t.
y. vienos sadivizijos, ketvirtosios talkininkų vaitės bėgyje, aštuoni
povandeniarmijos.
niai vokiški laivai
mūšio

|

kinti

tapo sunai-

Anglijos kanale.

Prieš

Rymas.

sa-

Privatiškos žinios iš vaitę laiko Anglija
pertraukė
ištikimų šaltinių tvirtina, kad Ita- plaukiojimą laivu tarp
Anglijos
lija padarė sutartį su talkininkais ir Hollandijos. Tuomet nežinota
talkininkų pne Dar- vokiečių rankose. Kaimai apieParliainentas aiškiai mato, kad sekančiomis
tikslo, kam tai padaryta. Dabar
išlygomis:
danelių, apie užmušimą ir nelais- linkėse Šiaulių nukentėjo nedaug, dabar yra geriausia proga nusikad anglai užstatė kapasirodo,
nestos
1)
karėn
Italija
vėn paėmimą daugybės talkinin- bet pats Šiaulių miestas yra bepatol,
kratyti nuo napkenčiamo turko pakol talkininkai vienu
nalą
minomis
ir j siu minų
nesykiu
ku.
tinklą
ir visai jį išmesti iš Europos,
Sulyg turkų raporto, ypač veik visai sunaikintas."
net 8 vokiški
pasigavo
ir
užpuls
iš
Vokietijos
nesiAustrijos
franeuzams prie Rardanelių
povande1>et parliainentas pats nieko pavisų pusių—vakaruose ir rytuo- niniai laivai.
seka. Mat franeuzai buvo įsoPetrogradas. Gegužio 3 d. iš- daryt negali, nes, sulyg Grekijos se.
«
dinę Azijos Dardanelių pusėj že- leista oficialis pranešimas, kuria- konstitucijos, karę apskelbti teTalkininkai
Sofija,
2)
"a
su
Itata
o
Čia
mės kariumenę,
padarys
Bulgarijoj.
ateina
paskui
me sakoma, kad i vakarus nuo gali tik pats karalius.
lija formaiišką sutartį, kurioj bus žinios, kad pasekmingas išsodiriunvenė vėl tapo ant laivų per- N'emuno (t. y. Suvalkijoj) geaiškiai paženklinta, kokius plotus nimas talkininkų kariumenės
kelta. Turkai sako, kad jie tu- gužio 2 d. buvo mušis, sukonNew Yorkas. Amerikoniškoji
prie
rėjo tai padaryti, nes tapo bai- centruotas ant šešupes (apie Kal- komisija, kuri rūpinasi gelbėjimu Italija gaus už suteiktą talkinin- Dardanelių privertė turkus siųsti
kams pagelbą.
didelį skaitlių kariumenė<- iš Adsiai sumušti, franeuzai gi
variją, S11 valkų gub.).,
Belgijos gyventojų nuo karės nuPo
rianoplio ir Demotika į Markarės
ištiki3)
turi
ir
buti
visgi
Italija
rina,
jų raportas
Rusų kariškoji valdžia išreiškė kentėjusiu, praneša, kad iki ba-

uzt|*

landžio 3 d. iš Amerikos per jos prileista prie talkininkų trigubo
entente ir atsiskirs nuo susivie/x
ka<
)1C
turkų,
pasigarsinusių
mas Šiaulių
vie- rankas išsiųsta Belgijon maisto,
su
uzsinemanė
visai
Vokietija ir Austrija.
pastoviai
joj
natiniu tikslu perkirst Susinėsimą drabužių ir 1.1, už abelną sumą nijimo
daiktai
laikyti; ten išsodino savo karm- geležinkeliu tarp
Liepojaus ir $94,174,518. Išsiųstieji
Londonas.
ino vien todėl, kad atitraukti Kauno.
Praeitą pėtnyeią
Susinėsimas pu Liepo- svėrė 668,082 tonų (tonas yra lyanksti iš ryto vokiški orlaiviai
dalį turku kariumenę* nuo pu»- jum nėra dar visai pertrauktas, gus 2,000 svarų).
vėl atsilankė A
salio Gallipoli ir tokiu budi. pa- nes nuo jūrių
įklijos rytiniame
Liepojus yra apdėti anglams tą pussalĮ ap%aiNuostoliai
Iš
Londonas.
ateipakraštyje.
padaryti
Norvegijos
saugojamas rusų Haltiko laivynu.
yri. Kadangi tas tikslas tapo Kariškoji rusų valdžia atvirai sa- na žinios, buk vokiškas laivynas, nuo bombų namams yra 'dideli.
Didžiausis miestas, nukentėjusis
atsiektas, anglai paėmė Ga hpol.. ko, kad
įsiveržusieji Kauno gu- susidedantis iš apie 68 laivų, panuo vokiškų orlaivių
Ui nebuvo reikalo ilgiau laikyti bernijon vokiečiai turės pusėtinų sirodė Šiaurės jūrėse.
bombų, yra'
miestas Ips\vich, turintis aj5ie
Azijoj franeuzt) žemės
kuomet
turės
atsunkenybių,
jie
„v, todėl ji tapo atgal perkelta gal savo kraštan iš tų vietų
Jis yra apie
Ansona, Italijoj. Čia atėjo ži- 70,000 gyventojų.
nuo sausžemio ant laivą, o juos trauktis.
nios, kad j Austrijos karišką uos- 36 angl. myliose j šiaur-ryčius
nuo Londono.
Orlaivis pasirodė
pergabenta Europinėn Dardane i
Gegužio 1 d. Juodųjų jūrių ru- ta Pola, prie Adriatiko jūrių, atėten tuojaus
esantiems
ten
angpo pusiaunakčio ir
pusėn padėti'
siškas laivynas smarkiai bom- jo keletas vokiškų povandeninių
numetė miestan 5 bombas, nuo
lams. Sujungtos anglų ir francu bardavo Bosforo fortus ir
padarė laivų, kuriuos pervežta dalimis
tr.rto.es
karinmenės
apvaldė
kurių
užsidegė tris namai ant
i,
fortuose dideles expliozijas. For- geležinkeliais ir uoste Pola sudėBrochshall
tortus Europinėj pusėj ir nu»
gatvės. Po to orlaitas Elnias buvo uždegtas.
Nors ta krūvon.
vis atlankė dar miestelius \YhitmS turkų kariumenę ik. Ma'd s,
turkų baterijos smarkiai atsakur ji mėgina atsiremti, rurka.
Pranešama, ton, Burv St. Edmunds ir FelixVerona, Italijoj.
kinėjo rusų bombardavimui, bet
netoli nuo Hanvich.. Nutraukiasi Trakijon; lanjnai g tas buvo be
pasekmių. Rusų lai- kad privatiškas judėjimas ant sto\ve,
mestos
bombos keliose vietom
bombarduoja tvirtoves fortu.
vynas nuskandino turkišką gar- Austrijos geležinkelių parubežyj
kitam.
vieną
pagimdė
gaisrus, kurie vienok
po
beveik
su
visiškai
griauja
Italija tapo
laivj, prikrautą angliju i s ir da'kariu
greitai
skaitlingą
tapo
ir
vartorengia
sustabdyti.
kitus du dideliu laivu.
Rusija
sulaikytas
geležinkeliai
menę Odessoj, kuri bus Konstanjami kariumenės reikalams. Ditinopoliu pasiųsta, o dabar nuo Londonas. Antrasis aficieras delis skaitlius kariumenės, sako- Rymas. Prancūzų ir Belgijos
šiauriu rusiški kariški laivai bom- amerikoniško laivo Gitlflight, ku- ma, traukia prie Italijos rube- kardinolai, archivyskupai ir vyskupai kreipėsi prie popiežiaus
barduoja Bosforo siaurumos tvir- ris tapo nuskandintas vokiečiu žiaus.
Benedikto XV. prašydami, kad
Išleisti ta kariu- torpeda Šiaurės jūrėse, praneša,
tovės fortus.
menę Odcsson atkeliavo 11 Ku kad vokiškas povandeninis laivas
Petrogradac.
Rusų generalio Vatikanas pasiliautų laikęsis neumesnis

negu

nuo

senai

melais

nuomone,

kad

jūrių pakraščius.

muro

vokiečių įsiverži-

apielinkėnj

sijos caras.
Apie prisidėjimą talkininkų pusu teisybe.
tėj Italijos, arba Rumanijos ir
Vokiečiai Lenkijoj jų apimtuo- Grekijos iki šiol vis nieko nese kraštuose nuo
gyventojų pa- girdėt. Nors jų kariuroenes su-

rugius, k\ieči'i s ir
norėjo, .sumušę talkininkus, trauk-Į
o
miežius,
gyventojams pnliko
ti prie P rancūzijos porto Calais,j
tik po 55 svarus, ko turi užtekti
nuo kurio Anglija yra arčiausia)
iki pjutei, o atimtus
Vokietijon
ir is sunkių kanuolių galima Ang-j
išgabeno.
li ją pasiekti ir subombarduoti
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Ant kart"-; laukų didelių per- vo. Paskandinta du vokiški pomaina nėra, nors ir oficiališki ka- vandeniniai laivai, o išviso tovokišku laivų pereitą savaitę
rv vedančiu rautų raportai prieš- kių
sumušimą
iš
arba tinklais pagaužinias,
paskandinta
paduoda

taraujančias

application. Addresa
OLSZEVVSKl, Pub.

yd, 1879,

įsiveržė žinkelj nuo Rygos ir Mintaujos;! ris pastotu labai populiarišku vyto geležinkelio vokiečiai dar ne- ru
visoj Grekijoj. Jie mėgino
Ant mūšio lauko I urkijoj .iki pasiekt'.
sumažinti, arba ir visai panaikinšiol nieko tikrai svarbaus neat''Yokieiių užpouliniaslbuvo taip ti Venizeloso įtekinę Grekijos
sitiko, jeigu'atmesti neištikimus greitas, kad rusu traukinis, ve- reikaluose ir to jie pagalios paturki] pasigyrimus, paantrintus ir žantis dovanas rusų kareiviams, siekė, kuomet Venizelos buvo priBerlino raportuose, apie netike- inėjo j Šiaulius, visai nežinoda- verstas
rezignuoti nuo savo viem* turkų laimėjimus ir visišką mas apie tai, kad Šiaulteii jau yra tos.
o
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nedavė jokio persergėjimo ir < rdavė laiko jūreiviams išsigelbėti
nuo laivo, bet paleido
torpedą į
Amerikos laivą, nežiūrint to, kad
laivas buvo po Suvienytų Valstimobilizuotos, bet karėn nesikiša. jų neutrališka vėliava.
Amerikos valdžia, sakoma, jau
Derybos dar vedasi toliau. Dabar mobilizuoja savo kariumenę davė paliepimą savo ambasadoir Šveicarija, nes. bijosi, kad, ki- riui Berline ištirti, kodėl vokielus karei Austrijos r,u Italija, čiai
taip pasielgė, laužydami
Vokietija nemėgintų taip sulau- tarptautiškas teises.

žyti Šveicarijos ncutraliskumą,
kaip tai padarė Belgijoj ir ne- Washingtonas. Suvienytų Valmėgintų savo kariumenę per Svei- stijų prezidentas \Yilsonas ypaj tiškai kreipėsi prie Rusijos caro,
cariją pasiųsti Italijon.
kad rusų valdžia leistų ameriko-

•.
■

T-h»

Jula, Užkaukazyj.

Žinios, atėArmėnijos,
praneša, kad naujos skerdynės
krikščionių prasidėjo visoj projusios

iš

turkiškos

vincijoj Vau.
Skerdynes daro
pusiavdaukiniai kurdai-mahometonai ir turkiški kareiviai.

Berlinas. Gegužio 1 d. vokiečių štabas paskelbė sekantį ofi-

ciali

pranešimą:

"Mušis netoli

Šiaulių (Kauno

gub.) pasibaigė mūsų laimėjimu.

Rusai,

po

sunkių nuostolių, įgy-

tų mūšyje, pasitraukė atgal

degdami Šiaulius.
linkui

Mintaujos

pa-

Jie pasitraukė
miesto,

kuris

\ia

gubernijinis miestas Kurlanc1 ijos (Kuršės)
gubernijos. Męs
juos ve;?me ir paėmėm 1,000 rusų belaisvėn, užgriebėm 10 kulkasvaidžių ir didelį skaitlių bagažaus ir amunicijos.
"Suvalkų gubernijoj rusų atakai prie Kalvarijos ir j
piet-vakarius nuo Kalvarijos tapo atmušti. Rusai i pietvakarius nuo
Augustavo netikėtai užpuolė nakčia vokiečių priešakinj
pulką Ir
padarė jam daug nuostolių."

trališkumo, kaip tai jis daro iki
Jie nurodinėja popiežiui,
negali suprasti, kaip ga- Londonas.
Gegužio 2 d. išlima neutrališkai užsilaikyti galleistame oficiališkame vokiečių
vai bažnyčios, kuri yra pastatyta
pranešime sakoma, kad vokiečiai,
ant teisingumo
principų, kuomet paėmę Šiaulių
miestą, pasuko linRaseinių paviete ir užėmė net tie principai yra laužomi.
kui Mintaujos, kur ir rusų kapačius Raseinius. 1 rytus nuo
Tarp augštų bažnyčios valdi- riumenė, sumušta ties Šiauliais,
kurie
su
ninku,
tokiu
atsinuo
Raseinių plaukia
Šiaurių ji
Vokiečiai tvirtina,
pasitraukė.
šaukimu
kreipęsi
prie popiežiau-:, kad rusai
pietus upė Dubisa, Įpuolanti į
bėga atgal.
betvarkėj
šita pažymėta vardai kardinolo MerNemuną ties Seredžium.
šita: pranešimas butų teiJeigu
upė yra atsigynimo linija, jeigu cier, antvv.-kupio iš Malinęs ir singas.
tai/vokiečiai gresia pusėvokiečiai mėgintų didesnėmis jie- kardinolo Amette, antvyskupio iš
tinu pavojum Rygai ir
Liepojui
gomis veržtis Kauno gubernijon Paryžiaus.
ir jeigu vokiečiai eina su didesgiliau. Rusų pranešime apie šitą
nėmis jiegomis, tai jie gali priLondonas.
Vokiečiai pradėjo dirbti rusams
įsiveržimą štai ką sakoma:
pusėtinos bėdos.
"1 šiaurius nuo Nemuno vokie- naują Įsiveržimą Lietuvon, šiuom Rusiški
pranešimai vienok nečių priešakiniai pulkai perėjo Ra- kartu nuo Tilžės Į Kauno guberapreiškia jokios baimės iš šitos
seinius ir vakai (t. y. seredoj) niją. Koks yra vokiečių tikslas,
priežasties ir praneša, kad Šiauprisiartino prie Dubisos upės li- kol-kas negalima tikrai žinoti. lių apskriti
pasiekė tik atskiri voBalandžio 2() d. telegramai pranenijos."
kiečių pulkai.
štabo ofisas balandžio 29 d. pagarsino žinią, kuri parodo, kad
vokiečiai pradėjo but labai veiklus Kauno gubernijoj, j šiaurius
nuo
Nemuno upės.
Sulyg šios
žinios, vokiečiai giliai įsiveržė

šiolei.
kad jie

niškiems agentams suteikti drapanų, maisto ir 1.1, austrų belaisviams, kurie yra išsiųsti ir laikomi Siberijoj. Austrijos valdžia
Berlinas. Berliniško laikraščio per savo ambasadorių Dr. Dumšė. kad vokiečių priešakinės sarPranešime dar sakoma:
Lokal Anzeiger korespondentas ba kreipėsi tuom tikslu prie preo-o
sekančiai aprašinėja apie įsiver- zidento \Yilsono, prašydama jo
"Ant viso fronto (t. y. ruo r3) bos užėmė pavietavą Raseinių
Kiek galima iš oficiališkti pražimą vokiečiu Kauno guberni- tarpininkavimo. Siberijoj laiko- Nemuno net iki Karpatų) laike miestą ir prisiartino prio Dubinešimų
spręst, sitas vokiečiu įsiBalandžio 30 d. voma iki karės pabaigai keli šim- pereitų kelių dienų artilerijos ug- sos upės.
jon:
veržimas
yra atkreiptas priešais
"Vokiečiai surinko savo kariu- tai tūkstančių austrų belaisvių nis pasidarė stipresnė ir susirė- kiški telegramai pranešė, kad nuo
u.
j tai nurodo dvi aplinLiepoj
menę Kauno gubernijos parube- kaip kareivių, taip ir gyventojų mimai tarp priešakinių sargybų Raseinių vokiečiai nukrypo linkui
rusu
oficiakybės:
pirmiausiai,
Šiaulių ir kad mušis eina aplink
žyj taip nepatėmytinai, kad rusai iš Galicijos, kuriuos ntlžiurėta tankesni.
liškatlie
kad
sakoma,
pranešime
buvo užklupti visai netikėtai ir šnipystėje.
"Į vakarus nuo Nemuno (t. y. Šiaulius. Manoma, kad šitas jsa- vokiečiu
netoli
patroliai
pasirodė
Suvalkų gubernijoj) ir j šiau- veržiinas Kauno gubernijon _\ ra
turėjo skubiai trauktis atgal prieš
Atėnai, Grekijoj. Grekijoj nuo- rius nuo Narevo
Liepojaus, kas reiškia, kad vodidesnes
(t. y. Lomžos padarytas su tikslu plėšimo Padaug
vokiečių jiegas. monė yra pasidalinusi.
kiečiai traukia linkui Liepojaus
VeniRusai pasitraukė taip greitai, kad
gubernijoj) pereitą utarninką ir baltijos gubernijose, nes Kauno
zelos, buvusis Grekijos premiepajuriu nuo Palangos miestelio j
seredą vokiečiai padarė įvairiose i. Kuršės gubernijos yra turtinį dvi dieni vokiečiai buvo jau
šiaurius; antras ženklas, kad voras, kuris taip puikiai vedė Greatskirose vietose atakus ant mū- gos javais ir kitokios rūšies
ipi« 90 verstų j rytus nuo Vokiekiečiai nori paimt Liepoju, yra
reikalus
laike
kijos
paskutinių
sų pozicijų, bet nei vienas iš šių maistu, kurio vokiečiams dabar
tijos rubežiaus.
tame. kad vokiečiai, perkirtę Metos
dviejų balkaniškų karių, yra
trūksta.
"Vokiškieji pėstininkai padarė nuomonės, kad Grekija privalo atakų neturėjo svarbių pasekmių." taip
ną
Liepojaus geležinkeli ties
nepaprastai didelius maršus, pe- išnaudoti šitą progą ir stoti talMaumus užsuko liukui .MintauBerlinas.
Vokiečių oficialis Londonas.
reidami po apie 75 verstus bėAnglijos laivyno j°s- Jų p'iauas todėl aiškus:
kininkų pusėj, kad galutinai sujie
išleistas
balandžio 29 valdžia praneša, kad turkiška?
gyje 36 valandų, po to be jokio mušus turkus, amžinus grekų pranešimas,
norės pasiekti arba .Mintaują, armiestas
sekančiai:
ant
Maidos,
flallipoli, prie ba bile kurią vietą
pasilsėjimo pradėjo mušį su ru- priešus. Tos pačios nuomonės dieną, praneša
tarp Mintaunuo Kalvarijos (Su- Dardanelių, stovi
"Į
pietus
sais ir mušėsi per 8 valandas.
liepsnose.
jos ir Mažeikiu, kad perkirsti geyra ir didesnė dalis Grekijos
Išleistas oficialis anglu pranevalkų gub.) vokiečių kariumenė
Kuomet vokiečiai iš Raseinių paležinkeli, bėganti iš Rygos per
gyventojų, pas kuriuos dar neuž- užėmė
ir
šimas
kaimą
Kalvių
aukštušuko j Šiaulius, tai tuomi jie paapie dalykų stovį Darda- Mintaują ir Mažeikius Į
l.iepogeso senoji neapykanta prie jų mas
j pietus ten netoli Dachovo." neliuose smulkiai aprašinėja, kaip
statė pavojun rusų sparną, kuris
Tuomet Liepojus butu piltautos skriaudikų turkų.
jų.
(Kalvių kaimas yra trijuose talkininkų laivynai išsodino ka- nai atkirstas ir vokiečiams su
traukėsi nuo Šiaulių ir rėmėsi ant
Vienok su tokia Venizelos'o ir verstuose
j piet-vakarius nuo pa- riumenę iš abiejų pusių DardaRakievo ežere.
Rusai, bijodapagelba savo laivu butu \i>ai
jo šalininkų nuomone nesutinka vietavo miesto Kalvarijos. Pa- clių siaurumos.
miesi, kad vokiečiai neužeitų
lengva
paimti Liepojų. Ar tas
pats karalius Konstantinas. Ka- staraisiais laikais ėjo nuolatiniai
Pasirodo, kad talkininkai po jiems pasiseks, pamatysime laike
jiems iš šono, buvo priversti pa- ralius
yra vedęs Vokietijos kai- mūšiai išilgai pliantą nuo Susitraukti atgal.
Hedanga viso laivyno kanuolių kelių sekančių dienų.
zerio seserį. Kaizerio sesuo, suir toliaus į įsodino savo
valkų
į
Kalvariją
"Rusai ties Šiauliais mėgino
kariuinenę net
Rusiški vakarykščiai telegrauu i
prantama, stovi už Vokietiją ir šiaurius, tarp Kalvarijos ir Liud- -ciose vietose vienu
laiku.
Pa- tuo m tarpu pranešė, kad
apginti Šiaulius ir svarbų geležin- to
rusų kaji neslepia. Atvirai sakoma, vinavo, kur rusai permetė vokie- vakarėj balandžio
25 d. turkų riumenė (matomai iš. Kauno tvirkeli, kuris eina iš Liepojaus j
išvažiuotai
jog ji
Berlinan, jeigu čius atgal per Šešupės upe. Kal- cariumenė labai narsiai
Dinaburgą ir iš Liepojaus j Kau- Grekija stotų
tovės) jau pasiekė upės Dubitalkininkų
pusėn vių kaimas yra tarp Šešupės ir ■atakavo
išlipusią talkininkų ka-; sos apielinkėse Seredžiaus ir praną bei Vilnių, bet tas jiems ne- ir
ant
užpultų
turkų.
plianto ir vokiečiai, matom ii, šioj "iumene ir tik po
pasisekė ir po to rusai pasitraukė
nepapru -tai dėjo mušti vokiečius kampe tarp
to, ir karaliausi artimie- /ietoj perėjo vėl ant
Apart
dešiniojo i ••markaus mūšio, kuriame daly- Nemuno ir Dubisos Kauno
18 verstų j šiaurius. Vokiečiai
j
guji patarėjai yra priešingi karei,— kranto upės Šešupės).
favo ir laivų kanuolės. talkininTas nurodo, kad rutuojaus pradėjo a r d}'t geležinke- ne dęl to, kad
bernijoj.
tame
jie matytų
kai drūčiai įsitaisė ant
lius, atkirsdami Liepojų nuo Vilpusiau- sai bene mėgins eiti nuo Kauno
bet todėl, kad
Grekijai
skriaudą,
Londonas.
Anglų
užimdami keletą kaimų ir linkui
generolas
;alio,
niaus ir palikdami jam tik geleTaurasrės ir Klaipėdos,
jie intriguoja prieš Venizelos, ku- Hasler tapo užmuštas laike muturkiškų pozicijų.
1 kad atkirsti įsiveržusiems vo'cic-

Iš Kares Lauko.

pen-Į

užkontr-j

čiam's kelią atgal ir

pagauti juos puses neduodančiam kyšio kar-l
ais reikia labai ilgai laukti ir'
kilpou.
Ką vokiečiai t na no atriekti ši-! celis kartus kelneriu perdėtiniu
ttiom savo įsiveržimu Kauno gukųstis, koi sulaukia pareikalau
bernijon—sunku pasakyt; kariš- tų valgių ar gėrimų.

Choras sudainavo keletą gražių prezidentus. Kokia iš to nauda—
tai: Kudirkos "Ant kiekvien* supranta.
Kalno Karklai Siūbavo," Margalio
Paskutiniu pirmininku buvo so-

dainų, kaip

"Eikim, sesės į darželį." Pasi- cialistų šalininkas. Buvo manyta,
baigus dainavimui, buvo monOlio- kad jam pasiseks atvesti kokion
Po nors tvarkon sąryšį, kurisai, vaizgų, dialiogų ir dekliamacijų.
tam kalbėjo
p. K. Krušinskas iš džiai tariant, buvo pradėjęs jau viNe\v York, kuris rimtoje prakalbo- sai atsirišti. \ iltis, kad šiam
pirje pakėlė daug svarbių klausimų. mininkui pasiseks padaryti ramybę
Programas ir prakalbos, abelnai, tarp atstovu, neišsipildė.
gerai pavyko. Žmonių buvo ne- Taip gražus ir pavyzdingas, vieperdaugiausia.
Buvęs. nybėje pradėtas darbas nuėjo vė-

ku žvilgsniu šis įsiveržimas vargiai gali vokiečiams suteikti bent
PROFESORIŲ VAIDAI.
kokią naudą, nes ši» s karės liki
Ho\vardo
Cambvidge, Mass.
išrištas ne ant Lietu universitete studentas už vokiemas bus
vos
laukų, bet Karpatuose ir čiams neprielankias eiles gavo
Lenkijoj, kur yra pat svarbiau- lovana. Tas baisiai supykino
si s centras.
Reik todėl manyt ciesoriaus
\\ ilhelmo
mainais
šis
kad
.įsiveržima- padaryta- Amerikon atsiųstą vokietį, profegreičiausiai vien plėšimo tikslu. sorių Kuno Myer'ą. Tas tuoj
parašė smarkų protestą HarParyžius. Francu/ai prie savo vardo universiteto prezidentui
fronto ties Pont-a-Mousson pa- La\vrence A. Lo\vell ir apreiškė,
statė milžiniškas kanuoles, iš ku- jog
Harvardo universitete neriu

pradėjo

bombarduoti

piet-ry- skaitys

dėl

to

lekcijų.

jais.

Rengiasi prie parodos.

Tuom

nenugązdino universiteto
Bombardavimas prasidėjo prezidento. Jis viešai pagarsino

vakar ir tesėsi

šiądien.
Sulyg gautų žinių, traneuzų ugnis padarė pusėtinų nuostolių
fortams, kazr.rmėms
keliui.

ir

savo

riui.

Dabar beno nariai mokinasi vaikščioti, idant
dalyvavus
parodoje, taisosi unuormus. Visi
sujudę it bitės avilyje.
Praeitais 1914 m. darė parodą
D. K. Vytauto draugija, kurioje

atsakymą vokiečiui profesokuriam parodė nepamatingu-

stip-

rikos, žinoma geresniuose, univerriausių vokiškų tvirtovių. Pran- sitetuose viešpatauja laisvė žocūzų mieriu yra perkirsti geležin- džio ir nuomonių, nes tik tokiu
keli nuo Metzo į Mihiel ir tokiu budu išsidirba pastovios nuomobudu j riversti vokiečius pasit- nės: palinkėjo jis dar, kad ir Votraukti atgal nuo St. Mihiel.
kietijos universitetai persiimtų toKad pasiekti Metzo fortus, k-omis jau pažiūromis, o kada
franeuzai turėjo pavartoti milži- tas ir ten įvyks, nereiks kelti neniškas kanuoles, kurios neša bent pamatuotų protestų.
kelioliką verstų. Paskutinėse žiniose pranešama, kad franeuzai
VĖL LAUKIA TVANO.
dabar pasidirbo sau kanuoles dar
Fort Worth, Texas.
Cia vėl
didesres už garsias Krupp'o ka- laukia tvano.
ir
Upės
upeliai
nuoles.
užtvino ir
kur

kaip

išsiliejo

tavorinj laivą Gulfligtit. Sako-j limą.
tna, kad laivo kapitonas ir kelePrie Tusia, Okla.,
tas jūreivių nuskendo sykiu su
Arkansas pakilo iki
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dalyvavo
H

BESIRENGIANT PRIE DIDELĖS PARODOS.
Netoli New Yorko žada atsibūti peržiūrėjimas viso

Su v. Valstijų laivyno.
mūšio laivą Florida,
rikos

admirolą

Paveikslėlis parodo milžinišką
New Yorkan ir Ame-

atplaukusį

Fletcher.

i Mmiral FLCTCHER.7
PASKENDO GARLAIVIS.
San Diego, Cal.
Laike pa-

IS DARBO LAUKO.

ir

lietuviai

delegatės,

sa-Į

visi,

IS AMERIKOS.

tur-j

LIETUVIAI AMERIKOJ.

Hollandijos]

dramos

vaizdetj

"Katriutė."

Veikalas yra paimtas iš liaudies
gyvenimo. Jisai buvo gerai suvaidintas ir publikai patiko. Režisie-

rium buvo p. J. Klimavičius. Vaidinimui pasibaigus, Teatr. Dr-jos
muzikantai. choras gražiai padainavo keletą

City, Conn., kiek patirta, dainelių.
Šv. Kazimiero Dr-ja buvo payra gan susipratusio lietuvių jaunimo.
skyrusi tris dovanas už geriausią
V. D. P. Dalyvavęs Klarnetistas. sudainavimą iš publikos tarpo.
Pirmą dovaną laimėjo p. K. BagDarbai. Darbai pas mus sulygi- donas su savo 6 draugais. Antronamai eina neblogiausiai. Kai-ku- ji, dovana teko p-lėms J. Maraziutei
rie dar gauna dirbti net ir viršlaikį ir J. Kareckiutei. Trečią dovaną
(overtime). Žmonės čia girtuok- laimėjo pp. S. Daunoras ir Čepurliauja. Per tai ir laikraščių skai- na. Vakaras, kaip ir paprastai,
J.
Kartais baigėsi šokiais.
tymas nelabai didelis.
jei agentas ineina į karčiamą paIŠ BINGHAMTON, N: Y.
siūlyti žmonėms laikraščių, tai jei
PraHplbos. Aukos. Nesenai čia
saliunininkas paagituoja, tai perka
arba užsirašo, bet dauguma vietos šv. Juozapo d r-j a buvo paruošusi
saliunininkų lietuvių, kaip pasiro- prakalbas. Kalbėtojum buvo kun.
Prakalbas trukdo sodo, geriau myli laikraštuką "Sa- Slavynas.
cialistai,
keldami
Prie
švareskę."
triukšmą.
tokių aplinkybių
Rinkta aukų nukentėjusiems nuo
niems ir rimtesniems laikraščiams
karės Lietuvoje.
sunku prasiplatinti tarp žmonių.
Surinkta išviso
apie SI5. Aukos randasi pas Juozapą Klikuną.
P. Gtndrenas.
Iš lietuvių judėjimo. Dar kuomet 1913 m. Amerikoje lankėsi
IŠ BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Mokslo ir Dailės Drau- Koncertas. Bahndiio sutrauka.
gijų atstovai, pas mus čia lietu- Balandžio 25 d. "Tautiškame Navių draugijos susidėjo krūvon. me" TMD. 3 kuopa turėjo surenPrie šių draugijų sąryšio prigulėjo gusi koncertą su šokiais. Pradėvisos didžios draugijos, kaip kle- jus programą, pirmučiausia
p. J. O.
rikališkos, taip tautiškos. Lietu- Sirvydas aiškino TMD. mierius ir
viai katalikai ir liuteronai veikė josios nuopelnus
musų visuomekrūvoje, nes ir liuteronai priklausė nei. Kalbėtojas turėjo su savim
prie minėtųjų draugijų sąryšio. Ir po vieną egzempliarj visu TMD.
visos draugijos .veikė išvien. Tau- išleistų rastų ir, kiekvieną' imdatos Namams kiekviena aukavo pa- mas iš eilės, aiškino tos
knygos
naudingumą, kas ją parašė, ir kagal savo išgalės.
Tolesniai ėjo dekIš visų lietuvių buvo išsiskyrę da išleista.
vien socialistai.
Nors kviečiami liamacijos ir muzikos numeriai.
prisidėti prie bendro veikimo Lie- Šiuomi sykiu TMD. kuopa, ar tai
iš nerūpestingumo, ar tai dėlei
tuvos labui, jie neprisidėjo.
Tanečiaus pradėtasai darbas savo keliu galėjimo, davė programą labai
biedną. Į solistus surinkta vis mabuvo varomas ir bc j'jų.
Laikas bėgo. Drauge su t; om ži vaikai-pianistai, kurie skambi-,
| no
be mažiausio
supratimo apie išpersimainė ir socialistų atsineši-j
>ias j esantj draugijų sąryšį. Jie pildomąjį dalyką. Pažymėta yra
matomai nutarė prisidėti ir pri- dar tas, kad nei vienas iš skamsiuntė net keturis atstovus nuo bintojų, kurių buvo apie pennesilaikė jokio ritmo. Užbaivienos savos kuopos.
Užbėgda- kis,
už akių visokiems užmeti-. goje "Kanklių" choras, .vadovaumas
K. Diržiui, sudainavo kelematus, turiu pasakyti, kad forma- j jant p.
liškai tie ketur atstovai buvo pri-i tą dainų. Publikos bu\o vidutinis
siųsti nuo dviejų draugijų: kuopos skaitlius.
Siuom tarpu Brooklvne
ir choro. Bet de facto tenai buvo
rengti
vieni ir tie patįs žmonės, ir bent kokį nors vakarą yra nedrąsu, uos
vietos lietuviai neskirdavo kuopos musų lietuviai šiame mieste jau ilnuo choro.
Visos kitos draugijos, gokas laikas kaip nedirba, tad ir
rengiami vakarai duoda deficitą.
nors kai-kurios irgi
po du skyrių
turėjo, siųsdavo tiktai po du atsto- Brooklyno lietuviams balandžio

12.. vokiečių, 3 austrės,
9 vengrės, 5 belgijonės, 12 švevanduo upėj
skutiniu, siautusių Pacifiko padžių, 15 norvegių, 2 anglės ir po
9 pėdu aug- krantėse
vėtrų, paskendo pirma
D. C. Vasario vieną iš Chili, Italijos ir Kanalaivu. Šitos žinios sukėlė didelji
Washington,
ščiau paprasto paviršiaus, bet
jau drūčiai pagadytas garlaivis ir kovo mėnesiuose į darbo biu- dos; rusės ir francuzės kongrese
triukšmą tarp Washingtono vai-' vanduo čia
jau slūgti pradėjo, Victoria. Tas atsitiko prie salos rus atsišaukė
Amerika
dininkų.
37,254 neturinti dar- nedalyvavo.
pirmesnėj
todėi nėra baimės, kad išsilietų Caronado.
u
Susidedanti iš
bo darbininkai. -Daugiausiai per
vo
notoj persergėjo Vokietiją, per krantą.
žmonių įgula pražuvo, bet pasa- biurą jieškančių darbo buvo Pliikad ji reikalaus nuo Vokietijos
|| Danijos parliamentas pripažižieiiai tapo išgelbėti.
no moterims
ites
pilnos atsakomybės už skriaudą,
pilnas politiškas teiladelphijoj,
7,429,
Chicagoj
SUV.
NAUJAS
VALSTIJŲ
ses.
Lvevv Yorke 4,485.
visuose rinkiJos
5,105,
galės
padarytą Amerikos laivams, taTRAKTATAS
DAUG AMERIKONŲ
muose
balsuoti ir statyti savo
vorams arba piliečiams.
Dabar
SU RUSIJA.
KELIAUJA EUROPON.
kandidatūras visokioms vietoms.
menama, kad YVashingtono valPittsburg, Pa. čionykščiai
New
York. Nors valdžia sunvienok turės dar užtvirtinti
džia pareikalaus nuo Vokietijos
Tą
;
Washington, D. C. Kadangi
mūrininkai sulaikė- darbą.
Jie
kina
keliaunorintiems
Europon
pasiaiškinimo. Bet prieš kelias Rusija nei su Suvienytų Valstijų
gaudaVo 70c. į valandą. Dabar naujasis parliamentas, kuris susirenka šitą mėnesį.
dienas žinios pranešė, kad Vo- pasportais neįsileido pas save jų ti amerikonams pasportų išdavireikalauja Vienos liuosos dienos
nors
mą;
persergėjo,
Vokietija
kietija buk neimsianti ant savęs piliečių, žydų, Suvienytų Valstisu užmokeStriu $6.00.
Streikuoja
kad skandys ir neutrališkų kraštų
atsakomybės už nuskandinimą jų valdžia panaikino senąjį su
|, Vidurinėj Amerikoj baisus
1,200
Tikimasi
vie-1
mūrininkų.
amerikonišku laivu. 'Jeigu pasi- Rusija padarytą traktatą ir nuo laivus be skirtumo,—Europon keveik
suvisu
išnaikino
gaisras
kad
nok,
pasiseks susitaikyti.
tikrins žinia, buk laivas Gulflight to laiko tarp tų kraštų nei jokio liauja daug amerikonų. Prireng- i
Colon.
10 žmomiestą
Sudegė
i'
Ui.':
!
|£
tas išplaukti garlaivis Lusitania
nių, o tame du policistai. o apie
tapo torpeduotas, nežiūrint to, traktato
nebuvo, kas kenkia
k.id jis buvo po Amerikos vėlia-' abiems kraštams.
Dabar mėgi- turi 900 kajutų pasažierių. Apart
šimtą sužeidė. Apie 12,000 žmoiš
Lusitania,
garlaivio
išplaukia
va ir vardas jo buvo aiškiai pa- nama
tonių neteko pastogės. Nuostolių
naują traktatą padaryti,
dėtas didelėmis raidėmis ant lai- dėl užsienių ministeris ir Rusijos Ne\v Yorko su pasažieriais garugnis pridirbo ant 2 milionų
laiviai: CamerOnia, Canopic, Bervo šonu, tai nekurie dipliomatai ambasadorius
doliarių suviršum. Išdegė 22
jau pradėjo tarys f jord,
virši-'
Rotterdam. ir New
||
gen
Presbiterijom!
misijų
s į ėją, kad tarp Amerikos ir Vo- bas
blokai.
kuris
tunamų
apie naują traktatą,
Iš viso 3.000 amerikonų įlinkai New Yorke gavo žinias iš
ku iiios gali kilti labai net ne- rės but geresnis už panaikintąjį. York.
tui kiškos
Armėnijos, kuriose samalonvs ginčai.
Kaip sakoma, dabar caras sutin- yra pasirengusių Europon keliau|| Mieste Vancouver, Britiškoj
kad
ti.vietiniai mahometokoma,
ka pripažinti Suvienytų ValstiColumbijoj, nežinia kas padegė
nai kurdai ir turkiški kareiviai du
miesto tiltu. Nuostolių ugjų pasportus ir nevys Amerikos
CARNEGIE
pridirbo
didelių baisenybių, iš- nis pridirbo ant $200,000.
NAUJA
piliečių žydų nuo savo rubežių,
skersdami apie 800 krikščionių.
DOVANA.
todėl ir žydai neturės pamato
Pa.
Milionierius
Apie 2,000 žuvo nuo ligų. Su- |Į Prancūzijoj .valdžiusios kitą
Amerikoj prieš Rusiją triukšmus Pittsburg,
NUSIŽUDĖ MILIONIERIUS. j
Andrevv
davė
šių žinių, kurdai sykiu su kart karalių giminės narys Orlealyg
vėl
Carnegie
kelti.
Rusija žada visus ją, su;
Duluth, Minn. Nusižudė čia VV. Heliją rišančius traktatus pa- $2,700.000 moksliškai ištaigai—joj turkiškais kareiviais kryžiavojo ir no kunigaikštis norėjo liuosnovardo institutui Pittsburge. Iki gyvais degino krikščionis įvai- riu
milionierius Richarcl Fagen, 60 naikinti, o jos vietoj
pastoti Francuzijos kariumeužmegst? nei
vien pirklybos reikaluose ankštes-i šiol Carnegie tam institutui ir jo riose vietose.
V
metų, vienas iš savininku
nėn, bet jo nepriėmė, nes bijosi,
tingiausiu pasaulyj geležinės ru- nius ryšius, bet labjau snsidrau-, knygynui davė $27,000,000.
kad jis savo pusėn kareivių nedos kasyklų Colerian apielinkčse. gauti, susiartinti su Amerika.
karaliui
|| Švedijos
|
Gustavui, patrauktų ir nesukeltų revoliuciDINAMITO EXPLIOZIJA.
Nužudė mat paskutiniuose laikuris turėjo pilvo operaciją 1914 jos.
White Plains, N. Y.
kuose dikčiai savo pinigu, tai
Kasant metuose,
AMERIKOS PREKIŲ
atsinaujino senoji liga.
gal dėl to sau galą pasidarė.
požemine olą, 100 pėdų giliai ex- Jo padėjimas, sakoma, esąs paIŠGABENIMAS AUGA.
[| Santikiai tarp Chinų ir Jal>et visgi liko dar jam ne vienas
pliodavo 13 dinamito patronų. vojingas.
ponijos yra labai kritiškame paWashington, D. C. Kaip pra- Expliozija užmušė 7 žmones, o
milionas doliarių.
dėjime. Cliinai atsisakė išpildyt
nešė mmisterių susirinkime
pirk- 20 sunkiai sužeidė.
|| Ginklų dirbtuvė Petrogrado svarbiausius Japonijos reikalavi- vu.
lybos ministeris, iki balandžio
PRIGAVYSTĖS SU
mus.
Kuomet Japonijos ambasaOchta
dėlei
priemiestyj
mėnesio Suvienytos Valstijos saPrieg to, ir iš kai-kurių kitu
GAISRAI.
doriui Pekine pranešta
VETERANŲ PENSIJOMIS.
tai,
apie
nežinomų
priežasčių
vo
išsprogo
draugijų į atstovus įsiskverbdavo
prekių svetur išgabeno už
Dubuąue. Ia. Keturiose vieWashington, D. C. Aikštėn $820.611,584 daugiau,
Keletas žmonių jis pasakė: "Man labai gaila, aš socialistai. Tokiu budu
tapo suardyta.
ilgainiu jii
negu
partose kilo čia gaisras, kuris primanau, kad mano valdžia jausis
tik dabar išėjo, nors nuo senai
tiek. kad jie pradėjo be
sigabeno svetimu. Išgabenimas dirbo nuostolių ant $225,000. Nu- prie to tapo užmušta, daug yra labai
prisirinko
buvo varomos, prigavystės su
apsivylusi." Dėlto Tokio
sužeistų ir didelių nuostolių pritnaž kitus atsverti.
pereitą savaitę pasididino 8 mi& Adams Co.
sušaukta extra posėdį Japonijos
Keletas
pensijomis dalyvavusių karėse ka- lionais doliarių. Žinoma, dabar kentėjo Car, Ryder
dirbtuvės
nannt
daryta.
lentų pjovyklos ir Key City Gas
kabineto, kad aptarti Chinų atsi- Tačiaus j tai nebuvo žiūrėta. Atreiviu šeimynų.
Pasirodė, kad
daugiausia išgabenama ginklų ir Co. Gaisras, kaip sakoma, už- tapo suardyta ir daugelis apie- sakymų.
Jeigu Japonija neatsi- penč, daugelis vietos lietuvių džiaulinkės gyventojų tapo sužeista
pensijos buvo mokamos tokioms amunicijos,
taipgi maisto, kc.r? gimė nuo padegimo, bet padenuo nekuriu savo reikalavi- gėsi,
matydami, kad visokių pasakys
nuo lekiančių
buvusių kareivių našlėms, kokių vedančioms tautoms.
skeveldrų.
nesurado.
tai
kol-kas,
kraipų
lietuviai, susiėję krūvon,
gėjų,
mų,
tikėtis
labai
galima
svarbuti negalėjo.
Didelės sankrovos jau pada1906 m. pasimirė
•
ir liūdnų pasekmių, kurios bendrai darbuojasi.
bių
Ester S. Damon, kuri ėmė penrytų bombų, ant laimės, nebuvo
KARABINAI
Beveik su
Bay City, Mich.
Bet pasekmingas bendras veikisiją, kaiftt) našlė kareivio revoliuužgautos ir# darbą galima bus gali priversti prie karės tarp
TALKININKAMS.
visu išdegė mažas miestelis Hillir Japonijos.
mas buvo neilgas.
Chinų
Susirinkimuocijos laikų. Kadangi nuo revopradėti išnaujo bėgyje kelių dieman.
Ugnis pridirbo nuostolių
se
kilti
.i
pradėjo
liucijos karės praėjo 123, o minė- New York.
imtynės tarp klenų.
\Vestinghouse ant $100,000 suviršųm.
Ugnj,
ta moteris už kareivio ištekėti Electric
|] Sulyg Kanados valdžios pa- rikalų ir socialistų. Vieni kitais
& Manufacturing Co.
IK
užkrėtė rūkoriai,
garsintų žinių, iki šiol mušiuose "neužsileisdavo." Buduvo, vieni
galėjo turėdama mažiausiai 17 dirbdina milioną karabinų talki- kaip manoma,
|| Mėxikdj, mušyj prie Ometu- Prancūzijoj ir
miesto
susirinkę
svetainėj.
Belgijoj Kanados prikaišioja antriems poterius, o šie
metų, tai butų turėjusi 140 me- ninkams. Jie kompanijai už kaser Carranzos
generolai pasidavė kariumenės
korpusas nužudė aniems raudonus kaklaraišius. Patų, o taip .senos moteries visoj rabiną moka po $27.50, paprastai
St. Paul, Minn.
Siautė gais- 23 Zapatos kariautojai. Tie visi 6,000
kareivių, o tame skaitliuje galios kartą klerikalai davė įnešiAmerikoj nėra. Panašių atsiti- gi už karabiną mokama po $14.
ras puikiausioj miesto dalyj, ku- pasidavę zapatistai tapo sušau2,000
yra
prapuolusių, taigi, tur- ma. kad socialistiški raštai, ypatinkimų susekta dikčiai. Buvo ka- Kompanija todėl turės gražų pelris išnaikino 3 namų bliokus. dyti. Tas yra žiaurus darbas, bet būt, nelaisvėn
reivių našlių, gaunančių pensijas, ną, nes 15 milionų doliarių.
pakliuvusių. Tarp gai lietuviški, nebūtų skaitomi. Soant pusės mi- ir Zaptita '-fen patekusiais į jo
nuo karės 1812 m. karės.
užmuštų
yra 700 aficierų.
Tos American Locomotive Co. dirb- Nuostolių pridirbo
cialistai, atkeršydami, padavė surankast: Carranzos kareiviais elliono doliarių.
našlės dabar turėtu mažiausiai dina už 65 milionus
manymą išegzaminuoti parapijinės
doliarių gragiasi negeriau, o kartais dar blo120 metų.
liet taip senu kareivių natų
ir sprogstančių
mokyklos mokytoją. Mat vaikai,
medegų
lies
prieš nužudymą zapaGailord, Mich. Šitose apielin- giau,
našlių taipgi nėra.
Anglijai. Išviso gi karėj reikalankydami šią mokyklą per dešimts
tistai
tlar
kankina Carranzos kakėse dega girios. Gaisras platilingų daiktų Amerikoj užsakyta
metų,
paprastai nebūva priruošti
reivius.
nasi giriose pavietų: Emmet, SheGUBERNATORIUS VETAVO už $1,500,000,000.
atsakančiai, kad įstojus Į augštes-M
i
boygan, Presque Isle, Autrim,
IŠ IVATERBURY, CONN.
BILIŲ PRIEŠ KYŠIUS
nes mokyklas.
|| Carranžbs valdininkai mieste Vakaras su prakalbomis. BalanOtsego, Kalkasha ir Wexford ir
KELNERIAMS.
SNIEGO PUSTYMAI.
Šioki įnešimai ir sumanymai dar
iki šiol nemažai nuostolių pridir- Nueva Loredo siūlo $25,000 tam. džio
25 d. vietinės
Su- daugiau sukiršino abi
Madison, Wis. Valstijos leWaterburyo
San Francisco, Cal.
pusi, santikiai
Visuose bo.
Ugnies suvaldyti iki šiol kuris sugaus, ar užmuš, buvusį sivienijusios S.L.R.-K.A.
gisliatura buvo priėmusi paduotą pajuriuose prie Pacifiko nuo Los
dar labjaus
kuopos
įsitempė, ir apie kokį
nepasisekė.
prezidentą, sugrįžusį Mexikan,
surengė pasilinksminimo vakarai nors rimtą,
jai sumanymą uždrausti hotelių Angeles iki Seattle siautė audra
nuoseklų bendrą darbą
Huertą.
tarnams, valgyklų ir gertuvių kel- ir
koncertų ir prakalbas pagerbimui nebuvo ko nei manyti. Laike viso
sniego pustymai. Mieste San
CARNEGIE SERGA.
šio apskričio susivažiavimo.
neriams davinėti kyšius, bet da- Francisco
Prog- draugijų sąryšio gyvavimo pirminutrauktos elektriškos
New York. Žinomas milioniebar valstijos gubernatorius
ramas prasidėjo šešiose.
j|
Hollandijos
biPirmiau- ninko vietą buvo
sostinėj,
Haagoj,
vielos užmušė du vaiku.
tą
rius
užėmę net keturi
ir
Vėjas
aukautojas labdaringiems pasibaigė tarptautiškas moterų! sia sudainavo
lių vetavo, nes jis aprutežiuoja nunešė dikčiai
vyrų kvartetas, po- žmonės, bei kiekvienas, iškilus
krautuvių j jū- tikslams Andrevv Carnegie, ser- taikos
po
kongresas, kurin atkako iri tam dainavo Šv. Juozapo choras,
žmonių laisvę, nes kyšius juk res. Oregon pražuvo tūkstančiai
rinkimų naujai "revoliucijai." tuga.
kad
Pranešama,
pastaromis!
iš
40
delegačių
Amerikos. Kon-i p. J. Kovo vedamas. Visas pelduoda, kas nori. Bet iš kitos^ avių.
rėjo trauktis iš vietos. Sąryšys mai
dienomis jisai einąs geryn.
j ^gresc dalyvavo 86
nas skiriamas vietinei
mokyklai. nė savo pirmininkus, kaip Mexiko
•

smų

Union

per

krantus. Minios žmonių darbuoWashingtonas.
Atėjusios ži-; jasi, kad sudrfitinus s-ii t nesnes
nios praneša, kad vokiečiai
tor-^ pylimų vietas. Prie naujojo repėdavo ir nuskandino Amerikos' zervoiro vanduo pertraukė py-

B.

parodoje.

Profesorius Lomą jo protesto.
geležin- vvell apreiškė vokiečiui, jog Ame-

Metz yra viena iš

Vadis.

sa-

IŠ CLEVELAND, O.
(Liet. Tautiško
Vakaras.
Balandžio 25 d. G. L.
Beno?) Dr-ja gavo pakvietimą
S. K. ( ?7 Šv. Kazimiero
nuo Šv. Pranciškaus
DraugiDiaugijos į
Union City, Conn., dalyvauti ge- ja surengė vakarą.
Teatrališko
gužio 30 d. "Vainikų Dienos" Choro Dr-ja suvaidino trijų veik-

vaitę T.. T,

tinius tortus vokiškos M et/o tvir- vienok
tovės.

Aną

mėnuo buvo gana nesmagus,
nes,
apart vienos savžudystės ir staigios
mirties dviejų jaunų
vyrų, vienas
šiek-tiek daugiau žinomas lietuvis,

buvęs dviejų draugijų prezidentu,
sakoma, ištuštinęs jųjų iždus, prasišalino iš Brooklyno. Girdėt, kad
vienai draugijai išnešęs 2,000 dol.,
o antrai—375 dol.
Zarasiškis.
IS SO. OMAHA. NEBR.
Dėlei buvusio vaidinimo. "Lietuvos" skaitytojai jau žino iš p.

J. Biliūno korespondencijos apie
buvusį pas mus didžiulės 8 veiksmu

to

"Genovaitės!" vaidinimą. Prie
kurisai tilpo "Lie-

straipsnelio,

tuvoje," galima padaryti vieną
pastabą, būtent: p j. Biliūnas, pats
būdamas vaidintojų tarpe, turėjo
sunkų darbą, kad patėmijus, kaip
vaidintojai atliko savo roles, kurie
vaidino geriaus ir kurie blogiaus.
Todėl gal neprošal} butų išgirsti

patėmijimus, padarytus sėdint publikoje, o ne scenoje vaidinant.
Genovaitei visą laiką truko gyvumo.
Sigyto (paties p. J. Biliuno) kalba buvo tyli. ir toliaus
>ėdint negalima buvo suprasti jos.
N'usisukimai užpakaliu j publiką
(pastebėta pas Sigytą keletą karių), kiek žinoma, yra nepergeriau;io vaidinimo ženklu.

lino

Geriaus vai-

(p-lė Bazariutė).
Karžygis Brunas (p. Biliūnas) vaiRagana

lino neblogai. Labai gyva ir jdoni išėjo trečio akfo scena, kame
vaurai užpuola.
Bet apart šios
-cenos, visas veikalas atlikta Uc gy-

*

*

Tokiems didžiuliams vei-

mos formos suj ieškojimu i ir suriš"Genovaite," reika- tu su farma reikalu sutvarkymui
l:nga atsakančiu jiegų. Teatrą-j išrinkta komisija iš pp. Al. L. Rcll:>kas Ratelis vargu turi tiek jiegų. kov, S. Puskepalio,
J. Jasevičiaus,
beturint gi atsakančiu jiegų, toki J. Žoveckio, P. Yclikio, A. Smadideli veikalai išeina nei šis nei liukonio, P.
Danelevičiaus, J. Vitas.
Geriaus butų imtis mažesnių limavičiaus, J. Pušinsko ir S. Zupveikalų, kuriuos vietinėmis jiego- kaus.
iviis galinu butų gerai atlikti.
Vienuolika draugijų šiuom reiMažc?nių, bet labai gerų veikalų kalu uoliai rūpinasi ir smarkiai jį
netrūksta. Vaidindami tokius pri- remia. Kai-kurios draugijos duoeitųjų.; veikalus, artistai palengva da prieglaudos steigimui net po
lavintų?!, ir ilgainiu galima butų SI,000. Kiekvienas lietuvis gali
didieji rctkalai pasekmingai vaidin- prigulėti prie prieglaudos draugiti.
Vaidely t C\ jos, mokėdama.- po 10c į mėnesi.
Phila lclpliijos lietuviai yra užPluoštelis žinių apie lietinius. siinteresavę šiuo dalyku, ir sakoT.aikraščiuose dažnai matyt žinių ma, kad jisai busiąs įvykdintas.
p i c So. Omabos lietuvių gyveni- Sumanymas yra svarbus ir reikamą, apie jųjų veikimą-judėjima ir lingas, ir jojo Įvykdinimas yra lataip įvairius atsitikimus. Kad da- bai pageidaujamas. Reikia tiktai
pildž.ius tas visas žinias, idant skai- noro ir darbštumo, o viskas, be abctytojai žinotų, kokia yra So. Oma- j mės, pasiseks.
nutarta
Sekantis
susirinkimas
l'os lietuvių kolionija, paduosiu
30
d.
ir
čia pluoštelį statistikos
toje pačioje
aplamai laikyti gegu/io
vietoje Bus renkama valdyba ir
žinelių.
Koksai yra tikras So. Omabos ,;vic<a komisija." Kaip girdėt, dar
lietuvių skaitlius—sunku pasakyti, tris draugijos nutarė prisidėti prie:
R. j
kadangi tam tyčia apskaitliavimų šio gražaus darbo.
nedaryta. Aplama skaitlinė gali
/.s" RLI'AABETII, N. J.
buri 1,000. Pavienių merginų ranApie vieną balių. Gegužio 1 d.
dami apie 30. Jųjų skaitliuje yra
p. A. Liutvino svetainėje buvo bakelios, kurios uoliai darbuojasi lic-1 lius,
kurį parengė šv. Petro ir Po^ tuvių viešamjame gyvenime.
vylo Draugija. Publikos atsilankė
iit!'O.

kalams,

7 raugia Balus Nuo

namo.
Ūkininkas, išjojo į netoliKojų.
kad vokiečiams nebeuž- mąją girią, kad arklį
paslėpti. Patenka ir autuvų, nes nuo kitu trau- kclyj sutiko vokiečiu
žvalgus ir
ko batus. Apie
vieną tokį atsitiki- pasuko į šalį ir vokiečiams liepiant
mą papasakosiu. \ ienon bažnyčion nenorėjo sustoti. Tuomet
vokietys
buvo suvaryta keli šimtai nelaisvių. šovė ir palaikė

kai;)

Matyti,

Sykį inėjo bažnyčion būrys vokiečiu
kareiviu, kurie nutvėrę vieną neiaisvj, pargriovė j žemę. 4<iti nelaisviai persigando—jie manė, kacl
čia kas nors bu? bloga. Bet taip
daug pikto neatsitiko—vokiečiai
tik nutraukė nuo nelaisvio batus, c
jam davė kitus, nuplyšusius. Tuomet
visi nelaisviai tuojaus nutraukė nuo kojiY savo batus ir atidavė vokiečiams, nelaukiant, pakol patjs vokiečiai pradės nuo j t;
traukyti.

«.

kojakaulin, kulk*
sudraskė per tris pirštus ir užsiturėjo arklio pilve.
Maža viltis,
kad gi pagis labjausia, kad nėra
gylytojų.
Į Veisėjus

suvažiavę daug

Sopockino

ir

Kapčiamiesčio. Per šabą besimeldžiančius žydus iškaloj suėmė vokiečiai ir nuvarė j
Prūsiją. Kai-kurie -kelyj pabėgo, bet
visgi api®
80 paliko nelaisvėj.
VILNIUS.
Nelabai senai Šešuolių
"lenkai'' buvo pakėlę

parapijos

Kas Bus Pavasarį.
triukšmą bažŽmonės labai liūdni. Ateina pa- nyčioj. Jie užpuolė ant
sėdėjusios
vasaris—o čia nėra nei sėklų lau- lomkose senos moteriškės ir
ją prikams įsėti, nei arklių dirvoms iš- stumdė už tai, kad
jos duktė bažarti. Beto dar laukai apsikasimu nyčioj lietuviškai gieda.

Labjausia
graviais (ravais) baisiausia išarti, atsižymėjo Palukai. Pristavas suo čia
dar ir visokių ligų galima statė protokolą ir nusiuntė
gubersusilaukti, jau net ir dabar teko natoriui. Palukai giriasi, kad
jiems
rasti tokias vietas, kur vienuose pataręs riaušes kelti
p. Z. ir kiti
namuose sirgo bent po kelias vpa- Vilniaus ponai ir
sakę jiems, kad
<&.
j tas.
6ESMflfi. AMSHIP Rt/iDY FOR FUGHT OVER W/?ĘSAW <B>
Gydytojų gi ir vaistų nėra. už tai nieko nebusią.
Paskutiniu laiku daug vokiečių
Neužilgo Palukas buvo nubausarklių krito nuo šalčių, sunkių ke- tas Vilniaus gubernatoriaus 25
lių ir pašaro stokos. Ant kelių rublius arba atsėdėti mėnesį kaKARĖS ORLAIVIS RYTUOSE.
Ap:e tai, kaip moji lietuviu ko- baliun nemažai. Buvo užkviestos
(plentų) savo akimis mačiau dau- lėjime.
Vokiečiu orlaivis, pasiruošęs lėkti link Varšavos ir
pradėti
lionija kila, galima spręsti, suly- ir kitos musų draugijos, bet atsigybę padvėsusių, neužkastų arkSeinų "Šaltinį" dėlei karės
nekaltų žmonių žudyme darbą.
ginant dabartinį padėjimą fu tuom lankė, rodos, tiktai šv. Mikolo Karlių. Varnos linksmai apie juos priežasčių manoma pernešti Vilpadėjimu, kulisai brvo, sakysime, eiviu Draugija.
tuntavo. Kai-kuriose vietose daug niun. Vokiečiams Seinuose
šeimy9
liemetai
Tuomet
atgal.
krito vokiečių arklių nuo užšėrimo ninkaujant, nemažai
Kalius ka:p balius. Šimtus balių Į
ir
nukentėjusi
ir
čia
buvo
tie
mažai,
tuviu
patįs rengia Amerikos lietuviai, ir šisai i čia. {tariamasai užmušime yra naujus arklius \crtti $400 iki vo paslapčių, kitam
rugiais. Žiūrint j tuos p&dvėsusius spaustuvė.
neišplepėię.
buvo vi-ai užsnudę. Draugijų buP. R. $550.
niekuom neišsiskyrė nuo visti kitu. lietuviu.
Vilniaus apskričio teismas paSakysim: vienas ūkininkas paslėpė ir neužkastus arklius tiesiog darosi
vo
vos
2: šv. Antano d-rstė ir
Nesenai pirko faniįų J: Jurksmerkė
ir
bus
kituose
sulauvisuose
baisu,—kas
Kuncevičių ir Kopliniškių
baliuose,
pavasario
Kaip
kokioj-nors vietoj savo daiktus,
SLA. kuopa, kuri turėjo apie 10 čia
šaitis iš Pliiladelpliijo^ Jisai
IS M ASO N, CITY, J OI VA.
jau tai neiškęs to nepasakęs savo kai- kus? Žemė įšalus, kieta—sunku ir už slaptą spirito varymą 2 mėnepasišokta, pasilinksminta, gerta,
narių. Prakalbti, vakarų, balių vie- rūkyta. Daugumą toki baliai paBalandžio statosi namus ir šįmet žada pradė- mynui, o tas
Užšautas
lorojc.
kaimynas trečiam ir duobes iškasti. Vietiniai gyvento- siam kalėjiman ir užmokėti 650 r.
los lietuviai anuomet nerengdavo.
tenkina, ir čia ne vieta kalbėti apie 25 d. apie 5-tą vai. išryto likosi ti lauką dirtli. Namų dar1>o >ta- 1.1, ir neužilgo jau žinodavo visas jai patįs savaimi neina arklių la- pabaudos (štrafo). Butkevičių už
Girtuokliavimas ir muštynės buvo tai. ar t\s
užšautas čia rusas Ale?c Kazlaus- tymą jisai pavedė savo kaimynui J. sodžius; tuomet,
gera ar bloga.
žinoma, lengvai vonų kastų. Tiesiog keistai išro- tą patj darbą nuteisė 2 mėnesiam
svarbiausiu lietuvių gyvenimo apsido toks jų pasielgimas—jog pasi- kalėj iman ir užmokėti
Norėčiau tiktai nurodyti j mūsų kas, kol jisai miegojo savo lovoje. Kiaunevičiui.
būdavo sužinoti ir vokiečiams.
653 rub.
reiškimu.
jaunimo pasielgimą šiame baliuje. Kulka per smilkinį pataikė tiesiog Pijus Kavaliauskas iš Eduards- Nevisi vienok ir vokiečiai buvo kėlus ligai visų pirmiausia jiems pabaudos.
Šiądien visai kas kita. Vieton Muzikai griežiant amerikoniškus Į smegenis, ir Kazlauskas ant vie- ville, Pa., taiposr^ pirko farmą ir taip žiaurus ir kietos širdies žmo- patiems reiks apsirgti. ApsileidiIš Vilniaus mokslo
apskričio
2 draugijų, dabar yra jau 12. Pramas !
kita
ar galima sužinota, kad
Bet,
vertus,
šokus, dar viskas šiaip-taip išrodė. tos likosi negyvas. Sakoma, pat- taiso namus. Neužilgo žada va- nės.
dabartinis apšvietos
Nepalyginamai geriau .pasikalbos pasidarė dažniu apsireiški- Kuomet muzika užtraukė "Noriu sai šovikas,
paslėpęs revolveri, pas- žiuoti Edvvardšvillcn ir parsivežti elgdavo su gyventojais katalikai( ?) juos už apsileidimą ir kaltinti? ministeris grafas Ignatjevas paaišmu.
nemažai
Vakarų i-gi
rengia- Miego," tai vadinamieji musų kui pranešęs apie žmogžudystę po- savo šeimyną.
vokiečiu kareiviai.
Žinau keletą Daug vyrų išbėgiojo, kiti išgąsdinti .kinęs-jsakęs
išguldinėti pradžiama.
Kaliai gi rengiama kaJ- ne"jertkės," susiėmę už rankų ir su- licijai. Atvykusi policija suarešta- Apart šių dviejų, į ,«v;ia atvyko tokių atsitikimų ir nors anie vieną slapstosi... Visi dejuoja, aimanuo- moksliams žemesniose mokyklose
dėldicnis, ir, neužtenkant nedėkiia- darę dideli ratą, pradėjo suktis ir vo 27 ypatas, tarp kurių buvo ir gyventi daugelis naujų lietuvių uki- čia papasakosiu. Pas
vieną ūki- ja ir laukia, kad greičiausir.i pasi- tik tėvų kalba, t. y. tokia kalba, kof
lieir
subatomis.
,ninku,
B.
Nicli
sakokia mokiniai šneka namie su tėnių, rengiama
tarp jų: J. Vaivada,
Leu'chuk, rusas. Jusai,
ninką keli tokie katalikai kareiviai baigtų ta pragaištinga karė.
blaškytis svetainėje. Nusižitirėję
tuviai daugiau susiprato, sukilo iŠ
P.
Miscta,
Visai
Alek,
Lietuvai
vėliaus
vais.
reikia
J.
ma,
Kamarauskas,
sveprisipažinęs
toje
žmogatkreipti
paprašė
nuo*mūsiškių, buvusieji baliuje
valgyti. Jiems,»žinoma,
miego, ir viešasai vietos lietuvių timtaučiai pabandė sekti duotam žudystėje ir pasisakęs, kad tai pa- Ch. Mąrcika, A. Bekeris. Juo?. buvo duota. Valgant leipė šeimy- akis į vargstančius Suvalkijoj mūMirusis apšvietos ministeris
gyvenimas verda smavkiai. Lietu-Į pavyzdžiui. Iš šalies žiūrint, išro- daręs todėl, kad Kazlauskas buvęs Kamir.skis, K. Bimicta ir kiti.
ninkui paslėpti mėsą ir javus, sa- sų brolius lietuvius. Visi jie rei- buvo išleidęs aplinkraštį mokinti
Oras
\i<d>< Savo* draugijomis įdomauja.' dė visai nekaip. Jaunimas turėtų jam skolingas 91 dol. ir nenorėjęs
šįmet gražus, malonus. kydami, kad neužilgo ateis kiti kalauja pašelpos ir pagelbos ir kuo- religijos baltgudžių vaikus mokykžiuri, kad jos butų kuotvarkiatl ir
lose rusiškai. Baltgudžiai nesutisuprasti, kad panašiai elgtis yra atiduoti. Čia lietuvių amerikonai Vyšnios jau pražydėjo. Visur ap- kareiviai ir viską nuo jo atims. greičiausia.
kuopasekiningiau vedamos. Nėra negražu ir kad taip besielgiantieji negali atskirti nuo rusų (mat vie- link sužaliavo. Visur' ūkininkai, Ūkininkas dar abejojo, ar jiems Beto dar būtinai reikia kas nors: ko, ir per trejus metus jų vaikai
ni ir antri yra atkeliavę iš Rusi- tartum bitės, krųta-jud^ apie savo tikėti.
jau ano senojo užsnndimo.
tiktai patjs save nužemina.
Tuomet jie. patįs padėjo daryti, kad pavasarį ligos nepa- nelankė religijos lekcijų užtat, kad
visa
kas
darbus.
nėra
Žinoma,
taip jau! Spaudoje jau buvo rašyta, kad jos, tai amerikonams visi "Rūspaslėpti javus ir kitus daiktus— sikeitė. Ko karė nc-išžudė, tai li-j rusiškai buvo mokinama. Baltguko
dar
sto-1
čia
džiai buvo padavę
Vieta
Todėl šisai atsitikimas
perpuiku.
Daug
Aplink
gražu.
apsigy- patįs nešė maišus tam tikslui pri- gos galės padaryti.
vargu gerai yra rengti balius da- taus").
prašymą atmaiventi
labai
tinkanti. Lietuviai ge- ruošton duobėn. Vos tik suskubo
Skubėkime su pagelba ir kuo- nyti mirusiojo ministerio aplinkraškuoja. Negalima sakyti, kad, pa- bar, kuomet musų tėvynėje Lietu- yra nemalonus ir lietuviams.
Grafas Ignatjevas pripažino
SLA. 178 kuopa laikė savo su- rai
tį.
vyzdžiui, toksai girtuokliavimas voje kraujo ir ašarų upeliai
gyvena.
Šioji
gražiai užkasti ir išlyginti duobę, tuoj at- greičiausia!
ir pasekmingai gyvuojanti lietuvių ėjo ir kiti kareiviai.
visiškai
lieria
ir
net
yra
išnykęs,
baltgudžių reikalavimus visai teija>i. Rengdami balius ir įvairius sirinkimą. Kuopon prisirašė du
Jie pareikalaIŠ S U y ALK f JOS.
singais. Bet ar bus leista išguldigirtuokliauja vietos lietuviai ir da-1 pasilinksminimus, męs tartum už- nauju nariu, taipgi viena moteris. ūkininkų kolionija yra dar vienu vo nuo šeimyninko, kad jiems atibar. Bet tasai girtuokliavimas ne-1 mirštame
kad
Amerikos lietu- duotų j^vus ir mėsą. Tuomet pirSeinų vyskupas nuo ketvergo nėti religiją baltgudiškai, pakol kas
apie savo tėvus, brolius ir Kuofa nutarė parengti gegužio 9 d. prirodymu,
užima tos vietos, kurią pirma už-' seseris
užjūryje, tartum neprijau- balių, kurio visas pelnaą skiriama viai, eidami ant farmų ir pasiliao- mieji kareiviai-katalikai išvarė ši- pietų iki Kančios nedėlios 2 vai. neišrištas klausimas.
naudai nukentėjusių nuo karės Lie- suodami nuo miesto sunkaus ir tuos iš ūkininko namų
imdavo. Sale visų nemalonių gir- čiame didžiajai jųjų nelaimei.
sakydami: po pietų buvo po sargyba savo
nesveiko
datuokliavimo apsircišikmų eina blai"Eikite
J. H. Alikoiiis.
gyvenimo, išmintingai
(ierai butų, gedulio ženklan, ne- tuvoje.
STULGIAI,
jus iš čia! Męs jau pa- rutiluose paimtas užstatan nuo Seiro.
Brastos Kiįftkclis. darėme rekviziciją—čia nieko nė- nų miesto, kuriam uždėjo vokiečiai
vus viesasai gyvenimas.
Sale gir- rengus jokių pasilinksminimo vaRaseinių Pav.
18 tukst. rublių. Nesudėjus miesPas nuts daug
IŠ SOUTH, FORK, PA.
ra.'
tuoklių yra būrys susipratusiu blai- karų. Bet matyt, męs, amerikonai
pabėgėlių: beveik
tui
ir
-vieton
kiekviename
Darbai.
Darbai
čia
šiuom laiku
kontribucijos,
Turiu Čia pastebėti, kad panavių
apsirgusią
prakilnesniais negu girtuok- lietuviai, Tieganme apsieiti be to.
sodžiuj po 6—7 šeiliavimas reikalais besirūpinančių Todėl, jei rengiame balius, tai te- labai prastai eina. Anglių kasyklų
Žmones maloniai priima
šiai gražiai pasielgdavo su gyven- vyskupo išvarytas j Prusus Jo ka- mynas.
v i>a tai rodo
ir dalinasi su jais savo
čia
kun.
bet
pabėgėlius
yra nemažai,
Juozapas
didelę per- gul mūsų pasiteisinimu buna bent
žmonių,
dauguma jųjų
tojais ir Poznaniaus lenkai katali- pelionas-sekretorius
turtu.
dirba
2—3
vietos
dienas
ANTRASIS
Daug žmonių pašelpos reimainą
j savaitę.
lietuvių gyvenime.
po
tai, kad rengiamųjų balių ir paVOKIEČIŲ ĮSI- kai, tarnaujantieji vokiečių ka- Grajauskas.
Vokiečiai buvo ir Lipskan kalauja.
Rutinai reikia įsteigti
Vietos lietuviai, kaip žinoma, tu- silinksminimo vakarų pelnas eina Kai-kurios dirba pilną laiką, bet
VERŽIMAS SUVAI KIJO N.
riumenėj.
iš kitur atvažiavusiam darbas sunbuCia
ri Čia savo parapiją su klebonu naudai nukentėjusių
Stulgiuose
(Suvalkų
rašo
"Aušgub.)
įsiveržę.
"Lietuvių draugijos nuJ. Brazys
Vilniškėj
musų brolių
vo toks atsitikimas.
dėl karės šelpti'*
afiku
ir
kentėjusiems
nes
vietos
Vokiečiai
Vokiečių
gauti,
Namus Degina.
kunigu Jonaičiu. Daugelis lietuvių Lietuvoje per kurį nors musų fonžmonelių yra roj" šiaip:
skyturi nuosevus namus.
Yra ir keli dą, pvzd., per Lietuvos Gelbėjimo daug bc darbo. Daugelis tiesiog
Antrasis vokiečių įsiveržimas SuAntrasis vokiečių užpludimas at- cicrai kvietė kleboną kun. Kot- rius. Musų žmonės vieni neįstengs
bizniai lietuvių rankose.
Skait- ir Autonomijos Fondą,
badauja. Žmonės slankioja nuo valkijon buvo gyventojams daug sižymėjo ūkių deginimu. Kiek- levskį ateiti pas save. Kunigas išmatiinti pabėgėlių be pašelpos iš
nes
6.
lingiausia yra smuklių,
Kitų Daugelis draugijų kitose koloni- vienos kasyklos prie kitos, tikėda- skaudesnis, negu pirmasis. Vokie- vieną naktj matydavosi bent kelio- atsakė jiems, kad dar eisiąs atlai- kitur.
ir
2
"bučernės
grosernės
biznių yra:
jose tą suprato ir savo rengiamųjų miesi kur nors darbo užtikti, bet čių kareiviai šiuo sykiu nepalygi- se vietose ugnies nušviestas dan- kyti šv. Mišių ir paskiau atvyksiąs
1 aptieka, 2 duo:ikepyk!o% kriau- vakarų pelną skiria tam tikslui. visur tas pats.
P. Padžiunas. namai labjau apiplėšė vietinius gy- gus.
UTENA,
Sudegino netoli apsikasimų pas juos. Tuo metu rusų granaUkmergės Pav.
ventojus. Paėmė visus tinkamus visą t'ervonkos sodžių šone Šip- ta pataikė tau naman, kur buvo
čių dirbtuve, 1 barzdasfcutykla ir Tikimas, kad 5v. P. ir P. DrauUtenos par. vasario mėnesį su
1
agentas, užsiimantis š: fkorčių gija parodė tokį pat susipra- IŠ IV ES T FRANKFORT, 1LL. arklius, suėmė beveik visus gyvu- liškių. Seirijų parapijoj sudegin- vokiečių aficierai susirinkę ir daurado
tris slaptus bravarus degtinę
Kiti aficierai
Dėlei darbo j ieškot o jų.
Gaila lius, naminius paukščius, išvežė vi- ta 80 suviršum
timo bei subrendimo laipsnį ir bus
pardavimu ir pinigų siuntimu.
ūkininkų ir keli gumą jų užmušė.
bevarant:
vieną miestelyj, kitą Stipįtarė kleboną, kad jis rusams nuVietos lietuvių .skaitlius nuolat pirmutine F.lizabeth'o lietuvių drau- tų žmonelių, kurie neskaito laik- sas avižas, rūkytą mėsą, bulbes ir dvarai.
Už vieną—antrą doliarį 1.1.
Kai-kurie gyventojai mėgino
Šiuo syk ir kunigams dau- rodęs tą namą. Kunigą suėmė ir rėnuose, trečią Dičiunuose. Kaltir.uga. Drauge su tuom gerinasi ir gija, paskyriusia savo vakaro pelną raščių.
ninku suimti nuvažiavo antstolis,
lietuvių gyVenimo aplinkybės. Jei- nukentėjusių naudai. Parodytąjį praranda kelis dešimčius. Laik- paslėpti savo arklius ir karves gi- giau prisiėjo iškentėti nuo vokie- surištom užpakalin rankom nuvarė
urėdninkas
ir 7 sargybiniai. Rado
Vokiečiai sužinoję, kokioj čių—visa sunkenybių našta ir at- valsčiaus kalėj iman, iš ten gi po
gu So. ():uah ,s lietuvi;# i:* toliaųs pavyzdį gali pradėtų sekli ir kitos raščiuose buvo minėta, kad neva- riose.
tam
tikras
i
prietaisas degtinei varydarbuosis, ta: ilgainiu gali: ia tikė- draugijos. Lietuvoje nelaimė yra žiuotų lietuviai į ši miestelį darbo, girioj slapstosi žmonės su gyvu- sakomybė krito ant jų pečių. Iš- <*ijų dienų nuvežė Prusuosna.
Per paskutinio laiko mušius ti ir kelis gorčius degtinės. Viską
tis tu; "t; vieną gražiausiųjų lietu- baisi, ir kiekvienas pagelbos kris- nes#ir bedarbė: dirbama menkai, liais, neidavo girion j ieškoti, kadan- bėgiojus visiems musų inteligenviškųjų kolionjų Amerikoje. Tik- lelis, kurj suteikia Amerikos lie- po 2--3 dienas į savaitę; kitose gi bijodavo susitikti su rusų ka- tams į ramias Lietuvos vietas, ar- sugriauta labai graži, nauja, tik paėmė, utenos parapijoj rasis ir
tai reikta siekti prie to, n be abe- tuviai, yra begalo brangu?. Tegul kasyklose dirba po 1--2 dieni j sa- zokais, bet smarkiai apšaudydavo ba net Rusijos gilumon, paliko tik prieš du metu pastatyta Stabino daugiau tokių slaptų bravarų.
Lietuvaiti}. kiekvienas lietuvi* išgirsta pasibai- vaitę. Fina gandas, buk viena ka- tas vietas. Tuomet išgązdinti žmo- vieni parapijų kunigai.
jonės, htis pasiekta.
Užėmę bažnyčia Seinų vyskupijoj. TaipRODVNIA.
sėtinos nelaimės balsą iš užjūrio ir sykla \Yilmington Franklin Coal nės bėgdavo iš girių su arkliais kokj nors miestelį, vokiečiai tiesiog 'pat sunaikinta per mušius ir <ioVilniaus
niond/.o
gubernatorius nubaudė
Co. sustos visam mėnesiui. Kadir laukan ir tiesiog pakliūdavo vo- versdavo kunigus būti burmistrais
Aš' PHi LA D E LPIIIA, PA.
ateina savo brolių pagelbon.
bažnyčia Vilniaus vyskupi9 Rodūnios gyventojus už triukšmo
arba kitokiais viršininkais ir už- joj.
J. Kniburys. buvo pranešta, kad bedarbė, žmo- kiečių rankosna.
Prieglaudas namo reikalai. BaKun. Vaclovas Giedris, Žas- kėlimą bažnyčioje. Dvasiškija išlandžio 2*1 d. Pliiladeiphijos lietudėdavo jiems atlikti tokias pareinelių čia pribuna kasdien po kelis.
(i
IŠ SIIAMOKIN, PA.
lių
kamendorius paskirtas karės p radžiu norėjusi pati sutvarkyti
Kai kurie atvažiuoja iš tolimų krašLiepc Šunims Jicskot Užkastu gas, kurių jie, kaipo rusų valdivių draugijos t'.irėjo savo konfeUž pačios sumušimą. Al. Gurtų, iš kur kelias j čia lėšuoja 20—
niai, jokiu budu negalėdavo išpil- kapelionu į veikiančiąją armiją. triukšmadarius, bet nesugebėjusi ir
Daiktų. T£ \
renciją svetainėje prie Allegheney skis likosi
pasodytas
kalėjiman
po 25 doliariai.
Kovo 15 d. išvažiavo j paskirtąją turėjusi šauktis civilės valdžios paa ve.
ir Tilion st.
Pribuvę labai apsi- Pas ką kareiviai nerasdavo val- dyti.
Konferencijos tam,
būdamas po kaucikaip
jisai,
ir
rinka
vietą. Tam laikui, pakol nesugrįš geibo s.
tikslu buvo apsvarstyti reikalus, sugraudinasi. Užklausi, "ko gomų dalykų, tai išieškodavo, išteisman ant savo byja,
neatvyko
kun. V. Giedris, užims Žaslių kanes
buvo laikraščiuose kratydavo visą namą,-, iškasdavo
rištus su vietos lietuviu prieglauvažiavote,
Areštuoja Kunigus.
JE/S'AS,
sumukaltinimo,
jisai
Sulyg
lios.
mendbriaus
vietą kun. Vladislovas
dos nair.o steigimu. Pilnas namo
pagarsinta kad nevažiuokite." At- kiemą, sodą. Reikia pripažinti, kad Kunigai griežtąi atsisakydavo ir
Trakų Pav.
šė savo pačią sunkiu, viniuotu, kavardas
Al.
sakymą gauni, kad jis neskaito nei jie puikiai mokėdavo i.surasti pa- dėlei to turėdavo visokių nemalo- Kvietinis iš Pivašunų.
yra,
p.
sulyg
Kun. Viežbickis apleido šią pakuosyklose
vartojamu
čeveryku,
Kovo 3 d. vokiečiams bevieno laikraščio. Kiti kadir skai- slėptus ir užkastus daiktus. Kai- numų, ir būdavo ne
L. Reikovo paduoto ir ilgai ginareštuosyki
rapiją.
met, parijęs iš darbo, nerado vatytojai—praleidžia, neperskaito. Bė- -kuriose vietose tam tikslui varto- jami. Vokiečiai už nepaklusnybe šaudant, užsidegė Naujamiesčio
čyto įnešimo, šis: "Pliiladelphijos karienės
(Iš Lietuvos laikraščių.)
P.
R.
pagamintos.
ir visai su(Kauno
da visiems, bėda ir kitiems.
gub.)
bažnyčia
suareštavo:
Lietuvių Prieglaudos Namas." Šisai
jo net išdresiruotus šunis.
Vižainiu, Smalėnų,
IŠ .V/t. CARMEL, PA.
jnešimas buvo paduotas ir priimDrg. Frankfurtietis. Per šitą vokiečių rekviziciją la- Seinų, Kalvarijos ir daugelio kitų degė. Beto dar labai nukentėjo
Smalkijos Pabėgėliai.
ir patsai miestelis—beveik visas
D?lei žmogžudystes. Dar 1910
tas vienoje ankstyvesniųjų konfebai apsireiškė dvi musų žmonių vietų kunigus.
1> laiko, atėjusio šia savaitę iš
IŠ SCOTVILLE, MIC H.
budo silpnybės: išdavimas savo
metais, gegužio 17 d., čia buvo užSu Kalvarijos kunigu buvęs toks sunaikintas.
rencijų.
Lietuvos, matyt, kad Mariampolėf
\
Balandžio 29 d. konferencijon muštas Jonas
intkoski. Jisai buIš lietuviu ūkininkų gyvenimo. kaimynų ir nemokėjimas užlaikyti atsitikimas.
Mariampolės
ir apielinkių gyventojai, bėgdami
mergaičių
provokiečiai
Jam liepę
Pir- vo rastas klane kraujų su pramuš- Lietuviai ūkininkai gražiai gyve- paslapčių.
Trakus.
atvyko apie 18 delegatų.
j
visus
gimnazija
perkeliama
nuo
jaunus
surašyti
Kalvarijos
vokiečių, labai skaitlingai apsimininku buvo p. S. Maukus, pirm. ta galva. Šalo lavono buvo rastas na. Jųjų farmos yra vertos nuo
Kai-kurie, norėdami atsikratyti parapijos vyrus, išrinkti iš miesto
stojo Prienų apielinkėje (rytinėje
VEISĖJAI,
pagelb.—S. Puskepalis, sekr.—K. medinis lovos stulpas. Užmušėjas $3,000 iki $18,000. Visi jau sėja nuo savęs vokiečius kareivius, siųs- 3 tukst. rub. kontribucijos ir norėMariatnpolės pavieto dalyje, prie
Dabar nesenai avižas ir ruošia žemę kitiems ja- davo juos pas savo
Palilionis. Iš buvusių susirinkime taciaus pasislėpė.
Sciuu Pav.
kaimyną, o ki- jo pakelti ji į burmistrus. Kupat Nemuno). Žmonės gyvena disvarstvmų pasirodė, kad fartua prie- Oevelande, O., likosi suareštuotas vams.
tą syk tiesiog nurodydavo, kur nigas griežtai atsisakęs ir išbėgęs
Smarliunų sodžiuj pas ūkininką [lcliamc susigrudime. \ i.sa ko stoŪkininkai J. Opolskis, Z. Bei- kaimyno paslėpti. daiktai.
glaudai reikėtų pirkti ne tolįaus Povilas Karnauskis, įtariamas toje
Kita kiton vieton.
Pasakoja žmones," Masionj užėję vokiečiai paėmė du ka. Sunku ir už pinigus ką nor?
miesto.
ir J. Gudas kiekvienas pirke silpnybė—nemokydavo
nuo
bokas
15
TinkaVakaran vienas parbėgo jautižmogžudystėje. Jisai pargabenama
irylių
kaip
arkliu.
užlaikyti sa« kad vokiečiai jį sugavę.
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Visi laikraščiu: siunčiami rankras-;
LieLIETUVIAI! REMKITE LIETUVOS GELBĖJIMO
tiai turi buti pažymėti autoriaus pa*' mingos (jei šioji butų galima)
Kauno gubernijos lietuviams gal turi laiko tam darbui
rasų ir adresu.
pašvęsti. GeIR AUTONOMIJOS
Pasirašantieji pseu-; tuvos vidujinis sutvarkymas turi
reikės pereiti per visa tai, per
donimaia turi paduoti, Redakcijos ži- j
riau,
ką
sako,
L.
nupirkti
gatavą arba'
savyje daug rimtų programinių
g
nlat, ir savo tikrąjj vardąAukas siyskite šiokiu budu: Money Orderius, Čekius ir
perėjo nelaimingoji sunaikinta įsiusti pinigus. O gal rasis ir toRedakcija pasilieka sau teisę at- klausimų.
t.t. išrašykite vardu T. Paukščio
siunčiamus jai rankraščius trumpinti
Suvalkija.
Pa., ir pakių, kurios galės šį bei tą numegsti
ir taisyt;.
O. Širvydui, 120 Grand st., /Brooklyn, N. Y.
| Apart visų klausimų, surištų >il
Lietuvos nelaimė didinasi, l'rie ar pasiųsti. Tas
siųskite
J.
Netinkamus laikraščiui ranknščius Lietuva, Amerikos
prigulės nuo mūlietuviai turi vitūkstantinių minių nelaimingų sų moterų gabumo ir darbštumo.
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto*
y .M
riui atgal jo Ičšomis.
są eilę savo reikalų, kurie naujai čitts už
ir
Dar kartą tariu
kurstymą prieš talkininkus, tuviai j
Reikia visada rašyti plunksna ir tik
susivienijimų žiuri. žmonių, netekusių pastogės
j jus, seserįs:
veiksiančiai
Amerikos
partijai,
tarp
duonos kąsnio, prisideda kitos to- stokim prie darbo
ant vienos popiero pusės, paliekant
užgyrimas liuosoi ginklų gabenimo
nusimagalima
gelbėti
Tėvynę,
plačius tarpus tarp eilučių.
lietuvių, turėtų labai rimtai apeiti. iš Ameirkos svetur. Panašus nu- nyti iš
kios pat badą apimtos ir sielnežiūrėkime

Fdtflby
Pit'tston,1
tokį

Dįį. V.fGriga'.aičio

demaskuoja blogą, jį

visame
same

jo bjaurume,

tame

nurodo
bet beveik vi-

darbe užmiršta
tiesą:

tas, ką trini suodžiais nebus baltas, ir niekam nesuteiksi
to, ko
pats neturi.
Laikraščiai karštai

pyškina straipsnius apie vargus, kokius žmonijai
.suteikia, 11a, kad
jokių sriovių ir neda- pvzd. ir alkoholis, ir to paties laikleiskime niekam mus perkalbinėti, I raščio tas
pats numeris, o gal net
bet veikime

Šiek-tick;jąj[}ie. j(tai

Jau "amerikonišku."

gabiai

straipsnio

dar su tarimai,
sulyg "V. L." nuomonės, "Die li^uis^-baltische Frage," vartaujančios minios.
Lietuva surištu klausimu yra ateiDidinasi nelaimės, skurdo ir
parodą, kad "cechai nėra siaurai kurio claljs tiy^ĮO "Jauti. Liet." basavo protu ir veikime ir tas
pats autorius pataria tamsielvartos jurė. Kad jiji visiškai
vybės reikalai. Ateivybė pas Ame- užsidarę tik savo tautiškos politi- landžio
vardu: "Lietuvių
išvien, o matysime, kad mūsų dar- siam žmogeliui
nunję^je
kreiptis į žmonijos
rikos lietuvius yra nustumta labai kos kevale ar vėl nėra
išsklydę vil- tautos klausimas ir Prūsų lietuviai." nepražudytų Lietuvos, reikalinga bas atneš labai vaisingas pasekmes. "prietelius'' su
jų skaniu alučiu,
Dėlei Tautininku Partijos. Tvė- nežymion vieton, nors savo svarba
Lai musų Tėvynės pagelbos šauknyse tarptautiškos politkos, bet vis- Padarytoje pakaboje "Jaun. Liet.' atsakančios, padidintos pagelbos.
gardžia arielka ir kvepiančiais ciDalis tos pagelbos plaukia iš
rimas vidurinėse* sriovės partijos, jinai, rods, užsitarnauja kitoniško kam esama
smas atsiliepia
pas juos saiko"...
Į redakcija sako, 'kad Dr. Grigalaitis
kiekvienoje lietu- garais ir dažniausiai ppts
Amerikos lietuvių. Ar męs užkuriai pradžia likosi užmegsta pra- atsitiesimo į save. Kaip žiuri nausulvg to
nutarimus
vaitės jautrioje širdyje.
panašius
atkreips atydą, esąs tvpiškiausias Prūsų lietuvių
paskutinio patarimo gyvena. Mat.
eitu metu spalio pradžioje, iki šio- joji parti'a j tą klausimą,
kaip ["ne tik visa Amerika, bet ir visas "plačiųjų minių nuomonių bei pa- miršime, kad, pasididinus nelaiA. Karaliūtė. anot Mickevičiaus:
"Žodžiuose tik
mei, turi padidėti ir ta pagelbos
lei yra varomas nuošaliai nuo mano jijj tvarkyti?
civilizuotasis pasaulis." Toki nuta- geidavimų išreiškėjas."
Reiškia
norus tematom, veikime
kurios
toli
dalis,
gi galybė;
pažengė prieII.
kraujuose paplukusi
Kitu jau grynai "amerikonišku" rimai cechams "prigelbės, kada prispaudos. Kaip
pagal Dr. Gaigalaičio nuomonės gasunkiaus dieną gerai
Lietuva reikalauja iš musų?
nekin tasai darbas- skaitančioji vi- klausimu
pragyventi,
ATSIŠAUKIMAS
I
AM
BRIKOS
ir
sieis
savo
lima
yra apšvieta
abelnai spręsti apie tai, ką
jiems pastatyt
politiškus
mokyklos.
gu
Bene
parašyti
arti
bus
tveriamoknygą."
ištikro
suomet, apart
prie
LIETUVIŲ VISUOMENĘ.
Kaip naujoji partija žiuri į vie- ultimatumus visasvietiniame kon- Prūsų lietuviai mano.
Kvitos L. G. ir A. F. aukausios partijos centro stovinčių pavie- šasias
Paskutiniame laike Amerikos lie- teisinga sena nuomonė, kad pavyzdis
karės
amerikoniškas
kuris
atsibus."
po
mokyklas, grese,
kur kas
Tariamamjame Dr. Gaigalaičio tojams. Lietuvos Gelbėjimo ir tuviu visuomenė
pasekmingiaus veikia už
nių asmenų, mažai ką gali nusi- kaip į lietuviškąsias parapijines Amerikos lietuviams,
suskato kalbėti
"V. straipsnyje Kalbama
sulyg
autonoapie
Autonomijos Fondo valdyba prašo ir rašyti apie nepaprastai apartų gražiausius pamokinimus. Tiesa,
manyti. Kol-kas plačių informa- vaikų mokslo įstaigas*' Ar mato L," stovis lasai pats kelias, ką ir
ir pamokinimai ir
mišką Lietuvą, jeigu Vokietijai pa- tų žmonių, kurie
patarimai yra laaukauja nema- lietuvių tarpe doros puolimą. Tą
#
cijų dėlei tveriamosios partijos vie- reikalingumą stengtis įvesti vie- cechams.
laimėti. Tačiaus ton auto- žiaus
bai
sisektų
naudingas dalykas, bet be tik$5.00 ir reikalauja kvitos, pa- doros puolimą, apsireiškiantį įvaišai nebuvo pagarsinta. Neskaitant šose lietuvių
lankomose
movaikų
ros gyvenimo
Priešingą naujo seimo šaukimui nomiškon Lietuvon ineitų tiktai žymėti, ar jie nori paprastos kvi- rių-įvairiausiais
praktikos tie visi pabudais, lietuvių
pačioje tokios partijos sumanymo kyklose lietuvių kalbą, ar, gal, sakad
iš
kurios
Didžioji
Lietuva, prie
argumentą,
seimų
buvusių
mokinimai—tai
galima tos ar "diplomo." Diplomu esąs dauguma
tik gražiai skampastebėjo jau keletą mepradžioje pasirodžiusių straipsnių, vasias, lietuviškas mokslaines steig- nieko
"V. L.'"vadina mer>- butų prikergti latvių ir jgaunių tam tikras
bančios
neišėjo,
teorijos.
susidailiai-atspausdintas pa- tų atgal; platesnioji gi visuomenė
ti?
raginusių vidurinio gaivalams
Kaip su suaugusių žmonių ku, nesą "jeigu vienas ar du sei- (estų) apgyventą Pabaltiją. Toji
liudijimas, kurisai gali buti įdėtas lyg nejuto, kad jos organizme be- Skaudu butu ir pamanyti, kad
organizuoti ir atsistoti ant tvirto, pil- švietimu, su amatų mokinimu? mai
nepavyko, tai dar niekas, o valstija butų tartum perskyrimu rėmuosna ir pakabintas ant sienos
nai apibrėžto pamato, spaudoje ma- Klausimų šioje šakoje
sivysto pragaištingiasioji doros Amerikos lietuviai tai toks jau doyra daug, niekas, ant krutinės rankas
padė- tarp Vokietijos ir Rusijos (taip va- kaipo ženklas, kad aukauta savo nu- gangrena. Ir, kuomet
žai kas buvo rašyta vėliaus.
ir visi jie privalėtų naujosios pardoros, žmo- ros barkrutas, kad net jų geriaubuti tokiu dideliu pra- dinamas "Ptiffer^taat").
jęs,
nedrįs
Prūsų
buniškumo
Tie
kentėjusių brolių šelpimui.
puolimas daėjo iki nelem- sieji tepajiegia tik žodžiu ar raštu
paMusų nuomone, po tam, kaip
tijos progratne turėti aiškų atsaky- našu, kad iš anksto nulemti,
jog lietuviai prie tos valstijos, sulyg Dr. liudijimai išduodama
vo viešai pranešta apie naujos partų darbų visokių Krakų, Montvidų, skelbti doros ir žmoniškumo
taip
paviemą.
prinpas mus niekad negalės gerai pasi- Gaigalaičio pliano, nepriklausytų.
nėms ypatoms, taip draugijoms. Petrikonių ir
Co., tuomet ir pla- cipus, gyventi gi sulyg skelbiamųtijos tvėrimą, prijaučiantieji laik- Tat pat galima pasakyti apie ti- sekti seimai."
Tariant paties Dr. Gaigalaičio
raščiai butų turėję pradėti gvilden-, kybos klausimą. Berods, visi, kiek
Juos išduoda L. G. ir A. F. centro čiausioje lietuvių visuomenė ir net jų principų nepajiegia.
Prakilnių
Tas beveik tiesa. Vargu išmin- žodžiais:
reikalus.
iždininkas, p. T. Paukštis, 13 Mill svetimtaučiai pastebėjo, kad lietu- lietuvių, norinčių ir galinčių ant
ti naujosios partijos
galima buvo pastebėti, vidurinės
buti
tokiu
tingas žmogus apsiimtu
st., Pittston, Pa. Paliudijimus gau- vių
Svai blausiuoju dalyku yra ai>kau- sriovės žmonės žiuri
epidemiškai sergama do- aukuro nešti savo, kad ir ne perį tikėjimą,
Bet, iš kitos pusės, tasai
pranašu.
lietuviai—tai
ros
na
visai
"Prųsų
kad
kuriam
Fondo
yra
aukavusieji by
gangrena. Visi lietuviai šią- didžias, pajiegas brolių lietuvių, o
parti- kaipo privatišką asmens dalyką.
programo nusistatymas,
aišku kiekvienam, kas tik juos
pats
žmogus
išmintingas
vargu
apkur
ko
ant
stovi,
dieną sutinka su tuomi, kad lietu- tuomi ir visos žmonijos, labui
skyriui.
jinai
ja žinotų,
Kaip yra su tikybos išguldinėjimu
nei mažiausio nosiimtų pranašauti, kad sumanytasai pažįsta—neturi
vių tarpe ištvirkimas siaučia, kad visgi atsirastų. Tokių tai
turi eiti, kuom vadovautis, ką rem- mokyklose ir koks abelnai
ro
tikybos seimas bus
priklausyti kitai kokiai nors
žmonių
pasekmingas.
Jisai
gali
Kiekvienos
kovoti.
smarkiai atsiduoda iš vi- sutelkimui į prakilnų
puvėsiais
ti, prieš ką
valdžiai, išskiriant prusiškai-voryšis su mokymu ir auklėjimu? Čia buti
t'arbiį ir įsiir
nebūti.
pasekmingas, gali
sur: iš
kišką. Jie gyvena laimingai, yra
organizacijų, iš spaudos, iš j kūrė Ne\v Yorke draugija (čartepartijos stiprumas guli aiškume to gali buti dalykėliu, kuriems galuViskas priklauso nuo aplinkybių.
už naudingą Prūsų valdėkingi
I.
užsisau
turi
draugijinio gyvenimo, iš šeimynų riuota) vardu: Lithuanian Friendtinai užbrėžti reikėtų tarp savęs
programo, kurį jinai
L."
bu- stybės globą ir niekuomet neno"V.
pati
nurodo,
klausiKaip
gelbėkime
Aid
brėžusi.
MOTERIS
santikių, iš pavienių žmonių elgiYpač pamatiniai
daug pasitarti atskyriems tos paSocietv—Lietuvių Draugišre^ dabartinę, augštai išsiplėtovusieji seimai nepasisekė politiš- jusią ekonominę
mosi, bet visų sriovių ir pakraipų kos Pagelbos Draugija. Tos drauLIETUVĄ!
mai, principai turi buti taip išriš- čios vidurinės sriovės žmonėms.
gerovę išmainyti
nes nebuvo gero
Gerbiamos Seserjs:—
lietuviai visi, kaip vienas žmogus gijos svarbiausia užduotimi ir bus
j abejotinus vertės ateitį. Taipgi
ti ir nušviesti, kad jųjų aiškumas
Toliaus seka šios šalies politikos kuoju atžvilgiu,
užimamose
viekad demoralizacijos, iš- suorganizuoti viršminėtos rūšies
Prūsų
prisirengimo.
vietos
Chicaginis,
tvirtina,
Lietuvoje
klerikalų
Šioje
liūdnoje musų Tėvynės
jokiai abejonei. klausimai.
nesuteiktų
Ką naujoji partija
tose tiek daug vokiečių gyvena,
seimas
buvo
iškelti
eiktvirkimo
Amerikos
lietuvaibebandęs
aiškiais
nevisai
su
męs,
[valandoje
princi- rems rinkimuose, kokius tikslus
puvėsių kvapas eina ne lietuvius, su jais apsvarstyti priePartija
kad lietuviai sudaro apie pusę
šten keletą politiškų klausimų, bet
nuo
sau
už
Rasriovės
tės,
ar
tikėtis
jų
laikykime
švenčiausią
gyvuoti.
pais vargu gali
pakraipos žmo- įnnes, budus skiepijimo visupirjinai turės, žengdama politikon? O
gyventojų vien tik žieminiuose—
iš to nieko neišėjo, nežiūrint padakuom
bet
tai
nuo
pareigą
nių,
iniu laiku, kuomet nieko svarbesnio gal visai nežengs
galėdamos
prisidėti
žmonių kitos pa- mu savo gyvenimo pavyzdžiu į lieKlaipėdos ir šilokarčiamos—appolitikon?
Net
ir
"Tautos
skričiuose.
ir
neaiškiu
rytųjų
su
prie
rezoliucijų.
kraipos.
pagelbėjimo
musų nukentėjuTaip-pat
neatsitinka, partija
"Mumyse to visai nėra." tuvių sielas visko, kas Gera, Teiateityje,
Angštai su dalyvavimu šalies
to sei- jeigu šale Prūsų Lietuvos rube- sių dėl karės
nuolat
ir tie žmogžudžiai- įsinga ir Gražu, ir tuomi—ir tik
iš
dienos
Taryba
kuAmerikoje,"
gimusi
rasi,
sakoma,
Lietu\oje žmonių,
gali tęsti
programų,
politikoje yra surištas vadinamas j
mo rupesniu,
ben- žių susitvertų lietuviška valstybė, rie dabar yra neapsakomai
-ištvirkėliai—tai
Bet
veikti.
ne
nepavyko
kaipo
net
šį-tą
varginI dieną, gali
"musų," bet tuomi džiovinti ištvirkimo pelkes.
pilietinimo klausimas.
visai negalima daleisti (manyti),
Naujoji dra
Vis
stoka
svarDūmai
sriovių
nors
jstaiga.
koksai
getiktai
game
"jų."
padėjime
ir,
rankas,
kad
ištiesę
iškjla
tegul
neapykantos, keršto,t Pageidaujama butu. kad tam prapartija turės išrišti ji savo prograimtų plėtotis kokie nors voro prisirengimo.
Neuž- ištvirkimo visiems matoma, bet ug- kilniam judėjimui
bus, aštrus klausimas, reikalaująs me.
kiečių reikalams negeistini sieki- šaukiasi musų pagelbos.
netruktų lietuvių
mai.
lietuviai žino, ką jie iš merkime. akių, ir nepralenkime šal- nį—durnų priežastį kiekvienas sle- visuomenės paramos, kad kiekviegriežto atsakymo, klausimas, kurio Sale daugelio 'kitu reikalu eina Kame turėjo buti tasai prisirenPrūsų turi ir kaip rūpestingai su tai Lietuvos žmonių balso pro au- pia ir užsigina.
name
lietuvių naujokyne susitvertų
aplamais žodžiais, ūkanotomis fra- darbo klausimas. Aplamai Ame- gimas? Ik abejonės, nereikėjo jais bus
apsieinama,
nežiūrint, sis.
Dabar klausimas— nejaugi ligšiol kuopa ir
šimzėmis negalima Išrišti,—ir tokioje rikoj tasai klausimas nėra bent šaukti visuotino seimo, kol nebuvo kad savo kalbos*
Apsvarstykime
padėjimą
sukrustų broliai lietuviai
klauišbikyrao
niekas
iškalno išdirbtas smulkus progra- sime iš dalies
kurie
vienkart
dabar
su
ar
tų
krizio valandoje eikštėji iškils visi šiek-tiek
tūkstančių
nesirūpino
lietuvių,
ši?ip
taip veik.-,
atsigimstančia pavasajų norui kiek tosutvarkytas.
Valstijos,
pirmiaus nejaustieji neaiškumai, dalyvumas darbo klausimo išrišime, mas tokiam seimui. Svarbu buvo liau siekia, negu ligšipl jiems vaikščioja alkani, apskurę ir be ti, jei jau ne žymesniam pr2šalini- rio gamta gaivinti, kas ištvirkimoiš anksto spaudoje tuos yra leista. Jų tautinis susiprati- pastogės. Kas gi paduos pagailos mui, tai nors sustabdymui kaskart ■-žiemos liga
kurie galės gręsti partijai visišku guli dar
lyg užmarinta. Tas
vystyklose. Įstatymai dar-, apsvarstyti
mas t61i nėra
-taip išsiplėtojęs, ranka musų verkiančioms našlėms, vis didesnio ir didesnio
doros kėlimo darbas, arba teisiniširimu.
Žmonės, sutraukti krū- bininką mažai ką aprūpina ar klausimus, kurie turėjo- buti seime kaip
daugelyje kitų panašiame (kūdikiams ir
j
Tuomet iškalno butų padėjime
seneliams, jei ne zacijos plėtojimosi? Ar rūpinosi giaus—kova su ištvirkimu, buvo
von, neaiškiu, dviprasmiai galimu globia.
esančių tautų. Rusijos
Ypatingai atsiliepia tas gvildenami.
Ir
išsiaiškinusi
ir
aiškinti obalsiu, duos tam obalsiui ant ateiviu
męs?
kasgi
broužjaus musų nu- ir kas ypač rūpinosi, apie tai gali j.vedama
lyg antraeilio reikalo davisų
lietuvį
jo
sriovių pozicija
prūsinis giminės
darbininku, reiškia ir
I
lis menkai tegerbia ir jo ūkinin- skriaustai šalelei,
buti
ne
nes
Muįvairiu
kame
visos organizacijos turi
kad
bet,
lykas,
butų
jei
buvę
galima
nuomonių,
tas;
męs?
'matyti,
savitą aiškinimą. Partijoje įvyks lietuvių. Lietuviai kasdien su tuom,
kavimo būdas parubežėse nebranveikimas
kiekvieno
arba
ir
buvo
lietuvio
bendrai
kame
kiekvienos
sų
nesutikimai su visišku
veikti,
ant
galima
labjaus kreipti domą ir savo panegapastatytas
klausimu susiduria. Naujoji par-.
ginamas. Be visa to—ir tai labai lietuvaitės
netikusio
lima ; koki klausimai privalu kelti
arba
veikiai
mu perspektyvoje (regimame
buvo
kelio,
priedermė
jiegas to tikslo atsiekimui, kuriam
yra
fija vargu gali praeiti pro šj
svarbu—Prūsų lietuviai išpažįsta
stoti
tai
tikslui
koki
tektinas,
stalu.
savo
darbo
Šiuom
darbo.
seime,
prie
apie
Tėvynės gelbėjimo
padėti po
galimu
jos susitvėrė. Lietuvių gi
kyje).
dviejų nuomonių,
evangeliškai-liuterišką tikybą, tuo
simą, jeigu jinai nori skaitytis,
ir
buti,
suskaldinimu šie programiniai ne- svarbiu faktorium
rodos,
lietuviai
savo
dilietuvaitės,
nesenai
Męs,
tarpu
kad;
Rusijos
Brooklyno
Draugiškos Pagelbos Draugijos
negali. Aišku,
gyvenime. Tai! Tat pats yra ir dabar. Jeigu
džiumoje yra katalikai. Abiejų turėjome lietuvaičių draugijų kon- ar vandens trūksta, ar jis ne
svarbiausiu tikslu bus praminti doaiškumai yra pavojingi partijoms.
yra vienas pamatiniųjų ir painių šaukti seimą, tai reikėtų parodyti,!
ant|
kalbos dialektai yra skirpusių
Dėlei neaiškumų programe, kartais
vis
ugnies
ir,
pilama, jei
pritardamos ponios
labjaus ir, resnj gyvenimo takelj. sutverti
klausimų, j kuriuos aplatnais žo-. •koki klausimai bus pastatyta jam tini, o Rusijos lietuvių rašto kal- ferenciją
išrišti. Męs pripažįstame, kad yra; bą Prūsų lietuviams suprasti yra L. Šliūpienės atsišaukimui, nuta- labjaus aptraukia dūmais giedrią švaresnę visuomenės opiniją.
stipri savo skaitlium partija ga'i dziais negalima atsakyti.
rėme aktyviškai darbuotis
buti silpnutė savo nuveikiamaja
musų gyvenimo dangaus jnelynę. Tiesa,
Amerikos lietuviai turi daugybę, svarbių musų gyvenime klausimų, labai sunku. Taip-pat labai skiApart viršminėto svarbiausiojo
riasi kultura ir papročiai.
mieste.
kuri
sunkiose
LigTaipogi raginti visas ir pavieni asmenįs, ir organizaci- savo tikslo L. D. P. Draugija rūkurie laukia išrišimo. Bet tų klau-į
jiega,
ypač reikalinga
savo reikalų, kurie iki šiol
šiol tarp Rusijos ir Prūsijos lieniekeno)
krizio valandose.
nebandyta sutvarkyti, neskaitant simų yra daug, ir jie labai įvairus. tuvių nebuvo jokių ryšių—nei Amerikos lietuvaites prie šio buti- jos, na, ir spauda su atsidavimu ir pinsis taipgi suteikti savo nariams
r ai
Vieni paliečia Amerikos lietuvius, tautiniame nei ekonominiame
reikalingo darbo.
Tą viską naujosios partijos
pavienių ir maža ką reikšmės
gysuornenin,
Męs,
beveik
Koki
Brooklyno lietuvaitės, atsirėjams reikėtų priimti
visai svetimi.
klausimai no- venime; jie
rinčių pastangų, padarytų toje link- kiti—Lietuvą.
J. Žitkevičius
Dėl
darant savo programą." Tegul pil-|
šitų
liepdamos
į p. L. Šliūpienės sumarima
priežasčių
svarst\4fi sumanytame seime?
jokių pastanmėje. Su jais visais susiduria naugų, nei susiartinimo, arba kokių nymą, rinkti drapanas siuntimui
nas principų aiškumas nepritrauks
į
joji partija, ir į vi.;us tuos klausi- Jie turėtų buti sumanytojų aiškiai ypatingų abiejų
kraštų lietuvių
taip didelio skaitliam narių naujon' mus jinai turi atsakyti.
išdėstyti. Tuometę galima bus ži- simpatijų ir ateityje negalima ti- Lietuvą, atsišaukiame į visas Amepartijon. l\et už tai partija, nors IŠ šių kelių pastabų matyt, kokio noti, ar seimas gali juos svarstyti kėtis, o jeigu kokios pastangos ir rikos lietuvaites tverti labdarystės
Motinėle ir Tėveli,
neskaitlinga, bus, taip sakant, iš didumo darbas stovi prieš šios ir aplamai ar užsimoka seimas butų, tai jos liks visai be pasi- ratelius kiekvienoje lietuvių apgyKur aš Jums rašysiu?
(
sekimo."
vienodo molio sudaryta; jinai bus; partijos
ventoje kolionijoje. Tu ratelių tiktvėrėjus. Reikalinga daug šaukti.
Kaip jduosiu šį laiškelį,
slas—eiti per lietuvių ir svetimstipri, ir ant jos. rasi, ne taip skait- darbo, jiegų padėti, kad tinkamai į Seimo šaukimas, neapibrėžiant
ištrauka pilnai paaiškina
Kaip
$ioji
Jus suraminsiu?
taučių namas bei krautuves renlingų, kaip butų prie kitoniškų aplin- tai išrišus. Viena, dvi arba ir šim-1 jam aiškių tikslu, vargu gali paDr. Gaigalaičio poziciją.
Prūsų kant aukas pinigais ir avalinėmis,I
kybių, šalinimai galima bus pilnai tas dekliaracijų, gražiai ir poetin- vykti.
Gal išdraskė Jus' lizdelį
lietuviai, kaip galima suprasti iš o kuomet
atsidėt. Partija bus jiega. kuri nesi-'
butų jau nemažai jų ant,
gai skambančių, bet neliečiančių,
Tie bedušiai žmonės;
Dr. Gaigalaičio žodžių, autono- vietos
šių
surinkta, tuomet galėtume
bijos jokių audrų, jokių sunkių va- taip sakant, "prozos," paties gyve- Lietuvos vienybes klausimas ir
Mano gimtąjį namelį
miško ir bendro su Didžiąją Lieįsteigti tam tikrą centrą surinktų
landų, jokių krizių.
nimo su visais jo klausimais,
Gal šunaikė jų karonės.
nieko, Prūsų lietuviai. Iš Didžiosios Lie- tuva gyvenimo nenori. Darydamas
drapanų sudėjimui, (nes po vieną;
Šiądien vidurinėji, tautiškoji nereiks. Vieton miglotų d'ekliara- tuvos lietuvii;, prie kurių priskaitosavo plianus apie Didžiosios Lie^
centran siunsriovė, gyvuojanti tarp Amerikos cijų, vieton aplamais žodžiais
dalykėlį
Gal patekot jau po prusu,
iŠ-! ma ir milžiniškoji diduma Ameri- tuvos likimą, Dr. Gaigalaitis kuo- tinėti). neapsimokėtų
Brooklvno lietuvaitės palietuvių, yra gan marga. Tas ir reikštų programų, pliatformų, rei- kos lietuvių, nekartą buvo girdėIr jis jus terioja,
mažiatisiakalba apie tai, kas butų tarė
tokį centrą įsteigti Ne\v Yorkc
suprantama; visi žmonės, kurie sa- kalinga gyvųjų klausimų išrišimas. tis apie abiejų Lietuvos dalių (DiC lai tebėsat dar
iš tokio pliano įvykinimo Lietuvą^ ar
po rusu,
vo nuomonėmis, stovi
Brooklyne, kaipo artimoje prie
tarp socia- —išrišimas, aiškus, rimtas ir iš- džiosios Lietuvos ir Prūsų LietuKurs vis persekioja.
Prūsams
rinkos
ta^oreikalingos
iš kurios palistų ir klerikalų, yra priskaitomi prie semtinas.
vos^ suvienijimą krūvon.
Ypač rams pardavinėti. Tam tikslui au- prieplaukos vietoje,
rankiausia siųsti viską į Lietimą.
vidurinėsės sriovės. Kas Jie sociaTokia užduotis stovi prieš nau- tsrp Amerikos lietuvių yra išsiplaO, Tėvyne mylimoji,
tonomiška Lietuva, kaip Dr.. Gaig.
listas ir ne klerikalas, tas yra tau- josios
Pinigiškas aukas galėtume siųsti
Pntus tu kentėti!
partijos tvėrėjus. Vien at- tinusi ir daug priejautos turi toji mano,
butų labai tikusi.
tiečiu.
per Lietuvos Gelbėjimo ir AutonoMargumas prie tokių ap- likus tą užduot], galima tikėtis pa- abiejų Lietukus dalių suvenijimo
Nei
tu verki, nei vaitoji,
Jeigu Dr. Gaigalaičio nuomonės mijos Fondą ar kokį kitą.
linkybių yra pilnai suprantamas. sekmingo gyvenimo naujajai par-. idėja.
Moki vien lindėti.
yra ir"Prūsų lietuvių daugumos
J ik neeikvokime,
Reikėtų stebėtis, jeigu jojo nebūtų. tijai.
seserįs, laiko,
Rišant tokį svr blj klausimą, kaip
nuomdrtemis; tai daugeliui abiejų nes męs daugiausia ir atsilikusios.
Kad tasai nurodymas į marguDar viens smūgis tau telemta,
atskyrį kraštų sukergimas krūvon Lietuvos dalių suvienijimo "alininLenkų moterįs \\orcesterio miesmą nėra tuščiu žodžiu, galima maSumanymas šaukti visuotiną crba prikergini; prie kitų valstijų,
Smūgis sunk's krūtinėn;
šistfi Dr. Gaigalaičio raštelis te
per vieną dieną surinko $1,193.
tyti nors iš to neaiškumo, kurisai seimą. "Vien. Lietuvninkų" savo teisybės vardan, reikia žiūrėti, kaip kų
Eini, taurė kol n'išsemta,
bus šž?Ua nfaudykle. Negalima išJos ėjo gatvėmis, per namus ir
kjla dėlei Lietuvos ateities. Kai- 17-to numerio įžanginiame
Kančion begalinėti.
atsineša paliestojo krašto gyventokęsti nepazymejfis dideli Dr. Gai- krautuves, rinkdamos aukas, už ku-ktirie priklausantieji prie viduri- snyje paduoda
sumanymą šaukti jai j tokį sukergimą ar prikerginusižeminimą prieš vokie- rias davė korteles, ant kuriu buvo
nės sriovės žmonės nori Lietuvai
šįmet apie rudenį visuotiną seimą,' mą. Jeigu kurio nors krašto gy- galaič^
Puikus miestai ir miesteliai
čius.
,
tiktai autonomijos, kiti visiškos ne- kuriame dalyvautų visų
Virfo į griuvėsius;
nupiešta lenku erelis ir žodžiai:
pakraipų ventojai, sakysime, nenori tūlos peri
"Gelbėkit lenkus, karėje nukentėju!•
Didi kaimai ir kaimelia?
prigulmybės. Yra tokių, kurie sa- atstovai. Sulyg "V. L." nuomonės, i mainos, tai tokios jjermainos įveVo&ęčių, įsiveržimas Kauno sius." Ar nebūtų geras pavvzdis
Mato vien degėsius.
vo "galutinu tikslu" turi Lietuvos toksai
seimas esąs būtinai reika-Į dimas prieš
gyventojų norą yra gubernijom , Iki šiolei vien Prū- ir
mums
korir
su
tuom
nori
atspausdinti panašias
autonomiją
drauge
lingas. Jame bus svarstomi "nauji skriauda gyventojams, ir todėl toksų Liejtuvą. ir Suvalkija tiesiogi- teles su parašu: "Gelbėkit lietuTyrus upių vandenėlis
pilnai
neprigulmingos Lietuvos. reikalai ir lsbai svarbus."
sai pasielgimas butų neteisingas.
niai
karės smūgius. Kauno
nuo karės
j^utė
Buvius,
P>c abejonės, pastarosios rūšies
Šiądieną
nukentėjusius."
kraujuotas.
Straipsnyje, kuriame pakeliama Jeigu, sakysime, Didžiosios Lietutiktai Prūsų parubetų geistina, kad Lietuvos GelbėjiUpių tėvas Nemunėlis
žmonių mintijime yra truputis ne- šisai sumanymas, nurodoma į kitas vos gyventojai daugiau norėtų lai- gubernijoje,
žio gyventojai gavo susitikti vei- mo ir
^Lavonėliais klotas.
aiškumo, bet anasai nuomonių sl y- tauta?, turėjusias savo suvažiavi-.
Autonomijos Fondo konfekytis su Rusija, bet jie butų atskir- das veidan su karės
baisenybė- rencijose šj dalyką apsvarstytų mūrimasis yra užtektinai svarbiu apsi- mus-seimus. Tarp tokių paminėta ti nuo
Rusijos ir prikergti prie Vo- mis. Dabar vokiečiai pradėjo saDidžios girios, tankus krūmai.
sų gerb. inteligentai ir taipgi agireiškimu, kad naujos partijos tvė- rusinai, lenkai ir čechai-slovakai. kietijos, prie kurios
nenorėtų pri- vo veržimąsi Kauno gubernijom
Ką pirma žaliavo,
tuotų savo apielinkėse moterjs prie
rėjams butų pravartu atkreipti rim- Daugiau apsistojama ant New! gulėti, taiftoksai pasielgimas butų Kiek
matyt iš iki šiolei ateinanbei
rinkimo.
Šiądien
tfo atyd's j tą klausimą rr jj aiš- York valstijos čėchų ir slovakų sci-,
pteška-ruksta. Durnai
aukų
avalinių
neteisingas ir Didžiosios Lietuvos čių žinių, vokiečiai užplaukė RaVist:r suliuliavo
Kaslink p. L. Šliūpienės raginikiai išdėstyti savo programe.
ino, ir paminima kai-kurios to seigyventojus skriaudžiąs.
seinių ir Šiaulių pavietus. Prie
Sąryšyje su Lietuvos klausimu mo rezoliucijos, kaip tai pr^ziden-j Didžiosios Lietuvos lietuviai yra tokių sąlygų neišeir- sveiku ne< mo mėgsti šiltus mezginius sekanMotinėle i; Tėveli,
čiai žiemai, reikia pi ipažinti, kad
yra visa eilė kitų klausimų, kurių to \V:,son'o paskelbtos neutrališku- matomai linkę prie susivienijimo
j
Telšių pavietas. Patsai Šiaulių tai
Kur aš Jums rašysiu?
I
labai
bet
kiek
išrišime neaiškumų privalu butų mo politikos užgyrimas,
butų
naudinga,
su Prūsų lietuviais.
Suprantama, miestas, kaip pranešama, sudeKaip
įduosiu šį laiškelį.
man
teko
su
moterimis
I
tai
apie
vengti. Autonomiškas ar neprigul- prieš Amerikos vokiečių laikraš-i įdomu yra žinoti, kaip Prūsų lie- gintas.
j
suraminsiu?
Jus
Kaip
tai
kalbėti,
jos nepritarė. Jos
nors
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sukurio kaip tik taip trūksta musų gi-kos pusės reikalingas, o jo
naikinimas parodo prigimtą, nors
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Boulogne įr^vis^ pajūriai tektų

Karė dar traukiasi, nei viena
kad vokiški orlaiviVokietijai, Jn'l
ir kulturos skraiste apdengtą vopu§č kitos neįveikė ir niekas ne- inkai visuomet
kalbos nemokantiems lietuviams.
\ valandą laiko
kiečiu žiaurumą.
gali dar įspėti, kuri pusi iš kru-J
Martin
Daug išnaudojimo pritikta lietuviai
galėtu
Jeigu socialistai nedrįso vokiečių viiuj imtynin išeis pergalėtoja, pataria Vokietijai
nuo visokių blogos valios žmonių
40,000
įsitaisyti
l-ct atsiranda jau pranašai, kalir vYsai nežino, kur kreiptis, kur kariumenės su Oelgija pasielgimo
kad su jų paorlaiviu,
Zeppelino
cin'.e kritikuoti arba banti apie persikeitimus Europos
j ieškoti pagclbos. Kuo daugiaus ciesorystės
£elba visuomet butu galima neRot ir tuos* norinčias
tfu peikti, jie p a-i rodo nors pasy- zemlapio po fcafek
rems
kuo
Vc/kimanis pasiduoti,
daugiaus
lietuvių atjaus,
viskai pritarianti tokiam žiauru-j pranašavimuose vokiečiai rodo sa- neramias
L. D, P, Draugiją, tuo toji draugifraneuzus,
taUVas,'ypač
vo
mui.
neapsakomą go<tutnn. Fran- greitai suvifdyt?!.1 Gražus
Jeigu jie pritaria tokiam
sapja bus visuomenei naudingesnė.
cu /.j.i,
pavyzdžiui, reikalauja vien
f,. I). l\ Draugijos įsteigėjai pil- žiaurumui, jiem- nerupi kulturos
nas, nėra ką kalbėti.
ir civilizacijos t. y. žmonijos, gy- sugrąžinimo 1871 m. paveržtų
nai supranta, kad norint padaryti
ir atlyginimo Belgijoj
d va- venimo pagerinimas ir tobulini- provincijų

Paryzuj"pasiekti.

jk»?m kuodidesnę, ypač žmogaus
riai, naudą, tai tuo daugiaus darbo
t 'reikia pakelt, bet ką nemalonumai

to

Reikėtų

prie
"kunigėlis" prie-

pasakyti,
varta pinigų

kad

Davė tiktai

tie, kurie norėjo ir

matė tai

nei iš vieno netraukė.

reikalinga

PašnekeliiĮ Kampelis.

esant. Tai kam

J>čclavoti apie lietuvių katalikų

do-

liauius?

Korespondencijoje sakoma,
užvis

kad

C>0().

Kaip

toli

gali

siekti švie-

stiprus teleskopas,

tai

butų galima

Šisai klausimas matyti, kas darosi ant
spindulys'.'
labjausiai persekiojama
tų žvaigvesnių pažiūrų žmonės. Joms ei- yra vienu įdomiausiu jų mokslo ša- ždžių 40 metų atgal.
nant gatve, "fanatikai" (suprask koje apie šviesą.
Žinoma, kad
Taipogi, atpenč, kokios nors tolikatalikai) pradedą pirštais badyti šviesa keliauja su nepaprastu grei- mo dangaus kimo gyventojai,
jeiir šaukti: "Žiūrėkite, žiūrėkite, tumu, kurisai, sulyg tyrinėjimų, gu jųjų
butų ir jie turėtų užtekšliuptarne eina, paleistuvė." Pava- yra lygus 300,000 kilometru j se- tinai stiprius teleskopu^, galėtų
lais-

sus

MEILES ŠIRDIS.
Francuzijoj padarytų nuosto(kilometras yra truputį matyti, kas darėsi ant žemės keli
Brolau!
Ar girdėjai kuomet dinimas "paleistuve" yra baudžia- kundą
lių, bet vokiečių reikalavitriai staVokiočių idealu yra valdyti visą čiai fantastiški, jie nesiduos iš- nors, kad plaka Meilės Širdis?
mu
už rusišką varstą ir .il- šimtai ir net tūkstančiai
kas
trumpesnis
taip
prasižengimu. Jei
Jįmetų atgal,
atgraso nuo darbo, tas abclnai ma- žmoniją ir jų turtus kaip ir jų použ
tai
gesnis
padaro,
pusę angliškos /mylios). jie, tos tariamos žvaigždės
galima tokj pašaukti
pildyti nors vokiečiai karę lai- jį galima išgirsti visur: didžiame
gyvenža Rą gero net ir sau tepadarys gy- litišką gyvenimą kontroliuoti.
mėtų ir jų j veikti priešai butų miesto rūme ir mažytėje, siaurutė- tieson. Kiek man žinoma, Rum- Pavyzdžiui, šviesa nuo saulės pa- tojai, dabar matytų tai, apie ■ką
venimo, o gyventi tik sau, tai ne
Tokie išsitarimai gal vienam ar ant kelių paklapdyti.
je grintelėje, po juodu švarku ir fordo lietuviai katalikai panašiai siekia žemę Į suvirs 8 miliutas. Vi- męs tik istorijoje galima pasigyventi.
Žymus voJęiškas valdininkas ir ruda miline, dainoje ir verksme, nesielgia. Tegul E. L. nurodo dutinis žemės tolumas nuo saulės skaityti. Patjs atsitikimai, taip sakitam jisai pasirodys hyperboliškais
N'ėra, anot Mirebeau, nieko netaip pasielgiančius. Aplamas tvir- yra 148 milionai kilometrų.
kant, "iškeliavo" erdvės tolumosna.
—perdėtais. Bet tuos tvirtinimus ekonomistai, narys viešpatystės balsų užėsyj ir nakties tylumoj.
galimo tam žmogui, kuris moka
Martin
išleido
tarybos, Rudolpb
Kaip žinome, žvaigždės stovi nuo
Visur ir visuomet jinai plaka. tinimas, be faktų nurodymo, yra
□HD
faktais paremti.
galima
norėti. Taigi aiškų sau užbriežę
610. Ar saulė yra baltaf Abelžemės daug toliaus negu saulė.
knygą p. v. Der \Veltkrieg und Lygiai, galingai ir savęsp pritrau- tiktai tuščiais žodžiais.
tiksią eisime prie jo su ištverme i Rumaniją valdo, arba geriaus Sein Ende (Svieto karė ir jos kiančiai.
Toliaus E. L. sako: "Dabar ka- Artimiausios žvaigždės šviesa pa- nai manoma, kad saulės šviesa, ir
ir esame persitikrinę, kad galėsi- sakant
valdė
laike galas), kurioj aiškinama, ko Vokaralius,
talikai
Ar kuomet jąją girdėjai?
pasakoja, kuomet bu? pa- siekia žemę vos apie į pusketvirtų todėl ir pati saulė, yra baltos spalAt
me
buti visuomenei naudingais. karės pasimiręs,—jisai vokietys. Jo kietija privalo nuo
pergalėtų prie- kuomet nors klauseisi josios pla- statytas Tautos Namas, tai visos metų. Per tą laiką šviesa eina pir- vos.
Visi gi, kurie norėtų susipažinti su pavaldiniai matė patogią progą at- šų reikalauti.
Šioji nuomonė yra skaitoma klaišliuptaruės į jį susirinks ir pradės myn su neišpasakytu greitumu
Apart 120—150 kimo?
L. D. P. Draugijos įstatais, kurie gauti nuo Austrijos tulus savo miliardų markių, dar
Kodinga.
300,000
paleistuviauti."
kilometrų
j
sekundą.
jis pataria
Sunkioji gyvenimo sielvartos ir
diena po dienos bus atspausdinti, vientaučių apgyventus plotus. Jų reikalauti milžiniškų priešų žeKiekvienas gal pastebėjo, kad
Tai yra tiktai noras įkąsti kata- kią milžinišką kelionę šviesa- tuom
skausmo jurė kartais užglošia Meiturėti smulkesnes apie karalius, kuris po švenčiausia pri- mės plotų.
ar abelnai
laike ūkanos ir
Taika turinti buti lės
išlikus.
net
ir
tamsiausis
žmogali
lengvai
atlieka—skaitytojas
Juk
taipogi saulėtekio
Širdies plakimo balsą. Sunku
minėtą draugiją žinias, meldžiu sieta buvo prižadėjęs savo paval- Londone padaryta, taigi būtinai, tuomet
tačiaus bei saulėleidžio metu saidė išrodo
kad Tautos Name skaitliuoti.
gelis
Tų
skaitlinių
supranta,
jisai girdėti.
kreiptis žemiaus nurodytu adresu: dinių reikalus daboti, jų gyvenimą jo nuomone, Anglijos sostinė tu- Kai-kada skausmo
bus paleistuviauti. Vel- žmogaus vaidentuvė negali apimti. raudona. Jos spalva tuomet yra
verpetas, nei negalima
K, Pilėnas, 18'J Broaduav, Ne\v gerinti ir jų idealus, pajai išgalę, ri buti paimta ir išnaikinta;
tus todėl užsipuolimas ant kataliVienok šie tolumai yra tiktai visai skirtinga nuo baltos spalvos,
replės, sugniaužia sielą. Visa tuovykdinti, nevien tik ką priešinosi Anglija turėsianti užmokėti: Vo- met temsta ir
York, N. Y.
menkniekis,
sulyginus su tolimes- kurią jinai turi giedriame vidu-i
nyksta. Vien tik kų.
jų reikalavimams, bet dar norėjo kietijai 16 miliardų markių, Aus- skausmas ir
Katalikai
neduoda
tautos
niųjų žvaigždžių kelionės šviesa. dienyje.
aukų
karšta pagieža, tartum
VALDYBOS NARIAI:
juos priversti su Austrija prieš Ru- trijai 10 miliardų ir Turkijai 4
Saulė nepersimainė. Jinai
namui ne dėle] priežasčių, kurias Apskaitliuojama, kad astronomų teįsiutusi vėtra,. aplink sukuriuoja.
taip
miliardus. Rusija turi buti suJ. Liutkaus kas,
siją j karę įsikišti.
šviesa
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E.
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visai
kitovidudienio,
L.,
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(žiuronus)
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saulėtekio,
Meilės
taip
Išnyksta
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valandoj
isu išgriauta ir išnaikinta ir paP. Montvila ir
Širdies plakimas, ir nebegirdėt jojo niškų. Daugelis tikisi sugrįšią Lie- kia net nuo tokių žvaigždžių, nuo saulėleidžio metu yra ta pati. Pertauta malonėtų išGrekija
kaipo
dalinta tarp kaimynų ir iš jos suP. Pavilionis.
tuvon ir patįs asmeniškai iš jojo kurių šviesai reikalinga keliauti po mainė jos spalvą oras.
Oras yra
visai.
liuositoti savo vientaučius iš po
tvertos naujos viešpatystės, ži
A. S. Cohcn, Dr-jos Adv.
nesinaudos.
Kiti atsisako tuom, 40 metų. Tolumas kelionės, kurią priežastim, kuri saulės spalvą perBet
tai
tiktai
valandėlei.
PraTurkijos jungo ir prisidėti prie nom?, po
į
Vokietijos globa.
mainė.
šniokščia vėtra-audra, ir skaistu kad pastoviai ant vietos negyvena, šviesa prie to padaro, yra virš
talkininkų. Jų karalius po jtekme Martifio nuomone,
turi
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Iš ryto ir vakare
Švedija
Kitur
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išvažiuoti
savo žmonos, kuri
žmogaus supratimo.
saulės spinduvėla. Praeina pagieža, ir pro pa* gan ryi-uzporyc
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todėl
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aukauti.
ToMatant,
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ciecoriaus sesuo, tani priešinasi.
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vėl
storesnį
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padų apgyventa, tik tūlą laiką šve155 Montgomery Strce,
kiu budu žmones atsisako duoti ką siekti, gimsta klausimas, koksai oro sluogsnį. Oro gi ypatybė
kad karalienei nerupi jos
Meilės Širdies plakimas.
sigirsta
Matyt
yra
iijai prigulėjo). .Vokietija turi
Paterson, N. J.
nors atėjusiems kolektoriams.
Gi yra abeltiai didžiausis tolumas, ku- praleisti raudcfnus spindulius dauMeilės
Širdis
ir idealai, bet gauti
tartum
stebukpavaldinių
gerovė
yra
Pabalti jos
gubernijas ir
J. K. Miliauskas—Iždininkas,
rio šviesa gali pasiekti?
giau negu by kuriuos kitus. Laikt
amžinai skambąs vi- E. L. visai ką kitą nupasakojo.
jos brolio reikalai. Laikraščiai pra- Lenkiją, Austrija—visą
120 Grand Street,
pietinę lingas varpas,
kuriais
Toliaus
E.
L.
katalikad
galima butų pri- ūkanų oras tirštesnis, ir todėl gausako,
Faktų,
same pasaulyje,
neša, kad ji net grasinusi, jeigu Kusiją su Kievu ir
dieną ir naktį girOdessa, TurBrooklyn, N. Y.
kai
koksai
nors
ir
bačkutės
Patvirtinimas, nė- nasi ta pati pasekmė. Sakoma, kad
sėdį prie
rodyti
giedą
grekai užsipultų ant Turkijos, ji kija Ka'tkazo
gubernijas ir Sa- dimas, pasiekiąs augščiausių viršū- nelės Šv.
K. Pilėnas—Sekretorius,
ir
todėl
Maine
valstira,
prisieina apsirubežiuo- jeigu oro sluogsnis tarp žemės paKarunką.
Grekiją apleistų ir pas savo brolj ratovo gub. (bet Saratovo guber- nių ir žemiausių klonių, kiekvieno
(
180 ftroad\vay,
vien
ir
teoriškais
todėl toki apsireiš- ti
išvedžiojimais. viršiaus ir saulės butų prašalintas,
į Berlina išvažiuotu.
nija yra gana toli nuo Kaukazo žmogaus sieloje bent retkarčiais at- ja yra sausa,
New York, N. Y.
kimai vargu galimi. Jeigu tuom
Šviesa yra jiega. Jinai gali bū- tai saulė išrodytų mažiau raudona.
siliepiąs.
Lietuviai, kaip jų istorija rodo, kalnų, ji yra prie upės Vo'^os, I
Kodėl vidudienyj saulė
norima pasakyti, kad Rumfordo ti paverčiama į kitoniškos rūšies
yra balStebuklingas varpas skambėjo
grynų rusų apgyventa, su prieta?
D. Sargunas. žino gerai vokiečių kulturą ir
saulės
lietuviai
katalikai abelnai girtuok- jiegą. Pavyzdžiui,
Į tai duodama sekantis paspindumaiša vt. kiškų kolionistų). Ru- net ir ežero gelmėse. Tarp kalnų,
jos
praplatinimo budus. Kryžiokų ornors aiškinimas.
Žemės oro sluogsnis
Martino nuomone, turi but pasiekdamas 'snieguotų viršūnių ir liauja, tai reikia pastebėti, kad ne liai, sutikę ant žemės kokį
KOMENTARAI.
denas kaip ir kardininkai susidėjo sija,
vien
su katalikais
Tas
sušildo
Yra
to- daiktą,
reiškia, kad (atmosfera) yra tartum stora oranji.
taip yra.
nustumta ne tik nuo Baltiko ir žaliųjų žemumos lankų, skriejo jo
išimtinai is vokiečių.
kiu lietuviu kataliku, kurie gir- dalis šviesos pavirto į šilumą. Tas žinės spalvos skraistė, gulinti
Kitų tau- Juodųjų
Kad Vokietijos ciesorius didlige
tarp
jūrių, bet ir nuo Kas- balsas ir žadino kiekvieną sielą.
savo tarpą netybių
žmonių
žemės ir saulės. Pati saulės esanti
jie
į
piškų, nors tos nesyeria svar- Meilės Širdis garsiau už audrin- tuoklauja. Bet yra inre-katalikų bus dar aiškiaus, jeigu padarysime
sirgo ir dažnai excentriškas svajoprisiėmė. Po krikščionystės plati- bios
Paimkime baltą ir ne balta, bet aiškiai mėlyna. Oras
nes
rolės tarptautiškuose susi- giausios gyvenimo vėtros plaka. lietuviu, kurie girtuokliauja ir el- sulyginimą.
apie viso pasaulio užkariavi- nimo
lietu- įinkiinuose.
priedanga
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tačiaus mėlynų spindulių
užpuolė
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džia per save. Per
Kodėl?
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yra
badyti
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Austrija,
stebuklingas varpas, plaka jinai vikai užėmė, jie pavertė j tyrus
(pus- kijai sugrąžintas. Dalį Bessara- suomet.
tuom akis vien katalikams?
Gir- Todėl, 'kad baltos spalvos daiktai tiktai spinduliai spalvų, artimų
15 metu atgal aprašinėdavo. Kiek
H
tynes), išpjaudami visus prakil- bijos
tuokliavimo priežastįs guli ne ka- atmuša nuo savęs daugiau spindu- oranžinei (tarp šių spalvų yra iv
Bet reikia mokėti
tuose aprašinėjimuose tiesos yra
gausianti Rumanija, jeigu ji
išgirst tą planesnius jyventojus, o liaudį į verkarėn susidės su Vokietija. To- kimą,
talikybėje, be karite kitame. Tat lių. Juoda gi spalva sugeria sa- raudonieji). Nuo jų baltumo įspū—sunku suprasti; daleisti turim,
guvę
paimdami.
dis.
kiu jau budu bus atlyginta ir kikad laikraščiai, dėlei biznio, mėgTyliomis kančios naktimis, kuo- nėra reikalo rodyti pirštu į kata- vin didesnį skaitlių spindulių, kurie
Žmonės turi buti dėkingi už tai
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Iš
toms
likus.
to
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tautoms, susidėjusioms su met vienas pasilieki nakties
pavirsta į šilumą.
sta faktus perdėti ir iškraipyti, kaip
Pavergę prusus, jiems uždraudė
gluduoro
kad
šviesa
sluogsniui, nes mėlynieji ir
gali pavirsti į
jiems patinka, bet kaip neperdėtum miestuose gyventi, užsiimti preky- Vokietija ir Austrija. Suezo ka- moj, kuomet viskas aplinkui nuri- Toje pačioje "Laisvėje" buvo aišku,
violetiniai spinduliai yra smarkiaunalas busiąs Turkijos rankose, mo,
kiek laiko kita ko- kitoniškos rūšies jiegą.
ir neiškraipytum faktų—šiek-tiek ba bei amatais ir neleido
rašyta
prieš
prisiklausyk.
jiems
Yra gamtos dėsnys, kurisai sako. si ir tik ačiu jiems atsitinka
respondencija, kurioje koksai tai
apteisybės visgi juose yra. Todėl užimti jokių valdiškų vietų (urė- bet ne angliškų akcijonierių, ir Ar girdis jos plakimą?
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kad
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muirašė,
plaukianti per kanalą
kunigas šaukęs,
turi buti ir šiek tiek tiesos, kad
jokia jiega pasaulyje nenyksta kvaitimai ir mirtįs dėlei karščio.
kad neduos išrišimo tam, kas (jinai gali tiktai pereiti kiton for- Oras susilpnina jųjų
Per
tą mokės Turkijos iždan.
ciesorius manė apie pasaulio užkaveikimą. Ačiu
Tuk-tuk, tuk-tuk
Męs kalbėjome apie rusiškos val- sumažinimą įplaukų
neduos doliario. Man teko gir- mon).
Taigi šviesos spindulys, orui. saulės spinduliai, kurie susiVokietijos
riavimą arba bent apie užėmimą džios
nuožmumą, bet, dalykus aky- priešų, Martin mano juos taip
dėti kunigą tuomet kalbant, ir jeigu jam nebūtų progos pavirsti daro išviso iš
septynių spalvų, taip
didesnių žemės plotų Europoj kaip viau
Neaiškus, duslus balsas.
iškratinėjus,
męs
visai ką kitą sakė.
kad
Kuni- j kokios nors kitoniškos rūšies jie- susitvarkė, kad
pamatysim,
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ir kitose šalyse.
vidudienyje saulė
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"Kzff;
su Voir
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taip:
r.aują
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amžinai,
saJTant,
ga,
taip
gyvuotų.
tamas.
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*
*
letą šimtmečių yra kentėjusi, visgi kietija.
Už kelių milionų
neturite, arba nedirbate, galite Toksai spindulys amžinai keliautų
Bet klausykis.
metų, kaip
Vokiečių socialistai, kaip laikraš- mačiausiai ji kentėjo tino masko- Atimta nuo Rusijos Lenkija,
neaukauti,—aš nuo tokių neno- tolyn ir tolyn. Taigi jo kelionei tvirtinama, saulės spalva busian.it
Užmiršk
viską!
čiai praneša, bando per holandiškų lių.
Suspaudęs riu. Kurie turite, galite aukauti,
sako Martin, galėtų Varšąvoj tunebūtų niekuomet galo, ir jisai eitų geltona. Tai reikš, kad caulė jau
skausmą pagiežą sieloje, surink s
socialistų tarpininkavimą susinešti
rėti savo valdžią, bet kaipo Autopo kiek kas galite."
per
begalinius erdvės plotus. Taigi gęsta.
visas
Priėmę krikščionystę, lietuviai
jiegas. klausykis.
su Prancūzijos ir
Anglijos socialis- iš
nomiška karalystė turėtų tverti
Taippat
neteisingas
□sn
kurio šviesos spindulys ga"Laisvėje"
tolumas,
Vėl neaiškus balsas, bet jau nenarsių, savistovių, tvirto budo ir
tais ir išdirbti pamatus, ant kurių
611. Ar paukščiai turi skonį!
ir priimti kaipo
p. B. pasakymas, kad ku- li pasiekti, teoriškai yra neapritilpęs
valios pavirto j lėtus, nuolankius Vokietijos dalį
aiškesnis.
Ši^ai klausimas, pirmu žvilgsniu išgalėtų kovojančios šalįs—Anglija
nigas draudęs nuo aukavimo tau- buotas, begalinis.
ir lengvai nusileidžiančius žmo- karalių Prūsų kunigaikštį AuKlausykis toliausi Ir kuomet tos namui.
ir Prancūzija—susitaikinti su Vovisai
rodąs
Tokiu
keistu, yra tačiaus gan įdobuKunigas
kitaip Jeigu galima butų įtaisyti visišjau
nes.
aiškiai suskambės tasai baisau kujKrikščioniški pamokinimai tą gustą VVilhelmą.
kietija.
du surišta su Vokietija turėti?
aš
savo
ausimis
mus,
ką
jeigu valandėlei prie jo apsikalbėjo,
gir- kai sandarus kambaris, kuriame
met' suprasi galingąją jo
reikšmę ir dėjau. Štai kunigo žodžiai: "Gir- sienos
stoti. Abelnai imant, paukščiai tuRytprusijos, drauge ir Mažosios įvykdino. Žinoma, nuolankumas but Belgija, nors ji turėtų savo
galėtų tobuliai atmušti nuo
'gali pajausti jį, tuomet tu išgirdai dėjau, kad žadate budavoti tauri skonj, tai yra jie atskiria
I.ietuvos, dvarininkai malonėtų už- išaugino baudžiavą.
autonomišką valdžią. Nuo Rušviesos
gardų
savęs
spindulius, nei truMeilės Širdį.
Lietuvos bajorija, tose šalyse, sijos atimtos Baltiko provincijos
megsti tarybas apie užbaigmą karės
tišką namą. Tai yra geras dar- pučio jųjų nesugerdamos, ir jeigu daiktą nuo negardaus ir pirNuo tos valandėlės jąją girdėsi
su
bas. Tautiškas namas yra labai
Rusija. Dvarininkai turi di- kur kryžiokų kultura nebuvo įsi- ir nuo Prancūzijos atimti plotai
noriau lesa.
priešingos sienos butų pilnai pa- mąjį
visur ir visuomet.
džius nuostolius kęsti laike karės. gyvenusi,
naudingas darbas, jeigu budavo- raleliškos
Geresniam
pateko po lenkų įtekme galėtų turėti savo parliamentus
ištyrimui, galima pa(visiškai lygiame atstuNakties šlamėjime išgirsi jąją. site katalikai vieni.
Kokias logiškas išvadas galim iš ir nevien tik bandė ir kankino liau- po priežiūra vokiško generalguJeigu buda- me stovėtų jųjų paviršiai) tai, daryti eilė bandymų. Yra žinoma,
Miesto triukšme nepaliaus jinai vosite visi
bernatoriaus.
tų apsireiškimų daryti. Žinoma, dį, bet iš jos kenčiu šaipėsi.
išvien, katalikai ir sosakysime, elektriškos lemputės žyb- kad vištos mėgsta kiaušinius. Jeigu
tau
plakus.
JBet karės užbaigimui Vokiecialistai, tai tarp jūsų nebus suvisokeriopas, et visokeriopos išToksai padėjimas, gyvavęs per
telėjimas amžinai tokiame kamba- sumušti sveiką kiaušinį, tai vištos
vados vienų ir tų pačių faktų netijos ir jos padėtojų karįumenės Prieš taye atsivers berybės erd- tikimo, ir todėl geriau nebudavolkelis šimtmečius, tik tuomet /pra- turi
ryje neišnyktų. Jisai nuolat atsi- jįjį sules su didžiausiu noru. Jeigali, buti teisingos. Tik viena arba
Anglijon jsiveriti, nes kitaip vės. Nebetąip aštrus bus sielos kite." Taigi viskas buvo permušinėtų nuo vienos sienos link gu padaryti bandymą su sugedusiu
vienokios išvados tegali buti tei- dėjo mažintis, kai Lietuva po Ru- karės galo nebus, ir turi Lon- 'skausmas.
statyta visai kitaip, ne^u anoje
antros.
Jeigu už kokių metų ar kiaušiniu, tai pasirodys, kad višto*
valdžia
Išmoksi apglobti Visatą. Ženg- korespondencijoje
sijos
pateko. Bajorijos atsi- doną paimti; užėmimas Pary
parašyta.
singos.
į jįjį mažai ką atydos teatkreipia
nešimas į liaudj, pastarosios nieki- iiaus ir Maskvos karės
Man čia nerupi kunigą apginti. dviejų į tokį kambarį galima butų
neuž- si unisonan su Jos plakimu.
Vokietijos ciesoriui apšaukus be
Iš to matyti, kad vištos iškarto
tai
nimas ir persekiojimas, ką bajorija baigs.
męs pamatytume, kaip
Rusijai nereikia rodyti Visas pasaulis bus pilnas Meilės Apeina vien teisybė, kuri yra pažiūrėti,
jokios provokacijos iš antros pusės
vis lekioja nuo atskiria gerą kiaušinį nuo blogo ir,
tasai
darė ištisais šimtmečiais,
spindulėlis
galima pasigailėjimo, bet reikia padalyti Širdies.
perkraipo. ta, ačiu kam skaitan—tą galima logiškais argumentais
vienos «ienos prie kitos.
reiškia, turi skonį, greitai paži
savo
rūšies psychiška ją kaip reikia, be jokio
Bet
pavadinti
nuoišgirsk
P. S.
jąją.
tieji yra vedami klaidon.
jai
prirodyti—beveik visam civilizuokas yra £cra ir kas
kad
Panašus
tantį,
bandymas
parodytų,
Nors kartą, išgirsk!
lankumo.
tam svietui karę, socialistai depu- (dvasiška) liga.
amžinai kešviesos
Įdomu
gali
spindulys
padaryti bandymą su grūGražus sapnas, tik sunkiai išKARĖS EUROPOJ NUO
.Liudis Nerymas.
;f
tatai ciecorystės seime, kur jie turi
Žinom.'j, tokia psychiška liga, išsiir perskruosti begalinius erd- dais. Grudai turi kietą žievę, ir toliauti
XIII ŠIMTMEČIO.
pilnoj to žodžio prasmėj neaprubc- krntusi jau keletą šimtmečių, neiš- pildomas. Tokio Vokietijos sudėl vištos jųjų gardamą ar
vės plotus.
negarveik viso
tautos nemėgsta
sidrutinimo,
POLEMIKA.
pavergimo
Kaip
ž i uotas kalbos leises, neprotestavo
taikoj
nyksta greitai. Taip yra ir su šidumą
negali susyk nuspręsti. Viscivilizuoto
nei
viena
tautai
pa.-aulio
gyventi,
geriausiai
karės
patikrina
prieš
apšaukimą ir nekriti- ta sloga, kuri vargino Lietuvą per
Nuo Redakcijos.
Žemiau talFrie progos gerai priminti dar gi višta, pripratusi prie vienokios
ta nepanorės, nes
istorija paskutinių kelių šimtmeVokietija perkavo valdžios pasielgimo su ramy- kelis šimtmečius.
kiirisai ištikrųjų bupiname
anie
raštelį,
vieną įdomų, su šviesos ke- rūšies grudų, nemėgsta kitoniškų,
drūta
ir
ištikro
Nuo
XII
viešimtmečio išpuodaug taptų
čių.
ji
bės jieškančia IJelgija. r*.*šaukus
nes
raštų
turėjęs
tilpti "Laisvėje,"
la Europoj beveik kasmetai vie- liavimu surištą apsireiškimą. Švie- ir praeina tūlas laikas, ko» jinai
Sakiau, kad ji pradėjo mažintis na pasaulį valdytu.
Išpildymas
pereitą žiemą ciecorystės seimą,
atsakoma
j korespondenciją, na karė. Nuo 16-to šimtmečio sa. tam tikrą tolumą nukeliauja pripranta prie naujos rųšies. VišMartino norų karės neužbaigtų, telyje
nei vienas vokiečių socialistų depu- Lietuvai po Rusijos valdžia pakuri tilpo "JLaišft^je." "Laisvės"'
Sa- ta neperkanda to, ką jinai priima
buvo 44 karės už padidinimą tiktai j tam tikrą laikotarpį.
tekus. Ji sumažėjo dar daugiau, priešingai, jon įtrauktų net nuo
tatų nebandė nupeikti ir kritikuoti
atsisakė*
atšviesos
laiko
patalpinti Šį
spin- burnon, bet tiesog prarija. Tiktai
krašto žemė?, 22 už donies iš- kysime, į miliutą
kuomet likosi panaikinta baudžia- jos ištolo stovinčias tautas, nes redakcija
kariumenės žiaurų pasielgimą su
Kad davus progos ir ant18 milionų kilometrų kuomet grūdas yra vištos viduva, kurią "ponai" stengėsi kiek t ir tos nepanorėtų yokietijos ver- sakymą.
24 nubaudimo ir atly- dulys padaro
lupimą,
belgais ir ypatingai Louvain'o uniros
pusės ""hnc/iVionėms išreikšti, ginimo karės, 8 dėl garbės už- (300,000x60). Šviesa su savim ne- riuose, jisai tenai yra suvirškinagais tapti.
Vokietijos vergai#
versitetu. Jeigu civiliški Belgijos galėdami palaikyti.
duodame
vietos ^kančiam rašteliui. gavimo, 6
nepanorės buti ir dabartiniai je#
pagimdė ginčai už ša išvaizdą to daikto, iš kurio plau- mas: kietoji žievė yra nuimama,
*
gyventojai šaudė j vokiečių *ariuji. ta liga, dar daugiau sumažė- draugai, su ja išvien einanti Auažemės valdymą, 41
karę vesta kia. Tokiu budu už 18 milionų kilo- ir grūdo dalįs susilieja su viršmene, tai sušaudymas atsakančio jo, kuomet lietuviai atgavo teises
M
e.
"Laisvės"
29ir
už vakjono vainiką, 30 karių metrų męs matytume tą daiktų po- kinimo syvais. Tiktai tokiu budu
trija
Turkija. Pergalėti taip Rumford,
civilistų skaitliaus galėjo buti rei- savo kalboj knygas spausdinti rai- talkininkus,
kaip tikisi Martįfi, -tame numeryje tilpo korespon- vesta norint draugiškai tautai ziciją, kokią buvo vieną minutą višta "ragauja." Vištos skonis tokalingas; o jeigu reikalingas, tai dėmis, kokios jiems buvo tinkamos.
Vokietija negali; milžiniškos Rttr- dencija Iš Rumford, Me., po kuria pagelbėti, 23 vesta už įtekmės atgal. Šviesa, kuri pasiekia žvaig' kiu budu yra ne snape, kaip kad
jis buvo išteisinamas ir iš natura- Ji suvisu išnyks, ir lietuviai išsijos taip Įveikti neįstengė daug pasirašoma slapyvardžiu E. L. Ko- padidinimą, 5 už pirklybos reika- ždžių į 40 metų, neša su savim pas žmogų burnoje jisai tebėra, bet
liško atžvilgio; jeigu išteisinamas,
augs į protingus savistovius, tiesą už Wilhelmą protingesnis N*« respondencija reikalauja atsakymo lus,
55 buvo naminės pačių pi- vaizdus to, kas atitiko ant jų viduriuose.
Jeigu višta nenoriai
jis buvo ir nepeiktinas jeigu tas ir dorą mylinčius, tvirtos valios ir poleon^s.
ir šiokio-tokio atitaisymo, nes pra- liečių vedamos karės, 28 už ti- žvaigždžių, kuomet tariamieji švie- nori lesti
naujos
rųšies grudus, prjc
sušaudymas buvo reikalingas jis savu protu gyvenančius žmones,! Apie Francuziją, dar jai
reikalus. Išviso buvo 2^'6 sos spinduliai atsiskyrė nuo tos kurių nepripratusi, tai vištos nepį- silenkia su teisybe.
kėjimo
buvo ir patartinas. Bet sunaikini- kuomet jų šalis įgys savivalda.
'iktus plotus, Martin ?ako, jog
Minimoje korespondencijoje ra- karės per 30c metų, taigi, beveik žvaigždės, t. y. 40 metų atgal. noro priežastį reikia j ieškoti tame,
mas Louvain'o universiteto nebuvo
(Pabaiga seka)
I Jeigu ant žemės butų užtektinai ka(?
naujas rubežius taip turi buti šoma, kad kunigėlis prisirinko do-į viena karė kasmet.
naujųjų grudų išvaizda yra
j
ir

mas.
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*

»
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kitoniška negu tų,

kuriu jinai

prie

Lietuvos Gelbėjimo skyrius.
L a k S t a a XVIII:
Andrius Kundrotą, L. A. U.

Pastebėtina, kad vartodama tulą

laiką naujus grudus, višta prie jų
taip pripranta, kad paskui nenoriai
ima senosio? rūšies grudus. Išaiškinimas gali buti tame, kad virškinimo syvai pripranta prie naujų
grudų, susiderina ru jais, ir naujieji grudai įneša susidarius ion
tvarkon tulą. tariant, suirutę, kurios višta instinktyviai vengia.
Kaip višta, taip ir kiti paukščiai
tur skonį.
Taip tuli paukščiai
mėgsta

Kliubo
N.

prastai

PaKur ait(ja rašalas?
rašalas (juodyta, atramen-

ir

senai

3.00
5.00

$1.00;

dienini

scena

aimanuojama,
stovi

labai

kas-

Ar abi

žmogaus kojos yra
lygaus "greitumo?"
616. Kurių daugiau bepročių:
vyrų

ar

moterų?

į(A t sakymai

bus kitam

M.

Grazevičius 25c. Iš tų aukų
—$18 yra suaukauta. per- SLA.
104 kp. narius.
Atitraukus
persiuntimo lėšas, viso lieka 45.57
Viso per savaitę
94.07
Buvo Lakšte XVII
4,227.89
Viso jplaukė Fondan
..; .$4,321.96
_

..

numery})

Lietuvos Autonomijos skyrius.
Lakštas XX..
YV'iikes-Barre, Pa., lietuvių, per
..

KIBIRKŠTIS.

J. J.
Buvo

Kalbėkite, kaip sau norite, het
SLR K A. prisieis mainyti savo
galvą ant uodegos. Ir noroms-

L.

ano

pajieškojitną apie

svieve-

G.

ir

A.

F.

sekr.

VIETINES ŽINIOS,
Iš

lietuviu

j

daktarų

veikimo.
Praeitą subatą po numeriu 3261
So. Halsted st. buvo Am. Liet.

lionio j. (iriešiauš biografiją.
Penkiolika metų pp. "administraDaktarų Draugijos susirinkimas.
toriai" nesugeba jos išteisti.
Draugijos valdyba sekantiems
♦

*

metams, kaip paaiškėjo balsaviBagočius, LSS. mar- mo pasekmės, yra šiaip sudėta:
natravnas
ganus, padarė tikrą Dr A. L.
Juška—prezidentu, Dr.
gailesti ir žada grj/ti prie" savo
J. Kūlis—vrce-prez., Dr. Kr Drantikros močės.
gelis—sek r., Dr. A. J. Zimontas
*
*
—iždininku.
Draugijos valdyba
"Amerikos Lietuvis" savo neu- buvo indorsavusi
lietuvį advokatrališkume yra gudrus kaip Itatą, p, J. Kučinską, miesto advolija: žiuri sykiu dešinėn ir kai- kato
(City Attorney) vietai. SurCu..
sirinkime
skaityta
majoro!
*
*
Thompsono atsakymas, kame prir.iiv»s tai biznis.
Geriausis sižadama priimti omenių daktarų
biznis iš matrinionialių
apgarsi- balsą paskiriant miesto advokatą.
nimų i paj ieškojimų apsivedi- Lietuvių kataiikų
blaivininkų
inuiV '"Keleivis" aut
jų išaugo. kuopa Bridgeporte prašė DaktaLoisvė" am neapsileidžia.
rų Dr-ją suteikti lektorius prieš*
♦
Ef Džei

•

Kas

norite mokytis aritmetikos, tai eikite pas Bagočiaus prakalbų korespondentus. Jie žino

alkoholinei parodai, kuri atsibušios savaitės seredoj, ketver-

na

gę

ir

pčtnyčioje

tainėje.

šv.

Jurgio

sve-

dauginimo

lentelę,

25

oentus.

Severa's
Skin Ointment

♦ <»*••>•♦■
■

(Severos Odini" Mostas) yra puikas tepalas. Ji apsaugoja ir paliuosuoja odą nuo biaurinančių ir skaudančių išbėrimų. Kast. 50c.

Cukrinis
Malonus

Vaikams
Pajieškau

savo
Kazimiero
vyro,
kurs pabėgo prieš karę
paskiau iš ten nuvyko

į Vokietiją,
Amerikon. Paliko
mažais vaikučiais.

mane

su

"MalonPkUo pagarsinti miino
laiškelį, kuriama praueiu, kad SeOdinė Mostls 6>'dė mnno
koji), kori ilgą laiką
Bkoudamiį
buvo ištinusi ir apiberta vandeniuotais išbėrimais.
Patepus keletu kurių, koja išgyjo. Per 10
metų
kentėjau ir nei Europos
daktarai negalėjo pagelbsti."
Mathyas Kotas,
Box 53, Silverhill, Ala.

Liuosuoto.ias
ir
ir

siems.

Kaštuoja

veros

veiklus

Suaugu10 ir 25c.

keturiais

Išgyveno su maPalace (ScotlanAe)

Jusų. aptiekorius užlaiko visokiu3 Severos
kalaukite Sevcros. Neimkite jokių užvaduotojų.
kykite tiesiai nuo

nim Bellsliillyj ir
lJrook- 16 metų. Kas sužinotų,

Kandrotas,
lyn'o lietuvių drutuolis, neatvažiuosiąs tuom tarpu Chieagon,
kaip čia daugelio buvo laukta.
žinomas

VANDENIUOTAS IŠBĖRIMAS.

SEVERA'S T AB LAX.

Kandrotas neatvažiuos Chica£on. "Vien. Liet." .praneša, kad

meldžiu pranešti ant žemiau paduoto adreso:
Ona Stadalninkienė,
16 Douglas Plaee,
Hamilton Palace

Preparatus.

Būtinai

rei-

Negalėdami gauti užsisa-

_

Coliery, by Bothwell,

Scotland.

Pajieškau savo pusbrolių Kaz. ir
Antano Aleknų, Oniunų kaimo, Ku1 neina vienas ponas ir sako kir- piškio valsčiaus, Ukmergės pav., Kauno gub.
Malonėkite atsišaukti, nes
pėjui :
turi svarbų reikalą.
Atsišaukti adre-

BARBERNĖJ'E.

Nukirpkitc

.plaukus,

bet.

prašau, kaip gulima trumpiau,

nes

—

man

Zof. Gudaitė,
2194

siu

kai-kurių aplinkybių neturėpinigu ir greit negalėsiu nusi-

kirpti.
I\ i

r

p ė

jas:

pešiu.

E.

71st St.,

REDAKCIJOS ATSAKYtai.

Pajieškau savo pussesers Onos Kasp. Stasys (Morgan, Pa.).
Tilps se- parevičiukės, Jenčių kaimo, Dobrovakančiam numeryj.
šiam atėjo per- les gminos, Naumiesčio
pav., Suvalkų
vėlai.
» b.
!gub. Gyveno Dayton, Ohio, o dabar
p. So. Omahietė.
Kas,galima bus, nežinau kur ji randasi. Jos pačios,
patalpinsime sekančiame numeryje.
ar kas ją žino, meldžiu atsišaukti adp.
Artimą Mylintis (Homestead, resų:
Jus
sekančiame
Pa.).
numeryje.
Jonas Paukštis,
Butų malonų matyli Tamistii dažniau Box 486,
Steger, 111.
Bus

\

3138-42 So. Halsted St.

Clevelend, Ohio.

Pajieškau savo draugo Vladislovo
Stoniuko, Raudėnų
parap.,
Šiaulių
Tai genaus aš riu- pav., Kauno gub. Apie 4 metai gyvena Amerikoj.
Nežinau kur jis apsiI:.V.D. gyveno. Jis pats, ar kas ji žino, meldžiu atsišaukti adresu:
J. Jarušaitis,
418 Central Av.,
Springfield, Ohio.

rašant.
p. Naris (So. Boston, Mass.).
kitame numeryje.

MILDA-TEATRAS i

PINIGAI

su:

dėlei

Turi geriausią
pasisekimą.
pilnas žmonių.

Geriausiai, greičiausiai ir
pigiausiai
Persiunčia

Pinigus į

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius vaidinimus iž pigiausias kainas.

Lietu-

Už 5c

čia pamatysi
gražesnį Teatrą,
kaip vidurmiestyje už 50c
Kainos šio'- iom dienom 5c ant
balkono, 10c žemai.
Subatom ir nekėliom 10c balkonas, 15c žemai.

vą-Rusiją ir visas dalis svieto ir parduoda
Šifkortes
A. OLSZEWSKIO
BANKA
3252 South Halsted

CHICAGO,

Kas nakf

P. asideda 7 valandą kis vakaras
Subalo.ni ir nedilioou 2 Tai. po pietį).
Jei nori linksmai praleisti
valandą
linoso laiko, tai ateik

St.

ILL

1

MILDOS-TEATRĄ.

Pajieškau

šalčio.

Kor.

...

leng-j

Darbininkų

Vakarą

kalbėjo

J.

j
{

šiaip

darbininkų"
Amerikoje, pirmiausiai
stengtis
prakalbos
padekliamavo.
prasidėjo
kp.
skyrius
Parodijos."
pavadinti

jeigu

Reikalavimai.

Apgarsinimai.

Męs
viengenčiams

dėkingi
laiškus,
viengenčių,
gyduolių
Jos. Pokorny
laišką:

Reikalinga
agentystės. Agentai,
dienoje, gali
savaitę.
gali
savaitę.

įrčdami

Taigi,

rašydami lietuviškai,
techniką kalboje. Šiaip vyrai
priimt
geriausi.'}
kykite
pavyzdingai.
Tamstų
dainos. Stepu- les, kurios vadinama Trinerio
"Sietyno"
kas su sunumi prikrėtę kupiną Amerikoniško
The Kerosene Specia'.ty Co.
Kartaus
Vyno
maišą juokų. Abelnai, vakarėlis EHxiru. Aš kamavausi vidurių
buvo linksmas, ir nelnenkas su- užkietėjimu ir nuo to
paeinančio- Ant Pardavimo.
sirinkusių žmonių skaitlius ma- mis komplikacijomis; bet, po patomai juom liko užganėdintas. vartojimui
Elixiro, jaučiuosi vi- i
PIGIAI PARSIDUODA.
Vakaras užsibaigė šokiais. Sma- sai gerai. Jos. Pokorny, Chicago
2 Hiatu medinis narna'
(2957
gu pažymėti, kad minėta draugi- Heiglits, 111." Aš pasitikiu, kad
East 8ist st.) Chicagos. xlalyje
ja uoliai remia vietinį viešą kny- šis Mr. Pokorny'o patyrimas bus Cheltonhani (arti 8i-mos
gat. ir
gyną. Taipgi ir šito vakaro pu- priimtas tūkstančių sergančių užj naujojo bulvaro). ] taisyta gasę pelno paskyrė viešam knygy- kietėjimu vidurių
ir kitokiomis
zas, toiletai, tvaria?, gražus kienui.
Eskulapas. ligomis, kuriose užkietėjimas yra mas, papuoštas medžiais.
Gynuolatiniu apsireiškimu. Jis taipĮvenk vienam fliate ir imk randą
Pranešimas. Laike TMD. 28- gi sustiprina virinimo ibrganus. už kitą fliatą.
Kaina $2,500.
Aptickose. Jos. j Mažas įmokėjimas, likusioji datos kp. šeimyniško vakaro, pa- Kaina $1.00.
Triner Manufacturcr.
rengto gruodžio 31 d. 1914 y}.,
y.33-1339 lis taippat, kaip randa. Kreipkis
So.
Ashland ave., Chicago, 111.
buvo suaukauta $15.80 naudai nuar rašyk:
"CHAS. RINGEP,
kentėjusiu nuo kąvė$' Lietuvoje.
Nugaros ir sprando Skausmai, 2924 E. 7Qth st.,
Šių metų balandžio .24 d. rengChicago, III.
tame
šeimyniškame vakarėlyje ar jie butų reumatislci ar neuralAUTOMOBILIAI.
buvo sumesta $7.67 smulkių au- giški, bus greit nUllialšiAti TriLocomoKaii^Sl 25 ir bileParsiduoda:—Puikiausis
kų. Tokiu btidu iš abiejų TMD. ner's Liniment'u.
Limosinas, 6 cliinderių, 60 ark28 kp. šeimyniškų vakarėlių su- 50c., per krasą 35 itj 6o^.
lių spėkos, 7 pasažieriams, brangiau-

Į

I

Draugija paskyrė
yj
Jušką, Dr. Jonikaitį -ir sidarė $23.47.
l'avy/džiui, svetainėn iueina 90 Dr. Draugelį. Cliicagos Liet. Šiuom gerbiamiems aukauto- Town of Lake Savings Bank
Joseph J. Elšas, Savininkas
ypatų (su kūdikiais); iš svetai- R.-Ka Labdaringa
Sąjunga pa- jams pranešu, kad gegužio 4 d.
S. Wood St, Chicago.
r.ės išeina 300
4600-4602
ir
suaugusių vyrų
kvietė Daktarų Draugiją bendrai visos tos -aukos
per "Viišsiųsta
Priimame pinigus J Banką užččdlmoterų. Stebuklinga, ar netiesa? Įsteigti "Free
Dispeitsary," kame liją" tiesiog Lietuvon drauge su jimui nuo vieno
doliario ir dauglaus
neturtingi žmonės veltui gautų VVest Sidėje gyvuojančios Lietu- ir mokame trečią procentą ratomia
"Keleivis*' padarė šventą
metų. Siunčiame pinigus j Tipri- pagelbą ligoje.
Daktarų Dr-ja vos Ūkininko Draugijos aukomis ant
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tel
siegą išgaudyti visus juodran- jau nuo senai
L.
rūpinasi tokios
Dr:ja paaukavo iš savo tingai, o svetimų žemiu piaigus mat
kitis.
Tam būdas: tegul tik
įstaigos įvykdinitnu. Tam tik- iždo $100. Nariai trijuose mėne- nome, perkame ir parduodame. Par"draugai" netingi.' ir prikalbina slui jau nuo
iifkortea ant visu linijų j
pirmiaus gyvuoja siuose susirinkimuose sumetė duodame
bent po vieną extra
krajų ir U krajaus, taipgi tikietus
skaitytoją Daktarų Dr-jos komisija, kuri $25.95. l okiu budu L. LT. Dr-jos ant
geležinkelių po visą Ameriką Ir
"KeVerviui." Tuomet galima bus šiame susirinkime buvo
ir jos narių auka nukentėjusiems Europą.
papildyautomobilius nusipirkti, o nuo ta
Musų Banka ISdirba visokius raitus
Dr. Jonikaičiu ir Dr. \Yieg- nuo
karės
Lietuvoje sudarė 1* dokumentus visose kalbose
lr duoautomobiliaus nepabėgs nei
juod- neriiv (nuo .pirmiaiis..komisijoje j?125.95.
du rodą lietuviams visokiuose atsiV
rankis, kad ir srv.rkiausis. Sure,
lr
reikaluose ypatUkai Ir
Susidariusi iš visų šių pinigų tikimuose
yra Dr. Juška ir- Dr. Kūlis). |
per įaifiVns. Tik kreipkitės vlrSmlnfr
kaip zet.
Virbuks. Komisijai pavesta susižinoti
Vilniun
iuka,
$149.42,
išsiųsta
su
Įto aatralu,
stebuklingą

lekto-

išbėrimu

savo
pažįstamo J. YuPirmiaus gyveno ant 22 AnParsiduoda:—viet pritaisymai buJeigu esi geras darbininkas ir nuo- ■
p.
(New Phila, Pa.). Kores- zele st., o dabar nežinau kur. Melčernėl ir grosernei.
Pirkėjas gali
latai
o
dirbi,
rašyk
mus,
j
męs
dykai
pondencija tilps kitam numeryje. Ant- džiu atsišaukti adresu:
laikyt čia pat štorg, šioje pat vietoje,
pasiųsime tamstai patarimu, kaip ga-;
rąjj raštelj peržiūrėsime.
Mr.
W. Albaitis,
kur tirštai apsigvenę lietuviai; gali
I
ii uždirbti dar daugiau pinigų vaka-l
p. F. K. B—is (Pittston, Pa.) ir ki- 54 Hamilton St.,
kitur, kur pirkėjui tinka
Oswego, N. Y. rais ir
nedėldieniais, pasidarbuojant i iškraustyt
tiems neminėtiems. ^Peržiuvėsime ir
arba gali pirkti ir su namu. Meldžia
kelias
valandas
ir
po
neapleidžianč
kas galima bus, sunaudosime.
I Pajieškau savo draugo Antano Pauatsišaukti tuojau s adresu:
savo dieninio darbo.
Darbas yra
p. W. St—a s
(Scottville, Mich.). lio, Skiručiii kaimo, Lidaveną parap.,
\V. Azukas.
vas ir malonus dėl išmintingų vyrų, I
Siunčiame Tamtatni .lftjšk^voJuokelis
846o Vincennes Avė.,
Raseinių pav., Kauno gub.. Gyveno katrie nori savo
Chicago, 111.
sunaudoti
laiką,
vargu tiks.
pats;
Waterbury, Conn.. o dabar nežinau sau ant
pelno ir uždarbio.
p. Gerai žinantis (Cleveland, O.). kur.
Jis pats, ar kas' jj žinotų, melParsiduoda:—sa'iunas gerojo vietoAdresuokite;
Apie tai gavome iš kilu koresponden- džiu atsišaukti adresu:
jo lietuviu apgventa. arti naujai paThe Chicago Realty Sales Co.,
to anksčiaus.
ačiu.
Visgi
Prank Kaueki,
Crane dirbtuvių.
Savininkas
Room 35,
154 W. Randolph St., statytu
p. Senis (We8tville, III.).
Tamista % B. W. Ovens,
turi kiti} biznj. Atsišaukit:
R. F. D. 2,
III.
Chicago,
visai faktu nepaduodi.4622 So. VVestern ave.,
\\ -st Winfield, N. Y.
Reikėti pilChicago, 111.
niau visus rinkimus aprašyti, o ne
FARMA
SU
GYVULIAIS.
kelis
Vakaras.
taip
parengtas
aplanius žodžius pasakyti.
AR NORI PIRKTI UKĘ?
Pajieškau savo žento Juozo Plat40
žemės, % mylios nuo mies-| K&m reikia
po anglių kasyklas sapuošė margas programė- Malonėkite kitą kartą pilniau ir aiš- akio ir duktei^ Barboros, zarėnų pa- to; 40akrų
akrų po plugu; puikus upelis vo
kiau rašyti (beje, ir ne paišeliu). Bu- rap.,
Telšių pav., Kauno gub. Jau
baigti; kam reikia po gysveikatą
lis.
Pirmiausia
"Lietu- simo
eina per žemę; geri budinkai ir vidėkingi.
dveji metai jie gyveno Pittsburg, Pa.
vuliu pjovinyčlas, po nešvarų orą. sau
vos"
sokios farmiškos mašinerijos; 2 arkA.
redakcijos naryš
p. Fr. P—ra (Lawrence, --Mass.). Iki ant Carison gat.
Meldžiu atsišaukti
f?rabo jieškoti; kam reikia karštą, ge4
4
2
liai,
45
karvės,
jaučiai,
kir^lės,
riai ir
ležj nešti, kad ant ūkės yra sveikespavieniai žmonės susi- šiol, laiko stokos dėlei, negalėjome at- adresu:
vištos, šieno ir grudų užtektinai. Prešiomis dienomis gausite laišką.
Motiejus Misis,
nis, linksmesnis ir turtingesnis gyveChmieliauskas.
Prakalbos mintis sakyti.
kė $3,100.
Įmokėt $1.500. Dėl pla» | nimas, negu mieste.
11206 St. Clair St.,
Ashland, Wis.
Užsipirk 40 akbuvo: kad pagerinti
tesnių žinių kreipkitės pas
ru žemės Naujoje Lietuvių
Ūkininkų
Chas.
Zekas
&
Co.,
lmvi čia
Kolionijoje, NVisconsine. Už tiek že127 N. Dearborn St.,
Room 803,
mės reikia jmokėti nuo $150 iki $200,
kiekvienas turi
tapti šio
Chicago, III.
ties
akras žemės parduodama nuo
kra^o piliečiu. Po
K.
$15 iki $17.50.
Mažai pinigų turint,
PIRKĖJAMS
DOVANA.
:■—keletas
FARMŲ
Burduliutė gražiai
gerų vyrų
įlauglau žemės nereikia pikrtl, nes
Didelis farmų listas dovanai, DiABELNAS PATARIMAS.
užėmimui
dirbNaujoje Kolionijoje ant tiek žemės
Toliatis
vaidinimas. T.
džiausioj Lietuvių Kolionijoj. bu ap- galima išmaitinti 10
dami
8
karvių. 4 arklius
valandas
užM.D. 28
dramatiškas
esame labai
savo
rašymu daugybės farm;- pardavimui, ir
daug kitų mažųjų gyvulių.
Išdirdirbti
iki
nuo
su
budinkais, soauais, gyvu- bęs
suvaidino vieno veiksmo vaiz$30
$100 j
išdirbtų,
už
kuriuos
tokia žemę mažiausiai gali gauti,
O agentai, dirbdami 2 ar 3 valan- liais ir neišdirbtos žemės parsiduoda parduodamas, $100 už akra. Taigi
"Meilės
Vaidi- gauname nuo musų
pigiai r ant. lengvu išlygų; žemė ge- Jabar bedarbės metuose
das vakarais,
žmogus dauuždirbti nuo 10 riausi
nusi- kaslink musų nekuriu
nimą galima butų
ką randas visoj Amerikoj, ne- giau gali uždirbti,
pirkęs tokios že30
dol.
iki
notoli
nuo
ir
marĮ
sekusiu,
didelių miestų
gerų
mergaitės butų pa- veikmės. Mr.
mės, negu mieste geriausj darbą tuparodžiusios- "savo gyvumą,-o ypač rašė mums sekantį
šią vietą užimti atsiliepkite, ketų; jeigu mr/aai pirkt, rašyk laišką rėdamas. Ilgai nelaukęs rašyke laiš"Meltuojaus, su užklausimu farmų listo.
tą klausdamas platesnių aprašymų.
arba atsilanat- džiu
mano
Chas Zekas & Co.
paO. B. Pratapas,
nuo 9 iki 12 vah dienos 127 N. Dearborn St.,
liko
Room 808.
Tolesniai sekė dėką už
puikias gyduo*37 W. Dayton St,
Madi6on, Wis.
III.
Chicago,
laiku:
choro

delį

'*

Bevielis telegrafas iš
to atnešė

2.00
394.47

Lakšte XIX
Viso jplaukė Fondan
396.47
Viso per abi Fondo dali ..$4.718.43
J. O. Sirvydas,

nenoroms p. Burbulas turės
pripažinti, kad "Draugo" redaktorius nežino Suv. \ aisti j u tiesų.
*

Nienių

-ijjj|jkp-

siuntimo komiteto narys.

).

(Sevcros Gydantis Odinia
Muilas.)
pulkus tai muilas visos
šeimynos nariui.

Krabas,

kad

kuri.-

parstupo užsinuodijimo. "sault
rheum", įvairiu pučkeliij ir

KaStuoja

Valdyba. Stadalninko,

atidaryti
lietuvišką vodevilių,

SEVERA'S
MEDICATED SKIN SOAP

įri

\

Stan. A.

Nuo niežų, šašų, dedervinių,

vasariniu

žemai.

Dabar yra proga

P. Tijušas,

ku-j

615.

aUkaut^mk,

susirinkimas Fello\vship House,
93i W. 33 r d pl.
tokiu darbu, nes už vaidinimus pas
Bus aptariami bėgantieji reimus neapmokama.
Kita musų sce- kalai ir renkamos duoklės. Nanos nusmukimo priežastis yra ta,
rės kviečiamos atsilankyti.
kad męs neturime nuolatinio savo

teatro.

50c.

vardu tari Jm ačiū gerir prijau-

vaidintojais-artiftais yra žmomėgėjai, kurie užsiima ki-

Chicago, fnd. T M D. 127
kp. per C. Ižd. A. J. Povilaiką: J. Lukoševičius, A. Kairia, K. Griksaa, J. Zizas, P.

Zajanšauskafl—po

Paj ieškoji m ai.

Susirinkimas SLA. moterų 208
kuopos.' Ateinančią seredą, geTok;ai musiį 'scenos stovis pilnai
gužio 12 d., 2 vai. po piet, atsuprantamas, jeigu atsiminti, kad sibus SLA.
moterų 208 kuopos

nmsų
nės

2.50

nemanai

lietuvių

"chan-į

mokslininkų?

tė jams.

Scenos draugijoms ir pavie- j
niams artistams. Čbicagoje nuo]

j

614. Kokia šalis turi daugiau-

biamiems

R.

P. Zickus, C.-P-uišis po 50c;
T, Mokiliunaltė, M. Tijušas,
galėtų būti nuolatiniu musų teatru.
P. Sakas, T. Pulmonas, S.
Kad tai pasiekus, reikalinga visų
J.
L.
ftirvinsjtas,
Tijutiaa,
rų priruošitno procesų, kurie dažprijaučiančiųjų
pagelba. Todėl teAndraitis, l'. Junskas, P. Uzns
žinoj imo.
gul visi dramos ratelisi, kliubų naNuo baljaus likęs
—po 25c.
nai reikalauja nemažo! sugebu iu »- ir
22.00 riai ir šiaip pavieni žmonės, susipelnas $13.25. Viso
So. Brooklyn. N'. Y., surinkta
sale
visu
renka šią subatą, gegužio 8 d. 8
laciaus,
išdirbamųjų
Maliausko ir Vidžiūno rakanvai. vax.-"Litluiania""teatre, 3214
rašalų, yra viena rūšis, kuri tie- dų krautuvėje pardavinėjant
So. Halstcd st. Čia bus apsvarstysiog auga. Tasai keistas augmuo Gelbėjimo ženklelius: A. Maliaunkas ir A. Vidžiūnas (M
randasi Naujoje (Irenadoje ir yra
tas nuolatinio lietuviško vodeviliaus
and V Furniture Co.) $7.10.
žinomas kaipo rašalo augniuo. £io V. Vuičiulis (iš Central Brooksteigimas ir reikalai, surišti su muKremer and Roiyno)—$5.
augmens syvai, vadinami
sų artistų gyvenimu.- Kas negali
asmeniškai atsilankyti, tegul kreicbi," gali Imti, be jokio apdirbimo i senberg—$1. Petrowskl 40c.
Mr. Bonm, American Fello\v
■vartojami rašymui.
pias per laišką antrašu: Lietuvių VoFrl^nd, Philips & Brotvn—
J.
Bindokas
15c.
po 25c.
devilius, 3252 So. Halstcd st., ChiRaštas, pabriežtas šiuom rašalu,
Barauskas, Usdras—po 10c.
Iii.
J. M.
cago,
išpradžių yra raudona i -durpinės Baranauskas. B. Sriubas, Kuspalvos, bet po keliu valandų pa- staponis, Srilis, Klasauskas,
J. Bendoravičius. J. Puzinas,
Sveikatos ir blaivybės paroda.
virsta i tamsiai mėlyną. Ši -ai ra15.00 Šios savaitės
Genis—po 5c. Viso
screcloje, ketverge
šalas, sakoma, es,*jį "stipresnis" už incoln, Nebr. lietuvių, per SLA.
ii
šv. Jurgio parapėtnyčioje
104 kp, paskirtus rinkėjus I.
išdirbamasias rūšis. Jisai bu-k atir
I.
surinkta
Puidoką
Veličką
pijos
32 pl. ir Ausvetainėje,
rasta, dar ispanams viešpataujant
kuopoje ir po lietuvių šeiburn ave., laikoma sveikatos ir
Naujoje Grenadoje. Ispanai pada- mynas: A. žilaUls, F. žilaiblaivybės paroda. Parodos sveIls, J. Puidokas, J. Velička,
rę šiokj bandymą. Lakštus popieK. Majauskas, M. Bublis, J.
tainėje yra surinkta daugybė viir
ros, išrašytos paprastuoju rašalu
Trumpaitis. A. Trumpaitis, J.
sokiu paveikslų, kartogramų, stanaujai išrastuoju, šlapino jūrių Jonaitis, P. Masaitis, A.' Kiltistikų sveikatos ir blaivybės sryvandeniu visu keliu važiuojant iš
ėiauskas, A. llius, J. Bazikas,
tyj. Kas vakaras 8 vai. atsibūva
J. Januška, M. Liutkus, K.
Amerikos Ispanijon.
Atvažiavus
Puidokas, A. Puidokas. J. Steprogramas, susidedąs iš lietuvio
į tenai, pasirodė, kad lakštai,
panavičius, Z.
Cviiikas, .L
daktaro paskaitos, taip prakalbos
riems naudota paprastasai rašalas,' Kuncas, P. Šarkis, L. Šarkis,
ir Įvairiu pamarginimu, tarp jų
M. Adukicnė, V. Garanda, B.
yra vos įskaitomi, o išrašytieji naukrutami ir stovinti paveikslai.
B.
K.
Stiga,
Karpavičius,
juoju rašalu lakštai beveik nenu- Steponavičius. J. Palčiauskas,
Parodoje yra tam tikri aiškintokentėję nuo jūrių vandens. Tuom T. česnickas, Z. Vincevičienė,
jai,
kurių patarnavimais atsilanprirodyta stiprumas naujojo rašalo, P. Vareika, P. Kriseliunas, D.
kantieji
gali pasinaudoti. ĮžanV.
kitri Ispanijos valdžia f&nėptNf Kazlauskas, A- Grigaliūnas.
Kvascišas, J1. Sinkevičius (lenga parodon ir vakafiniuosua provartoti yisients viešiems dokumenkas), P. Gudaitis, K. Januškegramuosite nždvką.
vičiuj, K. Mickunas, P. Kaktams.
M.
S.
taitis,
Bublis—po $1.
P.
Vareika," B.
Raktelis,
Darbininkų vakaras. Gegužio
KLAUSIMAI.
A.
Paukštis,•••V.
GraUelis,
1 d., Meldažio
svetainėj, rupesniu
Adukas, K. Gudaitis, J. ZaC13. Kodėl žolė yra žalia?
DLK. Keistučio draugijos, buvo
jauskas, J. Kniupštas, V.

tia

Kuopos'

TMlT."

V". Ambrazevičius po
Viso

Jusaitis po

yra

Chicagoje

Draugija tu
kurių 12 gy5—rytų val-

stijose.

Kast

padaromas iš mineralų.
Visi vartojamieji dabar tašalai tinka rašymui tiktai pt> eilės* tam tik-

tas)

J.

25c.

□aa

Lietuviu Daktaru
ri daLar iy narių,
vena

Jocfonis,

višta.
612.

$1.00

Nieniua, $1.-10, .T. Mašanauskas, W. P. Walsh (airys
r.dv.) po fl; M. Padolskia,
50c; A. P. Aukis, M. Povilaitienė, M. J. Kvt-tkusr, M. NicSmulkiu
niuvienė^-po 25c.
10c.
Viso (išėmus $2.00 Aut.
Fond.)
Jurgis JoJcuhauskas, SLA. 38 kp.
narys per A. B. ■Strimaitį
SLA. V-to Apskričio suvažiavimo delegatai:
J. Alkevlčlus,
A. Zailskis po 50c; A. B. Strimaitis, F. Lapinskas, A. Lapinskas, K. Stepanavičliis, J.

tikras uogas, kurias
lesa negu kit-ką. Tiktai

vardu.
Labdaringa Sąjunga ir visa ką Liet. Mokslo
ištirti.
Susirinkime
paaiškėjo, Aukos paskyrimas pavesta nuokad Daktarų L)r-ja apsiimtu ben-! žiūrai Liet. Mokslo Draugijos,
drai veikti su kitais, jei jai butu kur jinai pamatys
nukenpavesta viso reikalo kontrolius. tėjusiu šelpimo r ei k Aliu g urną.

^idesnį

Brooklyn,

Y

J.

nebesant tų uogų. pereinama prie
kitoniškos rūšies maisto. Priežastis tam gali buti ta pati, ką ir
su

vadovas,

VVilker-Barre, Pc. per J. ,T. Nlcniij (išparduota ženkleliu kn.
No. 1 per 61.j;

tam

greičiaus

IJrt^iįij^os

AUKOS L. G. ir A. F.

pripratusi.

yra

—

riais Dr.

v

sio darbo,
geriausiame
padėjime,
Kaštavo $6,750,
taip kaip naujas.
parsiduoda už $1,800.
Turintis šj

automobilių gauna pirmenybę visuose pagrabuose, parodose ir t.t.
Taipgi
7

parsiduoda

pasažierių

Welch

touring

Detroit

automobilius

F
A
R
M
O
S
NAUJA LIETUVIŲ ŪKININKŲ KOaut kurii/
LIONIJA ŽENDIRBYSTĖS STUKiekvienas Gali Buti Neprigulmingu
DENTO YRA ORGANIZUOJAMA.
ir Pasiturinčiu

lietuviškoje

kolionijoje apie Dodson.
iš lietuvių turės
per $2,000 gryno pelno šj rudenj. Jie
nesenai
pradėjo tenai ukininkauti.
Kiekvienas gali apie tai persitikrinti,
nuvažiavus ir pamatęs lietuvius tenai
gyvenančius. Musų išdirbta žemė yra
derlinga Ji išduoda trejis javus per

Nauja Lietuvių Ūkininkų Kolionija žemdirbystės studento yra organizuojama Rusk Countv, Wisconsine.
Vieta yra parinkta tarpe upelių ir
nuolaidžiose vietose, netoli mokyklos,
toliausiai—3 mylios.
Taipgi miestelis
randasi nuo 5 iki 8 mylių tolymoj.
Tame miestelyje yra dvi dirbtuvėlės,
kur žiemą galima gauti darbą.
Tegul skaitytojas supras, kad ta
žemė yra kelmynas, kada tai nudegęs
IšvaYra akmenų ant jos.
miškas.
lymas žemės vietomis yra nesunkus
bet vietomis reikalaus darbo. Bet iš-

Louisiana,

nekurie

metus.
Oras yra vienas iš geriausių
ir sveikiausių Suvienytose Valstijose.
Męs neužlaikome jokių agentų ir to
dėl išdirbtas farmas parduodame pi-

giau negu kiti gali parduoti miškus.
Jeigu jums nusibodo dirbti fabrikuoar ypatiškal
valius ją, sunku bus rasti geresnes se, atsišaukite per laišką
žemės. Kainos žemės yra nuo $15 iki pas musų atstovą:
C. Kasputis,
$18 už akrą. Reikalaujam vieno ket3246 So. Halsted St.,
Chicago, III.
virtdalio įmokėti nuo karto.
Telephone Drover 3614.
Po irma rašykite laišką, kad tikrai
J. J. STOVALL & SONS
suprastumėte apie vertę siūlomos že
Antmės kol nevažiavus apžiūrėti.
F A
R
M
O S
rašas.
ant kurių
D. B. Pratapas,
Kiekvienas Gali Išsyk Uždarbiauti
437 W. Dayton st.
Madison, Wls.
Daugiau Negu C/abrikuose.
Kodėl važiuoti i nežinomas ir neišParduodama mūrinis namas prio
bandytas vietas, jeigu apie Dodson.
Parnell av. ir 35-tos gat., trimi aug
Louisiana, lietuviai ūkininkai gerai
štais ir užpakalyj medinis, abu labai
Viegyvena ir padaro gerus pinigus.
$500 reikia jnešti, o likuti
pigiai.
nas lietuvis nesenai pradėjo su mamma lengvomis išlygomis. Att:»fcrivžais pinigais, o š| rudenj turės iš sa;i reikia A. 01szewskio Bankon, 3262
vo ūkės daugiau negu $2.000 gryyno
Fr. Halsted Gt.
pelno. Męs esame savininkai daugelio farmų ir žemės.
Agentų męs nePILNAI DARBO VISIEMS.

gerame padėjime, tvirta mašinerija,
gali važiuoti kad ir prasčiausiais keliais.
Kaštavo
$3,500, parsiduoda
Kodėl e6i nenaudingu, jeigu su ma
Į
už $500.
Atsišaukit pas
žais iškaščiais gali išmokti gerą ama-!
Dr. Kūlis,
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu-'
3259 So. Halsted gat., Tel. Yards 1532 rėti ir buti
Išpats ant

Geras arklys ant pardavimo.
Parsiduoda arklys—vienas arba su
vežimu ir pakinkiais, iš priežasties
vartojimo mašinos. Kam reikalinga,
greitai atsišaukit. Perkantis bus už-

ganėdintas.
So. Morgan

st.

Tel. Yards 5770.

užlaikomo ir todėl išdirbtas farmas,
ant kurių išsyk galima gyventi, parduodame pigiau negu visokį agentai
Jeigu norite
gali parduoti miškus.
savęs ponu.
mok pa barzdaskutystės, buBi liuosas farmų, tai geresnių ir pigesnių nerasivisoj pasaulyj.
Rašykite—o gausite te kaip pas mus. Pabandykite tai paAtsišaukite per
visas smulkmenas dovanai.
N'osno- tįs—persitikrinsite.
koiTo Barber, Hairdressing ir Mani- laišką, ar ypatišKal pas musų atstovę:
C. Kasputis,
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts-:
Chicago, 'II
burg, Pa*. Seniausi ir atsakančiausi 3245 So. Halsted St.,

mokykla apielinkėje.

nančių.

Pasiklausk

ži-

į

Tel. Drover 3514.
J. J.

STOVALL A SONS

Teleskopai

ir

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ

Stereoskopai.

Męs

PIGUMAS!

bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučėdyiuy 50',; ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vyrams ir vaiknams padarome ant orderio
naujus siutus nuo $30.00 iki
$50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo
$25.00 iki $60.00 ant
orderio darytus siutus parduodame
po $5.00 ir brangiau.
Naujas ir truputėlj dėvėt?3 kelinės nuo $1.00 ir brangiaus.
Vaiku siutai $2.50 iki $7.50.
neesame

.Skrynios

ir

valyzai.
S.

1415 SOUTH

GORDON,

HALSTED STREET
CHICAGO, ILL.
Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6
vai. vakare.

*\
Jei

nori

savo

namuose

So, Halsted Fumiture House

linksąmi praleisti laiką ir
svetimu
žemių

pamatyti

darmiestus,
gražiausius
žus, sodus ir puikiausias
viso

svieto

vietas,

tai

nu-

3224=26 So. Halsted St.
Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandu
[Fumiture] Krautuvė Chicagoje.

sipirk Teleskopą bti siereoskopais (5 serijos, 174 visokie paveikslai) už pačią

pigiausią
\ įeuu

kainą—$3.20.

Kaina

yuc., o 5 nerijų $3.45, bet perkant sykiu,
parduodam viską, už $3.20.
Kataliogų Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiame

uždykų.

L OLSZEWSKIO BMl

Reikalaudami adresuokite šitaip:

pinigus taupinimui

didžiausių

storus

ant

juos

lengvų

ir

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

nė

vagis,

nė

Skryneles (Boxes) saugia; įrengtoje Bankojej prie

m

BROOKLYN,
Ant

ir

farmų gali šioje Batikoje atlikti
1

savo

j

reikalus per laiš-

"

>•

Atvažtavuaius

CHICAGO, ILL.

-

IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti

ir muaų

M.

Balausl'as,

A.

Grudzinskl,

P.

CLEVĖLAND,
2120
šukys,

kurios

Banką.

5

MINTIS"

"LAISVOJI

kas mėnesis telpa

Laisvoje Mintyje

Pėdus Rišančios Mašinos,

straipsnių iš įvairių mokslų, politikos,
religijos, socioliogljos ir socialio kliūti

1028

Ignotas,

A.

M.

dar padidėti.
"Lais. Min." kaina metams $2.00.
1.00.
Pusei metų
20c.
Pavienis numeris
mano

Siųsk 20c kad ir krasaženkllafs, tuoj

giusl
inerj.

"Laisvosios
Adresas:

Mintle3"

"LAISVOJI
2627

Calumet

FAPMOS

vien?

S.

A.

Vilčinskas,

GERIAUSIOS

Chicago,

III.

FARMOS:

kad kuodaugiausiai surinkti naudos nuo
laukiu Užsisakykite
naujau mašinas pas jusų pardavėją, ir sužinokite, kokie pataisymai

Pigiai parauoau geriausias gatavas
juras reikalingi, kol da yra daug laiko.
farmas su budinkais, sodnais užsėtais
Kuomet jums reikės naujos mašinos ja/ų pjovimui, ar šienavijavais; turiu visokio didumo farmų.
mui, tat pirkite vienį iš lokių užsilikimų rųšių, kurios yra pragaržemė—molis su juodžemiu ir molis su
sėjusios ilgų metų tarnavimu. Išsirinkite mašiną iš tarp turinčių
smiltimis maišyta, derlingiausi žemė>
šluos vardus:
pirmo sorto* visokiems javams ir šieTuriu daugybę
ir sodams.
nams
CHAMPION
DEER1NG
McCORMICK
farmų ueišdirbtu žemių labai pigiai
MILWAUKE8
OSBORNE
PLANO
parduodu ant lengvų išmok6jiroų.
Didžiausioj
žemė atsakančiai gera.
Jųa rasite vienę iš tų vardų, arba vardą. "International" pažyAmerikoj lietuvių farmerių kolionijoj
mėtu ant geriausios, švelniausios ir vienodžiausios virvės ryšiams.
kur aš jau esu pardavęs 320 farmų
Po kiekvienu iš sitų septynių ženklų virve padaroma penkeriopo
lietuviams aplink miestą Scottville,
laipsnio: sisal, standard. extra manila, manila. ir pure' manila.
Kuris yra
Mason County, Michigan.
Reikalaukite nuo vietinių pardavėjų katalogo apio International
turtingiausia farmerių miestas visame
Harvesfer pėdų ri^amasias, ar pjaunamąsias mašinas, arba rašystato Mieli.
Viduryj derlingiausių ir
kite pas
gražiausių, lygių laukų keliai žviruoti
i
fplentai). Upės Ir ežerai pilni žuvų.
Scottville yra lietuvių kolionljos centru: randasi arti prie Michigan ežero
I
(Uurprrataąl
j
Turime
portavo miesto Ludlngton.
CHICAGO
USA
vandeniu—laigeriausi* transportanjį
Clitapios Dceriag McConaick Milwack*« Otbonse FUao
vais ir geležinkeliais; turima turgus,
javų melnyčias, bankas, hažnyčias.
VALDYK UKĘ ARKANSASE AR
geriausias raokslaines ir visas vigtFARMŲ PIRKĖJAI KREIPKITĖS
das. Ilgai nelaukdamas atvažiuok pas
LOUISIANOJE.
PRIE MANĘS.
Mažas mokestis nupirks Tamstai
Aš suteiksiu geriausią rodą, kaip
manęs J Scottville, Alich., aš turiu
geriausių žemių su. moliu, juodžemiu gerą 40 akru ukę ant iškirstu miškų nusipirkti farmą nuo pačių savininkų.
ir maišytų žemių, geriausio gatunko, žemiu.
Daug Europoje gimusių žmo- Až, gyvendamas lietuvių kollonljose,
kokių gali rasti Amerikoj. Apgyven- nių tapo turtingais ant žcmiij Arkan- budamad pats farmeriu ir štorninku,
tame gražiausiame krašte nusipirkęs
jsas ir Louisianos vasi rijose. Tamsta ir užlaikydamas vasarnamius, taip
nuo manęs farmsj, pats ir tavo Žeimy
gali padaryt tą patį. Neprigulmystė daug žmonių atsilanko pas maue ir
na džiaugsis ir tapsi bagotu farmerių.
atėjo, pas slavus. Čekus, lenkus, lie- taip daug dažlnau visokių farmų ant
Norinti pirkti gerų fartų raSyklte
tuvius ir kitus žmonis, ant šitų žemių pardavimo sti triobomis, sodais, gy*
tuoj, gausite žemio pj (mapą) lietuvių kolionijose apsigyvenusius. Reikalau- vuliais ir
padarais ant lengvų išmokolonijos ir farmų katalogą. Adresas: 1 kite
šiądieną, pilnų nurodymų ir pre- keflčių. Platesnėms žinioms kreipki1
ANTON KIEDIS,
L. M. Allen, P. T. M. Rock tės lalSku.
s
kių.
[sland Lines, Room 713 La Salle StaPeoples State Bank Buiiding,
ANTANAS ZABELA,
Scottville, Michigan tion, Cbicago.
(S) ^•jacock, Mich, Box 1, Lake County.

atidarytu vakarais:
Utarninkais, Kctvergais ir Subatoms.

South Halsted Furniture House
Telephonc Drover 700

3224 So. Halsted St.

K.

4611 So. AsManl Ave,

ILL.

st.

BOSTON,
Ramaszkievvicz,

Box 741.

Gaida

New York

196

Milauskas,

E.

"<

st.

Box 108.

International Harvester C^npany of America

■

CAMBRIDGE,

Bartkev^čla,

877

ą

SEA^TTL'E,
Echert

j

sts.

C^tNADA.
News

Pacific

par'andavojtmo:— pulkas

8u

gyvenimo

kambariais.

C.

užsirašyti

"Atel-

Reikalaukit vieno

nume-

laikas

jieškai

geros

.yietos^bizniui,

Atsišauk, pV numeriu

6akley ąv< (Jhipago, HL

tai

PUBLISHING

CO.,

str.,

Chicago,

III,

Rusiškas
Lietuvos Rejentališkas Biuras

SO.

BOSTON,

GERIAUSIAI PADARO:

MASS.

Rusiškas Dovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, iirandavojimo ar kitam pervedimo žemėa ar ūkės Lietuvoje-

-liusi]oje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon-Rusijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro gerai, greitai ir pigiai. Iškolcktuoja dalės, skolas ir pinigus,

p.illkius Rusiškuose Bankuose.

«,
lietuvių katalikų
savaitinis laikraštis

yra

%

Visokiuose reikaluose
suteikia dykai.

informaciją

"DRAUGAS"

Dėlei informacijos Chicagiečiai kreipkitės asabiškal,
kiti? miestų raštu, adresuojant:

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

sių gyvenimą, suteikia daug skaityiš visuomenes, politikos, litera-

o

iš

LIETUVOS REtiENT&LISKAS BIURAS

mo

tūros, gyvenimo, ir yra geriausias

draugas, kaip lietuviams darbininkams Amerikoje, taip ir
Lietuvoje.
Busį cenzūra "(HMU6J)" į Lietuvą Inleidžit

3252 So. Halsted St.

Chicago,

111.

N'uo 8 ryto iki C vakaro. Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo S ryto iki 9 vakaro.
N'efiėliomi nuo 9 ryto iki 1 po
piety.

Biuro
Valandos

1800 W. 46th St., Chlcago, UI.
'
Telaphon* Drovar 6114

stoSale

čia

.2334 »o.
*

Halsted

"ATEITIS"
366 W. 3roadway,

MOKYKIS BARBERYSrĖS.
banko ir'prfl pat lietuviškos bažnyMęs išmokiname šio lengvo, švačios—kur yra 'didelis žmonių perėjimas.
Vieta tidka kriaučlui, urapanų, raus ir greitai išmokamo amato j keaprėdaltf ar Ccterykij sankrovai, bar- lias trumpas savaite*; geriausi {renberiiri, laikrodininkui ir kitam biz- gimai; espertai mokina; Jrankial suniui.
Randa pi£i ir garu šildoma.' telkiama; darbas kiekvienam žmogui;
Elektriką, gazas ir maudynė. Jeigru ateikite pamatyti mus arba rašyklu
rasi.

Šitaip:

laik-

DRAUGAS PUB. CO.

Agency,

Vancouver, B.

perkant kelias mašinaB, Juodam gerg

jaunimo

"DRAU8HS" atsieina net. $2, pusei m. $1:
Užsieniuose melams 53, pusei mėty $1.60

6?i
fi

Ant

st.

WASH.

Agency,
First £
N. E. <Cc

Panama

ras

MASS.

Cambridge

Nevtfs

ur

bepartyviškas

tarnaujantis

rio paiiurėjlmui uždykę.
Adresuoklt taip:

•

av.

So.

Savaitin's Laikraštis

st.

MONTELLO, MASS.
Charles Tamulewlcz,
'i.

adresuokite

Geriausia dovana draugams Lietuvoje

PITTSBURGH, PA.
46 So. 22
J. A. Ignotas,
2029 Fifth
Baltrušaitis Bros.,

P.

bar

av.

NORWOOD, MASS.
Jarosavičia, 1048 Washington

■

Reikalaudami

"Ateitį" išleidinėj:} bendrovė, inkorporuota ant $25,000. Da-

CONN.
23 Sheldon st.

HARTFORD,

perkupčiar,-.*>

lr kulturos reikalams. Talpina daugybę įvairiausių žinių. Didelio formato, 8 puai.
Kaina tik $1.50 metamb, o
85c. pusei metų.

R. st.

visokių kny

ir

ATEITIS"

raštis,

tj".

3013
J.

NEVVARK, N.
W. A. Leszczynskas,

J.

44

OMAHA, NEB.

Zalpis,

Neujas

"Ateitis yra

MASS.
115 Balen

J.

ir

LIETUVA
*

pa-

nuošimtį.

3252

st.

Kryžanauskas,

CH;:go.

taip

sistema

uždykg.

st.

SHENANDOAH, PA.
102 E. Centre

T.

prisiunčiame

gų

Agentams

st.

Millbury

15

VVATERBURY, CONN.
785 Bank
Ch. Kažemėkas,

J.

Jos

prasta, kad kiekvienas,
paėmęs ją j savo rankas, iš pirmo sykio supranta, kaip su jaja rašyti.
Kataiiogą
rašomųjų

mašinų

Paltanavičia,

A.

Pigiausios ir gt-nau■los rašomosios mašinos
(t y p e w r i t e r s)
"New
už
Amerjcan"
$10.00.
Jeigu nori turėti drūtą, pigią ir gerą rašomąją mašiną, tai pirk
"New American," o nesigailėsi.
"Ne\v American" rašo taip gražiai, kaip
.■lašina, pirkta už $100.

Dr. J. JONIKAITIS

MEDIKAS IR CHIRURGAS

M.

SO.

Chicago.

Rašomos Mašinos.

PHONE CROVER4X47

MASS.

MECHANICSVILLE, N. Y.
OL D V TOLI laukų valymas, tai laikas apžlurgti jusų mašinas
šienavimui ir javu pjovimui. Į nekurias reikės atkreipti atydij..
Gal jau jums reikės naujos mašinos pėčams rišt, ar javams pjaut,

Krautuvė

i

Y.,
18 Charles str
95 Lafayete st.

VVORCEStER,

J.

Ave.

sto-

Bankinės valandos nuo 8 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. po piet.

N.

Tarat^nsitj#

W.

nu-

MINTIS"

ma-

pažiūrėti ir persitikrinti, kad niekur taip pigiai nepirksite, kaip pas mus. Musų prekės gvarantuotos, patarnavimas greitas ir mandagus.
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaitiniais ir mėnesiniais išmokėjimais.

2334 S. Oakley A*., kampas 23 PI., Chicago, III.

st.

1408 Lincoln av.
Jos. Matulčnas,
T. M. Baron, 1320 So. Lincoln st.

Amerikon
lietuviams Jau penkis u\,:tus.
Laisvoji Mintis yra labai didelio
formato magazinas ir trumpoje atei-

Ateikite

JONO BAGD2IUN0 BANKA,

PA.
So. 2nd

PORTLAND, OREG.
News
Bovvman
Agency.

WAUKEGAN,

sryčių.
Laisvoji Mintis tarnauja

gražus ir pigus kūdikiams vežimėliai (Daby Carriages). Musų ledaunės (Ice Boxes) yra žinomos, kaipo
ilgiausiai palaikančios ledą.
Ši pavasarį parduodame viską nužemintomis kainomis.
Labai

daiktus..

dubejiasi,

mus

lovų,

domi vandeniniai boileriai. Labai puikios sieN. J.
nose inbudavotos šėpos su prancūziškais r.er211 First st. kolais. Ciazas ir elektriką
visuose kambariuose.
Visi kambariai dailiai išmalevoti, o seklyčios
{frontinės)
Ant
puikiai
išpopieruotos.
visų
LAWr.ENCE, MASS.
langų yra užtraukos ir firankom karčiukės, ir
A. Ramanauskas,tOt Oak st.( daugelis įvairių kitų įtaisymų. Geriausiai yra
viską matyti savo loenoinis akimis, o persi1.
v.
5'i I-'JOS,
tikrinsit, kad šitie npmai yra, pastatyti, kad
-..n; > ;i
■':<t.VtOi(LOWEL41, "MA88.
falkyt'ų pe^ amžius, o ne" tik ant trumpa laiko.
Pirkdamas vieną iš šitų naujų mūrinių
st.
A. Jankauskas, 131 E. Merrimack
namų, gausi geresnį namą negu pats galėtum
...J
pastatyti ir užč8dysi_ mažiausiai septynis šimtus doliarių ir neturėsi rūpesčio nei klapato
MONTELLO, MASS.
su
kont faktoriais.
Nusipirksi ir kraustykis,
35 Arthur <t. išlygos taip lengvos, kad
B. P. Miszkinis,
nėjusi kaip namą
išmokėsi.
Visos gatvės išcementuotos ir apmokėtos—''nėra jokių mokesčių.
Visi, kurie
NEW
HAVEN, CONN.
pirko mano pastatytus namus yra užganėdinti,
st.
ir
busi
Tamsta
Wallace
255
užganėdintas.
Jeigu
pilnai
K. A. Makarevieh,
nie..jd nieko nepradėsi, tai niekad nieko neturėsi.
Šiądien yra geriausia diena pradėti.
Oėlei platesnių žinių kreipkitės asmeniškai arPATERSON, N. J.
273 River 8t. ba raštu į:
Atkins Bros.,-

i,n o

tyje

OHIO.
St. Clair

ELIZABETH,
Dom. Boczkus,

Pjau=

jančios Mašinos ir Ryšiai.

Grand

.»!

-UT|C4,

populia-

Grand

PHILADELPHIA,

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
Nedčliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

riškai-moksliiską mėnesini laikraštį

184

*

BANKOS VALANDOS:

Ar skaitei seniausią ir rimtą

Grand

•'

V

Grand

gražių

didžiausį pasofų, divonų ir
visokių kitų name reikalingų daiktų, rasite
sirinkimą.
pas

|

87
119

visus
Reikalauir tvir.ų

valo.

stalų, kėdžių, komodų,

Ar duosi save oraleukti ?
Ar neatsibodo
st. vi.
j kito kišenių pinigus dėti ?
Todėl nelauk nieko,
bet pirk sau vi->ną iš šitų naujų mūrinių namų
ant 3 pagyvenimų, pakol dar
neišparduoti.
Šitie namai yra pastatyti aut lotų, turinčių
av. 28
pėdas pločio ir 125 pėdas ilgio.
Namai |
st. nuo namo atsiskyręs 6 |>ėdom ir puse, todėl
turi užtikrinimą, kad niekas niekad neužstatys
st. ir
neatims šviesos ir oro, ka> labai tankiai at- (
st. sitinka su namais, pastatytais ant siaurų lotų,
st. turinčių tik 24 arba 25 pėdas pločio.
Šitie namai yra pastatyti iš geriausių mate-į
st. rijolų ir geriausio darbo.
Viskas yra gvarantuota—gausi ant rašto užtikrinimą—ko jo-1
kis kontraktorius neduoda.
Kožnam name yra
3 raudos po 4 ir 5 kambarius.
Visi miegodiav. jimo kambariai (Bedrumai) yra
deli ir ruimingi.
Kogeriausios maudynės ir
sinkos. Naujausios mados gazit ir pečium šil-

Hudson
222 Grand

166

savo

Tamistos draugai ir pažįstami, turėdami
žiau pinigų, pirko namus ir šiądien gerai

N. Y.
65

Juozupavičlus,
J.
Derengovvski,'
h
Ant. Plochocfti,

A. 0L5ZEWSKI BANK
3252 So. Halsted 5t,

Jankauskas,

Balt.

ugnis negali prieiti.

Lietuviai iš kitų miestų
kus.
Rašykite adresu:

ti

BALTIMORE, MD.
A. Degutis,
112 N. G.een

rejentališkus raštus gerai ir pigiai.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus

šeimyninkė

dami

NEMOKĖK RANDOS

VISĄ AMŽIŲ,
GYVENK SAVO NAME.

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

PARSAMDO Bankines

"LIETUVĄ".

SAVO
BET
CHICAGO, ILL.
"Auiro*" »kaliyk.f 3149 S. Halsted st.
J. t. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley av'.l
Šitie Nauji Alminai Namai (6 iš
viso) ant
A. Dargis,
726 W. 18th st. J i pagyvenimų randasi' am \Vest 23rd
Place,
I-Mvitt
St.
ir
|*rP«
Publ.
Ave..
Hoyne
Co.,
Chicago, III.,
Naujienos
Tik \ ienas Blokas nno
Lietuviškom Aušros
1840 So. Halsted st. \ artų Bažnyčios ir nioksluinės.
I
I.abai parauJ. Drasdauskas,' 10806 Wabash ave. kiai į visas strytkarių ! i n i j as ir tik du blokai
nuo viršutinio
geležinkelio (Klevated Koad).
Ant. Kasperas,
3416 Auburn av. Tiktai nuo 10 iki 15
rainutų ėjimo j didžiau2342 S. Leavitt st. sius nuolat dirbančius fabrikus užlaikančius
Zig. Mickevičia,
suvirs 25,000 darbininkų.
M. J. Tananevičia,
670 W. 18th st.
Nusipirk vieną iš šitų Naujų Mūrinių NaMike Valaskas, 349 Kensington av. mų, kurie parsiduoda ant labai lengvų išlygų.
I'usi gaspaM. A. Vabol,
1700 N. Ashland av. Randos pinigais išmokėsi narna.
dorius, nieko nebijosi ir nereikės tluolatai
Juozas Žitkus,
628 W. 18th st. kraustytis, daryti sau bereikalo lėšas ir gadin-

išmokesčiti.

parduoda Morgečius

III.

namus

gauti kiekvieną savaitę
"Lietuvą" už 5c. šiose vietose:

sumų ir moka už

phocentą
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus, ir lotus ir stato kitiems namus ir

GAUTI

Galima

metams.

PERKA ir

Chicago,

met
KUR

1893 metuose.

vieno Doliario iki

nuo

Gcriausis laikas pirkti
naminius daiktus (Fur-

CO.,

niture) pavasaryj, kuo-

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.
3

PUBLISHING

Halsted

1

I

PRIIMA

LIETUVA
str.,

So,

3252

3252 So. Halsted Si, CHICAGO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
Įsteigta

ieiesKopo

uzdykį

gaunamoms informacijoms.
BURKE BAR8FZR SCHOOL,

€10 W. Mtd'non »t.,

Ch!cago, III

T«l. YARDS 1532
Pilone DroveroOf J

DR. K. DRANGELIS
dentjstab
itai A!5XVVYS
B iki II
l ik

yALANDOS:-nuo
na° 7 m 9

iutarfį.
8211

fylcnuo

VaA*' NcdiUom
Patal

Si. Haliied St.

ChicagpJII.

M«i«i A. OUcvtkio Baską
M'

Dr. J. KŪLIS

Lietuvis

Gydytojas Ir Chirurgą*
8t.,
Chlcajo, III.
Gydo visokias ligM moterių, vaikų ir
SpecialiSkai
vyrų.
gydo limpančias, už.
»isenčju*ins ir paslnptinjas vyrų liga»

3259 So. Halsttd

J

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų ir

vaikų ligu specialiste

CHsa:

1203
Valandos:

Tel. Austin73/

C£0 ikt 12:00 vai rys?
III r>:(0 iki 8:00 vai. va«c

Valandos:

Nedėliotos

—

MILŽINIŠKAS'VEIKALAS

<

loc

liktai iki 9:00

t iC iki 12:'J0 vaL r* to

v

w

-v:

Išėjo M Spaudos

5208 W.Harrison Street

itcne Canal

II

Jau

Rezidencija

1/ 25 West 18th Street
Isrp Faulina ir Woodjat.

v*

v--v.

Vv

^t v

v

kiekvieną ryt}

TIKĖJIMU

v

ISTORIJA

i

Dabar Jau Galima

■*

Atvažiuot iš Lictuvoc
ir

$71.00

Išvažiuoti iš

Petro-

Chicagos į

gradą (Peterburgą)
ima

tik

lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlingais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jį
daug vaizdingesniu.
Šia milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant visai eilei kitų mokslininkų, žinouiasai visame pasaulyje

Archan-

gelsko j Chicagą kaštuoja

Kelionė

$64.60

13

dienų

mokslininkas D. P.

vių kalbon

gausito

Bankoje

3252 So. Halsted S t.

Chicago.

i

k

pavasaris

Taipgi prosinam
Pas

metą

tobulinosi

titulu

ant

Visuose geležiniuose ir didžiausiose krautuvėse.

STANDARD OIL COMPANY

žmo-

tikėjimiškose pažval-

<AN INDIANA CORPORATION)

CHICAGO, ILL.

lietuviškai

nugaros.

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

Kiekvienas skaitantis

inteligentišku

buti

save

lietuviu

šią knvgą.

apšviestu

ir norintis

Reikalavimus

Visi lietuviai rašykites prie
Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. \ mėnesį, gaunate
iš 3. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos
ligoje.
Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:

Cc.
Chicago, 111.

Siųskite Antrr.šu:

A. B. STRIMAITIS,
307 W. 30th 8t.,

<

Lietuva 4 Publishing

j
1

;

3252 So. Halsted

*

ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

LIGONIO

privalo būtinai perskaityti

S. L. Ao

A.

Ši.

savo

Spirgina, kepa, džiovina. Visada gatavas vartojimui, leng-

vai nustatomas; Šilumos duoda tiek, kiek
jos norima.
Su 1, 2, 3 ar 4 degėjų didumo.

DYKAI

-—

3246-3248 So. Halsted

Lietu-

baigiant dabartiniais laikais.
Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip

pykusiems

Bridgeport CJethmg

OilCook-stcve

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

rūpinasi

IHarninke, Ketverge, Subatoj,
Nędėliomis ligi pietų,

i

Saussaye.

Company.

St.,

CHICAGO,

ILL.

Mokiname

Tel. Canal 5395

ė

Kcntra (torius ir

Vieninteli mokykla, kurioj kiekvienas gali išmokti Anglišką kalbų, labai trumpame laike, šios mokyklos naujausia ir tobulingiausia meteda. Mokiname per lai&kus. visose dalyse, už labai mažq atlyginimą: teipjau klesor-e dienomis ir vakarais.
Jeiiru nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar
raJyk platesnių žinių.

Nam^ Statėjas.

Am»rie*» 8ol»ool oi

J. G. Mezlaiszkis

Tel. Canal. 2113

A

DR. A. YUšKA

M C R lk-0 S.,.į

LIETUVIS GYDYTOJAS

LIE TUVIU; DIENRAŠTIS

1749 SO. HALSTEO ST

VISUOMENES,
» —iimnnM

f

f
I

Oeriausi Karioutojai,
ii
nitm«.
(".aukite

Tžvyneje

indomit) straipsnių.
c!na
Dienraštis "KATALIKAS"
kai krikščioniškoje dvasioje.
DIENRAŠČIO KAINA:
Metams
$5.00.

MATER

I'usei

'.

inetų

lEVESKIOItr
ST MOKYKLA

Dviem

tuutiS

MOKINAMAS
Lietuvių N,
Anglų kalba nuo pra- Vokieti-.(. *fi
dines Iki ang&lauslal
,- BOS
ir
Rusų
(
•
Aritmetika
)
Lenkij
Augšteso. Matematika Koygvedyste 9ralrsšt.
Laišku rašymas
Isterija, Geografija
Politiška Ekonomija
Prekybos telsis Ir tt.
G. Leveskis, Vedėjas Mokyklos

3.00.
1.75.
1.25.
7.00.

Trims mčnesiams
mėnesiam

Kuropojo iftetams .....
Praneiklt] savo adresą, o gausite
paslžiarėjima4 vieną numerį veltui.
TAIPPAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve

13106 So. Halsted St,, Ctecago,

REIKALAUKITE KATALOGO
Rašydami laiSkus lr siųzdami piniįus visados adresuokite šitaip;

TANANEVICZ FUBLISHING COMPANY

'klh

DU-KAST NEBELINIS LAIK-

RAŠTIS

3249-83 Sauth Morgan Street
CHICAGO, ILL., u. 8. A.

I

Cliicago
1741 W. 47th Stnel,

CHICA60, ILL.
Tel.

nas

Šisai nesulyginamas alus yra pasekmė 50
meti) alaus darymo žinojimo, paremto paTai yra
vyzdinga JO-to šimtmečio įstaiga.
gerlausls alus iš visų, kurie yra p-aamirtam i iš geriausių niioziij ir apynių, augančių
Cžsisakykite dėžę št^diep.
pasaulyje.
TtUfonuokite Calumęt 5401 išsyk.
McAvoy'i Malt Marrovv yra s|>eęialė siitaiiš selyklo ir apynių sveikatai įgyti ir
?a
atgaivinti. Puikus tonikas ligoniams ir scMcAVOY BREVViNO CO « \HICAGO, ILL

Lib|u$«i

;

Citicags,

;

IU.

CORNEK 18th STREET

Amerikos Lietuvių Dienrr.Stis "KATALIKAS" paduoda valiausias tintas nplo karų Ir
visokius atsitikimus pasaulyje. YUuomut pil-

-»•/<>
jo
aptieko*.
įgiia.'avo i<silaviulrrią Vokietijos universttPtim«c.
Cia jie yra mokina: ;i išvystyti
savo kuna kaip ir protąTarp gerų dalyktj, jųjų išmintingi) profesorių patariami),
yra vidutiniškas vartojimas sdyklo ir a|tynitj alaus kaip

ALMA

2302 S, Lęavill St.

Literatūros ir Politikos iliustruotas kiMStis

■■■.u—f■

Angliškai

Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Geueralis

•••

S L.A. Sekr.
New York City.

OLSZEWSK»,;Prcc.

:

W

prie

but tik

parašytu veikalu toje šakoje.

Storas Atdaras Vakarais

'

de la

Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu

ir kiekvienas

visą

mus

Chantepie

prosijimo dienoj gali

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.

apie save: tai ir męs rūpinamės, kad užganėdintume mitsit kostumenus su niusų
tavorais.
Reikalaudamas pirkti >iuttt ar
kitų aprėdalų ateik pas mu* 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.

i

vertė

gus laipsniškai
gose, kol galop

PAVASARIS
ARTINAS

I

ir

A. 01szewskio

I

e •*'.

Vi6a iiluma yra degėjuje—ne
kambaryje.
New Perfection yra pigesnis negu
angliai—ir verda geriau*.

J. Laukis.
Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių

per

vandenį.
Šifkcrtes ir pasportus

Vėsi virtuvė

Visas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir

iš

;

VESI VIRTUVE

j Lietuvą.

Liikortčs atvažiuoti

•'S.'

Canal 4052

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

Lietuvišku Knygų Krautuvė.

Kampas 23-čios gat.

CHICAGO, ILL.

Mylėtojai
išlavinti

Telefonas

šiuomi

Knygas iš

pagudotai visuo-

tuve

adara kas vakaras.

Iš

kitų miestų atsišaukusiems,
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

Morgan St.

Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Yards G87.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visus ligouius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.

pirktie
Čia

krautuves.

knygos, taipgi angliškos ir lenkiškos ant užsakymo. Scenos mylėtojų rateliai imdami kompleius,
s. v. gauna
papiginta kaina. Krau-

menei, jog esu seniausias gydytojas
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22
metus, perkėliau savo oflsį ir gyvenimą j savo locną namą po numeriu

3149 S.

kviečiami

mano

gaunama visokios lietuviškos

M. Glaser

apreiškju

norinti

kningų.

protą ir išsimokinti

anglišką kalbą,

Humboldt 4532

Dr. G.

gerų

savo

M. J DAMIJONAITIS
901 West 33-rd SI.,

CHICAGO, ILL.

Pasitikėdamas, jog gerbiama publika

System

Bęll

GAMTOS ISTORIJA
Pagal Pov. Bert, vertė Dr. A. Bacevičių. Knyga 3 dalyse: I dalyje
telpa aprašymas Įvairių gyvulių; II dalyj—aprašymas visokių augalų;
III dalyj—apie akmenis ir žemę. Trumpai ir suprantamai išaiškina gamtos istoriją, aiškesniam supratimui lelpa 126 paveikslėliai: žmonių, pauk-

piplianuojant tamstos darbą nešose

pamiršk priskaityt išmokėjimų
stacijose Telefonų Kompanijai.

vieJei-

gu tamsta neturi nuosavos linijos, tai sekančiu geriausiu daiktu yra viešoji stacija.

sumažėja, laikas
gerai apverlintas—tai yra pinigai. Negaišink laiko, bėgiojant iš vietos vieton, o
užeik į arčiausią viešą telefonų staciją
ir pasiek savo^kostumerius iš ten.
Tamsta gali "daugiau padaryt ir tas visai
mažai kaštuoja vartojant
Telefono

Kelią.

Chlcago Telephone Company
Bell Telephone Building
Othcial 100

Eina jau 25 metai

Utarninkais ir

Pėtnyčiomis

$2.50
pusei metę $1.25

ščių. gyvulių, žvėrių, žuvų, vabalų, žolių, augalų, akmenų
Gamtos istorija yra labai žingeidi ir kiekvienam žmogui reikalinga paGamta—tai visų gyvūnų motina, todėl męs ją, privalome geriaužinti.
siai pažinti—studijuoti gamtos mokslus. Kas nepažjsta gamtos, jos įsta-

Prenumerata metams

tymų, tas nesitaiko prie gamtos, ir tokls neilgai gyvena, nyksta ir žuva.
reikia pažinti gamtą, jos gražumą ir paslaptis.
Knyga Gamtos
Istorija yra gražiai ir aiškiai atspausta, 210 pusi. Popieros viršais. Kai-

W. B. BOCZKOVVSKI

ir t.t.

Užtai

Ta pati drūtais
Norėdami gauti

audimo

001

J.

M

„

Morgan

Mahanoy City,

St.

CO.,

Pa.

GERA PROGA!
Crfrratika angliškoskalboi tiv

NEW CITY SAVINGS BANK
4601 So. Ashland ave., Chicago.
TELEPHONE DKOVER721S

Geriausia Akušerka

kytube moky tojo(apdaryta) (1*00
Vaiku Draugas arba kaip mokytii skaityti ir rašyti be mokyto158
jo
Naujas Budas mokytis rašyti ba
10c
mokytojo
Aritmetika mokinimuisi rokua-

diį,su paveikslais (apdaryta).. 35c

Parduoda šlfkortee lr alunfila pinigus
| visas svieto dalia.
Sankoa Valandos: Panedžllal*, s*redomis, ketvergais lr aubatomia nuc
t ryto Iki 9 vakaro; nedaliomis, utar& Inkais lr petnyčiomls nuo 3 ryto Cd
i
t iaksrob

3364 tf. Haisted St.
(Kampas

34 tai)

Chicago, III.

Kas atsiųs iškirpęs šit$ apgarsinimais "Lietuvos" ir fi.00 per
money order;, tai jjaus visas 4
knygas 60c. pigiau.

P. Mikolainis
Bos 62

New York City

l:ajo. I!!.

ar ii

3i-.a j

Varils 3159

1

Užsirašyk sau cr savo pažįstamiems
Lietuvoj bei Amerikoj

[

LIETUVIŲ LIUTERONŲ
AT YDAI.

E

jau 30-tus metus.
Prenumerata $2.00 metams; $1.00
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; £
$1,25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj ir įkitur $3.00 metams; $1.50 pusei m.
Ji
Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai
p
Knygų katalogą siunčiame ant pareikš- ji
lavimo dovanai.

Iš
dabar

priežasties europinės

kares

negal:ma gauti jokiu kny-

gų iš

Europos. Bet męs da turime
keletą lietuvišku liuteroniškų
maldaknygių ir giesmių knygų saį! vo krautuvėje, ir pas pas mus da
Co. [ galite jii gauti.

J. J. Pauksztis &
Str.f
Brooklyn, N.

po

Todėl, kurie reikalaujate minė-

120-12-4 Grand

X.

Viio"$i:60

0. Jonikiene

C

Rooms 1107-11H

6)i. 3112 S. HalstaJ SI.,

VIENYBE LIETUVNINKU [

Damijonaitis,
111.

& Coonselor at La*

Lietuvis Advokatas

Tclerhone Hranklin M7J

Kertė 32-ros gatvės.

Eina

Chicago,

Attorncy

'Iclcpbont-

krautuvėn:

West 33rd str.,

A. J. BIERZYNSKI, pret.
Priima bankon pinigaus Ir moka
Už sudžtus pinigus mūsų bankoj duodame čekių knygutę, iš kurios para8ytl čekiai tinka visur. Skolina pinigUB ant Real Estate. Perka ir parduoda. samus lr lotus. Išsamdo baukines
Skryneles (biwrea) po $2.50 metama.

3149 S.

F. P. Bradchulis
30 N. LaSalle St„
Slcck hchange Bldg.,

Dr. G. M. Glaser

Adresuokit taip:

75c.

viršais

šit^'knygą, kreipkitės
M.

Kada biznis mažumą

ir toli".r.s mano rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieną ir naktį. Esiu specialistas ligose vaikų, moterų ir vyrų ir užsendint03o ligose.
Darau visokią operaciją.
Liekuosi su pagarba

Dr.O.C.HEINE
DBNTISTA3

31 Ir Si. HiliMgtl
(pymtau UrtMttHut.) X CHSAK, UL

S

tų knygų, tai pasiskubinkite, kol
jų turime, nes šioms išsibaigus, negausite niekur, kol karė nepasi-

baigs. Rašykite umai,
kataliogį.

o

prisiusime

LIETUVA PUB. CO„
.'252 S. Halsted str.,

Chicago,

111.

