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Dideji Kare 
I* Petrogrado, Londono ir Pa- 

ryžiaus ateina žinios n.į>ic talki- 
i.inku laimėjimus lygiai ant va- 

karinio, kaip ir ant rytinio mū- 

šio lauko. Ant mūšio lauko Bel- 

gijoj yra ir pats Vokietijos cie- 
sorius. Xors jis, be abejonės, 
neturi Napoleono gabumo, bet 

jo pasirodymas mūšiuose vis-gi 
pakelia dvasią, jeigu ne visų, tai 
bent jj garbinančių kareivių. To- 

kių gi Vokietijos kari u menėj yra 
dar daug. 

Vokiečiai prie Ostend atgabe- 
no savo 42 centimetrų katiuoles 
ir stato jas jūrių pakrantėse gin- 
ti vokiškas pozicijas nuo angliš- 
kų laivų. Bet tokias kanuoles 
turi ne vien vokiečiai; tokias ka- 

nuoles turi visų kraštų mūšio lai- 
vai. Smarkus mūšiai buvo ant 

visos linijos nuo Siaurinių jūrių 
iki Alzatijos rubežių, lygiai Bei 

gijoj, kaip ir Prancūzijoj, nes 

mat vokiečiai mėgino perlaužti 
lalkininkų linijas, bet tas jiems 
nepasisekė. Smarkiai priesakui 
metėsi vokiečiai vėl ant linijoj 
Arras-Ypres, bet visur talkinin- 
kai jti užpuolimus atmušė ir už- 

ėmė tūlas vokiečių pozicijas. Čm 
iš visų Belgijos ir Francuzijos 
kitų kraštų traukia kariumenė; 
iau 150,00O kareivių išsiuntė iš 
Koelno. Mieste Bruges pagar- 
sinta, jog kai iumenė pasitraukė 
nuo Yser paupiu ir ištraukė prie 
Yprea, kur vokiškoji kariumenė 

neįstengiu talkininkų įveikti. 
Prancūzų vyriausiasis kariume- 

r.ės vadovas generolas Joffre vi- 

siems atskirų dalių francuzų va- 

do\ams prisakė priešakiu žengti, 
ir tai ant visos linijos nuo šiau- 

rinių jūrių iki Vokietijos rube- 

žių ir pasistengti suvisu iš Pran- 

cūzijos ir Belgijos išstumti vo- 

kiečius. Žinovai mano, kad jei- 
gu francuzų žengimas pasiseks, 
j 14 dienų vokiečiai turės į Vo- 

kietiją iš visų svetimų kraštų 
išsikraustyti. 

Sulyg privatiškų žinių, vokie- 
čiai nelaukia francuzų žengi.no, 
bet pirma pradeda atgal trau Uis. 

Belgijoj vien tvirtovėse yra di- 
desni vokiečių garnizonai, o iš 

kitų miestų jų kariumenė trau- 

kiasi, ciiės traukinių gabena vo- 

kiečių kareivius j rytus. Ir pas- 
kutiniai vokiečių užpuolimai bu- 

vo kur kas silpnesni, todėl talki- 
ninkai lengvai juos atmušo, už- 

ėmė buvusias jų rankose pozici- 
jas. 

Ir vokiečių raportuose nėra 

dabar žinių apie jų kariunienės 

laimėjimus; labai nesigiria jau 
nei vokiškas ambasadorius Wash- 

ingtone, o jo draugas, Austrijos 
ambasadorius Dr. Dumba dar t., 
kiau kalba apie austrų laimėji- 
mus, netaiso jau taip drąsiai Pa- 

ryžiaus ir Petrogrado neva me- 

lų. 
Ties Ypres vokiečiams nepasi- 

sekė prisigriebti jūrių. Belgai 
užėmė Mėsinės. Tokiu budu pa- 
sirodo, kad vokiečiai nuo Calais 

tapo atgal atstumti, nužengti j 
Francuzijos pajūrius nepasisekė. 

Ir anglai prie Armentieres, La 
Bassee ir Arras vokiečius atgal 
nustumė. Aisne paupiuose eina 

smarkus mūšiai, bet ir čia vokie- 
čiai negali talkininkų įveikti, bet 
talkininkai išstūmė juos iš po- 
zicijų. 

Smarkus mūšiai traukiasi prie 
Soissons ir Vrcgny. Čia vienok 
\okiečiai palaiko savo pozicijas. 
Vokiški kare:viai sako, jog jie 
da' ar nemano varžytis Yser pa- 
upiuos, bet keliaus mušti įsiver- 
žusius Vokietijon rusus. Laik- 

laščių korespondentai taipgi pra- 
neša, jog iš Belgijos eina su ka- 
reiviais geležinkelio traukiniai j 
rytus; vagonai turi užrašus 
"Petrogradan." Bet tie trauki- 
niai, turbut, ne greit ten prisi- 
griebs. Karės vedėjas, vokiško 
štabo perdėtinis, gen. Moltke, 
tapo nuo vietos prašalintas. 

Vokietijoj tapo suareštuoti vi- 
si ten gyvenę anglai nuo 17 iki 
45 mėty. Suimta keli tukstan- 

čiai anglų ir visi sugabenta į 
Ruhleben, kur yra ateivių stotis. 

Vokiečiai rengiasi prie žiemi- 
nio karės vedima, kareiviam-; ra-1 
pinama skrandos ir šilti dnbu- 
žiai; tai matyt jie nesitiki šiuose 
metuose karę užbaigti. Vienas 
franeuziškas aficieras išreiškė 
nuomone, įei- karė trauksis iki 

... ,, ! 
1917 m., o vokiečiai iš Francuzi- 

jos bus išvyti vasario mėnesyj, 
1916 m. Žinoma, tai yra tik 

spėjimai, be pamato. Iki 1917 
metų nei turtingiausia tauta ka- 
lės neįstengs vesti, nes visiems 
pritruks pinigų. Todėl prisieitų, 
nors viena pusė kitos neįveiktų, 
taikytis su priešu. 

Nuo rytinio mūšio lauko prieš- 
taraujančios ateina žinios. Su- 

I iyg vokiečių žinių, rusai tapo su- 

mušti prie Vištyčio, čia paimta 
belaisvėn 4,000 rusų, vokiečiams 
teko 10 mašininių kanuolių. Su- 

lyg gi žinių iš Petrogrado—vo- 
kiečiai tapo prie Virbaliaus su- 

mušti. Rusai iš Lenkijos išvijo 
vokiečius, užėmė Stalupėnus, 
Gumbinę, Lycką, Soldau ir įsi- 
veržė į Sleziją ir Pozr.aniaus pro- 
vinciją ir vėl traukia į Mozūrų 
ežerų apskritį, kur kartą jau ru- 

>ų kariumenė tapo sumušta ir tu- 

rėjo atgal Rusijon pasitraukti. 
Vokiečiai nieko nesako apie 

paėmimu Virbalio, Stalupėnų ir 
Gumbinės. Jeigu tai teisybė 
(jeigu butų neteisybė, tai vo- 

kiečiai protestuotų), tai išilgai 
geležinkelio Karaliaučiun nuo 

Kauno rusai turėjo vokiečius su- 

mušti. Vištytis gi ir Ramintų 
girios yra tik lietuviška mylia 
nuo Virbalio. Tai jeigu prie Vir- 
balio ir toliau j pietus prie Lyck 
vokiečiai tapo sumušti, tai prie 
Vištyčio jie rusų sumušti nega- 
lėjo. Matyt vokiečių atnaujinta 
sena žinia apie sumušimą rusų, 
jiems iš Vokietijos besitraukiant, 
kada ir prie Virbalio, ir prie Viš- 
tyčio rusai tapo sumušti. Rasų 
patrolės atsirado jau prie Brom- 
bergo (Bydgoszcz). Mūšiai eina 

[ lar prie miesto Sieradz; yra tai 
raskutinė vieta Lenkijoj, kur vo- 

kiečiai dar laikosi; kitur jie 
stumti už upės \Vartos; kazokų 
patrolės atsirado Poznaniaus pro- 
vincijoj, kur išdegino geležinke- 
lio stotj Pleszovv. 

Pietinėj Lenkijoj sujungtoirs 
vokiečių ir austrų kariumenėms 
tripgi nesiseka. Rusai užėmė vi- 
-us miestus išilgai Prūsų ir Aus- 
trijos rubežių, tame ir Sando- 
mierz.i. Traukdama nuo miesto 
Kielce, rusų kariumenė at.-kyrč 
justrų armiją nuo jos veikimo li- 
nijos ir privertė trauktis nuo 
Sano paupių. Mėgino ji trauktis 
prie tvirtovės Krokavo, bet rusai 
užėmė visus pasitraukimo keliu? 
ir visą iš pusantro miliono karei- 
vių susidedančią armiją priver- 
tė trauktis per Karpatų kalnus 
Vengrijon. Pereiti žiemos laike 
per Kalnus labai sunku, nes per- 
ėjimi. i užpustyti. 

Galicijoj rusai išnaikino 20,000 
austrų raitelių ir daug jų nelais- 
vėn paėmė. Paskutinėse dieno- 
se austrai nužudė 30,000 karei- 
viu. Visa austrų kariumenė pa- 
sirraukS jau už miestų Lancut ir 
Przeworsk, o rusai laiko Jaros- 
hw. 

Galicijoj suorganizuoti pagel- 
bon austrams lenkų liiiosnorin le- 
g i jonai tapo vokiečiu nuginkluo- 
ti. Bėgant vokiečiams iš Lenki- 
jos, jie pareikalavo, kad lenkai 
jiems savo arklius atiduotu, ne? 

vokiečių arkliai išgaišo; lenkai 
vienok atsisakė tai padaryti ir 
šūviais %yr č savo nuosavybę ir 
daug arklių nušovė. Už tai va- 

dovas vokiškos kariumenės palie- 
pė nuginkluoti lenkų legijonus. 

Ant mūšio lauko piet-ryčiuo- 
se, taigi su Turkija, nieko svar- 

besnio neatsitiko. Prie Kaukaze 
rubežių buvo vien susirėmimai 
priešakinių rusų ir turkų kjiriu- 
nienių dalių. Sulyg žinių iš'Bėr- 
imo, Turkija prieš Egiptą pa- 
siuntė 250,000 kareiviu. Perdį- 

linis mahometonų bažnyčios 
beik-ul-Islam apšaukė šventą ka- 
rę prieš franeuzus, anglus ir rit- 

mus, o vokiški agentai stengiasi 
ctikelti Persiją, Egiptą ir Afga- 
nistaną, bet nei Egipto, nei Per- 
sijos mahometonai nenori karėn 
kištis. Turkijos agentai kursto 
I ripoliso arabus prieš Italiją, bet 
sukilimas ten vien suskubintų 
stojimą Italijos Vokietijos prie-j 
šų pusėn. Talkininkai stengiasi 
sutaikyti Serbiją su Bulgarija ir 
Grekija. Bulgarijai siūlo Make- 
doniją, Grckijai pietinę Albaniją, 
kad jos stotų prieš Turkiją, tai 

gali dar daugiau gauti. 
Turkų kari-ki laivai bombarda- 

vo Rusijos miestus Kaukazo ap- 
skr.: Poti ir nuo Turkijos atimtą 
1877 m. Batumą, bet nedaug 
jiems nuostolių pridirl>o; nuo 

šūvių rusiškų kanuolių turkų lai- 
vai pasitraukė. Anglų ir tran- 

cu/.ų laivai bombardavo Darda- 
nelių fortus. 

Vokiška tvirtovė Tsing-tao, 
Kynuosc, o su ja ir visa valdyba 
Kiau-čau, tapo japonu paimta. 
Vokiškas ga*. nizonas iš 5,000 ka- 
j eiviii tapo nelaisvėn paimtas. 
Pasiliuosavę japoniški ir angliški 
kariški laivai išplaukė j Pietinės 
Amerikos pakrantes gaudyti vo- 

kiškus .kariškus laivus, kurie ne- 

senai Pietinės Amerikos pakran- 
tėse paskandino vieną anglišką 
karišką laivą, o kitą labai drūčiai 
pagadino. 

Kadangi dabar, apvaldžius 
Kiau-čau vokišką valdybą, japo- 
nai turi liuosas rankas, tai talki- 
ninkai jų paprašė atsiųsti padėti 
mušti vokiečius 200,000 kareivių. 
Jeigu vokiečiai įveiktu talkinin- 
kus, tai Japonija žino, kad paskui 
jie Japoniją užpultų, todėl pats 
reikalas ją su talkininkais riša. 
Viena dalis japonų kareivių bu- 

tų pasiųsta S:berijos geležinke- 
liu Rusijon, o kita per Suezo 
kanalą Francuzijon. 

Iš Kares Lauko 
Londonas, lapkričio 4 d. Vo- 

kiečiai, kaip pranešama iš Am- 
sterdamo, pradėjo trauktis atgal 
išilgai visą belgišką frontą nuo 

Thielt iki Bruges. Belgų oficia- 
lia pranešimas sako, kad vokie- 
čiai apleido Yscr upę ir pasitrau- 
kė atgal. 

Valparaiso, Čili (Pietinėj Ame- 
rikoj), lapkričio 4 d. Vokiečių 
eskadra sumušė anglų laivus ne- 

fo'i nuo krantu Pietinės Ameri- 
kos. 

Londonas, lapkričio 5 d. Ofi 
ciališkai apskelbta Londone, kad 
tarp Anglijos ir Turkuos yra ka- 
riškas stovis. 

Londonas, lapkričio 5 dieną. 
Laikraštis Times praneša ži- 
nią, kad vokiškas skraiduolis 
Koenigsburg tapo sunaikintas 
Indijos didjuryj. 

Londonas, lapkričio 5 d. Vo- 
kiečiu skraiduolis York užšoko 
ant minos ir nuskendo Jahde 
•lankoj, netoli upės Wesero įpuo- 
limo. Sulyg žinios iš Amster- 
damo, jo visa įgula, susidedanti 
iš 500 vyrų, žuvo. Nelaimės vie- 
ta vra Šiaurės jūrėse, netoli \Vil- 
helmshaven. 

Bordeaux, Francuzija, lapkri- 
čio 5 d. Sykiu su Anglija ir 
Prancūzija apskelbė, kad tarp jos 
ii Turkijos yra kariškas stovis. 

Angliia, apskelbus karišką sto- 

vį, tuojaus prijungė Viduržemio 
alą Cyprus. Ši sala buvo rėdo- 

ma Anglijos valdininkų, bet ofi- 
cialiai priklausė Turkijai. Ji yra 
-varbi kaipo stotis kariškiems 
laivams. 

Londonas, lapkričio 5 d. Prof. 
Bernard Barės, Anglijos oficia- 
!is reprezentantas prie rusų šta; 
'>0 karės fronte, prisiunčia sekan- 
:į telegramą Londonan: 

"linkimi liudininkai atsiliepia 

su dideliu entuziazmu apie rusų 
kariumenę pietinėj dalyj Lenki- 
jos, kur netrukus laukiama vėl 
narsių ir svarbių mušiu. 

"Kaip kitur, taip ir čia sun- 

kioji vokiečių artilerija pervirši- 
ja rusišką, bet rusų "lauko ka- 
nuolės" ir haubitsbs yra naudoja- 
mos su pažymėtinu vikrumu ir 
gerai nutaiko. 

'Rusų kariumenė visuomet tai- 
kosi prie štarmą durtuvais, iš ku- 

rių priešas kiek galėdamas sten- 

giasi išsisukti. Rusų kavaleri- 
ja jvairiuose atsitikimuose paro- 
dė didelį greitumą ir buvo var- 

tojama labai gudriai ir išmintin- 
gai. 

"Paprasti metiniai "liosai"' pa- 
didins rusų armiją ant pusės mi- 
iiono vyrų. Sužeistųjų prižiū- 
ra yra taipgi sutaisyta ir tinka- 
mai prisirengta prižiūrėti kad ir 
(įaugiaus negu milioną sužeistų. 

Paryžius, lapkričio 5 d. Sulyg 
žinios, atėjusios laikraščiui 
Temps, Amerikos jūreiviai nuo 

skraiduolio North Carolina tapo 
išsodinti miestan Beirut, Sirijoj, 
apsaugojimui ten gyvenaiyių amerikonų. (Beirut yra parody- 
tas ant žemlapio, kuris telpa šios 
dienos numeryj). 

Amsterdamas, Hollandijoj, lap- 
kričio 6 d. Vokiškas laikraštis 
Vossische Zeitung praneša žinią 
iš Sofijos, Bulgarijoj, sulyg ku- 
pos turkų skraiduoliai pasekmin- 
gai bombardavę rusų fortifikuo- 
tą uostą Batum, ant Juodųjų jū- 
rių. 

Londonas, lapkričio 6 d. Ko- 
respondentas laikraščio Chrouiclc 
praneša iš Petrogrado, kad žiema 
prasidėjo jau kaip reik ir pereitą 
sereds ant upės N e vos sustojo 
laivų judėjimas. Sniegas už- 

dengė žemę išilgai Lietuvos ir 

Lenkijos parubežių ir vokiečiai 
buk labai daug nukenčia nuo ša 
čio. 

Londonas, lapkričio 6 d. Ži- 
nios, ateinančios iš Pietinės Afri- 
kos, praneša, kad boerų sukilimą 
galima skaityti beveik užbaig'ri. 
Boerų kariumenė blogai esanti 
ginkluota ir mažai turi amunici- 
jos. 

Londonas,, lapkričio 6 d. Ži- 
nios, atėjusios iš šiaurinės Fran- 
cuzijos, pasakoja, kad Belgijoj, 
'cnr pastaraisiais laikais buvo uar- 

-iausi mūšiai, pats kaizeris buvo 
irti mūšio linijų ir jo kvatiera 
oagalios tapo perkelta į Thielt. 
Pereitą nedėldienį kaizeris su 

keliais palydovais atvyko auto- 

inobilium j Thielt, kur jo laukė 
irirengta kvatiera ir pietai. Kai- 
zerio bagažą sukrauta vienan 
Vambarin, o jis pats skubiai šė- 
lo prie stalo pietų valgyt. Po 
pietų, vieton eiti j savo kambarį, 
kur jis turėjo pernakvoti, jis sku- 
>iai išvažiavo kitau miesto galan, 
kur jo laukė jau kita kvatiera 
pagaminta. T 20 minutų po kai- 
zerio išvažiavimui šešios bom- 
>os nukrito j kambarį, kur buvo 
jo bagažas sukrautas, ir visai iš- 
irdė tą namą. Du kaizerio paly 
dovai, kurie buvo likę tuose na- 

muose, tapo užmušti. Automobi- 
lius kieme taipgi tapo suardytas. 
Bombos buk buvo numestos nuo 

franeuziškų orlaivių. Matyt, 
franeuzams iškalno buvo duota 
žinia apie kaizerio atsilankymą. 

Londonas, lapkričio 6 d. Te- 
.egramas, atėjusis laikraščiui Dai- 
ly Telcgraph iš Odessos, per 
Maskvą, sako, kad 12 turkiškų ir 
vokiškų transportinių laivų su 

anglimis tapo paskandinta netoli 
Uzunguldak, Anatolijos pakraš- 
čiuose. 

Petrogradas, lapkričio 6 d. Ga- 
licijoj, dvare Jędrzejevo, nusišo- 
vė vienas iš žymiausių lenkiškų 
>oetų, Vladimiras Przekowa- 
-Tetmajer. Jis buvo Krokavo 
npskričio lenkų atstovu Austri- 
ios parliamente. Nusižudė jis. 
Vaip sako. iš nusiminimo, kad Ga- 
licijos lenkai dabartinėj kai ėj ei 

ra išvien su austrais ir vokie- j 
čiais, kurie, jo nuomone, yra di-1 
džiausi ir pavojingiausi lenkų prie- 
šai. Tetmajer buvo jau ne jau- 
nas. Ar jis nusižudė dėl pažval- 
gų skirtumo su dauguma Gali- 
cijos lenkų, nežinia, bet jis tu- 

rėjo ir daug nemalonumų nuo 

socialistų laikraščio "Naprzod" 
nukęsti, kuris ji visokiais budais 
šmeižė ir niekino. Dėl tų nieki- j 
iiiuM Tetmajer buvo dvikovon 
iššaukęs Galicijos socialistų va- 

dovą Daszynskį, bet tas atsisa- 
kė stoti, nes neprigulėdamas prie 
laikraščio redakcijos ir per tai 
• eturėdamas ten įtekmės, už tal- 
pinau.us ten straipsnius atsakyti 
negalėjo. 

Rymas, lapkričio 6 d. Laik- 
raštis Tribūna praneša žinisį iš 

Petrogrado, kurioj sakoma: "Kai- 
zerio giminaitis grafas von 

Sclnverin mirė mieste Lodz nuo 

žaizdų, kurias jis gavo mušyj ne- 

toli Skierniewice." 

Petrogradas, lapkričio 6 d. Iš- 
važiuodamas ant mūšio lauko, 
Rusijos caras sumažino bausmę 
iki pusei metų žinomam filiolo- 
t'iii ir žinovui lietuviškos kalbos, 
buvusiam Petrograd universite- 
to profesoriui Badouin de Cour- 
teney. Jis, už parašymu politiš- 
kos brošiūros apie prietikius Ru- 
siioj buvo teismo 2 metams ka- 
lėj iman pasiųstas. Bodouin, nors 

jo pravardė francuziška, yra len- 
kas, t;j jis ir teisme pasakė. 

Vienna, lapkričio 6 d. Kariš- 
koji Krokavo valdžia uždraudė 
pabėgėliams iš Galicijos i neiti ir 

apsigyventi Krokave. Šitas už- 

gynimas parodo, kad Krokavas 
rengiasi prie apgulos ir kad ne- 

trukus visi pašaliniai gyventoja1 
bus iš miesto prašalinti, nes 

miestas tikisi prisiartinimo rusų 
1 armiios. 

Teismai Viennoj, sakoma, už- 
versti bylomis, kuriomis kaltina 
ma apskųstuosius u ž platinimą 
bauginančiu žinių. Policija, sa- 

koma, stropiai darbuojasi, ap- 
skųsdama visus tokių žinių pla- 
tintojus, o teismai skaudžiai už 
tai žmones baudžia. 

Londonas, lapkričio 6 d. Ži- 
nia iš Amsterdamo, Hollandijoj 
praneša Reuterio telegrafiškai 
kompanijai, kad iki lapkričio 4 
dienai vokiečiai nuo karės pra- 
džios turėjo paėmę sekant] skait- 
lių belaisvių: francuzų—3,138 afi- 
cierus ir 18S.618 kareivių; rusų 
—3,121 aficierą ir 186,779 karei- 
vius; belgų—537 aficierus ir 34,- 
007 kareivius; anglų—417 aficie- 
iu ir 15,730 kareivių. Tas su- 

daro išviso apie 430,000 paimtų 
belaisvėm 

Kiek yra patekę belaisvėm vo- 

kiečių ir austrų, tuom tarpu ne- 

žinoma, nes nei francuzai, nei ru- 

sai negarsina. Angliškų expertų 
aprokavimai mena, kad vokiečiai 
su austrais iki šiam laikui nu- 

s'ojo užmuštais, sužeistais ir be- 
iaisvėn paimtais apie pusantro 
miliono kareivių išviso. 

Londonas, lapkričio G d. Ži- 
nia :š Amsterdamo sako: 

"Telegramas, atėjusis iš Ber- 
lino praneša, kad kaizeris priža- 
dėjo padovanoti 750 markiu (apie 
S188) už kiekvieną užgriebtą nuo 

priešo kulkasvaidį." 

Londonas, lapkričio 6 d. Ang- 
lijos admiralija pranešė oficiališ- 
kai, kad du anglu laivai žuvo 
pereito nedėldienio mušyj su vo- 

kiečiais netoli nuo Pietinės Ame- 
rikos pakraščių. 

Londonas, lapkričio 6 d. Te- 
'egramas, atėjusis iš Alexandri- 
jos, Egipte, sako: 

"Vokiškas aficieras, vardu 
Mors, tapo suareštuotas Egipto 
'.olicijos, kuomet jis sugrįžo iš 

Turkijos; pas ji rasta plianai, 
'.<aip išdinamituoti Suezo kanalą. 

"|is tapo pastatytas prieš ka- 
išką teismą ir nuteistas krtlėji- 
nan \ i s a m gyvenimui." 

(Suezo kanalas jungia Raudo- 

nasias jūres su Tarpžemio jū- 
rėmis ir yra begalo svarbus, nes 

per jj kelionė iš Europos j Indi- 
jas daugiaus negu pusiau susi- 
trumpina. Jj laiko Anglija). 

Tokio, lapkričio 7 d. Oficia- 
liškai čia pranešama, kad vokie- 
čių tvirtovė Tsing-tao pasidavė 
japonams. 

Pranešime sakoma, kad pirmas 
tikras žingsnis prie tvirtovės pa- 
ėmimo buvo padarytas vidurnak- 
tyj, kuomet japenų iufanterija 
šturmavo ir paėmė vidurinį for- 
tą vokiečių atsigynimo linijoj. 
Cia paimta joo belaisvėn. 

Didžiausia svarba paėmimo 
Tsing-tao tvirtovės yra tame, 
kad dabar pasiliuosuos japonų ir 
anglų laivynas, kuris galės but 
sunaudotas kitose vietose. Tapo 
apskelbta, kad dabar pirmiausiu 
darbu japonų ir anglų laivyno 
bus išgaudyti keletą vokiškų 
skraiduolių Ramiamjam vande- 
nyne, kurie iki šiolei užpuldinė- 
davo tavorinius ir pasažierinius 
laivus. 

Paėmimas Tsing-tao tvirtovės 
reiškia, kad Vokietija galutinai 
tapo išvyta iš Azijos, nes tai 
buvo paskutinė jos kolionija Azi- 
joj. 

Londonas, lapkričio 7 d. Ko- 
:espondentas Exchange Tele- 
graph kompanijos praneša iš Atė- 
ių, Grekijoj, kad turkų valdžia 
mieste Smirnoj, Azijatiškoj Tur- 
kijoj, paliepė užgriebti visus ang- 
lu, francuzų ir rusų laivus, esan- 

čius to miesto uoste. 

Konstantinopolis, lapkričio 7 d. 
Oficiališkai turkų pranešama, kad 
turkai suėjo su rusais išilgai vi- 
są frontą. 

Turkų kareiviai iškiatė rusų ir 
anglų konsuliatą Bagdade ir, sa- 

koma, radę tenai daug ginklų. 
Konstantinopolyj esą ramu ir 

žmonės buk persitikrinę, kad tur- 
kai šioj karėj laimėsią. 

Petrogradas, 'apkričio 7 dieną. 
Maskvos laikraščiai praneša, ka ' 

naujns Rumanijos karalius buk 
išsitaręs savo artimiems: "Be 
abejonės, męs turėsime šion ka- 
rėn įsikišti.'' 

Jeigu Rumanija ištikto karėn 
įsikiš, tai nėra abejonės, kad ji 
stos Rusijos pusėn. 

Petrogradas, laprikčio 3 dieną. 
Rusai išsodino vokiečius iš stipriai 
fortifikuotų pozicijų Yirbalyj. Tai 
buvo paskutinė vokiečiu pozicija 
Lietuvoj, ir dabar Suvalkijoj jau 
nei vieno vokiečio neliko. 

Po pekliško bombardavimo vo- 

kiškų pozicijų kanuolėmis, kazo- 
kai šoko šturmu ant priešakinių vo- 

kišku apkasų; po kazokų priedanga 
tuom pačiu laiku šoko pulkai rusų 
infanterijos (pėstininkų), bet kuo- 
met rusai pasiekė vidurinių fortų, 
tai tie pasirodė tušti—vokiečiai at- 

sisakė priimti muš j "ranka ran- 

kon" ir leidosi bėgti atgal per ru- 

bežių, palikdami dideli skaitlių ka- 
riškos medžiagos ir kanuolių, ku- 
rių jie nesuspėjo su savim paimti. 

Rusai tomis pėdomis leidosi pas- 
kui vokiečius ir, perėję prūsų rube- 
žių, užėmė Stalupėnus, geležinkelio 
stotj tarp Virbalio ir Gumbinės. 

Žinios iš Lenkijos ir Galicijos 
yra clar labjaus prielankios rusam* 

Rusų armijai, matyt pasisekė [va? 
ryti kaltą tarp vokiečių ir austrų 
armijų ir pasekmėje, austrų armija 
tapo atskirta nuo vokiškos ir pri- 
spausta prie Karpatų kalnų. Su- 
Ivg pranešimų, šitas armijos padė- 
jimas galėsiąs buti labai kritiškas. 
Rusai tuom tarpu, įvarę kaltą, sa- 

koma, skubiai slenka prie ICroka- 
i'o. Przemyslis vėl tapo apsuptas. 

Lenkijoj, išilgai upės Warta, 
prieš rusus stovi vokiečių armija. 
L'ia rusams, sakoma, pasisekė apeiti 
įbudu vokiečių sparnu. Rusai ūž- 
ime miestą Kolo a. I vokiečių kai- 
riojo sparno ir privertė juos pa- 
sitraukti 10 mylių iki miestelio Tu- 
rėk. Čia rusų kavalerija įsiveržė 
pirmu sykiu j Pov.naniaus provin- 
:iją ir išardė geležinkelį netoli 
Pleschen (Pleschen yra j šiaur-va- 

Į karius nuo Kalish, ant geležinkelio 
tarp Jaroschin ir Ostro\vo (žiur. 
ant "Lietuvos" žemlapio). 

Centre eina smarkus mušis ui 
apvaldymą miesto Sieradz, kuris 
yra prie upės Warta. Ant vokie- 
čių dešiniojo sparno rusai taipgi 
juos apėjo aplink Jędrzejewo (ant 
geležinkelio tarp Kielce ir Bcn- 
dzin). Tas duoda pamatą tikėti 
teisingumui vakarykščių pranešimų, 
kad dideli vokiečių pulkai pradėjo 
trauktis per Censtachavą j vakarus. 

Kadangi rusai užrietė vokiečių 
sparną ir Prūsų Lietuvoj apie Mla- 
vą ir Lyck, tai iš to kariški ex- 

pertai mano, kad vokiškoji Prūsų 
Lietuvos armija tapo atidalinta nuo 

vokiškojo centro ties Kališu ir tarp 
šitų dviejų armijų rusai taipgi įva- 
rė kaltą, koncentruodami savo jie- 
gas Vislos paupyj aplink miestą 
Wloela\vek (žiur. ant "Lietuvos" 
žemlapio). 

Paryžius, lnkričio 8 d. Ži- 
nios, atčj..3ios cia iš Viennos, sa- 

ko, kad rusai greitai artinasi prie 
Krokavo ir kad Austro-Vengrijos 
valdininkai pradeda dėlei to labai 
nerymauti. Kariumenėn šaukiama 
kiekvieną vyrą, galintį nešioti gink- 
lą. 

Berlinas, lapkričio 8 d. Ap- 
skelL».s vakar Berline surašas už- 

muštų, sužeistų ir prapuolusių už 

pereitą savaitę turi 57,800 vardų. 

Londonas, lapkričio 9 dieną. 
Reuterio telegramas iš Rymo pra- 
neša : 

"Atėjusios čia vokiškos žinios sa- 

ko, kad kaizeris, labai susirupinęs 
rusų pergalėmis, sušaukė karės ta- 

rybą, kurioj dalyvavo gen. von 

llindenburg, \Vuertembergo kuni- 
gaikštis ir Feldmaršalas von fioet- 
zendorf. austrų generalio štabo per- 
dėtinis. Tartasi, kokių plianų reik 
prisilaikyti tolimesnėj karėj su ru" 
sais." 

Londonas, lapkričio 9 dieną. 
Abelnas mušis išilgai visą frontu, 
nuo Yosges kalnų net iki jūrių Bel- 
gijos pakraščiuose siautė per pa- 
skutines tris dienas. Prancūzai su 

anglais laike šių mušiu laimėjo 
daugelvj vietų, ypatingai apielinkė- 
se Ypres. Vokiečiai laimėjo tik 

apielinkėse Argontie, kur jiems pa- 
sisekė užimti svarbias augštumas 
prie Vienne-la-Cliateau. Apie upę 
Aisne, netoli Soissons, fraticu- 
zai atėmė visas pozicijas, kurių jia 
buvo nustoję prieš kelias dienas. 

Londonas, lapkričio g dieną. 
Laikraščio Times korespondentas 
iš Petrogrado telegrafuoja, kad. su- 

lyg privatiškų žinių, austro-vokiš* 
kos armijos ppleido Čenstacbavą ir 
Kalisz ir kad Lenkija yra jau ap- 
valyta nuo vokiečiu. Rusai, sulvg 
šios žinios, įsiveržė Silezijon. 

Įsiveržimas rusu Silezijon ir Prū- 
sų Lietuvon, sulvg kariškų expertų 
nuomonės, neleis vokiečiams ati- 
traukti iš rytų nei vieno pulko, kad 
pasiųsti pagelhą Francuzijon ir 

Belgijon; atpenč, gali vokiečiams 
prisieiti dar ištraukti tūlas jiegas iš 

Belgijos ir Prancūzijos, kad gelbė- 
tis nuo rusų įsiveržimo Prūsų Lie- 
tuvon ir Silezijon. 

Korespondentas \Veekly Dispateh 
prisiunčia iš Rymo sekanti tele- 

gramą : 

"Sulvg rusų ambasados praneši- 
mo Ryme, rusai užgriebė 200 ka- 
muolių, šešis traukinius amunicijos, 
40,000 šautuvų laike didelės per- 
galės prie upės San, Galicijoj. Ru- 
sai išviso čia paėmė 30,000 austrų 
nelaisvėn. 

"Vokiečiai, traukdamiesi atgal, 
sunaikina kiekvieną miestelį, per 
kurį jie pereina." 

Londonas, lapkričio 9 dieną. 
2inia j laikraštį Times praneša iš 

Kopenhageno sekančiai: 
"Iš Berlino ateina žinia, kad Vo- 

kietija ir Austrija dabar turi su- 

koncentravusios ant linijos tarp 
Thorn ir Krokavo apie tris milio- 
uis kariumenės ir šito. sakoma, už- 

teks. kad sutrinti rusų armijas. 
"Vokiečių militariški expertai 

tvirtina, kad nėra nei mažiausios 



abejonės apie tai, kaip užsibaigs 
didelis mušis tarp austro-vokiečių 
ir rusu. Jie tnena, kad rusų armi- 

ja bus visiškai sunaikinta. Jie aiš- 
kin.'i, kad buvo būtinai reikalinga 
leisti rusams prisiartinti net iki pa- 
čio Vokietijos rubežiaus (Lenki- 
joj), idant vėliaus neduoti jiems 
pabėgti. Dabartinis vokiečių pasi- 
traukimas, sako tie e.vpcrtai, yra 
raikaiit>gas, kad vokiečiai turėtų 
užpakalyj savo armijų geras ko- 
munikacijas geležinkeliais, ko jie 
neturėjo 1 -enki joj 

Bcrlinas lapkričio g d. Šią- 
dien pagarsinta sekantis oficialis 
pranešima* apie daly'rų stovį Ryti- 
nėj Prūsijoj: 

"Rytiniame karės teatre atakas 
stipriu rusiškų jiegų j šiaurius nuo 

Vištyčio e^ero tapo atmuštas su 

sunkiais priešui nuostoliais. Ketu- 
ri tūkstančiai rusų tapo paimta be-1 
laisvėn ir 10 kulkosvaidžiu už- 

griebta." 

Londonas, lapkričio 9 dieną. | 
Anglų korespondentai ir inilita- 
riški expertai nesigaili pagyrimų 
rusams, kurie taip greitai apvalė 
Lenkiją nuo vokiečiu. 

"N'e/.iurint nepatogiu iv sugedusiu 
kelių, rusai vijo vokiečius nuo Yar- 
šavos sienų net iki Vokietijos ru- 

bežiaus su nepaprastu greitumu, 
darydami, vidutiniškai paėmus, po 
14 angl. mylių j dieną." Kitas ko- 

respondentas sako, kad "tokio grei-l 
tumo ant Lenkijos musių laukų 
nematyta nuo laikų Nepolcono." 
Atėmus laiką, praleistą mušiuose 
rusai nušlavė vokiečius skersai pu- 
sę 1. enki jos j truput] daugiau negu 
savaitę laiko. 

Sulyg to, ar rusai tiesiog visa 
jiega guls ant Silezijos ir Pozna- 
niaus provincijų, tarp kariškų kriti- 
kų yra kelios nuomonės. Vieni sa- 

ko, kad rusai "kals geležį, kol ji 
dar karšta," t. y. guls ant vokie- 
čių kariumenės, neduodama jai 
atsitaisyti. J5et kiti nurodo j gau- 
tą iš Petrogrado telegramą, kuria-1 
me sakoma, jog pirma negu gulti 
ant Vokietijos, Rusija žada išrišti 
Konstantinopolio klausimą.—vadi- j 
nas, sumušti turkus ir Austrc- 
#.'engriją. Jeigu toki butų plianai 
rasų vado, tai kritika* mena, kad 
rusai pasi'anėdintų tuom tarpu iš-j 
vijin u vokiečių iš Lenkijos, o vi- 
sas jiegas nukreiptų vėl ant Austri- 
jos ir Turkijos. 

Petrogradas, lapkričio 9 dieną. 
Rusų štabas Kaukazo armijos pri- 
siunčia šokantį pranešimą iš 7 d. 
šio mėnesio: 

"Dvi turkų divizijos, su 48 ka- 
nuolėinis ir keliomis sunkiomis ka- 
nuolėmis, sustiprintos skaitlingo- 
mis bandomis kurdų kavalerijos, 
pradėjo traukti į rytus nuo Erze- 
rumo, linkui pozicijų prie Kopru- 
keiu, kurias męs buvome u/.ėmę 
pereitą pėtnyčią vakare. 

"Jie pradėjo energišką užpuoli- 
mą, mėgindami apsupti rusų deši- 
nįjį sparną. Musų artilerija ati- 
darė karštą ugnį, ir turkai, nors jie 
varė prieš mus ataką po atako, 
galų-gale buvo priversti bėgti at- 
gal. 

"Išpradžių jų kairysis sparnas at- 
šoko atgal, o po to ir visas fron- 
tas." 

Paryžius, lapkričio 9 d. Šar- 
vuoti rusų skraiduoliai Ragui ir 
Pamiat Merkurija bombardavo 
spragą Bosforo, kuri stipriai forti- 
fikuota, nes ji gina Turkijos sosti- 
nę Konstantinopol. Rusų laivynas 
taipgi bombardavo anglių krautu- 
ves netoli Eregli. Apie tai praneša- 
ma iš Konstantinopolio laikraščiui 
Temps. 

Turkų laivynas, sako šioji žinia, 
buvo išėjęs iš Bosforo susitikti su 

rusų laivynu, bet tuojaus sugrįžo 
atgal. Tūlas skaitlius laivų Eregli 
uoste, kuris yra 128 mylias j šiaur- 
-ryČius nuo Konstantinopolio, tapo 
nuskandinta laike rusų bombarda- 
vimo. 

Petrogradas, lapkričio 10 dijną 
Vakar vakare rusų štabas apskel- 
bė sekantj oficiali pranešimą: 

"Ant Rytprūsių rubežiaus mū- 
šiai eina toliaus. Rusų kariumenė 
užėmė Goldap. Apielinkėse Mla- 
vos (stotis ant geležinkelio, Plocko 
gub.) męs pasistumėme pirmyn ir 
sulaikėme vokiškų traukinių judė- 
jimą netoli vokiškos stoties Soldau. 

"Lenkijoj vokiečiai pasitraukė iš 
\Vloclawek į Nesava ir iš Kotiino į 
Slupa. 

(\Vloclauek yra pavietavas mies- 
tas ant geležinkelio netoli Tliorn; 
Nesava yra miestas ant to paties 
geležinkelio tarp \Vloclawek ir 
Thorn. Konin ir Slupca yra mie§- 

tai tarp Kolo ir Schvvarzenat*—^ 
žiur. ant "Lietuvos" žemlapio). 

"Ant kelio linkui Krokavo męs 
stumiame atgal austrų užpakalines 
sargybas, j pietus nuo Przemysl 
lapkričio 7 d. męs paėmėm 1,000 
austru nelaisvėn ir tulą skaitlių ka- 
nuoliu." 

Londonas, lapkričio 10 dieną. 
Šiądien Londone oficiališkai pa- 
garsinta, kad vokiečiu skraidu61is 
Etnden, kuris nesenai pasalais, po 
japonų vėliava, buvo inėjęs j Pe- 
nang uostą, Azijoj, ir nuskandino 
du laivu, rusų ir franeuzų, susi- 
tiko Bengališkoj įlankoj su Austra- 
lijos anglišku skraiduoliu, kuris 
užvarė jį ant uolų. Užšokęs ant 
uolų, skraiduolis susidaužė ir su- 

degė. Emden skraiduolis buvo 
pramintas "jūrių vilkas," ne« jis 
daug blėdies pridirbo, nuskandin- 
damas 23 priešo pasažieritiius ir 
tavorinius laivus. 

Londonas, lapkričio 10 aivą 
Žinia, gauta iš Berlino bcvieliniu 
telegrafu, paduoda sekantį oficialį 
turku pranešimą, paskelbtą Kon- 
stantinopoly] : 

"Turku laivynas bombardavo ru- 

su miestą Poti, kuris yra svarbiu 
rusu uostu prie Juodųjų juriu, 
Kaukazo pakraštyj. Padaryta di- 
deli nuostoliai. Turkų žandarai su- 

naikino anglu kariumenę, išsodintą 
uoste Akabali, prie llaudonųjų ju- 
riu, netoli Egipto rubežiaus. Ke- 
turi angliški šarvuoti skraiduoliai 
i> ten pasitraukė, palikdami tik vie- 
ną skraiduolj." 

Žinia iš Konstantinopolio prane- 
ša, kad ten pagarsinta oficialis tur- 

kų pranešimas, kuriame sakoma, 
kad turkai perėjo Egipto rubežių 
pereitą nedėldienj. 

Bordeaux, lapkričio 10 d. Ofi- 
ciališkai pranešama, kad apielinkėse 
upes Sanga. Kongo (Afrikoj), 
franeuzų kariumenė po vadovyste 
gen. Aynierich išvijo vokiečius iš 
lidesnės dalies minėtos teritorijos, 
<urios franaizai nustojo laike 1(>11 
konvencijos. 

Londonas, lapkričio 10 disną 
Gtu. DeWct, sukilusių boerų vadas. 
Pietinėj Afrikoj, susidūrė su nedi- 
deliu anglų pulku netoli Drornberg. 
Laike mūšio gen. De\Vet sunus Da- 
nielius tapo užmuštas. Gen. De- 
Wet sumušė ir išvaikė anglų pulką. 
Anglai siunčia ton apielinkėn stip- 
rią pagelbą. 

Reuterio telegramas praneša iŠ 

Cape Town, kad lapkričio 8 d. 
buvo kitas mušis tarp anglų gene- 
rolo Lammers ir boerų gen. Be- 
yers. Mušis atsibuvo prie upės 
Vet, į piet-ryčius nuo Bloemhof. 
Boerai čia tapo sumušti: 9 tapo 
užmušti, 11 sužeista ir 364 pakliu- 
vo belaisvčn. 

Paryžius. Lenkų liuosnorių 
francuziškoj kariumenėj iki šiol 
susirinko apie 500 vyrų. Ne 
daug tai; todėl jie netveria at- 
skiro lenkiško legijono, bet ta- 

po priskirti prie abelno svetim- 
taučių legijono, atsiųsto Fran- 
cuzijon iš Algiero. 

Austrijoj, rods, susitvėrė iš Ga- 
licijos liuosnorių du lenkiški le- 
gijonai, bet tarp jų vedėjų ir ka- 
riumenės štabo kilo dideli ne- 

susipratimai ir kaip praneša, buk 
legijono vedėjas Pilsudzki tapo 
sušaudytas, bet patvirtinimo tos, 
iš Petrogrado paleistos, žinios 
nėra. Į legijoną priguli augštes- 
nių mokyklų studentai ir augštes- 
nių kliasų gimnazistai. Legijo- 
no kareiviai atsisakė duoti prisie- 
gą ištikimybės Austrijos ir Vo- 
kietijos ciesoriams, ko nuo jų rei- 
kalauta. Lvovo ir Krokavo le- 
gijonų reikalams paskyrė 3 įni- 
Honus kronų. Kaip sako, legi- 
jonistų išpradžių buvo 8,000, o 

dabar nei tūkstančio neliko, kiti 
išsiskirstė. Legijonai dalyvavo 
mūšiuose prie Kielce ir Vengri- 
joj. 

AMERIKA IR TURKIJA. 
Kilus karei Turkijos su krik- 

ščioniškomis Europos tautomis, 
gyvenanti Turkijoj amerikonai 
atsirado dideliame pavojuje, ypač 
turinčios didelius turtus Turki- 
joj krikščioniškos misijos. Tur- 
kai, kurstomi vokiškų agentų 
prieš Angliją, nemoka gerai at- 
skirti anglų nuo amerikonų, nes 
ir vieni ir kiti tą pačią kalbą 
vartoja. Turkai, sukurstyti vo- 

kiečių, nemoka susivaldyti, iš to 
ir naudojasi visoki kurstytojai 
itsi'-kimui savo žemų tikslų. Ir 
prieš karę su Rusija 1877 m. jie 
parengė kur&torai Rusijos bulga- 

Pholos copyritfht, 1914, by American Praas AsaoclaUon. 
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ru skerdynes, o jos davė Rusijai 
progą karę pradėti. 

Tas pats gali atsitikti ir dabar, 
^ali Turkijoj kili i skerdynės tie 

lik r,nghi ir franouzų, bet apskri 
tai visų krikščionių, ne. turkr-i 
nelabai atskiria kokios tautos yra 
rikščionjs. Tą žino ne vien nu.» 

-enai gyvenanti krikščionjs, bet 
ir amerikonai, ypač ton gyvenan- 
ti amerikoniški milijonieriai, o 

jų turkai, už nekenčiamos krik 
ščiohvbės platinimą, labjausia ne- 

užkenčia. Amerikos misijos yra 
ii kurdų apgyventuose Turkijo 
apskričiuose, o ta puslaukinė, tau- 
telė fanatiškai krikščionių ne- 

kenčia, o kilusi su krikščioniško- 
mis tautomis karė, kaip visuo- 
met, dar labjau turi tarp maho- 
metonų pakelti krikščionių ne-! 

kentinią. 
Todėl gyvenanti Turkijoj ame- 

rikonai, ypač misijonieriai, atsi- 
šaukė jau YVashingtonan su pra- 
šymu atsiųsti kariškus laivus skin- 
ti ten gyvenančius amerikonus. 
Nors Amerikos prezidentas ir 
užsieniu ministeris labai atsar- 

cųs, bet jie negali he apgynimo 
»avo piliečius palikti, o šiems 

Turkijoj ištikro gręsia pavojus, 
ypač jeigu turkams karė, kaip g;? 
Ittna tikėti, nesisektu. Nepasi- 
sekimai, suprantama, dar labjau 
pakeltų visų svetimtaučių neken- 
timą, o nuo to iki skerdynių ne- 

toli. 
Todėl Amerika pasiuntė Į Tur- 

kijos pakrantes savo kariškus 
laivus ginti savo piliečius, o kad 
iie ne vien pajūriuose gyvena, 
;et ir toliau nuo jūrių, kur lai- 
bai neprieina, tai nuo laivų ju- 
reivius siunčia krašto viuurin. 
I»et jų turkai, retai matydami, 
;rali nuo priešų neatskirti ir šū- 
viais pasveikinti. Tąsyk, supran- 
tama, be savo noro ir Amerika 
nitų kruvinau sukuriu Europoj 
traukta; suprantama, susimušus 

■>11 turkais, negalėtų stoti Vo- 

cietijęs pusėj. 

IS AMERIKOS. 
MOTERIMS NEPASISEKĖ. 
Omaha, Nebr. Nebraska val- 

-.tijoj atsibuvo balsavimai už pri- 
)ažinimą moterims rinkimuose 
balsavimo tiesų, lialsų vienok 
priešingų moterims paduota 3,184 
laugiau. Iki šiol moterjs gali 
balsuoti 11 valstijų. 

DAUG AUKSO GABENO 
VOKIETIJON. 

New York. Bremeno Lloyd'o 
kompanijos garlaivis Kronprin- 
zessin Cecilia, prasidėjus karei, 
gabano iš Amerikos Vokietijon 
13 milionų doliarių auksu, bet jį 

u/kljpo atfgliski kariški laivai, 
t xlėl ttirejcS' gręžti j Bar ilar- 
bor, Me., "kur tapo sulaikytas, 
ko] nepasibaigs karė; Amerikos 
karinki laivai inflyclėjo ji Į Bos- 
toną. 

GALVIJŲ LIGA. 
\merikoj smarkiai platinasi 

tarp galvijų užkrečiama "Snukio 
ir Kojų" liga. Todėl sveika- 
tos užvaizdą pataria y pa ė vai- 
kams neduoti nevirinto pieno. 

PABĖGTI NEPASISEKĖ. 
St. Louis, Mo. Ligoninės da- 

botoja. mergina Julia Krasuska,| 
matyt lenkė, nuo vietos atstaty- 
ta, su savim išsigabeno -j metu 
dukterį Gerhardo iš St. Louis, 
nes kaip pasakojo, taip tą mer- 

gaite pamylėjo, kad be jos gy- 
venti negalėjo. Detektyvai su- 

griebė ją Kansas valstijoj ir ga- 
beno atgal j St. Louis. Prie sta- 

cijom Hoonville ji 'mėgino pabėg- 
ti: išsodino mergaitę per langą, 1 
o paskui ir pati tuom pačiu keliu 
išlindusi, pagriebė mergaitę ir 
leidosi bėgti Į laukus. Pabėgi- 
mą vienok pamatė vienas iš gele- 
žinkelio tarnų ir apie tai pranešė 
pabėgėlę dabojamiems detekty- 
vams, o tie, su geležinkelio tar- 

nais. leidosi vyti ir pabėgėlę su-j 
gavę nuvežė i St. Louis. 

ĮGABENIMAS BRANGIŲ 
AKMENĖLIŲ. 

Vv'ashington, D. C. Nors Eu- 
r >poj eina kruvina karė, bet jga- 
benimas Ame/ikon brangių ak- 
menėlių iš Europos nesimažina. 
1913 m. Amerikon atgabenta iš 
svetur deimantų ir kitokių bran- 

gių akmenėlių už $45,431,998. Ir 
šjmet įgabenimas brangių akme- 
nėlių yra didelis. Pasididino ir 
reikalavimas Amerikoj iškasamų 
akmenėlių, kaip tai: iškasamų 
Montanoj sajirų. .deimantų iš Ar- 

kansas ir opalių iš Nevados. 

SUGRĄŽINO VALDŽIAI 
PASISAVINTĄ ŽEMĘ. 

Washington, D. C. American 
Smelting and rč etini ng Co., ku 
rią valdžia teisman patraukė už 

pasisavinimą 3,493 akrų valdžios 
žemės, tą žemę sutinka sugrą- 
žinti, jeigu slcundą valdžia atgal 
atsiims. Žemė ta yra aplinkinė- 
se C'okedale ir prie miesto Agui- 
tar. Žemė ta verta milioną do- 
liarių, np.s tuose plotuoju yra 
anglių sluogsniai. Apart to 

kompanija žada išmokėti S^,'. ver- 
tės ten iškastų anglių. 

LIGONIŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ 
STREIKAS. 

New York. Sustreikavo 27 li- 
gonių prižiūrėtojos Fluslijng li- 
goninėj, kadangi ligoninės u iš- 

vaizda prašalino nuo vietos jų 

pcrdčt'nę, merginą M. P.. Mel- 
I ville, ir atsisakė pasakyti prašali- 
Įnimo priežastis. 

VĖL NUGRIUVO PANAMOS 
KANALO KRANTAS. 

Washington, D. C. Gauta čia 
iinii. jog vėl nugriuvo didelis 
Paramos kanalo kranto plotas ir 
taip ni.vcukė kanalu, kad jį iai- 
vr.i nedali perplaukti. Tai jau 
ne pirmas nugriuvimas, ir tas ro- 

dė. kad ne tvirtai tasai kanalas 
nukabtas. 

SIUNČIA KARIU MENĘ 
STREIK7ERIUS MALŠINTI. 
Washington, D. C. Preziden- 

tą^ \Yilson mano siųsti kariu- 
nienij j Hartford Villey, Ark., 
kur nuo tulo laiko traukiasi strei- 
kai. Ten mat gana dažnai pasi- 
4nik .1 kruvini susirėmimai, o še- 
rifo pagolbininkai nenori riaušes 
keliančių areštuoti. 

SUĖMĖ 4 VOKIŠKUS AFI- 
CIERUS. 

San Francisco, Cal. Amerikos 
valdžia, už neutrališkumo sulau- 
žymą, suareštavo keturis aficie- 
rus porte Ilonalulu sulaikyta vo- 

kiško laivo "Gezer," nes jie mė- 
gino Vokietijon pabėgti. Tie bus 
tol Amerikoj laikomi, kol ka- 
rė Europoj nepasibaigs. 

NAUJOS SAUSOS VALSTI- 
JOS. 

Po paskutinių rinkimų, atsibu- 
vusiu lapkričio 2 d., trjs naujos 
valstijos bus sausos, taigi tokios, 
kuriose uždrausta bus pardavinėti 
svaiginanti gėrimai. Valstijos 
iOs yra. Arizona, Colorado ir] 
Oregon: jos netirštai apgyven-j 
tos; tirštai apgyventose saliu- 
nai pasilieka, kadangi mat, kar- 
čiamos sumoka valstijų iždan 
labai didelius pinigus, gyvento 
jai tų mokesčių nejaučia. Su- 
rinkti tuos pinigus, nors jie būti- 
nai reikalingi, iš kitokių šaltinių 
butu nelengva. Dėl tos pačios 
priežasties labai mažai yra di- 
desnių miestų Amerikoj be kar- 
čiamų. Kaip kokiuose net niies- 
mose. '.ur karčiamos tapo panai- 
kintos, miestams pinigų pritru- 
ko mokyklų ir policijos užlaiky- 
mui ; todėl po kitų rinkimų dau- 
gel y j vietų karčiamos vėl tapo 
atidarytos. Chicagoj miestas vi- 
sokiems sao reikalams iš saliu- 
nų ir alaus ir degtinės varyklų 
surenka netoli pusę visų miesto 
įplaukų. Didinti kitus mokes- 
čius, krauti ant gyventojų dar 
didesnes sunkenybes neparanku, 
nes čia mokesčiai ir dabar, su- 

lyginant, nemaži. 

KANSAS'O STOCKJARDAI 
SUDEGĖ. 

Kansas City, Mo, Sudege Kąa- 

sas City stockjardai ir manoma, 
kad 4,000 gyvulių laiko g..:sm 
sudegė. Trjs žmonės, .-akoma, 
tapo sužeisti; apie 2,000 gyvuliu 
išgelbėta. Gaisras prasidėjo apie 
pusiau (fcMint.-į vakare. 

Nuostoliai manoma, Mt-ks apie 
$100,000. 

LENKAI ŠAUKIASI PA- 
GELBOS. 

Lenkų centralinis komitetas 
nešimui pagclbos nukentėjusiems 
nuo karės lenkams, išsiuntinėjo 
anglų laikraščiams atsišaukimą 
prie Suvienytų Valstijų gyvento- 
jų, kuriame prašoma aukų ir pa- 
gelbos. 

Po atsiliepimu yra kelios de- 
šimtįs parašų An.erikos lenkų žy- 
mesnių veikėjų. 

GAISRAI. 
Quebec, Canada. Sudegė čia 

vidurmiestyj buvusios apautuvių 
dirbtuvės firmos Gale liros. po. 
numeriu 352 8-tos ave. Sulyg 
gautu žinių, sudegė prie to 5 
žmonės, bent tiek sudegusių kū- 
nų rado. Kilus gaisrui, sudegu- 
sio j trioboj buvo 50 žmonių; jie 
visi butų sudegę, jeigu gesinto- 
jai greitai nebūtų pagelbon at- 
kakę; jie tuoj pristatė kopėčias 
iki 4 lubų. Uešimtj apsvaigusių 
nuo durnų gesintojai laukan iš- 
nešė. 5 vyrų užlipo ant stogo 
ir pabėgo ant stogo kaimyniš- 
kų namų ir tokiu budu išsigel- 
bėjo. Ugnis atsirado ant antrų- 
jų lubų, užgimė, kaip sako. per 
nemokėjimą apsieiti su benziną. 

New York. Sudegė čia tre- 
čios kliasos hotelis prie 352 Eight 
ave. Ugnis atsirado naktyj, ka- 
da 50 nakvojančių svečių miego- 
jo. Didesnę jų dali iš degančios 
triobos išnešė gesintojai, bet še- 
ši vyrai sudegė. 

1$ DARBO LIUKO. 
Sioux City, Ia. Darbai taip su- 

mažėjo, kad beveik pusė darbinin- 
kų paleista. Tarp atleistųjų yra 
daug lietuvių. Atleista ir vienas 
lietuvis užvaizda. Bedarbių dau- 
gybės vaikščioja. 

Vidžemės Paukštelis. 

ll'orcester, Mass. Darbai visai 
sumažėjo. Daug žmonių be dar- 
bo vaikštinėja. Nevienam bedar- 
biui gresia badas. 

J. Raudsevičius. 

Pittsburg, Pa. United States 
Sieel Corporation pagarsino, jog 
nuo pradžios sekančių metą bus 
numažintos darbininkų algos, nes 

korporacijos dirbtuvės neturi už- 
tektinai reikalavimų. O pirmiau 
f lieninio trusto nariai įkalbinė- 
jo, jog neužilgo visose plieno 
dirbtuvėse darbai pradės eiti ge- 
rai, reiks daugiau darbininkų 
jieškoti. 

New York. Prezidentas 
plieninio trusto E. H. Gary pra- 
neša, jog iki šiol trustas nenu- 

tarė nuo naujų metų numažinti 
darbininkų algas. Darbai eina, 
rods, silpniau, bet yra viltis, kad 

neužilgo pasitaisys. 

Philadelphia, Pa. Darbo ko- 
niisorius užtikrina, kad šitame 
mieste yra 125,000 neturinčių 
c'.arbo darbininkų. 

iš VISUR. 
jį Lenkijoj, dėlei stokos darbi- 

ninkų, dideliuose dvaruose ne- 

nukąstą bulvės. Galicijoj gi kai- 
miečiai užpuldinėja dvarus ir grie- 
bia, ką sau tinkamo randa, o ka- 

netinka, tą naikina. Matyt tarp 
'.enkų kaimiečių yra toks jau ne- 

kentimas ponų, kaip buvo bau- 
Ižiavos laikuose. 

I e 

|j Anglijos prekyba dėl karės 
žymiai sumažėjo: įgabenta Ang- 
lijon svetimų prekių už $100,- 
850,000 mažiau, o išgabenta už 

Sęo, 100,000 mažiau. Žalios med- 
vilnės iš Amerikos atgabenta už 
$27,500,000 mažiau, o iš Egipto 
už $7,500,000 mažiau. 

[Į Amerikos konsulius Jeruzo- 
iimoj užtikrina, jog Palestinoj 
negeriausia žydams sekasi, ken- 
čia jie badą, mieste nuo bado pa- 
simirė 100, o 70,000 fydų netu- 
ri, ką valgyti 

|| Portugalijos sostinėj, mieste 
Lisbonoj, apsireiškė cholera ir 
£an% smarkiai siaučia. 

/v DONORĄ, PA. 

Lapkričo 1 d. buvo susirinki- Imas Donorą ir apielinkės kuopų ii 
(d 'augijų įgaliotinių išrinkimui kolek- 
torių aukoms rinki nukentėjusiems 
nuo karės mušu broliams tėvynėje 
Lietuvoj. Susirinkime dalyvavo iš 
Courtney, Pa.: 4 delegatai nuo 
SLA. 92 kuopos ir Liet. Darb. 
Broliškos Pagelbos dr-jos. Ap- 
kalbėjus reikalingumą šelpti savo 
brolius aukomis, sumanyta išrink- 
ti bendrus kolektorius. Kolekto- 
riais išrinkta: iš Courtney, Pa.: 
V. Gamulis ir J. Žvirblis. Iš Do- 
norą, Pa.: T. Morkus ir J. Poke- 
ris. P»e tų, išrinkta dar du, kurie 
važinės ir po tolimesnius miestu- 
kus. kur tik randasi lietuvių. To- 
kiais kolektoriais išrinkta: B. Kir- 
stukas ir J. Kliučinskas. Jiedu 
apsiėmė sąvo kaštais važinėti. Su- 
rinktieji pinigai bus siunčiami per 
bendrą šios apielinkės kuopų ir 
draugijų išrinktą kasierių A. Ki- 
verj. Susinėsimų sekretorium iš- 
rinktas V. P. Banionis. Labai 
malonu yra, kad musų apielinkės 
kuopos ir draugijos pradeda veikti 
išvien; jos ir delegatus j seimą 
išrinko ir pasiuntė bendromis jie- 
gomis. 

Bebaigiant susirinkimą, padary- 
ta pradžia rinkimo aukų. Auka- 
vo šie draugai po $1.00: A. Kive- 
ris, D. Kunigiškis, J. Žvirblis. Po 

L50c: V. P. Banionis, J. Kliučin- 
skas, B. Kirstukas; po 25c: P. 
Živatkauskas, J. Liminskas. Viso 
$5.00. 

Susirinkimo valdyba: 
A. J. Kiveris, pirm. 
V. P. Banionis, rast. 

IŠ VIRDEN, 1LL. 

Darbai. Nelaimės. Darbai čia 

pradėjo eiti geryn. Anglių kasyk- 
los pradeda dirbti kasdien. Buvo 
stovėjusi viena kasykla, bet ir toji 
pradėjo. 

Kasyklose atsitiko nesenai ne- 

laimė su vienu lietuviu, Jokubu Va- 
lunčiun: jisai likosi karų sužeis- 
tas. Kitas lietuv:s, Antanas Da- 
beika, 36 m. amžiaus, ėjo j darbą. 
Beeidamas, staiga apsirgo ir pasi- 
mirė. Čia jisai neturėjo giminių, 
nei pinigų nepaliko, vėlionj palai- 
dojo angliakasių unija, prie kurios 
jisai prigulėjo. Priklausė dar prie 
vietinės D. L. K. Keistučio drau- 

gystės. Valionis paėjo iš Panevė- 
žio pavieto, Kauno gub. Lietuvoje 
paliko seną motiną ir brolius. Lai- 
dotuvės buvo atliktos su bažnyti- 
nėmis apeigomis. Paskutinį pa- 
tarnavimą atiduoti velioniui atvyko 
apie 600 žmonių. V. Ar, 

IS SO. BOSTON, MASS. 

Gabijos vakaras. Lapkričio 5 ti. 
vietos lietuvių muzikos ir drav.ios 
draugija "Gabija," vadovai/jaut 
gerbiamam mūsų kompozitoriai M. 
Petrauskui, didžiame Bostono Hub 
teatre statė scenoje dviejų veik- 
smų operetę "Adomas ir Jieva" ir 
operą "Šienapjūtė." Į tą vakarą 
susirinko žmonių apie 600. 

Pasikėlus v.ždangai, scenoj pasi- 
rodė Adom/is ir Jieva. Adonio 
rolę vaidinę. p. S. E. Vitaitis, J ie- 
vos rolę—p-lė A. Kazmauskiutė. 
Kaip Adomas, taip ir Jieva vaidi- 
no tikrai artistiškai ir nemažai pri- 
juokino publiką. Gerai taipogi 
vaidino p. V. Kališius (Grafo ro- 

lę). Vaidinimas, abelnai imant, 
nusi'sekė gerai. Kaip dainas, taip 
ir muziką dirigavo pats kompozi- 
torius. Antras veikalas turi dau- 
giau muzikos, kuom jisai kai-ku- 
riems "netiko." Į vaidinimą at- 

kreipta daug atvdos, ir "Šienapjū- 
tė" suvaidinta gerai. Tik pradžio- 
je per muzikantų kaltę buvo įsi- 
skverbusi klaida. Vaidinimas pa- 
darė malonų įspūdį, ypač pjovė- 
jai ir grėbėjos tautiškuose rubuose. 

"Šienapjūtėje" atsižymėjo solis- 
tai: p. V. Juška (Masiulio rolėje) 
ir p-lė M. Reipiutė (Aldona). Jų 
skambanti ir išlavinti balsai gražio- 
se meliodijose krito giliai širdin 
kiekvienam. Gerai vaidino savo 

rolę p. J. Palionis (Gotautas), 
Savo dainomis ir vaidinimu atsi- 
žymėjo A. Oreviškiutė (Stepas 
Juškus). Abelnai vaidinimo atliki- 
mas paskaitytinas geru. IS sutar- 

tinos muzikos pažymėtina kombina- 
cija iš choro ir solistų dueto ("Kad 
bitutė ant pievos"), nors atlikta su 

maža klaida. Iliuzija i?, žios su- 

tartinės gaunasi taip didelė, kad 
žmogus, tartum, jautiesi esąs kur 
lankose Lietuvoje sykiu su iieij* 



j.j'a*. riis tarp kvepiančių lauko žo- 
m. 

Reikėtų filiai padėka/oti cVioi'tti 
ir kompozitoriui u>: tokį puikų va 

karą. Rods, no prieš publikos no 
ra butų išreikštas pageidavimas 
kad vaidintieji veikalai butų dai 
syk j pakartoti čia pat ir duota pro- 
ga ir kitų vietų lietuviams prisigė- 
rėti jais. 

Pastebėtina, kad nors darbai hip- 
nai eina Bostone, bet į "(labijos 
vakr.ru-: publikos susirenka daug 
Nuo trijų vakarų liko pelno apie 
JftfCO. Noris. 

IŠ ST. BONAVENTŪRE, N. Y. 

Atitaisymas. Praeitame ''Lietu- 
vos" numeryje tilpo korespondenci- 
ja, kurioje p. Savasis apibriežia 
čionykščių lietuvių moksleivių gy- 
venimą. Tarp kit-ko, užsiminęs 
apie vietinį "L. M. Dr-gijėlės" su- 

sirinkimą, atsibuvusį spalio 20 d. 
š. m., sako, kad "nieko tokio ne- 

nuveikė, vien tik išrinko nau- 

ją valdybą." Cia gi p. Savasis 

prieštarauja tikram dalykų stoviui. 

Dalykas yra tame: lietuvių kalbos 

pamokos priklauso nuo minėtosios 
"Dr-jėlės." Išrinko naują vai-j 
dybą; tapo nutarta: vieton vieno 

sykio .sa\aitėje, kaip kad buta 

praeitame mete, šį m et į turėti pa- j 
mokas du sykiu savaitėje. Toliau 

tajx> nutarta turėti platesnį pro- 
gramą kaslink "Dr-jėlės" nariu 

veikimo, įr ateinančiuose susirin- 
kimuose tam dalykui bus skiriami 

parinktieji asmenįs užbriežto pro- 
gramo išpildymui. I»e to, nutarta 

padidinti "Dr-jeles knygyną; 
dėl tosios tai priežasties pakelta na- 

riu mokestis. Taigi, tie visi nuta- 

rimai nereiškia, kad nieko "nenu- 

veikė"; atpenč, jie reiškia, kad 
nuveikė, nes ištikrųjų tame susi- 
rinkime veikta, kiek narių spėkos 
pavelijo. 

Rašydamas gi apie moksleivių 
upą. p. Savasis įžeidžia vietinius 

moksleivius, sakydamas, kad "vaik- 

štinėja tartum kokios ligos apim- 
ti." Vadinas, sulyg p. Savojo, iš- 
eina, kad visi taip daro, kad, rods, 
nieko daugiau iš jų nėra, kaip tik 
vieni "desperatai." Jeigu vienas 
ar kitas atsiranda, kad paniuręs 
vaikštinėja it "desperatas," tai dar 
nereiškia, kad visi tokiais butų. Ta- 
me p. Savasis visai užmiršo vietos 
lietuvius moksleivius ir jų darba- 

vimą>i nei tiktai savųjų "Dr-jė- 
lės" ir "kuopos," bet ir svetimtau- 

čių draugijų bei ratelių tarpuose. 
"Lai pažvelgia į jų veikimą, o per- 
siims kitokia mintim. Jų upas 
yra tvirtas, energiškas ir vilties 
pilnas. Jie žiuri ateitin su pasiti- 
kėjimu, kad Lietuva po vargų ir 

didelių nelaimių apturės savyvaldą 
ir turės savo vietą kitų viešpatijų 
tarpe. Be to, nekurie iš jų visai 
neturi laiko "vaikštinėti," nes taip 
yra užimti įvairiais dabarties klau- 
simais ir užduotimis, kad vargu ii 
išeiti laukan gali, idant laisvai pa- 
žaidus ir pasimankštinus. Taigi, 
čia negali buti kalbos, kad visi 
vaikštinėtų "tartum kokios ligos 
apimti," bet vice versa: jų 
svajonės apie tėvynės ateitį, lietu- 
vių gerbūvį, įvairias gyvenimo 
sroves, gyvesnį priduoda jiems tipą. 
ir tai pažadina juos prie veiklesnio 
darbavimosi ir šviesesnės ateities 
atsiek imo. 

Pasitikime, jog p. Savasis, atei- 
tu je informuodamas skaitytojus 
apie vietinius lietuvius moksleivius 
ir jų veikimą, daugiaus atkreips 
atydos i tai, ką rašo. Tuomet bus 
patenkinti ir nuoširdžiai dėkingi 
visi kaip už teisingas žinias, taip 
ir už tarpininkavimą. 

Narys. 

/.? HROOKLYN, N. Y. 

Lietuvos šelpimo susirinkimai. 
Lapkričio 2 d. šv. Onos pobaž- 
nytinėje salėje buvo surengtos pra- 
kalbos su tikslu, kr. d apkalbėjus 
dabartinj Lietuvos padėjimą ir su- 

organizavus vietinį komitetą rinki- 
mui aukų Tautos Fondui. 

Kalbėtojais buvo J. Gabrys, kun. 
Stukelis ir K. Krušinskas. 

Pirmučiausia kalbėjo kun. Stu- 
kelis. Savo kalboje apibrėžė tai. 
kas Lietuvoje buvo pasiekta per 
10 metų nuo spaudos atgavimo, ir 

apgailestavo, kad dabartinė karė 
sunaikins viską. Kalba buvo rim- 
ta. neužgauliojanti, ko retai musų 
oratoriai išvengia. Kun. Stukelis 
yra kapelionu Liepojaus gimnazi- 
joje, vakacijų laiku atvyko Ame- 
rikon pasiviešėtų, bet, užstojus ka- 
rei, dabar negali grįžti. 

Antru kalbėto jum bmo J. Gab- 
rys. £is aiškino plačiai autonemi- 

reikalingumų Lietuvai ir nu- 

•ndiuėjo. kad po šiai karei gali 
vykli < 1 i-if-1-• perimtuos visoj Ku- 
opoj; Uiigi ii Lietuva gali tikėtis 
■ no įif.snif>. Pasak kalbėto- 

<>, ji.i<u lietm iai bu.s prisiruošę ir 
nokt-1- atsakančiai. reikalauti sau 

iuosyl);-. kibai galima tikėtis, kad 
Lietuva, kaipo istoriška tauta, ga- 
i, ir privalėtu, gauti autonomijų, 
rolemiai kalbėjo apie Chicagoje 
itsibuvusį seimą ir aiškino jojo j 
uitarituus. Pagalios kalbėjo K. 
[\ru>i.iska^. apie dabartinę karę ii 
vokiečiu žiaurumą, taipgi apie rei- 
<alus S. T.. R.-K. A. Aukų Tan- 
ios Fondui surinko SJ dol. su cen- 

tais. Nežinia, ar su aukomis yra 
visur taip daroma, ar tiktai pas 
nus: prieš kolektavimą aiškinta, 
iog aukos bus sunaudotos gellK'ji- 
ntti nukentėjusių nuo karės; o 

kuomet surinko, ėmė ir paskyrė 
trečią dalį sumos Informacijos l'itt- 
rui Paryžiuje. 

Komitetų rinkimui aukų Tautos 
Fondui išrinko iš 14 ypatų. 

Ant rytojaus, t. y. spalio 3 d., 
salėje Apsireiškimo P. Šv., \\ il- 
liamsburge, vėl buvo prakalbos tam 

pačiam tikslui. Kalbėjo J. Gabrys. 
Kalbos turinys buvo beveik toks 

pat, kaip kad ir Brooklyne. Pa- 
baigus J. (iabriui kalbėt, vietinis 
<lebonas, kun. Petkus, suteikė gar- 
daus juoko publikai, aiškindamas 
įpie budą valdimosi monarchiškoje 
ir republiškoje valstijoje. Kun. 
Petkus sako: geriausias būdas vai- 
tiimosi yra respubliškasai, taigi, aš 
noriu, kad Lietuva liktų respubli- 
ka; j jos prezidentus paduodu kan- 
didatu p. J. Gabrį ir meldžiu vis;j, 
paduot savo balsus už jj. Pasi- 

pylė salėje juokas. Gabrys pašoka 
ir sako, kad įvykęs nesusipratimas, 
nes jisai savo kandidatūros į pre- 
zidentus netiktai, kad nestatęs, bet 
ir netikįs, kad Lietuva kada nors 

busianti respublika (?). Esą, 
mums reikia autonomijos, o apie 
respubliką peranksti ir sapnuoti. 
Prašo publiką apie tą užmiršt. 
Kun. Petkus isnaujo pakartojo, sa- 

kydamas: nors p. Gabrys at.'isako 
nuo kandidatūros j prezidentus, 
vienok kadangi jisai moka fraticu- 
ziškai ir gyvena garsiame mieste 
Paryžiuje, tad j prezidentus jisai 
tinkamiausias; tad aš viešai už jj 
savo balsą paduodu. Salėje di- 
džiausias juokas. Aukų surinkta 
$63. Komitetą išrinko iš 12 na- 

rių. Zarasiškis. 

IS S10UX CITY, IA. 

Apsileidimus. Visur kitur, kaip 
matyt iš laikraščių, lietuviai kru- 
ta. renka aukas nukentėjusiems 
nuo karės, rengia vakarus ir pelną 
skiria tam pačiam tikslui, ir t.t. 
Pas mtis gi viešpatauja apsileidi- 
mas. Buvo atsilankę iš So. Oma- 
hos, Nebr., kun. Jonaitis ir p. 
Gabrys ir laikė prakalbas, laike 
kurių rinkta aukos Informacijų 
Biurui Paryžiuje. Buvo sutvertas 
komitetas rinkti aukas nukentėju- 
siems nuo karės ir kitiems su Lie- 
uvos klausimu surištiems reika- 
ams, Bet prabėgo du mėnesiu, o 

įpie musų komitetą ir jojo veikl- 
ių visai nieko negirdėti. 

Jeigu komitetas neveikia, tai bent 
Iraugijoms reikėtų susiprasti ir 

pradėti šj-tą. Yra čia trjs drau- 
gijos. Jos galėtų susidėti krūvon 
ir bendrai parengti kokj vakarą ir 
įeiną paskirti Lietuvos šelpimui. 
Bet ir tų draugijų nariai nenori 
nieko daryti. Vienas, girdi, laiko 
neturjs, o kitas ir visai nenorįs 
bendrai veikti. Treti gi girtuok- 
iavimu užimti, ir tokiems, žinoma, 
•ccnėiančios Lietuvos reikalai turi 

mažiausią svarbą. Iš dalies, kenkia 
tinkamos svetainės stoka (nors 
mvo rašyta "Lietuvoje" prieš kiek 
laiko, kad esama net dviejų svetai-i 

niij). Bet kliūtis visgi galima hu- 
tų pergalėti, jei tik butų tikro noro 

dirbti. 
Žiūrint j mnsn kolioniją, verkti 

reikia, kad tokia didelė kolioniją 
taip apsileidus ir nieko neveikia. 
Tam i.šdalies priežastim yra ir in- 
teligentijos stoka. Bet dauguma 
.ietos lietuvių savo pasielgimu pa- 
rodo, kad, ir turint inteligentijos, 
uinku butų kas nors nuveikti. 
Daugiausia čia gyvena nesenai at- 

vykę iš Lietuvos, iš Anykščių ir 
Debeikių parap., Vilkmergės pav. 
štai, ką daugelis jųjų daro. Eik iš- 
ryto lietuvių kolionijos gatve—vy- 
rai visu balsu traukia šventas gies- 
mes. Eik vakare, tai tie patjs 
vyrai, įkaušę, pjaunasi tartum lau- 
kiniai žvėrįs. Pastaruoju laiku 
lietuviai įsitaisė pilna slaptų smuk- 
lių ir eina lenktynėsna, kas dau- 
giau rudžio parduos. Keletas tiį 

wdaV?'U jau likosi sunkiai val- " 
4 

l/.ios nubausti. 
Šešėliu vietos lietuviu gyvenime 

galima užtikti dar ir daugiau, bet 
užteks to, kr s čia minėta. Pa- 
žangesnieji vyrai, kuriu galima 
butu čia surinkti šioks-toks būre- 
li-. randa kitokius budus savo laiką 
praleisti. Štai šešetas susitarė mo- 

kiu' is grajyti, ir flgainiu galima 
sulaukti gero lietuviško bero. 

lapkričio 26 d. SLA 4-ta kp. 
rengta balių, i kurį kviečia ir ki- 
tas vietines draugijas. Kuopa turi 
puiku knygynėli. Knygas pasi- 
skaityti duoda visiems už.dvką. Kad 
tik naudotųsi. Žiemos vakarai kaip 
sykis parankiausi skaitymui. Ra- 
si. skaitymas suteiks daugiau ener- 

gijos ir padės išguiti dabartinius 
vietinio gyvenimo bjaurumus. 

Ruduo pas mus šiltas, gražus; 
sniego nėra. 

/ 'iJšemčs Pdiištclis. 

IX ROCHESTER, N. V. 

Vakaras. Spalio 25 d. T. M. D. 
52 kp. parengė vakarą. Buvo vai- 
dinta 4 aktų drama "Mirtų Vaini- 
kas." Veikale atvaidinta gili mei- 
le, kuri verčia žmogų geriaus iš- 
sižadėti gyvybės negu jos. Vaidi- 
nimo negalima pavadinti nusiseku- 
siu, nes aktoriai ne visi mokėjo 
savo roles. Geriausiai vaidinime 
atsižymėjo p-lė J. Kursvcčiutė, Ja- 
ninos rolėje, ir p-lė F. Kursvečiu- 
tė tarnaitės rolėje. J. Višniauskas, 
Fdvardo, Janinos sužiedotinio, ro- 

le atliko nekaip, nes visai nemokė- 

jo rolės. J. K. Čiapas (Vlado ro- 

lėje) silpnai vaidino, nors rolę mo- 

kėjo gerai. Kiti vaidino ir-gi silp- 
nai. 

Prie vaidinimo buvo dar deklia- 
macijų, solo dainavimo ir pp. Ross 
ir Gersey pašoko "džiką," kuri 
publikai patiko, ir šokėjai buvft 
iššaukti antru sykiu ant estrados. 
A. ftalzaris sudainavo solo. So- 
listas tiesiog užžavėjo publiką ir 
triukšmingu delnų plojimų tapo iš- 
šauktas antru sykiu. Dekliamacijos 
beveik visos atlikta gerai. Ant galo 
pp. L. Vaišnora, F. Tamošiūnas ir 
Ross suvaidino juokingą "panto- 
miną". (vaidinimas be žodžių). 
Juokų 'nivo begalė. 

Publikos buvo pilna svetainė, bet 
užsilaikyta pastebėtinai neramiai. 

Visas pelnas nuo to vakaro bu- 
vo skiriamas lietuvių svetaines 

naudai. 
Vcvcrsinkas. 

Vakaras. Lapkričio 7 d. Lietu- 
vių svetainėje, atsibuvo vakaras, 
kuri parengė nesenai susitveręs 
"Lietuvaičių Kliubas." l'.uvo vai- 
dinti du sceniški vaizdeliai: "Sen- 
mergės" ir "Čigonė." Pirmutinis 
veikaliukas labai gražiai parodo, 
kokiu budu merginos lieka sen- 

mergėmis. Antrasai vėl parodo, 
kaip merginos per savo tamsumą 
dažnai lieka apgautos. Abu veika- 
lėliai buvo suvaidinti taip gerai, 
kad geriau ir reikalauti negalima.' 
Visos vaidintojos buvo savo roles 

gerai išmokusios. Prie to buvo 
dekliamacijų, kurios gražiai nusi- 
sekė. P-le J. Žilinskiutė, pianui 
pritariant, vykusiai sudainavo solo j 
"Kur bakūžė samanota." Ponas 
Balzaris ir ponia T. K. Yaivodienė 
padainavo duetą "Sunku man gy-| 
venti." Duetas publikai labai pati- 
ko. Triukšmingu delnų plojimu 
dainininkai buvo iššaukti antru syk 
ant estrados. Ant galt) "Aido" 
choras po p. Frido vadovyste su- 

dainavo keletą dainelių, kurios iš- 
ėjo gerai. Po to buvo šokiai. 
Laike vaidinimo publikos buvo ne- 

labai daug, ir kai-kurie tų pačių 
savo neramiu užsilaikymu trukdė 

klausytojams tėmyti, kas veikiama 
scenoje. Ypatingai nemalonu vra 

tai, kad tėvai atsiveda mažus .vai- 
kus ir jų nevaldo. Tie bėgioja po 
salę ir labai trukdo publikai. Vai- 
dinimui pasibaigus, j šokius publi- 
kos prisirinko daugiau. "Lietuvai- 
čių Kliubas," regis, turės kiek pel- 
no iš vakaro. Kaip matyt, musų 
moterįs pradeda veikti smarkiau 
už vyrus. Yra pas mus vaikinų, 
kurie galėtų veikti, bet jie visai su- 

snudf. Laikas butų pabusti. 
Norintis Veikti. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Čigoniškas "triksas." So. Oma- 
hos miestelį užpludo čigonai. Kaip 
žinoma, lietuvių mot<xėlės nelabai 
kokią nuomonę turi apie čigonus. 
Jeigu tikėti kumutėms, susiėjusioms 
pasikalbėti, tai čigonės pastebėtiną 
galybę turi. čigonė galinti pada- 
ryti tokių dalykų, koki nei se- 

^novės burtininkams sebuvo žinomi. 

Žinoma, mūsų moterėles, atėjus či- Į 
ęonei j namus, stengiasi kaip ga-' 
int greičiau j uju nusikratyti. Kar- 
ais prie to ir komedijų atsilaiko 

\ ieną gražią diena atėjo čigonė j 
tulus namus prie 33-čios gatvės 
\'yrai buvo darbe. Šeiniyninkė. 
bijodama, kad čigone "nesužavėtų' 
jos vaikų, tuojaus pradėjo duoti či- 
gonei, ko tik toji n<>rėjo. Čigonė 
pamatė šcimyninkjaį pnetaringumu 
ir pasistengė ii išnaudoti. i*a 
žiurėjusi šeiniyninlcei rankon, pa- 
f rašė "doliaruko." Mctėrįs, neturė_ 
dama pinigų, padavė čigonei savo 

mcdaliką ir indus. Čigonė surišo 

viską, apibarstė kokiais tai miltais 
ir, atidavusi šeimininkei, paliepė: 
"mesk mazgutj, nežiūrėdama kur, 
ir turėsi didelę laime." Čigonė 
išėjo. Moteris, nors ir didžiausio 
"strioko" apimta, visgi yra mote- 
ris. Pažiūrės, kas ryšelyje yra.... 
O tenai kokių tai niekniekių pri- 
dėta. Visa kas kita dingo. Taip 
ir apsiavė moterėlę. 

Šviesos Platinto jas. 

Aukos Lietuvai šelpti. Lapkri- 
čiu 4 d. buvo p. 1). Mažeiko ves- 

tuvės. Kuomet svečiai susėdo va- 

karieniauti, p. Žalpis su kepure 
perėjo vestuvininkus, ragindamas, 
kad aukautų Lietuvos sušelpimui. 
Aukavo: p-lė Al. Navickaitė—25c, 
Juoz. Sovius—25c, Fr. Jezeliunis 
—25c, patsai A Žalpis—25c ir jau- 
navedžiai—30c; viso labo—$1.30. 
Pinigai skiriami Lietuvos Autono- 
mijos Fondui. 

Tė: '\ii ės Mylėtojas. 

IŠ CIIICAG O HEICHTS, ILL. 

Lenku apvaikščiojamas. Praeito 
mėnesio 25 d., vyskupui dalyvau- 
jant, buvo čia iškilmingas lenkti 
bažnyčios apvaikščiojimas. Iškil- 
mėje dalyvavo su savo muzika ir 
vietinė lietuviu šv. Kazimiero drau- 
gija. Po parodai lenkų draugy- 
stės, apart Šv. Kazimiero dr-stės, 
buvo sukviestos bažnyčion. 

Prie tos progos paminėtina, kad 
laike lietuvių bažnyčios pašventimo 
lenkų draugijos buvo užkviestos 
apvaikščiojiman, bet jos atsisakė. 

F. M. 

J S: BALTI M ORE, M p. 

Lietuvos šelpimas. Susitvėrusi 
pas mus konferencija šelpimo nu- 

kentėjusių nuo karės laiko savo 

susirinkimus kiekvieną antradienį 
(utarninką). Visus tuos vakarus 
jinai praleidžia apkalbėjimui klau- 
simo, kaip išradus budą surinki- 
mui kuodaugiausia aukų nuken- 
tėjusiems nuo karės Lietuvoj. Jš 
visų nutarimų, padarytų tuose su- 

sirinkimuose, šiuos perstatau "Lie- 
tuvos" skaitytojams: 

1) Nutarta ir padaryta tam tik- 
ros blankos, kurios bus naudoja- 
mos renkant aukas. Konferenci- 
jos bus paskirtos tam tikros ypa- 
tos, kurioms jau yra paskirstytos 
gatvės, lietuvių apgyventos. 

2) .Buvo perskaityti iš '"Lietu- 
vos" 43-Cio numerio M. Yčo 
ir "Lietuvių Centro" laiš- 
kai, kviečianti lietuvių suvažiavi- 
mą Londonan. Tas baltimorie- 
čiams pasirodė labai naudingu da- 

lyku. Buvo įnešimas, kad surink- 
tas aukas skirti pusiau: pusę nu- 

kentėjusiems nuo karės, o kitą pu- 
sę politiškiems reikalams. Nors! 
buvo tokių, kurie priešinosi ir nu- 

rodinėjo, kad visai nereikia skirti 
politiškiems reikalams, bet suma- 

nymas priimta su pataisymu: kad 

aukautojai butų klausiami, kokiems 
reikalams jie skirią. Tačiaus tas 
liečia tik stambesnes aukas; smul- 
kios aukos nutarta skirti per pu- 

s?' 
3) Likosi padaryti apgarsinimai, 

kurie bus iškabinėti viešose vietose. 
Apgarsinimuose visuomenė yra ra- 

ginama šelpti nukentėjusius Lietu- 
voj. 

4) Nesusipratimų išvengimui ir 
žmonių pritraukimui prie aukavi- 
mo, likosi nupirkta didelė knyga, 
kuri yra užvardyta: "Dvidešimtojo 
Amžiaus Aukuras." Į tą knygą 
bus surašomos aukos ir vardai au- 

kautojų, kurie aukaus nemažiau 
25c. Toji aukų knyga bus užlai- 
koma viešoj vietoj, kur kiekvienas 
galės matyt, kiek jis yra paauka- 
vęs savo Tėvynei. 

5) Konferencija yra nutariusi 
kiekvieną subatos vakarą laikyti 
paskaitas apie karę. Tos paskai- 
tos bus sudalomos iš laikraščių 
pranešimų apie tai, kas per sa- 

vaitę dėjosi karės lauke. Taig 
paskaitose bus savaitinis karės ži 

nių sutraukimas, kurj kiekviena 
galė$ išgirsti. Tautiškus Centrą^ 

uždyką duoda svetainę konferenci-' 
jai; vien tik reikės užsimokėti už 
šviesą. ] tuos vakarus kiekvienas 
yalės atsilankyti uždyką. Vaka- 
uose bus daromos kolcktos nau- 

lai nukentėjusių nuo karės. 
6) Konferencija apsvarsčius, k;ul 

*ali but labai kenksminga dvieji 
aukarinkiai, kaip tai: klerikalų ir 
tautininkų; išrinkta komisija Misi- 
tai imui su klerikalais. 

Aukų į konferenciją pribuvo nuo 

konferencijos prakalbų spalio 7 d. 
—$8.91, Dr-stės Lietuvos Balan- 
džių Amerikoj—$10.00, Jono Čės- 
nos darbavietės darbininkų sudėta 
—$14.10, Kriaučių Unijos mass- 

-niitinjje—$5.24, konferencijos su- 

sirinkime sukolektuota $4.65, F. 
Velička prisiuntė iš \Yashington, 
D. C. $1.00. \riso labo $43.90. 

J. K abi i s, 

Konferencijos šelpimo nu- 

kentėjusių nuo karės Lie- 
tuvoj korespondentas. 

\'uo Redakcijos. Prie originalo 
pridėta antspauda: Konferencija 
Gelbėjimo Nukentėjusių Nuo Ka- 
rės Lietuvoje. Baltimorc, Md. 

VOKIEČIŲ KULTURIN- 
GUMAS. 

Buvo laikai, kada Vokietija 
lmvo augštas kultūros kraštas; 
vokiečiai vadovavo moksluose, 
mylėjo daile, fihozofiją, turėjo 
parsiųs poetus ir mokslinčius. 
1 iet tie laikai senai praėjo, dabar 
vokiečiai kitoki negu buvo 44 
metai atgal. Pergalėjimas fran- 
cuzų, kurie iki 1871 metų buvo i 

valdovais civilizuotų tautų, vo- 

kiečiams ealvas apsuko. Nors 
jie neturi francuzų ypatybių, bet 
užėmė jų vietą. Visa Bismarko 
politika taipgi nepasiliko be vai- 
sių. Jis myniojo teises, perse- 
kiojo kitaip manančius, kitaip 
kalbančius ir kitaip tikinčius. 
Persekiojimas katalikų, francuzų, 
lenkų, lietuvių ir daniečių pali- 
ko žymes; kadangi persekioji- 
mams reikėjo surasti priežastis, 
todėl valdžios šalininkai ir jų 
papirkti laikraščiai ant persekio- 
jamų metė butas ir nebūtas kal- 
tes. Tas turėjo išduoti vaisius, 
pagimdė tarp vokiečių tautišką 
šovinizmą, įsitikėjimą, kad vokie- 
čiai tai išrinkta tauta, o kiti, i 

barbarai, kuriuos reikia vokiečiais 
padaryti, o jeigu negalima, tai 
Išnaikinti. Jau tėvas dabartinio 
ciesoriaus, trumpai viešpatavęs, 
ciesorius Friedrich, perserginėjo 
vokiečius ir nurodinėjo kenk- 
smingumą sėjimo tautiško šovi- 
nizmo ir fanatizmo, bet jo ne- 

klausė Bismarko pasekėjai. Bis* 
mark visam pasauliui apreiškė, 
jog vokiečiai, apan Dievo, kurio 
jis taipgi nebijojo, nieko daugiau 
ant svieto nesibijo. Jo etika bu- 
vo, jog kas turi pajiegą, to yra 
tiesa, jog pajiega eina prieš tie- 
sas. Sėkla tokia sėjama buvo 

Vokietijoj per 44 metus, o kitur 
gyvenanti vokiečiai, mėgdžiodami 
tėvynėj esančius, pritarė bruta- 
liškumui. Tai ar-gi reikia stebė- 
tis, jog toji sėjama sėkla išdavė 
vaisius ir pagimdė visur vokie- 
čių nekentima, o jie kitiems ati- 
duoda atgal tą panieką ir neken- 

timą su žydiškomis palukėnomis. 
Už tai vokiečiai, kaip teisingai 
Bismark pasakė, yra labiausiai 
nekenčiama tauta pasaulyj. 

Dabar gi grįžtanti iš Vokieti- 
jos keleiviai pasakoja apie neiš- 
pasakytą vokiečiu barbarizmą ir 
tai ne kareivių, kurie gal neken- 
timu svetimų nori išauklėti drą- 
są, kurios ne vienam gal trukia. 
J>et tą galima patėmyti pas vi- 
sus, net pas moteris ir vaikus, 
kuriems stengiamasi įkvėpti šo- 
\ inizmą ir kitų nekentima. 

Varant pulką svetimtaučių per 
YVatovvitz, spjaudė j juos ir ko- 
liojo per langus nuo pirmų lubų. 
kur j'tk ne koki paprasti darbi- 
ninkai, bet turtingi inteligentai 
gyvena. 

Prie Šveicarijos rubežių sumu- 

šė ir iš geležinkelio vagono iš- 
metė buvusj prezidentą vieno? 
Pietinės Amerikos respublikos. 

Vokie'ių kultūringumą rodc 
sunaikinta Belgija, sugriauti ii 
išdeginti miestai, mokslo įstaigos 
muzėjai, bažnyčios, nieko blog< 
vokiečiams padaryti negalinčios 
Tai vis vaisiai Bismarko politi 
'<os ir jo įvesto sistenio tauto? 
luklėjimo; tai ženklas vokiečii 
kultūringumo. 

Sėkla ta sėjama toliau, o da 
'•ar, kilus karei, ji vedama da1 
'•jauriau ir ne tik Vokietijoj, bf 
visur, kur tik vokiečiai gyvena 
Vokiški Amerikos laikraščiai pa- 
irto j įnagį siundymo ant Vo 
cietijos priešų ir ant visų p 

Įaenorinčių padėti. Visi tie yn 

barbarai, o padedanti jai, noro 

butų didžiausi barbarai, yra dori, 
kultūringi ir geri. Mązdina Ame 
riką, kad jeigu \*okietija butų 
Įveikta, tai žus visa vakarinė ci- 

vilizacija, taigi šaukia mat Ameri- 
ką skubintis tą vokiečių vien 
keliamą ir palaikomą civilizaci- 
ją .4inti nuo išnaikinimo. Bet 
istikro nėra baimės, kad vakaru 
civilizacija /.utų; jeigu Vokietija 
atsisakytų j<>s kėlimui darbuotis, 
bus kam ir be jos ją kelti ir gin 
ti ir toji gal bus geresnė už bru- 

taliską, besirdžią vokiečių kelia- 
nią ir jų palaikomą. Vokiečiai 
civilizaciją kelia sau. bet ne ki- 
tiems, o jų \ ietą užėmę gal jos 
nesigailės ir kitiems, vokiečiu pa- 
niekintiems. 

URTUV1S DRUTUOLIS. 

"Vien. Liet." rašo apie lietuvį 
drutuolį, Petrą Žilinską, kurisai 
spalio pabaigoj'- pibuvo i> Buenos 
Aires, Argentina, j Brooklyn, N. 
Y. Pasak "Vien. Liet.," P. Ži- 
linskas e>ą: plačiai pagarsėjęs. 
"V. L." štai kaip apie jį rašo: 

"Lietuviai apie jį, kaipo apie 
drutuolį, beveik visai ikišiol neži- 
nojo, nes imtynėse Rusijoje daly- 
vavo po svetinitautiška (turkiška) 
pavarde, o iš Vakarinės Europos 
miestų žinios apie jį lietuviams 
nepatekdavo. 

"Petras Žilinskas—visai dar jau- 
nas vyras, turi apie 28 metus am- 

žiaus, paeina iš Šiaulių p., Kau- 
no gub.. mokinosi Liepojaus gim- 
nazijoje. Liepojuje buvo žinomas 
kaipo vienas iš geriausių velosi- 
pedistų. Dar gimnazijoje būda- 
mas jis atkreipė ypatingą domą 
ant lavinimo savo kuno ir greit 
pajuto savyje nepaprastą spėką. 
Po kiek laiko Petras Žilinskas pa- 
siryžo išmėginti savo tvirtumą im- 
tynėse su žymiais drutuoliais. 

g 
"1908 m. Petras Žilinskas, kaipo 

vidutinio svarumo drutuolis, laike 
Olimpišku žaidimų Londone gavo 
pirmą prizą imtynėse su 113 žy- 
miausiu pasaulio drutuolių-mylėto- 
ių. Su gan geru pasisekimu da- 
lyvavo jis imtynėse Petrapilyje 1912 
m. (gavo 4-tą prizą iš 48 drutuo- 
lių-profesijonalų) ; tais pačiais me- 
tais imtynėse Maskvoje gavo ir-gi 
4-tą prizą, o Varšavoje—2-rą pri- 
'.ą. 1913 m. imtynėse Hamburge 
("Eden'.' teatre) gavo jis 4-tą pri- 
zą. o Kijeve—1 prizą. 

"Tulą laiką Petras Žilinskas 
praleido Sibcrijoje, dalyvaudamas 
imtynėse įvairiuose miestuose, o 

taipgi—Šanghai'juje (Chiuijoj) »r 

Nagasaki (J aponijoj). 
Gegužio niėn. š. 111. drutuolis 

Petras Žilinskas padarė kontraktą 
su direktorium didžiausio Pietų 
Amerikos teatro "Qasino" ir išva- 
žiavo j Argentiną. Apie porą mėti. 

prabuvo jis Buenos Aires (Argen- 
tinos sostinėje) ir apie vieną 
mėn.—Montevideo (Uraguay resp. 
sostinėje), dalyvaudama: imtynė- 
se su garsiais pasaulio drutuoliais- 
-profesiionalais. 

"Jis mano pasilikti tulą laiką 
Ne\v Yorke ir, be abejo, dalyvaus 
imtynėse, nes čion yra suvažiavę 
žymių pasaulio drutuolių. Labai 
malonu bus pamatyti savo tautieti 

dalyvaujant imtynėse su garsiais 
spėkos galiūnais. 

"Petras Žilinskas yra augšto ugio 
ir įvirtos išvaizdos vyras. Keletą 
metų atgal jis svėręs 7 pudus ir 

8 sv., t. y. 288 svarus." 

Sulyg "V. L." pastabos. Biuok- 
lvne dabar yra du drutuoliai lietu- 

viai—naujai atvykęs Petras Ži- 
linskas ir nuo seniau jau žinomas 
Ant. Kundrotą. 

Chicagoje Petras Žilinskas, jei 
užsuks į čia, galės rasti gan gražų 
pulkeli lietuvių drutuolių ir ris- 
tininkų. 

Dr. Vincas Kudirkd, 

NE TAS YRA DIDIS. 
Ne tas yra didi?, prieš ką milionai 
Prispausti retežiais žemyn galvas lenkia, 
O dvasioje keikia; didžiais ne tironai, 
Kurie reikia garbint, nors jie visiems kenkia. 

Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo 

Paskyrė teikimui tik artimams laimės, 
Kuris didžius darbus žmonijai aukavo, 
Prieš ką svietas klaupia su dėkui, n'iš baimės. 

Ne tas yr' galingas, kuriojo galybė 
Tik ašara, kraujo upeliuos' braidytu, 
Kurio galę skelbtu griuvėsiu daugybė, 
Sudegintų turtų, žmonių nužudytų. 

Galingas tasai, kurs be kraujo gal skliesti 
Tarp svieto brolystę iš krašio j kraštą, 
Kurs vargdieniams duoda jų strėnas at'tiesti. 
Palengvindama sunkią gyvenimo naštą. 

Xe tasis drąsus yr', kurs. stvėręs už kardo, 
Dantims grieždams, rodos žvėris koks iniršęs. 
Ant artimo šoka, jo gyvastį ardo, 
Kad pats yra žmogum vi ai užsimiršęs. 

Drąsiu tiktai tąjį męs turim vadinti. 
Kuris už minties mus' kovoja liuosyby. 
Kurs nuomones savo išdrįsta apginti, 
Kurs Į akis svietui pasako teisybę. 

Photo Copyright, 1914, by American Presą Aasociatiun. 
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MJO REDAKCIJOS 
ViM laikraščiui siunčiami rankraš- 

čiai turi buti pažymėti auto iaus pa- 
radu ir adrosu. Pasirašantieji pseu- 
donimata 'tiri paduoti,. Redakciios ži- 
niai, ir «avo tikrąjj vardą. 

Redakcija paaileka sau teisę atsiun- 
čiamus Jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 
riui atgal jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vleno3 poplero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučlg. 

Apžvalga. 
Ką sčji—tą pjauni. Kiekvienas 

arčiaus stovintis prie Amerikos 
lietuvių gyvenimo iškalno labai ge- 
rai matė, kad visuotinas seimas 
gali turėti vieną iš dviejų pasek- 
mių: arba jisai suartins įvairias 
srioves tarp savęs ir duos progą 
bendrai veikti, arba jisai pakels 
mirties ranką ant bendro veikimo 
ir iškels didžiausius vaidus tarp 
atskirų pakraipų. Nelaimei, pe- 
simistai buvo teisingi, ir visuotinas 
seimas, kaip jisai buvo vykdomas, 
jau pasėjo 14 tarpsavinių vaidu 
sėklą, kurios taip bijotasi ir ku- 
rios centras, tai yra tautininkai, vi- 
somis galėmis stengėsi išvengti ir 
kitus ragino prie to pat. Tas vie- 
nok nepasisekė. Dabar stengiama- 
si rasti, kas kaltas. Socialistai me- 

ta ta kaltę ant tautininku. 
Paniūrėkime, kaip ištik rujų yra. 

Visuotinas seimas buvo suprastas 
kaipo tokis, kuriame i;ns lygų 
d a 1 y v u 111 visos sriovės. Ar 
tokis seimas j vyko? Jeigu męs no- 

rime buti bešališkai j dalykus žiu-j 
rinčiais žmonėmis, tai turime pri- 
pažinti, kad tokio, visoms sriovėms 
lygiai dalyvaujant, seimo visiškai 
nebuvo. 

Chicagojc buvo klerikalų seimas. 
Rrooklync seimavo tautininkai su 

socialistais. Cbicaginiame seime 
buvo kiek atstovu iš kitų sriovių,| 
bet kadangi viešpataujantis gaiva- 
las buvo klerikalų vedami katali- 
kai, tai tie keli atstovai ištiki 11 jų 
niūrėjo jokios praktiškos s/arbos, 
nes nutarimuose ir visanij seimo 
ėjime tie neskaitlingi kitų sriovių 
atstovai absoliutiškai nieko neįeis-, 
kė. 

C-ooklyne, kaip sakyta, seimavo 
tautin.nkai su socialistais. Tos 
neskai'Jingos katalikiškos draugi- 
jos, kurios buvo atstovaujamos 
seime, turėjo tą pačią reikšmę, ką 
anie keli atstovai Chicagos seime. 
Todėl, kalbėdami apie Brooklyno 
seimą, męs galėtume jįjį vadinti 
greičiaus socialistų-tautininkų sei- 
mu, negu visuotinu. To seimo,' 
kaipo autoriteto, dešinėj i spauda' 
ir visuomenės dalis vistiek nepri- 
pažįsta. Tai yra faktas, ir kaip 
męs nenorėtume matyti dalykus 
kitaip, šisai faktas pasilieka, ir 
su juo męs turime skaitytis. 

Bet ir tasai socialistų-tautininkų 
seimas pasirodė nepasisekusiu. Tau- 
tininkai atsisakė remti jojo nutari- 
mus ir fondą, kurj tasai seimas 
jjsteigė. Socialistai per chicaginį 
savo organą tautininkus išvadino 
už tai intrigantais, melagiais, veid- 
mainiais ir t.t.—žodžiu, papylė vi- 
są savo keiksmų žodyną, kurisai, 
berods, skaitančiajai Amerikos lie- 
tuvių visuomenei senai yra iau la- 
bai gerai žinomas. Ilgame re- 

dakcijiniame "Naujiena" 108-to 
numerio straipsnyje, prokuroriš- 
kai užvardintame "Męs kaltiname 
juos" (t. y. tautininkus), sudėta 
visas tasai keiksmų žodynas ir 
tie 'kaltybės' prirodymai, kuriuos 
"Naujienų" redakcija atranda prieš 
tautininkus už seimo nepasisekimą. 

Kad sumulkinus negudrų skai- 
tytoją. tautininkų nepritarimas 
Brooklyno seimo nutarimams yra 
paaiškinamas tuom, kad "bcsąžinių 
politikierių šaika stato didžiausias 
pastangas, kad... .sudaužius tą vie- 
nybę, kuri užsimezgė tenai (sei- 
me. "Liet.") tarpe socialistų, tau- 

tininkų ir katalikų." Kaslink įta- 
rimo "besąžiningume," tai tas dar 
kartą parodo, su kokiu lengvumu 
tūli žmonės įtaria kitus besąžiningu- 
me. Lygiai tokiu pat pamatu, jei 
ne didesniu, galima butų socialis- 
tams užmesti tą nesąžiningumą, 
kurį jie r.ieta kitiems. Bet tai juk 
špygų rodymas, pritinkąs susiba- 
rusiems piemenims, bet ne laik- 
raščiams. Iš kur imama pamatas 
tvirtinimui apie "vienybės užsimez- 
gimą" tarp visų trijų sriovių, sun- 
ku suprasti. Klerikalai, dėlei aug- 
žčiaus minėtųjų priežasčių, turi bū- 
ti išskirti. Gi tarp tautininkų ir 
socialistų seimas kaip sykis išardė 
paskutinius ryšius, jei šių buta. 
Tautininkai iš seimo išnešė įspū- 
dį, toli-gražu ne tokį, koksai rei- 

kalingas "vienybės ryšių užmezgi- 
mui." Skandalingas gandas apie 
socialistu slaptą konferenciją (te- 
gul tašu i gandas hutu ir be pa- 
mato) rodo, kokia "vienybė" užsi-< 

... .i 
mezgė seime. Triukšmingos sesi 

jos. beveik vi>iskas seimo iširiina> 
parodo tą "vienybės užsimezgimą.' 
Ir per mikroskopą neįžiūrėsi tc 

mazgo, kurisai užsimezgė. 
Tautininkai seime pamatė, kad 

socialistams rupi ne tiesioginis sei- 
mo tikslas—Lietuvos gelbėjimas 
bet politiškos demonstracijos pa- 
daromas. Tas aiškiai pasirodė 
tuojaus po seimui socialistų laik- 

raščiuose, kurie su didžiausiu pasi- 
tenkinimu nurodė j socialistišką 
seimo daugumą ir pabriežė s!tvd 

išvadą, kad, girdi, toji dauguma 
rodanti, kad socialistai Amerikos 
lietuvių visuomenėje yra skaitlin- 
giausiu ir įtekmingiausiu gaivalu. 
Ant kiek pamatuotas buvo tasai 
tvirtinimas, matyti iš to, kad vie- 
tomis parvažiavusiu namon seimo 
atstovų socialistu raportai buvo 
net atmetami (pvzd. Cicero). Bu- 
vo išpradžių kalbėta apie vienybę. 
Socialistai savo rėksmu imponavo 
draugijoms, ir, ačiu iškalno gerai 
apgalvotai taktikai, likosi daugelyje 
vietų išrinkti seiman. Kuomet gi 
pasirodė tik rasai jųjų veidas, gy- 
vas jųjų darbas seime, tos pačios 
draugijos, kurios pisiuntė socia- 
listus atstovus seiman, visai atsisu- 
ko nuo savo rinktinių. Ar tame 
yra socialistų Įtekmė ir skaitlin- 
gumas musų visuomenėje? Atpene, 
pasirodė tik politiškas burbu- 
las, tačiaus jisai sunaudojamas, 
ir ne vienam nelabai gerai musų 
visuomenės reikaluose orientuotis 
galinčiam skaitytojui ištik rujų gali 
pasirodyti "tikru pinigu." Poli- 
tiškas "bluff'as," o ne kas kita, Į 
buvo tikslu, kuriam socialistai no- 

rėjo sunaudoti seimą (nekalbant 
apie kitus galimus motyvus). 

Suprantamas dalykas, kad tau- 
tininkai, kaip ir visi kiti norėjusie- 
ji tikrai pagelbėti Lietuvai, nega- 
lėjo sutikti su tokiu socialistų 
"šposu." 

Tautininkai stojo prieš Chicagos 
seimą dėlei tos pačios priežasties. 
Jie matė čia tokį pat politišką "špo- 
są," kuris, tiktai iš klerikalu pu 
sės, stengtasi iškirsti. Juokinga bu- 
tų toleruoti tą patį pasielgimą tik- 
tai dėl to, kad jisai išeina iš kito 
sparno. 

Tautininkai sutinka su tais nu- 

tarimais, kurie padaryta Brooklyno 
seime. Dabartinę karę ir "sveti- 
mųjų despotų jungą" jie drau- 
ge su socialistais pasmerkė, išreikš- 
dami savo principialį atsitiesimą j 
dalyką. Praktiškos reikšmės ta- 
čiaus tautininkai nemato tuose 

"pasmerkimuose" jokios. 
Kasi ink dabartinio socialistų šau- 

kimo prie "vienybės" galima butų 
labai daug pasakyti. Atsiminkime, 
kaip tą "vienybės" dvasią "auklė- 
jo" tie patįs socialistai per ištisus 
metus. Tą tarpsavinės neapykan- 
tos bangą, kuri taip augštai paki- 
lusi Amerikos lietuvių visuomenė- 
je, pagimdė ir užaugino socialistiš- 
koji spauda. Kiek kartų jie juo- 
kėsi iš vienybės idėjos, kurią išti- 
sais metais skelbia tautininkai. Pai- 
ku laukti, kad iš tokios sėklos iš- 
dygtų tai, ko toje sėkloje visiškai 
nebuvo. 

Nežiūrėdami pastarųjų laikų atsi- 
tikimų, tautininkai ir dabar neat- 
sisako nuo tos vienybės, prie ku- 
rios jie visus šaukė ir šaukia. Bet 
ta vienybė, kaip daug kartų jau 
nurodyta, turi buti vienybe, pa- 
remta lygybe ir tyru noru. Jei, 
susivienijant, socialistai ar kleri- 
kalai norėtų paimti vadeles j savo 

rankas, tautininkai bus lygiai prie- 
šingi. Jie nori, kad visos sriovės 
lygiai dalyvautų, kad nei kiti jų. 
nei jie kitų neslėgtų. Tame yra 
tyroji vienybė. Jei socialistai su- 
tinka su tokia vienybe, jie yra 
kviečiami eiti krūvon. Jei ne—nę 
mūsų kaltė. Tas pat pasakytina ir 
kaslink dešinėsės sriovės. 

Baigdami, norėtume patarti 
"Naujienoms" visuomet truputį 
daugiau pagalvoti, pirm negu įtar- 
ti ir kaltinti kitus laikraščius be- 
sąžiningume. Minėtame straipsny- 
je rašoma:.... "Lietuva," "Vieny- 
bė Lietuvninkų" ir net "Tėvynė' 
skleidžia begėdiškus melus apie 
seimą." Anuodu laikraščiu gali pa- 
tįs save apginti. Kaslink "Lietu- 
vos," norėtume matyti, kuomet tie 
"begėdiški melai" buvo skleidžia- 
mi per ją. Męs atsimename vieną 
atstikimą. kurisai "Naujienoms" 
nepatiko. Tai i-torija su slap- 
ta priešseiinine socialistų konferen- 
cija. Męs patįs tenai nebuvon;c, 
ir nuo savęs negalime vienai, ar 

kitai pusei nei pritarti, nei nepri- 
tarti. Męs davėme vietos pasi- 
aiškinti kaip vienai, taip ir kitai 
pusei. Abi pusės, mušu nevaržo- 

muos, išreiškė savo tvirtinimus, už 
uriuos atsakomybė gula ant pa- 
jų autorių. Hutu daugiau negu 
'cista, jei atsakomybė butu deda- 
11a už tai ant laikraščio redakcijos. 

Labai prašytume "Naujienų" pa- 
•odyti tuos "begėdiškus melus apie 
-eimą" "Liet." skiltyse, arba pa- 
siimti t<7 Įtarimą ir visą savo keik- 
iu n žodyną atgal. 

Ir spraga. Kur'nepažiūrėsi mū- 

sų gyvenimą n, visur tai vieni, tai 
kiti nedatekliai, spragos, reikalau- 
jančios užkimšimo. \ iena tokių 
spragų, ir net labai opių, yra mok- 
sleivijos klausimas. Šiame klausi- 
me Lietuva ir Amerikos lietuviai, 
rods, griežtai skiriasi. Lietuvoje 
.moksleivis užima svarbią vielą vi- 
suomenės atydoje. | jjjj žiūrima 
kaipo j tautos ateitį. Jame su- 

krauta visa ateities viltis. Jisai tęs 
toliaus tą darbą, kurį varo da- 
bartinėj i gentkartė. Jisai bus mu- 

šu darbo dabaigėju ir mušu idėjų, 
sumanymų vykintoju. Moksleivi- 
ja tai tautos vadovija, kuri rytoj 
viską paims į savo rankas. Ji loš 
dilios svarbos rolę rytoj. Tatai 
jinai \ra svarbi ir šiądien, ir šią- 
dien reikia jaja rūpintis. Mok- 
sleivija Lietuvoje sujungta su vi- 
suomene labai ankštais ryšiais. 
Moksleivija tenai yra jaunesniuoju 
broliu, kuriuom reikia rūpintis. Ir 

jaunesnysis brolis tenai jauėia sa- 

vo busimąją rolę. Jisai stovi arti 
prie visuomenės gyvenimo, Įdo- 
mauja įuom ir ima dalyvumo, kar- 
tais labai veiklaus ir svarbaus. 
Besimokinančioji jaunuomenė te- 

nai nesijaučia atkirsta nuo viso gy- 
venimo. 

Pas mus gi, Amerikoje, visai 
kas kita. Viskas mums rupi; bet 
mažių mažiausiai—moksleivija. Ji- 
nai užima musų atydoje tokią ne- 

žymią vielą, kad, rods, jos ir ne- 

būtų. Laiks nuo laiko pasirodo 
laikraščiuose kokia nors žinutė iš 
lietuvių moksleivių gyvenimo, skai- 
tytojas jąją permeta akim (daž-į 
nai, rasi, nei to nėra), ir viskas. 
Artimesnio užsiinteresavimo inok-i 
sleiviais, jųjų gyvenimu, reikalais. 
Amerikos lietuvių laikraštijoje ne- 

simato. O tai reiškia, kad mok- 
sleiviais neidomauja nei pati vi- 
suomenė. 

Negalima pasakyti, kad pati 
moksleivija nenorėtų turėti jokių 
ryšių su visuomene. (ireičiaus 
priešingasai tvirtinimas Imtų tei- 
singas. Patįs moksleiviai pakelia 
balsą. Tai viename, tai kitame 
mūsų laikraščių jie rašo apie sa- 

ve, apie savo gyvenimą, savo rei- 
kalus. Jie kviečia visuomenę ar- 

čiaus prieiti prie jųjų ir daugiau 
įdomauti jųjų likimu. Kartais tie 
straipsniai parako labui kartų tei- 
sybės žodį apie moksleivių už- 

miršimą. Bet visi tie straipsniai, 
visi kvietimai, tai balsas šaukiančio 
tyruose. Straipsneliai apie mok- 

sleiviją pasirodo ir praeina, mažai, 
arba ir visai jokios atydos neat- 

kreipdami j save. Moksleivija, 
kaip buvo, taip ir pasilieka "at- 

pjauta rieke." 
Toksai dalykų stovis yra nenor- 

mali?, net daugiau—jisai yra 
tiesiog kenksmingas. Ne kas ki- 
tas, kaip tiktai pati nuisų visuome- 
nė turės skriaudą iš tokio savo at- 
sinešimo j moksleivius. Skundžia- 
mės dabar, kad jiegų yra mažai, 
kad stoka žmonių, kurie galėtu 
tinkamai vesti mušu viešojo gy- 
venimo reikalus. Laikui bėgant ir 

gyvenimo apymiui platinties, tu 

tinkamu žmonių stoka vis dau- 
giaus pas mus jaučiasi. Ištikrųjų, 
mažai pagelbėsime blogui, jei žiū- 
rėsime j moksleiviją taip, kaip žiū- 
rime iki šiolei. Jeigu moksleivija 
yra užmiršta, negalime nei skustis, 
kuomet jinai vėliaus, inėju.i gy- 
venlman, ncidomauja lietuvių vi- 
suomenės reikalais. Toksai inteli- 
gentas neturi ant savęs jokiu pa- 
reigų link savo brolių lietuviu. Jie 
buvo užmiršę jjjj tuomet, kai jisai 
reikalavo pagelbos. Vienų vienas, 
be jokio parėmimo, net be broliš- 
ko žodžio, jaunuolis buvo paliktas 
daryti ir gyventi taip, kaip išma- 
no ir gali. Pabaigęs mokslą ir iš- 
sikovojęs sau vietą pasaulyje, tok- 
sai inteligentas turi pilną teisę pa- 
sakyti: "Jųs užmiršote mane var- 

ge, dabar gi galite ir neatsiminti." 
Ir ištikrųjų sunku kas nors atrem- 
ti j tai. Rasi, ir labai nemalonu 
yra tai, b^t turime pripažinti, kad, 
taip sakyti visuomen? savo pasi- 
elgimu davS jam pilną teisę. Tie 
inteligentai nutolsta nuo lietuviu 

[eina kitokių veikalų sferon, kaip 
sakoma, Kaltininką gi 
tam labai lengva, rasti. Jeigu butų 

Į laiku rūpinta5- ! moksleiviu, uždėta 
ant jojo tul*ys pareigos valesniam 
laikui, neimtų nei to nelemto ap- 
sveiškimo. 

Jeigu visuomenė nori, kad jos 
moksleivija butų vėliaus jos va- 

dais jin.ii tiri dabar su ta mok- 

sleivija susijungti artimais fyšiais. 
Ir vienai ir kitai pusei bus iš to 

tik nauda. 

M. ;i 

A. šviesus. 
'.Oii iy( 

Dr. Vincas Kudirka 
Lapkričio 16 d. 1899 m.— Lapkričio 16 d. 1914 m. 

Sunkiose dienose susitinkame 
V inco Kudirkos mirimo 15 metų 
sukaktuves. 

Jau rodėsi; kad Kudirkos viso 
gyvenimo troškimas—sužadinta ir 
pakilusi, sutvirtėjusi Lietuva—įvyk- 
sta. Nenuilstančia ranka siūbavęs 
savo "Varpą," visą gyvenimą šau- 
kęs lietuvius—"Kelkite, kelkite, kel- 
kite. kelkite!".... sužadino jisai 
galop savo brolius. Sukruto jie. 
Į tą penkiolika metų, kuriuos męs 
praleidome be Kudirkos, Lietuva 
padarė milžinišką žingsnį pirmyn. 
Nebe toji visiškai musų tėvynė, ko- 
kia paliko jąją Kudirka, eidamas 
į kapus. Lietuvių susipratimas 
išaugo, sustiprėjo. Drauge su tuom 
buvo išaugęs ir Lietuvos gerbūvis. 
Ūkės draugijų ir ratelių tinklas, 
kasmet vis augantis lietuviškų laik- 
raščių skaitlius, vis daugiau besi- 
plėtoj ančio j i lietuvių pramonė ir 
prekybą, didėjanti literatūra, vis 
skaitlingesnis ir skaitlingesnis lie- 
tuvių inteligentų "būrys, jau nebe- 
išsiskluidęs po Rusiją ir kitus pa- 
sviečius, bet susitelkiąs Lietuvoje 
ir ranka rankon bedirbąs su ki 
tais savo broliais, kuriems likimas 
nesuteikė augštesnių mokslu lai- 
mės,—visa tai didelėje dalyje turi 
buti dėkinga Vincui Kudirkai ir 
ticiu>, kurie, susitelkę aj)ic "Var- 

]>ąslengai, kaip galint geriaus ii 
įsiūbuoti, £ad Suodidesnis lietuvių 
skaitlius išgirstų tą balsą ir kad 
Lietuva kuogreigiausiai pabustų iš 

gilaus miego. 

"Kelkite,- kelkite, kelkite, kelki- 
te!".... 

Tasai balsas nenumirė drauge su 

Kudirka. Numirė Kudirka. l»et jo 
dvasia pasiliko su lietuviais. Vi- 
same tame [temptame Lietuvos gy- 
venimo stūmime pirmyn, kurį męs 
matėme per paskutinius penkiolika 
metų. buvo ne kas kitas, kaip tik- 
tai vis kaskart augąs balsas 
"Kelkite, kelkite, kelkite...." Vi 
suose raginimuose prie darbo, vi- 
suose, kartais aštriuose, peikimuose 
už apsileidimą, visame lietuvių vie- 

Šamjame gyvenime atsikartotinai 
skambėjo tasai pats Kudirkos balso 
aidas. 

Ir skaudu žiūrėti, kaip Lietuva, 
stojusi ant plataus auginio kelio, 
dabar yra naikinama, liaisiame 
kraujo sukuryje žųsta tai. kas taip 
gražiai buvo išaugę ant Kudirkos 

padėtojo pamato. 
Sunku dabar kalbėti apie tautos 

ktilturą ir pažangą. Kuomet žūsta 
beveik visu Europos tautų žiedai 
baisioje karės liepsnoje, kuomet 
šimtų metų darbas yra be atožval- 

gos sunaikinamas, kuomet turtin- 

giausios tautos yra paverčiamos 
elgetomis ir šiądien stovi griuvėsiai 
ten. kur vakar laimingų žmonių 
miestai žydėjo; kuomet kraujo su- 

kuryje nyksta ir musų tėvynė, žūsta 

musų broliai; kuomet ginklo spėka 
liko vieninteliu pasaulio teisėju, 
—sunku yra tokioje valandoje lai- 

kyti augštai iškėlus vilties žiburėlį 
ir žaviai žiūrėti rukuoton rytojaus 
tolumon. 

Bet ar šioji nelaimė, kuri savo 

baisumu gali, rasi, lygintis vien su 

Biblijos paduodamu tvanu, su- 

laužys tą dvasią, kuri veda žmo- 

gų. Ar jinai gali sulaužyti tą dva- 

sią, kurią Kudirka įkvėpė i lietu- 
viu*- : Nc, šimtą kartų nc! 

Atsiminkime tuos laikus, kuriuo- 
se reikėjo dirbti): Kudirkai su ne- 

skaitlingu draugų bureiiu. Bent va- 

landėlei įsivaizdinkime, koksai be- 

galinis meilės ir vilties šaltinis tu- 

rėjo rastis tose keliose Lietuvos ža- 

dintojų širdyse. 
Aklink tamsa. Žmonės suspaus- 

ti ir iš visų pusių slegiami. Švie- 
suoliai, lietuvių vaikai, šalinasi nuo 

tos pačios liaudies, iš kurios jie ki- 
lo ir kuri juos išauklėjo. Patįs lie- 
tuviai šviesuoliai eina pagelbon tai 
naikinimo mašinai, kuri uždėta ant 

lietuvybės. Lietuvis yra pažemi- 
nimo vardM. Kiekvienas baidosi, 

jo ir stengiasi visomis jicgomis iš- 
sižadėti. Lietuvos miestai visiškai 

j ištautėję, niekur juose neišgirsi lie- 
tuviško žodžio, jei kart iš praeinan- 
čio gatve ''chlopu." Lietuvos var- 

das visiškai nutrintas nuo žemla- 
pio. Lietuvių spauda uždrausta ir 
kuosmarkiausiai persekiojama. Gre- 
ta to visko tiktai keletas žmonių, j 
kurie, apart idealų, didžios savo 

žmonių meilės ir karato noro dirbti 

gimtinei, nieko neturi. 

Įsivaizdinkime, kaip męs jaustu- 
mės to'rriame padėjime. Kovoti 
keliems žmonėms prieš visuotiną 
tamsą ir savo brolių nesusipratimą, 
kovoti prieš galingą valstiją ir 

drauge su tuom kovoti prieš visuo- 
tiną pašiepimą—juk tai darbas, ku-l 
risai. rods, iškalno buvo jau pa 
smerkei s nepasisekimui. Pūtimas 

prieš vėją išrodė tuomet beveik 
tokiu i at pasekmingu darbu, kaip 
atsiekimas tikslo, kurį keli žmonės j buvo sau pastatę. Kokia turėjo bū- 
ti tų žnioi.ių dvasios jiega, kad iš- 
drįsti pradėti toki darbą! 

Taeiaus tai, kas rodėsi neįvyk- 
(lintimi, j vyko. Tasai "Kelkite" 
buvo galop išgirstas. Varpininkų 
eilės vis augo, vis didesnis buvo 
skaitlius balsų, šaukiančių vieną ir 
t;j patį "Kelkite," kol galop nepa- 
sklydo po visą Lietuvą balsas, kol 
visa tauta jojo neišgirdo. Nepalio- 
vė tasai balsas skambėjęs nei da- 
bar. Nors tai parodoksu išrodys, 
bet visuose dabartiniuose Anieri-j 
kos lietuvių išginimuose dėti Sukas, 
šelpti Lietuvą aš girdžiu tą pati 
"K-.-lkite." 

Pasižiūrėkime toliau-. Tasai 
yiagiškas žodis girdisi kiekviename 
dalyke, kuri lietuvių visuomenė Lie- 
tuvoje ir čia daro. Aš negaliu 
matyti nei vieno viešo darbo, ku- 

riame nesigirdėtų to paties aido. 

Kiekvienoje viešojo gyvenimo 
smulkmenoje, kiekviename mažiau- 
siame darbelyje aš girdžiu tą Ku- 
dirkos "Kelkite." 

Bet iisai skamba ir plačiaus. 
! 

Tasai "Kelkite" yra pamatiniu dės- 

niu, kuriuo vadovaujasi viso pasau- 
lio pažanga. ]vairiose kalbose ir 

įvairiais budais skamba tasai žodis,' 
bet jojo prasmė visur viena ir ta 

pati. '"Kelkite, lipkite augštyn, to- 

liai nuo gyvulio ir arčiaus prie 
tobulo"—štai prasmė to didžio žo- 

džio, kurį V. Kudirka pirmutinis 
ištari- j tuos kelis milionus lietu- 
viškai kalbančių žmonių. To žo- 
džio prasme yra visuotina. Jinai 
lygiai brandi yra lietuviui, kaip ir 
kiekvienam žmogui, kuris yra pa- 

žangos, tobulo draugu. Tasai žo- 
dis skamba visoje žmonijoje nuo 

tos valandėlės, kuomet žmogaus 
omenyje sužibo pirmutinė minties 

kibirkštėlė, ir nepasiliaus tol, kol 

gyvuos žmogus. Skverbimasis prie 
tobulo—tai išvystytas to ''Kelkite" 
turinys, o žmoguje niekuomet ne- 

užges tasai tobulo ilgesys. Tame 
didė Kudirkos ir jam panašių 
žmonių reikšmė. 

Šiądien, rasi, nebetaip aiškiai 
šviečia tasai idealas. Karės du- 
rnais jisai apniauktas, kraujais su- 

taikytas. Bet ateis laikas, tikėki- 

mės, neužilgo, kuomet tie dūmai ir 

kraujai liks tik baisiu atminimu 

žmonijoje. Tuomet vėl garsiai pra- 
bils varpas, dar garbingiau negu 
kad pirmiau. Tikėkimės, kad nie- 
kuomet jisai daugiau nenutils. Am- 
žinai skambės ir žadins žmones. 
Tr taipogi tikėkimės, kad mums, 
lietuviams, jisai bus girdimas lab- 

jau negu iki šiolei, kad jisai teiks 
mums vis naujos energijos dirbti 
tobului ir atlikti tą visuotino kultu- 
ros darbo dalj, kurios reikalauja iš 

musy lietuviu vieta žmonijoje 

Dr. I inais Kudirka. 

Lietuvos Tilto Atsiminimai. I 
(Iš T. M. D. leidinio.) 

Tik įla niekad taip nebuvo su 
tilo parubežiu, kaip šįmet. Sutrau- 
kė tokią daugybę parubežinių sar- 

gų, kad jau nesutelpa ant linijos 
ir dėlto tur bui bėga į Prūsų pusę. 
Štai nesenai pabėgo du. Vyres- 
nysis, patyręs kur jie prisilaiko, 
nujojo prikalbinėti, idant grįžtų. 
Kur tau grįš! Jau nei maskoliškai 
nenori kalbėti. Trečiąjį pabėgėlį 
taipjau draugai pagavo jau anoje 
pusėje ir u i kojų pervilko per upę., 
Butų prigėręs vargšas, jeigu ne- 

būtų pasiskubinę vilkt—bijojo, mat, 
kad nesugriebtų jų prusai ant sa- 
vo kranto. 

Į pagelbą gavo sargyba mokin- 
tus šunis. Šunes, aficicrai ir pras- 
ti abieščikai išvien gaudo kontra- 
bandą. Smagi bendrystė. 

Likkitc sveiki, rapukai**) ! Likk 
sveiks, šieneli! Ant sveikatos 
abieščikams***) ir jų arkliams! 
Da kitąsyk abieščiku buvo mažiau, 
o parubežiniai ūkininkai ne viską 
iš laukų suvalydavo, o dabar kas 
bus? O kas bus? vogs da dau- 
giaus ir drąsiau daužys kulbėmis 
tuos, kurie pasikėsins ginti savo 

turtą. Kad maskolius vagia—anot 
vienos žydelkos—tai ant to jis 
maskolius, bet ko ms da muša? 

Užgynė vyrams ir merginoms 
paupiais dainuoti pabaigus darbą 
—sako, negirdėt kontrabandos. 

Galėtum manyt, kad ištikro rupi 
ne perleidimas per rubežių kontra- 
bandos, kad jau nepereis nei plo- 
na adata. O čia ne. Juk jeigu 
rūpėtų neperleidimas tikros kon- 
trabandos. tai toks abieščiku vy- 
resnysis nebūtų galėjęs vidurdienyj 
pergabenti iš Prūsų pusės paima*) 
kelių metrų**) augščio. Kitas vy- 
resnysis nebūtų galėjęs taipgi vi- 
durdienyje persigabent siuvamąją 
mašiną su geležinėmis kojomis. 
Negalėtų pareit iš Prūsų gelumbė 
aficierams ir abieščikatns ir 1.1. 

i 
Girdėjau šnekant, buk parube-, 

žiniai aficierai turi tiesą, netik gau-Į 
dyti kontrabandą, bet ir gabent ią. 
Gali gabent netik patįs, bet ir jų 
pačios, vaikai ir giminės iki ket- 
virtai kartai iš tėvo pusės ir iki 
trečiai iš motinos pusės. Vienok, 
nežinantiems tos tiesos vis-gi pa- 
piktinimas. Kiekvienam gali ateit 
j galvą, kad ir tokia mintis: Jeigu 
tu. bičiuli, būdamas parubežio ar- 

k angelu, taip begėdiškai velki kon- 
trabandų. tai juk man ta nuodėmė 
labjau pritinka. Ko man neduodi 
vilkt? Tu paimi ant vieno sykio 
už kelias dešimtis rublių ir nieks 
nieko nesako. O tegul koks žmo- 

gelis paims kartūno už pusrublį, 
tai liepi j j pagaut, suduot j spran- 
dą daugiau ne kaip už dešimts 
rublių ir užmokėt korą. Kur-gi 
ta\o gėda? Tiesa, priežodis sako: 
jeigu maskolius turėtų gėdą. tai 
nebūtų maskolius. 

O čia matote, koks dalykas.; 
Padaugintai sargybai įsakyta, ypa-, 
tingai gaudyti lietuviškus laikraš- 
čius ir knygas. Abieščikai nežino, 
kas tai yra laikraščiai ir knygos,; 
tai jiems tiesiog liepta lovit burna-į 
gu (gaudyt popierą). Tiesa, pa-, 
menu, nei prie painios, nei prie i 
siuvamosios mašinos popieros ne- 

buvo. Jeigu turi gaudyt ypatingai 
tik popierą, tai žinoma, tikroji kon-j 
trabanda, kaipo prižiūrima ne ypa- j 
tingai, lieka užpakalyje. Štai kaip: 

Jau ką prie popieros, tai imasi 
smarkiai. Tik sutems, jau ir girdi: 
pykšt.. .pokšt... pykšt... pokšt.., 
pokšt.... Pykštpokšt gandą duo- 
da, kad popierą neša. Tuojau: 
lapatai, lapatai, lapatai, lapatai— 
lekia strimagalviais raiteliai su a f i- 
cieru pryšakyje ant pagelbos. Kaip 
užlėks ant manęs, tai toks dundė-| 
j imas, tokia perkūnija, kad žmo- 
gui negali pasakyt. Dabar jau 
apsipratau, nes laksto beveik kas- 
-nakt, bet išpradžių buvo baisu: 
tik pykšt—j.'< vi aš būdavo pradedu 
drebėt.... 

Tai naktyje. O dieną eina abiei- 
čikai su aficierti ir krato namus 

visų parube2inių ūkininkų. Kas 
jiems dykaduoniams galvoj, kad 
trukdo darbininkus žmones? At- 
einančią naktį ir ateinančią dieną 
vėl tas-pat. Ištikro, neduoda žmo- 
nėms nei dirbt, nei miegot. Met 

popieros nesugriebia nei gaudy- 

•) 16 8, 3 NNr. "Varpo*' 1896 m. 

Rapuk'—roputės, bulvės, karto- 
pellttl. 

•••) Parubežinial sargai. 
*) Paima — medis, augęs šiltuose 

*craStuos«. 
••) Metras—saikas arti 3, 3 pėdos., 

darni, nei kratydami. Tas dalykas 
į labai įpykino parubcžinius afieie- 
rus ir vienas iš jų, P.aron-Rylo- 
sujev, davė aficiero žodi, popierą 
išgaudysiąs. Per dienu dienas, jci- 
gu neišeidavo j Prusus parsinešt 
kontrabandos, vaikštinėja po mies- 
tą, susikišęs iš užpakalio rankas Į 
galus rankovių ir rodos nei kam k ). 
O tuotarpu tėmyja. Tegul tik lie- 
tuvis išmes popiergalj. ar papir. .-■» 

kotą. jau Ba»;on-Rylosujev ir len 
kiasi prie žemės. Nors jisai pats 
nelabai permanė, kokia ta popiera, 
kurią reikia gaudyti, bet-gi papiro- 
so koto neimdavo, j trumpą laiką 
taip išvalė visus miesto užk;:boriu< 
nuo įvairių—priduriu, labai n'i- 

tikimų—popiergalių, kad tokio va- 
rlinio nejvykdino nei vienas sani- 
tariškas komitetas koleros laike. 

Pamatė karta: išeina nuo dak- 
taro lietuvio žmogų- .su laiškeliu 
rankoje. Paskui tą išeina kitas 
taipgi su laiškeliu. Trečias taip- 
gi. Sužaibavo aficiero galvele 
mintis: pas tą daktarą turi hut la- 
bai daug popicros, jeigu jis net 
žinotiems dalina. Tuoj nubėgo 
pas savo vyresnyjį, majorą, žmo- 
gų labai maskoliškos sąžines, ir 
viską išpasakojo. Nuspręsta iš- 
kratyt daktaro namus. Ant ryto- 
jaus anksti apstatė • namus abiovi- 
kais, pats Baron-Rylosujev suėmė 
daktarą toli nuo namu, parvažiuo- 
janti nuo ligonio, ir prasidėjo kra- 
tymss. Daktarui rodėsi, kad pa- 
rubežiniai sargai j ieško kontra 
bandos, bet Baron-Rylosujev iš- 
sykio šoko prie knygų. Bektiisda- 
mas, užtiko seną neapdarytą lietu- 
višką laikraštj ir abejojo, ar imt. 
ar ne, ar priskiri prie popicros, ar 

kaip čia. Paėmė. Išvydęs gi la- 
pelį popicros, kur buvo ranka ra- 

šytos lenkiškos eilės, pastvėrė bc 

abejojimo. Nesuprato, kad rank- 
raščiai nepriguli prie kontrabandos 
ir nepasijuto atlikęs žandaro par- 
eigą. už ką gėda ir atsakymas. 

Kitame atsitikime Baron-Rylo- 
sujev beveik da geriau atsižymi- 
110. Miesu slampinėja pakampė- 
mis vienas išėjęs iš proto amatnin- 
k:is. Nieko nešneka ir bėga nu<> 
žmonių. Kartais išeina j laukus ir 

persodinėja akmenukus iš vieno.- 
vielos j kitą, arba rankioja žole- 
les. Vieną dieną apie pietus pa- 
matė sumišei į abieščikas ir davė 
gandą. Ugi žiuriu—Raron-Rvlo- 
sujev su keliais raiteliais lekia, ta- 

rytum akis išdegę. Sutnišėlį nei 
nebandžiusi bėgt, apsupo septyni 
abieščikai. Kad aficierui butu 
lengviau prieit ir iškratyti, vienas 
abieščikas sudavė porą kartu su 

karabino kulbe sumišėliui j galvą. 
Tas, apsvaigęs, parvirto. Tada 
Baron-Rylosujev prišoko prie gu- 
linčiojo kišenių ir iškaukė punde- 
li j.opiereliu.—\ ėskite!- pol:epė 
sėsdamas ant arklio. O ten jau 
buvo prisirinkę caug žmonių, pa- 
žiūrėti ką sugavo. Prisiartina prie 
karbono, o Kuonės ima grrsiai 
juoktis; sėdinti.- ant prieaugės afi- 
cieras taip-gi šypsosi. 

— Kam jus tą žmogų suėmėte'* 
Juk jis sumišusios galvos. 

— Su popiera—atrėmė trumpai 
Baron-Rylosujev žengdamas ant 

prieangio ir paduodamas pundelį. 
— Žiuri—vienos tik suter'tos 

popierėlės, j kurias vyniojo cukra- 
lius. 

? ? ? 
! ! 1 

Sumišėlį paleido, popieras iš:u* te- 

lauk, o abiešėikui, kuris padavė 
gandą, apdaužė žandus. 

Nuo tos dienos Baron-Rylosujc\ 
tapo pramintas: Ruiiničiiyj v.ico 
(popierinis atieierasi. 

(larbė užsipelnusiem>! 
* * 

Jau pusėtinas laiko galas, kaip 
aš tysau aut Šešupės. Jau daug 
v andens praleidau į l>alt jūres; daug 
žmonių ašarų ir prakaito nuplau- 
kė dra..ge su vandeniu; daug ko- 

jų, kurios mane mindžiojo, supu- 
vo kapuose.... 

Pagimdė mane Lietuvos mišk;:s; 
išvedė Į svietą lietuvių rankos; nuo 

Lietuvos žirgų kanopų pirmą kart 

sudundėjau 
O drūtas buvau tiltas!.... 
Da pamenu tą gadynę, kada p< 

nai važinėjo, o žydai vaikščiojo 
pėsčiomis. Perlėks Imdavo karie- 
ta su ketvertu užkinkyta- -a> nei 

nejaučiu!.... 
Sueis viso miesto žydai prie 

"neštines'' nuodėmes skandyt- -a 

nei linkt.... Pervažiuos st. ruusi;- 



jpraDaščius—aš nei krust da 
man smagiau, kad išlaikiau. Arba 
pavasaryje, pradėjus cit lytims: 
ponpalaikiai sustoję žiopso ir lau- 

kia, kada mane parmos lytis. 
O jus žiopliai—manydavau -aš 

ne tnks lepus, kaip jums rodosi! 
Mane ne guvernantės augino! 

Nueidavo sau lytįs, o aš kaip 
movėjau, taip ir stoviu. 

Teisybę pasakius, tai ir lytlaužos 
be reikalo styrėjo—tik man garbę 
mažiro. 

Tvirtas buvau. 
Lenkai sakydavo, kad aš mo.st. 

Sakykite, kaip sau norite, o aš ži- 
nau, kad aš tiltas ir drūtesnis ne 

kaip jus viost. 

Vieną kartą važiavo smarkai 
per mane du vežimai priešais vie- 
nas kitą ir porą žydukų, iš iš- 
gąsties norėjusių pasišalint, nu- 

smuko į upę. Nuo to laiko už- 

ginta buvo greit per mane važiuot 
ir abiejuose mano galuose pastatė 
stiebelius su lentomis ir lietuvišku 
parašu: Žingine. 

Nors man nesmagus buvo tas 

važiavimas žingine, neduodantis 
nei padundėt gražiai, bet, jeigu 
tas žmonėms ant naudos, tegul 
sau.... 

Stiprus buvau. 
Nereikėjo niekad nei taisyt ma- 

ne. Ir kasžin, kaip ilgai bučiau 

laikęs be taisymo, kad ne maskolių 
činovninkai. Tai da ypatingi su- 

tvėrimai—tegul juos lytis! Gir- 
tuokliai neišpasakyti: pila ir pila, 
o degtinė vis nubėga—tarytum štai 
nuo manęs vanduo belyjant. O 
kaip užkeiks, tai net per mano bal- 
kius drebulys pereina nors masko- 
liškos kalbos nesuprantu. Labjait- 
siai vienok linkę prie vagystės vie- 
šo skatiko— ią dalyką, galima sa- 

kyt, jvedė Į sakramentus. Juk ir 
ant manęs uždirbo ir tik man svei- 
katą atėmė. Kad jie iš muito nie- 
ko nelaimėtu, bjaurybės! 

Vaikštinėjo sykį po mane pa- 
viečio viršininkas, Kopiejkoliubov, 
ir paviečio inžinierius Nikčemnicki. 

— Žinele ką, Boleslav Stanis- 
lavovič—tarė staiga viršininkas— 
ar negalima butu pataisyt šitą til- 
tą? 

— Susimildami Teofilij Dulo- 
vič! Juk tiltks sveikas, drūtas— 
atsakė inžinierius da nesusiprasda- 
mas. 

— Na, už consilium daktarai pa- 
ima kad ir nuo sveiko, jeigu tik 

norėtų gydytis. 
— Aa! dabar suprantu.... (le- 

rai.... 
Ką juodu tarėsi toliau, negirdė- 

jau. 
Visi mano plyšiai šypsojosi, kad 

mane paketino taisyt. Mane tai- 
syt! 

Buvau jau užmiršęs apie tą at- 

sitikimą. 
Tiktai ar j dvi nedėlias ateina 

žydas, visai nepažįstamas. Ap- 
žiurėjo mare iš viršaus: čia su 

lazda pabandė, ten paspyrė su ko- 
ja. Paskui apžiurėjo iš apačios, 
nusiavė kojas, įbrido j upę, pa- 
gnaibė vandenyje polius ir apsisu- 
kęs išėjo ant kranto. Čia susto- 

jo, paskaitė ant pirštų ir greit 
"Stvėrėsi autis čebatais, bambėda- 
mas tuotarpu pusgarsiai: Gerai.... 
jie nori uždirbt, bet ir man iš- 
teks.... pasidalįsime.... kasmet 
uždirbsime betaisydami.... 

Žydas nuėjo sau. Man net kok- 
tu pasidarė. Ar-gi ištikto rengiasi 
mane taisyt? 

Pasirodė, kad ištikro. 
Viršininkas su inžinierių į umą 

laiką suspėjo apiprekiuot visa ką, 
gaut užtvirtinimą, o žydas apsi- 
ėmė pristatyt medegą ir atlikt dar- 
bą. Privežė medžių, pradėjo tašyt, 
pjaustyt ir vieną dieną mane už- 
darė. 

Bereikalo pri\ežė medžių, nes 

man iš jų nieko nepridėjo. Tiktai 
ką skiedrų pritašė, kad visi maty- 
tų. Mane taipgi vargino: čia pa- 
skliutavo, ten paobliavo, ten pasku- 
tinėjo—ir tiek. Tiesa poškino, ba- 
ladojo dikčiai—mat dirbo. Tik 
man nlio to darbo įsisuko liga. 
Ant rytojaus po pataisymo, pa- 
menu, buvo prekymetis. Žmone- 
lių, ir pilnais it- tuščiais, pervažiavo 
nemažai. Per visą dieną nieko, o 

vakare ėmė mane krėsti drugys. 
Kitą dieną važiuoja vežimas šieno 
—ar nenudiegs man kairiąją pašo- 
nę ? Pusę dienos buvau j tą šoną 
pakrypęs. Nuo to laiko jau man 
kasdien šis ar tas kenkė. Pasi- 
jutau, kad jau aš ne tas tiltas, 
ką kitąsyk. Ypač man buvo pik- 
to* j°£ i niekus pavirtau ne *š savo 

kaltės, ne iŠ senatvės, o tik per či- 
novniukų besąžinystę. Pasižiurę- 

jau syki j Šešupę—net pasibaisėjau J 
išvydęs savo paveikslą: taip nusi- 
minęs, taip nesmagus jo išveizdis. 

O ką gi darysi? Kad ir palie- 
gęs. tarnavau žmonėms toliau. 

Atėjo naujas viršininkas. Se- 
nąjj už vagystę viešu pinigu per- 
kėlė Į kitą vietą, kur pinigai da ne- 

'buvo išvogti. Šitas naujasis vadi- 
nosi Maksim Maksimovič Mcrzav- 
Icev. Turėjo jis gaidžio budą ir 

visada vaikščiojo su pentiniais prie 
įčebatų. Nieks neįtikėtu, jog aš iš 

[pirmos beveik dienos puoliau jam 
į akis. Tai tik turiu laimę prie 
viršininku I 

Atėjo Merzavcevui į galvą ma- 

ne sumaskoliuot. Už tokj darbą, 
kaip paskiau patyriau, visoki vir- 
šininkai taipgi gerai uždirba--—dą 
daugiau, ne kaip už tolydini taisy- 
mą. 

Maskoliįvimą pradėjo nuo už- 

gynimo lietuviškos kalbos ir rašto. 
— Viešoje vietoje—ištarė Mak- 

sim Maksimovič—turi bnt vartoja- 
ma maskoliška kalba. 

O ta vieša vieta buvo mat anos 

lentutės su parašu "Žingine." Už- 
tepė lietuvišką parašą ir padėjo 
maskolišką: "Sagom." 

Bet šitas pasikėsinimas su už- 
draudimu lietuviškos kalbos nepasi- 
sekė. Naujas parašas patiko tik 

vaitams, šaltyšiams ir piemenims: 
būdavo eina pro i Į lėčiau ir bando 
neva maskoliškai kalbėt. Vienok, 
arkliai išvydę maskolišką parašą 
pradėjo baidytis. J trumpą laiką 
sudaužė keletą vežimų, sužeidė ar- 

ba suvažinėjo keletą žmonių—na 
ir turėjo maskolišką parašą praša- 
lint. Nors lietuviško nesugrąžino, 
bet arkliai jau nesibaidė. Likau 
visai be parašo. 

Dabar, sakau, jau manęs neju- 
dįs. 

Kur tau? 
— Aš turiu jį sumaskoliuot—iš- 

tarė kitu žygiu Merzavcev, šnairai 
pažiūrėjęs į mano atlošas. 

Laukiau, ką su manim pada- 
rys. Akyva buvo žinot, prie ko 
stversis dabar smarkusis maskolin- 
tojas Lietuvos tilto, jau sykį nepa- 
sisekus. O jo tuotarpit užmanyta 
pritaikyt prie manęs baisiausią da- 
lyką—prievartą. Kad da nors ge- 
rumu, tai kad ir jaustum neteisin- 
gus siekius, tai rodosi vis-gi ne- 

butų taip sunku ir bjauru. C) čia 
prievarta! 

Užmanė, matote, išmest mano 

dalis, pritaisytas da lietuviu ran- 

komis ir jų vieton įstatyt naujas, 
prirengtas maskolišku budu po vir- 
šininko priežiūra. Išpradžių'buvo 
net nuspręsta statyt visai naują 
tiltą, tiktai pradėjus svietui rėkti, 
turėjo apsistot ant ''pertaisymo." 

Šaukiasi viršininkas inžinierių, tą 
Nikčetnnickį, ir sako, norįs tą ir 

tą, taip ir taip. Inžinierius, žiu- 
rint toks tiktai pelių perkūnas, o 

kaip gabus prie užgriebimo pinigų! 
Mato, kad čia užmanyta neteisybė, 
ne—sutinka prie to prisidėt ir da 
pats primena, ant vieškelių esą 
daug tiltelių, kuriuos galima butų 

japmaskoliuot. Žinrėk tu! tai neva 

[lenkas, katalikas, o maskoliams 
padeda maskoliuot Lietuvos tiltus! 
Da žmonės šneka, buk lenkai eina 
išvien su iietuvi?is 

Pertaisymą apiprekiavo ant 3000 

rublių. Darbą paėmė pažįstamas 
jau mums žydas, inžinieriaus di- 
džiausias bičiulis. 

Privežė baisybę medegos, mane 

vėl uždarė ir prasidėjo darbas 
Triukšmo buvo, kur kas daugiau, ne 

kaip pirmą kart taisant. Vyreli 
tu mano! Kaip ėmė draskyt mane 

tai sakau, bus man paskutinioji 
Da laimė, kad išgelbėjo mane in- 
žinieriaus ir žydo godumas. Mer- 
zavcev nei nesusiprato. 

Matote, kad mažiau reiktu pirk- 
ti naujos me.degos, tai įsakyta dar- 

bininkams, žinoma už geresnį už- 

mokestį, naktimis tašyt ir obliuot 
senas išmestas mano dalis. IŠ va- 

karo buvo jos senos, o iš ryto j r. u 

naujos ir tiko. 
Na, u7. tai pertaisymas parėjo tik 

į 500 rublių. 
Tokiu budu atgriebiau atgal daug 

lentų ir balkiu, nors nusilpnintu, 
bet vis-gi savo. ir drūtesnių už 
naujuosius priedus. Davė štai iš 
vienas pusės naujus polius—jau 
apie menkesnes dalis nei neminė- 
siu. Tai man poliai"! Kreivi, plo- 
ni ir da gi įstatyti į žemę viršūnė- 
mis, mat, kad per vandeni ne butų 
taip žymus jų plonumas. Ar tai 
jiems tiltą laikyt? Karveliai dar 
permenki! 

Taigi dabar aš jau toks ir til- 
tas. 

Važiuoja tuščiomis, o aš siubuo- 

ju, tarytum kliubai; eina pėsčias— 

aš siubuoju; šunelis zovada per- 
bėgs—aš taipgi siubuoju. Sa- 

kau, kad nebučiau atgriebęs nors 

keletu savo senųjų daliu, tai but 
buvę j>o manęs. 

Visi mato, kad aš niekai, o vir- 
šininkas nesirūpina. Jis tikisi, mat. 

jog aš jau sumaskolintas, gyrėsi 
vyriausybei ir jam to gana. 

Ką aš sakau, gana? Negana! 
Nesenai vėl išsitarė Maksim 

Maksimovič, kad jis versies mane j, 
pravoslaviją. Kaip atliks, tai sun- 

ku įspėt.. žinau tik, kad ver- 

čiant j pravoslaviją, turi pravosla- 
viškai apkrikštyt, t. y. panardint į 
vandenį. 

Tai mane dėlto silpnino, kad aš 
panerčiau į Šešupę? 

Išgrauš 1 
Kol bus tilte nors viena senoji 

mano dalelė, tai tokio krikšto ne 

bus—išlaikysiu. O visų dalių bi- 
čiuliai permainyt nesuspėsite.... 
Juk ir jus patįs ne amžini: nu- 

smuksite, bevažinėdami per savo 

darbo tiltus. 

Romanas Karuža. 

TAUTININKAI KAIPO SU- 
0RGAN17M0TA SRIOVf:. 

Skaitlingumas lietuviškojo gai- 
valo Amerikoj yra gan žymus. 
Spėjama, kad 10'«' visų lietuvių 
gyvena Amerikoj (kiti spėjimai 
nustato 25% ir daugiau. Red.); 
taigi, tasai reikštų, kad, imant visą 
lietuvių skaitlių 3 mil., turime čio- 
nai apie 300,000 lietuvių. Su to- 

kia skaitlinga medžiaga, be abejo, 
galima atlikti daug naudingo kul- 
tūrinio darbo. Kick-gi atlikta ir 
atliekama? Taip kaip nieko. Vi- 
sas tas skaitlingasis gaivalas—ta 
palaidai einanti minia, betvarkinga 
betikslė, nepermatanti toliaus ka 
ypatiški vienučių reikalai. 

Pasekmingo kultūrinio tautos 
darbo sąlyga—tai pastarosios geras 
susiorganizavimas. Susiorganiza- 
vimas-gi lietuviškojo gaivalo Ame- 
rikoj yra nerangus, kas padaro, 
tai. kad dabartinis tautiškasis susi- 
pratimas, platesnėj to žodžio pras- 
mėj, nežiūrint ilgo laiko, yra ne- 

augštas, jo dvasinis turinys labai 
menkas. Clali čionai kas užmesti 
kad musų parapijos, musų skait- 
lingos draugystės yra geriausiais 
liudytojais gero Amerikos lietuvių 
susiorganizavimo. Tačiaus, reikia 
turėti omenyje, kad parapijos sfe- 
ra—tai tikėjimas, ir kad tam tik- 
slui paaukauti yra vi<i kiti parapi- 
jomt gyvenimo reikalai. Musų-gi 
draugystės irgi rūpinasi specialiu 
dalyku, būtent, pašelpų suteikimu 
ir posmertinių mokėjimu. Taigi, 
ci parapijos nei draugystės nei kiek 

neprisideda prie tokio Amerikos 
lietuvų suorganizavimo, kuriame 
musų tauta galėtų atrasti lengviau- 
sj budą sunaudoti savo spėkas nau- 

dingam kulturos darbui. 
Parapijos ir draugystės—tai mū- 

sų minios geri norai ir bandymai 
•rganizavimosi srvtyje. Tačiaus 
tųjų dalykų gyvenime neužtenka. 
Gyvenimas nuolatos keičiasi, tobu- 
linasi, pasidaro painesniu ir sudėti- 
nesniu. Todėl tas tik užsilaiko pa- 
dangoje, kas savo prisirengimu pa- 
sistengia eit drauge su gyvenimu. 
Musų gi minia yra tamsi ir neran- 

di; stokuoja jai aiškios sąmonės, 
>avo galimybių supratimo, užsiti- 
<ėjimo savimi,—tų visų ypatybių, 
aip neatbūtinai reikalingų musų 

'aikų gyvenime. Aišku, kad to- 
•ciam padėjime kultūriškas darbas 
turi but nežymus ir nevaisingas. 

Galima skirtis pažvalgose, galima 
natyt siauruose partyviškuose idea- 
liose vaistą visoms pasaulio nelai- 
lėms,—bet sunku yra ginčytis kas- 
ink tautos tikslingumo ir tautiš- 

kojo gyvenimo naudingumo. Tau- 
oje vienutė atranda atramą, pilną 
•avo dvasinio turinio išreiškimą, 
;auna paskatinimą prie darbštumo 

kas tobulina vienutę ir gamina 
kultūros vaisius. Jei taip yra, 
> kaslink to negali but ginčų, tai 
šeina, kad naudingiausiu elemen- 
tu tautos gyvenime buna tasai, ku- 
ris daugiausiai rūpinasi tautos ge- 
rove, taigi—tautininkai. 

Ir ištikrųjų, tautininkai—tai tau- 

tos turinys, tautiškojo gyvenimo 
pamatas, brandui »lis, apie kurį spie- 
čiasi visas tautos būvis. Amerikos 
lietuvių gyvenime kiek buvo nu- 

veikta kulturijkai-tautiškoje srytyj 
—tai tautininku nuopelnai. Musų 
tautininkai—tai organizatoriai, ve- 

dėjai musų draugysčių ir kitų įstai- 
gai ; tai tos visos ypatos, kurios sa- 
vo triusu, savo darbais, savo auko- 
mis rūpinasi musų viešvj tautiik^ 

reikalu gerove. Tiesa, jųjų triū- 
sas dažnai buvd nevaisingu, ta- 
čiaus tai jau ne jųjų, l>et neto- 
bulatis visos tautininku sriovės su- 

siitrganizavimo kaltė. 
I'eveik vi>i .Amerikos lietuviai 

yra surišti j draugystes. Taip va- 

dinamose "tautiškose" draugystėse 
spiečiasi tautininkų gaivalas. Iš 
300.000 Amerikos lietuvių tremia 
dalis, be abejo, priklauso prie "tau- 
tiškų" draugysčių. Taigi tautiš- 
kojo gaivalo skaitlingumas yra la- 
bai žymus ir turėtų galingai apsi- 
reikšti, jei nestok uotų geros orga- 
nizacijos. 1(X),000 žmonių su aiš- 
kia tautiškaja sąmone, aiškiais idea- 
lus ir tikslais—tai jiega, galinti per- 
keisti visą musų tautiškąjį gyveni- 
mą is nerangaus ir betikslio į to- 

bulą ir vaisingą. 
Suorganizuotos tautiškosios srio- 

vės Įtaka apsireikštų dviejais bu- 
dais. Iš dvasinio atžvilgio, patsai 
tautiškųjų tikslų ir idealų paaiškė- 
jimas nurodytų musų miniai ką 
veikti, ko vengti, kad atsiekus dau- 
giausia tautiško labo; pamokintų 
vienutes solidariškumo naudingų 
visuomenei užmanymu ir darbų rė- 

mime; įkvėptų kaip vienutėms, taip 
i r miniai prakilnų tėvynninišką upą, 
kas prisidėtų prie tautiškosios są- 
monės išsivystymo ir prie atsa- 

'vančii dirvos prirengitno kulturos 
'larbu'. 

Iš medžiagiško atžvilgio, 100,000 
ietuvių tautininkų, suorganizuotų 

i vieną ryši mažais individualiais 
uiolatiniais mokesčiais, galėtų 
'steigti ir užlaikyti Tautišką Fon- 
!ą, kursai galėtų aprūpinti visus 
ivarbius tautiškus reikalus. Mo- 
kestis lc mCnesiui nuo 100.000 ypa- 
ų sudarytų metinę Įplauką \ Tau- 
išką Fondą $12.000. Tai y. a pi- 

nigas. kūrino galima but aprūpint 

visas spragas tnusų tautiškame gy- 
venime, pinigas, kuriuo galima but 
pastūmėti priekin mušu kulturos 
plėtt >j imasi. 

Tautininku sriovės suorganizavi- 
mo naudingumas iš kiekvieno at- 

žvilgio yra taip aiškus, kad apie 
tai negali but dviejų nuomonių. 
Klausimas tik tame, kokiu budu at- 
siekti tąjį suorganizavimą. Čionai 
siūloma sumanymas. Turime daug 

j "tautiškųjų" draugysčių. Ar ne- 

galima but tas visas draugystes 
surišti vienu ryšiu? Dalyką ga- 
lima but taip sutvarkyti. Kiekvie- 
na tautiška draugystė, užlaikydama 
pilną autonomiją kaslink savų da- 
lykų, vieną kartą į metus galėtų 
siųsti savo atstovą į paskirtą vie- 
tą, ir visų atstovų seimas rinktų 
visiems metams Centralę Valdybą, 
kurios priedermės butų: ginti bend- 
rus visų draugysčių reikalus, pla- 
tinti solidari >kumą tarpe jų, pri- 
žiūrėti Central] Iždą, remti Cent- 
raliu Iždu, pagal seimo nutarimus, 
naudingus tautiškus reikalus ir t.t. 

Draugystės, tokiu budu ir toliaus 

butų taip neprigulmingos, kaip ir 

dabar; vienintele gi priederme, ri- 
šančia bendrai visas draugystes, bu- 

tų mokestis, sakysim, lc mėnesiui 
nu<> nario; ta mokesti draugystės 
valdyba turėtu uždėti ant savo na- 

rių ir siųsti j Centralį Iždą. Ar- 

atsirastų draugystėse narių, prie- 
šingų tokiam mažam mokesčiui, 
jei tikslas butų aiškus? Rodos, 
ne. 

Čionai atsidaro gera proga su- 

sitvėrusiai laike Brooklyno Visuo- 

tinojo Seimo Lietuvių Tautiška- 

jai Partijai pasidarbuoti. Tuk ji- 
nai. rodos, ir privalo vykdinti tau- 

tininkų sriovės organizavimo dar- 

bą. Taigi, j darbą! 

Pašnekėsiu Kampelis. 
537- Kur pasaulyje žmonės 

pameta daugiausia pinigu? Ame- 

rikoje yra viena vieta, kurioje pi- 
nigai, galima sakyti, neturi jokio> 
/ertės. Taip galima spręsti iš 

lo, kad tenai jie la>ai mažai yra 

dabojami. Kartais pametama su- 

mos. sudarančios didelį turtą, ir 

savininkas ilgą laiką nei nešino, 
kad taip atsitiko. Tokia vieta, 
kaip kiekvienas jau numano, turi 
buti ten, kur didžiausi Amerikos 
turtuoliai susieina ir kur pinigai 
tartum vanduo plaukia per rankas. 

Ta vieta yra garsioji Ne\v Yorko 
\Vall Street, visu Amerikos finan- 
sistu centras. 

Sakoma, kad vien ant \Vall 
Street pametama daugiau brange- 
nybių negu visoje likusioje Ne\v 

I Yorko dalyje, Esą, jeigu sudėti 
visas brangenybes, kurios ant \Vall 
Street pametama ir pavagiama per 
metus, tai susidarytu skaitlinės, pa- 
našios savo didumu Į valstijos sko- 

Nepraeina nei vienos dienos, kad 

nebūtų, paskelbta apie čekių, bond- 
sų ir kitokių brangių i>opierų pa- 
metimą. Kartais jų vertė siekia 
šimtus tūkstančių doliarių. Paste- 
bėtina tai. kad dauguma pames- 

tųjų popierų sugrįžta pas jos savi 
ninkus j 24 valandas. 

Kaip neprižiūrimi tenai pinigai, 
galima matyti iš kelių sekančių 
faktu. 

las. 

Nelabai senai tūlas žinomas fi- 
nansistas pa<aukė per telefoną 
savo inanadžierių ir pranešė jam. 
kad banka, su $1,500,000 vertės 

Ibrangių popierų ir pinigų, buvo pa- 
likta atda'a. Savininkas, matomai, 
nelabai kvaršinosi pavojum jojo 
pinigams, neš manadžierius, padė- 
jęs visa ką į kit>? banką, turėjo 
laukti "boso" net iki kitam rytui. 

Šių metų pradžioje vyras, tar- 

naujantis vienoje didžiausiųjų \Yall 

Street voltų (vaults), rado popicr- 
galj. panašų i bondso sklypelį. 
Pradėjęs knistis gurbe, jisai rado 

ir visas kitas bondso dalis. Pasi- 
rodė. kad tai buta 500 šėrių pa- 
liudijimas, vertas $50,000. Kuo- 

įiet navininkui blivo pranešta > 

kančią dieną, jisai ramiai atėjo 
bankan, paėmė savo suplėšytą cer- 

tifikatą ir, padėkavojęs radėjui, 
įteikė jam $5 radybų. Tame pačia- 
me banke buvo keno tai užmiršta 
pundas popierinių pinigų $5,000 
vertės. Savininkas neatsiliepė per 
du mėnesiu. 

Ir tai nėra pavieniai atsitikimai. 
Sakoma, kad kiekvienas žmogus, 
^padirbęs tenai ilgiau, yra ra- 

(les ką nors brangaus gatvėje, 
(latvių valytojai nuolat įteikia po- 
licijai pundus spalvuotų popierų. 
kurios, sulyg radėjų manymo, ga- 
linčios buti oficialiais dokumen- 
tais. Dažnai pasirodė, kad tai yra 
bondsai ir kitokios brangios popie- 
ros pastebėtinos vertės. \Iana- 
džieriai pripažįsta, kad ant Wall 
Street |>inicr;»i yra tiesiog metami 
lauk. 

I'opieras. kurios pameMa ar pa- 
vogta, yra sunku parduoti arba 
k;m nors kitam perrašyti, 
nes visos tos popieros yra nume- 
ruotos ir užregistruotos, liet jei 
savininkas laiku neapsižiuri ir ne- 

apskelbia apie pamestas ar pavog- 
tas popieras, tai jos lengvai gali 
buti parduotos kokioje nors kito- 
je vietoje. Keletas metų atgal tū- 
las finansistas pametė pundą bran- 
giu popierų ir nepastebėjo to per 
kelis mėnesius. Tuom laiku visos 
tos popieros buvo vakarinėj Eu- 
ropos dalyje išparduotos, ir par- 
davėjas su gautais $24,000 laimin- 
gai dingo. 

Kuomet ant \YaIl Street "rugia- 1 
v 1 pjutė," kuomet biznis salyje gerai 

eina, tai aplinkinės gatvės tartum 

į 
nusėtas smulkiais sidabriniais pi- 
nigais, kuriuos finansistai besisku- 
bindami pameta ant gatvės. Apie- 
linkėje beveik nuolat tokiuose lai- 
kuose yra krūvos vaikų, laukiaučių, 
kad kas pamestų tų smulkių pini- 
gy- 

nan 
538. Kokiu dienos laiku žmo- 

nes daugiausia miršta? Iš senų 
laikų manyta, ir manoma, kad žmo- 
nės daugiausia miršta paryčiu, tarp 
vidurnakčio ir saulėtekio. Toksai 
manymas dar buvo remiamas ir 
tuom, kad nuo amžių žmogus ilsisi 
tuoni laiku ir todėl žmogaus kuno 
veiklumas (ame tarpe nupuolus iki 
žemiausio laipsnio ir tuomet mir- 
čiai yra lengviausia užgesinti pasi- 
likusias žmoguje gyvybės kibirk- 
štėles. 

Dabar gi pasirodę, kad toksai 
manymas buvo neteisingas. Ne- 
senai pagarsinta Londone gyv^nan- 

|čip gydytojo, Dr. Billing'o, tyri- 
nėjimai. Dr. Billing užrekordavo 

'visus mirties atsitikimus, buvusius 
viename dideliame ligonbutyje per 

j 14 metų. Užrekorduota išviso 
10,000 mirties atsitikimų. Me- 

džiaga tat turtinga ir atsidėtina. 
Iš tos medžiagos pasirodė, kad di- 
džiausis skaitlius milučių atsitiko 
tuojaus po pietų, t. y. tuom laiku, 
kuomet žmogaus gyvumas stovi 

į ant augščiausio laipsnio. 

Ilg.l laiką darydamas savo ty- 
rinėjimus, Dr. Billing priėjo prie 
sekančių išvadų: laikotarpyje nuo 

11 vai. nakties iki 7 vai. ryto mir- 
čių skaitlius yra tik truputį aug- 
štesnis u/, vidutinę linij'v Nuo 
7 vai. ryto net iki 11 vai. dienos 
įnirčių skaitlius vis puola žemyn. 
Paskui tuoj aus po pietų skaitlinė 
staiga iškila iki augščiausiam laip- 
sniui visoje paroje. Toliaus, vėl 
puola žemyn iki 11 vai. nakties, 
nuo kurio laiko vėl kjla augštyn. 
Skaitlinėmis tasai kilimas ir puo- 
limas galima sekančiai išreikšti: 
11 vai. iki 3 vai. nakties—17.06%, 
3 vai. nakties iki 7 vai. ryto— 
17.03% ; 7 vai. ryto iki 11 vai. die- 
nos—15.15%; 11 vai. iki 3 vai. 

dienos—17.54',* ; į vai. dienos iki 
7 vai. vak.—16.83%, ir 7 vai. vak. 
iki 11 vai. nakties—16.39%. 

Taigi, ligoniams pavojingiausiu 
laiku yra valandos tuoj aus po pie- 
tų. Jeigu ligonis pergyvena va- 

landas tarp vidurnakčio ir anksty- 
vo ryto, tai galima šiek-tiek tikė- 
tis, kad. ligonis dagyvens iki pietų. 
Jeigu gi popietis yra laimingai pra- 
leistas, tai yra viltis, kad ligonis 
sulauks vidurnakčio. 

ūmu 
539. Kas sutverė dabartinę Vo- 

kietiją? Vokietija, kurios gal v 

bė pilnai pasirodė, tiktai iškilus 
dabartinei karei, rodo vieną ste- 

buklingiausiu pavyzdžių, ką gali 
atnešti vienybė ir bendras veikimas, 
kurio pastaruoju laiku taip nepa- 
sekmingai norėjo Amerikos lietu- 
viai atsiekti. 

Dar šiądien gyvi žmonės, kurie 
Vokietiją matė silpna, j daugybę 
atskirų valstijų isskaldintą valsti- 
ja Suvirs šimtas metų atgal Na- 
poleonas lengvai perėjo per Vokie- 

tiją. Vokiečiai, kaip sako vienas 
amerikonas istorikas, niekuomet 
neužmirš tos gėdos ir to nužemi- 
nimo, kuris juos sutiko po Napo- 
leono valdžia. Napoleono gadynė, 
suteikusi taip didelį pažeminimą 
vokiečiar.s, drauge su tuom buvo 
ir dirvos primosimu dabartinei Vo- 
kietijai. Vokiečiai pradėjo susi- 
pras. kad tiktai vienybėje jie ga- 
li iškovoti sau vietą pasaulyje. Iš 

visų pusių vokiečiams gręsė pavo- 
jus: iš rytų stovėjo milžiniška Ru- 
sija. Vakaruose vokiečiai susidūrė 
su franeuzais. Jūrėse vėl matėsi 
Anglijos pavojus. 

Reikėjo tiktai "didžio vyro," ku- 
risai sunaudotų dirvą suvienytai 
Vokietijai sutverti. Tokiu vyru 
buvo Bismarckas, viena didžiausių 
figūrų visoje naujosios gadynės 
istorijoje. Jisai uždėjo tuos pama- 
tus. ant kurių išaugo ir išsiplėtojo 
Vokietija. Jo reikšmė Vokietijai 
yra taip didelė. kad kuo- 
met šiądien kalbama apie 
Vokietiją, retai aplenkiama ir 
Bismarck'o vardas. Vokietija ir 
Bismarckas šios dienos žmogaus 
omenyje yra surišti kūdikio ir tė- 
vo ryšiais. Iki šiai dienai Vokieti- 
joje viešpatauja ta dvasia, kurią 
suteikė jajai Bismarckas, 

Rodosi paradoksu išsitarimas, kad 
Bismarckas surengė šią karę. Ar- 
čiaus gi prisižiūrint, dalykas mai- 
nosi. Bismarcko uždėtame pamate 

___ — ė 

gulėjo vokiečių suvienijimas if 
agresija, skverbimasis išsiplėtoti ir 
išplatinti savo įtekmę po visą pa- 
saulį. Pats Bismarekas nekartą iš- 
reiškė tą tikslą, prie kurio atsieki- 
mo jisai pastūmė Vokietiją. Tai 
buvo nei daugiau nei mažiau kaip 
ambicija paversti Vokietiją pasau- 
line valstija, sutverti naujos gady- 
nės Rymą. Bismarekas buvo pan- 
germanizmo tėvu, kaip kitas vo- 

kietis, istorikas Treitschke. jojo iš- 
auklėtoji! ir išplatintoji!. Vokieti- 
ja, po pangermanizmo idėjos Įtek- 
me, likosi suvienyta. Iš mažų ga- 
balėlių padaryta vienas sti|.rus kū- 
nas. Kuomet augau.i po Prūsijos 
globa, Vokietija pasiekė savo et- 
nografišką rubežių, jiuai turėjo 
peržengti pastarą j j. Į Vokietiją 
inėjo Lietuvos, Lenkijos dalįs, 
franeuzų Elzasas ir Lotaringija ir 
kitos tautos. Vokietijos augimas 
turėjo tuomet susidurti su kitų 
valstijų reikalais. 

Vokietija, stengdamasi užimti 
Naujo Rymo vietą, buvo panaši j 
iįjj ir savo dvasia. Karės dvasia 
turėjo geriausią savo prieglaudą 
Vokietijoje, šaltinis militarizmo, 
taij) slėgusio Europą keliais pa- 
skutiniais dešimtmečiais, srioveno 
iš Vokietijos. 

Franeuzų sumušimas 1870 m. 

buvo dideliu žingsniu Vokietijos 
agresyviškumo pusėn. Pasisekimas 
suvienijo visą Vokietiją, ir Bis- 
tnareko tikslas buvo sutverti tokj 
kuną. kurisai ir ateityje žinotų 

j vien tik pasisekimus, galėtu vis to- 

lyn platinti savo galę. 
□Bū 

( 540- Kuomet pradėta vartoti 
| numeriai ant namų? Susitikda- 
mi su tūlais dalykais kasdien, męs 
taip apsiprantame su jais, kad retai 
gimsta pas mus klausimas dėlei jų. 
Jie rodosi mums kasdieniniais, bū- 
tinai reikalingais, ii* viskas. Vienu 
tokių dalykų yra namų numeriai. 

j Tiktai įsivaizdinkime sau. kas bu- 

tų dideliame mieste, jei nebūtų 
vartojami namų numeriai. Sunku 
butų žmogui žmogų rasti, gyvenant 
šiek-tiek toliaus. Biznis 
negalėtų buti taip išsiplėtojęs, kaip 
kad jisai šiądien yra. Apie k rasą 
nėra ko nei kalbėti. Jeigu nebūtų 
namų numerių, didesniuose mies- 
tuose jinai visai negalėtų veikti. 

I [domu. kad nulyginamai dar ne- 

senai yra pasirodę namų numeriai. 
Penkioliktame amžiuje galima bu- 
vo pereiti visą Europą, neužtinkant 

miestų su numeriuotais namais. 

Pirmi numeriuoti narnai atsirado 

Anglijoje. Pastebėtina, kad išpra- 
džių nutneriuota ne abelnai pagal 
gatves, kaip kad dabar yra. bet 
namai buvo iš eilės numeriuojami 
visame mieste. Tokiuose niiestuo- 
se negalima buvo užtikti dviejų 
namų su vienu ir tuom pačiu nu- 

meriu. Tiktai vėliaus pradėta nu- 

meriucti pagal gatves, kaip kad 

dauar yra. Namų numeracijos sis- 

tema i'.gainiu buvo tobulinama, ir 

šiądien jinai stovi ant tokio laip- 
snio, ypač kai-kuriuose Suv. Vai- 

Didžiausia Kare 
Kur? Lietuvoje! Mūsų Tėvynėje 

Jei norite dasižinoti, kas dabar Lietuvoje de- 
das', kaip ir kur Europoje karė siaučia, tai 
užsirašykite 

Kasdien Einančią 
"Amerikos Lietuvą" 

Laikraštis "AMERIKOS LIETUVA" išei- 
na kasdien 4 valandą po pietų ir paduoda visas 
naujausias žinias ir telegramus tos pačios die- 
nos iš karės lauko. Tiktai šiame laikraštyje 
rasite naujausias ir tikriausias karės žinias. 

Todėl užsirašykite "Amerikos Lietuvą" tuo- 
jau ir gausite ią k sdien pačiu į savo namus. 

Kaina vienam mėnesiui $ .50. 
Dviem mėnesiam 1.00. 
Pusei metę 2.75. 
Visam metui 5.00. 

Užsirašydami, siuskite ir prenume atos mo- 
kesti drauge, Mcmey Orderiu arba pinigais 
registruotame laiške adresu: 

"Amerikos Lietuva" 
3252 So. Halsted St Chicago. IIL 



jrtijų miestuose, kad žmogus, pirmą 
ka7!a atvykęs, gali be jokios truk- 
dtsio greitai *utir?>ti reikalingoj 
sau namą. 

KLAUSIMAI. 
541. Kaip sutaisyta yra po- 

vandeninė mina? 
542. Kuomet atsirado base-ball 

losimas? 
543. Kuomet atsirado anatomi- 

ja? 
544. Ar alkanam, ar sočiam ka- 

reiviui gręsia didesnis pavojus 
mūšyje? 
(At-akymai bus kitam numeryj) 

~KI bIrIk ŠTĮ sT 

Vokiečiu generolas llindenburg 
sulupo kaili Rcnnenkatnpfui Pru 
su Lietuvoj. Kaizeris už tai 

pasiuntė ji Lenkijon, kur jis su- 

sitiko ne su vokiškos pravardės 
generolu, bet su tikru ruskių ge- 
nerolų vardu Ruzskij. Dabar 
rusai juokias: gavo vokietys tik- ■ 

r<> "Ruzskio" pamėginti ir negar- 
du pasidarė... 

* * 

Lietuviški socialistai vartoja 
vokišką taktiką: jie tikisi pir- 
miausiai subombarduoti tautiečių 
"fortus": Dr. Šliupą, Sirvydą, 
Balutj, Račkauską ir kitus, o ta- 

da mano turėsią atvirą kelią 
"j Paryžių"—j žmonių kišenius... Į 

(ialų-galc paaiškėjo, kodėl vo- i 
kiečiai atsižymėjo tokiomis sker- 

dynėmis nelaimingoj Belgijoj.' 
Vokiečių socialistų laikraštis 
"Vonvacrts" pagarsino statisti- 
ka : vokiečiu armijoj ''ra apie 
500,000 socialistu, o pagal unijas 
pirmą vietą užima bučeriai. Bu- 
čerių, sako tas laikraštis, yra be- 
veik pusė viršminėto skaitliaus. 

* + Į 
Tautystė šiądien labai didelėj I 

madoj pas visus, ne tik pas tau- 

tininkus. Žiūrėkit, net "Naujie- 
i'os," "Keleivis" ir "Laisvė" pra- 
dėjo tautystės verkti. 

"Draugas" sako, kad tautinin- 
kai iki šiolei nematė lietuviu ka- 
taliku, ir visus vadino klerikalais 
tamsunais. Tik dabar jie jau ir 
katalikus mato... 

Kad aš taip gyvas, reikės 
"Draugui" eiti spaviedin dar prieš 
Kalėdas, jeigu jis ištikro yra ge- 
ras katalikas,—jis žino, kad pa- 
melavo... 

* * 

Kaip r<xlo<, tai socialistai bent 
Račkauską iš Autonomijos Fondo 
išbaidė.... 

Jurgis Spurgis.; 

VIETINES ŽINIOS. 
KUDIRKOS MIRIMO PAMI- 

NĖJIMO VAKARAS. 
Chicagoje, lapkričio 16 d. su- 

kanka lygiai 15 metų, kaip pasi- 
mirė vienas pirmiausiųjų Lietu- 
vos žadintoju, kiekvienam lietuviui 
žinomas mūsų rašytojas ir veikė- 
jas, Dr. Vincas Kudirka. Šioms, 
nors mažoms, bet mums brangioms 
sukaktuvėms paminėti Tėvynės My- 
lėtojų Draugijos 22-ra kuopa Chi- 
cagoje nutarė sukaktuvių dienoje, 
tai yra lapkričio 16 d. panedėlyje, 
parengti vakarėli su tam tikru pro- 
gramų. Vakarėlis atsibus Mark 
White Square svetainėje, kertė 
29-tos ir Halsted gatvių. Įžanga j 
visiems uždyką. Programas prasi-' 
dės lygiai 8 va'", idai vakaro pasi- 
baigus. 

Šiuom visi Chicagos lietuviai, o 

ypatingai Chicagos ir apielinkės 
TMD. ir SLA. kuopų nariai, yra 
nuožetniai užkviečiami atsilankyti į 
minėtą j j vakarą. Programas su- 

sidės iš referato, prakalbų, deklia- 
macijų ir muzikos numerių, ap- 
vaikščiojimui pritaikintų. 

Su pagarba, 
Rengimo Komisija. 

Zeisler koncertas. Praeito pa- 
nedėlio vakare bridgeportieeiai 
turėjo progą išgirsti skambinimą 
pianu vienos žinomiausiojij pa- 
saulyje pianisčių—ponios Fannie 
Bloomfield Zeisler. Mark White 
Square svetainėje, 29-tos ir Hal- 
fted gatvės, ponia Zeislcr pasi- 
rodė muzikos vakarėlyje, kurio 
visą programą jinai pati užpil- 
dė. Programas susidėjo iš dvie- 
jų numerių Beethoveno—Menuet 
G Major ir Sonata "Appassiona- 
ta" Op. 57; iš Chopino ketu- 
rių numerių: Mazurkos Op. 7, 
Etudo Op. 10, Valso Op. 64 ir 
Ballados Op. 52. Prie šių dvie- 
jų kompozitorių buvo prikergta 
Jar Schloezerio "Etude de Con- 
cert" ir arabeskai temai Strausso 
yalso "Puikus Mėlynas Duno-| 

jus." Slinku yra pasakyti kas 
nors pergero apie tą koncertą. 

\'si!:inkiusieji turėjo progą iš- 
girsti tikros, t) ros muzikos, to- 

kio, kokia jinai ištikrųjų yra ir 
kokią suteikia tik didieji pasau- 
lio artistai. Toks yra trumpas 
apsibrėžimas t<> Įspūdžio, kur/ 
galima buvo i-nešti iš šio vaka- 
ro. Gaila tų muzikos mylėtojų 
bridgeportiečių, kurie neatsilan- 
kė i šį koncertą. 

Mark \Vhitc Sfjuare valdyba 
žada turėti ilgą eil<; koncertų sa- 

vo svetainėje. Si nedėldicui, lap- 
kričio 15 d., 3 vai. popietų ten 

koncertą duos Dorothea \orth, 
sopranas, ir Clara Louise Thurs- 
ton, arpistė. Kitą gi nedėldienj, 
lapkričio 22 d., koncertuos kvar- 
tetas: Uazel Eden Mudge—so- 
pranas, Rosc I'allon—kontral- 
tas, YYorthc Faulkner—tenoris, 
ir Heathe Kregory—bosas. Dar 
sekanti nedėldienj, lapkričio 29 
dieną, duos koncertą Columbia 
Mokyklos Orkestrą, Ludvvig 
Becker'io vedama. Šiuos visus 
koncertus parūpino Civic Music 
Association. 

Toliaus manoma turėti dau- 
giau koncertų. 

"Mindaugis" scenoje. Praeitį 
nedėldienį C. S. P. S. svetainė- 
je, 1126 W. i8th st., "Dramos 
Draugija" statė scenoje penkių 
r.ktų tragediją "Mindaugį" Ši- 
sai veikalas daug kartų jau vai- 
dintas Chicagoje ir chicagiečiams 
gerai pažįstamas. Tačiaus iš vi- 
sų kartų praeito nedėldienio vai- 
dinimas galima skaityti geriau- 
siai pavykusiu. Geriausiai roles 
atliko: B. Vaitiekūnas—Mindau- 
gį, J. Briedis—'Endrichą, popie- 
žiaus pasiuntinį, J. Sankunas— 
Trainaitį ir A. Visbaras—Vaiš- 
vilki. Moterių vaidinimas buvo 
geras, bet pažymėtina viena yda 
—tylus kalbėjimas. Daumantas 
(J. Pru.šinskas) buvo ne savo 

rolėje; Daumanto rolei reikėjo 
jauniau išrodančio vaidintojo. 
Kostiumai buvo pritaikinti pažy- 
mėtinai gerai. Abelnas įspūdis 
iš vaidinimo pasiliko labai geras. 
Bloga buvo labai ilgos perlauko.s 
ir scenerijų stoka, taciaus tai jau 
svetainės, o ne vaidintojų kaltė. 
P-lė Žilvičiutė už vaidinimą ga- 
vo net du dideliu gėlių bukietu. 
Ponia Damijonaitienė taipogi ga- 
vo gražų bukietą. Pabaigoje 
publika iššaukė scenon B. Vai- 
tiekumi ir pavaišino jį gausiau- 
siu delnų plojimu. Pastebėtina 
dar geras rolių mokėjimas, kas 
nevisuomet atsitaiko. Žmonių 
buvo daug. Publika, kaip pa- 
prastai "Dramos Draugijos" va- 

lcaruo.-e, buvo rinktina ir užsi- 
'aikė labai gerai. "Dramos Drau- 
gija" užsitarnavo gilios padėkos, 
y; 'k' už veikalo vaidinimą šiuom 
įaiku. Publikoje dabartinio Lie- 
tuvo stovio ir šio vaidinimo kom- 
binacija padarė i tikrųjų gilų 
įspudj. R. 

Šv. Martino Draugijoje. Pra- 
eitį subatą šv. Jurgio parap. sve- 

tainėje šv. Martino draugija tu- 

rėjo vakarėlj, kuriame dalinta 
ženkleliai tiems nariams, kurie 
išbuvo dr-joje 10 metų be pašel- 
pos ėmimo. Sekantieji naiiai 
gavo ženklus: S. P. Tananevi- 
čius, P. Norkus, S. Girdžius ir 
B. Kilevičia. 

Vakarėlis buvo pagrožintas 
įvairiu programėlių. Pirmiausiai 
p. Stankūnas nutraukė visų va- 
karėlio dalyvų fotografiją. To- 
liatts sekė programas. Vakaro 
vedėjas, M. Kadzievskis, atidarė 
vakarėlį prakalba apie Švento 
Martino draugijos gyvavimą. 
Kvartetas iš J. Ramanausko, Ig. 
Saunoro, V. Dambrausko ir T. 
Janušausko padainavo keletą dai- 
nelių. Nik. Overlingas, dr-jos 
pirm., kalbėjo apie dr-ją ir suti- 
kimą joje. P-lės Tananevičiutės 
gražiai paskambino keturiomis 
rankomis ant piano; paskui kiek- 
viena atskirai skambino. Nese- 
nai iš Lietuvos sugrįžęs p. Baku- 
tis papasakojo apie savo patyri- 
mus Tilžėje, piasidėjus dabarti- 
nei karei. Paskui dar kalbėjo 
S. P. Tananevičius ir K. Pocius. 

J. 

Stockjardai. Praeitos savaitės 
pradžioje stockjardai buvo dėlei 
"snukio ir kojų" ligos uždaryti 
ir tą pačią dieną vėl atidaryti. 
Buvo pranešta, kad stockjardai 
pasiliksią atdari. Bet vėliaus jie 
vėl uždaryti ir stovi iki dabar. 
Tačiaus šios savaitės pabaigoje 
žada vėl atsidaryti. 

Nubaudė. Praeitą pmedėlį, lap- 
kričio 9 d., teisme "Municipal 

Court of Doniestic Rclations'' buVO 
byla F. Liubino ir p-lčs J. Sibert. 
P. Liubinas buvo rastas kaltu ir 

pripažintas Sibertaitčs kūdikio f? 
vu. Apkaltintasai yra graborium 
Rosclandc. Jis žada paduoti ape- 
liaciją. 

Cicero lietuviai stojo darban. 

Lapkričio 10 d. buvo Cicero lie- 
tuviu draugijų atstovų susirinki- 
mas kad sutvarkius aukų rinki- 
mą nukentėjusioms nuo karės ir 
rbclnai reikalus, surištus su Lie- 
tu vos gelbėjimu. Susirinkime 
kuriame dalyvavo 20 asmenų, nu- 

tarta suvienyti visas draugija: 
nenon krūvon. Susivienijusioms 
draugijoms duota vardas: "Lie- 
tuviu Organizacijų Sąjunga Ci- 
cero." Susirinkime buvo atsto- 

vaujamos šios draugijos: i) Lie- 
tuvos Mylėtojų, 2) Lietuvos 
Tvirtybė, 3) Lietuvos Kareivių, 
4) SLA. 194 kp., 5) Seserų ir 
Broliu, 6) Apšvieta, 7) Moterų 
Tautiška dr-ja, 8) Baltos Rožės 
Kliubas, 9) Namų Savinink i 

(fmprovemeut) Kliubas ir 10) 
Uepublikouų Kliubas. Naujai su- 

tvertos sąjungos valdybon iš- 
rinkta: M. Gabraitis—-pirm., Am. 
Liutkus ir 15. Jonaitiene—pirm. 
pag., F. Strielėiunas—prot. rašt., 
J. Prakšalis—prot. rašt. pag., 
Ona Junkaitienė—fin. rašt., J. 
Figentas—ižd. ir 12 aukarinkiij. 
Šiame pačiame susirinkime liko- 
si užmanyta surengti vakarą ir 

visapusiškai sunaudoti jjji surin- 
kimui kuodidesnio skaitliais? au- 

kų Lietuvos gelbėjimui. Socia- 
li sn: atstovas atsisakė nuo dal>- 
vavimo, nes visa susirinkimo 
t\ arka ėjo ne pagal jojo norą. 

Susirinkimo pabaigoje padary- 
ta pradžia aukų rinkimui. Ten 
j at buvv sumetė kiek pinigų. 
Lietuvos Šelpimo Fondui auka- 
vo: M. Bartkus—45c. ir M. Gab- 
raitis 50c. (M. Gabraitis paau- 
kavo 50c. ir Lietuvos Autono- 
mijos Fondan). 

Lietuvos Autonomijos Fondan 
aukavo: P. Stankaitis, M. Puškie- 
nė, P). Jonaitienė ir F. Strieleiu- 
nas—visi po $1.00; M. A. Šarka 
—60c.; M. Gabraitis (minėta 
aukščiaus)—50c., ir Ona Jun- 
kaitienė—20c. 

Reporteriais korespondentais 
išrinkta F. Striclčiunas, A. Liut- 
kus ir M. A. šarka. Organu pa- 
skirta "Lietuva." 

M. A. Šarka. Rep. 

REDAKCIJOS ATSAKYMai. 
p. Naris (So. Boston, Mass.). Ačiu 

už prižadą. Lauksime. 
p. F. Pov. (Dixon, III.), žinutė ne- 

svarbi. Padedime j šalj. 
p. K. Kr—nas (Seattle, Wash.). 

Peržiūrėsime ir, jei galima, Bunaudo- 
sime. 

Apgarsinimai. 
GERAS SKILVIS. 

Nėra didesnio turto kai geras 
I skilvis. Po tuom išsireiškimu pa- 
prastai suprantama gera virški- 
nimo systema. Jei šioji syste- 
ma yra visiškoje tvarkoje dar- 
bui, tai męs parastai jaučiamės 
gerai, bet kaip tik virškinime yra 
kokia nors yda, tai vienas sirgu- 
liavimas seka paskui kitą ir vie- 
na liga pskui kitą. Kas turėtu 

jbuti padaryta, kad sugrąžinus 
Įsiems organams buvusį jųjų veik- 
lumą? Musij patarimas, parem- 
tas daugeliu metų patyrimo, yra 

j vartoti Trinerio Amerikonišką 
j Kartaus Vyno Elixirą. Šioji su- 

taisa, susidedanti iš tyro raudo- 
nojo vyno ir medikališkų žolių, 
pirmoje vietoje išvalo iš vidurių 
visas atmetas, tuom pačiu laiku 
sustiprindama pačius vidurius 
Tai reiškia sveikatą ir jiegą. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, Manufac- 
turer, i333-1339 So. Asbland ave., 

Chicago, 111. 

Po nepaprastam fiziškam dar- 
bui kūnas privalėtų buti trina- 
mas Triner's Liniment'u. Jisai 
yra taipogi labai geras raumenų 
ir sunarių štyvumui. Linimento 
kaina 50c., per pačtą 60c. 

DRAUGI JO REIUL'i 
JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 

jm-IUBO ADMINISTRACIJA. 
Chicago, III. 

J. Jankauskas, Pirm., 
3252 So. Halsted st. 

A. Zalatorius, Pagelu., 
917 W. 33rd 8t. 

D. Gulbinas, Prot. Rašt,, 
3443 Auburn ave. 

P. Motiejūnas, Turtų Rašt., 
3212 Auburn av. 

T. Radavičia, Kanierius, 
936 W. 33rd aL 

J. Mikalauskas, Užžiurit-orj. 
Uii 8. Emeiald av. 

DRAMOS IR CKORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

Glrnus, fompoz., Mokytojas chore. 
(.)02 N. Californla ave. 

i".. Vaitiekūnas, Režisierius, 
3149 So. Halstcd st. 

M. Juodis, Pirm. choro Ir 'dramos 
3252 So. Halsted st. 

Mitingai atsibuna kiekvieną pirm.i 
.ii'dėldienj mėnesio 1-mą valandą po 

'.vstų T. Radavičiaus svetainėje, 
I 33-čios gatvėB, *.nt anlrų lubų 

fp.ipcgi choro ir dramos repeticijos 
at b.ina toje pačiom Bveuunejc. Cho- 
i) repeticijos atsibuna Beredomis, 
7:30 vai. vakare, teatrų repeticijos 
Mbibuna pėt lyClomSs, 8-i.ą /al. vak. 
Taigi Jauni vaikinai ir merginos, Jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 

'D060 ar te.ii.ri; lošimuos \ tai kvie 
iMam prigulėti prie Jaunų Lietuvių 
\m. Taut. Kliubo, nes J. L. A, T. K. 
n«viei» tik užsiima dainomis, loši- 
mais, bet taipogi ir pašelpa llgole. 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 
tė privalo prisidėti prie jo ; uk'ėjimo. 

Su pagarba, J. L. A. T. K. 

Paieškojimai. 
i Pajieškau savo brolių Dominiko ir 

Kazimiero žiogrių, pirm 4 metų gvve-1 iio New Yorke, paeina iš Drulainių 
sodos, Kupiškiu parap., Vilkmergės 
pav., Kauno £ub. Kas juos žino, 
meldžiu pranešti autrašu: 

Poter fciogra, 
3414 Auburn ave Cliicagcf, 111. 

Pajieškau savo tetulės Barboros 
Motekienės, Kauno gub., Telšių pav.,! 
Žarėnų parap., Gedikenų sodos. Apie ! 

5 metai kaip Amerikoje. Turiu svar- 
bų reikalu dėl jos. Jos pačios, ar 
kas j;j žino, meldžiu atsišaukti adre- 
su: 

M i ss Julijona Petračaitė, 
% E. M. Hooker, 

R. P. D. 1, Fu'.ton, So. Dakota. 

St. Jacas. 

Pajieškau savo draugų Juz. Kala- 
sausko ir Stanislovo Jaco, juodu abu- 
du buvo su manim pas vieno šeimy- 
ninką ant kvatieros r(burdos), bet 
juodu vis rengės apleistie šię vietą 
ir apleido dienos laike spalio 14 d. 
1914 m. Parėjus vakare iš darbo, aš 
savo bakso neradau buvusiu ten 
$70.00, aš buvau dar paskolinės kie*t 
pinigu, taip kad viso bus virš $100. 
Stan. Jacas paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Tirskieč^j parap., Pa- 
balvės dvaro; apie 24 *foeių amžiaus, 
tamsiai geltonų plaukų, iviesių akių, 
riestos nosies ir- plačių iupų,: lyg 
pašvepsėdanias ki^iba, ir vienos ko- 
jos viduriniu dviejų pirštų neturi; 
eisenos lyg slabnos. J o z. Kalasau- 
Rkas paeina iš Kauno gub, kiaulių 
pav., Raudėnų parap., žilakių kaimo; 
apie 21 m. amžiaus, tamsiai geltonu 
plaukų ir tamsių akiu; nurodo sau 

! kaip ir rimtas vaikinas, čia juodvie- 
jų paveikslai. Kas apie juos man 

Į praneš tikrai, kur jie laikos, tas gaus 
$5.00. Meldžiu atsišaukti šiuom ant- 
rašu: 

Liud. Bumblauskis, 
021 N. 9th st., E. St. Louis, 111. 

I 

J. Kalasauskas. 

Pajieškau savo draugo Jono Mi- 
kaucko, paeina lš Suvalkų gub., Vil- 
kaviškio pav., Pažeriu gmino., Sa- 
rak 1.1 kaimo. Turiu svarbų reikalą. 
Jo paties, arba kas apie jj žinote, 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

Juozas Kubilius, 
146 Devon Terrace st., Kearney, N. J. 

Pajieškau Stanislovo Ralio. Sykiu 
atkeliavome iš Argentinos republikos 
laivu Byron, birželio (Junf) 9 d. 
11)13 m. j Ne\v Yorką. Paskolinau 
$40, ir jis išvažiavo j Pittsburg. Ne- 
moka rašyti. Jo paties, ar kas jj ži- 
no, meldžiu atsišaukti adresu: 

S. Zurlis, 
418 W. 2'Jth st., New York, N. Y. 

Pajieškau savo giminių Stauivl. 
Pagojaitės, Franciškaus Petreikos ir 
Dominiko Ješinskio. Visi paeina iš 
Lieplaukės parap.,. Telšių pav., Kau- 
no gub. Pirmiaus gyveno Kensing- 
ton, 111. Jų pačių, ar kas juos žino, 
meldžiu duoti žinig šiuom adresu: 

Chas. Pagoy, 
817 Div. ave., Shoe Sliop, 

Tacoma, Wash. 

Pajieškau savo brolio Simeono Gal- 
kaucko, paeina iš Kauno gub., Rasei- 
nių pav. Turi amžiaus apie 35 m. 
4 kartę, atvažiavo } Ameriką. Pir- 
miau dirbo mainose, Pa., dabar neži- 
nia. kur gyvena. Aš esu jo sesuo Ve- 
ronika Galkauckaitė. po vyru Zup- 
kienė. Kas žinotų apie j}, arba jis 
pats, tegul atsišaukia šituo antrašu: 
1419 So. 49th ave., Cicero, 111. 

Pajieškau brolio sunaus Vinco Na- 
valinsko, pusbrolio Kazimiero Bane- 
iio ir švogerio Jona Pukzlio; paeina 
iš Panevėžio pav., Kauno gub. Jų pa 
čių, ar kas juos žino, meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Paul Navalinskas, 
0. Boz 262, West Lino, Oregon. 

Pajieškau savo tikro brolio Kazi- 
miero Milkaus, paeina iš Kauno gub., 
KaseiniŲ pa., Girkalnio miestelio. J^ 
paties, ar kas ji žino, meldžiu man 
duoti žinią, šituom adresu: 

Jonas Milkus, 
Dox 386, Sharon, Pa. 

Pajieskau savo sesers Marijonos 
lalčaitės, paeina iš Kukariškio sod., 
Kvedaruos parap., Kauno gub. Jos 
pačios, ar kai ją žino, meldžiu duoti 
man žinią, adresu: 

Juozapas Zakaris, 
10115 Commercial ave., So. Chicago, 111. 

Reikalavimai. 
Reikalaujama:—v.vrų ir Vaikų mo- 

kintis barberystės. Pagal mūsų naują 
sistemą, jųs galite išmokti i 4 iki 6 
savaites. Męs taipgi mokiname mote- 
ris barbarystės ir manikurystės Męs 
galime pradėti jums varyti 4mnj su 
tiktai $G0. Informacijoms rasy»ite: 
NosRokoff's Barber School, 1202 Prun 
ave., l-ittsburg, Pa. 

Reikalinga:—jaunas drūtas vyrukas 
dirbti krautuvėje ir išvežioti orderius; 
turi mokėti rašyti ir skaityti lietu- 
viškai ir lenkiškai; alga gera; atsi- 
šaukite: 

Uiraitis & Jaagott, 
Box 341, Christopher, 111. 

Ant Pardavimo. 

Parsldioda:—160 akrų žemės; 30 
r.krų ariamos, 10 akrų pievos; žemė 
yra derlin&.», juodžemis ir molis, puiki 
vieta tarpe turtingi; gyventoju ir 
tarpe dviejų upių ir dviejų ežerų; 
statau budinkus; budi ūkai kaštuoja 
$5,000; 3 arkliai ir visi rakandai; tu- 
riu lentų jardą vertės 2 tūkstančių. 
Taigi sumokėk už rakandus ir bu- 
dinkus 7 tukstančius, ir žemė lieka 
veltui. Reto, turiu 40 akrų žemo:;; t# 
pirkėjui dovanosiu veltui. Atvažiuok 
apžiūrėti tuojaus. Aš esu vienas ir 
senas; dėlto parduodu. Galiu mainy- 
ti ant namo Ohicagos mieste, jeigu 
namas neperaugštai kaštuos, 
Pen Diokas, Irons, Mich. 

Parsiduoda:—pigiai grosernė ir tu- 
černė lietuvių ir lenkų apgyventoje 
vietoje prie pat bažnyčios. Kitos 
bučernės lietuviškos ar lenkiškon 
mieste nėra. Parsiduoda pigiai iš 
priežasties nesutikimo tarp partnerių. 
Sužinoti galima ir per laiškus. 

O. & S. 
302—5th ave., Moline, 111. 

Parsiduoda:—bučernš ir grosernė, 
biznis gerai išdirbtas, parsiduoda ir 
rakandai, arklis ir vežimas. Priežas- 
tis: nusipirkau kitą bizni. Atsišauki- 
te adresu: 

M. N. 
2098 Canalport. ave., kampas Peoria st 

Chlcago, 111. 

Parsiduoda:—labai pigiai, dėlei sa- 
vininko ligos, bučiamė ir grosernė, 
lietuviu ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Biznis išdirbtas 15 metų; norintiems 
pirkti gera proga. Atsišaukti 
4330 So. \Vood st.. Chicago, III. 

FARMA IR DOVANA 
Duosime dovanai 1000 pėdų lentų 

tiems, kurie šj metą pirks 40 akrų 
žemės naujoje lietuvių kolionijoje 
valstijoje Wisconsiu. 

žeme derlinga, arti miesto, gele- 
žinkelio ir bažnyčios. Kaina nuo 

$10 iki $20 už akrų. $100 jmokėtl 
tuojaus, likę pinigai lengvomis išly- 
gomis; perkantiems žemę apmokame 
Velionės kaštus ir duodame darbo. 

Kreipkitės pas: 
Chas. Zekas & Co., 

186 N. La Salle st., Room 214, 
Chicago, 111. 

Parduodama: -mūrinis namas, ant 
Normai a v., tik $4300.00, mažų sumą 
juešt, likusi suma ant labai l°ngvų 
mėnesinių išmoke&čių. 

Atsišavt. »e į A. ( lB3ewskio Panką. 
S252 So. Halsted st. 

Kas turi $500 gali Jsigyti du muri- 
niu namu keturioms šeimynoms, neša 
gerų randų. Netoli nuo Halsted gat- 
vės ir kitų tramvajų. Likusi sumos 

dalis labai lengvomis išlygomis, at- 
sišaukite i A. 01szewskio Ranką. 
3252 So. Halsted st. 

MOKYKIS BAREERYSTĖS. 
Męs išmokiname šio lengvo, šva- 

raus ir greitai išmokamo amato j ke- 
lias trumpas savaites; geriausi įren- 
gimai; expertai mokina; įrankiai su- 

teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykite 
uždykų gaunamoms informacijoms. 

BURKE E A R B E R SCHOOL, 
610 W. Madison st., Chicago, III. 

šitas peliukas yra 
viemi geląstėmi, kal- 
ia $1.20. Męs gva- 
•antuojame, kad yra 
gryno plieno ir ge- 
riausio timperio; už 
dedame ant kriaunių 
vardų., pravardę ir pil- 
ni) adresą.—tai ant. 

I 
vieno šono, o ant kito 
fcono fotografiją, ko- 
kią kas tik nori. Vien 
reikia mums duoti 
žinoti, ko Jųs norite, 
o męs padarysime vis- 
ką. 

Jeigu Jums Aitas 
peilis nepatinka, tai 
prisiųskit 2 viencen- 
tinius krasos ženkle- 
lius, tai męs prisiu- 
sime Jums kataliogą 
peilių ir britvų. Ra- 

K121S DISTRIBUTING AGENCY. 
A. L. Box 706, Bcntleyvllie, Pa. 

RAULAI, KUR BėGI? 
NUGI PAS PETRĄ SLIAKĮ, 

nes esu labai ištroškęs. >Jas jj gali- 
ma gerai atsivėdinti, nes turi puikų 
bavarską. alų, ruską očiščeną ir ciga- 
rus net 1S Havanos. Re to Jis pa- 
tarnauja kaipo perkalbėtojaH teis- 
muose. 

PETRAS ŠLI AKIS, 

3301 S. Halsted st., CHICAGO, ILL. 

Tol. Drover 7173 

PRANEŠIMAS. 
Pranešu draugams, kad aš persikė- 

liau po num. 4347 So. Paulina at. Ir 
kad per sunkius laikus siusiu ant or- 

derių vyriškas siutus lr overkotus po 
$15.00. Taipgi senus rubus Vystysiu, 
taisysiu ir prosvslu už nužemintas kai- 
nas. Jeigu manai siūdintis ar pirkti 
siūtį ar overkot^, pirma ateik pažiū- 
rėti mano materijos. Darbu gvaran- 
tuoju. 

L. Geležinis, 
4547 So. Paulina St„ Chicaęo, III. 

Bridgeportas 
ya seniausia ir didžiausia LLluviu Kolionija Chicagoje. 

Bridgeportu yra vadinama dalis miesto, užimanti plotą 2-jų 
kvadratinių mylių, su virš 300 blokų. Bridgcporto centras yra 
33-eia ir Ilalsted gatvės, kur stovi A. Olsze\vskio Banka. 

Ant Bridgeporto apsigyveno pirmutiniai Chicagos lietuviai, 
1890 metuose. 

Ant Bridgcporto įsikūrė pirmutinė Chicagos lietuvių Švento 
Jurgio parapija, i8<>2 metuose. 

Ant Bridgeporto gimė pirmutinis Chicagos lietuviškas laik- 
raštis, Lietuva, 1892 metuose. 

Ant Bridgeporto tapo įsteigta pirmutinė lietuviška A. 01- 
szewskio Banka, 1893 metuose. 

Ant Bridgeporto tapo įsteigta pirmutinė lietuviška aptieka 
po No. 3255 So. Ilalsted st., 1905 metuose. 

Ant Bridgegorto tapo įsteigtas pirmutinis ir didžiausias lie- 
tuviškas drapanų štoras, Bridgeport Clothing Co., 1908 metuose. 

Ant Bridgeporto tapo įsteigtas pirmutinis didžiausias lie- 
tuviškas South Halsted Furniture štoras, 1913 metuose. 

Ant Bridgeporto tapo įsteigtas pirmutinis lietuviškas llaKted 
Garage, 1913 metuose. 

Ant Bridgeporto tapo įsteigtas pirmutinis didžiausias lietu- 
viškas Dry Goods štoras Justino Kulio. 3259-61 So. Ilalsted st., 
1913 metuose. 

ANT BRIDGEPORTO šįmet prieš Kalėdas atsidarys didžiau- 
sias ir gražiausias 1,000 sėdynių Teatras, išstatytas kaštais lietu- 
viškos A. 01szewskio Bankos. 

Šitame teatro name bus taipgi t.alės baliams, šokiams ir mi- 

tingams. Biliardu ir Bowling Alley ruimai ir puikiausias lietu- 
viškas Buffetas. 

Šitas Teatras žymiai pakels šio distrikto komerciją (biznį) 
ir properčių kainas, kadangi dideli teatrai sutraukia kas vakaras 
daugybę publikos iš visu miesto dalių, o kur yra publikos susi- 
rinkimas, ten ir Biznis. Tokioje vietoje visoki bizniai jieško 
storų ir moka geras randas. 

Todėl, kurie norite savo pinigus padvejoti, tai dabar čia apsi- 
pirkite propertes, kol yra pigios. Teatrui atsidarius, properčių 
kainos žymiai pakils, ir tada turėsite mokėti augštesnes kainas 
negu šiądien. 

Teatrai pakėlė properčių kainas ant Halsted ir 63-čios gat- 
vių, ant Halsted ir 79-tos gatvių, ant Halsted ir Madison gatvių 
Teatras pakels kainas properčių ant Halsted ir tarp 31-os ir 33-čios 
gatvių. Kurie čia turės propertes, tie pasinaudos. 

Jokia kita Chicagos lietuvių kolionija taip smarkiai neauga, 
kaip Bridgeportas. Kas čia apsipirko, tas nesigaili. 

Męs turime pardavimui čia keletą gerų namų ir lotų, dar 
pigiai. Kurie norite savo pinigus įvestinti j gerai apsimokamas 
propertes, tai pasiskubinkite prieš Teatro atidarvmą. Ateikite j 

A. OLSZEWSKIO BANKA 
3252 S. Halsted St. Chicago, 111. 

Pinigu- Į Lietuvą-Rusija 
Siųskite per 

, OLSZ 
3252 So. Halsted St., Chica;o, I'l. 

Vokiečiai tapo iš Lietuvos išvyti, 
tai dabar męs vel siunčiame pi- 
nigus į Lietuvą-Rusiją. Norinti 
persiųsti pinigus savo giminėms 
į Lietuvą-Rusiją kreipkites i 
A. OLSZEWSKIO BANKĄ 
3252 So. Halsted St., Chicago, 111. 

^ 
*" 
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Rsumatiškieji Skausmai 
yra tai IfeyrI liga. Jeigu 
jus vargina panašus skaus- 

mai, vartokite 

Severa's 

"Severos Gothardiškas Alie- 
jus greitai ir pasekmingai vei- 
kia. Aš turjjau kojose reuma- 
tiškus skausmus ir negalėjau 
vaikščioti, bet po kelių patepi- 
mų su Severos Gothardiškuoju 
AMtjtim jaučiuosiu visiškai svei- 
kas. Visuomet laikyiiu tatai sa- 
vo namuose. Mano du sttnai 
cyrė jįjj, kaipo gera tepalą nik- 
Sterijimuose ir išsisukimuose 
iš priežasties mnkaus darbo. 
Minėta gyduolę rekomenduoja- 
me visiems, kurie kenčia reu- 
matizmu. arba nuo niksterčjimi) 
ir išsikukiunj." 

M. Cragala. 
R. !, Box 6, bt. Louis, Mich." 

5Er" Gottiard Oil 
o apturėsite greitį palengvinimą. JĮ jį nurodome nuo 

neutaraligiškų skausmų, mėšlungiškų traukinių, niksterė- 
jimų ir nuo užsigavimo. Jo veikmė yra geriaus išaiškin- 
ta viršiuje patilpusiame laiške, kurj nesenai apturėjome. 
Nuo dieglių Ir skaudėjimų vartokite Scveros Gothardiš- 
kąjį Aliejų. Kaštuoja 25 ir 50 centus. 

VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS 

SEVERA'S TAB-LAX 
(Severos Tab-Lax). 

Cukrinis viduriy sulluosuo- 
tojas. 

Kaštuoja 10 Ir 25 centus. 

GERAS MUILAS 

Scvcr3*s Mcdicated St'n 
(Severos Gydantis, Odinis Muilas). j 

rulkiaufiis maudymui. I 
Kaštuoja 25 centus. 1 

Aptiekoje reikalaukite Severo* Gyduo'ių ir neimkite jokių užvaduotų. Jeigu 
gptiekorius negalėtų išpildyti jusų reikalavimo, tai parsitraukite tje»įog nuo 

W. F. SEVERĄ CQ., Cedar Rapids, Iowa. 



PRIEžAStIKS KARUS priplrkom už pusdykiai didelę daugybę Įvairių tavorų nuo vienos tmbankrutljuslos Vokiškos Firmos, kuriuos pasirengėm Išdalyti au musų laikrodėliais VISAI UŽDYKA- Taigi kaa dabar perka nuo 
mU3 vyrišku ar moterišką laikrodėli, tai augščiau patalpintus 8 dalykus gauna prie laikrodėlio VISAI UžDYKA, tai yra: 

1) Lenciūgėlis, 2) Rrelokas, ?.) Peiliukas, 4) Plunksna Fontan'.nė, 5) Brltva, t>) Lalkrodia-Budininkas, 7) 
8) Revolveris (Modelis). 
Todėl Jeigu norit turėrl musų 14 K Gold Fllled laikrodėli, dirbtuvės gvarnntuotą ant 20 metų, su garsiausiu visa- 
me pasaulyje mechanizmu, ir tuoa 8 dalyius kaipo dovanu prie laikrodėlio VISAI UŽDYKĄ,—tai iškirpkit 5} ap- 
garsinimą ir atsiųskit mnms sykiu su 25 centais markėmis rankpinigių, kad butumem persitikrinę Jog tikrai norit 
turėti musų lalkrodėlj, o męs gavę tuojaus Išsiųsim Jums laikrodėli lr tuos 8 dalykus kaipo dovanu prie laikro- 
dėlio VISAI UžDYKA. o kaip siuntini atneš Jums J namus lr busit užganėdinti iš laikrodėlio lr dovanų, tai už- 
mokėsit likusius $7.70 lr persiuntimo Inkaščlus 2f> centus jeigu nebutumėt užganėdinti, tai nemokėklt, o męs su- 
grąy.jeiim Jusų 25 centus. 

Turime priminti, jog kur kitur už toki pat laikrodSIJ reikalautų nuo Jueų 3 syk brangiau, męs gi rokuojam tik- 
tai $7.95; tos pačios dovanos yra vertos daugiau negu $7.95, bet męs tą darom dėlto, jog tas dovanas męs nu- 
pirkom už pua-dykiai, todėl ir atiduodam Jas visai uždyką, kad tik kuodauglauslai išgarsinus mūsų laikrodėlius. 
Atminkit, Jog karė su vokiečiais nesltęs ant visados; nev^ad pasitaikys tokia proga, todėl naudokitės dabar 16 tos 
progos, kol męs dar turim tų dovanų. Rašykit pas mus šiądien; adresuokit taip: 

NEW YORK VVATCH CRED. CO. GERKEN BLDG. WE3T BROADVVAY. N. Y. CITY. DEPT. 114. 
Pasarga: Porkant iŠ Kanados, reikalinga prisiųsti visus pinigus iškalno. 

A. OLSZEVSKIO BANKA 
3252 So. H&lsted St., CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

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

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 
kančiai savo biznį vesti. 

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. PARŠAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai [rengtoje Bankoje, prie kurios 
ne vagis, nė ugnis negali prieiti. 

"* B,nk0''r *liW "™ ™"« !«' M- 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., - CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarnlnkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedčllomi nuo 9 ryto iki I po pietų. 

Užsirašykit "Lietuvą" 

KAS BEDAYOJA, O MES BUDAVOJAME. 

Didysis Teatras Pastatytas Kaštais 

A. ;OLSZEWSKIO BANKOS, 
Po No. 3138-3142 So. Haisted St Chicagoje 

v 

Šitas Teatras, su pirmos kliasos vodeviliu, bus atidarytas ant Kalėdų. 
Šiamename, apart, didelio Teatro, bus taipgi salės baliam, bankietam, šokiam ir mitingam; billiardu ir bovvling allcy ruimai ir puikiausias buffetas. Teatro atidarymas bus vėliau oficiališkai pagarsintas. 

W Daiktų Vertų žj>3Q už ijSg.95 
Išsiunčiame Apžiūrėjimui uždyką ^ 

Dėlei konkurencijas. numažinome kainas aut auksiniu laikrodėlių tr drauge ant kitu daikti) ir ant pareikalavimo Išsiunčiame čicU kompletą, susidedantį i* tu brangiu daiktu, būtent: puikus graius graviruotas laikrodėlis- vyriškas, aprūpintai geriausiais amerikoniš- kais viduriais; puikus lenciūgėlis su pakabinčlum; spinkos į inankietus, špilka į kaklaraišj; barbtriilca brltva: aliuminiaus muilinyėia, pendzellF. I>arbcri$k»3 diržas prie britvos, ir 
sykiu naujo modelio revolveris 32 kalibro, padirbtas iš geriausio kalto plieno, nikeliuotas. 
Visas t maras kuogtriausios rųiies, gvarantvotas. Sykiu 10 graiij daiktu, abelnos vertis $30, dabar už $5.95. 

NESIŲSKITE PINIGŲl 
Prisiųskite mums tiktai iį apgltslniin ir Jūsų teisingą ajr? 4. o ni«s išsiųsime tuojaus t) visą kompletą per expr«są dėl apžiūrėjimo. Kada viską apžiūrėsite ir busite pilnai ui- 

Sanėdinti, tai tuomet užmokėkite agentui tų iiiaii) sitmę $5.95 už tavorą, vertą $30, ir 
raute užmokėkite malus priiiuntimo kaitų*. 

Pasinauilokill ii Hm progos kvoariiliausiai' Užsakymus siuskite tuojaus. Adresuokite: UNION SUPPLY CO., Dept. A1. ST. LOU1S, MO. 

———— daug reiSkia gyvenimo kovoje ui pirmybę. Tiems, kuriems stokuoja turtingo raudo- no kraujo,—kurių gyvybės energijai yra žruia dėlei negalėjimo tinkama! suvirškinti jųjų malit*—jokis tonikas nesufyglna su 

Jisai užpildo kraują ir sutvarko nervus, suteikdamas silpniems ir patilusiems nau- jos gyvybės Ir jiegos. Jeigu gyvenimo džiaugsmas nėra pilnai su jumis, niekas negali jums pagelbėti daugiau, kaip Jisai stebuklingas tonikas. Užsisakykite dėžę išsyk. Telefonuokite (Jaluinet 5401. Turėkite jį pristatytą šiądien. Apsisaugokite padirbimų. Parašykite mums dėlei knygutės "Emincnt Pltvsicians of the \Vest." 
MoAVOY MALT MARROVV DEPT., CTICAUO. 

K. ZURAIT1S 
PIRMAEIL1NIS BUFETAS 

Saitas alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečius 
: kuošlrdlnglauslai. : 

32«o so. uism sr 

Naujas Savaitin s Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra beparty viškas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metų. 

"Ateitį" Įžeidinėja bendrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tj". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždvkn. 
Adresuokit taip: 

"ATBBTIS" 
366 \V. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną ir Naktį. 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. I 
Rusiškai-Turkiškos ir vi- 
sokių rųšių maudyklės. 

1914-1916 W. Divlsion Street 
Arti Robey et. 

Taipogi Rusiškai-Turkišky maudykllg kambariai lr moterims. 
gsr*fl»|ikutym* fcrMois phlęago, 

jOlMAS KŪLIS 

3259 So. Iialsted st., Chicagc Į 
GENERALlSivAa AGENTAS 

Lankosi Chicagoj, užrašinėj* I 

"Lietuvą". Renka apgarsinimus į 
ir šiaip spaudos darbus, i'crka i 

namus, liotus ir parduoda, i', 
šiaip suteikia informacijas biznu 
reikaluose. 

A. 01szews!ri, 
_ "Lietuvoa" Jtidftjai. 

ŠALIN SU NUSIMINIMU!! 
GRAFAF0NA8 ANT ISMOKES- 

CIO 10o KASDIENA. 
Jeigu apBllmate mokėti po lOo 

kasdien, tai iŠBlųslme Jums ant 
lsmokesCio labai puiki) Grafafon^ 
sykiu su 16 rekordų (82 kavai- 
kals) visokių dainų, valcų, marių 
lr t.t., kuriuos patjs išsirinksite. 
Oerumas mūsų grafafonų gvaran- 
tuotas kiekvienam rašyta graran- 
cija. IšBlųalmo naujus 3peclališ- 
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš- 
kus, Rusiškus lr Maža-Ruslškus. 
Rašykite tuojau reikalaudami ka- 
talogų ir paaiškinimų, {dėdami kra- 
sos ženkleli atsakymui. 
Liberty Coininercial Co. 

23 E. 14th St. New York 

$1 į Menesi. 
Ant «&vo gramafonij Jus gali- 

to Išgirsti. savo namuose geriau* šias lietuviškas dainas ir rauzt- 
k$. kuri atneS laimę jusy šeimy- 

Męs parduodame savo gram^ fonus Suv. Valstijose ant išmo- 
kSMraŲ po $1.00 i mėnesi. Męj taipgi parduodame savo specia- li gramafoną, už "cash" pinigus, 
su 24 dainomis ir muzika ui- 
dyką. 

Parašykite mums, ir mes 1S- 
Byk prisiusime jums pilnas 
smulkmenas lr mušu puiku iliu- 
struota kataliog? uidyką. 

Royal Phenoarapii Co., 
91 Eact 4th St., Dep. 70, 

New York, N. Y. 

Kodėl Neskaitai 
Ar interesuojiesi kada nors gerais ir teisin- 

gais apgarsinimais, kurie gali atnešti naudą ir pi- 
nigą užčėdyti? 

j Ateik pas mus, ir matysi, kaip pigiai męs | parduodame siutus. Nebuvo girdėti tokiu pigu- 
mynų! 

Siutai $30.00, $27.00, $25.00 
parduodami $18.50 

Taipgi turime daug visokiu siutų, kur par- duoda už $6.50, $7.00 ir $10.00. Pasiskubink, kol dar yra geras pasirinkimas. 

1HE BRIDGEPijHT CL TH1NS 00. 
3246 So. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL. 

D -re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialisto 

ufisas 

1/25 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood»it. 

Phone Canal 1203 
Valandos: 

jvt fc;30 iki 12:00 vai ryto 
Bli4/7:00 iki b:0U vai. valt. 

Nsdėlioms 
nuoGiSOikl ryto 

Rezidencija 
5206 W. Harrison Street 

Tel. Austifl 73/ 

Valandos: 

likt&i iki 8:00 kiekvienu Pye? 



'LIETUVOS* 
SPAUSTUVE 

3252 

South Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

VISOKIUS 

Spaudos 

p 
A 
VI 

B 
U 

Atlieka greitai 
pigiai 

ir 

gražiai. 

Kaip tai: 

Knygas, 
Konstitucijas, 
Vizitines ir Biznio 

Korteles, 
Uzprašymus 
Ant vestuviu, 
Perstatymams ir 

Baliams 

Programus, 
Afišas, 
Tabeles, 
Cirkuliorius, 
Banko s čekius, 
Laiškams ir 

Konvertams 

Antgalvius, 
| Biznieriams 
* Sieninius 

Lietuviškus ir 

Angliškus 
| Kalendorius, 
i Etc. Etc. 

{ Naujausio stiliaus 
raidės 

graži spauda. 

'LIETUVOS' 
SPAUSTUVE 

3252 
South Halsted Street 

CHICAGO, ILL. 

So. Halsted Fyrnlture House 
3224=26 So. Halsted St. 

Didžiausia Lietuviška Namini!) Rakandų 
(Fcrniture) Krautuvė Chicag'ija*- 

Piikdami grynais pini- 
gais gauname geresnius 
tivorus ir j ig au negu 
kiti pirkdami aut kredi- 

to, užtai męs ir pigiau 
pardmdame už kitus. 

25Turime visokių naminių 
rak&nrių didZiaiL-iame 
pasirinkime ir dabar 

parduodame labai nu- 

įrakintomis kainomis. 
Pas musrat-ite pasir.nki- 

^ rrą nuo pigiausių iki vi- 
d t ni rųšies ta v ų. 

Mus i atarnavimas greitas ir mand; gus. 
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaiti- 

niais bei mėnesiniais išmokėjimais. 
Krautuvė atidaryta vakarais: 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatonis. 

South Halsted Furniture House 
Telcplione Brover 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. 
^ 
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Jaunoji 
Lietuva 

Viecintelis sau: rūšies 64 puslapių 
Iliustruotas mėnesius Lietuviu laikraštis. 

Jame dedama geriausi moks- 
liniai straipsniai ir geriausios apysakos. 

Kalba gryna, graži ir supran- 
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai- 
ką praleisti skaityk Jaunoji} Lietuvą. 

Kaina metams $3.00; pusei 
metų $1.50; vienas numeris 25c, 

Uisisakyk tuojaus: 

"JAUNOJI LIETUVA". 
4611 S. Paulina St. Chicago, III. 

I Vėsioms 
Rudens 
Dienoms 

ERFECtm 
Snokeless 

Pe'fecti' n Bedurointe Aliejinis ŠiLIintojae yra kaip sykis 
daiktas laikuti namus malunia s ir j arankiais vėsioje die- 
nose, \ ries pradedant vartoti didžiausius peoius. 
Šių metų naujas modelis Perfection turi pagerinimų, ku« | 
rie daro jį geriausiu iš visų iki šiolei padirbtų šildintojų 
Be dumų—be kvapsnio. Lengva valyti. Knato permai- 
nymas yra lengvas pats eabyje, Lengva nešioti, kur tik 

jisai reikalingas. Ge iausioms pasekmcins vartokite Per- 
feclioJ aliejų. Parlavejai vis ir. 

DTANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

CH1CAGG IUL 

SUSI VIENI JIM A S\ 
L 
I 
E 
T 
U 
V 
I 
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ĮSTEIGTAS 1886 M. 

Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 

$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius: 

$150 

$300 T;vjrr». \-v 

$600 

$1000 

Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmerttaię pa* 
šalpų 591.797.68; įvairiems kulturos reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36. 

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr. 
307 w. 30th St. • • New York, N. Y. 
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įLiETžiVljį APDRAUDOS DRAUGIJAI] 

Bell System 

Liaunumas kariumenėje vra ta ypatybe, kuri 
daro ja greitai, sąmoningai ir ga1'ai atsilie- 

piančia j savo komanduojančio generolo valią. 
Liaunumas telefoniniame patarnavime yra ta 

ypatybe, kuri daro jj visuotinu kaslink ploto, 
vienodu veikime ir ekonomiškai bei nuolatai 

pasiekiamu. 

.Keli Syšteino 
apima visas šias ypatybes, ir jojo lokalis ir to- 

limos (Instancijos patarnavimas daro galimu 
biznio komandieriams padengti tolj, peršokti 
klintis ir pilti laimėjimo ugnį ant konkurento 

apkasų. 

Vartokite Lokales ir Tolimos Distancijos Li- 
nijas. 

Chicago Telephone Companv 
Bell Telephone Building 

Official 100 

Antanas A. Šlakis 
ADVOKATAS 

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visuose teismuose (suduose\ Peržiūri 
obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 

dokumentui 

MIESTO OFISAS: 

Room 1014 Association Bld». 
19 So. I.iSalle St. 

C H IC A G O 

dlephone RANDOLPH 5246 

BRIDGEPORTO OFISAS: 
3255 So. Mulsted Street 

(Priešai 33-čią £atvę) 

VAKARAIS: nuo 7 Ik 9 vai., 
i£s irlant nedellas 

Telephone DROVER 5326 

Wj Turėk Savo Namuose 
■■Geriausią Degtinę* (arielką) jei 
V nori buti sveikas ir turėti kuom 

j pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S-O-L-O Rye 
Kaipo Skani}, Tvirtą Ir sveiką gčrymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinč. 

-Ut»TONTHefi<ff 

BtLSVti* 

°^/žr,//.£ 
l'^vJStL'CAGO 
i 8 

Caunama visuose geresniuose Saliunuost; 
STHAUS BROS. GO. M DEP'T L.' GHIGAGO, ILL 
216 W. Madlson St. A. CHAPOSKE, ir T. PODLASKIS lietuviai *iin'a 

Pigumynal vyry Ir jaunikaičiu apredy 
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

Blutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar par- 
siduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kum 
buvo padaryt! už $40 lr $50, dabar parsiduoda 
už $5 lr augSCiauB. 

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padaryti) 
keliniy, padaryti; už $4, $5 lr $6, dabar parsi- 
duoda už $2.50. 

Speciališkumas ant kuparų lr valizų dratiu 
tlams. 

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama. 

S. GCRDON 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTOR^ 

1415 S. Halsted St, Ctilca^o, III. 

Katalikai, Nepraleiskite 
Neilgai Užteks Benedikto XV 

ffnjd' Popiežiauo Paveikslas, Pulki Fotograviura ant sloroe 
gloinv royftl oooieros, didumus 14x19. kę tik gauta iš Rymo. Kaina 
tiktai S0& ui kopiją; 4 kopijos už $1.00. Siijskife pinigus (grynais 
pungaia, aoney orueriu ar «tamr"in!fl) J 

J, AndrowB A Co., Dept. M, 
63 8t. Marka Place, 

t New York. N. Y. 
Agentai kviečiami, gera komisija eluloma. 

L>lJL/i U V U m t lul 

Tovvn oi Lane Savuos £>ank 

Joscph J. Llias, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago. 

Priimame pinigus 1 liauką uzčedi- 
jiiuui nuo vieno uoliario ir dauginus 
ir mokame trečių. procentu rūtomis 
aut metų. biunčiame pinigus J vi- 
sas Bvieto daliB pigiai, greitai ir tei 
eincai, o svetimų žemių piniguB mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant visų linijų | 
krajų ir iš krajauB, taipgi tikiptus 
ant geležinkelių po vis$ Ameriką ir 
Europą. 

Mubu Ranka išdirba viBokltia raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir >duo 
dc rodg. lietuviams visokiuose atsl- 
tikimuose ir reikaluose ypatiškal Jr 
pt1 'niškua. Tik kreipkitės vlršminfr 
tu inti-aSu. 

NEW CITY SAVINGS BANK 
<601 So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, pres. 
Priima bankon pinigus ii moka 3%. 

Už sudėtus ..inlgus mupų bankoj duo- 
dame čekių knygutę, tš kurios para- 
šyti Čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir pnnluo- 
dą nanjus ir lotus. Ičsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šlfkortes ir siunčia pinigus 
j viBas svieto daliB. 

Bankos Valandos: Panedėlials, Be- 

reaomis, ketvergals 'r subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliouiib, utar- 
ninkala ir peinyčiomis uuo t ijio 
6 vakaro. 

Geriausia dovana draigamsLietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

"DRAUGAS" 
| DRAUGAS" paduoda 2inių iš visc 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
sių gyvenimą, suteikia daug skaity- 
mo iš visuomenes, politikos, litera- 
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rusų cenzūra "DRAUGĄ" {Lietuvą mieidžia 

"DRAUGAS" atsieina net. $2, pusei m. S1: 
Užsieaiuase metams $3, pusei metįį $1.60 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 \V. 46th St., Chlcago, III. 

Telaphons Drovor 6114 

DU-KART NEOEUNIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 me ai 
Utarninkais ir femyčiomis 

Prenumerata metams $2.53 
„ „ pusei metų $i 25 

Adresuokit taip: 
W. B. BOCZKOVVSKI CO., 

Mahanoy City, Pa. 

Tel. Canal 4052 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
302 So. Lu ltt St. Kampu "3-čio,« fatves 

Chicago, Illinois 

Dr.O.C.HEINE 
D EN TĮSTAS 

OFISAS—lampa? 31 Ir So, Halstsd gd. 
IIJTUKU1 ilrtlfEiko.) X CbtCASS, Ui. 

Phor»c Hrover »0S 2 
DR. K. DRAIVGELIS 

LIETUVY8 OENTISTA& 
VAI.Ah'DOS:-tuto 8 iki 11 te nuo I iki 
4 popiet nao 7 iki 0 vak. Nttlėliom patai 
sutartį- 
3261 So. Halsted SI. Chicago, III. 

Prieiti A Olicrslcio Bank) 

ĮLiatuvišku Knygp Krautuve. 
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvSs. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
toji) rateliai imdami kompletus, 
i. v. gauna papiginta kaina. Krau 
tuvS adara kas vakaras. 

Iš kiti] miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adro.: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 Wsst 33-rd St., CHICAGO, ILL. 

TELEPHONE DROVER 721S 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

'Kampas 34 to»i 

Ch cago, III. 

MOKINAMAI 

Anglę kalbi nuo pra- 
dings iki avgščlaasial 
Aritmetika 
Augštcsn. Matematika 
tsierija, Geografija 
Pillllrfki EkoDoalIa 

Lietuvių ) 
vo^tn kalbos 
Lrnicų ) 
Knygvsitysti Qr;!rsi! j 
Laiški rat)iras 
Prekvbns tsisis Ir tt. 

J G. Leye*ki». V«dlji» MoVtkK • 

(3106 So. Haisted Si., Obicago. j 

Į Telefonas Humboldt 4532 

Dr. G. M. Glaser 
šiuomi apreiškiu pagodotai visi * 

I menei, jog esu seniausias gydytojus 
Į ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofiną. ir gyveni- 
mą. j bhvo loeną namą po numeriu 

3149 S. Morgan Su 
Kertė 32-ros gatves. 
Telefonas Yards 687. 

Mano oiisas aprūpintas naujausiais 
indais gydymo. Visus ligonius steng- 
<iursi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
•asitikėdanias. jog gerbiama publika 
r toli-.us mane reme, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną, ir nak- 
»|. Esiu specialistas ligose valku, mo- 
'erų Ir vyrų ir užsendiutope ligos© 
^arnu visokią operaciją. 
t irt'-iinsj s" na'">"Vi^ 

Dr. G. N. Glaser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-ros catvėt. 

F. P. BR4DC3UU3 
Attorney & Counselor at Li v 

30 h. LaSalIe St., Cor. MasJingin St. 
Į cicck hchanje Bld?., Room 11J/-II11 

lelephonc Franklln 1171 
Littovif advokatu, baigęsteiai.) no<tU 

| nkojt. \ cUa risokiaa byta», ctriltiiaitr cr.- 
nimaiiškas visuos* teuaiaju *.Uaj»si. 

oii2 S. haistdd St., arti Ji-.a) 
I tie, liuiM t «ra» 

1 
————————————— 

lokyklaAngliškosKalbos 
Kiekvienas išmoks angliškai kal- 

ėti, skaityti ir raSj-ti labai trumpa- 
įe laike per šios mokyklos atsakan- 
ią metodą. Dieninės ir vakarinSs 
liasos. Kurie gyvena kituose mies- 
uose Suv. Valst. ir Kanadoj, mo« 
.inamperlaiŠKus (korespondenciją) 
abai pasekminga metodą. Dčl pla- 
esnių žinių raŠvkite pas: 

WAITCHES BROS/ 
1741 W 47th Slroct :: Cbicago, III.' 

j<jl nori teisingų ziaiy iš Anglijoj 
užsisakyk suu metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vienintelį Didžiosios Britanijos lltj- 
t uvių-katalikų-tautininkų laikrašti. 
i'inantĮ kas dvi eavaiti. Kaiua su 

prisiuntimu 1 namus metama 51—pus- 
mečiui — 60 centų. 

1 Adresas: 
Rever. Jos. Norbut, 

Mossend, Lanarkthire, Scotland. 

Geriausia Gyduolė 
PLAUKAMS 

sustiprina skel}>4, sujudina šakiui, 
plaukus padaro įvelnius, blizgančius, 
yra geriau>is vaistai) nuo Daudruti 
"luskų". Vartojant du »r tris kartus 
į sąvaitę, sustabdįs plaukų slinkimą. 

Tiinkie gerai į skelp*. ant bakng 
kas tntra ar trečia dieną. 

PrekJ 50c. Ir $1.00. 

F, A, PdSZKA'S PHARMAGY 
3121 Sq Morgan Srreet 

Tel. Yards 695 CHICAGO, ILL. 

' Telephone Canal 285 

I K. KATUTES 
LIETUVIŠKAS 
GRABOmUS 

I 7IQ W. l8GlSt. Chicap i 

Tel. C«nal. i 118 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

| 1749 S3. HALSREO ST CHICAG3, ILL, 
COKNER 18th STREET 

Tcl. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
I "j Gydytojas Ir Chirurgus 

2o. Halsted St., Chicago, Iii. 
Gydo visokias lipas moterių, vaikų ir 

vyrų. Specialiskai iryilo limpančias. u£«. 
sis«fii€jusias ir iias'aptinjcas vyrų Imas 

G FRA PROG A! 
rrrrrrtlk* finrli-kos^I'jn-«>• 
kyti^bemokvt«Jo(amiarvta^SI.OO 

?iku Draugas arba Kaip molcy- 
tiffkaitvti ir rašyti be mokyto- 

jo 153 
Naujas Budas mokyti* rašyti M 

mokytojo 10o 
Aritmetika mokinlmunl rokua- 

bu pav«iluiai« (.apdaryta).. 3 Jo 
V i 80 11.00 

Fa* MilvBiSklrtifs Sitn ap/ar«l- 
nimulS "Lietuvos" Ir 41.uu p9r 
tnoncy onier tai gaus vi*iu 4 
knygas W)o. pigiau. 

P. Mikolainis 
Bos 62 tSew Vark Zlty 

F. i. JOZAPAIČIO JPiltKA 
Teltfeuat Yardt 155 ir Yurdl 551. 

Užtaikome lik geriauniu* vai»tu». 
Ypatingi} atyd:j atkreipiame į gerą ii 

I pildymą reccptg. Reikalui csjiH. ra i- 
d* .mc pas mus kreiptis. 

.aiškui tik tiem at«akome, kurie pri- 
siunčia ui 2c. «tampy 

F. A. Jotapaiiit. Atliekos ProtrUoriut, 

3601 8o. »-'aI»io1 St. Clilo.uo III, j 
imiui ■ m irrvnmnrt 
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