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i Dideji Kare. 
Svarbiausias atsitikimas Balka- 

nuose pereitą savaitę yra—pasi- 
traukimas talkininkų nuo Gąlli- 
poli pussalio. Xors talkininkai 
aiškina, kad pasitraukimas jų iš 

ten buvo seniau nutartas ir kad 

atsibuvo be nuostolių, paliko tik 

17 niekam netikusių, sugadintų 
kanuolių, bet tas visgi rodo svar- 

bų jų nepasisekimą. Mėginda- 
mi paimti Dardanelius, kad pas- 
kui traukti prie Konstantinopo- 
lio ir jj a-p valdžius, rusams ati- 

duoti, talkininkai nužudė dau- 

giau kareivių, negu kur nors ki- 

tur Balkanuose: tam išleista ir 

nemažai pinigų; specialistai ap- 
skaito, kad karė ant Gallipoli ir 

prie Dardanelių talkininkams at- 

siėjo net $1,250,000,000. Gal but, 

kad išlaidos yra perdaug padi- 
dintos, nes tokias apskaito vo- 

kiški specialistai, bet visgi karei 
ant Gallipoli pinigų išleista ne- 

mažai ir ten nužudyta daug ka- 

reivių ir tai be jokios naudos. 

Tas yra didelis talkininkų ne- 

pasisekimas. 
Talkininkai griebėsi veržimo 

Dardanelių, tam siuntė kariume- 

nę ant (iallipoli pussalio Rusi- 

jai reikalaujant, o kaip dabar pa- 

sirodo, ir jai SU tuom nepatarna- 
vo. Aukos todėl ten talkininkų 
padėtos yra visai be naudos. Ži- 

noma, nepasisekimai prie Dar- 

danelių turės ir svarbią morališ- 

ką įtekmę, iVS nugązdįs svyruo? 
jaučius Balkanų pussalio kraštus 
ir sulaikys juos nuo besirišimo 
su talkininkais, gal net pastumti 
j talkininkų priešų pusę. 

Turkai ir vokiečiai stengiasi 
talkininkų pasitraukimą nuo (Jal- 

lipoli išnaudoti, perstato nepasi- 
sekimą daug didesniu ir svarbes- 
niu, negu jis ištikro yra. Turkai 
net giriasi, jog jie vieną talki- 

ninkų transportinį laivą su gabe- 
namais nuo Gallipoli kareiviais 

f a-kandino ir buk prie to daug 
kareivių žuvo. Patvirtinimo vie- 

nok tos turkų žinios iš kitur 

nėra, o turkai papratę girtis ir 

didžiausius savo nepasisekimus 
laimėjimais vadina, todėl turkų 
žinioms užsitik'Ai negalima. 

Vienu pasigyrimu dėl pasitrau- 
kimo talkininkų nuo Gallipoli 
turkai ir jų raportus garsinan- 
tis IJerlinas ir Vienna nepasiga- 
nėclina, bet randa ir daugiau 
greičiau.-iai nebūtų laimėjimų. 
Herltnas dabar vėl skubina pla- 
tinti turkų pasigyrimus apie ang- 

lų nepasisekimus Mesopotami- 
joj. Iš I'erlino platina, žinoma, 
gantą iš Konstantinopolio žinią, 
buk turkų kariumenė prie Kut 
el Amarą ne tik sumušė anglų 
knriutnenę, bet beveik su visu ją 
apsiautė; prasimušė iki paskuti- 
nių anglų atsigynimo tvirtovių. 
Angrų kariumenė pradėjo atgal 
trauktis, o prie Kut el Amara pa- 
liko 10,000 'kareivių, kurie turi 

uždengti besitraukiančios kariu- 
menės i/pakalį. Konstantinopo- 
lio raportas, Berline atkartoja- 
mas. užtikrina, jog stovinti prieš 
anglus turkų -kariu menė yra 
skaitlingesnė, tai prieš ją anglai 
neįstengs atsiremti, todėl turės 

su visu apleisti Mesopotamiją, 
nors upradžių jiems gana sekėsi, 
jie nuo Persiškos jūrių jlankos 
iiii.-ijrė į šiaurius iki Kut el 
Amara, taigi 230 mylių j šiaur- 

vakarius Turkijos teritorijoj. Pa- 

upiuose Tigris turkai sumušė da- 
li angli.'kos kariumenės prie 
Sclieik Said, kuri buvo pasiųsta 
sustiprinti jų kariu menę prie Kut 
el Amara. Anglai buk nužudė 

3,000 kareivių; taip bent prane- 
šama iš Konstantinopolio, o to- 

kią žinią toliau platina iš Bėr- 
imo. Iš to paties šaltinio pa- 
eina žinia apie paėmimą 3,000 

V a»-gWĮ, neskaitant užmuštų ir su- 

žeistų Irak fronte. 

Anglų vienok oficiališkas ra- 

portas visai nesutinka su Kon- 
stantinopolio ir Berlino žiniomis. 
Sulyg Londono žinių: turkai ta- 

po sumušti ir Mesopotamijoj tu- 

rėjo atgal bėgti; juos veja anglų 
leariumenė. Taigi aištku, kad vie- 
na pusė prasilenkia su teisybe, 

o kad tai visuomet darydavo tur- 

kai, tai greičiausiai ir dabar 
Konstantinopolio žinios nesu- 

tinka su teisybe. 
Austru oficialis raportas, taip- 

jau nelabai ištikimas kaip ir tur- 

kiškas, atkartojamas Berline, (pra- 
neša apie austrų laimėjimus 
Montenegro fronte. Sulyg to ra- 

porto: austrai Berane apielinkė- 
se išmetė montcnegrus iš kelių 
jų stovyklų, užėmė kelias kalvas 
ir priėjo iki Birera. Sulyg to 

raporto: į šiaurius nuo Biaca iš- 
vijo montcnegrus nuo rytinio šo- 
no upės Lim. Prie piet-vakari- 
nio Montenegro rubęžiaus eina 
dar vis smarkus mūšiai. Tokiu 
budu net austrų raportas išda- 
lies prisipažįsta, kad jų kariu- 
mcnę, įsiveržusią j Montenegro, 
buvo pasiekę nepasisekimai, ji 
buvo nusigrudusi toliau už čia 
paminėtų vietų, tai aišku, kad 
ji tapo atgal atmušta. 

Prancūziški orlaivininkai atlė- 
kė ties Bulgarijos sostine Sofia 
ir miestan mėtė bombas, 'kurių 
expliozija labai gyventojus i.š- 
gązdino ir mieste daug nuosto- 

lių pridirbo. 
Mieste Saloniki franeuzai vis 

suiminėja daugiau piliečių su jais 
vedančių karę kraštų: pereitą ne- 

dėlios dieną suėmė bulgarų baž- 
nyčioj daug jų kunigų ir juos 

| nuvarė j talkininkų stovyklas. 
Turkai suėmė dešimtį 'paliktų 
Konstantinopoly) Prancūzijos ir 
Anglijos ambasadų tarnų; suimi- 
nėja taipgi gyvenančius Turkijoj 
tų 'kraštų piliečius. 

Sulyg paskutinių žinių: Vo- 
kietija atsisakė siųsti savo ka- 
riumenę Egyptan, nes buk ji ten 

nereikalinga, kadangi vieni tur- 
kai gali ten pasiųsti milioną ka- 
reivių, tai vokiečių pagelbos ne- 

reikalauja. Miliono kareivių gal 
užtekti Egypto Užkariavimui, nes 

anglų ten nėra nei pusės to 
skaitliaus, bet ir turkai ten tiek 
kareivių pasiųsti negali, nes iš- 
viso, turbut, neturi daugiau, o 

visų kareivių ten siųsti negali, 
kadangi daug jų reikia gynimui 
rubežių nuo Rusijos ir kituose 
kraštuose Balkanų fronto. Kad 
Vokietija nesiūs savo kareivių 
Egyptą veržti, tas gal but tei- 
sybė, bet jeigu tai darys, tai ne 

todėl, kad turkų kariumenės už- 
tektų, bet todėl, kad vokiečių ka- 
riumenė pasirodė reikalingesnė 
kituose 'karės frontuose, nes ly- 
giai Rusijoj, kai]) ir Prancūzijoj, 
vis sunkiau vokiečiams atsiremti, 
o tie karės frontai kur kas svar- 

besni už Egyptą, nes vien iper- 
galėtojas tuose frontuose galės 
priešams savo taikos reikalavi- 
mus statyti. Jeigu vokiečiai ne- 

įstengs atsiremti Prancūzijoj ir 
Rusijoj, karė persikeltų j Vokie- 
tiją, nors vokiečiams ir .pasisektų 
Egyptą apvaldyti. 

Dar netitrališki Balkanų pus- 
salio kraštai vis svyruoja ir iki 
šio! nenusprendė kurioj pusėj 
stoti, todėl užsilaiko neutrališkai 
ir karėn šokti nenori. 

Ant pict-vakarinio karės fron- 
to nieko svarbesnio neatsitiko. 
Italai paveržė austrų -pozicijas 
prie San Giovani, ant šiaurinio 
šono kalno Spcrone. Austrai ke- 
lis kartus mėgino atakuoti italų 
stovyklas ant kalno Col di Lana, 
bet visi jų užpuolimai tapo at- 
mušti. 

Kaip rodosi, italai neužilgo su- 

simuš Albanijoj s>u bulgarais, ku- 
rių gana skaitlinga kariumenė 
traukia prie Durazzo, o miestą 
tą laiko italų kariumenė. Prie 
EI Bassan bulgarai mušasi ir su 

serbais, kurių kariumenė tapo iš- 
tiaujo perorganizuota. 

Ant šiaurinio karės fronto, tai- 

gi Bukovinoj ir Rusijoj net per 
rusiškas Kalėdas mūšiai nepasi- 
liovė. priešingos kariumenės 
smarkiai veikia ant viso to fron- 
to, o smarkiausiai veikiama Bu- 
kovinoj, kur iškeliavo taipgi Ru- 
sijos caras; Bukovina 
svarbią šioj karėj Jošia rolę. Jei- 
gu rusams pasiseks apvaldytii 
Bukoviną, jie mano ją atiduoti 

tuoj Rumanijai ir tąsyk ji tu- 
rėtu rūpintis apgynimu jai duo- 
tos rumanų apgyventos Austri- 
jos provincijos ir butų kairėn 
jtraukta. Paskalai, įpirma svie- 
tan paleisti, apie atidavimą ru- 

sams Bukovinos sostinės, miesto 
Czemo\vitz, pasirodė neteisingi. 
Miestą tą vis dar laiko austrai, 
nors svarbios kalvos aplink mies- 
tą tapo rusų užimtos. Visi ru- 

sų ant miestą užpuolimai tapo 
atmušti su dideliais jiems nuo- 

stoliais. Austrai sako, kad Bu- 
kovinoj rusai nužudė 50,000 savo 

kareivių. 
Ivaip užtikrina austrams 

nelaisvėn pakliuvę, rusiški aficie- 
rai, iš Bukovinos rusai vėl mano 

mėginti apvaldyti Karpatų per- 
ėjimus, o juos apvaldę, nori verž- 
tis Vengrijon, o per 'ją Balkanų 
pussalin padėti ten kovojantiems 
su turkais, vokiečiais ir bulga- 
rais talkininkams. Jeigu plianas 
pasisėks, jie nepaisys Rumani- 
jos sutikimo, bet ir be sutikimo 
pasiųs savo kariumonę per jos 
teritoriją Bulgarijon. 

Rygos distrikte buvo vien ma- 
ži susirėmimai. Prie Olai ir 
Zaall vokiečiai mėgino vyti ru- 

sus iš jų stovyklų su pagelba 
nuodingų gazų, bet rusai įstengė 
savo pozicijas ipalaikyti. Netoli 
Ducheon rusai išskerdė mažą 

l pulkelį vokiškų skautų, o išli- 
kusius nelaisvėn paėmė. 

Yolyniaus gubernijoj rusai pa- 
veržė nuo vokiečių jų užimtą 
miestą Čartorysk. Čia rusams 

•eko apie šimtas vokiečių nelais- 
vių, ir daug akstinuotų vielų te- 
ko rusams. Vokiečiai po kelis 
kartus mėgino Čartoryską atgau- 
ti, bet visi jų užpuolimai tapo 
atmušti. 

Ant viso piet-rytinio karės 
fronto, Volyniaus gubernijoj ir 
Pripetės paupiuose vokiečiai mė- 
gino žengti pirmyn, bet visi jų 
užpuolimai tapo atgal atmušti. 
Šiauriuose, taigi Rygos ir Dvin- 
sko distriktuose rusai rengiasi 
žengt pirmyn, todėl sutraukė čia 
daugiau kareivių. Tie rusų ir 
vokiečių -pirmyn žengimai yra 
labai svarbus./ Jeigu jie rusams 

pasisektų, vokiečiai turėtų ant 
viso fronto nešdintis laukan iš 
Rusijos, o jeigu jie vokiečiams 
pasisektų, rusai turėtų jiems ati- 
duoti ne tik Rygą, ibet ir gana 
svarbią tvirtovę Dvinsk, nes jos 
apginti negalėtų. 

5" u lyg privatiškų žinių, lygiai 
Lenkijoj, kaip ir Volyniaus gu- 
bernijoj, vokiečių užpakaliuose 
sukilo vokiečių baisiai išnaudo- 
jami lenkai. Susitverė jau liuos- 
norių pulkeliai, kurie užpuldinė- 
ja mažesnius vokiečių pulkelius 
ir trukdo privežimą kariumenei 
maisto ir amunicijos. Patvirtini- 
mo vienok apie lenkų sukilimą 
prieš vokiečius žinios iš oficia- 
liško šaltinio nėra. 

Ant vakarinio karės fronto, 
Champagne distrikte vokiečiai 
pradėjo pirmyn žengti ir kaip 
jie pats sa'ko, į šiaurius nuo Mas- 
siges paėmė porą šimtų žingsnių 
francuzų grabių ir ipaėmė 423 
nelaisvius. Skaitlius nelaisvių 
rodo, kad mušis turėjo but ma- 
žas. Prancūzai mėgino paskui 
.atgauti nužudytą teritoriją, bet 
jų užpuolimai, kaip užtikrina vo- 

kiečiai, tapo atmušti. Francuzai 
vienok pripažįsta, kad išsyk vo- 
kiečiams pasisekė kelis šimtus 
žingsnių francuzų grabių užim- 
ti. bet paskui jos nuo vokiečių 
tapo vėl atimtos. Reikia todėl 
manyti, 'kad francuzų praneši- 
mas sutinka su teisybe, o vokie- 
čiai slepia, kad išsyk užimtas 
grabes francuzai vėl atgavo. 

Iš Kares Lauko. 

RUSŲ FRONTAS 

RUSAI SMARKIAI 
ATAKUOJA. 

Londonas. Sausio 7 d. prane- 
šimai iš rytinio fronto priešta- 
rauja viens kitam. Teutonų pra- 

į nešimai skelbia, kad kova su- 

mažėjusi, bet rusų .pranešimai 
parode^ kad rusai vėl jgijo laimė- 

jimii Bessarabijoj, sustiprino už- 

Jgriebtas pozicijas Galicijoj ir pa- 
(darč progresą prie Czerno\vitz, 
Bukovinoj, tuom tarpu atmuš- 
dami visus teutonų kontr-atakus, 
kuriais jie norėjo sustabdyti rusų 
pirmyneigą. 

Oficialis rusų pranešimas sau- 

sio 6 d. skelbia sekančiai: 
"Nuo Rygos net iki upės Pri- 

pet, įvairiose vietose buvo pėsti- 
ninkų ir artilerijos šaudymasi ir 
žvalgavimas. Rygos distrikte 
vokiečiai daugelyj vietų vartoja 
dum-dum kulkas. 

"Musų 'kariumenė užėmė kapi- 
nes ij">rie Čartorysko ir, išmes- 
dama iš ten priešą, padarė toli- 
mesnę pirmyneigą. Ant upės 
Stripa fronto ir j šiaur-ryčius 
nuo Czerno\vitz musų kariume- 
nė įsėdo į priešo policijas, ku- 
rias ji užėmė. Visi priešo mėgi- 
nimai pradėti užpuolimus apie- 
linkėse Bojana tapo atmušti per 
musų ugnį." 

NEPAĖMĖ CZERNOWITZ. 
Berlinas. Sausio 'j d. oficia- 

lis prcsos biuras Vicnnoje išlei- 
do pranešimą, kuriame sakoma, 
kad žinios apie tai, 'buk austrai 

apleidę Czerno\vitz. yra netei- 
singos. 

CARAS PRIE CZERNOWITZ. 
Rymas. Sausio 8.d. čia atė- 

jusios žinios praneša, kad rusų 
caras atvyko pats j Czeinovvitz 
apielinkes. 

RUSAI VIS ATAKUOJA. 
Petrogradas. Saus;.o 8 d. rusų 

oficialis pranešimas skelbia se- 

kančias žinias: 
"Rygos apielinkėj, netoli Olai 

ir Zaall vokiečiai paleido gazą 
prieš musų tranšėjas. Netoli 
Duckern, apielinkėse jakobstadto* 
Kuršėje, 30 rusiškų*skautų su- 
kibo kovon su vokiškais skautais, 
kurie buvo suklydę; didesnė jų 
dalis buvo durtuvais nuvarstyta, 
o 36 vokiečiai su viėnu aficieru 
tapo paimli nelaisvėn. 

"Musų pulkai užėmė Čarto- 
ryską ir augštumas į vakarus. 
Męs užgriebėm 3 aficierus ir 76 
kareivius. Priešo kontr-atakai, 
daromi su tikslu, idant mus iš- 
metus iš čartorysko, nepasisekė. 
{ šiaur-ryčius nuo Czeniovvitz 
austrai, /panaudoję troškinančius 
gazus, mėgino kontr-atakuoti, bet 
tapo nuvyti atgal į savo tranšė- 
jas per musų ugnį. 

SAKO, RUSŲ 
NUOSTOLIAI DIDELI. 

Vienna. Sausio H d. oficialis 
ausinį pranešimas skelbia sekan- 
čiai : i 

"Vakar ant šiaMr-iyįinio fron- 
to buvo sulyginamai ramu, kova 
buvo tik prie upes Styr. Priešas 
užėmė kapines į šiaurius nuo 

Čartorysk, bet tapo netrukus iš- 
varytas per austrų kariumenę. 
Šiądien išryto priešas atnaujino 
savo ataką) 'rytinėj Galicijoj. 
Rusų šauliai (striel'kai) auštant 
užpuolė ant musų linijos į šiaur- 
ryčius nuo Bučač ir persilaužė 
per musų tranšėjas. Musų pės- 
tininkai greitu kontratakų išme- 
tė priešą, užgriebdami skaitlin- 
gai belaisvių ir tris kulkasvai- 
džius. 

"Sulyg ištikimų apskaičiavi- 
mų, priešo nuostoliai nuo Naujų 
Metų, mušiuose ant Bessarabi- 
jos fronto ir išilgai upę Stripą, 
išneša mažiausiai 50,000.'' 

RUSAI LAIKOSI 
ČARTORYSKE. 

Petrogradas. Sausio 9 d. rusų 
oficialis pranešimas pripažįsta, kad 
vokiečiai 'buvo išstiįmę rusus iš 
Čartorysko į kelias valandas po 
to, kaip jie buvo į-įiestą užėmę. 
Bet rusų kontr-atakiii vėl išmetė 
vokiečius iš miesto. Oficialis ru- 

sų pranešimas skamba sekančiai: 
"Rygos distrikte,; netoli Min- 

taujos geležinke'io, -vokiečiai vėl 
paleido gazus linkui musų tran- 

šėjų. Pusėtinas skaitlius priešo 
kariumenės, kontr-atakuoda-mi, iš- 
stūmė musų karrumenę iš Čarto- 
rysko, bet po to buvo išmesti, 
palikdami 3 afiriertis ir 50 (ka- 
reivių musų ranfcosp. Tolimesni 

priešo mėginimai išmesti mus iš 
Čartorysko nepasisekė. 

'Trie upės Stripa musų kariu- 
menė šen ir ten užgriebė priešo 
pozicijas. Ji taipgi apsifortifi- 
kavo viduryj vielinių tvorų čia 
pat prie priešo pozicijų. Šioje 
apielinkėje męs užgriebėm ne- 

laisvėn 17 aficicrų ir daugiaus 
negu 1,000 kareivių, taipgi pa- 
ėmėm keletą kulkasvaidžių. 

"[ šiaur-ryčius nuo Czernovvitz 
priešas mėgino sustabdyti musų 
užpuolimus, darydamas despera- 
tiškus kontr-atakus su dideliu 
skaitlium kariumenės, bet visi jų 
kontr-atakai buvo atmušti su 

milžiniškais priešui nuostoliais. 
Musų kariumenė užgriebė čionai 
14 aficierų ir daugiaus 300 ka- 
reivių, taipgi ir 2 kulkasvaidžiu." 

AUSTRAI SAKO, 
ATMUŠA RUSUS. 

Vienna. Sausio 9 d. austrų 
oficialis pranešimas apie mušius 
Galicijoj skelbia sekančiai: 

''Mušis rytinėj Galicijoj ir ant 
Bukovinos fronto vėl atsinaujino. 
Rusai prisiartino po miglos 
priedanga net iki m-usų baterijų 
prie upės Stripa, bet musų ka- 
riumenė kontr-ataku išmetė prie- 
šą. Tarp 720 paimtų nelaisvėn 
rusų buvo vienas pulkininkas ir 
10 žemesnių aficierų. 

"Buvo žiaurus mušis neto1! 
Toporoutz ir j rytus nuo Ba- 
raneza, o taipgi ant Bessarabijos 
fronto. Rusai įsiveržė j nekurias 
musų tranšėjas, bet tapo išmušti 
atgal per musų rezervas laike 
ranka-rankon mūšio. Vienas afi- 
cieras ir 250 kareivių .paimta ne- 
laisvėn. 

RUSAI PERSIKELIA 
PER STRIPA. 

Petrogradas, sausio 11 d. Ru- 
sai vakar išleidi sekantį oficialj 
pranešimą: 

"Nuo Rygos iki Pripet upės 
nebuvo jokių permainų. Į pie- 
tus nuo upės Pripet priešas mė- 
gino i?naujo paimti Čartoryską, 
bet du sykiu tapo atmuštas su 

pusėtinais nuostoliais. 
"Galicijoj, apielinkėse apie vi- 

durį upės Stripa, męs galutinai 
nušlavėm priešą nuo rytinio up^s 
kranto. Pilnesni pranešimai pa- 
rodo, kad pėtnyčioj laike mūšio 
į šiaur-ryčrus nuo Czerno\vitz 
(Bukovinoj) 20 aficierų, 1,175 
karęivių ir trįs kulkasvaidžiai 
tapo užgriebta." 

BUNTAS RUSŲ 
KARIUMENĖJ. 

Berlinas, sausio ii d. Žinių 
agentūra įpraneša gandą iš Czer- 
nov/itz, kuriame pasakojama, buk 
rusų belaisviai kalbą, kad Bes- 
sarabijoj du mahomedoniški ru- 

sų pulkai buk susibuntavoję ir 
atsisakę eiti j frontą apie dvi 
savaiti tam atgal. Buntą nu- 

malšino kazokai -ir pulkai tapo 
nusiųsti Rusijos vidurin. 

ĮVAIRUS TELEGRAMAI 

VOKIETIJA NORI TAIKOS 
SU RUSAIS IR JAPONAIS. 

Londonas. Sausio 8 d. grafas 
Okuma, Japonijos premieras, pra- 
nešė laikraščių sandarbininkams, 
kad Vokietija siūlė Rusijai ir 
Japonijai atskirai nuo kitų talki- 
ninkų susitaikinti, bet šitie pa- 
siulijimai tapo atmesti. Sulyg 
grafo Okuma nuomonės, Vokie- 
tija nori taikintis todėl, kad su 

savo finansais ji turi 'bėdos. 

ŠVEDAI GALI PRIGEL- 
BĖTI VOKIEČIAMS. 

Kopenhagenas, sausio 7 dieną. 
United Press telegramai 
praneša, kad Švedijoj visuome- 
niška nuomonė yra labai palin- 
kusi prie Vokietijos ir kad galų- 
gale Švedija dar gali stoti karėn, 
teutonų pusėj. Šitą žingsnį šve- 
dai padarytų ne iš kokios ypatin-. 
gos prie vokiečių meilės, 'bet to- 

dėl, kad jie bijo Rusijos ir ne- 

norėtų, kad jie šioje karėje iš- 
loštų. Švedai supranta, kad Ru- 

sija stengiasi įgyti neužšalantį 
uostą prie Atlantiko, Tokius 
uostus ji gali įgyti tik ant Nor- 

vegijos krantų, o 

eina per Švedija. 
Norvegija, dėlei savo laoai ar- 

timų ryšių su Anglija, yra pa- 
linkusi .prie talkininkų. 

ŽYDAI TURĖS SAVO 
DIENĄ AMERIKOJ. 

Washngtonas, sausio 6 dieną. 
Suvienytų Valstijų senate sena- 

torius Martin padavė įnešimą, 
kuriuomi prašoma, kad preziden- 
tas YVilsonas paskirtų vieną die- 

ną, kurioj bus renkamos po vi- 

są Ameriką aukos nukentėju- 
siems nuo karės žydams. Senatas 

įnešimą priėmė. 
Lenkai taip pat tokią dieną 

jau turėjo. 

TALKININKAI APLEIDŽIA 
GALLIPOLI. 

Londonas, sausio 10 d. Ofi- 
ciališkai pranešama, kad talki- 

ninkų kariumenė, kuri dar laikė 

galą Gallipoli pusiausalio prie 
Dardanelių, dabar visiškai aplei- 
do savo vietas. Laike pasitrau- 
kimo tik vienas anglų kareivis 

tapo sužeistas. Visos kanuolės 
ir kareiviai tapo susodinti į lai- 
vus ir bus pervežti arba į Sa- 

lonikus, arba prie Suezo kanalo. 

Septyniolika nudėvėtų kanuolių 
tapo palikta ir susprogdinta. 
Bet telegramas iš Konstantino- 

polio praneša, kad prieš tai bu- 

vęs didelis mušis su dideliais 
anglų nuostoliais. 

ANGLŲ MŪŠIO 
LAIVAS ŽUVO. 

Londonas, sausio 10 d. Anglų 
mūšio laivas K i n g E d vv a r d 
VIII užšoko ant minos ir nu- 

skendo. Visa įgula tapo išgelbė- 
ta. Šis laivas turėjo 16,350 tonų 
didumo ir 'buvo apšarvuotas ke- 

turiomis 12-colinėmis <kanuolė- 

mis, apart daugelio mažesnių. 

VOKIEČIAI ATSIIMA 
TRANŠĖJAS ELZASE. 

Berlinas, sausio 10 d. Vokie- 
čiai atsiėmė atgal savo tran- 

šėjas j pietus nuo Hartmanns- 

Weilerkopf, Elzase, kurios buvo 

franeuzų rankose nuo gruodžio 
21 d. Prie to 20 aficierų, 1,083 
•kareiviai ir 15 kulkasvaidžių pa- 
teko j vokiečių rankas. 

VOKIEČIŲ LAIKRAŠTIS 
SUSTABDYTAS. 

Berlinas, sausio 9 d. Vokiečių 
valdžia užgynė per visą karės 
laiką rašyti, arba viešai kalbėti 

Maximilianui liarden. laikraščio 
Z 11 k 11 m f redaktoriui ir vienam 

iš gabiausių Vokietijos publicis- 
tų. Pats laikraštis tapo taipgi 
sustabdytas ant viso karės laiko. 
Harden pastaruoju laiku skau- 

džiai kritikavo vokiečių valdžią. 

VOKIEČIAI BOMBAR- 

DUOJA NANCY. 

Paryžius, sausio 9 d. Priva- 
tiškos žinios praneša, kad vokie- 
čiai pradėjo bombarduoti iš sa- 

vo 15-colinių kanuoliu francuzų 
miestą Nancy; šešios ypatos ta- 

po užmuštos ir 10 sužeista lai- 
ke ipaskutinių trijų dienų. Ka- 

riškoji francuzų valdžia paliepė 
30,000 gyventojų išsinešti iš mie- 
sto. Keletas traukinių su pabė- 
gėliais jau atvyko Paryžiun. 

ANGLAI FORTIFIKUOJ/ 
SUEZĄ. 

New Yorkas, sausio 9 dieną. 
Dideli būriai darbininkų, sako- 
ma, pila apkasus išilgai Suezo 
kanalą. Nors Londone kalba, 
kad rengiamas turko-vokiečių už- 

puolimas ant Suezo kanalo esąs 
vien tik "bliufas," bet anglai 
nenori but išnetyčių tci? užklupti. 

VOKIETIJA SU NAUjAiS 
PRIŽADAIS. 

Washingtonas, sausio 8 dieną. 
Vokiškas ambasadorius Bern- 
storf įdavė Suv. Valstijų val- 
džiai naują Vokietijos užtikrini- 
mą, kad vokiški submarinai dau- 
giaus neskandinsią pasažierinių 
laivų pirm negu bus duota pro- 
ga pasažieriams išsigelbėti. Vo- 
kietija -prižada, kad jeigu sub- 

mąrinas pasielgtų kitaip, tai jo 

^sažierius. }cloi^S8^^ui šiuotn 

n eb u v o praši ivįĘl^įff Vokietijos 
jokių vižtikriqį 

DIDELIS STREIKAS IR 
RIAUŠĖS. 

Youngstcnvvn, Ohio. Pereitos 
savaitės pabaigoj čia kilo milžiniš- 
kos riaušės, kurios užsibaigė tuom. 
kad keletas "žmonių tapo užmušta 
keletas dešimtų—sužeista, o dirb- 
tuvės tapo padegtos. Riaušės iški- 
lo geležies dirbtuvėse, kur darbi- 
ninkai, sakoma, reikalavo po 5 centus pakėlimo mokesties už va- 
landą. 

Pereitos savaitės ketverge jau 
mažai darbininkų ėjo j šapas dirb- 
ti, o pėtnyčios vakare tai jau nei 
vieno neįleido. Prie dirbtuvių su- 
sirinko baisybė svieto—buvo apie 
30,000 žmonių. Xei karų, nei au- 

tomobilių nepraleido važiuoti. 
Subatos vakare buvome nuvažia- 

vę pasižiūrėti. Šapos policmonai 
stovėjo netoli ofiso, o antroj pu- 
sėj stovėjo streikieriai. Vienas 
kompanijos policmonas priėjo prie 
ofiso ir streikieriai pradėjo mėty- ti akmenais. Tai policmonas pra- 
dėjo į strcikierius šauti; streikieriai 
atsakė taipgi šūviais. Taip šaudė- 
si kokias 10 minučių—kulkos kaip lietus lijo. 

Tiek tik pamatėm, kad voliojas 
po gatvę vienas su koja, kitas su 
ranka, ar galva peršauta. 

Keturios ypalos buvo visai už- 
muštos, o apie 30 likosi sužeistų. Kiek pakliuvo areštan, tai nesu- 
skaitysi. 

Kaip miestavi polrcmonai surin- 
ko sužeistuosius ir užmuštus nuo 

gatvių, tai sfrcikieriai ėmė ir užde- 
gė ofisą. Sale ofiso buvo krau- 
tuvės—jos taip pat užsidegė. 
Atvyko ugniagesiai, bet nėjo ge- sinti todėl, kad labai šaudė. Vė- 
liaus pradėjo gesinti, bet jau bu- 

I vo pervėlu. 
Daug labai sudegė ir nuostoliai 

pasidarė iš to milžiniški. Vėliaus 
atvyko daug kariumenės, kuri iš- 
vaikė visus streikierius. 

Lietuvių neužmušė nei nesužeidė 
nei vieno. Sausio 10 d. jau pradė- 
jo nekurie dirbti. Sakoma, kad ka- 
reiviai bus, kol vi.-kas neaprims. 
Darbininkams pridėjo po 2]/2 cen- 
to į valandą (tiek ir pirm streiko 
kompanija buk siūlė). 

M. Zdanavičius, 

TAPO IŠSPROGDINTA 
PARAKO DIRBTUVĖ. 

Philadelphia, Pa. Sausio 9 d. 
:šlėkė į padanges parako dirbtu- 
vės Du Pont Po\vder Co., esan- 
čios Cornevs Point. Ar žuvo 
ir kiek prie to žmonių, to iki 
šiol dar nežino. 

NUSIŽUDĖ PATI IR NUŽU- 
DĖ SAVO VAIKUS. 

Lyons. Po devynių metų ne- 

laimingo šeimyniško gyvenimo 
nusižudė moteris Christiania Ma- 
ves ir nužudė pen'kctą savo duk- 
relių nuo 2 iki 7 metų. 

VĖŽIO AUKOS. 

Washiugton, D. C. Statistikas 
Frederick L. Hoffman, susirin- 
kime moksliško Pan-Amerikoniš- 
ko kongreso apreiškė, jog 1915 
metais Suvienytose Valstijose 
nuo vėžio .pasimirė 80,000 žmo- 
nių, o pasekmingo vaisto iki šiol 
nesurasta. Mirštančių nuo vėžio 
skaitlius kasinėtas didinasi. 

RADO NEGYVUS. 

New York. Ruimuose išdalies 

paskendusio garlaivio A z t e c 

rado kunus 5 negyvų darbinin- 
kų. Tai trūksta dar 7, su ku- 
riais nežinia kas atsitiko. 

RAUPLĖS. 

Muskegon, Mich. Čia apsi- 
reiškė rauplių epidemija ir gana 
smarkiai siaučia vpao tarp vaikų. 
Visos mokyklos dėl to ta.po už- 

darytos. 



GRAŽI SENATVĖ. 

Camden, Ark. Pasimirė čia 

114 metų senelis Mac Davenport. 
Per visą savo gyvcaimą jis tik 

vieną 'kartą sirgo 
jį į k;rpto nuvarė,• pati 
bll\(; tai .<v.aLVvsJBS8nu1,')i" 
mo pajiegų ltga. J 

IR VĖL 
SUVAR2YT 

Washington, D. C: Senato- 
rius Smith iALŠ;.AUiMes Carolinos 
vel kongr^įf sumanymą, 

^^^^Įyti nei skai- 

įgimtoj kalboj 
Amerikon ji ei- 
tas pats bilius, 
rtu kongresas 

prezidentai 
t. 

PASKENDO UPINIS 
GARLAIVIS. 

Patkersburg, W. Va. Netoli 
nuo čia, upėj Ohio, paskendo 
garlaivis K a n a vv kur a. Ant jo 
buvo 81 žmogus, o tame 36 pa- 
sažieriai. Išgelbėta tik 11, tai 
manoma, kad kiti žuvo. 

MIRĖ GIESMININKĖS 
SU NU S. 

San Diego, Cal. Sausio 5 d. 
čia mirė Jonas Schumann-Heink, 
suims garsios giesmininkės. Sir- 
go j i dvi savaiti plaučiu užde- 

gimu. 

VĖL BUS SLAPIAS. 

Stcubenville, O. Šitas miestas 
per du metu buvo sausas, taigi 
čia buvo uždarytos karčiamos, 
bet per paskutinius rinkimus vėl 
slapieji laimėjo. Slapieji gavo 
2,462 bal u, o sausieji tik 2,K)i. 

Sulyg valstijos teisių, ant 500 
gyventojų gali but vienas saliu- 

nas, tai manoma, kad greitai jų 
bu čia 50. 

PAČTAS NESIUNČIA 
PINIGŲ SERBIJON. 

VVashington, D. C. Neaprtt- 
bežiuotam laikui pačtas sulaikė 
siuntinėjimą piriij?n Scrbjjon. Iki 
šio! ten pinigus galima buvo siu- 
sti -per Šveicarijos pačtą, bet ir 
jis pertraukė su Serbija su> įne- 

šimus, nes fjerbijos da'bar nėra. 

NELAIMĖ ANT 
GELEŽINKELIO.. 

Milvvaukee, Wis, Smarkiai bė- 

gantis karas Chicago & Milvvau- 
kee Electric Line netoli Wil- 
mette iššoko iš bėgiu ir apvirto. į 
Sužeista prie to 40 žmonių, o j 
tarp jų yra ir labai sunkiai, gal 
mirtinąi sužeisti. 

GAISRAI. 
Watcrbury, Conn. Sausio 6 d. 

ugnis išnaikino Connecticut ho- 
teli. Žuvo laike gaisro 1 žmo- 

gus, o 6 sunkiai apdegė. Nuo- 
stolių ugnis pridirbo ant $150,000. 

Cincinnati, O. Sudegė čia trio- 
ba Adams Express Co. prie P»ut- 
ler -t. Nuostolių ugnis pridirbo 
ant $800,000. 

Wheeling, W. Va. Sudegė čia 
John Morgan namai. Ugnyje 
žuvo 4 Morgano vaikai. 

POLITIKOS SAVAITĖ. 

Pirmu sykiu Suvienytų Valstijų 
kongrese tiesioginiu burtu svarsty- 
ta apie Europos karę. 

Senate svarstoma apie prezidento 
Wilsono užrubežinę politiką, kuri 
yra, kaip daugelis mano, visai ne- 

pagirtina. 
Prezidentas, kaip rodosi, jklupo 

balon su savo notomis dėlei sub- 

marinų veiklumo. Tų notų buve 
prirašyta daugybė. Visos jos bu- 
vo aštrios ir grasinančios, o save 

keliu teutonų submarinai kaip skan- 

dino, taip skandina laivus 'r Ame- 
rikos pasažierius. Senate manoma, 
kad prezidentas netinkamai ėmėsi 
už šito darbo. Grasindamas, o ne- 

galėdamas savo grąsinimo išpildy- 
ti, jis esą, tik stato Ameriką ant 

juoko. Tokios nuomonės yra ir senai 

buvęs ex-prezidentas Rooseveltas 
bet dabar šis klausimas jsigavo jau 
ir j senato butą. 

Kuomet senatas užsiimdinėjo už- 

rubežinę prezidento politika, žemes- 

nysis Kongreso butas (tautos at- 

stovų butas) vos nesukėlė tikros 
kovos taip pat dėlei Europos karės 

Butan jnešta sumanymas Vokieti- 

jos užtarėjų, kad jvesti taip vadina- 

mą embargo, t. y. uždraudimą 
siųsti iš Amerikos ginklus. Su di- 
dele ir karšta kalba prieš tai išėje 
Mr. Gardner, kongresmanas iš 

Massachusetts, sakydamas, kad ši- 

i fa^tiokietijos užtarėjų triksas nie- 
Nenusiseks ir Amerika su 

ifrtofti 'niekados nesutiks: užtenka 
I sakė jis, kad jau dabar Vokietijos 
agentai dinamitu ir streikais mėgi- 
na .sulaikyti amunicijos dirbimą. 
Šita kalba sukėlė bute dideli truk- 
šmą. 

* * 

Prezidentas Wilsonas ištikro bus 
kadidatu sekančiuose prezidentiš- 
kuose rinkimuose, nežiūrint to, kad 

demokratų partija priėmė nutari- 
i mą, jog jos kandidatai tik vieną 
terminą gali buti prezidentu. \V 

|J. Bryan, kuris tokį nlttarimą per- 
vedė, dabar, bc abejonės, stos prieš 
proz. Wilsoną. 

Indianos valstijoj netrukus pra- 
sideda pirmi rinkimai (primaries) 
ir prezidento sekretorius Tumnuil- 
ty, jgaliavo oficiališkai pairti prez 
Wilsono vardą ant listos. 

Žingeidus dalykas išeina su 

amerikoniškais vokiečiais, kurie tu- 

ri šioj šalyj apie 8 tnilionus balsu. 
Dabar beveik nėra abejonės, kad 
svarbiausiais kadidatais Į preziden- 

; tus bus Wilsonas ir Rooseveltas. 
Abudu Amerikos vokiečiams be- 

galo nepatinka. Sulyg jų nuomo- 

nės YVilsonas yra talkininkų šali- 
ninkas, o Rooseveltas atvirai vo- 

kiečius vadino skerdikais, barbarais 
ir 1.1. Jeigu jiedu bus kandidatais 
j prezidentus, ką Amerikos vokie- 

1 čiai turės daryti ? Vokiečių lei- 

džiamas laikraštis Fatherland 

j sako, kad vokiškų amerikonų padė- 
Ijimas yra sunkus, nes jie pakliuvo 
tarp '"Roosevclto velniškumo ir 
Wrlsono gilių jūrių." Tr vienas 
blogas ir kitas negeras. Tr laikraštis 
net grasina, kad jeigu ištikro vo- 

kiškiems amerikonams prisieitų tarp 
! jųdviejų pasirinkti, tai jie gal grei- 
čiaus balsuos už socialistų kandida- 
tą negu už Wilsoną, ar Rooseveltą* 

iš mm. 
Suvalkų gubernijoj vokieeiii 

oticiale kalba pripažino vien vo- 

kišką kalbą. Čia dėl kalbos kiic 

įginčaa tarp lenkų ir lietuvių, tai 

vokiečiai, primesdami savo kalbą, 
lietuvius su lenkais sutaikė. 
Mat kur du vaidijasi, ten trečia- 
sis turi naudą. 

jį L'ž suėmimą Salonikuose vo- 

kiškų, austrų, turkų ir bulgarų 
•konsulių, kuriuos vienok Pran- 

cūzijoj palitiosavo ir leido Švei- 
carijon keliauti, Konstantinopo- 
lyj suėmė dešimtį angliškos ir 
franeuziškos ambasados tarnų. 
Suėmė taipgi tūkstantį piliečių 
su Turkija karę vedančių kraštų. 

Į! Prūsų seimas tapo sušauktas 
sausio 13 dienai. 

[Į Vokietijos socialistai atsisa- 
kė ant toliaus laikyti laikraštį 
iVorvvaerts savo organu, kadangi 
jis priešinasi kreditui karės rei- 

įkaiatns. Bavarijos karalius dau- 
gelį socialistų norėjo apdovanoti 

[Sv. Liuviko kryžium, bet jie at- 

sisakė kryžius priimti, nes jų 
'principai tokių dovanų neprtpa-Į 
žįsta. Jie sakė, kad ir be kryžių 
tarnauja savo tėvynei. 

| BerHno laikraštis Vossi- 
s c h e Z e i t u n g rašo, buk ca- 
ras Japonijon pasiuntė didįjį ku- 

nigaikštį Nikalojų prašyti Mi- 

[kadą, kad jis pag-elbon talkinin- 
Ikams atsiųstų Japonijos laivyną 
ir žemes karitimenę. 

Vokietijoj, mieste Essene, 
gaisras išnaikino dalį garsių 
Krupp'o kamuolių dirbtuvių. Nuo 
ko atsirado ugnis, to, kol-kas. 
negarsina. 

Į| Albanijos pakrantėse, prie- 
šais San Giovanni di Medno ant 
minos užbėgo gabenantis iš Su- 
vienytų Valstijų 425 monteneg- 
rini.-tų rezervistų ir paskendo. 
Prigėrė su laivu 200 ipasažierių. 

|| Austrijoj smarkiau pradėjo 
spausti cechus. Suėmė suvir- 
šum 100.000 cechiškų veikėjų. 
Teisman, neva už išdavystę, pa- 

ftiaukė žymų cechų veikėją, če- 
i driską parliamento atstovą Dr. 
Karolių Kramoszą, o jo nuosa- 

vybę konfiskavo. Užėmė taipgi 
ruosavybę Dr. Aloizo Rašino ir 
Vinco Cervenka. 

j| Viennoj, specialėj sanatori- 
joj, kur gydėsi nuo vėžio, pasi- 
mirė vienas iš žymiausių profe- 
sorių Kraikovo universiteto, vie- 

I nas iš geriausių lenkiškų oku- 
listų (akių gydytojų) Dr. Bronis- 
lovas \Vicherlewicz, išgyvenęs 
68 metus. 

ĮĮ Petrograde (pasimirė narys 
lenkiško rato, durnos atstovas 

Lubomir Dymsza. Prieš išrinki- 
mu diunon jis buvo profeso- 
rin Petrogrado universiteto. 

jj Naujoji Zelandija, taip kaip 
ir Australija, uždraudė išgabe- 
nimą svetur vilnų. 

ĮĮ Abisinijoj, išgyvenęs 62 me- 

tu, pasimirė šveicaras inžinierius 
Alfred lig. Jis buvo patarėjas 
Abisinijos ciesoriaus Meneliko ir 

jeigu Abisinija pradėjo žengti 
civilizuotų kraštu keliais, tai yra 
Ilgo nuopelnai. 

jj Italijos valdžia užėmė priva- 
tiską nuosavybę Austrijos cie- 
soriaus Vilią d'Eslie, netoli Ry- 
mo, ir ten parengė ligoninę su- 

žeistiems Italijos kareiviams, su 

Austrija kovojusiems. 

ĮĮ Į Shanghai atėjo žinia, jog 
pasigarsinęs Chinų ciesorium, 
buvęs prezidentas Yuan-Shi-Kai 
tapo užmuštas. Tokijoj gi gau- 
ta žinia, jog j j apoplexija užga- 
vo. Taigi, matyt, 'kad jis ar 

jau negyvas, ar yra arti mirties. 

ĮĮ Iš Rymo pranešama, buk 
Rusijos caras iškeliavo ant ka- 
rės lauko Bukovinon, kur eina 
dabar smarkus mūšiai ir yra da- 
bar prie Czerno\vitz. 

ĮĮ Austrijos kariškoji valdžia, 
kad kareiviai ant karės lauko 
nenuobodautų, įrengia jiems vo- 

kiškos ir kitų svetimų kalbų mo- 

kyklas. Tokių mokyklų dau- 
giausiai įrengta prie Italijos ru- 

bežių. Panašias mokyklas sa- 

vo kareiviams rengia Belgijoj ir 
šiaurinėj Prancūzijoj ir vokiško- 
ji kariškoji valdžia. 

JĮ Maskvoj išėjo pirmas tomas 
grafo Tolstojaus kasdieninių at- 

siminimų, bet cenzūra išpjovė iš 
knygos 178 lapus, taigi netoli 
pusę. 

jĮ Prancūzijoj, •mušyj prie Ar- 
ras, tapo užmuštas lenkiškas tep- 
liorius Stctan Terlikou'ski. Tar- 
navo jis francuzų kariumenėj, 
nes nei vokiškoj, nei rusiškoj 
tarnauti nenorėjo. Kariumenėj 
yra žuvusio teplioriaus broliai, 
bet vienas tarnauja rustj, o kitas 
austru, kariumenėj. 

Į| Ryme, Šv. Petro Bazilikoj 
mėgino nusišauti faunas kareivis 
Antonio Giovannolo. Dėl to 
bažnyčia tapo uždaryta. 

ĮĮ Vidurinėj Afrikoj, ant ežero 
Tanganaika- anglams pasidavė 
apginkluotas vokiškas garlaivis 
K i n z a n i. Visi jo aficierai ta- 

po užmušti. 

Į| Chicagoj pasimirė pagarsėjęs 
ne vien čia, bet visoj Amerikoj 
Matthew W. Pinkerton, uždėto- 
jas ir užlaikytojas garsios detek- 
tyvų agentūros Pinkerton De- 
teetive Agency. Turėjo jis 64 
metus. 

Į| Anglijoj atsibuvo organizuo- 
tų darbininkų kongresas, kurin 

suvažiavę unijų atstovai balsavo 
už klausimą priverstino ėmimo 
kariumenėn nevedėlių. Prieš 
priverstiną kariumenėn ėmimą 
balsavo atstovai 2,121,000 darbi- 
ninkų, o už priverstiną tarna- 

vimą tik 541,600. Suvažiavime 
dalyvavo atstovai 400 darbininkų 
organizacijų. 

ĮĮ Nuo .pradžios šių metų iki 
sausio 5 d. Anglijoj atidaryta 346 
naujos amunicijos dirbtuvės. Da- 
bar valdžia savo rankose turi 
2,422 amunicijos dirbtuves. 

ĮĮ Sulyg oficiališko Vokietijos 
valdžios apskaitymo, įsiveržę 
Prūsų Lietuvon rusai jos giriose 
padarė nuostolių ant 1,200,000 
markių, daugiausiai nuostolių pa- 
dirbta Gumbinės apskrityj, nes 
ant miliono markių. Bet įsiver- 
žę Lenkijon ir Lietuvon vokie- 
čiai turbut daug daugiau nuosto- 

lių tų kraštų giriose padarė, nes 
iš jų medžius gabena j Prusus, 
kad lentų pjovyklo.se darbo ne- 

truktų. 
—ii 

ĮĮ Prancūzijoj sprogstančias 
medegas pradėjo dirbti iš kokso. 
Dirbtuvės tos naujos sprogstan- 
čios medegos yra parengtos Pa- 
ryžiuj, Lyons, Marseille ir Ror- 
deavx ir padirba po 50,000 kilio- 
gramų kasdien. Paryžiaus dirb- 
tuvė padirba po 20 tonų sprog- 
stančios medegos j dieną. 

I! Iš Londono pranešama, jog " v;kh -/* f 
po stačiatikių Kalėdų Bulgarijos 
karaliusj keliaus j Achordą ir ten 

apsigarsįs ^Įacedonijos caru. 

o- 
|| Kadangi Vokietijoj net vai- 

kams trūksta pieno, tai valdžia 
mano pradėti ožkas auginti. Bet 
jų pri veisimu i reikia laiko. Kol 
ožkų priveis, jgal kare pasibaigs, 
0 po 'karei ir karvių pienas at- 
siras. 

!| Xew Yorke, produktų bir- 
žėj praplito žinia, buk mirė Vo- 
kietijas ciesorius, bet turbut ji 
su teisybe -nesutinka. 

|Į Nuo spalio 23 d. iki gruo- 
džio 15 d. pereitų metų Anglijoj 
norinčių kariumenėn pastoti 
liuosnorių atsišaukė 1,500,000 ne- 

vedėlių ir 1,679,263 vedę, tai 
išviso 2,829,263. Iš to skaitiiaus 
103,000 nevedėlių ir 112,431 ve- 

dusių tuoj paimta, o 840,000 ne- 

vedėlių ir 1.344.979 nevedėlių pa- 
likta tolimesniam laikui. Iš at- 

sišaukusių netinkamais pasirodė 
207,000 nevedėlių ir 221,853 vedę. 

[Į Prancūzijoj, mieste Lyons, 
artilerijos parke expliodavo gra- 
nata. Expliozija užmušė 8 ka- 
reivius ir 1 civilistą, o sužeidė 
19 kareivių ir 1 ci vilistą. 

|| Vokiškas laikraštis Li b a u- 

1 s c h e Zeitung praneša, buk 
vokiečių valdžia ant Vilniaus už- 

dėjo didelę kontribuciją, po 4 
rubl. ant kiekvieno gyventojo, 
tik nežinia už ką. Jie juk su 

Vokietija karės neveda ir jos 
nereikalavo: 

J! Austrija jau paskyrė savo 

general-gubernatorių Serbijai, 
nes tikisi tą kraštą prie savo 

valdybų priskirti ir ant visados 
sau pasilaikyti. Tuom general- 
gubernatorių ciesorius paskyrė 
grafą Šalis Se\vis, komendantą 
miesto Vienuos. 

i| Talkininkai sutarė užimti 1 1 

Grekijai prigulinčią salą Korfu, 
kur yra Vokietijos ciesoriaus rū- 
mas Achilleon, nes prie tos sa- 
los slapstosi vokiški povandeni- 
niai laivai. Ciesoriaus rūme jie 
mano įtaisyti ligoninę savo ka- 
reiviams. 

j| Kaip pranešama iš Šveica- 
rijos, Vokietijos ciesoriaus liga 
yra svarbesnė, negu apie tai gar- 
sina vokiški laikarščiai. Jam da- 
rė operaciją, bet oficiališkai ne- 

pranešė, kam operacija buvo rei- 
kalinga. Žmonės kalba, kad cie- 
soriaus liga yra tai gerklės vė- 
žys, nuo ko ir jo tėvas, cieso- 
rius Friedrich, viešpatavęs ioi 

dieną, mirė. 

|| Pabėgėliai, atkakę Į Douglas, 
Arizonoj, iš Sonora valstijos pa- 
tvirtina paskalas apie papildytus, 
žiaurumus ir žmonių skerdynes, 
surengtas pagarsėjusio Mexiko 
revoliucijonierių vadovo V i 11 a. 

Besitęaukdamas į Chilurahua val- 
stiją, mieste San Pedro de La 
Cueve jis išskerdė visus vyrus 
nuo 15 metų. Nušovė ir kunigą 
Ramon Flores, kuris mėgino iš- 
melsti susimylėjimą. 

|į Užlaikymui vokiškos karili- 
menės garnizono Varšava turi 
kas mėnesis mokėti po 250,000 
markių. 

j[ Turkija įveda pas save gre- 
gorijoniską kalendorių. Ir su 

tuom ji Rusiją pralenkė, kuri vis 
laikosi senojo julijoniško. 

IS DARBO LAUKO. 
f[ Chicago, 111. Heinemen šilko 

dirbtuvėse susekta, kad jose 
randasi <permažai oro. Išvėdini- 
mas labai prastas. Pas Heine- 
man dinba 402 merginos, netu- 
rinčios 16 metų, dirba 313 mer- 

ginu, vyresnių negu 16 metų. 
Mažiau negu 16 metų turinčios 
merginos neuždirba daugiau per 
$4.00 «$taitČp kitos merginos 
uždirba j^edaųgiau $5.00 sa\\ 

— Apie.2,500 vežikų mano strei- 
kuoti. Jie -nori gauti $8.00 j 
dieną tie, kurie turi saVo ark- 
lius ir vežimą, o nuo $2.66 iki 

$3.00 į dicn^į tie, kurie kėravo- 
j?. samdininko arklius. Dabar jie 
.tiek negauna. 

f Suvienytų Valstijų Plieno 
Korporacija nu-sprendė pakelti 
darbininkams algas ant 10 nuo- 

šimčių. Kadangi korporacija 

samdo apie 240,000 darbininku, 
tai per metus išmokės apie 
$15,000,000 daugiau, negu pa- 
prastai išmokėdavo. 

Arlington Co., Lawrence, 
Mass., pakėlė darbininkams algas 
nuo penkto iki penkiolikto nuo- 

šimčio. 

f The Cleveland Twist Drill 
Co., Cleveland, O., nusprendė iš- 
mokėti darbininkams, dirban- 
tiems ten nuo liepos 1 d., 1913 
metų, apie 107o iš savo 1915 me- 

tų uždarbio. Toliaus kas me- 

tas šios kompanijos darbininkai 
gaus tūlą nuošimtį iš kompani- 
jos uždarbio. Nuošimčio didu- 
mas prigulės nuo to, kiek kom- 
panija uždirbs. 

Baltimore, Md. Vietos rub- 
siuviai reikalauja 8 valandų dar- 
bo dienos. Nekurios firmos jau 
t.*} davė, bet dar ne visos. Pas 
"Eižiken Amburkj" streikuoja, 
bet darbininkai tikisi greitai su- 

sitaikyt. J. Gal—is. 

Waterbury, Conn. Darbai 
čia nepaprastai gerai eina. Darbi- 
ninkų dažnai trūksta. P. J. A. 

Tvirtove Ateinančių 
Laikų. 

Kadangi dabartinėj karėj nei 

Rusijos, nei Belgijos už milio- 
i: u s statytos tvirtovės neįstengė 
ilgiau priešų sulaikyti, tai dau- 

gelis mano, kad jos visai nužudė 
savo vertę. I>et taip mananti 
užmiršta, kad pagal naują bū- 

dą padirbtu tvirtovių nei taip 
jas pratę imti vokiečiai paimti 
neįstengia. Nors prie franeuzų 
tvirtovėj Verdun vokiečiai ta:.p 
daug kareivių nužudė, nes Vo- 
kietijos sosto įpėdinis, norėd i- 
įnas pagarsėti, kareivių nesigai- 
li, bet jos paimti neįstengia. 
Vierdun tvirtovė mat padirbta 
ne pagal seną budą, bet yra tai 

^ tikras miestas, pastatytas giliai j 
po žeme. Ir frareuziški specia-i 
listai, kaip parodo straipsnis, til- 
pęs laikraštyj R e v 11 e H e b d o- j 
m a d a i r e, mano, kad tvirtovės 
neišnyks. To straipsnio auto 

rius, franeuziškas pulkininkas, 
užtikrina, jog tvirtovės vis bus, 
nes jos reikalingos krašto apgy- 
nimui, priešų sulaikymui, kol 
armija nebus surinkta atsakan- 
čiose vietose, l>et tos tvirtovės 
kitaip bus įrengtos negu negali i- 
čios atsiremti dabartinės. Nau- 
josios tvirtovės neturės apkasu 
nei aplinkinių sienų. Svarbioje 
strategiškose vietose bus kelios 
eilės lygių su žemės paviršium 
šauliams grabių, kurios bus su- 

jungtos tinklu požeminių gatvių. 
Tos gatvės ir skersiniai perėji- 
mai turės visokius, kokius tik 
galima išmislyti, techniškus pri- 
taisymus, kurie jas sudfutįs. 
Grabės ir gatvės turi but už- 
tektinai plačios, kad jose butų 
galima įkasti 'kanuolių bateri- 
jas. Po žeme bus krautuvės, 
laboratorijos, elektros stotįs, ku- 
rias vėl jungs vieną su kita čie- 
las perėjimų tinklas. Viskas bus 
taip išskirstyta, kad bombarda- 
vimui nesuteiks nei jokios ma- 
tomos vietos. Tokios tvirtovės 
galės laikytis, ir tokios ateityj 
bus rengiamos. 

Reikalavimas. 
Nesmagu ir tiesiog nemalonu 

užimti laikraštyje vietos dėlei to* 
kių dalykij, kuriuos kitataučiai 
lengvai išriša ir be laikraščių pa- 
gelbos. Kitataučiai visgi išmoka 
darbininkui jo uždirbtus pinigus. 
Su musu kai-kttriais lietuviais pasi- 
... 

taiko visaip. 
Ilgos pasakos nesakant, štai ke- 

liais žodžiais papasakosiu apie tai, 
nuo ko, už ką ir ko aš reikalauju. 
Visuomenė yra teisi ir ji nuspręs 
mano reikalavimo teisingumą. 

Pas poną Vincą Mišeiką, "Auš- 
ros" mokyklos vedėją, "Aušros" 
knygyno užžiurėtoją Chicagoje, 
aš išdirbau du mėnesiu, mokyto- 
jaudamas minėtoje "Aušros" mo- 

kykloje. Pradėjau mokytojauti 
rugpjučio 23 d. 1915 m. 

Už pirmą mėnesį jis man užmo- 

kėjo visus uždirbtus pinigus, nors 

mokėjo labai nereguliariškai: davė 
man kai kada doliarj, kai kada 
du ir t.'.. 

Antra mėnesį bedirbdamas, pra- 
l nešiau jam, kad pajieškotų naujot 

KUR MILŽINIŠKAS MUŠIS, VERDA. 
žemlapis parodo vietas, kur rusai pradėjo milžiniškus 

užpuolimus prie Czartoryjsk ir Galicijoj bei Bukovinoj apie 
Czernovvitz. Apie 3 milionai kariumenės dalyvauja mušiuo- 

Juoda stora linija parodo mušiu frontą. Viršuj—austrų 
kareiviai eina per sniegą. 

mokytojo, nes aš ilgiau nemaniau 
dirbti. Pabaigoje antro mėnesio 
t. y .spalio 23 d., man atsitraukiant 
iš mokyklos nuo mokytojavimo, p. 
V. Mišeika, tos mokyklos vedėjas, 
negalėjo išmokėti man uždirbtų de- 
šimties doliarių. Ponas V* MiŠei- 
ka taip karštai prižadėjo tuos pi- 
nigus man išmokėti ir net pats 
man juos atnešti sekančią savaitę, 
tat sutikau ir laukiau. 

Išėjo savaitę, pinigų nėra. Su- 
batoje po dvylikai, kuomet pabai- 
giau darbą, užėjau "Aušros"' kny- 
gyne ir ten radęs p.p Mišeika klau- 
siu : 

— Tai kaip. p. Mišeika, gal turi 
bent keletą doliarių pinigų man ati- 
duoti ? 

— O, dėdute, iš kur aš tuos pi- 
nigus imsiu. Neturiu. Štai—sa- 
ko jis—turiu keletą centų kišeniu- 
je. Jei nori, imk juos. Išima iš 
kišeniaus ir duoda man 7—8 ren- 

tus centais. Padėkoju jam už tai. 
— Tai kada turėsi pinigus, — 

klausiu aš,—nes jie man yra labai 
reikalingi ? 

— Žinai ką, dėdute,—sako jis— 
šiądien subata. Ryt aš neatbūtinai 
turiu gauti pinigų. Jeigu tu atva- 
žiuotum ryt, savo pinigus gautum. 

Toliau pridūrė: "Kadangi tau 
taip toli važinėt, tai aš panedėlyj! 
išmokėsiu uždirbtus pinigus." 

Panedėlio rytą, atvažiavęs Į dar- 
bą, bėgu į "Aušros" knygyną, kad 
nuo p. Mišeikos gauti uždirbtus 
10 doliarių. 

— Gerą rytą, p. Mišeika! 
— Gerą—atsako jis. 
— Na, tai kaip su pinigais? 
— Dėduk, neturiu. Maniau, kad 

jplauks, ir sulyg mano išrokavimoj 
turėjo įplaukti bent i5 dol., bet' 

neįplaukė nei vienas doliaris. 
— Xa, tai kaip gi bus, kada 

pats man pinigus išmokėsi ?—klau- 
siu aš. 

— Šią savaitę kad ir kas-žin kas 
aš turiu pačiam 10 dol. išmokėti. 

— Tai kurią dieną?—klausiu aš. 
— Tikrai dienos negaliu pasaky- 

ti, bet aš atnešiu pinigus Į ofisą, 
kur dirbi. 

Aš išėjau. 
Laukiu savaitę, o pinigų, kaip 

nėra, taip nėra. Atėjo vėl subata. 
Aš ir vėl einu "Aušros" knvgynan 
pasikalbėti su p. Mišeika apie tuos 

nelaimingus pinigus. Ir vėl iš-Į 
girstu tą pačią pasaką: a." pinigų 
neturiu ir negaliu išmokėti: kitą 
savaitę jau tikrai išmokėsiu. 

Praėjo ir toji savaitė, o pinigų 
vis nėra. Aš einu pas p. Mišeika 
kas panedėlis ir subatą pinigų rei- 
kalaudamas, bet jis, kaip ir pa- 
prastai, vis tikrino man, kad turė- 

siąs pinigų sekančią savaite ir man i 

išmokėsiąs. 
O mano sveikata kas kart vis j 

jo žemyn. Dar "Aušroj" moky- 

tojaudamas, baisiai peršalau, iš ko 
nelik gavau baisų šaltį, bet dar ir 

kitą daug pavojingesne ir netaip 
greit išgydomą ligą. (ivdytis ir.un 

reik ir kiekvienas centas man bran- 
gus. Xe kapitalistas juk esii. 

Taip ir tęsėsi laikas. Po du 
kartu į savaitę ėjau pas p. Mišeiką 
pinigų prašy.ti, o jis prižadėdavo 
man juos išmokėti sekančią savaitę. 
Prisiartino Kalėdos ir štai prieš ... 

Kalėdas tą subatą, jis išmokėjo man 

du dol. ir prižadėjo panedėlyje nc- 

atbutinai bent pusę pinigų išmo- 
kėti. o prieš Kalėdas turįs išmo- 
kėti visus. 

Panedėlyj atvažiuoju anksčiau Į 
darbą ir sirgdamas bėgu pas p. Mi- 
šeiką pinigų. Tik spėjau Įkelt ko- 
ją. jis vieton uždirbtus pinigus iš- 
mokėti. klausia, kada aš važiuosiu 
į ligonbutį. Aš jam tiesiog atšo- 
viau: "Aš neatėjau pasakot, kada 
važiuosiu j ligonbutį, bet atėjau pi- 
nigų atsiimti." 

— Pinigų, dėduk, neturiu.—at- 
rėmė p. Mišeika. 

Ir taip p. Mišeika viliojo mane 
net daugiau, kaip per du mėnesiu. 
Tas viliojimas daug suėdė mano 

silpnų ir išsekusių spėkų. Toliau 
negaliu vaikščioti pas p. Mišeiką 
dėlei 8 dol. 

Tat. Y. Mišeika, jei dar turi 

širdį savo krutinėję, žmogiškus 
jausmus, sąžinę, jei atjauti mano 

skurdų, vargingą ir nelaimingą pa- 
dėjimą,—išmokėk man tuojau ma- 

no uždirbtus 8 dol. Nereikalauju 
nuo tavęs dovanu, reikalauju tik 
to, kas yra mano sunkiai uždirbta. 

Zigmas J'itkaus'ccts. 

Nuo Redakcijos. Nors tas iš- 
rodo lyg privatiškas reikalas, ta- 
čiaus dedame šj raštelį dėlei kele- 
to priežasčių: viena, jis yra suriš- 
tas su "Aušra," kuri ir iki šiolei 
vis skaitosi neva visuomenės Įstai- 
ga; antra, kadangi nuims yra žino- 
mas p. Vitkausko pavojingas susir- 
gimas ir sunkus jo padėjimas: tre- 

čia, kadangi redakcija, nenorėdama 
šio reikalo viešai garsinti, patarė 
p. Mišcikai :Į reikalą kaip nors už- 
baigti, bet j tai jokio atsakymo ne-'"-v 
gavo ir pagalios .todėl, kad panašių 
skundų redakcijai teko daug girdė- 
ti ir redakcija nemano, kad po 
'Aušros" priedanga butų daroma 
žmonėms bent kokia skriauda. Męs 
ijalų gale norėtum patjs žinoti ir 
visuomenei išaiškinti, kas už tuos 
visu reikalus atsako: "Aušra." ar 

). V. Mišcika? Mes taipgi norė- 
tume žinoti, ar yra dar draugija, / 
uiri andai buvo žinoma prakilniu 1 
'Aušros" vardu. Daug žmonių nu- | 
?iskundžia ant menamu skriaudų. v 

iiems buk padarytų, ir šis reikalas 
lent sykį turėtu but išaiškintas. 
Pas butų sveikiau visiems užinte- 
resuotiems. 



—Chapin in St. Louis Ropublio. 

PLYŠO!. 

Anglija rengiasi įvesti priverstiną kareiviavimą (kcn- 
skripcij;]). Viena partija tą sumanymą rema, kita gi labai 
priešinasi. Vienas traukia savo pusėn, o kitas savo ir Ang- 
lijos vienybė gali plyšti pusiau. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Teatras. Sausio 2 d., 1916 m., 
Teatrališkas Ratelis po TMD. čar- 
teriu statė ant scenos veikalu "f'irš-i 

lybos." 
Vakaras buvo surengtas su pro- 

gramų, buvo prakalbų, dainos ir 
dekliamaeijos. 

Režisorium buvo Jurgis Bilunas. 
.Veikalas labai prijuokino publiką. 
Ji likos užganėdinta. Aktoriai ge- 
rai visi atliko savo roles. 

Reikia tarti širdingai ačiu drau- 

gui p. Bilunui už jo gerą pasidar- 
bavimą. 

Teatrališkas Ratelis iš eilės statė 
fcenon penktą veikalą. Visiems J. 
Bilunas buvo režisorius ir nema- 

žai gero ir triūso pridėjo prie Teat. 
Rat. 

Teat. Rat. puikiai gyvuoja ir dar- 

buojas dėl visų lietuviu naudos. 
Katclictis. 

IŠ SCOTTBLUFF, NEBR. 

Vietos aprašymas, šitas mies- 
telis guli 1,000 myliu nuo Chica- 

gos, tas miestelis guli tarpe didelių! 
kalnų, Hlttffs vadinamų. Šitas ma- 

žas apie 3,000 gyventojų turjs 
miestelis yra sausas. Šičion mažai 
kada telija. Yra pritaisytas val- 
diškas vanduo dėl užleidimo ant 

dirbamos žemės (Irrigated land) 
Kiekvienas ūkininkas turi mokėti 
valdžiai $1.00 į metus už akerj že- 

mės. 
Ūkininkai daugiausia užsiima au- 

ginimu cukrinių buroku. Akoris 
atneša nuo $50.00 iki $120.00 j 
metus. N'ekurie ūkininkai sėja nuc 

10 iki 160 akerų kas metas. Sičion 

yra 1910 m. pabudavota cukrinė 
kuri dirba cukrų. Ūkininkai dau- 

giausiai prūsų vokiečiai. Darbinin- 

kai yra japonai, kurie dirba už al- 

Lietuvių kaip ir visai negirdėti* 
čionai, kad ir yra keli, bet ištau- 

tėję. P ar c j une. 

IŠ PORTLAND, OREGON. 

Balius, šeimyniškas SLA. 202 

kp. vakaras. Kalėdų vakare at- 

sibuvo balius, parengtas draugi- 
jos L. L. P. (kas tai per drau- 

gija? Red.) Publikos susirinko 

/ neperdaugiausia, buvo keletas ir 

svetimtaučių, tik laimė, kad sve- 

timtaučiai nesuprato lietuvių kal- 

bos. Kitaip butu buvusi gėda 
visiems, jeigu jie butų supratę 
tuos žodžius, kuriuos patarnau- 
tojai vartojo, neimdami domon 

nei moterų, nei merginų ir net 

nei tik-ką paaugusių mergaičių. 
Reik ir tai patėmyti, kad drau- 

gijos nariai vaikščiojo vienas j 
kitą dantimis grieždami. Mat 
kai-kurie blaivus, tai alkoholikai 
verste norėjo priversti, kad jie 
gertų svaigalus. Iš to ir piktu- 
mas. Blaivininkai, pabūgę kerš- 

to, apleido svetainę. Tuomet ba- 
lius užsibaigė laimingai. 

Suprantama, ir kam-gi yra ma- 

lonu rašyti papeiktinas žinias— 
Tiiekam. Daug maloniau yra ra- 

syti apie gerus darbus, bet kad 
tu pavyzdingų darbų neturime, 
tai prisieina rašyti apie tai, ką 
turime. Gal nuo to kai keno 

ausįs svyla, bet teisybė ribų ne- 

turi. 
Gruodžio 31 d., 8 vai. vak, 

SLA. 202-ra kuopa parengė šei- 

mynišką vakarėlį, kuris atsibuvo 
Kentcn Club svet. Tame vaka- 

rėlyje dalyvavo daugiau negu pu- 
sė šimto publikos. Iš karto ji 
linksmai leido laiką, žaizdama 
įvairius tautiškus žaislus ir link- 
smai besišnekučiuoama. Vaka- 
rienės ruošėjos stropiai darbavo- 
si. Ir štai pasirodė prieš publi- 
ką ilgas stalas, apkrautas viso- 
kiais skaniais valgiai? ir žaliu- 
mynais, net rūtomis. Komitetas 
pakvietė svečius užimti prie sta- 
lo vietas. Toliaus tęsėsi progra- 
mas. Sugiedojo "Lietuva, tėvyne 
musųbuvo deklamacijų, kurios 
išpildė p-lės A. Gudaičiutė, M. 
Bacevičiūtė, A. Stankiutė, A. 
Grigaliutė, ponios M. Stankaitie- 
nė, H. Stankienė ir keturių metų 
kūdikis (Kaip jo vardas? Red.), 

Galima sakyti, kad visos dek- 
lamacijos atlikta neprasčiausiai 
—pusėtinai gerai. Geriausią įspū- 
dį vienok padarė kūdikis, kuris 
neaiškiu, bet drąsiu ir tvirtu bal- 
seliu bėrė į publiką tėvynės mei- 
lės žodelius. Pagalios kuopos 
pirmininkas, priminęs Lietuvos* 
vargus, kvietė Įstoti į SLA. Ne- 
gerai padaryta, kad neprisiminta 
svečiams apie nukentėjusių nuo 

karės nelaimes. Jeigu ka>s butų 
susirinkusiems paaiškinęs lietu- 
vių likimą Lietuvoje, be abejo- 
nės, svečiai butų šiek-tiek aukų 
sudėję. Praleidom progą. Tiek 
to. 

Cia uždarė visas smukles. Da- 
bar pas mus "sausa." 

Tėvynainis. 

IŠ ASHLEY, PA. 

Peiktinas jaunuomenės besiel- 
gimas. Šiame nedideliame mies- 
telyje yra apsigyvenusių apie 30 
lietuvių šeimynų ir apie tiek pat 
pavienių. Bėda su- mūsų jauni- 
mu, kad nieko prakilnesnio ne- 

veikia ir nenori veikti. Ot, sa- 

kysiu. jei smuklėn nueiti, tai 
musų jaunimas pirmas. Tas tai 
ir žemina jaunikaičius. Bet to 
neužtenka. Pas mus jaunimas 
yra įpratęs rengti balius. Tiems 
baliams jie neima salės, nes na- 

mie smagiau ir drąsiau tokius ba- 
lius kelti. Tr štai prie rudžio 
susirenka vaikinai ir merginos 
šešiolikos, septyniolikos metų ir 
linksminasi sau taip, kaip jie iš- 
mano. 

Reik papeikti tėvus, kad jie 
nepavyzdingai netik kad augina 
vaikus, bet dar leidžia jiems gir- 
tuokliauti, peiktinus "balius" kel- 
ti. Teužsiima jaunimas pavyz- 

klingesniais darbais, terengia pa- 
j vyzdingesnius ir blaivus vakarus, 
j Toki vakarai nedarys gėdos lie- 
; tuviams. Perkūnėlis. 

IŠ ATHOL, MASS. 
Nuo karės nukentėjusiems va- 

karas. Sausio 1 dieną L. D. 
j Sąjungos /, kp. pobažnytinėj 

svetainėj buvo sulošta "Švarkas 
ir Milinė," triveiksmė drama. 
Lošimas nusisekė pusėtinai. Xe- 
kurie artistai atliko gerai savo 

pareigas. Labjaiuia atsižymėjo 
K. Sadelrkas. Tarne vakare bu- 
vo svečių iš \Yorcester, Mass. 
Puikią prakalbą pasakė P. Juš- 
kaitis apie musų brangios tėvy- 
nės ir vientaučių vargus. Trum- 

pai kalbėjo kun. Petraitis apie 
Lietuvą. Toliatis buvo pasaky- 
tas juokingas sporto monoliogas 
jo jaunystės dienų. Užtektinai 
prijuokino publikų. Pagalios dvi 
merginos gerai atvaidino dialio- 

gą "Čigonės atsilankymas"; po 
tam dvi merginos gražiai sudai- 
navo duetą. Garsus jų balsai 
atsiliepė j kiekv ieno širdį. Buvo 
aukų rinkimas. Surinkta $66.45. 
Gryno pelno nuo vakaro atliko 
$17.00. Pirmiau aukų buvo su- 

rinkta $474.91. Klebonas kun. 
P. Meškauskas paaukavo $300.00. 
Išviso atholiečiai yra aukų su- 

ėję $858.36. Kaip matome, vietos 
lietuviai yra duosnųs ir gerai at- 

jaučia savo žmonių vargus. Jie 
stengiasi kaip nors juos paleng- 
vinti. Visais vakaro programas 
nusisekė puikiai ir pavyzdingai. 
Aukos pasiųsta Tautos Fondui. 

Publikos buvo daug ir dailiai 
užsilaikė. 

Sausio 2 d. Vyčių 10-tos kp. 
atsibuvo prakalbos ir susirinki- 
mas. Įdomią prakalbą pasakė 
kun. Petraitis, apie XX amžiaus 
civilizaciją ir karės pasekmes. 
Po tam įvyko Vyčių susirinki- 
mas, kame prisirašė prie kuopos 
19 naujų narių. 

Gruodžio 26 d. Vaikų Blaivi- 
ninkų kuopa buvo surengusi va- 

karą ir gražiai buvo išrėdyta eg- 
laitė. Programas susidėjo iš ei- 
lių ir vaidinimo. Buvo sulošta 
"Kumutės." Publikos susirinko 
nemažai. 

Atholiečiai stropiai veikia: 
daug prakalbų ir kitokių pramo- 
gų surengia. Gailumas. 

IŠ LAWRENCE, MASS. 
Darbai. Kelia algas. Lietuvių 

gyvenimas. Dabar čia darbai 
eina labai gerai. Dirbama dieną 
ir naktį. Arlington Co. be jo- 
kios priežasties ir darbininkų rei- 
kalavimo ipakėlė darbininkams 
nuo 5-to iki 15-to procento. Ką 
mano kompanijos viršininkai taip 
elgdamies,—męs, darbininkai, ne- 

galime išsiaiškinti. Ar-gi kom- 
panija ištikrųjų darytų bei teiktų 
darbininkams tokias malones? 

Cia gyvena daug lietuvių. Jie 
prisilaiko įvairių nuomonių. 
Randasi socialistų, kurie 'parodo 
gyvumo, veikimo: lošia teatrus, 
rengia prakalbas ir kitokius pra- 
jovus. Turi savo ir svetainę, tik 
bėda, kad vasarinė ir atokiai už 
miesto pastatyta. Nors nesma- 

gu kalbėti, tačiaus teisybės pri- 
silaikydamas turiu pasakyti, kad 
užvis labjausiai girtuoklybčje pa- 
skendę yra katalikai. Nedėldie- 
niais jie eina iš namo į namą, 
tuštindami bačkutes ir užklau- 
sus nesigėdi save kataliku va- 

dinti. Suprantama, ne visi ka- 
talikai taip elgiasi. Aš ir-gi esu 

katalikas, tačiaus taip nesielgiu 
ir piktinuosi besaikiniu girtuok- 
liavimu. J. Raudžiavičius. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
TMD. 58-tos kuopos koncer- 

tas. Vietos TMD. 58-tą lai opa 
sausio 2 d. surengė koncertą. 
Koncertas atsibuvo Lietuvos Su- 
nų Draugijos svetainėj. Publi- 
kos susirinko skaitlingas būrelis. 
Koncertas tęsėsi nuo 3 iki 6 vai. 
vakare. Koncerto programas 
susidėjo iš dainų, dekliamacijų ir 
monoliogų. Dainavimą išpildė 
TMD. kuopos choras. 

Po dainų prasidėjo trumpos 
prakalbėlės. Pirmas kalbėjo Mi- 
kas Žilinskas. Jisai papasakojo 
šį-tą apie TMD. mierius, ir ko- 
kią ji atneša Amerikos lietuviams 
naudą. Leonas Braškis savo kal- 
boje ragino lietuvius prigulėti 
įprie TMD. ir rodė knygas, ku- 
rias TMD. išleidžia ir nariams 
dalina. Publika buvo koncertii 
užganėdinta, ką paliudijo garsus 
delnais •plojimas ir ramus jos 
užsilaikymas. 

Pagalios P. Graičaitis, kuopos 
pirmininkas, 'paaiškino, kad kuo- 
pos nariais pasiliktų po progra- 
mui. Programas užsibaigia. Na- 
riai pasilieka. Štai pirmininkas 
kiekvienam jų suteikia "Kun. 
Strazdelio Raštus" ir "Širdis." 
Visi kuopos nariai, gavę po dvi 
dideli ir labai svarbi knygi, link- 
smai ejo namon. Ten Buvęs. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 
Žagaras agitatorius. Čia 22 ir 23 

d. gruodžio atsibuvo prakalboj, 

■^"Tr 

Vietiniai socialistai Kuvo parsi- 
[kvietę kalbėti Edgarą; kuris nuo 

kelių metų buvo. "prapuolęs," o 

dabar ir vėl atsirado' ir, matyt, 
važinėja po lietuvių kolionijas 
.su įprakal'bomis. 

Ne tik su prakalbomis jis va- 

žinėja. Kaip matyt, jis turi dar 
ir speciališką misiją.' Būdamas 
čia Clcvclande, jis "prasitarė" 
nekuricms "draugams," kad jis 
duodąs patarimą, ką reikia rink- 
ti SLA. Cent. Valdybon ateinan- 
čiuose rinkimuose. Sakė, kad 

įcbicagiečiai "draugai" (suprask, 
socialistai) nori išrinkti j Susiv. 

t Liet. Amerikos prezidentus K. 

[Jurgelionį, o j vice prezUentus 
[p. Baltrušaitienę. Sulyg "drau- 
go" Žagaro patarimo daktaru- 
kvotėju reik esą išrinkti Dr. Ma- 
tulaitj. Redaktorium galęs b u t i 
tas pats, arba ką kitą išrinkti. 
Sekretorium taipgi galėtų likti 
tas pats. 

Mano draugas pasiklausė pas 
Žagarą, ar jis pats priklauso prie 
SLA. Jis atsakė,: "Nepriklau- 
sau, bet aš. esu prašytas, kad pa- 
agituočiau "už geras ypatas," 
kurios tinka." 

Tai kaip iš to matyt, jau ir vėl 

susivienijime, kaip Bagočiaus 
laikais, matyt, pradeda "paslap- 
tingas agitacijas varinėt ir kri- 
vūles traukti. Man rodos, kad 
jau perdaug riebu čia bus. Žmo- 

gus pats nepriklauso prie Susi- 
vienijimo, dargi anais laikais 
siuntęs jį net ant Marso ir pasi- 
rodžiusis Susivienijimo priešu, o 

"perstato ypatas, tinkamas į mū- 

sų organizaciją." 
Matyt, jau vėl pasidarė kur 

nors (girdėt, kad Chicagoje) ko- 
kia nors "konspiracija." Susi- 
vienijimo nariams gerai butų 
apie tai žinot iš kalno, kad vėl susi- 
vienijimas neįklimptų balon, kaip 
su Bagočium anais laikais įklim- 
po. Cln'clando Vieversys. 

Netrūksta prakalbų. Paskuti- 

niuoju laiku perleidom apie pusę 
tuzino prakalbų, visų smarkiau- 
sių kalbėtojų, kaip va: Prusei- 
kos, Žagaro, Purvio ir k. liet 
pradžioje šių metų atsilankė gal 
visų smarkiausis kalbėtojas, p. 
A. M. Račkus, "Vyties" redakto- 
rius. Jani parengė tą vakarą 
Vyčių vietinė kuopa. A. M. 
Račkaus kalba, tai užsipuolimas 
ant socialistų. Jis socialistus iš- 
vadino vagimis, plėšikais ir pa- 
leistuviais. Katalikus-gi Račkus 
prilygino prie bičių, kurios iš 

gėlių medų renka; o socialistus 
prie mėšl... vabalų. Į tai buvo 
nurodyta, kad tos gėlės, tai ka- 
talikiška literatūra, o tas mėšlas, 
tai socialistų literatūra. Taipgi 
paminėjo, kad kunigai, tai darb- 
ščiausi žmonės. Priminė, koki! 
kunigai poetai, kaip va: Mairo- 
nis, Vaitkus, Gustaitis ir kiti, 
pridurdamas, "O ką jus turite, 
cicilikai ir laisvamaniai? Ar tą 
supuvusį Jovarą?" Kalbėtojas 
neužmiršo Jovaro, bet jam ne- 

žinomas Dr. Vincas Kudirka, 
Vaičaitis, Biliūnas ir daug kitų, 
kurie savo jaunose dienose besi- 
darbuodami dėl lietuvystės ir lie- 
tuvių be laiko atsigulė j icapus, 
tai jų nei nepaminėjo. Laikraš- 
čius liepė skaityt tik katalikiš- 

kus, kitus nei j rankas neimti. 
Klausimai buvo duoti ant tam 

tikrų popierėlių. Taigi Račkus 
gerai bombardavo socialistus. 
Žinoma, pastarieji parsikvies ir- 
gi gerą bombarduotoją katalikų 
tikėjimo atkeršijimui katalikams. 
Girdėt, kad atkeliaus Mockus net 

keliams dienoms su savo misija; 
galės clevelandiečiai "šviestis." 

Per kelioliką metų čia lietu- 
viai ramiai gyveno, bet dabar 
ramumas nyksta ir kas kart pra- 
deda plėtotis neapykanta. 

"Lietuvos" No. 53 korespon- 
dencijoje atspausdinta: P. J. Pur- 
vis, matematikos mokinys etc.; 
turėjo buti: matematikos instruk- 
torius etc. M ar (jis. 

IŠ PITTSTON, Pa. 

Auka nukentėjusiems Lietuvo- 
je. Gruodžio 22 d. 1915 m. p. T. 
Paukščio, SLA. centro bei Lie- 
tuvos Gelb. ir Autonomijos Fon- 
ižd., namuose atsibuvo p-lės 01- 
gos Paukščiutės, jojo dukters, 
gimimo dienos paminėjimas ir 
taipgi josios sužiedotuvės su p. 
S. P. Tananevičium, Lietuviu, 
Dienraščio Kataliko" vedėju. 

Atsibuvusiame vakarėluje su- 

sižiedavusi pora sudėjo $10.00 
aukų nukentėjusiems nuo karės 
Lietuvoje. Aukos liko paskirtos 
Lietuvos Gelbijimo Fondui. 

-» M» Kašįnbiutė, 

IŠ ST. CLAIR, PA. 

Italas nušovė lietuvi. Pirmą 
Kalėdų dieną italas smuklinin- 
kas susiginčijusius italus su Uc- 
tuviais išvarė laukan. Ant ryto- 
jaus vakare abi "armijos" susi- 
rėmė ant gatvės. Kaip tik J. 
Bukevičius pasakė — angliškai: 
"Jus galite eiti kita puse gat- 
vės," tai italas Enriko Ricovocci 
paleido "vieną" iš 32 kalibro re- 

volverio J. Bukeviėiui krūtinėn. 
Šis šoko' bėgti, bet skausmas 
tuoj ji parbloškė ant "porčių." 
Jis šaukėsi daktaro, kurį vaikai 
pašaukė. Tuom tarpu šovikas 
ant gulinčiojo kimo padarė žaiz- 
dą su peiliu. Bukevičius čia tuoj 
mirė. 

Detektyvai šoviką sugavo Ka- 
lėdų 3 dieną Reading'e, Pa., keli 
desėtkai mylių nuo čia. Balkevi- 
čiaus gyvenimo galas parodo, 
kuom jis užsiėmė. Jo kompa- 
nionai ir-gi "first class" peštu- 
kai esą. Jie (tuli S. i*, ir 

M. L*.) nesenai čia atsikraustė 
iš Xew Philadelphijos, kur buvę 
"kamandieriais" panašių peštu- 
kų. \'ienas esąs dalyvavęs 
tokiose muštynėse, nuo kurių 2 

mirė, 1 ant 22 metų kalėjimai 
įdėtas, o pats S. P. turėjo vidu- 
riuose kulką, nuo ko ligoninėj 
išbuvo apie 8 mėn. M. U. už 

peršovimą žmogaus buvo ištei- 
sintas apskričio teisme. 

Rašančiam šiuos žodžius girta- 
si, kad: "Galiu užšaut žmogų ir 
korte nestokisiu—reik tik pini- 
gų.'' Ar jis galėtų taip pada- 
ryti, tai nežinia, bet, visgi St. 
Clairės lietuviams tokios rųšies 
paukščiai garbės nedaro. 6'. 

IŠ EAST MILLINOCKET, ME. 

Balius. Aukos nukentėjusiems 
nuo karės. Per Kalėdas pas J. 
Gureckį atsibuvo balius. Buvo 
tai pirmas toks dailus balius tarp 
East Millinocket lietuvių. Paste- 
bėtina tas, kad minėtas balius 
buvo visiškai blaivas. Jaunuome- 
nė žaidė jvairias žaisles, -kokias 
tik mokėjo. Taip besilinksmi- 
nr.nt, p. A. Katauskas įneša su- 

manymą, kiek kas išgali paau- 
kauti nuvargintai tėvynei ir ba- 
daujantiems musii vientaučiams 
Lietuvoje. Didžiuma sumany- 
mui pritarė. Kai-kuriems tas 

sumanymas nepatiko, bet tokiu 
nedaug salėj radosi. Prasidėjo 
aukų rinkimas. Po doliarį auka- 
vo sekančios: E. Gureckier-ė, An- 
tanas Katauskas, V. Motuzas, 
J. Grigalaitis, P. Ambrozaitis, 
P. Jenkauskas, R. Urbelis; po 
50 centų aukavo: K. Jenkauskas, 
P. Vaizgėla, P. Ulskis, A. Kra- 
gas, D. Gureckaitė; 40c.: A. Gu- 
reckis, 25c. Labu suaukauta 
$9.65. Tariu širdingai ačiu au- 
kavusiems. Pinigai tapo pasiųsti 
L. G. F. iždininkui, T. Paukščiui. 
Tatai galų-gale ir męs, eastmil- 
linockiečiai, atlikome gerų tėvyn- 
ainių pareigą. A. J. K. 

IŠ GARDNER, MASS. 

TMD. 30-tos kuopos pramoga. 
Sausio 2 d. š. m. TMD. vietos 
30-ta kuopa surengė pramogą. 
Programėlis susidėjo iš paskai- 
tos, dainų ir dekliamacijų. Tonas 
M. Stakėnas skaitė prelekciją— 
"Viešos Mintis," p. Novilaika 
padainavo solo "Onyte" ir "Ko 
liūdit paukšteliai," p. Adomai- 
tis pasakė du monoliogu, o p-lė 
Ona Grigaliuniutė gabiai padek- 
liamavo tris eiles, jauni p. Go- 
daičio vaikai padekliamavo eiles, 
dar dekliamavo Dapkevičia ir Ži- 
lis. 

Reik ypatingai pažymėti, kad 
Gardnerio TMD. kuopa yra vie- 
na stipriausiųjų. Ji labai dailiai 
gyvuoja ir bujoja. Jos narių 
skaičius jau persirito per pus- 
šimti, nes turi narių 55. Priguli 
ir dvi merginos. Kuopa yra pil- 
na šeimyninkė—užlaiko savo sve- 

tainę, turi chorą. Kuomet ren- 

giame pramogą, kuopoje suran- 

dame ir artistų, ir dainininkų. 
Reporteris. 

IŠ SHEBOYGAN, WIS. 

Prakalbos. Kun. V. Varnagi- 
rio mirtis. Nelaime su automo- 
bilium. Ter Kalėdas atsibuvo 
prakalbos bažnytinėje svetainėje. 
Kalbėjo kun. K. Maliauckas. 
Žmonių buvo pilna svetainė. Po 
prakalbit iparinko pinigų laikraš- 
čiui "Viltis." Sukolektavo 
$34.80. 

Gruodžio 30 d. numirė vietos 
lietuvių klebonas, kun. V. Var- 
nagiris, šv. Mikolo ligonbutyje. 
Kuną parvežė vakare j kleboni- 
ją. Ant rytojaus atsibuvo pa- 
maldos už mirusį. Sausio 2 d.g 

ujiG 111., 8-tą vai. vakare kuną 
nulydėjo bažnyčion. Ant ryto- 
jaus, panedėlyje, atsibuvo iškil- 
mingos pamaldos ir pamokslas. 
Ir antrą valandą išleido mirusio 
kurią j Chicago, kur jis tapo į 
palaidotas. 

Sausio i d. ujiC> r.i., nakčia va- 

žiavo automobilium trjs žmonės 
ir įvažiavo j upę. Ant rytojaus 
išėmė juos ir automobilių iš van- 

dens. Vienas vandenyje buvo 
apsikabinus prie krašto stulpo ir 
rankos buvo prišalusios prie stul- 
po. Tas žmogus atgijo šilumo- 
je. Mat buvo neprigėręs, o tik 

sušalęs. 
Darbai pas mus eina gerai. 

Xekuric iš svetur pribuvę gauna 
darbo. Nekurie fabrikai dirba 
12 valandų j dieną. 

J. J. Kudirka. 

IŠ MASCN CITY, IA. 
Neužmiršo nukentėjusiu nuo 

karės. Jau ir mūsų kolionijos 
lietuviai pradėjo rūpintis nelai- 

mingu vientaučių likimu Lietu- 
voje. SLA. 178-tos kuopos susi- 
rinkime p. J. Daneikis padavė 
sumanymą, kad reikia mums pa- 
rinkti aukų nuo karės nukentėju- 
siems viengenčiams Lietuvoje. 
Tam sumanymui visi pritarė ir 
tuojau išrinko komitetą aukų rin- 
kimui. Komitetan inėjo sekan- 
čios ypatos: sumanytojas J. Da- 
neikis, Pr. Vaičius ir P. Sakinis. 
Komitetas, rinkdamas aukas, vis- 
gi turėjo šiokį-tokį pasisekimą. 
Nors toli-gražu negalima pasa- 
kyti. kad tai turėjo pilną pasise- 
kimą. Galėjo ir turėjo iš ko 
vietos lietuviai daug daugiau su- 

dėti aukų vargstantiems ir badą 
bei šaltį kenčiantiems savo vien- 
genčiams. Pas svetimtaučius 
nėjome aukų rinkti, nes neturi- 
me su jais atsakančios pažin- 
ties. Lauksime geresnės progos. 
Nuo karės nukentėjusiems Lie- 

tuvoje aukavo sekančios ypatos: 
Po $i.co—S. Puroinas, J. Žvirgž- 
dis, P. Šakinis, A. Laučius, E. 
Batunis, O. Yeebcin, And. Gu- 
sevičius, J. Ringis,- P. Vaičius, 
Kaz. Gercius, Ka;:. Urbonas, J. 
Maceikis, Ant. Ringienis. Po 

50c.—J. H. Alokonis, E. Aliko- 
nienė, V. Paulauskas, A. Almi- 
nas, A. Gercas, P. A. Vilkevi- 
čius, J. Baltunis, J. Antanavi- 
čienė, A. Baltunienė, Ig. Auškal- 
nis, Pr. Bukinas, J. Jonušas, V. 
Liauba, A. Bulkus, P. Degulis, 
Ant. Jonelis. Po 25c.—aštuonios 
ypatos. Tų ypatų nepagarsina- 
me laikraštyje, nes permažai au- 

kauta, tai neapsimoka ir vardus 
garsinti. Viena ypata aukavo tik 
ioc. Labu surinkta aukų $26.35. 
Pinigus pasiuntėm Tarnui Pauk- 
ščiui į Pittston, Pa. 

A. Joti.. sek. 

ALLIANCE, NEBR. 
Vieta. Tas miestelis guli 945 

mylias į vakarus nuo Chicagos. 
Važiuodama trukiu, pamačiau 
prie stoties didelėmis raidėmis 
■parašą, buk čia yra didžiausis 
miestas vakarinėj Nebraskoj ir- 

gi sveikiausias klimatas. Tai 
tuoj ir sustojau, bet kol perėjau 
tris skersgatvius, tai suskaičiau 
net devynias smukles, ir septy- 
nias valgyklas su svaigalais 
(cafe). Manau, kad yra per- 
daug smuklių ant 5,000 gyvento- 
jų. Per Naujus Metus čion ra- 

dau 12 colių sniego. O iš lie- 
tuvių nėra suvis nieko girdėt, 
turbut jų čia suvis nėra. 

P erė j n 11 i. 

IŠ PROVIDENCE, R. I. 
Baliai ir prakalbos. Sausio i 

dieną Lietuvių Piliečių Politiš- 
kas Kliubas parengė balių, tą 
pačią dieną ir šv. Jono Krikšty- 
tojo draugija parengė ir-gi balių 
Balių pasekmės buvo prastos, nes 

rengėjai ne tik kad iš jų netu- 

rėjo jokio pelno, bet, rods, kai- 
kurie turėjo dar pridėti. Iš to 
mums geras pasimokinimas. To- 
liaus žinosime, jei vieni rengia 
kokią p r amogą-pa s i 1 i n ksmi n i mą, 
tai kitiems tuo pačiu laiku ne- 

apsimoka rengti. 
Sausio 2 d. •pašelpinė draugija 

"Birutė," su tikslu padauginti sa- 

vo narių skaičių, parengė prakal- 
bas. Per prakalbas net ir įsto- 
jimo mokestis buvo nužeminta 
iki vieno doliario. Kalbėtoju bu- 
vo p. Smelstorius, antrasis "Ke- 
leivio" redaktorius. Mūsų gar- 
susis kalbėtojas pradėjo savo 

kalbą nuo bačkučių, priėjo prie 
bažnyčių, kunigų ir jų gaspadi- 
nių, o užbaigė prakalbą socializ- 
mu. Štai, koks dailus mišinys 
išėjo iš kalbėtojo kalbos. Vie- 
nas pagirtiniausių dalykų tarpe 
musų žmonių, tai ramus jų už- 

laikymas laike tokių prakalbų. 

Žmonės vienas po kitam pradė- 
jo apleisti svetainę. Kuomet li- 
ko koks tu/iiias žmonių svetai- 
nėje, kalbėtoja? prasitarė, buk 
sienos tv. i ri '-'.'.ausyti jo prakal- 
bos, to.lėl jis ja ir užbaigė. 
"Birutė" iš prakalbu neturėjo 
nauclcj. Plunksiiara^is. 

Žinios=ŽineIės. 
Visši "Lietuvos" skaitytojai 

yra 'iškviečiami rašinėti žinu- 
čių j š| skyrių tokio.'o for- 
moje, kaip kad yra žemiaus 
telpančios žiuutės. Už visas 
yii.'iiųstasias žinutes ltedak- 
eija ūkaitytojams yra labai 
dėkinga. Nesidrovėkite, kad 
ir silpnai rašoto. Kiekvienas 
prisiųmas ražtelis Redakcijo- 
jo ras rūpestingi} atydg. Ir 
jei tik Ciilima, bus įdėtas 
laikraštin. Nevėluokite su ži- 
nutėmis. Siųskite jas kuo- 
greičiausiai. Su žinutėmis vi- 
suomet reikia priduoti siun- 
tėjo vaidas, pavardė ir ant- 
rašas. 

Wcrcester, Mass. 
= Sausio 3 d. R. K. mokslei- 

viai turėjo savo susirinkimą. Ja- 
me kai-kurie padainavo, paskam- 
bino pianu, o susirinkimo pir- 
mininkas paaiškino, kaip svarbu 
susipažinti su Lietuvos istorija 
ir pramokti lietuviu kalbos gra- 
matikos. •J. B. U. 

Georgctcwn, 111. 
— Susitarę keli lietuviai išėjo 

medžiotų. P. Dombrauskas grei- 
čiausiai nušovė zuikį. Jis už- 
miršęs nuleisti šautuvą pastatė 
ant žerrft's ir ;.trėmęs j krutinę 
pradėjo šaukti savo draugų. At- 
bėgę šunįs besigerindatni užga- 
vo gaiduką Suvis suėjo Dam- 
brausko kr itinėn. Velionis pa- 
liko moterį ir keturis kudl'kius. 

Mcntello, Mass. 
= Gruodžio 22 d. Liet. Šelp. 

Fondo skyrius parengė prakal- 
bas. Žmonių buvo mažai. 

Collinsville, 111. 
= Darbui prastai einant, atsi- 

rado agentų, kure pradėjo parda- 
vinėti paliudijimus, kad darbą 
kasyklose pilnai pažįsta. Tie po- 
pieriai yra be vertės. 

Norwood, Mass. 
= G. Jurgelevičia nuteistas" vi- 

sam amžiui kalėjiman už nušo- 
vimą savo pačios. Nuteistasis 
dar vos 25 metų amžiaus vy- 
ras. Su pačia išgyveno 11 mė- 
nesių. 

Philadeiphia, Fa. 
— Sausio 6 d. "Daina" pasta- 

tė scenoje veikalą "Amerika Pir- 
tyje." Prie to dainavo moterų 
choras, vyrų choras ir mišrus 
choras. Visus vedė p. St. Šim- 
kus. 

Mihvaukee, Wis. 
— Kai-kurie vietos lietuviai 

yra sulenkėję ir save skaito pil- 
imis "paliokais." Nors čia ran- 

dasi kuopų ir viena draugija, vis- 
gi lietuviai neparodo didesnio gy- 
vumo. 

Niagara Falls, N. Y. 
= Čia norėjo surengti prakal- 

bas kasžin koks neprigulmingas 
kunigas Buzas. Lietuviai nepri- 
tarę jo prakalboms. 

Cincinnati, Ohio. 
= Kalbama, buk tula motina 

pasmaugusi 17 metų dukterį buk 
už tai, kati buvusi pasileidusi. 
Duktė buvusi nėščia. Policija 
paėmė mot fu ą j beprotnami, nes 

ji jau yra proto liga sirgusi. 

Sheboygan, "Vis. 
= Jaunimas užsiinteresavo te- 

atru lošimu. Ateityje gal šį-tą 
ir pastatys scenoj. 

Roseland, 111. 
=» Sausio i d. "Aido" choras 

turėjo savo vakarą. Scenoj pa- 
statė "Abejotina Ypata." I»uvo 
Įvairiu dainų ir dekliamacijų. 

Sausio 2 d. Vyčių 8-ta kp. 
ir-jjfi turėjo vakarą. Scenoj pa- 
statė "Kumutės." Toliaus pro- 
gramas susidėjo iš dainų ir ki- 
tų pamarginimų. 

Orchard Lake, Mich. 
— Bėgyje pirmo mokslo metų 

pusmečio vietos kolegijos ir se- 

minarijos lietuviai turėjo 12 su- 

sirinkimų. Susirinkimuose buvo 
skaitomos dažniausiai įvairios 
paskaitos. 

Grand Rapids, Mich. 
= T. Kulmanas, 15 metų vai- 

kas, už plaukimą gavo antrą do- 
vaną, medalių su aukso parašu: 
"City Champion." 



Visi laikraščiui siunčiami rankrai- 
Clai turi būti pažymėti autoriaus pa- 
rašu Ir adresu. Pasirašantieji psou* 
donimais turi paduoti. Redakcijos ži- 
niai, ir «<\vo tikrj>j| vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 
siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
Ir talgytL 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 
riui afgal Jo lėšomis. 

čtolkia visada rašyti plunksna lr tik 
•*.it vienos poplero pnsės, paliekant 
plačius tarpia tarp eiltičhj. 

Apžv aiga. 
Ameiikos Lietuvių Tautine 

Sandara. Tūkstantis devyni šim- 
tai šešiolikti metai bus zenklyvi 
metai Amerikos lietuviu istorijoj. 
Nuo pirmos šių metų dienos ame- 

rikiečių viešan gyveninian išėjo 
dirbti nauja jie^a—organizuota 
tautininkų partija, kuriai duotas 
vardas—Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara. Šiame numeryj telpa 
pamatiniai tos partijos dėsniai taip. 
kaip juos praneša Seimo presos 
komisija. Oficialis protokolas tilps 
vėliaus, 

Šitą naują partiją pagimdė ne 

kas kitas, tik pats gyvenimas. Iki 
šiolei pas mus organizuotai veikė 
tik dvi kraštutinės partijos—socia- 
listų ir kuniginė partija (kurią 
vieni vadina katalikiška, kita gi— 
klerikališka). Abidvi šios partijos 
pasižymėjo savo fanatizmu ir, kas 
aršiau, abidvi jos stato savo parti- 
jinius tikslus augšeiaus visys lietu- 
vių tautos labo. Vieni pripratę 
yra žadėti žmonėms rojų ant že- 

mės—kada nors, kada socializ- 
mas įvyks; kiti žada rojų—po mir- 
tie?. 

Dabartinis, kasdieninis, praktiš- 
kas gyvenimas ir lietuviu, kaipo 
tautos, reikalai buvo nustumiama 
užpakalin, ant antro pliano. 

Tokioms nuomonėms besiplėto- 
jant, keistų ir ytiu blėdingų apsi- 
reiškimu susilaukdavome. 

Pavyzdžiui, vos tik prabudusi 
lietuvių tauia ėmėsi vyti sau savo 

locną lizdą,—lietuvių Tautos na- 

mus, is kuriij turėjo eiti mokslo ir 
šviesos spinduliai į visos Lietuvos 
kampelius,—vieni, įsikarščiavę savo 

betautyste, drįso tai vadinti "pa- 
leistuvystės namais," kuomet iš ki- 
tos pusės atsirado net tokių, kurie 
tuom paėiu laiku nesigėdijo tak- 
stantines aukauti Afrikos misijoms 
zulių ir kitų pufiaukinių žmo- 

nių švietimui už jur.ų-marių. 
Ar dyvai, kad prie tokių aplinky- 

bių lietuviai, kuriems rupi lietuvių 
tautos gerbūvis ir jos ateitis, gar- 
siai sušuko: "Lietuviais męs esame 

gimę, lietuviais męs norim ir but!,' 
"Rūpinkimės pirmiausiai patįs sa- 

vim, nes niekas kitas apie mus ne- 

pasirūpins !," "Nesvajokiin, kas bus 
ar nebus, bet imkim gyvenimą taip, 
kaip jis dabar yra ir stengkimės 
lietuvių labui išnaudoti kiekvieną 
progą!" 

Tais obalsiais besivadovaujant ir j 
susitvėrė lietuvių tautinė sandara. 

Jon dedasi vidurinės sriovės i 
žmonės, t. y. tokie, kurie nepritaria I 

nei tarptautiškųjų socialistu politi- 
kai, nei kuniginei politikai, kuomet 
ji stengiasi užgriebti j savo rankas 

vadovystę ne tik dvasiškuose, bet 
ir svietiškuose reikaluose. 

Nėra nei mažiausios abejonės, 
kad šita tautininku sriovė yra tarp 
lietuviu skaitlingiausia, tik iki šio- 
lei negalėjo ji stipriai apsireikšti, 
nes nebuvo organizuota. 

Tatftysė šiądien yra stipriausis 
lietuvių gyvenime veiksnys ir jis 
užims vadovaujančią rolę. 

Lietuviu Tautinė Sandara turė- 

tu pastoti stipriausia Amerikos lie- 
tuvių partija. 

Jos principai yra aiškus ir gyvi. 
ir veda prie naudingo visiems licr 
tuviams darbo. 

Girdime, kad Baltimore, Md.; 
tuojaus po Seimo susitvėrė Tauti- 
nis Sandaros kuopa iš 160 sąnarių. 
Viso-i tautinęs draugijos žada prie 
jos prisidėti. Philadelphijoj jau 

"-pristojo prie Tautinės Sandaros dvi 

draugijos su 400 sąnariais. Tai 
tik pirmoji kibirkštis. 

Męs iš širdies velijame šiai nau- 

jai partijai pasisekimo ir augimo 
Perdaug surugfs ir tvankus buvo 
pas mus amerikiečius oras. šita 

nauja organizacija yra gera prie- 
mone muąų viešojo gyvenimo disin- 
fekcijai (apšviežinimui). 

Lai ji gyvuoja! 

Įdomi SLA. nariams žinia. 
Šiame numery j telpa koresponden- 
cija iš CleveJajid.-Ohio. Joje pir- 
mu sykiu pranešama, kad. besiar- 
tinant SLA. viršininkų rinkimams, 
pradeda darbuotis kokia tai klika, 

kuri, matomai, geidžia atnaujinti Su- 
sivienijime anuos nelaimingus Ba- 
gočiaus laikus, kuomet paslapta 
agitacija vos nesuardė tos organi- 
zacijos visiškai. 

Korespondencija iš Cleveland 
atidengia tik mažą dalelę, matomai 
plataus pliano, kurj mėginama iš- 
plėsti j visas kuopas. 

Clifcagoje, kaip pasirodo, dar- 
jbuojasi, matomai, ta pati klika, nes 

paslaptai agituojama už tuos pa- 
čius kandidatus. (Apie tai plačiau 
pranešama "Vietinėse Chicagos Ži- 
nioje." ). 

t 

Ar patjs peršamieji kandidatai 
ką-nors bendro turi su sita agita- 
cija.—nežinia. Bet galima beveik 
tikrai pasakyti, kad SLA. nariai 
tris s\k paaglvos pirma, negu bal- 
suos už tokiu budu statomus kan- 
didatus. Bagočiaus laikai, kuomet 
buvo varoma tokia pati pa:.lapta 
agitacija, ir kilusi nuo to Susivie- 
nijime suirutė, atidarė SLA. na- 

riams akis ir jie, be abejonės, su- 

muš rinkimuose kiekvieną kandida- 
tą. už kurj panašiai bus agituoja- 
ma. 

Ir gerai padarys. SLA. jau sy- 
ki turėjo lekciją, už kurią jis bran- 
giai užmokėjo ir antru sykiu var- 

giai bus juos galima ant agitaciji- 
nės meškeros pagauti. 

Jeigu jie butų visagaliais... 
Norime autonomiškos Lietuvos. 
Kalbame net apie neprigulmingą 
Lietuvą. Apie tai nemažai skaito- 
me beveik visuose musų laikraš- 
čiuose. Sąryšyje su tuom neno- 

roms mums dažnai užeina klausi- 
mas: Kas butu iš Lietuvos, jeigu 
jos valdyme gautų pilną galybę 
taip vadinamoji musų klcrikališkoji 
sriovė ? 

Šitą klausimą mus verčia pasta- 
tyti elgimąsi tos sriovės veikėjų ir 

laikraščių čia pat pas mus, Ameri- 
koje. 

Nuo keleto mėnesių jų laikraš- 
čiuose apsireiškė dalykai, kurie pri- 
vers pagalvoti kiekvieną lietuvį, vis 
viena, kas jis butų—katalikas, lais- 
vamanis, tautininkas, ar kas kitas. 

Šiek tiek pradėjus katalikams 
organizuotis, po katalikų ploščium, 
kaip' mums išrodo, nepaprastai drą- 
siai pradėjo ragus rodyti tikrasai 
klerikalizmas. Jis labjausiai apsi- 
reiškia aštrioj neapykantoj, dide- 
liame netolerantiškume visų kitų i 
sriovių. Galų gale prieina jau net 

prie atviro boikoto. Jeigu šie taip 
vadinamieji klerikalai vien tik gin- 
tųsi, tuomet galima butų juos iš- 
teisinti,—štai kiti užpuldinėja ant 

tikybos, tat jie privalo katalikybę 
ginti. Bet ištikrųjų pastaraisiais 
laikais jie netiek ginasi, kiek pa- 
tįs užpuldinėja ir dažnai be 
jokių matomų priežasčių. 

Užpuldinėjimo budai dažnai var- 

tojami toki, kokius vartoja jų pa- 
čių peikiami socialistai. Tokių ko- 
vos budų, šiądieninius terminus pa- 
vartojus, nepraleistų jokie tarptau- 
tiški įstatymai, nei jokie etikos 

I dėsniai. 

Į keletą panašiu būdų męs no- 

rime atkreipti atydą. Patėmijame 
jų laikraščiuose, kad net baisus da- 
bartinis Lietuvos padėjimas yra iš- 
naudojamas jil sriovės sustiprini- 
mui: šaukiama, kad, girdi, Lietu- 
vai dabar gręsianti du didžiausi pa- 
vojai: karė ir—bedievybė. Sulyg 
to reik gelbėti lietuvių tautą nuo 

i.šnyk'.mo, aukaujant dėlei karės nu- 

kenrč-jusiems ir sykiu gelbėti lietu- 
vius nuo—"bedievybės" (žinoma, 
aukaujant "Vilčiai."). 

Panašus sustatymas šitų dviejų 
reikalu mums išrodo tiesiog švent- 

į vagišku, nes kuomet vienas yra 
tikras pavojus, kitas yra tik Don 
Kichoto įsivaizdinti malūnai. 

'"Drauge" patėmijame atvirą už- 

sipuolimą ant bepartyviškų laikraš- 
čių ir pastebėtiną išvedimą, kad 
bepartyviški laikraščiai atnešą žmo- 
nėms tik blėdj, bepartyviškumas 
esą platina tik purvyną ir privaląs 

| buti šluojamas lauk. Visi turi bu- 
jti partyviškais. Xėra nei reikale 
nurodinėti, kad tokis išvadžiojimas 

I visiškai neišlaiko kritikos. 
Nelaiminga ta tauta, kurios spau- 

da, palikus vidurin kelią, atsidavė į 
fanatiškų, sau pricši.igų, kovojan- 
čiu partijų glėbį. Tokia tauta iš- 
syk nustoja savos lygsvaros ir 
įkrinta i anarchiškos kovos sūkurį. 

'Mexikos re spublika—yra vienas tam 

pavyzd is. 

Tarp lietuvių panašių fanatikų 
niekuomet nestokavo, bet karia pa- 
staraisiais laikais, kaip pastebime 
jų laikraščiuose, tokiu netolerantiš-1 kurnu ir krucijatų dvasia uisikre-j 
čia net toki pirmi ar. s buvę ramus 

ir toleringi žmonės, kaip kun. Se- 
rafinas bei A. Tamoliuna?,—tai tas 

parodo, kad gaisras kariaujančio. 

Iniilitariško "klerikalizmo pradeda 
nepaprastai plėtotis. 

Pakanta iš pu-ses katalikiškųjų 
veikėjų pradeda nykti, jo v ietį už- 

ima "varymas per šerengą" kiek- 
vieno, kas tik nesutinka su ta poli- 
tika, kurią čia įvedė kun. Kemėšis. 
Ir, tėmykite,—ne tik tikybos' rei- 
kaluose, bet ir svietiškuose reika- 

' luose. 
"Katalikas" susiginčija su kun. 

Kemešiu ne dėlei tikybos dogmų. 
1—o štai Pittsburgo apielinkės kutii- 

j gai i n c o r p o r c stoja prieš " Ka- 
Italiką" ir pirmu sykiu v'iešai apreiš- 
ikia, kad kun. Kemėšis yra jų įga- 
liotas veikti taip, kaip jis veikia 

| Paskui juos seka ir Scrantono apie- 
linkės kunigai, kurie tokiu pat bu- 
du kun. Kemėšio politiką gina. Gi 
kun. Kemėšio veiklumas pasiekia 
vis platesnes rybas: jis atranda 

reikalingu, kaip pranešama, boiko- 
tuoti ir ardyti ne kokias kitas, bet 
okias draugijas, kaip Bostono "Ga- 
bija,"—dainorių draugija, kuriai 
iki šiolei visu buvo pripažintas be- 
partyvės dailaus meno draugijos 
vardas. 

Jeigu taip dalykai ir toliaus turi 
eiti, tai kįla klausimas, kas butų, 
jeigu tokia politika turėtų galę įsi- 
viešpatauti Lietuvoje? 

Aišku, kad čia ne tiek apie tiky- 
bą eina, kiek už paėmimą į savo 

rankas absoliutiškos kontrolės vie- 
šame gyvenime, ką męs ir vadina- 
me klerikalizmu. 

Joks lietuvis, savo tautai gero- 
vės velijantis, negali j tai šaltai 
žiūrėti ir ar anksčiaus, ar vėliaus 
bus priverstas veikti priešingon 
pusėn. Nereik buti dideliu prana- 
šu, kad išpranašauti, jog tokis fa- 
natizmas su laiku pagimdys reakci- 
ją priešingon pusėn. Tas visuo- 
met buva neišvengiama pasekme. 

O nuo to niekam-o-niekam jo- 
kios naudos nebus. 

Tautininky Suvažiavimas. 
Antras Suvažiavimas. 

Sesija I. 
Sausio i ir 2 d. Philadelphia, 

Pa., Lietuvių Muzikos svetainėje 
jvyko antrasis tautininkų, arba vi- 
durinės sriovės '"važiavimas 
(Pirmasai buvo Brooklyne, spalio 
3 ir 4 d. dienomis 1914 m.). 

Viso pribuvo veikėjų 91 iš įvai- 
rių vietų. Dėlei trumpo laiko ne- 

suspėjome paduoti surašą visų su- 
važiavusių veikėjų. Pažymėsime 
tiek, kad jame dalyvavo veik visi 
vidurinės sriovės įžymesni vadovai. 
Iš tų 91—šeši buvo kitų sriovių 
žmonės, jie suvažiavime dalyvavo 
kaip laikraščių reporteriai ar šiaip 
svečiai. 

1) Pirma sesija kaip 10 45 atida- 
rė p .J. O. Sirvydas trumpa ir 
jautria prakalba. Laikiniais sekre- 
toriais nuskirti P. Norkus ir P. 
Čurlionis. Dr. J. Šliupas laiko pra- 
kalbą, po jam prakalba p. A. Rim- 
ka. 

2) Po tam skaitomi laiškai su 

linkėjimais ir telegramai iš įvairių 
Amerikos miestų ir tuomi kaip 1:30 
užsidaro sesija. 

Sesija II. 
1)P-as J. O. Sirvydas atidaro 

sesiją kaip 2 vai. po piet. 
2) Vėl skaitomi telegramai ir 

laiškai. 
3) Renkamas visam suvažiavi- 

mui prezidentas. Išrinkta: 
Pirmininku—P. Kybartas, 
Vice-Pirmininku—J. Vinikaitis, 
Pirm. Sekretor.—P. Norkus, 
Ant. Sekr.—Dr. E. G. Klimas, 
Presos komisija: 

R. Karuža, 
P. S. Vilmontas, 
V. Ambrazevičia. 

Rezoliucijų komisija: 
R. Karuža, 
J. O. Sirvydas, 
St. Šimkus. 

4) Vėl skaitomi telegramai. 
5) Skaitomas Tautiškos Partijos 

Pirmeivių Pirmo suvažiavimo 
(Brooklvne, N. Y.) protokolas. 
Priimamas. 

6) Raportai. Komisija sutaisy- 
mui Liet. Tautiš. Pirm. partijos 
pliatformos asmenyje R. Karužos 
perskaito pliatformos projektą, ku- 
ris priimamas ir paliekamas apsvar- 
stymui. 

7) Pirm svarstymo kįla klausi- 
mas kokiu vardu pavadinti viduri- 
nės sriovės politišką organizaciją. 
Kjla begaliniai ginčai. Pagaliaus 
tas klausimas atidėtas, kol nebus 
priimta pliatforma. 

8) Paeiliui po viena skaitoma 
pliatformos .projektas. Vieni pa- 
taisomi, kiti tiesiog priimami, tre- 
ti visai atmetami ar pakeičiami nau- 
jais. Apsvarstyti tik pirmieji 6 
paragrafai. 

0) Sesija užsidaro 6 vai. vakare. 

Sesija III. 
1) P. Kybartas atidaro sesiją 

10:05. sausio 2 d. 
2) Neskaitoma nei protokolas 

pirmų dviejų sesijų, nei peršauki? 
rri suvažiavę veikėjai, o stačiai 
prieinama prie skaitymo pliatfor- 
mos projekto. 

Čion kjla begaliniai ginčai, bet 
jie nifekad neišeina iš rimtumo rv- 
bu. Apsvarstomas kiekvienas pro- 
jekto sakinys. Visas oratorių kai- 

bas čionai n<ka galįs perduoti. Bet 
pagaliaus vist" platformos §s lie- 
kasi priimti ifcek^fl^ioje redakeijo- 
*e: 

-U 1 i) Pirmiaffsut, augščiausiu i; va- 

dovaujančiu iiu;sų sriovės idealu 
yra lietuvystėj*t.'y. tautiško savy- 
stovumo pal^kyn^ ir ėjimas prie 
plačiausių demokratvbės principų. Per visus laikus!toji idėja lietu- 
viuose gyvaVB.' ".■Vušros" ir "\ ar- 

po" laikuose^i reiškiau ištryško, gi Vilniaus se me Hjdį m. apsireiškė 
konkrečiai tokioje formoje, kokią 
aplinkybės leido. 

2) Turėdami omenyje musų tau 
tos savistovumą, męs eisime visais 
tinkamais keliais, kurie veda prie 

■ etnografinės Lietuvos neprigulmy- 
Į bės, kur musų tauta galėtų liuo- 
sai plėtotis ir pilnai apreikšti savo 
gyvenimą ir iš kur galėtų spindu- 
liuoti tyros lietuvystės ir demokra- 
tijos dvasia j visas lietuvių tautos 
daleles, išblaškytas po visą pasaulį.! 

3) Neprigulinčioms 11110 musų 
aplinkybėms nedaleidus tojo idea-j lo atsiekti, męs naudosimės kiek- 
vienu momentu, kiekviena aplinky- 
bė, kad išgauti Lietuvai kuopla- 
čiausią liuosybę, kol nepasieksime 
galimumo, kad pati tauta apsireik-1 
štų, kaip ji turi valdytis ir tvarky- j tis. 

4) Turėdami omenyje faktą, kaci 
mūsų tautos žmonės išpažįsta įvai- 
rius tikėjimus, męs tautininkai-de- 
mokratai, pagerbdami kiekvieną ti- 
kėjimą, išreiškiame visiems tikė- 
jimams ir sąžinės įsitikinimams to- 
lerantiškumą. 

5) Ant politikos lauko mušu 
sriovė dirbdama, pirmiausiai ru 

pinsis savo narius ir abelnai lietu- 
vius, vesti į plačiausį ir išmintingą 
supratimą lietuvių tautiškos ir tarp- 
tautiškos politikos. Lietuvos poli- 
tikoje musų sriovė stovės arčiausiai 
prie tų Lietuvos demokratinių srio- 
vių, kurios kovoja už Lietuvo? 
Autonomijos, ar laiko sąlygomis 
pasiekiamą liuosybę. Čionai Ame- 
rikoje kiekvienam nariui bus pa- 
likta individuališka liuosybė bile 
kurion politiškon partijon aktiviš- 
kai prigulėti. Tiktai bus ypatinga 
svarba dedama, kad čionai apsigy- 
venę lietuviai stengtųsi ingyti pi- 
lietystės teises ir nurodinės tas lie- 
tuvių organizacijas, kurios pilictys- 
tės ingi j imu rūpinami. 

Tai pamatiniai principai viduri- 
nės sriovės platformos. 

3) Po perskaitymo, sekretorius 
iššaukia paeiliui visus delegatus ir 
kiekvienas atsistojęs, viešai pasisa- 
ko, ar sutinka su t apliatforma. Su- 
tinka 73 veikėjai (svetainėje tuom 
laiku nebuvo 13 veikėjų), o 6 ne- 

sutinka—tai kitų sriovių veikėjai: 
K. Yidikas, K. Vidikauskas, J. Sta- 
siulevičius, J. Kulikauskas, J. Dri- 
žiutė, J. Petriką. 

4) Kįla klausimas, kuom vadin- 
sis vidurinės sriovės politiška or- 

ganizacija. Ginčijamasi virš 2 va- 

landų. Pasiųloma įvairus vardai. 
Po keletą kartų balsuojama, bet pa- 
galiaus vienbalsiai išnešta sekanti 
rezoliucija: 

i 

Organizacijos Vardas. 
Kadangi mums, Amerikoje, gy- 

venantiems lietuviams, reikalinga 
yra turėti pastovi politiškai-kultu- 
rinė organizacija, todėl mes, pilnai 
užtvirtiname žingsni padarytą per 
vidurinės demokratinės sriovės I-( 
-ąjį suvažiavimą, Lrooklyne, N. j 
Y. spalio 4 d. 1914, kuriuemi tapo 
sutverta Lietuvių Tautiškoji Par- 
tija. Bet kadangi šį organizacija 
delei grynų techniškų kliūčių nega- 
lėj šioje šalyje vadintis '"partija," 
todėl męs, suvažiavusieji, nutaria- 
me vadinti šią organizaciją:— 
"Amerikos Lietuvių Tautinė San- 
dara." (Litluianian National Lea- 
gue of America.) 

5) Sesija užsidaro kaip 12 vai. 
dieną. 

Sesija IV. 
1) Sesija atsidaro kaip 1:05 po 

piet. 
2) Skaitomi linkėjimų laiškai ir 

telegramai. 
3) Į Amer. Liet. Tautinės San- 

daros centralinį komitetą išrinkta. 
Pirmininku—R. Karuža. 
Vice pir.—V. K. Liutkauskas 
Sus. Sekr.—Dr. E. G.: Klimas. 
Fin. Sekr.—J. O. Sirvydas. 
IždinkuM. Bučinskas. 
Ko:n. nariai:—Dr. Bacevičia ir 

J. Yinikaitis. 
H) Nuskirta galutinam progra- 

mo apdirbimui komisija iš Dr. J. 
Šliupo, CFimielausko ir J. O. Sir- 
vydo. 

5) Protokolų pirmųjų sesijų nė- 
ra laiko skaityti, todėl išrenkama 
redakcija jo suredagavimui iš J. O. 
Sirvydo, St. Šimkaus ir R. Karu- 
žos. 

6) Skaitomas programo projek- 
tas. Ant greitųjų svarbiausi punk- 
tai pataisomi ir priimami kaip me- 

džiaga tikram programui. Am. Liet. 
Taut. Sandara galės dabar tvertis 
laikinai priimdama tą programą. 

7) Kjla daug ginču delei rezo- 

liucijos išrisancios A. L. T. S. at- 
sinešimus link kitų srievių. Rezo- 
liucija du kartu perduodama j ko- 
misiją, taisoma, pagaliaus priima- 
ma: 

Am. Lietuvių Tautinė Sandara, 
pradedant svarstyti šių dienų Tė- 
vynės padėjimą, gėrėdamasi veiki 
mu didžiausios šiandien Lietuvių 
organizacijos—Lietuvių Draugijos 
nukentėjusiems del karės šelpti ir 
kitų organizacijų bei jstaigų pana- 
šiu veikimu kaip va: "'Globos"— 
išreiškia jų veikimui ir darbams 
pilniausį tižąįtįkėjima ir gąsižada 

karštai remti ją prakilnius ir nau- 
dingus tėvynei darbus bei sumany- 
mus. 

S) Delei koalicijos su kitomis 
sriovėmis vėl daug kalbama, bei 
pagaliaus išnešama sekanti rezo- 
liucija : 

Dėlei Koalicijos. 
Mes pripažįstame, kati pasekmin- 

giausiam darbui šelpimo Lietuvos 
žmonių, nukentėjusiu nuo karės, ir 
kovojimui už Lietuvos liuosybg, rei- 
kalinga yra visu lietuvių vienybė. Todėl atsiekimui šių dviejų didelių 
tikslų męs esam pasiryžę dėtis j ko- 
aliciją su visomis musų politiškomis 
sriovėmis, kaipo lvgųs su lygiais. 
Jei koalicija su visomis sriovėmis 
pasirodytų negalima, tai ant tų pa- 
čių išlygų mes dėsimės į bloką, su bi- 
le kuria musų sriove, kuri pripažįsta 
principus Lietuvos liuosybės. Ir 
dėlto, susinešime su musų sriovėmis 
šitame reikale suvažiavimas išrin- 
ko komitetą, kuriam paveda tuojaus 
pradėti darbą ir visą jo bėgj nuola- 
tos pranešti Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros centro valdybai. 

9) Tarimuisi su kitomis sriovė- 
mis delei koalicijos išrinkta komisi- 
ja iš J. O. Sirvydo, A. Rimkos ir 
Dr. Dambrausko. 

10) Daug kalbėta apie bendrą 
Am. Lietuvių Tarybą ir pagaliaus 
išnešta sekanti rezoliucija: 

Įvykus Amerikos lietuvių srio- 
vių koalicijai, ar bent blokui, pri- 
reiks vieno bendro Išpildomojo 
Komiteto. Tam tikslui vidurinės 
srievės lietuvių suvažiavimas pa- 
duoda sumanymą 'steigti visoms 
sriovėms bendrą įstaigą vardu 
Vmerikos Lietuvių Taryba. 

11) Lietuvos šelpimo fondus su- 

jungti krūvon tinkamomis išlygo- 
mis. 

12) Autonomijos fondas pasilie- 
ka. A. L. T. S. globoj. 

13) Auton. fondo valdyba pa- 
tvirtina tą patį, ką ir lyg šiol vei- 
kė. 

14) Geistina, kad Am. Liet. 
Taryba siustų žmones i Europą da 
sižinojimui dalykų stovio, liet jei 
koalicija neįvyktų, tą atliks San- 
daros Komitetas. 

15) Priimta Dr. J. Šliupo rezo- 

liucija: 
Pripažįstame kad reikalinga infor- 
macija apie Lietuvius anglų kalbo- 
je. 

Kad reikalinga rengti viešus su- 
sirinkimus kurtu su kitomis pa- 
vergtomis tautomis ir pervesti 
juose rezoliucijas, kurios rengia- 
mos Dr. J. Šliupo kartu su kitų 
tautų vadovais ir užtarėjais ir jas 
induotų savo kongresmanams ir 
senatoriams. 

16) Išreikšta pageidavimas, kad 
vakarinėse valstijose įvyktų pana- 
šus vidurinės sriovės suvažiavimas. 

17) Kad koalicija ar Sandara 
pasirūpintų, kad toje vietoje, kur 
bus taikęs konferencija, kuri įvyks 
po karei, butų musų komisija su 

dokumentais del išgavimo Lietu- 
vai liuosybės. 

18) Sandaros organai "V. L." 
"Liet.," "Ateit." ir "Tėv.": 

10) Išnešta sekanti rezoliucija: 
Išklausę pranešimą apie kaikurių 

lenkų leidžiamas neteisingas žinias 
apie lietuvius, kenkiančias lietuvių 
tautos laisvės reikaluose, Ameri- 
kos visuomenės tarpe, suvažia- 
vimas išreiškia tokiems lenkams 
viešą protestą ir tikisi, kad Ameri- 
kos visuomenė nesiduos save suva- 
džioti. 

20) Laiką ir vietą kito Sandaros 
suvažiavimo nu skirs Centro Ko- 
mitetas. 

21) Buvo ir daugiaus smulkių 
nutarimų, kurių čia nepaduodame. 

22) Baigiantės seimui, Dr. Šliu- 
pas pasako karštą prakalbą (Gau- 
sus delnų plojimas). 

23) Aukų su linkėjimais prisių- 
sta $51.00. 

24) į Amerikos Lietuvių Tauti- 
nę Sandarą suaukauta $45.50. 

25) P. Kybartas uždaro su- 

važiavimą ir išreiškia philadelphie- 
čiams padėką už surengimą su> 
važiavimo. 

V. Ambrazevičia. 

Naujus Metus Pradedant. 

Atkreipkim mūsų akis ir musų 
mintis augštyn. Pradėkim šiuos 

metus, augštesnių ir kiltesnių min- 
čių vedami. Žmogus stovi ir vaik- 
ščioja stačiai. Jis gali pakelti akis 

j dangaus skliautus, į žibančias 
žvaigždes,—augščiau dumblo ir 

purvu. Jo mintis taipgi privalo 
but stati ir žiūrinti augštyn, kaip ir 
jo kūnas. Žmogus neprivalo buti 

kaip ta kiaulė, visuomet jsiknisusi 
nosim žemėje, arba dumble besi- 
voliojanti. Žmogus neprivalo buti 
vien tik gyvuliu, žiurinčiu nuola- 
tos žemėn, j ieškančių vien to, kuo- 
mi savo locnį pilvy prikimšti ga- 
lėtų. 

Žmogus privalo ne tik savo loc 
na ypata rūpintis, bet jis turėtu 
atsiminti ir apie savo brolius, kitus 
žmones. Jeigu to jis nedarytų, jis 
nedaug kuom skirtųsi nuo gyvulių 
Reik but žmogum, tikroj prasmėj 
lo žodžio, kad atsimintum ir apie 
savo brolius, kilus žmones. 

Man tas stojo mintin ypatingai 
liškiai laike tik ką praslinkusių Ka- 

ėdų. Dauguma musų pirko sau ir 
savo artimiausiems Kalėdinius £re- 

žentus. Pirkome dovanas savo gi- 
minėms ir pažįstamiems, kurie tris 
valgius kas dieną pavalgo. 

Ar daug mitsu atsiminė tuom 
t.rpu apie Lietuvą ir apie lietuvius? 
is-as žino, kaip dažnai mušu broliai 
.ietuviai valgo Lietuvoje? tial tik 
vieną valgį j tris dienas? 

Męs per Kalėdas darėme čia šo- 
kius, kėlėme balius, gėrėme ir dai- 
navome. Ar daug prisiminė apie 
mušu brolius Lietuvoje—alkanus, 
nuogus, nuo š ilčio drebančius, ligų 
nualintus ? Senelius su žilomis dre- 
bančiomis galvomis be pastogės ir 
mažus kūdikėlius prie išalkusios 
motinos sausos krutinės prikibu- 
sius? 

Daugumas iš jų turėjo šiuosmet 
"tikras" Kalėdų ęrjlailes—miškuose 
po didelėmis eglėmis. Vieton ži- 
bučių, šaltis sniegu jas numargi- 
no; vieton dovanų—Alkis-Cadas 
ligomis jas apklojo; vięton žva- 
kelių—mirksančios, žvaigždės iš šal- 
to dangaus jiems švietė. 

Ir tik vienas šviesesnis ir A:,tes- 
nis spindulėlis jiems gal švietė: 
'Mamytė ir tėtušis šiuosmet nega- 
lėjo mums dovanėlių duoti, i'atjs 
jie neturi. Bet ten toli už jurių- 
-marių yra musų dėdės ir broliukai, 
tetos ir sesytės. Jie mus nepamirš, 
nes jiems gerai, o mums bloga. To- 
li jie, susivėlino, bet jie mus ne- 

pamiršo. Atsiųs mums gastinčiaus: 
įe pyragų gal, bet duonos, kad ne- 

numirtum; ne lėlių, bet gal drabu- 
žėlių, kad nesušaltum". ... 

Turėjo jie ir turi dar ta viltį. I 
liet ar mes, broliai amerikiečiai apie 
tai pamenam? Ar daugelis iš mū- 

sų, kuomet čia rengėm balius, puo-1 
las ir šokiua—ar daugelis iš mušu! 
atsiminėm apie tuos mažučius Lie- 
tuvoje, apie tuos senelius ir savo| 
brolius ? 

Tur but nedaug! Ir kuomet 1 
prieš mano akis stoja paveikslas tų 
nelaimingųjų Lietuvoje, į galvą 
tuojaus šauja mintis: "Ar męs jau 
tik apie save pamenam? Jeigu taip, 
tai kuomi męs skiriamės nuo tų 
gyvūnų, kurie tik į žemę gali žiu- 
rėti ir tik apie savo locną pilvą ru-; 

pinasi ? 

Nesmagi mintis. Noriu nuo jos 
nusikratyti. Imu laikraštį. Skai- 
tau; 

"New Yorko žydai gruodžio 21 

d. turėjo susirinkimą, laike kurio; 
surinkta nukentėjusių nuo karės 
žydų sušelpimui $715,000.00." 

Verčiu kitą lapą: 
"Lenkai Clevelande, Ohio, vie-; 

110j savantėj surinko $50,000.00 su- j 
šelpimui nuo karės nukentėjusių i 
lenkų." 

O męs, Amerikos lietuviai? Kiek 
męs savo brolių sušelpimui surin- 
kome? O, geriau ir neklausti, ge- 
naus širdžiai skausmo nedaryti!... 

Vieton to, pradėkime šiuos nau- 

jus metus geriausi 
Pataisykime tą, ką pagadinome 

iki šiolei. Barniai ir partijiniai 
ginčai tegul neatitraukia mus nuo 

musų žmoniškos pareigos. 
Lai lietuvis tautininkas aukauja 

vardu lietuvystės. Lai lietuvis ka- 
talikas aukauja vardan katalikybės, 
lai lietuvis socialistas aukauja var- 
dan savo žmoniškumo! Lai kiek- 
vienas aukauja vardan to, į ką jis 
tiki! Lai šitais 1916 metais męs 
atliekam tą, ko neatlikome 1914 ir 
1915 metais! 

Atminkim Lietuvą! Žilius. 

Baigtim Pradėtą Darbą. 
Karei prasidėjus, męs tuoj sit- 

krutom ir įsteigėm kelis fondus 
dėlei badaujančių Lietuvoje musų 
'tėvų, brolių ir seserų pagelbos. 
Bet užmiršom sutverti draugijas, 

| kurių nariai tuos fondus pildytų 
be apsistojimo, nes l>e organizuoto 
darbo tie fondai, kaip matome, ne- 

turi gero pasisekimo. Taigi už- 

baigkim pradėtą darbą. Sutvėrėm 
fondus, padarykim ir narius, kurie 

mokėtų j tuos fondus kas savaitė 
nors po 5c., tada galėsime sakyti, 
ka^l atlikome darbą prideriančiai. 

Taigi nuo Xaujų Metų pradėki- 
me, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 
tė, mokėti kas savaitė po 5c. dėl 

ladaujančių Lietuvoje musų tėvų. 
orolių ir seserų pagelbos. Man 
rodos, nei vienas lietuvis, ar lie- 
tuvaitė negali atsisakyti nuo to- 
kios mažos mokesties, n? s tai yra 
kožnam išgalima. Tik reikia ar- 

timo meilė turėti ir atminti ant 

savo tėvų, brolių ir seserų badavi- 
mo. Norint tai yra maža mo- 

kestis, bet nauda bus didelė, tik 
visi išvieno stokim j darbą, kai- j 
binkime viens antrą ir visi pradė I 
kim nuo Naujų Metų mokėti kas' 

savaite po 50. Laikui bėgant, pa- 
tįs pasidžiaugsime iš savo darbo 
vaisių. Amerikoje yra rokuoja- 
ma j 100,000 organizuotu lietuviu. 
Kožnas, mokėdamas po 5c. kas 
savaitė j mūsų fondus, padarys jplaukos kas savaitė $5.000, o per 
metus turėsime $2(>o,ooo. 

Gerbiamieji Susivienijimų ir So- 
cialistų Sąjungos pirmsėdžiai! Tai 
jusų priderystė. Atsišaukite j sa- 
vo organizacijų narius ir kuopų visus narius, kad nuo Naujų Metų kožnas narys mokėtų po 5c. kas 
savaitė dėl badaujančių savo tau- 
tos žmonių. Raginkite kuopų ko- 
mitetus, kad jie iš visų savo pa jiegų stengtųsi narius prikalbint 
prie tos mažos 5c. mokesties utie 
Naujų .Metų pradėti mokėti. Pei 
abu Susivienijimu ir Sąjungą ga- Iime rokuoti 20.000 narių; kožnas 
narys, mokėdamas po 50. į sa- 

VaKę, sumokės $1.000, o per me- 
tus—$52,000. Taip tik diroami 
išgelbėsime daugybę savo žmonių 
nuo bado ir mirties. Neatsilikite 
nuo to ir jus sąjungiečiai. Paro- 
dykite darbu, kad jus remiate žmo- 
niškumo princjį us! \'isokių drau- 
gijų, kuopų ir kliubų komitetai, 
stengkitės iš visų savo pajiegų na- 
riams įkalbėti tą švenčiausią parei- 
gą. Gerbiamieji prabaštėliai! Ju- 
sų taipgi priderystė įkvėpti vi- 
siems savo parapijonams artimo 
meilę, raginkite parapijomis, drau- 

gijų narius per pamokslus ir su- 

sirinkimus, kad kožnas lietuvis ir 
lietuvaitė pradėtų nuo Naujų .Me- 
tų mokėti kas savaitė po 5c. tą 
meilės artimo duoklę. Taip da- 
rydami, atliksite tikrai krikščioniš- 
ką darbą. 

Didžiausis darbo laikas dabar ir 
jums, Lietuvos Gelbėjimo Komite- 
tai, kur koki esate susitvėrę. Kur 
tokiu dar nėra, tai susitverkite ir 
stengkitės prikalbinti visu miestų 
ir miestelių lietuvius ir lietuvaites 
kad nuo Naujų Metų kožtias pra- 
dėtų mokėti po 5c. tos tėvynainis 
kos duoklės. Gerbiamieji kalbėto 
jai! Kur tik sakysite prakalbas 
nepamirškite raginti visuomenę pri< 
tokiu bildu šelpimo badaujančios 
Lietuvos. Amerikoje skaitomi 
nuo 500,000—700.000 lietuvių; jei- 
gu dirbsime visi iš širdies, tai ne- 

sunku bus surasti bent 200,00( 
narių, kurie apsiims mokėti po 5c 
kas savaitė. Tokiu budu sumokė; 
$10,000 kas savaitė, o per metu.' 

$520,000. Tada mūsų fondai ne* 

besirgs sauslige ir ištiesi}, taip da- 
rydami, išgelbėsįme nuo bado ii 
mirties daugelį savo tėvų, brolii 
ir seserų. 

Visi lietuviai ir lietuvaitės, sto- 
kim i darbą, nes nieki) nėra negu 
limo; viskas galima, tik reiki; 
gero noro. Systema mokesčių tu- 
ri buti užvesta visur vienoda. Nie- 
kur nereikia tuos 5 centus surišti , 

krūvą su draugijų mėnesine mo- 
kestini. Reikia šiaip daryti. Sa- 
kysim, kad lietuvių gyvena po 
kelias šeimynas ant pirmos, antros 
ir trečios gatvės ir pas kožną yra 
įnamiai (burdingieriai) ir jie visi 
apsiėmė mokėti po 5c. kas savai- 
tė. Komitetas pagamina tam tik- 
ras blankas su antspauda ir išne- 
šioja jas į kožną stubą. Vieną 
blanką šluboje pakabina ant sie- 

nos, ir įprašo tų visų gaspadinių, 
kad jos atliktų tą šventą darbą: 
subatoje, kaip įnamiai pareis su 

"pėde," kad ji, gaspadinė, nuo kož- 
110 iškolektuotų po 5c.. nes jie 
yra prižadėję mokėti, ir kožno au- 

kilvusio ant blankus turi buti pa- 
žymėta vardas ir kiek jis aukavo. 
Dabar turi buti kolektoriai išrinkti 
po vieną ant kožnos gatvės, kad 
jie kožuą nedėlią pereitu per visas 
gaspadines, kur yra blankos ir 
nariai moka po 5c., paimtų nuo 

gaspadinės pinigus, kuriuos bus 
jau gaspadinė sukolektavus ir ant 

blankos pasirašyti, kiek pinigu pri- 
ėmė. Toks kolektorius veikiai tu- 

ri tuos pinigus vietiniam kasieriui 
priduoti, o t.is tuoj siunčia j een- 

trą, o mėnesiui pasibaigus, blankas 
«enas surenka ir priduoda sekre- 
toriui. o i seną vietą naujas paka- 
bina. Kožną mėnesi turi buti nau- 

jos blankos duotos, o senos sekre- 
toriui priduotos. 

Taip darant ir syfctemos prisi- 
laikant, nebus sunku surinkti ko- 
lektoriams nuo narių mokestj. Ne- 
bus sunku nei sekretoriams mokes- 
ti tvarkyti, nes blankos pačios už 

save kalbės,—parodys, kiek kas au- 

kavo, kiek kolektorius priėmė, kiet 

kasieriui pridavė ir kiek kasierius 

pasiuntė j centrą. Tat visi.\ viens 
i vieną stokim į darbą, nes muši. 

tėvai, broliai ir seseris pagelboi 
šaukia 1 J. Butkus 



Julės Verne. 

i VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE. 
Lietuvių kalbon vertė A. Jakunas. 

(Tąsa.) 

Išryto 25 d. aš galop susitinku su Taniu Ro- 
cliu. Jisai yra vienas ant kitos lagūnos pusės, ir 
man įdomu, kadangi aš jųjų nemačiau nuo vakar 
dienos, ar Kcr Karraje, inžinierius Scrko ir kapi- 
tonas Spaide neišvažiavo kiton kelionėn. 

Aš apeinu aplink prie Tatno Rocho, ir pirm 
negu jisai m^ne pamato, aš ji atydžiai ištiriu. 

Jojo rimtas, užsimąstęs veidas nerodo dau- 
giau bepročio. Jisai palengva vaikščioja su aki- 
mis, nuleistomis žemyn, ir po ran^a laiko piešimo 
lentelę, ant kurios yra ištiesta lakštas popieros, 
padengtos piešiniais. 

Staiga jisai pakelia galvą, žengia žingsnį pir- 
myn ir pažįsta mane.—A! Gaydonas, ar tai tu?— 
jisai sušunka,—aš pabėgau nuo tavęs! Aš esmių 
laisvas! 

Jisai ištikrųjų gali skaityti save laisvu—daug 
laisvesniu Apverstoje Taurėje, negu, kad jisai bu- 
vo "Sveikatos Name." Tačiaus gali buti, kad ma- 

no 'buvimas prie jojo iššaukia nemalonius atsimi- 
nimus ir pagimdys kitą priepuolį, nes jisai toliaus 
kalba nepaprastai sujudęs: 

— Taip, aš žinau tave Gaydone.—Nesiartink 
prie manęs! Salin! Šalin! Tu norėtum pagauti 
mane vėl į savo kilpas, uždaryti mane vėl savo ka- 
lėjime! Niekuomet! Aš turiu čia draugų, kurie 
apgins mane. Jie yra galingi, jie yra turtingi. 
Grafas d'Artigas yra mano rėmėju, ir inžinierius 
Serko yra mano draugu. Męs išnaudosime mano 

išradimą! Męs padirbsime mano fulguratorių! 
Salin! Eik sau! 

Tarnas Rochas yra tikrame pasiutime. Jisai 
ipakelia savo balsą, mosikauja savo rankomis ir 
galop ištraukia iš savo kišeniaus daug ritinių po- 
pierinių pinigų ir rieškutes angliškų, franeuziškų, 
amerikoniškų ir vokiškų auksinių pinigų, kurie sly- 
sta pro jojo pirštus ir ritasi žeme. 

Kaip galėjo jisai gauti visus tuos pinigus, jei 
bent nuo Ker Karraje ir kaipo užmokestį už savo 

paslaptį ? 
Triukšmas, kurį jisai sukelia, pritraukia daugel 

vyrų /prie musų. Jie žiuri į mus valandėlę, pas-kui 
pagriebia Tamą Rochą ir nuvelka jį šalin. Kaip 
tiktai jisai manęs nemato, jisai paliauja raitinėjęsis 
ir vėl tampa ramiu. 

Liepos 27 d.—Už dviejų valandų po susitiki- 
mui su Tarnu Rochu aš nuėjau prie lagūnos ir pri- 
ėjau prie akmeninės pliatformos krašto. 

Povandeninis laivas nestovi paprastoje savo 

vietojo, nei galiu aš pamatyti jį kur nors ežere. 
Ker Karraje ir inžinierius Serko, kaip aš spėjau, 
neišvažiavo vakar, nes aš juodu mačiau vakare. 

Tačiaus aš turiu pamatą manyti, kad' jie iš- 
tikrųjų išvažiavo povandeniniu laivu su kapitonu 
Spade t r "Ebbos" įgula ir kad jie laivu išplaukė. 

Ar jie iškeliavo naujan plėšimo žygin? Labai 
gali buti. Lygiai gali buti, kad Ker Karraje, tapęs 
dar kartą d'Artigas'u, smagiai keliaudamas savo 

laivu, mano įplaukti j kurią nors prieplauką Ame- 
rikos pakraštyje, kad įgijus medžiagų, reikalingų 
Rocho fulguratoriui padirbti. 

Ak! ka<l man tiktai butų galima pasislėpti po- 
vandeniniame laive, įslinkti į "Ebbos" sandėlį ir 
buti pasislėpusiam, kol laivas neprivaliuos prie 
prieplaukos! Tuomet, pagavęs progą, aš galėčiau 
pabėgti ir paliuošuoti pasaulį nuo šios piratų gau- 
jos. 

Aš drūčiai laikausi minties pabėgti—pabėgti, 
nežiūrint kokia kaina, iš šios landynės. Tačiaus 
pabėgimas yra negalimas, jei bent per tunelį, pa- 
gelba povandeninio laivo. Ar nekvaila manyti apie 
tdkį dalyką? Tikra kvailybė, ir tačiaus kokias ki- 
tas kelias gali buti, kad išsigavus iš Apverstos 
Taurės? 

Tuom laiku, kai aš taip mąstau, vanduo la- 

gūnoje prasiveria 'keliuose mastuose nuo manęs, ir 

povandeninis laivas pasirodo. Dangtis atsidaro, ir 
Gibson, inžinierius, bei jurininkai išeina ant pliat- 
formos. Kiti vyrai ateina ir pagauna virvę, kuri 
jiems yra metama. Jie traukia jąją, ir povandeni- 
nis laivas greitai yra pririštas paprastoje savo vie- 

toje. 
Kaip tenais nebūtų, šį laiką "Ebba" nebuvo 

traukiama, ir povandeninis laivas išplaukė, vien kad 
nugabenus Ker Karraje ir jojo sėbrus ant "Ebbos." 

Tas tiktai patvirtina mano įspūdį, kad vienin- 
teliu šios kelionės tikslu yra pasiekti Amerikos 
prieplauką, kame grafas d'Artigas galėtų gauti me- 

džiagų, reikalingų sprogalo padirbimui, ir užsakyti 
kokioje nors dirbtuvėje mašinas. Dieną, paskirtą 
grįžimui, povandeninis laivas išeis per tunelį vėl, 
kad sutikus laivą, ir Ker Karraje sugrįš į Apverstą 
Taurę. 

Ištikrųjų, šisai piktadaris pildo savo mierius, 
ir jain pasisekė atsiekti greitai to, ką aš maniau 

negalimu esant. 

Rugpjučio 3 d.—-Šiądien atsitiko dalykas, kurio 
jvykinimui lagūna buvo vieta. Dalykas labai įdo- 
mus, kokis gali atsitikti nepaprastai retai. 

Apie trečią valandą po pietų vandenyje prasi- 
dėjo didelis judėjimas, kuris valatrdėliai ar dviem 
pasiliovė ir pa>kui išnaujo prasidėjo lagūnos vidu- 

ryje. 
Apie 15 piratų, kurių atydą pritraukė šisai ne- 

suprantamas apsireiškimas, pasiskubino žemyn, 
prie kranto, apreikšdami ženklus nusistebėjimo, su- 

maišyto sų baime—bent aš taip maniau. 
Vandens judėjimo nepagimdė povandeninis lai- 

vas, kadangi f>astarasai gulėjo greta kranto, ir min- 

tts, kad koksai nors kitas povandeninis laivas butų 
radęs kelią sau per tunelį, buvo labai netikėtina. 

Beveik ta pačia valandėle ant antrojo kranto 

pasigirdo šauksmai. Naujai atvykusieji šaukė ką 
tokio užkimusiu balsu ant tos pusės, kame as sto- 

vėjau, ir šie tuojaus šoko link Avilio. 
Aš pamaniau, kad jie pamatė kokį nors jūrių 

baisūną, 'kurisai inėjo vidun ir plaukinėjo lagūnoje 
k kad jie šoko atsinešti žeberklų ir ginklų, kad 

pabandžius jį pagavus. 

Mano buvo teisybė, nes jie greitai sugrįžo su 

žeberklais ir šautuvais, pritaisytais sprogstančio- 
mis kulkomis. 

Kalbamuoju baisunu buvo bangžuvė, tos rū- 

šies, kuri dažnai pasitaiko Berinudos vandenyse, ku- 

ri, (perplaukusi tunelį, blaškėsi siaurame ežerėlyje. 
Kadangi bangžuvė buvo priversta jieškoti prie- 
glaudos Apverstoje Taurėje, tai aš padariau išva" 
d<į, kad žvejai turėjo smarkiai jąją vytis. 

Kelios m i nu tos praėjo, pirm negu milžinas pa- 
le ilo prie vandens paviršiaus. Jojo žalias žibantis 
kūnas pasirodė, pasiutusiai vartydamasis ir šok- 
damas venon ir kiton pusėn, tartum mūšyje su 
kokiu tai baisiu priešn. 

— Jeigu bangžuvę atvijo j čia žvejai—aš ta- 
riau sau,—tai kur nors artimai nuo Apverstos Tau- 
rės turi buti laivas—gal akmens metimo tolumoje 
nuo manęs. Laivas turėjo i n e i t i j vakarinius pra- 
ėjimus prie pat kalno pamato. Ir tiktai pamanyk, 
kad aš negaliu susinešti su jais! Bet jeigu aš ir 
galėčiau, aš nematau, kaip aš galėčiau nueiti pas 
juos per šias storas sienas. 

Aš tačiaus greitai patyriau, kad tai ne žvejai, 
bet rekinai, kurie atvijo bangžuvę per tunelį ir ku- 
rie gyvena šioje jūrių dalyje dideliuose skaitliuose- 
Aš galėjau pamatyti juos, kaip jie sukinėjosi ap- 
linkui, apsiversdami ant savo pečių ir parodydami 
savo baisias žiotis, kame žibėjo žiaurus jųjų dan- 
tįs. Buvo penkios ar šešios šių baidyklių, ir jos 
>u dideliu pasiutimu užpuolė bangžuvę. Vieninte- 
le atsiginimo priemone pas bangžuvę 'buvo jos uo- 
dega, kuria jinai mušė savo priešus su baisia jiega ir greitumu. Tačiaus bangžuvė jau turėjo keletą 
žaizdų ir vanduo buvo pasriuvęs jos gyvybės krau- 
ju. Nežiūrint, kaip jinai sukinėtųsi ir gintųsi, ji- 
nai negalėjo išvengti savo priešų 'kandimų. 

Jaciaus nebuvo pavelyta rekinams sunaikinti 
bangžtivę, nes žmogus, daug galingesnis su savo 
mirtingomis prietaisomis, pasirengė dalyvauti mū- 

šyje ir pagriebti auką iš persekiotojų. Aplink la- 
gūną susirinko Ker Karraje sėbrai, kurie taip pat pikti, kaip ir rekinai, ir pilnai užsitarnauja to pa- ties vardo, nes kuom kitu gi jie yra? 

Stovėdamas viduryje" grupos, šalę povandeni- 
nio laivo, ir apsiginklavęs žeberklu, buvo didis 
malajietis, kuris neleido man ineiti j Ker Karraje butą. Kuomet bangžuvė prisiartino, tai ji^ai svie- 
dė žeberklą su didele jiega ir gabumu, ir žeberklas 
nuskendo milžino kune. Bangžuvė tuojaus nėrė, 
atkaklių rekinų sekama. Virvė, pririšta prie že- 
berklo, išsivystė apie 60 mastų ir paskui atsileido. 
Vyrai tuojaus pradėjo jąją traukti, ir milžinas pa- kilo vėl viršun arti tunelio galo, baisiai kovoda- 
mas prieš savo mirtj ir mesdamas augštyn didelius 
stulpus vandens, pasriuvusio kraujais. Vienas 
bangžuvės uodegos smūgis rėžė rekiną ir išmetė jį visai iš vandens prieš akmeninį šoną, kame jisai vėl įpuolė į vandenį, sunkiai, jei ne mirtinai, su- 
žeistas. 

žeberklas vienu traukimu buvo ištrauktas iš 
mėso~, ir bangžuvė paskendo. Jisai pakilo pasku- 
tiniam kartui ir smogė vandenį taip, kad jisai pakilo 
nuo tunelio galo, atidarydamas skylės viršų. 

Tuomet rekinai šoiko ant savo aukos, tačiaus 
buvo nuba; :lyti sprogstančių jų kulkų lietum. Pas- 
kui du vyru įšoko į laivą ir pririšo lyną prie mil- 
žino. Pastarajai "buvo pritrauktas prie povandeni- 
nio laivo stovyklos, ir malajiečiai jįjį pradėjo pjaus" tinėti su tokiu gabumu, kuris rodė, kad jie nėra 
naujokais tame darbe. 

Rekmų nebuvo daugiaus matyt, tačiaus aš pa-1 
maniau, kad butų geriaus per keletą dienų neiti 
lagunon maudytus. 

Aš dabar tikrai žinau, kame yra inėjimas į 
tunelį. Skylė šioje pusėje yra tiktai dešimts pėdų žemiaus vakarinio krašto. Bet kokia nauda gali buti man iš to žinojimo? 

Rugpjučio 7 d.—Dvylika dienu praėjo nuo to 
laiko, kaip grafas d'Artigas, inžinierius Serko ir 
kapitonas Spade išvažiavo j jūres. Nėra jokio nu" 
rodymo, kad laukiama jų sugrįžimo, tačiaus inži- 
nierius Gibson laiko povandeninį laivą visada gata" 
vą greitam išvažiavimui. Jeigu "Ebba" ir nesibijo dienos laiku ineiti j Suvienytų Valstijų prieplau- kas, tai aš spėju, kad į Apverstos Taurės akemuo- 
tą kanalą jinai noriaus eina nakčia. Aš taipogi kodėl tai manau, kad Kcr Karraje ir jojo sėbrai 
sugrįš šiąnakt. 

Rugpjučio 10 d.—Dešimtą valandą praeitą nak- 
tį, kaip aš ir spėjau, povandeninis laivas pasmar- dino ir išplaukė, kaip sykis į laiką, kad sutikus 
"Ebba" ir pritraukus jąją per kanalą prie jos upe- lio, po kam povandeninis laivas sugrįžo su Ker 
Karraje ir kitais. 

Kada aš šį rytą pažiurau laukan, tai pamatau Tamą Rochą ir inžinierių Serko einant žemyn prie lagūnos ir kalbanties. Apie ką jie kalbasi, aš leng- vai galiu įspėti. Aš einu priekin ir gerai pažiurau 
Į buvusj savo ligonį. Jisai labai gyvai užduoda 
klausimus inžinieriui Serko. Jojo akįs žiba, jojo veidas paraudonavęs, ir jisai matomai labai nori 
pasiekti povandeninio laivo stovyklos. Inžinierius 
Serko vos gali spėti eiti su juo. 

Povandeninio laivo įgula krauja laukan pre- kes, ir ant kranto ką tik atnešta dešimtis vidutinio 
didumo dėžių. Šios dėžės turi ypatingą raudoną ženklą, kurį Rocbas atydžiai peržiūrinėja. 

Inžinierius Serko paliepia vyrams pernešti jas į sandėlius ant dešiniojo kranto, ir dėžės yra tuo- 
jaus sukraujamos į valtį ir perkeliamos per ežerą. Mano nuomone, šiose dėžėse yra medžiagos, iš kurių fulguratorius ir deflagatorius turi buti pa- daryti. Be abejonės, pačios mašinos bus padary- tos Amerikos dirbtuvėje, ir kuomet prietaisos bus 
gatavos, tai laivas pargabens jas į Apverstą Taurę. Bent šį kartą "Ebba" sugrįžo be jokių vogtų prekių. Jinai išplaukė ir sugrįžo, juodo darbo ne- 
padarius. Bet kokią baisią galę turės Ker Karraje, kai jisai bais apsiginklavęs užpuolimui ir atsigyni- mui ant jųjų! Jeigu galima tikėti Tarnui Rochui, 
tai šitas fulguratorius galėtų sudaužyti žemės skri- 
tulį vienu smugiu. Ir kas žino, gal vieną gražią 
dieną jisai pabandys tai padaryti? 

(Tolinus Busę 

Pašnekelių Kampelis. 
708. Iš kur atsirado Kalėdų 

eglaite? Beveik visos tautos tu- 
ri savo pajlavn^us-pasakas apie 
Kalėdų egląitės .ątsiradim,'}. Nors 
tame nėra jdkios'istoriškos svar- 

bos tačiaus visgi žingeidu, kas 

pirmas įvedė šit;j kuone visapa- 
saulinj paprotį. 

Skandinavų padavimas yra be- 
re seniausis. Jame kalbama apie 
r.ępnprastą medį, išaugusį iš 
kfaliju prasisunkusios žemės, 
kur du numylėtiniai—mergina ir 
bernelis—buvo žiauriu budu už- 
mušti. Nekuriomis naktimis, 
apie Kalėdas,—sako šitas pada- 
vimas,—to medžio šakose žibė- 
jo nepaprasta, paslaptinga šviesa, 
kurios joks vėjas užpusti negalė- 
jo. Iš čia buk ir buvo pradžia 
Kalėdų eglaitės. 

Prancūzai, vokiečiai ir kitos 
tautos taipgi turi savo padavi- 
mus. Sulyg vieno iš jų, garsus 
reformatorius Martinas Liuteris 
buvo pirmas šio .papročio įvedė- 
jas. Kiti tvirtina, kad papro- 
tys turėjo savo pradžiį net 

Egypte. 
Šitos visos pasakos, žinoma, 

lieka tiktai pasakomis. Du da- 
lyku, vienok, išrodo neaibejotini. 
Kalėdine eglaitė turėjo turėti sa- 

vo pradžią tarp šiaurės žmonių, 
nes eglė yra medis, augantis šal- 
tame klimate. Antras neabejo- 
tinas faiktas yra, kad pirmos 
tikros žinios apie tai paeina iš 

Vokietijos—apie 17-to šimtmečio 
pradžią. Friedberge yra labai 
senas manuskriptas (iš 1608 me- 

tu), kuriame tūlas Strassburgo 
miesto pilietis aprašinėja apie 
Kalėdų eglaitę. Per du šimtu 
metų šis paprotis viešpatavo 
Reino paupiais ir tik 19-to šimt- 
mečio pradžioje jis staigiai išsi- 
plėtojo po visą Vokietiją. Pen- 
kiasdešimts metų vėliaus papro- 
tys užkariavo visas krikščioniš- 
kas šalis. 

Anglijoj šis paprotys tapo įves- 
tas 1829. m., o Amerikon jį at- 

nešė ir išplatino vokiški ateiviai. 
Lietuvoj šitas paprotys sc- 

niaus, berods^; visai nebuvo ži- 
nomas ir pradėjo platintis tik la- 
bai nesenais, sulyginamai, me- 

tais. 
1—1 m r—i 
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709. Nepaprasti metai ir—mer- 
ginos. Šįmet yra nepaprasti 
metai—"leap year," kaip anglai 
vadina. Nepaprasti metai turi 
366 drenas, kuomet paprasti me- 

tai turi tik 365 dienas. Nepa- 
prasti metai buva kas ketvirtas 
metas. Metais, jus žinote, vadi- 
nasi laikas> per kurį žemė apke- 
liauja aplink saulę. Tą kelionę 
ji atlieka j 365 dienas* 5 valan- 
das, 48 miliutas ir 46 sekundas. 
Taigi nustatyta, kad kiekvieni 
metai turi turėti lygiai po 365 
dienas. Iš likusių gi valandų, 
minučių ir sekundų j keturis me- 

tus pasidaro viena extra diena, 
kurią pridedama prie kalendo- 
.iaus kas ketvirtas metas prie 
vasaiio mėnesio. Todėl ir vasa- 
ris >per tris metus turi po 28 die- 
nas, o kas ketvirtą metą turi 
29 dienas. 

Bet ką-gi merginos su tuom 

turi? O, visi amerikonai žino, 
kad nepaprastuose metuose ir ne- 

paprasti budai turi buti. Sako- 
ma, ikad nepaprastais metais 

merginos turi teisę pirma išpa- 
žinti savo meilę berneliui ir ji 
turi teisę pakalbinti jį vesti. 

Šitas paprotys nepacina vien tik 
iš pasakų, .nes apie tai nekurio- 
;e šaJyse buvo net tam tikri 
{statymai išleisti. 

Škotijoj, pavyzdžiui, 1288 me- 

tais buvo išleistas sulyg nepa- 
prastų metų sekantis įstatymas: 
'kiekviena mergina, turtinga ar 

neturtinga, turi teisę užkalbinti 
vyrą, kuris jai patinka, ir jeigu 
ji.-; atsisakys Imti ją už savo pa- 
čią, tai jis bus nubaustas" (čia 
paduodama' tula suma tų laikų 
škotiškų pinigų)." Nuo šitos 
bausmės tokį nelaimingą vyrą 
galėjo išgelbėti tik priparody- 
mas, kad jis yra jau su kita 
mergina stižiedotas. 

Keliais metais vėliaus pana- 
šus įstatymas tapo išleistas Fran- 
euzijoj ir tapo karaliaus patvir- 
tintas. Taipgi sakoma, kad prieš 
išplaukimą Koliumbo į garsiąją 
kelionę, kurios laike jis atrado 
Ameriką, tokias (pat teises gavo 
merginos Genuos ir Florencijos 
miestų. 

Juo toliaus, jtio dalykai, kaip 
rods, ėjo blogyn, nes knygelėj 
"Meilė ir Ženatvė," išleistoj 1606j 

metais Londone, rašoma, kad 
tais laikais buvo 1 e x n o n 

s c r i p t a (įstatymas nerašytas). 
jeg nepaprastais metais vien tik 
merginos išimtinai turėjo teisę 
kalbint prie ženatvės. 

Kiek vėliaus, apie pradžią 18- 
to šimtmečio "įstatymai" šiek- 
tiek suminkštėjo, nes jau ne- 

| reikalauta, kad vyras būtinai tu- 

rėtų merginą vesti. Jis galėjo 
ir atsisakyti, tik jos užvilimo 
nusaldinimui reikalauta, kad toks 
vyras tokiai merginai, kurios jis 
nepriima, nupirktų šilkinę "dre- 
sę." 

Ar daugelis vyrų iš tos prie- 
žasties nusibankrutino—"apie tai 
istorija nieko nesako,"—gal but 
todėl, kad skaitymas butų per- 
liudnas. 

Margumynai. 
Bulota ir Žemaitė atvažiavo? 

"Laisvė" praneša, kad ji gavusi 
žinią, buk Amerikon atvykę p. 
Bulota, buvęs lietuvių atstovas du- 
rnoje ir p. Žemaitė, žinoma lietu- 
vių raštininke. Jiedu buk atva- 

žiavę per Japoniją ir išsėdo San 
Francisco, Cal. Iki šiolei negauta 
jokios tiesioginės apie tai žinios. 

Karė atveja pas mus vis dides- 
nį skaitlių žymesnių lietuvių iš 
Lietuvos,—tam laikui, žinoma. 

Mielai jie bus čionai sutikti, nes 

Amerikos lietuviai moka pagerbti 
veikėjus ir veikėjas, musų tautos 
labui dirbančias. 

Ypačiai mielai amerikiečiai sutin- 
ka veikėjus, vedančius lietuvius ga- 
limon šiuom momentu vienybė.i. 
Ar šie svečiai, apie kurių atvykimą 
pranešama, bus tokiais vienytojais- 
-vadais, to męs nežinome ir neno- 

rime iš kalno pranašauti. 

Ginčai su Lenkais. 

Apie ginčus, kurie ėjd tarp 
kun. J. Jonaičio ir tulo lenko 
Omah<~s anglų laikraštyj W o r 1 d 
Herald dėlei Kanto, Kosciuš- 
kos, Mickevičiaus ir Sienkevi- 
čiaus, atsiliepė ir lenkų laikraš- 
tis G w i a z d a Z a c h o d u (iš 
Omaha, Nebr.). 

Paminėjęs kun. Jonaičio argu- 
mentus, kuriais jis prirodinėjo, 
kad Mickevičius ir Sienkevičius, 
o gal ir Kosciuško, buvo lietuvių 
paėjimo, šis laikraštis rašo: 

"Taip rašo kun. Jonaitis ir 
reik pripažinti, kad iš didesnės 
dalies jis turi teisybę. Vienok 
mums išrodo, kad butų geriaus, 
•eigų kun. Jonaitis, vieton gilių 
iir smulkmeniškų tyrinėjimų apie 
paėjimą musų didžiųjų vyrų, nu- 

eitų tų "Lietuvių" pėdomis ir 
pradėtų sulyg jų pavyzdžio dar- 
buotis gerovei musų bendros tė- 
vynės—Lenkijos ir Lietuvos." 

Matyt, šis lenkų laikraštis, 
kaip ir daugelis kitų, vis dar 
tiki, kad galima butų atstatyti 
liMikiškai-lietuvišką uniją, kurio^ 
lietuviai visai nenori pripažinti. 

Apie Revoliuciją Rusijoj. 
Iš rusų laikraščių galima nu- 

manyt, kad Rusijoj buvo, ar gal 
ir yra, labai arti revoliucijos 
Apie tai atvirai bent kalbėta. 
Įdomu, kad pirmi tą kalbą su- 

kėlė dešinieji atžagareiviai—mo- 
narchistų partija. 

Petrograde, pradžioje gruod 'io, 
atsibuvo suvažiavimas monar- 

chistiškų Rusijos organizacijų, 
kurios yra priešingos konstituci- 
jai ir geidžia palaikyti neapri- 
buotą caro valdžią. Dalyvavo 
apie 250 atstovų. Jie savo kal- 
bose nurodinėjo, kad progresistų 
blokas, susidedantis iš visų libe- 
rališkų atstovų Durnoje ir Val- 
stijos Taryboje nori nuversti da- 
bartinę valdžią, o jeigu tas ne- 

pasisektų, tai tuomet sukelti re- 

voliuciją. 
Kalbėtojai atvirai tvirtino, kad 

revoliucija "kelia galvą augštyr." 
ir kad reikia ją "sutrinti" pįrrn. 
negu ji įsigalės. 

Rusų laikraščiai daug apie tą 
suvažiavimą ir apie tas kalbas 
:ašo. Suvažiavimo tikslu buvo 
sutverti iš monarchistų "juodąji 
bloką," ant kurio galėtų atsi- 
remti dabartinė atžagareivišk:: 
Rusijos valdžia, nes progresistų 
blokas turi didumą balsų Dū- 
moje. Ir Dūmos posėdžius ati- 
dėta ant toliaus todėl, kad bi- 
iotasi, idant Dūma nesukeltų pa- 
sipriešinimo, kaip kad pirmoji 
Duma buvo anais metais sukė- 
lusi. 

Kauno Komendantas 
Pasmerktas Katorgon. 

Kauno tvirtovės komendantai, 
gen. Origorjev, už tai, kad ati- 
davė vokiečiams Kauno tvirtovę, 
lupo karišku teismo pasmerktas 
15-ai metu katorgos. Nuo jo 
nuplėšta visi jo titulai, činai 
ordenai, bajorystė ir visos privi- 
legijos. Ir nuo mirties bausmės 
jj i?•gelbėjo tik jo pirmesnė pa- 

jvyzdinga tarnystė bei atsižymė- 
simas laike turkų karės 1877 ir 
11878 metais. 

Apie tai randame laikraštyj 
R i e č oficiali Vyriausios rusų 
vado štabo pranešimą, kuris 
skamba liuosame vertime sekan- 
ci i: /' 

"Generolas Grigo r j e v tapo ati- 
duotas speciališkam skyriui ka 
riškojo Dvinsko apskričio teis- 
mo. 

"Teismas, ištyręs reikalą, pri- 
pažino generolą-nuo-ka Valerijos 
Grigorjevą kaltu-: 

1) Priešingame įstatymams 
valdžios neveiklume, kuris apsi- 
reiškė tame, kad neduota reika- 
lingu paliepimų, idant priruošti 
tvirtovę prie tinkamo atsigyni- 
mo, o teks prasižengimas sulyg 
įstatymų užtraukia bausmę ne- 

augštesnę negu atidavimas į pa- 
taisos areštantų rotas, ir rado 
•kaltu 

2) tame, kad jis savo valia, 
nepildydamas savo tarnystės pa- 
reigos, apleido, laike mūšio, tvir- 
tovę ir komandavimą jam pa- 
vestos karitimenės. Prasikaltu- 
sieji šiuoin žvilgsniu baudžiami 
—atėmircu nuo jų visų civiliškų 
teisių ii r mirties bausme, arb.i 
išsiuntimu į katorgą nuo keturių 
iki penkiolikai metų. 

Teismas, sulyg šios bylos ap- 
linkybių ir turint omenyje ap- 
linkybes, sumažinančias genero- 
lo Grigorjevo kaltę, būtent: ka- 
dangi jis ilgai ir be nusidėjimo 
iki šiolei tarnavo ir buvo atsi- 

žymėjęs mašinose laike karės 
1877—1878 metuose, kas yra pa- 
liudijama kariškomis dovanomis, 
parinko jam bausmę — katorgą 
augšėiausiam laipsn^j, t. y. an: 

penkiolikos metų. 
Abelnai, sutraukus krūvon 

viršpaminėtus jo nusidėjimu-, 
teismas nusprendė: generolui- 
nuo-kavalerijos Grigorjevui af- 
iin'.' karišką j j vardą, visus cinus, 
ordenus, ženklus ir medaliui, ba- 
jorystę ir visas civiliškas teises, 
išmesti jj iš kariškos tarnystės 
ir nusiųsti ii katorgon ant pen- 
kiolikos metų. su teisuotomis ši- 
tos bausmės pasekmėmis. 

''Šitas nusprendimas tapo pa- 
tvirtintas per vyriausi to fronto 
armijų vadą." 

Kaip Lenkai su Lietuviais 
Kovoja, 

Kiek laiko atgal šiame laikraštyj buvo pranešta apie ilgą ir gražų 
straipsnį, apie lietuvius, kuris tilpo 
Iiearsto ir kituose angliškuose laik- 
raščiuose ir kurį parašė profesorių* 
Seliko\vitz. Jame nebuvo nieke 
priešingo rašyta apie lenkus, vien 
buvo užtariami lietuviai. 

Dabar laike tautininkų seimo 
Fhiladelphijoj paaiškėja, kaip len-; 
kai "broliškai" tai sutiko. 

"Kova" šitą dalį seimo apraši- 
nėja sekančiai: 

"Vinikaitis pasakoja apie ne- 
draugiškus lenkų pasielgimus su 
lietuviais Amerikos gyvenime ir 
spaudoje. Sako, prof. Selikavi- 
čius, kurio tėvas buvo žydas, o 
motina lietuvė, rašė prijaučianti 
lietuviams straipsnį, kuris paskui! 
patilpo 150 įvairiu laikraščių, i Per Selikavičiaus stenografą ar 

per ką kitą lenkai dasižinoję, kad jis tokj straipsnį rašo. Len- 
kai atsiuntę savo deputaciją, rei- 
kalaudami, kad to straipsnio jis 
spaudon neduotų. Selikavičius 
lenkus išsiuntęs laukan. Tatai 
lenkai išsiuntinėjo įvairiems ame- 
rikonų laikraščiams pranešimus, kad jie nedėtų tų straipsnių apie 
Lietuvą, o jei ne, tai jie boiko- 
tuosią tuos laikraščius. Tuoj jie 
pradėjo šaukti mass-mitingus iš- 
reiškimui paniekos Selikavičiui 
ir pasiuntę dar vieną deputaciją, 
kuri ypatiškai protestavo prieš 
Selikavičių, išvadindama j j iš 
gama ir girdamos, kad lenkai gy- j vuliųs-lietuvius padarė žmonė- 
mis. Patilpus gi laikraščiuose 
Selikavičiaus straipsniui, lenkai 
rašę tiems laikraščiams grasini- 
mus, kad jie boikotuosią juos po- 
litikiniai, balsuosią prieš jųjų 
statomus arba užtariamus kandi- 
datus; ir tuojaus iš lenkų laik- 
raščių tapę išmesti "Star"' kom- 
panijos apgarsinimai, kurios vi- 
suose laikraščiuose buvo tilpęs 
profesoriaus Selikavičiaus straip- 
snis apie Lietuvą ir lietuvius. 

"Vinikaitis atpasakojo tai. ką I 
iš Selikavičiaus lupu buvo eirdė-1 
jęs p. Vilmontąs. Yilmontas pa-; 

šakojo, kad pirmiaus tilpdavo ja įvr.irųs straipsniai api^ Lietuvą įvairiuose angliškuose laikraš- 
čiuose, bet po šiokių lenkų depu- tacijų, grasinimų ir protestų tie 
laikraščiai atmesdavę visus jojo 
straipsnius. Selika virius jam 
pranešęs, kad lietuviai turi drū- 
čiai susiorganizavusį priešą, t. y. lenkus." 

LIETUVIŲ CENTRALIO 
KOMITETO RŪPESČIAI. 

Lietuvių Ccntralis Komitetas, ku- 
rio pirmininku yra durnos atstovas 
Yčas, daro viską, kas tik jo galėj, 
idant palengvinus lietuvių pabėgė- 
lių likimą. 

Šis ccntralis komitetas susiorga- 
nizavo taip, kad su jo veikimu pra- 
dėjo rimtai skaitytis ir Rusijos 
vaidžia. 

i'creito gruodžio pradžioje, kaip 
praneša laikraštis Rieč, Petrograde 
atsibuvo specialis posėdis valdiškos 
komisijos, kuris svarstė sąmatą pa- 
šclpos, kokios nuo valdžios šisai lie- 
tuvių komitetas reikalavo. 

Savo paaiškinimuose Centralis 
Lietuvių Komitetas nurodė, kad 
abelnas lietuvių-pabėgėlių skaitlius 
siekia 200 tūkstančių ypatų ir kad 
iš šio skaitliaus 61,185 lietuviai ran- 

dasi tiesioginėj komiteto globoj. 
Savo išdirbtoj sąmatoj centralis 

lietuvių komitetas prašo, kad aprū- 
pinimui pabėgėlių lietuvių per lap- 
kritį ir gruodį (1915 m.) lietu- 
viams butų paskirta 2,119.339 rub- 
liai, neskaitant pašelpos, kurią šis 
komitetas gauna iš Tatjanos komi- 
teto, po 75.000 rublių kas mėiiuo. 

Iš pašelpos, kuri gaunama nuc 

Tatjanos komiteto užlaikoma tarp 
3 ir 4 tūkstančių vaikų ir jaunikai- 
čių augštesnėse mokyklose, gimna- 

| zijose, pradinėse ir amatų mokyk- 
lose ir kitokiose mokslo įstaigose. 

I .Apsvarsčius sąmatą, komisija ją 
[pakirpo iki 1,495,000 rublių. Iš- 
! skyrus gi iš šitos sumos anksčiau 

gautus avansus, lietuvių centrali- 
niani komitetui paskirta valdiškos 

1 pašelpos 860.000 rublių. 
Lietuvių Centralis Komitetas dar 

reikalavo 195,000 rublių užlaiky- 
mui pradinių ir kitokių mokyklų 
kuriose mokinasi pabėgėlių vaikai. 

, Svarstant šį klausimą, vidaus rei- 

kalų ministerio pagelbininkas, N. B 

Pleve, išreiškė abejojimą, ar val- 
džia privalo skirti pinigus pabėgė- 
lių vaikų mokslui. Sulyg jo nuo- 

monės valdžia turėtų pagelbėti už- 

ganėdinti tik opiausius pabėgėlitj 
reikalavimus. 

Po trumpo apsvarstymo šio klau- 

simo, paaiškėjo, kad visi komisijos 
nariai vienbalsiai pripažino, jog 
mok'nimas pabėgėlių vaikų yra vi- 

sos viešpatijos užduotis, nuo kurios 
valdžia negali atsisakyti. Sulyg 
tos minties Lietuvių Centraliniair 
Komitetui paskirta dar 155,00!) rub- 

lių užlaikymui mokyklų lietuvių 
pabėgėlių vaikamš. 

Tame pačiame posėdyj komisija 
svarstė ir latvių komiteto sąmatą. 
Latviai prašė paskirti pabėgėlių lat- 

vių reikalams 1,648,000 rublių. 
Apsvarsčius šį klausimą, komisi- 

ja paskyrė latviams, avanso for- 

moje, 400,000 rublių. 

LIETUVOS GELBĖJIMO SKYRIAUS, 
Lakštas 51: 

Antanas Gaiinskas, Pittston, Pa., 
kalėdų dovana 5.00 

VVaterliury, Conn., TMD. kuopos 
prakalbose, per A. F. Ostei- 
ką: S. Lietuvninkas, A. Jasu- 
tis, A. Ragauskas. P. Stepo- 
navičius, P. Diukaitis—po 
$1.00. P. Tiškinas, M. Alyta, A. 
Aidukonis, T. Matas, A. Jakai- 
tis, J. Putrius, J. Tankanis, 
D. Baranauskas, P. Vokietai- 

tis—po 50c. 13. Montvila, J. 
Ramanauskas, P. P,r Urenąs, 
S. Vasauskas, J. Plevokas, J. 
Aidukonis, S.. Tiknius. Nežis, 
.T. Mikelionis, P. Rimkevičius, 
S. Sipavičius, P. Jokūbaitis, 
K. Steponaitis, O. Bobinienū, 
M. Zdanis, J. Tuckus, P. Ra- 
niašauskas. K. Sučas, P. Bis- 
kis, S. Saniošius, K Blažaitis. 
A Osteika—po 25c. Viso ....$20.7-1 

P. B., Grand Rapids, Mich., ka- 
lėdų dovana 4.00 

Cleveland, Ohio, TMD. 20 kp. 
prakalbose per A. B. Strimai- 
ti 26.11 

Petras VVeisnefski, Dunnemore, 
N. Y 50c 

Silvestras Ruzgis, Edgewater, 
N. J 5.0C 
Viso per savaitę 61.34 
Buvo Lakšte 50 7.27Ū.50 

Viso įplaukė rondan 7,336.90 

LIETUVOS AUTONOMIJOS 
SKYRIUS. 

Lakštas 50: 
VVaterbury, Conn., TMD. kp. pra- 

kalbose: A. J. Povllaika, P. 
Tiškinas—po 50c. Viso 1.00 

P. G., Grand Rapids. Mich. ka- 
lėdų dovana 1.00 
Viso per savaitę 2.00 
Buvo Lakšte 49: 967.115 

Viso Įplaukė Fondan 969.1" 

Viso per ab! dali Fondo S" 306.03 
J. O. Sirvydas, 

Lt. G. ir A. F. fiu. sekr. 



Kibirkštjs. 
Bostono telegramas: Gabijie- 

čiai lošia ir dainuoja, o redaktoriai 
juos spaviedoja; o tuos redaktorius 
kiti redaktoriai (per laiškus) ir gi 
spaviedoja... 

Mat kylis varo kylį, o šlėga vi- 
lus. 

X—X 
Ir netikėk tu man, žmogau, j 

prigimimą! Kaip tėmiju, tai "Ke- 
leivio" juristams gerų geriausiai 
sekasi studijuot tuos įstatymus, ku- 
riais galima suareštuot lietuvius 
(pirma apie Živatkauską, dabar 
apie lietuvių peticiją). 

x-x 
Progresas, vyruti, progresas eina 

kaip iš pypkės! Iki šiolei stebuk- 
lingi daktarai gydydavo žmonės 
nuo ligų per popierą (per laiškus) 
y dabar kaip matau kiti '"dakta- 
rai" mano alkstančius žmones i: 
papenėti su popiera ('"Viltis.") 

v=v 

Vyrai! Tik gaukit Lietuvai au- 

tonomiją, o su cenzorium jau ne- 

bus jokios bėdos. Jis jau pats per 
"Darbinink.i" aplikcišeną ant tc 

džiabo padavė. Pašalinis. 
X—X 

Atvažiavusi* Amerikon ''dakta- 
ras" sako, išradęs budą, kaip su 

gazirta ("Viltim") žmones pape- 
u-s. Prūsas už tokj išradimą ge- 
*ai užmokėtu. k 

x=~x 
Živatkauskas prisiekė, kad jis 

su tautininkų pliatforma sutinka 
Kuris dabar Živatkatisko galas 

yra socialistas, o kuris tautinin- 
kas ? 

X—X 
Aš maniau, kad Marsas dabar 

turi darbo iki ausų Europoj, o kaip 
girdžiu, jis vėl čia mums Žagarą 
prisiuntė. 

X—X 
Ve-zėk! Kokią pliatformą tau- 

tininkai nudrožė... Nei pridėt, nei 

atimt. 
Trumpai, storai ir gerai,— kad 

net ir prastas žmogus gali suprasti. 
X~X 

Kai dirbi pliatformą, tai žiūrėk, 
kur ją dirbi. Jeigu Lietuvoj—tai į 
re.rkis, brač, ant ūkininkų, ba jų 
daugiausiai, o jeigu Amerike—tai i 

ant darbininkų—nes su jais turi' 

biznį varyt. Visados žiūrėk iš kur 

vėjas pučia—busi geras "diplomą- j 
tas"—tam laikui, pakol tave ne-\ 
Užuos. 

Jurgis S Jurgis 

EXTRA. 
VOKIEČIAI KRAUSTOSI Į 
IŠ PANEVĖŽIO. 

Petrogradas, sausio 21 d. 
— Laikraščio "Blrževija Viedo- 
mocti" korespondentas praneša iš 
DvJnsko, kad vokiečiai pradėjo 
kraustyti tavo sankrovas iš Pa- 
nevėžio ir viską išveža toliaus' 

užpakalin- į Šiaulius, Liepojų ir 

į Vokietiją. Zeppclino stotis ne- 

toli miesto taipgi tapo išardyta. 
Iš to išvedama, kad vokiečiai 
bene mano pasitraukti atgal vi-, 
su frontu. 

Galicijoj ir Volyniuje vokie- 
čiai taipgi kraustosi iš Kovelio 
ir Vladimir-Vclynsk, kur buvo 
centras teutonišku kariškos me- 

džiagos sankrovų. 

i75,ooo KRITO GALICIJOJ. 
L o n d ori a s, sausio ii d.— 

Budapešto laikraštis P e s t e r 

L 1 o y d apskaitliuoja, kad laike 
paskutinių poros savaičių Galici- 

jos mušiucse krito daugiau negu 
175,000 užmuštais ir sužeistais. 
Abidvi pusės traukia mušin vis 
didesnes pajiegas ir mūšio žiau- 
rumas, sakoma, esąs neišpasaky- 
tas. Rusai yra pasiryžę pramuš- 
ti aistrų frontą; teutonai gaiva 
trukčiais traukia visas galimas 
jieg^3, kad užkirtus kelią šitam 

pavojui. Pats caras yra prie šito 
fronto. 

TAUTINĖ SANDARA AUGA. 
P h i 1 a d e 1 p h i a. Pa. Po tau- 

tininku seimo tuojaus prie Ame- 

rikos Lietuvių Sandaros prisira- 
šė dvi draugijos: "Lietuvos" 

Draugija ir "Petro Armino" 

Draugija—po 200 narių turinčios. 
Tikimasi, kad ir kitos tautiškos 

draugijos prie Sandaros prisidės. 
Philadelphietis. 

Baltimore, M d. Sausio 6 

dieną jau susitvėrė Amerikos 

Lietuvių Tautinės Sandaros kuo- 

pa iš 160 sąnarių. Tikimasi, kad 
ir visos tautiškos Baltimore drau- 

gijos prie Sandaros prisidės. Iki 

šiolei neturėjo kur glaustis, o da- 
bar jau kas kita. 

Baltimorės Dainius. 

VIETINES ŽINIOS, 
SLA. apskričio susivažiavimas. 

Pereitą pėtnyčią, ant To\vn oi 
Lake, atsibuvo Susivienijimo Lie- 
tuviu Amerikoj Antrojo apskričio 
kuopų suvažiavimas. Jo tikslu bu- 
vo apsvarstyti tinkamus SLA. Cen- 
tro \ aldybon kandidatus ir patarti 
SLA. kuopoms už juos ateinan- 
čiuose rinkimuose balsuoti. 

Svarbiausiais kandidatais iš vie- 
tinių, kaip matyt, buvo advokatas 
F. I'. Branchuiis ir p. K. Jurgelio- 
nis. P-no Jurgelionio kandidatū- 
ra, nors labai atkakliai statoma, 
nesutiko tarp delegatų užuojautos 
Apskritys nutarė pastatyti kandi- 
datu advokatą F. P. liradchulį 
P-as Jurgelionis ir pora jo adju- 
tantų desperatiškai mėgino išgel- 
bėti p. Jurgelionio kandidatūrą, 
stengdamiesi, kad Apskričio reko- 
mendacijoj (kuri žemiaus telpa) 
butų bent paminėta, kad K. Jurge- 
lionis visgi neatsisako nuo kandi 
daturos j SLA. prezidentus. Ta- 
čiaus ir šitas "paskutinis vilties 
šiaudas," nežiūrint į visus "spy- 
čius," tapo atmestas ir p-no Jurge- 
lionio ambicija tapo paskandinta 
jo locname apskrityje. 

Suvažiavimas oficiališkai išnešė 
sekančią rezoliuciją-pranešimą: 

Trečiasai Suvažiavimas Antro- 
jo Apskričio Susivienijimo Lietu- 
vių Amerikoje, laikytas lapkričio 
28 d. 1915 m., vienbalsiai nutarė, 
kad Apskritys rekomenduotų kuo- 
poms tinkamas ypatas į SLA. Cen- 
tro Valdybą. Prisilaikant šio nu- 

tarimo, SLA. Antrasai Apskritys 
sukvietė speciali susirinkimą sausio 
7 d. 1916 m., 8:30 vai. vakare. Pre- 
zidentas Antrojo Apskričio atidarė 
susirinkimą, paaiškindamas tikslą 
šio susirinkimo. Susirinkime daly- 
vavo 7 kuopų valdybų nariai ir 6 
kuopos prisiuntė laiškais savo pata- 
rimus ir sutikimą ant visų Apskri- 
čio nutarimų. Buvo paduotas įne- 
šimas ir priimtas vienbalsiai, kad 
kiekvienas atsilankęs asmuo ant šio 
susirinkimo parašytų 7 ypatų var- 

dus, kurie manoma yra tinkamiau- 
siais užimti Centro Valdybos urė- 
dus, paženklinant, kokią ypatą j 
kokį urėdą. 

Plačiai apsvarsčius kiekvieną 
kandidatą, atskirai nutarta buvo 
kad Antrasis Apskritys rekomen- 
duotu po vieną kandidatą j kiek- 
vieną Centro Valdybos urėdą ir pri- 
eita prie galutinio slapto balsavimo, 
kuriame pasirodė rezultatai sekan- 
ti: 

Sias išrinktąsias ypatas SLA. 
Antrasis Apskritys nuoširdžiai re- 

komenduoja kuopoms nominuoti ir 
rinkti į SLA. Centro Valdybą-. 

Prezidentu:—Advokatą F. P. 
Bradchulį iš Chicago, 111.; vice- 
-prezidentu:—Praną Kibartą iš 
Chicago, 111; sekretorium:—A. B. 

Strimaitį, dabartinį SLA. sekre- 
torių; iždininku:—A. J. Bicržin- 
ską iš Chicago, 111; daktarų kvo- 

tėju :—D r. A. L. Graičuną iš Chi- 
cago, 111.; iždo globėjais:—M. J. 
Damijonaitį iš Chicago, 111. ir St. 
P. Tananevičia iš Chicago, 111. 

F. K. Strsyncckis. 
SLA. 2-jo Apskričio 

Sekretorius. 

"Agitatorius." Besiartinant 
rinkimams Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoj Centro Valdybos virši- 
ninku, prasidėjo Chicagoje agitaci- 
ja už tulus kandidatus. Sakoma., 
kad j SLA. prezidentus peršasi p. 
Kleotas Jurgelionis, "Nedėlios 
Naujienų" redaktorius. Nekurie 
sako, kad todėl p. Jurgelionis ir 
savo laikraštyj pradėjęs nuo keliu 
savaičių apie SLA. rašinėti ir SLA. 
reikalais rūpintis, nors anais metais 
būdamas SLA. oranizatorium, sa- 

koma. per visus metus nei vieno 
nario neprirašęs. 

Ar tas teisybė, nežinau. Bet gir- 
dėjau, kad už jį čia darbuojasi p. 
V. Mišeika, "Aušros" vedėjas. P-as 
Mišeika nesenai tais reikalais lan- 
kėsi ant Town of Lake ir mėgino 
prisiartinti prie vieno iš SLA. Ant- 
rojo apskričio direktorių, kurį jis 
manė socialistu esant. Juomi buvo 
p. Strzyneckis. Tarp jų atsibuve 
maž-daug tokio turinio pasikalbė- 
jimas : 

Mišeika: Tamista esi Apskri- 
čio viršininku, tai butų gerai, kad 

apskritys rekomenduotų į SLA. 
i prezidentus Jurgelionį. 

Strzyneckis: Aš manau, 

tkad p. Jurgelionis nėra atsakantis. 

Aš nei pats už ij nebalsuočiau, nei 
kitiems nepatarčiau. 

M i š e i k a: Bet juk tatfiista esi 
socialistas. Męs norime socialis- 
tus išrinkti Į SLA. centro valdybą. 

Strzyneckis: Socialistas, ar 

ne socialistas, bet aš žiuriu j tai, 
kas tinka, o kas netinka j tą urėdą. 
O jeigu norite socialistą, tai kodėl 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

REDAKCIJOS ArSAKYttfu. 
p. Pov. Gasiunas, Milvvaukee. Jums 

siustas laiškas, Jusų nurodytu antra- 
šu, sugrįžo atgal. 

p. A. J. K. Malonu mums bus jei- 
gu ir dažniaus pranešite žinių iš Jūsų 
kolionijoa. 

p. J. A. Misiūnas. Jusų laišką pa- 
siuntčm "Dar. Vilt." Gal jie patįs 
atsakys, nes męs to taip pat laik- 
raščio negauname. 

p. St. Strazdas. Siųsdami taip su- 

statytus atsišaukimus, viena ranka 
mušat, o kita prašot. Mums keista 
tas išrodo. Įdėsim i sekantj numerj. 

p. Vergas. Jau buvome sustatę ki- 
to korespondenciją apie tą patj, todėl 

jūsiškę apleisime. Bet meldžiame ra- 

šinėti. 
p. B. T. Petraitis. Su jais tas pats 

visur, ir tas nėra jokia naujiena. Pa- 

mėginkit aprašyt kokį nors žingeidų 
atsitikimą. 

p. J. J. žil. Tilps sekančiame nū- 

meryj; šiame pritrukome vietos. 
čia nepaminėtiems. Peržiurėsim ir 

ką galėsim, sunaudosim. 

arsinimai. 
UŽGANĖDINTAS. 

Mr. G. I). Stonich dabar yra 
pilnai užganėdintas, kuomet jis 
atgavo savo sveikatą. Jisai sako 
sekančiai: "Aš noriu padėkoti 
Jums, iš gilumos savo širdies, už 

vertingą jtisų gyduolę, Ameriko- 
niško Kartaus Vyno Elixirą, ku- 
ris visiškai išgydė mane ir kurj 
aš galiu rekomenduoti visiems, 
ypatingai angliakasiams ir vi- 
siems sunkiai dirbantiems vy- 
rams. Aš negalėjau nei valgyti, 
nei miegoti, bet kuomet aš pa- 

vartojau tąją gyduolę, aš galiu 
gerai valgyti ir miegoti. Aš esu 

užganėdintas. G. D. Stonich, 
Box 135, WinkeLmati, Arizona." 

Xemiegojimas paprastai yra pa- 
sekmė suirimo gromuliavimo 
systemos, ypatingai kuomet su- 

sijungia su apetito praradimu ar 

konstipacija. Jijs turite, kiek- 
viename atsitikime, vartoti Ame- 
rikoniško Kartaus Vyno Elixirą. 
Ligose, susijungusiose su konsti- 

pacija, prastu gromuliavimu, ga- 
zais viduriuose—jis suteiks jums 
greitą palengvinimą. Kaina $1.00 
Aptiekose. Jos. Triner, išdirbė- 

jas, 1333—1339 South Ashland 
ave., Chicago, 111. 

Trinerio Linimentas veikia 

greitai- prašalinime reumatiškų ir 
neuralgiškų skausmų, ir po sun- 

kaus ir nuvarginančio darbo. 
Kaina 25c. ir 50c., per krasą 
35c. ir 60c. 

PARSIDUODA 
AUTOMOBILIAI. 

50 arklių pajiegos Auto Truck 

geroje tvarkoje visas per naują 
pertaisytas, veža arti du tonu, 
tinka visokiam bizniui, vertas 

$800, parsiduoda už — $300.00 
Šis truckas 'buvo savasčia 

Furniture Štoro, po pardavimui 
jštoro jis dabar nereikalingas ir 
užtai parskluoda pigiai. 

Atsišaukite pas 
D.R. J. KŪLIS 

3259 So, Halsted St., 
Telefonas Yards 1532. 

7-nių pasažieirų, 6 cilinderiii 
Locomobilc Limousinas, model 
1913. Geriausio darbo, geriau- 
sioje tvarkoje, kaip naujas. Yra 
tai geriausia mašina graborio 
bizniui. Verta $2,500.00, parsi- 
duoda už $1,600.00. 

Atsišaukite pas 
DR. J. KŪLIS 

3259 S. Halsted St., 
Telefonas Yards 1532. 

£"> *3 v J o • o Pajieskojima;. 
Pajieškau Antano Jakačlonio. Vil- 

niaus gub., Vilniaus pav., Musnikų 
parap., Vinkšnabrasčio sodos. 6 me- 
tai atgal gyveno Chicagoje, dabar ne- 
žinau kur. Apie 20 metų kaip Ame- 
rikon. Pats ar kas kitas, malonėkite 
duoti žinią, šiuo adresu: 

Juozas Jakačionis, 
1714 E. Washington st., 

Springfield, 111. 

Pajieškau Antano Milinavičiaus; pa 
skutinu sykiu gyveno Riverton, 111. ir 
Antano Šepučio, kuris gyveno Rock 
ford, 111. Taipgi prašau ir kity pa- 
rapijom}, katrie mane pažjsta, atsi 
šaukti tokiu antrašu: 

Alex Sajauskl, 
827 Viue sU Philadelphla, Pa. 

Ar Jtįs Kosite? 
A Įi Jei taip,\(tai sustabdykite j}! 

Tai yra lengva padaryti, jei 
Jijs jmsitę 

Severa's 

Kosėjo Nuolatos. 

"A b nagavau didel) 
Salti ir nuolatos kosė- 
jau, pnruftė p. W. Wo- 
loszyn, Weirton, W. 
Va., ir jeigu ai paimda- 
vau stiklą žalto van- 
dens, kosėjimas pasida- 
rydavo labjaus trauk- 
žiojantis. Dirbdamas 
bleAinių dirbtuvėje arti 
mlliiniško kurmio, ai 
turėjau gerti vandenį. 
Ak perskaičiau apgarsi- 
nimu apio Severos Bal- 
zamą Plaučiams, ir, ii- 
vnrtojuB 25 centu bon- 
kutę, kosulis sustojo, ir 
ai jaučiuos gerai ir 
avoikal." 

Balsam for Lungs 
(Severos Balzamą Plaučiams) laiku. Pamėginkite ji nuo 
peršalimų, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau- 
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c visose aptiekose. 

Skaudėjimai Krutinėję, 
ir ivairiĮg kiti sopėjimai Ir skaudėji- 
mai yra preitai išvaromi, trinant ge- 
rai SEVEBOS OOTHABD ALIEJUM 
(Sovora's Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis linimcntas. Kainos: 
25 ir 50c ui bonkę. Viiioso aptiokoae. 

Soveros MedlkaliJkas Kalendorius. 
191C motatns vra dabar gatavas išpla« tinimui Jusi) aptiekoje, arba tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite vieną kopi* 
jų ir laikykite ją parankioje vietojo 
per visut metus. 

W. P. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA 

Pajieškau Konstantino ir Jurgio 
Likų, Jodpanų sodžiaus, Puponių vai. 
sčiaus. Prašau atsišaukti mano ad 
rosu: 

Napoleon Maželis, 
Box 431, Johannesburg, Transvaal, 

Soutli Africa. 

Pajieškau savo draugo Mikolo Ar- 
nastaucko, Suvalkų gub., Mariampo 
lės pav. Turiu svarbų reikalą. Pais, 
ar kas apie jj žino, meldžiu duoti ži 
nią šiuo adresu: 

P. Gavėnas, 
b Hull st., Sharon, Pa. 

• Reikalavimai. 
Reikalauju moteriškės prie namų 

darbo, šeimyna susideda iš dviejų. 
Meldžiu kreiptis per lašką. ar ypatiš- 
kal dėl platesnio paaiškinimo. 

A. S. Kraujalis, 
į 1504 So. 50th ct., Cicero, 111. 

Reikalaujame agentų dėl pardavinė- 
jimo Gary, Ind. ir Chicagos lotų ir na- 

mų po visus miestus. Nuolat arba va- 
karais ir nedėldieniais, neapleidžiant 
savo dieninio darbo. Naujas būdas, 
lengvai parsiduoda. Didis uždarbis. 
Biznio Kureo-Instrukcijos agentams 
dykai. Aukso verčios, ir niekur kitur 
negalima gauti šio mokslo ir apsišvie- 
timo, kur žmogų perdirba i grečiausj 
laika ant geresnio. Adresuokite 

The Chicago Realty Sales Co. 
Room 35, 154 W. Randolph st., 

Chicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
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 e cillnderių Loco- 
mobile Limousinas. Atsišaukite pas 

Dr. J. Kūlis, 
3259 So. Halsted st., Chicago, I1L 

Telefonas Yards 1532. 

Frank Mickus, kuris gyveno Bei ve-1 
dere, 111., tegul tuojaus atsišaukia i Į 
"Lietuvos" redakciją.. Jo prova prisi- 
artina 21 d. šio mėnesio, ir jeigu jie 
ant to laiko nebus, tai prova liks iš- 
mesta. Atsišaukti tuojaus. 

FARMOS GERIAUSIOS. 
Pirkite šias musų farmas Didžiau- 

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijojej 
Amerikj. Ta kolionija yra per mus Į 
uždėta 1905 metais ir męs apgyvendi- 
nome ją su 3C0 lietuviais farmeriais.i 
Męs esame seniausieji ir didžiausieji 
Amerikos lietuviai farmų pardavėjai, i 
Męs parduodame teisingiausiu budu 

t išduodami užvarantuotus popierius 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių į extra damokėjimų. Męs turime šira-1 
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 smlelžeme, maišyta. 
Geriausia žemė dėl visokių javų, dar- 
žovių, sodnų, pievų ir gyvulių augini- 
mo-ganyklų. Ir turime daugybė že- 
mės neišdirbtos, geros, kurią parduo-1, 
dame visokio didumo plotais pigioj po| 
$6 akerj ir brangiaus a \t lengvų iš- 
mokėjimų. Kiekvienas gali tokios1 
žemės pasiimti ir mieste dirbdamas 
išmokėti ir likti farmeriu. Pasisku- Į 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 atvažiufiti ir apsigyventi pas 

mus ant farmų tarp savų brolių lietu- 
vių farmerių. Kuogražiausiame ir j 
sveikiausiame apgyventame krašte pil-j 
na aplink vaikams mokyklų, bažny- 
čių, geležinkelių if gerų žviravotų ke- 
lių. Apielinkėje turgaunų miestų Scott- 
villės ir portavdd miėstas Ludington, 
Michigan. Nusipirkite musų kolioni-1 
joje farmas jums taipos patiks ant 
musų farmų gyventi. Apie miestus 
nei mislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmų užtikrintą sau gerą gyvenimą.1 
Trumpu laiku farma pati per save iš-! 
simokės ir pada/vs jus turtėjais } 
kelis metus laiko. Rašyk tuoj, gausi 
lietuvių kolionijos mapą ir kataiiog? 
dovanai. Tik {dėkit už '4 centus štam- 
pą dėl prisiuntimo ksštų. 

A. KIEDIS &. CO. 
Real Estate 

Peoples State Bank Building, 
Scottville, Michigan. 

Į 
ĮDĖK savo pinigus ir UŽTIK- 

rink savo ateitj ant nepaprastai 
produktyvės Arkansas ir Louisianos 
žemės. Daug kolionijų tavo vientau 
Č!ų jau yra įsteigta tose valstijose prie 
Rock Island Linijų, ir jie turi pasise- 
kimu. Jųs galite atlikti tiek pat ge- 
rai, ir šita žemė parsiduoda nuo $5 
iki $10 už akerj. Musų emigracijos 
biuras gali Buteikti jums teisingų ir 
patikėtinų informacijų apie ūkininką 
vimo galemybę teritorijoje męs tar- 
naujame. Rašykite savo prigimta kal- 
ba j L. M. Allen, Passenger Traffic 
Manager, Rock Island Lines, Room 
718 La Salle Station, Chicago, 111. (4) 

E X T R A 
Parsiduoda medinis namas su bu- 

černe ir visais bučernei reikalingais 
daiktais. Labai gražus štoras ir gero- 
je lietuvių ir lenkų apgyventojo vieto- 
je. Atsišaukti 1 A. Olszevvskio Banką. 

ATYDAI SOUTH 

CHICAGIEČIŲ. 
Labai pigiai ir ant geru išlygų 

parsiduoda 2 pagyvenimų medinis 
namas 2957 E. 81 Str. arti Ex- 
ehange ave., maudyklės, toiletai vi- 

duryje, neša $25.00 ramios į mė- 

nesį. Galima pirkti su mažais pi- 
nigais, arba labai pigiai už 'cash.' 
Kreipkites dėl informacijų. 

A. OLSZEWSKI BANK, 
3252 S. Halsted st., Chicago, 111. 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai ateik \ 

MILDĄ 
3138-42 So. Halsted St. 
C'ia ui Sc matysi gražesnį Teatrą, kr.ip 
vidurmiestyje už 50c. 

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

Subatom ir nedėiiom 
10c balkonas, 15c žemai. 
Prasideda 7 valandą kas vakaras. 

Subatomi ir uedSliomi 3 vai. po pietų. 
Jei nori linksmai pralesti valanti} liuo- 

so laiko užmiršti savo nesmagumus, tai ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

Draugijų Atydai, 
Balui ms 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Veselijoms 

s 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
Šios dvi sales yra Mildos Fccili'0 name. 
Viena ant antro augšto talpin?. 300 ypatų. Jo- 

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 

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

Didcsniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
lingcsnės publikos, yra parsanidomos 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: 

e 
- š 

c 

VIENA SALĖ. E S ? E 
2 o 
J* c 
C « 

7. a 

° o 3 ii 
•g g w S 
-v- m 

Paprastiem šokiam (baliam) [ 510.00 $15.00 Balam «J programų, nevartojant gėrimų. ,.| 14.00 20.0'J B?,ian. i>e programo, gėrimus vartojant .... 15.00 25.00 Bjliam su programų ir gėrimus vartojant ..Į 20.00, 30.00 
ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. 

Baliam be programo, gėrimu3 vartojant I 25.00 I 45.00 Baliam su programų ir gėrimus vartojant 20.00 50.00 Draugijų reguliariškiem mitingam j 5.00 Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartį. Jei reikia, gali turėti kuknią. virimui, toriol- 
kas, peilius, šaukštus, staltieses ir 1.1, už 
primokėjimą $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEWSK9 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus į Lieiu- 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St, 
CHICAGO, ILL 

W. J. STANKŪNAS 
Geriausis Lietuvių 

Fotografistas Chicagoje. 

33' 5 S). Hslsted st. Chicago, 111. 

Temykit Ciiic 
Pulaski Svetaineje, 

Prie Ashland Ave. ir 18-tos gatvės 

Ned., Sausio-Jan. 23d. 1916m. 
Išrinktos Chicagos artistŲ-megėjų spėkos su pagelba 

kg, tik atvykusio iš Lietuvos 
Artisto A. VITKAUSKO 

perstatys plačiai žinorasj ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Eu- 
ropoje dramą. 5 veikmėse VlII-se atidanguose 

"Genovaite" 
Paveikslas I Į karę (Už Tėvynę drąsiai liesim kraują). 

II Veidmainio žabanguesę. 
III Mūšio lauke. 
IV Kalėjime. Mirties nuosprendis. 
V Galvos nukirtimas. 
VI Nekaltas kraujas šaukia keršto. 
VII Genovaitės atradimas. 
VIII Baisus prasikaltėlio likimas. 

Tau; veikalui specialiai parinktos naujos scenerijos, rū- 
bai, butaforija ir rekvizitas iš laiku XIII amžiaus. Veikimo 
vieta Frankonijoj. 

PRADŽIA LYGIAI 7 VAL. VAKARE. 
Režisierius A. Vitkauskas. 

Po perstatymo BALIUS su šokiais ir jvairiais žaislais: 
konfetti, serpantin etc., etc. 

Laike pertraukų ir baliaus grieš didelis orkestras. 

GRYNAS PELNAS NUO ŠIO VAKARO EINA NAUDAI 
NUKENTĖJUSIŲ DĖL KARĖS LIETUVOJE. 

Rengėjai. 

S ! Pranešimas ! ! 
į Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
j Kugpjučio mėn. perkėliau savo 
ofisą po 

3325 So. JIALSTED ST. 
IFLEPHONE YARDS 

Dr. P. VVIEGNER 

DAR YRA PROGA! 

Nors jau po laiko, bet paskuti- 
nėmis dienomis gaunu dar daug 
laiškų, kad prisiųsčiau jiems do- 
vanų. Todėl tėmykite! 

Kas iki sausio 15 d. prisius 
man $5.00, tas gaus 

1) Savaitinį laikraštį "Lie- 
tuvą" per visus metus. 

2) Lietuvių DienrašiĮ Ka- 
taliką" per visus metus. 

3) Didelį naują lietuvišką 
iemlapi (mapą) Suvalkų gu- 
bernijos, kuris parocio viską 
lietuviškoj kalboj: visus mies- 
tus, kaimus, kelius, upes ir 
upelius, eierus, balas ir t.t. 

Puiki mapa 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 pr.'siųsi grei- 
tai nc vėliaus Naujų Metų. 
Nepraleisk šitos progos. Sėsk 
ir tuojaus rašyk, o viskas 
bus išsiųsta tuojaus bc jokio 
trukdymo. Adresuokit ši- 

taip: 
JONAS KŪLIS 
Generališkao Agentas. 

3259 So. Halsted Gt., 
CHICAGO, ILL. 



VIETINĖS ŽINIOS. 
(Tąsa nuo 6to pusi.) 

Nebalsuoti liž Živatkauską. Ji> juk 
taipgi socialistas. 

M i še i k a: .Męs norime Jurge- 
lionj. 

Toliaus, bekalbant apie kitus 
kandidatus, p. Mišeika buk taip iš- 
sireiškęs apie dabartinį "Tėvynės' 
redaktorių, p. Račkauską: 

"J's gali pasilikti. Jis yra "mu- 
šu" žmogus. Kaip visa valdyba 
bus socialistiška, tai ir jis bus so- 

cialistas." 

Girdėjau, kad p. Strzyncckis pu- 
sėtinai tokia agitacija pasipiktinę* 

P-as Jurgelionis labai varėsi 
SLA. 36-os kuopos susirinkime už 

tai, kad pervaryti sumanymą apie 
tai, kad SLA. apskričiai turėtų tie- 

są patarti kuopoms prieš rinkimus, 
kokius kandidatus nominuoti. Da- 

bar spėjama, kad tam turėta ypa- 

tingas tikslas. Manyta, kad tarp 
apskričių viršininkų esama daug 
socialistų ir kad tokiu bud u p. Jur- 
gelionio kandidatūra lengvai per- 
eisianti. * Reporteris. 

Aukauja $25.00 nuo kares nu- 

kentėjusiems. Subatoje, sausio 
8 d. "Bit utės" valdyba laikė susi-į 
rinkim,-į užbaigimui bei suvedimui 

buvusiojo gruodžio 26 d. Kalėdų! 
koncerto. Kadangi pats kvartetas 
buvo gana pasekmingas, tai ir pel- 
no "Birutė" turėjo nemažai. Kaip 
teko patirti, ši draugija nuo pereitų 
metų buvo skylėje virš $80.00. Da- 
bar gi iš pirmo koncerto ji aukavo 

$25.00 Lietuvių nukentėjusių nuo 

karės naudai. Iš to reikalinga 
spręsti ,kad "Birutė" apsimokėjo 
skolas ir dar tokią didelę auką 
sudėjo ant Lietuvos vargų aukuro. 

Šioje pėtnyčioje "Birutė" žada 
tą pat j koncertą pakartoti Mark 
\Vhite Scjuare daržo svet. su liuosa 

jžanga visiem, kurie pasistengs iš 
anksto gauti tam tikrus tikietėlius 
nuo "Birutės narių arba nuo p-lės 
Ilarris, svetainės užveizdo". Šiuo 
mi žygiu "Birutė" įneša gyveniman 
daug ką naujo. Ištiėsų, ne vienas 

Chicagos lietuvių choras to neįsten- 
gė padaryti, ką dabar veikia "Bi- 

rutė." Ateityje "Birutė" žada da 

daugiau veikti. 
Po perstatymui "Užburto Ku- 

nigaikščio" ji žada surengti kon- 

certą gavėnios laiku. 
Juodbruvys. 

Ristynes. Vasiliausko svetai- 
nėj, 8134 Vinccnnes Road, šią su- 

batą atsibus ristynes, kuriose daly- 
vauk jau pagarsėjęs lietuvių risti- 

kas Petras Katauskas su cechu M. 

Podubno. Apart jų-bus dar viena 

pora į vietinis lietuvis Petras Gau- 
sis mėgins paguldyti vokietį Clias. 
Cottlon. Tai bus bene pirmos di- 
desnės ristynes toj miesto apielin- 
kėj. Vietos lietuviai dikeiai įdo- 
mauja, kaip niusų ristikai pasiro- 
dys. 

Po ristynių balius. R—is. 

Vestuvės. Ateinančią seredą 
atsibus vestuves p. Povilo Bal- 
tučio su p-le Paulina Rudauskai- 
te. Ponas Baltutis yra vedėju 
"Foreign Departamento" Tanane- 
Viciaus Banke; p-lč Rudauskaitė 
nuo kelių metų yra stenografi.-?tė 
rnusų laikraščio administracijoj. 
Abudu jaunieji yra žymus tarp 
Chicagos jaunimo. Pamergėmis 
bus jaunavedės seserįs—p-lės Ona 
ir Emma Rudauskaitės, broliu 
bus Česlovas Tamkevičius iš 

Hammond, Imi., — jaunavedžio 
pusbrolis. Vestuvės atsibus jau" 
nosios tėvų namuose, 3328 Au- 
burn ave. Jaunavedžiai apsigy- 
vens prie 3315 So. Halsted st. 

Janntemsiems velijame laimin- 

giausio sugyvenimo. 

iog-tos SLA. kuopos metinis 

susirinkimas. SLA. 109-ta h 
sausio 7 d. 1916 m. M. Meldažio 
bvet. laike metinį susirinkimą. Su- 
sirinkime pirmiausiai tapo išrinkta 

naują kuopos valdybą." Jon inėje 
sekančios ypatos: j. A. Kriukas 

pirm., A. Kundrotą, jo pagelb., Pr 
Gcrbėnis, nut ras.., V. Lenkaus- 
kas, turto rast., Z. Mickevičia or- 

ganiz., frL Konopeckas, kasierius 

Dr.-kvotėjas, Dr. A. L. Juška, B. 

Šimelis, tvarkos dabot., J. Valonis 
St. Žebrauskienė ir J. Palionis, ka- 
sos globėjai. 

Is metinės apyskaitos paaiškėjo 
kad nariu skaičius pasidaugino 45 
labu kuopoj narių randas 70; pini- 
gu kuopos kasoj yra $84.90. Per- 
eitais metais kuopa surengė keletą 
agitatyviškų prakalbu; labdarybė? 
reikalams paaukavo apie $25.00. 1 

I 

savo namą. i 

Kodėl? Todėk kaxl neturintis namo nei nepasijun- I 
ta, kaip jo sunkiai uždirbti pinigai sudyla ir nieko ne- 

užčėdija, o pirkęs namą, nei nepasijunta, kaip greitai 
ji išmoka ir turi savo locną namą ir tokį žmogų vi-i 

guodoja, vadina Chicagos ukė.-u ir niekas nesibijo su 

juom reikalus turėti, o neturintį vadina raridauninku, 
ar burdingierium, ir su juom nieko bendro nenori turėti. 

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl? j Todėl, kad dabar darbai visur gerai eina, ir toliau žada I 
dar geriau eiti. Ir štai kodėl. Amerika dabar turi dau- j gybę kontraktų su Europa padirbimui amunicijos, auto- j mobilių, drabužių, ir kitų dalykų, kurie ims daugiau I 
metų laiko. Tokiu Hudu darbo Amerikoje bus dabar J 
daugiau kaip kada nors buvo. 

Šįmet taipgi bus rinkimai naujo prezidento. Be 
abejonės bus išrinktas reipublikonas, o kada tik buvo 
republikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 
kai. taigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeigu gausime 
republikoniška prezidentą. 

Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 
properčių kainos eina augštyn. Ir todėl tai dabar yra 
geriausias laikas namus pirkti, kol yra pigus, o paskui | 
parduoti su geru pelnu, kada kainos pakils. Bet at- 
minkite. kad properčių kainos kila tiktai gerose biznio 
vietose. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. 
Svarbiausia biznio gatvė yra Ilalsted. Jei norite ant 
pirktų properčių uždirbti, tai pirkite jas ant Bridge- 
porto, ne laukuose. | 

Męs turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis j kainomis, ant Halsted ir aplinkui, ir parduodame lengr J vesnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte \ 
pirkti. I 

Čia Paduodame Tiktai Keletą iš Jįj. ' 

41 2 augštų mūrinis nania^ ant Union avenue, arti 
32-ros gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, akmens fun- 
damentas, neša raudos $50.00 j mėnesi. Kaina $5,200. 

42 2 augštų medinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, neša raudos i mėnesį $33.00. 
Kaina tiktai $2.500. 

43 3 augšty mūrinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, maudyklės, 
toiletai, no u jas pliumbingas, didelis basementas 
10 metų smas, neša $60.00 raudos į mėnesj. 
Kaina $7,500. 

• 44 2 auštų medinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, neša ran- 
dos $32.00 J mėnesj, reikia inešti tiktai $500. 
Kaina $3,200. 

45 2 augštų mūrinis namas, ant Union avenue, arti 
S4-tos gatvės, akmens -frontas, 2 fliatai po C 
ruimus, toiletai, maudyklės, gesas, garu šildo- 
ma, didelė barnia nešančia $5.00 j mėnesj ran- 
dos, namas išviso neša randos $65.00. Kaina $7,000. 

46 2 augštų medinis namas ant Unisn avenue, arti 
34-tos gatvės, 3 fliatai: vienas 7 ruimų, antras 
4 ruimų-ir trečias 3 ruimų, dar užpakalyje 4 
ruimų namas, išviso neša randos $37.00 j mė- 

'nesį. Kaina .. $3,000. 
47 2 auštų medinis namas ant Union avenue, arti 

44-tos gatvės, 2 fliatai po 5 ruimus, neša ran- 
dos $30.00 j mėnesį. Kaina $3,000. 

49 2 vienodi 3 augštų mūriniai namai ant Emerald 
avenue, arti 32-ros gatvės, po 3 fliatus kiek- 
vienam, kiekvienas Hiatas turi po 5 gražius 
ruimus, toiletai, gesas, palikta vieta dėl mau- 
dyki!#, katros labai pigiai ir gerai galima įves- 
ti, ,neša po $45.00 randos į mėnesj, galima pirk- 
ti sykiu už $8,500. 
Atskirai vienį jnešdamas $500 už ..$4,300. 

50 2 augštų mūrinis namas ant Calumet avenue, 
arti 36-tos gatvės prie gražaus bulvaro, 2 flia- 
tai po 8 ruimus* maudyklės, gesas, neša ran- 
dos $42.00 J mėnesį. Kaina $3,800. 

51 2 augštų medinis namas ant Emerald avenue, 
arti 34-tos gatvės; 4 fliatai po 4 ruimus, base-, 
rrentas, toiletai, gazas, neša raudos $40. >0 į mė- 
nesį. Kaina .4 $3,500. 

53 3 augštų mūrinis namas ant Union avenue arti 
34-tos gatvės, 5 fliatai po 4 ruimus, vienas 5 
ruimų ir vienas 3 ruimų, toilotai, gesas, geras 
namas ir gerai ištaisytas, neša randos $75.00 į 
mėnesj. Kaina $8,200. 

55 2 augštų mūrinis naujas akmens frontas namas 
eu dideliu basementu ant Lowe avenue, arti 
33-čios gatvės, 4 fliatai: 2 -fliatai po 6 ruimus 
ir 2 po 4 ruimus, toiletai viduryje, neša randos 
j mėnesį $60.00. Kaina -. $7,500. 

56 3 augštų mūrinis namas su basfementu, ant Lowo 
avenue, arti 32-ros gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus 
ir vienas 3 ruimų, gražus naujas namas, toile- 
tai, maudyklės, gesas, neša randos į mėnesį 
$70.00f Kaina $7,500... 

57 2 augštų mūrinis namas ant Union avenue, arti 
31-mo8 gatvės, 5 fliatai: vienas 6 ruimų, vienas 
5 ruimų ir trjs po 4 ruimus, naujos barnios, 
toiletai, gesas, gerai ištaisytas, neša $60.00 į 
mėnesj randos. Kaina $6,000. 

58 2 augštų mūrinis biznio namas ant akmens fun- 
damento ant pirmo flioro saliunas ir "Hali," ant 
antro flioro 2 pagyvenimai, neša randos $160.00 
J mėnesį, randasi gerai apygventoje lietuvių ir 
lenkų vietoje Melrose Parke, 111. Kaina ..$25,000. 

59 3 augštų mūrinis namas ant Emerald avenue, 3 
fliatai po 6 ruimus, toiletai viduryje, maudyk- 
lės, gesas, neša $44.00 randos J mėnesį, $1,000 
casta, o rešta ant išmokėjimo. Kaina $4,500, 

C0 2 augštų naujas medinis namas ant Lowe ave- 
nue, geras dėl biznio, nes yra ant kampo. 4 
fliatai: 2 po 6 ruimus ir 2 po 4 ruimus kiek- 
vienam fliate yra toHetas, maudyklė, gesas, 
basemente yra laundry, labai geram parėdke ir 
nereikalauja taisymo, neša $58.00 randos į 
mėnesj. Kaina tiktai $5,200. 

Sekančiame "Lietuvos" numeryje 
rasite tolesnį namų surašą. 

A. Olszewskio Batikoje 
3252 So. Halsted St., Chicago. 

Jei nori savo namuose 
linksmai praleisti laika tr 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
žus, sodus lr puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 
sipirk Teleskopą bu Btero- 
oskopais (5 serijos, 174 vi- 
sokia paveikslai) už pačia 

— — pigiausiu lcaing,—$3.20. 
Vieno Teleskopo kairia 75c., o 6 eerljij $3.45, perkant sykiu, 

parduodam viskį už $3.20. 
Kataliogį Teleskopų, Stereoakopų Ir visokių knygų prisiunčiamo 

uždykę. 
Reikalaudami adresuokite šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO., 
8262 So. Halstsd ctr., Chlcago, III. 

DIDZIAUSIS 
Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas. 

"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS: 
2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalboB, 439 pusi $2.00 Kietais audimo apdarais .. 2.50 2117 ŽODYNAS Angliškai-Lietuviškos kalbos, 835 pusi 3.00 

Gražiais "Half Morocco" skuros apdarais 4.00 2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškos 
kalbų vienoie knygoje. Formatas ir apdarai tokie kaip No. 2117. Pusi. 1274 6.00 2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No. 2118, tik apdarytas pilnai 
(Full Morocco) brangia Morn-r; skūra 7.00 

1192 Geografija arba žemės Aprašymas $2.00 Apdaryta $2.50 1199 Išsivystymas. Vaisiaus Gyvūnų 10 1201 Iš Kur AtBirado Musų Naminiai Gyvuliai 20 1218 Kada ir Kokiu Budu Svietas Susitvėrė — 35 1219 Kada ir Kokiu Budu Gali Svietas Pasibaigti? 35 
Apdaryta. 60 1220 Kaip Gyveną Augmesys? 35 1221 Kiek Senovės Graikai ir Romėnai 20 1250 Nematomi Priešai ir Draugai žmonių 30 1256 Oras, Vnduo. šviesa ir šiluma 40 

1261 Paėjimais Organiško Svieto 35 1271 Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai $1-00 Apdaryta, 00 $1.25 1299 žvėrys >ir žmogus. $1.00. Apdaryta $1.25 1311 Airija. Ląpai iš istorijos Airijos. 15 1335 CJbini'ją, Iš^istorjjos Chinų 35 
.Ethnolp^i^ firtyi,,Mokslas. a^'e žemės Tautas. $2.00 Apdartą.''.. $2.50 1358 Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoje. $1.50 Apdaryta. $2.00 1360 Gyvenimo Mokykla. $1.25. Apdaryta $1.50 1380 Istorija Abelna. Tomas I. $1.00. Apdaryta $1.25 1382 iBtorija Suvienytų Valstijų Siaurinės Amerikos $1.00 Apdaryta. \ $1.25 1383 Istorija Chicagos Lietuvių. $1.00. Apdaryta, $1.50 1386 Iš Muzikos Srities 10 1387 Iš Mano Atsiminimų. 75c. Apdaryta $1.00 1419 Kulturc ir Spauda 45 1428 Lenkai Lietuvoje 15 1435 Lietuvių Pratėviai Mažoje Azijoje 50 1480 Rašto Istorija. $1.00. Apdaryta $1.25 1510 Tikėjimų Istorija. Apduryta $5.00 1511 Trumpa Senobės'Istorija. $1.00. Apdaryta $1.25 1600 Apie Turtų Išdirbinių 35 1605 Aukos Karės Dievui 10 1660 Kaip žmonės su Ponais Kovojo u 10 1668 Ko Mums Reikia Pirmiausiai? L0 1680 Labdarybė Pirmiaus ir Dabar 

1690 Moteris ir Jos Vieta žmonijoje 15 1709 Priedelis prie Lietuviškojo Klausimo 
1730 Tautiškos Politikos Knygynėlis 10 1863 Auginimas ir Maitinimas Mažų Kūdikių 1884 Džiova ir Alkoholis 
1900 Hygiena. Daktariška Knygelė 
1954 Pamatas Visokiai Reformai 

80 2001 Angliškos Kalbos Vadovėlis 
25 2038 Kaip Rašyti Laiškus, Lietuviškoje ir Angliškoje Kalbose. .. .75 Apdaryta 

$1.00 2055 Lithuanlan Self-Instruction 
2084 Rankvedis Angliškos Kalbos. $1.25. Apdaryta $1.50 2085 Rankvedis Gromatų Rašymui 

35 2131 Aritbmetika. Knyga Išsimokinimui Rokundų. 2241 Gamtos Pajiegos. 50c. Apdaryta '75 2266 Koks Privalo Buti Vaikų Auginimas? '2o 2398 žinynas. Knyga žinių. $1.50. Apdaryta $2 00 2401 Dekliamacija ir Sceniškoji Mimika 
10 2458 Tikri Juokai. Lietuvių Pasilinksminimui 'g0 2496 Lietuviškas Sapninykas. 50c. Apdarytas .'j j [70 2506 Naujas Pilnas Orakulas. $2.50. Drutuose r.pdaruose $3*00 2516 Paslaptys Magijos bei Spiritizmo '50 2532 Svieto Pabaiga. 

12558 Kalendorius "Lietuvos" 1896 metams 
2617 Tikyba ar Mokslas? 
2629 žydų Likimas Gudijoje 

.05 2590 Dangaus Augštumaa lr žmogaus Senumas 
2593 Dievas, Dangus ir Pragaras 
2596 Gyvenimas šv. Tėvo Popiežiaus Benedikto IX. 25 2626 Vaišės KriBtaus pas Popiežių 05 
N B. Ant sekančių knygų perkupčiams duodame toki oat raha»a kaip ir ant "Lietuvos" išleistų. raBa^, 

128 Iš Gyvenimo Samojėdų in 266 Olga Liubotavičiutė .!".!!!"* 10 296 ?o Priedanga Šventenybės, j 2[- 825 Patkulis. Politiška tragedija. !!!"."* 20 1274 Spėka"ir Medega. $1.50. Apdaryta """"to'nn 
1988 Tikras ženybinis Gyvenimas t' 
2120 žodyaėJis. ,{'■ Angiišąai-Lietu viskas. , 
2191 Trumpa Geografija. 

MAŽI AUKSO ALTORĖLIAI. 
2901 Mažas Aukso Altorėlis 
2902 " " " T7. 

$2.00 
.25 
.30 
.25 

2903 " 11 M * 

2904 » >;o ■ t, n 

2905 "b m. « 

2906 « % " 

2907 ■ 
B 

.50 

.60 
$1.00 
$1.25 
$1.00 
$1.50 
fl.75 

Taipogi "Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimų 
spaudų įietuyiškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje. 

Agentams ir perkupčiams duodame gerą nuošimtį. 
Reikalaudami Katalogo, kuri prisiunčiame uždyką, arba 

siųsdami,.užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING C0. 
X. OLS2EWSKI, Pres. . 

3252 S0. HAL5TED ST„ CHICAG0, ILL 

*į Dabar laikas pirkti pigiai dra- 
panas. O verkautai ir Siutai, 4 
kurie parsiduodavo po $28.00, į 
$26.00, $25.00, yra parduodami ^ 
po $17.50; pigiaus negu mums + 

kaštuoja. Marškiniai, kuriuos 4 
parduoclavomc po $2.00, $1.75 ? 
ir $1.50 dabar tiktai 95c. y 
Kepaliušai, kurie parsiduodavo T 
po $2.00, dabar tiktai $1.85. T 

Turime numažinę kainas 
kiekvienam departamente. & 

kožnzfni yra proga pasinaudoti niusų tavorų pigumu. Męs $ norime padaryti vietos pavasarinėms drapanoms. Taigi ne- 
praleiskite progos, bet pasiskubinkite, kol yra geras rinkinys* 

Krautuvė atdara: Utarnin'ke, Ketverge 
ir Subatoj iki 9:30 valandai vakare. 

Nedėliomis iki pietų. 

Bridgeport Clotbing Co, 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, 111. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 1 
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- dymą 50% ant Tamstos pinigy, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki *50.00 už pusę karnos. Truputei} nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $3.00 ir brangiau. Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branglaus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEVVSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 703 CHICAGO, ILL 

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

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 

10 LABAI GERU ŠTUKU UŽ $1.00 Sa niekuo teip žmonių cepalinksminsi kaip su geromis štukomis. Kuris žmogus moka geru šluku, tas visados praleidžia laika linksmiai vįsi 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 dol. gausi 10 labai geru štuku, Aš esu llctuvys, magikas Ir berodydamas teatras, patyriau, kad lietuviai labai myli štukas, todcl ai dabar pasi- rengiau tik už 1 doleri parduoti 10 geriausio štuku, todėl nelauk ilgai, užsiorderiuoktuojaus. o po dienos visi manys, kad tu esi labai man* d rus žmogus, arba turi velnią. Sztukos. kurias ai jums prisiusi j, yra labai lengvos padaryti, teip kad kiekvienas, kuris tik turi rankas, tuo- jaus padaro, visas reikalingas prietaisas ir lietuviška pamokinima | kaip tas štukas padaryti, išsiunčiu ta pačia diena kaip gaunu orderi. | Nusiuntimo kaštas aš apmoku. Prisiusk S1. o *auai 
uuoiAS SZLIKAS, 3261 S. Halsted 8f. CHICAGO. (LU 

" * * * Susinėsimas s;i išlaukinių pasaulių buvo 
visiškai nukirstas nuo 9 vai. vak. tik vienas dratas, 
Bell Telefono linija į Colutnbus, diibo. Menki ra- 
portai buvo persiųsti šia linija." 

—Iš Cincinnati, (O.) audros praneši- 
mo į Chicago Tribūne, liepos 8, 
1915. 

Galima pasitikėti Bell Telefonu nelaimeSe. Jis vi- 
suomet priparodo savo vertę audroje ir podvinyje. 
Jis greitai atneša pagelbą; jis perduoda smagumo žodžius; jis informuoja išlaukinį pasaulį. Yra tai 
viena pareiga visose valandose, naktį ir dieną. 

Bell Vietines ir Ilgo Tolumo 
Linijos sujungia visus Punktus 

Suvienytose Valstijose ir 
Kanadoje 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Gfficiai 100 



IU0KELIA1. 
— ■■ 

* nelaimingas žydas. 

Mančiagerės kaimo pusberniai 
pagavo žydelį ir pririšo šale ke- 
lio prie medžio. 

Ateina žmogus ir. matydamas 
žyd,-j pririštą, klausia: 

— Kas čia tave pririšo? 
Žydas: l'i, man čia gerai! 
Žmogus (nusispjovęs): 

Kad tau čia gerai, tai stovėk. 

NEIŠSPĖJO. 
Mikas:—Turėsime didelę nelai* 

mę, kurios ir pranašai neįspėja, 
šiais 1916 metais. 

Jurgis:—Kas per nelaimė? 
M.—Spėk. 
J.—Bus didelės audros. 
M.—Audra nereiškia nelaimę. 
J.—Bus dideli streikai. 
M.—Neišspėjai. 
J.—Karė nepasibaigs šiais me- 

tais. 

M.—Xeišspėjai. 
J.—Tai kas-gi, po šimts gai- 

džių ?! 

M—Nugi girdėjau, kad vištos 
atsisakys kiaušinius dėti. 

TAISME. 

Vienas žmogus užvedė prieš 
krautuvninką bylą už tai, kad jo 
sunus ten daug pinigu praleido. 

Teisėjas:—Kelis sykius tavo su- 

nus ėjo į krautuvę kasdien? 
Skundėjas:—Aštuonis. 
T.:—Kas tau sakė, kad aštuo- 

nis? 

S.:—Aš pats žinau. 

T.:—Kaip-gi pats tai gali žinot? 
S.:—Aš einu į mėsinyčią mėsos 

pirkti ir matau savo sunu ten sė- 

dint. 
T.:—Kiek kartų per dieną eini 

j mėsinyčią? 
S.:—Du. 
T.:—O matei, kaip tavo sunus 

aštuonis syk ėjo ton krautuvėn. 

KAS KO RIJO. 

Socialistai—pančekų. 
Klerikalai—Šliupo. 
Tautiečiai—vokiškos valdžios. 
P. S. Socialistai visuomet pri- 

kaišioja savo biznieriams, kad esą 

pančekų pardavinėtojai. P. B. 

TARP DRAUGŲ. 
— kiūrėk, Juozai, nesiartynk 

prie šuns, nes jis tave įkąs. 
— Jr už ką jis mane kąs? 
— Užtai, kad nepažįsta. 
— Ar tave pažįsta? 
— Taip. 
— Pasakyk jam, kad aš esu Juo- 

zas. F. 

MOKYKLOJE. 

Moirvtojas aiškina:—šuo, katė... 

Mokinys rašo:—Šuo, 
Katė. 

Mokytojas.—Dėlko statai "katę' 
skyrium? 

Mokinys.—Dėlto, kad ji su šu- 

tiimi nesugyvena. D. 

NAUDINGIAU. 

Petras.:-—Kada yra naudingiaus 
skinti obuolius? 

Mikas.:—Kai nieko sode nėra. 
M. 

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ. 
Jau apysenė motina kalba savo 

aštuoniolikos metu dukteriai. 
— Tai, vaikeli, nors indus padė- 

tum man sumazgoti. 
Duktė, nenugirdusi aiškiai moti- 

nos nusiskundimo.—Už ką mane 

bleimini, mama? 
Motina:—Vaikeli, sakau, pagel- 

bėk man indus sumazgoti. 
Duktė:—Ali right, niamma, aš 

juos suvašysiu. 

KAIP K .Į, GALIMA ATSPĖTI. 
Tautininkas eina tiesiai ir jo vei- 

das rimtas. 
Socialistas visuomet nesiriša 

raudoną kaklaraikštj ir eidamas 

galvą lenkia žemyn. Mat, nuduo- 

da mokytu. 
Klerikalas viena akia žiuri j 

dangų, o su kita skrajoja po pa- 

saulį. Jis eina galvą iskėvs ir 

išrodo optimistiškai. 

GERAI. 
Tėvas.—Tai, vaikeli, tave leidau 

mokyklon ir kašttis dėjau, bet tu, 

kaip matau, mažai ką išmokai. 

5! Vaikas.—Ach, tėvel, kad tam- 

sta žinotum, kaip gerai mokykloj 
nesimokinus laiką leist, gal man to 

l.epavydėtum. ^ 

Tel. Canal 5395 

J. G. iezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2302 S. Leavitt St. Chicago 

LVESKIO 
^MOKYMĄ 

CU jęali išmokti Anglų kalbos nuo pradines 
ligi aacMiausiai, tcipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitLS. 
Ekonomijos, Knygvedystes,DailiaraSčio, Lai- 
škų rai/mo, Prekybos teisių ir tt Čia gali 
užbaigti PUBLIC 3CHOOL, H1GH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

3106 So.Halsted St,Chic&& 
I' Ii 11 ffT ■■ ■ ira^ 

PHONE YAR2S 2721 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan StM Chicago 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St.f Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
lr vyru. Specialiskai gydo limpančias, 
užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNT1STAS 

8f įSil- Kimpn 31 Ir Se. fUlitri gtj 
(inwln Mtįntkf.) X 6JCOM, IU. 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Counselor at La* 

Lietuvis Advokatas 

30 N. LaSalle St„ Giicago, Iii. 
Slock Ficharrgo Bld;., Rooms 1137-11H 

Telephoa* Hraoklin 1171 

6)v. 3112 S. Halstad S!., arti 31-jn 
'clcphoiie YardJJiAV 

Naujas Išradimas—Spyna be Rakto 
Nereikia rakto natiotis-nera 

k n n«i pamesti. 
Musq naujo išradimo be« 

raktiii"* spynos yra padary- 
tos ant leUpainiojamų pa- 
matų ir yra .*ip saugios kaip 
Bankinis Uiru'ias. Nusipir- 
kęs misų naujo ifradimo b«- 
raktinę spyną jaus ssi saugiau 
negu kad palicmcr.ą pristaty- 
tum prie savo nlrakto, nes jos 
kitas jokiu liudu negalės atra- 
kyt kaip tik jųs. Nelaukdamas 
pareikalauk nuo mūsų pilno 

Koim torui kllilp 
rakinati. 

tų spynų aprašymo sų paveikslais; nusistebėsi 
dažinojęs, kaip tvirtai ir sausiai jos yra padary- 
to* ir pigios. Ui praplatinimą mušu naujo iš- 
radimo beraklinitį spynų duodama didelis ver* 
tis dovanos. Klausk išlygą. 

Liiiksi riiykitt lutufiikii Įdidimi mirk; attikvmui. 
Adreauokit Aitaip: 

SECURITY PADLOCK CO. 
648 W. 31 st St. Dipt. k. Chlcaga, III, 

Pbone Drover 5052 

Dr. K. Dranoelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

3261 So. Halsted S U Chicago 

DU-KART NEDEUNIS LAIK- 
RAŠTIS 

1TD3 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Petnyčiamis 
Prenumerata metams $2.50 

„ ff pusei metų $L25 
A jresuokit taip: 

W. B. BOGZKOWSKI C0., 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA! 
frriratlka amjliSkoskalbo*ni- 
ky t Jcbemokytojo<apdftryta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
tis skaityti ir rašyti be mokyto- 
jo...., ..193 

Naujas Budas mokytis rašyti ba 
mokytojo 10a 
Aritmetika mokinlmuisi rokaa- 

ot,su paveikalaia(apdaryta). .35c 
VJsoil.'fitf 

Kas iškirpęs iit» apgarsini- 
nrj iš "Lietuvos" ir $1.00 per mo- 
ncy orderį, Ui gaus visas 4 Icnygas 
60c pieiau. 

P. Mikolainls 
R F. D Rou e 2 Hudsor>, v.y. 

Rašomos Mašinose 
PlgiauBioB ir geriau- 

bIos rašomosios maši- 
nos (ty p ei r i t e r b) 
"New American" už 
110.00. 

Jolgu nori turėti drū- 
tą, pigią ir gerą rašo- 
mąją mašin*, tai pirk 
"New American," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

šo taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvlenaB, 
paėmęs ją { savo ran- 

kas, i£ pirmo sykio su- 

pranta, kaip bu jaja ra- 

šyti, 
Kataliogą rašomųjų 

mašinų ir visokių kny- 
B ų prisiunčiamo uždyka. 

Agentams Ir perkupčlai.8, perkant kelias mašinas, duodam gerg 
nuošimtj. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

3252 So. Halsted str., Chicagc, ||). 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodg:at. 

t tone Canal 1208 
Valandos: 

rvc 9:£0 iki 12:00 vai ryto 
Ii c 7X0 iki 8:00 vai. vale. 

Nedeiioms 
iuc B £0 Iki 12,-OUvaL ryto 

Rezidencija 
5208 W .Harrison Street 

Tel. Aastin737 

Valandos 

tiktai iki 9:00 kiekvieną ryt j 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, Įtikėdami visokiems magikamB 
ir spiritualistams. Nemažai jauny vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai 
uždirbtus pinigus sukišo j pragobėlio magiko kišenių. 

Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygę.: "Pa- 
slaptys Magijos Ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptjs šviesoje 
mokslo, šioje knygoje atrasite 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 I namus 
tiktai 60 centų. 

Iš kitų vietų užmokestj galima prisiųsti pačto dvlcentlnSmiB markėmis. 
Adresas: 

M. J. Damijonaitis, 
901 West 53rd Street, :: Chicago, Illinois 

Dabar Jau Galima 
Atvažiuot iš Lietuvos su vi 

ir į Lietuvą. 

Šifkortės atvažiuoti iš Archan- 

gelsko į Chicagą kaštuoja $71.00 
Išvažiuoti iš Chicagos į Petro- 

gradą (Peterburgą) $64.60 
Kelionė irr.a tik 13 dienų per 
vandenį. 

člr!<ortes ir pasportus gausite 

A. Olsze wskio Bankoje 
3252 So. Halsted St Chicago. 

Jei norite turėt garą laikraštį, tai užsisakykite 

"ATEITĮ" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarniokais, Ketvergais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 
ja dienraštį. 

"ATEITIS" eidama 3 kartus j sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa eile įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 
tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
žį $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adresas: 

ATEITIS PUBLISHIN6 CO., 
366 W. Broad way, So. Boston, Mass. 

USŲ metodą išmokinsime jųs an- 

glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 

beivakarais.Ri§rkpiiiii(ln!tiii{. Oovtnil 

American School of Languages 
731W. 18th St. 1741W. 47th St. 

CHICAGO, 1LL. 

panti DYKA! dvi geras setu- 

j kas ir Kntalioga visokia goru 
tnagiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuria tu la- 

ibai nori, o nežinai kur jn gaut? 
I Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- 
I na ir ai.sz.kn adresą, o asz tuo- 
jans ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dtkai. Adresuoki 

JUOZAS J. SZLIKA6, 
(MAG1KAS) 

3281 s. minu su CHICA80, ILL. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

14601 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. Už sudėtus piuigus musų bankoj duo- 
dame čekių knygutę, iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metam®. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
j visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redomis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto ild 
6 vakaro. 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30«tus metus. 

Prenumerata $2.00 matams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų.. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 

PamatimuI vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo tovanil. 

J. J. Pauksztia & Co. j 
120-124 Grand Str., 

Brooklyn, N. X. ] 

MOKYKIS BARBERYST68. 
Męs Išmokiname šio lengvo, Sva- 

raus ir greitai išmokamo amato i ke- 
lias trumpas savaites; geriausi {ren- 
gimai; espertai mokina; įrankiai su- 
teigiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykite 
uždyką gaunamoms informacijoms. 

BURKE BARBER SęHOOL, 
610 W. Madl»op Chlcago, IĮL 

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

Jsteigta 1893 metuose. 
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka t.z Juos 
3 procentą metams. \ 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotur 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 negaii šiądien atsa- 

kančiai savo biznį vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejcntališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankojet 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. OLSZEVVSKI BANK 
3252 So. Halsted 5t, - CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius 18 KITUR MĘLDŽIAME aplankyti Ir mūsų Banką. 

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

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Jeigu 
^Nusipirkti Sau 

Namaarba £ota ' Be klapaio, rūpesčio, 
pigiai ir teisingai; Jm&uritisavojuurta, j Jlčdirbti (jfcadtitd, 

TAI EIK PAS 

JJJ&rtma/icmcz. 
3133 EMERALD AVE. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, Jeigu bu ma- 

žais Iškasėtai* gali išmokti gerą, ama- 

tą; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir buti pats ant Bavęs ponu. Iš- 
mokęs barzdasliutystės, busi liuosas 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visaB smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. 3eniausi ir atsakančiausi 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus Jų 
Jleškantiems. 

"D R A U G A S" 
Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausiejl ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės JudėJ'.mo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

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., Chlcago, III. 

Cansl. 211) 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSIEO SI CHICA60, ILL. 
CORNER 181h STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesa nebuvo 1 as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktu reikalingų kalendoriui £inių, 
jame yra ku!?tąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš historljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt> S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. ę 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais v4»- 

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. 

Gyvenimo telefonas Drover 7781. Telefonas Yards 5S1 ir 15S 

LIETUVOS APTIEKA. 
Męs iinome. kad lietuvės moterįs dažnai nusiskundžia, negalinčios gaut norimų fo. 
lių-vaistų Amerikoje. Atsišaukite pas mus, gausite vi'-k}; žolių, lašų ir visko, ko jųs 
negaunate anglų aptiekose. Męs labai atsargiai i&pUdomc Lietuvos daktarų receptus. 

Duodame rodąs. Rašant pas mus, prisiųskite 2c markę. 

Provizorius F. A. JUOZAPAITIS 
3601 S. H: Isted s t., Cor. 36 st., Chissgo, III. 

Al ABI I A ^ |VB A J Tik-ką -'^jo iš spaudos knyga vardu #-ST NAUJA hNTIiA. 
nantiems "ir čion atkeliaujantiems lietuviams. S.' nUo V. K. Račkauskas,^"TĖVYNES" 
redaktorius. "AMERIKA" yra informacijinis veikalas, koki:; jau nuo semi buvo pageidaujamas. 
Jame telpa daug reikalingi} ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika. 

Knyga didelio formato 6x9col., 288 puslapių. Kaina tiktai 7Sc 
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

M. J. Damijonaitis 9°LW 3š»£ža0?l^,»0,s. 
P, S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kiiokjp 
knygų, reikalaukite U mano lietuviškų knyįų krautuvės katalogo. 
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