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Dideji Kare. 
Lygiai ant vakarinio, kaip ir 

rjlinio mūšio lauko nieko tikrai 

svarbaus, bent t<>kio, kas galėtu 
nusverti, kas galėtų karę kurion 
nor^ i»usen pakreipti, neatsitiko, 
nors mūšiai visur traukėsi ir juo- 
se labai daug žmonių žuvo. '!ą- 
aynės eina toliau, bet rodosi, kad 

neužilgo turės ka> nors svarjcs- 

nio atsitikti, kad karėn Įsikiš 
daugiau dar tautu ir jos per- 

galę suteiks tai pusei, kurion jos 
stos. 

Italija pastate lurkijai pasku- 
tinį reikalavimą, pareikalavo, kad 

ne tik tuoj butų paloi.-tas suim- 

tas itališkame konsuliate mieste 

llodeide ang'iškas konsulius, bet 

taipgi pareikalavo perstprašym) 
ir pasveikinimo itališkos vėlia- 

vos. Turkija sutiko kcnsulių pa- 

leisti. bet atsisakė sveikinti ita- 

lišką vėliavą, kadangi tas žemiu 

tų Turkiją jos pilieėių akyse, o 

itališka vėliava netapo užgauta. 
Tuom vienok Italija nepa-iga- 
nėdina, tai jai ir lieka įen s.i 

Turkija karę pradėti. Kaip ro- 

dosi, ji tai ir padaryti turėi. nes 

gyventojai kares reikalauja, ka- 

dangi nuo jos ištolo besilaikant, 

Italija nieko sau pelnyti negalė- 
tu, o ji nori gauti ne vien tūlas 

Turkijai prigulinčias salas, bet 

taipgi Austi ijai prigulinčius italų 
apgyventus plotus: Tridentą, 
Triestą ir Dalmatiją. 

Italija jau sumobilizavo muio- 

ną kareivių, o neužilgo bus su- 

mobilizuota dar kita tiek. [vei- 
kimui L'urkijos pakaktų ir mi- 

liotio kareivių, bet Italija gerai 
žino, kad už Turkija tuoj turėtų 
užstoti tie, už kurių reikalus ji 
karčn įsikibo, taigi Vokietija ir 

Austrija. Italija užtraukia ir di- 

delę paskolą karės reikalams. 

Piuigų gi, ypač turint jų mažai, 
o Italijai jų visuomet trūksta, 

niekas, neturėdamas svarbių sie- 

kių, remėto. 
-Xors su karčs pradėjimu ji ne- 

siskubina, bet karčn rengiasi ir 

jieško taipgi dar iki šiol karėn 

neįsikišusių padčtojų. Jos ap- 

valdytas, bet Turkijai nesugrą- 

žintas sala-, nors tai padaryti 
žadėjo, dabar Italija skubiai dru- 

tina; gabena ten daugiau karei- 

vių. Italijos kariškas laivynas 
atkako Grekijon. Grekija taipgi 
mobilizuoja savo kariškas pajie- 
gas, nes ir ji turi vaidus su Tur- 

kija, o toji vis labjau persekioja 
gyvenančius Turkijoj grekus. 

Sulyg ateinančių iš Londono 

;'.inių, Grekija greitai pradės karę 
su Turkija ir pasius savo laivyną 
padėti talkininkams bombarduoti 
Dardunelių ir Rostoro jūrių siau- 

rumas, o paskui Konstantinopoli. 
Tą ji bc didelio sau pavojaus ga- 

li daryti, nes nei Austrija, nei 

Vokietija jos pasiekti negali, o 

pčlnyti ką nors vis-gi gali, jeigu 
'I urkiia ir jos padėtojai bus Įveik- 
ti. < 

R v manija taipgi sumobilizavo 

savo kariumenę. Dabar ji turi 

750,000 kareiviu, taigi tiek jau, 
kiek jų turi Turkija. Iš Lon- 

dono pranešama, jog Rumanija 
greit Vengrijon pasiųs puse mi- 

liono kareivių, nors Italija su 

karės pradėjimu dar vilkintų. 
Talkininkai Rumanijai už jos pa- 

gelbą žada nuo Vengrijos ir Aus- 

trijos atimtas runu»nų apgyven- 
tas provincijas Tranaylvaniją ir 

Bukoviną, kur gyvena 3 milionai 

rumanų. Kulkas, neutrališkai 
užsilaiko dar Bulgarija, bet ir ją 
stoti prieš Turkija verčia gy- 

ventojai, nes tiki"i nuo jos gauti 
Adrianopolj ir Trakijos dali; to- 

dėl, kaip roclo-i, ji neutrališkumo 

ilgai užlaikyti neg'iičs. Stodama 
Vokietijos ir Austrijos pusėn nie- 
ko pelnyti negalėtų. 

Iš Londono jau pranešama, 
buk Italijos ambasadoriui paliep- 
ta apleisti Konstantinopolį, o at- 

stovauti Turkijoj Italiją pavesta 
Suvienytų Valstijų ambasadoriui 
Žinia ta vienok nepatvirtinta, ir 
nuo Amerikos ambasadoriaus 
\Vaahingtonc negauta apie tai 

nei jokiu žiniiį o jis tuoj turėtu 

apie tai pranešti, jeigu apsiėmė 
atstovauti Italiją. 

Austrija pradėjo erzintis su 

Italija. Pakėlė ji smarkų pro- 
testą prieš italų užėmimą Alba- 
įijos porto Avlona. Italija taip- 

gi pakėlė protestą prieš elgimąsi 
Austrijos, kuri sutraukė savo ka- 
riumeni prie Italijos rubežių. 
Protestai erzina žmones, nors ir 
l>e to meilės tarp austrų ir italų 
nebuvo. Italija nuo senai nau- 

dojosi iš Austrijos karių atga- 
vimai italų apgyventų kraštų, ko- 
.v'ų Au-trija daug buvo paglem- 
/usi ir tas jai vis sekėsi net tą- 
syk, kada ji austrų būdavo su- 

j mušta. 
Ant vakarinio mūšio lauki>, ga- 

iima -akyti, svarbių permainų 
nėra, bet vis-gi nors palengva, 

įtratieuzai stumia vokiečius vis to- 

jiiau į rytus. Alzatijoj. kur jsi- 
ver/-- trancu/ai, vokiečiai gauna 
\ i s daugiau kareivių, bet kaip 
iki šiol, jiems atgal priešus nu- 

-tumti nepasisekė. Už nekurias 
-varbe-nes vietas po kelis kartus 
.'rar.cuzai varžėsi su vokiečiais, 
bet v i.—gi jas franeuzai Įstengė 
galutinai palaikyti. Aisne pa- 
upiuose vokiečiai skubiai drutina 

dar viena apkasų linija savo sty- 
vykias, ne.> laukia generališko 
franeuzų pirmyn žengimo. Prie 
Sois>' n s vokiečiai tapo nustumti 
už trečios ju apkasų linijom. 

Argonne giriose eina taipgi 
smaikųs mūšiai. Vokiečiai vis 

j bombarduoja franeuzų tvirtovę 
! 

v ei'i'in, bet neįstengia ją paimti, 
'nors prie jos atsigabeno savo di- 
<l/i usias kanuoles. Bet čia ir 

francvzai turi savo dideles ka- 
nuok s, o kad jos neblogesnės už 

vok'."kas, rodo jau tas, kad vo- 

kiečiai tvirtovės negali paimti. 
Su.yg P.erlino žinių, vokiečiai 

atmušė franeuzų užpuolimus prie 
Rheims, prie Bueckenkopf; bet 
Lennheim palaike franeuzai. 

Vokiečiai pasitraukė iš svar- 

baus Prancūzijos miesto Lille. 

I Vokiški iakunai iš oro metė bom- 
bas j miestą Dunkirk, bet ne- 

|daug jam blogo padarė. S«» or- 

iai v u:is miestų paimti negalima. 
Generolas Zeppelin su dideliais 
irlaiviais rengiasi lėkti Londo- 

nan, bet suprantama, kad jo pa- 
imti negalės; paėmimui miesto 

reikėtų ne orlaivių, bet didelėm 

kariumenės. 
Vokiškas kariškas laivynas ren- 

kasi porte Cuxliaven ir rengiasi 
išplaukti ir mėginti stoti karėn 
su anglišku, nes Vokietijai pra- 
deda jau pritrukti maisto, o kol 
rures daboja angliškas laivynas, 
jo privežti negalima. 

Austrijos valdžia giriasi, jot 
austių povandeninis laivas O-12 

žpuolė franeuzų laivyną ir pa- 
skandino dideli francu-ų mūšio 
laivą Courbet, o kitą, Jean Bart. 
taip drūčiai pagadino, kad jj rei- 
k (.'jo gai>ctm j ai aitą taisyti. is 

kitų vienok šaltiniu patvirtinimo 
tos žinios nėra. 

Lenkijoj vokiečiai vė! smarkiai 
priešakiu žengti pradėjo. Vokie- 
čiai užėmė M lavą, Plocką; gavo 
nastiprinimą 4000,000 naujų ka- 
reivių, ketvirtą jau kartą traukia 

| prie Varšavos. Todėl reikia 
laukti didelio mūšio Varšavos, 
arba Novogeorgievsko apielinkė- 
se. Mat kol tvirtovė Novogfeor- 
gievsk yra rusų rankose, tol 
Varšavos paimti negalima. Da- 
bar vokiečiai stengiasi perlaužti 

j rusų liniją tarp M lavos ir Przas- 
Įnyszo ir atskirti juos nuo svar- 

biausio* susinėsimų linijos. 
Smarkus mūšiai eina tarp upė.- 
Bzuros ir Sochacze\vo. Sulyg 
Petrogrado žinių, vokiečiai vėl 
t.uo Varšavos tapo atmušti. Mū- 
šiuose vokiečių nuostoliai buvo 
labai dideli. 

Pagelbon austrams Vokietija 
Vengrijon pasiuntė dalį savo ka- 
riumenės; siunčia ji savo kariu- 

menę ir prieš serbus Bosnijon. 
Dalis rusų kariumenčs per Kar- 
patų kalnus įsiveržė Vengrijon, 

kita, apvaldžiusi Bukoviną, pri- 
Cjo K u manijos rubežių. 

Galicijoj nieko svarbesnio ne- 

itsitiko. Przemysl dar laikosi, 
i>et ten vokiečiams trūksta mais- 
to; mieste pasibaisėtinai siaučia 
tarp kareivių ligos, ten siaučia ir 
cholera. Ivrokavas kaip laikėsi, 
taip ir laikosi. 

Pereitą savaitę per Bėrimą bu- 
vo pagarsinta iš Konstantinopo- 
lio žinia apie dideli turkų laimė- 
jimą prie Ardalian, bet paskui 
pasirodė, jog ten atsitiko visai 
atbulai: toj vietoj turkai tapo su- 

mušti ir nužudė čielu du savo ka- 
riumenės korpusu. Jie gyrėsi, 
jog su jais drauge rusus muša ir 
persų kariumenė, bet paskui Per- 
sija pakėlė smarkų protestą prieš 
turkų Persijoti įsiveržimą, kas 
rodo, kad Persija neina išvien 
su Turkija. Konstantinopoly] 
žmonės užsilaiko neramiai. Val- 
džia rengiasi perkelti Ydrianopo- 
lin sostinę. Archyvai ir pinigy- 
nas jau prirengti išvežimui, tai 
aišku, iog ji nesitiki savo sostinę 
r.pginti. 

Iš Kares Lauko. 
Pettogradas, sausio 6 d. Su- 

Ivg apskaitliavimų, apie 50,000 
turkų žuvo laike paskutinės sa- 

vaitės mušiu Užkaukazyj. Tur- 
kų mėginimas, po vokiškų afi- 
cierų vadovyste, apeiti rusų ka- 
riu menę, visiškai nepasisekė. 

Du turkų korpusai tapo, gali 
sakyt, išskersti. Liko tik apie 
100 vyrų, kurie tapo paimtit be- 
laisvėn. 

Prie Sari Kamyš turkus ištiko 
tokia nelaimė. Turkai čia pa- 
tį- buvo pradėję užpuolimą. Per 
tris dienas ir tris naktis čia siau- 
tė pasiučiausis mušis, kuris už- 
sibaigė sunaikinimu sultano ar- 

mijos. 
Geriau«is turkų armijos kor- 

pusas, Devintasai, šiame mušyj 
vadovavo; jį rėmė kitas turkų 
korpusas, partrauktas, matomai, 
iš Vau. Dabar nei vieno neliko. 
Abudu korpusai, apsupti iš visų 
pusių kalnų artilerijos ugnim, tu- 
*. ėjo pasiduoti ištikusiai juos ne- 

laimei. 
Turkiškos armijos, įsiveržusios 

per rubežių Užkaukazin dabar 
yra išblaškytos ir bėp;a atgal, 
stengdamosi išsigelbėti ir pa- 
niekti Turkijos rubežiaus. 

Kopenhagenas, sausio 6 dieną. 
Spedališka žinia iš Konsta. tino- 
oolio praneša laikraščiui National 
Tidende, kad biivusis vokiečiu 
skrriduolis Goeben, kuris dabar 
vra po turku vėliava, užšoko ant 

rusišku minų netoli Bosforo Juo- 
'lose jūrėse ir tapo dikčiai suga- 
lintas. 

Jis turi dideles skyles šone, ir 
užims apie du ar tris mėnesius, 
I akol galima bus laivą sutaisyti. 

Žinia prideda dar. kad šitą at- 

sitikimą turkų valdžia laiko pa- 
slaptyj nuo gyventojų. 

Rymas, sf»"sio 6 d. Šiądien čia 
įtvežta kūnas Bruno Garibaldi, 
anūko didžiojo italų vado Gari- 
'oaicii. bruno tapo užmuštas 
gruodžio 30 d. laike ajako, Fran- 
cuzijoj, kuomet jis vedė šturman 
ant vokiečių savo italų liuosno- 
rių pulką. Užmušto Bruno la- 
voną atlydėjo jo du broliu. Iš- 
viso penki broliai Garibaldi yra 
pastoje liuosnoriais francuzų ar- 

mijrj. 
Tuom pačiu laiku, kada at- 

vežta Ryman lavonas Bruno Ga- 
-ibaldi atėjo žinia, kad antras 

brolis, Konstantinas Garibaldi 
krito taipgi mūšyje su vokiečiais. 

Laike Bruno. laidotuvių pada- 
ryta didelė demonstracija prie- 
dais Vokietiją. 

Apskaitliuojama, kad mažiau- 
siai 300.000 žmonių dalyvavo 
iru no Garibaldi laidotuvėse. Iš 

langų mėtyta gėles (kvietkas) 
ant karsto (grabo), kuomet gat- 
vėmis ėjo laidotuvių procesija. 
Minia šukavo "Lai gyvuoja Gari- 
baldi!" "Lai gyvuoja Prancūzi- 
ja!" "Lai gyvuoja Belgija!" 

Šitie šauksmai maišėsi su šauk- 

smais "Šalin Vokietijai" "Šalin 
Austrija!" 

Rymas, sausio 7 d. Vokiečiai 
suareštavo ir laiko po stipria sar- 

gyba Belgijos primasą ir Malinęs 
antvyskup], kardinolą AJcrcicr, 
buk už tai, kad jis išleidęs j 1 icl- 
gijos dvasiškiją atsišaukimą, ku- 
riame sakoma, kad vienatinė tei- 
suota Belgijos valdžia yra Bel- 

gijos karalius ir žmonių atsto- 

vai. 
Iš ištikimų šaltinių sužinota, 

kad popiežius Benediktas XV iš- 
siuntė protestą prieš kardinolo 
suareštavimą Vokietijos kaizeriui 
ir Austrijos ciesoriui. Proteste, 
tarp kit-ko, buk esą pasakyta, 
kad panašaus apsiėjimo su aug- 
štu bažnyčios valdininku nebuvę 
•įuo pačių viduramžių laikų. 

Gencva, sausio 6 d. Žinios, 
atėjusios čia iš Vokietijos, sako, 
kad vario kaina Lenai labai pa- 
šoko augštyn. Vienas tonas 

'2,oco svarų) vario Vokietijoj da- 
bar kainuoja $625.00. (Suvieny- 
tose Valstijose $300.00 už toną 
vario skaitosi gera kaina). 

Rymas, sausio 7 d. Italija pa-1 
skyrė sausio 10 dieną, kaipo ga- 
lutinį laiką, j kurį Turkija turi 
forniališkai Italijos'atsiprašyti už 

incidentą (atsitikimą), pasitai- 
kiusi Hodeidoj. Italija reikalau- 
ja, kad anglu konsulas, kuris ta- 

po turku paimtas jiega iš Itali- 

jos konsuliato, hutu paleist'. > ir 

sugrąžintas, kad prasikaltusieji 
turku valdžios valdininkai butų | 
tinkamai už tai nubausti ir kad ! 

kariškas saliutas butų atiduotas 
italų vėliavai. 

Italija pabriežia, kad jeigu 
Turkija to nepadarys, tai ji tu- 

rės prisiimti susitikti su negeis- 
tinomis pasekmėmis. 

Tok s Italijos reikalavimas yra 
ultimatumu, iš kurio yra tik du 

išėjimai: arba ji išpildyti, arba 
stoti karen. 

Londonas, sausio 7 d. Rusų 
kavalerija pavijo bėgantj 10-tąjj 
turkišką korpusą, kur j patiko ne- 

laimė prieš keletą dienų. Olta 
klonyj rusai užpuolė bėgančius 
turkus ir, sulyg pranešimų, pa- 
darė jiems didelius nuostolius. 

] tvirtove Kars rusai parsivedė 
šešis tūkstančius belaisvėm pa- 
imtų turkų. 

Dabar paaiškinama, kokiu bu- 
du turkus patiko didele nelaimė, 
laike kurios jie nustojo beveik 

pilnų dviejų korpusų kariume- 
iičs. Turkai užklupo ant pulkų 
priešakinių rusiškų sargybų. Sie 

pulkai po niušio pradėjo greitai 
tiauktis atgal. Išrodė, kad rusai 

yra sumušti ir tik skubinasi iš- 
nešti savo sveiką kailj. Turkai 
pradėjo vyti. Tuom tarpu iš 
rusų pusės tas bėgimas, kaip pa- 
sirodo, buvo tik nuduotas, idant j 
įtraukti turkus blogoti pozicijon. 
Turkai pasigavo ant tos ineš- 
keraitės, ir kuomet jie susipra- 
to, 'au buvo pervėlu, nes pa- 
juto, kad rusai yra iš visų trijų 
pusių juos apsupę ir netrukus 
užkirto jiems kelią ir iš užp\- 
kalio. Visas korpusas turėjo pa- 
siduoti. 

Sofija, sausio 8 d. Žinios, atė- 

jusios čia iš Konstantinopolio, 
praneša, kad dalykų stovis Tur- 
kijos sostinėj esąs labai pavojin- 
gas. Bijomasi, kad gali kilti 
vietinių gyventojų riauses, Kurių 
valdžia negalės sukontroliuoti, j 
Valdžios archyvai tapo ąupokuo- 
ti ir dalis jų jau išsiųsta į sau- 

gesnes vietas. Padaryta prisi- 
ruošimai ir pervežimui va-džios 
iždo, ir traukinių liokomotivos 
stovi po garu dieną ir naktį, kad 

pavojingoj valandoj išvežti val- 
džios valdininkus į s&ugesnę vie- 
tą. Adrianopolyj pratfeta ga- 
minti vietą, kur, reikalui esant, 
valdžia galėtų persikelti iš Kon- 
stantinopolio. 

Londonas, sausio 8 <Į Laik- 
raščio Morning Post ftorespon- 
flentas iš Paryžiaus praneša, kad 

jis turi privatiškas informacijas 
apie tai, buk Rumanijos valdžia 
jau susinešė su Suvienytų Vai- 

stijų valdžia, prasydama jos, 
idan': Amerikos ambasadoriai 
Perline ir Viennoj, reikalui esant, 
rūpintųsi Rumunijos re'kalai? 

Vokietijoj ir Austro-Vengrijoj. 
Nuo savęs korespondentas pri- 

deda: "Tas gali parodyti tik vie- 
ną dalyką." 

Londonas, sausio 8 d. Apei- 
tai apskaitliuoja, kad Lordą • 

Kitchener, anglu karės ministe- 
ris, galės pastatyti ateinantį pa- 
vasari daugiaus įuiliono naujos 
Kariumenės, susidedančios iš 

liuosnorių. 
Dabartiniu laiku, sakoma, įvai- 

riuose lavinimosi punktuose la- 
vinasi arti miliono anglų liuos- 
norių. Ypatingai daug liuos- 1 

norių užsirašė nuo to laiko, kaip 
v'okiški skraiduoliai užpuolė ir j 
subombardavo tris Anglijos mies- 
tus. Anglų visuomenė pamatė 
tuomet, kad šita karė nėra juokai 
ir skaitlius naujų rekrutų žy- 
miai pradėjo eiti didyn. 

Petrogradas, sausio 8 d. Rusų 
karės ofisas praneša, kad skait- 
lius turkiškų nelaisvių, paimtų 
Užkaukazyi, perviršys 50,000. 
Tame skaitliuje yra keletas ge- 
nerolų ir daugelis kitų augŠtos 
rangos aficierų. 

Senesni turkiški aficierai ver- 

čia visą. bėdą už šitą karę ant j 
Vokietijos. Jie sako, kad, nežili- j 
rir.t protesto turkiškų aficierų, 
vokiečiai Konstantinopolyj pri- 
\ertė turkų karės ofisą apskelbti 
karę Rusijai ir Anglijai. 

Kaukazo armijos štabas išlei- 
do pranešimą, kuriame sakoma, 
kad turkai, idant prigelbėti lie- 
kanoms 10-jo korpuso, vėl pradė- 
jo energišką užpuolimą apielin- 
kėse Karaurgan. 

Londonas, sausio 8 d. Čia pra- 
nešama apie pasikalbėjimą, kurį 
ttilą laiką atgal turėjo fieldmar- 
šalas von Hindenburg su laik- 
įaščią korespondentais. Tarp kit- 
ko jis pasakęs šitaip: 

"Net užėmimas Varšavos ir vi- 
sos Lenkijos iki Vislos upės jo- 
kiu budu nereikštų karė- užbai- 
gimo. Rusai, sumušti ties Var- 

šava, gali pasitraukti ant Kievo 
linijos, nuo Kievo—j Maskvos li- 

niją ir toliaus net iki Vladivo- 
stoikui. Suprantama, kad męs 

negalime paskui juos eiti taip 
toli." 

Jis toliaus pranešė, kad, sulyg 
jo nuomonės, nuo lapkričio 13 
iiienos laike mūšių Lenkijoj žu- 
vo mažiausiai 140,00(1 rusų, o 

apie 110,(XX) tapo paimta nelais- 
vėn. 

Savo keliu, sakė jis, nors da- 
bartinis vokiečių padėjimas esąs 
labai geras, bet negalima tikė- 
tis, kad rusai greitai butų visiš- 
kai sulaužyti. 

"Ar teisybė, kad taip daug tūk- 
stančių rusų žuvo Mazur ežerų 
balose ?—pasiklausė koresponden- 
tai Hindenburgo. 

"Visai ne, — atsake Hinden- 

burg.—Apie Tannenbergą nėra 

balų, Į kurias galima butų įvyti 
rusus; jų didžiausi nuostoliai te- 

nai buvo paimtais belaisvėn." 
Londonas, sausio 8 d. Karė 

tarp Italijos ir lurkijos reiškia Į 
karį prieš Vokietiją ir Austriją. 
Vokietija ir Austi ija turėtų ar- 

ba duoti paramą Turkijai, arba 
atvirai nuo jos atsisakyti, nors 

Vokietija ją karėn Įtraukė. Jei- 
gu Austrijai su Vokietija prisi- 
eitu dar gelbėti Turkijai, tai jų 
jiegos dar labjaus sumažėtų; to- 

dėl galima tikėtis, kad Vokietija 
su Austrija greičiaus mestų vi- 
sai Turkiją. Bet tuomet užvilta 
Turkija galėtų iš Vokietijos tal- 
kininkės pavirsti j jos priešą ir 

stoti prieš Austriją ir Vokietiją, j 
Dalykų stovis, kaip matome,, 

yra visai nepaprastas ir todėl ne- 

stebėtina, kad šis klausimas su- 

kelia didžiausi žingeidumą visoj 
Europoj. Nuo jo priklauso pa-i 
krypimas dalykų vienon, ar kiton 
pusėn. 

Kad Italijoj laukiama svarbių 
permainų, tai į tą nurodo ir ta 

aplinkybė, kad nuo pereitos sa- 

vaitės neišleidžiama 

j Šveicariją visų vyrų nuo 18 iki 
-|o metų. 

Paryžius, sausio g d. Mūšiai 
išilgai visą frontą nuo IJelgijos 
net iki Šveicarijos rubežiaus dau- 
gelyj \ ietij išsivystė j ranka-ran- 
kon mušius. 

Vokiečių pasipriešinimas yra 
atkaklus. Talkininkai stumiasi 
pirmyn žingsnis po žingsnio, bet 
nuostoliai yra dideli iš abiejų 
pusių. 

Francuzų kariškas štabas pra- 
neša kad daugelyj vietų francu 
zų artilerija paėmė viršų. L<>m- 
baertzyde apielinkėse ir prie 
Boisselle bei Reimso talkininkai 
pasistūmė pirmyn, bet Arras 
apie'iukėse buvo priversti apleisti 
tulą dali tranšėjų. 

Aigonne distrikte vokiečiams 
pasisekė išdinamituoti tūlas pir- 
mos linijos tranšėjas. 

Geneva, Šveicarijoj, sausio 9 d. 

Pranešama, kad austrai su pagel- 
ba vokiečių pradėjo forthi kuo t i 

Uniją Birxen-Meren-Bozen-Tren- 
te, kuri bėga išilgai Italijos ru- 

bežiaits. 

Londonas, sausio 9 d. Laik- 
raščio Morning Post kore>) ri- 

dentas iš Bucharcsto, Rumanijos 
sostinės, praneša sekančiai: 

"Rumanija mobilizuoja 750,000 
kariu menės; pusė, šito .skaitliaus 
priklauso prie reguliariškos ar- 

mijos. Rumanija yra pasiryžusi 
kirsti, net jeigu Italija ir nutar- 

tu karėn visai nesikišti. 

Bucharestas, per Rymą, sausio 
5o d. Rumanijos kariškasai ofi- 
sas skubiai organizuoja ligonbu- 
čius ir lauko ambuliansus. Dak- 
tarai ir gailestingos seseris yra 
skiriamos prie kariškų pulku. 
Visoj viešpatijoj darom: rekvi- 

zicija (priverstinas ėmimas) dak- 
tarišku instrumentų, audeklų ir 
bandažų. 

Petrogradas, sausio 10 d. Tur- 
kai, norėdami išliuosuoti liekanas 

Dešimtojo savo korpuso, stūmė 

pirmyn Vienuoliktąjį savo rezer- 

vinį korpusą iš Erzerumo apie- 
linkių. Žinios vienok praneša, 
kad tas yra jau pervėlai ir rusai 

atmušinėja jo atakus su dideliais 
turkams nuostoliais. 

Rusų laivynas Juodose jūrėse 
neleidžia turkams pervežti Už- 
kaukazin savo kariumenės van- 

deniu, o tas yra trumpiausis ir 

pigiausia kelias! Todėl turkai 
bus priversti traukti kariumenę 
iš Vau distrikto, kur paprastai ir 
taikos laiku stovi liuobtai vienas 
korpusas kariumenės. 

Beriinas, sausio 10 d. Oficialis 
presos biuras šiądien išleido se- 

kančią žinią: 
"Tyrinėjimai parodo, ka i De- 

vintojo korpuso distrikte, Ham- 
hur.ee, yra 200,000 neišlavintos 
land.-turmo kariumenės. Kadan- 
gi Vokietija turi 24 korpusų di.— 

Lriktų. tai, pasiremiant viršminė- 
ta skaitline, Vokietija turi dau- 
giau negu 5 milionus žmonių, tin- 
kančių karės tarnystei." 

Londonas, sausio 10 d. Xe-e- 
nai franeuzų sunkioji artilerija 
subombardavo geležii.kelio stutj1 
prie Altkircli, Elzase, su t.kslu, 
idant atkirsti kelią vokiečių ka- 
r-iumenei. kuri skubino j pagelbą 
prie Steiubach. 

Su pageiba aviatorių (lakūnų) 
k'.irie nurodinėjo vieta-, franeu- 
zų artilerija sunaikino geležinke 
lio tiltą per upę 11! Netoii 
H! iv b a'.- h du vokiečių kuri-k: 
traukiniai su rezervomis tapo su- 

daužyti. 
Paryžiaus laikraštis Matin sa 

ko, Kart jau netoli toji diena, ka 
cia vokiečių geležinkeliai Elza>i. 
int kairiojo upės Reino krant< 
bus sunaikinti ir vokiečiai br 

[ riversti Reiną ginti be geležin 
kelių pagelbos. 

Rio dc Janeiro. Brazilijoj, sa 

s;o ic d Cia buvo išsiplarin 
ganoas buk anglų skraiduol 

InvincibJe sutiko vokiškąjį skrai 

iiuli Yon der Tau 11 netoli Per- 
nambuco ir nuskandino jj su apie 
'joo jūreivių. 

Iki šiolei llavaso telegrafiškoji 
įgentura negavo jokio patv irti- 
įimo apei minėtą unišį. Brazili- 
<>s laivyno valdininkai mena, kad 

gandas buvęs neteisingas. 

Londonas, sausio ii d. Čia 
kalbama, kad kuomet pasiklausta 
Anglijos karės ministerio Lordo 
Kitcbener, kuomet -ita karė pa- 
sibaigs, ji- atsakė: 

"Kada ji pasibaigs, aš nežinau, 
bet aš žinau, kada ii prasidės— 
tas bus gegužio mėnesyj." 

Iš šito atsakymo išvedama, 
kad laike žiemos talkininkai ne- 

mėgins šturmuoti vokiečių ir pa- 
siganėdins tik laik\ mu dabar už- 
imtu pozicijų. Tinim tarpu jie 
sutrauks didesnes kariumenės jie- 
ga^ ir iki vasarai sustiprins ge- 
le/.inį ratą aplink vokiečius taip, 
kad, pradėjus spau-ti ant vokie- 
čių iš visų pusių, ant sykio jų 
pasipriešinimą sulaužyti. 

Londonas, sausio ii d. Tarp 
Lond<>;io gyvent jų auga vis di- 
lesnis i-itikinimas kad Rumani- 

ja ilgai nesvyruos ir netrukus pri- 
sijungi prie kovos. 

Prisidėjus Rumunijai, rusai sa- 
vo kairįjį sparną prailgintų iš Ga- 
licijos per Bukoviną, Rumaniją 
ir Serbiją net iki Adriatiko jūrių 
ir Austrija tuomet butų apsupta 
pakraščiu iš rytu ir pietų. 

Kaip prieš Turkijos įsimaišy- 
mą karėn ėjo nesiliaujantis gan- 
das, taip dabar t< >ki gandai eina 
apie Rumaniją ir Italiją. Pran- 
cūzijoj ir Anglijoj yra stiprus 
įsitikinimas, kad šios dvi vieš- 
patijos ilgai negalės laikytis nuo- 
šaliai. 

Paryžius, sausio ii d. Ilavaso 
telegiatiškoji agentūra pranešn. 
kad tuzinas vokišku orlaivių bom- 
bardavo iš oro miestą Donkirk ir 
jo apielinkes. Lakūnai numetė 
30 bombų, bet nuostoliai buvo 
menki. 

Rymas, sausio 11 d. Žinios, 
ateinančios iš Konstantinopc lio, 
nurodo, kad bombardavimas Dar- 
danelių fortų padarė dikčiai 
tiems fortams nuostolių. Kon- 
stantinopolyj auga baimė, kad 
galų-gale anglo-francuzų laivy- 
nas persiplėš per Dardanelių su- 

smaugą ir tuomet miestas Kon- 
stantinopolis pasiliks jų malonei. 
Jeigu tas atsitiktų, tai bijomasi, 
kad turkai, iš desperacijos, nesu- 

rengtų mieste krikščionių skerdy- 
nės. 

Londonas, sausio ii d. Nors 
laikas, kuri Italija paskyrė Tur- 
kijos atsiprašymui už Hodeidos 
incidentą (atsitikimą), jau pasi- 
baigė, bet Londone dar nėra jo- 
kių žinių su lyg 10, ką mano Ita- 

lijos vald:';ia toliaus daryti. 
Čia menama, kad Italijos vy- 

riaus} hč nesiskubina labai, idant 

išvengus nužiurėjimo, kad Italija 
jiesko priekabiu. 

Petrogradas, sausio T2 d. Fri- 
vatiškos žinios, ateinančios iš 

Varšavos, sako, kad miestas 
Plock, ant upės Vislos tapo vo- 

kiečių užimtas po to. kaip visa 
dalis miesto buvo sunaikinta. 
Oticialisko patvirtinimo šios ži- 
nios nėra, bet karės o f i e buk pa- 
sakyta, kad Plockas 1 a šiuom 
tarpu nesvarbus rusų į lianams. 

Paryžius, sausio 12 d. Fran- 
•uzijos prezidentas Poincare vėl 
atlankė talkininkų arti frontą 
Belgijoj. Ji lydėjo kt i onėj mi- 
nisteri- laivyno, \ icior Aug- 
agneur. 

Paryčius, saukto 12 d. Žinia. 
^ Atėnų, Greki'oi. prar^a. kad 
•įdėjimas ereku Mažo \7.ii0j 
-ą^ de>perati:k '•> Pv-'ni dau- 
o grekų krautuve- vi? gre- 
'ms per prievar?:;.' nriume- 

ėn ir bV'*^' r-'r ■' rrekė- 
'ii<? m.ote-vr* 

^idonijo! 'r n-' tano 

.iziuu^a giit.«. ... o Smy. 4oj da- 



ivkų s'.ovis yra tai|» bloga-, kad' 
bijomasi skerdynių. 

Orckija yra labai vi.-at t'i.m 

susirupinusi, ir jos santikiai >u 

Ttirk'ja labai {tempti. 

Londonas, sausio 12 d. \Vil- 
liam L. Griffitli, sekret >riu- prio 
!or<lo augštojo komisijonieriaus, 
davė spaudai pranešimą, kuriame 

jis sako: 
"Laike pa-kutinių kelių .Savi- 

čių Anglijus orderiai, duoti Ka- 
nadoj, išnešė tarp S25.000.000 ir 

$30,000,000. Francu/i ja ir Kuri- 

ja davė taipgi didelius orderiu- 

Kanadoj." 

Londonas, sausio 12 d. "Bel- 

gų karaliit.i Mbertas pereitą ne- 

dėldieni praleido keletą valandų 
prie lopetos, kasdamas tranšėjas 
sykiu su kitais belaisviais." Taip 
rašo vienas belgas laiške Į savo 

šeimyną, kuri dabar yra Lon- 
done. 

is mm. 
BRANGUS ABROZDAS. 

Nevv York. Ralstono galerijoj 
pereitą sasaitę likosi parduotas 
senas teplioriaus Rcmbrandtn nu- 

tepliotas abrozdas, perstatantis 
"Jaunį Samsoną." Už abrozdą 
u/-tnokėta $250,000. 

PANAMOS PARODOS 
ATIDARYMAS. 

San Francisco, Cal. Vasario 
20 d. čia bus atidaryta taiptau- 
tiška paroda, parengta paminėji- 
mui oficiali". Panamos kanalo ati- 

darymo. Parodoj, žinoma, da- 

lyvaus visos valstijos; kiekviena 
turės savo pavilioną. Paroda gal 
nebus taip puiki, kaip norėta, nes 

nuo dalyvavimo parodoj vedan- 
čias karę tautas karė sulaikys. 
Pradžioj karės Prancūzija paro- 
dos rengėjams pranešė, kad karv 

«os nuo dalyvavimo parodoj ne- 

sulaikys* bet ar ir dabar ji dar 
laik< -i to.- nuomonės ir ar pri- 
rengė savo parodos skyrių, ne- 

žinia. 

BRANGESNĖ DUONA. 
Denver, Colo. Čionykščiai 

duonkepiai garsina, jog pabran- 
gus miltams, jie turės pakelti 
duonos kainas nuo 5 ant Ct centu, 

arba kep:i mažesnius kcpalaičius. 
Tą pati mano padaryti taipgi 
duokepiai Philadelphijoj ir Cin- 

cinuati, o paskui tą patj padarys 
ii kituose miestuose. 

PAČTO TAUPOMOSIOS 
KASOS. 

Washington, D. C. Europoj 
pačto taupomosios kasos nuo se- 

rai yra, bet Amerikoj jos nese- 

nai tapo įvestos, bet ir čia jos 
randa vi- didesnį žmonių už- 

sitikėjima. Iki šiol j pačto ka- 

sas ~>dėta jau ?W>,000,000, nors 

depozitoriai nuo depozitų .gauna 
tik 2'', paiukėuu. Pinigai, padė- 
ti į pačto kasa.- bu va perduoti 
valstijos bankams. 

EXPLIOZIJA POŽEMINIO 
GELEŽINKELIO TUNELYJ. 

Ntw York. P >žeininio gele- 
žinkelio tunelyj tarp Broadvvay 
ir 50-tos gat. atsitiko e.vpliozi- 
ja, nuo kurios užsidegė trauki- 
ni.-, o nuo to ugnis išsiplatino 
po visą tunelį. .Persigandę va- 

žiuotojai susyk pradėjo veržtis 
ir daug žmonių sumyniota prie 
išėjimo. Pavojingai apdeginta 
arba apsvaiginta ir aptroškinta 
nuo durnu ir smalkiu yra apie 
200 žmonių, kuriuos į ligonines 
nugabenta, bet, kaip manoma, 
nc visus bus galima nuo mir- 
ties išgelbėti. Xelaimė ta su- 

laiko traukiniu bėgiojimą tune- 

lyj nuo Bronx iki Brooklyno. 

PANAMOS KANALAS NE- 
TINKA DIDELIEMS 

LAIVAMS. 
Washington, D. C. Guberna- 

torių.' Panamos kanalo juosto*, 
pulkininkas George \V. Goethals, 
nukąst.-; kanalą, pranešė karės 
mini.stcriui, jog kanalas netinka 
dideliu karišky laivų plaukimui, 
ypač iš jo negali naudotis mil- 
/.ini kicii dreadnoughtai, nes- ne- 

turi reikalingo gilumo; ji> tinka 
vien prekių laivams, liet gi ji 
<!iri) > ypač kariškiem> tikslams. 

PAVOGĖ VYRO DOVANAS. 
St. Louis, Mo. Vasariniuose 

namuose ant farmos Grandvie\v 
^ačiii milionierio alau? leidėjo 
Bush pavogė auksinius papuoši- 
mus jos vyro jai dovanotus. Ver- 
tė pavogtų daiktų yra $14,000 

PAČTO PLLNAS. 
Vvashington, D. C. Pereituose 

•uotuose Ameriko< paėtas, nor> 

j<» negalima paveikslu statyti ki- 
toms civilizuotoms tautoms, tu- 

rėjo S287.93-j.5h5 (1913 metuose 

pelnu turėjo tik $2f 16,010,525) pel- 
nu, taigi Įplaukimai pasididmo 
S21.315.040 arba /.09'<- I'asi- 
diditio ypaC' siuntinėjimas pundu: 
j dvi savaiti spalio 1913 111. 50 
\meiiko> miestu prisiųsta 10.935,- 

64r pundai, o per Ivi savaiti ba- 
;and/io ro'4 metu pasiusta dau- 
giau nc.^u dvigubai, nes 26,884,- 
9|.| Mundiii. Persiuntimas pun- 
du sumažėjo nuo ;oc už pundą 
ant 5.1c. 

KANDIDATUOS PREZIDEN- 
TO VIETAI. 

Clcveland, O. Xors preziden- 
to rinkimai <lur toff, bet republi- 
konai i tą vietą bruka jau 
>avo kandidatą, buvus] Suvieny- 
tu \ alstijų ambasadorių Prancū- 
zijoj Mvroną I". Herrick. Su- 
valdyta Kdosevelto republikonų 
partija vėl susitaikė ir krūvon 
ut-jo, t''dėl tikimasi, kad sekan- 
i ik t. rinkimuose republikonai 

įaimčs, ne- daugumą gyventojų 
ypač neužganėdina T.ryano veda- 
mi užsieniu reikalai. 

PAGELBA BEDARBIAMS. 
Kenosha, Wis. Miesto val- 

džia parengė cia valgio produk- 
tu pardavimo vietas. Jos yra po 
priežiūra miesto valdininku. Iš 
j u neturinti darbo darbininkai, 
nors neturėtų nei cento, gali gau- 
'.i valg% produktus sau ir šei- 
-iiyr.r.i. Xuo jų riekalaujama, 
kad prireikus, jie stotų miesto 
1 arban ir atidirbtų už paimtus 
produktus. 

DIDELI UŽRAŠAI. 
Ncw York. čionykščiame pa- 

l'iikii teisme tapo atidarytas tes- 
tamentas nesenai mirusios milio- 
nierts Grace Iladley Dodge, kuri 
užrakė $1.200,000 labdaringoms 
-nokslo įstaigoms ir bažnyčioms. 
Visi jos palaikai siekia apie 2 

milionų doliarių. 

PAKVAIšULIO DARBAS. 1 

S<-. Johnebery, V t. Gavęs ne- 

tikėtai prot.i sumaišymą, fanne- 
vio Charles YVheaton bernas I. 
D. London užmušė drauge su 

juon. dirbusi kitą berną \Vall 
Lane ir farmerio moterį, o pas- 
kui ir pats nusižudė. 

ANALFABETIŠKUMAS 
AMERIKOJE. 

Washington, D. C. Pagarsin- 
tos dabar statistiškos žinios 
praneša, kad Suvienytose Valsti- 
jose iš kiekvieno tnkstančio vai- 
ku nuo 10—15 metų amžiaus vos 

r 5 nemoka rašyt ir skaityt. Tas 
reiškia, kad tik 1 ]/z nuošimčio 
yra bemoksliai. Daugiausia to- 

kiij bemoksliu yra pietinėse val- 
stijose, kaip Louisiana, South 
Caroiina, Alabama ir t.t., kur yra 
dikčiai negru. 

KAIP ŽYDAI ŠELPIA SAVUS 
Philadelphia, Pa. Philadelphi- 

jos žydų susirinkime lapo su- 

rinkta daugiaus negu $20,000 su- 

šelpiir.ui nuo karės nukentėjusiu 
žydt. 

PREKIŲ IŠVEŽIMAS IR 
PARSIVEŽIMAS. 

Washington, D. C. Vaizbos 
ministerija pagarsino, jog gruo- 
džio mėnesyj iš Suvienytų Val- 
stijų svetur išgabenta prekių ant 

^110,000,000 daugiau, negu parsi- 
gabenta is svetur. 

ŠILTINĖS. 
Gary, Ind. Smarkiai čia pra- 

dėjo siausti šiltinės, kuriomis 
žmonės užsikrečia nuo pieno. 
Iki šiol apsirgo 50 žmonių. Dak- 
tarai pataria negerti ir nevalgyti , 
žalio pieno, bet vartoti vien per- 
virintą. |. 

ANGLIJA NESUTINKA SU i 
AMERIKOS PAŽIŪROMIS. 
Washingtonas, D. C. Suvie-; 

n) tu Valstijų valdžia, verčiama 
laivų savininkų ir exporterių, pa- 
kėlė protestą prieš Angliją, kuri 
ant jūrių sulaikinėja Amerikos 
prekių laivus, plaukiančius i neu- 

trali ̂ kų kraštų portus; laivus 
tuos gabena j savo portus ir ten 

jie>ko kontrabandos. Amerikos 
valdžia žadėjo paskirti savo ko- 
misinius prižiūrėti išplaukiančių 
iaivų prikrovimą ir vežti kares 
kontrabandos neleisti. Anglija 
vienok tuom nepasiganėdina, ma- 

tyt neužsitiki Amerikos valdžios 
komiioriams; ji reikalauja, kad i 

GENERAL VIEW O F WARŽAW /WD VI6TUL Pi R1VER. MAP OF BATTLE LlflE Ih FROMT OF WAfčl5Aw1 
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Viršuje: Vaizdelis Varšavos su tiltu per Vistulą. 
A pačio j: Linija mūšio franto prieš Varšavą, prie kurios 

\okiečiai visomis jiegomis veržiasi. 

Mit kiekvieno laivo butų valdžios 
komisorius, kuris turėtu daboti, 
kail per visą keli<nę plaukianti 
laivai ir jūrėse kontrabandos pa- 
ini! i negalėtų, nes kaip pasirodo, 
vokiečių vedami ir po ameriko- 
niška vėliava laivai paima jūrėse 
kontrabandą, gabena i neutrališ- 
iv 11 kraštų portus, o iš ten ji 
Vokietijon patenka. Todėl Ang- 
lija negalinti išsižadėti savo tie- 
sų sutaikinėti Amerikos laivus, 
kad galima butų persitikrinti, ar 

jie negabena karės kontrabandos. 
T.'ibar vėl Anglijos kariški lai- 

vai ant jūrių, prie Orkney salų, 
sulaikė Amerikos prekių laivą 
Denver, kuris Brcmenan gabeno 
nedvilnc. Laivo savininkai tvir- 
tina, jog prie laivo prikrovimo 
imvo atstovas Anglijos konsulio 
ir buk, apart 7,000 bolių medvil- 
nė.-, daugiau nieko sulaikytasis 
laivas neturėjo, bet Anglijos val- 
Ižia mano, kad jis ant jūrių pa- 
ėmė ir vario siuntinį, o varis rei- 
kalingas darymui lukštų patro- 
nams, todėl Vokietijoj jis labai 

pabrango: už toną vario moka 
>625, o Amerikoj jj galima gau- 
ti u/, pusę tos kainos. Anglija 
varį laiko už karės kontrabandą, 
iodėl ji siuntinių neleidžia ga- 
benti nei Į neutrališkus, rube- 
Huojanėius su Vokietija kraštus. 
•V nei i ja Vokietijon ir medvilnės 
leist, nenori, nes vokiečiai iš jos 
rali pasidirbti sprogstančią med- 
uliu-, taigi sprogstančią medegą. 
tokio jau stiprumo, kaip ir di- 
namitas. 

IŠ DARBO LAUKO, 
IVheeling, JV. V. Angliškieji 

aikraščiai rašo apie nepaprastą 
laibu pagerėjimą šioje vietoje. 
Rašoma, kad tuzinas didelių dirb- 
iniu pradėję išnaujo dirbti ir kad 
eitose didelėse dirbtuvėse darbai 
jrasidėsią bėgyje sekančiu dviejų 
savaičių. Sulyg pranešimų, 10,000 
įaujų darbininkų busią priimta dar- 
iau. Tarp dirbtuvių, kuriose dar- 
iai, sulyg pranešimo, pagerėję, pa- 
žymima La Bellc dirbtuvė, Laugh- 
in dirbtuvė prie Martin s Ferry ir 
i ve jos American Sheet and Tin 
Plate Company dirbtuvės, kuriose 
Urbą 3000 vyrų. Pollack Stogie 
lirbtuvėn sugrįžę prie darbo 200 
larbinnkų ir dar 400 daugiau turį į -ioje savaitėje grįžti. \Yheeling 
^tamping Kompanija priėmusi at- 

*al 500 darbininkų. American 
Sheet and Tin Plate Kompanijos 
\[organtown skyrius priėmęs atgal 
100 žmonių, Parkcrburg Chair 

Conipany—300 ir Citizens' Lum- 
)er Kompanijos dirbtu vSn priimta 
200 naujų darbininkų. Manoma, 
eud Riveraide dirbtuvė, priklausau- 

ti prie United "Su tes Steel Com- 
pany it' užlaikanti 500 darbininku, 
neužilgo taip pat pradės dirbti. 

Taip rašo angliškieji laikraščiai. 
Jeigu šiame pranešime butu kas 
nors klaidinga, tai prašome vieti- 
niu "Lietuvos" skaitytoju duoti 
apie tai žinią laikraščiui. 

*( Raimsdalč, ll'ash. Darbai 
eina silpnai. Esančios čia anglių 
kasyklos dirba tiktai po 3—4 die- 
nas j savaitę. 

iŠ VISUS. 
J| Yaršavoj, ar.t vienos sen- 

miesčio gatvės tapo suimtas ne- 

mokantis lenkiškai kaimiečių dra- 
bužiuose 13 metų vaikas. Pasi- 
rodė kad tasai vaikas yra vo- 

kiečių kariumenės šnipas. Tokių 
vaikų šnipų (skautų) vokiškoj ka- 
riu menėj yra daug. Lenkijoj. 
Varšuvos, Lowicz, Socbacze\vo 
ir Grajevvo pavietuose rusai paga- 
vo 30 tokių tarnaujančių vokiš- 

koj kariumeuėj vaikų šnipų. 

j| Vokietijoj, mieste Muenster, 
pasimirė vienas iš geriausių ir 

:cnia'i.sių fizikų, profesorius \\ il- 
helm Tlittorf, išgyvenęs suvir- 
šum 90 metų. 

Į| Xors karę vedančioms Eu- 
ropos tautoms trūksta mėsos, bet 
Australijos portuo ;e pirmoj lap- 
kričio pusėj buvo: 1,625 tonai 
sviesto, 39,000 jaučių, 950,000 
avienos šmotų ir 80,000 skrynių 
triušių (kralikų). Produktų tų, 
dėl laivų stokos, išvežti negali- 
ma. nors Europoj jie butų labai 
reikalingi. 

ĮĮ Prancūzas gydytojas Dr-as 
Pougnet pagarsino, jog ultravio- 
letiniai šviesos spinduliai pasek- 
mingai gydo visas ligas, kokias 
nuo drėgnumo gauna kareiviai 
tranšėjoje. Tai išpultų, kad tie 
spinduliai geriau už visus ste- 

buklingus patentuotus vaistus 
gydo ir reumatizmą. 

!| Lapkričib 26 d. (senojo ka- 
lendoriaus) dieną pasimirė Pe- 

trograde Rusijos apšvietos mi- 
nisteris Kasso. Jo veiki- 
mai skaudžiai pajuto ypač teisių 
fajkultetas universitetuose ir mo- 

kyklos ne rusų apgyventuose Ru- 
sijos kraštuose. Ar jam mirus 
švietimo darbas Rusijoj eis ge- 
resniais keliais, dabar įspėti ne- 

galima. 

|Į Suvalkų šelpimo nukentėju- 
sių nuo karės komitetas atsišau- 
kė Į centralj Varšavos komitetą 
su reikalavimu atsiųsti 100,000 

rubliu ir vagoną drabužių nuken- 

tėjusiems nuo karės Suvalkų gu- 
bernijos gyventojams. 

Per Vilnių išgabeno Į rytus 
tūkstantį vokiečių civilistų ir 
daug vaikų iš Prūsų Lietuvos. 
Visi tie išsiųstieji kalba lietu- 

viškai, taigi jie yra lietuviai. 

|| Iš Yaršavos piliečių šelpimo 
komiteto pasitraukė visi 4 žydai. 
Matyt žydus neužganėdina aukų 
dalinimas. Tam komitetui renka 
aukas ir Lietuvoj. 

Iš Lietuvos. 
PAA1STRYS, 

Pati. Apskr. 
Spalio 29 d. pašventinta liaudies 

mokykla, dėl kurios daug yra pasi- 
darbavęs vietos kun. Tilvytis. Jo 
rūpesčiu paaistriečiai vietoj medi- 
nės mokyklos susilaukė murinės, 
jsteigtojon mokyklon paskirtas bu- 
vo mokytojas, tik-ką Panevėžio se- 

minariją baigęs, kurs nei žodžio 
lietuviškai nekalbėjo. Jis dabar! 
pašauktas kariumenėn. To vieton | 
atvažiavo kitas, ir-gi nemokąs lie- 
tuviškai. Dabar daugeliui vaikų 
prisirinkus, antrojo mokytojaus 
priedermes atlieka vietos vargonin- 
kas, kuris ir lietuviškai gal kiek 
vaikus pramokys. 

1 SIMNAS, 
Seinų Apskr. I 

Vokiečių kariumenė čia stovėjo 
kelioliką dienų. Čia buvęs, didelis 
mušis, kurio pasekmės, kaip mieste, 
taip ir apielinkėse, aiškiai žymu: 
krautuvės išdraskytos, bažnyčia ir 
keliolika namų apdraskyta, kiti su- 

deginti, kaimuose grabės iškasinė- 
tos, kai-kurių ūkininkų triobos su- 

degintos, nekalbant jau apie tai, 
kad reto kluonas pasiliko pustuŠtis- 
-kitų ištuštintas visai. O kiek la-1 
šinių suvalgytu, kiek skilandžių nu-', 
kabinta, vištelių, ančių iškepta, kiek 
tvorų dūmais paleista—nesuskaity- ] 
si! 

Pats miestelis išrodo lyg apmiręs, 
—gvvumo jokio. Uždarius girty- 
bės įstaigas, būtinas reikalas pasi- 
rūpinti arbatnamiais, kurių čia visai 
nėra. 

Vilka: 'iš k i o Apskr. 
Šios apielinkės gyventojai ne tik 

ką turėjo maitinti vokiečių kariu- 
menę, bet dar jiems ir pinigų turė- 

jo sumesti. Taip, Rumokėlių kai- | 

mas, varu spiriamas, sumetė 47 
rnb. Iš Dedvyžių dvaro šeimynin- 
kės atėmė 25 rub. Iš beturtės mo- 

teriškės Varuoginienės atėmė pa- 
skutinius pinigus, kiaulę ir linus. Iš < 

Rementiškių ir Dedvyžių dvarų vo- 

kiečiai išsivarė veik visus gyvulius. 
Vietomis čia matyti daug triobų 1 

sulaužytų, o tvorų niekur nėra. Yjį 

nemanu "brolių kapu." įmonės 
čia labai sirgti pradėjo. Trumpu 
laiku, vien tik Remonti-kiit dvare 
mirė " iresnė 

PILVIŠKIAI. 
Mariamp. Apskr. 

'Traktieriams ir aludėms išnykus 
atsirado daug arbatinių. Pirmiaus 
daugumas vyru iki sutemus prie 
stiklelio degtinės, alaus laiką gai- 
šindavo. Dabar jų vietoje mote- 

rėlės geria arbatos ir ramiai šneku- 
čiuoja. o vyrai, negaudami d.gtinė>. 
skubina namo. Tai sulaukėme laiko, 
kad vyrai už moteri- ;;:r' i.n! na- 

mo grįžta. 

I 'ILNIUS. 
M agnus Kazėnas, kuris atvežta 

kaipo politikos nusikaltėlio Vilniau- 

kalėjinun. buvo suimta- lapkričio 
17 d. Suomijoje (1*inlandijoje), 
grįžtant jam iš Belgijos; pirmiau 
gyveno j i s Amerikoje. Kaltinamas 
jis, sakęs 1905 m. prakalbas Pa- 

svalyje (Panev. apskr.). Bylą jo 
apsimes ginti adv. J. Vileišis. 

KAUNO GUB. 
Vilniaus Mokslo apygarda skel- 

bia Kauno gub. mokytojams, kad 
1915 m. pridečkų mokytojams, iš- 

tarnavusiems 10 metų, dėlei karė- 

nebusią. Jie bus duodami (po 80 

rub.) tik tiems, kurie ištarnavo 20 

metų. 

ŠIAULIAI. 
Šiais karės metais Šiaulių gyve- 

nimas daug kuo atsimainė. Daug 
nauju žmonių perėjo--daug gerų 
sumanymų liko tiktai sumanymais. 
Išaugo nauji reikalai naujoje dir- 

voje. 
Dranios-muzikos-dainos "Varpo" 

dr-jos butą; tapo kaipir kokia lab- 

darių jstaiga. Karės pradžioje 
"Varpo" bute apsigyveno iš Kauno 
atvažiavusi mažų vaikų prieglauda. 
Nesenai išsikėlus iš "Varpo" prie- 
glaudai, buvo kaip kas bekalbąs 
apie surengimą kokio vakarėlio, bet 

"Varpo" valdyba nesutiko rengti 
vakaro: nepatogu busią juokauti ir 

linksmintis, kuomet iš karės lauko 

:ia-pat girdėti kanuolių dundėjimas. 
Vakaras atidėta. Neilgai trukus.pra- 
dėjo nauji gyventojai rasties. Tie 

gyventojai—tai prūsų belaisviai, ku- 

rių "Varpe" gyveno kelios partijos. 
Visi lietuviai visokio amžiaus, sako- 

si, kad iš jų paėmę visą turtą ir jie 
patjs kur tai vežami, bet kur—ne- 

čino. Tš administracijos gauta lei- 

dimas sušelpti praeivius belaisvius; 
taigi, kiek galima, jie ir šelpiama— 
šiltu vandeniu, užkandžiu. 

Čia vėl "Varpo" salėje susirinkę 
noterjs skirsto surinktuosius daik- 

tus. 

Aukas renka Šiaulių miesto ko- 

mitetas dėl karės nukentėjusiems 
šelpti. Lapkričio 27 d. buvo pa- 
skirta pirmoji diena aukoms rinkti. 

Renkama buvo ir paskiau. Komite- 
to nariai pasiskirstė, kas kurią į 
miesto dali turi aplankyti. Apskri- 
tai, surinkta daug šiltų drabužių ir 

gražių skalbinių. Yra surinkta ir 

pinigų; apie tai gal praneš, kas 

irčiau dalyko stovi. 
Surinktosios aukos bus skiriamos 

ten. kur bus labiau reikalinga. 
Taigi, butų labai gerai, kad tą daly- 
bą, kur ir kam jas siųsti, greičiau 
>aaiškintų mums atstovai, kurie ap- 

važinėjo dėl karės nukentėjusias 
vietas. 

MAŽEIKIAI, 
Šiaulių Apskr. 

Žmonės kiti nepatenkinti, kad 

'Saulės" mokykloje nemokina lie- 

uvių kalbos, nei rašybos; no:s mo- 

cytojai—esą lietuviai... Pirmiau, 
<olei viena mokytoja buvusi, moki- 
lusi kiek ir lietuvių kalbos. Sako, 
rerkvinėje mokykloje, nors moky- 
:oias ir ne lietuvis, mokina lietuvių 
•raibos norinčius. 

RADVILIŠKI S, 
Šiaulių Apskr. 

Stotyje matyti, kad važiuojantie- 
i kareiviai mėgsta skaityti laikraš- 
•ius ir telegrainus... Daugelis yra 
r lietuvių, kurie skaito lietuviškus, 
aikraščius... Kiti gi tariasi, kaip 
javus alučio. Šiauliuose esą galima 
jauti gero naminio pas kokią bobe-j 
ę—J^gorčiaus moka 11 kap. Kaip 
os lmksmybėlės nenori užmiršti...! 

PABIRŽĖNAI, 
Pan. Apskr. 

Pabiržėnų valsčiaus sueiga pa- 
ikyrė nukentėjusiems dėl karės 

\aunc gub. gyventojams 50() rub., 
Raud. Kryž." 500 rub. ir vietos 

:omitetui šiltiems drabužiams rinkti 
>0 ruU Prieš tatai sueiga pasky- 

rusi buvo dar 500 rub. kareivių šei- 
mynoms šelpti. Pinigai pasiusti 
gubernatoriui. 

\'ictiiūs Hudbergia krasos virši- 
ninkas buvo ta ip gyventojams jęri- 
sęs, kad jie turėjo sku>tis apygar- 
dos viršininkui ir tik prie skundo 
prisidėjus dvarininkams. kr:t «»s vir- 
šininkas tapo perkeltas Į Mintaują 
su paaukštinimu. 

Iš 14-kos šio valsčiaus prad. mo- 

kyklų pašaukta kariumenėn S mo- 

kytojai. Dauguma mokyklų užda- 
Įryta iki pargrįštant mokytojams iš 
karės. 

KELMU, 
Raseinių Apškr. 

Visu keliu tarp Tauragės ir ŠiJut- 
lių gabena i> Prūsų suimtuosius gy- 
vulius—karves ir arklius. Sako jų 
esą išvi>o apie keli tūkstančiai 
galvų. 

Nesant i- ko maitinti, valdžia 
skirsto juo> po dvarus ir sodžius, 
kas prisiima, mokėdama užtat po 6 

I rub. Be to valdžios leista yra ap- 
mainyti prūsų karves ant musiškių- 
jų, kad tik butų vieno svarumo. 
Žmonėms tat didelis patogumas, nes 
gali tokiu btulu įgyti veislinių kar- 
vių: prūsų karvės—visos gerų veis- 
lių. tik dabar bado prityrusios 
sublogę, kitų gi pienas perdegęs. 

METELIAI, 
Seinų Apskr. 

Meteliu bažnvtkiemis tarpe dvie- 
jų milžinų ežeru ir miškų metelie- 
čiams buvo tikra tvirtovė. Cia vo- 
kiečius mate, tik keli žmonės ir tik 
"razjezdą." Be klebonijos ir baž- 
nyčios, bažnytkaimis išrodo nepa- 
prastai vargingas. Be to yra val- 
sčiaus raštinė ir prad. valdžios mo- 

kykla, kurioje lig šių metų pradžios 
mokslas ėjo, bet po vasaros, i. o- 

kytoją karėn pašaukus, j i-nebepra- 
s i dėjo. 

Žmonelės labai tamsus: keli skai- 
to "Šalt." ir "Viltį," kitokių laik- 
raščių retai kas yra matės. Klebo- 
no rūpesčiu čia įsikūrę "Žiburys," 
"Blaivybė," užlaikomas knygynas. 

Apie karę, žmonelės sužino iš 
davatkėlių, kurios nugirdę ką iš 
"šaltinio," pasakoja su savo prie- 
dais. Jokio ženkle, kad karė buvo 
—nematyti, bet laimės daugiau, 
kaip kitur: dauguma savo branges- 
nius daiktus sukasė j žemę. šūviai 
buvo čionai girdėti visą laiką, kaip 
tik vokiečiai atėjo Suvalkijon, žmo- 
nės tat ir-gi pusėtinai gązdino. 

ŠVENTEŽERIS, 
Seinų Apskr. 

Tasai bažnytkaimis stovi tarpe 
Seirijų ir Lazdijų. Vokiečiai čionai 
nieko nesudegino, nes mūšių nebu- 
vo, tik apkraustė žmonių pašarą, 
valgj. Raštinėje nieko nedarė, nor* 
valsčiaus "ponai" ir buvo pabėgę. 
Kitokių "baikų" neatsitiko, nes nei 
grabių iškastų, nei šiaip nieko pa- 
nasaus nesimato. Bet, >ako, ir i$ 
čionai žmonės buvę kiti net Užne- 
munėje atsidūrę. 

— Lietuvos žinios — 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ SO. OMAHA, N EB R. 

Eglaitė. Kalėdų dieną čia buvo pa- 
rengta eglaitė mažiems vaikams. 
Žmonių prisirinko apie 50. Vaiky 
susirinko apie kokia 50. Vakarėly- 
je prasidėjo vaiky žaidimai. Su- 
statė vaikučius apie eglaitę šokti 
"aguonėlę/' bet pasirodė, kad 
"aguonėlės" jie nemoka. Pradėjo 
mokinti, bet vaikučiai, niekuomet 
nematę "aguonėlės" negalėjo čia 
pat ant greitųjų išmokti. Po žais- 
ki buvo pagiedotas amerikoniškasai 

hymnas. Paskui vaikai gavo dova- 
noms saldainiu. 

Šisai vakaras neapsiėjo be svai- 

ginančiu gėrimų. Daugelis vyrų 
Ijuvo traukiami prie baro. Tame, 
kiek teko pastebėti "darbavoi" mū- 

sų moterėlės, džiaugdamosi, kad 
tuom rengėjams "biznį padaro." 
Po vakarui teko girdėti rngojimų 
iš -večių pusės už toki priverstiną 
traukimą prie baro. \>vi mi.i bu 
vo tuom pasipiktinęs. Ištiesų, ne- 

labai nei gražus yra toksai pa>i<'igi 
inas. Ona Jialauuytė 

Iš' DU B01S, PA. 

Pradėjo rūpintis aukų rinkimu. 
Vietos lietuviai jau pradėjo rūpin- 
tis nukentėjusiems nuo karė Lie- 

tuvoje. Vietinės keturios or-.mi 

nacijos: Saldži; u-ios Širdų- \ ies- 

paties Jėzaus D r ja, Šv. Jurgio Dr- 

-ja, Vytauto Dr-ja ir Neprigul- 



minga s Kliuhas išrinko p«» at 
j»tovu. kuriu priederme \ ra pasirū- 
pinti, kad InUi •utvark\f; visa. 
kas .->nrišta >u gelbėjimu nukentė- 
jusiu nuo '. .nfs lieftivių. <iru"! io 
2S d. išrinktieji atstovai laikė u 

*irinkim;j. \t- <• i? komitetą.- .<> 

valdylion išrinko: pirai.- A. \kro- 

niavicių, ra-t. \. kardi-ai^k. ir 
y/A.- \. juškelį. \ukarinkiai 
-k'Vektoriais paskirta. I. Milinavi- 
čius, F. >■ inkevičiu?, S. Ribin>kas, 
l>. Stankevičių ir J. Kagd/.iunas.j 
Organu likosi paskirta "Lietuva." 

Int. Kardišaitskas, >ekr. 

iŠ JMSTERP IM. X. V. 

Inkaras. Sausio .1 d. i u metu 

Dirginu "Uirun-' Kliuhas atvai- 
dino bažnytinėje svetainėje viena- 
-veik-mi veikaK'li 'I nnuiini> l'.a- 
11 it Žinoma, kad. pradžia pa-» 
prastai visuomet -tinki, ir todėl vai- 

dintojams negalima statyti kukių 
nors ypatingu reikalavimų. To- 

liaus, be abejt-.Ks, galės išsilavinti. 
Apart vaidinimo, buvo dar deklia- 
niacijti. Dekliamavo p-lės M. Če- 
paiciutė, Y. l'rbšiutė ir I*'. Smai- 
(i/iniutė; atlikta neblogai. P-lė Ii. 
Dovmuončintė dekliamavo mono- 

1 i kuri-ai publikai patiko. P. 
A. Cipliutė ir J. Strikulis gražiai 
dekliamavo dialiogą. Ponas A. 

Ciplis dekliamavo nionoliogą, ku- 

riuomi smagiai prijuokino publiką. 
Buvo dar dainų, P-lės n. Ciaskiutė 
ir 15. Dovinuončiutc padainavo dai- 

nelę*. Ant kramto marių." Dvi ma- 

žytės mergaitės, p-lė Kiškaitė ir 
Rakau* kinu-. padainavo dvi daine- 
les, kurios publik; i labai patiko. 
I /baigiau! vakarą, keturios mer- 

gaitės padainavo hymną "Lietuva, 
tėvynė nuisų." Tuom ir užsibaigė 
programėlis. Kirviam tikslui eis 
vakaro pelnas, nežinia, ne- apie tai 
nebuvo garsinta. Kitos draugijos 
rengia vakarus naudai nukentėju- 
siu nuo karės Lietuvoje. 

T ('n Buvęs. 

/.? PfULADELPUIA, PA. 

Koncertas. S/tračia; imas. Gruo- 
džio 31 d. atsibuvo parengtas SLA. 
vietinės kuopos koncertas, kuriame 

dalyvavo lietuvių įžymiausi artistai: 
M. Petrauskas, P. Čiurlionis, p-lės 
M. ir L. Karužiutės, taipgi M. Za- 
zulak (pastara-is yra rusinąs). 
Programas buvo labai ilgas ir gra- 
žu-, ir artistai savo užduotį atliko 
puikiai. Bet apgailėtina, kad 

Philadelphijos lietuviai labai neskait- 
lingai lanko panasitis koncertus. Šį 
kartą susirinko vos tik apie pora 
šimtų. Xors koncertas rengiamas 
buvo su tikdu sušelpti lietuvius, 
nukentėjusius nuo karės, bet deja... 
regis, rengėjai turės pridėti dar iš 
savo kišenės lėšų padengimui; tat 

apie suselpimą nukentėjusių nei 
minties nėra. Philadelphijos lietu- 
viam- reiktų parausti i- gėdos už 

jų paproėitis. I prakilnesnius ir 

tikrą vertę turinčius sutrinkimus! 
nesilankoma. Jei pasakai kam, kad 
bus koncertas, arba taip geresnis 
vaidinimas, tai dažnai paklausia ta- 

vęs: "O išsigerti tenai ar bus?" 

jei pasakai, kad nėra, tai lik sveiks 
su Philadelphijos publika. 

(iruodžio mėnesio pabaidoje atsi- 
buvo Philadelphijoj I.SSA. 8-tas 
suvažiavimas. Delegatu pribuvo, 
su viršininkais, 40; taip nei kiek 
nedaugiau, kaip kad būdavo kele- 
tas metų pirmiau. Dienotvarkių ir 
visa kas kita beveik tas pat, kaip ir 
seniau. Beveik nieko naujo ne- 

įnešta lietuviu socialistų gyveni- 
man. vien tiktai, kad paskutiniame 
susivažiavime jau daug rimčiau ir 
drąsiau svarstyta taip vadinamas 
busenio vertelgystės (?) klausimas. 
Kas pirmiau .ociali^tams buvo tar- 

si mirtina nuodėmė, tai dabar jau 
pradeda pasirodyti tikru reališku 
gyvenimu. Jau ir socialistai prade- 
da kalbėti bei imti "duonos mušu 

visų dienų" pavyzdį, be k<> j<A'is 
gyvas sutvėrimas negali gyventi. 

K rali kas. 

/S Pli.lCOCK. MICH. 
/s lietiniu farmeriu gyvenimo. 

k 101 ii lietuviu priskaitoma apie 
200 svuiršum. Dėlei išsimėtymo 
žinoma, tikro ir pilno skaitliaus 
negalima susekti. Lietuviai farme- 
riai šioje valstijoje yra išsisklaidę 
gan plačiai, tačiaus didžiausia dalis 
jųjų yra susitelkusi apie Peacoek ir 
1. i 11! ■ Manistee upę. Šioji vieta ga- 
li luui p..-kaityta Miehigan lietuvių 
farmeriu centru. Esama čia ir 
vieno lietuvio f; rmerio, kurisai už- 
laiko krautuve savo tautiečiu patar- 
navimui. 

Lictm iai pradėjo čia ukininkauti 

.S— f> atgal. Nežiūrint to- 
'i-. trumpo laiku, k, i-knrio gerai 
g\ vna. Turi i-ilai»ę -:i\ i» trioba> 
'.r mašina-. reikalingas prie ukė>., 
Juo t»»>> ». ju<> daugiau lietuviu far-j ,'-riit ri;i apdg\vena, ir vi-i link 

;■ s1'.'vi;.i gyvina: nesibijo nei 

ireikų, nei bedarbiu. Sutvertoji 
prie; kiek laiko lietuviu farineriu 
draugystė pusėtinai gyvuoja. Kas- 
link draugystės, lai bėda yra vi- 
siems sueiti i susirinkimus, m s 

dažnai daugelis nei ne/ino, kuomet 
ir kur i u i \ y I ! i susirinkimas. Kad 
geriau >ut\.irkiu> vis dalyką, gerai 
butu. k. 1 \ i i fanneriai pasiimtu 

n/. kurį laikraštį. Tuo- 
:i<i galima butu apie visą ką pra- 
nerti jH'i laikraštį, ir kiekvienas 
tani'cris, be jokio keblumo ar rit- 

pesė'o. galėtu vi>ttomet žinoti, kaip 
dalykai einasi, kur ir kuomet susi- 
rinkimai ir t.t. Tokiu budu -u laik- 
raščio pagelba męs galėtume leng- 
vai pagerinti savo reikalus. 

Fanneris. 

iš xnu' f'HiLinnu'iii.i. pa. 
rlaimi. Ruošiasi :'aidinti. Sau-I 

sii» 4 <1. s. m. \ < irigaitukas, 1J m. 

amž.. .šliauždamas rogutėmis pakal- 
nėn, išvirto i- rogučių ir nusilaužė 
koją dviej<»e vietose. Jisai ttuga-Į 
benta l'ottsville's ligonbutin. 

V ietinė "(liedorių Draugija" pra- 
dėjo mokintis "Švarkas ir Milinė/' 
kuri ketina vaidinti prieš užga-Į 
vėnes, Plaušinis. 

IŠ S L 'FFIliLD, f O.VJV. 
J.icturiai. Darbai. Šioje apie- 

linkėjc lietuviu yra mažai. Kiek 
teko trumpu laiku patirti, esama 

apie 12 šeimynų ir suvirsimi tiek 
pavieniu. \ i>i vasan^s laiku dirba( 
pas farmeriuj. Mokama nuo die j 
nos arba mėnesio. l'ž darbo dieną 
mokama $1.50 iki Sl.75. Kai-ku-, 
rie vietiniai lietuviai turi savas ukes 
ir gerai laikt»i. (iirtuoklybė čia, 
kaip ir daugelyje kitų kolionijų, 
užima pirmą vietą. Apšvieta, ži- 
noma, prie tokių sąlygų žemai sto- 

vi. c.'i a pat ant vietas jokios lie- 
tuviskos draugijos nėra, bet kai- 
•kurie čionykščiai lietuviai priklau- 
so prie draugijų, esančių artimuose 
miesčiukuose. Žiemos laiku čia 
dirbama tabako sandėliuose ("vėr- 
auzėse"). Uždarbiai nevienoki. 
"Sortauninkai" uždirba nuo $1.75 
iki S2.00 Į dieną. "Sai/.auninkai" 
mažai uždirba: mokama nuo svaro. 

Mažai kas iš šios rūšies darbininkų 
uždirba po S 1.00 j dieną. Papras- 
tas gi uždarbis yra vos $3.00— 
>4.00 į savaitę. Nors l) "'vėrauzės" 
pradėjo dirbti, bet darbininkų yra 
tiek be darbo, kad vietiniai gyven- 
toj.''.: nepamena tokių blogų laikų,! 
kaip kad dabar yra. Tat, nežiu-j rint prasidėjusių darbų, darbas gau- 
ti yra sunku. Todėl lietuviams, 
darbininkams, jieškantiems darbo, 
nepatartina Į čionai važiuoti, nes la- 
bai lengvai galima patirti vargo ir J 
vi^ai be jokios naudos. 

Naujai atvykęs. 

IŠ C1CĘR0, ILL. 

Mokslai iu vakarai. Laike Ka- 
lėdų vakacijų, Šv. Bcdo Kolegijos, 
Peru, 111. moksleiviai surengė du 
vakaru. Pirmas atsibuvo gruodžio 
27 d. 1914 m., Tovvn of Lake 
Tumer Hali, 40th ir Wood st., 
Chicago, 111. Antras—sausio 1 d. 
1915 m., šv. Antano parapijos 
svetainėje, Cicero, 111. Programas 
abiejuose vakaruose su menkais 
perkeitimais buvo vienodas. Prog- 
ramas buvo sekantis: prakalba 1 

'Lietuviai ir jų reikalai"—p. V. 
Stulpinas; 2) nionoliogas "Skur- 
das-Vargas"—p. J. Poška (atliko 
ijerai); 3) šv. (jrigaliaus Choras 
iš Cicero. 111. po p. 1\. Mikalausko 
vadovyste (sudainavo keletą gra- 
'ių dainelių); 4) monoliogas, "2io- 
vulis" p. K. Ivinskas (atlikta ge- 
lai; apie p. K. Ivinskį reikia pa- i 
*akyti, kad jisai čia gimęs, bet 1 

/ra geras lietuvis, myli lietuvių 
<albą, lietuviškuose vakaruose ii : 

vairiuose pasilinksminimuose lan- i 
<osi ir dalyvauja kiek išgalėda- 
uas; ; i monoliugas "Ka* /ginin" 1 
<o atsivertimas,"—p. A. Martin- 
iu- (pagirtinai atlikta); 6) kome- : 

lij.i "Žydas ir Dzūkas"—atliko pp. I 
). Po^ka ir V. Stulpinas. 

Antgalo viršminėtas choras dar ; 
gražiai sudainavo keletą dainelių. : 

Po to ponia Ona Mikalauskienė la- < 

Dai gražiai ir gabiai paskambino 1 

iiauu, iš ko publika buvo labai už- ■ 

janėdinta. Abu vakarai nnsise- i 

<ė gerai. Buvo tikėta# daugiau 1 
ečiii, bet, kaip matyti, %i;iiome:iė 1 

Photo by American Press Association. 

IŠ VAKARŲ MŪŠIO LAUKO. 

Iva padare vokiečiu didėsės kanuolės su Antvvcrpeno fortais. 

dar mažai tebeįdotuauja mokslei- 
viai-;. Cicero, J11. vakaras nusisekė 
ger. .u negu ant To\vn of Lake 
Chicagoje. Prie vakaro surengi- 
mo daug prisidėjo vietini-. Cicero, 
111., lietus iri klebonas kun. A. Ežer- 
skis, už ką jam iš Šv. Bedo Kole- 
gijos lietuviu moksleiviu priklauso 
širdingi:s ačiu. Šv. Grigaliaus Cho- 
rui ir jo vedėjui, p. K. Mikalaus- 
kui, kurie teikėsi abiejuose vakaruo- 
se dalyvauti ir savo gražiomis dai- 
nomis daug prisidėjo prie mok- 
sleiviu palinksminimo, iš mokslei- 
vių taipgi tartina širdingas ačiu. 
Nors nedidelis būrelis lietuvių mok- 
sleivių Šv. Bedo Kolegijoje, bet 
jie jau yra surengę keletą gražių 
vakarėlių ir ateityje taipgi mano 

įesnausti. Ateinančios vasaros va- 

<acijoms jau yra užėmę svetaines 
r mano surengti net keletą vakarų. 
Mauda iš tekių vakarų yra ne tik 
noksleiviams, kurie, rengdami to- 
kius vakarus, daugiau išsilavins 
nešame veikime ir geriau susipa- 
žins su visuomene, bet taipgi ir 
publikai, kuri turės progą pamatyti 
taip retą dabar musų moksleivių 
pasirodymą viešai ir galės susiar- 
tinti su moksleivija; drauge su 

tuotn sušelpti ir moksleiviai, 
kuriems, kaip žinome, pašelpa la- 
jai ir labai reikalinga. Vaidotas. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 

Vakaras. Gruodžio 27 d. Lie- 
:uvos Sunų ir Dukterų Draugija 
marenge vakarą bažnytinėje svetai- 
įėje. Vaidinta "Betlšjaus Staine- 
ė" ir "Kvailą Supras, Aklą Pa- 
gins." P-lės S. Vasiliauskaitė, F. 
Smaidžiuniutė, O. Griniūtė ir S. 
Kincevičiutė padekliamavo. Prieš 
vaidinimą p. M. Domantas paskani- 
Dino pianu. Vaidinimui pasibaigus, 
Lietuvc-s Sunų ir Dukterų Dr-jos 
:horas, p. Domanto vedamas, su- 

iainavo pora dainelių. Progra- 
nas atlikta gražiai ir žmonėms pa- 
liko. Publika nesigailėjo delnų 
•Jojimų. Pelnas paskiria Lietu- 
vos naudai. Negavęs sėstis. 

IŠ JVORCESTER, MASS. 
Koncertas. Sausio 7 d. 1915 m. 

Jetuvitj Svetainėje, 20 Waverly st., 
Htv'o F. C. Žilinsko operinis kon- 
rertas. Žmonių buvo arti pilna 
svetainė. Pat vienas p. Žilinskas 
špildė visą programą. Programas 
susidėjo iš daugelio gabalėlių se- 

cančiai: 1) "Prologue, iš operos 
Pagliacci—R. Leoncavallo (atlikta 
tališkai); 2) Blcgoslavliaju—Čai- 
cowski (rusiškai); 3) Sonetas—J. 
Naujalio; 4) "Es sapnuju per te\vi 
auka"—P. Shunsberg (latviškai) ; 
j) Parinktas numeris (Selection); 
i) "Gloria,"—pirm dainavo šios 
lainos p. Jankauskas išėjo ant 

icenos ir pasakė, jog ši daina yra 
ipeciališkai parašyta Italijos kara- 
ienei ir p. Žilinskas ią dainuos gar- 
)e» vietinio klebono kun. J. J. Ja- 

kaičio; 7) Elilandos. lietuviško- 
dainos—muzika Ale.\ander von 

Fielitz, lietuviški žodžiai V. A. Jan- 
kausko. Po šių dainų p. Žilinskas 

[sudainavo dar apie 3 dainas, ir 
siuomi koncertas užsibaigė. Kon- 
certu žmonės, kaip girdėt, liko la- 
bai užganėdinti; teisybė, nesigailėjo 

Idaininkui ir delnų plojimų. 
Poną- Žilinskas yra puikiai išsi- 

lavinęs dainininkas ir turi labai 
stiprų balsą. Kaip uždainuoja, tai 
rodos, kad visa svetainė sugriu» I .... 

tnuo jo milžiniško baritono.' 
Muzikos Mylėto jas. 

IŠ IVATERBURY, CONN. 

Bruožai apie lietuvius, koncer- 
tas. Pastaraisiais metais tarp \Ya- 
terburio lietuvių jaunimo susiprati- 
mas iškilo iki augšto laipsnio. Pir- 
miatis pirm;} vietą užimdavo triuk- 
šmingos prakalbos, kurių lankyto- 
jui reikėdavo prisiklausyti visokių 
plepalų, burnojimų ir iš kurių ką 
nors sveiko, pastovaus ir tikrai 
naudingo vargu galima buvo pasi- 
semti. Dabar laikai persimainė.' 
Ksama ir senoviškų prakalbų. Ta- 
čiaus šale jų yra ir rimtesnių pra- 
kalbu, iš kuriu klausytojai jau ne-l 
beišeina su širdim, apmaudos per- 
imta. Šviesi ir sveika mintis ran- 

da sau vis daugiau ir daugiau vie-, 
tos. Drauge su tuom vis daugiau 
platinasi ir rimtesnėji mūsų spau-| 
dos dalis. Skaitymas abelnai tarp 
jaunimo labai padidėjo. Nemaža' 
yra dar ir joudų dėmių vietos lie- 
tuvių gyvenime, bet. žinoma, ne 

viską sykiu pataisysi. 
Tarp vietos lietuvių vyriškojo ir 

moteriškojo jaunimo pastebėtina 
nemažas skirtingumas. Merginos 
švietime (tegul atleis gražuolės) 
stovi žemiau už vyrus. Skaitymą 
jos nelabai myli. Pradėk kal- 
bėti apie knygas ir pasiteirauk, 
kodėl lietuvaitė mergina neskaito, 
tai tuoj gausi atsakymą: girdi, 
"vasarą nfra laiko, ne^ reikia pa- 
sivaikščioti, o žiemą šalta but kam- 
baryje." Tai ir viskas. Todėl čia 
ir turime tokių apsireiškimų, kad 
mergina turtinga, graži, o pradėk 
kalbėti su ja, tai neišsilavinimas 
taip ir išlys kaip adata iš maišo. 
Vakarus mūsų merginos sulygina- 
mai nedaug lanko, bet baliams pa- 
daro išskyrimą. 

Jaunimas čia laiks nuo laiko turi 
progą pasigėrėti ne tfktaf prakal- 
bomis, paprastais vakatfais, bet ir 

gerais lietuviškais koncertais. Vie- 
nas tokių koncertų buvo gruodžio 
27 d. parengtas p. M. Petrausko 
koncertas. Programe dalyvavo ir j' 
patsai p. Petrauskas, kurio dai-; 
ncxns pritarė p. P. Ciurlianis pianu. 
Pono Petrausko dainavimas klau- > 

sytojuose paliko labai malonų įspu- i 

dj. Kitais koncerto dalyvais buvo 

p. M. Zazulak, p-lė Pricevičiutė ir 
k. Programą urbaigė vakaro ren-' 

gėj 11 kvartetas po p. M. Brazausko' 
vadi -to. Programas abelnai ge- 
rai pavyko. Žmonių buvo neper-j daugiausia. 

Lietuviu jaunimas čia Įdomauja 
vietine laiškine mokykla, kurios 
mokytojas, p. C. M. Lukošius jau 
kelinti metai kaip dasigavo i vaka- 
rinę mokyklą ir savo vientaučius 
lietuvius mokina anglų kalbos; 
jisai privatišku budu mokina ir 
lietuviukai. Ponas Lukošius atsi- 
žymi savo darbštumu. 

J. Juocclaitis. 

IŠ CLEVELAND, 0. 

Vakaras su koncertu. Gruodžio 
26 d. C. L. T. Choro Draugija su-, 
rengė vakarą, kuriame vaidinta 
keturveiksniis veikalas "Šv. Elzbie- 
ta.'' Vaidinimas pavyko gerai. 
Vaidintojai atliko savo roles gerai, 
išskiriant du, kuriuodu kalbėjo taip 
neaiškiai, kad sunku buvo suprasti.! 
ką sako. iš visų pasižymėjo savo 
vaidinimu p-lė B. Skripkauskiutė 
(Šv Elzbietos rolėje), kuri tiesiog i 

žavėjo publiką. Vaidinimas. abel- 
nai imant, publikoje padarė gilų 
įspūdį, ir daugelį iki ašarų sugrau- 
dino. \ aidinimo tarpveiksmiai bu- 
vo užpildyti deklamacijomis. Vai- 
dinimui pasibaigus, p. P. Mušins- 
kas išėjo su komišku monoliogu : 

"Nelaimingas Žmogus." Monolio- 
gas susykiu permainė publikos upą. 1 

Ačiu p. Mušinsko gabumui, tenai. ; 

kur prie* keletą valandėlių žybėjo 
susigraudinimo ašaros, net sėdy- 1 

nes braškėjo nuo juoko. Po mo- 

noliogui p. V. A. Greičius ir jojo ' 

mokinė p-lė B. Šerkšniutė paskam- 1 

bino pianu. Paskui p-lč Z. Bag- ■ 

džioniutė sudainavo solo M. Pet- ' 
rausko "Už Šilingėlį" ir Šimkaus 1 
"Ko vėjai pučia." Dainavimas. ; 

ypač "Ko vėjai pučia" publikai la- 
bai patiko. Sekantį numerį, M. 
Petrausko "Jojau dieną," atliko pp. 
K. Štaupas ir S. Daunoras. To- 1 

liaus pp. V. A. Greičius ir H. 13a- ' 

tycki paskambino pianu Fr. Briss- 
ler'io maršą "Lohegrin." Pro- 
gramą užbaigė p. K. Grei- 
čiaus vedamas choras, sudai- 
nuodamas "Gamta mums ap- 
sako'' (p. Greičiaus versta iš J. 
Havdn'o oartorijos "Creation'") ir 
'j. F. Root'o "Viltis" (iš italų me- 

liodijos). Abi dainos atlikta su 

). J. Mušinsko orkestros pritarimu 
r publikai labai patiko. 

Vakaras užsibaigė šokiais, skra- 
jojančia krasa ir 1.1 Pažymėtina, 
<ad šiame vakare pirmu kartu šok- 
ia, šitie amerikoniškųjų, ir lietu- 
viškieji šokiai. Lietuviškieji šokiai 
aip patiko, kad net, girdėtis, p. j. 
ftlimavičius, šokių mokyklos sa- 

lininkas, žadąs subatvakarius pa- 
skirti vien lietuviškųjų šokių moki- 
limui. Už didžiausią skaitlių at- 

viručių dovanas paeiliu gavo: p-lė 
f. Skripkauskiutė ($7.00 vertės už 
3C0 atviručių), p-lė Vaišviliutė. 

($5.00 vertes u i 350 atv.) ir p-lC 
C). Žvingiliute ($4.00 vertės). \ a- 

karas abelnai žmonėms patiko. 
Ten buvęs. 

IŠ MILWAUK.EE, UIS. 
Iš darbo laukit. Čia nuom tarpu 

yra daugybės žmonių Ik- <Sa; l><>. 
Apie 30.000 visai nedirba. <i;mg 
-maž toksai pat skaitlius dirb;1 po 
pusę laiko: 24—32 valanda* i ->a- 

vaitę. Daugeli žmonių turi mie- 
tas maitinti ir jiems kurą suteikti. 
Žmonės skursta ir kieto vargo ih-- 

niažai mato. 

Skaisčia saulute pro tamsius de- 
besius tatai buvo tai, ką milžiniš- 
koji vietinių bedarbių minia tu- 

rėjo per Kalėdas. Yra cit- tur- 

tuolių užlaikoma paselpos draugija 
Associated Charitics of Mi'naukee. 
Šioji draugija dabar turi kupina 
raukas darbo. Jinai tuksiančius 
žmonių aprėdo ir pavalgydina, dau- 
gybei bedarbių šeimynų suteik i." 
pieną. Ypač laike Kalėdų sukruto 
toji draugija veikti. Kužių dieno- 
je daugybė bedarbių gavo visokių 
dovanų. Šale to visko, bedarbiams 
buvo parūpintas Kalėdų šventėms 
puikus valgis. Visa tai atlikta mi- 
nėtosios Associated l'barities ..-f 
Mihvaukee dr-jos spėkomis. 

Vietos socialistai su savo laik- 
raščiais šios draugijos veikimui "a- 

sirodė labai priešingi. Kaip tik- 
tai buvo viešai pagarsinta apie 
rengiamus Kalėdų pietus bedar- 
biams socialistiškas "The Mihvaukee 
Leader" stojo ir dėjo visas pa- 
stanga-, kad atkalbinu.- darbinin- 
kus nuo lankymosi Į j u: rengtus pie- 
tus. (iirdi. kapitalistai mulkiną 
darbininkus, norį sustabdyti dar- 
bininkų judėjimą. Žmonės labai 
nusistebino tokiu socialistų pasiel- 
gimu. Socialistų antrašu 11/ jųjų 
tok j veikimą buvo girdėtis nei 

tokių Įtarimų, kad. girdi, "socialis- 
tai sudurnavojo." Socialistų agi- 
tacija tačiaus nieko negelbėjo. 
Atėjus pažymėtam laikui, galybės 
žmonių susirinko svetainėse, kurios 
buvo paskirtos pietums. Tokiu 
budu Mihvaukee's bedarbiai turėjo 
progą bent vieną dieną sočiai pri- 
valgyti. Nevienos bakūžės skur- 
džius-darbininkas. ačiu minėtosios 
draugijos pastangoms, gavo šven- 
tes praleisti nebadaudamas. Su- 
teiktoji pašelpa nevienam darbi- 
ninkui ir jojo šeimynai suteikė 
šviesesnes Kalėdas ir bent kiek 
linksmesne širdim leido praleisti 
šventes. Daugelis žmonių labai 
piktinasi socialistų pasielgimu. Gir- 
di tokių pasakojimų apie socialis- 
:us i? darbininku, lupų: "Jie (t. y. 
iocialistai) visur statosi mūsų drau- 
gais, visu1- sakosi rūpinasi musų 
jercve, drauge su tuom nepamirš- 
lami rinkti iŠ musų kvoterius, o 
cuomet atsirado norinčių papenėti 
Ūkaną (nors tai ir kapitalistai lm- 
ų), tai musų tariamieji draugai 
^radėjo atkalbinėti alkanus žmo-Į 
les, kad jie neitų numalšinti savo 

ilkio. Geri jie mums draugai." 
Tarp lietuvių darbininkų irgi 
a pat nuomonė, tiktai su tuom 

^ ikirtumu, kad lietuviai dar pridu- 
•ia: "Kai-kurie musų laikraščiai 
iakydavo, kad tik lietuviški so 
:ialistai yra priešingi geriems dar- 
iams. Pasirodo, kad ir svetimtau- 
čiai socialistai yra nekitoniški." 
Socialistų pasielgimas su šiais ka- 
ėdiniais atsitikimais, abelnai imant, | 
>adarė čia labai blogą įspūdį j 
imones. Pašeiupio Karklas. 

IŠ RACINE, WIS. 
Prakalbos. Gruodžio 27 d. 1914 

lietuose čia buvo surengtos pra- 
:albos Liet. Selp. F. naudai. Pra- 
:albų rengimas tokiam prakilniam, 
tikslui, kaip šelpimas nukentėju-J 
šiųjų nuo karės Lietuvoje, bc abe-Į 
jonės, yra gražus ir remtinas. Bet 
šių prakalbų rengėjai truputį ne- 

apsiziurėjo ir "tuom neapsižiūrėji- 
mu gali pakelt nesusipratimų ir net Į 
kivirčų tarp vietos lietuvių. Fra- 

^ kalbos buvo pagarsintos kaipo ren- 

giamo? suvienytų draugijų jiego-( mis. Draugijų gi nariai, kaip pa- 
sirodė, apie prakalbas visai nieko 
nežinojo. Matomai, "suvei- i 

nytų draugijų" vard"s patiko kai 
-kuriems draugijiniems valdiniu- ] 
kams, ir tasai vardas likosi uždėtas ■ 

ant prakalbų. Prieg to, Šv. Ka- 1 

zimiero dr-ja prakalbų rengime vi- 
sai nedalyvavo (Sakoma, pati drait- 1 

gija, ar jos valdyba, nepanorėjusi | 
dalyvauti, kadangi pinigai žadėta i 

siųsti per p. Šidlauską, socialistų 1 
fondo iždininką). Dabar tų kelių ] 
viršininkų pasielgimu, kaip girdėt,Į 

dr-jii nariai vra nepatenkinti ir 
žada pasirūpinti, kad pavieni asme- 
nį- ateityje draugijų, tai yra 
visų narių, vardo nenaudo- 
tų, nepasiklausę pinniaus apie tai 
pačių narių. Kalbėtoju buvo p. 
(ingi- i> ( bieagos. Jisai kalbėjo apie lutfopos karo ir apie f.ietuv-.s 
padėjimą, kokiu j i >ai buvo pinniaus 
ir kokiu dabar yra. Kalba klau- 
syto įani» patiko. \ukų surinkta 
$20.50. J ii rt/is ]! iškili i s. 

IŠ li()STO\, M.ISS. 
Streikas. Jau aštuntas mėnuo, 

kaip So. liostono statinių darbi- 
ninkai yra išėję ant streiko. Strei- 
kas prasidėjo birželio 1 d. ir iki 
šiolei tehesitęMa. < ierai žinoma, kokius vargus reikia kentėti i>er 
sireik;i. Tuos vi>u» vargus kentė- 
jo per paskutinius septynis mėne- 
sius mušu broliai lietuviai, dalyvau- 
jantieji <iatne streike. .Nevienas iš 
streikierių gal neturi iau u/ ką pa- 
valgyti nei pinigų už hutų užsimokė- 
ti. ial neviena- ir badą 'r -altį kenčia. Klek teku girdėti, tai ke- 
lis jau išmetė i- butų šaltos žiemos 

J iku. Nežiūrint t«►, darbininkai yra 
.susiorganizavę ir nutarę laikytis i-- 
vieno. L'pas yra toks, ka i darbi- 
ninkai yra pa>iryžę verčiau- badu 
mirti negu pasiduoti darbdaviams. 
Yra tokių lietuviu, kurie atjaučia 
savo broliams ir pagelbsti jiems 
jųjų sunkioje kovoje. Taip. -trei- i 

; įcieriu naudai aukavo: -v. Kaz. Ka- 
reivio Dr-ja Kaverhill, Ma 
S5.00; Lietuvo> Dukterų ir Sunų Dr-ja i> Cambridge. \la>-. .SlU.OO 
ir i narių ^ukolektuota S4.13, viso 
$14.13. Streikuojančiųjų vardu ta- 
riu ačiū aukautojams Ačiū ir toms 
i-lei>tuvėm>. kurio- aukauja mums 
laikraščius. Imtent: "Ateičiai." 
"Lietuvai" ir "Xaujien<.-.ns." 

Kac. Gaidis, Prot. rast. 

IS ROS ĮSI.. iXD-KF.XS/XGTO\T, 
ILL. 

Atsišaukimas j '.įrankijas bei pa- vienes y patas. (lerbiamieji ir < ler- 
biamosios! Jus esate gal girdėję 
ne sykį apie gyvuojanti Ro-elande 
knygyną ir skaityklą; daugumas 
esate jau ne sykį atsilankę, ir d'au- 
gumas is jusų turėjote Mokią ar 

tokią naudą iš jo. Todėl jums tu- 
rėtų huti u i pareigą ir žinoti, ko- 
kiu tikslu ir kaip knygyną- ;>i-tei- 
gė ir gyvuoja. Bus jau netoli dveji 
metai, kaip tapo įkurtas knygynas 
"Aušros" vardu, 10900 Miehigan 
ave., viršum Baker'io aptiekos. Tą 
sumanymą pakėlė keletas desCtkų 
vatKinų ir keletas biznierių, <tcij<- 
dami knygyną su prakilniausiai u 
rai> ir norėdami, kad to reikalo rė- 
mimą- taptų pareiga ir tik>!u vieti- 
niu draugijų bei pavienių ypatų. 

Taip laikas ir slinko. 1 knygyną 
vietinių draugijų buvo kreipiama 
tafiaus mažai domos. 

Knygynas, turėdamas begalines 
išlaidas, neturėdamas iš skaitytojų 
jokių įplaukų už knygų skaitymą 
ir neturėdamas draugijų paramos 
nei šaltinio, iš kurio butų galima 
padengti išlaidas, suprantama, ne- 

galėjo pats per save užsilaikui. 
Kad suradus visgi kokią nors iš- 
eigą, buvo įsteigta prieg jo vaka- 
rinė anglų bei lietuvių kalbų mo- 

kykla. Iš mokyklos buvo tiek 
įplaukų, kad galima buvo padengti 
visas išlaidas ir užlaikyti puiku 
knygyną. Bet užėjus dabartinei 
bedarbei ir visiškai mmažėju> mo- 

kiniams, jplaukos pasidarė kur-kas 
mažesnės negu išlaidos, ir tokiu 
bndu knygynas ilgiaus negali gy- 
vuoti, nes neuždengia išlaidų. 

Todėl vardu knygyno steigėju, 
kurie varė tą darbą -u pasišventi- 
mu, neprisilaikydami jokios parti- 
jos, su geriausiais visiems norais 
ragindami visus prie skaitymo,—tų 
steigėjų vaidu atsišaukiu Į jus, 
gerbiamosios d r a u g i j o s 

r pavienės ypatos, dar 
<artą. kad jų- prisidėtumėte prie 
pradėtojo darbo ir bendromis spė- 
tomis palaikytumėte knygyną. Jusų 
prisidėjimas bus jums labai leng- 
vas. Jųs, kiekviena draugija, tik 
nalonėkitc susirinkimuose išreikšti 
;avo nuomonę, ar pritarsite, ar ne- 

>ritnr-itc knygynui, išrinkite komi- 
iiją vien tik ištiriami to dalyko, ir 
cuomet bus paskirta per laiškus 
susirinkimo diena, jusų komisija 
eiksis atsilankyti, kur vi -i bendrai 
>asitarsime apie knygyno pslaiky- 
ną arba jo u/d irymą. Tikimėsi, 
:ad draugijų viršininkai nepraleis 
>ro -alį šio atsišaukimo. 

J. Grybas, k«wiisijos narys. 



NUO REDAKCIJOS 
Visi laikraščiui siunčiami rankraš 

Mai turi buti pažymėti autoriaus pa 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ii- f 
niui, ir «avo tikrąjj vardą. 

Redakcija pasileka sau teise atsiun ' 

čiamua jai rankraščius trumpinti iri 
taisyti. 

I»etinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto 
riui atgal jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga^ 
Dėlei viešos Suv. Valstijų opi- i 

nijos apie lietuvių reikalus. Iš 

"Tėvynės" antrame numeryje įli- 

pusio straipsnelio vardu "Apie Lie- 
tuvos Autonomiją" matyt, kad Dr. 

J. šliupas buvo pricŠ itiek laiko 

rašę.-! p. Robertui Stein'ui, nariui 
^emclirbystėn Departamento \Va>h- 

ington'e, i). C., apie lietuvių ir 
Lietuvos autonomijos reikalus, Dr.! 

J. Šliupo'nuomones Lietuvos po-' 
litiškojo likimo klausime Amerikos 
lietuviai labai gerai pažįsta. Tos. 
mati/nai, buvo išreikštos ir minė-! 
tame Dr, Šliupo laiške. 

| savo laišką Dr. f Šliupas gavo j 
iš p. Šteino sekančio turinio at-| 
sakymą: 

'Tamstos raintjs visai supuola 
su mano sąprotavimu nuo kelių 
metu turi įsigyventi autonomiška 
Didesnėji Lietuva po Rusijos vir- 
šenybe. Lietuvos nebūtų galima 
atskirti nuo Maskolijos l>e didelio 
♦ajai neparankumo, nėsa Liepojatis 
uostas yra geriausia Rusijos iš- 
eiga j l'.altiką. \ ienok Lietuva tu- 

rėtų absoliif:iai kontroliuoti savo 

naminius reikalus, ir lietuviškoji 
kalba, ypatingai turėtų Imti vienin- 
telė kalba liaudies mokyklose, ki- 
tos-gi kalbos -maskoliškoji ar vo- 

kiškoji—reikėtų išguldinėti tik taip, 
kaip svetimos kalbos esti iŠguldinė- 
jarnos svetimose šalyse. Lietuvos 
valdžia viena tegalėtų turėti ant ri 

tetą pasakyti, kiek ir kaip tas sve- 

timas kalbas reikštu išguldinėti 
Lietuvoje. J»utų amžina gėda, jei- 
gu lemta butų vienai i? akyvesniii 
kalbų pražtiti... 

"Tikiuosi nepoitgam galėsiąs iš- 

spausdinti savo setiai užmanytą 
knygą "Pan-arija, ari>a susivieniji- 
mas Iialtijos \ eislės," kurios rank- 
raštis jau yra užbaigtas. Ten 

Įvesdinsiu Pan-ariškąją vėliavą, ir 
smarkiai užstosiu už autonomiją 
netik Lietuvos, bet visų šakų Ariu 
veislės. Prie tos progos paminėsiu 
ir apie '"Lietuvos Autonomijos 
Fondą." 

šisai Dr. šliupo kreipimasis j 
augštesnj Suv. Valstijų valdininką 
su lietuvių reikalų paaiškinimu, yra 
praktišku žingsniu prie to, kas vadi- 

nama išdirbiniu ar pakreipimu vie- 
šosios amerikonų opinijos (nuo- 
monės) lietuvių naudai. Supran- 
tama, tuom padaryta tiktai mažy- 
tėlė dalelė to darl>o, kurisai guli 
prieš Amerikos lietuvius. Infor- 

macijų apie lietuvius privalu butų 
suteikti visai Suv. Valstijų valdi- 

ninkijai, kurios balso švara busi- 
muose tarimuose apie ns ijų rube- 

žių Europoje nustatymą yra neu/- 

ginčintina. Tai, ką Dr. Šliupas 
padarė—vieno asmens supažindini- 
mas su Lietuvos reikalais—yra. 1 

abejonės, naudingas žingsnis, šio- 

kią-tokią praktišką reikšmę jisai, 
tikėtina, galės turėti, bet sulyginus 
su visu tuom darbu, kurisaj guli 
priekyje, Dr. Šliupo susirašymas su 

p. Stein'u yra tiktai lašeliu juroje, 
tiesa, svarbiu ir naudingu lašeliu, 
tačiau vis tiktai lašeliu. Vienok 
Dr. Šliupo pavyzdys yra sektinas 
ir visiems kitiems lietuviams inte- 
ligentams, kurie turi ryšių su auk- 
štesniais Suv. Valstijų valdininkais. 
Vieno, antro, trečio ir daugiaus 
Suv. \ alstijų valdininkų supažin- 
dinimas su lietuvių reikalais, be 

abejonės, gali turėti tiktai gerą 
pusę ir prie pntgos lietuviams gali 
atnešti tiktai naudos, Teartai- net 

ir nemažai, šisai susirašinėjimas 
su Suv. Valstijų valdininkais, rasi, 
bus tulu žmonių bei laikraščių 
papeiktos, ar net ir "pasmerk- 
tas" (tas pas mus labai madoje), 
tačiaus to nereikėtų visiškai atboti. 
Pozityvis darbas pas mus paprastai 
susitinka su pasipriešinimu iš vie- 
nos ar kitos pusės (bent iki šiolei 
taip buvo). 

Vienok šie susirašinėjimai su 

atskyrais rsmenimis nėra svarbiau- 
sia darbo dalim. Svarbiausis dar- 
bas guli plačios amerikonų visuo- 
menės supažindinime su lietuvių 
reikalais, kuom bus padaryta ir to- 

ji d;>rbo dalis, kuri Dr. šliupo pra- 
dėta. Su lenkais ir T.enkijos rei- 
kalais amerikonai yra daug-maž 
jau supažindinti. Įvairiuose ang- 
liškuose laikraščiuose gan dažnai 
matyt straipsniu, liečiančiu len- 
kų reikalus. Atskyri lenkai užima 

kartais gan svarbias valdiškas vic-| 
tos, ir 111 vietų įtekme jie pasi- 
naudoja, kad prie tinkamos pro-Į 
g<>> prabilti apie savo santautiečius 
ir savo tėvynė> reikalus (žinoma, 
ta*r.c blogo jo!<io nėra). Lenkai iš- 
leidžia rugiu kalboje sa\ą mėnesi- 
ni laikraštį "l'rce Vo'and" (Lais- 
voji Lenkija), kame amerikonai yra 
supažindinami su Lenkijos reika- 
lais. Kartas nuo karto angliškuose 
laikraščiuose yra gan plačiu aprašy-' 
mų apie lenkų susirinkimus, atsi- 
šaukimų ir 1.1. Žodžiu sakant, ame- 

rikoniškoji visuomenė v ra veikliai 
j supažindinama su lenkų reikalais. 

Suprantama, pati s lenkai t q atlieka. 
Su mumis, lietiniais, yra visai 

ki'oniška giesmė. Angliškuose' 
laikraščiuose straipsnių apie lietu-' 
vius ir Lietuvą beveik kaip ir nė- 
ra. Amerikonai apie mus, apie 
Lietuvą turi arba visai neaiškų su- 

pratimą, arba ir visai nieko nėra 

girdėję. Lietuvių, užimančiu .svar- 

besnes vietas amerikonų visuo-j 
menėje, nėra, arba bent nieko apie I 
tokius negirdėti. Laikraštį, ktirisai 
supažindintų amerikonus su Lietu- 
vos reikalais, Amerikos lietuviai 
vargu gali išleidinėti: permaža te- 

turima jiegų. 
Jeigu pastaraisiais dviemi įran- 

kiais Amerikos lietuviai negali nau- 

ji /J- savo propagandoje už Lietu- 
vi neprigulrnybe (dalinę ar vi- 
sišką), tai užtat amerikoniškoji 
spauda, galmgiausis Is visą jr. n- 

kių, yra pasiekiamas. Amerikoniš- 
kąją spauda ir reikėtų pasinaudoti, 
(lėda pasakyti, kad Amerikos lie- 
tuviai, nors jau beveik puse metų 
praėjo r.uo karės pradžios, iki šio- 
lri dar nepagamino nei victio v»eso 

atsiliepime j angliškai kalbančiąja 
visuomene. Tiesa, buta sumanymu, 
het tie sumanymai, kaip paprastai 
pas mus, taip sumanymais iki šio- 
lei ir yra pasilikę. Rods, yra He- 
luviu. sugebančiu valdyti plunksną 
r.nglų kalboje. Ar negalima butų 
ją sunaudoti parašymui vietio-kito 
straipsnelio apie lietuvius? Regis, 
nesunku butų. Didis meta- butų 
tai pradėti. 

850,000 rublių naudai nukentė- 
jusių nuo karės Lietuvoje. Rusų 
dienraščio "Rieč" lapkr. 27 d. 
(s. k.) 1014 m. numeryje yra til- 
pusi sekanti žinutė: 

"Aiądieniname miestų sąjungos 
komiteto posėdyje gauta praneši- 
mas iš įgalotinio p. YČo, tyrinė- 
iančio padėjimą Kauno ir Suvalkų 
gubernijose. Sąjunga pripažino 
galimu pasKtru s:>u.uuu rub. pagel- 
bai vargstantiems šių nuo karės 
nukentėjusiu gubernijų žmonėms. 

Kadangi šių lėšų neužtenka, tai 
nutarta kreiptis su išaiškinimu Di- 
džiosios Kunigaikštytės Tatjanos 
X i kola j e vnos kom i tetan." 

šie pinigai, suprantama, yra ski- 
riami neišimtinai lietuviams. Kau- 
no ir Suvalkų gubernijose gyvena 
didelis skaitlius kitataučių, tarp 
kurių pirmą vietą bene užima žy- 
dai. Jie, kitataučiai, yra nukentėję 
tokiame pat laipsnyje, kaip ir lie- 
tuviai, ir todėl pašelpa jiems lygiai 
kaip ir lietuviams reikalinga. Ta- 
čiau- nemaža dalis šių pinigų eis 
ir nukentėjusių lietuvių naudai. 

Ponas Yčas, kaip buvo matyt iš 
laikraščių pranešimų, pasirodė vie 
nu veikliausiųjų lietuvių atstovų. 
Nelaimės pradžioje iš lietuvių at- 

stovų tiktai apie vieną p. Yčą ir 
buvo girdėtis. Jojo veiklumą pri- 
pažino kaip joj o šalininkai, taip ir 
priešai. Šių 50,000 rub. parūpini- 
mas Lietuvos gyventojams yra ne- 

vicnintėliu p. Yčo atliktu darbu. 
Savo prelekcijomis apie Lietuvą ii 
liettivius dar prieš karę ir, dabar 
veikdamas, p. Yčas nemažai su- 

pažindino valdančius Rusijos =!uog- 
snius su mūsų tėvyne, nemažai ra- 

do tenai saviškiams simpatijos, ku- 
ri prie progos gali buti labai nau- 

dinga, neskaitant tos medžiaginės 
pašelpos, kur dabar plaukia Lie- 
tuvon iš Rusijos. 

Pastaruoju laiku, ypalč po visit 

keturių Dūmų lietuvių atstovu su- 

važiavimo, veikia ir kiti atstovui. 
Tarp tokių pažymėtini p. A. Bulo- 

ta, II ir III Dumų atstovas iš Su- 
valkijos, ir kauniečių atstovas p. 
Januškevičius, kurisai, berods, ne- 

senai buvo sirgęs ir, rasi, ačiu tam 

negalėjo pasirodyti anksčiaus. 
Kalbėdama apie visa tai. "Lietu- 

va" neturi omenyje išaug.štinti p. 
Yčą, nurodyti į ypatingus joje 
nuopelnus lietuviams. Ponas Yčas 
tiktai pildo savo, kaipo lietuvio, 
priedermę. Mes manome, kad ir 
visi atstovai turi tyriausius ir kar- 
ščiausius norus pagelbėti savo ntt- 

skriaustajai tėvynei ir kiekvienas 
jųjų dirba kiek galėdamas, 

Visa, kas norima padaryti nuro- 

dymu j p. Yčo veikimą, tai priminti, 
kaip kai-kurie Amerikos lietuvių 
laikraščiai ir veikėjai žemino ii' 
niekino tą žmogų, kuomet jisai 
buvo atvykęs Amerikon drauge su 

D r, J. IJasanavičiu aukų rinkti 
Tauto- Xamams. Ponas Yčas gali 
nepatikti mums savo nuomonėmis 
ir veikimu politiko" srytvje. Apie 
tai galima kalbėti ir ginčytis. P>et 

pas mus, Atnerikcv. lietuvius, p. 
Yčas buvo \ i>:iip šmeižiama.1 ir 
dergiamas kaipo asmuo. Rods, 
nebuvo to tamsaus krislelio, teisin- 
go ar pramanyto, kurio nesunau- 

dota, kad apjuodinus tą žmogų. 
Šiądien gi vien tik jojo pasidarba- 
vimu Lietuvai ir lietuviams gali 
bu t i suteikta daugiau pasclpos, ne- 

gu męs, Amerikos lietuviai, rasi, 
išviso jstengsime surinkti. 

Šisai atsitikimas dar kartą paro- 
do, kaip daugelis įnusti, Amerikos 
lietuviu, mažai apsimąstę, lengva 
širdim metame akmeniu (ar pur- 
vu) Į žmones, kurie mums nepa- 
tinka arba yra kitokių nuomonių. 
Tas drauge su tuom parodo, kaip 
mažai pas mus žmogus, jo geras 
vardas, garbė yra aplamai godo- 
jama. 

Dr. J. Šliupo f>raticš'wias. Pa- 
kaitiniame, 55-tame, "Laisvosios 
Minties" numeryje Dr. J. Šliupas 
pamiuua mūsų įs \ įeu. jL,iei. 

pakartotą žinią apie "Laisvosios 
Minties" perėjimą chicagiečio, p. 

\ itkausko, globon. Savo pra- 
nešime Dr. J. Šliupas trumpai per- 

bėga savo gyvenimą ir, padavęs vi- 

są eilę atsitikimų ir reikalu iš as- 

meniško savo gyveninio, šiaip už- 

baigia pranešimą: 

"šiądien gi pats senstu. Akiu 
šviesa nebetarnauja man, kaip se- 

iliaus. Nors "L. Minti" norėčiau 

redaguoti, bet nebegaliu tiek rašy- 
ti, kiek pirma rašiau. Todėl ir 
turiu perduoti ją rankosna jaunes- 
niu žmonių, kurių ir sveikata ir 

energija liudyja, kad sveika mintis, 
tėvynės ir tautiečių meile perimta, 
neleis "L. Minčiai" nukrypti Į šun- 

takius. Visą įsitikejimą turiu \ pa- 
stanga.-. chemiko p. Zigmo Vitkaus- 
ko, auklėtinio Yalparaiso universi- 
tatės, ir manau, kad iis tęs mano 

darbą toliaus, tik «,u didesne įstan- 
ga, su didesne pasekme,—taip ikad 
susilauksime išsipildant mano troš- 
kimo: laisvos Lietuvos, apšviestų 
tautiečių, prakilnių ir amatuose, 
pirklybojc, pramonėje ir moksle. 

(Jalėsiu sau ramiai užbaigti amžių, 
matydamas tąsą savo darbo taip 
kilto žmogaus rankose. 

'"Nesakau, kad jau nieko nesa- 

kysiu ar nerašysiu. Bet reikalauju 
atsilsio. Tikiu, kad ir nedraugai 
tokio apilsio—po 35 metų darbo— 
man nepavydės." 

Iš to matyti, kad Dr. J. Šliupas 
nepasitraukia visiškai iš Amerikos 

lietuvių gyvenimo, nors, iš kitos 

pusės, matyt, kad netaip dažnai gir- 
dės jj Amerikos lietuviai, kaip kad 
iki šiolei girdėjo. 

Iš pasikalbėjimo su vaujuoju 
"Laisvosios Minties" vedėju, p. 
Z. Vitkausku, paaiškėjo, kad bene 
nuo sekančio numerio jisai stos prie 
laikraščio redagavimo. Drauge su' 
tuom jisai žada laikraštį perkelti 
iš Scranton, Pa., į Chicagą. Kiek 
iš pasikalbėjimo galima buvo su- 

prasti, "Laisvosios .Minties" ben- 

dradarbių būrelis abelnuose ruo- 

žuose liekasi senasai, prikergiant 
tuos naujus, kuriuos naujam jam 
redaktoriui pasiseks surinkti. 

Partraukus "Lais. Min." iš rytų, 
Chicagoje susitelkia visi svarbes- 

nieji Amerikos lietuvių mėnraščiai. 

Nauji veikalai lietuvių kalboje. 
"Liet. žiniose" p. J J. Kaunis pra- 

neša, jog lietuvių kalbon esą iš- 
versti arba dar verčiami sekanti 
veikalai: Zudermano ''Tėviškė" 

("Prigimta Pastogė"), Garino So- 
džiaus Drama," Vercharno "Auš- 
ros," O. Wild'o "Salomėja" ir G. 
d'Annuncio "Luotas." 

Latvių Baisas, 
Latvių laikraštis "Dsimt. \Yebst." 

savo {žengiamam j ame straipsnyj 
"Meškos vaikai." skaudžiai pašie- 
pęs ir apgadinęs dar ne taip senų 
laiku latvių atminėsimus prie lietu 
vi'!, kviečiu su jais susiartinti ir 

viens kitam padėti. To straipsnio 
rašytojas taip pasakoja: 

Jau gana senai mūsų kultūros 

žygiai prasidėjo Žemaitijoj. Jau 
apie 30 metų praslinko, kaip Kuršo 

LIETUVIAI! REMKITE LIETUVOS GELBĖJIMO 
« IR AUTONOMIJOS FONDĄ. 

Aukas siuskite šiokiu bu^u: Money Orderius, Čekius ir 1.1, 
išrašykite yardU T. Paukščio, Pittston, Pa., ir pasiųskite J. O. 
Širvydui, 120 Grand st., Brooklyn, N. Y. 

latviai pradėjo spaustis Kauno gu- 
bernijom Ligi : kiaulių ir toliau 
beveik visi valdžios palivarkai, ku- 
riu čia didžiai daug yra, latvių 
rankose. 

Ilgą laiką atskirti, latviai vėl 
atsidūrė tarp savo viengenčių lie- 

tuvių 15 u ve galima manyti ir 
laukti, kad k.\s stipriai sujungs tas 

gimines, t'asidalis vieni su kitais 
dv;:si.i ir šviesa. Deja, toksai >u- 

gyvenimas neįvyko. 
y'to Pabaltijos vokiečių, gitdi. 

męs buvome daug ko prisižiūrėję, 
kas pritinka ponų kartai. J r kaip 
pridera ponui d.ioti ranką pabu- 
čiuoti ir kaip galima užgriebti gy- 
vulius, grybų pintinėli ar uogų aug- 
alėli. Mums gerai patinka lenkų 
pavadinamai "ponas," ''poni" ir 

"panelė." Męs greičiau išmoksta- 
me lenkų kalbos, kaip lietuvių. Ir 
Šiauliuose retka'rčiais męs sugeria- 
me "brolybę" su nusmukusiais len- 

kų dvarininkais, Įlindusiais latvių 
nuomininkų kišenyse. 

Ateina Joninės, tas laikas, kada 
senų-senovėje tautos broliai su sa- 

vo \jt laiko palvdėtaja seserimi- 
senprusių tauta sueidavome ir stip- 
riausiais saitais susirišdavomo. po 
Romovės ąžuolų šlamėsiu. Kas gi 
dabar, kokie saitai mus jungia? 
Latviui ponui jo darbininkai lie- 
tuviai prirengia ir uždega deguto 
bačkas o paskui sulenda pas "po- 
ną" darbininkų pirkiosna prie alau- 
bačkų, arba dažniau pasilinksmina 
vien dainomis. Pas poną suvažiuo- 
ja latviai kaimynai ir lenkai sve- 

čiai. Iš vienos pusės, iš senų 
dvaro sodnų, plaukia latvių "lili- 
go '*), o iš kitos—atskamba lietu- 

vių raudos, kaip vergų giesmės 
aidas. 

Arba vėl i.tcitia katalikę atlaidai; 
męs važiuojame j juos, kaip j ko- 
kius stebuklus, męs prisižiūrime tų 
atlaidų dalyvautojams, kaij> Įdo- 
miems typams, bet mes patįs dali- 
namės nuo to visa, nepažvelgiame 
j tautos siek} ir neužmatome to, 
kas mums aitima. 

Dar ne viskas. Blogiausias da- 

lykas, kad lietuvių moterims ir 

mergaitėms reikdavo drebant eiti 
prie pono prašytis, kad už žąsų 
nuganytus javus leistų pinigų vie- 
ton atidirbti, nors pačioj karštoj 
darbymetėj (šimteriopai atidirbda- 
vo dvare). Blogiausias dalykas, 
kad męs, latviai, buvome jprate 
lietuvio vardu išreikšti visa, kas 

žema, rupu ir neišlavinta. Sveti- 
mų ir mums priešingų tautų žmo- 
nės, lab au suprato ir prisiartino 
prie musų viengenčių, kaip męs, 
kurie paties gyvenimo buvome su- 

artinti. Ar męs galėjr cne taip įsi 
veizėti Lietuvos jaunimo širdyse, 
kaip Kaiserlingas, Wichertas arba 
Mickevičius, Kraševskis, Lažečni- 
kovas? Kaip atsiskiria jų typai 
nuo Rainio**) nupieštų typų veika- 
le "Indulis ir Airija." 

Męs buvome nedovanotinai vie- 
našaliai ir neteisus prieš savo 

tautos brolius. Nors jau senai dėl 
to širdis sopa, bet nebuvo kelio, 
kaip atitaisyti. Musų viengenčiai 
buvo ėmę mums nebeužtikėti, nuo 

mus šalinos. Bet dabar virto kiti 
laikai. Aplinkybės mus artina. 
Lietuva ir Latvija- abi karės ug- 
nyje. Viena jau liepsnoja, kita gi 
—arti to. Sunkiuoju metu nu- 

tilsta visi nesusipratimai. Kas 
nelygus, sus-lygp. Dvi Lietuvos 

gubermji jau nukentėjo nuo preso 
ugnies. Kur patrankų kulkos lak- 
stė, ten viskas išterieta. Tos gu- 
bernijos dabar žiuri t kitas l\U?f;o"5 
tautas o visų pirma i viengenčius- 
-latviu:-. Kyg'oj apie ta nvcias iau 

žinome. Čia buv") atsilaiikes 1-sios 
Durnos atstovas kun. Jarulaitis. 
Negirdėti, kaip tą žinią sutiko lat- 
viu vadovai. ]Šte:iotąią Suvalkų 
guberniją ir daij Kauniškės laukia 
sunki iiema. Kaip tik reikėtų, 
sako, tvarkyti lai'tos broliams pa- 
geibą. Pagelba bėdoj kaip tik su- 

artina žmones. 
Tikras laikas artinties Lietuvos- 

Latv-jcs laikrašasnis, pirmiao-:a 
Rygiškiam^, ilgrr.ivi ir su kitais 
užsimegs ryšiai. 

Lietuviai esą, mums rodėsi, "meš- 
kos vaikais." Lietuvos miškuose. 
Po 1914 metų jie išbudo, jie iš- 
augo. I .aikas butų tiedviem gėri- 
tės šakoms sustoti petys-j-petj. 

Taip tai prašnek • j lietuvius 
mūsų broliškoji tauta. Ar gi me- 

lai neatsiliepsime? "L. Ž.' 

61 Latviu Jonine rl»ina, 
*♦) Latviu raaytojaą. 

Tarp Žaizdų. 
(P iii; Ui r o užrašai). 

Darbuodamiesi tri- mėnesius vie- 
noje karės ligoninėje, truput j nuo- 

šaliai karės lauko, męs taip pripra- 
tome prie dėjaviinų ir žaizdų, kad 
ir los pačio> žaizdos išrodo nebe- 
įdomios ir, tarytum, neskaudžios. 
Ir nieko tat nuostabaus: juk ka- 
reiviai karės lauke pripranta prie 
kulkų zvimbimo, granatu sprogimo 
pačiame mirties glėbyje. Tačiau- 
iš visos žaizdų jūrės tenka neretai 
matyti ištisą eilę tokių, kurios savo 

ypatingumu ir įstabumu žymiai ski- 
riasi nuo kitu žaizdų ir ilgai stovi 
akyse. Mum- daktarams, kiek ar- 

čiau to dalyko stovintiems, jos 
gan n lengvai išaiškiname*, vienok, 
manau, įdomu bus ypač dabar ki- 
tiems žinoti. 

Paimsim nors tokį sužeidimą: kul- 
kos įlindo nugaron iš užpakalio, iš- 
lindo gi priešakyje. Nieko iškarto 
rodos, įstabaus, vienok giliau jos 
taką ištyrus, pamatai, iog nei vie- 
nas iš vidurinių organų nesu- 

žeistas. nes kulka lindo vos po pa- 
čią odą, apjuosė, kaip juosta, pwę 
kimo ir išlindo oran, sulyginamai 
mažai pakenkus. Arba vėl, kulka 
įlindo į stibikaulį (bedro). išlindo gi 
ant kaklo. Nors ne ant vienos lini- 
jos randasi dindimo ir išlitidimo 
vieta, vienok kulka, sutikdama Įvai- 
raus stangumo kuno elementus (da- 
lis), išsiraizgo ir išsikraipo, tary- 
tum gyva, ir išlenda oran. Kuomet 
šaudo kareiviai, gulėdami ant že- 
mės, pasitaiko, jog kulka išaria pa- 
viršiui nugare? :lgą vagą, vietomis 
čiauždama paviršiu, vietomis slėp- 
damasi po oda, tai vėl su pertrū- 
kiai, tarytum, kurmis po pievą. Pa- 
siteiko ir taip, jog viena kulka pa- 
daro paviršiui keturias, net šešias 
skyles. 

Vieni sunkiausių sužeidimų, ku- 
rie labai ilgai negyja ir kankina li- 

gonius, tai žaizdo nuo sprogsta- 
mųjų kulkų (dum-dum). Yra tai 
ypatingos kulkos, prirengtos su 

sprogstamaja medžiaga. Susida- 
vus j (kietesnes kuno dalis, pav., 
kaulą, tos kulkos sprogsta, iau pa- 
čiame sužeistojo kune ir sprogda- 
mos ardo didelius jo šmotus; žiaz- 
dos užtat nuo jo draskytos, nely- 
gios, nešvarios ir ilgai iabai negyja. 
Nerotai tokia susprogstanti kulka 
skeveldromis išlenda iš kuno ke- 
liose vietose ir tuomet ta viena kul- 
ka turi vieną mažutę jlendamąją 
skylę ir kelias plačias, išardytas 
išlendamąsias. 

Baisus tų kulkų sužeidimai jau 
senai kreipė atydą kariaujančiųjų 
valstybių, todėl jų senai buvo nu- 

tarta ir pasirašyta karei jų nebe- 
vartoti, šiądien gi matome, kaip 
"kulturingos" tautos grįžta prie 
barbarų laikų. Vos karei prasidė- 
jus, mes dažnai girdėjome, jog 
rnusų priešai vartoja neleisotus ka- 
ės įrankius, vienok nepasitaikydavo 
vis progos savo akimis jų pama- 
tyti. 

Išiminėti užsilikusias žaizdose kul- 
kas tekdavo dažnai; dalį jų ima 
atminimui patįs kareiviai, kuriems 
tos kulkos "dovanotos,"' dalis gi 
patenka gydytojams taipgi atmi- 
nimui. Kartą vienas gydytojų, iš- 

lupęs kulką, įsidėjo ją sau kišenėn. 
Atsikėlus ant rytojaus ir besitai- 
sant. jam, staiga kambaryje pasi- 
girdo šautuvo balsas. Visi persi- 
gando, dairos vienas j kitą, nesu- 

prasdami kame dalykas. Tik kuo- 
mct puvo surinKia ir is sienų iš- 

lupinėta dešimts šmotelių susprogu- 
sos kulkos, supratome% kame da- 

lykas: atsiminė, kulka buvo sprog- 
stamoji ir susprogo, išslindus iš 
kišenės ant aslos. Po to atsitiki- 
mo jau atsargiau reikdavo kni-ties 
po žaizdas, beto pradėjome tas 

kulkas pažinti, nes jų galas trupu- 
ti suplotas, -iaip, jau niekuo beveik 
nesiskiria nuo paprastųjų kulkų. 

Sunkų įspūdi daro suzeistte;i 
galvon ir nugarkauliu, t. y. j sme- 

genis. Dauguma jų lieka karės 
lauke, daug nepasiekia musų ligo- 
ninės, juos sunku vežioti, tie gi, 
kurie mus pasiekia—dažnai, kaip 
męs juos vadiname "laimingi,'' ži- 

noma, sulyginamai. Pasekmės 

smegenų sužeidimo pridera nuo 

vietos, kurią sužeidė kulka, nuo to, 
kokius centrus ji pagadino. Vieni 

nustoja valdę pusę kuno,—tai ••an- 

tai kojį, kiti apkursta, apanka, 

nustoja kalbos, proto ir t.t., nebe- 
kalbant apie užkrėtimą sniegenų 
plekšnių ir pačių smegenų, krau- 
jo nustojitną ir pagalinus mirimą 
■svarbiausiu gyvybės centrų. 

Atsimenu, vieną sykį baigdami 
gabenti visą eilę sužeistųjų savo 

ligoninėn stebėjomės, <lčl ko tai 
vienas kareivis, visiems nuėjus, at- 
siliko prie traukinio ir stovi ant 
vietos, nesijudindamas. IŠ pažiu- 
rus—jaunas. dikta«. niekur nema- 

tyti apraišą, tarytum, visai sveikas. 
Pasirodo-—aklas! Mažutė, jau se- 

nai užgijusi žaizdelė užpakalyje pa.! 
kaušiu, akis sveikos, gražios... ma-J 
tyt sužeistas regėjimo centras sme- 

genyse. Tai buvo pirmasal sun- 

kiųjų j spūdžių nuo sužeistųjų. Cia 
tik ištikrųjų jsigilini j karės bai- 
senybes ir matydamas tokią auką 
prieš save, nerami? nei vieno tikro 
užuojatn »s žodžio, nes jauti, kaip 
silpnos rankos, kad sugrąžinus jam 
nors dalele šviesos, kurios ji> ant 
visados nustojo. 

Apanka neretai ir nesunaikinus 
regėjimo centro, pa v., nuo sutren- 
kimo galvos ir akies, kuomet akies 
dugnvje išsilieja kraujas. Tokie 
akli neretai, kraujui išvaikščiojus, 
vėl pradeda regėti. 

Teko matyti du atsitikimu, kur 
kulka pas vieną liko smegenyse, 
pas antrą—kiaurai perlindo .sme- 

genis, bet taip laimingai, tarytum, 
viršgamtirės iiegos valdoma, ne- 

siekus svarbiu smegenų dalių; ii 
abu ligoniu jau trečią savaitę jau- 
tė save sveiku ir linksmu. 

Kuomet kareiviai šaudo pasislė- 
pę savo apkasuose, lekenčios per 
galvas kulkos kartais pasiekia tik 

viršugalvį ir išaria kaule dailią va- 

ga. Tokiu sužeistųjų nemažai pa- 
sitaiko. Aprašius tuos sužeidimus 
butų labai Įdomu, vienok visi jie 
temsta prieš vieną įstabų reginj, 
kurį teko man pačiam matyti— 
"Perrišamfijin" kambarin drą- 
siai incina diktįs vyras aprtsta 

į galva ir prašosi perrišti. Sesuo 
nuriša skepetą—męs visi sustingo- 
me iš nusistebėjimo: sprogstamojo 
šovinio skeveldra nuvožta trečia vi- 
sos galvos kaušo dalis, taip kad 
tro:dalis kaktos smegenų atidengta. 
Kaušas taip dailiai nuvoztas, nesa- 

kytum—po trepanacijos: smegenįs 
g? neliesti nei kiek, juosveiTciausi; 
dailiai raizgosi jų ringės, gislelės, 
pilnos kraujo, paviršiuj pulsuoja: 
sykiu su visais smegeniais atideng- 
ti centrai liežuvio, judėjimo, dalis 
kaktos (intelekto dalis). Žiuri ir 
mąstai sau: adata paliesi tą ringe- 
lę—bekalbėdamas ligonis pertrauks 
savo kalbą, nes jam atims liežuvio 
judėjimą, Įdursi kitą—pasikabins 
ranka, trečią—aiustos koją valdyti, 
virs ant šono ir 1.1. 

Reginys taip įstabus, kad iškar- 
to netiki, jog tai butų gyvas žmo- 
gus prieš tave, o ne prirengtas ana- 

tomijos lekcijai lavonas, arba mu- 

ziejuje bonkoje išstatyta galva su 

atidengtu svarbiausiu ir įstabiausiu 
gyvybės organu. Užklaustas, kaip 
save jaučias, ligonis atsako—gerai; 
kalbėdamas nei kiek neklysta, at- 

mintis tvirta (temperatūra arti nor- 

malės), viena tikt—nustojo už- 

uodęs, ramiai uos^o štinkspiritą ir 

negali pasakyti, kas ten. Tiesą, 
įsižiūrėjus j jį iš šalies, jis išrodo 
bent kiek nulindęs, nuobodus, ma- 

žai kalba su draugais, laikosi nuo- 

šalyje. Vienok— tat ne nuostabu— 
pati mintis apie tokią baisią žaizdą, 
apie tolimesnes jos pasekmes—už- 
nuodyja upą; sužeistasis galvon 
žmogus kaip tai instinktyviškai 
(savaimu jaučia, jog tai ne pa- 
prasti niekai. "L. 7..' 

C-& °JBALDI Č^MYNA. 

Italijoj pagarsėjo garsus pa- 
triotas Juozas Garibaldi, kuri 

labjausiai prisidėjo prie sujun 
įgimo smulkiu Italijos icšpa 
tyseių krūvon, ir iš išdalinto j 
smulkias dalis krašto padarė vie 

ną galingą Italiją. Užimti po 

piežių valdomą Rymą jam nepa 
sisekė, nes jo užpuolimą ginan 
ti popiežių franeuzai atmušė; či; 
seni- Garibaldi tapo franeuzų j 
koją pašautas. Nustumtas nuc 

Rymo, su savo liuosnoriais ji 
sujungė su Sarditiijos karalyst< 
kitas Italijos neprigulminga 
viešpatystes ir tokiu budu pas t' 
jo didelė, viena Italija. Gari 
baldi buvo žvejo sunus iš Xi/«>s 
Savo gyvenimą senis Gariba! 

užbaigė ant mažos saluti s ( apre 
ra, turinčios vos apie 300 gy 

ventojų; valdė ją kaipi \isai ne 

prigu 1 m i n ga s valdonas. 

Senis Garibaldi nemėgo ramiai 
itc.mk'je f?'lėti. Kur buvo pa- 

vergtų žmonių, prieš juos skriau- 
džančią valdžią sukilimai, ten, 
surinkus, kiek galėjo, liuosnorių, traukė jis silpnesnei pusei pa- dėti. Ir laike lenkų sukilimo 
1863 metuose Garibaldi pasiūlė lenkams savo pagelbą, bet kad 
jis buvo kunigijos ir popiežiaus 
priešas, o lenkų sukilimą vedė 
klerikalai, tai jie Garibaldi pa- 
siulijimą atmetė. 

Kilus karei Prancūzijos su Vo- 
kietija 1N70 m., kada išsyk vo- 
kiečiai ėmė viršų, senis Gari- 
baldi su liuosnoriais atėjo frati- 
cu/.ams pagelbon; liuosnorių tu- 
rėjo jis apie 30,000. Laikėsi Bel- 
forto apielinkėse ir visą karės 
laiką nesidavė vokiečiams savo 
liuosnorius sumušti. ne> nuo mu- 
šiu su didesnėmis vokiečių pa- 
jiegomis vis mokėjo išsisukt?, o 
mažesnes naikino. Franeuzijon 
(Garibaldi atsigabeno du savo su- 

nu—Menotti ir jaunesnįjį Ri- 
ciotti, kuris vpač atsižymėjo ne- 
paprastu narsumu. Pasibaigus 
karei, Riciotti Garibaldi dalyva- 
vo Paryžiaus komunistų -ukili- 
me, o kada komuna tapo suval- 
dyta, jis iškeliavo Anglijon ir ten 
apsivedė su aire katalike, dėlko 
tėvas jo išsižadėjo. lodė! Ri- 
iK'iu vjariuaiui iškeliavo Austra- 
lijon ir tulą laiką porte Mel- 
bourne buvo laivu iškrovėju, kol 
nesužinota, kas jis yra. 

Dabar Kiciotti Garibaldi su 
6,000 liuosnorių atėjo Ivancuzi- 
jon padėti iraneuzams ir drauge 
atsigabeno <lti savo sunti—Kon- 
stantiną ir Brunoną. Abudu 
broliai Argonne giriose tapo vie- 
nas po kitam užmušti. Kūnai 
abiejų brolių tapo Italijon per- 
gabenti. Laike laidotuvių susi- 
rinko 300,000 žmonių. Laidotu- 
vės buvo tikros demontracijos 
neprielankios Austrijai ir Yokie- 
1 jai; statoma buvo reikalavimai, 
kad Italija Įsikištų karėn talki- 
ninkų pusėj. Minios žmonių šu- 
kavo: "Lai gyvuoja Garibaldi!" 
"Šalin su vokiečiais!" "Lai žuva 
Austrija!" Policija išsyk mėgi- 
no stabdyti demonstracijas, bet 
tas jai nesisekė, todėl pa-kui vi- 
sai nesikišo. 

Ant kapinių tėvas priėmė už- 
muštų vaikų kunus. Cia taipgi 
buvo prakalbos, karstančios ka- 
lėti su Austrija ir Vokietija. 
Kalbėjo ir tėvas užmuštų vaikų. 

FAKIRAS ANT MŪŠIO 

LAUKO. 

Fakirai yra tai indiški vienuo- 
liai. kurie kartais atlieka tokius 
darbus, kokių paprastas žmogus 
atlikti negalėtų, per tai tarp žmo- 
nių jie turi didelę įtekmę, juo? 
šventais laiko. 

Dabar ant mūšio lauko Prancū- 
zijoj kareiviai turi progą susipa- 
žinti su vienu Indi jų fakiru tar- 

naujančiu Nepaitlio kariumenės 
regimentuose. Fakiras yra aug- 
šro ugio, su nepaprastai žiban- 
čiomis akimis. Liuosą laiką jis 
praleidžia maldose, beveik nema- 

to aplink ji esančiu žmonių. Bet 
gavęs nuo perdttiniu koki prisa- 
kymą, arba mu.šyj, jis tuoj iš 
sustingumo ir snaudulio pabunda 
•r veikia, stoja mtišin su nepa- 
prasta energija ir drasa. Jis 
yra visuomet pirmutinis mūšio 
linijc-j, išpildyme visokių pavo- 
;ingų prisakymų jis visuomet yra 
pirm kitų. Apie ji pasakoja, jog 
tėviškėj su visu smagumu mėgo 
vaikščioti ant įkaitytų akmenų ir 

trių jčvių asmenų: badydavo 
kuną, bet ištraukus jėti. žaizdų 
nebūdavo, neištekėdavo nei lašas 
Vraujo. Art mūšio lauko nepa- 
prastų savo darbų ir ypatybių 
lakiras neparodo, bet garbė jo 
arp sankarcivių kasdieną auga; 
kareiviai tiki, kad jo su/eiV.i ne- 

galima ir nei joki šūviai patai- 
kyti negali. Prancūziško laik- 
ašeio 'Journal" korespondentas, 
atris matė fakirą mušyj, sako, 
jog toks kitų sankarcivių įtikėji- 
mas yra ne be pamato, nes mu- 

šyj su juom ištikro atsitinka kas 

kaipi nepaprasto. 
Laikraščio korespondentas sa- 

"0, jog vienoj indiškų šaulių gra- 

»ėj vokiečiai parengė tikrą pra- 
garišką ugnj, o pa-kui i grabę 
metėsi su durtuvais, l /gimė 
tikros žmonių sk> "dy!._s. (<ra- 

bėj liko tik užmušti, arba sun- 

kiai sužeisti, neužgautas išliko 

vien fakiras, o tas, prie tų aplin- 
kybių, kaip sako franeuzišk laik- 

raščio korespondentas, buvo kai- 

pi stebuklu, neeiliniu atsitik a, 

y.s i: nelaisvėn įupakliu o. 
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DRAUGU SUSi^Až AVIMAS. 
Vieno Veiksmo Komedija. 

\Trtk A. M 

(Tąsa) 
SCEX. I IV. 

Jadvyga, To v \s. įbėga Ti-.rksa, pa;kui Mac.!)".. 
Tkkksa. Iš ko gi dėdė taip juokiasi?... 
Tomas. NTuJ. Jadvym- papasakojo ma t negirdėtą 

pasaką apie guvernantę, kraiiką ir kepurę. < ialima 
net nuldpti iš ju >kr». Tai koks pasileidę*. Tegu tik 

ji pamatysiu. Tuoj aus priminsiu jam tą reperaciją. 
(Už scenos girdelis režimo dundėjimas). 
Jaiav.a (prisiklausydama \ .ižiuoja!... (lirdėtis 

vc/lmo dundėjimas. 
Tkr: i. Tai n -galima* dalyką*, nėra dar bertainio 

valandos, kaip Zd/i*iava* išvažiavo stotin... Tai ne- 

gali Imli. Aš nieko negirdžiu. 
Tomas. Aš tai jau kurčias... taip pat nieko negir- 

džiu... 

Jadvyga, liet už tai aš gerai girdžiu... (ial kokie 
netikėti svečiai užvažiav •. 

Tomas. Tai t,u, geroj' valandoj' išsirengę. 
XfACi)f: (i''ė^a). I'oni Kornalskiertė atvažiavo su 

\;-'.i'i' panaitėmis, visa krūva. 
Tomas. Visa krūva!... <> tai parengė jums pik- 

nik.-, t'o plynių! Kad ir t<>* bobos, turi visą Dievo 

dieną trankytis i- vieno kampo i kitą. 
Trrksa. Ak, Dieve! Ką gi >u jomis padarysime? 

Kaip nuo jų atsikratyti? Mano Dieve, dėdyte, paro- 
davykie! 

Tomas. Ant tų bobų nerandu jokios priemonės. 
Išsiusi jas pro duris, tai sugrįš pro langą. 

Jadvyga. Tegu dėdytė pasako, jog Tcrėsa yra 

serganti. 
Tomas. Jonis jokiu li,iru nėr?. Cholera, maras, 

dėmingos šiltinės, skarlatina nenubaidys jų. Sakau 

jums, bobos užuodė nitosim, dažinojo, jog at- 

važiuoju prie mušti jauny žmonių ir susirenka iš visur 

it juodvarniai ant maisto, 

Terksa (susirusinusi), liet aš net neturiu kuom 

priimti jų.' Ką gi padarysiu su jo;;vs? Tai ištikrų- 
jų nesmagumas ir vargs >. 

Jadvyga. Zdzislas jų taip nekenčia. 
Tomas. Girdite ja-? (Už scenos r/irdetis mote- 

riški balsai). Arkaniolo trimitas paskutiniame teisme 
nebus taip garsus, kaip ta Kornalskienė. 

SCENA V. 

Terėsa, Jadvyga, Tomas, Magdė, Kornalškien'ė, 
KumLTĖ. MlLDl-'TK, MAf.TlTK. 

Kor .Valskienė (dar ui scenos). Klimui, Mildul, 
Ma!tut, išvykite vista- i'~ ežių, nes išmindžios gra- 
žiausias gėles. (\ isc»: a štyš, a styš). Kaip tai 

galim:', vištas leisti i darželi... (Įbėgdama su dukromis 

į ridu). Mylima, brangi, vienatine poni Zd/.islaviene, 
visados meili, (.ai tiktai narni-kiai nedaro mums jo- 
kios Hibjekcijos, nes aš to nemėgstu. Klimut, ntt- 

imkie man kepeliusą! ['amažėli, nes gali užkabinti 

plaukus ir dar nutraukti ka-as. Mildut, priimkie mus- 

liną. ()! kaip karšta diena! Maltut, duokie man 

vėdyklę. Mylima poni /.dzislaviene, męs tiktai 

trumpam apsilankymui atvažiavome (abclnas pasi- 
sveikinimas). 

Tomas (/' sali). N'u, tai aciu Dieeui, kad trumpam. 
Kornalskienė. L'žsiliksime pa- jumis tiktai pie- 

tums, o po vakarienei grįžtame j namus, kad ir va- 

ru norėtumėte mumis sulaikyti. 
Tomas (į šalį). Tai tau!... Ir ji vadina tai trum- 

pa valandėle! 

Jadvvga (/ luinų). Pėdynyte! \ įsai dienai pas 
mumis užsikvctieravo!... 

Kornalskienk (skubindama prie Tomo). Myli- 
mas dėdyte, visados vikrus, visuomet narsus—tai ne 

taip, kaip mano senis. Apie du kryželiu jaunesnis už 

poną Tomą, o vienok nei lygintis negali. Visuomet 
koks nors reumatizmas, tai jam šonus skauda, tai jam 
kur ten diegia, l'žvakar, Klimutė, Mildutė ir Mal- 
tutė turėjo jį visą nuo viršaus iki apačiai trinti skruz- 
dėlių spiritu,—taip jam kaulus gėlė. Man jau tai 
ištikrųju {grist • tos taip dažnios mano vyro negalės, 
nes ir kas gi i- tokio man vyro, pats negali lovoje 
pcrsiver.sti, reikia jj visuomet vartyti... 

Tomas (/ Salį). Kad šiądien niekas ir jai nesu- 

skaudėjo!... 
Kijmutk. Tėtė turėjo didi norą atvažiuoti šią- 

dieną pas jumis. 
Mii,ih;tk. I'et ateinančioj' savaitėj' tai ištikrųjų sy- 

kiu atvažiuosime. 
K<><\ \i.skif.\f. Su mumis tai lie ceremonijom. 

Kaimyniškai, (')t. čia ant kanapės man bus gerai. 
Dukraitės, pažai-<ite --u Jadvyne. Taigi, vakar nuva- 

žiavo re i miestelį, nes, kaip pats žmogus nesuperki 
uikaiingij daiktu, tai viskas po plynių eina, o na- 

muose. dar prie sergančio vyro, visuomet stoka ko 
nor- štai susitikome Jcrautuvėje su \ yralskicne ir 

l'.utkauskiene, š eka prie šnekos, apie ta ir aną. Išsišne- 
kėjo, y -g pas ju turi buti jaunikaičiu piknikas. 

T: ;; s.v. I- kur gi vėlei? Apie jokį jaunikaičių 
pi' :ii!:ą niek nežinome. 

Ki.i.vn rf. Jog atva/'.u čion vien tik jaunieji? 
Mildutė. Iš visokiu svieto daliu. 
Malduti":. .V-1 ir iš Amerikos. 
Kok\alskie.\k. Paprastai, bobos-šneipšlės, tai vis- 

fcą i suokto. Ant galo aš viską jau dažino^au. Pasa- 
kojo."jog atvažiuos čion jaunikaičiu koks tuzinas. 

Tom as (/' Jad: ygq i. Ar gi nesakiau, kad juod- 
varniai aut mai .to >ulėkė... 

fr kės v. \ iškas tai. poni girdėja, tai vien tik plet- 
kos. Zdzislas ištikruju pasitiki keliu senų savo drau- 
gu. liet apie k--'<ias ten žaismes ar šokius, tai nėra 
nei kalbos. 

1 om vs. Kaip atvažiuos taip ir išvažiuos. 
Koknalskienk. Jauni? 
Tkkksv. Tikėtina. 

KoRN' U.SKIKNK. l^ltOgŲS ? 
Ti ijksa. Niekuomet jų dar nemačiau. 

I 1'U \ ai.skien'K. Turtingi? 
l'i.Ki s\. iš kur gi tai galėčiau žinoti? 
Kornai.skiknk. Kni|» tai? {leidžiate Į savo na- 

mu:; vyru-, nežinodami, ar jie yra jauni, patogus, tur- 

tingi? Priedui dar turint dukterj užkurioms?... 
Tomas, liet gi čia neina apie Jadvynę. 
Jadvn<;\. Iii gi -tai Zdzislavo svečiai. 
Kornai.skik.m:. \š tą patį maniau sau, bet \ v- 

ralskienei nei nešne!:<~k apie lai. U to jau padare pla- 
čtQ istoriją visoje apielinkėje. Nes tai visuomet taip 
esti. Kaip tiktai namuose randasi jauna panaitė, ten 
wro koja neprivalo slenksčio peržengti. Visuomet 
keik- lai nužvelgimas, prasimanymas, apkalbos... Kas 
gi tai. ar neturiu trijų dukterų? Du merai įam atgal 
išdavė man Klimutę už vyro, o ant Mildutės piršto 
matė susižiedavimo žiedą... Mergaitė visuomet turėjo 
rodyti dešimtį pirštu... 

TfrĖSA (į kili). Man jau galvą skauda... Ak, 
Dieve mano! 

Tomas. Tai tikra "katarinka"! 
M \«.i>r (i bet/a). Meldžiu tamistų—važiuoja ponai. 

Ant vieškelio dulkių debesys. 
(Girdėtis botago pliaukštelėjimas). 
Visi (pakibta iš rietu ). Važiuoja! 
Koknalskienk. Ksu žingeidumo apimta juos pa- 

matyti. 
I'krksa (/ Korualskienę). Tai mano vyre draugai 

iš mokyklos laikų. Turime širdingai juos priimti. 
Kornai skii nk. Panaitės, eikite čion prie lango— 

plevėsuosime skarelėmis. Klimut, duokš man skare- 
lę!... 

Ki.iml'tė. Meldžiu. 
Kornai.skienk (prie lango). Aha—jau įvažiuoja 

kieman—visa brička pilna it silkių. (Ruokuoja). Yic- 
nas—du. 

Mildutė. Trjs... keturi... 
Mai.titk. Penki... šeši... 

(Klimui?, Mildute, M altu t c, Kornalskienė stumiasi 
prie latujo ir kemšasi viena aut kitos. Durių link iš- 
lengvo artinasi Jaikyga, Terėsa, Tomas). 

Ki-i m i ti". Bent parodykite man juos—kur jie yra? 
Tegu ir aš i juos prisižiūrėsiu. 

Mildutė. Du tamsiaplaukiai. 
Maltutė. Trjs tamsiaplaukiai—viens gi šviesa- 

plaukis. 
Klimutė. Vienas kaštanaplaukis su ūsais! 
Kornalskienė. Ir vienas plikis! Žingeidu, nuo ko 

taip jaunas žmogus gali nuplikti it alkūnė. Bet nesi- 
Igruskite ant manęs, nes man Šonus skauda! Mergai- 
j tės, plevėsuokite skarelėmis! Ak, Dieve! Kad ga- 
lima butu kuri nori išplevėsuoti! Klimut, pasitaisyk 
kasas. 

M i i.ni'T k. \' i s i labai patogus—net tasai plikis 
nieko sau. 

Klimutė. Kad gi ir mama ne>urengi pas save pa- 
našaus "draugų susivažiavimo!'' 

Kornalskienė. Ir jie man sakys, kad tai neina 
apie Jadvygą. Kvailiui lai tą pasako. Mergaitės, tie- 
siai laikykitės, pasitaisykite sukneles ir, jiems inėjus, 
meiliai nusijuokite, ot—taip (parodo). 

Mildutė. lšsėdo jau iš bričkos. 
Kor n* a r.s k i f. x k. Aha—ir plikis iššoko. Eina čicn. 
Jadvyga (Tercsai, imdama ją ui rankos). Ak, 

kaip širdis mano plaka! 

SCENA VI. 

Terėsa. Jadvyga, Tomas, Kornalskienė, Klimutė, 
Mildutė. Maltutk, tuo pačiu syk ineina Zdzjslavas, 

Adomas, Juozas, Edvardas, Robertas. 
Visi (inėję sccnon—ties slenksčiu—sykiu). Tegul 

bus pagarbintas!... 
I Tomas. Ant amžių amžinųjų, amen. (Tylėjimo 
valandėlė). Svečiai Į namus—Dievas j namus. O 
svečiai taip mylimi ir pageidaujami, kaip jus—Zdzis- 
lavo bendrai ir draugai. Sveiki bukite, inėję į musų 
pastogę; sveikinu visa širdžia (abelnas pasisveiki- 
nimas). 

Zdzislavas. Šilai mano šeimyna: pati. sesuo, dėdė. 
Tuojau- perstatysiu jums mano kudikius. 

Koknalskikn'k (.y/r piktumu). Ar matėte ką pana- 
šaus? Kudikius dar vystykluose nori jiems perstaty- 
ti, n apie mus užmiršta. (Tvirtai kosėja) hm... hm... 

Zdzislavas (neužsiganėdinęs—į šalį). Kereikalin- 
gai įlindo čion tos bobos. (Balsiai) Poni Kornal- 
skienė. 

Kornalskien'ė (prisiartindama). Kotryna Kornal- 
skienė—artimiausia kaimynka ir širdingiausia tu namu 

draugė. Mano dukteraitės—tai tos, kurios plevėsavo 
skarelėmis gerbiamų ponų patikimui. 

Rouertas (į savo draugus). Kokia tai žąsų kai- 
menė. (/ Kornalskienę). Neužsitarnavome tokio 
prielankumo ir malonės iš ponios geradėjos. 

Kor.vu.skienT:. Ak... kas vėlei. (Paduodama jam 
ranką). Norėčiau, kad patikėtumėte... 

(Klimate prisiartina prie Edvardo, Mildutė prie 
Adomo, Maltutė prie Juozo). 

Terksa. Lai ponai jaučiasi i f"rmosaviuose na- 

mui."SC. Pirm negu pietus paduosime paliksime 
ponus vienų vienus. 

KornalskiexR (/ save). Norima mušti nusi- 
kratyti... 

Tomas, l iesa—nekliudykime jiems. Lai sau pasi- 
linksmina, pasišnekučiuoja—eikime... (Į Jadvygą). 
Nu ir ką. ar pažinai tą, kuriam kepurę taisėte? 

Jadvyga (rodydama į Robertą). Dėdyte, rodomi 
man, jog tai tas—bet baisiai persimainęs... niekaip ne- 

būčiau jo pažinus, o tasa: šviesaplaukis—matai ji. 
dėde. tai poetą... tiesa, jog patogus? 

Juozas (i Zd eis lavą, rodydamas į Jadvyga). Ar 
tai tavo sesuo? 

Zdzislavas. Taip —Jadvyga. 
Juozas. Ištiesų puiki! Ak. laimingas esi. turėda- 

mas namuose dvi gražias oybes: pačią ir seserį. .-V 
gi—niek® neturiu. 

(Toliaus Bus.) 

5$cU Koks yra didžiausis pa- 
saulyje kišeninis peilis? y ra i 
a j)/i u rėki te ir išmieruokite savo 

kišenius. Ar yra tarp jus nors 

vienas, kurisai galėtu si peili Į-i- 
dėti i savo kišenių? Rudos, nė- 
ra. Nemanykite, kad tai dalgi- 
ai' mėsininko peilis galvijams 
-kersti. Ne, tai yra paprastos] 
išvaizdos kišeninis peilis. Visas' 
peilio nepaprastumas tai jo di-i 
dūmas. įsivaizdinkite sau peili, 
kurisai, atidarius abi peilio ge-j 
ląsti.', hutų 6 pėdų ir 7 colių il-j 
gumo! Ką. sunku? Tai reiškia.: 
kad pastatytas tasai peilis yra 
beveik pėda augštesnis už vi- 
dutinio ugio vyrą. r/.darius ge- 
ląstis, i)eilis turi 3 pėdas ir 2/2 
colius. Pločio jisai turi 6j4 co-j iio. Žinoma, ir jojo švara yra to- 

lygi didumui: jisai sveria suvirs 
49 svarus. Geras buomas, ar ne- 

teisybė? Griebus jaučiui labo- 
nin, galima butų jj ant vietos 
užmušti, be jokių pjovimų. I'ci 
lio rankena yra padaryta iš me- 

džio. (ieląstis padaryta iš plie- 
no. Peilis visai panašus i pa- 
prastą kišeninj peilį, kuriuo už- 
(irožiama piešeliai. Tasai milži- 
niškas peilis yra taip padarytas, 
kad ii galima išskirstyti i daleles 
ir vėl krūvon sudėti j kelias va- 

landėles. 
šį peilį padirbo paprastas dar- 

bininkus, uždarbiaujantis peilių 
dirbtuvėje. Vakarų liuosą laiką 
jisai panaudojo to peilio dirbi- 
mui žinoma, atlikdamas ir ki- 
tus savo reikalus. Visas darbas 
užėmė keturis metus. Šio di- 
džiausio žinomo kišeninio peilio 
išdirbėjus yra atsižymėjęs it* dir- 
bimu kišeninių peiliu, kurie, kas- 
link mažumo, rasi, neturi sau ly- 
gių. Mažiausis šio vyro padirb- 
tas peilis turi vos 7 šešioliktines 
dali> colio, kuoiųet uždarytas, ir 
tiktai į4 colio, kuomet geląstis 
yra atdaros. Ši 11 visų peiliu iš- 

dirbtjas gyvena Naujoje Angli- 
joje, Suvienytų Valstijų rytuose. 

554. Kur yra mažiausiu knygų 
knygynas? Menu Įdomiausių 
knygų rinkinių pasaulyje yra 
knygų kolekcija Suvienytų Val- 
stijų kongreso knygyne \Yash- 
įngtone. Visas šis rinkinys su- 

sideda iš apie 200 mažytėlių kny- 
gų, kurių didžiausia užima ma- 

žiau negu 2 ketvirtainiu coliu. 
Mažiausia knyga visame rinki- 

nyje yra senovės rašytojo Omar 

Khayyam'o veikalas "Rubaiyat,' 
išverstas anglų kalbon. Vertėju 
vra Ed. Fitzgerald. Šioji knyga 
yra vos apie •}» colio ilga ir tiek 
pat plati. Joje yra 48 puslapiai. 
Aptaisai yra padaryti iš medžia- 

gos, panašios j tą, kuri vartoja- 
ma langų uždangoms. Kad ga- 

lėjus skaityti knygą, reikia .labai 
stipraus padidinančio stiklo. Ši 

knyga originaliai yra, kaip ir vi- 
sos senovės knygos, ranka rašy- 
ta. Mažiausia spausdinta knyga 
rinkinyje yra Galilco. garsaus as- 

tronomo, laiškų tomas. Šioji 
knyga turi popierinius aptaisus. 
Jos didumas yra: )4 colio aug- 
sta ir įĄ coiio plati. 

Šiame knygyne yra atskiras 
rinkinys, susidedantis iš n .kny- 
gų, tarp kurių randama N'aujasai 
Testamentas, mahometonų Kora- 
nas, poeto Burns'o eilių tomas, 
francu/iškai-angliškas ir vokiš- 

kai-angliškas žodynai ir 1.1. Vi- 
sos šio rinkinio knygos yra ap- 
darytos raudona '"morocco" sku- 
ra su auksiniais užvardžiais. 
Mažiausia iš šių 11 knygų yra 

N'aujasai Testamentas, kuri turi 

■}ų colio augštumo, truputį suvirs 

colio pločio ir T4 colio storio. 
Koranas yra parašytas arabų kal- 

boje ir yra ]Ą colib storas. Kin- 

kinyje yra garsus milžiniškas 
Dante veikalas "Dieviškoji Ko- 

mediją," ant kurio pirmutinio 
puslapio yra paties autoriaus! 

Dante paveikslas. Yra ir dau-Į 
giau žinomų veikalų iš istorija. 
t."Cvijos. mokslu ir kitų snčių. 

Daugumą šių veikalų, jei ne vi- 

su-, reikia skaityti su padidinanti- 
>tiklo pagelba, — taip -mulkio- 

yra raidės. Padaryta šio.- ma- 

žutės knygos su pagelba i*ot«»-» 

įįralij' ir engraviravimo. 

555- Kuom kariaujančios tau- 
tos pagerbia atsižymėjusius ka- 
reivius? Kiekviena i- kariaujan- 
čiųjų \al>iiju turi medalius, ku- 
riais apdovanoja >avo kareivius, 
kuom nors ypatingai atsižymėju- 
sūis. c'ia paminėsime svarbe-nes 
dabar kariaujančias vai>tijas. 
Didžiojoje Britanijoje vartojama 
\ ictoria medalis, šisai medali- 
buvo jvestas anglu karalienė- 
\ iktorijos laike Krimo karė> m. 

Rusija. Ji-ai yra duodamas tik- 
tai už- ypatingą narsą, parodytą 
priešo akyvaizdoje. \'ictoria me- 

dalis neturi jokių laipsniu ir jį 
gali gauti kaip generolas, taip ir 
paprastas kareivis. Medalis yra 
prisegamas prie krutinės, ir jojo 
viduryje parašyta angliškai: "For 
Valour" (už narsą). 

Vokiečiai savo atsižymėjusiems 
kareiviams duoda geležini kry- 
žių. kuri įsteigė l'rusijos karalius 
Friedrieb YVilhelm III. Tai yra 
gele/inis kryžius su paauksuotais 
kraštais. J i > a i suteikiamas abel- 
nai už atsižymėjimą mūšiuose, 
nevien uz asmenišką narsą. Ge- 
ležinis kryžius yra dviejų rųšių. 
Viena rųšis yra dvigubai didesnė 
už kitą. Didisai kryžius sutei- 
kiama augštiems kariumenės afi- 
cierams už sunkio*. karės išlai- 
mėjimą, narsų ap.-igiuimą ir 1.1. 

Francuzijoje už nepaprastą ka- 

rišką atsižymėjimą suteikiama 
Garbės Legijoiio medalis, kurisai 
buvo Napoleono įsteigtas i8oj 
m. Šisai medalis pasiskirsto i 
penkias kliasas. Keturios klia- 
so padaryta iš aukso, penkta iš 
sidabro. 

Rusijoje už atsižymėjimą ka- 
rėje suteikiama šv. Jurgio meda- 
lis. Jisai yra padalintas i pen- 
kis skyrius. Pirmą ir antrą ^ky- 
liu turi teisę neš ii t i major-getie- 
rolai, sekančius du—pulkininkai, 
šiuos keturis skyrius Įsteigė 
Ekaterina II. Penktą skyrių 
įsteigė Alexandras I. šio sky- 
riaus medalį gali gauti žemesnie- 
ji aficierai ir paprasti kareiviai. 
Rusijoje vartojama dar šv. Vla- 
dimiro medalis, bet šisai yra ski- 
riamas prigimtajai bajorijai. Ji- 
sai taipogi turi penkis skyrius 
ir suteikiamas už kariškus, kaip 
ir už civiliškus nuopelnus. 

Austrijoje vartojama "Narsos 
ir Nuopelno Medalis," dabarti- 
nio imperatoriaus Juozapo II 

įsteigtas paprastiems kareiviams. 
Auksinis arba sidabrinis medalis, 
su parašu "Der Tapterkeit" (Už 
drąsą), yra suteikiamas sulyg at- 

sižymėjimo. 
Belgijoje už kariškus ir civi- 

liškus nuopelnus suteikiama Leo- 

poldo Ordeno medalis, Leopoldo 
[ įsteigtas 1832 111. Medalis tu- 

ri penkis skyrius. Reikia paste- 
bėti, kad juo medalis yra auk- 
štesnio skyriaus, juo jis sunkes- 
nis. 

□ša 

556. Kaip giliai gali žmogus 
panerti vandenin? Ue prietaisu 
žmogaus panėrimas siekia labai 

nedidelio gilumo. Prietaisų pa- 
gelba panėriino gilumas yra 
žymiai padidinamas. Su tam 

tikrais naro drabužiais galima 
pasiekti gan didelių gilumų, su- 

vm*š -'oo pėdų nuo paviršiaus. 
Senas gilumo rekordas buvo j 10 

pėdų, kuri padarė anglai. Pra- 
eitą rudeni amerikonai pralenkė 
anglus 2 pč'lomi, pasiekdami ji j 
pėdų. Sakoma, butų buvę gali- 
ma pasiekti ir 310 pėdų, bet visa 
bėda buvusi tame, kad parinkta 
neužtektinai gili vieta. Du na- 

rai tam tikrose į ritaisose pasi 
leido žemyn, bet kaip" bematant 
atsimušė j dugną. Manoma, kad, 
pabandžius gilesnėje vietoje, 
esar.t-j rekordą galima bu-ią 
smarkiai sumušti. Šie drabužiai 

yra naujausios rūšies. Su senai- 

siais galima buvo pasiekti r.t» 

Jaugiau, kaip 150 pėdų. Narų 
drabužiai nėra drabužiais papras- 

toje žodžio prasmėje. Tai yra 
tikri mašinerija leidimui žemyn, 
vandens spaudimo atlaikymui. 
kvėpavimui ir 1.1. Narai, leisda- 
miesi lokiosna gelmėsna papras- 
lai yra sujungti s'. t vandens pa- 

viršiuje (ant laivo) esančiai- 
įmonėmis telefonu ir by valan- j 

dėlėje gali buti iškelti augštyn. 

KLAUSIMAI. 

5G7. Kur rasta seniausis "skar- 
bas?" 

558. Kokio didžiausio greitu- 
no atsiekta luotu plaukiojant? 

559. Ar moteris visuomet bus 
žemesnio ugio už vyrą? 

560. Kokią įtaka i plaukus da 
ro temperatūra? 
(Atsakymai l>u> kitam numeryj) 

NEKENTIMAS. TAI NE 
NARSUMAS. 

Vokietijos štabas uždraudė ka- 
reiviam?" artintis prie priešų ap- 
kasu ir ^u jais arčiaus susidrau- 
gauti. Turbut matui, kad be ne- 

kentimo jtriešu narsumo ir drą- 
so> užlaikyti negalima. 

Korespondentas vieno laikraš- 
čiu aprašu gyvenimą vokiečiu ir 
l'rancuzų apkasuose vienoj vie- 
toj. ka^ iššaukė augliaus minėtą 
Vokietijo- štabo prisakymą. Ir 

Vokietijos kancleri savo viešoj 
kalboj pažymėjo, kiek tai galima 
karės laike, draugiškus ryšius 
trancu/.iĮ ir vokiečių kareivių ant 
mūšio lauko. 

Vienas laikraščio koresponden- 
tas tuos prietikiu taip aprašo: 

"kaip kur Argonne giriose 
francu/ų ir vokiečiu šaulių gra- 
bės yra taip arti. kad, ilgai sto- 

vėdami prieš viens kitą. karei- 
viai priešingų pusių susipažino. 
Ten mūšiai eina sulyg vieno pro- 
gramo ir systemo, galima sa- 

kyti gana draugiškai, nors tas 

visai kareivių naivumo nemaži- 
na. Tūlose grabėse francuzai ir 
vokiečiai sutarė iki paskirtai va-Į 
landai ryt n nepradėti šaudymo, 
kad kareiviai galėtų nusiprausti 
ir apsirėdyti. Pasibaigus tai va 

landai, jau pavojinga iš grabe s 

galvą i > k i ̂  t i. nes priešai ją kul- 
komis pervertu. Kartais iš nuo- 

bodumo kareiviai mėtosi akme- 
nimis. arba rankiniais granatais." 

Kartais tarp priešų pasitaiko 
ir gana linksmi pasikalbėjimai. | 

"Ilei jns ten.—šaukia vokie- 
tis,—ar neturite ko užsirukyt?" ! 

"Turime,—a t s ako f r a n c u za i,—c 
jus turite?" 

"Nei dulkės,"—atsako liūdnai 
vokietis. 

"Tai rašykite kaizeriui, jeigu 
pas jus toks vargas." 

"Et, geriau duok ką susukti!" 
"Ateik ir paimk," — kviečia 1 

franeuzai. 
Iš grabės išlenda vokietis ir. 

perbėgęs mažą tarpą, pasilenkia 
prie franeuzų ir šaukia: 

"Na, kur tie cigarai?'' 
"Te tau šešis, verti jie daug, 

bet tu užsipelnei." 
Vokietis sugrįžta atgal ir po 

valandėlės švilpia iš abiejų pusių 
kulkos, lekia akmenjs ir ranki- 
niai granatai. Bet po valandai 
šūviai pasiliauja; iš grabės iš- 
lenda tas pats vokietis ir su vy- 
no buteliu bėga prie franeuzų 
grabių. 

"Imkite ir gerkite už. musų 
sveikatą." 

"O-gi tu.—Šaukia franeuzai,— 
duodi mums vyną, kurį pavogei | 
Reims'e." 

"Ir jusų cigarai išrodo. lyg kad; 
butų Vokietijoj padirbti." 

Kada gi vakare tasai vokietis 
tapo užmuštas, fraticuzai jam 
Įmetė Į g r abi geliu pundelius. 

Taip aprašo prietikius tarp 
priešų laikraščio korespondentas. 
Iš to aprašymo matyt, kad na r-1 

?umo palaikymui nereikia civili- 
zuotiems žmonėms nekentimą 
platinti; nesikentimą užvaduoja! 
pareigų pildymas, o nekentimasi 
i nesusivaldantj žvėrį paverčia. Į 

KIBIRKŠTIS. 
"Draugas" yra, kaip man iš- 

rodo, didelis "krapštukas." Tau- 
tiškuose laikraščiuose, kurie pa- 
darė ištraukas apie "seną ir nau- 

ją patrijotizmą," iis iškrapštė ke- 
lis bedieviškus žodžius, o pas sa- 

^e nepatėmijo beveik viso pus- 
lapio apie "tautišką katechi/.mą," 
<ur pilna nekrikščioniško šmei- 
žimo. 

* * 

"Gabrys, eidamas skersai gat- 
užmynė ir sutrynė musę.' 

Tėmykite! "Tėvynė" atspaus- 
1 i n s tai juodomis, didelėmis rai- 
dėmis, kad parodyti, jog Gabrys 
'eina prie savo tikslo kreivais- 
ceiiaic." 

* * 

Jurgis Spurgis nėra hakademi- 
u šluostes, bet <=avo mužikišku 
>rntu supranta, kad jeigu Socia- 
istų Sąjungos susivažiavimas nu- 
arė panaikinti referendumą visų 
ąjungos viršininkų rinkimuose, 

tai padarė taip, kaip SLA. turėjo 
prieš 10 metų. 

Niekas atbulas nebėga pirmyn. 
() "N'aujienų" redaktorius sako 
man, kad tai ne atžagareivystė... 
Jeigu ne atžagarei vystė, tai vė- 
žiška pirmeivystė... 

* * 

Didelė linksmybė tarptautiš- 
kam Izraeliui! Tautiška spauda 
"bankrutina..."—ve, ir "Tarka" 
sustojo ėjus. 

Nabagė "Tarka!" Gali ji bent 
pasidžiaugti, kad pirm negu savo 

galvelę padėjo, ji nutarkavo "Pir- 
myn" ir "Lietuvių Žurnalą." 

* * 

Jeigu Rusijoj vi m girtuokliai 
Imtu socialistai, tai .šiądien dėl 
degtinės laisvės panaikinimo jau 
butų buvus revoliucija. 

* * 

I)r. Šliupas. po 35 metų viešo 
darbavimosi, -ako esą- pailsęs ir 
todėl žada pasiimti sau vakaci- 
jas (perleido "Laisvos Minties" 
.eidimą j kitas raukas). Galė- 
čiau "beeyt* paskutinį guziką, 
kad kunigai ir socialistai neduos 
jam atsilsėti ir po smerties. 

* * 

Naujas išradimas i- Seno Tes- 
tamento! "Draugas" tvirtina, 
kad Elijošiu> esąs karčemninkas 
ii gyveną- Chicagoje. O męs 
vis manėm, kad jis po dangų 
gražioj bričkoj važinėjasi. 

Klijosius iš piktumo gali kar- 
tais "Draugo" redaktorių savo 

arkliais suvažinėti. 
* * 

Iš mušu laikraštijoj pasitrau- 
kia Dr. Jonas šliupas. Kaip gai- 
la. kad vieton jo n-pasitraukia iš 
m u su nekuriu laikraščių humbu- 
gieriškų stebuklingų daktarų ap- 
garsinimai !... 

* ♦ 

"Tėvynės" redaktorius, p. Rač- 
kauskas, sako. kad "Tėvynė" bu- 
sianti bepartyviška -ulyg visų 
trijų fondų. l'ž tai jis puikus 
vyras. Pirmas žingsnis prie to: 
nevadinti nei vieno fondo "Vi- 
suotino Seimo" Įsteigtu, nes "vi- 
;\iotinumo" niekur nebuvo ir nė- 
.a. tai kam rimtiem- žmonėms 
tokios komedijos? 

* * 

Tarp Socialistų Sąjungos pa- 
minėta. kad priguli "du advo- 
katai..." Ar jie nuo Marso nu- 

krito? Suskaičiau ant pirštų vi- 
sus lietuvius advokatus ir nei 
vieno neradau, kuris prie Sąjun- 
gos prigulėtų. 

* * 

Kas tie "smalaviriai" yra, eni- 
vei? Ar p. Butkus, kuris apie 
juos rašinėjo "Naujienose/' pats 
smalos katilan jvirto ir nesu- 

spėjo ir vardų pasakyti, kuomet 
jo Dr. Zimontas užklausė? 

* * 

Tūlas Kapsukas, kurį kviesta 
j "Kovos" redaktorius, pataria 
socialistams, kad siųstų aukas 
tiktai toms "draugijoms." kurių 
adresus jis slaptai "draugams" 
prisiunčia. Susitvėrusius Lietu- 
voj viešus komitetus šelpimui 
žmonių, nuo karės nukentėjusių. 
jis vadina "buržua/iškaiš," o apie 
Lietuviu Mokslo Draugiją sako. 
kad tai yra kaip "politikierių liz- 
das." 

Matyt, kad pas tą Kapsuką 
kas nors "kaip" ten "sukas." 
Bet, ką musų r-oeialistai savo 

''draugui" j tai atsakys? Vertė- 
tu jiems apginti Mokslą Drau- 
giją. 

* * 

Tautiška Partija, matyt, graži 
mergina! Socialistai su klerika- 
lais dėlei jos vos nepasipjauna. 

Jargis Spurgis. 

VIETINES ŽINIOS. 
D žioros paroda Bridgcportc. 

Chieago Tuberculosi< Institute ren- 

gia Mark \\ hite Scjuare parkutyje 
•:ertė 29-tci ir llalsted gatvių, 
lidele pamokinančią parodą, kuri 
esis nuo sausio 15 d. iki 2() d. 
Parodos tikslu pirmiausiai yra pa- 
lodyti žmonėms tą didelį linksmin- 
gumą, kuri daro džiova. Kad 
pavojus nėra ^vajonė, rodo tai, 
'.aid, sulyg statistikų, užsibaigusiais 
l'H4 metais 3,895 ypatos Chicago- 
jc mirė nuo tos ligos. Viena džio- 
vos ypatybių yra tame, kad jinai 
pasekmingai platinasi ir daugiau- 
sia aukų skina tenai kur gyveni- 
mo sąlygos yra blogiausios. Tame 
atžvilgyje J'ridgeporto apielinkė, 
sakoma, yra toli-gražu ne taip ne- 

laiminga. kaip kai-kurios kitos Chi- 
cagos daljs, kur gyvenimo sąlygos 
yra parodomos daug blogesnėmis. 
Tačiaus visgi Sveikato> Departa- 



metilas sav«> atskaitoje už P>1.> ni. 

parodo, kari i^- kas 100.000 gyven- 
toju ketvirtoje vardoje ( I.ridge- 
porto apielinkėje) tai-- metai- mirė 
nuo d/.icvos suvir> 30,? y palos, 
tuom tarpu kaip septintoje vardoje 
skaitlinė buvo vos truputj daugiau1 
180.3 ir priemiestinės- dal\se net 

tiktai suvirs 143. 
Parodos tikslu kaip >yki> yra 

parodyti bridgeportiečiams. ka> ga 
mina tas visas aukas mirčiai ir 

kaip galima išvengti tos l>; i>ios 
uaikintoj vadinamos d/.iova. Pa- 

rodoje \ ra dvi dienos, kurios pa- 
skirta specialiai lietuviams. Tai 
sausio 21 ir 22 dienos l -ekatrios 
savaitės ketverga> ir pėtnyėia). 
1'om- dienoms pri/iurėti parodos 
rengimi• komitetas pagyrė komite- 
tą. susidedanti iš >ck;;nčm cliica- 
gieėiu lietuviu: Dr. \. Zinionta- 
(pirmininku), ponia K. Jurgelotiie- 
nė. Dr. K. Draugelis, p. j. A. 
( hmieliauskas, kun. P. "Lapelis. p. 
P. I5altutis, |). M. Zaldokas, p. A. 

Petratis, ponia A. N'auseda, p. ir 
ponia M. Damijonaičiai.'p. K. 'in- 

gis. ponia Zimontienė, Dr. A. I. 
Tananevkv. |>. St. Tananeviez. Dr. 
S. Kutkauskaitė-Šlakienė, kun. F. 
M. Kemėšis, Dr. A. L. Juška. p. 
K. I'. Piradchuli- ir po iia J. ŠHa- 
kvnė. 

Šio komiteto priežiūroje yra -u- 

tvarkytas dviem lietuviu dieuoni 
sekanti> prr.graiuas: 

Sausio 21 d. 3:15 vai. po pietų. 
\ ie>!jju mokyklų lietuviai vaikai 
tiesiog i- mokyklų atvyks t parodą. 
Tuomet Mark \\ hite Square sve- 

tainėje bus laikomos sekančios pa- 
skaitos: D r. Jonikaitis temoje 
"Kaip saikai gali užkirsti kelią li- 
gai," ir i)r. A. J. Zinionta- 
"Tinkamas burnos ir dantų prižiū- 
rėjimas." Prie to prikergta kintami 
paveikslai "Dantų skaudėjimas." 
Šio programo vedėja yra ponia K. 

Jurgelionienė. 
To paties ketvergi# vakare. 7:30 

vai., Į). A. Pe t račių i vadovaujant, 
Dr. A. L. Juška turės paskaitą te- 

moje '"Hygiena ir sveikata" ir l)r. 
K. Draugeli- temoje "Burnos Hy- 
giena." šv. Jurgio parapijos cho- 
ras patieks dainų klausytojams, ir 
ponia Pocienė teiksi- pagražinti 
programą savo dalyvavimu, šiame 
pat programe bu- krutanu paveik- 
slai "Dantų Skaudėjimas." Ši n 

vakaran yra ypatingai kviečiamos 
lietuvių moterių draugijų narės 

atsilankyti. 
Sekančią dieną, sausio 22 d., 

taisoma vėl du programų: popie- 
tini, prasidėsiantį 3:15 vai. po pie- 
tų, ir vakarinį, kuris prasidės 7:30 
vakare. Popietinio programų ve-1 
deja yra ponia J. šlikienė. Laike 
^io programo atsilankys i parodą1 
lietuvišku parapijiniu mokyklų vai- 
kai. šiame programe bus laikytos 
sekančios paskaito: "Kaip vaikai 
gali prašalinti ligą"—Dr. S. Rut- 
kauskaitė-Šlakienė, ir antra pa- 
skaita Dr. K. Draugelio: "Tinka- 
mas k u mos ir dantų prižiūrėjimas." 
Prie programo hus prikergta kru- 
tami paveikslai "bakterijų pėdsa- 
ku." 

Yrkarinis programas, kurio ve- 

dėju yra p. F. IV Bradebulis, su- 

sidarys iš sekančių paskaitų: Dr. {. 
Kūlis—"Kaip džiova platinasi,'" 
Dr. A. J. Zimontas—"Sveikatos 
vartai" ir Dr. A. J. Tananevičia— 
"Tuherkulozini^ judėjim;;s." Prog- 
ramą paįvairins "Birutės" Kankli- 
ninkai ir p. F. Jakutis (solo teno- 

ris). Bus prikergti dar krutami 
paveikslai—"Bakterijų pėdsaku." 

šioji paroda yra vienu ■svarbiau- 
siųjų ir pažymėtiniausiųjų apsi- 
reiškimų Bridgeporto apielinkėje, 
ir Ketiniams jokiu budu neprivalu 
butų praeiti be atydos pro ją. 
Kiekvienas, kas jisai nebūtų, ga- 
lės parodoje daug ko pasimokinti. 
Rengėjai kviečia visus lietuvius 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti. Įžan- 
ga j par<xlą bus velti (uždyką). 
Parodoje žadama pa.sk:rti tani tikrus 
žmones, kurte atsilankiusiems ma- 

loniai patarnaus, parodys viską ir 

nesuprantamus dalykus išaiškins 
lietuviu kalboje. Tat net ir tiems, 
kurie nepažįsta anglų kalbos, jo- 
kiu keblumų ar nesmagumų nebus. 
Visiems reiktų atsilankyti i ši^ 
parodą. 

List. Dram. D r-jų Sus. Ch. (jau- 
si auka. Sausio 12 d. Lietuvių 
i dramatiškų Draugijų Susivieni- 
jimas Chicagoje išsiuntė Vilniun 
Liet. Mokslo Dr-jai z~]± rubliu, 
kaipo anka nukentėjusiems nut. 

kares Lietuvoje. Tai yra pini- 
gai, likę nuo dviejų vakarų, ku- 
riuo- minėtasai Susivienijimas sn- 

renge naujame ''Mildo.V teatre 

gruod/io 19 ir 20 d. ( liuvo vai- 
• i n t "l '/burtas Kunigaikštis"' ir 
"danės"). Smulkios vakaru at 

•ka.i< >.adama i>a.t>arsinti vė- 
liaus. P. 

Si.; /.. (ii'lbčjimo lūmdui. Pra- 

eitą iicilė! litui "Aušro>" svetai- 
nėje laikytame Sl.\. ,y> kp. su- 

> i r i įikiine, tarp kit-ko. paskirta 
>5 < 1< >liariai Liet. delbėjimo l*on- 
lui. li'.nti }; kelta- klau-imas 

apii prigulėjimą prie ("b. Liet. 
Dr-ju Sąj. Klau-imo išrišimas 
atidėta neapribuot; m laikui. Su- 
sirinkime pasirodė stipti opozici- 
ja prieš prisidėjimą prie sąj'Mi- 
g<^. I'rie kuopto prisirašė du 
nauja nariu, abudu ant $i,ooo. 
^inne susirinkime, kaipo metinia- 
me, naujoji valdyba, su l)r. A. 
I. (iraiėunu kaipo prezidentu, 
pradėjo >a\o pareigu pildymą. 

N. 

"Hinitčs" vakaras. Nauju- me- 

tus "f'irutė pradėjo, pastatyda- 
ma M. Meida/io svetainėje sati- 

no io <1. dviejų veiksmu melo- 
drama "N'astutę." Veikalas v ra 

p. < irigoiiio pagal mažrusįšką pa- 
rašytas; muzika parūpinta žino- 
mo chicagiečio lietuvio muziko p. 
\ Pociaus. "P.irutė" abelnai 

yra žinpma tarp chicagiečiii di- 

delių muzikalių veikalų pasta- 
tymu. Ačiu Uirutei," Cliicagos 
lietuviai turėjo porgą matyti sce- 

noje visą eilę didelių muzikalių 
veikalų. Prie ilgbs savo nuopel- 
nų virtinės "P.irute" šio veikalo 
pastatymu pridėjo dar vieną. 

Veikale piešiama kaimietės 
mergelės Nastutės meilė prie sve- 

tur išvažiavusiojo j..- numylėtojo 
Petro. Daug laiko praslinko, 
kaip Petras iškeliavo. Žinios jo- 
kios nuo jo nėra. Kasi, dingo 
jisai ar savo \a>tutę užmiršo. 
Padėjimas, kurio abejonės nekar- 
tą pertraukia ryšius, manytus 
amžinais esančiu-. liet Nastutė 
neužmiršta savo Petrelio, hie- 

ną-r.aktį svajoja-sapnuoja apie ji. 
susilaukti negali. Pasitaiko pro- 

ga neturtingai \astutei tekėti už 

valsčiaus pono." Verčia ją prie 
to ir motina ir kiti. Sunki kova 

mergelei. Negali užmiršti to, ku- 
riam širdį is sįelą pažadėjus yra. 
Kritiškoje valandoje, kuomet že- 

mė pradeda svyruoti po Nastute, 
sugnžta Petras, ir ištikima meilė 
džiaugiasi savo laime. 

Veikalėlis yra labai tinkamai 
pagražintas muzika, kuri juo la- 

bjau pabriežia veikalo toną, pri- 
• iitoda jam kolorito. Prie to vis- 
ko "Birutei" pasisekė pastebėti- 
nai gerai parinkti vaidintojus ro- 

lėms. Vaidino: p-lė E. Rudaus- 
kaiti—N'astutė. p-lė S. Urbiutė 
—N'astutės motina, p. A. Glebai- 

tis—.N'astutės Petras, p. S. Kviet- 
kau-kas—N'astutės giminaitis, p. 
\. S. M.—valsčiaus raštininkas 
ir p. Ad. Miceviėius—viršaitis. 

Vaidinimas buvo tiesiog žavė- 

tinas. Musų publika dramatiš- 
kuose vaidinimo momentuose 

mėgsta juoktis, šį kartą to ne- 

sigirdėjo. Atpenč, ne vieno vei- 
dai buvo ašaromis suvilgyti, 
(spitdj padidino, žinoma, ir tin- 
kama muzika. 

Daugiau tokių vaidinimu, ir 

nereikės skųstis, kaip kad kai- 
kurios dr-jos daro, kad žmonės 

nelanką vakarų. Daugiau tokių vai- 

dinimų, ir svetainėse stoka bus 

vietos. 'Birutė" už šį vakarą 
gali tikėtis iš atsilankiusių nuo- 

širdžios padėkos. 
"iiirutės" Vakaru Lankytojas. 

Prakalbos. Šį nedėldienį, sau- 

sio 17 d., P. Aršanskio svetainė- 

je, 8756 llou-ton ave., vietinė 
.SLA. 82-ra kp., kuri paskutinia- 
1 ac savo susirinkime paskyrė 

[825.00 Liet. Gelbėjimo Fondui, 
rengia prakalbas naudai attken- 

Į tėjusiu nuo karės. 

TMD. 22 kp. metinis susirinki- 
mas. Šiuom pranešu, kad šį ne- 

dėldienf, sausio 12 d., "Aušros" 
svetainėje, 3149 So. Halsted st., 
i\ vks TMD. 22-ros kj>. metinis 
■susirinkimas. Šisai susirinkimas 
1-tts ytin svarbus, kadangi, dėlei 
nepermatytų priežasčių neišrin- 
<us priešmetiniame susirinkime 
kuopos valdybos, reikalinga bus 
:atai atlikti šiame metiniame su- 

-irinkime. Apart to, kuopoje yra 
labai svarbių reikalų, kurie 'iečia 
visoš kuopos gerbūvi ir kurie 
bus pakelti šiame susirinkime. 
Nariai yra nuoširdžiai kviečiami 
itsilankyti. Susirinkimo pradžia 

1 vai. po pietų. 
Su pagarb.r, 

A. Micevičtus, 
22-rc-s kp. sek r. 

SL.l. k p. vakaras. Praeitą ne- 

dčldicnj Struniil<»> brolių svetai- 
nėje. Ki»elamlt', Inivo vietinės 
SI.A. kuopos parengta.- vakaras 
>u prakalbomis. \ aidinta \"ie- 
nas iš niu-u turi \psivesti." Vai 
dininias pavyko &erai. \ 'aulini 
mui pasibaigus, Dr. K. Drauge- 
lis kalbėjo apie dribartinj Lietu- 
vos pa.Įėjima ir reikalingumą 
aukauti naudai nukentėjusių nuo 

karė-. Programas pa-ibaigė ke- 
ieta (laimi, "Rnto>" ir " Vido" 
eboru atliktu. Žmonių buvo pil- 
na svetainė. Suaukauta nuken- 

tėjusiųjų naudai S17.00 R. 

Šv. Jurgio para />. reikaluose. 

l'tarninke, sausio 1 d., buvo 
susirinkimas lietuvių piliečių ir 

parapijonų Sv. Jurgio parapijos 
Fellousbip llouse svetainėje, 
831 \\ 33rd PI. 

Vakaro pirmininku buvo vien- 

balsiai išrinktas p. P. \. Mažei- 

ka; raštininku, ir-^i vienbalsiai, 
buvo išrinktas adv. A. A. šlakis. 
Maršalka buvo išrinktas p. Ma- 
ilauskis. 
Tarp kitų nutarimų buvo se- 

kauti: 
Nutarta vienbalsiai, kad kun. 

Džiakonas M. Kraučiunas ]>a~i 
liktu Šv. Jurgio parapijoj kle- 
bonu iki mirties. 

Nutarta išrinkti Santaikos Ko- 

mitetą iš dvylikos ypatų, susi- 
ėjimui su senu komitetu dėl ge- 
resnes taikos. 

Sekančios y pat >s buvo vien- 
balsiai išrinktos i Santaikos Ko 
nitetą: 

Alesandras Byanskas, Juozas 
L'rba, \\ Xa\vle\viez, K. S. Jo- 
kūbaitis, Stan. Slapeviėius, Stan. 
Pocevičia, Jonas Byanskas, 1*. 
\. Mažeika, Mykolas Miniai. 

Petras šląkis, Juozas (jaruckas 
ir Juozas Ridikas. 

Susirinkimas užsidarė ^u pilnu 
užsitikėjimu i geresnės taikos 
sudarymą. 

P. A. Mažeika, pirm. 
Adv. A. A. Šlakts, rašt. 

Atsisakė prigulėti prie Sų jungos. 
Iš dr-jų, kurios iki šiol at- 
sisakė nuo prigulėjimo prie Ghi- 
eagos Lietuvių Draugijų Sąjun- 
gos, kurios metinis seimas pra- 
eitą mėnesį buvo pakėlęs tiek 
daug triukšmo, pažymėtina, tarp 
kitų. sekančios: Lietuvių Regai 
Kliubas, lietuvių moterų dr-ja 
"Apšvieta," Kanklių dr-ja (šios 
visos yra Bridgeporte), Lictu- 
vo Sunų dr-ja XI. DLK. Gedi 
mino X2, SLA. 122-ra kp. ir 
di-ja "Ateitis" (šios visos nuo 

Town of Lake). X. 

Važiuoju i pietus. Sekantį ular- 

ninka, sausio 19 d., pp. P. Mule- 
vičius, S. Drangelis ir būrelis ki- 
tu ehieagiečių 'švažiuoja į pieti- 
nes valstijas. Išvažiuojantieji 
man surasti tinkamą violą lie- 
tuviu ūkininkų kolionijai Į-teigti. 
Tikimasi apsistoti apie Dodson, 
La., bet. sale to, manoma aplan- 
kyt1 ir visą eilę kitų pasiekiamų 
\ietų. Apsigyvenę tinkamoje 
vieloje, žada ir daugiaus lietuvių 
pas save kviesti. R. 

Biiv. birutietis kariumenčj. P J 
R. Doviatas, gerai žinomas tarp 
Chicagos lietuvių jaunimo ir "Biru- 
tės" dr-jos narys, išvažiavęs prieš 
kiek laiko Lietuvon, praeitą savaitę 
prisiuntė p. K. Kaspučiui laiškeli,! 
kame praneša, kad esąs 176-n.ie 
atsargos batalione netoli Pet- 
rogrado ir neužilgo tikisi sto- 
ti karen su vokiečiais. IŠ šio 
laiškelio matyt, kad nesenai paleis- 
tas gandns apie p. Doviato užmuši- 
mą karės lauke yra neteisingas. 

Koncertas. Paeiiinis koncertas I 
Mark \Vhite Scjuare svetainėje, 
kertė 29-tos ii Halsted gatvių, 
bus šį nedėldienį, sausio 17 d.; 
pradžia 3:30 vai. po piet. Pro-; 
gramą parūpins Mrs. Norbeck, 
viena įžymiausių chorvedžių Chi- j 
cagoje. Progr.ame, tarp kitų, bus, 
p. Ilerbert Gould, kurisai žino- 
mas visoje Chicagoje kaipo vie- 
nas geriausių baritonų daininin- 
kų. Visi užkyiečiami atsilankyti, j Tikietu iškalno galima uždvkai * 

I 

gauti pas Miss E. Harris ten pat 
Mark \Yhite Scjuare svetainėje. 

Nuo 18-tos gatvės. Chicagos 
Lietuvių Demokratiškas Kliubas 
savo metiniame susirinkime pri- 
sidėjo prie Lietuvių Viešo Kny- 
gyno su $2.00 auka. Vietiniai 
lietuviai tą kliubo pasielgimą pa- 
giria ir sako. kad tuom kliubas 
parodė, jog jam ne vien politika 
rupi. bet ir lietuvių apšvietos 
reikalus ji.^ai neužmiršta. Kliu 

I 

bas vienbalsiai ipdorsavo Kobert 
Sueitzer'i. kandidatą i miesto 
majorus, ir \I;itt l'ranz'a, kan- 

« 3 
didatą i JO tos vardos alderma- 
11 ns. ■( i 

'' 

... 
* 

Dievo Apveizdos pa rapiji- 
uė- draugijo> dar pernai buvo 
mėginusios sutverti člr-jii sąjun- 
gą. I'as sumanymas nuėjo nie- 
kai-. nes taufiškos draugijos, pa- 
mačiusios. kad jos mažai vietos 
ras sumanytosios sąjungos re i 
kalu tvarkyme, sumanymui ne- 

pritarė. Tu draugijų atstovai, 
atsilanko j keletą susirinkimu, 
atsisakė prisidėti prie taip pra- 
dėto darbo. Dabar sumanyta 
tverti vien bažnytiniu draugijų 
sąjungą. Tuom tikslu turėtame 
"tisii inkime. kun. Krušni pirmi- 
ninkaujant. reikėjo rinkti valdy- 
bą. Rinkti gi galėjo tik tie at- 

stovai. kurii turėjo mandatus iš 
savo dr-jų. Kadangi mandatus 

turėjo tiktai "vvėių." "blaivinin- 

kų" ir 'labdarių" kuopų atstovai, 
ai jie ir išrinko reikalingąją val- 

dybą Tie patįs atstovai ir v isa 

ką nutarė. Pašepiinių gi drau- 
gijų atstovai tokiu budtt "nieko ne- 

i>eš»" šie atstov ii. kaip girdė- 
is, panašių dalykų stoviu esą 

nepatenkinti ir nutarę kitą susi 
rinkimą laikyti. A. Bnoben, 

.V YKST. I\rTIHJ1 VAIZDELIAI. 

Ar, lankant kinematografus, at- 

ėji) jums kuomet nors mintis, j*\u 
mūsų gyvenimas yra labai panašus 
j kaleidoskopą, kuriam įvairiu Įvai- 
riausi vaizdeliai pasirodo ir nyksta, 
kaip ir tie rodomieji ant ekrano ki- 

nematografo paveikslai ? 
Puikiausiu ekranu lietuviu kine- 

matografe L'bieagoje yra taip va- 

dinama ( hieagos Lietuviu Draugi- 
jų Sąjunga, i kurią prisižiūrėjus 
daug galima pasinvvkint. Ci«>n pa- 
mėginsiu nunešti tuos nykstančius 
vaizdelius, i kuriuos visuomenė tu- 

rėjo progą prisižiūrėti, bet kurių 
dauguma tapo jau ir užmiršta, ne- 

atkreipus j juos rimtesnės atydos 
ir nesupratus tų svarbių musų kul- 
turos ir dvasios bruožų prasmės. 

Iki 1910 metų lietuviai Chica- 
goje buvo svetimtaučiams nežino- 
ma tauta, ir kųę/met amerikonų 
draugijos "Sane b.ęurth Associa- 
tion" balsas daę jo jki giliau mąstan- 
čių lietuvių ausų, tai jie pamatė 
progą lietuviams pasigarsinti, iškil- 

mingai parengiant liepos 4 d. ap- 
vaikščiojimą. 

Tarp draugijų pasidarė didelis 
"šurum-buruin.' Susirinkę kata- 
likiškų ir tautiškų draugijų atstovai, 
nusprendė parengti apvaiksčiojimą 
su didele iškilme. Proga viešo 

draugijų pasirodymo su muzika 

Chicagos gatvėse 'arė draugijų 
iždus. Sumesta be didelio ragini- 
mo šimtai doliarių, ir lietuviai pa- 

rodoje užėmę vieną iš pirmiausių 
vietų, užsipelnydami paminėjimą 
vietiniuose amerikoniškuose laik- 
raščiuose. 

Fotografai nutraukė tos parodos 
paveikslus, kurie tilpo kaip ameri- 
koniškuose, taip lietuviškuose laik- 

raščiuose. Pasigarsinimas pavyko: 
amerikonai, kurie apie lietuvius 
nebuvo girdėję, pradėjo viens kito 

klausinėtis, kas lietuviai yra? 
Atėjus 1911 metams ta pati drau- 

gija "Sane Fourth Association" ap- 
skelbė toki pat, kaip ir 1910 metais, 
atsišaukimą. Lietuviai, reprezen- 

tavusieji draugijas nuo Bridge- 
porto, Town of Lake ir \Vest Side, 
suėjo pas p. P• Mažeiki išrišimui 
klausinio apie dalyvavimą parodoje. 
Visi susirinkusieji pritarė, ii lietu- 

vių dalyvavimas įvyko. 
p,et čia, kuomet pinigų klausimas 

iškilo, pasirodė, jog paeitų metų 
komitetas nežino, kur galva, kur 

uodega. Spėta, kad atliko apie 
$100.00. bet kur jie yra—to tikrai 

nežinota. Nežiūrint to, kadangi 
komitete dalyvavo biznieriai, pini- 
gu klausimas darbo netrukdė. Pa- 
skirtas komitejas flinigus nuo biz- 

nierių surinko, o ir kai-kurios 

draugijos prisidėjo savo skatiku, ii. 
ačiu komitetug kifris nepasigailėjo 
savo triūso ir mom žymiai sumaži- 

no apvaikščiosimą lėšas, apvaik- 
ščiojimas, didumaį draugijų daly- 
vaujant, pavytyjjygiai puikiai, kaip 
irv metais prieš-tai. Pagaliau-, ir 

atskaita iš pereitų metų tapo su- 

tvarkyta ir atspausdinta. Buvo, 

parodytos mažiausios smulkmenos 
visose įplaukose ir išlaidose. 

Atlikus tuodu bendru lietuvių 
darbu surengtu apvaikščiojimu, iš- 

garsinusiu lietuvius Cliicagoje, gi- 
liau mąstantieji rengėjai pasinaudo- 
jo proga draugijų susiėjimo krū- 

von ir pakėlė sumanymą suvienyti į 
lietuvių draugijų veikimą, pamatuo- 

darni sumanymą tuom, jog toles- 
niais ir svarbesniais pasirodymai- 
1 »n> nuveikti darbai, kurie, gaben- 
dami ]>ai!«.Mn> lietuviams naudą, 
'pan-lys pasauliui, kad lietuviai ne- 

tik gyvena, bet yra susipratę ir 
kultūriškai pažengę. 

Ant tokiu lai ekrano apsireiškė 
pirmi stambus bruožai L'liicagos 
I ietuvių Draugijų Sąjungos. 

Kadangi Įstaiga tokios pakraipos 
dar lietuvių gyvenime nebuvo nie- 
kad Įvykusi, tat programas darbui 
tapo užbrie/tas vien stambiais bruo- 
žais, nurodančiais svarbesnius lie- 
tuvių gv> enimo klausimus ir ke- 
lius, ku. c veda prie jų išrišimo-. 

Svarbiausi gi atyda tapo at- 

kreipta i suvienijimą visų lietuvių 
draugijų Oiicagoje ir sutvėrimą 
gyvo lietuvių Centro, kuris vienytų 
lietuvių spėkas ir tuomi turėtų pa- 
matų praktiškam Įvairių užmanymų 
vykinimui. 

Atsickiniui pirmo tikslia tapo 
nuspręsta įvesti mokestis: įžangines 
5 centų ir mėnesines po 1 cento nuo 
kiekvieno draugijos nario. Tokios 
mažos mokestis prašalino pasiteisi- 
mmą neišsigalėjimo mokėti. Iš ki- 
tos pusės, mažos mokestjs duotu 
Centrui dideli skaitlių narių lie- 
tuvių draugijų Cbicagoje, ir kiek- 
vienas narys turėtų pilietiškas tei- 
se- Sąjungoje. Kad geriau- išpla- 
tinus -ąjungo> idėją, tapt> atspaus- 
dint-v- dekliaracijos draugijoms, su 

nurodymu kiekvienos draugijos vy- 
riausybė- ir adresu; dekliaracijoje 
buvo pažymėti vardais ir pavardė- 
mis nariai, ir dar prikergta aplika- 
cijų 1 įlankos. Kad tas butų Įvykę, 
centras butų turėjęs visų. prie drau- 
gijų priklausančių lietuvių vardus 
bei antrašus ir butų buvęs savo rū- 

šies lietuvių "City Directory." Tas 
butų palengvinęs tolimesniu> dar- 
bu-, ir butų buvę u/.megsti stiprus 
bendro veikimo ryšiai. 

j metėtieji gi pinigai galėtų but 
sunaudoti palaikymui organizacijos 
tvarko- ir tokiems tikslams, kokius 
draugijų at-tovai ; ripažintų vertais 
parėmimo. 

Buvo i skalno suprasta, kad i j- to- 
kiu mokesčių jokiu didelių darbų 
atlikti nebus galima. Tas ir nebuvo 
tikslu. Bet. vieton 10. tapo pažy- 
mėti du veikianti kūnai, o trečias, 
reguliuojantis. Tais kūnais buvo 
teisdarioji valdžia, susidedanti iš 
dm ugi j ų atstovu, šios valdžios už- 
duotim butų buvę svarstyti įvairius 
lietuvių klausimus ir atrastus reika- 
lingais vykinti, nuspręsti tai ir nu- 

rodyti budus vykinimui. Antras | 
gi kūnas, pildomoji valdžia, susi- 
dedanti iš Centro Valdybos skyrių 
ir komisijų, išrinktų iš draugijų at- 

stovų, seimų ir atstovų susirinkimų 
nutarimus butų turėjusi pildyti. 
Kad ta idėja butų geriau visuome- 
nės suprasta, tapo atspausdinta 
10,000 egzempliarų Sąjungos Įsta- 
tų, kurių praplatinimas tarpe lietu- 
vių draugijų Chicagoje ir tapo pa- 
vestas Cen' falinės Valdybos propa- 
gandos komitetui, susidedančiam iš 

keturių C. V. vice-prezidentų. O 
kad darbas butų tinkamai atliktas 
ir nebūtų kivirčų tarp teisdarės ir 
pildančios valdžių, buvo permatyta 
reikalingu sutverti teisiamą komi- 
siją. 

Su šitokiu organizacijos sutvar- 

kymu, rodėsi, viskas eis kaip svies- 
tu patepta, ir Chicagos lietuviai 
pradės veikti systematiškai ir trum- 

pame laike padarys milžinišką pa- 
žangą. 

Bet sukako pirmi Sąjungos gy- 
venimo metai, ir atėjo laikas pa- 
rengti pirmą seimą, kuris ir įvyko 
lapkričio 3 d. 1 *>12 m. Pasirodė, 
kad, apart išleidimo įstatų, kurie 
lėšavo apie $300.00, tapo surinkta 
iš biznierių apskelbimų; draugijos 
iš savo pusės prie sąjungos kaip 
ir neprisidėjo. Tūlos, kurios buvo 
paskyrusios atstovus, griežtai atsi- 
sakė mokėti mokestis, pakol nepa- 
matys, ką sąjunga nuveikė. Ki- 
:oms kunigai užgynė prie sąjungos 
prisidėti, o kitos, nors ir nuoširdžiai 
darbavos ir mokestis mokėjo, 
anaiptol sąjungos ant tvirtų pamatų 
pastatyti nesugebė. 

Kada Įvyko I seimo apvaikščio- 
jimas, šv. Jurgio parapijos svetainė 
buvo permaža, kad visus apsilan- 
kiusius sutalpinus.—Įžanga buvo 
velti, o programas įdomus. Seime 
irgi dalyvavo šiek-tiek atstovų. Bet 
po seimui upas ir dvasia visai nu- 

krito. Prasidėjo užvydėjimai urė- 

dų ir užmetinėjimai politikieriavi 
me. Pasirodė aiškiai, jog vežimas, 

neteptas, neveš. Laikraščiai iš sa- 

vo pusės žiurėjo Į sąjungą, kaipo 
juokų darbą, ir organizacija pradė- 
jo nykti. 

Sušauktasis antras seimas atgai- 
vino išpradžios nykstančią dvasią. 

Pasekmes paprasto "šalčio", 
yra uždegimas oriuiij triubeliiį ir influenza, 
kurios tai ligos pagimdo ilgą kosulj. Kosulio 
apmalšinimui ir palengvinimui skausmu ligo- 
nis turi žinoti, kad 

Severa's Balsam 
[Semos Kalsamas Pliufiaiu] 

yra vienintelė gyduolė. Toji gyduolė žinoma 
jau suviršum trisdešimtis mety, kaipo pasek- 
iningiausis vaistas nuo triubelnj uždegimo už- 
kimimo ir kokliušo smaugulio. Kaštuoja 2o ir 
50 eenty. Jei prie viršminėtŲ ligy prisimeta 
dar peršalimas, tai reikia imti SEVERA'S COLD 
AND GRIP TABLETS (Severos Plotkeles nuo 

Gripo Peršalimo). Kaštuoja 25 centus. 

for Lungs 

Teipgi neužmirškite 
Severos Lietuviško Kalendo- 
riaus 1915 metij. šitrj kalen- 
dorių galite gauti jusu aptie- 
koje arba rašykite tiesiai 
mums. 

Perkant gyduoles, aupra ri- 
tama, kad kiekvienas nori 
gauti geriausius vaistus, už 
tai prašykite tik Severos. Ne- 
imkite nei jokių užvaduoto- 
ju. Būtinai reikalaukite mū- 

sų išdirbtu vaistu. 

V.V v-' •- '* **»•»■■« v! 

A CEDAR RftPIDS 
O. : iowa 

bet kadangi i vadovus pakliuvo 
žmonės, kurie organizacijos idėjos 
nesuprato, o -u organizacijom tvar- 
ka buvo visai nesusipažinę, tai bė- 

gyje trečiu metu sąjunga ne tik 
apmirė, bet ir i- savo vėžiu iškrypo 
—kas sujaukto nelegalio i II 
seimo likosi dar daugiau pagilinta, 
atidarant vartus galutinam panie- 
kinimui sąjungos idėjom ir ^umin- 

džiojimui jos įstatų. 
Sąjungos 111 seimas buvo liudy- 

toju liūdniausiu mūsų kultūros vaiz- 
delio. Teisotai sutvertos ir tvarkos 
rybose pastatytos įstaigos reikalais 
rūpintis susirinko žmonės, jokio su 

ta Į-taiga bendro ryšio neturintieji 
ir jokių pilietiškų teisių jojeneužsi- 
tarnavę, ir bepartyviškiems tikslams 
sutvertoje organizacijoje savo 

tik-lų politiką įvedė. 
Jeigu ta> butų atsitikęs kituose 

laikuose, o ne laike rinkimo aukų. 
toks apsireiškimas galėtų buti aiš- 
kinamas nepažinojimu įstaigos tvar- 

kos ir noru nupuolusią organizaciją 
atgaivinti ir ją j veikimo vėžes 

pastatyti, bet aplinkybės kitaip vis- 

ką nušviečia. 

Todėl, ant Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjungos ekrano apsireiš- 
kė liudniausieji mušu dvasios ir 
subrendimo nykstantieji vaizdeliai, 
i kurios čion ir atkreipiu visuome- 
nės atydą. J. J. Hcrtmanaričius.'į 

REDAKCIJOS ATSAKYMju. 
p. Ten buvę lietuviai (Delta, Colo.). 

Sulyg Tamistų atvirutės, raštelio ne- 

talpinsime, 
p. T. K. (Cleveland, O.), Vienas 

juokeliu yra per "riebus." kitas gi yra 
vartantis plačiai žinomo" anekdoto, 
netilps. 

p. T. M. V—tė (Chicago). Negalėjo- 
me. vietos stokos dėlei, jdėti šin nu- 
meriu. 

p. Katalikas (Homestead, Pa.). 
Peržiūrėsime. 

čia neminėtiems. Peržiūrėsime, ir 
ką galėsime, sunaudosime. 

NUODUGNUMAS. 
Nuodugnumas yra pasisekimo 

pamatu. Visa, ką męs tik prade- 
dame, turi buti atlikta nuodugniai. 
Tai yra ypač teisinga reikaluose, 
kurie liečia sveikatą. Jeigu jus ne- 

sijaučiate gerai, nelaukite, kol j tisų 

sirguliavimas išsivystys į ligą, bet 

gydykitės tuojaus ir gydykitės nuo- 

dugniai. Jeigu jusų sirguliavimas 
paeina iš skilvio arba yra užkietė- 

jimo komplikacija, tai jus turė- 
tute pasirinkti Trinerio Ameriko- 

nišką Kartaus Vyno Elixirą. Kai-Į 
-kad kelių dozų užtenka, tuom 

tarpu kaip kitais laikais ilgesnis 
gydymus yra imtinas. Jus taipogi 
turėtute vartoti šį vaistą apetito 
netekime, diegliuose ir trankioj i 
muose, nemalonume po valgiui, 
silpnume. Kaina SI.00. Aptie- 
kose. Jos. Triner, Manufacturer. 
1333—1339 So. \shland ave., Chi- 

cago, 111. 

štyvas sprandas yra labai neina-' 
loni liga. Triner's Liniment'as pa- 

prastai suteikia greitai palengvini- 
mą. Kaina 25 arba 50c., per pačtą 
35 arba 60c. 

DRAUGIJŲ RUKAI! I 
c 

;AUWŲ LIET. AMERIKOJ TAU1. 
KLIUPO ADMINISTRACIJA. 

C'hicago, III. 
J Jankauskas, Pirm., 

3252 So. Halstcd st. 

i 

r A. Zalatorius, Pagelb., 
917 W. 33rd st. 

D. Gulbinas, Prot. Rašt., 
15443 Auburu ave. 

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

T. Radavičis, Kasierius, 
936 W. 33rd st. 

J. Mikalauskas, Užžiurėt.-org. 
3545 S. Emerald av. 

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

Girnus, kompoz., Mokytojas choro. 
902 N. Californla ave. 

R Vaitiekūnas. Režisierius, 
3149 So. Halsted st. 

1\.\ M. Juodis, Pirm. choro ir dramos. 
3252 So. Halsted st. 

Mitingai atsibuna kiekviena pirmi} 
uedėldien} mėnesio 1-ma valandą, po- 
ietu T. Radavičiaus svetainėje, 936 

77. 33-eios gatvės, r«nt antrų lubų. 
t'aipcgi choro ir dramos repeticijos, 
at;:ib.ina toje paeioie svetainėje. Cho- 
r> repeticijos atsibuna seredom^, 
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos 
įtulbuna pet tyčiomis, 8-tą .*al. vak. 
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 

inose ar teatrų lošimuos\ tai kvie- 
čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių 
Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K., 
nevieu tik užsiima dainomis, loši- 
mais, bet taipogi ir pašelpa ligole. Taigi, kiekvienas lietuvis ir liet' vai- 
te privalo prisidėti prie Jo auk'ėjimo. 

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

DIDELIS METINIS BALIUS 
Parengtas Dr-stės Liet. Kar. Min- da ugio. ned., sausio (Jan.) 17 d., 1915 m. National Hali. 1802 So. Racine ave. (buvusi Center ave.), 2-ros durjs nuo 18-tos gatvės į pietus. Pradžia -1 vai. po pietų. Įžanga 25c 

porai. 
Kviečiame visus lietuvius ir lietu- 

vaites atsilankyti j mušu iškilminga balių, nes nevienas galės linksmai 
vakarą praleisti ir smagiai pašokti. 

Kviečia KOMITETAS. 

DIDELIS IR GRAŽUS BALIUS 
Parengtas Dr-stės Leib-Gvardijos 

DLK. Algirdo, subatos vakare, sausio 
(Jan.) 16 d. 1915 m. S. Gavrilavičiaus 
svetainėje, 23i>1 W. 22nd pl„ kampas 
Oakley ave. Balius prasidės <5 vai. 
vakare. Įžanga 15c porai. 

Jaunus ir senus kviečiame kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti i šj pa- 
rengta balių. Užprašo Komitetas. 

TĖMYKITE. LIETUVIAI! 
O kas per naujiena? 

Nugi, Lietuvių Ukėsų Kliubas na* 
rengė Didelį Halių, atsibus subatoj, 
sausio (Jau.) 16 d. 1915 m. "K P." 
svetainėje, 218 So. Main st., Rock- 
ford, 111. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga vyrams 30c: moterims ir mer- 
ginoms 15c. 

šluomi užkviečiame Rockfordo lie- 
tuvius ir lietuvates ir aplinkinės lie- 
tuvius atsilankyti į šj pulkų balių, nes 
tai dar pirmas Lietuvių Ukėsų Kliubo 
balius po Kalėdų. Užkviečiame visus 
kuoskait tingiausiai atsilankyti j šĮ 
puikų balių; grieš viena lš puikiau- 
sių muziku Rockforde: Coll'ns or- 
kestrą. Prie puikos muzikos galėsime 
kiekvienas linksniai laiką praleisti ir 
gražiai pasilinksminti. 

Užkviečia visus atsilar/cyti 
L. U. K. KOMITETAS. 

r^i 

Pajieškojimai. 
Pajieškau savo brolio Vincento Jo- 

naičio, paeina iš Bytalčių sod„ Lygu- 
mos vol., Šiaulių pav., Kauno gub. 
Jo paties, arba kas jį žino, meldžiu 
atsišaukti adresu: 

Jonas Jonaitis, 
Box 494, Iluriey. \Vis. 

Pajieškau savo sesers Aguieškos 
LaurinaviČiutės, paeina i* Antauavos 
sodos. Stakų pa ra p., Raseinių pav., 
Kauno ku1>. 

Pajieškauvtlar 2 pusbroliu Antano ir 
Juozapo Bakšaičių, abudu iš Palšy 
sodos. Jų pačių, ar kas Juos žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

Mr. Frankis Laurinaitis, 
265 Samen st., Kenosba, \Vif 

Pajieškau žmonos su 3 dukte- 
rimis ir sunitui, žmonos vardas ir 
pavardė Julija Riškiene (ženklai: 
vienas dantis per pusę pridurtas). 
Jos dukterį) vardai: Jadvyga, Bronisė 
ir jauniausia Zofija: vaikučio \ardas 
Bladislovas. Jadvyga turi šviesiai 
geltonus plaukus, Bronisės veidas bal- 
tas ir plaukai tamsus, Zofijos plaukai 
geltoni, Bladislovo plaukai irgi gel- 
toni. Meldžiu duoti žinią, adresu: 
A. J. Riškus, NVorth, W. Va. 

Pajieškau savo tikro broliu Antano 
Vai šio, Kauno gub.. 'lelšių pav.. Var- 
nių vol., Kalniškių sodos. Apie 1 
metų Amerikoj, rodosi, yra Chk i 
lis pats, ar kas kitas malonėkit* 
li žinią adresu: 

Stanislovas Vauis. 
17 So. Leonuid a L, \Vai«.rbuiy, 
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Išpardavimas 
Dabar laikas pirkti kožnam vie- 

nam drapanas. Esant prastiems lai- į 
kams, esame priversti parduoti pigiaus i 
negu mums kaštuoja. \ 

OVERKAUTAI IR SIUTAI ! 
Padirbti pagal naujausią madą iš ge- j 
rausiu materijų. i 
Pirmiaus Parsiduodavo $30.00 $27.00 $25 00 j 

Dabar Parduodam už $17.50 į 
Pirmiaus Parsiduodavo $20.00 $18.00 $16.50 j 
Dabar Parduodam $13.50 į 
Pirmiaus Parsiduodavo $15.00 $13.50 $12.00 \ 
Dabar Parduodam $10.00 j 

Vyriškos Skrybėles į 
Naujausios Mados *:>.00 $2.50 $2.00 $ 

Dabar Parduodam $1.75 i 

Vyriški Marškiniai j 
Visokiu Spalvų $2.50 £2.00 *1 50 

Dabar Parduodam $1.25 i 

„ .. i 
Proga visiems gauti gerus aprėdalus už į 

mažą kainą. Pasiskubykit kol yra geras ii 
pasirinkimas. i 

Storas Atdaras Vakarais i 
Lftarninke, Ketverge, Subatoj, J 

Nędeliomis ligi pietų. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. fialsted St. Chicago, 111. 

Pajleškau Adomo Nostio, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Norlndaičių parap., 
Birbiiiškės sodos. Taipogi, pajieš- 
kau Antano ir Pranciškaus Gimbutų, 
TelSiy pav. ir parap., Laukstėnų so- 

dos, Kauno gub., metai atgal gyveno 
Montreal, Canada. Jų pačių, ar kas 
juos žino, meldžiu duoti žinių adresu: 

Mr. Vincentas Gaudiešius, 
944 VV. 36th st., C'hlcago, Ilk 

Pajleškau savo tikrų dėdžių Jurgio 
lr Juo/o Bakšų, paeina iš Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., Rudaminos gT»l- 
no. Maišinių kaimo. Meldžiu atsi- 
šaukti, nes turiu prie jų svarbų rei- 

kalą. 
Juozas Bakša, 

138f> E. 27th st., CIeveland, O. 

Pajleškau draugo Prano V. Nor 
kaus (drutuolio), gyvena C'bicago, IH. 
Prašau jo paties atsišaukti, arba kas 
apie jj žino, pranešti šiuo antrašu: 

Frank Tevlovlch, 
2228 Tustin st., Plttsburgh, Pa. 

Pa j ieškau savo brolio Zigmunto 
Guobio, paeina iš Verkių sod., Mab'tų 
parap., Vilniaus pav., Vilniaus gub. 
Kas ap!<* j} žino, malonėkit pranešti, 
nes turiu svarbų reikalų. Kas pirma 
praneš, tas gaus gerų dovaną. Mano 
antrašas toks: 

A. Gaubis, 
311 Pleasant st., Grand Uapiils, Mich. 

Pajleškau savo krikštatėvio 'lamo 
Karkausko, taipogi* Motėjaus Karkaus- 
ko ir Onos Paplauskiutės; Nemunaičio 
parap., Galintėnų kaimo, visi Vilniaus 
gub., Trakų pavieto. Girdėjau Ta- 
nias gyvena McKees Hocks, Pa., turi 
bučernę. Jei kas juos žino, ar jų pa- 
čių. meldžiu atsišaukti adresu: 

Mr. Mat. Karkouskis, 
1311 So. SOtii ct., Cicero, 111. 

Pajieškau savo pusbrolių Jono ir 
Edvardo Kundrotu, paeinančiu iš Bal- 
noriu sodos, Smulgių parap., Panevė- 
žio pav., Kauno gub., gyvena jie Phi- 
ladelphia. Pa. Jų pačiu, ar kas Juos 
žino, meldžiu duoti žinią antrašu: 

Wladislaw Kundrotas, 
10." lu Edbrooke ave., Roseland, 111. 

Reikalavimai. 
Reikalaujama daugiau apsigyvento- 

ji! IJtah'os rusiškoje kolionijoje. Ko- 
lionija turi apie t>0 šeimynų lietuviu, 
latvių, rusų ir lenkų, žemė yra labai 
naši, gausi geru vandeniu, žemės kai- 
na yra pigi. Apsigyvenantiems^ su- 

telkiama paspirtis. Chicagos proper- 
tės priimama mainais už žemę. 

O. Bulvahn, Russian Colony, 
Walker Bank Building, 

SALT LAKE CITY, UTAH. 

Reikalaujame:—vyru, norinčių mo- 

kintis agentystę; męs išmokysime dy- 
kai vakarais j trumpą laiką ir duosi- 
me darbo už agentr. kuom gali pa- 
daryti dideli pinigą. Nuolatinis, šva- 
rus ir malonus darbas; lengvai Išmok- 
ti. Nereikalinga anglų kalba (jeigu 
nemoki), nes yra užtektinai visokios 

rųšles biznio tarp lietuvių ir lenkų 
po visą Ameriką. 

Adresuokite iš visur taip: 
Manager's Desk, 

Room 24, 154 VV. Randolph st. 

Chicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
Parduodama: --mūrinis nam: s, aat 

Normai av., tik $4300.00, mažą sumą 
jnešt, likusi suma ant labai lengvų 
mėnesinių limokesčtų. 

Atslšavk>te ( A. ( iuewsklo Banką, 
1252 So. Halsted sL 

Kas turi $500 gali jslgyti du mūri- 
niu namu keturioms šeimynoms, neša 
gerą randu. Netoli nuo Halsted gat- 
\ ės ir kitu tramvajų. Likusi sumos 
lalia labai lengvomis išlygomis. At- 
sišaukite j A. 01szewskio Bankį, 
''252 So. Ilalsted st. 

Kas turi $1,000 gali Įsigyti gerą 
murini namą. prie Ilalsted gat., tarp ! Ji-mos ir 33-čios gat. Namas atneša 
sorą randą. Likusi išmokėjimui su- 
ma leidžiama lengvomis išlygomis 
Atsišaukti reikia A. 01s7.ewskio Ban- 
kon, 3252 So. Halsted st. 

Parsiduoda:—pigiai iš priežasties 
išvažiavimo f farmas, geri naminiai 
daiktai;, atsišaukite greitai: 

Antanas Oilis, 
3350 Auburn ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—geri fornišiai, nes no- riu ) kitą mestą išvažiuoti. Atsilan- 
kykite vakare, tiktai nuo šešių, nes aš dirbti dienomis. 

A. Dobkie\vicz. 
3244 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Iš fronto ant antrų lubų. 

DO YOU SPEAK ENGLISH? 
AR TAMSTA KALBI ANGLIŠKAI? 

Aš nežiurtu, kas tu ir kaip daug mokytas vyras esi, bet jeigu tu moki 
lietuviškai skaityti, tai gali ir angliš- kai išmokti kalbėti, skaityti ir i/ašyti j trumpą laiką be mokytojaus pagel- bos. 

Rašyk man tuoj, jdėdamas už 2c 
štampą, o aš prisiusiu pilnus patari- 
mus ir nurodymus. Rašyk man tuoj, dabar, šiądien. Adresuok taip: 

VValter Yurkevicb, 
2115 So. Peoria st., Chicago, IU> 

PADARYK PINIGŲ ŪKININKAU- 
DAMAS. 

Slavokai, apsigyvenanti arti Slovac, 
Arkansas, prie svarbiausios Rock 
Island linijos, yra tapę neprigulmin- 

'gais vartodami gero ūkininkavimo 
metodus ir ačiu abelnam taupumui. 
Dauguma jųjų ištisais metais dirba 
Pf nnsylvanijos anglių kasyklose. Dau- 
gelis yra dabar verti £20,000. Jus 
lygiai taip pat galite padaryti. Para- 

Išykite ar kreipkitės dėl informacijų, 
L M. Allen, P. T. M., Hock Island! 
Lines, Room 718 La Salle Station,! 
Chicago. Musų žemdirbystės Depar- 
tamento patarnavimai yra pasiekiami 
visiems apsigyvenantiems. 

Pigiausios ir geriausios rašomosios 
mašinos (typewrlters) "New Ame- 
rican" už $10.00. 

"New American" rašo taip gražiai, 
kaip mašina, pirkta už $100. Jos sis- 
tema taip paprasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją } savo rankas, iš pirmo 
sykio supranta, kaip su jaja rašyti. 

Kataliogą rašomųjų mašinų ir vi- 
sokių knygų prislunčlame uždyką. 

Reikalaudami, adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

3252 So. Halsted st., Chicago, III. 

! AR NORS 
^ rauti DYKAI dvi ęeras sztu- 
rc ka- ir Katalioga visokiu gerir 
M tnagiszkti sztuku ir kitokiu 
[■» visokiu dalyko, kuriu tu la- 
Inai nori. o nežinai kur ju srout? 
[•loitni taip, tai at*iu.-k savo tiil- 
na ir oiszku adresą, o ase tuo- 
jaus ta Katalio^a ir tas ratukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok: 

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS! 

3261 S. HilstedSt. CHICA60, ILL. 

Jei nori linksmai praleisti valandą 
liuoso laiko, tai atlankyk naują 

Teatrą = Milda 
3138-42 S. Halsted St, Ch'cago 
o nesigailėsi 5c., užmokėtu už ti* 
kietą. Čia už 5c. matysi geresni 
teatrą, kaip vidurmiestyje už 50c. 

MILDOS teatras yra atidary- 
tas kas vakaras nuo 7 valandos, 
o subatomi ir nedėliomi nuo 2 

valandos po pietų, » 

Halsted karai atveža prie pat 
Teatro duriu. 

Parduodama mūrinis namas prie 
Parnell av. ir 35-tos gat., trimi aug 
štais ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $500 reikia įnešti, o likusi 
suma lengvomis išlygomis. Atsišauk- 
ti reikia A. Olsze\vskio Bankon, 3252 
So. Halsted st. 

RAULAI. KUR BĖGI? 

NUGI PAS PETRĄ ŠLIAKJ, T 

nes esu labai ištroškęs. Pas jį gali-l. 
ma gerai atsivėdinti, nes turi puikų 
bavarską alų, ruską očiščeną ir ciga- 
rus net iš Havanos. Ile to jis p^. 
tarnauja kaipo perkalbėtojas toin 
muose. 

PETRAS ŠLIAKIS, 

2301 S. Halsted st.. CHICAGO, ILL. 

Tei. Drover 7170 

MOKYKIS BARBERYSTĖS. 

Męs išmokiname šio lengvo, šva- 
raus ir greitai išmokamo amato j ke- 
lias trumpas savaites; geriausi jrpn- 
gimai; expertai mokina; įrankiai su- 

teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
iiteikite pamatyti mus arba rašykite 
uždyką gaunamoms informacijoms. 

BURKE BARBE R SCHOOL, 
610 W. Madison st., Chicago, III. 

Dabar Galima Važiuoti į Rusiją 
Laivu linijos AMERICAN ir VVHITE STAR 

dabar jau veža pasažierius ir į Rusiją. Šitų dviejų 
kompanijų greiti laivai plaukia iš New Yorko į 
L'verpoolį seredomis ir subatomis kas savaitė. 
Iš Liverpoolio į Gothenbeigą, iš Gothenbergo ge- 
ležinkeliu Į Stockholmą iš Stockholmo j Petrogradą. 

KELIONĖ NUO NEW YORKO Į 
PETROGRADĄ IMA TIK 13 DIENŲ. 

Šifkortč nuo Chicagos į Petrogradą 3 kliasa 
kaštuoja $75.70. 

Važiuojanti Rusijon turi išsiimti pasportus. 

Šifkortes ir pasportus galima gauti 

A. 01szewskio Bankojc 
3252 So. Halsted St. Chicago. 

< 
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KAROLIS VAIRAS 
I9i4 

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 

AISOPO 
PASAKOS 

GALIMA GAUTI 

"JAUNOSIOS LIETUVOS" KKYGYNE 
"Aisopo Pasakos" tai vienintelis 

veikalas lietuviu kalboje. 
Svarbu ir naudinga kiekvienam jgyti "Aiiopo Pu.akas" tai vienintelis veikalas 

lietuvių kalboj*. Knyga gausiai iliustruota 
paveikslais. "Aisopo Pasakas" surinko ir 
lietuvių kalbon išvertė KAROLIS VAIRAS. Kai- 
na be apdarų $1.25, su apdarais$1.50. Per- 
kupčiamsir agentams duodame gerą nuo- 
šimtį. Reikalaukite "Jaunosios Lietuvos" 
knygyno kataliogą. 

'JAUNOJI LIETUVA' 
4611 So. Paulina St., Chlcago, III. 

Saugokite Savo Kūdiki 
I 

Laikykite nuo šaltų "ciongų"--išsaugo- 
site kudikj nuo daugelio šalčių ir ligų 

PERFJbction ^ SMOKE1ES9 

Vis.-į laiką per šaltuosius rudens ir žiemos mėnesius Pev- 
i'ection Bedumis Aliejinis Sildytojas laiko namus šiltais. 
Jisai galt buti pernešamas iš kambario i kambarį—kur jus 
tik einate, sušildo maudynę, kambarį arba seklyčią tuojau?. 
Siu metų Perfection modelis dega devynias valandas iš 
vieno galono aliejaus. Lengva išvalyti, ir knatas persi- 
maino į vieną valandėlę. Nei jokių durnų—automatiškai 
uždaromas liepsnos platintojas—paplokštiš šaltinis už- 
tikrina visuomet nuolatinę šilumą. Geriausioms pasek- 
mems vartokite Perfection Aliejų. 

STANDARD OIL COMPANY 
1 An Indiana Corporation) 

CH7CAGO, ILL. 

Didžiausia Lietuviška Kolionija Louisianoj. 
Sekanti Exkursija išvažiuos iš Chicagos vasario (Feb- 

ruary) 2 dieną. Norintieji važiuoti išsirinkti sau žemiu, pa- 
I siskubinkit tuojaus atsišaukti. Tikietas bus perkantiems už- 

dyką. Kreipkitės pas 

A. VISBARAS & C O. 
3112 So. Kalsted St. fa Vards 3159 Chicago. 1:1.. 

Nepamirškit geros progos, pakol žeme dar pigi. 

3252 So. HaSsied St., CI11CAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

[steigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagociausiu Budinku ant Bridgeporto. 

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

SKOLINA pinigus pirkiniui 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. A f\ AŽIA\ USIEMS Chicagon i>kulektuoja 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- 

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

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

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

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

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir .rjusų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
lltarninkais, Ketvergais ir Subatoniis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedčliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus j Lietu- 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A. OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

T! i C SaUM. " 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

pusei metų $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. B0CZK0WSKI C0., 
Mahanoy City, Pa. 

Platinkit 

"LIETUVĄ" 

Račiūno Nauju Paveikslu Serija iš Karės! 
ĮDOMUS PERSTATYMAS EUROPINĖS KARĖS JUDAMUOSE PA- VEIKSLUOSE su visomis karės lauke baisenybėmis ir žudystėmis. (Paveikslai gauti iš Prancūzijos ir Anglijos). 
Tėvynė Lietuva daug jau nukentėjo šioje karėje, daug musŲ brolių padėjo savo gyvastis, daug nuostojo duonos davėjų, daug liko amžinų ubagų. Karė—tai tikroji pekla! 
šiame perstatyme pamatysite visas karės baisenybes, visus žudymo įran- kius, kuriais naikinami žmonių gyvastis, turtas ir 1.1. 

DALIS I 

1. Mobilizacija Rusijoje. 
2. Rusijos žmonės su ašaromis palydi kareivius. 3. Susirėmimai ties Kybartais ir Eitkūnais. 
4. Susirėmimas Rusijos su Austrija. 
5. Prusai bombarduoja Liege miestą. 
6. Kaimai ir miestai liepsnose. 
7. Vokiečių mobilizavimas. 
8. Baisus susirėmimai Vokiečių su Prancūzais. 
!). 24 valandas laiko kovojo 10,000 Vokiečių. 10. Baisus susirėmimai ant kranto upės Metise. 

11. Bombardavimas miesto Rheims. 
12. Vokiečiai bombarduoja Liepojų. 13. Įvairus paveikslai iš karės lauko. 

DALIS II. 
1. Iš Brooklyno Ekskursija, liepos 1-tą din»ą 2. VVilkes-Barrių, Pittstono, Scrantono Lietuviška Diena, liepos 16 d., 1914 metuose. 
3. S. L. A. 5 to apskričio išvažiavimas, t'Iiffside, X. J., rugpjūčio 16 d., 1914 metuose. 
4. Chieagos S. L. A. 2-ro apskričio išvažiavimas, rugpjūčio 6 d., 1914 m. 5. ILIUSTRUOTOS DAINOS. Sudainuos Elz. Račiūnienė. 
Apart karės paveikslų bus daug vaizdų is Amerikos lietuvių gyvenimo. Durįs atsidarys G vai. vak. Perstatymas prasidės 7:15. 

PERSTATYMAI ATSIBUS: 

Nedėlios ir panedėlio vakare, sausio (Jan.) 10 ir 11 d. 1915 m., Baž- 
nytinėje salėje, Pittston. Pa. 

Ketvergo ir pėtnyčios vakare, sausio (Jan.) 14 ir 15 d. 1915 m., Baž- 
nytinėje salėje. Forest City. Pa. 

Subatos vakare, sausio (Jan.) 16 d. 1915 m., Auditorium svetainėje, Scranton. Pa. 
Nedėlios ir panedėlio vakare, sausio (Jan.) 17 ir 18 d. 1915 m., Baž- 

nytinėje salėje, WiIkes-Barre, Pa. 
Nedėlics ir panedėlio vakare, sausio (Jan.) 24 ir 25 d. 1915 m., Baž- 

nytinėje salėje, Kingston. Pa. 
Subatos ir nedėlios vakare, sausio (Jan.) 30 ir 31 d. 1915 m., Baž- 

nytinėje salėje, Plymouth. Pa. 
Su pagarba. A. T. RAČIŪNAS. 

Tel. Canal. 2113 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSREO ST GHIGAG3, ILL. 
CORNEK 181b STREET 

Dr.O.C.HEINE 
DENTISTAS 

OFISAS"Kampai 31 ir So. Halttedgit 
(Symlsu virs lydekos.) X GHIC1G0. IU. 



Rusiškas 
Lieta RsjgntališkBS Biuras 

GERIAUSIAI PADARO: 
Rusiškas Dovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, išran- 
davojimo ar kitam pervedimo žemės ar u kės Lietuvoje- 
-Rusijoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon- 
-Rusijon ir visokius kitus rejentaiiškus raštus padaro ge- 
rai. greitai ir pigiai. Iškolekfuoja daies, skolas ir pinigus, 
paliktus Rusiškuose Bankuose, 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dyUai. 

Dfiei informacijos Chicagieėiat kreipkitės asabiškai, o iš 
kitu miestu raštu, adresuojant: 

LIETUVOS REJEMALISKAS EIUaAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, 111. 

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro. TJtarninkais, Ket- 
vergais ir Suhatomis nuo 8 ryto iki 9 vaka- 
ro. Nedėliomi nuo ft ryto iki 1 po pietų. 

Biuro 
Valandos 

'\J J v 'U-' "" 

Pirmas Lietuviškas 

Saliunas ir Restauracija 
VIDURMIES7YJE 

9 

170 W. Washington S*, arti City Hali 
Kada turėsite reikalu mieste, užeikite suvalgyti pietus ar 

vakarienę j virš minėtą. Restaura' ija, o ten busite svetingai pri- 
imti. Valgiai pagar. inami pagal lietuviška stilių ir prie to yra 
geras alus ir kiti pirrms kliasoj gėrimai. Kainos pigesnės negu 
kitose restauracijose. 3avKinkas restauracijos S. J. Rokosz 

yra ls lietuviu seniausiu Chicagos miesto gyventoju. Jis su 

noru patarnaus tiems, kurio reikalauja vertėjo (klumoftaus) 
sude ar prie išėmimo amerikonišku popiery ar kitur. Visus 
lietuvius, atsilankiusius miestan, kviečiu ir pas mane atsilankyti. 

S. J. ROKOSZ 
170 N. Wa$hinglon St. tarp u Salia Ir 5 h *»•. CHlCJTO ILL. 

rk rf\i n. n rfcfT>. -» r-r\ n. m rv m r~T\ — 

D-re Maria Dowiatt~Sass 
Moterų t vaiku ligų specialistė 

Ofisas 

1725 West 18th Street 
Paulina ir Wood *at. 

Rone Ganai 1204 
Valandos: 

it t 6'80 iki 12:U0 vai ryto 
liiliil Jki t»:Oo vai. vate 

Itidsiioms 
tootiiBC iki 12:00 v&l. ryio 

Rezidencija 

5 208 W. Harrison Street 
Tel. Austin 737 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekviena ryt} 

Bell y JHLb System 

Y ra tiktai vienos rųš:es 
"holler s," kuris yra geras 

bizniui. Jųs galite gintis nuo 

likimo, aplinkybių, karės ir 

t.t , bet tas nege bes. 

Pasekmingasai "holleris" yra 
tas i, kuris eina per Tolimos 
Distancijos Telefoną jisai 
pasiekia tikslo greitai, jisai 
pasiekia reikalingąją ypatą, 
ir jųs galinate pasekmes— 

Telefono keliu 

Chicago Telephone Company 
Heli Telephone Building 

OHicial 100 

ŠALIN SU NUSIMINIMU!!! 
h GRAMAFONAS ANT IŠMOKE3NIO 

j 10c KASDIENA. 
^ Jeigu apsiimate mokėti po 10c kasdien, ta* 

» iSsiusime Jums ant išmokesčio labai puikų 
Gramafoną sykiu su 16 rekordų (32 kaval- 

kai) visokiij dainų, valcų, maržų ir t.t., kuriuos 

patjs išsirinksite. Gerumas mūsų gramafonų 
gvarantuotas kiekvienam rašyta gvarancija. 
įsiusime naujus speciališkus rekordus Lietu- 

viškus, Lenkiškus, Rusiškus lr Maža-Rusiškua, 
Rašykite tuojau reikalaudami katalogų ir pa- 

aiškinimu Idedc. mi krasos ženklelj atsakymui. 
MMECIAL CO., 

NEW YORK. 

0 Phnne Drover aO*2 
DR. K. DRANGELIS 

U6TUVY8 DEf'HSTAS 
VA LAi\D0S:-nuo 8 iki tl ryte nao I ik 
4 popiet nuo 7 iki 9 vak. Ntdiliom patai 
satorfi- 
3261 So. Halsted St. Chicago, III. 

Pritiai A. oUevskia Bank.) 

Te!. Canai 4052 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
2302 S«. Lmitt St. Kinpu ?3-ii* {itm 

Chicago, Illinois 

F. P. BRADCHULIS 
/ttorney & Counselor at Law 

I 3G N. LaSalie St„ Gor. Was.iingro»i St 
Siock hchan^e Biri?., Roo ns 1137-1114 

lelcphone rr.mklm 1174 
l.i«<tivi.cadvokatas, bai£;staisii| oio<sU I na- 
nkcje. Veda 'įsolciaa bvlas, civiliškas ir fri- 
nunaii:.kas visuose teismuose 

G>v. 'm S. Haisleu aru d-.nj 
icl«|ihoiie VarcU Zi'JO 

Tel. Canal 5395 

J. S, Mezlaiszkis 
Gcncralis 

Konti aKtorius ir 
Narni! Statėjas. 

2302 S. Leavitt St. Chicigo 

Telefonas Humholdt 4532 
Aiuara D e n 7 Ir Naktį 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rusiskai-Turkiskos ir vi- 
£ o k i ų rūšim maudyklės. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Itobey Bt. 

Tilpog! Rubiškai-Turkišku maudykllg 
tomharlai Ir moterims. 

Baridaekutykla krūvoje. Chlcago. 

^Lietuvišku Knygų Krautuve, 
Mylėtojai gerij kningij, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 

anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knyc.as iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios lietu \'i škos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
toji} rateliai imdarpi kompletus, 
9. v gauna papiginta kaiua. Krau- 
tuvu adara kas vakaras. 

IŠ kiti] miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

* H. J DAMIJONAITIS 
901 West 33-rd St., CHICAGO, ILL 

Naujas Savaitin s Laikraštis 
" A T E i T 1 S " | 

"Ateitis yra bepartyviškus iaik- ( 
rastis, tarnaujantis jaunimo j ir kultūros reikalams. Tai- J 
pina daugybę Įvairiausiu ži- ( 
nių. Didelio formato, 8 pusi. j 
Kaina tik $1.50 metams, o < 
85c. pusei metų. į "Ateitį" išleidinėfo bendrovė, in- / 
korporuota ant $25,000. Da- < 
bar laikas užsirašyti "Atei- ) 
tj". Reikalaukit vieno nume- <j rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adresuokit taip: <, 

"ATEITIS" 
366 W. Broad\vay, \ 

SO. BOSTON, MASS. ! 

LIETUVIŠKA BANKA 
Town oi Lake Savings Bank Į 

Joseph J. Eitas, Sav/ninkas j 
4600-4602 S. Wood S t., Chicago. 

Priimame pinigus 1 Banką užčėdi- 
jiiuui uuu vieno uoliario ir daugiaua 
Ir mokame trečiu procentą ratomis 
ant metų. biunčiame pinigus J vi- 
sus Bvieto dalis pigiai, greitai ir tei 
saigai, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
uuodame fcifkorteB ant visų linijų J 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
aut geležinkelių po visą, Ameriką lr 
iSuropą. 

Mūsų Banka išdirba visokius rafctue 
lr dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsl- I 
tikimuose ir reikaluose ypatiškai !r 
pt 'aiškus. Tik kreipkitės viršminft- 

i to antr&Su. 

| 
Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicaąo, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 
vyrų. fepeciyliškai gydo limpančias, už- 
hisenėjusias ir paslaptingas vyrų ligas 

K. ZBRAITIS 
PIRMAEILINIS BUFETAS 

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

3200 S0. HALSTEO SI 

JUBILIEJAUS NUMERIS 
Laikraščiui susilaukti jubiliejaus it 

išleisti jubiliejaus numeri galima tik 
vien* sykį į 15, 25 ar 50 mitų. Toks 
tai retas atsitikimas. 

Ir šie metai tuo yra žynius, kad 
didžiausias lietuvių laikraštis "Katali- 
kas" susilaukė 15-os metų jubiliejaus ir 
išleidę gražų jubiliejinį numerį, pilna 
paveikslų ir kitokių raštų. Amžinos 
svarbos šitame numeryje yra ankieU j klausima: "Kas šiądien butų svarbiau- 
siai lietuvių kulturos pakilimui Ame- 
rikoje?" 

Sita jubiliejinį "Kataliko" numeri 
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Už 
10c bus prisiųstas kiekvicnari. Reika- 
laukite tuojaus, kol neišsibaigę. 

Rašydami adresuokite: 

J. M. TANANEVIČIA, 
3249 So. Morgan St., Chicago, III 

j 'LIETUVOS' 
SPAUSTUVE 

3252 

I South Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

VISOKIUS 

Spaudos 
aifc *?utL ;*m 

D 
A 
R 
B 
U 
S 

Atlieka greitai į 
pigiai 

ir 

gražiai. 

Kaip tai: 

Knygas, 
Konstitucijas, 
Vizitines ir Biznio | 
Korteles, 
Uzprašymus 
Ant vestuviu, 
Perstatymams ir | 
Baliams 

Programus, 
Afišas, 
Tabeles, ( 
Cirkuliorius, 
Bankos čekius, 
Laiškams ir 
Konvertams 

Antgalvius, 
Biznieriams 
Sieninius 
Lietuviškus ir 

Angliškus 
į Kalendorius, 
Etc. Etc. 

I 

Naujausio stiliaus 
I raidės 

graži spauda. j 

'LIETUVOS' 
j SPAUSTUVE 
I 
► 

3?52 
South Haisied Street 

CHICAGO, ILL. j 

' Geriausia dovana draugams Lietuvoje S 
yra lietuvių katalikų S 

savaėtinis laikraštis į 
"DRAUGAS" 
'DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
pilį jįy veniiną, suteikia daug skaity- 
mo iš visuomenės, politikos, litera- 
tūros, gyveninio, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rusa cenzūra "DRAUGA" į Lietuvą Inleldžla 
"DRAUGAS atsieina net. S2, pusei m. SI: 
Užsieniuose matams S3. pusei melu SI.50 

DRAUGAS PUB. CO. * 

1800 \V. 46t!i St., Chicago, III. 
Tclophonc Orovcr 6114 

Į Telefonas Humboldt 4532 

Dr. O. M. Glaser 
aiucmii apreiškiu pagodotai visuo- 

; aienei, jog Osu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą, ir gyveni- 
mu j savo lomi], narną po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kerte 32-ror, gatves. 
Telefonas Yards (587. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
! budais gydymo. Visus ligonius steng- 

siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toli'.uB mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nalc- 
tj. Esiu specialistas ligose vaiku, mo- 

tery ir vyru ir užsendintofe ligose. 
Darau visokią operaciją. 
y in' uosi «" ?)Rj""-na 

Dr. G. M. Glaser 
314y S. Morgan St. 

Kertė 32-ros flatvėi 

Mokirae Angliškai 
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 

Vienintelė amerikoniška mokykla, kuril 
duoda pilną užtikrinimą išmokti skaityti, ra- Į 
Syti ir kalbėti angliškai labai trumpame laike. I 
už taĮp mažą atlyginimą, kad ir biedniausias į 
vyras ar moteris gali užsimokėti. 

Mokiname per laiškus' (korespondenciją) f 
tobulingiausia metodą; kiekvienas išmoksta' 
be vargo. Mokiname teipjau kliasose dieno- \ 
mis ir vakarais. Platesnių žinių rašykite pas: j 

VVAITCHES BROS. 
1741 w. 47th St„ : : uhicago, ni.j 

Jei nori teisingų žinių iš Anglijos, 
užsisukyk sau metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vienintėlj Didžiosios Britanijos lie- 
uviŲ-katali k u-tautininkų laikrašti, 
inantj kas dvi savaiti. Kaina su 
risiuntirnu j namus metama $1—pus- | 
nečiui — 50 centų. 

Adresas: 
Rever. Jos. Ncrbut, 

v/lossend, Lan?rkshire, Scotland. 

d ERA PltOGA! 
3 CrrirMika aneliMcoskalbunnv 

kytifbo mokvtojo(apdaryta) 51.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 

tifSKaiiyu ir rašyti oe mokyto- 

jo 13c 

Naujas Budas mokytis rašyti oe 

mokyiojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

dii, su paveikslais (.apdary ia;.. 35c 
ViBČTil.OO 

Kas atsius iSkirpes šitą apgarsi- 
nimą "Lietuvos" ir A L .00 per 

[ money order, tai gaus visas 4 
i kDygastiUc. pigiau. 

1*. Mikolaiuis 
! Bo* 62 Ncw York Sity 

NEW CITY SAVINOS BANK 

<įuui bo. Ashland ave., Cincago. 
A. J. BlERZYNSKI, pres. 

Priima banknn pinigus it moka 
Už sudėtus ..inigus raugų bariKoj duo- 
dame Čekių knygutę, Iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
nis ant Real Estate. Perka ir parduo- 
ta namus ir lotus. ISsamdo bankines 
kryneles (boy^s) po $2.50 metams. 

Parduoda šlfkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 

reaomis, ketvergais fr subatomis nuo 
8 ryto iki 'J vakaro: nedėllomis, tUar- 
uinkais ir petnyčiomis nuo •< r> <o ."i 
6 vakaro 

10 METŲ 
Kaip Lietuva 

Atgavo Spaudą 
Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau- 
da kiekvienos tautos kultū- 
riškam gyvenime. Todėl pa-: 
tariame perskaityti labai žin- i 

<reir\7\% ir naudingą knygą 

Auitura ir Spauaa. 
""t Vwm smai- 

ly U VidiCUlb laiftlaaCli^ btLal- 

lytujanis, Koica^uilucnidina 
ir lu-mcumo juuuejaus at- 

gavimo spuuuub reii^cjams. 
Knygos maumas 153 pubia 

piai. Kaina tik 45 centai. 

Imant didesnį skaitlių,—dar 
pigiau. 

Adresuokk, kartu prisiųsdami 
ir pinigus: 

Lietuva Piiblishing Co. 
3252 SOUTH BALSTED STREET, 

fhlCAGO, ILLINOIS 

\S U SI VIENIJIMAS 
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ĮSTEIGTAS 1886 M. 
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius: 

sjm—-r- ~ y 
.-i*,-.*."-. 

AAlliantt 

$600 

$1000 

išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pa-i 
šalpų $91.797.68; {vairiems kulturos reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36. 

A. R. Strimaitis, Centr. Sekr. 
307 W. 30th St. M 

New York, N. Y. 

A 
M 
E 

R 
I 
K 
O 
J 
E 

LIETUVIU APBRAUDOS DRAUGIJA 

Kiekvienas žmogus nuo v'"riminio priguli prie kokio nors sąryšio 
atskiru asmenų. Toki sęryši&i arba draugijos, žmonių paprastoj kalbu j 
vadinamu taut.mis. 

Ethnoio «ija užsiima aprašymu tautų r visokių sąryšių tarpe žmo- 
nių, stovinčių ant visokeriopo k įlturos laipsnio. Etimologija yra tai 
vienas iš jauniausių mokslų. Sutvėrimui to mokslo reikėjo suprasti 
ir pažiati žmonių gyvenimą, nt viso žemės paviršiau*, o jis ne visur 
vienoks, ncvtaur ant žemės tie patjs žmonės gyvena, teigi tas ištirta 
tik pabaigoj lX-'o šimtam £>o. Visi žmonės vysto&i ir kjl tik ne visi 
vystosi vienodu greitumu: vieni gaivalai su prievarta stengiasi kitus 
prie savo ryšio patraukti, kiti vėl stengiasi nuo to atsitolinti. Tą ma- 
tome ir šiandi'-u, susidedančioje iš nevienodų gaivalų viešpatystėje: 
valdanti tauta stengiasi pamuštus kitokios kilmės gaivalus ne tik pa- laikyti po savo valdžia, bet nori juos. taip sakant, pn01"dyti savo tau- 
tystės jūrėse. 

Ethnologijr, aiškiaus sali: ut. užs'.i::ia aprašymu, išdalinimu į natu- 
rales grupas gyvenančių kur nors an; plataus žemės paviršio žmonių 
ne tik dabar, Vet nuo didelių atradimų, kada likos pažinti ir gyvento- jai pirma europie iams visai nežinomų žemės dalių. 

Pažinimas žmonių visokių tautų, ų rasių ir pobucl iių yra labai 
naudingas ir žingeidus kievienam civilizuotam žmogui: nepažjstant etimologijos, negalima sa"ęs skaityti apšviest žmogumi. 

Ethrciogija arba mo'<slss apie žemės tautas. Pagal Dr-ą M. Haberlandtą ir Letourm»au, sutaisyta L. šer.io. Knyga didelės vertės 
su daugeliu paveikslų įvaitių rasių žmonių typų. Spauda graži ir aiški, puslapių 667, kaina $2.00 Su gižiais audimo ap 'arais $2.50 Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės suo.ni adresu: 

M. J. DAMIJONAITIS 
901 West 33rd Stree Chicaga, Iii. 

SENOJO HEID-LBFRTO STUDFNrAS 
šimtmečiais yra privedęs savo tinkamumu užpildyti svarbia-, vietas Vokieti- joje. Jojo kūnas ir protas visuomet maitina geriausiam, kn< bus, ir jam profesoriai pataria vidutiniškai vartoti Selyklo ir Apyniu alų kaip 

ALI¥1A M£TER 
Sitai nepamidiiotinas alus yra padarytas gera senuoju teisingu voldšku budu ir jojo retas skanumas ir malonios vpatybė< įiaeina tiktai iš tobulios alaus išdirby <lė«. Jisai yra tinkamu alum tiems, kurie supranta skirtumą aluje. L /M-al -1 ;*<. dėžę šiądien. Telefonuokite Calumet 5401 Ir turėkite ja pristatytą šiądien. 

Mi-Avoy's AUlt Marrow yra puikiu tonikų sveikatai ir jiegai at- gaivinti. Žmonėms, sveikstantiems po drugiu, jj«ai yra idealiu H vaistu, liaukite jo iš -avo aptirkos. 
AlcAVOY .MALT MARKONV DEPT.. CHICAOO. 

So. HatsžRd Furniture House 
3224=26 So. Halsted St. 

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandu 
(Furniture) Krautuve Chicagoje, 

Pirkdami grynais p:ui- 
gais gauname geresnius 
tivorus ir | ig an negu 
kiti pirkdami ant kredi- 
to, užtai męs t r pigini 
panim daine už kitus. 

^ Turime visokiu naminiu 
rakau ?ų didžiausiame 
pasirinkime ir dabar 
parduodame labai nu- 

mažintomis kainomis. 
Pas musra^e pasir.nki- 

-j mą nuo pigiausiu iki vi- 
dut nes rijsies tavorų. 

Mup patarnavimas greitas ir mandagus. 
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaiti- 

niais bei mėnesiniais išmokėjimais. 
Krautuvė atidaryta vakarais: 

Utarniiikais, Kctvergais ir Subntoms. 

South Halsted Furniture House 
TtlepHoiie Drover <00 

3224 So,. halsted St. Chicago. 
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