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Dideji Karė. 
T'ercitJį savaity ant vakarinio 

karos lauko tikrai svarbaus nie- 
ko neatsitiko, nors tai viena, .tai 
kita pusė ir pa>i^iri;i laimėjmais. 
I>ct nors jie kaip kitr atsitikti ga- 

lėjo, laimėjimai tie buvo nesvar- 

bus ir jie nedideli. Pasitaiko, 
kad ar viena, ar kita kariaujanti 
pusė nustumia priešą, bet tie 
nustumimai menki, skaitosi ne 

myliomis, bet vardais arba me- 

trais; kartais paima porą šimtų 
metrų priešu apkasu. Toki at- 

sitikimai didele- svarbos turėti 
negali. Kur mūšio linija trau- 

kiasi ant šimto myliu, ten turi 

kaip kur buti ir pasisekimai ir 

pralaimėjimai, bet laimėjimas, ar 

nužudymą^ keliu šimtų metrų 

apkasų svarbos turėti negali. 
\ors Kerlino gyventojai džiau- 

gėsi, kada vokiečiai numušė 
fram uzus prie Soissons ir per- 
varė juos atgal per upę Aisne, ir 

tikėn si, kad vok i erių kariumenė 

jau vėl trauks prie t'aryžiaus, 
bet iki šiol jie neįstengė nei j 
kitą upės pusę persikelti, nors 

nesiliaujančiuose mušiuose žudo 

daug savo kareivių. Dabar abid- 
vi priešingos armijos jau nuo ke- 

liu mėnesių stovi beveik ant vie- 
* 

tos. Krancuzai tą teisina tuomi, 
jog j u vadovas Jofl're čėdija sa- 

vo kareivius, o vokiečiai, mėgin- 
dami \ i s žengti pirmyn, žudo 

daug savųjų ir neturi jau kuom 

spragų užkimšti; juo karė ilgiau 
užsitraukia ; juo vokiečių eilės eina 

silpnyn: kada gi pavasaryj tikrai 

smarki karė prasidės, vokiečių 
kariu metu-, bus apsilpninta, o 

frantu/ai galės Į mušius stumti 

visa-, dagi sudrutintas naujai- 
franeuzų ir anglų kareiviais pa-1 

jieg.'i-. Bet nuolatiniuose mū- 

šiuose juk ir naneuzai nemažai 
žudo savo kareivių; jeigu todėl 
vokiečiai žudo daug žmonių, tu- 

ri jų nemaža žudyti ir traneuzai, 
o kad jų yra mažiau, tai :r jų, 
per už-įtraukimą karės pajiegos 
gali išsisemti taip, kad urbus ga 

Įima pasidariusių spragų užkim- 

šti, o dabar vokiečiai naikina 
Frau :uziją. 

I r;mcir/ii kai t"s ministerija gar- 
bina, jog anglai atgavo' atgal vi- 

;>inna nužudytas pozicijas 
;»rit f .'a Ha.^'sec ir jog talkinin- 
kai toliau nužengt", l>et, žinoma, 
netoli, vos porą Mintu 'žingsniu. 
"Vokiečiai neišsižadėjo \-iltic- per- 
laužti talkininku linijas Hiandri- 

joj. todėl prieš ja< gabena \ i s 

daugiau kareiviu prie upės Yser. 
I | ietus nuo f.aj»as«ee vokie- 

n i a i net penkis kartu- nu-gino 
cržii iraneuzu pozicijas prie (»i- 

vencliy ir norėjo perlaužti lini- 

ją, bet visi ju užpuolimai tapo at- 

r. tįsti, tik l>e reikalo nužudė la- 
bai daug savo kareiviu. Taipgi 
prie Y>er vokiečiai smarkiai ata- 

hivo talkininku pozicijas, bet ir 

čia \ i->i jų užpuolimai tapo at- 

v.iušti. Mušyj vokiečiai, kaipo 
atakuojanti pusė, nužudė du syk 
daugiau kareivių negu talkinin- 
kai. 

Argotinc ir giriose La (irimej 
vokiečiai tris kartus atakavo fran 
euzų po/.icijas, bet ir čia visi jų 
užp. >1įmai sti dideliais nuosto- 
liais tapo atmušti. Vokiečiai 
bombardavo miestą l"ranqueviile; 
čia »!e išgriovė taipgi bažnyčią. 

Vokiečių povandeniniai laive- 
liai naikina, anglų prekių laivus; 
pureną savaitę paskandino tris 
prekių laivus ir viena franeuziš- 
ką povandeninj laiveli. I *ž tai 
! raneuzija ir Anglija sutarė Vo- 
kietiją ir Vustriją nuo viso pa- 
saulio atkirsti, ir joms visai per- 
kirpti ne vien ginklų ir amuni- 
cijos privežimą, bet net maisto 
civiliškiems žmonėms. Maisto 
Vokietijoj jau pi.^eda trukti, 
todėl y aidžia visus mai.-to pro- 
duktus paėmė i savo rankas ir 
juos /.monėm.H pati dalina. Por- 
cijos ne tik kitų produktų, bet 
ii duonos tapo sumažintos. 2mo 
gus savaitei gauna vien po du 
kiliogramu duonos, o toliaus, ka- 
ūangi privežimas yra perkirstas, 

prisieis porcijos dar labjau ma- 

žinti Kainos duonos ir mėsos 

yra m\!$ubai didesnės negu buvo 
uvi; K".>i valgio produktai ne 

buvo valdžios rankose, jos kon- 
troliuojami. Su žmonių maistu 

v'okictijoj dabar taip yra, kaip 
prie:u apgultose tvirtovės?. 

Ant rytinio karės lauko vokie- 
čiu padėjimas taipgi neina ge- 
ryn, bet greičiau ant visos linijos 
eina bloųyn, nors Rerlino ir \ ūmi- 

uos žinios stengiasi įkalbėti ką 
kitą. Nfors Berlino ir Vienuos ži- 

f 
nio- is pranešu apie rūsti liepa- 
sisekimus, bet iš kariumenių pa- 
-ikrutinimu reikia manyti ką ki- 
tą, nors ir Petrogrado žinioms 

pilnai tikėti negalima. 
Sulvg Petrogrado žinių, vokie- 

čiu besistengimai pirmyn žengti 
Lenkijoj eina vis silpnyn, ir jie 
negali atsiremti smarkiai pradė- 
jusiems pirmyn žengti rusams. 

Į Prusus jau įsiveržė trįs rusų 
ariv.'jos ir jos stumia vokiečiui 
vis toliau j vakarus, o dar besi- 
laikanti Lenkijoj vokiečių armija, 
nors jos nesumuštų, turės taipgi 
išsinešdinti, nes jai rusai gali 
perkirsti besitraukimo kelią. Vie- 
na ru>u armija stumia .'okiceius 
is Mozūriškųjų ežeru apskričio, 
o rymose suvisu atiskyrė Tilžę 
nuo susinėsimu su Klaipėda, tai- 
gi su Baltiko jūrėmis; užėmė 
Laz. lėnus ir Pilkalnį, apstojo 
Isnitj ir palengva traukia prie 
Karaliaučiaus ir Labgavos. Rod = 

tai dar vi> netoli nužengė Į prie- 
šų kraštą, nes Pilkalnis yra tik 
ti kilionietrų nuo Naumiesčio. 
Tilžė yra tik 4 lietuviškos my- 
lios 11110 Kusijos-Lietuvos rube- 
žių, o Įsrutis yra ant pusiauke 
lio tarp Karaliaučiaus ir Virba- 
lio, bet jau pats rusų įsiveržimas 
Į Prusus rodo, kad vokiečių ar- 

mija nejstengia jų sulaikyti ir 
atgal išvyti. Trečiri rusų armi 

ja veržiasi i Prusus pro tvirtove 
Thorn, nuo pietų, taigi nuo Po;> 
natiinus. Oabar smarkus mūšiai 
traukiasi j šiaurius nuo Pilkalnio 
ir Gembinės, bet čia rusams pa- 
sisekt vien sulaikyti vokiečių pir- 
myn žengimą. 

Ant kairiojo Vielos šono visi 
vokiečių mėginimai p rmyn ženg- 
ti tapo atmušti. Prie Varšavos 
dar kartą prieiti jiem.* nepasi- 
sekė. 

Nuo mūšio lauko Vengrijoj ir 

Galicijoj prieštaraujančios ateina 
/inios. Berlino žinios paduoda, 
Intk atėjus \ engrijon ir Galicijon 
vokiečiu pastiprinimui, lygiai Ru- 
kovinoj, kaip ir Galicijoj rusų 
pirmyn žengimas tapo sulaikytas. 
Petrogrado gi žinios praneša, jog 
prie Dūkios ir \Vyszko»vo, taigi 
ten, kur austrai gyrėsi savo lai- 
mėjimais, rusai sumušė savo prie- 
šus. Perėjimai Karpatų kalnuo- 
se taipgi ne visi nuo rusų tapo 
išvalyti. Atėjus 400,000 vokie- 
čių pagelbon austrams Vengri- 
jon, žengimas rusų, kurie no- 

rėjo V engrijoj sukelti slavus ir 
rumantis, išsyk tapo sulaikytas, 
bet dabar per perėjimą Dukla 
vėl Vengrijon veržiasi nauja ru- 

sų armija. 
Dėl stokos maisto Austrijoj 

žmones užsilaiko neramiai, o sla- 
vu apgyventuose kraštuose neuž- 
kenčianti vokiečių slavai gązdina 
sukilimu, jeigu vedama už vokie- 
čių reikalus karė greitai nepasi- 
baigs; slavai nenori už vokiečių 
reikalus kraują lieti ir pinigus 
aukauti už svetimų naudą. Ce- 
cilijoj buvo jau čechiškų regi- 
mentų kareivių pasipriešinimai. 
Priešinasi karei net magyarai, ku- 
riems rusai siūlo visišką nepri- 
klausomybę. 

Kaip rodosi, Rumanija ir Ita- 
lija neilgai įstengs užlaikyti neu- 

trališkumą. Xe be reikalo Ita- 
lija, mažai pinigų turėdama, su- 

mobilizavo 2 milionit kareivių ir 
flali jų sutraukė prie Austrijos 
rubežių. Austrijos valdžia sku- 
bina sostinę paversti į tvirtovę 
nes bijosi ant jos priešų užpuoli-' 
mo. 200,000 žmonių dirba 

Imk Vienną apkasus miesto ap- 
:v.inui. Kymc ir kituose Ita- 

lijos miestuose žmonės nuolatai 
kelia neprielankias Vokietijai de- 
montracijas ir reikalauja, kad Ita- 
lija jsikištu karėn, ir tai greitai, 
kol yra kas pelnyti. Valdžia, 
kaip t;aIi. stengiasi demonstra- 
cijas malšinti, bet už tai socialis- 
tai, kurie kitur priešinasi karėms, 
Italijoj su darbininkais ir viso- 
mis progresy iškomis partijomis 
karės reikalauja. 

Didinasi Italijos nesutikimai ir 
su Turkija. Prisiartinus turku 
kariumenei prie Sttezo kanalo, 
Italija pakėlė smarku protestą, 
nes jai kanalas reikalingas: ji 
bijosi, kad turkai jo neišiiaikinttj, 
nes j pietus nuo jo Italija turi 
.-avo valdybą Krithrea, tai jai rei- 
kia parankaus kelio Į savo val- 
'iybą Jš visko matyt, kad Itali- 
ja ilgai ncutrališkumo užlaikyti 
begalės. 

Turkija, lyg tyčia, erzina ir 
Grekiją, lyg. norėdama jos ka- 
rėn į.-ikišimo. Pereitą savaitę 
Azijatiškoj Turkijoj turkai išde- 
gino 50 grekų apgyventų kaimų 
ir juose parengė grekų skerdy- 
nes. Karė su rusais turkams 
taipgi nesiseka. Jų kariumenė 
ant Kaukazo vėl tapo sumušta. 
Rusai iš Perėjos, i^ Tabris ap- 
skričio, išvijo turkus. 

Rusijos Juodųjų jūrių laivynas 
j Bosforu suvijo turkų laivyną ir 
subombardavo turkų miestą Tre- 
bizond. 

Vokietija, negalėdama niekur 
rasti padėtoj ų, gązdindania rusų 
užpuolimu, stengiasi Švediją ir 
Norvegiją savo pusėn patraukti, 
siūlo jom- nuo Rusijos Finlian- 
dij?» jeigu Rusija bus įveikta, 
bet kaip iki šiol, nei Norvegija, 
nei Švedija nesiskubina karėn 
įsikišti, nes kištis yra gana pa- 
vojinga, galima ne tik Finlian- 
dijos negauti, bet dar ko nor* 
it dabar turimo netekti. 

Iš Kares Lauko. 
Londonas/ sausio 27 d. Angli- 

ja apsiėmė paskolinti Rumanijai 
25 milionus doliarių. Pinigai bus 
persiųsti per Anglijos banką Ru- 
inanijos bank'ii. 

Mexico City, sausio 27 dieną. 
Mexikos republikoj, kur revoliu- 
cijų viesulą niekuomet nebuvo 
kaip reik aprimus, vėl pradeda 
gaisras plėtotis. Tuomlaikinis 
Mexikos prezidentas Garza ir jo 
valdžia šiądien apleido sostinę 
Mexico City ir išsikėlė i Guerna- 
\aca. Carranzos armija, kuri nuo 

kelių dienų jau stovėjo Mexico 
City apielinkėse, žada netrukus 
ineiti miestan. Vrisos miesto 
krautuvės" ir bankai uždaryti. 
Generolas Obregon nesenai pra- 
nešė, kad jis pametė Carranzą ir 

pradėjo dar vieną revoliuciją ant 
savo locnos rankos. 

Petrogradas, sausio 27 d. Ofi- 
cialis šios dienos apskelbimas 
praneša apie naują užpuolimą ant 
v (kiečiu šiaurinėj daly j Prūsijos. 

Rusai užėmė Pilkalnį (Pillkal- 
len> tarp Tilžės ir Stalupėnų. 
Nno pereito rugsėjo čia mažai 
kas buvo veikiama. 

Į piet-ryčius nuo Varšavos 
keletą mylių j pietus nuo (jro- 
dzi-=k, buvo nuožmus artilerijos 
mušis: \okiečiai nręgno prasi- 
mušti pti rusų linija".. 

Galicijoj austro-vokiškos kariš- 
kos spėkos vis slenka į šiaurius 
spausdamos rusus. Šitos jiegos 
nusideda iš 3 Bavarijos korpusų 
•r 6 ar 7 Austrijos korpusų. Ši- 
tas naujas aust 10-vok iečių už- 
puolimas vystosi ant fronto, ku- 
ris bus apie 80 mylių ilgas. 

Rymas, sausio 27 d. Kalbos 
tpie Italijos prisidėjimą prie ka- 
rės vėl atsinaujino. Jas pagimdė 
trjs aplinkybės, Į kurias dabar 
labai daug atydos atkreipiama. 

Pirmiausiai, Suezo kanalo klau- 
simas: Italija turi kolionijas Aby- 
sinija ir Erithrea prie Raudonųjų 
jūrių, Afrikoj; prie jų ji gali pri- 
eiti tik per Suezo kanalą,, jeigu 

turkai paimtų ar išgriautu Su- 
e/o kanalą, Italija luitu visiškai 

į nuo savo kolionijtj atkirta. K' v- 

į:ne kalbama, kad jeigftt turkai pa- 
ims kanalą nuo anglų,! Italija bu- 

į tinai stos karėn talkininkų pusėj. 
I Antra aplinkybė—tai lludeidos 
klausimas, kuris vėl atsinaujino. 
N'ors Turkijos valdžia mtiko iš- 
pildyti Italijos reikalavimus (tv 
,-ugrąžinti Anglijos konsulą italų 
konsuliaian ir saliutuoti italų vė- 

liavą), bet vietinė vyriausybė, sa- 

koma, atsisakiusi tai daryti. Ita- 

lija žada dar sykį atkreipti Tur- 

kijos valdžios atydą į. savo reika- 
lavimus. Jeigu ir tas nieku ne- 

gelbės. Italijos skraiduoliai gali 
pradėti netrukus kanuolėmis veik- 
ti. 

Pagalios, trečia aplinkybė—tai 
užėmimas Avlonos, Albanijos 
uosto, prie Adriatiko jūrių ir 

Įsteigimas ten muitinycios ir Ita- 

lijos banko. Austrija tam yra 

priešinga, bet pranešė, kad šitą 
tarptautinį ginčą galima bus 

išrišti "po karės." 

Petrogradas, sausio 28 d. Lai- 
ke smarkaus mūšio apielinkėse 
Sochac/.e\v, prie Bzuros upės, vo- 

kiečiai ]>ereitą utarninkn persilau- 
žė per rusu linijas i'* užėmė jų 
tranšėjas. Rusai vėliaus padarė 
kontr-ataką ir durtuvų šturmu 
išmeti juos iš tranšėjų atgal, 
galo smarkus mušis pasitaikė 
>rie Atlanka. Rusų aficieras se- 

kančiai apie tai papasakojo: 
"Vakare, jau temstant, musų 

baterija gavo paliepimą užimti 
lulą poziciją ir sulaikyti tenai 
vokiečius. ] valandą laiko bate- 

rija jau užėmė sau paskirtą vietą 
ir užsislėpė. Taip męs pragulė- 
jome visą naktį, belaukdami ata- 

ko. Prieš mus buvo lyguma apie 
-\ooo jardų didelė, už kurios bu- 
vo kalnelis, medžiais apaugęs. 

"Auštant męs patėmijorne pul- 
kelį vokiškų raitelių besiartinant. 

Jie prijojo iki 600 jardų nuo mū- 

siškės pozicijos; po to sustojo, 
matomai suprasdami, kad čia ka> 

nors yra negerai, nes išrodė jau 
perramu. Męs pradėjome jau 
griežti dantimis, kuomet pama- 
;ėm, kad jie užsuko atgal, o męs 

neturėjome paliepimo šauti. 
"Staiga sausas traškėjimai mū- 

sų kulkasvaidžių, kurie buvo pa- 

slėpti apie ?.o jardu { kairiąją 
pus p nuo musų, davė ir mums 

ženklą, kad atėjo laikas pradėti 
abelną kanuolių muziką. Dalh 
šito raiteliu pulkelio žuvo, o li- 

kusioji dalis pradėjo bėgti. Vie- 
nok juos pagavo iš užpakalio 
šrapneliai musų kanuolių ir gali 
sakyt, kad vargiai bent vienas 
iš j u ištruko. 

"Perėjo pusė valandos. Nuo 
kaimo šono tuomet pasirodė ilgos 
eilės vokiečių, einančių atak.in,— 
nemažiau, kaip trjs pulkai išviso. 
Ir vėl męs laikėmės ramiai, ne- 

leisdami nei vieno šūvio ir lauk- 
dami. kol vokiečiai prisiartins. 

"Vokiečiai susirinko ant kal- 
nelio ir pradėjo jsikasinėti tran- 

sėjosna. Trijais zalpais mes nu- 

šlavėm visą vokiečių kairjjj spar- 
ną, ir į 30 minučių visa žemė, 
taip toli, kaip musų kanuolės 
pasiekė, tapo nuo vokiečių nuva- 

lyt?.. Vokiečiai paliko ant lauko 
500 užmušt 11. 

"Vėliaus vokiečiai mėgino ap- 
eiti aplink musų kairįjį sparną, 
bet čia musų sibiriokai juos pa- 
sitiko ir privertė neštis atgal." 

Paryžius, sausio 28 d. Laik-| 
raščio Matin korespondentas pri-, 
siunčia iš Genevos sekančią ži- 

nią: 
"Necenzuruotas Austrijos pra- 

nešimas iš ištikimu šaltinių ap- 
rašinėja atsitikimus laike mo- 

bilizavimo paskutinė^ klįasos at- 

sargos vyrų. Pietinės Austrijos 
į gyventojai, slaviškos kilmės, su- 

kilo prieš valdžią ir vedami savo 

kunigų, šaukė: "Šalin karė!"' Vi- 
soj ti1ėj miestų buvo 'riaušės ir 
susirėmimai su policija ir kariit- 
mene. Nekuriose vietose pasitai- 
kė pusėtinas skaitlius užmuštų ir 

sužeistų. 

Londonas, sausio 28 d. Ap- 
skaiiliuojam.a, kad laike atkaklių 

musių prie Ypres, La IJassee, 
Craonne ir Argonne, per tris die- 
nas žuvo apie 20 tūkstančių vo- 

kiečių. 
\eži:n int tokio pranešimo iš 

i'aryžiaus, vokiečių oficialis pra- 
nešimas' tvirtina, kad vokiečiai 
atmušė visus franeuzų atakas. 

Havas'o korespondentas prane- 
ša, kad vokiečiai, sutraukę jiega- 
'arp La Bassee ir l'estbuhert, b'i- 
vo mėginę perlaužti talkininkų li- 

nijas ir dasigauti i Bethune. 
Jie penkis sykius atakavo, bet 
kiekviena syk j tapo atmesti at- 

gal. 

Petrogradas, sausio 29 d. Iš 
ol'iciališkų pranešimų matyt, kad 

Prūsų Lietuvoj pasirodė nauja 
rusu armija. Senoji rusu armija, 
kuri nuo keleto mėnesių stovėjo 
nuo Gumbinės j pietus net iki 
Loet/.eno, paskutinėmis dienomis 
pradėjo energiškai veikli Gumbi 
nės apielinkėse, skleisdama s;i\j 

dešini;} sparną vis toliaus j šiau- 
rius. Tapo užimtas miestą- Pil- 
kalnis (Pillkallcn) ir mūšiai pra- 
dėjo vystytis tarp Lazdėnų ir 

Malviškių—toliaus j šiaurius nuo 

Gumbinės. Dabar prie Til- 
žės vartų stovi nauja rusų armi- 
ja, kurios tikslu yra slinkti lin- 
kui Karaliaučiaus iš šiaurių, kuo- 
met pirmoji armija eina iš rytų; 
aišku, kad šios armijos nori vie- 
na kitą pasiekti ir veikti išvieno. 

Nauja rusų armija, nusileidusi 
i Prūsų Lietuvą iš Kauno gub., 
nustūmė vokiečius nuo parube- 
žio n* sunaikino jų sankrovas Po- 
gegių kaime (Pogegen), kur.* yra 
tik tris angį. mylias atstu nuo 
Tilžės. T110111 tarpu kita senes- 

nėj i rusų armija spaudžia iš ry- 
tų išilgai liniją, kuri tęsiasi nuo 

Lazdėnų (j šiaurius nuo Pilkal- 
nio iki Malviškių (Į šiaurius 
11110 Gumbinės). 

Pilkalnį (Pillkallen) rusai už- 
ėmė sausio 24 d. po smarkaus 
bombardavimo. Daug namų PjI- 
kalnyj, sakoma, laiko mūšio su- 

naik-nta. 

Londonas, sausio 29 d. Petro 
grado korespondentas praneša 
laikraščiui Daily Ncws sekančiai: 

"Visi rūpestingai surengti plia- 
n.'ū apgynimui Vengrijos nuo ra- 

j ų įsiveržimo ir užkirtimai ke- 
'i i Transylvaniją, bene bus su- 

griuvę, nes pasirodė, kad nauja 
rusų armja persimušė per Dukla 
spiagą Karpatų kalnuose ir yra 
jau pusėtinai giliai įsileidus Yen- 
grijon. Ji tokiu budtt ėjo iš kai- 
rioje austrų-vokiškos armijos šo- 
no. Austro-vokiškoji armija, ku- 
ri skubino apgynimui Vengrijos, 
dabar randasi tarp dviejų rusiš- 
kų armijų. Cia menama, kad ši- 
ta austro-vokiškoji armija gali 
turėti apie 17 korpusų 1.680 tuk- 

stančių vyrų) ir tas leis jiems 
tūlą laiką laikytis, bet čia kariš- 
ki rusų ekspertai neabejoja, kad 
galų-gale šita armija, turėdama 
vieną rusų armiją iš šiaur-vaka- 
rių, o kitą iš piet-ryeių nuo savęs, 
negalės išlaikyti rusų spaudimo 
ir turės subyrėti." 

Rymas, sausio 29 d. Išleista 
karališkas prisakymas, kuriuomi 
šaukiama į pulkus visus Italijos 
pirmos kliasos kareivius, gimu- 
sius 1888 metuose ir priklausan- 
čius prie lauko artilerijos; iššau- 
kiama taipgi ir Alpų kalnų ka- 

riumenę; kareiviai trečios klia- 
sos, gimusieji 1891, 189 j, 1893 
ir i8> į metuose ir priklausanti 
prie alpejiškų pulkų, siuom pa- 
lie; imu šaukiami tuojaus stoti Į 
savo pulkus. 

Italu socialistai, kurie buvo 
priešingi karei, laike susirinkimo 
Milane, sumanė apskelbt visuo- 
tinąjį streiką, jeigu Ttalija mė- 

gintų kištis kart'n. T>et parlia- 
mento atstovas Turati, vienas iš 
žymiausių socialistu partijos va- 

dovų. pasipriešino šitam suma- 

nymui ir pasakė karštą kalbą 
prieš Vokietiją. 

Turati sakė, kad nors jis ir pa- 
laido principą Italijos neutrališ- 
kumo, bet jeigu Italijai reik įsi 
kišti karėn, tai socialistai stos 

kovon, nes jie jaučiasi ne mažės 

uiaii patrijotais negu visi 

| kiti Italijos žmonės. Todėl, sa- 

kė Turati, ji- ne tik kad yra prio- 
šing; s gcnerališkam streikui, bet 
reikalui atėjus, jis net išstotu iš 
oci.ili-tu partijos, kad jis tuomet 

galėti' už >avo tėvynę kovoti. 
Kalbu padarė milžinišką jspu- 

dj, ir generališko streiko -uma 

nymas bene nupuls pat> per sa\e. 

Italija tu i jau aiti 2 mil'cnų 
kareiviu po ginklu. Šitas pasku- 
tinis mobilizavimas parodo, kad 

pasiuntinystė vokiečių diplioma- 
U) liuelo\v nuėjo perniek ir jam 
nepa>isekė pritraukti Italijos Vo- 
kietijos pusėn. 

Londonas, sausio 29 d. Ži- 
niom is Hucharesto, Kumanijos 
ostinės, praneša, kad tenai lait- 

!riama, jog Rumanija biic dieną 
gali formališkai stoti karėn ir 

pasiusti armiją užėmimui Tran- 
dy Ivamjos. Kumanijos armijom 
mobilizacija jaii beveik užbaigta. 

Londonas, sausio 30 d. Laik- 
raščiui Morning Post telegrafuo- 
jame: iš Petrogrado sekančiai: 

"Rusai, kurie pasirodė P rusu 

Lietuvoj iš šiaurių, praktiškai 
au apsupo Tilžę. i> čia jie trauk-* 

iinkui Įsručio (lnsterbuigo), kad 
tokiu bildu užeiti iš šono ir. jei- 
gu galima, atkirsti kelią vokiš- 
kai armijai, kuri ginasi-prie Pil- 
kalnio (Pillkallen). 

"Pilkalnis labai nuo mūšio nu- 

kentėjo; is 6,000 gyventoju mies- 
te užsiliko tik apie 300 moterių, 
vaikų ir senių; visi kiti pabėgo. 
Vokiečiai turi labai stiprias at- 

sigynimi pozicijas nuo Mozūriš- 
kųjų ežerų iki ]sručio, išilgai An- 
gerapp upės, bet nuo Įsručio iki 
Tilžei vokiečių pozicijos esą daug 
silpnesnės." 

Londonas, sausio 30 d. Pary- 
žiaus korespondentas Reuterio 
Telegrafiškos Kompanijos pra- 
neša. kad rusai vėl bjauriai su- 

mušę turkus Persijoj ir užėmę 
miestą Tabriz, kuri turkai laike 
:tuo pradžios sausio mėnesio. 

Rymas, sausio 31 d. N'eeen- 
zuruota žinia iš Vengrijos sosti- 
nes Budapešto praneša, kad nau- 

ji rusu armija įsiveržė Vengri- 
jon. £ita armija, sako praneši- 
m .s. įsiveržė per Dukla spragą 
po to, kaip ji atmušė kairįjį aits- 

trę-vokiečių sparną j Šiaurius nuo 

rytiniu Karpatų, šis pranešimas 
sako, kad rusai šioj vietoj einą 
pirmyn be pasipriešinimo. 

Rymas, sausio 31 d. Cia rei 
kt-jo šaukti* kariumenę numaU 
nimui riaušių, kuomet karės ša- 
lininkai ir priešai susirėmė tarp 
savęs. Karės pričšai buvo pasi- 
rengę laikyti mitingą, bet karės 
šalininkai užstojo jiems kelią 
prie svetainės duriu, ir prasidėjo 
muštynės. 

Deputatas Bruno Belmonte, ly- 
deris neutralistų, kurie nenori, 
kad Italija kištųsi karėn, tapo ap- 
daužytas ir apspjaudytas. Lr.ike 

riaušių aru Belmonte ir jo š;.li- 
ninnkų šaukta: "Gėda! Princas 
von Buelo\v (Vokietijos atsto- 

vas) nusipirko jus, jus Austri- 
jos pagelbininkai!" 

Policija negalėjo riaušių su- 

valdyti, ir reikėjo šaukti kariu- 
menv, kuri su užtaisytais ant šau- 

tuvų durtuvais išvaikė riaušinin- 
kus ir sugrąžino tvarką. 

Po to karės šalininkai mėgino 
prisiartinti prie Austrijos atvba- 
sados, rėkdami "Šalin Austrija! 
Šalin Vokietija! Lai gyvuoja 
Prancūzija!" Kariumenė vėl tu- 

rėjo buti iššaukta ulinių išvaiky- 
mui. 

Rymas, sausio 31 d. Suh\ų ži- 

nių, gautų iš dipliomatiškų šalti- 

nių, Grekija buk apsiėmusi pagel- 
bėti Serbijai, jeigu Austrija dar 

sykį mėgins įsiveržti Serbijon. 
Tuom tarpu Grekija leidžia iš- 

kraustyti Salonikų uoste karišką 
medegą, knii yra paskirta Ser- 

bijos armijai. Nors Austrija ir 

Vokietija prieš tai protestuoja, 
bet, sakoma, Grekija neatkreipia 
j tai atydos. 

Rymas, sausio 31 d. Kariška 
sai italų ofisas paliepė visoms rc- 

Izervoms. iššauktoms sausio 30 J., 
stoti j pulkus vasario jo dieną. 

Paryžius, vasario 1 d. J):i 
Atir.ii jos garlaiviu Tokoinaru ir 

Tearia, nuskendo Anglijos kanale 
nuo vokišku povandeninių laivų 
paleistų torpedų. 1 okoniaru ve 
žė belgams drapanas ir provijan 
ui, kuri sudovanojo Naujos Ze- 
land-os gyventojai (Australijoj). 

Londonas, vasario 1 d. Švei- 
carijos laikraščiui Tribūna de 
Geneva pranešama iš krokavo, 
buk Austrijos armiją vakarinėj 
iialicijoj patikusi dkieiė nelaimė. 
Šita žinia -aku. buk Austrijos 
.'•rmija tapo įtraukta Į slastų.- j 
pietus nuo Tarno\v, 60 mylių i 
rytus nuo Krokavo ir nustojo 
.2,000 kareivių užmuštais, sužeis- 
tais ir belaisvėn paimtais. 

šis korespondentas praneša iš 
Krokavo, buk austrai pametė -a- 
vo pozicijas ir pradėjo bėgti Į va- 
karu-. apsistodami pagalio- tik 
35 myliose nuo Krokavo. 

šita- gandas nėra patvirtintas 
oficialiuose pranešimuose. atė;ti- 
iuose iš Petrogrado, ir t> iėl nė- 

ra pilnai tikėtinas. 

Btrlinas, vasario i d. "Over- 
-eas Ncv.s Ageuey" praueša gau- 
dą iš Paryžiaus, buk irancuzų 
torpedinis laivas ji9 tapo nu- 
skandinta^ pakraštyj prie Nieu- 
port, Belgijoj. 

Paryžius, vasario 1 d. t'ia at- 
vyko David Lloyd-lieorge, Ang- 
lijos ex-čekio kancleris (pinigy- 
.10 kontrolierių-) ir T. Bark. Ru- 
sijos finansų ministeris. Atsi- 
lankymas šitų valdininku Pary- žiun yra sąryšyje su padarymu 
paskolos, kuria talkininkai ben- 
drai nutarė užtraukti sumoje tri- 
jų milijardų doliarių. 

Berlinas, vasario 1 d. \*«>rs 
dipliomatiški Vokietijos agentai 
vis dar darbuojasi nenuilsuuK iai, 
i lani palaikyti Italiją ir Rumani- 
ją neutrališkume. bet \"okietijos 
valdžia jau nustojo vilties, kad 
ta galima butu atsiekti. 

Iš labai ištikimų dipliomatiškų 
šaltinių sužinota, kad Vokietija 
ir Austrija padarė paslaptą- nu- 

tartį. sulyg kurios pastaruoju 'a' 
ku pradėta uždraudinėti išvežimą 
Italiion kerosino ir aliejų, ku- 
rių reikalaujama Italijoj ir ku- 
riuos iki šiolei galima buvo Ita- 
lijon gabenti. 

Apie tai nei Austrija, nei Vo- 
kietija nieko viešai nepagarsino, 
bet Rumunijos valdžia kokiu tai 
budu apie tai suuodė, nes ji su- 
laikė gabenimą petroleunio į Vo- 
kietiją ir Austriją. 

Iš to dipliomatai išveda, kad 
tarp Italijos ir Rumauijo yra pa- 
laikomi labai artimi ryšiai iv kad 
abidvi viešpatijos veikia, mato- 

mai, išvien. Spėjama, kad pirm 
negi' vasario niėnesis pasibaigs, 
sios dvi viešpatijos gali jau 
buti kovos sukuryj. 

Rymas, vasario i d. Popie- 
žiaus rūpinimasis, kad kariau- 
jančios viešpatijos apsimainytu 
belaisviais, nuėjo perniek. Visos 
viešpatijos, prie kuriu popiežių^ 
kreipesi su savo sumanymu, al 

.-,i.kė, kad ta- yra negalimu daik- 
tu, nes sužeistieji gali išduoti 
svarbiu karišku sekretu 

Londonas, vasario i d. Vo- 
kiška- povandeninis laivas pa-: 
todO vakariniuose Anglijo.- pa- 
kraščiuose. Airijos jūrėse. Jo 
tikslu yra medžioti Anglijo-, pre- 
kinius laivu- ir tuonii naikinti 
Anglijos prekybą, Pasimdvma* 
priešo net šitose apielinkose la- 
'\'ii anglus sujudino. 

Berlinas. vasario 2 d. Kaize- 
ris Vilius pats ypatiškai apdova 
nojo geležiniu kryžium pirmos 
kliasos Or. (iustav Krupp v -i 

liohlet*. und Halbaeh, savininką 
gar-i 11 Kruppo kanuolių «t i •' 111 

vių. Grafas Guenter von liern- 

storff, sunus vokiškojo ambasa- 
doriaus Amerikoj, taipgi tapo ap- 
dovanotas geležiniu kryžium. 



1$ AMERIKOS. 
PLAUKIANTI ORLAIVIAI 

NE LAIVAI. 

Washington, D. C. \t-akyda- 
Mas j Vokietijos protestą prieš 
pardavinėjimą h v dro-aeroplianu 
Anglijai ir Rusijai, \ al-tijos 
Sekretorius Bryati pranešė Vo- 

kietijos ambasadoriai, gnifui 
r.erustorff, kad Suvienytos Val- 
stijos neskaito bydro-aeroplianu 
laivais ir todėl negali Amerikos 
dirbtuvėms uždrausti takius or- 

laivius parda\ inėti (IIydro-:.iero- 
plianais vadinasi orlaiviai, kurie 
gali vandeniu plaukti). 

Vokietijos ambasadorius savo 

j.roteste tvirtino, kad ludro- 

icroplianai privalo l»uti skaitomi 

laivais, o tarptauti-kos teisė? u/.- 

draudžia neutrališkoms valsti- 

joms pardavinėti kariaujančioms 
Šalims laivus. Bryanas atsakė, 
kad hydro-aeroplianai yra orlai- 
viai, ir negali but skaitomi "lai- 
vais." 

CARIEKĖ DĖKOJA 
AMERIKAI 

Washington, D. C. Rusijos 
ambasadorius (i. P>achmetjev ga- 
vo nuo carienės telegramą su 

išreiškimu dėkingumo Suvienytu 
Valstijų gyventojams, kurie, per 
tarpininkystę laikraščio "C'liicago 
Herald," pasiuntė Rusijon nuo 

karės nukentėjusiems laivą pri- 
krautą- valgio produktų, drabu- 

žių ir kalėdų dovanų vaikams, 
netekusiems tėvų. 

PRODUKCIJA RADIUM 
AMERIKOJ. 

V/ashington, D. C. Amerikoj 
išrado naują būdą iš rudos iš- 
traukti garsią ir brangią me- 

de gą, vėlinamą radium, ir per 
tai ji yra daug pigesnė negu se- 

niau buvo. Medegos ištrauki- 
mui radium Colorado valstijoj 
yra pakaktinai jo parupinimui vi- 
sai Amerikai taip, kad nereiktų 
iš Europos gabenti. Valdžia Dr. 
IT. E. Kelly iš Baltimore už 
$11,000 davė radium išmėginti ji 
prie gydyi^io vėžiu sergančiu Na- 
tional Radium Institute. Mano- 

ma, jog prie naujojo radium iš- 
traukimo budo jis taip atpigs, 
kad bus galima vartoti ir ; r.c 

gydymo neturtingų ligonių. 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
IŽDUI GRĘSIA NE- 

PRITEKLIUS. 

VVashington, D. C. Suvienytų 
Val-tiju surinkimai eina mažyn 
ir, kaip rodosi, jų nepakaks už- 

dengimui išlaidų, todėl prisieis 
;>rl>a sumažinti skaitlių valdinin- 
kų ir jų algas, arba ant gyvento- 
jų užkrauti naujus mokesčius. 
Didžiausi Suvienytų Valstijų su- 

rinkimai buvo iš muitų, bet pa- 
3mę valdžią demokratai nuo 

daugelio svetimų prekių muitus 
panaikino, o nuo kitų juos suma- 

žino. Iki šiol (nuo liepos i d.) 
nepriteklius siekia jau 70 milio- 
nų doliarių, o kas mėnesis pasi- 
didina 5 milionais. Įplaukimai 
iš tabako ir degtinės eina taipgi 
mažyn, nes daugelis valstijų sau- 
gomis tapo. Reiks todėl mažinti 

politikierių valdininkų skaitlių, 
krauti vėl didesnius muitus, ar- 

ba uždengimui nepriteklių grieb- 
tis paskolų. 

PKEZIDENTO VETO PRIEŠ 
ATEIVIŲ BILIŲ. 

VVashirigton, D. C. Kadangi 
senatas ir kongresas ,priėmė ap- 
sunkinantj ateiv\stę Dillinghamo 
bilių, sulyg kurio ateiviai, atkan- 
kanti Amerikon, turi buti egza- 
minuojami iš mokslo skaitymo, 
tai prezidentas parengė jau savo 
veto ir reikalauja to biliaus atgal 
aTsičmimo. l'rezident '.s protes- 
tuoja ne tiek (>rieŠ egzaminavimą 
ateivių, bet dar iabjau todėl, kad 
;ričmus tą bilių, Amerikon ne- 

galėtų atkakti politiški prasižen- 
£ėliai. koki visame sviete turi 
prieglaudą rasti, ne.- jie yra per- 
sekioiimi. Prieš prezidento veto 
smarkiai agituoja Amtrikos dar- 
bininkų organizacijos, nors at- 
kankanti Amerikon ateiviai ir yra 
toki jau darbininkai, kaip ir ame- 
i ikonai. Tarp Europos ir Ame- 
rikos darbininkų brolystes nėra, to 
vietoj pas amerikoniškus nckenti- 
mas europinių. 

UŽDRAUSTA MAIŠYTI 
RASIŲ APSIVEDIMAI. 

Washington, D. C. Kongresas 
balsais prieš 60 priėmė rei- 

kalavimą, kad ColumbLi distrik- 
te, nors ten yra netoli pusė gy- 
ventojų juodspalvių, butų uidrau- 

sti apsivedimai baltspalvių su 

jti«'f!>palvėniis ir atbulai. Baiiftnn 
už sulaužymą tų naujų teisių yra 
paskirta r,c>cx>—5,000 dol., arba 
kalėjimas nuo 1—5 metų. Kuni- 
gas. kuris tokiai maišytai rasių 
porai duotu šliubą, turi mokėti 
-'5<> f.000 dol., arba atsėdėti ka- 
ėjime nuo iki vienų metų. 
I'as tai jau ^ra besikišimas val- 
Ižios j privatišktis žmonių reika- 

lus, j tokius valdžiai kištis nc- 

pri<krėtų Lybiai juodasis, kaip 
ir baltasis yra krašto piliečiai ir 
abudu pildo savo pareigas ir, 
kilus karei, ir vieni, ir kiti gina 
nu<! priešų abiejų tėvynę, tai val- 
l/ia turi abidvi rases lygiai 

traktuoti, bet ne žeminti ir už- 

gaulioti vieną jai nepatinkančią. 
✓ 

SUVIENYTOS VALSTIJOS 
PROTESTUOJA. 

Washington, D. C. Kadangi 
tuor.itarpiiiis dalies Mcxikos pre- 
zidentas C'arran/.a apreiškė, jog 
panaikina visas svetimtaučiams 
nuo 1867 motų Mcxikoj išduotas 
koncesijas, atima svetimtaučiams 
duotus ar jų pirktus žemės plo- 
tu-. kasyklas, net jų įrengtas 
dirbtuves, i'rieš tai Suvienytos 
Valstijos pakėlė smarkų protestą. 
Mexikoj amerikonai turi Įdėję 300 
milionų doliarių. Anglijos pini- 
gų ten Įdėta 500 milionų; yra 
ten ir francttzų pinigų apie 200 

milionų doliarių. Anglija ir 

Francuzija rengia taipgi protestą 
prieš Carranzos padavadijtmą. 

( rauta žinia, buk Villa Carran- 
7.o.s kareivių tapo prie Guadala- 
jara sumuštas; buk į Carranzos 
pusę perėjo taipgi 800 gerai ap- 
ginkluotų Yaqui indijonų. 

KUNIGO-UŽMUŠĖJO 
PRAŠYMAS ATMESTAS. 

New York. Prašymą kunigo- 
•užmušėjo Ilanso Schmidt, mir- 
tin pasmerkto už užmušimą nu- 

mylėtinės Onos Autnueller, dar 
kartą peržiūrėti jo bylą teisėjas 
Vernon Davis atmetė. Kunigo 
advokatas mėgina dar kreiptis Į 
apeliacijos teismą, bet nežinia, 
ar ir ten ką nors pelnys. Jeigu 
ir ten susimylėjimo neras, turės 
/.uti elektriškoj kėdėj. 

BEVIELINIS TELEFONAS 
PER ATLANTU^. 

New York. Pagerintojas tele- 
fonu Peter Cooper Heritt taip 
pagerino telefonu aparatu, kad 
galima susikalbėti gerai nuo ke- 
liu tūkstančių myliu. Pirmutinė 
naujoji telefono linija tapo pa- 
rengta iš Xevv Yorko j San 
Francisco ir nuo 3,000 myliu ge- 
rai galima susikalbėti. Dabar 
tveriasi kompanija, kuri bevieli- 
*iiu pagerintu telefonu nori su- 

jungti Ameriką su Europos did- 
miesčiais. 

NAUJAS MOTORAS AERO- 
PLIANAMS. 

New York. Orlaiviu pagerin- 
tojas ir dirbėjas Glenn II. Curtis 
pagarsino, jog sumanė naują mo- 

torą aeroplianams, kuris, nors bu- 
siąs lengvesnis, bet už tai daug 
stipresnis ir per tai varysiąs or- 

laivius daug greičiau negu iki šiol 
kur nors vartojami. Curtis ma- 

no, kad ateis neužilgo laikai, kad 
aeroplianais be pavojaus bus ga- 
lima lakstyti iš Amerikos Euro- 
pon ir atgal. 

DIDELI ŠALČIAI. 

VVinnipeg, Manitoba. Sausio 
27 d. atėjo čia šalta vilnis ir ta 

diena buvo šalčiausia šią žiemą. 
Rytmety j šaltis buvo 130 žemiau 
zero, o iki tam rytui termometras 

nupuolė iki 36° žemiau zero. 

l'oks šaltis net Siberijoj ne visur 
bu va. 

VAIDAI LENKŲ PARAPIJOJ. 
Nanticoke, Pa. čiotiykščioj 

leuku šv. Trcjybos parapijoj už- 
Juu vaidai parapijonų su kuni- 
gu 13. I\vano\vskiu. Kunigas ne- 

klauso nei teismo, nei vyskupo, 
;<Liris parapijon atsiuntė kitą ku- 
aigą, bei kun. Ivvanovvski at- 

siusto kunigo klebonijon nelei- 
ilžia, vietos vyskupo atsiųstam 
neužleidžia ir bažnyčios neati- 
rlr.< la. Vaidai kilo todėl, kad 
kunigas atėjusį nuo jo knygas ir 

parapijos pingus atimti komitetą 
iš klebonijos išvijo. Kadangi 
kunigas [\vanowski neklauso nei 

skupo, tai turbut jis parapiją 
n< ri neptigulminga padaryti. Bet 
už teismo neklausymą jis gali 
l»tit suareštuotas, nes iš teismo 
juokų daryti negalima. 
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KARĖS VAIZDAI. 
Viršuj: Reginys Serbijoje po austru pasitraukimui atgal. 
Apačioj: Anglų mūšio skiaiduolis Lion, kuris dalyvavo ne- 

senai buvusiame Šiaurės jūrėse iaivų mūšyje, laike kurio paskan- dinta vokiečiu didis skraiduolis Bluecher ir skraiduolis Kolberg. 
PAŠELPA BELGAMS. 

Seattle, Wash. Angliškas gar- 
laivis YVashington išplaukė iš čia 
su valgio produktais, suaukau- 
tais nuo karės nukentėjusiems 
belgams. Laivas gabena visokių 
produktų už $512,000. Gabena 
jis: miltus, žuvis, konservus it' 
kondensuotą pieną. Produktai 
tie, kad nepakliūtų į vokiečių 

į rankas, gabenami į Hollandijos 
portą Rotterdam. 

NELAIMĖ ANT GELE- J 

ŽINKELIO. 

Jacksonville, Fla. Netoli Gal- 
lahans iššoko iš bėgių Atlantic 
Coast linijos geležinkelio trauki- 
1 is.' Prie to sužeista 30 pasa- 
žierių, o 3 vagonai apvirto ir 

drūčiai tapo pagadyti. 

SUSIVAŽIAVIMAS LENKŲ 
KUNIGŲ. 

Buffalo, N. Y. Sausio 27 ir 
28 d. atsibuvo čia aųtras susi- 
važiavimas (pirmas buvo De- 
troite) lenku kunigų. Susiva- 
žiavime dalyvavo 200 kunigu, 
buv) taipgi popiežiaus delegatas 
Bonzoni, vyskupas Weber ir abu- 
lu lenkai pavyskupiai—Rhode ir 

Koz!o\vski. Susivažiavime tar- 

iasi. apart kitų dalyku, apie ko- 
vą su neprigu Imi ilga lenkų baž- 
nyčia. Ar buvo ir koks lietu- 

į vis kunigas, nežinia. 

GAVO DAR UŽSAKYMŲ. 
Bethlehem, Pa. čionykščio? 

plieno dirbtuvės gavo daug rei- 
kalavimų iš Anglijos, todėl tu- 

rėjo priimti 2,000 naujų darbi- 
ninkų. Paskutiniuose laikuose 
dirbtuvės gavo užsteliavimų už 
S125.000.rxx), daugiausia ginklų. 

iŠ ViSIE 
Įi Prasidėjus karei Turkijos su 

Rusija, žydai, matyt bijodami 
rusų keršto, pulkais bėga iš Pa- 
lestinos. Vieną tik savaitę j 
Alekasndriją ir Kairo, Egipte, 
atkako 18,000 žydų. 

|| Florencijoje buvo mėginta 
iššaukti generališką streiką, ta- 
riaus nepasisekė, labjausiai todėl, 
kad gyventojai prigrasino, jog jie 
paimsią teises i savo rankas iri 

i patįs savotiškai apsidirbs su 

triukšmadariais, jeigu streikas 
butų apskelbtas. 

•|Į Kaip paduoda laikraštis "No- 
4 oje Vremia," rusai, užėmę Lvo- 
vą, išgabeno Petrogradan iš Os- 
solinskių knygyno: 1,034 abroz- 
t'.us, 24,000 iliustracijų, 3,000 au- 

fngr;.tų ir daugybę brangių kny- 
gų. Paskui išgabeno Politech- 
nikos rinkių, knygyną, taipgi 
knygas universiteto ir gimnazijų 
knygynus. Knygas išsirinko at- 

kakę komisoiiai ciesoriško kny- 
gyno Petrograde. 

j| Londono tėmyklų prietaisos 
sausio 27 d. paženklino žemės 
drebėjimus, kurie galėjo but Tur- 
kijoj. ar Crekijoj. Žemės drebė- 
jimai, sulyg Nevv Yorko laiko, 
buvo 1 vai. naktyj. 

Dar pirma drebėjimo, tėmyklų 
preitaisų paženklintų, buvo že- 
mės drebėjimai tuluose kraštuose 
Anglijos, Ispanijos ir Ttalijos, o| 
smarkiausi buvo ant Joniškų sa- 

lų. Nors visi tie žemės drebėji-j 
mai nedaug nuostolių pridirbo, 
bet labai žmones išgą/.dino, nes 

jie buvo j avi išgąsdinti pirma bu- 
vusių drebėjimų. 

|Į Sausio 27 d. Vokietijoj labai 

tykiai apvaikščiojo 56 metų gi- 
mimo dieną Vokietijos ciesorius. 
Ant mūšio lauko nei vakaruose, 
nei rytuose vokiškoji kariumenč 
neįstengė gimimo dieną ciesoriui 
nei jokios dovanos parūpinti; 
nors gana stengėsi, bet visur vo- 

kiečių užpuolimai tapo atgal at- 

mušti, o rytuose rusai nužengė 
jau net gana toli į Prusus, jų 
kariumenč yra tik 55 mylias at-į 
stu nuo Karaliaučiaus, atsirado 
jau vėf prie Įsručio. Kad tik ne-! 
reiktų vėl atgal nešdintis. 

Prezidentas Wilson pasiuntė! 
Vokietijos ciesoriui telegramą su 

pasveikinimą savo ir tautos var-l 
du. { 

LIETUVIAI AMEHIKGJ. 
IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Vakarėlis Lietuvos naudai. Ko- 
mitetas, susitveręs čia gelbėjimui| 
nukentėjusių nuo karės, parengė 
viešą vakarėlį, kurio programas su- 

sidėjo iš diskusijų, dainų tr šokių. 
Diskusuota temoje, ar reikia šelpti 
Lietuvos gyventojus ir kareivius, nu- 

kentėjusius nuo karės. Prieš šelpi- 
mą stovėjo pp. A. Ūkelis ir A. 
Poškus. Už reikalingumą Šelpti 
kalbėjo pp. j. Bulavas ir J. Biliū- 
nas. Paskui leista per balsus, be- 
veik visi balsavo ui tai, kad kaip 
Lietuvos gyventojus, taip ir kar- 
eivius reikia šelpti. Diskusijoms 
pasibaigus, '"Birutės" choras, p-lei 
T. Maslauskaitei vadovaujant, gra- 
žiai padainavo "Ant Kelno Kark- 
lai Siūbavo," "Už Giružės Teka 
Upė" ir hymuą "Lietuva, Tėvynė 
Mūsų." Paskui prasidėjo šokiai ir 
svaiginančių gėrimų naikinimas. 
Tvarka nebuvo pagirtina. Paste- 
bėtina, kad jaunos merginos ėjo 
prie baro gerti. Girdi, "męs biznį 
darome." Žmonių buvo virš 100. 
Pelnas skiriama naudai nukentėju- 
sių nuo karės Lietuvoje. 

Ona Balčiunytč. 

Atsakymas p. Kipšui iš Pakapio. 
"Lietuve*" 5_ num. tilpo korespon- 
dencija iš So. Omaha, Nebr., po 
kurio pasirašo Kipšas ir Pakapio; 
viršniinėtoje korespondencijoje 
viskas augftyn kojoms apversta. 
Koresp. rašo, kad užmanė tą darbą 
SLA. o" kp., bet ne taip, kaip 
koresp. rašo. SLA. 87 ..p. laikyta- 
me lapkričio 15 d. 1914 m. susirin- 
kime tapo priimtas Genaičio Įne- 
šimas, kad butų užprašytos visos 
So. Omahos dr-jos ir kuopos prisi- 
dėti prie T.. Š. F., kurį įsteigė vi- 
suotinas (? Red.) Amerikos Lie- 
tuvių Seimas, atsibuvusio spalio 
1-2-3 d. 1914 m., ir pats Genaitis 
tapo išrinktas delegatu nuo SLA. 
87 kp. kreiptis laiškais prie visų So. 
Omahos dr-jų ir kuopų. Susirin- 
kus visų 9 dr-jų atstovams, tapo 
išrinkta valdyba, ir kaip tyčia pa- 
teko beveik visi socialistai. Svar- 
styta apie L. Š. F., įkurtąjį spa- 
lio 1-2-3 d. 1914 m. Visų 9 dr-jų 
delegatai mielai sutiko su Ne\v 
Yorko Seimo nutarimais. Pradė- 
jome varyti darbą. Kipšas iš Pa- 
kampio rašo šiaip: 

"Genaitis... pakėlė klausimą, j 
kuri fondą siųsti aukas." Jokio 
klausimo nebuvo. Jeigu visų dr- 

-jų delegatai sutiko su New Yorko 
Seimu, tai ir žinojo, kokio seimo 
nutarimus svarsto. Toliau, Kip- 
šas iš Pakapio rašo, kad Genaitis 
pakišęs laiškus,, gautus iš socialis- 
tų L. Š. F. Laiškuose esą agituo- 
jama už socialistų fondą. Ištik- 

rŲ j ų gi buvo šitaip. () d r-j ų de- 
legatai nutarė, kad butų g«uti L. 
>. !•'. paliudijimai kolektoriams, ir 
Jonaičiui buvo pavesta paliudijimais 

pasirūpinti ir sužinoti, kur ir kokius 
'.enklelius galimu butu gauti. Aš 

<reipiaus prie su>inešinuj rast. M. 
M. RaJčiutes-1 lerinan ir, gavys laiš- 
ką, perskaičiau susirinkusiems '> dr- 

-ju delegatams. Tam lai.-ke buvo tik 
atrodyta, kur galima gauti paliudiji- 
mus ir ženklelius, o Kipšui iš ['a- 

kapio pasirodė, kad ten baisiau- 
sias socialistu laiškas. Tame laiš- 
ke nebuvo jokios agitacijas už so- 

cialistų fondą. Toliau K. iš 1*. ra- 

šo, kad susirinkime pakilo baisiau- 
sias triukšmas < K. i- 1'. apie "b a i- 
s i aus j triukšmą" nieko nerašo; 
sako, kad pakilo triukšmas Red.). 
Jokio triukšmo nebuvo. Toliau 
Kipšas iš l'akapio rašo, kad (ic- 
naitis pasigyrė susirašęs su tokiai- 
veikėjais, kaip p. Šidlauskas ir kiti. 
Tas irgi Kipšo grynas išmislas. 
Jokie susirašinėjimai ir Šidlauskai 
visai nebuvo minavojatni. Bet ką 
padarė 9 d r-j u delegatai su gau- 
tais kolektorių paliudijimais, kurie 
buvo gauti iš L. Š. F. i lene tik Į 
gurbą sukimšo? (Apie tai K. iš P. 
nerašo, ir tas neturi jokio ryšio 
su korespondenicja. Ked.). To- 
liau K. iš P. rašo, jog Junevičienė 
paliudijo, kad Genaitis tik sgitavo 
už socialistus, o ne atstovavo kuo- 
pos. Genaitis tuoj pradėjo rėk- 
ti ir pykti, neturėdamas ko atsa- 

kyti. Tas irgi neteisybė. Jokių i 
riksmų ir pykčių nebuvo. Buvome 
tik įsileidę j diskusijas. Kaslink 

gi priešingumo T. Paukščiui, tai 
reikia pažymėti, jog Genaitis aiš- 

kino, kad privalu siųsti per fin. 
sekr. Dunduli T. Paukščiui, nf > 

Paukštis dar tebebuvo L. Š i7, 
idž. J. A. Genaitis. 

Redakcijos prierašas. Kitai pu- 
sei suteiksime vietos pasiaiškinimui, 
iei matys tai reikalinga esant. Iš 
savo pusės pažymėsime, kad svar- 

biausio punkto, būtent: jo prašali-, 
nitno iš kuopos atstovų skaitliaus, 
p. Genaitis neužgina. 

Darbai. Nelaimė. Gyvuliu sker-' 
elyklose, kuriu didumu šisai mies- 
tas stovi pirmoje vietoje po Chi- 
cagos, darbai eina nevienodai. Dir- 
bama pilną laiką, kai-kur trum- 

piau. Darbo diena dabar yra 
6—9 valandos. Darbininku, sioviu- 

čiu prie dirbtuvių vartų ir lauki il- 

čių darbo, yra nemažai. Iš lietu- 
vių mažai bedarbių bematyti. Betgi 
yra ir tokių, kurie nedirba po 2—3 
mėnesius; nevienam ir badas į akis 
žiuri. Užėjus nuo sausio vidurio 
tikrai lietuviškai žiemai, padėjimas 
daugelio bedarbių yra labai sun- 

kus. Darbo j ieškotojams nepatar- 
tina j čia važiuoti. 

Sausio 13 d. lietuvį Petrą Če- 
merį dirbtuvėje patiko nelaimė. 
Betaisant mašiną, jam likosi nu- 

pjautas dešinės rankos nyktis. 
A. Žalpvs. 

IŠ SALTI M ORU, MD. 

Draugija [>a:'argėliams šelpti, čia 
gyvuoja didelė labdaringa šv. Vin- 
cento a Paulo draugystė, prie ku- 
rios priguli beveik vi> ■> Daltimorės 
katalikiškos parapijos. Lietuviai, 
kaipo paskiaus kitu tautu atkelia- 
vę, panašios organizacijos neturė- 
jo, ir lietuviui, nelaimėn pateku-j 
siatn, reikdavo kreiptis i svetimus ar- 

ba kit-kur. Dabar-gi rupesčiu ir 

pastangomis vietinio klebono, kun. 
J. Lietuvniko, ir kitų žmonių liko 
sutverta šv. Vincento a Paulo dr- 
-stės šaka prie lietuvių parapijos. 
Šioji šaka bus po priežiūra vietinio į 
klebono metus laiko, o paskui bus j 
priimta j centrą. Draugystės tik- 
slu yra šelpti visus pavargusius 
Daltimorės lietuvius, be jokių i--1 
ėmimų, kiek bus galima. Vaiku- 
čius našlaičius, taipgi vaikus ir to- 

kių tėvų. kurie negalėtų savo vai- 
kų tinkamai išauginti ir išauklėti, 
dr-stė stengeis priglausti šv. Vin- 
cento a Paulo prieglaudoj ir lai- 
kyti juos savo prie/iurojc. Kitu 
dr-stės tikslu yra lankyti sergan- 
čius, reikale pasirūpinti įtaisyti juo^ 
Į ligonbutj ir, kiek galima, prižiū- 
rėti. Iki šiolei tokius nelaimingus 
retai kas. aplankydavo. Dr-stė 
stengsis surasti darbo bedarbiams 
ir rūpinsis ateiviais. Čia yra prie- 
plauka, ir nemažai atkeliauja lie- 

tuvių. kurie, pasitaikius kokiai nors 

klinčiai, neturėdavo prie ko šauk-j 
tis. Abelnai, šv. Vincento a l'aulo 
dr-stė rūpinsis mielaširdystės dar- 
be is. Prie dr-stės prisirašė jau 
keliolika žmonių, ir jie žada dar-l 
buotis be jokio užmokesčio. Dr-g 

|-stės pirmininku yra J. Grebliaus- 
kas, jo pag. J. Miliauskas, rast.— 
I, Pautienius bei j. Vebris ir knv- 

Įgium—A. Ramoška. Knygiaus 
Į pareiga yra sergantiems parūpinti 
knygų Į ligoubu<Kus, kati ten vi- 
suomet Imtų ko pasiskaityti. Len- 
kai, čekai ir kiti senai yra taip su- 

sitvarkę. 
Aukas, pinigais, drabužiais, ava- 

linėmis ir 1.1., priima dr-stės pir- 
mininkai Joną- < Irebliauskas, 300 
So. Paca st. I)r-stci jau yra pa- 
aukavę: Dr-stė šv. Jono Nepania- v 
ceno—S 5, klebonas— $5 ir Am. 
I.aukiiti> pažadėjo ; kiti sumetė 
po mažiaus. Jei kas norėtų paau- 
koti sergantiems knygų, naujų ar 

senų, by tik šios butų nesudrasky- 
tos ir doro turinio, tinkamos li- 
goniams, tai prašoma ja> siųsti dr- 
ūtos knygiui: Ant. Kan<vška. 654 
W. Saratoga st. Knvgo^ bus pri- 
duotos j ligonbuėių knygynus Šv. 
\ incento a Paulo dr->tė> globoje. 
Viename vietos ligonbučių randasi 
apie 10 lietuviu. 

J. Ramoška, 
.šv. Vincento a Paulo 
Dr-stės kn)gius. 

IŠ CRAIGNEUK, ŠKOTIJOJ. 
Iš hetuvių gyvenimu. £isai mies- 

telis yra lietuviu apgyventas. Žmo- 
nės randa sau užsiėmimo viršuti- 
niuose darbuose ir anglių kasyklo- 
se. Darbai dabar eina neblogai. 
Lietuviai čia turi keturias draugi- 
jas: socialistų sąjungos kuopą, blai- 
vybės draugiją, lietuviu katalikų 
pašelpinę dr-ją ir "Spindulio" dr- 
-ją. Gruodžio 31 d. Spindulio 
dr-ja buvo parengusi vakarą. Va- 
karas kaip vakaras, bet tvarka ne- 
apsakoma : per visą nakti kelta tok- 
sai nežmoniškas riksmas ir kauki- 
mas, kad iš šalies žiūrint rodėsi, 
jog tai kokių nors laukinių vėscli- 
ia. Bet kaip galima buvo laukti 

m 
geros tvarkos, jei ir patįs tvarkda- 
riai, sakoma, buvo gerai jau Įkaušę. 
Apie 12-tą valandą nakties buvo 
pasigerta iki tokio laipsnio, kad 
žmogus žmogaus nepažino. Prie 
tokių aplinkybių ir kumščios pa- 
leista darban. Muštynėse ne vie- 
nam perskelta pakaušis, nosis ir 
uždaužyta akįs. Paskui matomai 
iš žvaigždžių išskaitė, kad po da- 
bartinės karės kils karė tarp Ru- 
sijos ir Anglijoj, ir išreikšdami 
^avo "priejautą" Rusijai, "įsišu- 
minę" baliauninkai apie 6-tą vai. 
ryte pradėjo muši su anglais, pa- 
leisdami darban plytas ir butelius. 
Xe vienas svečių, tarp kurių duvo 
iš kitur atvažiavusių, "po šiam taip 
puikiam vakarui atsižadėjo nuo vi- 
sokių lietuviukų vakarų. Muštynė- 
se teko nevienam ir nekaltam nu- 
kentėti. 

Taip tai pa>ielgia mūsų vakaruo- 
se. Jaunas Bernelis. 

IŠ AURORA, II.L. 
Vestmės. Sausio 24 d. p. Kle- 

mencas (.iušiuskas ap>i\ v tl<~ su* p-le 
Mikalina Pociūte. \'e?tuvės Imliai 
gražiai ir tvarkiai buvo praleist-*. 
Svečiai, paslinksminine iki 12 vai. 
nakties ir palinkę j y jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo, gražiai i->i- 
skirstė namon." ir. La. 

IŠ MASOK CITY. IA. 
Lietuviai Darbai. Lietuvių čia 

mažas būrelis: kokia 30 K) šei- s 

niynų ir tiek pat pavieniu. Drau- 
gijos nėra i kios. Alauoina su- 

tverti SLA. kuopę. Lietuviai čia 

iaugiau niekuom netusii tia kaip tik 
svaiginančiai? gėrimais. Iš biznių 
lietuvių rankose yra grosernė ir bu- 
:ernė, ir naujai Įsteigta i> > >!-rO' >nt'is 
ir barbernė. 

Darbai čia eina neblogiausia, bet 
darbas yra sunku gauti, ypač da- 
bar žiemom laiku, čia yra kelios 
L-tmcnlo dirbtuvės, gyvulių sker- 
dykla ir kelios plytų ir "tailų" 
dirbtuvės tai|)Ogi geležinkelio sa- 

ja. Pragyvenimas čia yra brr il- 
gesnis negu .kitur, ypač rando- la- 
jai brangio-. J. II. Alikonis. 

IŠ SO. BOSTON, M. I SS. 
(iausi anka. raliavai. Sausio 

24 d. Susivienijimo Liet. Sv. Kaz. 
L)r-ja savo laikytame metiniame 
susirinkime nutarė paaukoti i; sa- 

ro iždo $t00 nukentėjusiems nuo 

<arės Lietuvoje, l'inigci nutarta 

jasiųsti tiesiog Vilniun Liet. Mok- 
4o ir Dailės Dr-j:m.s. Minėtoji 
•^o. T!ost<,'iK> draugija gyvuoja 25 

lietui ir per tą laiką šelpia našles 
r našlaičius. Keletas diemt atgal 
:oji dr-ja paaukavo $10.00 J. Ko- 

ničiui, kuris serga jau antras nie- 

:as ir negali vaikščioti. { sią drau- 

iją daugelis žiuri kaipo j vieną 



darbiausių ir geriausių d r-jų ne 

tiktai So. JJo«ton'e, bet ir visoje 
>pielinkėjc. 

Muzikos konservatorija, kuria 
veda geri). M. Petrauskas, jau yra 
atidaryta prie 395 Broadvvav. Sau- 
sio M) d. Liet. Lai). Dr jc- svetai- 
nėje "(iabijos" dr-ja patie^ kom- 

pozitoriaus M. Petrausko priežiū- 
roje statė -cenoje "L/Įnirtą Kuni- 
gaikšti." Sausio .^1 d. ta pati dr- 

-j;i bažnytinėje svetainėje statė ope- 
retę "Adomas ir J ieva.' (laidys. 

IŠ MILIVAUKfili, UIS. 
Paskaita. Sausio 24 d. SLA. 

177 kp. buvo parengusi pa-ka»tat» 
Prelegentu buvo p. J. 1.. Vitkus 
Paskaito, tema buvo "Oras (rem- 

toje." Paskaita pavyko. Publika 
lik»>>i užganėdinta, (iaila tik. kad 

žmonių mažai atsilankė, nors išAn 

ga buvo u/dyką. (lgainiu iniu»ų 
žmonės, galima tikėtis, supras ]w 
skaitu naudingumą ir skaitliugiau 
pradės jas lankyti. Šių paskaitų 
vakarėlyje S 9 metu p-iė F. Rut- 
kiutė gražiai paskambino ant piano 
keletą muzikos gabalėlių. 

Pascsufyio Karklas. 

IŠ D ES MOINRS, IA. 

Darbai. Draugi jos. Nukentė- 

jusiems uuo karės. Šiltom tarpu 
darbai šiame miestelyje yra .suma- 

žėję. Darbas gauti labai sunku 

kaip anglių kasyklose, taip ir vir- 
šutiniuose fabrikuose. 

Lietuviai čionai gyvena sutiki- 
me. Lietuvišku draugijų gyvuoja 
Lietuvių L'kėsų Kliubas ir šv. Jur- 
gio Dr stė. Kaip girdėt, organi- 
zuojasi dar ir trečia, Lietuvos Sunų 
ir Dukterų, draugystė su 2 pa- 
šelpimais skyriais: 5 ir 10 ddiarių. 
Prie draugijos galės prigulėti vyrai 
ir moterį*. 

Kaip kitur, taip ir ėia lietuviai 

nepamiršta savo brolių, kenčiančių 
nuo karės Lietuvoje. Sausio 24 d. 

baliukyje pas p. V. Barauskį pri- 
siminta apie nukentėjusius nuo ka- 
rt's Lietuvoje. Ponai Pr. Taraška 
ir J. Kazlauskas pakalbėjo, ragin- 
dami aukauti. l>erods, atsirado to- 

kiu, kurie buvo bepradėję iš to ty- 
čiotis, bet jie veikiai nutildyta. P-lė 
(>na Kraipavičintė perėjo per sve- 

čius rinkdama aukas. Surinkta iš- 
viso S7.25. Aukavo: po $1.00— 
Jurgis Marcinkevičius, Vik. l.'»a- 

rauskis, J. Subačius; po 50c—J. 
Xait-;ėda, J. Mičiulis, J. Kasparavi- 
čius, T. Jemser (amerik.) ir Ver. 
Kazlauskienė; po 25»- -R. F.zekie- 

ne, A. Vasiliauskiutė, A. \ asiliaus- 
ka*. O. Kraipavičiutė ir J. Ka- 
tuarausk?s. Smulkiais sumesta 

dar 50e. Pinigai pasiųsta f.. S. 
Fondo iždininkui per sekretorių. 

J. Kazlauskas. 

r.š PROVIDES'Cli. R. /. 

I ii karai. Aulcos f. ictuvai. "Vei- 

kijai." Sausio 24 d. I I'. 1'. (l-iet 
Piliečių Politiškas?) Kliiibas pa- 
rengt- vakarą. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė taip, kaip niekuomet 
čia dar nebuvo. Programas susi- 

dėjo iš dainų, dekliamaciių ir 

"Dzian P»amly:s" spyčiaus, 
D. L. K. (i. (Cicdimino?) Drau- 

gystė paskyrė $."0.00 nukentėju- 
siems nuo karės f sietuvoje. L. P. 
!'. K Klibas paskyrė $10.00. Pini- 

gai laikomi kol-kas pas save, i/.de. 

Išrinkta komitetas vaikščioti po 
namus ir rinkti aukas. Kol-kas, 
išrinktajai komitetas dar nepradėjo 
veikti. 

Daugelis vietos lietuvių yra įpy- 
ko ant tulų vietinių "veikėjų," kurie 
savo netaktingu pasielgimu be rei- 
kalo erzina žmones. Nesenai čia 
buvo vienas draugijos vakaras. 
Progratne, tarp-kit-ko, buvo ir 

"D/ian Bamba," kurio nebraust- 
burniavimą tuli vietom lietuviai, dė- 
lei nežinomų priežasčių, yra labai 

pamėgę. "Džian Bamba" ši kar- 

tą drožė tokį "spyčių," kad mergi- 
nom.-. ir abcinai padoriems žmo- 
nėms rausti reikėjo. Minėtame 
vakar*, dainavo ir rusai. Pabaigoje 
pakelta diskusijom tcnv>je: "Dėlko 
žmogus žudosi." Žmonės nenorėjo 
klausytis girtų kalbų, ir išsiskirstė. 
Vakare viešpatavo žmonės, vadi- 
nantieji save "pirmeiviais" (iš tei- 

sybė-, pirmenybę tie žmonės su- 

pranta labai išvirkščiai). Su tau- 
tininkais M<ai vakaras nieko bendro 
neturėjo. N'ežiurint to, atsirado 
"veikėjų, kurie pasiskubino para- 
šyti Į >avns laikraščius, išvadinda- 
mi tą vakarą "tautiška koše" ir tą 
"kosę prikiša tautiškai ir katali- 
kiškai vietos lietuvių daliai. Pana- 
šiu neteisingu pasielgimu daugelis 
vietos lietuvių yra susierzinę. Pa- 
na.>us tų "veikėjų' darbas tai mat 

''susipratimo platinimas" ir "nau- 

r> 1* nešimas >avo santautk'iams 
lietuviams. Klunksnarašis. 

IŠ SO. M. / \'( HriSTIiN. CONN. 
Prakalbos. "Dumblinas kai 

slrikis.'' Sausio 24 d. vietos liet't- 
\iai katalikai su I lartford'o "Lie- 
tuv< \ yčiii" 6 k p. pagelba suren- 

gė prakalbas miesto svetainėje. 
Žmonių buvo prisirinkę suvirsimi 
200. Kalbėtojum buvo parkviestas 
kun. J. AiTibotas iš Hartford, 
( onn. Prakalbos prasidėjo sep- 
tintą vakare ir traukėsi iki pusei 
po devynių. Prakalbos buvo pa- 
margintos daiiii <:ni>, dckliamacijo- 
nu- ir moiioliogais. Pirmiausiai 
d\ i merginos i- I lartford'o padek- 
lianavo po pora eilių. '"Vyčių" 
choras is llartf-nl'o sudainavo 
"\yėiu Hynmą," "Lietuva Tėvyne" 
ir "Ant Kalno Karklai Siūbavo." 
Po dainų kun. f. Ambotas išėjo 
kalbėti apie dabartinę karę Euro- 
poje ir ragino žmones, kiek gali, 
šelpti aukomis nuo kares nukentė- 
jusią Lietuvą. Savo kalboje kun. 
Ambotas priminė -cimus, buvusius 
Cbieagoje ir Ilrooklyn'e, vienok 
ne stengė prirodinėti, kuris iš jų 

'buvo 'visuotinesnis. Pabaigoje 
kalbėtojas atsikreipė Į Amerikos 

jaunimą, labjausiai Į čia augus j, ir 
ragino organizuotis, steigti kuopas, 
knygynėlius, lavintis teatro dailėje. 
Ksą tik per organizavimosi, švieti- 
mosi ir dalyvavimą viešuose lie- 
tuviu susirinkimuose ir veikimuose 
gal pasiseks gimusiam lietuvių jau- 
nimui apsilenkti su ištautėjimo dva- 
sia. Kalbėtojas nekliudė sau ne- 

patinkančių ypatų, laikraščių nei 

j organizacijų, l /baigus kun. 
jbottti kalbėti, išėjo su prakalba fv 

įlas jaunas vaikinas iš Hartfordo, 
"\ yčių" kuopos narys. Jis aiški- 
no Lietuvos Vyčių" organizacijos 
tikslą, įstatus ir kvietė vietos jau- 
nimą rašytis prie "Vyčių" ir su- 

tverti čia tos draugijos kuopele. 
Jam užbaigus, p. H. Sarpokas iš 
Hartfordo suvaidino monoliogą 
"Advokatas," kuriuom publiką la- 
bai prijuokino. Potam dvi mer- 

gino-; padeklamavo f>o porą dek- 

liamacijų. Pabaigoje vėl tas pats 
"Vyčių" choras sudainavo "Ony- 
te," "Oj, Oj!" ir galop, sustojus 
publikai, Lietuvių hymną.- Tuonii 

šių prakalbų programas ir užsibai- 
gi. Padengimui šių prakalbų ren- 

Igimo lėšų ir nuo karės nukentėju- 
;-.lems Lietuvoje likosi surinkta 
!$10.75. Susirinkimo pabaigoje li- 

kosi sutverta čia "Vyčių" kuopa. 
Nesenai vieno vietos lietuvį pa- 

tiko nemaloni nelaimė. Jisai vė- 

lyvame laike naktį ėjo namo iš 

samulės. Iluvo gerai prisikaušęs, 
o kadangi fiziškai buvo jau visai 

nusilpnėjęs iš priežasties prisikalsi- 
mo, tai prisiėjo šlietis prie murų. 
Palicistas, užtikęs jį besnaudžiant, 
nuvedė '"švestainėn." Ant rytojaus 
nabagas užsimokėjo už nakvynę 9 

dol. su centais ir parėjo namo vi- 
sas dumblinas kai "strikis." 

J. G—tis. 

f s CLEVELAND, O. 
Iš lietuvių biznio lauko. Lietuvis 

A. B. Bartosevičia, kuris pastaruo- 
ju laiku turėjo karčiamą, dabar 
pa^statė nuiro namą, kuriame ran- 

dasi bankas. Girdėtis, buk ma- 

noma prie to dar įsteigti spaustuvę 
ir leisti savaitrašti. Spaustuvės 
jkurimui ir, matomai, laikraščio lei- 
dimui žada susidėti trjs: aptrer*o- 
riu% saliunininkas ir kunigas. Ko- 
kios pakraipos galės buti žadama- 
sai laikraštis--nežinia, nes visi tris 
dalininkai yra skirtingų pažiūrų 
žmonės. Deja, pradėdami bizni, 
nauji dalininkai gerai padarytų, 
jeigu savo apgarsiniinus-pliakatus 
atspausdintų švaria ir gryna Kama, 
nes dabar CIeveland'e matomus 
pliakatus, kaip galima spręsti iš 
kalbos ir rašytas, r*šė, statė ir 
spausdino koks nors svetimtautis, 
bet jokiu budu ne lietuvis. Jonas. 

Iš KENOSHA, WIS. 
I'a/:aras. Saulio 31 d. vietos Šv. 

Petro parapijos giedoriij jiegomis 
vaidinta "l"žkerėta> Jackus." Vai- 
din'-nas gana gerai išėjo. Vaidin- 
tojai savo role> kiekvienas sąži- 
ningai ir vykusiai atliko. Publikos 
tiem;./.ii atsilankė, nors oras buvo 
prastas. Pabaigoje parapijos cho- 
ras, p. Kibarto vedamas, sucvauiavo 

keletą dainų, kurios publikai pati- 
ko. Vakaras pasibaigė balium be 
svaiginančių gėrimų. Žmones iš- 
siskirstė užganėdinti vakaru. 

Ten Buvęs. 

Darbai. Darbai Kenoshoje, kaip 
regi-, pradeda po truputi eiti ge- 
ryn. \ ietomis priimdinėja &rbi- 

1, Eft&L ISHjCA VALtfY (fi fiČTtOM. eL BRIDŽE O VE R. MARSH 
\ BUJLT BY GERMArtS 

IŠ KARĖS LAUKŲ. 

Viršuj: Anglu kavalerija mūšyje. 
Apačioj: Vokiečių pastatytas per balas tiltas, 

I 
— 

ninkus atgal darban. Bedarbių čia 
tačiau* yra sulyginamai didelis 
skaitlius, ir todėl darbo jieškoto- 
jams iš kitur nepatartina Į čia 
važiuoti. Vietinis. 

IŠ P H I LA D ELP1I IA, PA. 
Iš SLA. Apskričio veikimo. Par- 

bai. Sis-tas. Sausio 24 d. Lietu- 
viškoje Svetainėje, Allegheny ir 
Tilton g-vės, Ridimond'e, buvo 
SLA. VI apskričio kuopų suva- 
žiavimas. Susirinkimas, organiza- 
toriaus J. (iaigalo atidarytas, pra- 
sidėjo 4 vai. po pietų. Tarp kit-ko, 
buvo pakeltas klausimas apie senų 
narių mokesčius. Sąryšyje su tuom 

i susirinkime kilo didelis triukšmai. 
N'ežiurint to, nutarta mokėti pagal 

|Mass. valstijos reikalavimą. Kai- 
-kuric mažiau išmanantieji kėlė 

triukšmą, kad, girdi, mokesčių su- 

lyginimas tai pavienių Susivieniji- 
mo narių darbo vaisius. Buvo įvar- 
dinami ir asmenis. Tikimasi, kad 
neužilgo tie. kurie kėlė triukšmą, 
supras savo klaidą ir pamatys, kad 
nutarimas buvo būtinai reikalin- 
gas. 

Darbai Philadclphijoje ir ajkie- 
liukėje silpna'i eina. Pragyvenimas 
sunkus. J r karčiamose gėrimas 
kiek sumažėjo. Apart karčiamų, 
žymią vietą užima kliubai, kurių 
skaitlius vis didėja. Jie pagelbsti 
smuklėms išimti pinigus iš žmonių 
kišenių. 

Nesiketitimas tarp lietuvių dėlei 
"susipratimo'' ir "nesusipratimo" 
yra didelis. Alex. S. Reikow. 

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 
Gerbiamoji "Lietuvos" Redakcija! 

Teisybės vardan meldžiame pa- 
talpinti žemiaus sekanti raštelį, at- 

sakymą j korespondenciją, iš Ke- 
noslia, Wis., tilpusią "Laisvės" 
4-tatne numeryje. Pagal teisybę, 
tasai atsakymas butu turėjęs tilpti 
pačioje "Laisvėje," kur tilpo ir 

pirmesnis raštelis, tačiaus to laik- 
raščio redakcija, patalpinusi kitus 
šmeižiantį raštą, atsisakė talpinti pa- 
liestųjų žmonių atsakymą. 

"Laisvės" korespondentas, rašy- 
damas apie Kenoshos, Wis. šv. 
Petro parapijos susirinkimą, ne tik- 
tai apšmeižė nekaltas ypatas, bet ir 
sn teisybe labai toli prasilenkė. 
Minimasai korespondentas, pasi- 
slėpęs po slapyvardžiu "Parapijo- 
nas," sako, kad, renkant parapijos 
raštininką, kandidatu buvo persta- 
tytas p. F. Bartkus, kuris gavęs 
daugiausia balsų, bet nebuvęs pri- 
pažintas, kadangi esąs teisingu žmo- 
gum ir jis nepatikęs senaui komi- 
tetuti. Ištikrųjų gi buvo taip: 
nominuojant, pastatyta 4 kandida- 
tai j raštininkus ir balsavimo pasek- 
mės pa>irodC* šiokios: J. Vitkus ga- 
vo 4 balsus, J. Drukteinis—14, F. 
Bartkus—24 ir J. Valauskis—77. 
Tuomet paklausta, ar visi kandida- 

tai yra parapijonjs ir ar turi kor- 
tele*. į tai Mi. feiuuuia paaiškino, 

kad visi, išskiriant F. Barti;u, pri- 
klauso prie parapijos ir turi kortele- 
ir kad Bartkus parapijai skolingas 
dar už 1913 m. SiipĮlaitama, kad 
prie tokių aplinkybių, y. Bartkus 
neturėjo jokios- teisfcs buti ir nebu- 
vo išrinktas. Prie ko čia teisin- 
gumas? Labai negražus tie įtari- 
mai, kuriuos p. "Parapijonas" me- 

ta ant komiteto. Patsai p. Bart- 
kus matomai jautėsi neturįs balso 
parapijos reikaluose, nes visą laiką 
tylėjo. 

Toliaus, tasai korespondentas pik- 
tinasi. kad iždininko alga, nežiūrint 
siaučiančios bedarbes, pakelta nuo 

^10 iki S'5, o raštininko numušta 
nuo $50 iki $40. Tam štai kofcsat 
paaiškinimas: pirmiaus ratininkas 
vienas vedė knygas ir iždo reikalus. 
Dabar iždininkas apsiima piniginius 
reikalus pats vesti ir kiekvienam 
reikale prigelbėti raštininkui, 'l o- 

kiu budu iždininkui darbas padi- 
dėja, o raštininkui susimažina. Su- 
lyg to pakeista ir algos. Tas, ro- 

dos, yra teisinga, ir nebuvo jokio 
reikalo p. "Parapijonui" savo pa- 
sipiktinimu kiršinti žmones. Be- 
rods, senasai iždininkas visai neno- 

rėjo pasilikti toje tarnystoje, bet 
parapijonai nenorėjo, kad iždinin- 
ko ir raštininko vietas užimtų du 
liauji žmonės, ir todėl sulaikė iž- 

jdininkjį senoje vietoje. 
Į Toliaus, kalbėdamas apie šv., 
lOnos altorių, p. korespondentas 
parodo, kad jisai turbut nėra nei 
buvęs bažnyčioje, kadangi tenai 
jokio šv. Onos altoriaus nėra. Dė- 
žutė, kurioje po ilgo laik^ rasta 
tiktai 3c, stovėjo prie žvakyno. Jo- 
sios negalima buvo atidaryti, ka- 
dangi raktas buvo pamestas. Ne- 
teisingai korespondentas juodina 
velionio kun. J. Gadeikio atmintį, 
sakydamas, kad parapijonįs apva- 
ginę velionį kleboną, primesdami 
jam tos dėželės ištuštinimą, ir iš 
jo algos atitraukę $70. Tai yra 
baisi melagystė, nes susirinkime 
jokio apvaginimo nei kalbos apie 
atitraukimą iš velionio algos ne- 

buvo. 
Ponui "Parapijonui" patariame 

ateityje geriaus apgalvoti savo ko- 
respondencijas, nes, panašiai ra- 

šant, kitą kartą gali prieš savo norą 
belangėje atsidurti. 

Šio atšaukimo teisingumą liu- 
dija žetniaus pasirašęs visas para- 
pijos komitetas. 

V. Bifuu/as. ižd. 
Jonas T rakšeiis 
Jonas Valaiiskis. 
Paul Jusis ir 

Jurgis Milašius. 

KARĖS ĮSPŪDŽIAI, 
Mušiu riet a. 

Tr traukiniu važiavau, ir arkliais 

keliavau, ir pėsčias. Savo motinos, 
eselių atlankyti norėjau. Po ilgos 

vargingos kelionės pasiekiau savo 

namus. Nebepažinti jų! Tri<'bos 
Įho stogu, tvorų nėra. net nei mietų 
jnelikf, sodne medžiai arkliu ap 

griaužti. 
Sveikinuos su saviškiais Nebe 

tie. I tą t umpą laiką taip staiga 
atsimainė, Matusė žymiai paseno. 
seser> išdžiuvo, išblyškę jų veidai. 

Kaminu, tvirtinu, kad nėra k«.• 
liiMi. nes miestuos kurias lietuvių 
draugijos, kurios ir suteiks dėl 
karės nukentėjusiems pašelpos..' 
Nedžiugina j u tos žinios. 

— Toki iriais turtai, toki ir nuo- 

stoliai, nei žmogui gėda pasisakyti. 
Ir kam rupi tiius vargšų likimą*?... 

Sušilgs, pasilsėjęs cinu j laukus 
mušiu vietų pažiūrėti. Pliki išarti 
dirvonai juoduoja. Duobių duo- 
bes, išilgai. skersai iškasti ravai, 
apkasai. Daugybė sušaudytų arklių 
barkšo. Varnos pulkais juos apspi- 
tę lesa. Šime- riedamiesi pjauda- 
mies valkioja kaulus. Ir i* kur to- 
kia daugybė šunų atsirado?! 

Cia-pat netoliese brolių kapai." 
(i reik-mis padarytieji mažytėliai 
kryželiai vien beliudija, kad žmonės 
pakasti. Žmonės... be vardų, pa- 
vardžių—kryželiai be parašų... 

Nyku!... 
Iš "anapus" iš "priešo" šalies 

'i iiogn- atvažiuoja. Prisiartino prie 
manęs. Sustoja, žiuri į mane, il- 
gai žiuri ir tyli. 

— Nei aprašyti, nei žmogui ap- 
sakyti negali, kas ten dabar dedas, 
rodydamas botagu IVusųJinkuita- 
ria jis, \i>i kas tik gyvas bėga iš 
ten. Namai tušti, langai apkalti, 
bet karė beširdė ranka atlupo 
viską ir ką tik rado sulau/.ė, su- 

naikino, net patalų, įgalvių plunk- 
sna* svietan paleido. 

— Žiuri ir rausti, kad pats ark- 
liu* turi, kad i savo namus važiuo- 
ji... Nutrūksta keleivio kalba. 
Tyli. žiuri. Pypkę išsiėmęs, išsi- 

įkrapšte*, tabako prisidėjęs, užsi- 
rūkęs vėla byloja ii*. 

— Nesenai mačiau buri senelių 
ir mažu vaikų varė. Nerauda jie. 
Bet j jų veidus pažiurėjus širdis 
dreba, ašaros nesulaikomos byra... 

— Ir kam, kam to reikėjo?... 
Ištaręs paskutinius žodžius, ark- 

liu^ supliekęs keleivius savais ke- 
liais nudardėjo. 

Mano ausyse dar ilgai skambėjo: 
"Kam, kam?" Temti pradėjo. 
Visa paprūsė paraudo, vietomis aiš- 
kiai gaisrai buvo matyti. Žemė su- 

vaitojo, tai patrankos skaudžiai, 
skaudžiai dūsavo. Viską palikęs 
šunų lojimu lydimas kiūtinau na- 

mon. 

Ties namais dar vieną kapą už- 

ėjau. < ia kryžius buvo didesnis 
ir su parašu: "Štabs-kapitonas 
N. N. žuvo mušyj ties Naumiesčiu, 
spalio 2f> d." "L. Ž." 

LIET U VI AI P E T R O G RA D O 
LIGONINĖSE. 

"Liet. Žinių" 194-tame numery- 
je tilpo straipsnelis apie tai, kad 
Petrogrado lietuviai rūpinasi savo 

sužeistaisiais sątautiečiais. atvežtais 
iš karės lauko į Petrogradą, ku- 
risai padaryta vienu svarbiųjų 
punktų sužeistųjų kareivių gydy- 
mui. Straipsnelyje vaizdingai nu- 

piešiama santikiai tarp sužeistųjų 
ir vietinių lietuvių, kuom rūpinasi 
ir ką veikia vyrai, kurie nesenai dar 
stovėjo kruvinos audros suku ry i e 

ir turėjo bent tą laimę, kad amži- 
nai nepasiliko jųjų kraujais ap- 
taškytuose svetimuose laukuose. 

Straipsnelis seka: 
Jau buvo minėta, kad moksleiviai 

ėmėsi lankyti ligonines, jieškoti su- 

žeistųjų tautiečių. Pradžioje tas 
darbas nebuvo organizuotas, užtai 
būdavo taip, jog vieną ligoninę lan- 
ko gana dažnai, o kitą visai ne. 

Dabar tas darbas sutvarkytas, greit 
gal nebebus ligoninės, kuri nebūtų 
musų lankoma, žinoma, jei ten tik 
bus lietuvių-kareivių. Darbo vis 
tik gan daug, nes ligoninių bus 
bent keli šimtai ir vis naujų ati- 
dengiama. Nežiūrint j tai, nemaž 

draugų uoliai tą darbą dirba, bet 
reik pastebėti, jog yra ir tokių, ku- 
rie galėtų lankyti, o nelanko. Ki- 
tas gi pasakė: "Ką gi aš ten su 

jais (suprask. karei\iais) kalbėsiu." 
Gėda. Nejaugi su savu žmogumi 
nebemoka susikalbėti! H et tokiu 
labai mažai. Musų žinioj jau yra 
virš 00 žmonių, bet tai nc\ i--i, nes 

ilsitos ligoninės dar nelankomos. Kiek 

įmanydami ir sugebėdami <tenj(ia- 
iriės aprūpinti taip dvasinius, taip 
medžiaginius sužeistųjų reikalavi- 
mus. Pasikalbame, nuraminame, 
pasakojame, kas dedast pasaulyje, 
Įduodame laikraščių, knygučių (kny- 
gučių išrašėmė už 20 rub.), kam 
reik paskaitome, parašome laišką 
ir t.t. Beto, kuriam reik išvažiuoti, 
tam suteikiame šiltus skalbinius. 
Finigus gauname is lietuvių komi-, 

lėto, o drauges apsiėmė skalbinių 
pačios pasiūti. Pastebėsiu. i'g t'> 
kiu lankvmusi .suteikiame sttteis-' 
rinmisiems didelę moralę paspirtį. 
Kiti?s net džiattg-mo ašaromi> ap-i-' 
pila sutikęs lietuvi tolimame kraš 
te ir tokioj nelaimėj. Ink k;i> ij 
geriau supra*. kam ;i~ geriau pa.-i 
skų>. jei ne savo tautiečiui** Ypač 
blogame padėjime būna apsaugi- 
niai (ratniki), kuriu dauguma ne- 

moka kalbėti rusiškai. lUtvo toks 
atsitikimas. Apsauginis, rusiškai 
nemokąs, žmogus sergą-, bet ko- 
misija pripažino jį sveiku; nes ii- 
nemokėj" pasakyti, kas jam -kan- 
da. Tik laimė laiku" pasisekė tą 
kareivį pasitikti. Tuoj kreiptasi, 
kur reikėjo. To vaisiai peržiurė- 
jo jį kita komisija, pripažino ne- 

sveiku ir paliuosavi. 1 metam.-. 

Gerai, jei t«>k> žmogus pakliūva 
privatinėn ligoninėn, f'ia ar kam- 
-nors praneš, kad yra lietuvi-, -u 

kuriuo negalima susikalbėti, ar pa- 
tį.- stengsis kaip-nors -u.-ikalbčti. 
liuvo taip. \ ienoj tokioj ligoninėj 
gulėjo lietuvis, kuris rusiškai nei 
žodžio nemokėjo. < iailestingoji -e- 

suo visaip galvojo, kaip su juo cu- 

sikalbėti. Kame ten gavo lietuviš- 
ką maldaknygę, surado žmogų, ku- 
ris mokėjo kelius žodžius lietuviš- 
kai ir su jo pagelba parašė mašina 
pasveikinimą. Kareivis nemokė- 

jęs nei skaityti, skaičiusi ta rašteli 
sisuo. Bet jis nieko nesupratęs, nes 

parašytas buvo labai darkyta kalba, 
o kai nemokanti dar skaitė, visai 
suvokti negalėjo. Karės ligoninėse 
blogiau, kitur net blogai prižiūri- 
ma. 

Viena draugė pradėjo sužeistuo- 
sius mokinti sąskaitojiino. Pra- 
džioje nevisi tenorėję mokintis, bet 
kai pamate, jog tas. kuris mokino- 
si. išmoko gerai sąskaitoti, ėmėsi ii 
kiti. Sako, labai džiaugiasi išmo- 

kę. (lirdi. męs dabar turime dar- 
bo. Vienas tokiu "mokiniu." An- 
tanas Pranauskas. parašė draugei 
laišką. Jis "kloniojas" geivs svei- 
katos, linki "ilgo ir ščeslivo gyve- 
nimo ant šio svieto" ir "labai pakal- 
niai" dėkoja už išmokymą, "kad ir 
mažai ščiotų daryti." Toliau sako 
neu/miršiąs iki gyvas busiąs. Pasi- 
rašo taip: "S Počteniem Anton 
Pranovskij portnoj," nors visas 
laiškas rašytas "graždanka." Ant- 

roj laiško pusėj surašęs eilę skait- 
liniu ir prašo jas pertikrinti. Tas 
viskas rodo, jog draugai rimtai 
atlieka tą naudingą, bet sunku, dar- 
bą. Manau, jog toliau tas darbas 
dar labiau išsiplės, nes jo reikalin- 
gumą kiekvienas gali suprasti. 

"L. Ž." 

PIRKLYBA VOKIETIJOS SU 
SUVIENYTOMIS VALSTI 

JOMIS. 
Sulyg atskaitos Amerikos i:e- 

neralisko konsulio Berline, išga- 
benimas iš \ okietijos Amerikon 
prekių, <101 kilusios karės, žymiai 
sumažėjo. Išgabenimas 1914 m. 

prekių iš Vokietijos per paskuti- 
nį pusmetj 1914 metų buvo ant 

$31.552,185 mažesnis negu per to- 

kį jau laiką 1913 metų. Išgabe- 
nimas odų sumažėjo ant 12 mi- 
lionų doliarių. 

Sumažėjo ir išgabenimas Vo- 
kietijon prekių iš Amerikos. Ang- 
lija Vokietijon visai neleidžia Na- 

rio, taipgi maisto produktų. Vo- 
kiečiai prieš Anglijos elgimąsi 
protestuoja, sako, jog Anglija 0$ 
milionus vokiečių nori badu iš- 
naikinti. Anglija gi užtikrina, kad 
maisto produktų todėl Vokietijon 
neleidžia, kad negali žinoti, ar 

tas maistas bus vien civilistų, bu 
ne kareivių suvartotas, o dabai 

visą maistą Vokietijos valdžia i 
savo rankas paėmė. 1 V okietija 
i j'is apgultas priešų tvirtove:- 
perkerta maisto pri vežimą. <> 

Lenkijoj ir Lietuvoj, kur buvo 

įsiveržę, maistą, kokio paimti ne- 

galėjo, naikino, nors gerai žino, 
kad jį išnaikinus, truks maisto 
ypač civiliškiems gyventojams, 
ypač moterims ir vaikams. 

Amerikos vokiečiai triukšmą 
kelia, kati iš Amerikos Anglijon 
ir Krancuzijon fabrikantai gabe- 
na ginklus ir amuniciją, reikalau 
ja, kad tas butu uždrausta. Pre- 
zidentas vienok nesiskubina vo- 

kiečių paliepimus pildyti, bet p«»- 
taria ir vokiečiams tą pati daryti 
Vokiečiai vienok iš to nesinaudo- 

ja, nes žino, kad laivus pagaus 
angliškas laivynas ir ginklai ii 

amunicija V okietijon nepaklius: 
nepaklius ten niekas, ko \ngli- 
jos laivynas ten leisti nenorės 

TURTINGIAUSIAS 
KRAŠTAS. 

Dabar, apėmus -\ietą baisiai j 
kar<°i, daugelis mano, kad ta tau > 

ta v ra turtingiausia, kuri ilgiau- 

iai fal karę vesti, nes karėms 
reikia pinigų. P>et ištikro ne taip 

-yra: nc ilgai karę vedančios tau- 
tus yra turtingos, bot yra tautus 

(igai karės vedančius be p i n i įu t;. 
>ra ir 1«i<turtingos, kuriu-, 
niekada kariu nevedė, iei^.i no- 

lUinėti laukiniu tik n n n : urvi- 
Suomtt turtingesnė tauta p.'v.^ali 
Tarfpnif^'H. Xapoleuna~ pra 
U*»oi savo karjeros m ai ai pinigų 
turėjo, nes Kianei'/ija Irnvu d i i«. 

*ės revoliucijos ekoiiuiniškai i- 
naikinta, o jam viešpataujant, ka- 

į ifch beveik nesiliovė dr ii< ias vis 
j laimėjo. .ieonas svetur i~ 
,-patlstai- pundais-šelpė Irancu- 
*ijV- i>^71 m. daili; turtingesnė 
Fraucu/ija tapo vargingus Vo- 

kietijos Įveikia. Paskutinė karė 
Balkanuose parodė, jog ištisus 
lėnesius galima kares be pinigu 

vesti; ilgai kariavusios Balkanų 
įautus nei jokių karės reikalams 
pinigų neturėjo, u bet-gi Įstengė 
net du kartu gana ilgai karts 

i vesti. 
\e tauta, pasekmingai kares 

vedanti, turinti augštai pakilusią 
pramonę ski itlinga ir galinga, 
yra turtingiausia, bet mažai gir- 
dima, bet tokia, kur ant kiekvie- 
uo gyventojo išpuola daugiau- 
sia turtų Toks kraštas yra ne 

miliardų kraštas Amerika; ne 

Anglija, J-'rancuzija arba V okie- 
tija, 'u t mažai žinoma angliška 
koiionija, savistoviai valdomi 
Naujoji Zelandija, Australijoj, 
nors ten turtuolių, turinčių -siiu- 
tus milionų nėra, t< <ki ten i>si- 
•iirbii negali, nes valdžioj persva- 
ra yra darbininkų ir neturtingų 
rankose, o tie žiuri, kad krašto 
turtas butų lygiau padalintas, kad 
ii nesirinktų mažo žmonių skait 
liaus rankose, kaip tai yra ant; i 
Amerikoj. Ant salos Naujos Ze- 
landijos ant kiekvieno jos gy- 
ventojo i-puola *j, 080 markių. 
Vargingiausias, bet seniausio- 
kulturo> kraštas yra Indijos, 
taipgi prigulinčios Anglijai ir bai- 
siai jos išnaudojamos. l:vliįo-e 
ant kurkvtno gyventojo išpuola 
turtų tik 2O4 markių. Cia dides- 
ne gyventojų dalis visuomet ba- 
dauja. o už tai atskiri kunigaik- 
ščiai yra labai turtingi. 

K u r opoj turtingiausias krantas 
yra Anglija. Jos turtas yra <>,iSo 
markiu ant kiekvieno gyvent* •]<>. 
Vokietijoj 5.000 markiu. Turtai 
karę vedančiu tautų Europoj ver- 

ti yra 900 niiliardaų markiu. Tur- 
tas Angliju- ir j<>s kolionijų -ie- 
kia 334 miliardus markiu, o Pran- 
cūzijos—-'-'4 milionus markiu. 
Žinios tos surinktos italo profe- 
soriaus Chini, bet jos ypač ka- 
link Prancūzijos yra neteisingos, 
r.cs 20 metų atgal Prancūzijos 
turtas siekė 270 miliardų. o per 
20 metų jis turėjo padidėti. 

NEVAISINGI BESISTEN- 
GIMAI. 

Amerikos prezidentas \\ i! -m 

vėl atsišaukė j karę vedančias 
tautas su besisiulymu jas taikyti, 
bet taikomos kiekviena stato to 
kias susitaikymo išlygas, kad ki- 
ta pusė, kol nebus galutinai įveik- 
ta ir ant kelių paklupdyta, jų pri- 
imti negali. Anglija atsakė, jog 
sutiks tartis apie susitaikymu 
vien tąsyk, kada vokiečiai galu 
tinai išsinešdįs iš Belgijo> ir jai 
su nuošimčiais atlygjs už.visur 
vokiečių padarytus nuostolius. 
Apart to, Vokiečiai turėtų A 

lijai atiduoti tūlas savo kolioni- 
jas ir sutikti nusiginkluoti. 

Prancūzija pirma reikalauja 
okiečių pasitraukimo iš Pran- 

cūzijos, sugrąžinimo Prancūzijai 
Viza ijos ir Lotaringijos, \part 

to Vokietija turi užmokėti Pran- 

cūzijai visus nuostolius, kokiu- 
;»er karę turėjo. 

Rusija reikalauja sau konsi. 1 

tinopolio su jo aplinkinėmis 
Apart to. reikalauja v isų lenkų 
apgyventų kraštų, kurie liktų p > 

Rusijos g'olni. 
\ .>kietija gi už. pasitrauki-n:; 

iš Belgijos ir siaurinta Kr.-neu- 
:ijos ne tik reikalauja \ i>k<». ką 
labar turi. bet dar tulų Irmeu- 
zišku ir angliškų kolionijų 

^ustrija. n<>r- \ >< laflo<si. .bet 
ir j1 stato reikalavimu.-. Ji rei- 
kalauja, kad ją paliktu se»u >-t 

rubežiuose ir kad jai butu leista 
užimti, nor- tuoin tarpu. Sir- 
l>iji) sostini-, ir kitu.- Serbijos 
: estus. 

Suprantama, kad tokiose aplir.- 
kvįbise apii taikymą ir 
Jin į tarybų ir kal!»o- l>u,; ne- 

gali: pirma reikia, kad ar \ii:ia. 
■iv kita pusė butų Įveikta, < i > 

dar teatsitiko, todėl ir prezidei 
to \\ il.-ono mėginimai t a i k y t i ne- 

gali išduoti tai tik tušti 
besistengimai- 
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Apžvaiga. 
Suskilo. Prieš porą savaičin 

.ši'>sc skiltys*.' buvo rašyta apie tai, 
kad .šelpimas nukentėjusių nuo ka- 
rės Lietuvoje pateko į tokias vė- 
žes, kuri- s grc>ia pilnu darbu >u- 

skvlimu. Kai-kuric mūsų laikraš- 
čiai čia Amerikoje tuomet pasisku- 
bino pranešti, kad suskylimas jau 
įvyko. Tasai pranešimas tuom tar- 

pu galėjo buti tiktai spėjimas. Ta- 
sai spėjimas, kaip parodo vėlesnės 
'/in?'buvo, ant nelaimės, teisin- 
gas. 

Kas yra kaltas už suardymą 
vienybės Lietuvoj*;—sunku pasaky- 
ti. Kairieji kaltina dešiniuosius, šie 

.gi-kairiuosius. Vienas taktas iš 
visa ko aiškiai matosi: sudarytame 
komitete nukentėjusiems nuo karės 
šelpti viršų paėmė, kaip galima 
suprasti iš pranešimų, dešinieji; pa- 
ėmė viršų savo skaitlingumu, su>i- 
rinkiman privarydami didesnį skait- 
lių savų šalininkų. Turėdami dau- 
gumą, jie ir sutvarkė reikalus taip, 
kaip jiems rodėsi geriau. Supran- 
tama, kairieji Lietuvos visuomenės 
dalis, jausdamasi nuskriausti, ne- 

galėjo sutikti su taip susidariusiu 
dalykų stoviu. Pono J. Bekampio 
lupomis "Liet. ?inių" 194-tamc nu- 

meryje kairieji sako: 

"....pažangusis numi visuome- 
nė- sparnas buvo bandęs ir tikrai 
norėjęs susitarti su dešiniaisiais, 
kad dirbus kartu taip svarbų šiuo 
laiku ir taip, rodos, nieko bendro 
su politika neturintį visuomenės 
darią, kokiu yra, be abejonės, ka- 
rės aukų šelpimas. Tie bandymai, 
deja. nenusisekė ir nuėjo niekais. 
Kaltybė už tai, kaip jaU esame 

kartą ši »je vietoje pažymėję, krin- 
ta ant dešiniųjų—ir vien ant jų. 

"vie vieta čia ir nei laikas dabar 
ve.- ti mums politikos ginčą su de- 
šiniaisiais. ir ne politika, paga- 
lios, mums rūpėjo einant naujai 
jsikurusion draugijon karės au- 

koms šelpti ir bandant susitarti su 
dešiniaisiais dėlei suorganizavimo 
draugijos valdybos, kurios rankose, 
kaip žino'i^a, koncentruosis visas 
šelpimo darbas. 

Ir ne viršenybe taip-pat draugi- 
jos valdyboje, kaip dabar mums 

prikišama, rūpėjo pažangiemsiems 
reikalauti valdybos reorganizavi- 
mo. Pažangiemsiems rūpėjo tik, 
reikalaujant valdyboje tam tikro 
savo atstovu skaičiaus, kad drau- 
gijos darbas nenukryptų vienon ku- 
rion pusėn ir kad valdyba pačiu sa- 

vo sąstatu galėtų turėti ištisos mu- 

šu visuomenės, o ne vien dešinio- 
sios jos dalies, išsitikėjimą. 

''Tie iš dešiniųjų, su kuriais dė- 
lei valdybos reorganizavimo buvo 
tartasi, žino gerai, kad pažangiem- 
siems ne viešpatavimas valdyboje 
rūpėjo. Jie žino taip-pat, kad pa- 
žangieji buvo savo reikalavimuose 
daug nusileidę ir nusileidę būtent 
net iki to pažangiųjų atstovų skai- 
čiaus, kjirį patįs dešinieji pasiūlė; 
sutikdami pagalios net ir su tuo,, 
kad dešinieji, naudodamiesi proga, 
buvo pareikalavę padidinti savo at- 

stovų skaičių dviem žmonėm. Męs, 
kalbėdami pereitą kartą apie tai, 
buvome pažymėję, kad pažangieji 
buvo jau nusileidę net perdaug. 

'"Bet sutarimas neįvyko. Neįvy- 
ko gi jis dėlto, kad dešinieji pa- 
skutinę valandą atsisakė net ir nuo 

to, ką jie patįs buvo pasiūlę, no- 

rėdami būtinai rinkti pažangiųjų 
atstovų žmogų, kuris ir pats buvo 
atsisakęs stoti valdybon ir apie kurį 
aiškiai buvo žinoma, kad jis nega- 
lės dalyvauti vaidvbos darbuose. 
Tatai buvo aiškus sutarimo ardy- 
mas—ir ardymas ne iš pažangiųjų 
pusės. Ir ne pažangiemsiems todėl 
priklauso vienybės suardymas. 

" visi pažangiųjų bandymai 
susitarti žlugo, žlugo ačiu desiniem- 
gierns, kuriems todėl ir visa atsako- 
mybė priklauso. Veltui dabar, nu- 
duodami r.iyvius, jie bando išsitei- 
sinti prieš visuomenę. Kas pano- 
rės bešališkai psžiurėti į visą mū- 

sų ginčrį šiuo klausimu, tas mesti 
atsakomybės ant pažangiųjų už ne- 

įvykusi j j sutarimą negalės. 
"Išėjimas pažangiemsiems dabar, 

tmtsų nuomone, belieka vienas: 
atsisveikinti su draugija, už kurios 
darbus atsakomybės, prie susidėju- 
sių sąlygų, jie negali imties. "Būti 
jęi priedanga prieš visuomene da- 
bartinei draugijos.valdybai, aiškiai 
parodžiusia savo dešinį jį veidą ir ne- 

panorėjusiai įsileisti savo tarpan 
naujų /.ir >nių, kad gvarantavus to- 
kiu budu valdybas darbui bešilis- 
kv.trą, pažangieji negali ir nepriva- 
lo. Jiems vknatinrs dabar bėra 

kelia-;: apleisti pačią draugiją, kuri 
nenori, ar negali, su jais skaitytiem 

"f't'izangiemsiėms reikia pasijieš- 
koti, ir tai kuogreiėiau, šelpimo dar- 
bui nauju keliu." 

Taigi, srioviuis skylimas ir Lie- 
tuvoje j vyko. Pažangusis Lietuvos 
visuomenė. sparnas atsiskiria nuo 

dešiniųjų ir tu? no savistoviai neik- 
ti. Vienybė tenai palaidota, kaip ir 
čionai pas mus. 

Suskelimas Lietuvoje yra svar- 

bus bei atsižiurėtinas ir mums. 
Iki šiolei buvo suprantama, kad vi- 
sų trijų sriovių fonduostui šliau- 

kantieji pinigai eis vienon ir ton 
paeion vieton, kad Amerikos lietu- 
vių r-uskylimas fondų klausime 
įvyko ne dėlei to, kad tikslas, ku- 
'iatn aukos renkamos, yra įvairus, 
jet dėlei to, kad vielinės sąlygos, 
grynai politiškos priežastie neleido 
visiems sueiti krūvon. Buvo su- 

pnuįta, kad šliaukantieji pinigai eis 
vieuan centran Lietuvėj e. 

Dabar, kuomet tokio vieno ben- 
dro centro nebus kuomet sriovės 
Lietuvoje pradeda atskyromis veik- 
ti ir kuomet susidaro du sriovi- 
niai centrai,—prieš Vmcrikos lietu- 
viui stoja klausimas: kas ką rems, 
kurias srioves rems esantieji fon- 
dai. 

JDcmiičsČ'S sriovės ''Tautos Fon- 
das," kaip galima >pėti, rems savo 

vienminčius Lietuvoje, tai yra de- 
šiniąją sriovę. Abiejų likusiu s.'io- 
viu fondai prieš kiek laiko pasiun- 
tė po gerą pluoštą pinigų Liet. 
Mokslo Draugijai, kad ji apverstų 
pinigus taip, kaip ras nukentėju- 
siems nuo karės naudingiau. L. M. 
Dr-ja vargu pati užsiims Šelpimo 
reikaLis ir greičiausiai pinigus pa- 
ves įstaigai, kuri užsiima šelpimo 
reikalais. Kuomet buvo tiktai vie- 
nas centras, L. M. Dr-jai nebūtų 
jokio keblumo perduoti pinigus 
tam centrui. Kuomet gi dabar Įvy- 
ko skilimas ant grynai partyviš- 
kų pagrindų, Liet. Mokslo Dr-jai, 
kaipo neutralei įstaigai, savistovas 
aukų paskyrimas galės buti labai 
keblus, jei abclnai galimas, norint 
prisilaikyti neutrali>kumo. 

Formališkai j dalyką žiūrint, tik- 
rai susitvėrusių ant plačios papė- 
dės komitetų nukentėjusiems šelp- 
ti iki : i'»lei yra tikta? vienas ir tas 

pats yra dešiniųjų rankose. Ta- 
čiaus, kaip iš augščiaus stovinčios 
ištraukes iš p. Bekampro straipsnio 
matyt, pažangioji Lietuvos Visuo- 
menės dalis; jeigu tik tai vadina- 
mos ''nepermatytos" rusiškos aplin- 
kybės leis, be abejonės, pasiskubins 
turėt savą formalę įstaigą nuken- 
tėjusiems šelpti. 

Pažangioji Amerikos lietuvių vi- 
suomenės dalis, be abejonės, už- 

jaučia pažangiems Lietuvos žmo- 
nių sluogsniams ir šių sluogsnių 
darbui ir noriau pritars 
negu kam nors kitam. Žinoma, 
viena būtinųjų sąlygų yra ta, kad 
patsai darbas Lietuvoje susitvar- 
kytų po dabartiniam suskylimui. 

Amerikos lietuviai nori, kad jų- 
jų skatikai tiktai butų sunaudoti 
tam tikslui, kuriam surinkti, kad 
tomis aukomis butų kuodaugiaus 
sušelpti nukentėjusieji nuo karės 
ir tai svarbiausiai nukentėjusięji, 
kuriuos karės ranka sunkiausiai pa- 
lytėjo. Tas stovi pirmoje vietoje. 
Įvykus suskylimui Lietuvoje, su- 

prantama, pažangieji amerikiečiai 
renis darbą savo vienminčių uzju- 
ryje. 

Tuom nusistato ir tautiškojo Lie- 
tuvos Gelbėjimo Fondo pozicija. 
Šisai Fondas privalėtų remti pa- 
žangiąją Lietuvos visuomenės da- 
lį. Tautiškoje spaudoje išreikšta 
nuomonė, kad privalu remti susi- 
tverusį Lietutvoje dešiniųjų val- 

domą komitetą, yra teisinga loi, 
kol nėra tenai susitverusio antrojo 
komiteto. Susitvėrus gi pažangiųjų 
komitetui, ta nuomone nupuola, ir 

prieš pažangius amerikiečius ke- 
lias paaiškėja. 

Tuomet aukų siuntimas ir per 
Liet. Mokslo Dr-ją, jeigu šioji aiš- 
kiai žinotų, kokios pozicijos laikosi 

aukų siuntėjai, nestatytų tos drau- 

gijos Į keblų ir nesmagų padėji- 
mą. 

Kadangi dar nieko tikro ir ga- 
lutino apie stovi Lietuvoje nėra, 
t?i, musų nuomone, geriausia butų, 
jeigu amerikiečiai, siųsdami aukas 
per L. M. Dr-ją, visuomet pažy- 
mėtų, kokios pozicijos jie laikosi 
klausime dalykų stovio Lietuvoje. 
Tuom butų išvengta galimų nesu- 

sipratimų ir Liet. M. Dr-ja žinotų, 
kaip jai reikia pasielgti. 

Lietuvių-Katalikų Spaudos 
Draugija. ''Draugo" penktame 
numeryje telpa protokolas sausio 
24 d. 1915 m. Chicagojc laikyto 

LIETUVIAI! REMKITE LIETUVOS GELBĖJIMO 
IR AUTONOMIJOS FONDĄ. > 

1 t Aukas siuskite šiokiu budu: Money Ordčriūs, Čekius ir t.t. 

^išrašykite vardu T. Paukščio, Pittaton, Pa., ir pasiųskite J. O. 
Sirvydui, 120 Grand st.. Brooklvn, N. Y. 

į susirinkimo, kuriame įsteigta 
i "Amerikt I .ietuvių-Katalikij 
Spaudos Draugija po globa Šv. 

j Povilo." Iš protokolo galima su- 

| prasti, kad svarbiausia prie/.as- 
j lim t»>s draugijos Įsteigimui bu- 
vo silpnas katalikiškos lietuviu 

j spaudos stovis Amerikoje. Na- 

| r\>tė paskirstyta Į keturias ru- 

į šis: metinę—$1.00, amžiną— 
į $25.00, dalininkystę—$50.00 ir 
i garbės—$100.00. Susirinkime 
priimta naujosios draugijos įsta- 
tai ir išrinkta dalis valdybos. 
Pirmininku likosi išrinktas kun. 
F. Kudirka. Prie draugijos pri- 
klausą šie laikraščiai: ''Tlfryba ir 

1 Dora/' "Moksleivis," "Draugas" 
1 ir "Šviesa" (blaivininku mėnraš- 
tis). Protokole net pažymėta, 
kaip visi išsiskirstė, būtent: link- 

| ?ma\. 

Prie progos, vieotje yra užsi- 
minti, kaip yra su Lietuviti Spau- 
dos Draugija, kuri turi susispie- 
tus .:pic save didžiausią skaitliu 
įiiusų laikraščiu? Pernai turėjo but 
draugijos seimas, tačiaus, nežiū- 
rint užsiminimų apie tai spaudo- 
je, iūcko nedaryta. Draugija per 
vist^ metus neapreiškė jokio 
veikiumo. O draugijos veikimas 
oastaruoju laiku y ja labai reika- 
lingas. Apsnūdimas ir apsileidi- 
mas privalėtu buti padėtas j šalį, 
ypač matant, kad kiti veikia. 
Prie darbo, gerbiamieji! 

Lietuviai pas lenkus. Anglu 
katalikų laikraštis ''The Ne\v 
VVorld" šių metu 29-tame nu- 

meryje paduoda žinutę apie len- 
kų dieną sveikatos parodoje (ma-i 
tomai, Chicag'ojc). Toji diena) 
buvo Lenkų \riešų Darbininkų! 
(Sočiai Workers) Kliubo prie- 
žiūroje laikyta. Tarp kit-ko, ži- 
nutėje pažymėta šiems melams 

išrinktoji kliubo valdyba ir veik- 
lesnieji kliubo nariai. Valdybos | 
narių pavardėse randama "Jose-j 
phine Jokaitis, financial sec'y.''j 
Tarp veiklių narių pažymėta p-lė! 
'"Stella Curlanis." Matomai, tai 
dvi lietuvaitės. 

Liūdna matyti, kaip lietuviai 
traukia pas svetimus dirbti, kuo- 

mot patiems-lietuviams ant kiek- 
vieno žingsnio stoka gerų darbi- 
ninkų. 

Kame priežastis tokiam apsi- 
reiškimui? 

Laikraštijoje. .Šiomis dienomis 
Chicagoje išėjo iš spaudos "Mū- 
sų Draugas," laikraštis, kurį lei- 
džia Cliicagos Lietuvių Draugi- 
jų Sąjunga. Redaktorium pasi- 
rašo ]>. l'r. Butkus, pagarsėjęs 
taip nepasekmilingai pasibaigusiu 
"lietuviškųjų smalavirių" triuk- 
šmu. Laikraštis esąs mėnesinis. 
;»e bėgančių ir draugijinių žinių ir 

lietuvių biznierių antrašų, nume- 

ryje yra keletas mažučių straip- 
snelių. 

Sią savaitę pasirodė pirmas dii- 

cagiceio /'. \ itkausko suredaguo- 
tasai "Laisvosios Minties'' nume- 

ris. Numeris j\airus/ Iš naujo- 
jo redaktoriaus "credo" supran- 
tama, kad laikraštis stovės ant 

siekiu pamatu: 
Tautybė pripažįstama svarbiu 

kultūros veiksniu. "L. M." bus 
tauto priespaudos priešininke, 
demokratiško valdymosi šalinin- 
ke. Laikraštis rūpinsis darbinin- 
ku reikalais. Tikėjimas pripa- 
žįstama privatišku asmens daly- 
ku, taeiaus apie tikėjimą neatsi- 
sakoma kalbėti. "L. M." veng- 
sianti polemikų, o jei reikėtų po- 
lemizuoti, tai neužkabinėsiaini 
ypatų. Busią rūpinamasi viešų 
ir parapijinių mokyklų reikalais, 
ukiuiukyste, moterų klausiniu ir 

t. t. 
Iš pirmo numerio galima ma- 

tyti, kad laikraštis neis pilnai ta 

pačia vaga. kuria jį vedė Dr. 

Šliupas. 

Naujas laikraštis žadąs pasirody- 
ti. Mums pranešama, kad mano- 

ma išleidinėti naują laikraštį "Sau- 
lėtekis." Laikraštis busiąs bcpar- 
tyviškas ir daugiausia atydos at- 

kreipsiąs j ūkininkų reikalus, bet bu- 
sią ir kitų skyrių. Kiek galima su- 

prasti, naujasai laikraštis, jei su- 

manymas įvyks, išeis Michigan val- 

stijoje arba Cbicagojp 

Dr. J. Kūlis. 

Džiova ir ios Pla tinimą sis. 
# 

(Paskaita, skaityta Chicagos Tuberkulio/.o Instituto i#irodoje lai- 
ke lietuviu dienų). 

Džiova yra limpanti liga. Ne 

taip limpanti, kaip rauplės, difte- 
rija ar skarlatina. Savo lipimui ji- 
nai yra panaši į kraujo užnuodi- 
jimą ir kitas tani panašias ligas. 
Kuomet džiova žmogui prilimpa, 
kuomet žmogus ją jau yra gavęs, 
tai tas reiškia, kad jisai jau turi 

savyje džiovos bakterijų. Ši liga 
ficiališkai vadinasi "tuberkulioziu." 

Limpamoji bakterija yra tuber- 

kuliozio bakterija, kuri išrodo tar- 

tum mažas grudukas, grumulėlis, 
arba "tubercle." Tas grudukas, ar- 

ba "tubercle," pasidaro šitaip: kuo- 
met džiovos bacila apsigyvena orga- 
nizme, kraujo celės stengiasi ją pa- 
naikinti, apsupdamos bacilę "fi- 

brais," kad bacila nesidaugintų ir 
kad jos produktas neineitų toliaus 

j organizmą ir neužnuodintų dau- 

giaus kraujo. 
Kuo daugiaus randasi žmogaus 

organizme džiovos bakterijų, tuo 

daugiaus randasi tokiu "fibrų," 
grudukų. Jeigu organizmas pa- 
lieka tvirtas, džiovos bakterija ne- 

begali išeiti j organizmą, iš apsu- 

pusio ją grumulėlio ir, išnaudojus 
visą maistą, apsistoja dauginusi bei 

augusi ir pavirsta į "sporą," arba 

bakterijos guštą, arba ir visai nu- 

miršta. Tuomet Šitame grumulė- 
lyje bakterijos gali pasilikti per vi-1 

są žmogaus amžių, nieko blogo! 
(langiaus nepadarydamos, ir žmogus 
gali nejausti daugiaus nuo jos jo- 
kiu nesmagumų, arba džiovoą ženk- 
lu. Bet, jeigu, organizmas nusilp- 
nėtų, yj/.'.t'ngai tos dalis, kur buvo 

pirmiaus apsigyvenusios džiovos 

bakterijos, tai bakterijos gali atgy- 
ti ir vėl pradėti daugintis ir savo 

produktus po kuną plėsti. Tuom 
vėl pasirodytų džiovos ženklai. 

Bakterija yra mažas gyvūnėlis,! 
be padidinančio stiklo žmog;. us 

akiai nematomas. Bakterijų yra 

daug visokių rųšių, arba veislių.' 

Bakterijos nc viso i yra pavojingos. 
Kitos yra net ir naudingos; pa- 
vyzdžiui, tos, kurios daiktus supu- 
do, išskirsto ir išdalina Į mažas da- 
leles, kas vėliaus pavirsta į kitą 
kuną. Kitos gi bakterijos yra 
kenksmingos. Džiovos bakterija 
yra viena iŠ bjauriausių bakterijų. | ją yra labai sunku atmušti viso- 
kiais vaistais. Jos išmatos, arba jc* 
produktai, yra labai dideli nuodai 
žmogaus kunui. Pagal savo iš- 
vaizdą, džiovos baktej ija priklausą 
prie bacilų, tai yra pailgos išvaiz- 
dos bakterijų. 

Liga tuberkuliozis, arba paprastai 
vadinama džiova, yra išsiplėtojusį 
plačiaus iu*gu kokia kita liga ant 
svieto. Džiova serga daugiaus 
žmonių ir nuo jos (langiaus miršta 
negu nuo kokios kitos ligos. 

Džiova limpa kaip prie žnic>- 
niy, taip ir prie visokių gyvulių. 

Tarpe šaltakraujų gyvūnų retai 
atsitinka luberkuliozis, matomai dėl- 
to, kad džiovo!? bakterijai tokių i 
gyvūnų kurto temperatūra nepatin- 
ka. Naminiai gyvuliai dažnai ser- 

ga džiova. Daugiausia iš jų serga 
gromuliuojantieji gyvuliai; iš to 
išskiriama avis. Tyrinėjant galvi- 
jų pjovyklosė, randama nuo dviejų 
iki trisdešimts nuošimčių džiova 
sergančių gyvuliu. Kiaulės tainci 
serga džiova/ Sulyg tyrinėtoju sta- 
tistikų, Europoje pjovvklosc randa- 
ma daugiaus* kiaulių džiova sergan- 
čiu negu Amerikoj. Arkliai retai 
serga džiova. Katės ir šunįs pa- 
prastai neserga džiova, bet buvo to- 
kiu atsitikimų, kad katė, ar šuva 
apsirgo džiova, būdami pss žmo- 
nes, kurie patįs sirgo džiova. Tarpe 
žuikių, kralikų ir "guina" kiauliu- 
kių, paprastai nesiranda džiova 
sergančiu, bet šiems gyvuliams pri- 
kimba džiova, jeigu esti jiems 
Įčiepinama. P.ezdžionės savo na- 

iinaKškiUiie gyvenime džiova neser- 

;ga, 1 »ct kuomet jos esti pagautos ir 
.uždarytos, tai džiovos liga prie j u 

labai kimba. 

Žydai, pagal statistikos paivly- 
Įmo, džiova serga mažiaus negu ki- 
tos tautos. Amerikoj nigeriai. ir 

j airiai greičiaus gauna džiovą negu 
kitų tautu žmonės. 

Džiovi', galima sakyti, yra di- 
did/iausia žmonių naikintoja. Dide- 
liuose miestuose, kur žmonės (lan- 
giaus susispietę j krūvas, pagal sta- 
tistikos parodymą, iš kas septynių 
numirusiu vienas buna džiova mi- 
ręs. l'agal Suv. Valstijų censau^ 

padavimą. Amerikoje yra apie 
1.500,000 žmonių, sergančiu džio- 
vą, apie po vieną iš 60 žmonių. 

Daugiausia džiova serga žmonės; 
tose vietose, kur oras mainosi. Yie- 
tose gi, kur oras yra pastovus ir 

šiltas, džiovininkų skaitlines yra 
mažesnės. Labai mažai džiova ser- 

gančiu yra kulnuose ir aplamai 
augštai stovinčiose vietose. 

Džiova prikimba visokiais bu- 
dais. Jinai jsiskverbia Į kūną per by 
vietą, per kuria gaii inciti. Daž- 
niausia ji prikimba prie plaučiu, 
kuriai* kvėpuodamas, žmogus drau- 
ge su oru įkvėpia ir džiovos bak- 
terijas. Žmogus džiovą gali gauti 
dar prieš gimimą, nuo savo tėvu, 
jei šie yra džiovininkais. Apart 
plaučiu, džiova randasi ir kitose 

jkuno dalyse, kaip tai: kauluose, 
sunariucSe ir lympatikuose. Iš 500 
žmonių, sergančiu džiova, apie šim- 
tas gauną ligą nuo tėvų, apie 100 
ligonių esti gavę džiovą nuo bro- 
lio ar sesers. Likę 300 ligonių yra 
gavę džiovą kur nors negyvenda- 
mi. Iš šių skaitlinių matome, kad 
2 penktos daljs džiovininkų gauna 
džiovą savo šeimynose. Darbinin- 
kai, dirbdami prie kailių (skurų) 
išdirbinio, dažnai džiovą gauna nuo 

savo rankų, čiupineję kailius gyvu- 
lių, sirgusių džiova. 

Džiova serganti žmonės nebuttj 
labai pavojingi, jeigu jie saugotų- 
si, kad kiti nuo jų džiovos negau- 
tu. Žmogus, sergantis džiova, 
spjaudydamas per dieną viename 
kambaryje, prispjaudytu apie 20,- 
000,0(/0 tuberkuliozio bakterijų, ir 
jeigu tas jo spjaudulvs išdžiūtų, tai 
tie visi miijonai bakterijų skrajotų 
to kambario ore. Kiek tų bakteri- 
jų galėtų įkvėpti Į savo plaučius ir 

kiek jų su seilėms prarytų žmo- 

nės, būdami, tame pačiame kam- 

baryje? Ir ar ilgai imtų gauti 
džiovą žmonėms, būnantiems vie- 
name kambaryje su ligoniu ir kvė- 

puojantiems vienu oru su džiovi- 
ninku. spjaudančiu visur? Aišku, 

[kad neilgai galėtų buti žmogus ne- 

gavęs džiovos. Nesenai nuspjau- 
name spjaudulyje bakterija gyvena 
ir dauginasi. Kuomet spjaudulys 
išdžiūsta ir, išsiskirstę?, skrajoja 
su oro dulkėmis, tai bakterijos yra 

apmirusios arba pavirtusios j spo- 
ras. Kuomet gi tekios apmirusios 
bakterijos gauna drėgnumo ir nor- 

mališką šilumą, įsiskverdbamos, 
sakysime, žmogaus kunan, tai jos 
pradeda vėl gyvuoti ir daugintis. 
Tas parodo, kad žmogus, būdamas 
kambaryje, džiovininko prispjaudy- 
tame, negali išlikti negavęs džiovos. 
Kiekvienas turintis plaučių džiovą' 
atsikosi ir spjauna storais skrep- 
liais. Lengva suprasti, kad kiek- 
vienas žmogus privalėtų turėti tiek 

proto, kad nespjaudžius taip, kad 

spjaudulys galėtų išdžiūti ir pakilti 
į orą, nes spjaunantis gali turėti 

džiovą ir savo neapgalvotu spjau- 
dymu kitus gali užkrėsti ta liga. 
Dikčiai kosiantiems ir atsispjau- 
nantiems reikėtų spjauti spitunan, 
kuriame turėtu buti vandens, su- 

maišyto su trupučiu karbolinės rūg- 
šties ar kalkių, nes tokia sumaišai 

panaikina džiovos bakterijas. Ne| 
tik nuo spjaudymo, bet ir nuo ki- 
tokių žmogaus išmatų džiovos bak- 

terijų milionai gali skrajoti ore, ir 

žmogus, kvėpuodamas tokį orą. 

įkvepia tas bakterijas į plaučius 
ar nurija su seilėmis pilvan. Bak- 

terijos su dulkėmis nusėda ant že- 

mės, ant sienų ir ant kitokių pa- 
darų. 

Žmogus, pačiupinėjęs tokį pada- 
rą pirštais, paskui gali įvalgyti ar 

Įtrinti kur kitur džiovos bakteriją. 
Žmogus džiovą gali gauti ne tik į 
plaučius, bet ir ant odos, kur pa- 
sidaro džiovos žaizdos; džiova įsė- 
da taipgi kauluose, viduriuose ir 
kitose kimo dalyse. 

Džiova labjausia limpa nuo ma- 

žumos iki 35 metų amžiaus. Po 
35 metų amžiaus žmogaus kūnas 

yra stipresnis ir geriaus atsispiria 
prieš džiovos ligą. 

Saulės švie>a yra didžiausia džio- t 

vos naikintoja. Tuberkuliozio bak- 
terijos lr.bjatwia bijo saulės .švie- 
sos ir tyro oro. Buvo padarytas 

mėginimas: du zuikiai buvu 
pagauti, ir abienis džiovos bakte- 
rijos įčiepinta; zuikiai tokiu bud u 

buvo užkrėsti džiova. \ iena> zui- 
kiu buve p; liktas uždantas, o ki- 
tas paleistas bėgioti lauke po tyrų 
orą. 

Pas uždarytąjį zuikį džiova išsi- 
vystė pilno' savo formoj, kuomet 
pas zuikuti, bėgiojusi lauke jv, ty- 
ru orą, džiovos ženklai buvo visti 
maži, ir vėlinis- tie pat!- visai pia- 
nyko. 

Džiova daugiausia plėtojasi už- 
dantuuse tanikiuose, mažai sau- 
lės apšviestu'.-e ir drėgnuose kam- 
bariuose, kuoniet šviesiuose, sau- 
suose ir išvėdintuose kambariuose 
džkros bakterija negali užsilaikyti. 
Jeigu bakterija nepastnnpa, ta: ji 
bent apmiršta ir daugiaus nesi- 
platina. 

Kuomet žmogus yra sveikas ir 
jaučiasi stiprtis, tai prie jo džio- 
vos bakterija nelabai limpa. Tu- 
berkuliozio ligos tokia ypata ne- 

gauna, jei ir turėtu artimų susinė- 

simų su džiova sergančiais žmonė- 
mis. Kad džiovos bakterija ir pri- 
lipti) prie rankų ar kitur kur ant 
sveiko žmogaus odos, vistiek jinai 
negali j kuną ir j kraują ineiti, nes 
odos celės neperleis Į organizmą 
šiam kenksmingam kunui. Bet jeigu 
ir pas sveiką žmogų pasitaikytų 
kur nors odos pertrukimas, arba 
jei žmogus nesveikas, džiovos bak- 
terija gali ineiti j kraują ir padaryti 
išviršaus žaizdą. Tas pats atsi- 
tinka, kuomet džiovos bakterija 
Įkvepi j plaučius, j gerklę ar nuriji 
pilvan. Ten taip pat yra celės, 
kurios gina organizmą nuo kenk-j smingų kraujui kunų. 

Ištirta, kad burnos seilėse yra 
randama visokių bakterijų, kurios 
gali padaryti daug skirtingu ligų. 
vienok tas nereiškia, kad žmogus 
jau serga. Iš to matyt, kad žmo- 
gus limpančias ligas greičiau gau- 
na, kuomet koki nors nesveikumu 
turi pirma tai Įgavęs. 

Kad žmogus, ir džiovą turintis, 
užsilaikytų bygieniškai, sveikai ir 
švariai, išeitų užtektinai į šviežią 
orą ir saulės šviesą, gautų iki va- 

liai pasisavinti, pavaikščioti ir gerai 
pavalgyti, tai toks žmogus gali pa- 
likti daug sveikesnis, ir galop džio- 
vos simptomai gali visai i ranykti. 

Kalbant apie džiovininkus, gali- 
ma nurodyti Į vieną įdomų, nors 
ir liūdną apsireiškimą. Žmonės, 
serganti džiova, paprastai ateina pas 
gydytoją pervėlai, kad išgydžius 
juos nuo tos ligos. Baskui, emant 

ligai tolyn, ligonis labiau bijo dak- 
taro ir bijo gerti gyduolių. Tokio 
ligonio kūnas buna jautrus ir vil- 
tis prie gyvenimo pasididinusi. To- 
dėl jam išrodo, jog jis galis gy- 
venti ir ši liga jam nieko blogo 
nepadarysianti. Tokiu bud u liga 
plėtojasi savo keliu, o ligonis per 
savo neatbojimą praleidžia daug 
brangaus laiko., ku«*i galima pra- 
džioje sunaudoti, rasi, lengvam 
džiovos sulaikymui. 

Džiova plėtojasi lėtai, netaip kaip 
kitos ligos, kurios žmogų susyk į 
lovą paguldo. Džiovą gavęs, gali 
vaikščioti kelias savaites, o kar- 
tais net ir keli? mėnesius, vis men- 

kai jausdamas, kad turi džiovą. 
Vieninteliais paviršutiniais ženklais 
gali būti silpnas kosėjimas ar men- 

ko skaudėjimo jausmas. Tas ro- 

do, kad baisioji liga atsilankė. 
Kuomet gi žmogus nebegali jau 
vaikščioti, jo džiova yra sunkiai iš- 
gydoma, arba ir visai, ra^i, neiš- 
gydoma. Tuomet plaučiai gali būti 
jau sugadinti, pilvo plėvės beveik 
praėstos ar kiti organai sugadinti, 
o jų nauju juk neįdėsi. 

Kol tuberkufcozio bakterijos nė- 
ra dar sugadinusios žmogaus vidu- 

rinių organų, kol žmogaus kraujas 
dar perpildytas milionais džiovos 
bakterijų—džiova, prisilaikant liy- 
gienos taisyklių ir kai-kada truputį 
gyduolių pridedant, esti išgydoma. 

INDIJONAI IR 
AMERIKONAI. 

Indijonai, pirmutiniai Ameri- 
kos gyventojai dauginasi loty- 
įiškoj Amerikoj, nenyksta jie 
aip smarkiai nei Kanadoj nyk- 

sta, turbut ne iš gero, vien Su- 
vienytose Valstijose. Ameriko- 
nai mėgsta kalbėti, jog ju angšta 
kultura naikina žemesnes kultu- 
:ns indijonus, bet ištikro ;ie kul- 
tura, bet visai kitokios ir tai ne 

labai kulturiskos prciastjs naiki- 
na tjndijonus, c su luom kultura 
intko bendro neturi; ir pats nai- 

kinimas tai 11c kultūros darbas. 
Iv.da Suvienytos Valstijos iš 

angliškos kolionijos pastojo ne- 

prigulminga republika, baitspal- 
vių valdoma, indijonų čia gyve- 
no nedaug mažiau negu balispa!- 
v in; buvo j n vis gi suviršum nii- 
lionas; dabar liko jų vos ket\irta 
to skaitliaus dalis; kiti tapo l>e 
mielaširdystės, be pasigailėjimo 

nr-ilrinti. 
Dr A. .,;'istman (Oliiycsa), in- 

dijonas, laikraštyj X. A. Rcvic\v 
pi talpino straipsni apie In gio- 
niškus santikius, kurie išdalies 
perstato priežastis nykimo indi- 
.oiu; Suvienytose Valstijose; 
prie/astįs gi tos yra vi.-ai ne- 

aukšta amerikonu kultttra: grei- 
čiau kulturos stoka. 

Dr. Eastman sako, jog tarp in- 
dijonų miršta 30 iš 1,000 žmonių, 
70.000 turi trachomą (aktų užde- 
gimas), o nuo džiovos indijonų 
miršta tri> syk daugiau negu 
baltspa'vių. l'aip yra ant indi- 
jonarns paskirtų rezervacijų. 

Indijonai, kaipo nomadai me 
dėjei, mažai apdirbanti žemę, 
nuosavios žemės neturėjo. Ame- 
rikon valdžia, ju kontroliavimui, 
išdalino kiekvienai šeimynai po 
tūlą skatlių akrų žemės. Ame- 
rkos valdžia atėmė nuo indijonų 
•nilionus akrų žemės, o davė šei- 
mynai po 200 akrų ir ant tos že- 
mės uždarė. Jau ant rytojaus 
čia keliavo spekuliantai ir Wiiojo 
tą ze:nę nuo indijonų, mokėdami, 
k:ek norėjo. Netekus žemes in- 
aijonas, turėjo prasimaitinimui 
jieškoti kitur sau uždarbio: prie 
geležinkeliu tiesimo, kelių dirbi- 
mo, kasyklose arba prie medžių 
kirtimo. 

Rezervacijoje milijonai mažuo- 
se ruimuose turėjo gyventi susi- 
kimšę po keli?, net po kelioliką 
žmonių. Maisto, koki gaudavo ii 
agentūrų krautuvių, neužteko, to- 
clC-I dažnai turėjo badauti. Juk 
veik kasmetas laikraščiu" -c tel- 
pa straipsniai apie badą tarp in- 
dijonų, jiems paskirtose rezer- 

vacijose. Šėtrą, žvejonę, medžio- 
nę i.* mažo žemė:- sklypo rpdir 
bimą rezervacijose jiems apkei- 
tė priplėkę miltai ir vi .i< — vo- 

cingos dulkės ir ^nesveiki pro- 
duktai. 

Šeimynose mirė po penkis ir 
j o daugiau vaiku nuo vary >. ba- 
do ir ligų. 

Xaikinima- indi jonų reikalin- 
gas buvo baltspalviams -peku- 
liantams, nes jiems prigulėjo 
daug žemės su minerališkais tur- 

tais, didelės pievos. Todėl juos 
reikėjo apdovanoti 'žemės luote- 
liais, kuriuo.1 už menkus pinigus 
parduoti galėjo ir sukimšti i ma- 

žus, suskretusias namelius re- 

zervacijose. Davė jiems ir mo- 

kyklas, kuriose nuo ligų mirė dau- 
gybė vaikų. 

Išpradžių daktarų pagelba bu- 
vo blogesnė už jų burtininko pa- 
gelbą. Daktarai arba visai ser- 

gančio netyrinėjo, arba tyrinėjo 
per plyšį sienoj. Dabar jau yra 
geriau, todėl gimimų skaitlius 
jau ir rezervacijose uždengia mir- 
čių skaitlių; dabar rezervacijose 
yra jau 200 daktarų, bet gerai, 
normališkai, kultūriškai d ir vis 
nėra. 

IŠ KARALIAUČIAUS, 
PRŪSŲ LIETUVOJ. 

Įsiveržus Prūsų Lietuvon ru- 

sų kariumcnei ir daugelis \ ieti- 
r i u gyventojų užsimanė iš to 

pasinaudoti ir prisiplok sau ,-ve- 

timos gėrybės. Kada ;J rusai 

tapo iš Prūsų Lietuvos išvyti, 
valdžia pakvietė jai atne-ii sve- 

timus daiktus, arba juos naktyj 
sukrauti prie bažnyčių, bet kad 
tas nebuvo padaryta, tai prisiėjo 
nužiūrėtų asmenų namuose kra- 
tas daryti, ir pas ką rado ką nors 

svetimo, žinoma, tokius daiktus, 
tokių Rusijon išgabenti nesuspė- 
jo, tuos suėmė ir kariškam teis- 
mui atidavė. Tokiu btulti Allen- 

berge teisman patraukta 40 iokių 
plėšikų. Įsruty] 13 žmonių už 

plėšimus nuteista nuo 18 metu iki 

4 mėnesių kalėjiman. Tii.:.C> i eis- 

mas 3 asmenis už tai <i mėne- 

siams pasiuntė kalėjiman. \ i c 11 a 

tart .iitė, kuri laike rusu įsiverži- 
mi) jpvogė savo darbdavius, ga- 

o z)Ą meto kalėjimo. Pasinau- 

dojimas iš kraštu nelaimi plė- 
šimams yra bjaurus darbus, bet 
už lai ir teismai tokius gana 
iikaudžiai baudžia, žinoma, dauj; 
pl'šikii ir išplėštu daiktu nesu- 

rado, nes iuos j vežimus sukrauta 
ir Rusijon išgabenta. 



Pkan'vs B\jok.\s.| 

BA1SU0L1S. į 'l'ag-l Iv ('irikovo Volšcbnik.> 

(Tąsa.) 

Jonukas klau-ė-i motino- i>ji^ik:ill»0jiino -u ve- 

žėju ir niekaip negalėjo suprasti, kas per žmonės 
yra tie, kurie aprengia ir apgauna, o nuo policijantti 
l>ei kazoku bėgioja... Motina, štai tik-ką dabar pir- 
ko Jonukui rudenini j >n i i t« ną, kuri-, popierin suvy- 
niota-', dabar gulėjo pas Jonuką ant kelii,* kuri- 
jam labai patiko, ir Jonukas taip labai džiaugėsi, 
kad jis jau nupirktas ir nieką- iš jo palitono jau 
neatims. 

— () mano naująjį palitoną, mamyte, taip gi 
jie padarė? 

\ iską, pon tUMiik. p.i'\in> jit\ Ant tavęs ma- 

žiausio -iuleli<» nera-tum, kuris butu ne ju, darbi 

ninku, padarytas, atsakr vežėjas, o motina truk- 

telėjo Jonuką už rankovės ir piktai sušuko: 
— Nutilk! Ar gi jau su juomi kalbėtis!?... 
O vežėjas vi- dar filio*.'favo toje pačioje temoje, 

kol Jonuko motina neužkirto: 
— Tau paėiatn, balandėli, ne pro šalį butu poli- 

cijoj atsidurti!... 
Tuomet vežėjas druėiai truktelėjo vadelėmis, 

užkeikė ant savo arklio ir jau mek<> daugiau nekal- 
bėjo. 

Taip ir parvažiavo Jonukas namo su neišrištu 
klausimu kasi ink tu /:no»\u, kuriuos darbininkais 
vadina... 

Se-ytc! Męs matėniė darbininkus,—slaptai 
pasakojo Jonukas savo sesutei.—Dievaži! Ištiesi], 
matėm! 

— Kaip jie išrodo? 
— Jie... toki... Jie Į kaimiečius panašus... 
Kasdien ir namie ir kieme, kur Jonukas bovi- 

jasi po pusračiu ir pifctu, vis dažniau ir dažniau 
kal'l>ama apie tuos žnumes, kurie mieste sustabdo 
fabrikus, dirbtuves ir nenori dirbti, vienok iš tu 

kalbu nei jokiu budu cgalima suprasti,'kvaili ar pro- 
tinai tie žmones. -Namie, kuomet apie juos kal- 

ba, sako buk jie esą kvaili, kieme gi sakoma, buk 
tai protingi žmonės. 

Kartą Jonukas krei]>ėsi prie jaunesniojo kiemo 

sargo su klausimu: 
\r gi, ištiesti. jie gali sustabdyti fabriką? 

— Labai lengvai, Jonuti. 
— l»et kaip jie tai gal padaryti? 
— Išleis iš fabriko garą, ir po viskam, arba ir 

taip—gal apleisti ir jau pats fabrikas nedirbs. 
Stai koki jie!... Tai, kaip tau rodos, tai ir 

šitas mano naujas palitonas be j u nebūtų matęs šio 

svieto?... 
-— žinoma. 
—• Ir žtpotias? 
— Ir žiponas ir kelinės ir marškiniai... Vaik- 

ščiotum, kaip motina pagimdė. 
— Xuogas!? Koks juokingas!... Mano ma- 

mytė man iš užrubežio išrašytu. 
Xa, o tu manai, kad užrubežyj tai patjs pa- 

sidaro. Sustojus ten darbininkam* dirbti arba trau- 

kiniams bėgioti, kaip gi tuomet butu galima išra- 

šyti? 
— Traukiniai nesustos! 
— Nežinia, vienok kalbama, kad neužilgo visi 

geležinkeliu darbininkai sustreikuos. 
— Tai kaip mano tėvelis parvažiuos? 
— Jau gal pri-ieis ant lazdutės parjoti. 
— Hm... Niekus tauški ir daugiau nieko. Aš 

pasakysiu mamytei, tai tau parodys taip negražiai 
apie mano tėvelj kalbėti... 

Jonukas nutilo ir nuleido akis žemyn. Paskui 
gi paglostė savo naujojo palitono rankoves ir paklausė: 

Sakysi, kad šitą mano pal itoną pasiuvo ir 
darbininkai? 

— Žinoma, kad jie!... Jonuti, motina tik tave 

pagimdo, o visa kas ant tavęs randasi—vis tai 
dailininku darbas... 

Praslinkus dviems dienoms, nustojo bėgiojęs ir 
skambinės gatvėje tramvajus, sustojo ėję laikraš- 
čiai, užsidarė viešos įstaigos ir užtemo pirmiaus 
švietusios gatvėse liampos. Dar porai dienų pras- 
linkus, su. tojo vietinio geležinkelio traukiniai ir 
stotyje buvo kalbama, kad neužilgo prasidės gene- 
rališkas geležinkeliu streikas. 

Būtinai turėjo parvažiuoti namo Jonuko tėvelis, 
vienok neparvažiavo. Motina nerimavo ir ant visų 
pyko. Namie visi keikė ir niekino visokiais bu- 
dais darbininkus, o Jonuko jau visai neleido kie- 
man. Ji^ čiclas valandas sėdėjo prie lango ir degte 
degė žingeidumu: kas dabar dedasi gatvėje? 

— O ar greit, mamyte, tėvelis parvažiuos?... 
— Jis parvažiuoti negali... 
Ir tuojaus motina ėmė keikti streiką, darbi- 

ninkus ir tėvą. 
— Nejaugi, mamyte, jie gali?... 
— ką gali?... 
— I."žginti bėgioti traukiniams? 
-— Pasirodo, kad gali... A, paliauk apie tai!... 

M«.tinos akyse pasirodė ašaros, o veidas taip 
baisiai ir piktai su iraukė, kad Jonukas nutilo ir 
atsisuki > 1 anga n vėl su baime žingeidavo, kas 

dedasi dabar gatvėje? 
— jeigu aš pajiegčiau ir valią turėčiau, /tai 

aš jiems!... Vi^us nubausėiau!... Visus nuteis- 
čiau!... 

Diena iš dienos mieste darėsi baisiau ir bai- 
siau. Iš vakaro dar gatvės tuštėjo, krautuvės u/.si- 
darinėjo: ant j;t durių ir langų buvo dedamos sto- 

ros—geležinės štangos; greitai darėsi tamsu ir 
priegtam baugu. Naktimis prie kurinanoiųsi gat- 
vėse ugnelių stoVčjo sargyboj kazokai ir polici- 
jantai. 

Kartais, vidurnaktyj, Jonukas, iššokęs iš pata- 
lo, basas, pribėgdavo prie lango ir žiūrėdavo gat- 
vėn.—Kaip dabar tenais... 

T.iepsnojasi ugnis. tamsios didelės žmonių ti-l 
<<nn s. ii laukiniu žmonių. šokinėja raudoname ug- 
n'cs atspindyje... Ka/.-kas jose baisaus, ypatingo, 
nesuprantama... jos, it kokios šmėklos, juda— 
bruzda, šaldo kojas naktyje, gatvėje... Papučia 
šaltas vėjelis ir pe'bėgęs per visų jo kunelj, supur- 
to ji... Rods, kad ka/.-koki /.mugėdos pagavo vai- 
kiuką, iškepė ant ugnies ir suvalgė... Ak, tas tėve- 
lis! Kur jis dabar?... I'asidaro šalta ir baisu... 
Jonukas bėga savo patalinėn, kur taip šilta ir mink- 
šta. 

Pabudusi motina klausia: 
Tu nemiegi?... Kur vaikščiojai?... 
Mamyte, ugnelė vis dar kurinasi! Vis dar 

tie žmonės t ic> mušu langais stovi. 
ržinigk!... Tai niekis... Nesibijok! Kad 

lik tėveli* butu namie!... 
— Mamyte!... 
— Ką, mielukai?!... 
— Aš norilt su tavim sykiu gulėti.. Aš, vie- 

nas būdamas, ko tai bijausi... 
— Ko bijaisi, balandėli? 
— Baisuolio!... 
— Kokio baisuolio? 
— \ isokiu, mamyte... 
— Eikš pas mane!... 

Jonuką- linksniai iššoko iš savo lovutės ir at- 

bėgo pas motiną. Atsigulęs p«« užklode, jis spau- 
dėsi prie motinos ir \*is kuždėjo jai po ausim: 

Jie viską. \iską gal padaryti... 
Motina tuojaus u/snitdo, o Jonukas, iškišęs iš- 

-po užk lodės galvą, žiurėjo sienon, ant kurios šolci- 
nėjo rausvi gatvėje kūrinančiosios ugnelės šešėliai 
ir mislino apie baisuolius, piktus ir gerus ir apie 
žmones, kuriuos vadina darbininkais. Kokie jie iš- 
tiesų y v: pikti ar geri?... 

Kartą, kuomet Jonukas sėdo pusryčiautų, prie 
arbatos jau nebuvo šiltų pyragaičių, kurių pirma 
visuomet Imdavo. Vietoj pyragaičių buvo padėta 
juodo---, susenusios ir negardžios duonos. 

—• Duokit pyragaičių!... Kur pyragaičiai?! 
K y jus čia man tokia bjaurybę duodate!—smarkiai 
užprotestavo Jonukas, duoną šalin atstumdamas. 

— Padėkavok, Jonuti, ir taip Aukščiausiam, 
kad <lar ir tokios juodos duonos galima gauti! 

— Tai tau naujiena!... Duokit pyrago, grei- 
čiau!. .. Mamyte, kodėl jie man neduoda pyrago?! 

— Het kur gi gauti, mielukas? Visos duoninės 
uždarytos. 

— Kodėl jas uždarė? 
— Todėl, kad darbininkai sustojo dirbę—strei- 

kuoja ir pyragaičių nėra padaryta. 
— J r vėl darbininkai!... 
Jonukas, pamisimos, užklausė: 
— Tai kaip gi męs galėsime buti be pyragai- 

čių? 
— Jau kaip-nors gal iškęsime... 
— Na, argi gubernatorius negali darbininkus pri- 

versti dirbti?... • 

— Nelabai, Jonuti, jie bijosi... 
— Gubernatoriaus?! 
— Taip, jie nieko nesibijo... 
— Matai, koki jie!... 
— Nieko jau nebepadaryti. Valgyk kol dar 

kiek ko randasi. Neužilgo ir to nebus galima gauti. 
— Bet, visviena, aš negaliu juodos duonos val- 

gyti. 
— Ir tos dar nebus galima gauti... 
— Tai kaip bus?!... 
Jonukas vis daugiau ir daugiau stengėsi sau įsi- 

| vaisdinti, kas tie per įmonės, kurie ir gubernato- 
riaus nesibijo, o nuo kazokų ir policijos bėga. Kaip 
tai yra? Gali sustabdyti fabrikus, tramvajus, trau- 

kinius, laikraščius, pavydi pyragaičiu, net ir juodos 
duonos, ir nieko jiems už tai negalima padaryti... 
fr vėl jis pradėjo galvoti ir sau prisimindinėti bai- 
suolius ir žmogžudžius, apie kokius jam tekdavo 
jau ne vieną kartą jvairiose apysakaitėse skaityti. 
Jie, darbininkai, manė Jonukas, turi raganiškas ke- 

puraites. kuriomis užsidėjus, niekas jų negali ma- 

tyti. Gubernatorius pasakys: "Na, dirbkit!"—o 
jie užsideda kepuraites ir pranyksta... 

V isas tas gatvinis judėjimas—sumišimas per- 
simetėki šituos murinius, dailius namus, kurie ne- 

pripratę, neprisirengę prie to, kurie niekuomet ne- 

manė—nemislino, kad panašiu dalyku reikės kuo- 
met-noi's rupintis-interesuotis. Su kiekviena diena 
ir valanda j šituos namus veržėsi šitas mišinys, ver- 

čiantis viską augštyn kojomis. Judino, nedavė ra- 

mumo toms vietoms, kur jau ant visuomet buvo 
sutaisyta tvarka ir užlaikomi papročiai. Dingo 
linksmumas, dingo juokai ir baikos, dingo gyveni- 
mo linksmybės. Vieton linksmybės, čia viskas 
liūdo—skverbėsi j čia baimė, kuri kasdien augo 
dar didesnėn, nesuprantamon baimėn, tokion, apie 
kokią niekuomet net mislvta nebuvo. O ta baimė 
ir užvaldė labjausia tokiais puikiais, gražiais, kaip 
kad Jonukas gyvena, namais. Čia dar išvakaro bu- 
vo užrakinėjami, nuo gatvės, namų varteliai, tauš- 
kėjo užrakčiai, {leidžiant į šiltos namus gyvenančius 
juose žmones; kiemsargiai su revolveriais saugiai 
stovėjo prie vartų, kalbėjosi su gatvesargiais, ir su 

kiekvienu jų atsitolinimu švilpė drebančiu balsu 
švilpukais. 

Vieną vakarą kambaryje, kuriame gyveno Jonu- 
kas, nustojo žibėjusios elektrikinės lemputės. 

— Mamyte, elektra sugedo... 
— Užžiebk gazinę lempą!... 
— Ji taip-pat sugedo!... Ji ir gi nedega, ma- 

myte !. 
— Nejaugi ir čia streikuojama!?... 
— Niekur, poniutė, nežiba,—jsikišo tarnaite.— 

Sako, kad sustreikavę... 
— Žvakių! Žvakių!... ?>et ar yra pa- mus 

žvakių!... 
— Yra, bet neperdaugiausia... 

.iv f 
*" 

Dar Apie Tuos Klerikalus 
Kalbant. 

Žodis "klerikalas" paskutiniais 
laikais pas mus pradėjo dažnai 
rodyti- laikraščiuose. Labai daug 
apie tai rašyta. Daug bereikalin- 
gai ant j u plusta, bet visgi teko 
|/.itūnyt. kad nekurie laikraščiai mė- 

gino ir išaiškinti, kas per vieni tie 
kleril įlai yra. 

A- nežinau, ar visi gerai tą žodį 
supranta. Paprasti žmonės, kurie 
skaito, sakysim sau, visokios rūšies 
laikraščius, turbul, nevienodos yra 
apie tai nuomonės. 

Jeigu skaitai sočia h;Miškus laik- 

raščius, tai iŠ j u sprendžiant, gali 
tai manyti, kad klerikalai, tai koki 
ten "blaek iiand" (juodrankiaO, 
kurie tik vienu žmonių krauju mai- 
tinasi. Iš to, ką apie juos skaitai, 
galėtum pamislyti, kad klerikalas— 
tai koks keikime žodis. Jeigu taip 
manytum, tai butų labai blogai, nes 

tai neteisybė. 
Paimk dabar "Draugą" ir pasi- 

skaityk apie tą pati! Skaitydamas 
"Draugą," gali suprasti, kad kle- 
rikalais vadiname visus katalikus ir 

tikinčius žmones, kurie eina bažny- 
čion ir nori Dievą garbinti. Taip 
"Draugas" savo skaitytojams aiš- 
kina. sakydamas, kad girdi, "be- 
dieviai" ir tikėjimo priešai pravar- 

džiuoja klerikalais kiekvieną "aiš- 
kesni kataliką." Jeigu taip ma- 

nytum, tai taipgi butų negerai, nes 

tai irgi neteisybė. 
Tai ką gi galu gale galima vadin- 

ti klerikalu, c ko ne? Ar gali pa- 
sakyt. kad kas yra geras katalikas, 
tai jau ir klerikalas? 

Hm! Mokyti žmonės, kurie, kaip 
tai sakoma, "iš adatos gali vežimą 
priskaldyt," galėtų, turbut. ir apie 
tai j^irašyjti dideliu knygų. Bet 

man išrodo aišku ir be ilgų mok- 

sliškų išvadžiojimų. 
Visų katalikų klerikalais negali- 

ma vadinti, ir aš manau, kad jeigu 
kas tai darytų, tai pasirodytų nesu- 

sipratėliu. Juk jeigu vienas arba 10 

arklių yra bėr«, toi negali pa>akyt, 
kad visi arkliai yra bėri. Taip pat 
ir čia: jeigu vienai kitas katalikas 

yra klerikalas, tai dar nereiškia, 
kad visi katalikai y a klerikalai. 

Nebūdamas bieglas moksle, aš 

visgi suprantu, kad "klerikalai, kle- 
rikalizmas" paeina nuo žodžio "kle- 

ras," o tas ženklina "kunigija." 
Kunigijos užduotis yra rūpintis 

dvasiškais žmonių reikalais. Dide- 
lė tai užduotis, nes jų privalumas 
yra ištobulinti žmogaus sąžinę, vesti 
prakilnybėn jo dvasią ir sielą. 
Kunigija yra mokintoja dvasiškuo- 
se reikaluose. Kunigu darbas yra 
vesti žmones prie tos doros, kurios 

pamatus padėjo Kristus ir kuriuos 
išpažįsta ne vien tik katalikai, bet 
ir visos krikščioniškosios tautos. 

Už tą d-.rbą, jeigu jis gerai atlieka- 
mas, reik gerbti kunigus—kaipo ir 

kiekvieną žmogų, kuris daro žmo- 

nijai gerą. Toks darbas nėra kle- 
rikalizmas ir toki kunigai arba jų 
pasėkėjai nėra klerikalai. Tai yra 
geri žmones, katalikai arba ir abel- 
nai krikščionįs. 

Bet ne visi paukščiai turi lakštin- 
galos balsą; net ir angelai,—ir tie 
nevisi buvo šventi, jeigu tiek daug 
pekla sunų dabar tur,. Net ir 

ne visi paties K. istaus mokiniai bu- 
vo teisingais jo apaštalais, nes ki- 

taip nebūtume turėję Judošiaus. 
Taigi, anaiptol ir ne visi kunigai 
rūpinasi apie tas užduotis, kurios 
jų "stonui" priklauso ir apie kurias 
tik-ką minėjau. 

Yra tokiu,—ir jų, turbut, yra 
dikčiai,—kurie, apart vadovavimo 
dvasiškuose reikaluose, uori h u t i- 
n a i vadovauti dar ir svietiš- 
kuose reikaluose. Jie turi norą, 
kad viskas niekur neatsitiktu be jų 
noro; žinios ir patvirtinimo. Jie 
nori buti vadovais svietiškoj žmo- 

nių politikoje ir svietiškame žmonių 
susitvarkyme, ^od^iu sakant, toki 

kunigai nori, kad valdžia butų to- 

kia, kokią "kleras" arba kunigija 
parinks, paskirs arki patvirtins. 

Tokius kunigus, kurie trokšta va- 

dovavimo ne tik dvasiškuose rei- 

|kainose, bet ir svietiškuose reika- 
luose. aš vadinu klerikalais. Visus 
tuos žmones, kurie nori, kad butų 
toji pilna, kunigų arba klerų svie- 
tiškose žmonių reikaluose, aš taipgi 
vadinu klerikalais, 

[š to aišku, kad ne kiekvienas 
katalikas gali vadintis klerikalu. 
Pas mus lietuvius, ypatingai tas aiš- 

'ku. Parapijose kila "revoliucijos" 

dėlei parapijos reikalų tvarkymo. 
Žin<*i)ė> nekuriose vietose yra už- 

ganėdinti kunigais kaipo dvasiškais 
vadovais, bet jų šeimyninkavimas 
parapijoj jiems nelabai patinka. Jie 
nenori todėl užleisti v a 1 d y m o 

svietiškais parapijos dalykais vie- 
nam tik kunigui, jeigu jis pasirodo 
kartais negabus tuose dalykouse. 

J ie sako: 
t — Jegamasti, tu esi geras kuni- 
gas ir geras dvasiškas vadovas, bet 

jau užbc«:yk—apie parapijos gaspa- 
(loriavimą nekaip nusimanai, nes ir 
seminarijoj apie mišias šventas ir 
mišparus ir kitokius dalykus mo- 

kino. bet apie žemiškus menkus da- 
lykus ir kitas "svieto mornastis," 
turbut, neteko ten girdėti. Tai jau. 
jeigu loska, męs apie tai rūpinsi- 
mės, o jeigu pats nori mums pa- 
gelbėt, tai ir "vošem".... Busime 

i. 

Tai yra ir viešame gyvenime. 
Žmonės nelabai nori, kad kunigai 
viską valdytų, kad jie vadovautų 
svietiškais šalies reikalais, kad per 
jų cenzūrą turėtų pereiti kiekvienas 
Visuomenės reikalas. Svietiški 
žmonės jau netolu akli yra. Jiems 
tautos ir liaudies reikalai rupi ne 

mažiau negu kunigams, ir jie gali 
svietiškais tautos reikalais rūpintis, 
o kunigai—dvasiškais. 

Jeigu kunigai nori suteikti gerą 
patarimą, nori su savo darbu, kaipo 
Lietuvos sunai prisidėti,—-c* liuo?t) 
laiko jie turi daug—tai kodėl ne? 
Darbo visiems atsiras. 

liet jeigu tik kunigija nori pilnai 
vadovauti, arba ukininkiškai sakant 
—apinasrj užmauti ir vesti ne tik 
dvasiškus reikalus, bet ir svietiš- 
kus reikalus, tai jau kas kita. 

Tokius ir vadinama klerikalais, 
o kas jiems tame pritaria, tai, ži- 

noma, kitaip jų pavadinti irgi ne- 

galima. 
Ar męs. lietuviai amerikiečiai, 

turime 'tokiu klerikalų? Mečiau, 
kad "Katalikas" rašo. jog męs jų 
neturime, o "Draugas" sako, kad, 
girdi, bedieviai ir tautininkai kleri- 
kalais tik pravardžioja gerus ka- 
taliku^. Klerikalų gi visai, sako, 
pas mus nėra. 

Jeigu taip, tai neva išeitų, kad 
musų kunigija rūpinasi vadovauti 
tik dvasiškuose reikaluose, o svie- 

tiškuose reikaluose ji visai nenori 
vadovauti, bet tik nori dirbti BEN- 
DRAI IR LYGIAI. 

Gerai hutu, jeigu taip butu. Bet. 

deja, taip nėra. 

"Kataliko" iki šiolei negalima 
pavadinti klerikalu. Jis nemažai 
iki šiolei kovojo su klerikalizmu 
Rymo-Katalikų susivienijime (nors 
toji kova, gal but, ir nebuvo veda- 
ma dėlei principo, bet dėlei kitokiu 
priežasčių). Kaip bus su "Kata- 
liku" toliaus, tai tą galėsime pa- 
matyti. 

Bet su "Draugu"—visai kas ki- 
ta. "Draugas," sulyg mano nuo- 

monės, yra puikiausiu pavyzdžiu 
klerikalizmo, o jo kuuigas-redakto- 
rius yra puikus egzempliorius kle- 
rikalo, kokių męs mažai Amerikoj 
turime. 

Aš nemyliu kalbėti apie ypatiš- 
kumus, bet manau, kad klerikalo 
vardas negali skaitytis pažeminimo 
vardu. Tai yra vardas žmogaus, 
kur.'s priklauso prie tūlos partijos, 
ir mano manymu žodis "klerika- 
las" turi pats savyje tiek garbės, 
kiek žodis "tautininkas" arba "so- 
cialistas"—nei daugiau, nei mažiau. 
Vienam geriau patinka vardas Jur- 
gio, kitam Baltraus, trečiam Rau- 
lo, bet tie vardai patjs savim visi 
yra lygtis. Todėl ir "Draugui" ne- 

verta taip labai nuo to vardo pur- 
tytis. 

Norite prirodymų apie "Draugo" 
klerikališkumą? O, jų labai daug 
yra. Paminėsiu tuntu tarpu bent 

vieną. 
Nesenai amerikiečiai buvo kvie- 

čiami Londono konferencijom Te- 
nai kvietė kunigą Žilinską, tautietį 
Balutį ir laisvamanį Šliupą. 

Svarbiuose tėvynės reikaluose vi- 
si lietuviai privalo skubinti savo 

tėvynei su pagelba.—jeigu tik jie 
nori gelbėti. 

"Draugas" tuojaus su didžiausiu 
griežtumu pasakė, kad Dr. Šliupas 
neturi tiesos savo tėvynės gelbėti, 
negali jos darbuose dalyvauti, nes 

jis—laisvamanis. 
Jeigu Londone butų buvęs koksi 

tikybinis susivažiavimas,—na tai bu- 

111 kas kita. Bet čia buvo atma- 

nyta susive/iuoti visų partijų at 

>tovams, kad pasikalbėti apie svie 
tiškus dalykus, apie politišku* Lie- 
tuvos reikalus, kuriuose turi teisę 
dalyvauti kiekviena- lietuvis, jeigu 
jis tik nori tėvynės labfli pasidar- 
buoti. 

I>et gi "Drauga*" užprotestavo 
smarkiai, i vilkdamas tuojau- Į po- 
litiką tikybinius reikalus. Ji* tuo- 

jaus sumaišė politiką >u tikyba ir 

pasakė, kad net ir grynai potitiš- 
kuose reikaluose "tikyba" turi imti 
viršų ir tuti taip buti, kaip jis, 
"Draugas," nori. O kadangi 
"Draugas" visuomet atstovauja 
mušu kunigiją, tai raiškia, kad ir 

politiškuose reikaluose ir susiva- 
žiavimuose turi buti taip, kaip ku- 
nigija arba "kleras" patvirtins. 

Kuouict anais metais kun. J. 
Žilinską- ir kun. Kaulakis iš Phi- 
ladelphijos sykiu su Šliupu šaukė 
])irmą seimą visų lietuvių, tai tuo- 
met tie' tėvynainiai buvo kitokios 
minties, negu "Draugas" dabar yra. 
Ir dangus dėlto nenugnuvo ant že- 
mės. Atpetič, tuomet parodyta 
dailus pavyzdis, kad kuomet tėvyne 
pavojui, tai tuomet viskas turi eiti 
eilėn, visi tyri buti broliais. Ir bc 

abejonės, turbut vienas kito nekan- 
džios dėlei dievai žino ko. Ar gi 
tai negražus tuomet pavyzdis krik- 
ščioniškos, kiltos meilės? 

Bet "Drangas" visai kitaip mano 

ir visai kitaip elgiasi, juk iš kiek- 
vieno numerio jo laikraščio matyt, 
kaip jis visur, kur reik ir kur ne- 

reik, maišo sykiu tikybą su politika 
ir geidžia, kad tikybr. jotų ant įk>- 
litikos. O kadangi męs pripažįsta- 
me, kad tikybos reikaluose kunigija 
jliogiškai tą reikalavimą apsvarstę, 
yra nettžginčinamai- vadovais, tai, 
turime pripažinti, kunigiją neuž- 

ginčinamais vadovais ir politikos 
bei svietiškųjų dalykų s rytyje. Tuo- 
met ir butų tas klerikalizmas. 
| Ot, prieš tokj maišymą grybu su 

žirniais—tikybas su politika—žmo- 
nės ir protestuoja. Ne p~;eŠ tiky- 
bą, ne prieš katalikybe, kaip "Drau- 
gas'' savo skaitytojams nori įkal- 
bėti, bet prieš tai, kad politikos ne- 

maišytu. kur nereik, su tikybos rei- 
kalais ir kad su tikybos pagelba mū- 

sų "Draugas" ir jo pasekėjai ne- 

mėginti likti pilnutėliais vadovais 
Įmtisų viešojo, svietiško, politiško 
gyveninio. 

Suvienytose Valstijom nemaišo- 
ma politikos reikalų su tikybos rei- 
kalai-. o vienok ir pats "Draugas'" 
turės pripažinti, kad ir jis pats 
ir visi katalikai bei kitos tikybos 
turi dauginus laisvės, dangaus net 

tikros paguodonės negu kitose ša- 

lyse galima butu turėti. 
Man rodosi, kad ne visus lietu- p 

vius kunigus galima pavadinti kle- 
rikalais. Man teko girdėti ypatiš- 
kai, ir iš laikraščių mačiau, kaip 
daugelį kunigų, kurie pildo savo 

priderystes, o neužsiima politika, 
žmonės nuoširdžiai myli ir gerbia. 

"Draugas" mano kariauti už ti- 
kybą politika—kardu. Aš manau, 
kad tai klaidingas būdas ir beveik 
abejoju, kad jis butų krikščioniš- 
kas būdas savo principe. 

'"Draugas"—kaipo k*e r Itališkos 
sriovės atstovas turi žinoti apie tas 

suirutes, kurios eina mūsų parapi- 
jose dėlei valdymo svietiškais pa- 
rapijų reikalais. \c bedieviai, bet 
geri katalikai atkakliai nekuriuose 
vietose priešinasi, kad kunigai tuose 
reikaluose turėtų pilną kontrolę. 

Tai tik sėklos kovos prieš lcleri- 
Ikalizmą dabartiniame nuisų gyveni- 
Įme. Sėklos, kurias sėja dažnai ge- 

Įriausi parapijonai, o ne tautinin- 
I kai. 

Kuomet gi dalykai prieis ne prie 
kokios *en parapijinė? kasos, bet 
prie visos tautos svietiško gyve- 
nimo tvarkymo, tuo.net pažiūrėsi- 
me, kokia kova iškils, jeigu "Drau- 
go" klerikališkos politikos sėjamos 
sėklos išbujos. Nes aišku, kad jei-1 
gu žmonės nelabai nori pavesti pil- 
nos kontrolės parapijiniuose reika- 
luose, tai visos tautos reikaluose 
jie juo labjaits to nelei-;. 

Męs visi lietuviai lygiomis tei- 

sėmis, kaipo vienos tėvynės vaikai, 
vienas kitą guododami, norime jos 
labui darbuotis, bet męs negalime 
prileisti, kad ko«ki nors demagogai 
mus ant vii vės vestų. &iekv ienas 
patrijotas turi but ir bus tam prie- 
šingas. Tautininkas. 

Lietuvos Gelbėjimo skyrius: 
Lakštas VI: 

M. Kraseckas, New Hraintree, 
Mass., (per Mikolainj už kny- 
gas 1.00 

PittsburKh, Pa., L. M. Dr. "Bi- 
rutės" Choras uuo koncerto 5.0Q 

l?. Lapeika, J. Mačiulis, K. f'a- 
ras, A. Veėkis—po 25c. Viso 6.(Kj 

Vew Havru, Coun.. vietinis L. 
G. ir A. K. kou.jUMas per S. 
Cverk# 40.0# 

Cliicago, 111., SLA. 74 kp. per 
J. M. Medeli 25.00 

Chicago, III.. SLA, 36 kp. per 
F. P. Bradchul) 25.00 

C'leveland. O., TMI). 20 kp., per 
A. R. Strimaiti 12.00 

So. Omaha. Nebr., lenko Gušak 
krikštynose, per Al. žalpį: A. 
žalpis, Ai. žalpis, J. žiemis, 
S. žagar, J. Leisteris—po 50c 
Kar. Gušak, S. Lester, Kaz. 
Gušak, B. Biliūnas, J. Biliū- 
niene, O. Žalpienė po U5c 
Viso (išėmus $2 Autonomijos 
Fondui) 2.00 

Watervury, C'onu. (per Vieny- 
bę Liet."): I.. J. Vitkauskas, 
M. Vitkauskienė. L. Vitkaus- 
kiutė—po $1. Viso 3.00 

Chirago, III. (per Draugelį ženki, 
par. Pkš.): Dr. A. J. Zimon- 
tas, Jonas Pajauskas, Adv. 
F. P. Bradchulis, K. Kasputis, 
—po Knygelę ženki, po $5. 
S. P. Tamulevičius, K. Drau- 
gelis, A. Rimka—žeukl. po $1. 
F. Juozapaitis ženki. $1.50. (i. 
Leveckis už 50c. SLA. 74 kp. 
baliuje ženki. kn. $5. Pranas 
Aršauskas ženki. $5. Buru- 
side, 111., per P. Mulevičių 
prakalbose kn. ženki. $5. Viso 
išparduota 8 knygelės ženki. 
SLA. 74 kp. baliuje surinkta 
smulkių—$3.25. Viso 4::.25 
Lawrence, Mass., SLA. 41 kp., 
Per J. Sekevičių ..../ 5.00 
Viso per savaitę 162.25 
Buvo Lakšte V 2.332.09 

Viso yra # 
$2.494.34 

Lietuvos Autonomijos skyrius: 
Lakštas IX: 

J. Virbickas, Pittsburgh. Pa ... 1.00 
So. Omaha, Neebr., loiiko Gu>ak 

krikštynose, per Al. žalpį .. 2.00 
Viso per savaitę «.00 
Buvo Lakšte VIII 247.30 

Viso yra $250.30 

Abiejose Fondo dalyse yra 
jplauk? $2,744.64 

J. O. Sirvydas, 
L. G. ir A. Fondo Fin. Sekr. 

KIBIRKŠTIS. 
O, kad tave dagiai! Ana dieną 

užėjau toki apgarsinimą: 
"Farduodamas labai gera.- 

tron.bonas [didelė triuba] piąia 
kaina. Ateikite i "Naujienų" ofi- 

są pamatyt." 
Tai dabar ir supratau, kodėl 

"Naujienos" visados taip. labai 
triubija... 

* * 

"Keleivi.-." prikaišiodamas, sa- 

ko: "Autonomijos Fondas" išlei- 
co jau $86.41. bet "autonomijos" 
visai da nematyt." 

Pigus kupcius ta- "Keleivis," 
jeigu nori Lietuvos autonomiją 
gauti už S86.41. 

Ot, kada jo asistentas Rago 
C.us anuomet paėmė i> Staškuno 
posmertinės apie So doliarių už 
tos posmertinės "išgavimą"—lai 
visa< kitas dalykas. 

* * 

"Keleivio" korespondentes iš 
l'rovidence, R. I. nusiskundžia, 
kad lenai Lietuvių Piliečiu Kliu- 
"»e žmonės, rengdami vakarą, už- 
į rotestavo preš Džiatio Bambos 
spvčiit, kuri siūlyta vakaro "pa- 
gražinimui." 

Ne tik Providence'o piliečiu 
pareiga yra šluoti Džianus Bam- 
bas mėslynan. Ten tinkama vie- 
a visiems panašiem.-: monkibiz- 

•įiams. 
* + 

Yq daugels "veikėjų" mozoja, 
0 jis sau nei nepaisydamas ver- 

čia Lietuvos pagelbai aukas tūk- 
stančiais. 

* * 

Tiesų Patarimas. Vie- 
nam laikraštyj, kur dažnai " :e- 

sų patarėjas" po nuduotai?- sla- 
; ivatdžiais šmeižia savo priešus, 
radau maž-daug tok j puikų pa- 
1 iškinimą tūlam tikram vargšui: 

"Jus buvot t e n a n t a t w i 11, 
paskui jus likot tenant a t 

s u i f e r a n c e, o paskui jus bu- 
vot t r c s p a s s c r. 

Džianas Bamba galėtu i tai at- 

sakyti: N'oser, aš kaip buvau 
durnas, taip ir likau Urmas* ex- 

pleneiSinas nieko nemačino... 

"Kovu" rašo: "Kartai- kapi- 
talistai kalba taip-pat, kaip u .so- 

cialistai, jeigu kapitalistams yra 
nauda iš tokio kalbėjimo 

Išvada: socialistai kalba taip, 
o ne kitaip todėl, kad jiem s 

(t. y. socialistams) yra nauda iŠ 
!o. 

* * 

G a 1 kas iš a i s k i n s, ką tai 
•liškia toks moksliškos (iliozofi- 

jos perlas, kurj radau "Kovos" 
• unieryj: 

"Karoli- Marxas <laro>i lygiu 
.n Charle-u Darvvinu ir Herbertu 
I-'penceriti, kaipo vienas is trijų 
mokslinės revoliucijos ntbe/ių." 

Galvojau, dumojau, ir 'š pra- 



mų, ir nuo galo selibizavau ir 
nors tu plyšk!... Nesuprantu. 
Gal ka- paaiškintų?,., 

N u o Redakcijos. Paaiškini- 
Jn.i galima rasti tam pačiam numery] 
ant kilo puslapio, kur pasakyta šitaip: 

"žodžiai >ra dažnai kaip gyduolės: 
kartai? pagelbsti, bet dažniau užmu- 
ša." Nevidonas vertikas Ir ten už- 
mušė sens J}. 

* * 

Kapitalistiški laikai, kad aš 
taip gy va*!... Draugas Keir Har- 
< tc "Kovoj" pasakoja, kad Angli- 
ji pradėjo kariauti su Vokietija 
n<- už Belgijos lais\v, bet už biz- 
r į, kurį jai Vokietija nori išplėš- 
ti. 

Mi>ter Hardu mus nepamoky- 
M( ir pati- matom tokius daly- 
ku- cia po -avo nosim: Ana 
"Lai-vi:" ap.-edo "Vienybę Lie- 
tuvninku," "Keleivi.-" "Ateitį/' o 

"\aujieuos "Kataliką" ir "Lie- 
tuvą..:." 

Ar manai, kad dėl kokiu idea- 
lu? Kaipgi, dėl idealu... 

l»i/iii-, brač, tas prakeikta- ka- 
pita a- \ i -ą pasaulį verčia. 

Ana "Naujienose" dabojau, 
kaip be mielaširdy-tė-' ėdė ban- 
karius » kaip tik I "anau':viėiu.- 
apgar-inimn "pašmcravo į "Nau- 
jienas" tai apte batikierius -nei 
vampt!... Dėl idėjos, brolau, ty- 
lėjo. 

Kaip apgarsinimas pasibaigė... 
ir v .! ant baukierių šunis paleido. 

()i, tas prakeiktas doliaris! Jis 
iš cnatti" ir merginas išveda, jis 
ir hiimbugi>kam daktarui <imi- 
tas laikraščio atidaro, 'r net iš 
i'ieališkf) žmogaus "holdopmaną" 
pa< ->ro. Tas Hardii turbui miš- 
ke ,.ug<>. kad tokiu dalykų ne- 

žinojo. 

(Jeifca mušu gerbiamas Jurgis Spur- 
Kis tokias kibirkštis rasinės, tai tu- 
rėsim naujsj. "sainą" viršui užsteliuoti, 
ir vieton "Kibirkštjs," padėti—;"Kuo* 
lai." Red.). 

* * 

"Laisvei" labai nepatinka, kad 
garsus pamoksliuinkas-kalbėtojas 
Billy- Sunday savo prakalbose la- 
bai švaistosi ir keikia. 

Tegul "Laisvė" nesibijo: Billy 
lietuviškai nemoka, tai nei Pru- 
seikai. nei Bagociui čanipijonų 
diržo tame remesle nenuims. 

Jurgis Spurgis. 
* * 

Apsukru biznierių būti—tai ne 

baikos! žiopla- biznierius džiau- 
giasi idėjvs savo biznio apgarsi- 
nimą laikraščio užpakalyj, ir dar 
užmokėt už tai turi, o apsukrus 
biznierius gauna apgrfrsimmiį an' 

"irot t-paidž" ir dar uždyką ("Tė- 
vym s" į/.enginiai straipsniai, kur 

»,rad'jw garsi utis "Liet. Žinių" 
ir "Liet. Ūkininko" atstovybė). 

* * 

"Katalikas" sako "Ateičiai": 
"Mūsų visuomenėje jokių klc- 

nka u nesiranda ir jų negali but." 
E'o ne tai bus /eeerio klaida. 

Gal norėta pasakyt: "ir jų ne- 

privrlo but." 
Umba-Tumba-Bum. 

VIETINES ŪMI 
Lietuvos Gelbėjimo ir Autono- 

mijos Fondas Chicagoje Įkurta. 
Didžiulio SLA. nepasiganėdina 
užrašinėjimais nutarimu bei koti- 
stitucijiniais prižadais labdarin- 
game* pareigose, bet eina į tikro 
darbo dirvą. 

Štai Antrojo Apskričio valdy- 
ba t:k paskleidė gandą j darbščius 
li/ddius-kuopas, ir tuoj prisirin- 
ko vyrų—tai kuopų atstovai. 
Negaišauiant laiko, ramiai apšne- 
kėjo reikalus tėvynės, nelaimėse 
plūstančios, ir užrei-kė, jog niusų. 
kaipo jos vaikų, pareiga yra 
kitogrcičiausiai tiesti jai pagelbos 
rani\'Jj. Susirinkime aptarta, kaip 
darbi) varyt, idant jisai butų pa- 
seki.! ingesnis. 

Aptarus reikalą, išrinkta komi- 
tetas iš penkių ypatų, idant r«'- 

dytų-tvarkytu veikimą rinkime 
aukų Lietuvos (ielbčjimo ir \u- 
tonomijos Fondui, ir i.s'<\ t-> vie- 
tinis to Fondo skyrių-. Skyrius 
pavadinta: Lietuvos (.ielbėjimo ir 

Autonomijos Fondas C'hicą^ojc. 
Į komitetą inėjo ^ekančioa ypa- 
tų- : 

M. A Šarka, pirm. 
F. K. Strzynecki. rast. 
A. J. Beržinsk's, kasier. 
Dr. Drangelis ir 
A. Kundrotą, 

Ka*'Os ^fobčjais. 
Dr. Draugeliui įnešus, ka i i: 

rinklasai kasi^rius, p. A. Ber- 
žiokas. u/sistatytų bondsą pen- 
kių tūkstančiu doliariu. priešini- 
mosi nebuvo, bet paaiškėjus, 'y 
tos apeigos d?lig kaštuotų, nu- 

tarta pasiganedinti vienu tūkstan- 
čiu doliarių. 

Visų prijaučiančių draugijų at 
S lovų susirinkimas žadama šauk- 
ti vasario 21 d.f taip-pat "Mildos''! 
svetainėje. R. 

Ristynės. Vasario 2 d. Palių 
ilio svetainėje, 1749 So. Halsted 
st., buvo ri:itynčs. Juozas Ban- 
cevičia (Young Zbiszko) ritosi 
>11 M. Kotleriu, kurį apie metai 
atgal buvo parilęs. Tuomet bu- 
vo rašyta, kad tai imtynės "Do- 

'vido su (ialijotu." Mat, J. Bati- 
įee\ k iits sveria i(kj sv., M. Kot- 
[leris—220 sv. "Galijotas" (Kot- 
leris) ir .šį kartą prakišo. Bance- 
viria be ceremonijų gerai jj pa- 
tranki". pamaukė, statė ant gal- 
vos ir galop paguldė. "D/iaba* 
buvo itlikta> Į 10 miuutų 30 se- 

kundų. 
v 4 

\r.traja pora buvo T. Rolevi- 
ėia -11 F. I.'iuders. Roleviėia pa- 
rito -avo priešą du kartu: pirmu 
kartu i 10 min. 10 sek., antru— 
f _• min. 30 sek. Rolevieia (len- 
kas) prižadėjo ristis su l'.ala- 
<!i> k i u arba Banccvičia. su tuom 
i- -Kicių, kuris' pergalė;- a*i 

trąjį. 
Turėjo ristis Katauskas, "lie- 

tuviškas levas," su slavų čam- 
pijonu J. Szukaida. Neatvykus 
Szukaidai, Katauskas ėjo imtis 
su Stefauckiu, kuris apsiėmė pa- 
risti Katauską j 30 minutij. Vie- 
nok Katauskas suėmė ji v ai p, kad 
tas ue tiktai negalėjo Katausko 
parišti, bet ir pats rteišsisaugojo 
nuo pralaimėjimo. Stefanckis 
paskui tei>inosi, buk neprisiren- 
j*ęs. 

Siu ri>tynių vakare buvo dar 
ir lietuvis ristikas, plačiai žino- 
mas vardu "Young Samson," iš 
Xevv Vork, N. Y. "Young Sa tū- 

noti' nenori, kad kas nors žino- 
tu jo tikrą pavardę, bet po sekre- 
tu gaiinia skaitytojui pasakyti, 
kad tikrai jisai vadinasi Kazimie- 
ru švaikauskn (tik neišduokite 
sekreto!). Jisai žadėjo ristis >u 

tuon. iš Bancevičiaus-Ivotlerio 
poros, kuris laimės ristynes. Ka- 
lanti Bancevičius laimėjo, tai 

jisai ir risis su Švai... atleiskite!., 
su Young Samsonu. Abu risti- 
kai sudeda po $50.00. Ristynes 
žada buti sekančią savaitę. 

A. Baladinskas nesirito, nes jo 
.oponentas neatvyko. O Bala- 
Įdinsko "rankelės" gerai žinomos 
tiems, kuriuos jos čiupinėjo. 

Ten Buvęs. 

Uolus darbininkai aukų rinkime. 
Kiek galima spręsti Engle\vood'o 
lietuviai sudaro būrelį chicagiečių, 
bene iš visų smarkiausiai besidar- 
bu janti naudai nukentėjusių nuo 
karės Lietuvoje. Esančios čia Tė- 
vynės Mylėtojų Dr-ja, šv. Augusti- 
no Vyskupo Dr-ja ir SLA. 1S2 kp.< 
susitelkė krūvon ir išrinko komite- 
tą aukų rinkimui. Komitetas ne- 

snaudžia. I'rieš kiek laiko komite- 
to rupesniu buvo surengtas agitaiy- 
viškas vakarėlis nukentėjusiųjų 
naudai. J. Baukaus svetainėje bu- 
vo surengti fėrai, kurie tęsėsi per 
keturis subatvakarius. Komiteto 
nariai, nepaisydami nuovargio ir 

visokių apkalbų, dėjo pastangas, 
kad tik daugiau aukų butų nuken- 
tėjusiems nuo karės. Ėjo per na- 

mus bei krautuves ir rinko aukas 
pinigais ir visokit is daiktais, kaip 
tai knygomis, indais, gyvais pauk- 
ščiais ir gyvuliais, mėsą ir t.t. Visa 
tai fėruose buvo leidžiama ant liū- 
tei i j ų. Pelno, sakoma, »š fėrų liko 
nemažai. 

Dabar vėl rengiama vakaras, ku- 
rio pelnas eis tam pačiam Lietuvos 
gelbėjimo tikslui. Vakaras bus ši 

nfcdėldic'ij, sausio 7 d., A. Vasi- 
liausko svetainėje, S134 V'incennes 
ave. Pradžia 6:30 vai. vakare. 
Vakarui parengta vaidinti dviveik- 
smė komedija "Apsiriko." Prie to 

prikergiama flar prakalbos ir taip! 
programėlis iš solo ir dekliamacijų. 
Rengėjai tikimi, kad Kngleuoodo 
lietuviai, visą laiką rėmę prakilnų 
Lietuve* gelbėjimo darbą, ir šį kar- 
tą neužmirš, kad .šiuom darbu ma- 

žinama nelaimės jurė, užplaukusi 
mūsų brolius ir seserL Lietuvoje, 

Tarp daugiausiai pasidarbavusilj- 
jų iki šiolei komiteto narių pažy- 
mėtina pp. B. Janulis, J. Maroza- 
ir St. Barzda. Amura*. 

'Birutes'^ Kanklininku vakarėlis 
Praeitą nedėldienj "Birutės" Kank- 
lininkai buvo paruošę M. Meldažic 
-velninėje pasilinksminimo vakarėli. 
Susirinkęs parinktino lietuvių jau 
n imu būrelis gražiai ir smagiai pra- 
leido laika. Nors oras buvo bjau- 
rus jaunimas taiciaus nepatingėjo 
IsU'irinkti. I'a^tebėtina. kad '.»iru 
liečiu v akai uose curopėjfcki (anot 

daugelio, ''lietuviškieji") -okiai už- 
ima vis žymesnę vietą. Šiame* va 

karėlyje matėsi naujai išmoktu šo- 

kių. Linksmintasi iki 12 vai. nak- 
ties. Svečias. 

Tautu šokiu vakaras. Sekančios 
savaitės seredoje, vasario 10 d., 
Davis Sc|iiarc svetainėje, ant Tovvn 
of Lake, bus ''Tautiškų Šokių 
Šventė," kuroje žada buti atstovau- 

jamos sekančios tautos: čekai, len- 
kai. slavokai, lietuviai, airiai, ang- 
lai, danai, amerikonai ir kiti. Įžan- 
gai reikalinga i skalno pasirūpinti 
gauti tikietą. 

Norintiems išsiimti antrasias pi 
iietybės popieras. Sutinkant ( hi- 
cagos mokyklit superintendentei, 
Mrs. Ella Flagg1 Young, žemiau pa- 
žymėtose vietose jtaisyta kursai 
tiems, kurie bėgyje sekančiu trijų 
mėnesių mano išsiimti pilnas pilie- 
tybes popieras. Per sekančias še- 
šias savaites bus po vieną pamoką 
j savaitę šiose dalyse (hicągo.s: 

Panedėliij vakarais- McAllister 
Mokykla, 36-ta ir Gage gatvės, 
pradžia 7 vai.; Gąrfield Mokykla, 
14-th pl. ir Ne\vbcrry ave., pra- 
džia 7 vai. vak. 

Utarninkij vakarais—Tule) lligb 
School, X. Claremont ir Potomac 
aves., pradžia 7:30 vai.; Krankliu 
Mokykla, Goethe ir W"ells gai., 
pradžia 7:15 vai. 

Seredų vakarais — Engle\vood 
High School, 63-čia g-vė ir Stevvart 
ave., pradžia 7:30 vai.; Jackson 
Mokykla, Sholto ir Batter g-vės, 
pradžia 7 vai.; \\'el!s mokykla, X. 
Ashland ave. ir Augusta g-vė, pra- 
džia 7 vai.; Scuard School, 46-ta 
g-vė ir Hcrmitage ave.. pradžia 
7 vai. 

Ketvergu vakarais— \Valler liigh 
School, Orchard ir Center g vės, 
pradžia 7:15 vai.; Marquette Mo- 
kykla, \\ood ir Ilarrison g-vės, 
pradžia 7 vai. 

Šiose pamokose bus aiškinama 
apie kongresą, prezidentą, pildan- 
čios valdžios departamentus, aug- 
ščiausį teismą (Supremc Court) ir 
kitus teismus, apie konstituciją, Illi- 
nois valstijos valdžią, vielinę val- 
džią, natūralizacijos įstatus ir t.t.. 
žodžiu sakant,—visa tai, ką Su v. 

Valstijų pilietis privalo žinoti. Kur 
bus reikalinga, tai pamoku aiškini- 
mas bus palengvintas paveikslų 
pagelba. Pamokos prasidėjo nuo 

šios savaitės panedėlio. 
Kai-kuriose vietose tokiose pat 

painokos prasidėjo jau prieš porą 
savaičių. Tokiomis vietomis yra: 
Burley Mokykla, N". Ashland ir 

Barry aves., seredomis, pradžia 
7:30 vak.; Mendell Phillip High 
School, 39-ta ir Praįrie ave., utar- 
ninkais ir ketvergais, 7:30 vak.; 
(La\vson Mokykla, 18-ta ir Honian 
ave., utarnikais ir ketvergais, 7 
vai. vak. 

Registracija. Šios savaitės 
r.tarninko registracija davė 134,- 
747 naujus balsuotojus, būtent: 
vyrų—75,883; moterų—58,864. 
Moterių užsiregistravo ant 1,200 
mažiau negu buvo aprokuota, 
vyrų gi—aut 25,000 daugiau. Iš-' 
viso su praeitu registravimusi, I 
užsiregistravusių Cbicagos bal- 
suotojų yra 690,720. 

Duona pabrango. Kviečiai pa-! 
kilo iki S1.65 už bušelį, ir kepė- 
jai pakėlė paprastų duonos ba- 
kanų kainą iki 6c. Mieste dėlei 
to didelis sujudimas. Kviečių 
pabrangimo priežastim skaitoma 
javų spekuliatorių veikimas. 
Duonos kainos kilimo kaltė me- 

tama ant didelių kepėjų. Valdžia 
žada ištirti dalyką. 

Bedarbių susirinkimas. Perei- 
tą nedėlią po piet Hull Hot'se 
svetainėje bedarbiai turėjo susi- 
rinkimą: po prakalbų apie 500 
žmonių vaikščiojo gatvėmis. Hi- 
le:- rai.ų policistų is šalių bc- 
larbius lydėjo. Parodininkai su- 

grįžo j Hull House. Jokių riati- 
"ių parodininkų su policija 
neatsitiko. Laike susirinkimo 
neleista kalbėti Miss Jane Ąd- 
lams, kuri yra liuli Hoiiae ve- 

lėja. Šioji nusiskundė, K*«d be- 
larbių susirinkimus anarchlllfli 
u»rj naudoti savo tikslumu, 

L. Tautišku Kapinių stavis. 
Nedėlioj, sausio 31 d. "Aušros" 
svetainėje įvyko metinis Lietuviu 
Tautiškų Kapinių susirinkimas, Į 
kuri, apart delegatų nuo draugijų, 
buvo kviesti ir pirkusieji liotus 
minėtose kapinėse. Tarp kit-ko. 
buvo išduota atskaita už pereitus 
11914 metus. Atskaita parodė se- 

j kiintj kapinių itovį; 

į piaitkos. 
L'/ parduotus tf\tflč S46.>.00 
L / parduotas (hiMcs .... 1'>5.50 
IVIno nuo pi k niki'/ ir inkų 437.41 
Maksai mirusienįis 14.00 
l'ondsu parduota už 22.75 
Kasoje < 19L3 m. liuvo 32^.''5 

■ m ' 
išviri $1.403.59 

/šlįirfvs. 
Algų ir extra gdaibiniu. .$t>0l.20 
Medžiagos nupirkta už .. 71.2? 

Už spaudą 41.25 

Apvaikščiojimo kaštai .... 24.2? 
Condsų rekordavimas .... H.25 
Atmokėta už bondsus .... 103.00 
Kc'io aptciisymas 351.44 
Kasoje liko" 262.95 

$1,463.5*> 
rer 1914 melus kapinėse palai- 

dota 40 mirusių. L fotu parduvta 
16. Ten Buvęs. 

REDAKCIJOS ATSAKYPlm. 
p. W. V. St-as (Peacock, Mich.) 

Tamista sučiupote labai gerą mintj- 
aprašyti savo jspndžiiis iš atsilanky- 
mo, tariaus tas reikalauja pilnesnio 
aprašymo. Tas viskas, ką Tamista 
mini, buvo jau nekartą paliesta pačio- 
je "Lietuvoje." Bus, progai atsitikus, 
vėl prie to sugrįžta. Apie lai nema- 
žai ir privatiškai tariamasi ir manoma 

v'enas-kitas žingsnis praktikoje pada- 
ryti. Lauksime žinučių iš lietuviu 
ūkininką gyvenimo. 

p. V. J—s (Milwaukee, Wis.). Per- 
žiūrėsime. 

p. M. A. š. "žodelį" peržiūrėsime, 
šiam numeriui atėjo per vėlai. 

p. S sis (Bridpeville, Pa.). Tilps se 

kanCi>ie numeryje. 
p. V. S. D (Amsterdam, N. Y.). 

Peržiūrėsime. 
čia neminėtiems. Peržiūrėsime ir 

k;j galėsime, sunaudosime. 

SIRGO NUO PEREITO GEGU- 
ŽIO MĖNESIO. 

p. Teodoras Jierfcska, gyvenantis 
po 110. 1020 U phio gat. Chicagoj. 
atėjo mūsų oUs:tn ir pasakė, kad 
nu© pereito gegužio mėnesio jis 
buvo kankinamas perpilnutines; jis 
neturėjo skonio valgyt ir visada 
turėjo užkietėjusius vidurius. Kaip 
greit jis pradėjo vartot Trinerio 
Amerikonišką Karčiojo Vyno Eli- 
xirą, jo sveikata pagerėjo ir dabar 
jis jaučiasi visai Sveiku esąs. Męs 
,žin<»me, kad daujj^. žmonių kenčia 
panašiai šiam ir męs neabejojame, 
[kad visi tie žmones sutiks šitą pra- 
nešimą su džiaugsmu. Trinerio 
Amerikoniškas Karčiojo Vyno Eli 
|xiras yra pasitikėtina gyduolė pa- 
našiuose atsitikimuose, nes papras- 
tai jis duoda greitą pagelbą; atsi- 
tikime užkietėjimo viduriu ar nuo 

to paėjusių kitų ligų, turi Imt 

rekomenduojamas. Kaina $1.00. 
Jos. Triner i.Šdirbėjas, 1333—1339 
So. Ashland ave., Chicago, TU. 

Neuralgijos ir ramato skausmus 
labai gerai gydo Trinerio I. .memen- 

tas, prekė 25c, 50c, persiunčiant 
krasa 35c ir 60c. 

VfLAUCUlU BEIML/ i 
LIETUVIŲ MOT. DR-JOS "APŠVIE- 

TOS" VAKARAS. 
Ned. vasario (Feb.) 14 d. 1915 m. 

A. 01sze\vskio svet., 3138-3142 So. 
Halsted st. Pradžia 6 vai. vakare. 
Visas to vakaro pelnas eis nukentė- 
jusiems nuo Karos Lietuvoje. Prog- 
ramas bus išpildytas žymiausiu lietu- 
viu artistų, kaip tai: p. M. Janušaus- 
kienė, p. Pocienė, p. Aleksandravičiū- 
tė, p. J. Sarpalius, p. O. Paculat ir p. 
V. Sarpalius. Prakalbą, patieks p. 
M. Jurgelionienė. Visi užkviečiami. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda:—mėsinyčia ir grosernė 

Thomaston, Conn., apgyventoje vie- 
toje: yra visos vigados ir mašinos 
dirbimui visokiu dešrų. 

Parduodu šitą pelningą biznį, nes 

turiu kitą ir jiegaliu abiejų biznių 
tinkamai apžiūrėti. 1 Kaina žema. No 
rintieji arčiau sužinot, atsišaukit: 

l'eter Rimkus, 
682 N. Riversidė st., Waterbury, Conn. 

• 

Parduodama: -mūrinis namas, aut 
Normai av., tilęv $4o00.00, mazą sumą 
jnešt, likusi suma ant labai lengvų 
mėnesiniu iainokcsčiu. 

AtsišavV. e j A. <*]Rze\vskio Banką, 
£252 So. Halsted st. 

y ■' « 

Kas turi $500""gali Jeigyti du muri- 
uiu namu keturioms šeimynoms, neša 
gerą randą. Netoli nuo Halsted gat- 
\ės ir kitų tramvajų. Likusi sumos 
lalis labai lengvomis išlygomis. At- 
sišaukite j A. Olsze\vskio Banką, 
?252 So. Halsted st. 

Kas turi $1,000 gali įsigyti gerą 
mūrinį narna prie Halsted gat., tarp 
31-mos ir 33-čios gat. Namas atneša 
gerą randą. Likusi išmokėjimui su- 
ma leidžiama lengvomis išlygomis 
Atsišaukti reikia A. 01szewskio Ban- 
kon, 3252 So. Halsted st. 

Pamesta pertrukęs šniūrelis perli- 
li iu karolių, {vynioti J nosinėl). Atra- 
dėjas prašomas grąžinti i gyvenimą 
3263 So. Halsted gat., bus apmokėtos 
rad/boe. 

paėmęs jij, į savu rankas, iš pirmo 
sykio supranta, kaip su jaja rašyti. 

Kataliogą rašomųjų mašinų ir vi- 
sokiu knygų prisiunčiamo u/dyka. 

Reikalaudami, adresuokite kitaip: 
Pigiausios ir geriausids rašomosios 

mašinos (type\vriters) "Nevv Ame- 
rican'' už $10.00. 

"Nevv American" rašo taip gražiai, kaip mašina, pirkta už $100. Jos sis 
tema taip paprasta, kad kiekvienas, 

LIETUVA PUBLI3HING CO., 
3252 ?o. Hnisteri st., Chicago, III. 

Hajieškojimai. 

Pajieškau pusbrolio Jono Vastkevi- 
ėiaus ir švogerio Martino Stačkonio; 
abu Suvalkų gnb. Jonas Vaitkeviče 
paeina įš Uudzekampro kaimo, Bal- 
bieriškiu gminos, Mariampolės pa v., 
Suvalkų gub.; svogGris Martinus Stač- 
konis 3 metai atgal gyveno Carnbre, | 
Ambery C 'o., Pa., dabar nežinau, kuri 
jis gyvena. Meldžiu atsišaukti šiuo 
antrašu: 

Antanas Seilius, 
Box 3H9, Hartshorue, Okla. 

Pajieškau Jono ir Kazimiero Ruzų, 
paeinančių iš Skodžių kajrno, Vadok- 
lės para p., Ramigalos valsf., Pane- 
vėžio pav., Kauno gub. Girdėjau gy- 
veną apie Cliieagą. Meldžiu atsišauk- 
ti, nes turiu svarbų reikalų. 

M r S. Znpko, 
941 Oakiund a ve., Cha^leroi, Pa. 

Pajieškau dviejų pusseserių Onos 
ir Mares Rudbuliurių. jos yra vedu- 
sios. bei kaip po vyrų jų pavardės. 
nežinau. Iš Lietuvos paeina iš Asau- 
jos kaimo. Liubavos parap., Kalvari- 
jos pav., Suvalkų gub. 

Antanas Rudbalis, 
2Cl.ri 27th st. Orange ave.. 

Cleveland, O. 

Pajieškau savo tėvo Jurgio Laba- 
nausko, paeina iš Suvalkų gub., pir- 
ui iaus gyveno apie Pittsburga, Pa. 
Meldžiu jo paties atsišaukti, arba kas 
apie jj žhioių -duot žinią po antrašu: 

l'harley Labane, 
R. D. 2, B. 45, liiaton, Colo. 

Pajieškau savo dėdes (motinos bro- 
lio) Jurgio Papeckio; jis paeina iš 
Kelminės kaimo, Sasnavos parap., 
Mariampolės pav., Suvalkų gub. Mel- 
džiu jo paties, arba kas apie jj ži- 
notų, pranešt šiuo antrašu: 

Andrius Stoikus, 
313 lligh st.. New Britain, Conu. 

Pajieškau agentų. čia yra gera 
proga uždirbti daug pinigų. 

Rašydami pas mus. įdėkite kra- 
sos ženklelj už 2c, o męs prisiusime 
musų kataliogą ir galėsite buti musų 
agentu. 

Universal Novelty Co. 
125 E. Main st. Amsterdam, X. Y, 

Pajieškau savo brolio Juozapo Skir- 
kos ir švogerio Jono Pilipavičiaus,, 
ITbiškio miestelio, Šiaulių pav., Kau- 
no gub. Atsišaukti adresu: 

Kazimieras Skirka, 
Box 93, Wa8liliigiou ('o. lSlco, Pa. 

Pajieškau savo brolėno Adolpo Va- 
liulio, Kuktiškių miestelio, švinėio- 
nių rav.. Vilniaus gub. Jo paties, at- 
kas jj žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

J. čižas, 
R. 6. B. 11, Red Wing, Minn. 

Pajieškau savo draugo Juozapo Po- 
ciaus, Navarenų valsčiaus, Telšių pav„ 
Kauno gub. Gyveno ant Bridgeporto, 
Chicago. 111. Jo paties, arba kas ji 
žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

Frank Sprindis. 
Box 565, Oglesby, 111. 

Pajieškau Jono Gryniaus, noriu duot 
jam darbą už tulmoėių ir tyrinėtoją. 
Seniau gyveno Brooklyn N. V. ir 
Waterbury, Conn. Lošdavo dažnai 
teatrą Genovaitę; mokino vaikus, iš- 
dirbdavo šilkinius ir popierinius kviet- 
kus; paskutiniu laiku girdėjau kad 
gyvena Chicago, 111. Kas duos žinią 
kur gyvens Jonas Grynins, gaus vieną 
doliarj. 

B. S. Yanliaus. 
154 Nassau st., Ne\\ York, N. Y. 

Pajieškau savo pažjstamo Jono Va- 

lūno, pasivadinusio John Willen. 
20 metu atgal gyveno Ladd. 111. 
Dabar nežinau kur randasi. Jo paties, 
ar kas ji žino, meldžiu pranešti ad- 
resu: 

Anton Margis, 
R 1, Box 124, Sobuski, Wis. 

Pajieškau savo brolio Petro Bag- 
dono, Palukestis kaimo, Laukuvos 
pare .. Raseinių pav.. Kauno gub. Gy- 
veno So. Chicagoj. 10 metu atgal 
dirbo rollmill. Jo paties, ar kas jj 
žino, nįeldžiu atsišaukti adresu: 

Kaziunė Bagdonaitė-Nivinskienė, 
44—2nd st., Kansas City, Kan. 

Pajieškau savo krikšto tėvelio Petro 
Bainoro, Baisogalos valšč., Pašešuves 
parap., šiauliu pav., Kauno gub. Gy- 
veno 17 metų Amerikoj. Jo paties, 
ar kas jj žino. meldžiu atsišaukti ad- 
resą: 

Veronika Poškiuke, 
110 Bond st., Elizabeth, N. J. 

Pajieškau savo kumo Viktoro Gap- 
šio ir Juozapo Tarvainio. Abudu gy- 
veno prieš tris metus Chicago, 111. 
Atsišaukti adresu: 

Antanas Miravskis, 
Minehaha Mino Tl 6, Cambridge, O. 

Pajieskau savo tikro brolio Liongi- 
no Siepšio, Upnikeliu kaimo, Veprių 
parap., Ukmergės pav. Kauno gub. 
Jo paties, ar kas ji žino, meldžiu at- 

sišaukti adresu: 
Miss Uršulė Stepšiutė, 

Wilmington Country Club. 
VVilmington. Del. 

Pajieškau darbo bile kokio, ar tai 
butu ūkės darbas ar miesto, terei- 

kalauju didelio užmokesčio, bat ir 
darbas, kad nebūtų sunku?. Jau 4 
mėnesiai kaip be darbo esu. Kam 
reikalingas geras darbininkas, atsi- 
šaukit pas 

P. J. Gūdis. 
6805 Warley ave., (Jlcveland, O. 

Užkimimas, kokliušas, smaugulys, oriniu 
triubeliu uždegimas, šaltis ir kosulys 
g»n greitai pasiduoda gydymo įtekmei 

Baisam ffor Lungs 
(Severos Plaučiu Balsamo,) kuri tai gy- 
duolė uevien nuramina, bet ir paleng- 
vina įvairius nuo persalimo paeinančius 
nesmagumus. 

Kaštuoja 23 ir 50 centai. 

Atsakanti gyduole nuo kosuMo 
"Noriu jums ]>rpnešti, kad fl^veros 
Plaukių Raišumas yra atsakanti rv- 
duolė nuo kosulio. Tris sykius toji 
gyduolė pagolbėjo mano vaikus liuo 
kosulio ir už tai rekomenduoju vi- 
šiems, kuriems reikia pi rų vaistų." Em. Matfjovez, Box 41. C'omly, O. 

Atsitikime selčio 
arba parsalug, norime priminti, 
kad Severos Cold and Grip Ta- 
blet3 (SfvrroK PlotkMės nuo tiri- 
po ir Pergalimo) iymiai prigelb- 
Kti Severos riaii^iij Balsamo Tei- 
kimui. PIotKelOs kaštuoja 25 
centus. 

Nomčghiote Severos Tab-Lax- Liuosuotojąt 
Tatai yra įmiki gyduolė kaip vaikams, luip ir suaugusiems. Ka$t. 10 ir 25 c. 

Sevoros Preparatai parsiduoda bereik kiekvienoje aptiekoj". Būtinai rei- kalaukite Severos iSdirbtų vaistų ir neimkite jokių užvaduotojų. 

AISOPO 
PASAKOS; 

į tą, UKTVVia f\ 
maiio< UVInr» 

KAROLIS VAIRAS 
I9l4 

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 

A 1 S O P O 
PASAKOS 

GALIMA GAUTI 
"JAUNOSIOS LIETUVOS" KKrSYKE 
"Aisopo Paaukos" tai vienintelis 

veikalas lietuviu kalboje. 
Svarba ir naudinga kiekvienam įgyti "Aisopo Pasakas" tai vienintelis veiklias 

lietuvių kalboje. Knyga g tusiai iliustruota 
paveikslais. "Aisopo Pasakas" surinko ir 
lietuvių kalbon išvertė KAROLIS VAIRAS. Kai- 
na hc apdarų SI.25, stt apdarais $1.50. Per- 
knpčiams ir agentas duodame gera nuo- 
šimtį. Reikalaukite "Jaunosios Liet jvos" 
knygyno kataliogą. 

'JAUNOJI LIETUVA' 
4611 So. Paulina St.. Chlcago, III. 

Dabar Galima Važuoti į Rusiją 
Laivu linijos AMERICAN ir WHITE STAR 

dabar jau veža pasažierius ir į Rusiją. Šitų dviejų 
kompanijų greiti laivai plaukia iš New Yorko i 

T/iverpoolĮ seredomis ir subatomis kas savaitė. 
Iš Liverpoolio j Gothenbeigą. iš Gothenbergo ge- 
ležinkeliu j Stoekholmę iš Stockholino Į Petrogradą. 

KELIONĖ NUO NE W YORKO Į 
PETROGRADĄ IMA TIK 13 DIENŲ. 

Šifkorte nuo Chicagos i Petrogradą 3 kliasa 
kaštuoja $75.70. 

Važiuojanti Rusijon turi išsiimti pasportus. 
Šifkortes ir pasportus galima gauti 

A. 01szewskio Bankoje 
3252 So. Halsted St. Chicago. 

Tikrų 21 Akmenų 95 
Laikrodėlis už Tiktai 
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Puiku* 21 akmeni; mechanizmą- ir dailiai auk-uotai« paveikslais išpieštas. medžiokliniai (dubeltavi) vir-<Hai. Paprasto vyriško didumo, ypatingai pritaikintas gele- žinkelių tarnautojam- ir reikalaujantiems ^ero, -tip- raus ir atsakančio laikrodėlio. 
GVARANTUOTAS ANT 20 METŲ. 

Suprask Ci* teisybę, fia c-.: vien pamėgdžiojimas, bet 
ėia yra tikras ehnhhts. Kiekviena mechanizmu dalis 
yra paženklinta didokomis raidėmis auksuotomis .'1 
akmuo. Tu žinai, kad auksinių daigtų panlavėai 
prašo nuo $.'5 00 iki $100.00 ir 'langiau- uz laikro- 
dėlius su JI akmeniu. Pirk -it;> laikrodėlį tiesiog 10 
inusų. Net ik f k mušu čoJ-iui, bet pats spręsk. Mes 
pasiųsime tau Mtą laikrodėlį per expre-a C*. O.D. 
su įsakymu e.iprcso agentui, kai! tau pavelytų apžiūrėti 
laikrodėlį pirma, negtt mokėsi pinigus: ir jrigti n<'itsi- 
gar.ėdinsi juout, sugrąžink mums musų ka-tai.-. 
Męs rizkuojame-męs apmokame expresa 
KLIUBAiVIS IR AGENTAMS: Siunčiame laikrodėliai 

... 
— '' ant vieno antrašo vi ?-itj laikrodėlių kaina. Užsisakykite ticMog h sito apgarsinimo 

CHICAGO WATCH CO., 502 Singer Bldg., State St., CHICAGO 
P. S. Sis laikrodėlis dar nieltados ueburo far-i ■ui netolimą šiai '■ airi .:<•/ nei optinėms krautuvėms, uci psrkupčiams. 

Krautuvė ant randos:—lietuviu ir 
lenkų apgyventa vieta, ant West Side, j 
arti 1 i«%» utvitškos bažnyčios. tinkama 
drabužių, fieverykų, rakandų ar kito- 
kiai krautuvei; atsišaukti pas: 

A. W. Radomski, 
2257. W. 23rd pl. kampas Oakley a ve.. 

Tel. Canal 5630. 

Labai reikalingas Juozas Kazickas 
iš Aulelių kaimo, Ukmergės apskr,, į 
Kauno gub. Prašau naiies arba kitų j 
pranešti adresu, kur jis gyvena. Bu-! 
siu labai dėkingas. 

Ant. Palskis, 
251 Chestnut st., Lawrence, Mass.; 

Mokinkis paveikslus imti. Pradėk 
tuojau. Aš išmokinu jaunus vyrus tą 
amatą. 

Atsilankyk pas mane. 

Juozas Rašinski. 
1700 So. Morgan st., Clilcugo, III. 

RHODES HAIR STORE 
551 North Street. 

Plttsflela. 
Madame Veronica Rillie praneša 

apie perkėlimą savo vietos i Krautuvę 
i>rio uo. iiūl Monii gatves, MadisuUj 

Bloek. ant pirniŲ luby. kur ji \ t-l užsi- 
imdinės taisymu plauku, Marcei ger- 
biniavinui, darymu sanipu bei skaipo 
gydymu. veido masažavimu, mani 
kuravimu; sušukuojama taipgi kerpa 
ma plaukus vaikams ir 1.1. Meldžiu 
ant jusg parėmimo, galime užtikrinti, 
kad ypatiškai ir rūpestingai bus apru- 
piifti j tisu reikalavimai, kaip ir iki 
šiolei Su didžia pagarba, 

Madamc Veronika Billie. 

DIDELI PINIGĄ! ANT DVIVAISĖS 
ŽEMĖS. 

čia yra proga dėl uždurbaujančio 
pagerini savo buvj jsigyjimu ūkės. 
Ma/; s (mokėjimas nupirks Tamstai 
uke Arkansas ar Louisianos valstijo- 
se. kur iš Europos žmonės randa di- 
delę laimę ant iš po nukirstu mišku 
žemės, kuri parsiduoda nuo $12 iki 
$15 u/, akrą. Pasakyk mum Tamstos 
tautystę, ir pavelyk mum duot Tam- 
stai nurodymus apie Tamstos vien- 
genčius, kurie rado laimę tose valsti 
jose lengvo klimato stovyje. U> ik 
lauk šiądien pilnu nurodymu. L. v 

Allen, P. T M. Rock Island Lines. 
Rooui 718 La Saliu riuiliuu, Chieago. 

12). 



Jau Išėjo Iš Spaudos 
IV31LŽ9NSŠKAS VEIKALAS 

TIKĖJIMU ISTORIJA 
6 

Visas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir 
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlin- 
gais piešiniais, kurie palengvina skait mą ir padaro ji 
daug vaizdingesniu. 

Šią milžinišką knyga parašė, bendradarbiaujant vi- 
sai eilei kitų mokslininku, žinomasai visame pasaulyje 
mokslininkas T). P. Chantepie de la Saussave. Lietu- 
viu kalbon vertė J. Laukis. 

Šioje knygoje skaitytojas ras pilna apžvalgą visų 
tautu tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių 
ir baigiant dabartiniais laikais. 

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmo- 
gus laipsniškai tobulinosi savo tikėjhniškose pažval- 
gose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė- 
jimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant 
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne- 
galima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip 
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti 
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje. 
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu lietuviškai 

parašytu veikalu toje šakoje. 
Knyga yra didelio formato, gražiais tvirtais ap- 

darais, nugara ir kampai skutos, šonai audimo, aukso 
titulu ant nugaros. 

Kaina tiktai $5.00. Sulyginus su veikalo didu- 
mu ir jojo svarba, &tina yra be galo maža. 

Kieky ienas skaitantis save apšviestu ir norintis 
bu t i inteligentišku lietuviu privalo būtinai perskaityti 
šią knygą. 

Reikalavimus Siųskite Antrašu: 

Lietuva Publishing Company 
A. OLSZEVVSKI, Pres. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Reikalavimai. 

REIKALAUJAMA—geras lino- 

typistas ir džiabfctas zeceris tuo- 

jaus. Atsisaukti į 
lii:;tuva pubusuing co. 

3252 S. Halsted st., Chicago, III. 

Reikalaujama daugiau apsigyvento-1 j 
jų l'rah'os rusiškoje kolionijoje. Ko-/, 
iionija turi apie CO šeimynų lietuvių, į 
latvių, rusų ir lenku, žemė yra labai * 

tiusi, gausi geru vandeniu, žemė* kai- Į i 
na yra pigi. Apsigyvenantiems su- i t 

teikiama paspirtis. Chicagos proper.;" 
tos priimama mainais už žemę. 

D. Bulvahn, Russ.nn Colony, i 
VValker Bank Building, 

RALT LAKE CITY, UTAH. 

Reikalaujame:—vyrų. norinčių mo- 

kint'u agentystę; męs išmokysima dy- 
kai i trumpų laikų ir dnoslme 
darbo už agentų, kuom gali pa- Į j 
daryti didelį pinigų. Nuolatinis, :«va-J| 
rus ir maloniu* darbas; lengvai išmok- 
ti. N'ereikalinga anglų kalba (jeigu ' 
nemoki), nes yra užtektinai visokios 
rųžies biznio tarp lietuvių ir lenkų 
po visų Amerika. 

fnstrukeijoH prasidės 2-rą valandą 
po pietų nedėlioj. 

Room 1, 
1575 Ogden ave., corner Madison st,, 

Chicago, iii. 

Reikalingas:—geras moterišku rū- 

bų siuvėjas ir gerai mokantis kir- 
pimą įr primferavimę. Turi uiokėti 
gerai angli.šk.ii kalbėti. Afainaukti 
antrašu: 
2431 Mihvaultec ave., C'hieaao, 111. 

Dr.O.C.HEINE 
OBNT5STAS 

0FI3I3-Kaniprt'31 ir So. Halttri itL 
(IjfniMi nriijŪMM.) X GUČAM, ui. 

Kas išmainys Savo ̂  

propertę ant gra-ij žios farmos? < 

Rašykite: i 
FRANK HROCH 1 

NEW LISBON, W!S. 

Išpardavimas 
Dabar laikas pirkti kožnam >vie- 

nam drapanas. Esant prastiems lai- 
kams, esame priversti parduoti pigi aus 

negu mums kaštuoja. 
0VERKAUTAI IR SIUTAI 

Padirbti pagal naujausią madą iš ge- 
rausių materijų. 
Pirmiaus Parsiduodavo $30.00 $27.00 $25.00 
Dabar Parduodam už $17.50 
Pirmiaus Parsiduodavo $20.00 $18.00 $16.50 
Dabar Parduodam $13.50 
Pirmiaus Parsiduodavo $15.00 $13.50 $12.00 
Dabar Parduodam $10.00 

Vyriškos Skrybėles 
Naujausio* Mados $3.00 $2.50 $2.00 

Dabar Parduodam $1.75 
Vyriški Marškiniai 

Visokių Spalvų $2.50 $2.00 $1 50 
Dabar Parduodam $1.25 

Proga visiems gauti gerus aprėdalus už 
mažą kainą PasisKubykit kol yra geras 
pasirinkimas. 

Storas Atdaras Vakarais 
Utarninke, Ketverge, Subatoj, 

NędčliomLs ligi pietų. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicagc, Iii. 

RAULAI, KUR BĖGI? 

NUGI PAS PETRĄ ŠLIAKJ, f 

nes esu labai ištroškęs. Pas Ji gali-' 
ma geiai atsivėdinti, nes turi puikų 
bavarskę alų, ruską očiščeng. ir ciga- 
rus net iš Havanos. Be to jis pa. 
tarnauja kaipo perkalbėtojaa teis- 
muose. 

/ 

PETRAS ŠLIAKIS, 

3301 S. st., CHICAGO, ILL. 

Tel. Drover 7173 

MOKYKIS BARBERYSTĖS. 

Męs išmokiname šio lengvo, šva- 
raus ir greitai išmokamo amato j ke- 
lias trumpas savaites; geriausi įren- 
gimai; expertai mokina; jrankiai su- 

teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
attikite pamatyti mus arba rašykiti 
uždyką gaunamoms informacijoms. 

BURKE BARBER SCHOOL, 
610 W. Madison st., Chicago, III. 

Jei nori linksmai praleisti valandą 
liuoso laiko, tai atlankyk naują 

Teat ra=Milda 
3138-42 S. Halsted SI. Chlcago 
o nesigailėsi 5c., užmokėtų už ti* 

lietą. Čia už 5c. matysi geresnį 
teatrą, kaip vidurmiestyje už 50c. 

MILDOS teatras yra atidary- 
tas kas vakaras nuo 7 valandos, 
o subatomi ir nedėliomi nuo 2 

valandos po piety. 
Halsted karai atveža prie pat 

Teatro durių. 

Parduodama muriuis namas prie 
Parnell av. ir 35-tos gat., trlmi aug 
štais ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $500 reikia jnešti, o likusi 
suma lengvomis išlygomis. Atsišauk- 
ti reikia A. 01szc\vskio Baukon, 3252 
So. Halsted st. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

„ „ pusei metų $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. BOCZKOVVSKI C0., 
Mahanoy City, Pa. 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus Į Lietu- 
vą-Rusiją ir visas da- 
lis svieto ir parduoda 

Šifkortes 
A. OLSZEWSKIO 

BANKA 
3252 South Halsted St, 

CHICAGO, ILL 

KAS NORITE? 
Dasižinoti apie moterų hy- 

gieną ir jų ligas, skai- 

tykite šią knygą: 

b*, p miTMutiTi/ 

TEISINQOJ 'į 

rflSLflPuJ 

I* nOTtmj TURI ŽINOTI 

*MTM LdlD* 

I Ji' 
CHK4«OJtll *' •. TL'HTU tH tfAUOA 
M c. VALAKO. )«• KCMMNGTON AVI 

J Tai yra naudingiausia kuyga moterims 
ir kiekviena privalo jų tureli. Su p»» jikslais. 

PrisiiĮsUit 25c kratos ienklcliaii, o 

Inojaus aplaUcysite ta įdomią ir nau- 

dingą Unygą. 
Adresuokite: 

M. G. VALASKAS 
349 Kinslngton Ave. C ieago, III. 

Tel. Canat. 2(1 S 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HtLSRED ST CHICaGO, ILL. 
CORNER 18th STREET 

-JJJ 

.1 
3252 So. Halsted St., XHICAGO, 1LL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namu 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 l VAŽIA\ USIEMS Chicagon iškolektuoia jų pinigus, paliktus kitose l)ankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visu linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pa sportus 

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

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

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai Įrengtoje Rankoje, prie kurios 

nė vagis, ne ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZENVSKI BANK 
3252 So. Halsted St., v CH1CAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir musų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedčliais, Se.edomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

550! Laikrodėlis 14 Karat Gold Filled! $550! tiktai 15 Dovanų Prie Laikrodėlio visai Dykai! W tiktai 
PERKANT I.AIKRODEI-I STACIAT I? l\\ltRlKOS Jus -utaupysit sau* nemažiau kafy $ 1 J.OO. ne« p,i k; ■: ; ir- davėją už tokį pat laikrodėlį užmokėtumėt mažiausiai $25.)0, o mūsų SI'Kt'IAl.lsKA PAPRIKOS KAINA to laikro- dėlio yra TIKTAI $5.50 ir apart to KAS DAItAR UŽSISAKYS PAS MUS LAIKRODf.LĮ, tat ougičia't palaipintu* 1? PUIKIAUSIŲ DAIGTV kiekvienas aplaikys prie laikrodėlio, VISAI DYKAI, kaip tai: 1—2) i^imukčI su Hrėloku, 3) Britva, 4) Dir/ts galandimui britvos. 5—C) Puodelis ir Peii7olis skutimui, 7) Plunksna rontanirė, H Pei- lukas, 9) Žiedas, 10) Veidrodėlis, 11) Sukos, 1_') Spilkutė kaklaryšiui, 13—1-t Saguėiai mankietams, 1?; Kalibro Revolveris (MODELIS). 

Taigi jei norit pirkti tą puikų 25 doliarinį laikrodėli už $5.50 ir gauti tuos 15 daigtų prie laikrodėli" \ ĮSAI DYKAI tai iškirpkit t.-Į apgarsinimą ir atsiųskite sykiu su 25 cent. markėmis rankpinigių, kad htitum-i ; -:ik -t»c jog ištikiu j i) norit turėti musy laikrodėlį, o męs tuojaus išsiųsim Jums l&ikrodėlį ir 15 dovanų prie laikrodėlio VISAI DYKAI. 
Kada priimant siuntinį, persitikrinsi! jog tas laikrodėlis yra tikrai 14K GOLD I'II.I.KD, GVARANTUOTAS ANT 20 METI.'. su garsiausiu pasaulyje mechanizmu, o tos 15 dovanos yra taiijpi kuopuikiau-ios rųSies, tai /mo- kėsit likusius $5.25 ir kelta centu už persiuntimą, jeigu R) nepatiktų tai sugražį.iin Jūsų 25c. Turim* p-;miu:i. jog perkant laikrodėlį nuo mus NEI KIEK NERIZIKUOJAT. kadangi musų laikrodėliai yra (G ARANTUOTI ANT 20 MKT'J, ir jeigu laikrodėlis pasigadintų, tai męs pataisysim ar Mitainysim ant kito VISAI DYKAI, prisiuntus tik 25 centus ant persiuntimo. 
Ii KANADOS užsakant visi pinigai turi būti prisiųsti i s kalno. 

A T Y D A : Dažnai žmonės Mums Skundžiasi ant įvairių kitų firmų už tai jog negavo to k.t nualino. ir b<- abejo- nė- buvo patįs sau kalti nemokant atskirti blogo apgarsinimo nuo gerojo. I- tos prieiti?, męs esam priversti pra- nerti jog MUSŲ FIRMA YRA KRIKŠČIONIŠKA," neturi nieko bendro su kitomis firmomis, tr duoda vi- k-» tik garsina; apie musų teisingumą ir sąžiniškum» kieksienas gali persitikrinti užsisakant vyriška ar moteriška laiU:odė!i ■ su dovanoms) ir adresuojant stačiai tik pas: 

National Commercial Company, 90 W. Broadvvay 
Dept, L. 19. NEW YORK 

PILNAI DARBO VISIEMS. 

Kodėl esi nenaudingu, j^igu su ma- 

žais iškaščiais gali išmokti gerą ama- 

tą: kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir buti pats ant savęs pouu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosas 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o flarbfr. Hairdressing ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausi 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

EVESKIO Kr 
Dienine ir AIAIfVIfl A 
Vakarine mVAIliLB 

MOKINAMA: 
Angly kalba nuo pra- 
dinis iki aug&člauslal 
Aritmetika 
Augstesn. Matematika 
Istorija, Geografija 
P-itltlška Ekonomija 

Lietuvių 
Voii'.čių 
Rusų ir 
Lenkų 
Knysvodysta Gražrašt. 
Lal&ku rašymas 
Prekybos teisės Ir tt. 

'į* j- J.'.LBOS 
•i. ) 

G. Lcveskis. Vedėjas Mokyklos 
13106 So. Halsted St., Chicago. 

AR NORI 
irauti DYKAI dvi K'*ra« sj»tu- 
ku^ ir Kataliogn visoHu (jeru 
mngiszkn sztuku ir kitokiu 
\isokiu dalyku, kuriu tu Iii 

nei nori. o Di'zinn: kur jn (,'uut •' 
Joi*;u taip, tai al -iu.sk savr. pil- 
nu -raišku udr«v~ .. o n.->as tuo- 
jaus tu Katalioųn ir ja. «tuka į tau nusiusiu dykai. Adresuok: 

JUOZAS J. 3ZLIKAS, 
(MAGIKAS) 

32S1 S. Hilstefl st. CHICAGO, ILL. 



Rusiškas 
Lietuvos Rejeotališkas Biuras 

GERIAUSIAI PADARO: 
Rusiškai Dovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, išran- 
davojimo ar kitam parvedimo žemes ar ūkės Lietuvoje- 
-Rusijoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon* 
Rusijon ir visokius kitus rojentaiiškus raštus padaro so- 

rai, greitai ir pigiai. Iškoiekruoja daies, skolas Ir pinigus, 
pa likt uh Rusiškuose Bankuose. 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją 5 u eikia dykai. 

Dčlei informacijos ('luciigio^iai kreipkitės asabiškai, o iš 
kitų miešti) raštu, adresuojant: 

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, 111. 

p. Nuo H ryto iki vakaro. Utarninkais, Ket- 
dIDFO vergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki :) vaka- 

Valandos ro. NediMiomi nuo f> rvto iki I po piety. 

"Liet. Ziniu" ir "Liet. Ūkininko" 
Atstovybe Amerikoje 

"Liet. iinių" ir "Liet. Ūkininko" 
Generalines Agentūros Direkto- 
rių# V. K. RAČKAUSKAS. Ma- 

ri ison Sq. Sta. Box 204, New 

York. N. Y. 

Atstovybės Ingaliotas Reikalu Vedė- 
jas J. STRIMAITIS, 5630 Ingleside 
Avenue. Chicago, Illinois. 

"Liet. žinių" ir "Liet. Ūkininko" 
Bendrovės Atstovas A. RIMKA, 
5630 Ingleside Avenue, Chicago, 
Illinois. 

Ir kar?.- metu J n galite "f-i- t. Žinia-" ir "Liet. I"kininka" pai|-. užsisakyti 
Ir savo giminėms r draugam* l)i«l/. Lietuvoje gyvenantiem- užsakyt. Nors negalite 
pinigus n/ prcnumera'i} siųsti tiesiog Vilniun, liet laikraščius užsisakyti arba savo 

artimiems l.i.-i>»voj»- už-akyti galite čia-pat Amerikoj per Žinių" ir "L. Ūki- 
ninko" Atstovybę. 

.fns tik atsiunčiate čekį arba motiey orderį, paduodate <avo adresą ir adresą 
to žmogaus, kuriam norite Lietuvoje laikraštį užsakyti- -ir tuojau bus viskas aprū- 
pinta, nes mūsų laiškai \ ilniun nueina be kliūčių. 

7.11.m <)S tINIOS" yra bepartyvis pažangiosios pakraipos d ie n raiti s 

ir plačiausia paduod; teisingiausias žinias iš Lietuvos ir visi, pasaulio. lieto prie 
"L;<t. Žinių" ■in.i dr nemokami (dovanai) priedai moksleivių 'Aušrinė" ir ino- 

bylojij "Mokykla." 
"I.ll.l I VOS t'K ISIS KAS'' yra -eniausias. jau 10-us metus einas savai- 

tini-- darbo žmonių laikraštis su dvisavaitiniu tikio priedu "tem?" ii ketursavaiti- 
niais-- -"Sveikatų" i- jaunimo laikr.is.iu "Jaunimui." Beto, vi»i metiniai "L. fTki- 
muko" ėmėjai gai d -didžiausiu ir gr-. įausią lietuviu—VILNIAUS KA- 
LBNDORIŲ. 

"f.iet. Si ui,•ir" arba "Liet. Ikininke" bendradarbiauja arba pasižadėjo 
bendradarbiauti: I >-1:«< P. Avižonis, Stud. J. Abraitis Adv. A. Bulota, Adv. P. Bu- 
g.:.:fški.. 1/ ra- A. (iarmi: In/in. (iraurokas, l)-ra- K. (irinius, K aš. K. Jasiukaitis, 
I'(h Jovaras, Stud. VI. Juodišitrs, Dūmos atst. M. Januškevičius, Raš. R. Karuža, 
Xgronomas J. Kriščiūnas, Prof. Kuodaiti-, D-ras M. Kuprevičia, Agr. J. Masiulis, 
M:w..|)ail, M. Pe.trauskas, Raš. (I Petkevičaitė, Inž. K. Puida, Redaktorius \". K. 
Ra kau-ka-. K-d. A. Rimka, Dailininkas P. Rimša, Adv. M. Roctneris, Stud. A. 
Suginta, Stud. Siepou.lilis. D-ras J. Staugaitis, D-ras Pliil. J. Šaulys, Adv. M. Sle- 
ževičių-., Juristas St. šilingas, Red. J. O. Sirvydas, Kun. j. Šepetys, Rai!. Vargo- 
vaikis 's'.au.) Inž P. Vitkauskas, Adv J. Vileišis, Dail. Visuomis (p«tnd >, Raš. 
Vydūnas, Ra^. Žemaitė ir d. kt. 

f.ietnv ■< /.iriu" r..irii: Amerikoje metams 6 dol., pusm. 1 dol., o norint 
gauti 2 kartu t»«-! -avaitę—metams 4 dol. .tOc., pusm., 2 dol. 15c; Lietuvoje me- 
tam -i ii dol. 30c (6 r. >, pusei metų 1 dol. 65c. (J r.). 

"Liet. l'kii n/<■•" i-aina: hnerihojr metams 2 dol. 20e, pusei meti) 1 dol. 
lOr; I.ii'lu:oje metams I dol. <>ic. (.1 r.>, pu-ri metų 85c, (1 iv 50 k.). 

\bi.yi laikraščių adre<;'. fa-, pats: l'ihiiui. Semionovska, 10, Russta-Lithfania. 
"L. Ainių" •> "f.. Ūkininko■" Amerikos Atniovybts adresas: 

5630 Ingleside A ve, Chicago, 111. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 

1/ 2b West 18th Street 
la/p Paulina ir Woodgat. 

Hooc Canal 120d 
Valandom 

i vt 8:30 iki 12:00 va! ryto 
T.bb'JiOO iki tt-.OO vai. vale, 

N#df-lioms 
itjc l)£(» iki 12:00val. ryw 

Rezidencija 
5208 W.Hamson Street 

TeJ. Austia 737 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 klekvieaęrytę 

Svstem 

Prisirengimas pagaut gerą progą, 
kada ji ateina, yra dideliu žingsniu 

prie pasisekimo biznyje. 
Užganetinas telefono patarnavimas su- 

daro vieną iš didžiausios svarbos veik- 

snių pilninteliame vaisbos prisirengime. 
Viena privatiška linija ar daugiaus jų 
gali but reikalinga. Jeigu Tamista abejoji, 
kad tamistos telefonas yra užganeti- 
nas, pasirodavyk su musų Vaisbos De- 

partamentu Vartokite 

Telefono Kelią. 

Chicago Telephone Company 
Bell Tclcphonc Building 

O ttkial 100 

Phone Drover .iOS.2 
DR. K. DRANGELIS 

LIETUVY* 0CNTI8TAS 
VA LANDOS.-mtn ti iki lt ryle nuo 1 ik 
4popiet nuo 7 iki 9 vak. Nedėliotu pagal 

3261 So. Halsiri St. Ghicigo.lll. 
Pnesa. A. OUįvik .i Bank-) 

Tel. Canal 4052 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
2302 S«. Lttvitt St. Kamjn ?3-&m gatves 

Chicago, Illinois 

F. P. BRADCHULIS 
^ttorncy & Counselor at Law 

30 N. LaSaile St„ Cor. Wasniiigtoa St. 
Slock hchango 8id?., Rooms 1197-1114 

Telephone Frnnklln 1174 

Litlnvjf advokatas, baigęsteistin tnolulą \ r>«- 

nJio}«. Veda /'sokias bylas, civiliškas ir tri- 
miaaliskas visuos* toismuoso įsuJuoi#). 

6jv. 3112 S. Haisteo a, am 
Iciepbone Yiird«^JkM 

Te!. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszlcis 
Gencralis. 

Kontra*torius ir 
Namu Statėjas. 

2302 S. Leavitt St. Chicago 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną Ir Naktį. 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
RuBisKai-TurkiėkoB ir vi- 
sokių rųSIų maudyklės. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st 

Tnipogl Rusiškai-Turklšky maudyklig 
kambariai ir moterims. 

Barsdaakutykla krūvoje. Chlcago, 

Lietuvišku Knygy Krautuve. 
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 

anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
tojų rateliai imdami kompletns, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuve adara kas vakaras. 

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

M, J DAMIJONAITIS 
901 West 33-rd St.. CHICAGO. ILL. 

Naujas Savaitin s Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviškas laik- 

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

"Ateitį" išleiiinėj^ bendrovč, In- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
ti". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
▲drcsnoklt taip: 

"ATEITIS" 
366 VV. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 

LIETUVIŠKA BANKA 
Tov/n of Lake Savings Bank 

Joseph J. Elias, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St., Chicago. j 
Priimame pinigus j Bank? užCSdl-: 

jimul nuo vieno uoliai lo ir daugiaus 
ir mokame trečiu procentu ratomiaj 
ant metu. Siunčiame pinigus i vi-1 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei 
singai, o svetimi) žemių pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant visi; linijų j 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po Tisą Ameriką ir j 
Europą. 

Mūsų Banką iftdlrba visokius rafitua 
ir dokumentus visose kalbose ir duo- ! 
da rodą lietuviams visokiuose atal- 
tikimuose Ir reikaluose ypatiškal Irj 
p*,- lalSkua. Tik krelpkltSs vlrSmln* 

į tc antrašo. tiTB i 

T«l. YARD8 1092 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, |II. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 
vyrų. Speciališkai frydo limpančias, ui- 
sisciiejusias ir paslaptingas vyrų ligas 

K. ZURAITIS 
PIRMAEILIAIS BUFETAS 

•altas altu, gera dag- 
tine, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečiu* 
: kuoilrdlnglaualai j 

3200 S0. HALSTEO ST 

JU ILIEJAUS NUMERIS 

Laikraščiui susilaukti jubiliejau* ir 
iMeisti jubiliejaus numerį galima tik 
viena syki i 15, 25 ar 50 motų. Toks 
tai r?ia« atsitikimas. 

Ir šie metai tuo yro žymus, kad 
didžiausias lietuvių laikraštis "Katali- 
kas" susilaukė 15-os metų jubiliejaus ir 
išleidę graiii jubiliejini numerį, piln% 
paveikslu ir kitftkių ra<tų. Amžinos 
svarbos šitame numeryje yra ankietą j 
klausimą: "Kas šiądien butų svarbiau- 
siai lietuvių kultūros pakėlimui Ame- 
rikoje r" 

£itH jubiliejinį "Kataliko" numerį 
kiekvienas privalo įsi«yti atminčiai. Už 
10c bu= prisiųsta® kiekvienam. Reika- 
laukite tuojaus, kol neišsibaige. 

Rašydami adresuokite: 

J. M. TANANEVIČIA, 
3249 So. Morgan St, Chicago, III. 

'LIETUVOS' 
SPAOSTUVE 

8252 
South Haisted Street 

CHICAGO, ILL 

VISOKIUS 

Spaudos 

A 

Atlieka greitai 
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 
Kalendorius, 
Eto. Eto. 

Naujausio stiliaus 
raidės 

graži spauda. 

'LIETUVOS' 
SPAUSTUVE 

3252 
South Halsted Street 

CHICAGO, ILL. 

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

"DRAUGAS" 
DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 

pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
sių gyvenimą, suteikia daug skaity- 
mo iš visuomenes, politikos, litera- 
tūros, gyveninio, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rusu cenzūra "DRAUGĄ" | Lietuvą Inieldžia 

"DRAUGAS' atsieina m et. $2, pusei m. $1T 
Užsieniuose metams S3, pusei mėlį $1.60 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 VV. 4otli St., Chicngo, 111 

Telephone Drovar 6114 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr. G. M. Glaser 
Siuorni apreiškiu pagodotai visuo- 

menei, Jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Brldgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau' savo ofisą, ir gyveni- 
mą į savo locną namą j»o numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-roe gatvės. 
Telefonas Yards t>87. 

Maco ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus liso&Lus steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama *publika 
ir tolius mano rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir na&- 
t). Esiu specialistas ligose vaikų, mo- 
toru ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 
Lie'-uosi su pagarba 

D r. G. M. Glaser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32 ros gatves. 

I Mokiname Angliškai 
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 

Vienintelė amerikoniška mokykla, kuri' 
duod jiiiną užtikrinimą Išmokti skaityti, ra- 

šyti ir kalbėti angliškai labai trumpame laike, 

užtaįpmažą atlyginimą, kad ir biedniausias 
Vyras ar moteris gali užsimokėti. 

Mokiname per laiškus (korespondenciją) 
tobulingiausia metodą; kiekvienas išmoksta 
be vargo. Mokiname teipjau kliasose dieno- 
mis ir vakarais. Platesnių žinių rašykite pasi 

VV'AITCHES BROS. 
17*1 W. 47th f: : Chlcags, III. 

Jei nori teiBiiifiti žinių iš Anglijos, 
užsisakyk sau metams ar 

pusmeCiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vieninteli Didžiosios Britanijos lie- 
tuvių-katalikų-tautiuinkų laikrašti, 
einantį kas dvi suvaiti. Kaina su 

prisiuntimu J namus metams $1—pus 
mečiui — 60 centų. 

Adreeas: 
Revar. Jos. Norbut, 

Moaaend, Lanarkahlre, Scotland. 

GE1U PROGA! 
Crprratlka ancrllčkoskalbj* ni- 

ky ti.'be mokytojo(apdaryta)$ l .00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 

t it skaityti ir rašyti be mokyto- 
jo .. 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti ba 

mokytojo 10c 

Aritmetika moklnimuisi rokun- 

dų.su paveikslais (^apdaryta). .35c 
Viso $1.60 

Kas atsiusiškirpes šitj apgarsi- 
nimą iš "Lietuvos" ir $1.00 per 
money order', tai gaus visas i 

knygas W)o. pigiau. 

P. Mikolainis 
Bo*o2 New York City 

NEW CITY SAVINGS BANK j 
4D01 So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BIER2YNSKI, pre«. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. 
Už sudfctus ,-iiiIgus musų bankoj duo- 
dame čekių knygutę, iš kurios para- 
šyti Čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. F 'ka ir parduo- 
da namus ir lotus, lšstimdo bankines 
ilcryneles (boyQ8) po $2.60 metams. 
Parduoda Slfkortee ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: PanedžliaiB, se- 

redomis, ketvergais fr eubatomis nuo 

8 ryto iki S vakaro; nedaliomis, utar- 
oinkais ir petnyčiomls nuo S ryto i'rl 
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- 

geidžią ir naudingą knygą 

Kultura Ir Spauda. 
Šitą knygelę verta perskai- 
tyti visiems laikraščių skai- 

tytojams, korespondentams 
ir io-metinio jubilejaus at- 

gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos didumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesnj skaitlių,—dar 
pigiau. 

^dresuokit, kartu prisiusdami ir 

pinigus: 

Lietuva Publishing Co. 
9252 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, jUJMIS 
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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: 

Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pa- 
šalpų $91.797.68; įvairiems kulturos reikalams £8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36. 

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr. 
307 W. 30th St. New York, N. Y. 

$150 

$300 
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LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJA 

Mokslas apie Tautas 
Kiekvienus kmoguc nuo v 'alinimo priguli prie kokio nors sąryšio 

atskiri) asmenų. Toki sąryšiai, arba draujjoa, žmonių paprastoj kalboj 
vadinama tautomis. 

Ethnolojija užsiima aprašymu tautų .'r visokių sąryšiu tarpo zmo- 1 
nių, stov nčių i.nt visokeriopo kjlturos laipsnio. Ethnologija yra tai 
vienas iš jauniausių mokslų. Sutvėrimui to mokslo reikėjo suprasti 
ir pažinti žmonių gyvenimą ~nt \iso žemės paviršiaus, o jis ne visur 
vienoks, ncvisur aut žemės tie patįs žmonės gyvena. tUgl tas ištirta 
tik pabaigoj lX-to šimtam čio. Visi žmonės vystoei ii kįl. tik ne visi 
vystosi vienodu greitumu: vieni gaivalai su prievarta stengiasi kitus 
prie snvo ryšio patraukti, kiti vėl stengiasi nuo to atsitolinti. Ta nia 
tome ir šiandien, susidedančioje iš nevienodų gaivalų viešpatystėje: 
valdanti tauta stengiasi pamuštus kitokios kilmės gaivalus ne tik nu- 
laikyti po savo valdžia, bet nori juos, taip sakant, prigirdyti savo tau- 
tystės jūrėse. 

Ethnologij?. aiškiaub sak; ut, užsiima aprašymu, padalinimu į natu- 
rales grupas gyvenančių kur nors ant plataus žemės pnviršio žmonių 
ue tik dabar, fcet nuo didelių atradimų, kada likos pažinti ir gyvento- 
jai pirma europ:e> iams visai nežinomų žemes i'.hlių. 

Pažinimas žmonių visokių tautų, „ų rasių ir pobūvių yra labai 
naudingas ir žingeidus kievienam civilizuotam žmogui: nepažįstant 
etimologijos, negalima savęs skaityti apšviestu žmogumi. 

Ethnologija arba mokslas apie žemės tautas. Pagal Dr-ą M. 
Haberlandta ir Letourneau, sutaisyta L. šerno. Knyga didelės vertės 
su daugeliu paveikslų įvairių rasių žmonių typų. Spauda graži ir 
aiški, puslapių (J67, kaina \ $2.00 

Su g-r.žiais audimo ap'arais $2.50 
Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės šuo.oi adresu: 

DAMIJONAITIS 
901 West 33rd Stree Chicago, III. 

t?V£IKATOS PASIEKI '<AS 
via lengvas tiems žinantiems, kurie, kuomet randa. kad jųjų gyvumas yra nupuolime parūpina sau pačios gamtos diilį atitaisantį tonika- 

rfpftfpiMlj | 
Šisai nesulyginamas kraujo, kaulo ir ntėsu gamintoja* veikla l>< >eik tuo i u* pri- siekdamas lyguistas kūno gelmės, sutelkiama* sv< ika v vyhę. ui:i i U- !; -.4 susilpnintu organą. Telefonuokite: Calumct 5401 tm tuujaii- -turėkite kei--* tyta į namus šiądien. Sergėkite- pamėgdžiojimu (Imii teijv > Rašykite mum- dė'ci knygelės "Ėmlncnt Pltysieians 0: tlie \Vest." 

McAVOY MALT MARROW DHPT., CHICAGO. 

So. Halsted Furniture House 
3224=26 So. Halsted St. 

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandu 
[Furniture] Krautuve Chicagoįe. 

Pirkdami grynais pini- 
gais gauname geresnius 
tavoms ir } ig:au negu 
kiti pirkdami aut kredi- 
to, užtai męs ir pigia u 

parduodame už kitus. 
Turime visokių naminių 
rakau lų didžiausiame 
pasirinkime ir dabar 
parduodame labai nu- 

mažintomis kainomis. 
Pas mus rasite pasirinki- 
mjį nuo piginusių iki vi- 

dutines rųsies ta vorų. 
Mųe patarnavimas greltaa ir mandagus. 

Reikalaujantiems parduodame lengvais savaiti- 

niais bei mėnesiniais išmokėjimais. 
Krautuve atidaryta vakarais: 

Utaniinkiiis, Ketvergis ir Nutoltoms. 

South Halsted Furniture Ilouse 
Teleplione Drover <00 

3224 So. Halsted St. Chicago. 
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