
r—111 t;mm ^ rrnprra iSSgįffSHffi M^HB K3 UH^ 
■■ ^ IV "LIETUVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS \ Pf$| fHH ISShhHM fflmBteim H» 9R| Hl BĮBB BBk I THE LITHUANiAN VVEEKLY "LIZTUVA" 

J? EiS? W«nyii:"ni». Chicjgo, UI. B *ffHEr "m**Sūr~ •**įįlEP "mMy BPmL i Publi«h»d Frid«y« at Chicago, III. 

fsn^envfo2vT..£l. $2.00 įf g| W« ̂  » H^S iT W M «T MM Į Vear.y Subscrlptlon rates: 

] Ka ūdoje ir M. tke *2.50 S g$į H PS ^ M ^ M? ffSTjk In United States $2.00 
I Vi<.osettto<e viešpatystėse ^3.00 I glj QB MpBfiB t §įQ BB flf AlaBflA fo Canada and Mczico b2.50 

Irenumtrata apmokama ii virša u. Prenumeratos I flfi ATS P3 Iffl QM Ra •> f 8SĮ kS įB įįS °ther Forei^n Counvries ....$3.00 D 
3 m»t ta tkaitosi nno dieaoi oi*ira*ytn3 ne nuo Nauja Me- I E2i feS iŠ®. aįįi J&E «Q J «£& Bįg &S įSg M® EfiA ... _ į I '4- Apįarjioiron ItaiouKauskite liUii'. Adrssaokitc: ū -itf<5?TS ..r<jfc3S5 ^»W| c Jj8&^ Advertising rates on appMCV».»#n. Addrcss i 

u m|m9Į^ i 'fifSįjęy H ffisKlC^S ^ OLSZEVVSKt Pub | 
Į 33S2 3o. Halv od 8t. CHICAGO, | W&l 'E %S3j įgg|gQg ( 

3252 8o Hal.t.d SI., CHICACO. II.C 
" 

Entered as Second-Class matter July i3th, 1893, at the Post Officc of Chicago, Illinois, under Act oi March ; 
~ 

1879. 

Metai XXIV CIIICAG0, ILL., PENKTADIENIS, :5I d. GRUODŽIO (DECEMBBR) 1015 .U. I No. .yj 
^ 

Dideji Kare. 
Ant visų karės laukų per Kalė- 

das didesni mūšiai pasiliovė, bm'o 
vien artilerijų besišaudymai ir men- 

kesni kariumenių susirėmimai, ko- 
ki negali turėti didesnės svarbos; 
bet prieš Kalėdas ir po jų kariu- 

nienės vėl smarkiau veikė ir veikia. J 
Oficiališkas Montenegro rapor- 

tas praneša apie karaliaus Nikitos 
kariumenės laimėjimus prie Bclo- 

palje, iš kur austrai tapo išvyti ir 

miestą atgavo montenegrai. Vien- 
nos vienok raportas užtikrina, jog 
miestas tas vis yra austrų rankose. 
Aišku todėl, kad viena pusė meluo- 

ja. bet kuri leidžia svietan melą, 
tą sunku sužinoti. S u lyg Mon 

tenegro raporto austrai nužudė čia 

2,000 savo kareivių, tarp kurių 
buvo 560 užmuštų ir 100 nelaisvėn 

paimtų. Sulyg to paties raporto, 
austrai tapo sumušti taipgi prie 
Vutčilo; montenegrai atgavo taip- 
gi pirma austrų paveržtas pozi- 
cijas ant kalno Raškova. 

Serbai, neturėdami tėvynėj savo 

rankose tie' vienos vietos ir pa- 

imtus nelaisvėn bulgarus ir vokie- 

čius nusigabeno Albanijon ir iš teti 

30,000 nelaisvių siunčia Italijon. 
Skaitlius vienok nelaisvi 1 gali but 

perdaug padidintas, bet inalyt jų 
serbai turėjo, nors vokiečiai ir 

bulgarai nenori tam tikėti. 
Iš Rymo Paryžiun atėjo žinia, 

buk mieste L'skub buvo smarkus 

susirėmimas vokiečių aficierų su 

bulgariškais, kuriame užmušta pen- 
ki vokiečiai, o daug jų sužeista. 

Nesikentimas bulgarų su vokiečiais 

didinasi, nes pastarieji neleidžia 

bulgarams jų laimėjimų išnaudoti. 

Vokiečiai buvusioj Serbijos sosti- 

nėj, mieste Niš, įvedė savo tvar- 

ka, pastatė savo valdininkus, o 

bulgarus ir austrus privertė iš ten 

pasitraukti. Bulgarai ir jų mi- 

nisteriai jau visam svietui gyrėsi, 
kad visą mesto Niš apskritį sau 

pasilaikys ir iš ten jau nepasi- 
trauks. Pirm laiko mat ne vi- 

suomet girtis galima, o bulgarų 
pasigyrimai net per dažnai neiš- 

sipildo. Ir laike karės su Turkija 
Bulgarijos generolai gyrėsi, kad 

užims Konstantinopolį ir iš jo ne- 

pasitrauks, bet jiems nepasisekė 
prie Turkijos sostinės nei arti 

prieiti. 
Ant Vokietijos protesto, Kau lei- 

džia talkininkams savo portuose 
rinkti kariumenę ir rengti tvirto- 

ves, Grekija atsake, jog nesiprie- 
sįs, jeigu bulgarai ir vokiečiai Gre- 

kijos teritorijoj užpuls talkininkų 
kariumenę, taigi ir vokiečių drau- 

gams pripažįsta tokias jau tiesas, 
kokias pripažino talkininkams, nes 

nei vieniems, nei kitiems pasiprie- 
šinti negali. Talkininkai porte Sa- 
loniki turi jau 400,000 kareivių, o 

jų atgabena vis daugiau: vokiečių 
ir bulgarų prie Grekijos rubeiių 
yra dar daugiau, o visa Grekijos 
kariumenč neturi pilnai nei 300,000 
kareiviu, tai ji negali pasipriešinti 
j jos teritoriją besiveržiantiems 
svetimiems. Vokiečiams gal Gre- 

kija nesipriešįs, bet grekai bulga- 
ru nekenčia, tat jų atėjimas Gre- 

kijon gali pagimdyti gyventojų su- 

kilimą. 
Kadangi talki liukų šalininko, bu- 

vusio Grekijos ministerin pirminin- 
ko Yenizelos partija rinkimuose 
nedalyvavo, tai rinkimuose parlia- 
mento atstovų laimėjo neutrališku- 
mo šalininkai, bet tarp gyventojų 
yra daugiau talkininkų šalininkų. 
Kadangi parliainentan išrinkta 
daugiau neutrališkumo šalininkų, 
tai, turbut, ir po rinkimų pasiliks 
dabartinė vokiečiams prielanki 
Skouloudis'o ministerija. 

(Sfekijos valdžia uždraudė rū- 

pinti maistą esančiai porte Saloniki 
trancu/.ų ir anglų kariumenei. 

Rumanija dar vis svyruoja ir 
nežino kurion pusėn stoti; geri- 
nasi tai vienai, tai kitai pusei, bet 
vis nežinia kurioj pusėj stos galu- 
tinai. Rumanija leido išvežti 500,- 
000 tonų javų Vokietijon, taigi 
veik visus atliekamus javus ir 
tuom, žinoma, kenkia talkininkams, 
kurie vis dar tikisi badu priversti 
\ okietiją pasiduoti. Bet nedrįsta 

ji stoti ir prieš talkininkus, nors 
ir nesiskubina jų norus pildyti. 

Ruinanijos sostinėn atkako Ru- 

sijos ministeris Šebeko su naujais 
pasiūlymais, jeigu Rumanija stos 

Rusijos pusėj. Bet kad Rusija 
Austrijos kraštų, rumanų apgy- 
ventų neapvaldė, tai ji gali siūlyti 
tik savo rumanų apgyventus kraš- 
tus; toki kraštai yra Bessarabija 
ir vakarinė Cbersoniaus gubernijos 
dalis. Bet reikia abejoti, kad Ru- 
sija panorėtų tuos kraštus be ka- 
rės kam nors atiduoti, o kitais 
Rumanija negali pasiganėdinti, 
ypač jeigu juos reikia dar nuo 

Rusijos priešų atimti. 

Kaip pranešama iŠ Londono, 
Messopotamijoj turkai tapo anglų 
kariumenės sumušti, o anglai vėl 
prisiartino prie Bagdado. 

Sujungta vokiečių ir turkų ka- 
riumenė artinasi prie Egypto rube- 
žiį ir rengiami jin įsiveržti ir ap- 
valdyti jeigu ne visą, tai bent 
Suez kanalą ir tokiu bildu ang- 
lams pekirsti susinėsimus su jų 
svarbiausiomis valdybomis Indi- 
joms ir Australija. Apgynimui 
vienok Egypto Anglija ten turi 
300,000 kareivių, o jos sustiprini- 
mui iš Europos siunčia daugiau 

į kareivių. Iš Prancūzijos tapo at- 
šauktas Indi jų kariumenės korpu- 
sas, nes jo kareiviai nepakenčia 
žiemos šalčių. Turbut tas ang- 
liškos kariumenės korpusas bus pa- 
siųstas Egyptan. 

Ant rubežiaus Anglijai prigu- 
linčio Egypto ir Italijos kolionijos 
Tripolis sukilo arabai; pirmiausia 
jie sumušė italus, o dabar įsiver- 
žė Egyptan ir išvijo anglų kariu- 

menę iš Materuh ir iš viso Siroah 
apskričio. Taip bent praneša iš 

Konstantinopolio, bet anglai už- 

tikrina, jog jie prie Materuh iš- 

vaikė sukilėlius. 
Turkų ir vokiečių agen- 

tams pasisekė prieš rusus su- 

kelti persus ir tuom privertė 
Rusiją pasiųsti Persijon gana 
skaitlingą kariumenę, per ką tapo 
apsilpnyta jos kariumenč besimu- 
šanti su vokiečiais. Vokiški agen- 
tai per turkus stengiasi sukelti 
prieš Anglijos valdžią Indi jų ma- 

hometonus ir tas, kaip praneša iš 
Rerlino, gana sekasi, nes jie su- 

kėlė jau gyvenančius Himalajų 
kalnuose mahometonus. 

Is Konstantinopolio pranešama, 
buk sukėlė maištus rusu kariume- 
nė Kaukazo apskrity}, ir buk dėl 
maisto ir tinkamo apsirėdymo sto- 

kos ji suvisu sudemoraliztiota. Bet 
žinia ta neištikima jau todėl, kad 
turkai nesinaudoja iš rusų sudemo- 
ralizavimo ir Kaukazan nesiveržia. 

Ant piet-vakarinio karės lauko 
Kalėdų savaitėj nieko svarbaus ne- 

atsitiko. "Austrai bombardavo ke- 
lis italu apgyventus kaimus Tiro- 
liuje, nors kaimai tie tai ne tvir- 
tovės, tokių bombarduoti negalima. 
Ant kaimų Ricameros klonyj nuo 

kalnų leido didelius uolų šmotus, 
kurie išgriovė daug namų ir už- 
mušė daug gyventojų, žinoma, ne 

kareivių. Giudicaria apskrity j šau- 
dėsi vien artilerija. Italų artilc- 

Į rija prie Lardaro išvaikė austrų 
: kariumenės dalį. Italai vėl bom- 

I 
bardavo tiltą Tolmino, bet be pa- 
sekmių. Atmuštas taipgi tapo jų 

'užpuolimas ant kalno Altissimo. 
Svarbesnio vienok ant piet-vakari- 
nio karės fronto nei viena pusė 
nenuveikė; galima sakyti, kad vi- 
sas karės smarkuma; ant to fronto 
yra Isonzo paupiuose ir prie austrų 
tvirtovės Goerz. Taip yra jau nuo 

senai, bet nei viena pusė kitos 
įveikti neįstengia. 

Austrijos sostinėj Viennoj Kalė- 

dų dieną minios žmonių su šakė- 
mis rankose prieš rumą didžiojo 
kunigaikščio Stefano, taipgi dide- 
liuose Vokietijos miestuose dėl 
maisto pertekliaus turtuolių namuo- 

se kėlė neprielankias turtuoliams 
demonstracijas. Susirėmimuose su 

policija ir jai pagelbon atsiųsta 
kariumene sužeista daug žmonių, 
het demonstrantai tapo išvaikyti. 

Ant' šiaur-rytinio karės fronto 
nieko svarbaus neatsitiko. Ant to 

fronto nei didesnių mušiu nebuvo. 
Netoli Bučač, Galicijoj, rusai at- 
mušė smarku austrų užpuolimą ir 
nustuinė juos į jų vidurines gra- 
bes. Prie Naręčo rusai paėmė 21 

vokietį nelaisvėn ir užėmė jų po- 
zicijas. Visi jų besistengimai at- 

gauti nužudytas pozicijas pasiliko 
be pasekmių. 

Ir prie Čartorysk rusai sumušė 
priešakines priešų sargybos dalis. 
Apielinkėse Pačajevo rusai nelais- 
vėn paėmė vieną dalį Austrijos 
žvalgų. Prie Paltakovo rusai iš 
badė mažą austrų kariumenės' pul- 
kelį ir kitas mažas kariumenės da- 
lis išvaikė. 

Maži susirėmimai rusų su Hin- 
denburgo kariumeue buvo Rygos 
ir Dvinsko apielinkėse, bet jie pa- 
sibaigė vien atmušimu menkų rusų 
užpuolimų. 

Po Kalėdų caras išvažiavo iš 
Carskoje Sclo ant karės lauko; bet 
kur jis iškeliavo, žinoma, to ne- 

gąrsina, nes iš žinios galėtų pasi- 
naudoti priešų orlaivininkai. 

Laikraščiai vėl rašo apie pavo- 

jingą Vokietijos ciesoriaus liga. 
bet apie tą ligą net oficiališkl ra- 

portai ne vienodas paduoda žinias, 
tai sunku sužinoti kokia yra ta 

liga. Bet kokia ji nebūtų, ji ka- 
rės nesulaikys ir jos išeigos ne- 

perkeis. 
Smarkesni priešų susirėmimai 

prieš Kalėdas buvo ant vakarinio 
karės fronto, bet ir čia, nors prie- 
šingos kariumenės daugiau negu 
kituose frontuose žmonių- nužudė, 
nieko svarbesnio, galinčio turėti 

įtekmę ant tolesnio karės bėgio, 
nenuveikta. Smarkiausi mūšiai bu- 
vo ant linijos tarp Ypres ir Ar- 
mentieres, kur vokiečiai nužudė 

8,000 kareivių. Žinoma, ir jų prie- 
šų nuostoliai buvo nemaži. Vo- 
kiečiai Į priešus paleido troškinan- 
čius gazus ir po jų uždanga su- 

spaustomis eilėmis ėjo priešais ma- 

šininius talkininkų karabinus ir 

kaip kur jiems pasisekė nužengti 
iki pirmutinių anglų grabių, nuo 

kur vienok juos durtuvais atgal 
nustumė. Per dvi Kalėdų dieni 

mūšiai pasiliovė, bet trečią dieną 
prasidėjo vėl smarkus artilerijų 
besišaudymai Artois ir Champagne 
distriktuose. Francuzų kanuolės 

išsprogdino vokiečių amunicijos 
krautuves prie Woevre. Prie sto- 

ties Iiachimette franeuzai išsprog- 
dino traukinį, gabenantį vokiečiams 
amuniciją. Bet prieš Naujus Me- 
tus laukia smarkesnio vokiečių už- 

puolimo. 
Pereitą savaitę išsprogdinta tlik- 

čiai talkininkų pirklių laivų, o ant 

vieno nukentėjo ir vienas ameri- 

konas. Kadangi laivai paskandin- 
ta be persergėjimo, tai, be abejo- 
nės, vėl pasididįs vaidai Suvienytų 
Valstijų su Austrija ir Vokietija, 
nors ir senieji dėl laivų skandi- 
nimo dar nepasibaigė. Lygiai 
Amerikoj, kaip ir Vokietijoj, dau- 

gelis mano, kad kas nors nori ir 

Ameriką karėn įtraukti, nes tąsyk 
ji negalėtų rūpinti talkininkams 

amunicijos, o su savo menka ka- 

riumene jiems nedaug padėti ga- 
lėtų. 

Iš Kares Lauko. 
v «.».» »«»««( 

RUSŲ FRONTAS 

RUSAI VARO VOKIEČIUS 
ATGAL. 

Londonas. Laikraščio D a i 1 y 
E x p r e s s korespondentas tele- 
grafuoja iš Genevos sekančiai: 

"Vokiečių užpuolimas ant Ry- 
gos fronto visai nepasisekė. Von 

H^ndenburgis buvo priverstas 
pasitraukti atgal prieš r u s ų 
kontr-atakus, užkasdamas žemėn 
savo didžiąsias kanuoles bei pa- 
likdamas milžinišką daugybę 
įvairios medžiagos. 

"Vokiečiai, negalėdami persi- 
kelti per upę Dauguvą, turėjo 
didelių nuostolių. Penkios vo- 

kiečių divizijos (apie 50,000 vy- 
rų) pasitraukė j Tuku.nę (Kur- 
šėjo), j kur traukia paskui juo3 
rusai. Smarkus mušis eina ne- 

toli Ukskul (ant Dvinsko fron- 

RUSŲ OPERACIJOS 
PRIE VARNOS. 

Londonas. Telegramas iš Bu- 

dapešto laikraščiui-T i 111 e s pra- 
neša sekančiai ntio gruodžio Ji 

dienos: 
"Rusų laivynas }š apie 40 lai- 

vų pasirodė vakar: išryto netoli 
Kali-Akra ir nuplaukė linkui 
Varnos (Bulgarijos uosto prie 
Juodųjų jūrių), iš kur gi/dėjo *i 
pasiutęs bombardavimas. Dėlei 
miglos nieko negalima buvo ma- 

tyt. Sulyg oficialių pranešim*•, 
ke'uri dideli kariški laivai ir du 
torpediniai laivai dalyvavo bom- 
barda vjm e su savo sunkiomis ka- 
nuolėmis. Bulgarų baterijos nuo 

kranto atsakė. Šaudymas tęsėsi 
nuo 8 iki 10 vai. iš ryto; po to 

pasiliovė, matomai dėlei miglos 
ir laivynas sugrįžo į Kali-Akra 
apie pietus. Sykiu su tuom du 
rusų kanuoliniai laivai atidar" 
ugnį ant Bulgarijos rubežiaus 
netoli Ekrene." 

_ \ 
Iš šitos žinios gjalima spręsti, 

kad paleistas gandas apie užėmi- 
mą Varnos buvo perankstyvas. 

LAUKIA SVARBIŲ 
ATSITIKIMŲ. 

Petrogradas. Rusų karės šti- 
bas išleido sekantį pranešimą: 

"Galicijoj, į rytus nuo Podliai- 
cy, nedideli priešo pulkeliai at- 
kartotinai mėgino prisiartinti 
prie mūsų tranšėjų. Musų ugnis 
visados juos atmnšė."' 

Rusai ir vokiečiai energiškai 
rengiasi prie naujų operacijų, 
•kurios, kaip manoma, turi prasi- 
dėti sekančių metų 'pradžioj?. 
Rusų laikraštis R u s s k i j I n- 

valid, karės ministerijos orga- 
nas, rašo sekančiai: 

''Žiemos laiku ikare ant rusiš- 
kojo fronto nebus sumažinta iki 
kariavimui vien už pozicijas. 
Svarbus atsitikimai gal netrukus 
turės vietą. Rusai' ir germanai 
žino, kad šita didelė karė bus 
išrišta ant rusų fronto, nes joks 
pasisekimas kur kitur negali tu- 

rėti nusveriančios svarbos, kol 
nebus atsiekta pasekmės ant šio 
fronto." 

RUSAI ATMUŠA 
VOKIEČIŲ ATAKUS. 

Petrogradas. Rusų oticialis 
pranešimas, išleistas;, gruodžio 27 
dieną, praneša sekančiai: 

"Kelione vįetose i ant Rygos 
fronto musų artilerija buvo pa- 
sekminga prieš priešo baterijas, 
kurios tapo nutildytos. Į pietų- 
nuo Ikskul vokiečiai užatakavo 
musų tranšėjas, prisidengdami 
gazo debesiais. Dvąnsko fronte 
vokiečiai atkartotinai mėgino iš- 
eiti iš savo tranšėjų, bet buvo 
lengvai atmušti atgal." 

REVOLIUCIJA ANT 
KAUKAZO? 

Berlinas. Čia platinama žinia, 
gauta buk iš Konstantinopolio, 
kad rusų armija ant Kaukazo 
buk esanti sudemoralizuota ii 
priežasties šalčio, bado, choleros 
ir blogo užlaikymo. Lenkai, tar- 
naujanti rusų armijoj — sakoma 
toliaus—pradeda bėgti iš rusų 
armijos ir grįžta j vietas, dabar 
vokiečių užimtas. 

VAKARŲ FRONTAS 

TURKAI BELGIJOJ? 
Amsterdamas. Nepatvirtinta-; 

gandas atėjo čia, bnk 30,000 tur- 

kiškos kariumenės atvyko į Bru- 
ges, Belgijoj. 

FRANCUZAI PAIMA 
1,300 VOKIEČIŲ. 

Paryžius. Franci&ų oficialis 
pranešimas skelbia, k*ul gruodžio 
21 d. francuzai užėmė F.lzase 
kalną Hartmanns\veiler»kopf ir 
paėmė sykiu su tuom daugiaus 
regu 1,300 vokiečių belaisvėn. 
Ant rytojaus voki*4iai atsiėmė 
dalį užimtų tranšėjų. Kitose 
fronto dalyse eina l&n uolių besi- 
šaudymas bei minų Sprogdinimas. 

Sulyg žinių iš Šveicarijos, vo- 

kiečiai rengiasi prie didelio už- 
puolimo Elzase., Sak6ma, per 15 
dienų ten sutrata idattgiaus ne- 

gu 300,000 kariumenės. 

BALKANUOSE 

BUNTAS ANGLŲ 
KARIUMENĖJ? 

Berlinas. Korespondentas vo- 

kiško laikraščio K o e 1 n i s c h e 

Z t g praneša iš Salonikų 
(gruodžio 23 d.), kad visa ang..j 
kariumenė. ištraukta iš Gallipoli, 
tapo pasiusta j Salonikus. Prie 
to jis prideda sakančiai: 

lieveik visa anglų kariume- 
uė apleido salas Imbros, Tenedos 
ir Lemnos. Ją siunčiama-į Sa- 
lonikus. Kariumenė buvo labai 
neužganėdinta. Ant Imbros sa- 

los ji sukėlė buntą. Pranešama, 
kad 5 ar 6 generalio štabo ati- 
cicrai tapo užmušti. Kariumenė 
pagalios išplaukė po to, kaip jai 
prižadėta, jog daugiaus kariume- 
nės bus pristatyta. 

"Žinios iš Konstantinopolio 
praneša, kad anglu pasitrauk' 
mas buvo betvarkis: jie palik) 
užmuštus ir sužeistus ir į turkų 
rai kas pakliuvo taipgi keletas 
.'anuolių bei daug kariškos me- 

džiagos." 

SAKO, TURKAI 
TRAUKIA EGYPTAN. 

Londonas. Laikraštis Daily 
Mail garsina, kad tufko-vokiš- 
kas užpuolimas ant Egypto jau 
prasidėjęs. Buvo jau priešaJci-Į 
nių sargybų susirėmimų ant 

Egypto rubežiaus. 

Kariška medžiaga ir daugelis 
sunkių kanuolių kasdien siunčia- 
ma iš Konstantinopolio į Ma- 

žąją Aziją. 
Panašus gandas ateina ir iš 

Rymo, kur sakoma, kad turk > 

vokiečiai rengią prieš Egyptą ar- 

miją iš 400,000 vyru. 

SKOULOUDIS BARA 
TALKININKUS. 

Londonas. Grekijos premieras 
Skouloudis turėjo pasikalbėjimą 
su laikraščio D a i 1 y C h r o- 

n i c 1 e korespondentu Atėnuose. 
Premieiras sako, kad talkininkai 
padarė didelių klaidu savo diplo- 
matijoj Balkanuose, ypač kas- 
link Grekijos. 

"Vieton elgtis su mumis atvi- 
rai,—sakė jis—talkininkai koke- 
tavo su Bulgarija. Pasekmė yra 
tokia, kad jie įvirto' tarp dviejų 
kėdžių. Jeigu talkininkai butų 
atvirai atsiliepę prie Grekijos ir 

paprašę jos pagelbos ir užtikrinę 
ją. kad ji gali tikėtis aiškiai nu- 

statyto atlyginimo karei pasibai- 
gus, tai aš užtikrinu, kad Gre- 

kija butų nei vieno momento 

nesvyravus. 

"Bet vieton to, Anglija ir Pran- 

cūzija pradėjo reikalauti nuo 

Grekij^-; pasišventimo. Mus 

prašyta dalyvauti Dardaneliuose 
ir tuom pačiu laiku norėta, kati 
męs atiduotum Kavala ir Sere- 
musų aršiausiems priešams (bul- 
garams); kad męs atiduotume sa- 

vo turtingiausias- provincijas, ku- 
rios buvo laimėtos grekų kraują. 
Mums leista lieti savo kraują, 
idant perlaužti Dardanelius, bet 
mus persergėta, kad jokiu budu 
męs negalime sapnuoti apie inėji- 
mą Į Konstantinopoli." 

Toliaus Skouloudis pasakojo, 
kad tokia netikusia savo diplio- 
rnatija talkininkai beveik priver- 
tė Grekiją stoti Į jų priešu eile?. 

* ĮVAIRUS TELEGRAMAI •'* 

DU MILIONU NUO KARĖS 
NUKENTĖJUSIEMS. 

Rymas. Stefani telegrafiškoji 
agentūra praneša, kad Mrs. Jo- 
sephine Del Dragoiš New York b 
pasiūlė italų karalienei $2,000,000 
kaipo auką išdalinimui nuo ka- 
rės nukentėjusiems ir kad italų 
karalienė priėmė tą pasiūlijim;:. 

(Mrs. Del Drago įgijo didelj 
turtą -nuo savo mirusio' vyro. j 
Augusto Schimcl. kuris buvo bra-i 
■vorninku). 

GELEŽINIAI PINIGAI. 

Berlinas. Vokietijos Federalė 
taryba nutarė iškišti geležinius 
pinigus to pfenigių vertės, nes 

k i t« iki u tinkamu metalų trūksta. 

REVOLIUCIJA INDIJOSE? 
Berlinas. Laikraštis Hambur- 

ge r Frenidenblatt praneša, buk 
anglų kolionijoj Indijose kilanti 
vis didesnė revoliucija ir kad 
anglų valdžia buk jau negalinti 
jos mtslopirti. Vietinė kariit- 
menė, kuriai paliepta užpulti ant 

sukilėlių, atsisakė tai padaryti 
ir užpuolė ant anglų. 

Vokiečiai jau nuo senai ma- 

gina sukelti ten revoliuciją, bet 
ar tas jiems pasisekė, to tikrai 
dair ne/:"ia,' nes apie tokias "re- 

voliucijas" vokiečitf laikraščiai 
jau senai rašo. 

DIDELI ŠALČIAI EUROPOJ 
Londonas. Iš Christianijos 

pranešama, kad šiuosmet abel- 
nai Europoj yra labai aštri žie- 
ma, o Skandinavijoj (Norvegi- 
joj ir Švedijoj) šalčiai pasiekė 
negirdėto aštrumo. Gruodžio 
22 d., pavyzdžiui, mieste Stock- 
liolme buvo 40 laipsnių (sulyg 
Fahrenheit), mieste Vardoe—72 
laipsniai, o Je\vtlandc—97 laip- 
sniai šalčio. Panašaus šalčio 
niekuomet Skandinavijoj nėra 
buvę. 

SERBIJOS KARALIUS 
PABĖGĖLIS. 

Brindisi, Italijoj. Serbijos k i- 
ralius Petras atvyko čia ant ita- 
lu skraiduolio. Iki šiam laik.ii 
iis atsisakinėjo palikti savo a**- 

miją ir tik savo suuaus verčia- 
mas, pagalios sutiko tapti pa- 
bėgėliu. Sunus, sosto įpėdinis, 
nurodė tėvui, kad bus geriau, 
jeigu jis užčėdys savo sveikatą, 
kad galėtų vėliaus sugrįžti 
vesti perorganizuotą serbų arnn 

ją- 

KAIP RUSIJA 
GELBSTI SUŽEISTIEMS. 

Petrogradas. Tik-ką išleista 
atskaita veikimo gubernijinių ii 
miesto tarybų Rusijoj. Atskaita 
paduota nuo pat karės pradžios 
iki gruodžio 15 d. Iš jos matyt, 
kad gubernijiniai Rusijos komi- 
tetai išleido prižiūrėjimui sužeis- 
tų kareivių 340 milionų doliarių. 
Rusijos miestų komitetai išlcilo 
16 milionų doliarių. |ų i skai- 
čiai s užlaikoma 242.105 lovos ii- 
gonbuėiuose. Karės departamen- 
tas, apart to, užlaikei 160,000 lo 
vų, Maskvos miestas—75.000, 
Raudonasis Kryžius — 40,000 
Gubernijinės tarybos užlaiko 41 
pilnai prirengtą traukinį sužeisių 
pervežimui ir 40 kompanijų stu- 

VENIZELOS ATSISAKO 
NUO PREMIERYSTĖS. 

Paryžius. Laikraščio T c m p .» 

korespondentas iš Salonikų pra- 
neša. kad Grekijos karalius klau- 
sęs Venizeloso, ar neapsiimtu 
dabar buti premieru. j tai Ve- 
j.i^los atsakė: 

A.š priėmiau premierystę. kuo- 
met Serbija buvo nepalytėta ir 
kada męs galėjome ir save sy- 
kiu su ja išgelbėti. Dabar, kada 
Serbija sutrinta, yra jau pervėl.i 
mėginti mano politiką." 

KVIEČIA GELBĖTI 
SERBAMS. 

Londonas. Londono vyskupą', 
sykiu su keletu labai žymiu Apu- 
lijos ypatų, išleido atsišaukimą, 
kuriame 'kviečiama dėti aukas 
naudai nukentėjusių nuo karės 
serbų. 

KALĖDOS APKASUOSE. 

Paryžius. Prancūzai, anglai ir 
vokiečiai vakariniam karės fron 
re Kalėdas praleido besišaudyda- 
mi iš armotų. kaip ir kas- 
dien. Kareiviams j aj>kasus pri- 
siųsta daug visokios rūšies do- 
vanų, bet užvis daugiausiai šil- 

| ų drabužių, tal)ako, čekolado, 
I veidrodėlių, šukų, muilo ir kito- 
kių mažmožių. 

i IŠ AMERIKOS, f 

| 
ŽYDŲ AUKOS 
SAVIEMSIEMS. 

New York, N. Y. Šelpimo 
Rusijos /ydu komitetas surinko 
$500,000, išviso {ji badaujantiems 
žydams Amerikos jų vientaučiai 
sudėjo $1,500,000 ir tai į pus- 
antro mėnesio. 

IŠLĖKĖ Į PADANGES 
PAKAKO DIRBTUVĖS. 

Cairo, III. Išlėkė j padanges 
nitro-glycierinos dalis Aetna para- 
ko dirbtuvių Aetna l>o\v<ler Co. 
Fayville, 111. Nuo nežinomos 
priežasties expliodavo 1,000 sva- 
rų nitro-glycerinos. įmonių ne- 

užmušta, nes jie pirm expli»Azi- 
jos pabėgo. Policija mano, kad 
c\plioziją pagimdė Vokietijų* 
agentai. 

PAIMTA 39 P ACTO 
SIUNTINIAI. 

New York, N. Y. A'.kakęs čia 
iš Falmouth, Anglijoj, garlaivis 
Rotterdam tapo Anglijos val- 
džios sulaikytas ir nuo jo paim- 
ta 39 maišai su pačto siuntiniais: 
18 siuntinių buvo iš Bcrlmo, i; 
iš Konstantinopolio ir 10 iš So- 
fijos. 

DIDELĖ VAGYSTA. 

Washington, D. C. Gabenant 
ant geležinkelio stoties, tapo pa- 
vogtas pačto siuntinis su milio- 
nu su viršum doliarių. Dalį pa- 
vogtų pinigų i!r čekių, išviso 
135,000 dol. rado pečiuj namų, prigulinčių dviems negrams. Su- 
ėmė negrą, vežusį tuos pačt > 
siuntinius, todėl tikimasi atgau- ti viską, kas pavogta, nes pasi- rodo. kad vežėjas buvo prie va- 
gystės prisidėjys. 

SENYVAS JAUNAVEDYS. 
Springfield, Mo. Apsivedė 04 

metų senis B. Davis iš Cabool. 
Mo. su 30 metu motere M. Ma- 
con. Jaunavedys turėjo 41 vai- 
ką, o iš jų 33 yra gyvi. 

VILLA KRAUSTOSI SU VISA 
ŠEIMYNA Į SUVIENYTAS 

VALSTIJAS. 
New Orleans, La. Atkako eu 

gruodžio 25 d. moteris Franciseo 
Villa, pati pagarsėjusio Mex:'<os 
revoliueijonierių vadino, genero- 
lo Villa, drauge su 20 pabėgusių 
giminių. 

AUDRA SU ŽAIBAIS 
IR PERKUNU. 

New York, N. Y. \mr;i Ka- 
lėdų dieną šitose apielinktse su 
smarkiu lietum ir ledais smal- 
kiai žaibavo ir griovė, ka< žie- 
mos laike retai kur pasitaiko. 
Su audra buvo taipgi smarki 
vėtra, kuri nutraukė telegraiii 
vielas. i.aike audros žuvo 
žmonės. 

NELAIMĖS ANT 

GELEŽINKELIŲ. 
Scranton, Pa. Netoli Statlo'.l 

susimušė dvi dalįs l)ela\vare l.a- 
ckauanna geležinkelio traukinio. 
Prie to užmušta 2 žmonės, o 

5 tapo sunkiai apktilii. 

St. Louis, Mo. Prekių trau- 
kinis Missouri, < )klalioma 
Gulf geležinkelio susi- 

mušė su gabenančiu javu> trau- 
kiniu St. Louis & San Francisc » 

geležinkelio traukiniu. L'/.nuišta 
prie to 7 žmonės, o _'X tano .s i- 

žeisti. 

TAIKYTOJAS GRĮŽTA 
NAMON. 

Iškeliavę- lutropon taikyti ka- 
įv veliančias Kuropos tautas 

Amerikos milionierius Ford grįž- 
ta namon. Jo misija, kaip i'- 

galima buvo tikėti, visai nepasi- 
sekė. Kelionei Ford islc'ulo nu- 

lioną kronu. 



IS DARBO LAUKO. 
Amerikoje randasi Anglijos 

agentų, kurie slaptai samdo žmo- 

nes, mokančius operuoti kulka- 

fvaidžius, nes Anglijos kariump- 
nėj tokių * žmonių trūksta. Sa- 
k<nna, geriems kulkasvaidžiit 
operatoriams moka net 300 dol. į 
mėnesį. 

Gary, Ind. (iary'je esančios 
geležies korporacijos viriinink ii 
paskyrė $2,000,000. kuriuos išda- 

lys kaipo dovaną tarp augštųju 
ir net iki pačiu žemiausių valdi- 
ninkėlių. Jie, mat, atsakančiai 
tvarkė 17,(xx> darbininkų. 

1f Chicago, 111. Pullman Co. 

pakėlė konduktoriams ir porte- 
riams 1 oc ant dol. Tas kompa- 
nijai atsieis $600,000 per metu.;. 

i'ric garinių lopetų dirban- 
tieji darbininkai organizuojasi ir 
mano tuojau sustreikuoti. JV 
dabar gauna maža užmokesnies. 
Jų reikalavimai: nori gauti $175 
j mėnesį. 

Gary, Ind. Etna F.xploj-ives 
Co. mano išmokėti savo darbi- 
ninkams, dirbusiems nemažiau 
kaip 5 mėn., 40% premijos. Tie, 
kurie nedirbo 5 mėn., gaus pre- 

mijos nuo 10 iki -lO'/r. Darbi- 
ninku yra 1,300. 

:3 va, 
|| Chinuo;e vė1 k]la revoliuci- 

jos, nes daugelis chiniečių ne- 

nori pripažinti ciesorių buvu?i 
prezidentą Yuan-bhi-Kai. Pen- 
kios provincijos atsisakė pripa- 
žinti Yuan-Slii-Kai ir pasigar- 
sino nepriguiminjromis. Tos pro- 
vincijos yra svarbiausios ir tur- 

tingumuos. 

|| Tuom tarpu revoliucija 
JIexikoj pasibaigė, bent kol ne- 

atsiras vėl koks nemokantis skai- 
tyti generolas, kuris panorės tap- 
ti tos gana turtingos republikos 
prezidentu ir nesukels naujos re- 

voliucijos. Vilios generolai -.1 

4,000 kariautojų pasidavė Car- 
ranzai, o pats Vilią nori persi- 
kelti j Suvienytas Valstijas, jei- 
gu jj cia leis, o paskui jis mano 

opsigyventi ant salos Kubos ir 

gal ten mėgjs netvarką sėti. 

|Į Londone iŠ Petrogrado gau- 
ta žinia, buk paliepus (Arui, ta- 

po nuo vadovystės šiaurinės ru- 

siškos kariu menes prašalintas 
pirmiau j padanges keliamas ge- 
nerolas Ruzskij. Jam pavesti 
buvo ginti nuo vokiečiu Latviją 
ir I ietuvą. 

! Kopenbageno laikraštis Na- 
tional Tidende gavo iš Konstan- 
tinopolio žinią, jog angliški or- 

'aivininkai bombomis išgriovė 
buvusias Turkijos sostinės apie- 
linkėsc Kruppo kanuolių dirb- 
tuves. 

IĮ Šįmet Prancūzijoj vynuogės 
i eužderėjo, todėl ir vyno išpro- 
dukirota vos trečdalis pernykštės 
produkcijos. 

!' Londone iš Paryžiaus gauta 
i'inia, jog mirtinai apsirgo visa- 
me civilizuotame sviete pagar- 
sėjusi franeuziška aktorė, tra- 

gedijų lošėja, Sarah fternhardt. 

lį Hanovere, Prusuose, pasimi- 
rė vokiškas generolas Emmich, 
pagarsėjęs tuomi, kad karės pra- 
džioj paėmė belgu svarbią tvir- 
tovę Liege. 

jj Rytiniuose kraštuose Tarp- 
žeminiii juriu vokiškas, ar au-.- 

rrii povandeninis laivas paskan- 
dino japonišką garlaivį Sada Ma- 
rn. Paskandintas garlaivis tu- 

rėjo 6,227 tonus įtalpos. 

Į| Vokiečiu Žmoniškumo Lyga 
Kalėdoms isleUo manifestą, ku- 
riame kviečia vokiečius nuo sos- 
to numesti kaizerį VViihelmą ir 

užbaigti bereikalingą karę. Po 
manifestu pasirašė Karolis Bern- 
stein ir devyni kiti jo partijos 
socialistai. "Manifestas" bnvo 
pagarsintas Hollandijoj. 

j| Ispanijos karalius paleido 
ipairliamentą. Xauji rinkimai ap- 
sibus už 3 mėnesių. 

(j Chinuose prieš naujojo cie- 
soriaus valdžią kilo revoliucija. 
Pasiųstos revoliuciją suvaldyti 
ciesoriaus kariumenės perėjo : 

fevoliucijonierių pusę. 

!Į V okiečiu ir aušint sumynio- 
tas Serb-jos karalius l'etras, kaip 
j ranesa laikraštis Daily Tek- 

graph, atkako jau Italijon ir ap- 
sigyveno Italijos karaliaus villoj 
Caserta. Italijon atkanka dabar 
aieli pulkai apleidusiu savo tėvy- 
nę serbu. 

Įj Iškeliavusiai Europon taiky- 
ti kart; vedančias tautas Ameri- 
kos milionierio Ford komisijai 
visai nesiseka nei neutrališkuose 
kraštuose o karij vedanti su tai 

kytojais ir kalbėti nenori. Net 
Norvegijoj, taigi neutrališkc 
krašto, tuli laikraščiai reikalauja 
išvijimo neprašytu svečių. 

jj Rumanija pradėjo siuntinėti 
kviečius V okietijon, išsiuntė 50,; 
000 vagonu. Fas rodo prielan- 
kumą Rumanijos Vokietijai, o 

neprielankumą Rusijai. 

jį Vokietijoj, mieste Muenstcr, 
išlėkė į padanges parako dirb- 
tuvės, prie ko užmušta 300 dar- 
bininku. 

į Angliški kariški laivai sulai- 
kė hollandišką garlaivj Boentoer 
ir atėmė nuo jo pačto ir.piniginius 
siuntinius. 

I Vokietija Turkijai padeda nc 

vien ant karės lauko, bet ir 
moksli* pakėlime. Dabar siunčia 
ji i5 profesorių Konstantinopolio 
universitetui. C jai tie profesoriai 
nc žymiausi Vokietijos mokslin- 
čiai, bet visgi, turbut, geresni už 
turlki.škus. Daugelis tų vokišku 
profesorių moka turkiškai. Vo- 
kiečiai Kon. antinopolio univer- 
sitete užims katedras: filiozofi- 
jos, pedagogijos, psycholiogijos, 
i-torijos rytinių tautų, geografi- 
jos, geoliogijos, botanikos, zoo- 

.iogijos, chemijos, teisių ir filo- 
liogijos (kalbžinystos). 

Į| Kadangi Anglija pradėjo 
konfiskuoti siunčiamus jūrėmis 
švediško pačto siuntinius, tai 
Švedija konfiskavo 10,000 pakic- 
tu, pasiųstų iš Anglijos Rusijon. 

Į| Sulyg Londono žinių, sun- 

kiau negu išpradžių manyta, ap- 
sirgo Vokietijos ciesorius, nors 
kad ligą paslėpti, jis Kalėdų die- 
ną, kaip visuomet, atliko pa- 
prastus kvečių priėmimus. 

Įj Prancūzijos prez. Poincarc 
apdovanojo Rusijos carą augš- 
čiausiu Prancūzijos orderiu. 

ij Gyvenantis mieste Buenos 
Aires, Pietinėj Amerikoj, vokie- 
tis gydytojas Dr. Kraus išrado 
serum (vaistą), kuris pasekmin- 
gai gydo sausą kosulj, arba kok- 
liušą. 

Į| Francuzijos viešų darbų mi- 
nisteris Marcei Semibat apreiškė 
parliamente, jog Francuzija ne- 

sibijo anglių stokos, nes iš sve- 

tur parsigabeno 1,800,000 tonų. 
o valdžia turi 200,000 tonų sa- 
vo anglių. 

Iš Pabėgėlių Gyvenime. 
ORLAS. 

Orio gubernijoj, vidurinėj Ru- 
sijoj, yra apie 26,000 pabėgėlių, 
išsimėčiusių po visus pavietus. 
Pabėgėlių likimu rūpinasi daugau- 
siai Tatjanos komitetas. 

P-lė L. Vienažinskaitė "Liet. 
Balse,'' tarp kitko štai ką rašo apie 
lietuvius pabėgėlius, esančius šiose 
vietose: 

"Orle yra 4 pabėgėlių prieglau- 
dos, D. K. Tatjanos Komiteto įtai- 
sytos. Prašysime, kad bent vie- 
ną duotų lietuviams. 

"Lietuvių inteligentų pabėgėlių 
Orle bus apie 20. Daugumas jau 
gavo vietą ir darbo. Tarp kito 
Kasakaitis, isėjęs augštuosius mok- 
slus, darbuojasi D. K. Tatjanos 
Komitete io sekretoriumi. P -iro- 
dė, tie lietuviai senai jau bebandą 
steigti Lietuvių Draugijos skyrių. 
Noro darbuoties esama daug. Kas 
galėjo, susirašė nariais, ir prašy- 
mas jau pasiųstas Centraliniam 
Komitetui. 

"Visų-pirmiausiai reikės pasirū- 
pinti bendrabučiu, vaikams prie- 
glauda-mokykla, šiltų apdarų. Ta- 
tjanos Komitetas buvo sutaisęs 
rinkliavą, kurioje dalyvavo ir lie- 
tuviai. Kiek surinkta, dar nėra 
žinios. 

"Kitą kartą skųzdavaus savo vaf- 
gais. Dabar, susidurusi su tikruo- 

BE KOJŲ ŠOKA. 
Šis paveikslėlis parodo kareivį, nuostojusį abiejų kojų. 

Jam pritaisė medines kojas taip gerai, kad jis gali šokti. 

ju vargu, supratau, koks jis, paly- 
ginus, mažas, šit "Pochvalinskių 
bokštas." Tat pabėgėlių prieglau- 
dą, viena iš anų 4-rių, D. K. Tatjanos! 
Komiteto įtaisytų. Tamsus, siauri 
karidoriai, apšlemštos, apspjaudy- 
tos grindys, drėgnos sienos. Kai- 
kuriuose kambariuose tiek drėg- 
mės, jog pelkės talkšo. Tuo tik1 
įkėlus koją į bokštą, karidoriuje! 
ant grindų, ant saujos šiaudų sėdi 
susitraukusi senutė ir dreba. Ji 
tik galva linguoja. Kitame kam- 

pe, taip-pat ant grindų, asloje guli 
išsitiesęs ^lar jaunas vaikinas, maž- 
ne vienmarškinis, kažkokiais skur- 
liais apsidangstęs. 

Susirgus pagalbą duoda gydy- 
tojas ir sesers, bet gydytojas, sako, 
ateinąs retai. Lietuvių taip-pat 
yra ligonių. Vienos moters vyras 
numiręs kelyje, vienas vaikas mi- 
ręs čia, antras esąs ligoninėje. Ir 
mano serga. Kviečiame dak- 
tarą, už vaistus taip-pat mokame. 
Gavus lietuviams vieną bendrabu- 
tį ir įtaisius prieglaudas, bus su- 

tvarkyta ir gydytojo pagalba. 
"Bendrabučiuose pabėgėliams 

yra duodami pietus ir 2 gabaliuku 
cukraus. Tie, kurie stovi barakuo- 
se, stotyje, šiaipjau kokiose lindy- 
nėse, ir tie, kurie važiuoja pro 
Orią pro šalį, pietus gauna maiti- 
namuosiuose punktuose stotyje. 
Tokių punktų yra du: Miestų Są- 
jungos ir Žemietybių Sąjungos. 
Miestų Sąjungos maitinamasis 
punktas kasdien duoda pietų nuo 

J5 lig 25 tūkstančiams pabėgėlių. 
Dienai išeina ne mažiau, kaip 1000 

rb. Ten pat yra teikiama ir gydy- 
tojo pagalba. 

"Būdama barakuose, radau daug 
lietuvių. Daug kas neturi šilto 
drabužio ir avalynės. Jiems taip- 
pat reikalingas bendrabutis. Vie- 
name, ir gavus jį, nesutilps. Kiekį 
išviso yra lietuviu, sunkti pasakyti, j 
Žinomų jau yra daugiau ne 500 ̂  žm., bet tai tik dUis. 

1 
'"Su butais tikras vargas—nega-j 

Įima gauti. Gausime jieškoties vie-' 
tos sodžiuje. Nė mokyklai-pric- j 
glaudai negalima gauti vietos, o j 
mokslo metų vaikų bus apie 100. 
Noro mokvties taip-pat netrūksta. 

"Daug moterų pabėgėlių yra mo- 

kančių siūti, trys net siuvamąsias 
mašinas turi atsivežusios. Norima 
įtaisyti djrbtuvių, pirkti materiją, 
o siuvėjos galės apsiusti reikalin- 
guosius drabužio. Žinoma, už dar- 

bą reikės mokėti. Be to, yra daug 
mergaičių, norinčių pramokti šiuti.j 
Reikėtų ir joms padėti. 

"Dauguma lietuvių pabėgėlių yra 
iš Kauno gubernijos, bet^ra ir iš 
Vilniaus ir iš Suvalkn. Kai-kurie 

j traukė krūvomis su visu savo tur- 

tu, su visa savo manta. Taip, sa- 

kysim, iš Kauno gub., iš Raudon- 
dvario valsčiaus iškeliavo 130 žm. 
su vežimais, vaikais ir gyvoliais. 
Važiavo jie 3 mėnesius ir galų ga-, 
le Šklovo stotyje Mogilevo guber- 
nijoje, palikę po vieną žmogų prie 
vežimų ir gyvulių atduoti juos 
rekvizicijos komisijai, patvs atva- 
žiavo į Orią. Gubernijos Žemie- 
tybės pabėgėlių globėjas sakė, kad 
prieš 8 ar 10 dienų Karačevan at- 

^ vykę su vežimais su visa manta 62 
šeimynos iš Kauno gubernijos, j 
Jiems buvę siūloma darbo, bet jie 
jo neemę, o nuvažiavę toliau į Or- 
io pusę. Sako, kad tai buvę lietu- 
viai." 

CHARKOVAS. 

Vienas didžiausių Rusijos mies- 
tu, pilnas įvairių mokyklų, kurių 
tarpe yra net kelios augštojo mok- 
slo. Čia galima rasti visokių tau-j 
tų: armėnų, graikų, turkų ir žydų, 
lietuvių tik vos keli. l'er šešis me- 

tus jieškojau lietuvio po visus pa-j kanipius ir buvau suradęs kelis 
studentus ir šiaip inteligentus, bet 
visi surusėję, arba gerokai sulenkė- 

ju 
Nelaimingasis karas išblaškė mū- 

sų Lietuvos gyventojus po visą Ru- 

siją, pateko ju daug ir Charkovan. 
Pačiame bėgime manęs, senesnio 
gyventojo, nebuvo namie, užtat ne- 

galėjau iš karto' žinoti, kiek čia mū- 

sų tautiečių vargsta. Paklaustas 
Petrapilio" lietuvių draugijos, iš 
pradžios turėjau atsakyti, kad 
Charkove lietuvių nėra. Čia vie- 
nok ne mano vieno kaltybė, kalty- 
bė ir musų žmonių, kurie svetima- 
me krašte nesiglaudžia prie savųjų, 
nepasiklaušia nieko ir, ypač skau- 
du, nedrąsiai -kalba lietuviškai, bet 
griebiasi žleberioti vieni lenkiškai, 
kiti rusiškai. Prakalbėjus po len- 
kų pamokslo lietuviškai, akymirk- 
snyje atsirado lietuvių daugiaus ne; 
penki šimtai šeimynų, o dar gal 
antra tiek neužrašė lietuvių draugi- 
jos knygoje. Nors dideliu vargu j 
suskubome ir mes, Lietuvių Dr-jos 
Centralinio Komiteto padedami, 
sudaryti draugiją karės pabėgė- 
liams šelpti. Kad ir nesenai ji 
tesidarbuoja, bet jau ne vienam pa- 
dėjo tai darbu, tai pinigais. Nu- 
samdėme jau dvejus namus Char- 
kovo priemiestyje, kuriuose patal- 
pinsime apie šimtą vaikų. Turime 
namus aprinkę siuvyklai ;r sene- 

lėms. 
Pamaldos tuoj po sumos: pa- 

mokslas, "Šventas Dieve'' ir kitos 
giesmės. Pamokslus sako vietinis 
kun. Pr. Kavaliauskis. mokyklų ka- 
pelionas, ir kun. M. Gavelis, išva- 
rytas iš- Lomžos padangės. Žmo- 
nių džiaugsmas didžiausis, išgirdus 
vargų dienose Dievo žodj motinos 
kalba. Yienykimės, tautiečiai, nors 

šiandieną j krūvelę, tepamato sve- 

timtaučiai rwusų stiprumo dvasios, 
laikykimės savo papročių, o ypač 
nedarkvkime kalbos! 

Pr. K. 

LIETUVIŲ ĮSTAIGOS 
VORONEŽE. 

Šiomis dienomis teko man apsi- 
lankyti Voroneže. Nežinau, ar ra-i 
sis kur nors kitas didelis Rusijos j 
miestas, kuris taip butų purvinas 
ir taip nesimpatingas, kaip Vorene- 
žas. Tečiau, lyg tyčia, buvo lemta 
čia apsigyventi svarbioms lietuvių 
įstaigoms. 

Kaip jau žinome, Vilniaus Lietu- 
vių Draugijos nukentėjusiems dcl 
karės .šelpti Kpmitetas iš pat savo 

veikimo pradžių laikė savo didžiau-; 
siu uždaviniu globoti besimokinau-1 
čia musų jaunuomenę: jam rūpėjo,i 
kad per tą suirutę neišnyktu musų Į 
nteligentingosios pajėgos, kad, pra- 
slinkus karės vėsului, vėl rastųsi 
inteligentų darbininku, kurie imtų- 
f suirusios Lietuvos gaivinimo dar- 
bo. Todėl Komitetas, kiek išgalė- 
damas, padėdavo tai musų jaunuo- 
menei. kuri tik rodė noro šviesties. 
Vilniuje buvo jtaisyti tam tikri 
moksleivių bendrabučiai, kur kiek-j 
vienas lietuvis moksleivis ar mok-J 
i gleivė galėjo gauti visį išlaikymą. 

bi tik norėtu mokyties. Xct Ko-; 
mitetui'ne vienas yra prikišęs, kad 
perdaug jau jis rūpinąsis nutsų 
jaunuomene, kad pertat galį nu-, 

kentėti kiti musų pabėgėliai. 
i 

Kaip tik prisiartino priešininkas 
] rie Vilniaus, Komitetas visų-pirma, 
ėmė rupinties išgabenti iš/Vilniaus 
moksleivius kur nors nepavojingoj karu Rusijos vieton. Tuo tikslu 

( 

apvažiuota nemaža Rusijos miestų,) 
pagaliaus apsistota Voroneže. Bot 
ir čia kiek vargo padėta, kiek ne- 

malonumu prakentėta, kol iškovota 
sau apsigyventi vieta. Ypač nelai- 
mė su tais butais. Visokių pabė-1 
gėlių pilna, vietų nėra, beveik kiek- 
vienas kambarys reikia imti kova. 
Ir jeigu šiandien lietuvių įstaigos 
Voroneže šiaip-taip susitvarkė, tai 
tik nenuilstama ktm. Alšauskio en-i 

i 
ergija. ^abar Voroneže Lietuvių 
Centralinio Komiteto globoje yra 
bent 10 bendrabučiu, kuriuose gv-, 
/ena daugiau kaip 800 moksleivių., 
Kiekvienas moksleivis gauna ben-. 
Irabučiuose visą išlaikymą, drabu-į 
j, avalynę, knygas. Be to, kiekvie-, 

110 moksleivio mokslas apmokamas 
toje mokykloje, kurią jis lanko. 
Bendrabučių- nuolatinė priežiūra 
pavesta šiems žmonėms: mergaičių, 
bendrabučius žiuri J. Kairiūkštytė,, 
F. Kazlauskytė ir Valavičaitė (rei-; 
kia pasakyti, kad mergaičių bendra-1 
bučiai, kuriuose gyvena daugiau ne 

250 mokinių, pasižymi ypatingu 
tvarkingumu) '» vyrų bendrabučius 
nuolat prižiūri mokytojai Kairiūkš- 
tis, Endziulaitis, Urbonas, gimna- 
zijos mokytojas Špakevičius ir kun.i 
Razumas. Reikia čia paminėti ir' 
"vaikų prieglauda Aleksiukienės glo-, 
boję. Prieglaudoje gyvena 36 vai-' 
kinkai ir 60 mergaičių. Jie visi 1 
lanko mokyklą. Visus Voronežo i 
lietuvių įstaigų ekonominius reika- 
lus veda Centralinio Komiteto įga- 
lioti nariai: kun. kan. Alšauskis, 1 

advok. Tumėnas ir gimnaz. tnoky- 
ojas Balčikonis. Bendrą mokslei- 

vių auklėjimo tvarką bendrabučiuo-į 
se nustato ir jos laikytics reikalau-į 
ja išrinkta tam tikra pedagogų ta-j 
ryba, į kurią įeina gimnazijos 1110-, 

kylojai: J. Jablonskis, Pr. Mašiotas 
Šakenis, šikšnys, "Saulės" kursų į 
vedėjas Voketaitis, "Saulės" kursų! 
mokytoja Čiurlionienė ir Centrali- 
nio komiteto nariai: kun. Alšauskis, 
adv. Tumėnas ir Balčikonis. 

Moksleiviams aprūpinti drabu-! 
žiu prie bendrabučių įsteigti dvi, 
siuvykli: vyrų ir moterų. Organi-; 
zuojama prie bendftbučių kurpių! 
siuvykla ir skalbykla. 

Voronežan taip-pat persikėlė iš' 
Vilniaus "Saulės" priruošiamieji ir! 
buhalterijos kursai, kurie dabar I 
yra užlaikomi Lietuvių Centralinio' 
Komiteto. 

Be'to, Voroneže yra dar dvi nau- 

jai organizuoti labai svarbi įstaigi,, 
tai dvi M. Yčo gimnaziji: vaikinų į ir mergaičių. \ aikinų gimnazija, 
jau pradėjo veikti rugsėjo įnėn. Jo- 
je dabar mokosi apie 500 mokslei- 
vių, daugiausia lietuvių. Į gimna- 
ziją pakviesti lietuviai pedagogai: 
J. Jablonskis ir J. Balčioknis lie- 
tuvių ir lotynų kalbos mokyti, Ša- 
kenis, gimnazijos inspektorius Že- 
maitis matematikos mokyt., Tumė- 
nas teisių mokyt, ir Špakevičius, 
gamtos mokyt. Mergaičių gimna- ( 

zija. kurios direktorium yra Ma- 
šiotas, pradėjo veikti tik nuo spalių Į 
mėnesio 31 d. Toks susivėlinimas 

atsitiko del visai nei nuo Komite- 
to, nei nuo įsteigėju nepareinamu 
kliūčių. Svarbiausia kliūtis tai stoka 
butų. Daug padėta vargo, kol bu- 
vo surasti tinkami gimnazijai na- 

mai. P>c to, Voroneže buvo susi- 
daręs rusų pedagogų ir valdinin- 
kų tarpe antagonizmas prieš .M. 
Yčo gimnazijas. Mat, j Voronežą 
buvo iš karės fronto atkeltos kai- 
kurios taip vyriausybės, taip ir 
privatinės gimnazijos. Tų gimna- 
zijų vedėjai bijojo, kad, atsida.:,is 

naujoms gimnazijoms, bus atitrauk- 
'ta Į jas nemaža ir jų mokyklų mo- 

kinių. Juo labiau, kad daugelis 
lietuvaičių mergaičių jau buvo įsto- 
ję Į kitas gimnazijas. Sudaryti 
nepiielankią lietuviams opiniją ne- 

maža padėjo ir lenkai, kurių Vo- 
roneže yra gana daug. Taip mies- 
to įstaigose, taip įvairiuose pabėgė- 
liams .šelpti komitetuose esą pilna! 
lenkų, o kaip patyrimas rodo, len- 
kai visiems mūsų šelpimo darbams 
beveik visuomet esti priešingi. Bet, 
nežiūrint tų visų sunkumų, vis dėl- 
to klintys pašalintos, gimnazija pra- 
deda veikti, ir kiekviena mergaitė, 
kuri tinka gimnazijoje mokytis, ga- 
li dabar stoti į jau susitvarkiusią 
ir pradėjusią darbą lietuvių gim- 
naziją. tą naują šviesos ir kultūros 
židinį. 

Taip pat dar reikia paminėti. kad 
rugsėjo mėn. Voroneže dar atgai- 
vino savo darbą pabėgęs Lietuvių 
Draugijos Kauno skyrius, apie ku- 
ri susitelkė seniau jau apsigyvenę 
Voroneže lietuviai. Ypač savo at- 
sidavimu pabėgėlių reikalams pasi- 
žymėjo Morskienė ir gelžkelio vai-Į 
dininkas J. Plepys. Kauno skyrius 
daug padėjo organizuojant didelę 
vaikų prieglaudą, kuri dabar perei- 
na Centro globon. Kauno skyrius 
užsiims dabar organizavimu ir šel- 
pimu nemoksleivių pabėgėlių. Šių 
ypač sunkus padėjimas Voroneže. 
Butų nėra, bendrabučiai sunku 
įsteigti: lietuviai paliegėliai išsimėtę 
atskirai po visą miestą ir guber-j 
niją. Komitetas kiek galėdamas 
šelpia nedidelėmis pašelpomis pini- 
gais, bet to maža. Daug lietuvių 
pabėgėlių serga visokiomis ligomis, 
taip kad Centro Komiteto daktarė 
Alseikienė nebegali ir aprėpti visų 
igonių. Kviečiamas Yoronežan ki- 

tas daktaras — Pietaris. Dabar 
Kauno skyriaus organizuojama 
Morskienės namuose valgykla ioo 

žmonių. Ypač pažymėtinas gy- 
venimo brangumas Voroneže. Juo 
tolyn, juo brangyn visa eina. Ypač 
Kauno skyriui reiktų kreipti (lomos1 
j išsiblaškiusius po visą guberniją 
pabėgėlius. Reiktų kaip nors su- 

traukti jie vienon vieton, aprūpinti 
maistu, medicinos pagelba ir 1.1. 
Tai didelis ir sunkus darbas, bet 
labai reikalingas. (Iš''Leit. Dal.)" 

KĄ VOKIEČIAI MANO 
APIE LIETUVĄ. 

Kas bus su Lietuva, jeigu po ka- 
rei ji pasiliktų po Vokietija? Ar 
butų geriau, ar blogiau ? Ką vo- 

kiečiai su ja adarytų? Ar suteik-j 
tų jai šiokios-tokios laisvės, ar ko-; 
lionizuotų ją vokiečiais ir visai pa-j 
verstų j Vokietiją? Kai]) vokiečiai 
apie tai mano? 

Visi šitie klausimai jau nesykįį 
buvo svarstyti vokiečių spaudoje ir' 
"Lietuvių Balsas" savo j/engini-į 
ame straipsnyje daro iš to abelną 
sutrauką. Jis štai kaip apie-tai ra- 
šrv 

Yra vokiečiu visuomenės dalis,' 
kuri nori prikergti Lietuvą prie, 
Vokietijos ir sudaryti autonominei 
valstybę, surištą su Vokietija. O- 
ficialinių pasižadėjimų jie neduoda. 
Bet tarp jų pačių eina ginčai, ir 
užgrobti Lietuvą jie, žinoma, no- 

rėtų. J s kitos pusės lietuvių klau- 
simas į ats savaime keliamas, ka'- 
da svarstoma lenkų klausimas. Čia 
kalbant apie Lenkijos sudarymą, 
iškjla klausimas, kokias nustatyti 
sienas. Lenkai patįs jau sutinka, 
kad jiems butų duota Lenkija et- 

nografinėmis sienomis, bet kada 
imama svarstyti, kur baigiasi jų 
etnografijos sienos ir prasideda ki- 
tų tautų gyventojai, tai čia kaip 
tik ir iškjla Lietuvos klausimas. 
Lenkai visur ir visados skelbia Lie- 
tuvą esant lenkų apgyventą. Pa- 
siremdami istorijos faktais, kad 
Lietuva ir Lenkija buvo viena val- 
stybė, kad Lietuvos didžponiai su- 

lenkėję ir, norėdami operuoti šiais 
pastaraisiais, lenkai Lietuvą ir Len- 
kiją skelbia esant ta pat. Nors 
Dmovskis, o paskui ir Jankovskis, 
išleizdami savo etnografijos žemė- 
lapius ka 1 ir su paklaidomis, savo 

naudai padarytomis, aiškiai pažy- 
mėjo tiktai pačią Lenkiją, bet nėra 
Uit dnr v"'- i- lenku visuomenės 
nuomonė. 

Ir dabar, mums beesant Stock- 
lolme, teko sužinoti, kad lenkai J 

j įteikę vokiečiu vyriausybei pi.., 
memorijalą. Jame n n rodą savo 

troškimus ir siekinius, nurodą taip- 
pat ir savo Lenkijos busimąsias 
sienas. 1 ar p ko kito jie nurodą, 

j kad Gardino, Vilniaus ir didžioji 
,dalis Suvalkų gubernijos esančios 
lenku apgyventos, taigi, autonomi- 
nę Lenkiją sudarant, v\ kiečių vy- 
riausybė turėtų pasirūpinti, kad 
sios vietos butu prikergtos prie 
Lenkijos. lvap-gi žiuri vokiečiai 
Į šį lenku reikalavimą? Žinoma, 
-ui)'<11 ką-nors tikra tarti, bet mums 
teko sužinoti, kad ši> klausimai 
kol kas vokiečiu vyriausybės dai 
neapsvarstytas. Vokiečiu užsieniu 
reikalų luinisteris pasakęs, kad ši< 
raštas esąs svarstytinas, bet jis ne- 

manąs, kad lenkų reikalavimai bu- 
tų teisingi ir kad juos reiktų pa- 
tenkinti. " 

Apie Lietuvą vokiečiai galvoja 
dvejopai. Vieui nori Lietuvą už- 
imti ir prikergti prie Vokietijos, 
kiti vč-1 numanydami, kad jiems tai 

nepavyks, nori sudaryti savktovi;] 
valstybę, kuri butų sąjungoje su 

Vokietija ir nuo jos priklausytų. 
Girdi, ir jie tikrai kariaują už pa- 
vergtųjų mažųjų tautelių paliuosa- 
virną ir nė viena kariaujančioji 
valstybė negalėsianti iiems prieš- 
tarauti sudaryti Lietuvių valstybe. 
Čia, vadinasi, lietuviais norima 
pasinaudoti, kaipo etnografine ma- 

se savo siekimams. Kaip vieni 
taip ir kiti, matyti, turi omenyje 
vienį ir 'į patį: prikergti Lietuvą 
prie Vokietijos, tiktai pažangioji 
visuomenės dalis norėtų duoti gra- 
žią formą ir uždėti savo geležinę 
leteną, gražia pirštine apmovę. 

Tiktai vien socialistai demokra- 
tai, kaip savo pirmajame straipsny- 
je minėjome, eina prieš užgrobimą 
svetimu žemių ir protestuoja prieš 
dešiniųjų ir liberalų sumanymus. 
Tas 'pats prof. Brentanas, kuris 
taip smarkiai protestuoja prieš 
Belgijos prijungimą, užėjus kalbai 
apie Lietuvą, visai priešingai riša 
šj klausimą. Prieš mane jo straip- 
sniu indėtas "Berliner Tageblatt'e" 
spalių 14 dieną vardu: "Deutsfcb- 
lands zukumftige Anbauflache." 

Jame Brentanas išdėsto savo pa- 
žiūras Į Vokietijos ekonominį sto- 

vį ir, remdamasis statistikos žinio- 
mis, išrodinėja, kad Vokietija tu- 

rinti užkariauti naujus žemės plo- 
tus, nes. taip dalykams stovint, ii 
nebegalėsianti išmaitinti savo že- 
mės produktais visų gyventojų. 

Jei Lenkija ir bus prie musų pri- 
jungta (kaipo autonominė valsty- 
bė), tai mums dar to neužteks, nes 

ir dabar Lenkijai neužtenka jos pa- 
čios išaugintų javų ir jie gabenasi 
jų iš kitų Rusijos vietų. Kas kita 
Lietuva ir Pabaltjurio provincijos. 
Kaip rodo rusų vyriausybės išpla- 
tinta Kovalevskio knyga per Pary- 
žiaus parodą 1900 m. parašyta: 
'"La Russie a la fin du iQ-me siė- 

cle," Kauno gubernijoje esą tiktai 
44, Gardino—51, Vilniaus 41, Kur- 
šo vos 27, Lyvų gub. 31, estų tiktai 

23 gyventojai viename ketvirtaini- 
ame kilometre, tno tįirpu Vokie- 
čiuose 1 r4 metais viename kilo- 
metre IJ3 gyventojai. 

Atminus, kad per 30—35 metus 

Vokietijos gyventojų skaičius bus 
100 milijonų, tuo budu yra pagei- 
daujama 'Lietuvą, kuri turi rokių 
didelių neišnaudotų žemės plotų, 
prijungti prie Vokietijos. Ta pat 
patariama padaryti ir su l'abaltiu- 
rio provincijomis. 

Prikergus prie Vokietijos Lietu- 

vą, tuos žemės platus, kurie yra 
neišnaudoti, apsodinti vokiečiais, 
pargabentais iš Rusijos, ir sudary- 
ti iš jų germanizatorių kadrus. 
Tat yra ne jo vieno nuomonė. Ji 
plačiai pasklidusi tarp vokiečių vi- 
suomenės. Yra net socialistų tar- 

pe, kurie pataria spaudoje, pavvz. 
Zudekunras, kad neverta esą prie- 
šinties svetimos žemės užėmimui, 
kad nepasunkinus vyriausybei tai- 
kos sąlygų. 

Bet reikia pažymėti, kad šie so- 

cializmo atstovai yra iŠ partijos iš- 
stoję. 

GALICIJA NUTERIOTA. 

Lenkas, X. L. Piotrowski, pie- 
šia viename laikraštyje nuterio- 
tos Galicijos vaizdus. 

Kuomet rusai ėjo Galicijon, 
tuomet jie elgėsi su gyventojais 
neperprrsėiausia. Visuomet rū- 

pestingai stengėsi nenaikinti to, 
kas gali pasilikti nesunaikintas. 
Apvaldė rusai Galiciją ir pradėjo 
savotiškai šeimyniiikauti. Žm 
nės buvo jau gana karės nuvar- 

ginti, todėl/jienis ncapėjo laba 
rusu šeimyninkavimas. Bile val- 
gio turėdavo, tai jiems tuom me- 

tu niekas daugiau ir nerūpėdavo. 



^ 
.The, house opens its sešfiON? 

AMERIKOS KONGRESAS. 
Šisai kongresas turės išrišti klausimą apie tai, ar 

Amerika turi sustiprinti savo apsiginklavimą. Prezi- 
dentas Wilsonas patarė kongresui padidinti Amerikos 
kariškas spėkas. ^ 

Rusai, kaip žinome, perėję per 
Gtiliciją, per Karpatų kalnų per- 
ėjimus pradėjo veržti> j Vengri 
jos lygumas. 

Hjt štai netikėtai atėjo austro- 
v< skiečių banga. Ji išmušė rusus 
iš jų krauju aplietų pozicijų ir 
be pasigailėjimo pradėjo juo:i 
stumti atgal. Iš karto rusai ma- 

nė, kad jie gal atsilaikysią prieš 
teutonų jiegas, bet ilgainiui toks 
jų manymas pasirodė esąs klai- 
dingas. Tatai jie visu smarkumu 
prartėjo trauktis artyn Rusijos 
parubežio. 

Dabar tai prasidėjo til:ras (i 

licijcs plėšimas- 
I įcs I arnmv-R/ceszovo-Jaroa- 

lav. bėga i;pė Vistula. J žiemius 
nuo minėtų miestų jpuola j Vis- 
tula kitos dvi upelės. To r, up;s 
savo ge. >grafišku susibėgimu su 

daro atsakanti trikampi. Kaom.'t 
rusai ėjo Galicijon, tuomet tuose 

trikampiuose buvo vieni kruvi- 
niausiu musių. Rusams besi- 
traukiant iš Galicijos tame upių 
trikampyje atsikartojo toji pMt 
istorija. O tas trikampis u/.im.i 
nedaugiau, kaip jdo kvardratinų 
mylių. Galima pavadinti tąjį tri- 
kampi mirties trikampiu. 

l ik ūkininkų ir kai-kur mieste 
lėnų (ialicijojc, rusams besitrau- 
kiant atga!, tapo sunaikinta 3,385 
namai. arp jų buvo daug baž- 

nyčių mokyklų ir šiaip viešųj 1 

namų. Miesteliuose pasiturinc 
lenkų namai tapo be pasigailėji- 
mo sunaikinti. 

Rusai užsispyrė neatiduoti aus- 

trams Tarnobrzeg, nes jis. g;r.i 
strategikos žvilgsniu yra daug 
svarbesnis n®t už I'rz-emyslį. 

įsikasė žemėn rusat. įsikasė ir 

austrai ir prasidėjo mušis, kur'.; 
tęsėsi šešias savaite-.. Po mūšiai 
šeši miestai ir netolima giria tapo 
sulyginta -u žeme. 

Be to reikia neužmiršti, kad 
dabartinė karė yra vedama nepa- 
prastu bu du—kareiviai įsikasa ž>- 
įnėn. Didžiulės kanuolės savo šo- 
viniais bailiai išardo, sukrato že- 

mę. 

Perėjus karės bangai, tai .lai 

giau nieko nematyti, kiip tik sp- 

arta, kanuolių ir kareiviu suraus- 

tą žemę. 
Ūkininką* nieko negali sėti nei 

sedyti į toki,'} sumaišytą žėm\ 

Reikia ūkininkui išlyginti duobe*, 
reikia tąją žem, įtręšti, idant )■:>■ 

je augtų geri javai bei daržovės. 
I!et k? ten iš ūkininkų turi 

kuo tręšti lauką?—Toki būna i'.' 

javai. 
Kurie gyventojai pasiliko visai 

be pastogės ir turto, tiems įtek- 
iningesni lenkai pastatė bendra- 
buti, kur pavargėliai nors pasto- 
gę rasdavo. 

Tatai aišku, kad Galicija, ly- 
giai Lietuvai ir Lenkijai, tapo 
baisiai r.uteriota. 

KARĖ SU TROŠKINANČIAIS 
GAZAIS. 

Seniau apie kary su troškinan- 
cvi. gazais rašė vien poetai ir 
fantastišku pasakų rašytojai, bet 
niekas jų mūšiuose nevartoj.), 
nors nuodus dažniau negu dabar 
.vartojo uinuodinirnui ma sto ir 

vandens šuliniuose. "Nuodingu? 
ir troškinančius gazus pradėta 
vartoti vien dabartinėj karėj. 
Vokiečiai sako, kad gazus pir- 
miausia pradėjo franeuzai \;f- 

toti, o vokiečiai j u pritaikymo 
budą dar 'pagerino; dabar juos 
vartoja jau visu didžiųjų tautu 
kariumenės. 

Pirmiausia dabartinėj karėj 
vartoti nuodingi troškinanti gri- 
zai buvo taip vadinami chlori- 
nas. Yra tai žalsvai geltonas 
gazas, kurį vienok galima leng- 
vai j skystimą paversti, bjauriai 
smirdantis ir troškinantis. Bet 
tarp karėj vartojamų g a z u yra 
maloniai kvepianti, bet nema- 

žiau nuodingi už smirdantį. 
Var ias chlorinas paeina iš gre- 

tiško žodžio chloros, reiškanėio 
;:alias. Medega ta yra druskoj 
ir kituose daiktuose vadinamuo- 
se chloridais, taigi gana pigiuo- 
se. Chloriną francimi karėj var- 

| toja dviejuose pavidaluose. Ant 
mūšio lauko gabena rezervuarus 
to chlorino sky.tumo pavidale 
ir kuomet vėjas pučia priešo pu- 
sėn, skystimą paleidžia ir jis, pa- 
siliuosavęs iš rezervuaro, greitai 
i gazą pavirsta, o vėjas jj nu- 

pučia j priešo stovyklas, o kad 
jis yra už orą dusyk sunkesnis, 
tai jis eina pažeme. Juom taip- 
gi pripildo gtanatas ir jomis šau- 
do i priešo stovyklas. 

I l'.ombosc vartoja ir kitokias 
dar medegas: Berlino rugš";. 
zyankulj, kurio įkvėpimas žmo- 
gų užmušti gali; vartoja taipgi 

Įsierinę rugštj. Jeigu reikia, g.v 
Įlima ties priešų stovyklomis pa- 
leisti čielus debesius nuodingų 

'gazų, nors to iki šiol dar niekas 
nemėgino daryti. 

LSETSSVIA! AMHilKOi). 
IŠ SO. ENGLEVVOOD, ILL. 

Daro gėdą didelėms kolioni- 
joms. Siunčiame jau antrą plos- 
telj aukų nukentėjusių nuo karės 
naudai—$ 120.00. Nors nedidelė 
auka, bet sulyginus su nnisų kolio- 
nijos lietuvių skaitlingumu, tai nei 
negalima daugiaus ir reikalauti, 
nes čia lietuvių randasi išviso tik 
apie 300 ypatų. 

Gruodžio 9 d. p. J. Kaukaus sve- 

tainėje buvo susirinkęs komitetas 
nuo keturių vietinių draugijų: nuo 

Tėvynės Mylėtojų Lietuvos drau- 
gystės, šv. Augustino dr-stės, SLA. 
182 ir nuo TMD. 65-os kuopų. 

Susirinkusiųjų komitetų užduo- 
tim buvo padaryti galutinąją at- 

skaitą surinktų niusų kolionijoj 
aukų nuo karės nukentėjusių lie- 
tuvių naudai. 

Susirinkusieji komitetai, visapu- 
siškai apsvarstę dalykų stovj, nu- 
tarė pasiųsti Lietuvos Gelbėjimo ir 
Autonomijos Fondui $120.00 pa- 
skirstydami šią sumą sekančiai: 
Lietuvos Gelbėjimo fondan—$100 
ir Autonomijos Fondan—$20.00. 

Toliau sekė aukų rinkimo komi- 
teto atskaitos, kurios apėmė laiko- 
tarpi nuo balandžio 1 d. 1915 m. 

į iki gruodžio 1 d. 1915 m. 

įplaukos: Tėv. Myl. Liet. dr-ja, 
J $10.00 ir Šv. Augustino Yyjkupo 

dr-ja $10.00. Rugpjūčio 8 d." vi- 
su draugijų komitetas parengė A. 
Vasiliausko Darže Pikniką. Liko 
pelno Sjj.Stc nuo parengto pik- 
niko L. C. Strogies Darže liko pel- 
no 810.80. Piknikas atsibuvo rug- 
pjūčio 29 d. Nuo SLA. 182 kp. 
birželio 20 d. laikyto šeimyniško 
pikniko liko 81.50, auka p-lės M. 
Radžiavičiulės 500. Nuo paminė- 
jimo 10 metu sukaktuvių Vilniaus 
Seimo, kuris įvyko Auburn I lall, 
liko pelno $61.50, auka p-ios Jes.-c 
Scott, 5oe. Labu pas aukų rinki- 
mo komi tėti) buvo 8167.69. Lie- 
tuvos Gelbėjimo ir Autonomijos 
Fondan pasiųsta S120, lieka pas 
aukų rinkėjus $47.69. Likusius 

[pinigus panaudosime įvairiems iš- 

kaščiams, surištiems su tolimesniu 
aukų rinkimu. 

Jonas Marozas. pirm., 
Jonas Baulcus, kasierius, 
lir. Janulis, rašt. 

Istikr.) tai grabus pasidarbavi- 
mas. (šie pinigai gauta ir pa- 

rsiųsta fondan. Redakcija). 
IŠ WALDEN, N. Y. 

Apie darbus. Miestelis yrr 
labai dailus, nedidelis. Jame svei- 
ka gyventi. J Uitu gerai, kad čion 
atvažiuotų daugiau lietuvių. Čia- 
gi nesulyginamai geriau gyventi, 
negu dideliuose miestuose. 

Dirbtuvių čia yra neperdaugiau- 
sia, bet kaip mažam miestukui, tai 
ir užtenka. Pastaruoju laiku dar- 
bai eina gerai ir iš kito miesto pri- 
buvusiam nesunku darbą gauti. 
Mašinšapėse reikalauja tų darbi- 
ninkų, kurie šiek-tiek nusimano 
apie mašinšapės darbus. 

Gruodžio 14 d. prisnigo 3 pėdas. 
Dėlei tos priežasties sustojo karai 
«^ję. Žmonės negalėjo i darbą va- 

| žinoti. ]'aldon:1U. 

IŠ CICERO, ILL. 

šeimyniškas vakarėlis. Pirmos 
Kalėdų dienos vakare, būtent gruo- 
džio 25 d., "Raudonos Rožės" kliu- 
bas turėjo parengęs šeimynišką va- 

karei], kur dalyvavo apie 200 ypa- 
tų. šiame vakare dalyvavo tik sa- 

vieji nariai ir užkviestieji svečiai. 
Tai buvo gražus būrelis, beveik 
vien jaunimas, ir tvėrė lyg vieną 
gražią šeimyną. 

Laikas nuo laiko šis kliubas pa- 
rengia vakarėlius, bet nepasipel- 
nyniui, o tik suteikimui savo na- 

riams pasilinksminimo. Apart to, 
kliubas dar netolimoje praeityje 
surinko ir pasiuntė keletą doliarių 
pinigų dėl karės nukentėjusiems 
Lietuvoje. Šis pats kliubas jau 
davė užmanymą, kad visos šios ma- 

žos lietuvių kolionijos draugijos 
sueitų vienybėn šiame reikale ir 
padarytų auką, bei rinkliavą nuo 

karės nukentėjusiųjų lietuvių nau- 

dai. Ciceriečiai visuomet viską pa- 
darydavo, kuomet tik rasdavosi 
svarbus reikalas. Taigi galima pa- 
sitikėt. ir šis Raudonos Rožės Kliu- 
bo sumanymas neis vėjais, nes 

reikalas svarbus—badaujančių šel- 
pimas. Rcp. 

IŠ WESTFIELD, MASS. 
Lietuvių gyvenimas. Mušu 

kolionijoje yra lietuvių apie 200 

šeimynų ir apie 120 pavienių, jų 
gyvenime nieko įdomaus nėra. 

Darbai eina neblogiausiai, kiti 
ir uždirba gana gerai, bet ir pralei- 
džia gerai. Tamsumas musų žmo- 
nelių dar labai didelis ir sunkus. 
Keletas skaito, bet rods dau- 
gumui patinka "šake" ir taradaika. 
Aplamai lietuviai linksmai gyvena, 
visai neatbodami tamsaus ryto- 
jaus. Dabar, kuomet yra užtekti- 
nai pinigų, tai juos bereikalingai 
leidžia, o kaip bedarbė užeis, tuo- 

met bus dejavimo. Vietinis. 

IŠ HARTFORD, CONN. 
Bažnyčios skiepo pašventini- 

mas. Gruodžio 20 d. vyskupas 
J. J. Nilan pašventino naujai iš- 

statytą šv. Trejybės bažnyčios, skle- 
pr. Kun. J. J. Ambotas yra tos 
bažnyčios klebonu ir po jo priežiū- 
ra bažnyčios statymas yra atlieka- 
mas. 

Ceremonijose dalyvavo lietuviai 
iš Ncw T Iri tai n, Bristol, Manches- 
ter ir kitų apielinkės miestelių, labu 
jų buvo apie 1000; jie susivienijo 
su vietos lietuviais ir drauge daly- 
vavo ceremonijose. Buvo keletas 
kunigų. Vienu žodžiu, iškilmės 
buvo didelės, kurias "The Hartford 
Daily Courant" plačiai aprašė. X. 

IŠ CAMBRIDGE, MASS. 
TMD. prakalbos. Ko-operaci- 

jai gerai sekasi. Gruodžio 19 A. 
TMD. 55 kuopa surengė prakal- 
bas paminėjimui 10 metų sukaktu- 

vių Vilniaus Seimo. Kalbėjo A. 
Rimka ir Ivaškevičius, abudu iš 
So. Bostono. Prakalba nusisekė, 
publika likos užganėdinta. 

Tą patį vakarą buvo prakalbos 

Krigbton, M a*., surengtos Lietu-! 
vių Ko-operaty«HškpS;: bendrovės, su 

tikslu gauti dajhgiau šėrininku. nes 

pinigai dabar labai reikalingi. Mat, 
negana, kad užlaiko didelę valgo- 
mu daiktu krautuvę, bet jau pradė- 
ta statyti puiki?, svetainė, kuri kaš- 
tuos. rodos, aj|u? $2_\ooo. Kalbė- 

jo A. Rimka ir-fcun. Kemėšis. Pub- 
likos prisirinko ? nepaprastai daug. 
Kun. Kemėšis,-kalbėjo labai nuo- 

sekliai apie ko-operacijos reikalus, 
pasirodė esąs gan gabus kalbėto- 

jas, bet kodėl jis tiek daug visokių 
nesąmonių prirašo savo "Darbinin- 
ke,"—tai net, ištikto, išrodo nuo- 

stabu. I'rie kooperacijos prisi- 
rašė apie 50 naujų šėrininku. 
Labai puiku. Toji kooperacija 
šiądien turto turi apie $13,000. 

Bė<la >u musų žmonėmis, kad ne- 

valdo vaikučių. Laike prakalbų, 
paleidžia svetainėj, bėgioti. Tas 
labai erzina klausytojus ir kalbė- 

tojus. Vandens išnešiotojai tiek 
atneša vandens, kad negalima iš- 

gerti. bet turi išgerti, nes ant že- 
mės nepilsi. Luputis. 

IŠ PERU, ILL. 
Iš moksleivių gyvenimo. Sia- 

me miestelyj randasi laikrodžiu 
dirbtuve, kurioje dirba daugiausiai 
merginos. Šiaip dirbtuvių kaip ir 
nėra. Paprastai žmonės dirba ang- 
lių kasyklose. Šiuomi laiku ir ka- 
syklose darbas bent kiek pagerėjo. 

Apie dvi myli Į vakarus nuo 

viršminėto miestelio randasi pui- 
kioje vietoje šv. Bedo kolegija, 
kurioje šiais metais yra penkiolika 
lietuvių-moksleivių. Čia lietuviai 
turi ir lietuviškas pamokas ketu- 
ris kartus j savaite-. Lietuviškos 
kliasos vedėju yra Anicetas Lin- 
kus. Kas sekmadienis daroma lie- 
tuviški lietuvių susirinkimai geres- 
niam išsilavinimui lietuvių kalboje. 
Laike šitų susirinkimų rengiama 
paskaitos, ginčai, ir šiaip naudin- 
gos pamokos. Visi noriai lanko 
lietuviškas kliasas ir literatūriš- 
kus susirinkimus. Iš to duodasi 
suprasti, kad lietuviai, ir tarpe 
svetimtaučiu būdami, mvli savo bo- 

čių kalbą. Vienas iš literatiškų su- 

sirinkimų atsibuvo, užbaigiant pir- 
mą šių mokslo metų semestrą, 
gruodžio K) d. 

Trečios SLRKMA., kuopos su- 

sirinkimą atidarė pirm. A. L inkus, 
trumpai paaiškindamas, kaip mok- 

sleiviai turi elgtis, apleidę mokyk- 
lą. Antras kalbėjo V. Stulpinas 
temoje "Kas daugiausiai prisidėti! 
prie progreso žmonijos." A. Dik- 
selis kalbėjo iš lietuvių mytoliogi- 
jos apie lietuvių senoves karžygius. 
V. Damašas kalbėjo temoje "Švie- 
sos Spindulys." Po visų prakalbų 
ir gerų linkėjimų vienas kitam, su- 

sirinkimas likosi uždarytas. 
Visi moksleiviai gruodžio 22 d. 

išvažinėja namo ant Kalėdų. Ke- 

li lietuviai, neturinti kur važiuoti, 
buvo aplinkybių priversti pasilikti 
po mokyklos stogu. Sausio 5 d. 

[mokslas vėl prasidės. 
Vargdienis. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 

Dideli musų darbo vaisiai. Jau 
ketvirtas mėnuo, kaip sukrutom 
(darbuotis prie TMD. 20-tos kp., 
ir vaisiai gana dideli: nariai kad 

auga, tai auga. Gruodžio 19 d. 
Stockes svetainėj turėjome pra- 
kalbas. Kalbėtojų buvo iš neto- 

limo miestelio Berea (Ohio) 
Baldwin Wallace Akademijos 
matematikos mokinys P. J. 
Purvis, kuris savo jausmingais 
žodžiais nupiešė visą Lietuvos 
praeiti. Ypatingai nurodė, iš kur 
lietuviai yra kilę ir kaip jie at- 

sirado dabartinėj Lietuvoj. To- 
liau sakė, kad Lietuva yra did- 
vyrių žemė, o lietuviai ir Lie- 
tuvos žmonės esą didvyriais. 
Tas nckuriems mūsiškių nepali- 
ko ir daugelis pradėjo Šaipytis. 
P>et kalbėtojas puikiai nurodi- 
nėjo, delkoi Jiėtuviai verti to 

didvyrių vardo. Buvo užduota 
gana svarbių klausimų, kuriuos 
kalbėtojas puikiai išaiškino. Po- 
nas Purvis yra dar jaunas vy- 
ra:,, gražaus sudėjimo: Jis galės 
daug musų tautai naikios atneš- 
ti. Taigi turime artimą inteli- 
gentą, kuris apsiėmė dažniau? 
atsilankyt pas mus ir padėti 
mums darbuotis. 

Trumpai prakalbėjo p. J. J. Ži- 
linskas apie dabartinę Europos 
karę ir Lietuvos vargus. Jam 
kalbant, buvo renkamos aukoj 
dėl nukentėjusių nuo karės lie- 

tuvių. Aukų surinkta $25 su 

centais. Jos bus pasiųstos Lie- 
tuvos Gelbėjimo ir Autonomijos 
Fondan. Narių prie kuopos pri- 
sirašė 17. Taipgi buvo dalina- 

'mos nariams knygos ''Širdis" !r 
;"Strazdelio Raštai." Dabar lau- 
t 
kiam dar "Motinos." 

Nariu turime dabar viso labo 
savo kuopoje no, o prieš ketu- 
ris mėnesius buvo tik 30. Ar 
ne puiku? Pasidarbuokit ir ki- 
tu miestu lietuviai, kaip ir m^ 
Tuomet Tėvynė:-; Mylėtoju Drau- 
gija galės dar puikesnių raštų i 
leisti musų ir visų lietuvių na 

dai. K. Aksomaiti?. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 

Prakalbos. Surinkta aukų nu- 

kentėjusiems Lietuvoje. Lietu- 
vių l'iliecių Sąjunga Amerikoje 
nedėlioje, gruodžio 19 d. parengė 
paskaitas ir prakalbas. 

Paskaitą skaitė p. M. |. 
Rusiackas temoje —- Pilietybė 
ir jos naudingumas"; kalbėjo 
laikinis pirmininkas f.. 1'. S. A. 
J. J. Žilinskas apie Reikalingu- 
mą lavintis politikoje, (iauta lin- 
kėjimo laiškai nuo Dr. A. L. < irai- 
čuno ir 15. K. Balučio, abu iš Cbi- 
cago, .111. Žmonių buvo prisirinkę 
apie 40 ypatų, iš kurių 4 ypatos 
prisirašė prie 1.. P. S. A. 

Gruodžio 19 d. TMD. jo kp. pa- 
rengė prakalbas su dekliamacijo- 
mis. Prakalbos buvo vienos iš ge- 
riausių. Kalbėjo p. P. J. Purvis, 
mokinys iš l!ald\vin Wallace Aka- 
demijos, Berea,, Ohio. 

Jo kalbos temos: "Pasaulio did- 
vyrių tauta" ir "Kur mūsų išga- 
nymas." P-as Purvis gerai nukal- 

bėjo. Pasakė daug naudingų daly- 
kų. Jo kalba buvo verta paklausy- 
įno. Po prakalbų apipylė jį įvai- 
riais klausymais. Jis taip suma- 

niai juos atsakė, kad patįs klausi- 
mų davėjai užsigeidė sulaikyti dis- 
kusijas. 

Dckliamavo sekančios lietuvai- 
tės: M. Paltranavičaitė, "Jis žuvo." 
J. Baltrukonaitė, "Naujų Metų su 

laukus; J. Baltrukonaitė yra čia 
gimus ir augus, bet pasidėkavojant 
geram išauklėjimui (?) ji priklauso 
jau prie TMD. nors dar visai yra 
jaunutė. (). Pečiulaitė. deki. "(). 
Tėvynė" ir J. Brazauskas, "Baisi 
diena." 

Buvo renkamos aukos dėl nu- 

kentėjusių nuo karės Lietuvoje. 
Surinko nukentėjusiems S25.11., 
ir $1.00 dėl Lietuvos Autonomijos, 
vi>o labu $26.11. Pinigai bus pa- 
siusti L. G. ir A. F iždininkui T. 
Paukščiui. 

Sekančios ypatos aukavo nuken- 
tėjusiems nuo karės Lietuvoje: 
To. Si.oo: V. Jankauskas $1.00. 
nukent, nuo karės Liet. ir $1.00 Lie- 
tuv. Autonom., J. l'sevičius, M. J. 
Lavinskas, F. L. Barkauskas, P. 
Nauneickas, J. Yersiackas, F. Xeu- 
ra, J. Juozaitis, J. J. Žilinskas: po 
50 centų:—J. Trečiokas, A. Gri- 
galius, M. Baltrukonienė, J. Sukis, 
J. Saveikis, F .Baščiunas, J. Zo- 
nius, K. <įurklis, M. Zubinienė, 
A. Aksomaičaitė, S. Zaborskis. J. 
Gritė; po 25 centus:—J. Haltruko- 
naitė, A. Šimkūnas. J. J. Brazaus- 
kas, J. Ziukas, S. Ruzgis, f. Tin- 
fanavičius, M. Maminskas, Y. 
Šiumskas, J. Jesulionis, A. Jesu- 
lavičius. F. Kaminskas, S. Mar- 
cinkevičius, M. Š varpa, K. Bagdo- 
nas. J. Vai ra, K. Ramanauskas, J. 
Nevidomskis, J. Garmus, A. Ivaš- 
kevičius, J. \ irbilas, Y. Evanaus- 
kaitė, O. Pečiulaitėf L. Falukonis, 
J. Zelionis, M. Fatranavičaitė. Fo 
mažiaus kaip 25 entai vardų nei 
neėmėm, bet viso aukų buvo su- 

rinkta $26.1 T. 

Juozas J. Žilinskas. 

IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Grikšto komedijos. Vyčių va- 

karas. Mokyklos atidarymai. 
Gruodžio 14 d. L. Grikštas rodė in- 
dionų paveikslus. L. Grištas prie 
kiekvieno paveikslo pridėjo paaiš- 
kinimus. Jo paaiškinimai buvo 
vien atkreipti prieš kunigus ir ka- 
taliku tikėjimą, rasit tuo tikslu bu- 
vo suengti paveikslai. Kitokio 
tikslo juose nesimatė ir daugu- 
mui tiek įkyrėjo jo šmeižimai. joĮi 
turėjo apleisti salę. 

Gruodžio 16 d. L. Vyčių 41 
kuopa surengė prakalbas paminėji- 
mui 10 metų sukaktuvių Vilniaus 
Seimo. Kalbėjo tris kalbėtojai, 
plačiau kalbėjo p. Staknevičius iš 
Xevvark, X. J., primindamas, kiek 
darbu Lietuvoje lietuviai nuveikė 
per 10 metų. Priminė, kad viską- 
dabar sunaikinta, o męs, Amerikos 
lietuviai, mažai aukaujam dėl badu 
mirštančių viengenčių Lietuvoje. 

Kalbėtojas nurodė musų vado- 
vus, kaipo priežastį neaukavimo. 
Jie, girdi, perdaug tarp savęs bara- 
si ir žmonės klaidina. 

Vyčių 41 kp. įsteigė mokyklą. 
Seredomis mokina angliškai, ket- 
vergais lietuviškai skaitymo, rašy- 
mo ir rokundų. F. Pūiilonis.\ 

IŠ KENOSHA, WIS. 

Prakalbos. Čia per Kalėdų 
šventes TMI). i i<;-ta kuopa dik- 
čiai pasidarbavo. 

Ji per kučias turėjo parengusi 
mažiems vaikams eglaitę. Susirin- 
kus nemažam skaičiui vaikų, buvo 
gražiai praleistas laikas. Vaikams 
buvo dalinamos Kalėdų dovanos 
per tani tyčia par igtą taip vadina- 
ma "Kalėdų Dieduką" (Santa 
Claus). 

Antrą-gi Kalėdų dieną, gruodžio 
26 d., ta pati TMI). kuopa turėjo 
surengusi prakalbas. J šias prakal- 
ba- buvo užkviestas TMI). Centra- 
linis prezidentas, l)r. Zimontas iš 
Chicagos. Ji atvažiavo ir jam gra- 
žiai pakalbėjus, prisirašė prie 
TMD. kuopos ani'., kiek buvo ga- 
lima patirti, 25 nauji nariai. l)-ro 
Zimonto kalba kenoshiečiams dabai 
patiko ir todėl velytina, kad jam 
sektųsi ir toliaus darbuotis TMD. 
labui, o męs visi jam padėsime. 
Čia ne pro šalį bus patėmyti, kad 
įTiinėtų vakarų surengimui daug 
pasidarbavo p.. Braževičius, už ką 
jam, žinoma, priklauso nuopelnas 
tų vakarų pasisekime. Būręs. 

IŠ MARION, ILL. 

Trįs broliai žuvo. Anglų laik- 
raščiai' praneša apie sekantį at- 

sitikimą, kuriame trįs broliai— 
lietuviai krito, gali sakyti KaiO- 
dų auka: 

l'reelanspur du policiantu, 
John McDougal ir John Kimbro. 
šiądien (gruodžio 26 d.) anksti 
ryte ant vietos nužudė tris bro- 
lius, kuomet tie, būdami girti, ne- 

sidavė areštuoti. Policiantai re- 

volverius panaudojo, kuomet vie- 
nas brolių policiantą Kimbro 
užgavo pečiaus pagaikščiu. 

Nužudyta: 
Jonas Vilkas, 2(> metų amžiau-. 
\Villiam Vilkas, jo metų am- 

žiaus. 
Frank Vilkau j8 metų am- 

žiaus. 
Freelanspur yra mažas kasyk- 

lų miesčiukas, gulintis už penkių 
mylių į šiaurvakarius 11110 šio 
miesto. 

(iruodžio 25 d. visi trįs Vilk i 
pasigėrė ir savo dainomis nak- 
čia nedavė ramybės. Kaimynai 
apie tai pranešė policijai. L na- 
11.us tuomet iš policijos stoties 
pasiųsta augščiau minėtu du po- 
liciantu. Jie visą naktį ties na- 

mais išstovėjo, laukdami prašvin- 
tant, kad Vilkus areštuoti. 

Kuomet ėmė švisti, policiantai 
inėjo j \* i 1 kų namus. Tuomet 
vienas brolių puolėsi ant poli- 
eiar.to Kimbro su pagaikščiu ir 
ji užgavo. Kitu du broliu puo- 
lėsi prie durių pabėgti. 

Tuomet policiantai ėmė šaudy- 
ti iš revolverių. Visi trįs broliai 
ant vietos nušauti. 

IŠ VVAUKEGAN, ILL. 
/ 

Naujos SLA. kuopos sutvėri- 
mas. Pastangomis p. Pr. Kibar- 
to, 2-ojo SLA. Apskričio preziden- 
to ir rupesčiu kelių gero noro vie- 
tinių lietuvių (kaip antai p. J. U— 
mono irkitų) užpercitą ncdėldienį 
gruodžio 17 d., įvyko čia prakal- 
bos, kurių tikslu buvo atgaivinti 
vietinę SLA. kuopą. 

Susirinkimą atidarė p. J. Urmo- 
nas, kuris perstatė atvykusius kal- 
bėtojus: j). Pr. Kibartą, Dr. A. L. 
Graičuną ir advokatą F. P. Brad- 
cbulį (visi iš Cbicagos). Kalbėto- 
jai trumpoj ir rimtoj formoj paaiš- 
kino skaitlingai susirinkusiai publi- 
kai apie naudą prigulėjimo prie Su- 
sivienijimo Lietuvių Amerikoj. 
Kalbėjo taipgi ir vietiniai kalbėto- 
jai—buvusis kuopos prezidentas ir 
sekretorius. 

Čia pat ant vietos susitvėrė kuo- 
pa iš <S nariu. Dauguma neturėjo 
su savim reikalingų pinigų ir ža- 
dėjo ateinančioj savaitėj prie atgai- 
vintos kuopos prisirašyti. 

Ypatingai reik pažymėti p. F. 
Brandchulio prakalbą, kuri padarė 
didelį ant publikos įspūdį. Jis nu- 

rodė visą klaidingumą ir blėdį, ku- 
rias męs turime nuo skirstymosi į 
visokias partijas ir nuo tų barnių 
bei ginčų, kurie tarp mus yra įsivy- 
ravę. Daugiaus mums tokių pra- 
kalbų! Tuomet tarp mus išnyktų 
visi vaidai—nebūtų tarp mus nei 
katalikų, nei "cieilikų," r.ci laisva- 
manių. nei tautiečių,—visi butume 
vien tik lietuviais ir gyventume, 
kaip vienos motinos Lietuvos vai- 
kams pridera. 

Publika tinkamai apvertino šias 
prakalbas ir užbaigus kalbėti, kilo 
toks plojimas, kad, kaip sakoma, 
vos sto'ro nuo svetainės nenunešta. 

Rcf. 

Žinios=£inelės. 
Visi "Lietuvos" skaitytojai 

yra užkviečiami rašinėti žinu- 
čių i š{ skj*.ų tokioje for- 
moje, kaip kad yra žemiaua 
telpančios žinutės. Už visas 
piisiustasias žinutes Redak- 
cija skaitytojams yra labai 
dėkinga. Nesidrovėkite, kad 
ir silpnai rašote. Kiekvienas 
prisiųstas raštelis Redakcijo- 
je ras rūpestingą atydą ir 
jei tik galima, bus jdėtas 
luikraštin. Nev*luokite su ži- 
nutėmis. Siųskite jas kuo- 
greičiausii i. Su žinutėmis vi- 
suomet reikia priduoti siun- 
tėjo vardas, pavardė ir ant- 
rašas. 

Wasson, 111. 
— Kitą kartą buvo įsigyvenęs 

toks paprotis, kad reikėdavo ui. 
io- 25 dol. pirkti nuo boso darbą. 
Kompanija išvijo tą bosą. Čia lie- 
tuviu yra nedaug. L'ž slaptą alaus 
pardavinėjimą policija bandė su- 

areštuoti keletą, bet nepasisekė. 

Wilmerding, Pa. 
— (Jruodžio 31 d. f.. Sunų dr-ja 

rengia vakarą. Sakoma .bus ro- 

doma paveiksluose didžioji karė ties 
Žalgiriu. Tuos paveikslus turi V. 
M. C. A., bet draugijos viršininkai 
mano juos paskolinti nuo V. M. 
C. A. 

Minersville, Pa. 
= jo metų lietuvaitė, Ona Dam- 

brauskaitė, tapo greitai einančio 
automohiliaus užgauta ir mirtinai 
sužeista. Šoferis nei akių neat- 
kreipęs ant savo aukos. 

Port Chester, N. Y. 
= Čia mirė Antanas Ruseika. 

Velionis ilgai sirgęs. 

Mahanoy City, Pa. 
— Eidamas iš krautuvės su Ka- 

lėdų pirkiniais Jonas Ciitlikas ir jo 
pati taip paslydo, kad pirmasis iš- 
sinėrė abi ranki, o moteris—ranką 
ir koją. 

Kansas City, Knns. 
= Šv. Kazimiero L. K. draugi- 

ja įsteigė knygyną. Jame ateina 
visi rimtesnieji laikraščiai. Čia yra 
lietuviška "Sunday School." Kas 
nedėldienis antrą vai. po piet kuni- 
gas mokina lietuvių vaikus poterių. 

Indiana Harbor, Ind. 
= Laiko prakalbu surinkta nu- 

kentėjusiems nuo karės $41.70. 

Brocktcn, Mass. 
— Čia gyvuoja šv. Roko dr-ja. 

Nors ji ir nešioja šventojo vardai, 
bet ji yra pažangiųjų ^r) lietuvių 

I globoj c. 

I 
I čollinsville, 111. 

= Čia gyvena maišytų lietuvių: 
i kataliku ir liuteronu. Lietuvių 
nedaug, todėl parapijos nėra. 

Athol, Mass. 
— Per krikštynas surinkta nuo 

karės nukentėjusiems Lietuvoje 
$7.05. V ra Tautos Fondo skyrius. 

Clevcland, Ohio. 
= Jau šeši metai kaip gyvuoja 

Clev. Liet. Tautiškasis Choras. Jis 
gerai laikos. Prie to randasi L. 
Tautiškas Benas. Muzikų nesto- 

kuoja. 

Easton, Fa. 
= Randasi apie tūkstantis lie- 

tuvių. bet jie nieko neveikia ir ne- 

nori veikti. Jaunimas, nors ne vi- 
si. girtuokliauja. 

= Ttili lietuviai nusisamdę au- 

tomobilių ir manė juo pasivadinė- 
ti. Kadangi nei vienas jų nemo- 

kėjo atsakančiai automobiliaus val- 

dyti. todėl užvažiavo ant namo. Šo- 
feris pastatytas po $500 kan:yios. 

Sheboygan, Wis. 
= Lietuvaitės užlaiko virime 

mokyklą. Seniau už mokslą buvu- 
si peraugšta mokestįs. 

MiKvaukee, Wis. 
= Cia tik-ką atvyko i> Lietu 

vos P. (iasitmas. Negali sTijieško- 
ti savo brolio Jono (iasiuuo, pir- 
miaus gyvenusio McKces Roeki 
Pa. 

Pittston, Pa. 
— Yra kalbama, buk ateinančio 

balandžio tnėn. bus streikai. Dė- 
lei to kai-kttrie darbininkai yra su- 

j sirupinę, o kiti važiuoja j kitus 

| miestus darbo jieškotų. 

Cicero, 111. 
— Moterų Sąjungos 2 kp. turė- 

jo susirinkimą ir išrinko naują val- 

dybą sekantiems metams. < ial ėi- 
ceronictės suruoš vaakrienę savsio 
I d. I(jl6 1:1. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi buti pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji psao- 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 
niai, ir saro liknjj| vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 
siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
lr taisyti. 

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

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

Apžvalga. 
Senus metus baigiant. I)ir 

keletas dienų, ir stumsime šalin 
senus metus, .sveikindami jau- 
nus naujus, mums dar nežino- 
mus metus. 

Nesigailėsime męs šitų senu 

1915 metu, nes \ isai.-> beveik at- 

žvilgiais jie nebuvo mums, lietu- 
viams, laimingi. 

Anapus jūrių mušu tėvynei jie 
užkrovė didžiausią nelaimę, ko 

kią kada nors Lietuva turėjo. 
Čionai, Amerikoj, jie uždėjo 

ant amerikiečiu lietuvių žymę, 
kurią sunku bus nusiplauti. Ši- 
tie metai parodė (pilną suirimą, 
politišką lietuviu amerikiečiu nc- 

pribrendimą, išsireiškusi 'begali- 
niuose ginčuose ir barniuose. 

Teisybė, padaryta ir šis-tas 

&ero: surinicta aukų nukentėju- 
siems dėl karės šelpti, rūpintasi 
Lietifvo? politišku likimu, rūpin- 
tasi šiek-tiek ir vietiniu ameri- 
kiečių gyvenimu. Vienok visi 
šitie šviesesni prajovai skęsta 
jūrėse nesutikimų ir partijinė^ 
neapykantos, kurios užliejo visą 
niusų išeiviją. 

Kad jų daugiaus tarp lietuvių 
riebutų, kad jie amžinatvėn nu- 

garmėtų sykiu su senais metai-, 
ir daugiaus jau negrįžtų! 

\esigailim mes jų ir su džiaug- 
smu lydime juos j kapus, pasi- 
tikėdami, kad nauji metai 'bus 

geresni ir laimingesni ir mums 

amerikiečiams, ir Lietuvai, ir vi- 
sai žmonijai. 

Lietuviai krutamuose paveik- 
sluose. "Dilgėlėse" pranešama, 
kad VVilmerding'o, Pa., lietuviai 
i.epaprastu bud u pasižymėjo mi- 
nėto miesto 25-nietinių sukaktu- 
viij apvaikščiojime. 

Su lyg B. Kondratavičiaus su- 

manymo ir prigelbstint profeso- 
riui Stevenson, jie pastatė "Ko- 
va ties Žalgiriu." Sykiu su visu 
apvaikšeiojimu tapo ir .ši scena 

nuimta krutamuose paveiksluose. 
Šitie paveikslai, antgalvi'i 

"Lietuvos -kunigaikščio Vytauto 
kova su Kryžiokais," dabar, sa- 

koma, rodoma Pittsburgo apie- 
linkėse. 

SLA. stovis. Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoji'e Centrailis 
sekretorius, p. A. B. Strimaitis, 
prirengė atskaitą tos organizaci- 
jos stovio už pirmus ir mėnesių 
šių metų. Pati organizacija, jos 
centras, kuopos ir nariai turi gc 
ra priežastį pasidžiaugti, nes 

SLA. stovis yra visai užganėdi- 
nantis. 

Visas SLA. turtas jau peršoka 
šimtą tūkstančių doliarių «r 

šiuotn laiku siekia $107,305.34. 
Per vienuolika mėnesių jis pasi- 
didino beveik ant 27 tūkstančių 
doliarių, nes sausio i d. 1915 m. 

jis išnešė tik $80,370.14. 
Toks organizacijos turto padi- 

dėjimas paeina, žinoma, ne iš ko 
kito, kaip tik iš organizacijos 
augimo. Šiais metais tas augi- 
mas buvo nemenkas: susitveri 

f, 43 naujos kuopos ir prisirašė 
2,658 nauji nariai. 

Pažvelgus j SLA. atliktus šiais 
metais naudingus darbus, randa- 

me įspūdingas skaitlines: pašel- 
pų išmokėta $13,914.49,—pomir- 
tinių—$6,610.00; našliu ir naš- 

laičiii pašelpai—$402.00. 
Kftiės »netu, kuomet lietuvių 

tauta pakliuvo nelaimėn, SLA. 

—fTŪp pat pasidarbavo: per jo kuo- 

pas ir fler centrą suplaukė Lietu- 
vos šelpimui išviso $12,2^4.65. 

Šitos kelios skaitlinės, paimto?, 
.š sekretoriaus raporto, yra ge- 
riausiu tai organizacijai paliudi- 
jimu ir nereikalauja jokių pridė- 
tf-i'ii pagirimiĮ. 

Reik tik velyti, kad-ateinan- 
iiais metais šita viena iš rimčiausių 
ietuvių organizacijų dar labjaus 
Spiestų savo naudingą darbą. 

Nauji prasimanymai. Kitą sy- 
ki jau net nusibosta atkasinėti 
tuos tyčiai, ar netyčiai daromgs 
visuomenės klaidinimus, kurių 
ypačiai datig randasi "Keleivyje." 

Dažnai juos praleisdavome, ne- 

atkreipdami i tai jokios atydos. 
Tik retkarčiais. kuomet jau per- 
toji nuklampodavo, prr irsti bu- 
vnne žodi-kitą apie tai tarti; 
Dabai: ir vėl toks reikalas pasi- 
taiko. 

Štai '"Keleivis," aiškindamas, 
j kodėl jam vienam dabar nepatin- 
Įka Tėvynės Mylėtojų Draugija, 
nori sa\o skaitytojams įkalbėti, 
kad pirmiaus šita draugija buvo 

žmonių valdoma, o dabar ji' esan- 

ti "'niur/inų politikierių"—Ba'u 
čio ir Gabrio—rankose. Jeigu 
paTr-iysim, ka p. Balutis jau nuo 

Kudirkos raštų išleidimo nėra 
.Centro Valdyboj, bet vien pa- 
' prastu Literatiškojo komiteto 
nariu, o p. Gabrys visiškai įei 
.prie Centro Valdybos, nei prie 
j'.kių TMD. komitetų nepriklau- 
so, tai jau t<> turės užtekti, kad 
parodžius, ko panašus "Kelei- 
vio" įtarimai yra verti. 

Toliaus jis paduoda ir kitą ne- 

teisybę, kuomet jis rašo: 

Pakol žmonės turėjo balsą, 
T \I D. išleisdavo labai naudingų 
knygelių. "Žemės istoija," "Geo- 
liogija," "Chemija," Socializmas 
ir darbininku klausimas"—vis tai 
pirmutiniai (?) TMD. leidiniai, 
kada jos nariai patįs dar pasi- 
rinkdavo leidimui raštus. 

"Keleivis," berods, turėtų ži- 
noti, kad TMD. nariai niekuomet 
s;iu "nepasirinkdavo" raštų. Ją 
visuo net. kai:> ir dabar, at'icki 
to? 'draugijos Literatiškas Komi- 
i:tas, renkamas draugijos sei- 
muose per narių atstovus. Ir 

pastaraisiais laikais TMD. leidžia 
nemažiau net ir tokių raštų, ku- 
riuos ir "Keleivis" pripažįsta "ge- 
rais." 

Suteikti nariams "Aritmeti- 
ka,"' "Paskaitos iš Bioliogijos ir 
Bakterioliogijos," jau pabaigta j 
spausdinti "Motina," atiduoda- 
ma spaudon "Dvasios Gyvenimo] 
Mechanika," ruošiama spaudon 
"Mechanikos Stebuklai," "Kultū- 
ros Istorija" ir "Beždžionės,"' 
pradėta rūpintis amatų vadovė-] 
liais. 

1>cro i>, ta:.- aiškiai parodo, ka i 
TAI f), veikia dabar daug dau- 
giau, negu pirma ji veikdavo. Ta- 
čiaus ji "Keleiviui" nepatinka ir 

gana dėlei vienos aiškios priežas- 
ties, kurią jis išdėsto taip: lei- 
džiama ne takias knygas, kokios 
patiktų pažangiai musų visuo- 
menei." 

Js to galima suprasti tiktai ti, 
kad T M D. nenori leisti grynai 
partyviškų agitacijinių socialis- 
tiškų knygų. Tame ir bėda. 
"Keleivis" norėtų, kad TMD. 
leistų socialistų ''literatūrą," o 

TMD. užsiganėdina leidimu lie- 
tuvi ų literatūros veikalų ir 

naudingais bepartyviais leidi- 
niais,—tokiais, kokie tinka kiek- 
vienai apš vietos draugijai. 

J'-et maža to. Savo neapykan- 
toje "Keleivis" .prilipa jau prie 
liepto galo ir apskundžia, buk 
šitoj draugijoj nuo to laiko, kaip 
ji, anot jo, pakliuvo į Balučio ir 
Gabrio rankas, kaip girdėt—sako 
"Keleivis"—eina didelis graftas 
(suktybės)." 

Ir todėl jis šaukia TMD. na- 

rius padaryti "housecleaning" ir 

prašalinti iš draugijos "apsireiš- 
kusią korupciją." 

Mums išrodo, kad "Keleivio" 

jau ipertoli nužengė ir kad bene 
bus laikas priversti jį, idant jis 
imtų atsakomybę už tą, ką jis 
.'ako ir plėšia garbę ne tik at- 

skirų asmenų, bet ir visos drau- 
gijos. 

Męs manome, kad "Keleivini" 
vertėjo duoti tam tikrus, pama- 
tuotas prirodymus, kuomet j:j 
apkaltina k^ nors graftuose ir' 
korupcijoj. Kitaip tas yra kri- 
minalis šmeižtas, ktinio ir lab- 
jausiai kantrus žmonės ilgiaus 
pakęsti negalės. "Keleivis" pri- 
valo viešai paaiškinti, kur jis at- 

rado graftus ir .korupciją. Tas 
bus naudinga žinoti ne tik "Ke- 
leivio" skaitytojams, bet ir TMD. 
ir visuomenei abelnai. 

SKAITYTOJŲ DOMAI! 

Ateinančiame "Lietuvos" 

numeryje įdėsime keletą žin- 

geidžių laiškų nuo Europos 
lietuvių. 

Bus taipgi paveikslas ba- 

rakų, kokiuose gyvena lie- 

tuviai, išgabenti iš Lietuvos 
Vokietijon. 

Netrukus duosime skaity- 
tytojams pusėtinai smulkų 
žemlapį viso rusų kariško 
fronto sykiu su Lietuva. 

Iš Atsiminimų. 
['a rašė Pabėgėlis. 

(Tąsa) 

Tarp Vilniaus ir Maskvos. 
(s Vilniaus i Maskvą prisiėjo 

važiuot beveik <lvi pari. V ažia- 
vome per Riežicą. Nors kelio- 
nė buvo gana ilgoka, už tai nei 
kiek ne nuobodi—•priešingai, b.i- 
vo labai Įdomi, ačiu draugišku- 
mui Rusijos kejeivių, su kuriais 
be jokių ceremonijų galima susi- 
pažinti ir linksmai kelionėje lai- 
ką praleisti. Abelnai, Kurop •$ 

žmonės labai yra draugiški. Ke- 
lionėje prisieina taip susidrau- 
gauti. kad gaila persiskirti >u 

savo kelionės draugu, atvažia- 
vus j savo vietą., Kita prieža ;• 
tis nepavargimo keliaujant Ru- 
sijoje.—tai jos geležinkelių va- 

gonai. Rusijos pasažieriai ne- 

vargsta taip, kaip kitų šalių ke- 
leiviai. Trečios kliasos vagonuo- 
se galima gerai išsitiesus išsi- 
miegoti, o užsimokėjus po rublį, 
gauni minkštą matrasą; taigi ir 

pigu ir gerai. Antroj ir pirmoj 
kliasoj, žinoma, viskas puiku, i 
įtaisyta ir. labai švaru. Visos 
sėdynės minkštos ir baltu audi- 
mu apvilktos; galėtum patėmyii 
ir mažiausią dulkelę ant jų. Gai- 
la tik, kad sulyginamai su Rusi- 
jos teritorija, tų geležinkelių per 
mažai yra. Bet kur yra—te.i 
atsakančiai pastatyti. 

Geležinkeliu stotjs taipgi li- 
bai puikios. Mažos stotjs—ir 
tos labai malonę išvaizdą turi 
savu stiliumi. Kiekvienoje sto- 

tyje randasi bufetas,—pirmiaur. 
buvo su gėrimais ir užkandžiais, 
dabar tik su valgymais,—lalvi 
estetiškai užlaikomas. Didesnė- 
se stotyse visada ant stalo bu- 
kietai gelių pastatyti. Sienos iš- 

puoštos paveikslais ir dekoracijo- 
mis išrodo kaip tikras salonas. 
Nenoroms keleivį masina žingei- 
dumas užeiti i stotj ir stiklą ar- 

batos išgerti. Trečios kliasos 
keleiviams tie bufetai mažai rci- 
kalnigi, nes brangumo dėlei kiek- 
vienas Rusijos "mužikas" su sa- 

vim vežasi ir bufetą, ypač jo 
arbatinis puodelis visados su 

juom Karšto vandens gatina 
stotyse; arbatos ir cukraus -u 

savim turi. tai ir šutina burlio- 
kai arbatėlę, geltonas bei rau- 

donas savo barzdas beglostyda- 
mi. Tokiu badu žmogus gali 
ir už "Čibiro" nuvažiuot,—ne- 
nusibos kelionė. 

Taip ir mudu su draugu, be- 
sivaišydami stotis nuo stoties, 
nei nepasijutome, kaip atbirzg."- 
jome "v bielokamennuju" (taip 
rusai vadina Maskvos miestą, kas 
ireiškia "baltaakmeninė). Ištolo 
jau pamatėme jos cerkvių auk- 
sinius bokštus, blizgančius sau- 

lės spinduliuose. 
Beje, kelionėje susipažinome 

•su viena poniute. Sakėsi esanti 
aficiero žmona. Ji senai jau 
j ieškanti savo sužeisto vyro ir 

niekaip negalėjo surasti. Gavu- 
si žinią, kad gulįs Petrograde 
ligonbutyje. Nuvažiavus į Petro 

gradą, ten jai npasakę, kad Var- 

šavoj gulįs. "Nuvažiavau—sako 

—į Varšavą, čia pasakė, kad Ry- 
goj d esąs; nuvažiavau į Rygą- 
čia vėl liepė į Kauną važiuoti, 
ne$ turįs ten buti. Dabar tik- 

ką buvau vėl Kaune, tai pasa- 
kė, kad tikrai esąs Petrograde, 
tai dabar vėl važiuoju į Petro- 
gradą, o jeigu nerasiu jo Pi- 

teryje (Petrogradą rusai va 

d ii. i Piter), tai jau važiuosiu 
į Ma.-kvą, gal Maskvoje sura- 

| siu." 

Maskvoje. 
Pirmu syk buvau Maskvoje. 

Niekur taip greit neapsipratau, 
kaip Maskvoje. Maskva ištiesti 

yra šilta Rusijos širdis, karakte- 
ringai išreiškianti kiekvieno ruso 

dvasią. Laimė, kad draugu ten 

turėjau. Ypač Maskvoje lengva 
draugus įgyti, jų neturint, ir 

draugai 'bus tikroje to žodžio 

prasmėje. 
Neraišysdu aš apie Masfkvjos 

grožę, nes abelnai savo atsimi- 
nimuose tą dalį apleidžiu mano 

rašto trumpumo dėlei. Ivad ap- 
rašyti visus reginius, matytus 
mano kelionėje, reikėtų daug lai- 
ko. O kad ir rašyčiau, tai 

negalėčiau teisingai atvaizdinti 

jos linksmos išvaizdos, nes lai- 
kas, kada aš buvau, taip kaip ir 

dabar, yra laikas liūdesio, ne 

linksmumo. 

Maskvos Lietuviai. 

Vjerčiau dirstelkim į Maskvos 
lietuvių gyvenimą. 

Nežiūrint nei į karės laiką, nei 

j liūdesį karts nuo karto Mask- 

vos studentė VAsai parengdavo 
.-avi) šeimyniškus vakarėlius su 

šokiais ir šokdavo, kad net vė- 
jas darydavosi,' nors šiaip Ru- 
sijoje dabartiniame laike ne lik 
degtinės ir alaus niekur negeria, 
bet ir nešoka. Lietuviai studen- 
tai taipgi neatsilikdavo nuo anų 
savo draugųc ū^gi parengdavo 
šeimyniškus.; vakarėlius, tiktai 
vietoje šokių, duodavo progra- 
mą, susidedanti iš turinio, tinka- 
mesnio aplinkybėms. 

Maskvos lietuviai studentai— 
tai tos nenuilstančios bitelės. 
Begalo puikus ir darbštus jau- 
nimas. Stebėtis reikia, kiek tas 
jaunimas atlieka kulturinio dar- 
bo. Kas dvi savaiti pagamina 
programą šeimyniškiems savo 
vakarėliams. Medikų sekcija pa- 
rašė knygelę apie epidemiją ir 

jau pereitą pavasarį išleido. 
Nuolat informuoja vietinius laik- 

raščius tam tikrais straipsniais 
apie Lietuvą. Kada pabėgėliai 
pradėjo iš Lietuvos plaukt, ne- 

kurie studentai ir jiems ištiesė 
savo rankas, padėdami su j ieškot 
per savo darbo kontorą užsi- 
ėmimą. 

Negana to. Studentai nutarė 
lankyti paeiliui sužeistuosius lie- 
tuvius kareivius, išmėtytus po vi- 
sus Maskvos ir Užmaskvio 'i- 
gonbučius, kad suteikus nelai- 
mingiemsiems laikraščius, kny- 
gas ir suraminimo žodį. Atrado 
tokių kareiviu, kurie nemokėjo, 
arba mažai temokėjo rusiškai; 
daktarai ir sesers negalėjo kaip 
•reikia susikalbėti su jais, ir čia 
studentai patarnaudavo; nemo- 

kantiems rašyti prisieidavo laiš- 
kus į tėviškę parašyti. 

Suprantama, kad sunku yra 
darbuotis Rusijoje po geležine 
valdžios letena. Xe vienas iš tų 
pačių studentų vos pats išsimai- 
tindavo, arba ir stačiai nedaval- 
gydavo, o visgi nepavargdavo, 
padėdamas nelajmingesniems už 
save. Čia tai ir apsireiškia tik- 
ras jų žmogiškumas. Sunku tc- 

nykščiose aplinkybėse darbuotis 
jaunimui, bet d^r butų sunkiau, 
jeigu maskviečiai studentai n j- 

tūrėtų užtarytojų, šulų, kurie vi- 
sus jų sumanymus remia ir pa- 
deda 'jvykdmti. 

Tais šulais yra keletas Mask- 
vos garbingų vyrų ir moterių, 
kurie dėlei niekų nesipeša, bet 
sujungtomis spėkomis kiekvienu 
ger;į sumanymą stengiasi įkū- 
nyti. 

Vienas iš didžiausių sumany- 
mų buvo įsteigimas ligonbučio 
sužeistiems lietuviams karei- 
viams. Kiekviena tauta, gyve- 
nanti Maskvoje, turėjo savo !i- 
gonbučius, tai ar palėjo lietuviai 
atsilikti nuo kitų tautų, nors tai 
baisiai daug pinigų lėšavo? Ir 
įkūrė tokį lig<$nbutį, neatsižiu- 
rėdami nei į lėšas, nei į kitas 
sunkenybes. 

Kitas didelis dalykas,—tai įtai- 
symas lietuviško kiosko (pa- 
rodos skyriaus, budelės) pereitą 
žiemą nu'k<m tėjusių nuo karės 
naudai. Paroda buvo rengiama 
įvairių tautų, k. t.: franeuzų, ang- 
lų, belgų, japonų ir kitų—visi 
bendrame bute. Tas viskas ne 

tik Jėšavo, bet ir energijos daug 
reikėjo sueikvoti. Vienas to 

•kiosko rengėjų, berinkdamas 
po Lietuvą exponatus (daiktus, 
renkamus parodai), peršalo ir be 
maž-ko nepasimirė. Ačiū jo ir 

kitų enemgijai ir pasišventimui, 
lietuvių kioskas buvo įvylc- 
dintas. Lietuvius ne tik vieni 
rusai, bet ir kitos Maskvoje gy- 
venančios tautos pažino, o apart 
to kioskas davė dar apie tūk- 
stantį rul iių nuo karės nukentė- 
jusiems. Net lenkai, kurie tu- 

rėjo savo kioską priešais mū- 

siškį, mažiau už mus pelnė ir 
nemažai, žinoma, mums pavydė- 
jo, matydąsni mus pardavinė- 
jant gintarus, eilutę po penkio- 
lika ir daugiau rublių. 

Pavasarį Maskvos lietuviai dar 

stengėsi surengti paskaitas su 

koncertu ir per dideles -pastan- 
gas vos išgavo leidimą, bet, ant 

nelaimės, laikė [paskaitų išsitarus 
prelegentui.; Yčui keletą žodžiu 
ne sulyg Jemato, policijos at- 

stovas pertraukė prelekcijas, pa- 
likdamas tik koncertinę progra- 
mo dali. 

Užstojus vasarai, dauguma 
Maskvos gyventoju išvažinėjo 
ant vakacijų, net ir nekuriuos 
ligonbučius su sužeistais 'karei- 
viais iškėlė j kaimus. Tada "r 

aš pradėjau mąstyti apie "v.v 
kaciją." Pasirinkau sau Dėdės 
Šamo šalj ir išvažiavau. Po ke- 
lių savaičių buvau jau Ameri- 
koj. 

r «'', 

—Thomas in Dotroit Now«. 

Laimingų Naujų Metų! 
Ar nenusibodo Jums ir visam pasauliui šisai 

paprastas,—.-akytum, jau nudėvėtas pasveikini- 
mas? Juk milionu milionai žmonių jj jau atkar- 
tojo, kas metai, velydami geresnės ateities vieni 
kitiems. Milionams žmonių nauji metai nei kiek 
nebuvo laimingesni už senuosius, o vienok ši- 
tas senobinis paprotys nedingo ir nedings. Kas 
metai jis skamba iš miiionų lupų įvairiose kalbose 
ir kas metai jis dar skambės: 

"Laimingų Naujų Metų!" 
Kodėl? Nes jis nėra vien tik beprasmis veli- 

jimas, tuščias paprotys. Jis turi gilią reikšmę. 
Jame. .kaip veidrodyi, atsimuša visos žmonijos 
ypatybė, jos charakteris. 

Jeigu tikėti bibliškam bud u i apskaitliavimo, 
tai žemė nuo šių naujų metų jau 7424-tu kartu 
pradeda savo kelionę įiplink saulę. Iki šiam lai- 
kui ji jau 7423 sykius apie ją apibėgo. Tai bus 
arti pus-aštunto tūkstančio. 

Mokslinčiai su tuom nesutinka ir sako, kad 
žemė yra daug senesnė, kad žmonės ant jos gy- 
vena nuo daug ilgesnio laiko negu Biblija paduo- 
da. Bet mums šiuom sykiu tas nesvarbu. Męs 
kalbame apie Naujus Metus ir naujametinio lin- 
kėjimo prasmę. 

Taigi, pus-aštunto tūkstančio metu žmones 
jau vargsta ant šio žemės skritulio, pus-aštunto 
tūkstančio metų kovoja >u gyvenimo sunkenybė- 
mis ir svajoja a^ie geresnę, laimingesnę ateitį. 
Pus-aštunto tūkstančio sykių jie apsivylė, nepa- 
siekę to, ko tikėjosi, ncaplaikę to, ko vieni ki- 
tir.ns velijo: laimės, pilnos laimės kaip nebuvo, 
taip nėra. 

O visgi, nežiūrint to, kiekvieną sykį, prade- 
dant žemei savo naują kelionę aplink saulę,# žmo- 
nės drąsiai, su nauja viltim širdyse, su nauju už- 
sitikėjimu, su nauju, sakytum, užsispyrimu šau- 
kia: 

— Laimingų Naujų Metų! 
Septynis tūkstančius keturis šimtus ir dvide- 

šimts tris sykius šitas linkėjimas, gali sakyti, žmo- 
niją užvylė: neišsipildė šie laimės linkėjimai, žmo- 
nija nepasiekė tos pilnos laimės, kurios ji laukia, 
kurios męs vieni kitiems velijame. O vienok ir 
štai 7424-tu sykiu męs, žmonės, drąsiai, širdingai, 
su pilnu užsitik"'jimu v(ieni kitiems tariame: 

"Atėjo Nauji Metai, reiškia atėjo ir nauja 
laimė! Laimingų Naujų Metų Jums velijame!" 

Per tūkstančius metų žmonija kentėjo, per 
tuksiančius metų žmonija kas metai tokiu bu- 
du užsivylė, apsigavo, nes nauji metai nebuvo 
laimingesni už senuosius. Tačiaus šitie visi už- 

vylimai, šitie visi nepasisekimai negalėjo sulaužyti 
musų energijos, negalėjo sunaikinti musų vilties į 
geresnę ateitį. Nors 7423 sykius toji laimė apvy- 
lė žmoniją, bet visgi žmonija tiki, kad geresnė 
ateitis gali buti, kad laimė yra ateityje ir kad 
ji yra pasiekiama. Žmonija tiki, kad galų 
gale tą laimikį ji gali pasiekti, jeigu tik nuolatai 
prie jo eis; kad gali ji užkariauti, jeigu tik drą- 
siai, nenuilstančiai, be paliovos, su visomis spė- 
komis ur jį kariaus. 

Ir ne pačioj laimėj, bet šioje drąsoje, šiame 
pasiryžime, šiame užsispyrime gal yra žmonijos 
tikroji laimė. 

Jeigu žmonija neturėtų tokio persitikrinimo; 
jeigu ji neturėtų to optimizmo, t. y. įsitikinimo, 
kad viskas ateityje Ims geriaus, negu buvo iki 
šiolei,—tai nebūtų nei mažiausia progreso, nebū- 
tų tų didelių vaisių, kuriuos mums suteikė jau 
praslinkusios žmonijos gentkartės ir kuriais męs 
šiądien naudojamės; nebūtų to laip.Miiško užka- 
riavimo gamtos pajiegų, nebūtų tų didžiųjų išra- 
dimų, nebūtų nieko, ką męs šiądien vadiname 
kultura. 

Ir labai aišku kodėl to nebūtų. Žmonijos 
gyvenimas—tai toks pats gyvenimas, kaip kad ir 
atskiro žmogaus gyvenimas. Tik atskiro žmogaus 
gyvenimas, sulyginus su visos žmonijos gyvenimu, 
yra begaliai mažas. Atskiro žmogaus gyvenimas 
yra, sakytum, vandens lašas, kuomet žmonijos gy- 
venimas yra milžiniškas didjuris-vandenynas. Me- 
nas yra labai mažas, nedidelis, kitas—begalo di- 
delis, berybis, bet abudu yra viena ir ta pati me- 

džiaga, abudu susideda iš to paties—iš vandens. 

Taigi grjžk:me prie to, apie ką augščiaus kal- 

ėjome. Jeigu atskiram žmogui atimtum viltį 

j geresnę ateitį, jeigu jį pertikrintum, ka<l ateity- 
je, jo gyvenime nieko geresnio nelaukia, tik vie- 
ni blogumai, vienos bėdos ir nepasisekimai, ką jis padarytu ir kas iš to išeitų? Jis nuleistų ran- 
kas, gyvenimas jam pasirodytų nevertu gyventi, 
jis, rasite, pats sau net galą pasidarytų. Nes des- 
peracija iį apimtų. Kam gi gyventi, kam rūpin- 
tis, kam kovoti, jeigu nėra vilties išlaimėti? 

Det žmogus turi savyje įgimtą jausmą,—viltį, kad ateityje bus geriaus, negu buvo iki šiol. Šie 
jausmas yra, rasite, jo brangiausiu turtu, bran- 
giausia laime. 

Ir žmonija tmi tą patį. Kitaip ir negali buti, 
nes žmonija, kaip sakėme, yra milžiniškas atskirų 
žmogysčių rinkinys. 

Jeigu žmonija kuomet nors prieitu prie nuomo- 
nes, kad ji jau peržengė augščiausią laimės vir- 
šūnę ir, vieton žengti augštyn, žengs žemyn: jeigu 
ji butų persitikrinus, jog ž y d ė j i m o laikas jau 
praėjo, o užėjo laikas vytinio, džiuvimo ir nyki- 
mo; jeigu žmonija įgytų nuomonę, kad jau pasi- 
baigė laikas jos *bulinimosi ir užėjo dabar lai- 
kas jos išsigimimo,—tai ji nustotų energijos, nu- 

leistų galvą ir pasiliautų kovojusi už savo geres- 
nę ateiti. Nes kovoti galima tik tuomet, kuo- 
met yra viltis laimėti; darbuotis galima tik tuo- 
met, kuomet tikime, kad iš musų darbo "bus vai- 
sius, kad juomi męs pasieksime busiamosi^s iai- 
mės. 

Ir kol męs matome, kad musų darbai atneša 
vaisių, tol tnęs žengiame pirmyn. Gal tie vaisai 
yra visai nedideli, gal daromi pirmyn žingsniai yra 
trumpi, bet tas nesvarbu. Svarbu turėti persitik- 
rinimą, kad mes vis žengiame pirmyn ir artina- 
mėsi prie pageidaujamos laimės. 

Kas metai, besibaigiant seniems metams ir 
prasidedant naujiems metams, męs darome balan- 
są: apskaitliuojame, kiek męs jau padarėme 

*ir kiek mums dar lieka padaryti. Ir todėl 
męs sakome: 
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Ir nors, kaip sakyta augščiau, žmonija 7423 
sykius jau lyg ir apsivylė, nesulaukdama iki šiolei 
tos pageidaujamos laimės, tačiaus, atkartodami 
kas metai tą linkėjimą, męs istikrųjų neapgauna- 
me savęs. Juk kiekvieni nauji metai, ačiu nenu- 
ilstančiai žmonijos kovai ir darbui, įneša žmoni- 
jos gyveniman naujus pagerinimus, padaro geres- 
nes, lengvesnes gyvenimo sąlygas, pakelia vienu 
laipsniu augščiau prie siekiamos laimės. 

Ir tou-11 nenuostabu, kad užsibaigus seniems 
metams, kuomet žemė užbaigia savo ratą aplink 
saulę ir pradeda savo naują kelionę, žmonija lyg 
sustoja anot to naujo slenksčio ir, apsidairius atgal 
ant pereito jau kelio, tarsi klausia savęs: 

— Na, o ką? Ar dar nepailsome? Ar dar 

yra jiegų tolimesnei kovai, ar nenustojome dar 
vilties laimėjimo? 

Ir pati sau žmonija atsako: 
— Taip! Dar nepailsome, dar yra jiegų toli- 

mesnei kovai, dar nenustojome vilties užkariauti 
laimę! 

O jeigu taip, tai.... 
— Laimingu Naujų Metu! 

Per tūkstančius metų žmonija tokiu budu ra- 

gino save prie naujo darbo, prie naujos nenuil- 
stančios kovos, prie darbo. Tad ir šiądien, Naujų 
Metų dienoje, męs su nenuilstančia energija, su 

ta pačia ištverme ir su ta pačia viltim į geresne 
ateitį velijame vieni kitiems: 

— Laimingų Naujų Metų! 
Ir ypač šiuosmet, kuomet didesnė pusė civi- 

lizuoto pasaulio yra pasinėrusi brolžudiškoj ko- 

voj-karėj ! 
Pereiti metai buvo metai ašarų ir raudojimo, 

metai griovimo ir naikinimo. Žmonija pereitais 
metais, vieton žengti pirmyn, atšoko atgal. C) vie- 

nok, ar -ięs nustojome vilties? Ar visa žmonija 
nustojo vilties j geresnę ateitį? Ne! Vargai ir 

nelaimės tik sustiprino pasiryžimą ir tos laimės 

troškimą. Ir todėl šiądien męs dar stipriaus ne- 

gu pirmiaus tikime, jog nauji metai ir mums, ir 
visai žmonijai bus geresni, laimingesni. Ir todėl 
šiuosmet garsiau negu kitados mes šaukiame: 

— LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! 
Algis. 



Julės Verne. 

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE. 
Lietuvių kalbon vertė A. Jakunas. 

(Tąsa.) 

— Gerbiamasai,—a^ atsakau.—negalima, kad ši- 
sai klimat;ts patiktu Tamistai, kad jus branginate 
gyvenimą šiame urve... 

Aš ką tik neištariau Apverstos Taurės vard 
Ant laimės, aš susilaikiau laiku. Kac atsitiktų, jei- 
gu jie suprastų, ka i aš žinau salos vardą ir, reiš- 
kia, jos vietą pačiame Bermudos salų krašte? 

— Taėiaus,—aš tęsiu toliauš,—-jeigu šisai kli- 
matas man nepatinka, tai aš turiu teisę, aš manau, 

padaryti permainą. 
—Žinoma, teisę. 
— Iš Tamistos išsireiškimo aš suprantu.- kad 

man bus suteiktos priemonės sugrįžti Amerikon, 
kuomet aš norėsiu važiuoti? 

— Aš neturiu jokio pamato priešių \$ jusų na- 

rams, ponas Gaydone,—inžinierius Serko atsako,— 
ir aš pripažįstu, kad jusų protavimo būdas yra ia- 
bai naturališkas. Vienok pastebėkite, kad męs čia 

gyvename puikioje ir prakilnioje ncprigulmybėjv., 
kad męs nepripažįstame jokios svetimos valsty- 
bės valdžios, kad męs nesame niekeno pavaldi- 
niais,—nei Europos, nei Amerikos. Tai verta ap- 
svarstyti kiekvienam, kurisai turi garbės ir nepri- 
gulmybės supratimą. Sale to visko, kokias mintis 
sukelia šio urvo išvaizda, kurią ne žmogaus, bot 
dievų ranka pagamino? 

— Valandėlė atgal,—aš trumpai sakau,—aš no- 

rėjau ineiti j anąjį butą. kurisai. jeigu neklystu; yra 
"ra f o d'Artigas'o apgyventas, vienok manęs neprileido. 

— Kis neprileido, pone Gaydone? 
— Vyras, kuris tarnauja grafui. 
— Jisai gal turi griežtus įsakymus kaslink to. 
— Gali buti, tačiau* ar jisai nori ar nenori, gra- 

fos d'Artigas turės pamatyti mane ir išklausyti manęs. 
— Rasi, butij sunku ir net negalima priversti 

jįjį tai padaryti,—sako inžinierius Serkof šypsodama- 
sis'. 

— Kodėl?— 
— Nes visai nėra tokios ypatos, kaip grafas 

d'Artigas. 
— Tamista juokauji, aš manau; ką tik jįjį 

mačiau. 
— Tai nebuvo grafas d'Artigas, ką Tamista ma- 

tei. 
— Jei taip. tai leiskite man pasiklausti, kas tai 

buvo ? 
Piratas Ker Karraje!... 
Šisai vardas buvo mestas man aštriu balsu, ir 

inžinierius Serko nuėjo sau pi 'm negu aš užtektinai 
atsipeikėjau, kad sulaikius jįjį. 

Piratas Ker Karraje. 
Taip, šisai vardas yra apreiškimu man. Aš jįjį 

gerai' pažįstu, ir kokius atsiminimus jisai iššaukia! 
Jisai pats savim išaiškina visa, kas iki šiolei buvo 
neišaiškinama. Dabar aš žinau, į keno rankas aš 
patekau. 

Drauge su tuom, ką aš jau žinojau, su tuom ką 
aš patyriau iš inžinieriaus Serko nuo to laiko, kai 
atvykau į Apverstą Taurę, štai ką aš galiu pasakyti i 
apie Ker Karraje praeit j ir dabartį. 

Aštuoni ar devyni metai atgal, vakariniame Pa- 
cifikc priviso piratų, kurie veikė su dMaausiu drą- 
sumu. Gauja jvairio.s rūšies kriminalistų, susidedančių 
iš pabėgusių kalinių, pabėgėlių iš kariumenės ir lai- 
vyno ir t.t., nuožmiam vadovui vedant, veikė su ne- 

įtikėtina drąsa. Pradžią šiai gaujai davė vyrai iš Eu- 
ropos, ^urie buvo privilioti Naujon Pietų Valijon, 
Australijoje, aukso atradimu tenai. Tarp šių aukso 
kasėjų buvo kapitonas Spade ir inžinier is Serko, 
pora visuomenės išmatų, kuriuodu tūlas minčių ir 
budo bendrumas greitai surišo artimon draugystėn. 

Šiuodu inteligentišku, gerai mokytu, tvirto budo 
vyru butų radę pasisekimą by kokioje veikimo šako- 
je. Vienok, neturėdami sanžinės ir pasiryžę pratur- 
tėti, nežiūrint kokia kaina, iš lošimo ir spekuliacijos 
pelnydami tai, ką jie butų galėję įgyti kantriu ir 
pastoviu darbu, jie užsiėmė bėgliomis visokios rūšies! 
avanturomis. Vieną dieną jiedu buvo turtingi, se- 

kančią dieną skurdžiai, kaip ir dauguma abejotinų 
ypatų, kurios sulėkė į aukso laukus, jieškodamos 
turto. 

Tarp kasėjų N'aujoje Pietų Valijojc buvo vienas 
nepaprasto atkaklumo vyras, vienas tų, kurie nesu- 

stoja prieš nieką—net prieš prasikaltimą—ir kurių 
įtaka į blogus.žmones yra nesulaikoma. 

Sio vyro vardas buvo Ker Karraje. 
Tyrinėjimai, kurie buvo pradėti kaslink jojo, 

niekuomet nenušvietė šio pirato kilmės ar tautybės, nei 
pratėvių. Jisai išvengė visų persekiojimų, ir jojo 
vardas—bent tasai vardas, kuriuotn jisai save vadino 
—buvo žinomas visam pasauliui, žmonėse kėlė baimę 
ir pasibaisėjimą, kaipo vardas pasakiškų plėšikų, ku-l 
rių negalima pagauti nei matyti. 

Dabar aš turiu pamatą manyti, kad Ker Karraje 
yr»malajiečiu. Tačiaus galu gale tai nesvarbu. Tik- 
rai buvo žinoma, kad šisai baisus ir pavojingas plė- 
šikas tolimose jūrėse yra pridirbęs daugybę prasikalu 
tirnų, už kuriuos jam reikalinga buvo atsakyti. 

Praleidus keletą metų Australijos aukso kasyk- 
lose, kame jisai susipažino su inžinierium Serko ir 
kapitonu Spade, Ker Karraje pasisekė užgriebti lai- 
vą Melbourne prieplaukoje Viktorijos provincijoje. 
Prie jojo prisidėjo apie trisdešimts niekšų, kurių 
skaitlius greitai pasitrigubino. Toje Pacitiko jūrių 
dalyje, kame piratai iki šiolei dar gali \eikti su di- 
deliu lengvumu ir, galiu pasakyti. j>elnu, skaitlius api-i 
plėštu laivų, nužudytų įgulų ir užpuolimų ant tulų 
vakarinių salų, kurių ramieji gyventojai negalėjo ap- 
ginti, negali huti nustatytas. 

N ors valdžiai keletą kartų buvo pranešta apie i 
virta, kurioje pasirodė Ker Karraje's laivas, kapitono 
Spade vedamas, tačiaus visos pastangos sugauti jįjį 
ėjo perniek. Plėšikas dingdavo tarp nesuskaitomų sa- 

lų, kuriose jisai žinojo kiekvieną plyšelį ir upelį, ir 
nebuvo galima jojo sugauti. 

Piratas įvarė visus tikran pa. ibaisėjiman. Angli- 
ja, Prancūzija, Vokietija, Rusija ir Amerika veltui 
siuntinėjo karės laivus, kad pagauti nesusekamąjį 
laivą, kimšai dingdavo nežinia kur. jojo įgulai atlikus1 

apiplėšimus ir žmogžudystes, kurių negalima buvo 
sulaikyti ir už kurias negalima buvo nubausti.. 

Vieną dieną ši eilė prasižengimų priėjo prie galo, 
ir daugiaus niekas negirdėjo apie" Ker Karraje. Ar 
jisai išsikraustė iš Pacifiko i kitas jūres? Ar šisai 
piratas pradės veikti naujoje vietoje? Buvo kalbama, 
kad, nežiūrint praleistųjų pinigų, piratas ir jojo sėb- 
rai dar turi neapsakomą turto daugybę, paslėptą ko- 

kioje nors vietoje, žinomoje tiktai jiems patiems, ir 
kad jie naudojasi savo nedoru darbu uždirbtais vai- 
siais. 

Kur šioji gauja pasislėpė nuo to laiko, kai jinai 
paliovė plėšus? Tai buvo klausimas, kuri kiekvienas 
statė ir j kuri nei vienas negalėjo atsakyti. Visos 
pastangos sugauti plėšikus ėjo perniek. Raimei ir 
pavojui pranykus, žmonės pradėjo užmiršti Ker Kar- 
raje's žygius net vakariniame Pacifike. 

Štai kas atsitiko—ir kas niekuomet nebus žmo- 
nėms žinoma, jeigu man nepasiseks pabėgti iš Ap- 
verstos Taurės: 

Teisybę sakant, šie nedorėliai turėjo milžiniškai 
daug turto, kuomet apleido Pietų jūres. Sunaikinę 
savo laivą, jie išsisklaidė j visas puses, išpradžių su- 

sitarę susitikti Amerikoje. 
Inžinierius Serko, kurisai gerai pažinojo savo 

profesiją bei buvo geru mechaniku ir kurisai specialiai 
tyrinėjo povandeninių laivu mokslą, pasiūlė piratui 
[Ker Karraje padirbti vieną šių laivu, idant galima bu- 
tų toliaus varyti plėšimus su didesniu slaptingumu 
ir pasekmingumu. 

Ker Karraje išsyk pamatė šio pasiūlymo prak- 
tiškumą ir kadangi jiems nebuvo stoka pinigų, tai su- 

manymas greitai buvo įvykintas. 
Tuom tarpu, kai taip vadinamas grafas d'Arti- 

gas užsakė (iottenburgo laivų dirbtuvėje, Švedijoje, 
pastatyti laivą "Ebbą," jisai įdavė dirbtuvei Cramps 
Philadelphijoje, Amerikoje, plianus povandeninio lai- 
vo, kurio dirbdinimas nesukėiė jokių įtarimu. Šale 
to, kaip toliaus paaiškės, šisai povandeninis laivas 
greitai dingo, ir apie jį niekuomet nebuvo vėl girdėt. 

Laivas buvo padirbdintas pagal inžinieriaus Serko 
plianus ir po jo asmeniška priežiūra ir aprūpintas 
visomis jūrių mokslui žinomomis prietaisomis. Sriu- 
bas buvo varomas pagelba elektriškų naujausio išra- 
dimo mašinų, kurios laivui suteikė milžinišką varo- 

mąją jiegą. 
Suprantama, niekas nenumanė, jog grafu d'Arti- 

gas buvo nekas kitas, kaip tiktai Ker Karraje, 
buvęs Pacifiko piratu ir kad inžinierius Serko buvo 
baisiausiu ir atkakliausiu jojo sėbru. Visi pažino 
grafą d'Artigas'ą kaipo prakilnios kilmės ir didelio 
turto svetimtautį, kurisai per keletą mėnesių dažnai 
jankė Suvienytų Valstijų prieplaukas. "Ebba" buvo 
padirbta tują laiką prieš tai, kaip buvo užbaigta po- 
vandeninio laivo dirbdinimas. 

Pastarojo dirbdinimas užėmė pilnai aštuoniolika 
mėnesių, ir kada jisai buvo pabaigtas, tai visi, įdo- 
maujantieji povandeninių laivų statymo mokslu, ste- 
bėjosi juom. Savo išlaukine išvaizda, savo vidurinė- 
mis prietaisomis, savo oro aprūpinimo sistema, grei- 
tumu, kttriuom jisai galėjo buti panardintas, lengvu- 
mu, su kuriuom jisai galėjo but varomas ir kontro- 
liuojamas, ir savo nepaprastu greitumu jisai buvo 
visų pripažintas stovinčiu toli augščiaus už visus ki- 
tus panašius laivus. 

Po kelių labai pasekmingų išmėginimų, buvo pa- 
darytas viešas bandymas atvirose jūrėse, keturiose 
myliose nuo miesto Charleston, dalyvaujant keliems 
Amerikos ir kitų šalių karės bei prekybos laivams, 
tam tyčia pakviestiems. 

Žinoma, "Ebba" buvo tarpe jųjų, grafui d'Arti- 
gasui, inžinieriui Serko ir kapitonui Spade esant ant 
jos, taipgi senajai įgulai, išskiriant pustuzinį, vyrų, 
buvusių povandeniniame laive, kurį prižiūrėjo mecha- 
nikas inžinierius vardu Gibson, atkaklus ir labai iš- 
mintingas anglas. 

Šisai bandymas Asidėjo iš įvairių silkinėj imųsi 
vandens paviršium, po tam laivas turėjo panerti ke- 
lioms valandoms ir vėl iškilti tiktai tam tikroje vie- 
toje, esančioje už daugelio mylių jūrėse. 

Paskirtuoju laiku povandeninis laivas buvo už- 
darytas ir pradėjo manevrus. Jojo greitumas ir leng- 
vumas, su kuriuom jisai buvo sukinėjamas ir kraipo- 
mas, buvo žiūrėtojų garsiai giriamas. 

Paskui sulyg signalo duoto nuo "Ebbos," povan- 
deninis laivas palengva panėrė, ir keli laivai nu- 

plaukė į vietą, kurioje jisai turėjo iškilti augštyn. 
Trjs valandos praėjo, tačiaus nebuvo jokių lai- 

vo ženklų. 
Niekas negalėjo manyti, kad sulyg įsakymų, gan- 

tų iš grafo d'Artigas'o ir inžinieriaus Serko, šioji po- 
vandeninė mašina, kuri buvo paskirta veikti, kaipo ne- 
matomas traukėjas "Ebbai," neišplauks augštyn, kol 
jinai nepereis keletą mylių toliaus paskirtosios vietos. 
Todėl, išskiriant tuos, kurie žinojo paslaptį, nei vie- 
nas neabejojo, kad laivas ir visi buvę jame žmonės 
pražuvo pasekmėje nelaimingo atsitikimo, turėjusio 
kilti arba laivo metalo apdengime arba mašinose. 

'"Ebboje" nuliudimas buvo puikiai nuduotas. Ki- 
tuose laivuose jisai buvo tikras. Narai buvo pasiųsti 
ir traukimo kabliai pavartoti tame kelyje, kuriuom 
laivas turėjo plaukti, tačiaus nieko nebuvo raita, ir vi- 
si sutiko, kad laivą prarijo Atlantiko gelmės. 

Dviem dienom vėliaus grafas d'Artigas išplaukė 
j jūres ir j keturiasdešimts aštuonias valandas susi- 
tiko su povandeniniu laivu paskirtoje vietoje. 

Tokiu tai budu Ker Karraje įgijo puikų laivą, 
kurio dvigubu tikslu buvo traukti ''Ebbą" ir užpul- 
dinėti laivus. Su šiuom baisiu įrankiu, apie kurį nie- 
kas nei nespėjo, grafas d'Artigas galėjo išnaujo sau- 

giai ir nesibijodamas uausmės pradėti savo plėšimus.: 
Sias smulkmenas aš sužinojau iš inžinieriaus Ser- 

ko, kurisai l^ai didžiavosi savo rankų darbu,—ir 
taipogi buvo persitikrinęs, kad Apverstos Taurės be- 
laisvis niekuomet negalės kitiems pranešti paslapties. 

NESUPRANTAMŲ ŽODŽIŲ ŽODYNĖLIS APYSAKAI 
"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE." 

Piratas—.Turiu plėšikas. 
Kriminalas—Prasižengimas, prasikaltimas. 
Spekuliacija—Rizika. 
Avantura—Atsitikimas, nepaprastas žygis. 
Specialiai—Tam tikrai. 
Manevrai—Judėjimai, sukinėjimaisi. 

(Toliau* bus) 
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Apie Prusus įieiujiius Sibyre. 
; 7TT 

_ 4 < Petrograde, pirmininkaujant 
r Valstijos Taryboj .nariui, sena- 

toriui Koni, atsibuvo posėdis ko- 

l misijos, kuri rupinąsi Rusijoj 
pabėgėlių reikalais. 

Komisijos posėdvj dalyvavo ir 

Lietuvių Draugijos),atstovas, ba- 
ronas Stasys Šilingas, kuris ma- 
tomai Įnešė įkunianymą, idant 
palengvinus sunku padėjimą 
prūsų lietuvių, išgabentų Siby- 
ran. 

Anot laikraščio Rieč, komisija 
pripažino reikalingu prašyti, idant 
ypatingoji taryba atkreiptų atydą 
ir palengvintų prūsų lietuvių padė- 
jimą Sibyre. 

Tame pačiame posėdyje lietuvių 
atstovas; baronas Stasys Šilingas, 
nesenai grjžusis iš Stokholmo, kur 
jis buvo sykiu su atstovu Yču lie- 
tuvių reikalais, nuvykęs, pranešė, 
kad ten dabar prie centralinio lie- 
tuvių komiteto atidaryta biuras 
vertimui į vokiečių kalbą laiškų, 
siunčiamų Vokietijon. Apart to 

p. Šilingas pranešė, kad vokiečių 
valdžia priima laiškus tiktai tiems 
gyventojams, kurie gyvena iš kai- 
rės pusės Vislos (Ivališo, Varša- 
vos, Petrakavo, Radomo ir Kelcų 
gub.). Persiuntimas laiškų esą 
dabar yra apsunkintas, nes nėra 

reguliariškos krasos. j keletą sa- 

vaičių esą tas pasigerins. 

Nepaprastas Sulyginimas. 
Prancūzijos žmonės jau nuo 

senai buvo pagarsėję* savo pa 
čėdlyvumu ir mokėjimu taupinti 
pinigus. Keturiosdešimts metų 
atgal, kuomet franeuzai prakišo 
karę vokiečiams, Bismarckis nvt- 

nė galutinai sutrinti Prancūziją, 
užkraudamas ant jos sunkiausą 
naštą, kurios, kaip Bismarckis 
manė, Francu/.ij«t jokiu budu pa- 
nešti negalės. Jis užkrovė jai 
penkis miliardiis frankų (vieną 
tūkstantį miliorių d61iarių) kariš- 
kos kontribucijos. Tais laikiis 
buvo tai negirdėta suma. 

Bet franeuzai pasirodė, kaip ir 
visuomet, nepaprastai patriotiš- 
kais žmonėmis. Jų patriotizmas 
visai "sukvailino" ir gudrų Bis- 
marekį. Viršminėta kontribuci- 
ja turėjo buti užmokėta į keletį 
metų lygiomis dalinis. Vieni 
nuošimčiai kasmetai siekė milži- 
niškos sumos. Prancūzų valdžii 
nusprendė, kad jeigu minėta kon- 
tribucija bus išmokėta tuojaus, 
tai Francuzija sučėdys milionų 
milionus frankų vienais tik nuo- 

šimčiais. Tuom tiksiu ji padarė 
atsišaukimą prie savo žmonių. 
Žmonės, suprasdami reikalą, tuo- 

jaus šoko prie clarbo ir išmokėjo 
Vokietijai visą kontribuciją daug 
greičiau, negu reikėjo. Bis- 
mnrnokis nustojo milžiniškos su- 

mos nuošimčių. 
Visas pasaulis tuomet nusiste- 

bėjo tokiu francuzų tautos tur- 

tingumu. • 

•Bet-gi nemažiaus reikia ste- 
bėtis ir dabar. Dabartinė kari 
suėda tiesiog nesvietiškas sumas 

pinigų. Visos valdžios tuiri ka- 
rė-s reikalams skolinti pinigu.-. 
Paskolos yra daromos arba pas 
save namie, t. y. tarp savo žm i- 
nių, arba užrubežyj, pas sveti- 
mus. Naminės paskolos yra ge- 
iresnės,( nes •pinigai ir nuošimčiai 
lieka namie, kuomet, užtraukus 
paskolas užrubežyj, vėliaus, at- 
mokant paskolas, reikia išleisti 
iš šalies dideles sumas pinigų 
ir šalis nuo to, žinoma, "biėd- 
nėja." 

Francuzija stengiasi ir dabar 
daryti paskolas pas save namie, 
t. y. tarp savo žmonių. Nesena; 
ji paskelbė milžinišką paskolą. 
Ir žmonės vėl šoko"savo valdžiai 
pagalbon. Atsirišo pančiakos, 
mazgeliai ir krepšiai ir panašus 
taupinimo ''bankai'" ir auksas 
pradėjo plaukti į valdžios kasas, 
—kad Francuzija turėtų už kt 
karę vesti ir savo priešą perga- 
lėti. -2 

Labai nepaprastą palygini u:*, 

yra padaręs Paryžiaus laikraštis 
La L i 1) c r t e, kuris, kalbėda- 
mas apie šitą paskutinę paskolą 
kuriai sudėta jau 'daugiauus 14 
miliardų franku, rašo šitaip: 

"Pamykite, kad nuo Kristaus 
mirimo iki šiam laikui praslink', 
tiktai 1,007.212,000 (vienas nii- 
liardas septyni milionai ir 21 _> 

tūkstančių minučių. Tš to kiek- 
vienas gali suprasti milžiniškunu 
skatilinės, kuri perviršija 14.000,- 
000,000 (14 miliardų) frankų. li- 
tas parodo patriotišką Francuzi- 

jos žmonių duosnumą, nors S 

turtingiausios Francu/.i j o s pro- 
vincijos (vokiechj dabar užim- 
tos) neprisidėjo p;*ic paskolos." 

Alexander Ribot, Prancūzijos 
finansų ministeris. pranešė, kad 
iki gruodžio 20 d. žmonių pa- 
skola jau toli perviršijo 14 ml- 
liardų frankų ($2,800,000,000) 
Iki tam laikui, kaip jis sakė, 
sudėta jau $2,854.000,000. 

Kas ypatingiausią, tai tas, kad 
didelis skaitlius skolintojų paro- 
do, jog paskolą tiesiog padarė re 

tik dideli bankai ir didelės kom- 

panijos, bet mazi "kapitalistukai" 
ir žmonės vidutiniško turtingu- 
mo. l'er krasos ofi.-us valdžios 
bondsus paėmė C>00,000 žmonių, 
per Prancūzijos banką 300,000 
žmonių. Apskaitliuojama, kad 
Išviso atpie 2 milionu žmonių 
prisidėjo prie paskolos, kas pa- 
daro po apie $2,800 ant kiek\ie 
110 skolintojo. 

Prancūzai stipriai tiki į savo 

tėvynės ateiti i; nesitiki savo pi- 
pigų prakišti. Jie tikisi juos gait- 
li, karei pasibaigus. Milžiniškos 
alinius skolinamųjų pinigų paro- 
do. kad franeuzų tauta yra stip- 
riai pasiryžus karę vesti iki ga- 
lui. Francuzų Draugas. 

Kibirkštįs. 
"Rusai sudaužė Varną"—pra- 

nešė laikraščiai. Vėliaus pasi- 
rodė, kad ir tos varnos ruski.1.i 
nepasisekė pagauti. Bad busi- 
ness! 

X=X 
Kad minios suprastu tautinin- 

kų principus, "Ateitis" pataria 
l'hiladelphijos suvažiavime išriš- 
ti šiuos klausimus: apie absoliu- 
tizmą, demokratizmą, individua- 
lizmą, socializaciją, sociali- re- 

voliuciją, evoliuciją, socialius i:* 
individualius principus ekonomi- 
niame gyvenime ir t.t. 

Dėlei visa ko iškalno patar- 
tina nusipirkti Lalio žodynas. 

x=--x 

šaudymas iš armotų laike Ka- 
lėdų Europoj nepasiliovė—rašo 
laikraščiai. Tas pat' buvo ir čia. 
Tik vieton armotų, "šaudyta iš 

butelių" — ir "lavonų" grabėse 
taipgi netruko. 

X=X 

"Keleivis" vadina p. Yčą 
'murzinu politikierium." Kaip 
išrodo, tai Yčas ir galėjo "išsi- 
murzinti" kol jis surinko dau- 
giaus pusės miliono rublių Lie- 
tuvos sušelpimui. "Keleivis" gi. 
kaip rodos, išsimurzino sau bur- 
nelę, kitus murzindamas. 

x=x 
Iš kurios pusės mūsų socia- 

listai -prie Janulaičio laiško pri- 
eina—vis sau raukas susibado. 
Todėl ir tą reikalą švelniai svar- 

isto—pirštinaites užsimovę. 
x-x 

Galvoja žinovai, kaip čia tau- 
tininkus taip suorganizavus, kad 
žmonių minia juos suprastu. 
Nereik didelių fllozofijų: lai pa- 
sisako, kad1 jie) yra lietuviais 
"ir iš pečių ir iš liemens"—ir 
atliktas kriukis! 

Ar nematot, kaip prie tauty- 
stės jau ir musų socialistai su 
klerikalais linksta? Užuodžia 
vyrai, kad tautybės iš žmogaus 
širdies ir su replėmis neištrauksi. 

x-x 
"Darbininkas" išveda, kad kle- 

rikalizmo pas lietuvius nėra, nes 

dėlei to su juom jau niekas ne- 
nori ginčytis. 

Bijausi, kad "Darbininkas" su 
į tokiais išvedimais neįlįstų į sky- 
lę. Aš, duokim sau, nenoriu 
ginčytis apie tai, ar yra Dievas 
ar nėra. "Darbininkas" turėtų 
tuomet išvesti, kad jo nėra... 
Matai, kaip išeitų? 

Xr=X 
Kitą syk man įdomu, kodil 

Nepuriuose mušu laikraščiuose, 
kurie paprastai šunb karsto ant 

visų karalių, nieko nerašoma apie 
tai, kad Bulgarijos karalius įtrau- 
kė Bulgariją prieš savo žmonių 
norą, kad Grekijos ir Rumanijos 
karaliai priešinasi savo žmonių 
norui stoti karėn prieš teutonu.-'. 
Kaizerio galybė neišpasakyta... 

X=X 
Jeigu Nauji Metai padarytų 

karei galą sykiu su senais me- 

tais, tai butų, be abejonės, ge- 
riausia naujiena visai žmonijai. 

Kaizeris aną dieną susirgo. 
Sako gavu voij—ant sprando. 
Talkininkai velytų, kad jis gautu 
ne ką nors "aut sprando," 'bet 
"j sprandą." 

Kad jau visi sveikina su 

Naujais Metais, tai štai ir mano 

linkėjimai: 
— Nelauk laimes! l*ats ią 

sau pasidaryk, tai busi "šiur." 
kad ją turėsi!... 

Jurgis Spurgis. 

EXTRA. 
PRIVERSTINAS KAREI- 
VIAVIMAS ANGLTJOJ. 

Londonas. Anglijos mi- 
nisterija, kaip pranešama iš iš- 
tikimu šaltinių, nusprendė įve^Ti 
Anglijoj priverstiną kareiviavima 
visiems nevedusiems vyrams. 
Ktletas ministerių, kurie tam yra 
priešingi, gal but rezignuos, bet 
šis sumanymas vis vien, sakoma, 
bus paduotas parliamento apsvar- 
stymui ateinančią savaitę. 

GALI ATMESTI 
AMERIKOS REIKALAVIMUS. 

'W a s h i >njg tonas Iš ns- 

oficiališkų žinių sprendžiama, kad 
Austrija griežtai atsisakys išpil- 
dyti Amerikos reikalavimus dėlei 
A n c o n o s nuskandinimo ir kad 
cipliomatiški ryšiai tarp šitų 
viešpatijų gali but pertraukti. 

MŪŠIAI GALICIJOJ— 
DESPERATIŠKI. 

Petrogradas. Rusų oficia- 
lis pranešimas paduoda sekančias 
žinias iš gruodžio 28 d.: 

"Rygos apskrityj, į pietus nuo 

ežero Babitė, vokiečiai mėgino 
prisiartinti prie musų tranšėjų, 
bet buvo atmesti per musų ugnį.| 
Nekuriems vokiečiams pasisekė 
prisiartinti prie musų vielinių 
tvorų, bet jie buvo nuvyti atgal 
per musų kareivius, iššokusius iš 
savo apkasų. \ 

"Ant likusios dalies fronto, net 

iki upės Pripet, buvo paprastas 
šautuvų ir artilerijos šaudymas 
Į pietus nuo Pripet ir Galicijoj 
mūšiai t.beina ir susirėmimai 
yra desperatiškos rųšies." 

STREIKŲ KĖLIKAI 
PO TEISMU. 

New Y o r k a s. Federalė 
"Grand Jury" apkaltino visą eilę 
žymių vyrų už kėlimą streikų 
amunicijos dirbtuvėse. Tarp ap- 
kaltintų yra Frank Buchanan, 
Tllinois'o kongresmanas; Robe*. 
Fowler, buvusis kongresmanas; 
Frank Monnet, buvusis prokuro- 
ras Ohio valstijos ir keletas kitų. 

KALENDORIAI. 

Pereitą utarninką išsiuntė- 
me visiems "Lietuvos" skai- 
tytojams musų kalendorius 

1916 metui. Jei kas iš "Lie- 
tuvos" skaitytojų dėlei ko- 
kios nors priežasties butų 
negavęs musų siųsto kalen- 

doriaus, tegul mums apie tai 
parašo, paduodamas savo pil- 
ną adresą, tai męs išsiųsime 
jam kalendorių antru kartu. 

"LIETUVOS" ADMIN. 

VIETINES ŽINIOS. 
Birutės koncertas. Kalėdų 

antrą dieną, gruodžio 26 d., B i- 
rutės Draugija davė koncertą 
šv. Jurgio parapijinėje svetaint- 
je; po koncerto buvo šokiai. 
Nežiūrint augštų kainų įžengia- 
mųjų tikietų, žmonių buvo taip 
daug, -kaip gal jokiame lietuvių 
koncerte iki šiolei nėra dar buvo 
Cbicagoje. 

Tai buvo pirmas B i r 111 ė s 

vakaras šiame sezone. Dainos 
labai užganėdino susirinkusius ir 
triukšmingiems delnų plojimams 
nebuvo galo. Pats dainininkų 
vienodumas (buvo visi apsitaisę 
vienodai—baltai,) darė gražų 
Įspūdį. 

Vakaras, reik pripažinti, labai 
nusisekė: dainuojantieji atliko 
savo darbą prideriančiai, žmonių 
buvo graži suplauka, augštos ti- 
kietų kainos Birutės vakaro .pub- 
liką apsaugojo nuo pigi ų j ų 
svečių, kurie dažnai savo ne- 

tinkamu užsilaikymu sugadina ir 

geriausi vakarėli. Pinigų įplau- 
ka sieks, arti $250.00. Girdėta, 
kad birutiečiai skirs dalį iŠ šio 
vakaro uždarbio nukentėjusiems 
r'ėl karės Lietuvoje. 

Birutės Draugija sekanti 
savo vakarą surengs ateinančio 
vasario 6 d. ir toje pačioje sve- 

tainėje. , Bus statoma operetė 
["Užburtas Kunigaikštis." 

St—ij. 

Pakvietimas suvažiavimam S. 
r.. A. Antrojo apskričio sekreto- 
rius, p. F. K. Strzvneekis, paskel- 
bia sekantį atsiliepimu į minėto ap- 
skričio kuopas: 

Gerbiamoms SLA. kuopoms Illi- 
nois, Indianos, \Visconsino ir Mi- 
cbigan valstijų. 

Malonėkite prisiųsti savo atjo- 
vus (nors po vieną nuo kuopos) į 
Antrojo SLA. Apskričio suvažia- 
vimą, kuris atsibus sausio ~ d. 
1916 m., <S vai. vak., V. Pier- 
žinskio ir J, Zolpio svetainėj, 4^00 
So. Paulina gat. 

Šio susivažiavimo Jikslas tame 
kad pasikalbėjus, kaslink ateinančiu 
nominacijų ir rinkimų kandidatų ; 
SLA. Centro Valdybos urėdus. Pa- 
sitarę, pasekmingiau galėsime dar- 
bą veikti. Jeigu kurios kuojK»s ne- 

galėtų prisiųsti savo atstovo, ta 

visgi teikitės prisiųsti savo kuopos 
raštininko vardą ir adresą. Tuomet 
prisiusime Jums šio susivažiavime 
nutarimus. 

T\ K. Strzyneckis, 
4612 So. Ashland ave. 

Cliicago, 111 

SLA. 36 kuopos vakaras. SLA. 
36 kuopa rengiu nedėlioj, sausio 2 d 
1916 m., 7:30 vai. vak. Mildos sve- 

tainėj vakarą kuopos nariams pri- 
sirašiusiems 1915 metais. 

šiais metais j kuopą prisirašė 
apie 47 nauji nariai. 

Šisai vakarėlis bus pamargintas 
tam tinkamomis kalbomis ir gi bus 
rodomi stereoptiški paveikslai. 

Kuopa pastaraisiais metais kaip** 
nariais, taip ir finansiškai labai pa- 
didėjo. 

Pavyzdžiui: 
Metuose 1912 įplaukų buvo S 964.36 

" 

1913 
" " "42.58 

1914 
" " 

1509 05.' 
" 

1915 
" " 2167.4= 

Tiktai vienos apsaugas 36 kuo- 

pos nariai neša išviso $86,400.00 
SLA. 36-tą kuopa laikys metitv 

savo susirinkimą Aušros svetainėje 
3001 So. Ilalsted st. 1 valandą pc 
pietų nedėlioj, sausio 2 d. 1916 m. 

Bus renkama kuopos valdyba 191O 
metams ir išduoti raportai dabarti- 
nės valdybos. Visi nariai privale 
būtinai pribūti. Kuopos Valdyba 

Sužiedotuvės. Iš Pittstono 
mums pranešama, kad ten atsi- 
buvo sužiedotuvės p. Stasio Ta- 
nanevičiaus su p-le Olga Paukš- 
čil'te. 

Ponas Stasys Tananėvičius yri 
"Kataliko" išleistuvės vedėjas, 
p-lė Olga Paukščiutė yra dukt? 
p. Tamo Paukščio, žinomo ir 
užsitarnavusio lietuviu veikėjo. 
Ponas Paukštis yra SLA. išdi- 
ninku ir Lietuvos Gelbėjimo bei 

Autonomijos Fondo išdininku. 
Jaunųjų sužiedotuvės tapo vie- 

šai apskelbtos gruodžio 22 d. lai- 
ke atsibuvusių pas pp. Paukščius 
pietų, kariuose dalyvavo būrelis 
giminių. Vestuvės žada atsibi ti 
pradžioje sekančių 191C metų. 

Išmetė laukan. Tūlas Josepli 
N'olau inėjo Petro Kaspučio smuk- 
lėn, po No. 3558 Pamell ave. ir 
paprašė "drinkso." Tuo laiku pats 
Kasputis nebuvo smuklėj, jo mo- 

teris užėmė jo vetą. Ji atsisakė 
duoti Nolan'ui driuksą. Perpykęs 
Nolan pradėjo keikti. Kasputienė, 
su tarpininkyste kito vyro, išstūmė 
Nolan'ą laukan. Jisai užsimanė at- 

keršyti moteriai. Susi j ieškojo lo- 
petą ir manė "užvežti" Kasputie- 
nei. Vienok Kasputienė kai tik 
pamatė, kad neprašytas svečias vėl 

smuklėje, tai ji pasikvietė talkon 

75 m. senuką ir taip, sakoma, ap- 
kulusi Nolan'ą, kad jis dabar net 

sergąs. 

Kerštas. E. D. Allen, savinin- 
kas dviejų judančiųjų paveikslų 
teatrėliu, subatos vakarą tapo nu- 

durtas peiliu. Nudurė ji. kuomet 
jis po visam, uždaręs durįs, ėjo iš 
teatro laukan. Kalbama, buk nu- 

dūręs jj vaikas už tai, kam Allenas 
išmetė jj iš teatro už neramų užsi- 

laikymą. Kaltininkas, rods, kalė- 

jime. 

Daug laivų perplaukia Chica- 
gos upe. Sulyja muitų kolekto- 

riaus, McN'eill, raporto, 1915 m. 

Chicagos upę perplaukė 4.158 lai- 

vai. Jie pervežė 4,322,869 tonų 
Lavorų. Pervežė 807,674 tonų kie- 

tos anglies, pervežė daug kortui, 
kviečių ir šiaip tavorų. 

Prakalbos. Pereitą nedėldienį 
Meldažio svetainėj atsibu\ » 

TMD. 2S-os kuopos prakalbos. 
Kalbėjo p. A. Climieliauskas. 
V ėliaus vaidinta komedija "Dėdė 
;itvaži'ivo." Publikos buvo labai 

Jau g. 



Nuo karės nukentėjusiu r.au-' 

(lai. lošėjai artintai 
svarsto apie surengimu teatrališ- 
ko vakaro nuo karės nukentėju- 
siu naudai. P> i g Ashland 
teatras ant Tovvn ot Lake, sako- 

ma, žadas pavesti už prieinamą 
atlyginimą -avo sceną dviem va- 

karam: sau-io zz ir .iį d. Jeigu 
riimanymas įvyks, tai lošimas 

įvyktu, dalyvaujant nesenai at- 

vykusiam iš Lietlivos artistui p. 
A. Vitkauskui. P-as Vitkauskas 
yra baigęs Dramatiškąją Mokyk- 
la Maskvoje ir lošė geresniitose 
K u ;j< > teatruose. Jis yra, be- 

to!-, vienatinis tarp lietuviu ;>*o- 
fv;ionalis artista^-lošėjas. 

Pastaba. Kaip sužinojome, 
viršminėti vakarai tikrai bus su- 

rengti, režisuojant p. A. \ it- 

Jcauskui. Bus sulošta du veika- 
lu: "(leuovaitė" (paties j>. \' i t- 
kausko perdirbime su priedu prio 
VIII veiksmo: "(iolius kalėjime, 
ir jojo mirtis") ir Žemkalnio' 
'Blinda." 

Artistų atydai. šiuomi kvic 
čiaina visi Chicagos artistai, sce- 

nos mylėtojai, sueiti ateinanti 
nedėldienį sausio 2. <l.f 10 vai. 
iš ryto. Mildos svetainėn, 3142 
So. Halsted st. 

Susirinkime dalyvaus taipgi v. 

Alexandra Vitkauskas, tik-ką ai- 

vykusis iš Lietuvos, žinomas lie- 

tuvių profesionali* artistas. Jam, 
kaip teko girdėti, butų malonu 

susipažinti su ( hieagos teatra- 

liškomis spėkomis, nes jis yri 

pasiryžus stropiai pasidarbuoti 
lietuvių scenoje šią žiemį. 

Manoma, kad šis susirinkimas 
turės buti vienas iš žingeidžiai!• 
sių mūsų scenos mylėtojams. 

Rcseland, 111. (Lhicagos prie- 
miestis). Nedėlios vak. gruodži > 

zh <1. Lietuvių Scenos Myl. R .- 

:elio nariai surengė vakarėij. Ra- 
elio nariai suvaidino 4 veiksmu 
Iramos veikalą—(žadynės čaiž- 
ios. Prie to grojo orkestrą i" 

buvo dainų. Vakarėlis užsibaigi" 
iokiais. 

Publikos susirinko daug. P01- 
nas nuo vakaro tapo paskirtis 
l»r. Vargšui, sergančiam rašyto- 
jui ir dramaturgui. Sakoma, 
pelno Iik»; nemaža. 

Vakarėlis. Pereitu Iiedėldienj bu- 
relis lietuvių surengė vakarėlį su- 

sipažinimui su nesenai atvyku- 
siais svečiais—p. Oleka ir 9. Vit- 
kausku. Susirinkimas atsibuvo 
Orand Pacific viešbutyje vidur- 
m;estyj. Dalyvavo apie 30 ypa- 

tų. Pasikalbėta apie dabartinį 
lieti vių padėjimą Lietuvoje r 

čia Amerikoj. Utarninkc p. Ole- 
ka, grįždamas Europon, išvažia-j 
vo j Rytines valstijas. 

Muzikalis vakaras. Lietuviš- 

kųjų Kliubų Federacija Chica- 

joje rengia vakarą, kuris at-i- 
bus gruodžio 31 d. Dpuglas Parlc 
Auditorium, prie Kedzie ir Og- 
len ave. Vakaro programas su- 

judės iš koncertinės dalies, ku- 

rioj žada clalyv.iuali žymiausi lie- 
tu viii solistai ir muzikai (p-1ė 
Rakauskaitė, Z-lpis. Stogis, Ja 
kutis ir kiti). Apart to bus ko- 
kiai. Dali- grynu pelno žadama 
aukauti nukentėjusiems nu.• !c*i- 
r C-s. 

Primicijas. Kalėdų pirmą die- 
n«Į šv. Jurgio bažnyčioje atsibu- 
vo primicijos naujai išsvensto 
kun. J. Klorio. Po primicijų ton 

pat parapi jinėj svetainėj atsibu- 
vo pokilis, kuriame dalyvavo pu- 
sėtinas būrys primicianto giminių 
ir pažįstamų. 

\psis\n;ojrs nuo 
ŽU'RK Iį". 

Kina moteris ir gurbeliu neša 

katę. Susitinka pažįstamą. 
Pažįstama:—Kam-g; šitą kate 

nuolat nešioji? 
Moteris :-~<)-gi jei sutiksiu žiur- 

kę, tai ką darysiu be katės? 

NEMIEGA. 
Lima ponas pro šalį, o tarnas 

stovi ir snaudžia. 
Ponas.—Tu miegi? 
Tarnas.—O ne ponuli, mano gal- 

va tik taip sau luivo nulinkus, nes 

buvau užsimąstęs. 

REDAKCIJOS ATSAKYPlm. 
p. Aksarraitis. Dėlei stokos vietos 

esame priversti atidėti Jūsų straipsni 
šalin. Gal j sekantj numeri dar Kalė- 
sime sunaudoti. 

p. Vaidelytė. Tilps sekančiam nu- 

meryj. 
p. Nastopko. Aciu už laiškų prisiim- 

ti mą. J šj numerį jau nesuspėjome 
jdėti. Sunaudoję sekančiam numeryj, 
laiškus sugražinsime. 

p. Jurelis. Tamistos juokeliai visai 
nejuokingi. Netilps 

p. Nekantriam. Sakote, jau išsiil- 
gote "Pašnekėlių Kampelio." Turėkit 
kantrybės. Po Naujų Metų ir včl pra- 
dėsim jj dėt. 

p. Pinavijas. Peržlurėsim ir su- 

naudosi m. 

p. Bijūnas, Chicagcje. TMD. kuo- 

pos vakarėlio aprašymo jau negalimo 
jdėti. nes atėjo pervėlai. Malonėkite 
pasirūpinti, kad vietines žinias męs 
gautum ne vėliaus utarninko. 

Apgarsinimai. 
PRANEŠIMAS. 

Pranešu, kari uždėjau savo siu- 
vimo dirbturf. Pasiuvu pagal nau- 

jausiu madą naujas drapanas ir tai- 
sau senas. Reikale meldžiu atsi- 
šaukti pas mane, busite užganėdinti. 

JUOZAPAS JACIKAS, 
3317 Auburn ave., Chicaso, Iii. 

pageidaujama pagelba. 
Kiekvienas kenčiantis jieško pa- 

gelbos nuo skausmu arba kitokiu 
sunkumų. Nuo viduriu ir žarnų li- 
gų kentėjimas yra paprastai didelis 
ir greita pagelba, kuria Trinerio 
Kartaus \ yno Elixiras suteikia, vi- 
suomet yra pageidaujama. Tas 

preparatas greitai sušildo žarnas ir 

greitai priverčia jas dirbti. Jis 
išmes iš kuno visas išmatas, kurios 
gali užnuodinti kraują, pagelbės vi- 
duriams grumuliuoti, užlaiko vidu- 

rius švariai, o kraują tyrą. Toji 

25 METAI. 
Gruodžio 12 d. 1916 metuose sukaks musų laikraščiui 

"Lietuvai" 25 metai, tai yra bus lygiai ketvirtdalis šimt- 
mečio, kaip šis laikraštis nenuilstančiai darbuojasi ant 

lietuviškos dirvos. Todėl "Lietuva" šiuose metuose ap- 
vaikščios savo 25 metų sukaktuves. 

Pažymėjimui šių sukaktuvių "Lietuva" rengiasi iš- 
leisti speciališką jubiliejini numerj, kuris žada buti dide- 
lės vertės. 

Tcdcl patariame visiems šių metų "Lietuvą" skaityti, 
užsirašant nuo No. 1 1916 metų, kad pabaigoj metų tu- 

rėtumėte pilną kompletą jos jubiliejinio meto. 

Paraginkite ir savo draugus "Lietuvą" užsirašyti, už 

ką jie ir męs busime Jums dėkingi. 
Ateinanti metai Amerikoje žada buti daug geresni už 

3 praeitus metus, ir štai kodėl:— 
1. Amerika turi milžiniškus kontraktus su Europa 

pristatyti amunicijos, automobilių, drabužių ir kitokių 
daiktų. Išpildymui šių kontraktų reikia šimtų tūkstančių 
daibininkų ir daugiau metų laiko, kad visa tai padarius. 

2. Šiuose metuose bus rinkimai naujo prezidento. Be 

a'oejcnės bus išrinktas republikonas, o kada tik buvo re- * 

publikoniška administracija, visada Amerikoje po sunkių 
laikų buvo geri laikai. Be abejonės, turėsime ir vėl gerus 
laikus, kada gausime republikonišką prezidentą. 

3. Šiuose metuose gali ir Europos karė pasiDaigti. 
Karei pasibaigus, bus didžiausias judėjimas sviete. Vėl 

atsidarys keliai žeme ir vandenimi į visas svieto šalis, 
eis exportai, importai,—bus tai didžiausia darbymetė. 

Pažvelgus į tą viską, matome, kad prastuosius laikus 
jau pergyvenome ir kasdien einame prie geresnių. Arti- 
nantis geresniems laikams, nėra sunku ir už laikraštį $2.00 
užsimokėti. Užmokėti $2.00 už laikraštį užčėdins tau 
$20.00 per metą, kuriuos be laikraščio nejučiom išleidi, ir 
nieko už tai negauni. Laikraštis išlavina tavo protą, pa- 
daro tave apšviestesniu žmogum ir suteikia tau viso svie- 
to žinias, kurių be laikraščio niekada nciinotumei. 

Todėl užsirašyk "Lietuvą" tuojaus ir paragink savo 

draugus ją užsirašyti. 
"LIETUVOS" ADMINISTRACIJA. 

gyduolė netalpina savyje pavojingų, 
vaistų; yra tikrai tyra ir naudinga. 
Ji padidina apetitą, prašalina kon- 

stipaciją. skausmus, diegulius vidu- 
riuose ir nerviškumą. Ypatingai 
rekomenduojame išbalusioms i li- 
guistoms moterims. Kaina Si.oo. 
Aptiekose. Jos. Triner, Išdirbėjas, 
1333—1339 So. Ashland ave., Chi- 
eago, 111. 

Surambėję raumenjs ir jungės 
nori Trinerip Linitnento. Trinkite 
juo gerai, o pasekmės nustebįs ta- 

ve. Turint šaltį, trink krutinę ir 
kaklą, reumatizme ir neuralgijoje, 
skaudamas vietas. Kaina 25 ir 

50c, per k rasą 35 ir boc. 

Paieškojimai. 
Pajieškau savo moteries, Marijonos 

Pakačionienės, po tėvais Miliuke, pa- 
likus mane su 2 vaikais, gruodžio 9 d. 
915 m. išvažiavo su Izidorium Venslo- 

vu. Prie to, išsigabeno mano visus 
pinigus, laikrodėlj ir kitas brangeny- 
bes. Ji yra juodplaukė, veidas plėt- 
muotas, noscis trumpa-plati, viršutinių 
dantų neturi, vidutinio ugio, dikto su- 

dėjimo. Kas juos susektu, malonėkite 
duoti žinią adresu: 

Vincas Pakačionas, 
797 Bank st., Waterbury, Coun. 

Pajieškau savo pusbrolių—Kazimie- 
ro Grigaičio, Jono Pietnaičio ir Da- 
micelės Grigaitės, taipgi savo dėdės. 
Jono Grigaičio. Pirmiauš gyveno 
Chlcagoje. Jie patjs, ar kas juos 
žino, teiksitės man pranešti. Busiu 
labai dėkingas. 

Antanas Grigaitis, 
P. O. Box 232, Christopher, 111. 

Pajieškau savo šešerių — Petronė- 
lės ir Kazimerkos Prunckaičlų iš 
Kauno gub., Telšių pav., Plungės 
vai.. Kartenos parap., Žutautų sodos. 
Pajieškau taipgi pusbrolio Juozapo 
Mickaus iš Kauno gub., Telšių pav. 
Plungės parap., Pakutavėnų sodos. 
Meldžiu atsišaukti pačių, ar kas ži- 
no pranešti, už ką busiu dėkingas. 

Ignacas Pruckus, 
5312 So. 33rd st., So. Omaha, Nebr. 

Pajieškau savo giminių Bronislovo 
čiarapo ir Anufro čiarapo, paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Kropiu vai., 
Žarėnų parap. Ar jie patjs, ar kas 
apie juos žino, meldžiu pranešti ad- 
resu : 

Vincas Klovas. 
P. O. Russell Man., Canada. 

Pajieškau savo draugo Stanislovo 
čenčiuko, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Papylės vol., Dumbrių kaimo. Apie 
pusantrų metu Amerikoj. Turiu svar- 

bų reikalą. Jis pats ar kas kitas, 
malonėkite duoti žinią adresu: 

Juozas Gudinauskis, 
797 Bank st., Waterbury, Conn 

PARMOS GERIAUSIOS. 
Pirkite šias musų farmas Didžiau- 

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikj. Ta kolionija yra per mus 
uždėta 1905 metais ir męs apgyvendi- 
nome ją su 3G0 lietuviais farmeriais. 
Męs esame seniausieji ir didžiausieji 
Amerikos lietuviai farmų pardavėjai. 
Męs parduodame teisingiausiu budu 

i išduodami užvarant uotus popierius 
Į Deeds ir ėystus Abstraktus be jokių 
extra damokėjimų. Męs turime šim- 
tus visokio didumo farmų parduoti, 
išdirbtų su užsėtais laukais, su sod- 
nais, su budinkais. žemė derlingiau- 
sia, nes maišosi su moliu ir juodžemiu 
ir molis su gera smielžeme, maišyta, 

i Geriausia žemė dėl visokių javų, dar- 
žovių. sodnų, pievų ir gyvulių augini- 
mo-ganyklų. Ir turime daugybė že- 
mės neišdirbtos, geros, kurią parduo- 
dame visokio didumo plotais pigioj po 
$6 akerj ir brangiaus ant lengvų iš- 
mokėjimu. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti ir mieste dirbdamas 
išmokėti ir likti farmeriu. Pasisku- 
binkite nusipirkti bo prekės greit bus 
daug augštesnės. Atvažiuokite pas 
mus męs tikrai užtikriname jus, kad 
surasite sulyg savo noro farmų pirkti. 
Už ką busite mums dėkingi. Kvie- 
čiame visus miesčionis darbininkus ir 
iznierius atvažiuoti ir apsigyventi pas 

mus ant farmų tarp savų brolių lietu 
vių farmerių. Kuogražiausiame ir 
sveikiausiame apgyventame krašte pil- 
na aplink vaikams mokyklų, bažny- 
čių, geležinkelių ir gerų žviravotų ke- 
lių. Apielinkėje turgaunų miestų Scott- 
villės ir portavas miestas Ludlngton, 
Michigan. Nusipirkite musų kolioni- 
joje farmas jums taipos patiks ant 
musų farmų gyventi. Apie miestus 
nei mislyti nenorėsite. Turėsite ant 

farmų užtikrintą sau gerą gyvenimą. 
Trumpu laiku fanna pati per save iš- 
simokės ir padarys jus turtingais i 
kelis metus laiko. Rašyk tuoj, gausi 
lietuvių lcolionijos mapą ir kataliogą 
dovanai. Tik įdėkit už 4 centus štam- 
pą dėl prisiuntimo kaštų. 

A. KIEDIS & CO. 
Real Estate 

Peoplcs Stato Bank Building, 
Scottville, Michigan. 

Hiiijas Išradimas—Spyna be Rakto 
Nereikia rakto nešiotis-nora | 

ką n*i pamesti. 
Musų naujo išradimo be- 

raktines spynos yra padary- 
tos ant neišpainiojamų pa- 
matų ir yra taip saugios kaip 
Bankinis Uirakias. Nusipir- 
kęs tnusų naujo išradimo be- 

raktinę spyną jausiesi saugiau 
nega kad palicmooą pristaty- 
tam prie savo užrakto, nes jos 
kitas jokiu budo negalės atra- 

Kaina tpyni kitaip 
nkimi. kytkaip tik jųs. Nelaukdamas 

pareikalauk nuo niusą pilno 
iij spvnij aprašymo su paveikslais: nusistebesf 
dažinnj{«, kaip tvirtai ir saueiai jos yra idarr* 
tos ir pigios. Ui praplatinimą mušą naujo ii- 
radimo berakiinią spynų, duodama dideli* ver- 
tis dovanos. Klausk išlygą. 

Liiikit nSykiti liitniikii [didini mtrkf sltakymul. 
Adresuokit iitaip: 

8ECURITY PADLOCK CO. 
•48 W. 31 s t 81. Dtpt. k. Cfclcau, liL 

3$>sulis ir Užkimimas 
paprastai Apsireiškia Saitam orui užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerą gyduolių. 

OEVERA'S 
L# Balsam for Lungs 

(Sevsros 3aSsamas Plaučiams) 
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronclii- 
tį, krupus ir kokliušą nuo 35 melų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai ją rekomenduo- 
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems. Kainos 25c. ir 50e. 

"Aš turėjau baisy' leosulį,'' rašo Frank Vacha iš Eik 
Eiver, Minn., "tai aš gavau butelį sevcra's Balsam 
for Lungs ir pirm, negu suvartojau visą. butelį, kosu- 
lis visai prapuolė. Aš esu 63 metę amžiaus ir jau- 
čiuosi gana sveikas." 

Gauk Sevcros gyduolių preparacijas 
pas savo optiekininfcg. 

Nepriimk kitokių. Jei jusij np- 
tiokininkas to nettiri, tai u!si- 

oi'deriuok tiesiog iš 

Užkietėjimas, 
mas, jaknų trukdčsiai, gelta ir 
nerviškumas greitai pagydoma. 

Severa'8 Liver Pilis 
rSeveros Pigulkos nuo kepenų I 

Vartok ]<ag)tl nurodymus. 25c. 

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

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorriey At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEVVSKIO BANKE) 
3252 5o. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 703 CHICAOO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketveriais 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 

Račiūno Krutamieji Paveikslai Atsibus 
Pitnyčoje, gruodžio 31 d. 1915 m., Lavvrence, Mass. 
Subatoje, sausio 8 d .1916 m., L. Hantmano svetainėje, 756 

Harrison ave., Harrison, N. J. 

STtfflJigiNCOS 5ŽTUKOS 
10 LABAI CERU ŠTUKU UŽ $1.00 

Su niekuo teip žmonių nepalinksminsi kaip su (įeromis štukomls. 
Kuris žmogus moka geru Stuku, tas visados praleidžia laika linksimai 
visi ji myli ir laiko gudriu žmogum. Tu brolau gali ir ta pati padaryti, jeigu tik nori, nes dabar susilaukei geriausios progos, nes tik už 1 aol. 
gausi 10 labai geru štuku. Ai esu lietuvys, magikas ir berodydamas 
teatrus, patyriau, kad lietuviai labai myli štukas, todėl aš dabar pasi- 
rengiau tik už 1 doleri parduoti lOgeriausiuštuku, todėl nelauk ilgai, užslorderiuok tuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai man- 
drus žmogus, arba turi velnią. Sztukos. kurias ai jums prisiusiu, yrm labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuo- 
jaus padaro, visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinima lcaip us štukas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu orderi. 
Nusiuntimo kaštus aš apmoku. Prisivsk $1. o gausi tas fttukas. 

JUOZAS SZLIKAS, 3261 5. Halsted Sf. CHICAGO. ILL. 

NAUJŲ METŲ VAKARAS 
Pėtnyčioje, 

Gruodžio 31 d. 
1915 m. 

Pradžia7:30 v. v. 
Vakaras surengtas 

Douglas Park 
Auditorium 

Ogden ir Kedzie 
Avenues 

Įžanga 25c ypatai 
SĄJUNGOS LIETUVIŠKŲ KLIUBŲ 

Solistai, Duetai, Kvartetai ir Sarpalių Orkestrą Palinksmins Jus. 
Draugijos, Kliubai ir pavienios ypatos yra širdingai kviečiami atsilankyti 
ant šio vakaro, nes panašaus pasilinksminimo chicagiečiai nėra rengę. 

Ant Pardavimo. 
EIK JT AJGAL ANT FARMŲ! APSI- 

rinkit vietą prie Rock lsland Gele- 
žinkelio. Didelės progos farmerystei 
Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Tex- 
as, New Me\ico, Colorado ar Missouri 
valstijose. Nepapastai gera žemė už 
pigią kainą. Musų ImmigracijOB Biu- 
ras gali suteikti jums bešališkų, išti- 
kimų informacijų apie farmeriavimo 
progumus teritorijoj, kur bėga musų 
geležinkelis. Rašykit jusų locnoj kal- 
boj pas L. M. Allen, Passenger Traf- 
fic Manager, Rocli lsland Lines, Room 
718 La Salle Station, Chicago, 111. 

v 

Parsiduoda saliunas labai pigiai. 
Biznis geras, išdirbtas; arti nėra kito 
saliuno. Parsiduoda iš priežasties ne- 

sveikatos savininko. Atsišaukti: 
3658 So. Union ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda pigiai vieno tono, 5G 
arkliu pajiegos Auto Truck. Atsišau- 
kite pas 

Dr. J. Kūlis. 
3259 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Telefonas Yards 1532. 

Parsiduoda pigiai e cilinderių Loco- 
mobile Limousinas. Atsišaukite pas 

Dr. J. Kūlis, 
3259 So. Halsted st. Chicago, T1L 

Telefonas Yards 1532. 

E X T R A 

Parsiduoda mediuis namas bu bu- 
čerue ir visais bučernei reikalingais 
daiktais. Labai gražus storas ir gero- 
je lietuvių ir lenkų apgyventoje vieto- 

je. Atsišaukti i A. Olszevvskio Banką. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

fabrikuose ir privatiškuose namuose. 

Norint darbo atsišaukite 
Atlas Employment Office, 

6300 So. Halstcd St., Chicago, III. 
3rd floor. Room P. 

Teiel'onas Normai 163. 

Draygijy Atydai. 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Vcselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

Šios dvi salės yra Mildos Teatro name. 
Viena ant antro aukšto talpina 500 ypatų. Jo- je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 

Kita ant trečio augšto talpina 400 ypatų. Šio- 
je atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai. 

Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
lingesnės publikos, yra parsamdomos abidvi salės. 
Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir 
stalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo 
draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 
augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

Kainos Parsaindymui Sekančios: 

VIENA SALĖ. 
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Paprastiem šokiam (baliam) 
Baliam su programų, nevartojant gėrimų.., Baliam be programo, gėrimus vartojant Baliam su programų ir gėrimus vartojant 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. 
Baliam be programo, gėrimu* vartojant 25.00 
Baliam su programų ir gėrimus vartojant 30.00 
Draugijų reguliariškiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartį. Jei reikia, sali turėti kukni;). virimui, toriei- 
kas, peilius, šaukštus, staltieses ir 1.1, už 
primokėjlmą. $5.00 extra. 

Parramdymui kreipkitės pas salė? savininką: 
A. ©LSZEVVSKi 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

International Girnos 
Pašaro Malimui 

) 

IŠ TRIJlt* parankiausių rusių ir septynių didumų 
labai lengva išsirinkt INTERNATIONAL pašaro 

girnas, tinkamiausias jūsų ūkei. 

Rūšis B yra daugiausiai ūkininkų vartojama. Ji yra spt,eia- 
liškui pritaikyta nekultų kukuruzų malimui, bet gal buti pritaisy- 
ta ir smulkių grudų malimui. Rųsis B International pašaro girnos 
su C coliu malimo plytomis sumala iki 10 bušelių gero pašaro J 
valandą. Rųšis B daroma trejopo didumo su 6, 8 ir 10 colių ply- 
tomis. 

Rųšis O yra dėl smulkių grudų malimo ir labai voikli tokiamp 
darbe. Jis daroma, dviejų didumų, su 6 ir 8 colių plytomis, šešių 
colių d'dumo girnos sumala iki 20 bušelių ) valandą. 

Rųšis D yra tai storos girnos, pritaikytos malimui kukuruzi 
su stagarais ir Kaffir kukuruzij galvose. Jis padaryta tik 8 ir 1) 
colių didumo. 

T.Ięs patariame ir parduodame kerosino inžinus MOGUL ir TI- 
TAN—tvirčiausius iš visų sukimo spėkų—šioms girnoms sukti. 

Pilnas Informacijas apie pamatinio pašaro vertę ir geriausius 
budus jo prirengimo rasite knygutėse, kurias męs siuntinėjime do- 
vanai. Rašykite, mums reikalaudami jų. 

Intercatioaai Harvester Ccmpany cJ America 
(Incorporated) 

CHICAGO USA 
Chtnpioa Deving filcCormick Blilwtck«o C'ii>crnc [iuo 

Didžiausia 

Krautuve 

Lietmišlia 

Chicagoja 
Užlaikome laikrodžius Ir laikrodilius, auksinius žiedus šiiu-r 

biniuš ir deimantinius, muzikas, gramafonus su lietuviškais re- 
kordais. koncertinas ant kurių gali groti ir nemokantis visokius 
šokius; armonikas rusiškas ir prūsines importuotas ir taip jau 
rusiškas balabaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas. 

Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikalia- 
kus Instrumentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. 
Musų kainos 2nt visko žemesnis negu kitur. Gyvenantis už 
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus. 

KATALIOGĄ VISIEMS DYKAI, KAS TIK PRISIUS Už 2il STAMPJ. 

STEPONAS P. KAZLAVVSKI 
4632 So. Ashland Ave., Chicago, M. Phone Drover 7309 



Dr.O.C.HEINE 
DBNTSSTA8 
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ATYDAI SOUTH 
CHICAGIEČIŲ. 

Labai pigiai ir ant geru išlygų 
parsiduoda 2 pagyvenimų medinis 
namas 2957 E. 81 Str. arti Ex- 
changc avc., maudyklės, toiletai vi- 
duryje, neša $25.00 raudos į mė- 

nesį. (ialiina pirkti su mažais pi- 
nigais, arba labai pigiai už 'casli.' 

Kreipkitės <lėl informacijų. 
A. OLS7EVVSKI BANK, 

3252 S. Halsted st., Chicago. 111. 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai ateik į 

MILDĄ 
3138-42 So. Halsted St. 
čia už 5c matysi gražesnį Tcatr», kaip 
vulurmio-tyjc ui 50c. 0 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žemai. 

Prasideda 7 valandą Cm vakaras. 
Subatomi ir nedčliomi 2 vai. po pietų. 
Jei nori linksmai pralošti v?laml;> liuo- 

so laiko užmiršti savo nesmagumu*, tai 
ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

GERA PROGA! 
frrrratika ansrll&koskalbomv 
ky thbe moky tojo(apdaryta') $ 1.00 

Vaiku Draugas arba kaip moky- 
ti* skaityti ir rašyti be mokyto- 

jO 153 

Naujas Budas mokytis rašyti bs 

mokytojo .........10> 
Aritmetika mokintmuisi tok an- 

tį', su paveikslais (apdaryta).. ,^5c 
Viso $1.60 

Kas atsiijs iškirpęs Siu apgarsini- 
mu iš "Lietuvos" ir $1.00 per mo- 

L ncy orderį, tai gaus visas 4 knygas 
60c pigiau. 

P. Mikolaini* 
į R F. D Rou e 2 hudsoff, V.Y. 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus į Lietu- 
vą-Rusiją ir vi3as da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted Si 
CHICAGO, ILL 

fielbekite Gimines! 
per Lietuviu Vokiečiu Biurą 

Visa Lietuva po_ Vokietijos valdžia,, 
todėl visi laiškai ir dokumentai turi 
buti rašomi Vokiečių kalba, nes lie- 
tuviški] laiškų cenzūra neleidžia. Mes 
turime tiesioginius susinėsimus su Vo- 
kietijos konsulatais ir dabartine vo- 

kiečių valdžia Lietuvoj. Mes padaro- 
me visas žemių nuosavybių raštus ir 
jvairitis dokumentus vokiečių kalba. 
Sujieskome pražuvusias gimines ir jų 
turtą. Verčiame ir parašome laiškus 
giminėms vokiečių ir lietuvių kalbose. 
Toliau gyvenanti prisiųskite savo lie- 
tuviškai rašytus laiškus, o mes išver- 
kime vokiškai. » Reikale vertimus pa- 
tvirtiname Notaru vantspauda. No- 
rinti išversti ar parašyti laiškus turi 
prisiųsti $1.00. Jeigu norite kad ju* 
sij paliktas turtas Lietuvoj nepra- 
žūtų, tai atsišaukite tuojau. Ra- 
šydami platesnių žinių įdekite stempą 
atsaky mui. Adresuokite: 

iiihuanian-German Bureau 
Si49 So. Halsted Street, $ CH1CA60 
Valandos -i?to<i lietuviams: Paprastais vaka- 
ran nuo 6 iki 9; Subatotnis nuo 2 iki 9; Ncdc- 

Ą lior.iia.nuo 10 iki 4 po pieti|. 

JOSEPH J. ELIAS, Savininkas 
4600-02 S. Wood St., Chicagc. 

Priimame pinigui* j Banką užčėdi- 
jimui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečią procentą ratomis 
int meti}. Siunčiame pinigus i vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei- 

singai, o svetimų žemių pinigus mai- 

nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šitkortes ant visu linijų i 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 

Europą. 
Mūsų Banka išdirba visokius raštus 

lr dokumentus visose kalbose ir duo- 

da rodą lietuviams visokiuose atsi- 

tikimuose ir reikaluoso ypat'škai ir 

per laiškus, -Tik kreipkitės viršminė-j 
tu antraše. 

1 -f- v' 

Darykite Teip Kaip Prusai 
Daro, 

r Prusai anksti gula, anksti kelia, gerai valgo, už tai j 
s jie yra sveiki, tvirti ir turtingi. Mat darbas palaiko 

žmogaus sveikatą ir protą geroje tvarkoje ir dirbant j 
nera laiko nerimauti, graužtis nei praleisti uždirbtų 
pinigu. 

2 I'rusai mokinasi amatų ir biznio. Prusai yra ga- 
biausiais mechanikais, furmonais ir superintendentais 
visuose fabrikuose, ir diduma fabrikų yra Prūsų 
rankose. 

3 Prusai yra savininkais didžiausių biznių ir gražiau- 
sių namų Chicagoje. Kur tik randasi geresnė biz- 
niui vieta, ten pirmutiniai Prusai užperka propertes 
ir įsteigia biznius. 

4 Ir geriausios farmos, geriausiai įgyventos yra Prūsų 
rankose. Už tai ir visa Europa šiądieninėje karėj* ' 

neįstengia Prūsų sumušti. 
i odėl ir męs, lietuviai, jeigu norime buti sveiki, 

turtingi ir galingi, darykime taip, kaip Prusai daro. 
1 Neriogsokime per naktis saliunuose, kuriuose musų I 

sveikata ir pinigai dyla, bet vakarais perskaityme | knygelę ar laikraštį, iš kurio galima pasimokinti, kaip \ 

užlaikyti geroje tvarkoje sveikatą ir išmokti ge- 
resnj darbą, amatą ar biznį. Sveikam žmogui, mo- 

kančiam geresni darbą, Amerikoje visur du.rįs ati- 
darytos ir gausus uždarbiai laukia. Vargas tik tiems, 
kurie nualino savo protą ir fiziškas spėkas girtuok- j liaudami, arba beskaitydami desperatiškus raštus, ar < 

beklausydami desperatiškų prakalbų. j 
2 Kad buti sveiku, reikia anksti gulti, anksti kelti, ir J atsikėlus padirbėti, ar pasivaikščioti taip, kaip Prusai 1 

daro, tada bus pusryčiai gardus, pilvas sveikas, ne- 
reiks gyduolių. Darbas dirbsis lengvai ir smagiai 
ir uždirbti pinigai bus čieli. 

3 Jei uždirbti pinigai tau neskeisia, negali jų užčėdyti 
kaip kiti, tai pirk namą, tada vieton mėtyti pinigus 
piknikuose, baliuose ir kitoms tuštenybėms, mokėsi 
juos už savo namą ir po kelių metų turėsi jj pilnai 
išmokėtu taip, kaip kiti turi. 

j 4 Bet, kad tavo pirktas namas tau apsimokėtų, tai 
pirk jj geroje biznio vietoje taip, kaip Prusai daro. 
Geriausia biznio vieta yra Rridgeportas, svarbiau- 

sia biznio gatvė yra Halsted st. ir čia dar yra pigiau- 
sios properčių kainos, kaip kur nors kitur ant biznio 
gatvių. Štai Ashland ave., tarp 43-čios ir 45-tos daug j 
prastesnė už Halsted, o properčių kainos ten trigubai 
brangesnės, kaip čia. Atminkite, kad netrukus ir čia 
Kainos žymiai pakils, ir kas pasiskubins dabar nusi- 
pirkti, tas pasipelnys. 

Męs turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis 
kainomis, ant HaLlėd ir aplinkui,# ir parduodame leng- j vesnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte 1 

pirkti. ! 

Žemiaiis Paduodame Tiktai Keletą iš du. j 
.1 augšto mūrinis namas, 2 fliatai p> 4- ruimus, 
basementas, porčiai, gazas, neša randos 125.007 ant '* * 

Union av., arti 32-ros gat. Kaina.. .,..$2,800 

40 3 augštų mūrinis nąmas ir basementas; 3 fliatai 
po t> ruimu3, toiletai, maudyklės, gazas; barnia at- 
neša randos $12, išviso atneša randos $68.00, ant 
Union ave., arti 31-mos gat. Kaina $7,000 

41 2 augštų mūrinis namas, 4 fliatai po 4 ruimus, 
akmens fundamentas, usša randos foO.OO, ant 
Union ave., arti 32-ros gat. Kaina ,..,.$5,000 

42 2 augštų medinis namas, neša randos $33.00, ant 
Union ave., arti 33-čios gat. Kaina ..$2,500 j 

43 3 augštij mūrinis namas, 3 fliatai po 6 ruimus, 
maudyklės, toiletai, naujas pliumblngas, didelis 
basementas, 10 metų senas namas, neša randos 
$60.00, ant Union a v., arti 33-fiios gat. Kaina. .$7,500 

44 2 augštų medinis namas, 4 fliatai po 4 ruimus, 
gazas, neša rar^os $32.00, ant Union av., arti J 
33-čios gat. Ka>iia $3,200 

45 2 augštų mūrinis namas, akmens frontas, 2 flia- 
tai po 6 ruimus, toiletai, maudyklės, gazas, štymų 
šildoma, didelė barnia neša randos $5 į mėnesj, 
išviso namas neša randos $05.00, ant Union ave., 
arti 33-čios gat. Kaina <....$7,000 

40 2 augštų medinis namas, 3 fliatal: vle»»as 7 ruimų, 
antras 4 ruimų ir trečias 3 ruimų. 4 ruimų na- 

rnas užpakalyje, gazas; neša randos $37.00, ant 
Union ave., arti 34-tos gat. Kaina $3,000 

47 2 augštų medinis namas, 2 fliatai po 5 ruimus, 
neša randos $30.00; ant Union av.( arti 44-tos 
gat. Kaina tiktai ....$3,000 

49 2 vienodi 3 augštų murini namai po 3 fHatus kiek- 
viename, kiekvienas fliatas turi po 5 gražius rui- 
mus, toiletai, gazas, neša randos $90.00; ant 
Emerald av., arti 32-ros gat Kaina už abudu $10,000 
Atskirai už vienų kaina $5,200 

50 2 augštų mūrinis namas, 2 fliatal po 8 ruimus* 
Maudyklė, toiletai, gazas; neša randos $42.00; 
ant Calumet av., arti 36-tos gat., prie gražaus 
bulvaro. Kaina tiktai $3,800 

51 2 augštų medinis namas, 4 fliatai po 4 ruimus, 
basementas, toiletai, gazas, neša randos $40.00; 
ant Emerald av., arti 34-tos gat. Kaina $3,500 

52 3 augštų mūrinis namas, 3 fliatal: vienas 4 rui- 
mų ir du po 5 ruimus, akmens fundamentas, neša 
randos $37.00, ant Lowe ave., arti 32-ros gat. 
Kaina tiktai $4,000 

■+- 

53 ^ augštų mūrinis namas ir basementas, t fliatal 
po 4 ruimus, toiletai, gazas, naujas namas, ge- 
riausiame padėjime, neša randos $74.00, aert 
Union ave., arti 34-tos gat. Kaina $8,200 

A. Olszevskio Bankoje 
3252 So. Halsted St. Chicago 

Telptopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksmai praleisti laiko ir 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
žus, sodus ir puikiausias 
viso svieto vietas, tai uu- 
sipirk Teleskopą s>u Hiere- 
OBkopaiB (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pačių 
pigiausią kalnę—$3.20. 

Vieno Teleskopo kaiua 75c., o 5 Beriju $3.45, bet perkant sykiu, 
parduodam viską už $3.20. 

Kataiiogą Teleskopų, Siereoakopų ir visokių kny?ų prisiunčiamo 
uždyką. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

8252 So. Halsted ctr., Chicago, III. 

DIDZIAUSIS 
Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas. 

"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS: 
2116 ŽODYNAS Lietuviškal-Angliškos kalbos, 439 pusi $2.00 Kietais audimo apdarais, 2.50 2117 ŽODYNAS Angliškai-Lietuviškos kalbos, 835 pusi. .7 3-00 

Gražiais "Half Morocco" skuros apdarais 4.00 2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lletuviškos kalbu vienoje knygoje. Formatas ir apdarai tokie kaip No. 2117. Pusi. 1274 6.00 2119 ŽODYNAS. Tas pnts kaip No. 2118, tik apdarytas pilnai (Full Morocco) brangia Mor^-'.- skūra 

1192 Geografija ai£?. žemės Aprašymas $2.00 Apdaryta. $2.50 1199 IšsivyetjimaB ^Vaisiaus Gyvūnų 10 1201 Iš Kur Atsirado Musų Naminiai Gyvuliai 1218 Kada ir Kokiu Budu Svietas Susitvėrė 35 1219 Kada ir tKotfu Budu Gali Svietas Pasibaigti? 35 
Apdaryta. J 50 1220 Kaip Gyvena Augmesys? 3o 1221 Kiek Senovės Graikai ir Romėnai 20 1250 Nematomi Pttešai ir Draugai žmonių 30 1256 Oras, Vnduo;' šviesa ir šiluma 40 1261 Paėjimas- Organiško Svieto 35 1271 Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai $1.00 Apdaryta $1-25 1-299 žvėrys ifr žnibgus. $1.00. Apdaryta $1.25 1311 Airija. Lapai iš istorijos Airijos 15 1335 Chinija. Iš istorijos Chiuų 35 1349 Etimologija arba Mokpiae apie žemės Tautas $2.00 Apdartf *>'. $2.50 1358 Gadynė "&leirtt>8 Viešpatavimo Lietuvoje .... $1.50 Apdaryta f * .-'i,, $2.00 1360 Gyvenimo Mokykla. $1.25. Apdaryta.'. JI.50 1380 Ystorija Abelna. Tomas I. $1.00. Apdaryta $1.25 1382 Istorija Suvienytų Valstijų šiaurinės Amerikos $1.00 Apdaryta. $1.25 1383 Istorija Chicagos Lietuvių. $1.00. Apdaryta $1.50 1386 Iš Muzikos Srities 10 1387 Iš Mano Aisiminimų. 75c. Apdaryta $1.00 1419 Kultura ir Spauda 45 1428 Lenkai Lietuvoje. 15 1435 Lietuvių Pratėviai Mažoje Azijoje 50 1480 Rašto Istorija. $1.00. Apdaryta $1.25 1510 Tikėjimų Istorija. Apdaryta $5.00 1511 Trumpa Senobės Istorija. $1.00. Apdaryta $1.25 1600 Apie Titrtų Išdirbinių 35 1605 Aukos Karės Dievui 10 1660 Kaip žmonės su Ponais Kovojo 10 1668 Ko Mums Reikia Pirmiausiai? 20 1680 Labdarybe Pirmiaus ir Dabar 10 1690 Moteris ir Jos Vieta žmonijoje 15 1709 Priedelis' prie Lietuviškojo Klausimo 10 1730 Tautiškos Politikos Knygynėlis 10 1863 Auginimas: ir Maitinimas Mažų Kūdikių 10 1884 Džiova ir Alkoholis 

1900 H"giena.- Daktariška Knygelė 
1954 Pamatas Visokiai Reformai 
2001 Angliškos Kalbos Vadovėlis 

25 2038 Kaip Rašyti Laiškus, Lietuviškoje ir Angliškoje Kalbose. .. .75 Apdaryta 
$1.00 2055 Lithuanlan Self-lnstruetion 

.50 2084 Rankvedis Angliškos Kalbos. $1.25. Apdaryta $1.50 2085 Rankvedis Gromatų Rašymui 
2131 Arithmetika. Knyga Išsimokinimui Rokundų 25 2241 Gamtos Pajiegos. 50c. Apdaryta 

75 2266 Koks Privalo Buti Vaikų Auginimas? "2o 2398 žinynas. Knyga žinių. $1.50. Apdaryta $2.00 2401 Dekliamaclja ir Sceniškoji Mimika i 10 2458 Tikri Juokai. Lietuvių Pasilinksminimui 
2496 Lietuviškas Sapninykas. 50c. Apdarytas 
2506 Naujas Pilnas Orakulas. $2.50. Drutuose r.pdaruose $3*00 2516 Paslaptys Magijos bei Spiritizmo 

<50 2532 Svieto Pabaiga 
2558 Kalendorius "Lietuvos" 1896 metams 05 2617 Tikyba ar Mokslas? 
2629 žydų Likimas Gudijoje .05 2590 Dangaus Augštumas ir žmogaus Senumas 
2593 Dievas, Dangus ir Pradaras 
2596 Gyvenimas šv. Tėvo 1 opiežiaus Benedikto IX 26 2626 Vaišės Kristaus pas Popiežių 05 

NB. Ant sekančių knygų perkupčlams duodame toki pat rabata kaip Ir ant "Lietuvos" Išleistų. 
128 Iš Gyvenimo Samojėdu 
266 Olga Liubotavičlutė. I '10 296 Po Priedanga šventenybės *25 825 Patkuliš: Politiška tragedija '2o 1274 Spėka fr Medega. $1.50. Apdaryta. $2.00 V«.vv 1988 Tikras ženybinis Gyvenimas 25 2120 žodynėlis. ^Angliš^ai-Lietuviškas 

2191 Trumpa; Geografija 25 
' '.'!Į MAŽI AUKSO ALTORĖLIAI. 

2901 Mažas Aukso Altorėlis 
2902 " " " 

2903 
2904 " B" 

2905 " b "iii 

2906 " "m 
2907 " " 

.50 

.60 
$1.00 
$1.25 
$1.00 
$1.50 
$1.75 

Ta'pogįi "petuvos" Knygyne randasi "Visokios svetimų 
spaudų Lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje. 

Agentams ir perkupčiams duodame gerą nuošimtį. 
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčiame^ u.ždyką, arba 

siųsdami užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING C0. 
1 A. OLSZEVVSKI, Pres. 

3252 80. HALSTED ST„ CHICAG0, ILL 

Bridgeport Clothing Co. 
ViBur galima gauti overkoutų ir siu- 

tu, bet klausimas, ar visur veinokio 
gerumo. Męs gvarantuojame kiek- 
Ivieną. drabužį, kurj męs parduodame. 
Jeigu drabužis netinka, tai męs jį ap- 
mainome ant kito arba pinigus su- 
gražiname. Musų kainos yra žemes- 
nes negu kitur—nuo $6.50 iki $35.00. 
Viskas padaryta sulyg vėliausios ma- 
dos. Mūsų krautuvėje randasi viso- 
kių vyriškų aprėdalų. 

Musų krautuvėj randasi visokių gra- 
znų ir auksinių daiktų prezentų pirki- 
mui ir kiekvienas daiktas gvaruntuo- 
tas. Pas mus pirkus, jeigu daiktai 
netinka, tai apmainysime, aro*. pini- 
gus sugražiname; tai gali B ..'.prasti, 
l:ad nebusi prigautas ir ne;j<s~nokSsi 
už musų tavorą. 

Musų krautuvė atdara kiekvieną vi- 

karą iki 10 vai., o nedėliomi iki pictu, 

Bridgeport Clothing Co. ; 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, III. 1 

( Apsaugokite Sa*o Kūdikį 
Prašalinkite šaltus "ciongus -apsaugokite kūdikį nuo dau- 
gelio šalčių ir susirgimų. 

>£RFECT£i 
$NOKELES§ 

Laike visų šaltų rud;ns Ir žiemos mėnesių Perfection Bcduminis 
Aliejinis Šildintojas palaiko namą šiltu. 
Jisai gali buti pernešamas iš kambario kambarin, kur jus tiktai 
eisite. Jisai trumpiausiu laiku sušildo maudynės ar seklyčios (par- 
lorio) kambarį. 
Perfection Šildintojas dega devynias valandas su vienu galionu alie- 
jaus. Lengva išvalyti ir permainyti knatą. Jokių dumų nei kvapsnio. 

STANDARD OIL COMPANY 
(Indiana) 

Chicago, U. S. A. 

V V RIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pa3 mus. Vy- rams ir vaikuams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 an: orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangisu. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės uuo $1.00 ir branginus. 
Vaiku siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzal. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdien.-} ir vakarais ik'. 9 vai. Subatomis esti 
atdaras iki 11 va1., vakare. Nedčldionials—iki 6 vai. vakare. 

Visuomet Buk Tikras su Numeriu- 
Yra du keliai šaukimui telefono numerio. Netei- 
singas kelias yra šaukimas iš atminties; teisingai 
šaukiant reikia pažiūrėti į Telefono Direktoriją ir 
buk tikras, kad turi teisingą numerį. Teisingai 
šaukiant sučedini nesmagumus sau ir ypatoms, ku- 
rias į\\š galėtute per klaidą pašaukti. Visuomet 
žiūrėk į Telefono Suiašų Knygą—Užtikrink save, 
kad šauki teisingą numerį 

Chicago Telephone Company 
% Bell Telephone Building 

O rikiai 100 



BARGANAS UŽ $1,800.00. 

(mokėk $500, o likusius ant Išmo- 
kėjimo. Patjs gyvenkite pirmame 
fliato Ir Imkite randą nž antrą Hia- 
tą. Puiki ant dviejų pagyvenimų 
medinė stubn. Vienas fiiataa turi 
6 kambarius, o kitas fliatas turi 4 
kambarius. Gražus, ilgas lotas ant 
18-tos gat. tarp Halsted ir Auburn av. 

Olszevvakio Bankas. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

TTOS SUiSU 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiamis 
Frccumcrata metams $2.50 

„ „ pusei mettj $1.25 
Adresnokit taip: 

W. B. B0CZK0WSKI G0,, 
Mahanoy City, Pa. 

! ! Pranešimas ! 2 
Šutomi pranešu, kad nuo pradžios 
Kugpjučio mėn. perkcliau savo 

ofisą po 

n>:> So. HALSTED ST. 
TELEPHONE YARDS >331 

Dr. P. VVSEGNER 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Counselor ai La* 

Lietuvis Advokatas 
30 N. LiSaile St„ C iaago, III. 

Sioek Eichanjja Bld?., Roouj 1137-111 ^ 
Telef>h»rve Frankila 117 i 

6)V. 3112 S. HaM S!., arii 41-o) 
'iclcptione VnriitjiSV 

Phono Orovar 8082 

D8ANGEUS & SAPRANAS 
Liet-vial Daktarai-Dentistal 

Valandas nuj 9 ryu ik! 9 vakari 

3261 So. Halsted St., Chicago 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina |au 30-ius metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei matų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuyoj ir,, 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusnim, 
Pamaiimui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą thir.čiamft ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. Pauksztis & Co. 
120*124 O r and Str., 

Brooklyn, N. X. 

Extra! Extra!; 

DIDELES DOVANOS 
TRUMPAM LAIKUI 
Kas iki Naujų Metų pri- 

sius man $5.00, tas gaus 
1) Savaitinį laikraštį "Lie- 

tuvą" per visus metus. 

2) Lietuvių Dienraštį "Ka 

taliką" per visus metus. 

3) Didelį naują lietuvišką 
iemiapį (mapą) Suvalkų gu- 
bernijos, kuris parodo viską 
lietuviškoj kalboj: visus mies- 
tus, kaimus, kelius, upes ir 

upelius, cierus, balas ir t.t. 

Puiki rr.apa kolioruose (spal- 
vose). 

"Katalikas" kaštuoja me- 

tams $5.00; "Lietuva"—$2.00, 
žemlapis— $1.00. Iš viso 
$8.00. Visą tą gausi tik už 

$5.00, jeigu juos prisiusi grei- 
tai—ne vėliaus Naujų Metų. 
Nepraleisk šitos progos. Sėsk 
ir tuojaus rašyk, o viskas 
bus išsiųsta tuojaus be jokio 
trukdymo. Adresuokit ši- 
taip: 

JONAS KŪLIS 
Generoliškas Agentas. 

3259 So. Halsted St„ 
CHICAGO, ILL. 

Tel. Canal S39S 

J. G. Mezlaiszkis 
Gene ralis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2302 S. Leavitt St. Chicago 

Prekybos 
ir Kalbų 

SKMOHfHA 
3106 So.Halcted St.,Chicqg: 

MOKYKIS BARDE RYSTCS. 
Męs išmokiname šio lengvo, šva- 

raus tr greitai išmokamo amato i ke- 
lias trumpas savaites; geriausi lren- 
rimai; expertai mokina* Įrankiai su- 

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

BURKE BARBER SCHOOU, 
610 W. Maditon 8t., Chlcago, II. 

PHONE YARC9 2721 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 «So. Morgan St., Chicago 

7ELEPH0NE DR0VER72IS 

Geriausia Akuserka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted S t. 

(Kampas 34tos) 

Chicago, III. 

Jsl norlfa turit gerą laikrašti, tai užsisakyktta 

"ATEITĮ" 
"ATEITIS" žeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tomisir darlx> žmonėms pilnai atsto- 
ja dienraštį. 

"ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa eilė įžymiausių lietuvių ražytojų. 

"ATEITIES" kaina tik 52.50 me- 

tams*tr $J,:i0.pusęi metų." Įuirube- 
žį $3r5Qmėtoms ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. AdriSlS' 

ATEITIS PUBLISHIN6 CO., 
366 W. Broadway, So. Boston, Mas*. 

Carui. 2111 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO ST CHICA69, ILL. 
CORNER 181 b STREET 

Tel. YAROS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, (II. 

Gyda visokias ligas moterių, valkų 
ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
iižsiaenėjusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

OLEKO MOKYKLA 
Mokina Angliškos kalbos 

" Lietuviškos kalbos 
" Aritmetikos 
" Knygvedystės 
" Stenografijos 
" Typewrlting 
" Pirklybos teisių 
" Abelnos Hiatorljos 
" Suv. Valst. Historljoa 
" Geografijos 
" Pilietystės 
" Politiškos Ekonomijos 
" Dalia rašystės 

MOKINIMO VALAND03: 
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. po plet 

Vakare nuo 7:30 iki 9:30 
3360 EMERALD AV., CHICAGO. 

USŲ metodą išmokinsime jųs an- 

Ž't} kalbą labai trumpame laike, 
jūsų mm; arba kliasor.e dienomis 
bei vakarais.li^kpiliikiairaiĮ. Dovana i 

American School of Languages 
731 W. 181h St. 1741W. 471h St. 

CHICAGO, ILL. 

AR NORI 
paut.i DYKAJ dvi <ra*as srtu- 
kas ir Kntaliofra visokiu gera 
roajriszkn srtukn Ir kitokiu 
visokiu dalyku, kariu tu la- 

bni nori, o noiinni kur jo gauti 
•Mga taip, tai atsiusk savo pil- 
na ir aisrkn «dr«*s », o asz tuo- i 
Jaus ta Kataliotca ir tas sztuka* 
tau nusiusiu dik a r. Adresuok: 

JUOZAS J. 8ZLIKA6, 
(MAGIKAS) 

3/81 S. IMU «t CH2CA80, H.L. 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios jr geriau- 

sios rašomoBios maši- 
nos <typewriters) 
"New f American" už 
$10.00. 

Joigu nori turėti drū- 
tą, pigią i ir gerą rašo- 
mąją mašiną, tai pirk 
"New American," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

fio taip (gražiui, kaip 
mašina, pirkta už $100.* 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją i savo ran- 
kas, ič pirmo sykio su- 
pranta, kaip su jaja ra- 
šyti. 

Kataiiogą rašomųjų 
mašinų Ir visokiu knv- 

gų prisiunčiamo uždyką. 
Agentams Ip perkup£lai..s, perkant h-rtias mašinas, duodam gerą nuošimt). 
Reikalaudami adresuokite Šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO., 
3252 80. Halsted str., Chlcago, III. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

VI įsas 

1725 Wcst 18th Street 
Tarp Panh'na ir Woodgat. 

Ibone Canal 1203 
V&iandoa: 

itc 8:80 iki 12:00 vai ryta 
lut "i :C0 iki 8:00 vaL vai 

Nedeiioms 
kuo 6^0 iki 12.-00 vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W,Harrison Street 

Tel. Anst!a737 

Valandos; 

tiktai iki OKH) kiekvieną rytf 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugglis lietuvių dar labai save vilioja, Įtikėdami visokiems magikamg ir epiritualistams. Nemažai jaunų vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai 
uždirbtus pinigus sukišo | pragobelio magiko kišenių. 

Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygą: "Pa- 
slaptys Magijos ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptis šviesoje 
mokslo. Šioje knygoje atrasito visas monų ir burtų paslaptis ir jas su- 
prasite, nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir jų 
darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina su prisiuntimu j namuB 
tiktai 60 centų. 

Iš kitų vietų užmokesti galima prisiųsti pačto dvicentinėmis markėmis. 
Adresas: 

N. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd Street, :: Chicago, Illinois 

Dabar Jau Galima 
Atvažiuot iš Lietuvos « •••♦ui 

ir i Lietuvą. 

Šifkortės atvažiuoti iš Archan- 

gelsko j Chicagą kaštuoja $71.00 
Išvažiuoti iš Chicagos į Petro- 

gradą- (Peterburgą) $64.60 
Kelionė ima tik 13 dienų per 
vandenį. 

?"\ortes ir pasportus gausite 

A.Olszevvskio Bankoje j 
3252 So. Halsted St. Chicago. j 

S™ 
m & 

VISUOMENES, 
Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikrašti* 

.AMERIKOJ 

LI ETUVOJ DIENRAŠTI j 

Amerikos Lietuvių DlenraStla 'K AT AU- 
KAS" paduoda vėliausius žinias apie karą ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil- 
nas indomių straipsnių. 

Dienraštis "KATALIKAS" eina tautiS- 
krikštioniškoje dvasioje. 

DIENBAičIO KAINA: 
Metams $5,00. 
Pusei metų 3.00. 
Trims mėnesiams 1.75. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.30. 

Praneškite savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui vieną numeri veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve 
REIKALAUKITE KATALOGO 

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigą# vi- 
sados adresuokite Aitaip: 

TANANEVICZ f UBUSHING COMPAMY 

3249-63 South Norgan Street 
CHICAGO, ILL., U. S. A. A.Lb 

lotai geniausioje vietoje. I 
Piet-rytinis kampas Emerald ave. Ir! 

33-čIos gatvių. 48 pėdos plotis, 
125 pėd. ilgis. Tinka' visokiam 
bizniui. Parskiuoda Ur. $3,500.00 

2236 So. Union ave. Lotas 25x125. 
Parsiduoda u.ir $950.00 

3012 Emerald ave. $650.00 j 
3020 Emerald ave $675.00 i 
3024 Emerald ave ...$675.00 
3040 Emerald ave $700.00 

Parsiduoda ant lengv; ižmokes- 
eių. 

Ar jus žinoti, kad šitie lotai, yra 
tris sykius ver esni už lotus ant Ked- 
zle ate. ir 38-1 ob gai, u£ kuriuos ten 
moka žmonės po 9800.00 

A. OLSZEW8KI BANK, 
3251 to. Haltted 81, Chicago, III. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon;jinfeus ir moka Z%. Už sudėtus pinigus mūsų banlioj duo- 
dame čekių knygutę, :iž kurios para- 
dyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
J visas svieto dalis. 

Bankot Valandos: Panedėliais, se- 
redomis, ketvergais lr subatomia nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėllomlfl, utar- 
ninkais ir oėtnyeiomis nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. 

n{£ 

l ura 
3252 So. Halsted Si., CHICAGO, 1LL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagociausiu Bndinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Ddiario iki didžiausiu sumų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

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

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

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

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

kančiai savo biznį vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, U.t.. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘL.DŽIAME aplankyti Ir musų BanXą. 

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

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

« Jeigu .Nori.. 
^Nusipirkti Sau 

įuimaarba £ota 
Be klapato, rūpesčio, 
pigiai ir teisingai; Miėuritisavo Jurta, 
įdirbti ęftadfač, 

tAi eik pas 

J.JJierimmci/jiez 
3133 EMERAIO AVE. 

DlDŽIAUSIS PIGUMAS. 
Parsiduoda du nauji imirinial namai 

po 3 pagyvenimus, pigiai ir ant labai 
gerų Slygų. Kas .turi mažai pinigų ir 
nori pirkti namą, gali nupirkti su 
mažu jmokėjimu, o likusią sumą iš- 
moka pati randa. Randos atneša dau- 
giaus negu $80.00 J menes}, geroje ir 
graJoje vietoje, lietuvių apgyventa. 
Neperleiskite progos. Kreipkitės j 

A. OLSZEVVSKIO BANKĄ, 
3252 So. Halsted St., Chicago, III 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su ma 

žais iškaščlais gali išmokti gerą ama 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu 
rėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš 
mokęs barzdasliutystės, busi liuosaa 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
.visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 
euring Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausi 
mokykla apiellnkėjė. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus Jg 
JieškantiemB. 

"DRAUGAS" 
Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugą" sandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausieji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėj'mo. Visi dienos klau-1 
simai yra svarstomi rimta ir teisia- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje 52.00 me-1 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, ?1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHING CO. 

1800 W. 46th St.. Chicago, III.' 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturčjo, nesa nebuvo I as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktu reikalingų kalendoriui žinių, jamo yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus hbai naudingi pas! :lca i ty- mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš blstorljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo fr tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. į, 

"5.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
Jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. New York, N. Y. 

Gyveninio telefonas l>rov«t 7781. Telefonas Vards 551 ir 155 

LIETUVOS APTIEKA. 
Mes žinome. Kad lietuvis motcrįs dažnai nusiskundžia, negalinčios gaut norimi) io- 
lių-vaistų Amerikoje. Atsišaukite >pas nįua, gausite vi?k»; žolių, Insų ir visko, ko jųs 
negaunate anglų aptickose. Męs laliai -atsargiai išpildome Lietuvos daktarų receptus. 

Duodame rodąs. Rašant;pas mus, prisiųskite 2c markę. 

Provizorius F. A. JUOZAPAiTIS 
3601 S. H Isted st.f Cor. 36 : t.„ Chicago, III. 

n—M115 RA Bf ItVAlkR Tik'k* i5®j°iš sPaudo® knyž* vardu |M» NAUJA KNTbA. 
najilieins ir čion atkeliaujantiems lietuviam.*. S.'.Jnko V. K. Račkauskas, "TĖVYNES" 
redaktorius. "AMERIKA" yra informacijinis veikalas, kokis jau nuo senai buvo pageidaujamais. Jame telpa daug reikalingų ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvi.{ statistika. 

Knyga didelio forrr to 6x9col., 283 puslapių. Kaina tiktai 7Sc 
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

M. J, Damijonaitis 901 w 

P. S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokių knygų, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų krautuvės katalogo. 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

