
t 

"LIETUVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Eina Pat n y r-am i a, Chicajo, Iii. Metinė Premtir ata: 

Snvienytose V>" .,jose $2.00 
Kanadoje ir Medike.. A2.50 
Visose kitose *iešpatyste3e £3.00 

Pv«nurnerata apmokama ii viriaus. Prenumeratos mttas tlraitosi nuo dicoos uisiraSymj ne nno Nauju Me- tą. Ap.-arMiiim i^k a ng ̂ Ida j g*yyg jęį •^dresu0^l'e; 

9282 <«. Halsted 8t. CHICACO, ILL. 

if— 

THE LITHUANIAN WEEKLY "LIJTUYA" 1 
Publiahad Pridaya at Chieigo, III. 

Yearly Subscrlptlon rates: 
In United States $2.00 
To Canada and Mexico » $2.50 
To all other Forei^n Countries $3.00 
Advertislng rates on application. Address 

A. OLSZEVVSKI, Pub. 
3282 8o Halstftd 8t., CHICACO, <Ll* 

Entered as Second-Class matter July i3th, 1893, at the Post Office oi Chicago, Illinois, under Act of Marctt 3rd, 7.879. 

No. 3 

Dideji Kare. 
Ant Balkanų pussalio nieko 

svarbesnio neatsitiko. Austrija 
su daug didesnėmis pajiegomis, 
kaip galima buvo tikėti, įveikė 
montenegrus, užėmė jų sostinę 
Cctinią ir svarbiu gamtos tvir- 

tovę, kalną Lovčą. Karalius su 

visa valdžia persikėlė i Scutari, 
iš kur išsinešdino svetimų kraš- 

tų konsuliai, no- čia lauKia aus-' 

trų užpuolimo. Austrai gyrėsi, 
buk Montenegro kreipėsi prie jų 
su prašymu sulaikyti karę, nes 

manė pradėti susitaikymo tary- 
bas ; žinia ta vienok pasirodė 
neteisinga. Žinoma, Monteneg- 
ro, turinti išviso vos pusę milio- 

no gyventojų, viena negali atsi- 
remti didelei Austrijai, bet tai- 

kytis nemano ir sulaikymo karės 

neprašė. Karaliaus Nikitos ka- 
riumenė pasitraukė j Albaniją, 
kur ji sueis krūvon su ten esan- 

čiais serbais, kurie ten turi nau- 

jai suorganizuotų kareivių 100,- 

coo, o netoli kitą tiek yra italų. 
Ttiom tarpu Montenegro kariu- 
m&nė traukiasi atgal prieš dides- 
nes austrų pajiegas, jiems ati- 
davė miestus Podgoricą ir Niš. 
Prie Berane austrai paėmė 500 
montenegrfį nelaisvėn ir nužen- 

gė iki Grahova. Montenegrai 
traukiasi prie Tarboš, kur mano 

mėginti pasipriešinti ir austrus 

sulaikyti bent tol, kol italai ne- 

atsiųs pagelbą. Italijos jninis- 
terių taryba, atsibuvusi po kara- 
liajs vadovyste, nutarė pasiųsti 
pagelbą Montenegro karaliui, ku-i 
ris yra vuošvis Italijos karaliaus, j 

Austrai, užėmę Cetinią, pagar- 
sino ten karės laiko teises ir 
suareštavo daug žymesnių gy- 

ventojų. Austrų kareiviai daro 
kratas gyventojų namuose, kur 
rado daug ginklų. Konfiskuoja 
maistą, kokį tik kur randa, gy- 
ventojams veik nieko nepalieka, 
todėl jie badą kenčia. Austrai 

ant kairio Lovča užvilko sunkias 
savo kanuoles, iš kurių gali su- 

bombarduoti Cetinią, jeigu gy- 

ventojai mėgintų riaušes kelti. 
Austrai paklojo minas jūrėse prie 
Montenegro pakrančių, todėl ba- 
duoliams iš svetur nieko privež-, 
ti negalima. Nupjaustė telegra-j 
fų vielas ir tokiu hudu pertrau- 
kė visus susinėsimus. Monte-' 
negro sosto jpėdinis iškeliavo 

Italijon. Ten iškeliavo ir Ser-i 

bijos ministeriai. Tokiu budu! 
karė jau išnaikino, gal vien tuom J 
tarp, tris Europos neprigulmin- 
gas karalystes: Belgiją, Serbiją 
ir Montenegro, o jų karalius pri- 
vertė svetur prieglaudos jioško- 
ti. Manoma, kad Serbija per- 
kels savo sostinę Francuzijon, 
kur tuom tarpu yra ir Belgijos 
sostinė, o karaliaus šeimyna yra 

Anglijoj. 
Talkininkai, negalėdami pri- 

versti Grekiją eiti išvien su jais, 
pradeda nepaisyti jos savisto- 
vystės. Anglijos laivynas vėl 

pradėjo bliokuoti Grekijos pa- 
krantes, dėl ko pritruko ten ly- 
giai maisto, kaip ir kitokiu daik- 
tu, ypač kuro, dėl ko turėjo su- 

stoti dirbai neskaitlingose Gre- 
kijos dirbtuvėse. Išsprogdino 
geležinkeliu tikus. Kaip prane- 
ša is Bėrimo, talkininkai išsodi- 
no savo kariurr cnę porte Phale- 
ron, visai netoli Grekijos sosti- 
nės Attnu, todėl grekai nori sa- 

vo sostinę iš Atėnų perkelti į La- 
rissą. Perline mano, kad talki- 
ninkai nori Grekijoj išversti ka- 
raliaus valdžią, o vietoj monar- 

chijos, įvesti ten trepublikonišką 
tvarką, o prezidentu apšaukti 
jiem.- pritariantį buvusį ministe- 
riu pirmininką Venizelos. Pa- 
tvirtinimo vienok tu žinių iš ki- 
tur nėra, nieko apie tai nesako 
nei talkininkai. Gal vokiečiai 
panašius paskalus svietan leidžia, 
norėdami sukurstyti Grekijos gy- 
ventojus prieš talkininkus ir 

prieš nenorintį vokiečiu klausyti 
Venizelos. 

Vokiš-kiems ir turkiškiems 
agentams pasisekė piet-ryčiuose 
dar vieną nerva neprigulmingą 

kraštą karėn įtraukti. Iš Kon- 
stantinopolio Londonan atėjo ži- 
nia, buk Persijos kariumenės va- 

dovas Samson Es Sultaneh ap« 
šaukt- karę Rusijai ir Anglijai. 
Tekiu budu karėn jau įtraukta 
net 13 kraštų: vienoj pusėj yra 
Vokietija, Austro-Vengrija, Tur- 
kija, Bulgarija ir Persija; kitoj 
gi: Anglija, Prancūzija, Rusija, 
Italija, Belgija, Serbija, Monte- 
negro ir Japonija; Vokietija, ža- 
dėdama Pinliandiją, tikisi ir Šve- 
diją aut Rusijos užsiundyti. 

Nei vokiečiams, nei talkinin- 
kams iki šiol nepasisekė savo 

pusėn Rumaniją patraukti. Ru- 
manija norėjo pasigerinti Vokie- 
tijai ir visus nuo gyventojų rei- 

kalų atlikusius kviečius Vokie- 
tijon pasiųsti, kuom butų už- 
kenkusi norintiems ją badu pri- 
versti pasiduoti talkininkams. 
Kadangi priversti tai nedaryti 
talkininkai negalėjo, tai Anglija 
pirma išpirko Rumanijoj visus 
atliekamus javus, 50,000 vagonų 
grudų už $50,000,000, kad Vo- 
kietija ir Austrija nieko ten ne- 

gautų. 
Kunigaikštis Nikalojus ant 

ioo mylių Kaukazo fronto pra- 
dėjo musj ir stumia turku ka- 
riumen^. Kunigaikštis traukia 
Mcsopotamijon pagelbon prie 
Bagdado turkų apstotiems ang- 
lams. Kita rusų armija stumia 
vokiečius ir turkus Persijoj'; prie 
Kermanshah juos sumušė. Ang- 
lai gi, traukianti Tigris paupiu 
taipgi sumušė turkus, kurie bu- 
vo apstoję 10,000 anglų mieste 
Kut-El-Amara. Visos tos turkų 
priešų kariumenės sueis krūvon 

Azijoj. Ir ant Kaukazo, prie 
Karaf'ač rusai sumušė turkus. 
Sausio 14 d. rusai paėmė 400 
turkų nelaisvėn ir atėmė nuo jų 
vieną didelę kanuolę, 7 mažes- 
nes, 8 mašininius karabinus ir 
daug amunicijos. 

Iš Viennos praneša, buk Ita- 
lija išsižadėjo siuntimo Albani- 
jon pagelbos serbams ir mente 
negrams ir buk rengiasi savo 

kariinnenę iš ten namon parga- 
benti. Bet talkininkai nieko ne- 
sako apie panašius italų inierius, 
tai refkia manyti, kad austrų pra- 
nešimas nesutinka su teisybe, 
kaip ir jų žinia, buk montenegrai 
pripažįsta, jog tapo galutinai per- 
galėti, todėl prašo atskiros nuo 

talkininkų taikos. 

Nors austrai pagarsino, buk 
italai, kadangi juos pasiekė ne- 

pasisekimas, visai pasitraukė iš 
Goerz apskričio, bet iš Londono 
praneša, buk jie visame fronte 
prie Goerz ir Trentino vėl smar- 
kiau pradėjo priešakiu veržtis. 
Ant fronto tarp Sarca ir Adyga 
nuo kelių dienų ir naktimis ue- 

■siliatija smarkus artilerijų besi- 
šaudymai. Italai iš sunkių ka- 
tiuolių bombarduoja austrų sto- 

vyklas ant kalno San Michele 
ir tiltus Solmino, Mrzil. Cresta 
apiellnkėse italų infanterija pa- 
veržė austrų stovyklas prie mie- 
sto TJoppeo, j šiaurius nuo ežero 
Garda. Maži susirėmimai buvo 
taipgi Sugana klonyj, kurie ita- 
lams buvo gana pasekmingi. 
Austrai gi giriasi, buk jie pa- 
ėmė italų pozicijas prie Oslavia 
ir Talmino, kur teko jiems 933 
nclaisviai. 

Amsterdaman atėjo žinia, buk 
Bulgarijos sostinėj Sofijoj kok- 
sai bulgaras, turbut Rus'jos ša- 
lininkas, mėgino užmušei Bulga- 
rijos ministerių pirmininką Ra- 
doslavov'ą. Metė jis bombą po 
Radtfslavov'o karieta, bet jos ex- 

pliozija nieko neužgavo. 
Rusijoj caras paliepė pašaukti 

tarnauti kariumenėn visus, be 
jokių išėmimu, vyrus, gimusius 
1897 metuose, taigi turinčius 19 
metu. 

Ant karės lauko šiaur-rytinia- 
me fronte, taigi Volyniaus gu- 
bernijoj ir pietinėj Rusijoj, taip- 
gi Lietuvoj, rusams sekasi ne- 

blogai, nors austrai stengiasi 
įkalbėti, kad po paskutiniu ne-| 

pasisekimų rytinėj Galicijoj rusų 
pirmyn žengimas ant viso fron- 
to pasiliovė, nes jie labai daug 
kareivių nužudė. Iš Petrogrado 
vienok garsina visai priešingas 
žinias, kurioms netikėti nėra pa- 
mato. Rusų raportas sako, kad 
besitraukdami atgal, austrai la- 
bai didelius nuostolius turėjo, 
kuomet rusų nuostoliai buvo 
daug mažesni. Rusai Pinsko ir 
Volyniaus apskričiuose, nors pa- 
lengva, bet žengia vis toliau, 
stumdami lygiai vokiečių, kaip 
ir austrų kariumcnę atgal. Aus- 
trai, nelaisvėn paimti, pasakoja 
apie pasibaisėtinus jų nuostolius 
besitraukiant atgal per upę Stry- 
pą. Ant viso fronto 22 mylių 
austrai, priversti atgal trauktis, 
spėjo pasidaryti vien du tiltu. 
Tiltai buvo atiduoti artilerijai 
vien kanuolių pervežimui, o in- 
fanterija turėjo eiti užšalusios 
upės ledu, kuris daugelyj vietų 
po kareivių sunkumu Įlūžo ir 
daug kareivių pateko po ledu ir, 
žinoma, prigėrė, o Į išlikusius 
ša idė rusų artilerija. Vienai di- 
vizijai pereiti į kitą upės pusę 
reikėjo visos dienos laiko, nors 

upė Strypą yra neplati. Du tnk- 
stančiai sveikų, nesužeistų aus- 

trų kareivių iš vienos divizijos 
■teko rusams. Drauge su už- 
muštais ir sužeistais prie besikė- 

1 limo per upę Strypą žTivo veik 
pusė divizijos austrų kariume- 
nės. 

Dar labjau apsunkino austrams 

besikėlitną užstojęs šiltesnis 
oras, nuo ko sutirpęs sniegas 
trukdė kanuolėms ir vežimams 
pasitraukimą. Pinsko klampy- 
nėse nuklimpo čiela dalis austrų 
kanuolių ir jos visos gali ru- 

sams tekti, kurie tose aplinkinė- 
se traukia, stumdami priešus vis 
Itoliau j vakarus, taigi atgal. 

Ir austrai nesigiria dabar savo 
neva laimėjimais, nes sako vien, 
kad po nepasisekimų rytinėj Ga- 
licijoj rusų pirmyn žengimas pa- 
siliovė, bet austrai nieko ne sako 
apie savo nepasisekimus Voly- 
niaus gubernijoj ir Pinsko klam- 
pynėse. Bet, kaip matyt, ir ru- 

sų nopasisekimai rytinėj Galici- 
joj ir Bukovinoj nebuvo taip 
dideli, jeigu jie laikosi tose jau 
vietose, kur pirma buvo. Tai 
čia gali but kalba vien apie ne- 

galėjimą įveikti ir perlaužti aus- 
trų linijų, bet ne apie nepasise- 
kimus; prie nepasisekimų austrai 
juk butų turėję rusus Htgal nu-l 
stumti, o tuom tarpu jie vis lai-1 
ko savo senasias stovyklas. 

Ant šiaur-rytinio Rusijos fron- 
to nieko svarbaus neatsitiko. 
Nei Rygos apielinkėse, nei kitur 
Lietuvoj llindenburgo kariume- 
nė toliau į rytus nenužengė, o 

kaip kokias vietas net alpeisti 
turėjo, <paveikslan Panevėžį jie 
apleisti turėjo. Ryga ir Dvin- 
>kas Hindenburgui tai dar vis, 
kaip lapei, nenusirpusios vyn- 
uogės. Prieis arčiau, bet pa- 
imti negali, tai mostelėjęs ranka, 
kad tai nenusirpęs vaisius, 
traukiasi atgal, o po kokiam lai- 
kui vėl su milžiniška 'kariumene 
traukia pažiūrėti, ar, dar Rygos 
vynuogės nenunoko. Nei Lietu- 
voj, nei Latvijoj pereitą savaitę 
nei didesnių musių nebuvo. 

I Ant vakarinio karės fronto ir 
šita savaitė praėjo be didesnių 
mušiu, todėl ant to fronto nieko 
svarbesnio nenuveikta. 

Anglų artilerija bombardavo 
vokiečių užimtą Prancūzijos mie- 
stą Lille, bet vokiečių 'š ten 

neišvijo, vien pagimdė ten keletą 
gaisrų. Angliški kariški laivai 
apšaudė vokiečių stovyklas 
Fliandrijos pajūriuose. Prie Het 
Sas išnaikinta vokiečių apkasų 
lda(lis ir išsprogdinta vokiečių 
amunicijos krautuvės. Artileri- 
jos besišaudymai buvo prie 
Ypres; taipgi prie Givenchy ir 
prie Vanquofc (Argonne distrik- 
te) fr prie Bremeil, Lotaringi- 
joj, taigi jau Vokietijos pusėj. 
Didesnių musių, kuriuose daly- 
vautų daugiau kareivių, ant šito 
(fronto nebuvo. 

Iš Kares Lauko. 

RUSŲ FRONTAS 

TEUTONAI ATMUŠINĖJA 
RUSŲ ATAKUS. j 

Vierma, sausio 13 iii Austrų šta- j 
bas vakar išleido sekanti oficiali 
pranešimą : 

"Besarabijos frontas1 vakar ir j šiądien buvo regykla atkaklaus 
nvušimosi. Netrukus po piet prie- 
šas pradėjo karštą artilerijos bom- 
bardavimą ant mušti pozicijų.' 
Trimis valandomis vėliaus pirma?,' 
pėstininkų atakas prasidėjo" po 
kurio sekė dar keturi atakai.' 
Apie 10 vai. vakare priešas pada- 
rė šeštą ata'ką su koljurtmomis gi- 
liai suformuotomis, -mėgindamas 
perlaužti musų linijas. 

"Prigelbstint artilerijos ugniai, 
mus4i kariumenė atmušė visus 
atakus, priešo pasitraukimas atgal 
kai-kada virdavo į betvarkų bė- 

gimą. Jo nuostaliai buvo dideli. 
Prieš vieną poziciją 800 Vyrų gu- 
lėjo užmuštų.1" | 

KURŠĖJE IR LIETUVOJ. 
Petrogradas, sausio 13 d. Vakar 

rusai išleido sekantį oficialj pra- 
nešimą : 

"Tarp Olai ir Weik (Kuršėje) 
nedidelis vokiečių pulkelis mėgi- 
no persikelti per Missą upę, bet 
musų sargyba juos išvaikė.'Mū- 
sų skautai (žvalgai) padarė smar- 

kų tyrinėjimą netoli ežero Kan- 
ger, prie Čau ir į rytus nuo Pean- 
kauen (Kuršeje), laike kurio jie 
susidurė su skaitlingesniu už sa- 

ve priešu. Ranka-rankon mušis 
pasibaigė mums pasekmingai. 

"Musų skautai apielinkėj Pane- 
vėžio-Dvinsko geleži«kr>lio perkir- 
to dvi eiles akstinuotų vielinių 
(dratinių) tvorų- ir ifeietė^riešus 
iš tranšėjų su rankikėmis grana- 
tomis." į 

Vokiečių oficiaTisl pranešimas 
nuo tos pačios diendį skelbia se- 

kančiai : \ 
"Netoli Tannenfeld, j piet-ry- 

čius nuo Alukštos, rusų atakas su- 
iro su dideliais nuostoliais prieš pat 
musų pozicijas. Į šiaurius nuo 

Kosincho\vka, žvalgų pulkas nu- 

vijo rusų priešakines .sargybas at- 
gal į jų pozicijas. 

Londono laikraščio Daily 
M a i 1 korespondentas praneša iš 

Petrogrado apie dalykų stovį Bu- 
kovinoj sekančiai: 

"Pranešama, kad rusai energiš- 
kai stumiasi linkui Czernovvitz. 
Jie jau užėmė Sadagora. Austrų 
ir vokiečių belaisviai pasakoja, 
kad rusų artilerija padarė aus- 
trams ir vokiečiams nuostolių iki 
70,000 vyrų." 

NEDIDELI SUSIRĖMIMAI. 
Petrogradas, saūsią 14 d- Rusų 

oficialis pranešimas .paduoda se- 

kančias žinias: » 

"Vidurinėj dalyj .upės Stripa 
priešas, po priedanga kilusios 
sniego andros, padarp du mėgini-: 
mu užpulti ant mųs apielinkėj 
Dobropol, bet kiekvieną sykį tapo 
atmušti. Šitoj apielinkėj ir į šiaur 
-ryčius nuo Czernowitz priešas 
tapo priverstas apleisti dalj savo 

tranšėjų, kurias męs užėmėm." 
Vienos oficialis pranešimas 

prieštarauja rusų pirmesnietns 
pranešimams ir sako: 

"Ant Galicijos ir Besarabijos 
fronto buvo tik atskiri artilerijos 
mūšiai. Austro-vengrų kariume- 
ne, nežiūrint rusiškų tvirtinimų, 
dar vis užima tas pačias pozicijas 
j rytus nuo upės.Sftrypa, ką ir lai- 
ke Kalėdinių musių, išskyrus tik 
vieną batalioną,. kui pasitraukė 
atgal ant 200 žingsnifc." 

Reuterio telegramas praneša, 
kad rusų torpediniai laivai pereitą 
panėdėlį sunaikino turfcų subma- 
riną ir du laivu su anglimis. 

CARAS ŽADA <; 
NESITAIKINTI. \\ 

Petrogradas, saušib 15 d. Iš 
priežasties rusiškų Natijų Metų ca- 
ras atlankė keltas savo armijas prie 
fronto ir sakė prakalbas. ! 

Lankydamas pietinę dalį fronto, 
jis peržiurėjo armiją gen. A. E. 
EvLrto. Sustojęs ant stoties Za- 
inisie, jis perleido kareivių paradą; 
visi aficieriai, gavusieji šv. Jurgio 
kryžių, stovėjo šale caro. Po to 
jis atsikreipė prie jų su prakalba, 
kurioj pasakė, tarp kitko, sekan- 
čiai : 

"Aš sveikinu Jus, kaipo karžy- 
giškiausius musij armijos atstovus 
ir noriu širdingai ir karštai padė- 
kavoti jums už jusų didvyrišką 
pasišventimą laike sios karės.- Aš 
prašau jus perduoti savo karei- 
viams mano padėką už jų pasi- 
šventimą, kurį af- ir visa Rusija di- 
džiai kainuojame. Bukite persi- 
tikrinę, kaip aš jau pasakiau šios 
karės pradžioje, kad aš nedarysiu 
taikos su priešu patol, pakol ne- 

išvarysiu paskutinio priešo iš mū- 

sų tėvynės ir nesitaikinsim kitaip, 
kaip tik sykiu su inusų. talkinin- 
kais, su kuriais męs esame surišti 
ne popiera, bet tikru draugiškumu 
ir kraujo ryšiais." 

Ant rytojaus caras peržiurėjo 
gen. Kuropatkino korpusą. 

AUSTRAI NUSTOJO 
APIE 100,000 VYRŲ. 

Londonas, sausio 16 d. Sulyg 
laikraščio Daily C h r o n i c 1 e 

pranešimo iš Petrogrado, austrai 
laike paskutinių mušiu, prasidėju- 
sių apie Kalėdas ir besitęsiančių iki 
šiolei, nustojo apie 100,000 vyrų 
ant Besarabijos ir Galicijos frontų; 
iš to skaitliaus 10,000 jų pakliuvo 
rusų nelaisvėn. 

Austrų oficialis pranešimas skel- 
bia, kad per tą patį laiką austrai 
paėmė 5,100 rusų nelaisvėn. Sulyg 
austrų pranešimo, rusai vis atkak- 
liai atakuoja austrus, bet penki mil- 
žiniški rusų atakai tapo atmušti. 

TIES D'VINSKU. 
Petrogradas, sausio 18 d. Ru- 

sų ofiualis pranešimas paduoda se- 

kančias žinias: 
"Vokiški orlaiviai pasirodė ties 

Šlok, Kurtcnhof ir Dvinsku. Buvo 
... 

artilerijos mūšiai apielinkėse Pla- 
kaven, į pietus nuo Rygos, prie Ko- 
kenhausen, į rytus nuo Friedrieh- 
stiidto ir prie Alukštos. Musų ar- 

tilerija padarė pasekmingą ataką 
ant kaimų Lavrcnska ir Dubeliškių, 
į šiaur-vakarius nuo Dvinsko." 

Vokiečių oficialis pranešimas 
praneša, kad pitgos (sniego darga- 
nos) sulaiko visą veiklumą ant ry- 
tinio (rusų) fronto ir todėl daž- 
niausiai tik patrolu susirėmimai 
pasitaiko. 

ĮVAIRUS TELEGRAMAI. 

PERSIJA PRADĖJO KARĘ. 
Londonas, sausia 17 d. Sulyg 

žinios iš Konstantinopolio, Persija 
apskelbė karę Rusijai ir Anglijai. 
Persija yra jau 13-ta viešpatija sto- 

jusi šion karėn. 
Sulyg žinios iš to paties šaltinio, 

rusai Užkaukazyj pradėjo milžiniš- 
ką užpuolimą ant turkų išilgai fron- 
tą 100 mylių ilgą. 

Turkai išpradžių pranešė, kad jie 
sumušė rusus, bet vėliaus prisipaži- 
no, kad patįs tapo sumušti. Rusai 
atmetė juos ant kelių mylių atgal. 

SUSEKĖ DIDELĮ VO- 
KIŠKĄ SUOKALBĮ. 

Londonas, sausio 15 d. Angli- 
jos valdžia, užgriebusi .visus raštus 
kapitono von Papen, vokiško kariš- 
ko atstovo, prašalinto iš Amerikos., 
surado, kad voHečių valdžia per 
savo ambasadą Washingtone su- 

rengė Amerikoj milžinišką suokal- 
bį. Iš paimtų pas von Papen do- 
kumentų matyt, kad vokiški agen- 
tai, kurie sprogdino tiltus ir dirb- 
tuves, kėlė streikus ir dėjo bombas 
ant laivų, gaudavo pinigus iš vo- 
kiškos ambasados per tam tikrus 
bankus ir agentus. Didelės sumos 

pinigų tokiu budu buvo išmokė- 
tos. 

Tarp von Papeno laiškų yra daug 
privatiškų laiškų nuo vokiečių iš 
įvairių Amerikos vietų. Neku- 
rtuose grasinama, kad Vokietija 
nedovanosianti Amerikai už amuni- 

cijos dirbimą. Apie tai Anglijos 
valdžia pranešė Suv. Valstijų am- 

basadai Londone, o ši telegrafavo 
Washingtonan. 

Kuomet tą pamatė vokiškas am- 

basadorius grafas von Bernstorf, 
tai daugiaus nieko nepasakė, tik 
"Aš nenoriu tam tikėti." 

Paimti pas von Papeną doku- 
mentai, manoma, išduos daugybę 
vokiškų šnipų, besidarbavusių Ame- 

rikoj. 

SAKO, RUSIJA DABAR 
SMARKIAU KARIAUS. 

Chicago, 111. Tik-ką pargrįžo iš 

Rusijos Chicagos universiteto pro- 
fesorius Sanuiel N. Harper, kuris 

važinėjo tyčiai sužinoti, kaip dabar 

Rusijoj dalykai stovi. Jis pasako- 
ja. kad "netrukus galima tikėtis 
nuo Rusijos daug smarkesnio ir 

pasekmingesnio karės varymo,'' nes 

Rusija sumobilizavusi savo 

dirbtuves ir dabar užtektinai pri- 
statysianti savo armijoms ginklų ir 

amunicijos." Sulyg jo žodžių, Ru- 

sija esą tik nuo pereitos vasaros 

pradėjo, kaip reik, rūpintis kare; 
pirmiaus jai truko amunicijos it 
todėl, esą, rusų armijos buvo pri- 
verstos pasitraukti iš Galicijos ir 
Lenkijos. 

ITALAI IŠVEJA AUSTRUS. 
Rymas, sausio 18 d. Austrai 

buvo išstūmę italus iš pozicijų ap- 
link Oslavia. Dabar italai smar- 

kiai užkontr-atakavo ir pranešama, 
kad jie austrus vėl atgal iš tų po- 
zicijų išmetę. 

MONTENEGRO PASIDAVĖ. 
Vienna, sausio 17 d. Kuomet 

austrai užėmė monteuegrų tvirtovę 
Lovča netoli jų sostinės Cetinje, 
montenegrai prašė, kad kova butų 
sustabdyta ir kad pradėti taikos 
derybas. Austrai pareikalavo, kad 
montenegrų armija pasiduotų ir 

montenegrai tą išlygą priėmė. To- 
dėl tuoj aus pradėta taikos derybas 
tarp Austrijos ir Montenegro. Apie 
tai pranešė Austrijos premieras 
viešame parliamento posėdy j. 

TALKININKAI IŠSODINA 
KARIUMENĘ PRIE ATĖNŲ. 

Londonas, sausio 18 d. Iš Ber- 
lino ateina žinia, buk talkininkai 
išsodino kariumenę uoste Phaleron, 
apie 7 verstai nuo greku sostinės 

Atėnų. Vokiški laikraščiai spėja, 
kad talkininkai nori nuversti Gre- 
kijos karalių nuo sosto ir apskelbti 
respubliką su Venizelosu kaipo pre- 
zidentu. 

Apie išsodinimą kariumenės nie- 
ko nepranešama iš talkininkų pu- 
sės, todėl nežinia, ar šitas vokiškas 
pranešimas yra teisingas. 

PRADEDA SALONIKŲ 
ATAKĄ. 

Rymas, sausio 14 d, via Pary- 
žius. Sulvg pranešimo korespon- 
dento italų laikraščio G i o r n a 1 e 

d' 11 a 1 i a, teutonai rengiasi prie 
didelio užpuolimo ant talkininkų 
Salonikuose, Grekijoj. Anot jo, 
pereitą panedėlį per visą dieną teu- 
tonai bombardavo anglų liniją. 
Vokiečių kariumenė šiame užpuoli- 
me, anot korespondento nedaly- 
vaus. Atakuos talkininkus austrai, 
bulgarai ir turkai. 

IS AMERIKOS. 
DIDELI ŠALČIAI. 

Kansas City, Mo. Atėjo čia 
jau nuo šiaur-vakarių šaltoji oro 
vilnis. Ji apėmė valstijas: Kan- 
sas, Io\va, Nebraska, Missouri, 
Oklahoma ir Texas ir termo- 
metras visur nupuolė žemiau ze- 

ro. Dideli šalčiai atlankė taip- 
gi "VVisconsin ir Illinois valsti- 
jas. Gruodžio 13 dieną termo- 
metras Chicagoj nupuolė iki 12° 
žemiau zero. 

MU6TYNĖS LENKŲ 
BAŽNYČIOJ. 

Pittston. Pa- Miestelyj Du 
Pont, lenkų bažnyčioj Saldžiau- 
sios Širdies Jėzaus sausio 17 d* 

buvo kruvinos muštynės, kurio- 
se užmušta vienas kareivis ir 6 
parapijonai; sužeista kapitonas 
ir 6 kareiviai, o vienas sužeistas 
turbut mirtinai. 80 parapijonij 
areštuota. Parapijonai mat ne- 

norėjo lei.sti bažnyčion vyskupo 
paskirto kunigo Fr. Kurkowskio, 
kufis su šerifo ir kareivių pa- 
gelba stengėsi bažnyčion įsi- 
veržti. Tas ir pagimdė susirė- 
mimų. Žinoma, kunigas ir ka- 
reiviai mušj laimėjo, bet tuom, 
turbut, bažnyčios įtekmės nepri- 
kels. < 

AMERIKONIŠKŲ PASPORTŲ 
VOKIETIJOJ NEUŽTENKA. 

Amerikonai, norinti Vokietijon 
keliauti, turi savo amerikoniškus 
pasportus patikrinti vokiškoj am- 

basadoj, patikrinimui turi prista- 
tyti savo pilietystės popieras. 
Amerikos piliečiams, gimusiems 
viename iš karę su Vokietija 
vedančių kraštų, patikrinimus 
ambasadorius išduoda vien išim- 
tinuose atsitikimuose, kuomet 
yra neatbūtinas reikalas pačiam 
Vokietijoj buti. Tokiuose atsi- 
tikimuose pats ambasadorius 
sprendžia, ar turintis Vokietijoj 
reikalą negali jo per laišką at- 
likti ir jeigu galima, patikrinimo 
neduoda.' 

VOKIETIJA REIKALAUJA 
ATŠAUKIMO 

AMERIKOS KONSULIO. 
Washington, D. C. Vokieti- 

jos užsienių ministerija, mokė- 
dama Suvienytoms Valstijoms 
už išvijimą vokiškų atstovų, ka- 
pitono Boy-Ed ir von Papen, at- 
ilšaukt į Suvienytų Valstijų už- 
sienių ministerį su pasiskundi- 
mu ant jų konsulio Štutgarte, 
Edvvard Higgins už jo didesnį 
prielankumą talkininkams, negu 
Vokietijai. Už tai reikalaujama 
jo atšaukimo. Žinoma, dėl savo 

asabiškų simpatijų Amerikos 
konsulis nereikalauja teisintis 
p:*ieš valdžią svetimo krašto, bet 
Amerika, nenorėdama dėl "to su 

Vokietija erzintis, turbut jos rei* 
•kalavimą išpildys. 

PASIMIRĖ BUVĘS MEXI- 
KO PREZIDENTAS. 

EI Paso, Texas. Sausio 13 a. 

pasimirė čia buvęs Mexikos pre- 
zidentas, generolas Victoriano 
Huerta, nuo prezidcntvstės pa- 
sitraukęs reikalaujant Suvienytų 
Valstijų valdžiai, kuri trukdė 
jam priešus suvaldyti. Gyveno 
jis mieste EI Paso. Čia mano- 

ma, kad jo draugai mėgįs jį 
Mexikan išvežti ir ten palaidoti 
Huerta gimęs 1854 metuose. 

MEXIKO PLĖŠIKAI IŠ- 
SKERDĖ AMERIKONUS. 
EI Paso, Texas. Kelionėj 

amerikonų iš Chiluiahua Mexiko 
plėšikai sulaikė traukinį ir buvu- 
sius jame amerikonus, 16 žmo- 
nių, išskerdė, išsigelbėjo tik vie- 
nas, kuris apie atsitikimą pra- 
neša. Suvienytų Valstijų val- 
džia atišaukė j prezidentą Car- 
ranzą su reikalavimu sugauti už- 
puolikus ir juos nubausti, o jei- 
gu jis negalės tai padaryti, Mexi- 
kan bus pasiųsta Suvienytų Val- 
stijų kariumenė. \Vashingtone 
manoma, kad tos skerdynės su- 

rengtos Vilios, kuris nenori, kad 
Mexikoj butų ramu, jis nori, 
kad ten butų pasiųsta Suvienytų 
Valstijų kariumenė. 

TEXASO GYVENTOJAI KĮ- 
LA PRIEŠ MEXIKĄ. 

El Paso, Texas. Dėl Vilios 
surengtų Mexikoj amerikonų 
skerdynių tarp čionykščių gy- 
ventojų didinasi mcxikonų nc- 

kentimas. Žmonės reikalauja iš- 
vijimo visų čia gyvenančių mexi- 
konų. Policija iš miesto išvijo 
kelias dešimtis mexikonų, o ta- 
me ir kelis čia pabėgusius Vilios 
ministerius ir generolus. Vaka- 
riniuose Chihuahua valstijos 
kraštuose vėl tapo užmušti. 3 
amerikonai. Į Carranzos rankas 
papuolė parengęs amerikonų 
skerdynės buvęs Vilios genero- 



las Jose Rodriguez ir 125 jo ka- 
reiviai. 

MAIŠTAI MIESTE EL PASO. 

Dėl paskutinių amerikonų 
skerdynių Mexikoj, čionykščiai 
gyventojai sukėlė riaušes ir pra- 
dėjo mušti mexikontis ir jų nuo- 

savybę nafkimi. Dėl to čia ap- 
šaukta karės laiko stovis. Nak- 
tyj iš Mcxikos pu r? s miestan 
įsiveržė pulkas ginkluotų mcxi- 
k'«r»ų ir pradėjo viską daužyti 
vidurinėj miesto dalyj. Susirė- 
mime sužeista tūlas žmonių 
skaitlius. Iš forto P.liss j EI 
Paso atsiuntė kompaniją karei- 
vių. 

PASKENDO GARLAIVIS. 

Tacoma, Wash. Smarkios vė- 
tros tapo apverstas ir paskendo 
garlaivis Victor II. Su juom 
prigėrė ir daug žmonių. Vilnjs 
prie kranto atnešė 3 prigėrusių 
kunus, o išviso prigėrė apie 20 

žmonių. 

EXPLIOZIJA ANT POVAN- 
DENINIO LAIVO. 

Ncw York. Ant Suvienytų 
Valstijų povandeninio laivo E-2 

Brooklyno kariškame uoste sau- 

sio 15 d. atsitiko expliozija, kuri 
veik suvisu išardė laivą, užmušė 
4 žmones, o sunkiau sužeidė 10. 

Laivas F.-2 buvo pirmutinis, ku- 
ris turėjo naujasias Edisono 
elektriškas baterijas. 

NEĮLEIDŽIA SUFRAGEČIŲ 
VADOVĖS. 

New York- Ateiviu užvaizda 
ant Kilis Island sulaikė atkaku- 
sią čia angliškų sufragečių vado- 
vę Eveliną Pankhurst, nes, niat, 

Anglijo] ji 'buvo areštuota ir nu- 

teista kalėj iman. Prezidentas lie- 
pė ją jleisti. 

NAUJA AMUNICIJOS 
DIRBTUVĖ. 

Hartford, Conn. Susitvėrė čia 
nauja kompanija su 60 milionų 
<loliarių, kuri parengs naują 
amunicijos dirbtuvę. Mat dabar 
tokios dirbtuvės iš Europos ka- 
rės didelį turi pelną. 

NELAIMĖ ANT 

GELEŽINKELIO. 
Brandon, Mass. Netoli nuo 

čia valantis sniegą geležinkelio 
traukinis susimušė su prekių 
traukiniu. Užmušta prie to 10 

žmonių, o sužeista 40. 

GAISRAI. 
Ottumvva, Ia. Siautė čia gais- 

ras, kuris išnaikino penkias di- 
deles pardavinės miesto viduryj. 
Nuostolių ugnis pridirbo ant 
$500,000. 100 tarnų per tai ne- 

teko darbo. 

Muscatine, Ia. Sudegė čia di- 
džiausios mieste drabužių parda- 
vinės B. Lilley. Nuostolių ugnis 
pridirbo ant $250,000. 

Minneapolis, Minn. Ugnis iš- 
naikino čia kerosino ir gazolino 
statinių dirbtuvę Electric Short 
Line geležinkelio. Nuostolių ug- 
nis pridirbo ant $150,000. 

St. Paul, Minn. Sudegė čia 

dveji dideli namai Kuhles and 
Stack Co. Nuostolių ugnis pri- 
dirbo ant $250,000. 

VĖL EKPLIOZIJA 
PARAKO DIRBTUVĖSE. 
Wilmington, Del. Į dvi dieni 

dirbtuvėse Du Pont Powder Co. 
atsitiko 5 expliozijos. Paskuti- 
nė atsitiko Hapley^Yards dirb- 
tuvių dalyj. Kadangi priežasčių 
tai]) dažnų expliozijų išaiškinti 
nedali, tai vis mano, kad jas 
gimdo vokiški šnipai. Expliozi- 
ja išnaikino toną parako ir iš- 
griovė tciobrį. 

So. V/indham, Me. Sausio 13 
dietuį parako dirbtuvėse Du Pont 

Povvder Co. \ushall atsitiko ex- 

pliozija, kuri išnaikino dirbtuvių 
dalj. Žmonių nežuvo, nes dar- 
bas dar nebuvo prasidėjęs. 

ATEIVIAI. 
New York. Sulyg atskaitos 

ateivių užvaizdos, šįmet Ameri- 
kon atkako ateivių 519,467 ma- 

žiau negu pernai. Šįmet Ameri- 
kon atkako pasažierių pirmos 
kliasos 60,823 mažiau, antros 

kliasos 106,782 mažiau, o trečios 
Jdiasos 351,826 mažiau. 

POLITIKOS SAVAITĖ. 

Rooseveltas grįžta prie repub- 
likonų! Tai gal svarbiausia šios 
savaitės žinia Suv. Valstijų na- 

minėj politikoj. 
Suvažiavus progrcsistų parti- 

jos šulams Chicagon, nutarta 
šaukti progresistų partijos kon- 
'vencija ton pačion vietoti ir tuom 

pačiu la ku, kaip ir republikonų 
partija, vadinasi—Chicagon, bir- 
želio 7 d. 

Pats Rooseveltas šiame suva- 

žiavime nedalyvavo, bet prisiuntė 
laišką, iŠ Kurio matyt, kad jis 
pataria progresistams susivieny- 
ti su republikonais, kad bendro- 
mis jiegomis sumušus demokra- 
tus ateinančiuose prezidentiškuo- 
se rinkimuose. Progresistų ko- 
mitetas išleido atsiliepimą, kuria- 
me progresistai aiškiai pasisalco, 
kad jie noriai susidės su repub- 
likonais, jeigu tik tie šj-tą per- 
mainys savo pliatformej ir priims 
progresistų svarbiausius reikala- 
vimus. 

Kaip išrodo, didžiuma—jeigu 
ne visi—progresistų angliškų laik- 
raščiai yra iš to susivienijimo di- 
džiai užganėdinti. Roosevelto 
kandidatūra ateinančiuose rinki- 
muose pradeda žymiai stiprėti. 

Stiprėjant Roosevelto kandida- 
tūrai, Wilsonas, kuris bus demo- 
kratu partijos kandidatu, suranda 
vis daugiaus priešininkų. Štai 
Mexikos Revoliucijonieriai vėl 
užmušė keliolika amerikonų, ir 
šuom laiku jau net Suv. Valstijų 
kongresas neiškentė ir sušuko, 
kad užtenka jau to "dabojančio 
laukinio" (vvatchful vvaiting) ir 

kad prezidentas su savo politika 
stato visą šalj vien tik ant juo- 
kų. Prezidentas savo keliu yra 
užsispyręs ir savo politikos sulyg 
Mexikos mainyti nenori. 

* * 

Senato sumanymas, idant Ame- 

rikoje butų paskirta diena rinki- 

mui aukų naudai nukentėjusių 
nuo karės žydų, tapo prezidento 
užtvirtintas ir jis paskyrė tam 

tikslui sausio 23 d. Visoj Ame- 

rikoj bus tą dien renkamos aukos 
žydų naudai. 

Tas, nenoroms, primena mums 

Lietuvos likimą. Visos beveik 
tautos jau prityrė geros Dėdės 
Samo širdies. Šelpė Amerika 

Belgiją, šelpė Lenkiją, šelpč Ser- 
biją ir Armėniją ir rengiasi šelp- 
ti žydus. 

Iki šiolei t»k Lietuva—krastas 
nemažiau nuteriotas už kitus— 
yra amerikonams tarsi nežinoma' 
žemė. Negalima jų už tai 'kal- 
tinti. Jie apie Lietuvą, gali sa- 

kyt, nieko nežino; nėra kam už 
lietuvius užtarti nei Suv. Valsti- 
jų Senate, nei reprezntantų bute, 
nei pas Prezidentą. Nėra kam 

atkreipti ajydos į tą nelaimingą 
tautą. Tas mums dar sykį paro- 
do aiškiai, kaip mums butų šiuom 
laiku naudinga buti stipresniais 
šios šalies politikoj. Iki šiolei 
męs permažai interesavomės šios 
šalies gyvenimu, pašvęsdami daug 
laiko tarpsavinienis ginčams ir 

ginčams už tai, kas ir kaip turi 
buti Lietuvoje. Tuomi pralei- 
džiame progas, kurios butų nau- 

dingos ir mums čia Amerikoje, 
ir Lietuvai. Varsojis. 

!$ DARBO LAUKO. 
fl Chicago, 111. Chicagos mie- 

sto darbininkai uždirba į dieną 
$2.25. Iš tų pinigų turi iškelti pie- 
tus politikieriams, atžagarai elgda- 
miesi prarastų savo "džiabus." Dar- 
bininkai ir mulų su vežimais savi- 
ninkai, dirbantieji Wilson avenue 

tunelyje, buvo priversti mokėti ui 
savo "džiabus" nuo 5 iki 25 dol. 

| Tie pinigai numarmėjo politikie- 
rių kišeniuosna. 

fl East Hammond, Ind. 500 
mašinistų Standard Steel Car Co. 
pareikalavo algų pakėlimo ir su- 

| trumpinimo darbo laiko. Ka- 
Idangi kompanija turi daug užsa- 
kymų nuo talkininkų, kuriuos 
turi greitai atlikti, tai ji turės 
darbininkų reikalavimus išpildy- 
ti. 

New York, N. Y. Apie 60,- 
000 kriaučių sausio 12 d. gavo nuo 

unijos viršininkų jsakymą išeiti j 
streiką, nes darbdaviai nepripažįs- 
ta unijos. 

Nashua, N. H. Garsusis 
Į streikas jau pasibaigė darbininkę 
j laimėjimu. Dėlei tos priežastie! 
j buvo didelė darbininkų paroda. 

I 

PRISPAUDĖ PRIE TVOROS. 
Tvora—Grekijos rubežius. Bulgarija, Vokietija* ir Austrija 

prispaudė prie tvoros 'Angliją ir Francuziją. Grekijos karalius 

bėga, sakydamas: "Ne man čia vieta!" 
x 

Wilkes-Barre, Y*. >Gatve- 
karių konduktoriai ir motormanai 
dar tebestreikuoja. Pasamdyti ske- 
bai operuoja karus, tik bėda, kad 
veik niekas jais nevažiuoja. 

Westwood, Cal. Dėlei dau- 
gybės sniego čia darbai ant tulo 
laiko sustojo. 

IŠ VISUR. 
|| Iš Petrogrado praneša, buk 

rusiškas raštininkas Maxim Gdr- 

'kij mirtinai serga. ;J- 

|| Vokiškoji valdžia Poznaniu- 
je uždarė lenkišką laikraštį Go- 
n i e c VV i e 1 k o p o 1 s k i. 

|| Hollandijoj vilnįs išardė py- 
limą Zuidersse ir jūrės užliejo 
visą Zuidpordar. Gyventojai pa- 
bėgo. 

|| Mieste Bagdad turkai suėmė 

anglui du vytu, 9 moteris ir 
daug vaikų ir išgabeno juos į 
Mossal. 

ĮĮ Francuzijo], netoli Lille, iš' 
lėkė j padanges vokiečių amu- 

nicijos krautuvės. Užmušta prie 
to 70 žmonių, o sužeista 50. 

I| Tš Paryžiaus praneša, buk 

mušyj prei Givenchy sausio 17 
dieną žuvo ir 5 liuosnoriai ame- 

rikonai. Tarp žuvusių yra taip- 
gi chicagietis Herman Edrson 
Hali. 

|| Paryžiuj, Pasteuro ligoninėj, 
guli garsus rusas frzioliogas ir 

bakterioliogas, Dr. Mečriikov. 
Setga jis širdies liga. Daktaras 
niano, kad jis neišgis. 

Į| Austrija, vieton išvyto savo 

ambasadoriaus Dr. Dumba, \Va- 

shingtonan paskyrė vengrą aris- 
tokratą grafą Albert Apponyi, 
vieną iš žymiausių Vengrijos po- 
litiškų veikėjų. 

|| Nors apie Vokietijos kaize- 
rio sveikatą platinasi visoki pa- 
skalai, bet jis jau iškeliavo vėl 
ant karės lauko, nors jis ten 

nedaug ką nuveiks. Vatikane 
gauta žinia, buk kaizeriui darė 
gerklės operaciją. 

j| Turkijoj vokiški šnipai su- 
sekė suokalbį ant gyvasties jau- 
naturkių vadovo ir Turkijos ka- 
rės ministerio Enver Pašos. 
Suokalbininkai paskui manė j sa- 
vo rankas paimti kariumenę ir 
iš Turkijos vokiečius norėjo iš- 
vyti. 

[| Karaliaučiaus muzikos kon- 
servatorijoj, vedamoj komponis- 
to Emilio Kuchus, įrengta sky- 
rius lavinanti ant vargonininkų 
ir pianistę kareivius, nužudžiu- 

sius kare] regėjimą. Už mokslą 
nieko tame skyriuje nereikia mo- 

kėti. 

• Į| Už besipriešinimą socialistų 
partijos1 daugumui ir laužymą 
parffjos' disciplinos, Vokietijos 
socialistti partijos taryba 60 bal- 

sų prieš '25 iš partijos išmetė bu- 
vusį sav6 vadovą ir organo Vor- 
\vaerta redaktorių Dr. Lieb- 

knecht. 
l?y k 

|| Pietiniuose Chinų kraštuose, 
prie Ta-frisi, Potong, Jėntzuwovv 
ir Pokla' chihiški revoliucijonie- 
riai tapW ciesoriškos kariumenės 
šumūštf.'"1 Ziivo čia daug revo- 

liucijoniefių. Apie tai praneša 
iš Hung Kong. 

|| Francuzija iš milita rišiko at- 

žvilgio atsisakė leisti Vokietijon 
(ir Austrijon net mažiems vai- 
kams pieną 4Š Amerikos, nors 

Amerikoniška Raudonojo Kry- 
žiaus Draugija pažadėjo prida- 
boti, kad pienas kitiems, apart 
mažų vaikų, netektu. 

|| Gaisras išnaikino beveik 
trečdalį didžiausio po Christia- 
nia Norvegijos portinio miesto 
Bergen. Nuostolius, ugniec pa- 
darytus, apskaito ant 15 milionų 
doliarių. Kiek iki šiol susekta, 
sudegė ir du žmonės. Daugybė 
žmonių žiemos šaltyj atsirado be 
pastogės. 

j| Portugalijos sostinėj kariu- 
menės krautuvėse siautė gaisras, 
kuris pridirbo nuostolių ant pus- 
antro miliono doliarių. Prie ge- 
sinimo žuvo ir tūlas gesintojų 
skaitlius. Parliamente karės mi- 
nisteris apreiškė, jog' ugnis, tur- 

but, užgimė nuo padegimo, bet 
kas padegė, nežinia. 

|| Berlino technikas, direkto- 
rius elektriškos draugijos Klin- 
genberg padirbo elektrišką ran- 

ką, kuri nužudžiusiems karėj 
rankas kareiviams užstoja nu- 

žudytą ranką ir su ta prietaisa 
ir -berankiai' gali darbą atlikti. 
Toji elektriška ranka gali ne 

vien dattoą veikti, bet aut syk 
gali kelis atlikti. 

Į| Iš Šveicarijos -praneša apie 
besiplatiflimą- Vokietijoj republi- 
konisko judėjimo; vis daugiau 
atsirandi vokiečių, norinčių Vo- 
kietiją nįio k&izerio išliuosuoti. 
Ypač nekenčtetfnas Vokietijoj yra 
|sosto Įpžrftinis^tai neįstabu, jeigu 
(daugelis vJėtoj norėtų žmonių 
baisais rčnkattią prezidentą tu- 
rėti. 

|ĮJLietuviškame Minske, bijo- 
dami vokieci^; rusai savo cerk- 
vėse nukabino varpus ir juos 
Rusijon išgabeno. Nukabinus, 
pasirodė, kad visi varpai buvo 
paimti, matyt, iš katalikų baž- 
nyčių, nes ant jų yra lotyniški 
arba lenkiški parašai, o tokių 

j. 

ant saro varpų stačiatikiai ne- 

deda. Tarp tų varpų yra seni, 
nulieti net XIV šimtmetyj, taigi 
tuoj po įvedimui krikščionystės 
Lietuvon. Varpus tuos išvežė 
Maskvon, nes jeigu 'butų vokie- 
čiams tekę, jie butų iš jų padirbę 
savo -kanuolėms amuniciją, jie 
butų panaudoti žmonių užmuši- 
nėjimui. 

Lietuva ir Karė. 
"PABĖGĖLIŲ MOKYKLA." | 
Voronežo pedagogai lietuviai 

sumanė leisti mokyklai skaity-' 
mų sąsiuviniais, laikraščių pavi- 
dalu. Iš tų sąsiuvinių susida- 
rysianti ilgainiui visa krestoma- 
tija, vardu "Pabėgėlių Mokykla." 
Gruodžio mėnesyje žadėjo išeiti 
pirmasis sąsiuvinys. 

KALVARIJA IR LIUDVINA- 
VAS SUNAIKINTI. 

"Darbininkas" talpina kun. Jo- 
no Žilinsko laišką, rašytą iš Til- 
žės savo broliui kun. T. Žilinskui 
Bostone: 

"Viena dalis Pilviškių (Sav. 
gub.)—šia pus upės Pilvės—ra- 
šo jis—yra sunaikinta. Bažnyčia 
išliko. Mariampolė liko čėla. 
Kun. Augustaitiš mirė. Kivn. Uo- 
gintas dabar klebonu. Liudvina- 
vas visiškai sunaikintas, Liudvi- 
navo klebonas dabar gyvena Ma- 
riampolėj. Didžioji dalis Kalva- 
rijos taip-pat išgriauta. Lietu- 
vių mokyklos -Gižuose ir Kaune 
išliko čielos, taip-pat valdiška 
gimnazija Mariampolėje ir val- 
diška seminarija Veiveriuose. 
Kunigų seminarija Kaune apdau- 
žyta. Kauno majoru yra p. Dau- 
girdas. Lenkai atidarė gimnazi- 
ją Vilniuje. Lietuviai gi 4 kliasų 
gimuaziją ir mokytojų seminari- 
ją. Taip-pat jie (lietuviai) žada 
atidaryti gimnaziją Kaune, trečią 
Mariampolėje ir visokias kitas 
galimas mokyklas visame krašte. 
Vokiečių valdžia leidžia jiems 
tai daryti, bet jie patįs turi ap- 
mokėti mokytojus ir 1.1. Kur ga- 
vus pinigų? 

Rašyk man greitai." 

Pabėgėliai Petrapilio miesto 
prieglaudose. 

Šiomis dienomis aplankiau ke- 
lias miesto pabėgėlių prieglaudas. 
Jas radau kur kas blogesnes, negu buvau įsivaizdinęs. Butai dideli, viename kambaryje 'kartais po ke- 
lias dešimtis pabėgėlių. Lovų 
vietoje vadinamieji "narai" (gul- 
tos). Gulėti siaura, patalas pana- šus į migį. Oras troškus, iš oro 
įėjęs negali liuosai dusuoti, ilgiau 
pabuvus ima galvą skaudėti. 
Prakalbėjus lietuviškai tuojaus 
aplink mane susidarė lietuvių bū- 
relis. Nusidžiugo. ..Lyg butų kokį 
geradarį pamatę. Jų išvaizda bai- 
si. Skundėsi, kad jiems esą sun- 
kiausia, nes kitų tautų pabėgėliai 
gauną pašalpos, drabužio, autuvo 
ir kitų reikalingesnių daiktų. 

— Mus lietuviai visai užmiršo, 
apleido—verkdamas ėmė skųstiesj 

pabėgėlis vyras... 

— Kas mums bedaryti. Sep- 
tynios dienos jau senai praėjo, h 
mus iš čia varo. Kup męs eisime? 
Darbo gauti negalime, nes daugu- 
ma mus i bc sveikatos, nors dar 
atrodome jauni. Kartą buvome 
gavę darbo, pasamdė mus koks 
tai "podriačikas," bet, padirbėję aštuonias dienas, netekome nei 
■darbo nei to "podriačiko ir musų 
uždarbis prapuolė. J ieškoti neži- 
nome iš ko. Eitume vienok dar 
jiekoti, bet neturime kuo apsivilk- 
ti nei apsiauti. 

Keli parodė batus; taip suplyšę, 
nė lopyti nebegalima. Kai einą 
pietų, aunasi draugo, kurio geres- 
ni. Skalbiniai tie TįHs, kuriais 
iš Lietuvos išbėgo. Ti^ėl geriau- 
siais vargdienio prieteliais negali- 
ma esą apsiginti. 

Kelius mačiau sergančius, kai- 
kuriuos net sunkiai. Ant lentelės 
parašyta, kad gydytojas lankąsis 
tomis ir tomis dienomis ir valati- 

idomis, bet paklausus, kodėl nesi- 
kreipią j jj, atsako retai ateinąs, 
o ir kai ateinąs, labai sunku esą 
prie jo prieiti. 

P. Tamošiūnas 

RIAZANĖ. 
Lapkričio 13 dieną čia buvo 

steigiamasis Lietuviu Draugijom 
dėl karės nukentėjusiems šelpti 
Riažanės skyriaus susirinkimas. 
Valdybon išrinkti: Pirmininku 
kun. P. Kruvelis, jo draugu Juo- 
zas Stalioraitis, iždininku Kazys 
Gaigalas, sekretorium Vincas Gu- 
daitis; kandidatais: Viktoras Mi- 
levičius ir Pranas Ungurevičius; 
revizijos komisijon: Juozas Žič- 
kauskis, Vincas Žemininkas ir Si- 
mas Grikietis; kandidatais: Sta- 
nislavas Gniazdauskis, Vincas 
Stepšys ir Ji>nas Stelmokas. 

J. Steponaitis. 

NUO KARĖS NUKESTĖJU- 
ŠIŲJŲ ŽINIAI. 

Rusų laikraštyje—"Russk. Šlo- 
vo" No. 258 lapkričio 10 d. randa- 
me tokį skelbimą: 

Kauno gub. rekvizicijos komisi- 
jos iškeltos j Tverės miestą (Tre- 
chsviątskaja ul, d. Kaftanova). 
Ten yra mokami pinigai už jų re- 

kvizuotą turtą, pristačius rekvizi- 
zicijos kvitą. Kas nori, pinigai 
gali buti siunčiami paštu, reikia 
tik parašyti pranešimas (zajavle- 
nije) ir pridėti rekvizicijos kvitas 
(siunčiant kvitą, sau reikia pasi- 
likti bent notaro paliudyta kopija. 
"Liet. Bals." Red.) ir parašyti sa- 
vo adresas. Kurie nėra gavę rei- 
kalaujamų nustatytų rekvizicijos 
kvitų, o turi tik tam kartui išduo- 
tus raštelius (rospiskas), turi pri- 
statyti juos rekv. 'komisijai (taip- 
pat pasilikus sau kopiją. Red.), 
aiškiai išdėsčius :• kame. kada ir 
kas buvo atiduota rekv. komisijai. 
Prašau žmones ir įstaigas, kurių 
globoje ir žinioje gyvena Kauno 
gubernijos pabėgėlių, pranešti 
jiems apie šį skelbimą. 

'Kariumenei maisto ruošimo ve- 

dėjas Kauno gubernijoje 
D. Bodiska. 

-DVINSKAS. 

Dvinske, karei ūžiant ir armotoms 
baubiant, aiškiausiai pasirodė ypa- 
tingas lietuviu dvasios būdas—iš- 
tvermė. Daug lietuvių pabėgėlių 
jau senai apsistojo Dvinske, kaip 
prie Lietuvos slenksčio, laukti ir 
vargti, kol at^umsią priešu toliau. 
Nebijo lietu."•'i nei šūvių, nei ce- 

pelinų, by tik arčiau butų Lietu- 
vos, o nevažiuoti Rusijon, iš kur, 
jie galvoja, nelengva busią grįžti 
tėvynėn. Vienok daug lietuvių 
nesenai išvažiavo toliau, ypač jau- 
nuomenės, įkalbėtos—žydų agen- 
tų, siūlančių neva puikius uždar- 
bius. Dvinske ketinama atidary- 
ti Centralinio Komiteto skyrius. 
Gaila tik, kad trūksta musų inte- 
ligentų. 

Pabėgėlių lietuvių Dvinske per 
dvi dieni jrašyta 442 žmonės, ra- 

šosi ir toliau. Skyrius turėtų pri- 
glausti pabėgėlių vaikus, kurie da- 
bar be jokios priežiūros valkiojasi 
po kareivių stovyklas, maitinimo 
punktus ir tvirksta. 

Gal pasisektų nors kuriam lai- 
kui juos surinkti j prieglaudas, ap- 
gobti, kiek pamokyti. 

Dvinskas, kaipo artimiausias 
Lietuvai miestas, bus labai svarbi 
vieta grjžtant pabėgėliams atgal. 
Darbo čia bus daug, reikia lietu- 
viams tuo tikslu organizuoties. 

Kun. J. J. 

MSTISLAVLĖ. 
Mog. gub. 

Čion atsikėlė Panevėžio Moky- 
tojų seminarija ir Kauno Pedago- 
gijos kursai. 

Panevėžio seminarijoj, mokslas 
■prasidėjo rugsėjo 9 dieną. Šie- 
met įstojo tik 13 žmonių, jų tarpe 
1 lietuvis, bet ir tas išsikėlė dabar 
Voronežan. Likome seminarijoj 
tik 3 lietuviai, išviso £i mokinasi 
76 žmonės. Visi gauna stipendi- 
jas, arba iš Tatjanos Komiteto pa- 
šalpos. Gyvename privatiniuose 
butuose. Šiaip—viskas po seno- 
vei. 

Kauno Pedagogijos kursuose 
mokslas prasidėjo rugsėjo' 20 d. 
Mokosi 25 žm. \ pirmąjį kursą 
stoti galima net baigusiems dvi- 
klases mokyklas. Kursuose beli- 
ko tik 7 letuvaitės ir tų, rodos, 
kai-kurios pamiršo lietuvių kalbos. 
Gyvenimas Mstislavlėjė neper- 
brangus, stipendijomis galima gy- 
venti ir mokyti.es, 

Kstts. 

PETROGRADAS. 
Lietuvių Kursai. Lietuv Kursuose bus kas savaitė dvi nul latini lietuvių kalbos pamoki, ksi- riami tiems, kurie nori savosioms kalbos pasimokyti. Jų klausytli ^alės ir ne nuolatiniai kursų klaiA sytojai. Norį lietuvių kalbos pa- inokų klausyti privalo užsirašyti pas kursų vedėją. Kadangi K. Būga tuo tarpu nespėja, jam pa- vaduoti pakviestas kun. JokubS- nas. Tolimesniam laikui, tuojau po Kalėdų, tos pamokos bus K.. Būgos skaitomos. Pirmutinė lie- 

tuvių kalbos pamoka bus 21 lap- kričio mėnesio dieną 8:30 vai. va- 
kare. 

Tą pat dieną 9:30 vai. vakare 
lyg 10:30 bus skaitoma J. Rimke- vičiaus pirmoji lietuvių istorijos pamoka. 

Belaisvių šelpimas. Didžiosio- 
se bankose ir kredito draugijose iš'kilo sumanymas aukoti karės 
belaisvių, atsidūrusių priešininkų valstybėse, reikalams rūpinti. Rinkliavos Komitetui bei organi- 
zacijai Patrapilio miesto Kredito 
Draugija jau įteikė 5000 rb. 

PABĖGĖLIŲ VAGONE. 
Tamsi, šalta rudens naktis. 

Paukščio greitumu lekia juodas, 
nuo durnų aprūkęs, traukinys. Vagonai, pilni-pilninteliai žmo- 
nių ir visokių daiktų. 

Žmonių veidai išbalę, nuvargę, nejausmingi. Rūbai apdulkėję, aprūkę, apiplyšę. 
Tai pabėgėliai. 
Visi jie susimąstę, susirupinę, nuliudę. 
Vieni kalbas tarp savęs, kiti 

snaudžia kokiu tai neramiu snau- 
duliu, kiti vėl, galvas nuleidę že- 
myn, mąsto apie savo begalius 
vargus. 

Nelaimingi. 
Gal nevienas jų nežino, kur jų šeimyna, vaikai, giminės, draugai, pažįstami. 
Gal nevienas paliko liepsnoje 

savo namelius, kuriuose ilsėdavo- 
si po sunkaus darbo. 

Nevieno gal tėvo gelia širdj, 
matant alkaną šeimyną. 

(ial neviena motina neteko my- limo vaikučio, kuriame ji razdavo 
paguodos savo nuliudimuose. 

O, jie nelaimingi. 
Štai prie vagono lango sėdi pa- 

senęs, nuilsęs, nuvargęs baltplau- kis senelis. Ir žiuri pro vagono 
langą nuilsusiomis akimis j nak- 
ties tamsumą, kurioje retkarčiais 
sužibdavo žiburėlis iš lango ko- 
kioj nors bakūžės. 

Jis susimąstė. 
Gal jam prisiminė paslaptinga, 

įspūdinga, graži Lietuvos naktis, 
kurioje jis taip didžiai mėgo mą- 
styti atsisėdęs ant Nemuno kran- 
to apie savo gyvenimą. Dabar... 
dabar, o Dieve! jis turėjo apleisti 
tą gimtąją šalį, kurioje jis gimęs, 
augęs ir jau rengėsi mirti, am- 
žiaus gale turėjo apleisti ją, tą 
mylimą sali, ir važiuoti j visai ne- 

žinomą jam kraštą ir jau gal nie- 
kados nebematyti mylimos gimti- 
nės,—ir dvi ašari nurito per jo pa- 
senusį, raukšlėtą veidą. 

Štai ant kokių tai drabužių mie- 
ga keli vaikai. Veidai jų išbalę, 
nuvargę, be jokio linksmumo žen- 
klo. 

Kas tuose nuvargusiuose vai- 
kuose pripažintų tuos vaikus, ku- 
riuos matydavome Lietuvoje svei- 
kus, linksmus, meiliai bešypęan- 
čius? 

štai moteriškėlė su ašaromis 
akyse kalba maldas. Jos balsas 
verksmingas, graudus, dievobai- 
mingai skamba vagone ir veržiasi 
j širdis tų nelaimingųjų, ištrošku- 
sių maldos žmonių. 

O traukinys, rodosi, nejausda- 
mas tų visų vargų, paukščio grei- 
tumu lekia per miškus, laukus, 
upės ir pievas, nešdamas nelai- 
minguosius žmones ten... tolyn, 
tolyn nuo mylimos tėvynės j sve- 

timą, nežinomą jiems šalį. 
A. Šaulyi, 

(Iš ''Liet. Balso") 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ SO. BOSTON, MASS. 

Nesutikimai su kunigais. Turbut 
mūsų mieste niekados nebuvo ki- 
lę tokių nesutikimų, koki pradeda 
kilti dabar. Sulaukę Naujų Me- 
tų, sulaukėm ir naujų vaidų, di- 
desnių kimų ir didesnių truksi- 

mų. Ir jiems galo nesimato, eini 
vis didyn. 

Kas tame kaltas, kas ne kaltas 
—nemano tas dalykas. Čia tik 
aprašysiu, kaip kas atsitiko, o 

skaitytojai .patįs gali savo išva- 
das pasidaryti. 

Pirmiausiai, niekas negali už- 

ginčyt, kad šitas visas trukšmas 
prasi Įėjo maž-daug nuo to laiko, 
kada į So. Bostoną atvažiavo kun. ( 
F. Kemėšis. Daugelis žmonių 
tiesiog jį ir kaltina už viso to er J 
mydcrio kėlimą. Mat jis pagini- M 
dė tikrą vainą tarp katalikų ir ne- \ 
katalikų lietuvių, arba cicilikų bei 

bedievių, kaip jis juos vadina 
Tiktai ta katalikystė pas ji išeina 
labai keistai. Kas ne "vytis," 
ar nenori prie tų "vyčių" priklau- 



syt, tai tuojaus jis ir "bedievis," 
■ne katalikas. Pradėjo nuo baž- 
nytinio choro ir užsimanė verste 
/priversti visus choristus, kad prie 
"vyčių"' prisidėtu. Kurie to ne- 

paklausė, tai liepė jiems iš choro 
prasišalinti. Nenori, sako, pri- 
klausyt prie vyčių, tai negali, gie- 
dot ir Dievą garbint,—esi, sako, 
nekatalikas, bedievis. 

Po to <labar smarku.* kunigėlis 
griebėsi už dainorių draugijos 
"Gabijos." Pradėjo prieš ją agi- 
tuoti ir žodžiu ir per savo laik- 
raštį "Darbininką." 

^nfonėms pasakoja, buk "Gabi- 

ja" esanti ""'bedieviškaji, anot 
kun. Kemėšio, rengianti bedieviš- 
kas prakalbas, kviečia kalbėtojais 
tokius bedievius, kaip Šliupas 
Smelstorius, Uitnka. Ištikrujij gi, 
kaip pasirodė, tai "Gabija" minė- 
tiems kalbėtojams prakalbų visai 
nėra rengusi. 

Ir p. Mikas Petrauskas, "Gabi- 
jos" vedėjas, kuris čia, Amerikoj, 
jau nuo kelių metų darbuojasi ir 
iki šiolei niekas jo darbavimuisi 
nei žodelio negalėjo užmesti,-da- 
bar ir tą jau pradeda kun. Kemė- 
šis per savo laikraštį bombarduo-; 
ti. 

Nei mažų vaikų—ir tų neap- 
lenkta. Pašelpinės draugijos su- 

rengė mažiems vaikams Kalėdų 
dienoje pietus. Prašė, kad kun. 
Kemėšis pagarsintų, nes žmonės 
<larė su geriausiais norais. Kalė- 
dų šventė—iškilminga diena, lai 
lietuvių vaikučiai pasilinksmina, 
atmena. I 

Bet kur tau! Nepagarsino. 
Vieton to tame pačiame kalėili-j 
niame "Darbininko" numeryj 
pradėjo "krikščioniškai" agituoti,! 
kad katalikų vaikai, girdi, negalį | 
sėdėti už vieno stalo su bedievių: 
vaikais. O kaip paskaitai švent- 
rašti, tai pamatai, kad kunigėlis 
bene tikrą fiereziją tuomi platina. 

Gruodžio 12 d. buvo S. L. R. 
K. A. kuopos prakalbos. Kalbė-, 
jo kun. Kemėšis. Visą prakalbą' 
pašventė agitacijai už S. L. R. K. 
A. Tas hutų gerai. Kodėl už 
savo organizacijas nepaagituoti? 
Bet kad agituota netinkamu bu- 
<lu. Jis pradėjo išvadžioti, kad 
patalpines draugijos, girdi, žmo- 
nes skriaudančios, prigavinėja,— 
tik vienas SLRKA. (kuris, beje 
nėra mūsų valstijoj dar nei lega- 
lizuotas) esąs geras. 

Vienam "Darbininko" numeryj Į 
užsipuolė vėl antšLietuvių Namo: 
esą platinama bedievystė, ištvir- 
kimas ir t. t. Žinoma, toks vei- 
kimas visiems negalėjo patrkti. 
"Ateityj" laikas nuo laiko para- 
šoma šis bei tas apie tokius žy- 
gius. Tie rašymai, žinoma, ne- 

gali vėl patikti kun. Kemešiui ir! 
"Darbininkui." Na, ir kovoja jie: 
tarp savęs. Tegul sau kovotų.! 
Bet ir čia kun. Kemėšis griebiasi į 
nepaprastų budų. Tiems, kurie 
tarnauja bažnyčoj, arba yra ar- 

timesni prie kunigų, paliepta iš- 
traukti ?avo šerus iš "Ateities" 
bendrovės. Jeigu esą to nepada- 
rysi. busi piašalintas iš bažnyčios, 
—tartum čia eina kova už b .ž- 

nyėios arba tikybos dogmas. 
.Man rodosi, ;kad nekurie kuni-; 

geliai labai klysta, manydami, kad 
jic—tai jau visa bažnyčia ir visas 

tikėjimas ir kad tie, kurie su jų 
nekuriais darbais ar pasielgimais 
nesutinka, tai jau ir su tikyba ne- 

sutinka. Kun. Kemėšis, kaip 
man išrodo, yra vienas iš tokių 
kunigų, prisisavinusis sau neklai- 
dingumo dogmatą. 

Žinoma, kur pesmicrą traukia- 
ma, ten ir pasipriešinimo turi at- 

sirasti. Taip buvo ir čia. Perdi- 
delis kunigėlio smarkavimas su- 

kėlė ncužsiganėdinimą ir pasi- 
priešinimą. 

Lietuviu Ukėsų Draugija, su-1 
žinojus apie boikotavimą drau-i 
gysčiu, pakėlė -avo balsą. Sako, J 
jeigu tokia agitacija ir užsipuldi- 
nėjimai nesiliaus, tai męs lietu- 
viai pradėsim, kaip šunės tarp sa-j 

j vęs pjautis, gali net ir prie "po-j 
gromu" prieiti.—Ką daryti su to-1 
kiais neišmintingais agitatoriais?! 

Apsvarstę, išrinko 3 vyrus de-j 
legatais j kitas draugijas, kad ši-Į 
tą dalyką apkalbėjus. Su tuom 

sutiko ir Labdarystės Draugija 
ir 5v. Kazimiero Draugystė ir 
Švento Petro ir Povylo draugystė. 
Visos išrinko po tris vyrus, kurie 

( turės savo susirinkimą to reikalo 
1 įkalbėjimui. Jie turės perkratyt, 
;kiek kun. Kemėšio užmetinėjimai 

/yra teisingi ir mėgins išrasti: ar 

"Gabija" i^Skro bedieviška, ar 

pašalpinės draugystės yra ištikro 
nelegališkos ir skriaudikės, ar Lte 
tuvių Karnas ištikro platina be- 
dievybę. Taigi galima laukti pu- 

(sėtinos andros ir peštynių. O 
iš to bus nauda? 

Nebuvo cia kun. Kemėšio, bū- 
vu visokių draugijų ir šiaip taip 
sugyvendavo. Buvo taip vadina- 
mų laisvųjų, bet jų niekas nekliu- 
dė ir buvo viekas gerai. 

Lietuviškuose reikaluose visi 
ėjo išvien (kaip va ir Gerb. }>a- 
senavičiui su Yču atsilankius). 
Negerai pas mus dabar darosi. 

Kilus vaidams su kun. Keme- 
šiu. prasidėjo ir su klebonu, kun. T. 
Žilinsku. Čia kolektoriai užsima- 
nė, kaip jie sako, įvesti mažą per- 
mainą, būtent, kad šliubų nedel- 
dicniais nebūtų. Kam jiems tas 

reikalingas, tikrai nežinau. Daly- 
kas, be abejonės, didelės svarbos 
neturi. Bet sakomą, kad ir iš ki- 
birkšties gali kilti gaisras. Taip 
ir čia gali išeiti. Nuėjo tie kolek; 
toriai ir "bažnyčios tvarkdariai" 
pasikalbėti apie tuos šliubus pas 
kleboną. Klebonas, sakoma, per- 
pykęs ir duris jiems parodęs. 
Vyskupas, sako, daro tvarką pa- 
rapijoj, o ne jus. 

Tie, žinoma, užsigavo ir nutarė 

sušaukti parapijos mitingą. Kle- 

bonas, apie tai sužinojęs, sakoma, 
pranešj policijai, o tuos kelekto- 
rius, kurie per 5 metus buvo ge- 
rais katalikais, pakrikštijo bedie- 
viais," nors jie ir šiądien neblo- 
gesni juk katalikai negu buvo pir- 
ma. 

Kuom visa tai užsibaigs—pa- 
matysim vėliaus. Dabar vienas 
dalykas aiškus—Vienybė tarp mus 

pradėjo irti, neapykanta auga, o 

visa tai, žinoma, išeina ir išeis ne 

Dievui, bet velniui ant garbės. 
Bostonictis. 

Žada buti byla. Iš išitikimų 
šaltiniu tenka patirti, kad vėl ar 

tik nebus naujos bylos tarp lietu- 
viškųjų laikraščių,—šiuom sykiu 
tarp bostoniškių laikraščių. Vie- 
nas laikraštis, kaip girdėtis, žada 
traukti atsakomybėn kitą laikraštj 
už skelbimą jam boikoto. Trečių- 
jų teismo šalininkai vėl galės turėti 
"džiabą." P. Karvelis. 

IŠ WATERBURY, CONN. 

Vestuvės. Cia atsibuvo pabaigoj 
praeitų metų dubeltavos vestu- 

vės. Viena diena ištekėjo dvi še- 

šeri,—gerai žinomos vietos lietu- 
viams panelės Petronelė Marija 
ir Nellie Ilelen Pricevičiutės. 
Petronelė ištekėjo ui p. Kazio 
Gugio, advokato ir "Naujienų" 
prezidento iš Chicagos, o (kita už 

p. Felix Hunter, mechaniškojo 
inžinieriaus iš Brooklyn N. Y. 

Šliubą davė Kun. T. B. Smith, 
šv. Sakramento bažnyčioje. \ ie- 
tiniai lietuviški socialistai neturi 
gero žodžio savo vadui pasakyti 
už tai, kad jis šliubą ėmęs pas 
kunigą, nors, rodosi, kam čia rei- 
kėtų kišti nosis į keno nors pri- 
vatiškus, šeimyniškus reikalus? 

V. A. 

Daug prakalbų. Pas mus \Va- 
terburyje atsibus visa eilė prakal- 
bų atminčiai 10 metu sukaktuvių 
nuo pirino Lietuvių Politiško Sei- 
mo Vilniuje. TMD. 5 kuopa už- 
kvietė p. J. Lutkauską, labai \va- 

terburiečiams pageidaujamą. 
Sausio 29 ir 30 d. kalbės gerb. 

St. Šimkus. P-ną Šimkų kviečia 
vietinės lietuvių draugystės. SLA. 
11 kuopa laikytame savo susirin- 
kime sumanė parengti prakalbas, 
kaipo metinėms sukaktuvėms taip 
nelaimingai žuvusio a. a. kun. J. 
Ž^brio, savo buvusio nario. Kal- 
bėtojais kviečiama p. J. O. Sirvy- 
das ir J. Tareila. 

Sale visų prakalbų bus visokių 
pamarginimų, dainų, dekliamacijų. 
ir t.t. Pas mus tautiečiai bruzda 
tverti naują kuopą Amerikos Lie- 
tuvių Tautinės Sandaros. Butų 
labai geistina, kad pasisektų su- 

tveri skaitlingą būrelį tėvynainių. 
lietinis. 

IŠ NEW YORK, N. Y. 

Petras Žilinskas labai patiko. 
Ne\v Vorke, Manhattan Opera 
House, eina didelis turnamentas 

(ristynės), kuriame dalyvauja 
įvairių tautų atsižymėjusieji risti- 
kai. 

Petras Žilinskas, žinomas lietu- 
vių risti kas, pastaromis dienomis 

atvyko j New Yorką iš vakarinių 
valstijų ir padare nepaparstai pe- 
ni įspūdį. Xe\v Yorko angliški 
laikrašč.iai rašo apie jį su dideliu ( 

pasigerėjimu. Keletas ištraukų 
apie 'r' liudij-: 

Petras Žilinskas "žada buti vie- 
nti 5? labjausiai populiari.škų risti- 

kų \isanie turnamente" rašo vienas 
laikra'tis. "Petras Žilinskas... pa- 
darė didelį siurprizu, duodamas 

čampionui Abcrgui 30 minutų sun- 

kiausio darbo, kokį jis kada nors 

turėjo, o Zbyškui jis parodė Gre- 
ko-Romaniškose ristynėse keletą 
gritbiiĮ, apie kuriuos galingas len- 
kas niekados nei nesapnavo,"—ra- 
šo kitas laikraštis. Trečias laik- 
raštis vadina Žilinską "nauju ste- 

buklingu ristiku" ir sako, kad jis 
padarė "tikrą sensaciją." 

Kitas vėl laikraštis smulkiai ap- 
rašinėja nekuriuos Žilinsko grie- 
bkis—ypač tą, kada jis supina ko- 
jas po savim ir pasidaro, kaip bo- 
lė ir sako, kad geriausi ristikai, 
kaip Zbyško ir Abergas, tiesiog 
nežinoję, ką su juom daryti. 

Štai dar viena ištrauka iš anglų 
laikraščio apie lietuvių galinčių: 

"Gal but joks ristikas niekados 
dar neparodė tiek 'navatnų' grie- 
biu ma/am senam New Yorke,, ir, 
jeigu spręsti pagal delnų plojimą, 
kuriuom publika jj sutiko prie galo 
ristynių, tai nuo šio laiko jis 
trauks publiką taip, kaip ir 
"Masked Marvel." 

Matyt, kad Žilinskas publikai 
labai patiko, nes nuo plojimų vos 

stogas nenugi iuvo. Nczt'. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Apie moterų pasidarbavimus. 
Skaitant vyrų rašytas koresponden- 
cijas, dažnai galima patėmyti jose 
moterims bei merginoms papeiki- 
mus už tai, kad jos nedalyvauja 
viešuose veikimuose. Lengva kitą 
peikti, bet patarčiau pirmiau įlysti 
peikiamosios ypatos arba ypatų 
gyvenimo aplinknybėse, o tuomet 
peikti. Jeigu merginos dalyvauja 
viešuose veikimuose, k. v., lošia 
teatrus, dalyvauja choruose, etc., 
tai nuo kai-kurių vyrų išgirsti iš- 
metinėjimus, pasityčiojimus. Su- 
prantama, protingi vyrai to neda- 
ro, bet ne visi jie protingi. Apsi- 
vedė mergina—na, tai jau viešame 
veikime jos nematysi, nes vyras 
liepia prie pečiaus sėdėti. 

Dabar pasakysiu keletą žodelių 
apie vietos moterėles ir merginas. 

Jų yra dvejos rušįs. Viena rųšis 
daugiau nieko neišmano, kaip tik 
rudį su kumukėmis traukti ir su 

burdingieriais myluotis. Tokių 
mažai yra. Antros, sulyg savo iš- 
galės, veikia. Čia yra moterų drau- 
gija; jau senai gyvuoja, todėl pi- 
nigais turtinga. Ji paaukavo nuo 
karės nukentėjusiems $25. Švie- 
sos moterų draugija yra dar jau- 
nutė. Jos tikslas: šviestis ir kitas 
šviesti. Kaip tik Brooklyno lietu- 
vaitės atsiliepė dėlei drapanų rin- 
kimo nuo karės nukentėjusiems, 
tai Šviesos draugijos narės tuojau 
sukruto darbuotis. Jos kvietė ir 
Rožančiaus dr-jos nares, bet pa- 
starosios atsisakė nuo bendro dar- 
bo. Drapanų rinkime daugiausiai 
pasidarbavo ponios K. Gunavičienė 
ir O. Žolpienė. Surinkusios dra- 
panų tiek, kiek galėjo jų surinkti, 
pasiuntė jas nurodytu adresu į 
Brooklyn, N. Y. 

Toliau rožančinės pamatė savo 

klaidą ir pradėjo rūpintis drapanų 
rinkiniu. Iš savo draugijos iždo 
paskyrė 10 dol. drapanų pagamini- 
mui. 

Tatai galų gale matome, kad 
vietos moterįs darbuojasi. Tai-gi 
sesutės ir dirbkime, o rasime prie- 
jautos tarp vietos lietuvių, 

žvaigždsiučiutč. 

IS CLEVELAND, OHIO. 
Šis-tas apie susivienijimus. 

Pas mus buvo visokios rųšies pra- 
kalbų, bet apie kalbėtojus ir pra- 
kalbas nieko nesakysiu, nes gana 
teisingai jos yra aprašytos "Lie- 
tuvos" No. 2. 

Sausio 9 d. SLRKA. net trįs 
susidėjusios kuopos parengė teatrą 
su dainomis ir baliumi. Toji pra- 
moga buvo rengiama senuiu susi- 
vienijimo narių naudai. Rymo- 
-Katalikų Susivienijimas išlygino 
mokesčių lentelę sulyg Suv. Val- 
stijų insurance departamentų rei- 
kalavimo. Tatai dabar minėto su- 

sivienijimo nariai turi mokėti 25c 
viršaus, išpildymui insurance de- 
partaento reikalavimų. Sulyg mo- 

kesčių lentelės išeina, kad SLRKA. 
nariai už tąjį patį apsidraudimą, 
turės mokėti daug daugiau negu 
SLA. nariai; paveizdon, 21 metų 
SLA. narys, apsidraudęs ant $150, 
moka kas mėnesis 15c, SLRKA. 
narys—16c. Didelis skirtumas. 

Rymo-Katalikų Susivienijimas, 
kaip matosi, veik visuose atvejuo- 
se seka SLA. Kitą kart vietos 
SLA. kuopa surengė vakarėlį ir 
paskyrė laimėjimui 30 numerių 
"Tėvynės" ir knygą; Rymo-Kata- 
likų Susivienijimo visos trįs 
kuopos sausio 9 d. parengė pramo- 
gą ir joje pirma dovana lai- 
mėjimui buvo "Katalikas," A. L. 
D. visam metui, antroji dovana $3, 
o trečioji—$2. Nors tai ne mano 

reikalas kalbėti apie organizacijas 
ir jų organus, bet kadajigi jau nc 

nuo vieno išginiau-tą jį/pačią nuo- 

monę, tai kaipo faktą'Veikia ir tai 
pažymėti. DaugSLftKA. narių 
neužganėdinti dabartinę "Draugo" 
taktika. Nuo daugelio tos orga- 
nizacijos- narių girdėjafi, kad to- 
liau jie imsią "I^talitfc" sau už 
organą. % £ 

Dabar laukiame^ulo ^negromat- 
no" svietiško misijonleraus, kuris 
apsiėmė net per kelias dienas drož- 
ti lietuviams "spyčius." 

J. J. Žilinskas. 

Iš HARRISON, N. J. 
Birutės draugijos vakaras. Sau- 

sio 8 d. vakare Birutės bažny- 
tinis choras turėjo surengęs vaka- 
rą su dainomis ir visiems gerai ži- 

nomo pono Račiuna; speciališkaifc 
krutančiais paveikslais. Programai 
buvo gana turiningas ir tinkamas. 
Pirmiausia gerai sudekitamavo Ed. 
Jukneliukas "Kova." Po to sekė 
Račiūno kaitantieji paveikslai u 

karės lauko, apie Rusijos ir Aus- 
trijos rubežiaus. Taipgi rusų su 

vokiečiais apie Mažosios ir Di- 
džiosios Lietuvos rubežiaus, vi- 
siems lietuviams gerai žinomas 
vietas po rusų ir vokiečių; buvo 
rodomi nejudanti paveikslai mies- 
tų ir karei\ių veikimo. Laike ro- 

domų paveikslų aiškino Tarnas 
Račiūnas. Ponia Račiūnienė skam- 
bino pianą ir sudainavo iliustruotų 
dainelių: "Už Giružės," "Teka 
Upė." Publika neatsidžiaugė jo- 
sios švelniu dainavimu. Toliau 
sekė krutanti paveikslai, kaip aero- 

plianai ir biplianai lekiodami pri- 
dirba daug blėdies, kaip Francuzi- 
jos parubežiuose, taip Lietuvoje. 

Ponia Račiūnienė sudainavo, 
pianą skambindama iliustruotą dai- 
nelę—"Prie Šešupės." Laike 10 

minučių pertrauko?. Birutės choras 
sudainavo "Birutės dainą" ir 
"Eina Garsas Nuo Rubežiaus." 
Buvo rodomi paveikslai iš Lietu- 
vos darbo lauko, kaimų ir mieste- 
lių judėjimo. Čia vėl pertrauka. 

Birutės choras sudainavo "Kur 
bėga Šešupe." Po tam parodyta 
krutanti paveikslai iš. Lietuvos. 
Ivauno rėdybos, užbaigiant jais 
rodyti apie Lietuvą., Birutės cho- 
ras sudainavo "Sudįe Lietuva." 

Dabar buvo rodomi krutanti pa- 
veikslai iš Amerikos lietuviškų ko- 
lionijų, lietuvių judėjimo ir iš 
Bostono Gabijos suloštų "Vestu- 
vių." Galutinai užbaigė labai juo- 
kingais amerikoniškais krutančiais 
paveikslais, iš kurių publika net 

pa/argo besijuokdama. Ponia Ra- 
čiūnienė skambino pianą ir daina- 
vo Lietuvos Hymną, p. Račiūno 
iliustruotą, jai padėjo sustojuąi 
publika. Nors čia maža lietuvių 
kolionija, bet parengtus vakarus 
visuomet skaitlingai atlankydavo 
ir rengėjams priduodavo energijos, 
už ką rengėjai buvo ir yra publi- 
kai dėkingi. Minėtame vakare la- 
bai daug buvo publikos. Bi- 
rutės choriečiai labai džiagsmingi 
ir dėkingi publikai už skaitlingą 
atsilankymą. Nors daug iškaščių 
turėta, bet liko keliolika doliariųl 
bus proga padidinti knygyną. 

Kaimietis. 

IŠ MANCHESTER, MASS. 
Vakaras. Sausio 2 d. Liet. 

Rat. parengė pirmą koncertą, su- 

sidedantį iš dainų ant gramafono, 
prakalbtu dekliamacijų ir mono- 

liogų. Programas prasidėjo tau- 
tišku hymnu. Jį giedant, publika 
sustojo. Buvo sugrota apie -14 
lietuviškų dainų ir keletas svetini- 
tautiškų. Visi tapo užganėdinti 
lietuviškomis dainomis. Pertrau- 
kose buvo trumpos prakalbėlės. 
Kalbėjo net keturi kalbėtojai. Nors 
jie ir buvo įvairių nuomonių, vie- 
nok vakaro vedėjas nedaleido prie 
kritikos. Jis paaiškino, idant kal- 
bėtojai neužsipuldinėtų vienas ant 

kito, nes vakaras ne kritikai reng- 
tas. Jonas Gilis 7 dekliamavo 
"Šventus Petrus," P. Grinkevičius 
pasakė "Pavasaris ir Karė" ir 
monoliogą—"Girtuoklis ant Bač- 
kos." Nors koncertas buvo uždy- 
ką, tačiau publikos mažai susirin- 
ko. Merginų buvo tik dešimts. 

Sausio 8 d. Lijetuvių Benas 
"Kareivis" parengė balių../! Po va- 

dovyste p. P. Andrėj uno benas 
pradeda vaišinti lietuvius tautiš- 
kais grojais. Minętame baliuje 
sugrojo suktinį, klumpakojį, mar- 

šus, Aguonėlę ir Noriu Miego. 
Lietuvių Jaun. Rat. nariai, po va- 

dovyste pirm. A. Zubkaus, daina- 
vo ir šoko tautiškus šokius, nors 

daug klaidų darė, bet daugumui 
jie patiko. Atsirado, suprantama, 
ir tokių vyrų, kurie neapkentė lie- 

tuviškų šokių. Balius užsibaigė 
dailiai. Pelno, rods, nebuvo. 

Tik ką gavome žinią, kad Na-J 
|huą^ N, H. gtreikieriaį įšlcšė 

Į streiką. Lenkų benas išvažiavo, 
idant darbininkų parodon dalyvau- 
ti. Sausio 20 d. laukiame ]). St. 
Šimkaus atvažioujant su prakalbo- 
mis. Tarp lietuvių nėra vienybės. 
Štai faktas: surengėme fėrus nu- 

kentėjusiems' nuo krės Lietuvoje. 
Iš to pelno buvo $200, bet dar ne- 

susitaikėme, kuriam fondui pasiųs- 
ti. Nėra pas mus vienybės. 

Pamiskaliu'tis. 

IŠ FITTSTON, PA. 
Rengiasi SLA. seimą pasitikti. 

Sausio 9 d. SLA. 3-čio apskričio 
seimo rengimui komisija turėjo 
mtrą posėdj. Tapo galutinai suži- 
nota ir nutarta, kada atsibus sei- 
mas. Atsibus seimą■; birželio pra- 
džioje, prasidės nuo birželio 4 d., 
ir trauksis iki 11 d., o gal ir il- 

jiau; nutarta parupyt porą liuosų 
vakarų TMD. seimui—ketver- 
to ir pėtnyčios vakarai. 

Buvo galutinai apsvarstytas sei- 
mo iškilmių programas. Nutarta 
šiaip apvaikščioti: nedėlios vakare 
atvykstančius svečius priimti su 

vakariene, panedėlio vakare pra- 
kalbos, utarninko vakare teatras, 
bus sulošta "Blinda" arba "Svieto 
Lygintojas," seredos vakare—kon- 

certas, susidedantis iš apielinkės 
chorų ; ketvergo vakare—balius, 
pėtnyčios vakare—smulkus pamar- 
'ininiai, o subatos vakare užsi- 
baigs iškiln• ~s baliumi. 

Žinotina lietuviams-biznieriams, 
laikraščių išleistuvėms, bankams, 
kas norėtų savo biznio apgarsini- 
mus paduoti į seimo iškilmių pro- 
gramą, lai kreipias informacijų pas 
seimo rengimo sekretorių siuom 
adresu: S. Bakanas,, Box 264. 
Bridgeville, Pa. Reporteris. 

IŠ WESTWOOD, CAL. 
Daug sniego. Lietuviu mažai. 

Iš priežasties didelės snieginės 
audros čia darbai visai sustojo. 
Sniego prisnigo apie 10 pėdų. Ne- 

galima niekur išeiti. Traukiniai ir 

šiaip visas miesčiuko judėjimas su- 

stojo. Prie sniego kasimo geležin- 
kelio kompanija moka darbinin- 
kams doliarj j valandą. Miestuko 
dirbtuvės—tai lentų pjovinyėia, 
prigulinti Red River Lumber Co. 
Miestelis ir-gi. didžiumoje, pri- 
klauso minėtai kompanijai. Len- 

tų pjovinyčiose dirbama žiemą ir 
vasarą. 

Čia yra labai pagirtinas užvedi- 
mas: svaiginančių gėrimų negali- 
ma gauti nei už jokius pinigus. Jei 
ką nors sugriebia girtuokliaujant, 
arba svaiginančius gėralus parda- 
vinėjant, tai tą ypatą, jei ji dirba 
dirbtuvėje, pirmiau išvaro iš 
darbo, o paskui išveja ir iš pačio 
miestelio. 

Gyventojų miestelis turi 18,000; 
lietuvių randasi tik 21 ir visi ne- 

verlę, nes čia nėra lietuvaičių. 
Paprastam darbininkui už 10 

vai. moka $2.75; lentų pjoviny- 
čioje nusimanančiam apie savo 

darbą moka nuo $3.75 iki $7.00. 
Lietuviai neturi nei jokios drau- 

gijos. Laikraščių ateina apie 30 
egz. Lietuviai yra apsišvietę vai- 
kinai. Jie visi gyvena santaikoje 
ir vienybėje. 

Vargdienis Darbininkas. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Prakalbos- Sausio 9 d. ir 

mūsų miestelin atvažiavo sorki- 
ninkas ir keikūnas, dar prie to gy- 
rėsi, buk esąs kas-žin kokio ten 

laikraščio redaktorius. Cia kalbu 
apie tulą p. Račkų, ku- 
ris augščiau minėtą dieną čia laikė 
prakalbas. Brolyti tu mano, lietu- 
viai per amžius negirdėjo, ką jie 
dabar išgirdo. "Kalbėtojas," pasi- 
lipęs ant estrados, kreipėsi ir šau- 
kė: "Vyčiai, katalikai, j kovą, į 
boikotą su tais pastipeliais žydber- 
niais, laisvamaniais, cicilikais; ne- 

turėkim nei jokių ryšių su jais, 
saugokimės jų. Neikim jų krau- 
tuvėse ir nieko nepirkime. Te 
laisvamaniai badu išmiršta. Skai- 
tykite tik "Draugą'' ir kitus pana- 
šios rūšies sufanatizėjusius laik- 
raščius. Pažengesnuosius -raštus 
liepė be pasigailėjimo pasiųsti net 

pečiun. 
Tokios prakalbos tik suerzina 

žmones, daugiau jokios iš jų nau- 

dos nėra. Jau dabar kai-kurios gas- 
padinės pradėjo "bedievius" lau- 
kan vyti. Ar gerai toki "kalbėto- 
jai" daro, sėdami tarp lietuvių ne- 

apykantą, 'kerštą, fanatizmą. Juk 
šios šalies konstitucija užtikrina 
laisvę kožnam šioje šalyje gyvenan- 
čiam žmogui, o toki "kalbėtojai," 
kaip p. Račkus, savo kalba prasi- 
žengia prieš tikėjimą, prieš dorą, 
prieš žmoniškumo įprincipus ir kė- 
sinasi atimti ypatoms laisvę, ku- 

rią garantuoja šalies įstatymai, 
konstitucija. Pas svetimtaučius 
toki "kalbėtojai" nerastų vietos, 
bet pas lietuvius bilei atsiprašant, 

piemeniukas, mokąs pasikoliot, tai 
ir jau patentuotas kalbėtojas. 

Kalbėtojas atvažiuoja, išlieja 
savo tulžį ir vėl sveikas iškeliauja, 
o mes čia pasilikusieji lietuviai tu- 

rime gyventi, vienas su kilu su- 
sieiti. Jeigu kalbėtojas mus suve- 
da j piktumą, tai jis atlieka piktos 
dvasios darbą. Jeigu jau kalbė- 
tojas nežino nieko naudingo žmo- 
nėms pasakyti, juos pamokyti,—tai 
nereikia juos ir pykinti. Vienybės 
ir apšvietos mums reikia. Kol ne- 

turėsime vienybės, negalėsime nei 
apsišviesti. Vienybės ardytojus 
tiesiog iššvilpkime laukan, idant 
jie nepasirodytų viešame mūsų gy- 
venime. A. M. V'crbalis. 

Susitverė kliubas. Sausio 11 d. 
susiėjo keletas pažangesnių vaiki- 
nų ir apkalbėję savo reikalu.-:, su- 
tvėrė Laisvės kliubą. Prie kliubo 
tuojau prisirašė 30 ypatų. Kliu- 
bo tikslas: stengsis duoti jaunuo- 
menei sveiko pasilinksminimo, 
rengs naudingus vakarėlius, statys 
scenon teatrališkus veikalus, rengs 
paskaitas, o ypatingai iš Lietuvos 
istorijos; platins sveiką, fanatizmu 
nepersigėrusią literatūrą. Nepla- 
tins fanatiškos, iš kur tas fanatiz- 
mas nepaeitų. .-L M. Virbalis. 

IŠ CAMBRIDGE, MASS. 
Margumynai. Sausio 8 d. pa- 

simirė 24 metų amžiaus mergaitė, 
Ona Janušaite. Jai mirus rasta 
už jos pančiakos $500 ir banko 
knygutėje apie $375. Ji prigulėjo 
prie N. P. Marijos draugijos, iš 
kur gavo palaidojimui $150. Ta- 
po palaidota su visomis iškilmė- 
mis, kaip tik buvo galima. 

Mergaitė paėjo iš Luokės parap., 
Kauno gub. Atvažiavusi iš Lietu- 
vos dirbo ilga laiką gumo dirbtu- 
vėje, taupė centus, kiek galėdama. 
Nors nuo senai jautės esanti ne- 
labai sveika, bet buvo gaila pra- 
leisti keletą doliarių ir todėl nėjo 
pas gydytoją. Ant galo pagavo 
inkstų uždegimą ir pasirgusi vieną 

, dieną pasimirė, palikdama javo vi- 
są turtą. 

Kunigas Delianis norėjo sueiti į 
pažintj su kun. Krasnicku, ir buvo 
nuėjęs pas j j į namus, bet kun. 

Krasnickas, pamatęs kun. Delianj 
"parsigando," kaiip pats kun. De- 
lianis pasakojo. Apsisuko ir grįžo 
atgal. Užėjęs pas p. \P. Bartkevi- 
čių klausia: "Pasakykit man, ar 

Krasnickas buvo girtas ar kai 
jam? Aš nieko blogo nesakiau, 
vien tik: Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus, o jis pradėjo šauk- 
tis policijos! Ir '.tai bekalbant 
pribuvo du policmonai iš policijos 
stoties ir sako: "Ar tamista esate 
km ligas ar ne, nes kun. Krasnic- 
kas telefonavo j policijos stotį pra- 
nešdamas, jog tamista norėjęs nuo 

Krasnicko atimti pinigus."(?) Po 
ilgo pasikalbėjimo pasirodė, jog 
viskas neteisybė ir policmonai 
persiprašę, .išėjo. 

Dabar kunigas Dclianis laiko 
prakalbas po 7 Burlegh st. Kaip 
girdėjau, sausio 10 ir 12 d. pra- 
kalbos nusisekė ; publikos atsilankė 
labai daug. 

Šv. Juozapo Drugystė metinį su- 

sirinknimą turėjo perdaug triuk- 
šmingą, mat tapo susekta vogimas 
balsų, dabar bus extra susirinki- 
mas sausio 14 d. 1916 m. 

1'argo Bitis. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 
Knygyno reikalai. "Lietuvos" 

No. i tūla Yaideliutė rašo apie 
knygyno reikalus skaldymosi. Ten 
nebuvo ir nėra jokio skaldymosi. 
Tur but Yaideliutė mano, kad 1110- 

terįs negali viešai darbuotis ir 
steigti knygyną bei prašyti visuo- 
menės parėmimo. Jeigu Yaideliu- 
tė mums užmeta, kad męs reika- 
lavusios visuomenės paramos, tai 
turiu atkreipt domą, kad ir rate- 
liečiai per "Naujienas" atsišaukė 
j Amerikos lietuvius prašydami 
aukų ir pagaliaus maldavo redak- 
cijų, kad tąjį jų atsišaukimą per- 
spausdintų jųjų redaguojamuose 
laikraščiuose. Iš to moterįs, Švie- 
sos draugijos narės, nei kiek nesi- 
stebėjo ir nepavydėjo rateliečiams 

Kas link pakvietimo prisidėti 
prie steigimo knygyno, tiesa, ga- 
vome pakvietimo laišką. Kadangi 
Šviesos draugijos narės jau pir- 
miau buvo nutarusios ir net turi 
konstitucijon paž* nėjusios steigti 
knygyną, todėl ir neprisidėjo prie 
rateliečių steigiamo knygyno. Jei 
męs ir įsteigtum kitą knygyną nė- 
ra ko baidytis. Esu Lietuvoje ir 
:ia Amerikoje mačiusi, kaip be 
viešojo knygyno, draugijos turi 
savo knygynus. Kodėl męs čia 
negalime to turėti? Aišku, kad 
Jėlei knygynų neužsimoka tiek 

spėkų aikvoti ir viešai bereikalin- 
gus ginčus vesti. Perbrangi laik- 
raštyje vit ta, kad tokiems mažmo- 
žiams ją aikvoti. O. Balčiunyti. 

/ / 

Zinios=Zinelės. 
St. Clair, Pa. 

= Xors čia gyvena ir neskaitlin- 
gas lietuviu būrelis, betgi į^tei.^ė =u- 

rengti dailų koncertu. Buvo dekliar 
maeijų ir dainų. 

Cicero, 111. 
j = Moterų Rymo Katalikių Są- !jungos antroji kuopa parengė šei- 
5.;ynišką vakarėlį. Buvo skaitlingas 
svečių būrelis ir moterįs pagaminę 
puikią vakarienę. Buvo trumpas 
programas ir aukų rinkimas. Su- 
rinkta 31 dol. ne. Pinigai eij 
moterų Kalėdinin fondan. 

Westville, 111. 
= Per kun. A. Maliauskio pra- 

kalbas buk neprigulmingos para- 
pijos nariai triukšmą kėlę. 

Mahanoy City, Pa. 
= Bačkausko svet. M t. Carinei 

seserų mokyklos mergaitės-tnoki- 
nės surengė vakarėlį. Jos suvai- 
dino keletą veikalėlių. 

Roseland, 111. 
= Sausio 9 d. TMD. 142 kuopa 

turėjo vakarėlį. Suvaidino "Kur- 
čias Žentas," buvo deklianiacijų ir 
kitų pamargitiimų. Vakaras užsi- 
baigė šokiais. Nors oras b u ve 
baisiai nedailus, vienok publikos 
susirinko pastebėtinai daug. 

Biidgeville, Pa. 
= Susitvėrė lietuviš!:a parapijs 

ir jau turi nupirkę bažnyčią ir di- 
delį žemės gabaią. 

Worcester, Mass. 
= Tarp tautininkų ir socialistu 

čia buvo nesusipratimas. Mat so- 

cialistai nori ir tautininkų organi* 
zacijų kuopoms vadovauti. 

Peru, UI. 
| = Po Kalėdinio dyklaikio mok- 
sleiviams susirinkus, prasidėjo 
mokslas antro semetro. Lietuvių 
moksleivių dabartiniu laiku randa- 
si keturiolika. V{ 

'Spring Valley, 111. 
= Bažnyčios naudai lietuviai su- 

rengė fėrus. Jie pusėtinai nusise- 
kė. Darbai anglių kasyklose bisk 
pagerėjo, bet jei kompanija neiš- 

Į pildys darbininkų reikalavimų, ta: 
įvyks streikas balandžio 1 d. 

Vargdienis 

Shamokin, Pa. 
= Ponia Grabauckienė staiga iš- 

ėjo iš proto ir pagriebė vyro kar- 
dai, kuris prigulėjo draugijai, pra- 
dėjo mosuoti. Iš jos kardą tuojau 
atėmė ir urištą nuvežė j pataisos 
namus. 

New Britain, Conn. 
= Čia lietuviai artimoje ateity- 

je pasistengs surengti Tag Day 
nes svetimtaučiai dažnai rengia, to- 
dėl ir lietuviai nenori jiems užsi- 
leisti. 

Girardville, Pa. 
= Čia lietuviai girtuokliavimu ii 

šukavimu užbaigė senus metus ii 
pasitiko Naujus Metus. 

Portland, Me. 
= Čia darbininkai pradėjo orga- 

nizuotis į unijas. Be unijos ženk- 
lelio net ir darbo sunku gauti. 

Hydc Park, Mass. 
= Tūlas laikas atgal čia susi- 

tvėrė grynai tautiška draugija. J 
dailiai gyvuoja. 

Easton, Pa. 
= Tūlas laikas atgal čia atva 

žiavo iš Lietuvos p. S. Meškauskai 
su visa savo šeimyna, susidedanči. 
iš penkių ypatų. Sausio 2 d. p 
S. Meškauskas viotos lietuvių so- 

cialistų kuopos susirinkime papa 
šakojo daug įdomių ir graudingi 
naujienų apie lietuvių vargus. 

Keene, N. H. 
= Čia lietuvių randasi apie ic 

šeimynų. Šis miestelis yra neper 
didelis ir švarus. 

Woonsocket, R. I. 
= Šiame meste randasi dvi lie- 

tuviškos šeimynos ir septyni pa- 
vieniai. 

VVestvillc, 111. 
= Dėlei, sakoma, prasto orga- 

nizatoriaus čia ko tik per plauką 
nesuiro Liet. Lavinimosi Ratelis 
Išrinko šiam metui naują valdybą 
gal Rateliui geriau seksis. 

Kansas City, Kan. 
= Sausio 12 d. atsibuvo ktin. A. 

Maliausko prakalbos. Auku su- 

rinkta $84.85. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi butl pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pssih 
donimais turi paduoti, Redakcijos ži- 
niai, ir savo tikrąJi vard$. 

Redakcija pasilieka sau teis® e.*.- 
e'unčlamus jai rankraščius trumpinti 
ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščiui! Į 
Rrdakcija, pareikalauta, gražina auto- 
riui atgal Jo lėšomis. 

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

Apžvalga. 
Vokietija ir užkariauti kraštai. 

'Amerikos lenkų tautiškasai susivie- 
nijimas nutarė siųsti savo broliams 
maisto ir drabužių Lenkijon, bet 

sužinota, kad Anglija nenori tokių 
siuntini* perleisti. Lenkų tautiška- 
sai susivienijimas kreipėsi telegra- 
mų prie Anglijos pretniero As- 
quith, prašydamas, kad butų pra- 
leista maistas ir drabužiai badau- 

jntiems lenkų milionams. Ascjuitb 
atsakė ilgu telegramų, kuriame aiš- 
kinama, kodėl Anglija dabar nega- 
li perleisti net maisto ir drabužių 
badaujančiai Lenkijai. 
f Anglijos valdžia,—sako premie- 
ras—i.štikrųjų svarsto sykiu su 

Prancūzijos valdžia klausinę Len- 
kijos gelbėjimo, bet šios valdžios 
turi vis augančius prirodymus, kad 
dabartinis trukumas maisto Lenki- 
joj paeina ne tik dėlei sistematiško 
konfiskavimo visų daiktų per įsi- 
veržusias armijas, bet taipgi todėl, 
kad, nežiūrint apgailėtino.padėjimo 
Lenkijos, tas užgrobimo procesas 
eina ir dabar." 

Kitais žodžiais tariant, teutonai 
lupa paskutinj kailį nuo Lenkijos 
gyventojų ir kuomet Lenkijai siun- 
čiama pagelba, tai teutonų valdžios 
iš gyventojų lupa dar ir tuos tru- 

pinius, kurie jiems buvo užsilikę. 
Apie tuos lupinius buvo surink- 

tos žinios Lenkijos Ncprigulmybės 
partijos, bet ir dabar, anot As- 

cjuith'o, Austrijos laikraščiai kasdien 
praneša vis apie naujus lupinius. 
Pavyzdžiui: pareitą spalio tiičnesj 
iš Liublino atgabenta Viennon 
4,500 vagonų bulvų, o austrų įsta- 
tymas nuo gruodžio 23 d. kalba 
apie išvežimą i. Lenkijos į Aus- 
triją galvijų, avių, kiaulių, pauk- 
štienos, kiaušinių, mėsos, taukų, 
pieno ir daugelio kitų daiktų. Lap- 
kričio 12 d. Vicnnos laikraščiai pra- 
neša apie atgabenimą iš Lenkijos 
didelių siuntimų žąsų. 

Toliau s premieras praneša, kad 

Beigijoj, kurią suskubo šelpti ame- 

rikonai, vokiečiai pasirūpino išvež- 
ti visus žmonių turtus, palikdami 
gyventojus ant Dievo ir gerų žmo- 

nių malonės. 
Siuntimas pagelbos iš neutrališ- 

kų šalių, tokiu budu, tik paakina 
teutonus apiplėšti užimtus kraštus 
iki paskutiniųjų. Iš to aišku, sa- 

ko premieras, kad siuntimas pa- 
gelbos prie tokių aplinkybių nei 
kiek nepagelbsti gyventojams, bet 
pagelbsti teutonams. Jis pataria 
sutverti organizacijas ten pat ant 
vietos, kurios turėtų iš teutonų 
valdžios išreikalauti gvarantijos, 
kad vieton užgrobtų daiktų, Aus- 
trija i c Vokietija duos gyventojams 
kasdien užtektinai maisto gyvybės 
palaikymui. 

Iš pirmesnių žinių esame patyrę 
kad tas pats darosi ir Lietuvoj, kur 

žmonių lupimas eina be pasigailėji- 
mo. , 

Vokietijai trūksta maisto. Ji ti- 
kisi tą trukumą papildyti iš užimtų 
kraštų. Vokietijos gyventojai ne- 

gaus maisio iš neutrališkų viešpa- 
tijų, bet belgai, lenkai, lietuviai 
serbai gali jo gauti, kaipo nuo ka- 
rės nukentėjusie. Juo didesnis var- 

gas pas juos bus, juo labjau jie 
šauksis *pagelbos ir juo greičiaus 
jie ją galės gauti. Tokiu budu 
teutonai gauna sau maistą netiesio- 
giniu keliu. 

Tas išrodo į politiką to ubago, 
kuris pasivogęs sau vaiku, apredes 
juos skudurais, priverčia juos el- 

getauti gatvėse ir kas vakaras pats 
atsiima jų surinktas almužnas. mis- 
damas tokiu budu tų nelaimingų 
vaikų skurdu. Už tai teutonai tu- 

rėtų kada nors brangiai užmokėti 

Apie lietuvius svetimtaučių 
spaudoje. Apsiniaukusioj mūsų 
padangėj, kuomet savaitė iŠ savai- 
tės atneša mums vis tik naujus ne- 

sutikimus, naujus barnius, naujas 
bėdas, retai kada pasitaiko proga 

pasidžiaugti šviesesniu spinduliu. 
Svetimtaučiu spaudos atsiliepimas 
apie Lietuvą ir jos dabartinį padė- 
jimą yra vienas* iš tokių spindulių, 
kurie laikas nuo laiko prasimuša j 
aptemdintą musų nesutikimais gy- 
venimą. I 

Pastaraisiais laikais svetimtau- 
tiškoj spaudoj vis dažniau tokiu ži- 
nių apie Lietuvą pasirodo. Tarp 
jų pažymėtina bent keletas: 

Mums prisiųsta iš Bostono 

Stinday (i lobe (nuo sausio 
9 d.) ilgą straipsni, kuraime p. 
James Morgan labai gražiu budu 
aprašinėja Lietuvos kraštą; padė- 
tas ir reginys iš Vilniaus. Prie 
progos supažindinsime su juo savo 

skaitytojus. 
"Žvaigždė" praneša apie ilgoką 

straipsnį Lietuvos reikalais, tilpu- 
si italų laikraštyj "La Vera Roma" 
ir parašytą kanauninko, K. Prapo- 
lenio. 

Iš Seattlc, \Vash., prisiunčiama 
mums iškarpa didelės fotografijos, 
laikraščių su sekančiu parašu: 
'"Lithuanian cottage houses \vound- 
ed men" (Lietuvių namas priglau- 
džia sužeistus kareivius). Apart 
to, seka sekantis paaiškinimas: 

"Lietuvoje yra nedidelis kaimelis, 
kuriame kiekvienas namas užlaiko 
sužeistus kareivius. Kiekvienas na- 
mas turi savo baltai apsirėdžiusią 
"seserj." Keletas kaimiečiŲ dar yra 
užsilikę savo anais laikais ramiuose 
namuose, bet dabar tie namai Iš di- 
desnės dalies yra aruodais priėmi 
mui išdavų kariškos rugiapjutės. 
Sužeistieji, kurių žaizdos nėra pavo- 
jingos, sėdi kieme aplink namus." 

Tokiu straipsnių, žinių ir pa- 
veikslų turėtų buti pilni svetim- 
taučių laikraščiai. Ir jų galėtų 
buti. Šiądien jau beveik užtekti- 
nai turime lietuvių, kurie galėtų 
tinkamai tokį darbą atlikti. Bet 
kad lietuviki išsidalino j tfis dalis 
ir todėl vis viena dalis neturi už- 
tektinai tam darbui spėki;. 

Praleidžiame puikiausią progą 
pastatymui Lietuvos klausimo prieš 
viso pasaulio tribunalą. Tokia 
proga tik sykį j šimtmečius laiko 
pasitaiko. Gal ir susiprasim, tik 
kad nebūtų jau po laiko. 

Tautinė Sandara ir kiti. Su- 
sitvėrus Tautinei Sandarai, tuo- 

jaus pasipylė kalbos iš priešingų 
jai abazu: "kritikuoja" ją socia- 
listai, "kritikuoja" ir klerikalai. 
Kritika, khip kritika—dar butu 
pusė bėdos. Bet patėmytinas 
pas juos vienas akyvas noras,— 

suskaldyti vienybę pačioj Sanda- 
roj. Socialistai (kaip, pavyz- 
džiui, "Laisvė") šaukia "šluot 
laukan" iš Sandaros "klerikalus," 
kaip p. Šimkų—tartum ji turėtų 
teisę spręsti, kas gali priklausyti 
prie Sandaros, o kas ne. Kleri- 
kalai (kaip ve, "Draugas" ir 

"Darbininkas"), nežinia kuom pa- 
siremdami, užuodžiia joj Šliupiz- 
mą,—sako "Šliupu kvepia." "Ko- 
va" ir "Darbininkas," kurie sta- 
tosi darbininkų uitarė/ais, sako 
—"buržujiška," girdi, partija. 

Visi šie paviršutiniai kati- 
džojimai nurodo j tai, kad musų 
prieteliai iš kairosios ir dešinio- 
sios, matomai, geistų sukiršinti 
tik-ką susispietusius krūvon tau- 
tininkus ir padaryti Sandaroj ke- 
letą sau priešingų frakcijų. 

Męs abejojame, ar tas jiems 
pasiseks, nofs, kaip išrodo, vie- 
nas iš veikėjų (p. A. Rimka) jau 
iš dalies pasigavo ant tos meške- 
ros, kalbėdamas, kol-kas dar labai 
neaiškiai, apie "liaudininkų" frak? 
ciją.** 

Tvėrimas priešingų sau frakci- 
jų butų vanduo ant Sandaros 
priešų malūno. 

Protestai prieš "Ateitį." Bos- 
tono laikraščiai '"Darbininkas" ir 
"Ateities," kaip matyt, pradėjo ko- 
vą ant žut-ar-but. "Darbininke" 
pradeda tilpti protestai prieš "Atei- 
ties" bendrovę ir jos redaktorių 
A. Rimką. Protestų turinys maž- 
-daug sitoks: 

"Protestuojame prieš "Ateities" re- 
daktoriaus pp A. Itimkoa rašytąjį 
laišką gerb. kun. Kemešiui, reika- 
laujant išdavimo paslapties šventos 
išpažinties. Pripažįstame tokius 
reikalavimus apsireiškimu barbariz- 
mo ir nekulturiškumo, griovimu ir 
arflymu pamatų mūsų švento tikėji- 
mo, kuriuos męs esame pasiryžę 
ginti visomis savo pajiegomis. Rei- 
kalaujama, kad A. Rimka savo rei- 
kalavimus atšauktų." (Pasirašo 
draugystes valdyba). 

Tasai p, Rimkos "reikalavimas" 
buvo iškilęs prie sekančių aplin- 
kybių : 

"Ateičiai" pranešta, ar nusiskų- 
sta buk kun. Kemėšis per išpažintį 
draudęs priklausyti prie dainorių 
draugijos "Gabija," kuri iki tam 
laikui turėjusi vardą bepartyvės, 
dainom? atsidavusios draugijos. 

P-as Rimka pasiuntė atvirą laiš- 
ką kun. Kemešiui, reikalaudamas 
pranešti jam, ar kun. Kemėšis iš- 
tikro taip daro ir jeigu daro, tai 
prašyta paaiškinimo, kokiomis tikė- 
jimo dogmomis, ar bažnyčios įsta-| 
•ymais jis remiasi, tai darydamas. 

Kun. Kemėšis atsakė, kad tokia- 
me reikalavime jis mato norą iš- 
plėšti iš jo išpažinties sakramento 
paslaptį ir kad jis to nepadary- 
siąs, kad jam ir įnirti prisieitų. 

Yiršminėti protestai, podraug su 

skelbimais pranešimų apie atsiėmi- 
mą pinigų iš "Ateities" bendrovės, 
yra to atsitikimo, matomai, tiesio- 
ginė pasekmė. 

Nesikišant j tuos ginčus, neigi 
palytint viršminėto incindento, žin- 
geidi! butų žinoti vieną pamatini 
dėsuj: ar bažnyčios pripažinta iš- 
pažinties sakramento paslaptis ly- 
tisi tik nuodėmių išpažinimo, ar ji 
lytisi ir visai pašalinių dalykų, n e- 

surištų su nuodėmių išpa- 
žinimu ? 

Rimtas ir visapusiškas šis klausi- 
mo nušvietimas (per tikybos daly- 
kų žinovus), berods, butų labai pa- 
geidaujamas. Męs neabejojama 
kad dauguma net ir gerų katalikų 
turi apie tai neperaiškiausį nusi- 
manymą. 

Iš TMD. veiklumo. Dar ne- 

spėjo Tėvynės Mylėtoju Draugijos 
nariai apsidžiaugti tokiu puikiu 
veikalu, kaip '"Širdis," o štai Drau- 
gija išleido jau naują, taip pat di- 
džiai naudingą, veikalą "Motyna 
ir jos rūpesčiai,'' D-ro Garmaus 
parašytą. 

Ir vėl tos draugijos nariai gaus 
žingeidaus ir naudingo pasiskaity- 
mo krūvą. Puikaus darbo paskuti- 
niais metais atliko TMD. draugija. 
Nedyvai todėl, kad ir visuomenė 
nuspėjo tą darbą tinkamai apver- 
tinti. Sulyg TMD. sekretoriaus 
atskaitos, kuri šiomis dienomis turi 
buti apskelbta per paskutinius du 
mėnesiu—lapkritį ir grnodj—drau- 
gija jgijo apie 800 naujų narių ir 
turėjo per $1,300.00 įplaukų. 

Šiems metams Draugija rengia 
taip pat gražią krūvą naudingų 
knygų. 

TMD .valdybą verta karštai pa- 
girti už naudingą da*bą, kuri ji 
atlieka su dideliu pasišventimu. 

SLA. nominacijos ir rinkimai 
žada buti šiuosmet pusėtinai 
"karšti." Socialistų laikraščiai, 
kaip matyt, norėtų matyt SLA. 
prezidentu "savo žmogų"— p. K. 
Jurgelionį. Ypačiai "Keleivis" 
už tai varosi, nors anais metais 
p. Jurgelionį jie vadino renega- 
tu, parsidavėliu ir kitais gražiais 
žodžiais. Bradchulis, Tareila ir 
Živatkauskas yra kiti kandidatai. 

TEN TOLI UŽ JŪRIŲ. 
Ten už jūrių mėlynųjų, 
Tarp giružių linkstančiųjų, 
Ten toli—labai toli 
Lietuvos šalis daili. 

Ten pavasaryj paukštelių 
Skamba tūkstančiai balselių; 
Visi taiso lizdelius, 
Rengias vesti vaikelius. 

Tenai mirga daug gėlelių, 
Darželiuos jaunų mergelių, 
Ten tuo skamba jų daina. 

Jos gėles laisto, gaivina, 
Darželius .skaisčiai dabina, 
Ir dainuoja uuo širdies.... 
Dainas tos linksmos šalies. 

Ten sodžius dabin sodeliai; 
Žydinčių medžių žiedeliai; 
Ten jų kvapsnis malonus, 
Meilės sukelia jausmus. 

Šakeles vėjai siubuoja, 
Ir gegutė ten kukuoja; 
Klausant, skausmus užmiršti 
Ir ramybę pajunti. 

Ten pievose tarp žiedelių 
Dtugia tūkstančiai bitelių, 
Maistą sau ant ateities 
Semia iš žolių širdies. 

Ten javai laukuos' siubuoja, 
Geltonoms varpoms linguoja 
Ir dalgeliai bernužėlių 
Guldo eiles varpuželių, 

Ten mus tėvai ir motutės, 
Ten nfus broliai ir sesutės, 
Tenai mueų kaimynai, 
Ir męs patįs iš tenai. 

Ta šalis šiądien raudoja, 
Musų motinos vaitoja, 
Šešerių dora šventa 
Į purvyną suminta!.... 

Kaimai puikus apdraskyti. 
Tėvai, broliai išvaikyti,— 
Ir ne viens karėj tenai, 
Pasiliks gal amžinai!.... 

Laukai, pievos dumblais virto. 
Sodus kareiviai iškirto.... 
Jau mus gimtinė vieta 
Baisiais tyrais paversta. 

Verkia motinos sūnelių! 
Verkia sesutės brolelių: 
Ir girelės žalios mus 

Lenkia galvas prieš kapus 1...% 
Ten, kur kova žiauri buvo, 
Ten mųs draugų daugel žuvo; 
Ties jų kapais verk medeliai, 
Juos aplanko tik paukšteliai.... 

įXX—VI—15 /. Galinaįtis. 

R. KARUŽA, 
A. L. T. S. Prezidentas 

JONAS LIUTKAUSKAS, 
Vice-Prezidentas. 

Dr. E. G. KLIMAS. 
Sekretorius. 

M. BUČINSKAS, 
Iždininkas, 
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J. O. SIRVYDAS, 
Fin. Sekretorius, 

kas Yra toji tautine sandara. 
Susitvėrus Philadelpliijos Sei- 

me Amerikos Lietuvių Tautinei 
I Sandarai, į kurią susispietė vidu- 
rinės sriovės žmonės, męs pasiun- 
tėm šios organizacijos naujai iš- 
rinktai valdybai laiškus su už- 
klausimais: ką jie mano ir kaip 
supranta /tą naują mucu partiją 
ir kokią ateitį'jai lemin. 

Žemiaus telpa jų atsakymai. 
Prie to turime tik pridėti, kad 

pora jų protestavo prieš vadinimą 
Tautinės Sandaros partija, 
nesa ji yiia ne ipartija, bet politiš- 
kai-kultur&ka /.organizacija. 

*: * 

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara—nėra nauja partija. 
Yra tai tin'kamiausis musų sąly- 
gose susiorganizavimas tos musų 
žmonių dalies, kurie auklėdami 
galingą tautinį idealą, lig šiu laiko 
buvo išblaškyta, betvarkiai išmė- 
tyta po visą Ameriką. Taip va- 

dinama vidurinė sriovė gyvuoja 
nuo pat pradžios musų tautinio 
atgijimo, aiškiau apsireikšdama pir- 
miausia Kudirkos -''Varpe" ir nuo 

to laiko be pertraukos plėtoda- 
masi iki musų dienų. Su emi- 
gracija—v.dūrinės sriovės idealai 
persikėlė i Ameriką, kur ir užsi- 
laiko nesuteptame savo tyrume. 

Vidurinė sriovė—tai nt reakci- 
ja prieš tikėjimą—kaip tuluose 

musų tautos sluoksniuose mano- 

ma. Yra tai toji musų tautos da- 
j lis, kuriai brangiausiu, augščiau- 
: siu visuomeniniu idealu yra lietu- 
| # 

vių tautos (palaikymas, ir tame, 
žmonių ypatiškus įsitikinimus, 
kaip tikėjimiškus taip ir ekono- 
minius,—geidžiama laikyti už pri- 
vatinę žmonių nuosavybę. Vi- 
durinė sriovė, savo didžiumoj, 
•susideda iš tikinčių žmonių—ka- 
talikų,—bet tą savo sielos įsitiki- 
nimą geidžia laikyti nuošaliai 

j tautiškai visuomeniško gyvenimo, 
rkad nevaržyti jojo liueso plėtoji- 
mosi,—ir tame slepiasi jos skir- 
tingumas nuo kitų musų sriovių. 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros uždavinys yra sukviesti 
iSblaškytos. vidurinės sriovės pa- 
stangas, kad tuo galingiau ir pa- 
sekmingiau apsireikšti musų tau- 
tui iame gyvenime. Idealo žvilg- 
sniu A. L. T. Sandara nieko nau- 

jo neįneša j musų gyvenimą,—jį 
tik stengiami išreikšti ■surealizuot1 
tą, mūsų visuomenės idealą, ku- 
ris, galimybių formoje, gulėjo už- 

slėptas musų minios gelmėse. Ir 
nėra abejonės, jog A. L. T. San- 
daros gyvavimas bus pasekmin- 
gas. Arijierikos Lietuvių visuo- 
menė, bent josios dalis— t. v. 

"tautininki," senai jau pagei- 
dauja tautiniai išsireikšti, kas, 
tinkamos organizacijos stokuo- 
jant, nebuvo jai leista. Dabar- 
tės, A. L. T. Sandara yra toji 
organizacija, kuri galės vesti mū- 

sų žmonės prie tautiniai-kulturi- 
nio plėtojimosi,—todėl jinai, be 

abejo, ir <bus musij visuomenės 
remiama# 

Blaivai žiūrint j musų tautini 

gyvenimą—lengva galima paste- 
bėti, jog A. L. T. Sandarai lemta 
yra tapti musų gyvenime šios 
valandos reikalų reiškėją. Todėl, 
galime but jsitikrinę, jog trum- 

pame laike jos prieglobstyj susi- 
spies Amerikos lietuvių milžiniš- 
ka dalis,—toji -dalis, kuriai visu- 

augščiausiai rupi lietuvių tautos 
likimas ir ateitis Netolima toji 
diena, kuomet prie A. L. T. San- 
daros priklausys visos musų tau- 

tiško.-, draugystės, visi <musų žy- 
miausi veikėjoi,—Sandara, skai- 
tydama tuomet s.ivo eilėse nema- 

žiau šimto tūkstančių narių,—va- 
rys galingą tautiniai-kulturinį dar- 

bą, plėtodama tarpe musų žmonių 
ajpšvietą, proto bei jausmų pra- 
kilnumą, ir—tautinį susipratimą. 

A. L. T. S. Prezidentas. 

Žiūrint j naujai susitvėrusią 
Amerikos Lietuvių Tautinę San- 
darą, manau kad nors kartą pasi- 
liko padėtas pagrindas rinitam ir 
prakilniam Amerikos Lietuvių 
(kultūriniam darbui. Pamatiniai 
A. L. T. Sandaros principai u/gir- 
ti ir priimti Philadelphijos suvažia- 
vime nera naujais. Nėsa taip va- 

dinamos iki dabar vidurinės srio- 
vės veikimas visuomet buvo pa- 
remtas tais pačiais principais bei 
idealais, tik jie nebuvo apiben- 
drinti ir viešai paskelbti. Tą at- 
liko tik pereitasis vidurinės srio- 
vės veikėjų suvažiavimas. 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros pamatiniai principai bei 
idealai išreiškia musų tautos širdį, 
jos gyvybę. Tauta juk, kaip ir 

žmogus^iš įvairių organų suside- 
da, bet pas žmogų, kuomet pa- 
liauna širdis plakusi, ir kiti orga- 
nai momentališkai gyvybės nusUK 

ja. Taip ir su tauta: 'kurios ben- 
dri pamatiniai idealai bei principai 
žlunga, tai ir visa tautos gyvybė 
t.ur žlugti-išnykti. 

Dėsnis aiškus. O vienok lietu- 
vių dabartiniame veikime daromi 
bandymai, idant parodyti, buk or- 

ganai ir be tos gyvybės, be šir- 
dies gali gyvais išlikti. Jeigu tas 

daroma per klaidą,—reik pataisyti 
ją. Jeigu daroma su intencija, 
išsižadčt jos! 

Dabar, kada Lietuvos širdis pa- 
siliko karės kardo sužeista,—-veik 
mirtinai sužeista,—mus, amerikie- 

čių lietuvių, bendru idealu priva- 
lo buti nešimas LIETUVAI pa- 
galbos. 

Esame vergais ir padoriais ga- 
lingųjų,—tą jaučiame patįs, ir vi- 
sas pasaulis mus tokiais mato 

(jeigu tik mato.). Liuosybės ir 
žmoniškų teisių juk visiems lietu- 
viams bendrai reikalauti reik. 
Todėl ar neprivalo tas buti ben- 
dras musų visų idealas? 

Esame moksle ir apšvietoje at- 

silikę nuo visų tautų. Musų gen-' 
tės žmonės (kaip čia Amerikoj, 

taip ir kitur) ar tai vaizbos sry- 
tyje, užima prasčiausias vietas, 
gauna mažiaus] atlyginimą. Tas 
visą tautą bendrai paliečia ir. to- 
dėl turėtų buti visų lietuvių idea- 
lu šviestis ir gelbėti musų tautos 
vienutėms toje srytyje. 

Visa tai ir dar daugiaus prakil- 
nių uždavinių inėjo Amerikos Lie- 
tuvių Tautinės Sandaros progra- 
man. Ysi veikėjai, dalyvavę su- 

važiavime, šituos principus širdin- 
gai parėmė. Parems juos ir vi- 
suomenė. 

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara, akivaizdoje to viso, ką ji 
pasiryžo veikti, ir kokius princi- 
pus atstovauti, turi ateityje pasi- 
likti tuomi cementu, kuris su- 

jungs visus lietuvius bendran ry- 
šiu, idant dirbti ir kovoti už mu- 

sų tautos gyvybę, bei išlikimo ir 
liuosybes idealus. 

Toks tai yra mano manymas 
apie naujai susitvėrusią organiza- 
ciją ir apie jos ateitj. 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros Vice-Prezidentas. 

Į 

Susitvėrusi naujais metais Ame- 
rikos Lietuviu Tautinė Sandara 
sukėlė įvairiu nuomonių. Vieni 
mano, ka.l ji susitvėrė kovojimui 
su kitomis sriovėmis. Vieni spėja, 
kad ji kovosianti su katalikais, ki- 
ti-priešingai: kad kovosianti su so- 

cialistais, laisvamaniais ir t.t. To- 
kios nuomonės yra klaidingos. 

Šita nauja organizacija nesusi- 
tvėrė tam, kad pentis su kitomis j 
partijomis, ar sriovėmis—peštynių ] 
ir taip jau pas lietuvius perdaug | 
yra. Ji susitvėrė kaip sykis todėl,1 
kad*visas kitas lietuvių partijas ir, 
srioves traukti krūvon prie hendro 
veikimo nekuriuose svarbiuose rei- 
kaluose, apeinančiuose visą lietuvių 
tautą. 

Dabartinis kritiškas Lietuvos; 
padėjimas pagimdė keletą tokių 
reikalų, kur skirstymosi neprivalo 
buti. 

Šelpimas lietuvių nuo karės nu- 

kentėjusių yra vienas iš tokių rei- 
kalų. Kuomet lietuvių tautos me- 

dis tapo karės kirviu pakirsta?1 
ir pradėjo vysti ir gręsia nudžiuvi- 
nui, tai jo gyvybės palaikymui bit- 
inai reikalinga šaknis, kuri rinktų 
maisto syvus ir perduotų juos 
kiekvienam vystančiam to med/.io 

lapeliui ir žiedeliui. 
Badas, ligos ir vargas išsisklai- 

džiusių jų po visą Rusiją lietuvių 
reikalauja kuogreičiausio gelbėji- 
mo, kad tie musų broliai ne- 

žūtų. Tai šelpimo darbas, kurį 
pasekmingiausiai galima at'iktit tik 
visiems lietuviams bendri i vei- 
kiant. 

Politiškas lietuvių tautos likimas 
—tai antras svarbus reikalas, ku- 
ris visiems lietuviams privalo iy- 
giai rūpėti ir kuris bendrai visų 
lietuvių turi buti varomas. 

Žinome, kad karė kada nors 

visgi baigsis, kad po karės bus pa- 
geltas įvai.'ių mažų tautų klausi- 
[mas. Kas bus iš to, jeigu męs, 
j lietuviai, busime išsiskaidę, saky- 
sim, kad lietuviai-katalikai pasiun- 
čia tautų kont'erencijon vieną pra- 
šymą su reikalavimais, tautiečiai— 
kitą, truputį ktiokioj formoj; so- 

cialistai—trečią, dar kitokioj for- 

moj. Kas iš to gali išeiti? Atsa- 
kymas lengvas.. Jie nežino patįs, 
ko jie nori, nes pas juos pačius 
dar t.ėra jokio susiklausimo,—taip 
atsakys lietuviams. 

Kas pažįsta nors šie! -tiek isto- 
riją. tas žino. kad tautos, kurios 
neturėjo sutikimo bent viename 
svarbiausiame principe—žuvo. To- 
dėl nėra abejonės, kad jeigu ir pas 
mus viešpataus vidurinė betvarkė 
ir nesutikimai Lietuvos Šelpimo 
ir Lietuvos liuosybės klausime, tai 
męs daug neatsieksime. 

Naujai susitvėrusios Tautinės 
Sandaros didžiausia užduotim yra 
ne sėti ginčus, ne gimdyti pešty- 
nes tarp lietuviškų partijų" ir srio- 
vių, bet traukti jas visas vienon 
krūvon bent viršminėtų svarbiau- 
sių reikalų atlikimui. 

Tam tikslui ir suvažiavo nutsų 
žmonės Philadelpliijon: kad išreik- 
šti savo nuomonę ir kad prigaminti 
šiokią-tokią papėdę, ant kurios vi- 
si lietuviai galėtų susieiti ir ben- 
drai dirbti. 

Be abejonės, susirinkusieji Phi- 
ladelphijos suvažiavime tautinin- 
kai neabejotinai parodė tyrą ir šir- 
dingą norą veikti sykiu su viso- 
mis kitomis sriovėmis. 

Dabar priklausys nuo kitų srio- 
vių parodyti, ar jie reikalauja 
Lietuvai liuosybės, ar jie myli ir 
kaip myli lietuvystę, ar jie nori 
dirbti kaipo "lygus su lygiais" bent 
šelpime nekaltų kūdikių, senelių ir 
moterų, kurių būriai miškuose 
slapstosi, alkį kenčia, iš bado ir 
ligų miršta, žaizdose aimanauja, ar 

Rusijos bei Vokietijos užkampėse 
kankinasi. 

Jeigu męs barsimės, ginčysimės, 
pešimės, o Lietuva žus—juk neliks 
tada nei tautininkų, nei katalikų,\ 
nei socialistų, nei laisvamanių lie- s 

tuvių, prarasime viską, ir patjs pra- 1 

pulsime. 

Sustokime, kol dar laikas. At- 
mykime šiltom laiku pirmiausia, 
kad męs \isi esame lietuviais! Vi- 
somis šaknimis traukime maisto 
syvus, kad Lietuvos medis nenu- 

džiūtų! Naminius, vidurinius, šei- 
myniškus ginčus atidėkim bent 
tuom tarpu šalin ir gelbėkim pavo- 
juje esančią Lietuvą. » 

Prie to visus šaukia širdingai j 
Amerikos Lietuvių Tautinė San- f 
dara. Tame vra jos svarbiausia 
užduotis. 

A. L. T. S. sekretorius. 



Kaipo kulturiAkai-politiška or- 

ganizacija, Amerikos Lietuviu 
Tautine Sandara, netik galės eg- 
zistuoti, bei galės sulošti, kaip lic 
tuvių amerikiečių taip ir Lietuvos 

gyvenime, didelę rolę. Jinai su- 

tuops į save visus mūsų veikėjus 
ir musų organizacijas. Ką šitas 
reiškia, dabar dar nedaugelis mu- 

sų vientaučių numano,—tik mažas 
būrelis nutsų šviesesnių žmonių nu- 

jaučia, kad musų susikoncentra- 
vimas palcn^vįs ir pakels t isų lic- 
tuvių gyvenimą. Tam duoda pa- 
vyzdžius ki'os tautos, kurios se- 

nai jau suanklėjo savo tautišką 
vienybę (vokiečiai, žydai ir kit.). 

Apie programų s, statutus, kon- 

stitucijas mums mažiau reiks 
tuom tarpu sielotis. Mums, kaipo 
tautai, stovi klausimas gyvasties 
ar mirties. Lietuva tapo išardyta 
labjau, negu kada musų istorijoje. 
Pusė musų tautos išbarstyta po 
Rusiją susiėjimui su sla- 
vų rase ir išnykimui. Didžioji 
Lietuva, patekusi po teutonais, ra- 

si dar veikiau, negu Prūsų lietu- 
viai. pranyks; ten liko tik senukai, 
kurie desėtku metų nueis į amži- 
nasiį: ten liko tik kūdikiai, su ku- 
riais po desėtko metų męs sugrįžę 
nebesusikalbėsime lietuviškai. Ką 
tada gelbės musų politiški progra- 
mai, nors jie geriausiai butų išdirb- 
ti? Juk męs busime netekę savo 

žemės ir savo tautos!.... 
Amerikos Lietuvių Tautini San- 

dara turės dirbti, kad pakėlus mu- 

ši; žmones* kultūriškai ir politiškai: 
suvažiavimais, prakalbomis, lekci- 
jomis, tam tikrais rastais,--žodžiu, 
palaikymu mušt; išeivystėje tau- 

tiŠkni-demokratinės sąmonės. Kuo 
met męs galėsime paduoti pagel- 
hoct rauk,*} išsklaidytiems broliams 

Rusijoje, Kanadoje, Škotijoje, Ar- 
gentinoje, pagaliaus męs pagelbėsi- 
me vi'iems susidėti į darbą kovoje 
už i ietuvos ateit j. Vienybėje— 
galybė. Tą visi žinome. Ir šitas 
didelis darbas stovi priešai/ musų 
naują organizaciją—Amerikos Lie- 
tuvių Tautinę Sandarą. Joje su- 

sikristalizavo musų tautiškai-demo- 
kratiški idealai, kurie bujojo nuo 

"Aušros" laikų, ir tik dabar "žo- 
dis stdjosi kunu." 

A. L. T. S. Fin. Sekretorius. 

Amerikos Lietuvių Tautinė San- 
dara—tai kulturiškai-politiška Ame- 
rikos lietuvių organizacija, kuri, 
viduriniu keliu eidama, turės su- 

traukti prie savęs visas lietuvių 
draugijas, visą inteligentiją ir dar- 
buosis išvieno lietuvių būvio page- 
rinimui čia Amerikoje ir nešimui 
visokios pagelbos Lietuvai. 

A. L. T. S. Iždininkas. 

PROTOKOLAS 
Amerikos Lietuvių Tautinės San- 
daros II-rojo Suvažiavimo lai- 
kyto sausio i ir 2 dienomis 
Lietuvių Muzikos Draugi- 
jos svetainėje, Philadel- 

phia, Pa. 

Sesija Pirma. 
t) Susirinkus bureliui lietuviu 

teikėjų Lietuvių Muzikaliskoje sve- 
tainėje Tilton str. ir Allegheny ave., 
ant 10:45, vietos veikėjas p. R. Ka- 
ruža prabilo, kad jau laikas atidary- 
ti Lietuv. tautiškos pirmeivių par- 
tijos 2-rą Suvažiavimą ir delei ati- 
darymo ir paaiškinimo suvažiavimo 
tikslo pakvietė p. J. O. Sirvydą pa- 
sakyti {žengiamąją prakalbą. 

2) 1'. J. O. Sirvydas trumpai pa- 
aiškino dclko buvo šauktas šis vidu- 
rinės sriovės veikėjų suvažiavimas, 
išdėstė suvažiavimo sustatytą pro- 
gramą ir paskyrė P. Norkų iš 
llrooklyno, N. V. ir P. Čiurlionį 
laikiniais sekretoriais, kad padaryti 
surašą visų suvažiavusių veikėjų ir 
vesti nutarimų rekordą kol nebus 
išrinktas prezidiumas. 

3) Kolei laikiniai sekretoriai 
tvarko surašą atvykusių veikei ų, 
tuomet sako trumpas prakalbėies: 
Dr. J. Šliupas, mokytojas Matas 
Šalčius, Vinikaitis, Šimkus, Sirvy- 
das ir Rimka. Visi prakalbininkai 
pabriežia tą mint j, kad Lietuva da- 
bar pergyvena sunkiausias valandas 
ir kid dabar būtinas visu reikalas 
dirbti delei išgavimo Lietuvai liuo- 
sybės. I)r. J. Šliupas išreiškia min- 
tj, kad dabar reikia kovoti už mak- 

simumu, tai yra už Lietuvos-Latvi- 
iqs respubliką. Rimka gi išsireiškia, 
kad lietuviškai-latviškos respubli- 
kos idėja negali buti statoma nei 
mušu idealu, nei dienos reikalavi- 
mu, kadangi toji idėja nėra popu- 
liariška ir nesiremia ant realių pa- 
matų. 

4) Po truny>ų prakalbų sekreto- 
riai praneša, kad rekprdai jau su- 
tvarkyti. Pasirodo kad užsirrkor- 
davo ()t veikėjai pribuvę iš įvairiu 
Suv. Vaist. vietij. 

Pribuvo šie :-v 

1. Jonas C'ėsna, siuvėju dirbtuvės 
vertėjas, Baltimore. 

2. Mateusas Kurilaitis, Pool Room 
užlaikytojas, Baltimore. 

3. Jonas Galinaitis, kriaučius Bal- 
timore. 

4. Juozas Petrikas, zeceris. Balti- 
more. 

5. Romanas Karuža, Lankos valdi- 
ninkai, Philadelphia. 

6. Stasys Šimkus, kompozitorius, 
Phlladelphia. 

7. Vaclovas Karuža, studentas dai- 
į lės mokyklos. Philadelphia. 

8. Ambroziejuti Blažys, nejudinamo 
turto pardavėjas, \Vorcester, Mass. 

9. Albinas Rimkas, "At." redak. 
į 10. Antanas Rūkas, prekė Jas, Phila. 

11. Vladislovas Petrila, prekėjas. 
Phila. 

12. Juozapas Ivanauskas, vežim. 
Phiia. 

13. Stasys Kišonis, Market & Cam- 
bridge str., Mėsininkas. 

14. Dr. E. G. Klimas, Phila. 
15. Juozapas Maslauskas, dailydė, 

Phila. 
1G. Jonas Maslauskas, dailydė, Phila. 
17. lienedict J. Schegaus, nejudina- 

mo turto pardavėjas,- Brook!yn, N. Y. 
18. Kazimieras Poška kriaušius, 

Phila. 
19. J. V. Liutkauskas, Brooklyn, N. Y. 
20. Pranas Kybartas, pramonin. 

Chicago. 
21. Pius Norkus, "V. L." redak., 

Brooklyn, N. Y. 
23. Margaretė Kašiubiutė, knygvedė, 

Pittsion, Pa. 
24. Vincas Ambrazevičia, pramonin., 

Nevvark, N. J. 
25. Matas šalčus, mokytojas, So. 

Boston, Mass. 
26. Antan. Povilaika, pramon., Wa- 

terbury, Conn. i 
27. Kaz. Vldikausk^s, "Darb." re- 

porteris, Phila. 
28. Ant. Galtnskas, pram. agentas, 

Pitt8ton, Pa. 
29. Povil. Čiurlionis, vertėjas, New 

York. 
30. Kaz. Jankevičius, siuvėjas, 

Brooklyn, N .Y. 
31. Juozas Ambraziejus, "V. L." 

adm., Brooklyn, N. Y. 
32. Pranas Danielevičlus, staliorius, 

Phila. 
33. Dr. Jonas šliupas, Scranton. 
34. ,T >z. Tvaranavičius, Phila. 
35. Jonas Tareila, vlešbutininkas, 

Ansonia, Conn. 
36. Marė Karužiutė, dailininkė-stu- 

dentė, Phla. 
37. Ona Karaliūtė, Brooklyn. 
38. Motiejus Jackus, darb. Phila. 
39. Laura Karužiutė, studentė-dai- 

lininke, Phila. 
40. Zos" Karužiutė, taippat. 
41. Juoz. Pocus, prekėjas, Phila. 
42. Romanas Dambrauskas, darbi- 

ninkas, Phla. 
43. Julius Maslauskas, darb. Phila. 
44. Petras Step. Wilmontas, pramo- 

nln., N. Y., N. Y. 
45. M. J. Vinikaitis, chemikas, N. Y., 

N. Y. 
46. Kazys Vidikas, "Kov. "Red., 

Phila. 
47. Juoz. Butkus, darbinin., New 

Haven, Conn. 
50. Stasys Klimaitis, mainieris, Nsw 

Phila. (Nuo TMD. 122 kp.). 
51. A .B. Strimaitis, SLA. sekr, 

N. Y., N. Y. 
52. Simanas Puskepalis, pramoninin- 

kas, Phila. 
53. Konstantas Jurgeltunas, pramo- 

nln., So. Boston, Mass. 
54. Alfonsas Jetužis, staliorius, Phl- 

ladelphai. 
55. Step. Urba, kurpius, Phila. 
56. Antanas Pušlnskas, agentas, 

Phila. 
57. Jonas Klusas, pramon., Phila. 
58. Petras Lazauskas, pramontn., 

Baltimore. 
59, Kazimieras žadelka, pram., Phi- 

ladelphia. 
GO. Domininkas Bajorūnas, forma- 

nas, Phila. 
61. Dr. Adomas Dambrauskas, Phi- 

ladelphai. 
62. A. Strikulis, Medic. studentas, 

Amsterdam, N. Y. 
63. Jonas Markūnas, kepurninkas, 

Phila. 
64. Pranas Kudžma, darbln., Phila. 
65. .Tuoz. Danielevlčia, darb., Phila. 
66. Tam Astramskas, Phila. 
67. Boleslav. Miskauskis, agentas, 

i Phila. 
68. Just. Balinskas, darbin., Phila. 
6!). Juozas Kaulinskas, darb., Phila. 
76. Adom. Meškauskas, mašinistas, 

Phila. 
71. Dr. Ant. Bacevičia, Elizabeth, 

1 N. J. 
72. Mik. Bučinskas, drapanų dirbt, 

aavinlnk., Brooklyn. 
74. T. Jaukstis, prekėjas, Pittston, 

Pa. 
75. Jurg. Kazakevičius, krautuvnin 

kas, Pltttston, Pa. 
76. Juoz. Stasiulevičius, Liet. Soc. 

Są-gos sekretorius, Philadelphia. 
77. Pr. živatkauskas, prez. SLA., 

Scranton, Pa. 
78. Simanas Cverka, optikas, New 

Haven, Conn. 

j 79. Pran. Melinius, darbln., Phila 
80. Juoz. Teleišas, darbin., Phila. 
81. Petras Stanelis, krautuv. Phila. 

^ 82. Juozas Stanelis, krautuv., Phila. 

Pribuvo Antrą Dien: 
83. Kazim. Danlulevičius, Phila. 
84. Vincas Litvaitis, Baltimore. 
85. Th. Matas, Waterbury. 
86. St. Masickas, Phila. 
87. Mikas Radavich, Phila, 
88. Juouzas Kulikauskas, Phila. 
89. Julia Drlzlutė, Phila. 
90. Antanas Marcinkevičius, Phila. 
91. Vincentas Mačis, Philadelphla. 
5) skaitomi laiškai su linkėjimais 

Ir pasveikinimo telegramai: 
Laiškai nuo: 

a) J. šlitskio iš Baldwinsville, Mass. 
Pridėta prie laiško auka $1.00. b) 
3. Bulotos iš New Philadelphla, Pa. 
\uka—$5.00. c) p. Gurklio ir Ig. Na- 
rutavičiaus iš Baltimore, Md. d) Jono 
Skinderio iš Cllnton, Ind. aukų $2.00 
Į abu fondu per pusę. e) A. A. Zal- 
plo ir K. Janavičienės iš So. Omaha, 
auky—$2.00. g) A. žimonto, TMD. 
pirm. iš Chicago, 111. 

Telegramas: a) Nuo Adolfo Daniu- 
no iš Calstletown, N. Y. b) Nuo P. 
Draugelio Iš Brooklyn. N. Y. c) Nuo 
J. Dailydos, iš Lewlston, Me. 

šalip to buvo skaitytas suvažiavi- 
mui linkėjimas p. D. Sarguno jtiduo- 
!tas per D-r% J. šliupu. 

Prie laiško buvo pridėta auka $10.00 
skiriama Autonomijos fondan. 

6) Sesija užsidaro ant 12:80 pir- 
miau nutarus susirinkti antrojon so 

sijon ant. 1:30. 

(Tąsa bus sekančiam numeryj) 
I 

Praraustos Apie Svie'o 
Pabaigą. 

Svarbesni, nepaprasti atsitiki- 
mai, didelės nelaimės, karės gim- 
do žmonėse, žinoma, vien tam- 

siose miniose, manymą, kad tie 

nepaprasti atsitikimai yra t.ii 
ženklai besiartinančios svieto pa- 
baigos. ir šiądien Rusijos 
kaimiečiai j rytus nuo Maskvos 
mano, kad Napoleono ant Ru- 

sijos užplūdimas buvo tai Anti- 
christo užpuolimas, ir- per "Nau- 

jus Metus cerkvėse laiko pamal- 
das, dėkodami Dievui už išgel-, 
bėjimą Rusijos nuo Antichristo; 
Rusijos tamsus kaimiečiai ma- 

no, kad Napoleonas 'buvo Anti- 
christas ir po jam turėjo ateiti 
svieto pabaiga, bet dėl žmonių 
maldų ir aukų bažnyčioms Die- 
vui pagailo žmonių ir jis tą 
svieto pabaigą ant toliau atidėjo. 
Popai tokį įtikėjimą palaikė, nes 

žmonės, ko nors bijodami, Jabjait 
klauso dvasiškių ir šventna- 
miams noriau aukauja. 

Dabar vėl kilus milžiniškai 
karei, vėl daugelis ypač Rusijoj 
mano, kad ji yra žen'klu besi- 
artinančios svieto pabaigos ir pa- 
skutinio teismo. Surado jie jau 
dalbar Napoleono vietoj kitą An- 

tichristą. juom yra Vokietijos 
ciesorius Wilhelmas. Bet, žino- 
ma, nei YVilhelmas, nei dabar- 
tinė karė svieto pabaigos nei 
paskutinio teismo, atskyrimo avių 
nuo ožių neatgabęs; jeigu ateis 
svieto pabaiga, tai ji ateis be 

triukšmo, be Amtichristo, nelau- 

kiama, nes laukimas paprastai 
daiug blogo žmonėms padaro. 

Didžiausią tarp žmonių baimę 
pasėjo pranašaujama svieto pa 
baiga 999 metuose. Svieto pa- 
baigos, užsitikėdami pranašystai, 
žmonės laikė paskutinę dieną 9^9 
metų. Pulkaii žmonių vakare, 
šaukdami ir vaitodami, mušda- 
miesi j krutinę, klupsti ėjo j bat- 
nyčias laukti paskutinės valan- 
dos. ■ Daugelis nuo pasninkų ir 

vargo apsilpusių puolė ant zr:- 

mės, alpo ir ant kelio pasiliko. 
Aklus ir raišus nešė ant rankų 
draugai, ar giminės, apalpusius 
myniojo minios paskui einančių. 
Prie bažnyčių durių tlar kartą 
sustojo nusigandusių žmonių li- 

nijos pažiūrėti paskutinį kartą į 
saulę, kuiri turėjo užgesti prasi- 
dėjus 1,000 metų, svieto pabaiga 
turėjo ateiti lygiai vidurnaktyj. 

Atėjo na'ktis, o dar nei viena 
žvaigždė nenupuolė ant žemės, 
bet žmonės vis gulėjo ant grin- 
dų bažnyčioj ir laukė svieto ir 
savo galo, laukė, kada išgirs 
balsą septynių triu'bų, kurios tu- 

rėjo apreikšti Antichrišto atėji- 
mą. Bet nei jokio triubų balso 
nebuvo. Kuomet užstojo ramus 

rytas ir užtekėjo saulė, žmon.ų 
vaitojimai pradėjo nutilti ir ni- 

ilsę žmonės traukė iš bažnyčių 
namon, nors vis mirti prisiren- 
gę. Žmonės manė, kad Dievas 
vien sulaikė kokiam laikui svieto 
palbaigą, >kad žmonėms duoti lai- 
ko už nuodėmes pametavoti. 
Todėl jie laukė, nieiko kito, apart 
maldų ir kankinimo savęs, ne- 

veikdami savaites ir mėnesius. 
Laukai liko neapdirbti ir neap- 
sėti. Tas, suprantama, visuose 
krikščioniškuose kraštuose pa- 
gimdė baisų badmetį. Nuo mais- 
to stokos žmonės mirė, kaip mu- 

sės, užstojus rudeniui. Daugelis 
žmonių atsirado vairjge, be jo- 
kių turtų, nes išprašymui Dievo 
malonės ir nuodėmių atleidimo 
visus turtus, kokius kas turėjo, 
kaipo nereikalingus sau, bažny- 
čioms atidavė, visai be mąstymo, 
kad po svieto pabaigai išnyks ir 
bažnyčios ir joms svietiškų turui 
nereiks. Pramonė ir pirklyLa 
visai sustojo, nes niekas dirbti 
nenorėjo, visi, paskendę maldose, 
la<rkė- svieto pabaigos ir paskui 
tinio teismo. 

Pranašų, pranašaujančių svieto 
pabaigą, netrūksta ir dabar, tik 
jiems apšviestesniuose kiaštuosc 
nelabai kas tiki, netruko jų ir 
Amerikoj. 1833 metuose farm 
ris "VVilliam Mifier garsino buk 
.-palio 23 d. 1844 metuose, ateis 
ant žemės Christus vesti žmones 
Į savo dangaus viešpatystę. Ji V 
ra<lo gana tikinčių. Jie įsitaisė 
sau atsakančius rubus, išdalino 
turtus, kad lengviau butų dan- 
gun keliauti. Naktyj spalio 23 
dienos, laike baisios audros, ant 

gatvių susirinko tūkstančiai ti- 
kinčių j svieto pahgigą žmon 
laukti galone t audra, kaip vi- 
suomet, p-njljo ir. peršlapę, per- 
šalo žmonės, nesulaukę svieto 
baigos, išvaikščiojo po namus. 

| Taipgi 1881 meutose prana- 
šystos "Motįacjs Shipton" Ameri- 
koj nemažlf triukšmo padarė. 
Vėliaus vienok pasirodė, kad pra- 
našė nebuvo moteris, bet papraš- 
tas.„persirėdęs vyras. Šitas svie- 
to pabaigą pranašavo i<86o me- 

tuose. Pranašas buvo anglas. 
Dabar,, užstojus baisiai kaivi, 

1 tokios dar svietas nematė, y pa'- 
Rusijoj atsiranda pranašai, pra- 
našaujanti svieto pabaigą, bet ap- 
šviestesni žmonės jau ir Rusij ;j 
pranašystoms netiki, todėl pra- 
našai mažai randa pasekėjų. 

BITĖS KAIPO KARĖS 
GINKLAS. 

Bites, ypač jų skaudų gvlj, nuo 

senai mėginta vartoti kaipo gink- 
lą karėse, ypač kuomet mūšiai 
traukėsi ilgai, o nei viena pusė 
kitos įveikti negalėjo. I'ites mu- 

šiuose vartota 4?.r prieš Chns- 
taus gimimą, jas vartota Mitri- 
dato karėj jas kaipo ginklą 
vartojo ir vartoja cla'bar, dažnai 
iš jų (pagelbos naudojasi Kauka- 
zo kalniečiai. Bičių aviliais, 
mėtytais į kareivius ir specialių 
komisijų narius gynėsi Francu- 
zijos vienuoliai, kuomet atė- 
jo užimti jų nuosavybę, ir kaip 
kai 'kur reikėjo savaitės laiko, 
kol komisija su kariumene vie- 
nuolynan ineiti įstengė, nes mė- 
tymu inerzintos bitės savo gy- 
liais nuvydavo, nuo vienuolynų 
kareivius ir žandarus, atėjusius 
juos užimti ir vienuolius išga- 
benti. 

Rusijoj, ant Kaukazo prisivei- 
sė gerai suorganizuotų plėšikų 
ir arkliavagių būriai, kurie, atsi- 
gynimui nuo. juos gaudančių ka- 
zokų dažnai 'naudojosi iš bičių 
pagelfoos. Keli metai atgal, ve- 

jamas kazokų tokių plėšikų ir 
žmogžudžių pulkelis pasislėpė 
Kaukazo kalnuose; 'bet kazokai 
tuoj juos ten apsiautė ir pareika- 
lavo, kad jie pasiduotų. Plėšikų 
vadovas, vietoj prisakymo pa- 
klausyti, j kazokus inuo kalno 
■paleido .tris pilnus bičių gurbus, 
kurios tuom iner?intos. su visu 
smarkumu užpuolė kazokus ir 
gylė juos taip smarkiai, kad jie, 
palikę plėšikus, nuo mūšio lauko 
pabėgo drauge su savo aficieriais. 
Bites prieš rusų kariumenę var- 

tojo gana pasekmingai pereita- 
me šimtmetyj Kaukazo čerkesų 
vadovas Šamyl. 

DAUG VAIKYSTĖ AMERIKOJ. 
Iš statistikos pasirodo, kad vi- 

dutiniškos šilumos kraštuose, tame 
ir Suvienytose .Valstijose, ant 900 
gemančių vaikų 10 išpuola dvynu- 
kių; už tai Brazilijoj arba Italijoj 
dvynučių gema daug mažiau; ma- 
žiau dvynučių gema visuose šiltes- 
niuose kraštuose. Nuo ko tas pa- 
eina, kad šiltų kraštų moterįs gim- 
do mažiau dvynučių negu šaltes- 
niuose kraštuose, tas tikrai dar 
neištirta, bet susekta vien, kad taip 
yra. Patėmyta vienok, kad dvy- 
nučiai tose jau šeimynose, kur sy- 
kį buvo, ir paskui dažniau atsi- 
kartoja ir kad tokios vaisingos 
moters vaisingumą ir savo dukte- 
rims perduoda, taigi kad dukte- 
rįs turėjusių dvynukus motinų taip- 
gi dažniau pagimdo dvynučius. 
Nuo ko tas paeina, mokslas iki 
šiol išaiškinti negali. 

Trynučių, žinoma, gema mažiau 
negu dvynučių, bet ir prie jų duo- 
dasi pritaikyti ta pati teorija, kaip 
ir prie dvynučių motinų. Iš Ame- 
rikoj surinktų statistiškų žinių pa- 
sirodo, kad vidui trynučiai Ameri- 
koj gema ant 125 gimusių vaikų, 
o keturi vaikai kartą ant 371 gimi- 
mo. Nors penki vaikai kartu gimę 
išrodo negalimu daiktu, bet Ame- 

rikoj gimimų istorijoj užrašyti 29 
ištikimi penktukų atsitikimai. Nors 
kartais laikraščiuose pranešama ir 

apie šeštukui, bet mokslas tokių 
atsitikimų nežino ir apie tokius ne- 

pranešė. " 

Dvynučių yra dvi veisli—papras- 
tų dvynučių pora, daugume atsi- 
tikimų abudu tos pačios lyties ir 
beveik identiški, visai viens į kitą 
panašus, ar tai butų bernučiai, ar 

mergaitės, kūniškai, dvasiškai ir 
net morališkai tai viens Į kitą 
panašus, kaipi kad butų tai tas 

pats asmuo. Ir paprastai 
dvynučiai buva labai j viens kitą 
panašus, bet indentiškuosius labai 
sunku vieną nuo kito atskirti, be- 
veik negalima. Tarp tokių apsi- 
reiškia tie patį? palinkimai ir koks 

nors atsitikimas, užgaunantis vie- 
ną, užgauna ir kitą, nors tas nuo 
pirmutinio butu toli. Aiškiausią 
paveikslą tokiu indentiškų civynu- 
Cių davė suaugę dvynučiai, taip va- 

diniųni Siamiški broliai, kurie viens 
be kito gyventi negalėjo net at- 

skirti per daktarų operaciją, nes 

kada vienas paskui mirė ir kitas 
be priežasties tą pačią valandą taip- 
gi užbaigė savo gyvenimą. Dak-, 
tarai žino ir Ndaugiau tokių sttau-i 

gūsių indentiškų dvynučių, tik dau- 
gumas jų mirė arba tuoj po už- 

gimimo, arba labai jauni ir t«s 

jiems vien ant gero išėjo, nes toki 
dvynučiai tveria kaipi vieną žmogų, 
kiekvienas iš jų ne tik gyvena 
drauge, bet atjaučia ir kenčia 
kentėjimus kito, nors tam, rodos, 
tikro reikalo ir tikrų priežasčių ne- 

būtų. 

TVARKA SUVALKŲ 
GUBERNIJOJ. 

Nors Suvalkija prigulėjo prie 
Lenkijos, bet apval-dę vokiečiai, 
Suvalkiją išskyrė 'iš Varšavos 
general-gubernatorystėis, nepri- 
skyrė jos nei prie Užnemuninės 
Lietuvos, nors šiaurinių Suvalkų 
gubernijos pavietų gyventojai yra 
beveik vien lietuviai. Ji turi sa- 

vo atskirą tvarką, taip vadinamą 
Civilišką tvarką Suvalkų guber- 
nijos. Ferdėtiniu tos valdžios 
yra patarėjas Ruediger "on Han- 
ge\vitz; kituose dalykuose vienok 
tvarka yra pauaši j tvarką Už- 
nemuninėj Lietuvoj, bet Civiliš- 

jkos tvarkos perdėtinis yra visai 
neprigulniingas nuo Lietuvos 

general-gubernatoriaus; jis gy- 
vena Suvalkuose. Civiliškoji 
valdžia leidžia ir laikaršti, kuria- 
me talpina visus savo padavadi- 
jimus trijose įkalbose: vokiškoj, 
lietuviškoj ir lenkiškoj. 

Prasimanymai 
Jeigu mažas supyksta ant didelio 

ir nieko kito negali daryti, tai nors 

kišeniuj špygą rodo, arba pradeda 
pravardžiuotis. Tas pravardžiavi- 
mas! jau tuojau parodo kūdikio kū- 
dikiškumą, nesubrendimą ir nesu- 

pratimą net to, ką jis šneka. Į to- 

kius kūdikių kūdikiškumus suaugę 
žmonės paprastai nei domos neat- 

kreipia. 
Gaila, kad tula musų Amerikiečių 

spaudos dalis elgiasi nei kiek ne- 

pavyzdingiau už kudikius. Ji mo- 

ka nesąmonių prirašyti, nepatinka- 
mas ypatas visaip išniekinti, tiesiog 
iškolioti ir melagysčių apie jas pri- 
pasakoti; moka visai neprasčiau už 

kudikius pravardžiuoti sau nepatin- 
kamus laikraščius. Visa tai paro- 
do, kad tula musų spaudos dalis, iš 
teisybės, arba nėra subrendusi, ar- 

ba tyčioms taip keistai elgiasi. Tos 
spaudos atstovams ir "Lietuva," ir 

"Vienybė Liet.," ir kiti Amerikos 

lietuvių laikraščiai,—laikraščiai, ku- 
rie ilgiausiai ir ištikimiausiai tar- 

navo ir tarnauja Amerikos lietu- 
viams—štai staiga atvirto "laisva- 
manių organais." 

Man j akis puolė, kad labjausiai 
tokiu krikštinimu užsiima tik-ką at- 

vykusis Amerikon ir dar nesuspė- 
jusis nei apsidairyti, Dr, Kun. Ma- 
lianskas. 

Mokytas žmogus, dar gi socio- 
liogijos expertas,—o tokiu jis deda- 

si,—turėtų suprasti, kad laisvama- 
nišku laikraščiu gali vadintis tik tas 

laikraštis, kuris laisvamanybę pla- 
tina, kuris užsiima laisvainanybės. 
kaipo tam tikro tikėjimo, skiepiji- 
mu ir platinimu. Taigi laisvama- 
nišku laikraščiu gali buti tik religi- 
jinis, tikybos reikalais užsiimantis 

i laikraštis. 
"Vien. Liet.," "Lietuva," kiek ži- 

nau, niekada neužsiimdinėjo tikybi- 
niais reikalais. Tai politikos, mok- 
slo, literatūros, apšvietos—ko tik 
norit©, bet ne tikybos ar laisvama- 
nybės laikraštis. Žmogus, kuris to- 

kius nonsensus pasakoja, išsyk pa- 
rodo, kad jis patamsy j vaikščioja 
ir net nei, skirtumo tarp vardų ne- 

supranta. 
Tikroj prasmėj laisvamaniškų 

laikraščių šiuom sykiu męs nei ne- 

turime. Turėjome kitą kartą vie- 

ną—tai buvo "Laisvoji Mintis," ku- 
ri ir laisvamanių organu buvo. Jai 
sustojus eiti, Amerikos lietuviai pa- 
siliko be laisvamaniško laikraščio. 

Tai rods, supranta ir gerai žino 
visi. Žino, be abejonės, tai ir taip 

j vadinama musų katalikiška spauda. 
Kokį tikslą jie turi vadindami 

'"Lietuvą" laisvamanių organu—tai 
sunku suprasti, nes "Lietuva," kiek 
žinau, niekados jokių laisvamanių 
organu—oficiališku ar neoficiališku 
—nebuvo ir nėj " 

"Lietuva" tarnavo ir tarnauja vi- 
siems Amerikos lietuviu reikalams, 
nušviesdama veikimą visų srioviii. 
visu partijų, nes kiekvienas žmogus 
privalo žinoti apie svarbiausius at- 

sitikimus, kur jis nebūtų ir kas 
juos ncvlarvtų. 

Ir štai atsiranda vienas-kitas po- 
Iitikanas fanatikas, užsimaniusis vi- 
sus žmones ir visus laikraščius su- 

kišti po savo kunigišku pantafliu ir 
pradeda dalinti vardus ir pravar- 
džiavimus, kvailindamas žmones. Ir 
i įaue. kad neteisybe skelbdamas, jis 
katalikybę platina. Kaipgi! Tokią 
pat, kai]) tie fariziejai, kuriuos Kris- 
tus su botagu iš dievuamio viio. 
Oi, duotu Jis ir šiądien tiems viso- 
kiems daktaruotiems ir nedaktaruo- 
tiems fariziejams—net dulkės rūk- 
tų Teisybę Mylis. 

Margumynai. 
Rusa' tyrinėja Amerikos geležin- 

kelius. 
Pereitą savaitę Chicagoj susto- 

jo A. Lipie, rusiškųjų geležinke- 
lių inžinierius. Pasikalbėjime su 

reporteriu jis, tarp kitko, pasakė 
sekančiai. 

Fusija pirko Amerikoj ii.ooo 

tavcrinių vagonų ir 400 didelių 
garvežių 1915 metuose ir pirks 
dar daug daugiau, kaip tik Ame- 
rikos dirbtuvės galės juos pada- 
ryti. Pirktieji vagonai ir garve- 
žiai atsiėjo apie 19 milionų dolia- 
rių. 

—* Ar tamista nuuiote, kad ka- 
rė prisidėjo prie šių pirkimų?— 
užklausė reporteris. 

— Visai ne!—atsakė inžinie- 
rius.—Jie but\ pirkti vis viena; 
savo atsilankymą aš ipašvcsių ty- 
rinėjimams jųsų vakarinių 'gele- 
žinkelių. Jums gal bus žingeidu 
žinoti,—tęsė toliaus inžinierius— 
kad per 20 pastarųjų metų Rusija 
atydžiai dabojo jųsų geležinkelių 
išsiplėtojimą, nes didesnėj dalyj 
Rusijots sąlygos yra bevėlk tokios 
pačios, kaip jųsų vakarinėse val- 

stijose—dideli žemės plotai ir su- 

lyginamai nedaug gyventojų. 

Belaisvis atbėgo net Amerikon. 
Vokietys Peter Mohr laike šios 

karės pakliuvo francuzų nelais- 
vėn ir patiko j karišką kalėjimą 
St. Na/aire, Francuzijoj. Iš ten 

jis išbėgo ir prisigavo ant Ame- 
rikoniško laivo V i r g i n i a n, 
kuriame pasislėpęs, atplaukė 
Amerikon j Bostoną. Čia jį pa- 
tėmijo immigracijos valdininkai 
ir sulaikė pakol bus nutarta, ką 
su juom daryti—grąžinti atgal, ar 

įleisti Amerikon. 

Žemaitė Neatvažiuoja. 
Žemaitės sunus, p. Žimantas, 

praneša "Kovoj," kad p. Žemaitė, 
matyt, neatvažiavo. 

Martus. Siunčia Labų Dienų. 
Gerai žinomas Brooklyne, ir 

abelnai Amerikoj, p. A. M. Mar- 
tus, pirmiaus buvusis prie "\"ien. 
Liet.," rašo mums laiškelį iš 
Maskvos. "Bastausi,—sako,—po 
visą Rusiją su pabėgėlių reika- 
lais. Dartjo daug. Manau va- 

žiuoti j Lietuvą, o iš ten j Ame- 
riką. Siunčiiu labų dienų mano 

pažįstamiems ir visiems ameri- 
kiečiams." 

Karė Kaštuoja $73,000,000 
Kasdien. 

Alfred Neymarck, francuzų 
ekonomistas, išskaitliavo, kad 
talkininkų karės lėšos šiuom lai- 
ku išneša po apie 73 milionus do- 
liarių. 

Kibirkštįs. 
Skaitau "Naujienas," skaitau 

"Ateitį," skaitau "Lietuvą" ir ma- 

tau, kad Jurgelionis puikiausiu bu- 
du supranta SLA. reikr.ltts: apie 
tai "aiškina" jo nusamdyti agentai 
—Žagaras ir "Ateities" korespon- 
dentas. 

X=X 
Jeigu ne Rimka, tai tautininkai 

butų Seime iš šunkelių ant kryž- 
kelio neišėję. Ir jeigu ne Rimka, 
tai tautininkai nuo kryžkelio j tik- 
rąjį vieškelį nepataikys... 

Tą sako pats p. Rimka. Ačiu 
dievams, kad jie amerikiečiams, pc 
40 metų vendravojimo Amerikos 
pustynėj, prisiuntė naują Maižie- 
šių. 

X=X 
"Laisvė" prieš tautininkų suva- 

žiavimą trynė delnus, laukdama, 
kad "bus iš ko pasijuokt." O da-, 
bar, po seimui, pradėjo jau dejuot. 

Žiūrėk, kad, ko gero, dar nepradė- 
tų ''ašaroti".... 

X = X 
"Laisvė" labai susirupinusi, kad 

"Tėvynės" skaitytojai kartais neiš- 
girsiu apie Tautinę Sandarą, nes 
tai butu, girdi, partyviška. 

Cenzūra? Kur tau? Tiktai bu- 
tu goriau, kad žmonės skaitytų 
apgavingų daktarų apgarsinimui 
"Laisvėje." 

f X=^X 
Kasdieninės ''Naujienos"—darbi 

ninku, o "Nedėlios Naujienos"— 
biznierių (ir dar su pikčieriais).. 
(J kas ten sakė, kad "darbininkiš- 
kas" laikraštis negali dviems die- 
vams tarnauti. 

X = X 
lai ir ciar vieną žodelį: Kaip pa 

žiuriu "Xed. Naujienas." tai ir pri 
simena man ta sctia Nestoro "lie 
topiš." 

X=X 
S« p-nia Žemaite, tai, nelygi- 

nant, kaip su tuo Abisinijos Mene- 
liku (ciesorium): atvažiuos—neat- 
važiuos, atvažiuoja—neatvažiuoja, 
atvažiavo—neatvažiavo... 

X=X 
"Kova" patėmija, kad tautinin- 

kai Philadelphijos suvažiavime bi- 
jojosi net ir paminėt žodžio "klia- 
sos." Kas-žin! O gal todėl, kac 
daugelis iš jų jau senai išėjo "klia- 
sas." 

Ncdyvai, nedyvai! Kas sykį kel 
naites kliasose trynė, tai daugiau* 
jau jų nei nenori. 

X=X 
Jurgis S Jurgis 

EXTRA. 
VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
LUCKĄ. 

Kievas, sausio 20 d. Sulyg 
pranešimo paimtų belaisvėn vo- 

kiškų kareivių, kuriuos atvaryta 
Kievan, vokiečiai pradėjo kraus- 
tytis iš Lucko tvirtovės, Yoly- 
niaus gub. Lucko tvirtovė buvo 
viena iš trijų tvirtovių, ginančių 
Rusijos pietinę dalį—Rovno ir 
Dubno buvo kitos dvi tvirtovės. 
Kievan atvaryta pastaromis die- 
nomis 4,000 teutonų belaisvių. 

SAKO 70,000 RUSŲ KRITO. 
Vieitoia, sausio 20 d. Austrų 

oficialis pranešimas sako, kad di- 
delis mušis, kuris prasidėjo Ga- 
licijoj apie Kalėdas, jau užsibai- 
gė. Anot Šio pranešimo rusai 
tame laike nustojo apie 70,000 
vyrų užmuštais ir sužeistais ir 
nieko neatsiekė, nes austrai juos 
atmušė. Pranešimas vienok skel- 
bia, kad rusams ateina dar daug 
naujos kariumenės pagelbon. 

VIETINES ŽINIOS. 
Už $5 išsimaudė ežere. Štai 

naujas lengvas būdas uždirbti pen- 
kinę. Viskas, kas reik padaryti, 
tai tik šokti ežeran, pasinerti su 

galva—ir penkinė tavo. liet tu i 
buti nemažiau, kaip 34 laipsniai 
šalčio. 

Negalima, sakai, to padaryt? 
Pasiklausk pas Joną Yisockį. jis 
jums papasakos. Mums iis štai 
ką papasakojo: 

— Gyvenu aš, sako, prie 747 
W. 31-os gatvės. Tuose pačiuose 
namuose gyvena Juozas Babinas, 
apie 31 metų amžiaus, nevedęs. 
Pereitą ketvergą, žinote, buvo šal- 
ta. Termometras rodė 6 laipsnius 
žemiaus nulio,—tai bus 3$ laip- 
sniai šalčio. Išryto kalbame apie 
tokį šaltį. o Juozas sako: ''Et, nei 
šalta, nei kas. Į patj sykį galė- 

Įtum ežere išsimaudyti." 
Sakau jam: kiba tu suvarjavo- 

jai, ar ką? Sakyk tu man—mau- 

dytis. Žodis po žodžio, ir suėjom 
męs laižybosna iš penkių doliarių, 
kad Juozas nueis ir pasiners ežere 
su galva. Sudėjome pinigus pas 
jo draugą Pranciškų Šemanskį, 
ten pat gyvenantį. 

Sutarėva, kad eisim prie ežero 

tą pačią dien apie 3 valandą po 
piet. 

Gaila man buvo penkinės, bet 
dar gailiau Juozo.> Sakau jam: 
Tu, Juozai, geriaus prieš tai iš^i- 
gerk spirito ir išsitrink spiritu, 
kad kartais sau galo negautum. 
Bet jis—ne! Sako, apsieis!.... 

Na, apsieis, tai apsieis. Apie 
trečią valandą rengiamės kelionėn: 
Juozas Babinas, aš ir Šemanskis— 
liudininkas. 

Termometras rodė 2 laipsniu 
žemiaus nulio. Pasiėmiau kirvį ir 

virvę—sakau, reikės akete kirsti, o 

virvę reikės pririšti, kad po ledu 

neįlystų—ir einame. 
Atėjome prie Michigan ežero, 

—tuo j aus priešais 39-tą gatvg, 



Aketės nereikėjo kirsti. Toliaus 
nuo kranto rado neužšalusią vie- 

tą. Nusirengė Juozas visai, ant 

rankos užrišome virvę ir šoko^--su 
galva ir su viskuom gražiai pasi- 
nėrė 

— Tai prakišot penkinę, a? 
— Prakišau, tegul jį bala.... 
— Na, o kaip su Juozu? 
— Sveikas, nieko. Sako už 

penkis doliarius ir vėl galįs pasi- 
nerti. 

— Xa, tai jusų laimikis, kad 

poliemono arti nebuvo. Hutų pa- 
manęs, kad, matyt, kam nors gai- 
dukai galvoj, tai butų dar į be- 

protnamį nuvežęs. 
— (), ne, tamista—atsakė Vi- 

sockis. Aš galiu užrenčyt, kad 
liabinas nėra '"kreizi" ir turi svei- 

ką protą, kaip reikia. 
— Xa, o ar jums penkinės da- 

bar negaila? 
— (iaila, ar negaila. Prakišau, 

>ai ir užmokėjau. Norėčiau, kad 
ir kas kitas atsirastų, ką prakištų, 
nes Babinas, kaip man rodosi, ir 
vėl laižybosna eitų. 
— Tai turbut sveikas ir drūtas 

vyras tas Babinas. 
— Sveikas, tai sveikas—neser- 

ga, bet kad butų drūtas, tai to ne- 

sakyčiau. Ve, aš jau senyvas 
žmogus, o dar su juom eičiau 
"krutųv—ir gal įveikčiau. Bet 
ant penkinės, tai jis mane įveikė.... 

"Birutės" koncertas. Pereitos 
pėtnyčios vakare "Birutės'' daini- 
ninku draugija parengė koncertą, 
kuris atsibuvo Mark \Vhite Scjuare 
svetainėje. Koncertui pasibaigus, 
prasidėjo šokiai. "Birutė" suteikė 

publikai jau antrą gražų koncertą 
šių metų sezone. 

Dabar rengia statyti operetę 
"Užburtas Kunigaikštis," kuri atsi- 
bus ateinančio vasario 6 dieną, 
«v. Jurgio parapijos svetainėje. 

Publikai taipgi pranešta ir už- 
kviesta atsilankyt j Mark White 
5qmre parko svetainę sekančios 
JėtnyČios (sausio 21 d.) vakare, 
les ten dainuos Paulistų choras, 
turis, sakoma, esąs žymiausis iš 
/isų Chieagos chorų. Pradžia 
lainų 8 vai. vakare. L. 

Užmušė gatvekaris. Pereitą Į 
pėtnyčią Roselandė pasittrirė Mo-1 
tie jus Bleizgis, gyvenantis prie | 

^10508 Indiana ave.,—apie 46 metųl 
vyr^s. Parėjęs iš darbo, ketver- 
go vakare, ėjo skersai gatvę, 111a- 

tomai nepastebėjęs besiartinančio 
karo, kuris, daužęs j jį, parvertė 
j j ant gatvės. Pasirodė, kad gal- 
va tajK> perskelta, nosis įlaužta ir 
viduriuose taipgi tapo sužeistas. 
Po septynių valandų mirė. 
Velionis paėjo iš Mižonių kaimo, 
Seinų pavieto, Suvalkų guberni- 
jos. Amerikoj išbuvo daugiaus 20 

lietų, buvo nevedęs. Jo brolis, 
Antanas, gyvena Homestead, Pa. 
Berods, turi giminių ir Donorą, 
Pa. Atvykus broliui Antanui, pa- 
laidotas lietuvių Taut. Kapinėse. 

Velionis buvo ramus žmogus ge- 
ras lietuvis, mylintis laikraščius bei 

knygas paskaityti. Priklausė prie 
SLA., TMD. ir kelių pašalpinių 
draugysčių. Laidotuvėmis užsi- 
ėmė graborius Lubinas. 

Dėlei Vargšo ligos. Drama- 
tiškas Ratelis sumanė išleis- 
ti sergančio teatrališkų veikalų ra- 

šytojo p. B. Vargšo-Laircevičiaus 
naudai jo paskutinį veikalėlį "Kry-1 
žius," kuris esąs parašytas, pasire- 
miant dabartinės karės nuotikiais.1 
Veikalėlis žada but išleistas prenu- j 
meratos keliu ir knygelė žada kai- 
nuoti 50c. Tam tikslui Dram. 
Ratelio valdyba išleido pakvieti- 
mą užsisakyti iškalno minėtą vei- 
kalėlį. Bereikalingai tik kurstoma, 

podraug su tuom, "klesas" vieną 
prieš kitą,—"proletarus prieš inteli- 
gentiją." Yra pas mus tokių na- 

vatnų žmonių, kurie niekur be to 

apsieiti negali ir savo fanatiškumu 
kenkia net ir gerų sumanymų pasi- 
sekimui. 

Prenumeratą vir.šminėtam veika- 
lėliui valdyba prašo siusti vardu P 
Ceraska, 1840 So. Ilalstccl st., o če- 
kis turi but išrašytas vardu V. Pač- 
kausko, Chivago. P-as H. Varg- 
šas, kaip pranešama, turėjęs jau 
tris operacijas, bet jo sveikata vis 

dar nesitaiso ir pašclpa yra pagei- 
daujama. 

Nuo karės nukentėjusiems. 
šio nedėldienio vakare (sausio 
23 d.), Pulaskio svetainėje, prie 
Ashland ave. ir 18-tos gatvės, at- 

sibus vakaras, j kurj męs norime 

patarti arsilankyti kiekvienam, 
kas tik gali iš namų ištrukti. 

Tr dėlei sekančii; priežasčių: 
Scenoje bus statomas geras ir 

žingeidus veikalas "Genovaitė." 
Veikalas bus lošiamas geriausių 
Chicagos teatrališkų spėkų, po 
vadovyste nesenai atvykusio iš 
Lietuvos artisto p. Vitkausko, 
kuris ir pats loš. \tra nei ma- 

žiausios abejonės, kad šis per- 
statymas bus geriausis, kokj ka- 
danors chicagiečiai yra matę. 
Pagalios nuo šio vakaro pelnas 
yra skiriamas naudai nukentėju- 
sių nuo karės lietuvių. 

Visi važiuokit—nepasigailėsit! 

Jaunų Lietuvių Am. Kliubas, 
gyvuojantis ant Bridgeporto, yra 
vienas iš tvirčiausių kliubų šioje 
apygardoje. Paskutiniame savo 

susirinkime nutarė papiginti įsto- 
jimą nariams iki $1.00. Šis papi- 
ginimas bus tik per šeši: mėnesius; 
nariai priimami nuno 18 iki 30 
metų amžiaus. Kliubas, apart su- 

teikimo savo nariams pašelpos li- 
goje ir pomirtinės, yra įsitaisęs 
dar gimnastikos skyrių, kur nariai 
gali naudotis visokiomis gimnasti- 
kos prietaisomis. Susirinkimai 
laikomi šv. Jurgio svetainėje kas 

pirmą pėtnyčią vakare kiekvieną 
mėnesį. Valentas. 

Ristynės. Pereitos subatos va- 

kare atsibuvo ristynės Vasiliausko 
svetainėje, prie 8134 Yinccnnes 
Road. Susivėlinus daktarui, ku- 
ris turėjo ristikus išegzaminuoti, 
tuom tarpu tapo sutvertas kliubas 
jaunimo fiziškam lavinimuisi. Su- 
manytoju bene buvo J. Knis. 

Kistynėse dalyvavo dvi poros. 
Vietinis Petras Gausis, dar jaunas 
vaikinas ir lengvos svaros, greitai 
paguldė savo priešą ant matraco. 
Publikai patiko ypatingai įvairus 
"triksai," kuriuos Gausis vartojo. 

Antroje poroje ritosi P. Ka- 
tauskas su Čcchu Pobudny. Lie- 
tuviai buvo susirupinę, kad Ka- 
tauskas neišlaikys, nes Podubny iš- 
rodė daug stipresnis. Bet Ka- 
tauskas vikrus. Jis visuomet išsi- 
nerdavo iš priešo kilpų ir pagalios, 
surakinęs galvą ir pečius, paguldė 
priešą j 12 minučių. Antru syk 
paguldė jj į 30 minučių. D. 

TMD. 22 kuopos metinis su- 

sirinkimas atsibus "Aušros" sve- 

tainėje, sausio 22 d. 8:30 vai. 
vak. Bus dalinamos knygos, pri- 
rašinėjami nauji nariai ir renka- 
ma nauja valdyba sekantiems 
metams. Kuopos prezidentas. 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

REDAKCIJOS ATSAKYMĄ!. 
p. XXX, Kearriey, M. J., Raudzevi- 

čiua.—Sunaudosim sekančiam nume- 
ry). 

p. J. A. Baukus. Gausite atsakymą 
laišku. 

p. J. J. Žilinskas. Įdėsime i sekantį 
numerj. 

p. A. Samoehka. Vietinės žinios, 
ypač ilgesnės, privalo but prisiųstos 
redakcijai pancdėlyj, ar ne vėliaus 
utarniuko, jeigu norima, kad jos tilptų 
tos savaitės numerin. Jus prisiuntėt 
tik seredoj. Kas bus galima, sunau- 
dosim sekančiam numeryj. 

Apgarsinimai 
TEISINGA PAŽIŪRA. 

Sir \YillianTOsler, garsus Ang- 
lijos gydytojas, kurio vardas daž- 
nai pasirodo publiškoj spaudoj, 
pasakė sekančiai: "Pasekmės tu- 

befkuliozo (džiovos) daug pri- 
klauso nuo vidurių grumuliavi- 
mo. Kartys tonikai dažnai bū- 
va iabjausiai užganėdinti." Tas, 
sulyg mūsų manymo, yra teisin- 
giausia pažiūra ir privalėtų buti 
geriausis patarimas kiekvienam, 
idant laikytų savo grumuliavimo 
organus pilnoj dirbimo tvarkoj. 
Geriausis kartus tonikas yra ne- 

užginčitiamai Trinerio Ameriko- 
niškas Kartaus Vyno Elixiras, 
daromas iš Kalifornijos raudono 
vyno ir medikališkų žolių. Gy- 
dykit pirmus symptomus, kaip: 
apetito nustojimą, nesmagumus 
po valgymo, konstipaciją, ner- 

viškumą, nusilpnėjimą, nusimi- 
nimą. Vartokit Trinerio Ameri- 
koniškąjį Kartaus Vyno Elixirą. 
Kaina $1.00 Aptiekose. Jos 
Triner, Išdirbėjas, 1333—1339 
So. Ashland ave., Chicago. 

Šaltos rankos ir kojos yra pa- 
sekmė blogos cirkuliacijos krau- 
jo. Jos privalo Imt trinamos su 
Trinerio Linimentu iš žemyn į 
augštj. Reumatizmą turėdami, 
užtepkit ant gazos (rito audek- 
lo) ir pridėkit prie skaudamos 
vietos. Kaina 25 ir 5fx, su kra- 
sos primokėjimu 35 Ar 6cc. 

Paieškojimai. 
Pa j ieškau savo dėdės Povylo 

Sasnausko, paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Kveidainos parap. 
Gyvena apie 16 metų Amerikoje 
ir išvažiavo j YVausaukee, \Vis. 
Jisai išgyveno \Vausaukee'je 1 

metus. Sausio 4 d. 1916 m. ap- 
leido tą miestą. Dabar nežinau 
kur jis yra. Turiu labai svarbų 
reikalą. Jis pats, ar kas kitas, 
meldžiu atsišaukti sekančiu ant- 
rašu : 

Mr. Stanley J. Petkus, 
3252 So. Ilalsted st., Chicago, 111. 

Pajieškau savo moteries, Onos. Pa- 
eina iš Vilkaičių sodžiaus. Lieplaukės 
parap., Kauno gub. Girdėjau da me- 
tai atgal atvažiavo iš Lietuvos su kitu 
>yru ir gyvena Chicagoj. Ji pati, ar 
kas apie ją. žinote, kas pirmas pra- 
neš. gaus gerą. dovaną. Dj)kita snn'ą 
£'uo adresu 

Juliinoas Pocius. 
Box 33, Poąuonack, Conn. 

J Pajieškau savo pusbrolio Jone Gin- 
jtalo; paeina iš Kauno gub., Tel«ių 
pav., RubežaiSlų sodos. Gyvena Ame- 
rikoje apie 7 metus. Norėčiau susi- 
rašyti, nes turiu svarbų reikalą. 

Helena Drimbaitė. 
1959 Canalport ave., Chicago, 111. 

Pajieškau Bavo draugo Aleksandro 
Dvariškio, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Žagarės miesto. Metai atgal gyveno 
Chicago, 111. Jis pats, ar kas apie j{ 
žino, meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Mr. Antanas Janavičia, 
034 W. 18th st., Chcago, 111. 

Prank Mickus, kuris gyveno Belve- 
dere, 111., tegul tuojaus atsišaukia j 
"Lietuvos" redakciją. Jo prova prisi- 
artina 21 d. šio mėnesio, ir jeigu jis 
ant to laiko nebus, tai prova liks iš- 
mesti. Atsišaukti tuojaus. 

Ant Pardavimo. 
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 
štoro jis dabar nereikalingas ir 
užtai parsiduoda pigiai. 

Atsišaukite pas 
DR. J. KŪLIS 

3259 So. Halsted St., 
Telefonas Yards 1532. 

■ 

7-nhj pasažieirų, 6 cilinderių 
Locomobile 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.' 

Parsiduoda:—saliunas su viešbučiu 
už pigią kainą.; su laisniais; lietuvių 
apgyventoj vietoj ir prie geležinės 
dirbtuvės. Biznis eina gerai, atdaras 
ri nedėliomis. Priežastis pardavimo 
ta, kad savininkas yra nesveikas Iš 
Chicagcs atvažiuoti kainuoja 10c gat- 
vekariu. Platesnių žinių kreipkitės 
pas 

John Norvillo Saloon, 
3337 Auburn ave., Chicago, 111. 

Ar Jųs Kosite? 
• k Jei taijĮ, tai sustabdykite jį! 

Tai yrp lengva padaryti, jei 
Jųs imsite 

''•C Z*t 
/ 

Severa's 

Kosijo Nuolatos. 

"AS pagavau dideli 
šaltį ir nuolatos kosė- 
jau, parn&ė p. W. Wo- 
loszyn, Weirt8n, W. 
Va., ir jeigu aš paimda- 
vau stiklų šalto van- 
dens, kosSjimas pasida- 
rydavo labjaus trauk- 
žiojantis. Dirbdamas 
blešiniu dirbtuvėje arti 
milžiniško kurSčio, ai 
turCjau gerti vandeni. AS perskničiuu apgarsi- 
nimu apie Severos Bal- 
znaiij Pinučiams, ir, iš- 
vartojus 25 centų bon- 
kute, kosulis austojo, ir 
aš jaučiuos gerai ir 
sveikai." 

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

SkaudSJimai Krutinėję, 
ir ivnirųs kiti sop&jirr.ai ir skaudėji- 
mai yra greitai išvaromi, trinant pe- 
rai SEVEEOS GOTHARD ALIEJUM 
(Sevora's Gothard Oil), Jisai yro 
puikus raminantis linimentas. Kainos: 
25 >r 50c ui bonką. Visose aptiekoie. 

Saveros Medlkallikas Kalendorini. 
1918 metams yra dabar gatavas 18pla» 
tinimui Jusų aptiekojo, arba tiesiog 
nuo mūsų. Tikrai gaukite vieną kopi- 
ją ir laikykite ją parankioje vietojo 
per visus metus. 

W. P. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA 

E X T R A 
Parsiduoda medinis namas su bu* 

černe ir visais bučernei reikalingais 
daiktais. Labai gražus storas ir gero- 
je lietuvių ir lenkų apgyventoje vieto- 
je. Atsišaukti } A. 01szewskio Banką. 

FARMOS GERIAUSIOS. 
Pirkite šias mūsų farmas Didžiau- 

sioje Lietuvių Farmerių Kolionljoje 
Amerikj. Ta kolionija yra per mus 
uždėta 1905 metais ir męs apgyvendi- 
nome ją. su 3G0 lietuviais farmeriais. 
Męs esame seniausieji ir didžiausieji 
AmcrikoB lietuviai farmų pardavėjai. 
Męs parduodame teisingiausiu budu 
išduodami užvarantuotus popierius 
Deeds ir Cystus Abstraktus be jokių 
extra damokėjimų. Męs turime šim- 
tus visokio didumo farmų parduoti, 
išdirbtų su užsėtais laukais, su sod- 
nais, su budinkais. žemė derlingiau- 
sia, nes maišosi su moliu ir juodžemiu 
ir molis su gera smielžeme, maišyta. 
Geriausia žemė dėl visokių javų, dar- 
žovių, soduų, pievų ir gyvulių augini- 
mo-ganyklų. Ir turime daugybė že- 
mės neišdirbtos, geros, kurią, parduo- 
dame visokio didumo plotais pigioj po 
$6 akerj ir brangiais ant lenevu-iš- 
mokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti ir mieste dirbdamas 
išmokėti ir likti fafmeriu. Pasisku- 
binkite nusipirkti bo> prekės greit bus 
daug augštesnfB. Atvažiuokite pas 
mus męs tikrai užtikriname jus, kad 
surasite sulyg gavo noro faiimz pirkti. 
Už ką, busite mums dėkingi. Kvie- 
čiame visus miesčionis darbininkus ir 
iznierlus atvažiuoti ir apsigyventi pas 

mus ant farmų tarp savų brolių lietu- 
vių farmerių. Kuogražiausiame ir 
8veikiau8iame apgyventame krašte pil- 
na aplink vaikams mokyklų, bažny- 
čių, geležinkelių lr gerų žviravotų ke- 
lių. Apielinkėje turgaunų miestų Scott- 
villės ir portavas miestas Ludington, 
Mlchigan. Nusipirkite mūsų kolioni- 
joje farmas jums taipos patiks ant 
musų farmų gyventi. Apie miestus 
nei mislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmų užtikrintu sau gerą. gyvenimą. 
Trumpu laiku farma pati per save iš- 
simokės ir padarys jus turtingais \ 
kelis metus laiko. Rašyk tuoj, gausi 
lietuvių kolionijos mapą ir katallogą 
dovanai. Tik Įdėkit už 4 centus štam- 
pą dėl prisiuntimo kaštų. 

A. KIEDIS & CO. 
Real Estate 

Peoples State Bank Building, 
Scottvllle, Michigan. 

Parsiduoda:—pirmos kliasos mesi- 
nyčia su namu, daro biznj čia jau 17 
metų. Turiu parduoti iš priežasties 
kitos vaizboB. Geriausiai lietuviais ap- 
gyventa vieta Chicagoje. Gali taip- 
-pat dadėti grosernę. Ateikite arba 
raftykte: 

Anton Prozsky, 
2856 Emerald ave., Chicago, IU. 

Reikalauju:—"Janitor Helper," kad 
! butų atsakantis žmogus ir darbą žino- 
tų. Mokestis 5 dol. j savaitę ir "bur- 
das." Atsišaukit pas 

Antaną Rymkevičią. 
751 Buchigan Place, Chicago, 111. 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai ateik į 

MILDĄ 
3138-42 So. Halsted St. 
Cia už Sc matysi gražesnį Teatrą, kaip 
vidurmiestyje ui 50c. 

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

Subatom ir nedeliom 
10c balkonas, 15c žemai. 
Prasideda 7 valanda kas vakaras. 

Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietų. 
Jei nori linksmai pratęsti valanda lino- 

so laiko užmiršti savo nesmagumus, tai 
ateik į 

M1LDOS-TEATRĄ. 

ATYDAI SOUTH 
CHICAGIEČIŲ. 

Labai pigiai ir ant gerų išlygų 
parsiduoda 2 pagyvenimų medinis 
namas 2957 E. 81 Str. arti Ex- 
change ave., maudyklės, toiletai vi- 
duryje, neša $25.00 randos j 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. 

• ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H 

Copyright 
l»« bj 
R. J. 

Tohtceo 
Co. 

Ant priešingos 
pusės švaros 
liekos jųs skai- 
tysite: "Proce- 
sas patentuotas 
liepos 30 d., 
1907 m.," kuris 
privertė tris vy- 
rus rūkyti pyp- 
kes, kur pir- 
miau rukž vir- 
nasl 

Šitas tabakas 

negali kąstt 
jusų liežuvį ar svilinti jusų gerklę. Jis yra 
dirbamas patentuotu procesu, kuris prašalina 
tuos nepriimnumus. 

Jųs pamylėsite Prince Albertą, taip-gi, nes jis 
turi tokį puikų skonį, nes jis yra saldus ir vė- 

sus ir ilgai degantis ir suteikia tavo pypkei 
tokį gerą skonį. 

the national joy smoke 
Bl 5 Ii, 
yra tai vyrų pasirinkimas po visą pasaulį. Ne- 
žiūrint kaip daug jųs rūkysite Prince Alberto, 
jis nekąs jusų liežuvio. Ir jis jums nenusibos. 

Jei jųs mylite sukti cigaretus, jųs pabandykite 
Prince Alberto. Jis suteiks jums naują ciga- 
retų smagumo mintį. 

Pirkite Prince Albert visur raudonuose maišeliuo- 
se 5c.; raudonose blėkinčse 10c; svaro ir pusės 
svaro humidoriuose ir svaro krystaliniuose stiklo 
humidoriuose su kempine-drčgintoja viršų. 

R. i. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston>S&!em,N.C. 

Draugijų Atydai 
Baliams 

Bankietams 
Šokiams 

Prakalboms 
Mitingams 

Veselijoms 
Puikiausiomis ir Parankiausiomis 

* 

Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
Šios dvi salės yra Mildos Teatro name. 
Viena ant antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- 

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
v 

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

Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
lingesnės publikos, yra parsamdonios 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. 

B 
A § 

O 
Kainos Parsamdymul Sekančios: E ® 

2 — 

VIENA SALĖ. f E % | o o 3 a 
# S B 5- gi Q xn 

$10.00 
14.00 
15.00 
20.00 

$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

45.00 
50.00 

5.00 

raprasucm soKiam (Daliam) 
Bal am su programų, nevartojant gėrimų... B?,iam be programo, gėrimus vartojant .... Bjliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. 
Baliam be programo, gėrimus vartojant 25.00 Baliam su programų ir gėrimus vartojant 30.00 Draugijų reguliariškiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartį. Jei reikia, gali turėti kuknią, virimui, toriel- 
kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už 
primokėjiraą $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSK1 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

Reikalauju agentu:—geras uždarbis. 
Rašyk tuojau pas 

B. Jasudes, 
1566 Mllwaukee ave., 

CUicago, 111. 

I* 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio men. perkėliau savo 
ofisą po 

3325 So. 1IALSTED ST. 
THLEPHONE YARDS S8J 

D r. P. VVIEGNER 

SKAITYKITE "LIETUVĄ." 

BUK PATS SAU BOSU IR LAIMĖK 
turtą— kam dirbt mieste, kuomet 

jŲs galite eiti ukininkauti su savo 
vientaučiais ant p'etinių žemių. Ra- 
šyk tuojau reikalaudamas informacijų 
apie kolionijas, suorganizuotas prie 
Rock Island linijų Arkanse" ir Loni- 
sianoje. Męs galime parodyti kelią i 
pasisekimą žmogui su mažai pinigų. 
Laukai išduoda du derliu metuose. 
Puikus minkštas klimatas, geras van- 

duo, užtektinai lietaus; geros preky- 
vietės. Męs pagelbėsim jums apsi- 
rinkti vietą. Rašyk prigimta kalba | 
L. M. Allcn. Passenger Traffic Mana- 
ger, Rock Island Lines. Rooni 718 
La Salle Station, Chicago, 111. (5) 

Temykit Ghicagiečiai 
Pulaski Svetainėje, 

Prie Ashland Ave. ir 18-tos gatvės 

Ned., Sausio-Jan. 23d. 1916m. 
Išrinktos Chlcagoa artisty-mėgėjų spėkos su pagclba 

ką. tik atvykusio iš Lietuvos 
Artisto A. VITKAUSKO 

perstatys plačiai žinomu ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Eu- 
ropoje dramą. 5 veikmėse YllI-se atidangnose 

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

" II Veidmainio žabanguose. 
III Mūšio lauke. 

" IV Kalėjime. Mirties nuosprendis. 
" V Galvos nukirtimas. 
" VI Nekaltas kraujas šaukia keršto. 
" VII Genovaitės atradimas. 

VIII Baisus prasikaltėlio likimas. 
Tam 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. 



VIETINĖS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo 6to pusi.) 

*42-ros TMD. kuopos vakaras. 
TML). 142-ra kuopa, kuri randasi 
Roseland, 111., sausio 9 d. parengė 
vakarą brolių Strumil svot. Vaka- 
ro stikslas buvo paminėti 20 metų 

.sukaktuves nuo TMD. įsikūrimo 
ir podraug pažymėti 10 metu' su- 

kaktuves nuo lietuvių Seimo \ ;1- 
niuje. 

Tapo suvaidinta vieno veiksmo 
komedijėlė—"Kurčias Žentas," to- 

liau sekė monoliogai, dekliamacijos 
ir prakalbėlė, kurią pasakė Dr. Zi- 
montas. Vakarėlis užsibaigė šo- 
kiais. N'uo karės nukentėjusiems 
aukų surinko apie 23 dol. 

Jieško brolių. Grasilda Sku- 
dztnskienė, i.š Titavėnų parapijos, 
Kauno gub,. sykiu su kitais pal>ė- 
gėliais atsikliuvo net Vladimire,' 
gilioj Rusijoj. Ji pajieško savo 

dviejų brolių—Vinco ir Jono Žu- 
kauskų, gyvenančių Chicagoje. 
Žmona, sakoma, yra dideliame 
varge; vyras paliko po vokiečiu, 
o ji paliego. Broliai lai atsišaukia 
j Redakciją. 

Iš Draugijų. N'edčlioj atsibu- 
vo "Liet. Ūkininkų" susirinkimas. 
Šita draugija smarkiai auga: per 
pereitus du susirinkimus prisirašė 
34 nauji nariai. 

Minėta draugija rūpinasi ne vien 
tik savatarpiniais reikalai^, bet 
plačiai žiuri ir j visuomenės rei- 
kalus. Šiuom laiku užmanė su- 

jungti westsidiočių draugijas, kad 
išvien pasirūpinti rinkimu aukų 
nuo karės nukentėjusiems. Paaukavo 
taipgi 50 egzempliorių "knygų Ci- 
cero Viešam Knygynui; taipgi ren- 

gia vakarą, kurio pelno pusėtiną 
nuošimtį skiria nukentėjusiems nuo 

karės. Ir taip nuolatai vis veikia 
visuomenės dirvoje. Tad garbė 
ir prigulėti prie tokios draugijos. 
Susirinkimus laiko kas trečią nc- 

dėldienį kiekvieną mėnesį. 
Eskulapas. 

— Lietuvių Viešojo Knygyno 
(ant West Side) susirinkime sau- 

sio 15 d. išrinkta naują knygyno 
valdybą sekantiems metams; prez. 
—R. Žanas, rast.—J. Žiurkauskas, 
ižd.—J. Biežis ir knygium—V. 
Lenkauskas. 

Nedėlioj, sausio 23 d. šis kny- 
igynas rengia puošnų vakarę Mel- 
dažio svetainėje. I'elnas—knygyno 
palaikymui. Verta atsilankyti. 

Eskulapas. 

PRANEŠIMAS 
CHICAGIETĖMS. 

Didumai jau yra žinoma, kacl 
Chicagos Liet. Mot. "Apšvietos' 
Dr-ja per keletą metų kiekvienos 
žiemos sezoną steigia moterims va- 

karines mokyklas, kaip tai: skaity- 
mo, rašymo, virimo valgių, siuviniu 
ir t.t. Taigi viršminėta dr-ja ir 
šiuosmet atidarė savo vakarines 
moterims mokyklas Mark White 
Square parko svetainėje, prie So. 
Halsteu ir 30-tos gatvės. Virimo 

mokykla atdara kiekvieną ket- 
vergą: pradžia 8-tą vai. vakare 

Įžanga 10c. ypatai. 
Šioje virimo mokykloje D-rė A. 

Z. Šlakienė pasižadėjo porą vaka- 

rų aiškinti mokinėms apie valgių 
hygieną. Rankadarbių mokykla 
atdara kiekvieną panedėlį nuo 8 iki 
10 vai. vakare toje pat vietoje 
kur ir virimo mokykla. Šioje mo- 

kykloje mokinama skaityti, rašyti 
rublis kirpti, siūti, mėgsti ir siuvi- 
nėti. 

Taigi mokinės, norinčios šioje 
mokykloje kurj nors iš viršminėtų 
darbų mokintis, privalo tam darbui 

medegą mokyklon atsinešti, o mo- 

kytojos suteiks pilną pamokinimą 
Įžanga 10c -ypatai." 

Širdingai kviečia visas nares ir 
ner.arc^ lankyus. 

L. M. "Apšvietos" dr- 

-jos vakarinių mokyklų 
komitetas. 

AR TURI VAKARAIS 
LAIKO? 

Jei gyveni Cliicagoje ir turi 
vakarais liuosą laiką, tai rašyk 
mums; męs tau nurodysime 
kaip liuosais vakarais gali leng- 
vai užsidirbti nuo $3.00 iki -20.00 

per savaitę. Darbas lengvas, 
čystas ir patogus. 

Atsišaukite tiktai raštu ir tik 

gyvenanti Chicagoje šiuom ad- 
resu : 

Lietuva PuHlishing Co. 

Dept. A, 3252 So. Halsted st. 
' 

PIRKITE NAMUS. 
Kiekvienas sveikas darbininkas gali ir privalo turėri 

savo namą. 

Kodėl? Todėl, kad neturintis namo nei nepasijun- 
ta, kaip jo sunkiai uždirbti pinigai sudyla ir nieko ne- 

u/Čėdija, o pirkęs namą, nei nepasijunta, kaip greitai 
jį išmoka ir turi savo locną namą ir tokį žmogų vi i 
guodoja, vadina Chicagos u kės u ir niekas nesibijo su 

juom reikalus turėti, o neturinti vadina randattninku, 
ar burdingierium, ir su juom nieko bendro nenori turėti. 

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl? 
1 odėl, kad dabar darbai visur gerai eina, ii toliau žada 
dar geriau eiti. Ir štai kodėl. Amerika dabar turi dau- 
gybę kontraktu su Europa padirbimui amunicijos, auto- 
mobilių, drabužių, ir kitų dalykų, kurie ims daųgja-1 
metų laiko. Tokiu budu darbo Amerikoje bus dabar 
daugiau kaip kada nors buvo. 

Šįmet taipgi bus rinkimai naujo prezidento. Be 
abejonės bus išrinktas rapublikonas, o kada tik buvo 
republikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 
kai. laigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeigu gausime 
republikonišką prezidentą. 

Atminkite, kad kaip tik laikai eitia 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. Ret at- 

minkite, kad properčių kainos kjla tiktai gerose biznio 
\ ietose. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. Svarbiausia biznio gatvė yra Halsted. Jei norite ant 
pirktų properčių uždirbti, tai pirkite jas ant Rridgc- porto, ne laukuos,. 

Męs turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis kainomis, ant Halsted ir aplinkui, ir parduodame leng- 
vesnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte 
pirkti. 

Čia Paduodame Tiktai Keletą iš Jiį. 
63 2 augštų iš fronto 40 pėdu mūrinis, o užpakaly- 

je 60 pėdų medinis, namas, ant Halsted street 
arti 37-tos atvė», iš fronto ant pirmo flioro yra 
saliunas ir užpakalyje 10 ruimų, ant 2-ro flioro 
"Hali" ir 5 ruimų pagyvenimas, gesas, elektri- 
kas, toiletai vMuryje, neša randos j mėnesi 
$122.00, reikia jnešti $3,000. Kaina tiktai ..$10,000... 

59 3 augštų mūrinis namas ant Emerald avenue, 3 
fliatai po 6 ruimus, toiletai viduryje, maudyk- 
lės, gesas, neša $44.00 randos j mėnesj, $1,000 
cash, o rešta ant išmokėjimo. Kaina $4,500, 

CO 2 augštų naujas medinis namas ant Lowe ave- 
nue, geras del biznio, nes yra ant kampo. 4 
fliatai: 2 po 6 ruimus ir 2 po 4 ruimus kiek- 
vienam fliate yra toiletas, maudyklė, gesas, 
basemente yra laundry, labai geram parėdke ir 
nereikalauja taisymo, neša $58.00 randos į 
mėnesj. Kaina tiktai $5,200. 

41 2 augštų mūrinis namas ant Union avenue, arti 
32-ros gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, akmens fun- 
damentas, neša randos $50.00 i mėnesj. Kaina-$5,200. 

62u 2 augštų mūrinis namas-naujas, akmens frontas ,-VJ 
į" V ant Union avenue, arti 33-čios gatvės, trjs flia- 

tai: 6, 5 lr 3 ruimų, šildomas Slliu vandeniu. 
Elektrikas, gesas, maudyklės, pastatytas pagal 
paskutinios mados technikos, neša randos j mė- 
nesj $77.00. Kaina $8,500. 

12 2 augštų medinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, neša randos j mėnesj $33.00. 
Kaina tiktai $2,500. 

58 2 augštų mūrinis biznio namas ant akmens fun- 
damento ant pirmo fitoro saliunas ir "Hali," ant 
antro flioro 2 pagyvenimai, neša randos $160.00 
j mėnesj, randasi gerai apygventoje lietuvių ir 
lenkų vietoje Melrose Parke, 111. .Kaina ..$25,000. 

43 3 augštų mūrinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, maudyklės, 
toiletai, naujas pliumbingas, didelis basementas 
10 metų senas, neša $60.00^*andos į mėnesj. 
Kaina $7,500. 

49 2 vienodi 3 augštų mūriniai namai ant Emerald 
pvenue, arti ?2-ros gatvės, po 3 fllatus kiek- 
vienam, kiekvienas fliatas turi po 5 gražius 
ruimus, toiletai, gesas"; palikta vieta dėl mau- 

dyklių, katros 'abai pigiai ir gerai galima jves- 
ti, neša po $45.00 randos j mėnesj, galima pirk- 
ti sykiu už $8,500. 
Atskirai vieną, [nešdamas $600 už $4,300. 

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. 

55 2 augštų mūrinis naujas akmens frontas namas 
su dideliu basementu ant Lowe avenue, arti 
33-člos gatvės, 4 fliatai: 2 fliatai po 6 ruimus 
ir 2 po 4 ruimus, toiletai viduryje, neša randos 
j mėnesį $60.00. Kaina $7,500. 

45 2 augštų mūrinis namas, ant Union avenue, arti 
34-tos gatvės, akmens frontas, 2 fliatai po 6 
ruimus, toiletai, maudyklės, gesas, garu šildo- 
ma, didelė barnia nešanfiia $5.00 | mėnesj ran- 

dos, namas išviso neša randos $65.00. Kaina $7,000. 

46 2 augštų medinis namas ant Union 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- 
nesj. Kaina $3,000. 

56 3 augštų mūrinis namas su basementu, ant Low® 
avenue, arti 32-ros gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus 
ir vienas 3 ruimų, gražus naujas namas, toile- 
tai, maudyklės, gesas, neša randos J mėnesj 
$70.00. Kaina $7,500... 

57 2 augštų mūrinis namas ant Union avenue, arti 
31-mos gatvės, 5 fliatai: vienas 6 ruimų, vienas 
5 ruimų ir trjs po 4 ruimus, naujos barnios, 
toiletai, gesas, gerai ištaisytas, neša $60.00 j 
mėnesj randos. Kaina $6,000. 

Sekančiame "Lietuvos" numeryje 
rasite tolesni namų surašą. 

A. Olszewskio Bankoje 
3252 So. Halsted St., Chic&go. 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksmai praleisti laikę lr 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
žus, sodus lr puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 
sipirk Teleskopą su stero- 

oskopais (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pačią 
pigiausią kainą—$3.20. 

Yieuu leiesnupo Kaina voo., o 6 Beriju $3.45, Vt perkant sykiu, 
parduodam viskį už $3.20. 

Kataliogį Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiame 
uždyką..£ 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

3252 So. Halstsd ctr., Chicago, III. 

DIDŽiAUSIS 
Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas. 

"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYOOS: 
2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos Kalbos, 439 pusi $2.00 Kietais audimo apdarais 2.50 
2117 ŽODYNAS Angliškai-Lictuviškos kalbos, 835 pusi 3.00 

Gražiais "Half Morocco" Bkuros apdarais 4.00 
2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuvlškos kalbu vienoje 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 Morr-r,- skūra 7-00 

2895 Biblija. $2.50 4 Aiiumna ir Kitos PaBakos 35 95 Gyvenimo Vaizdeliai 15 126 lš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių $.150 Apdaryta. $2.00 157 Kares i Laukuose 20 191 Laikrodininko Atminimai 15 195 Lietuviškos^ Pasakos {vairios. Dalis I $1.00 Apdaryta. į,į $1-25 196 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis II $1.25 Apdaryta. $1.50 197 Lietuviškos Pasakos {vairios. Dalis I $1.25 Apdaryta $1.50 198 Lietuviškos Pasakos vairios.! Dalis IV $1.25 Apdaryta. ,J> 
$1.50 216 Makafo S&tmas. Apysaka 15 

220 Masini Gorki j. Pasakojimai 25 
j.) NameliB ant Volgos. 1 20 246 Nakvynė 10 265 Olitipa. .Pasaka 25 275 Pagal ĮstatymuB 40 286 Pasaka apie Kantriu Aleną. 20 

287 Pasaka apie Adomą ir Jievą 10 
298 Ponas ir Bernas 15 305 Pragaro Atgijimas 10 325 Raistas—The Jungle. 85c. Apdaryta $1.15 327 Revoliucijos žmonės 20 330 Rymas. Romanas. $1.25. Apdaryta $1.50 340 Sapnai, pasakaitės 20 343 Sidabrinis Kryželis 45 351 Simukas ir Magdutė 
409 žmogus Nepliuškis 
485 PamokBlai Išmintie*" ir Teisybės 
496 Robinzonas Kruzius. Morališka Pasaka 20 600 Akis ui AkJ, Dantis už DantJ 
642 Consilium Facultatis 
656 Dekiiamatorius. 
657 Dėdė Atvžlaavo. 

.15 

.50 

658 Draugas, drama !!!!!!!!!!! n 
679 Gedaus Vėliaus Negu Niekad .!!!!!!!! ik 
683 Guminiai Batai. II. Nuo Ausies Lig Ausies.'!! ia 
722 Jonukas ir Marytė 
737 Katriutės Gintarai !...!!!!!! ik 
743 Kunigo Gramulos Raštinyčioje .!!!"!! in 
760 Lizdas Naminio Liūto !!!!!!! c 
761 Linksmos Dienos !!!!!!!!!""" in 
771 Medicinos Daktaras, komedija 
773 Migla. Komedija Y.'.'.'.'. 
774 Mindaugis, Lietuvos Karalius 

'' 

į® 
775 Milionai Vandenyj ..!!!!!!!! in 
787 Nastutė, 2 veiksmų Drama !!!!!!' 7- 
827 Perskyrų Teisėjas, komedija. J® 
828 Pietro Caruso 
830 Piršlybos. Komedija .!!!!" 
831 Pinigų Nėr. Sceniškas Vaizdelis !!!".!!! 
832 Pirmi žingsniai II!" * i a 

837 Pono Feliso Atsilankymas, Komedija !!!.!! ,2 
840 Prieš Vėjų Nepapusi '.!!!!! ™ 

867 Sulyg Naujausios Mados !!!!!!! * 

'7n 
869 šalaputris. Komedija j [ j 
871 šiaurės ;Karžygiai !!! !'. ok 
908 Vyrų "Vergija, Komedija į\ 
920 žilė Galvon—Velnias Vuodegon !!!!'. in 
922 žmonės. Drama .....! i? 
976 Eilėmis ir Proza j 
986 Girtuoklių Gadzinkos 
987 Gyvybė !! *' 

1014 Keplos Kančios •••••». ao 

1069 Pirmieji žiedai. Eilės * 

1080 Revoliucijos Dainos 
1144 Akyvi apsireiškimai Sviete 
1145 Apie žemę i rKitus Svietus, Jų BuvJ ir Pabaigą.'..!!!! 75 

Apdaryta. .'.'Ill'si'nn 
1149 Apsireiškimai Atmosferoj arba Meteorologija ^ Apdaila ......!.!' {i'oo 
1161 Bioloffia arba Mokslas apie Gyvus Daiktus Z 
1182 Dvi Kfcllonl J Tolimą šiaurę .j"* 'og 
1190 Gamtw Istorija. 50c. Apdaryta. 

fBREVIORCLIAI. 6U«- •' v. 30 

2916 M 

2917 " 

-J® 2918 f * 00 

Taipflgi "Lietuvos" Knygyne randasi visokio3 svetimų 
spaudų lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje. 

Agentams ir perkupčiams duodame gerą nuošimti. 
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčiame uždjrką, arba 

siųsdami užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING C0. 
A, OLSZEWSKI, Prei. 

3252 S0. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 

Dabar laikas pirkti pigiai dra- 
panas. Overkautai ir Siutai, 
'•;urie parsiduodavo po $28.00, 
$26.00, $25.00, yra parduodami 
po $17.50; pigiaus negu mums 

kaštuoja. Marškiniai, kuriuos 
parduodavome po $2.00, $1.75 
ir $1.50 dabar tiktai 95c. 

Kepaliušai, kurie parsiduodavo 
po $2.oo, dabar tiktai $1.85. 

Turime numažinę kainas 
kiekvienam departamente. 

ivoznam yra proga pasinaudoti musų tayorų pigumu. Męs norime padaryti vietos pavasarinėms drapanoms. Taigi ne- 
praleiskite progos, bet pasiskubinkite, kol yra geras rinkinys* 

Krautuvė atdara: Utarnin'ke, Ketverge 
ir Su bato; iki 9:30 valandai vakare. 

Ntdėliomis iki pietų. 

Bridgeport Clothing Cd. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, 111. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Mę« neesame bankierial, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- dym^ 60% ant Tamstos pinigŲ, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.C0 ir brangiau. Naujas lr truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangicuB. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

štoraB atdaras kasdienį lr vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedčldienials—iki 6 vai. vakare. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZENVSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 700 CHICAGO, 1LL 

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

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 

Didelė vakariniame mieste 
krautuve duoda Telefono 
Kompanijai Carte blanche 
už aprūpinimą telefono pa- 
rankumais; daugiau inren- 
gimų dadedame taip greitai, 
kaip tik reikalinga. 
Pasekme yra tokia, kad toji krautuvė yra 
augstinama už jos telefono patarnavimą ir tu. 
ri didelė telefono paramą. 
Bile krautuvė gali įsteigti atsakančią telefono 
vaizbą su atsakančiais parankumais ir atsa- 
kančiai vedams pastamga. 
Musų Komercijos Dcpartmentas linksmai su- 
teiks jums žinių apie kitų pasisekimus ir pa- 
tar, kaip reikia telefoną vartoti, idant pasti- 
muliuoti j usų pačių vaizbą. Ateik arba Rašyk. 

Nelauk. Daryk tai dabar! 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Ofticial 100 

Garsinkites 
"Lietuvoj." 



JUOKELIAI, 
KAI-KURIŲ ŽMONIŲ 

AMATAI. 
Mėsininkas visuomet nobažnai 

vaikščioja, idant galėtų daugiau 
nuo svaro nusukti. 

(jroserninkas rūpinas, k?d jo 
mieros mainytųsi taip dažnai, kaip 
moterų mados. Vaisių pardavėjo 
užduotis žiūrėti, idant vaisiu lupy- 
na butų daili, vidurys kad ir supu- 
vęs. 

Aptiekorius gydo daug ligų, 
nors jis nei vienos symptomų neži- 
no. Mat jis ir už daktarą daugiau 
gyduolių turi. 

Pieno pardavėjas žiuri, kad pie- 
nas hutų "šviežias" ir baltas. Ne- 

duok, Dieve, jei iš pieno pavir- 
stų vanduo.; 

Saldainių pardavinėtojai poterius 
kalba, kad tik daugiau jaunųjų 
mylėtųsi. 

Smuklininkas trokštantį pagirdo, 
alpstantį pasotina ir kišctiius iš- 
tuština. 

Tatai išeina: visi šiame ašarų 
pasaulyje yra "teisingi" ir žiuri sa- 

vo biznio. 

GABUS VAIKAS. 
Mokytojas klausia: "Jonuk, pa- 

aiškink, kas tai yra vanduo?" 
Jonukas, painislijęs, atsako: 

"Tai toks skystymas, ką pasidaro 
juodas, kada rankas nusiplauji." 

ŽINOMA, NE KAS KITAS. 
Kunigėlis pasakoja vaikams mo- 

kykloj apie baisų tvaną iš Švent- 
raščio: kaip Viešpats Dievas nu- 

baudė žmones, kaip per 40 dienų 
ir 40 naktų lijo ir kaip visi žmo- 

nės ir gyvuliai nuskendo. Papasa- 
kojęs, jis nori pažiūrėt, ar vaikai 
jj suprato ir klausia vieno: 

— Na, tai pasakyk, Petruk, kas 
po tvano liko? 

— Purvynas, jegamastėli!—atšo- 
vė Petrukas. 

BUTŲ BEDA. 
Jeigu, daleiskime, nors męs ne- 

tikime į stebuklus, nebūtų tauti- 
ninkų, klerikalų, gražbvlių, chamų 
ir socialistų, na, bracia, tai apie ką 
tuomet laikraščiai rašytų? O butų 
galvosūkis, kuomet reikėtų laik- 
raščio skiltis pripildyti. 

| į \ NESUFRAGIETIg. 
Turgis.T—Tai kaip Raulai, ar ne- 

manai, kad moterįs turi gauti ly- 
gias su vyrais politiškas teises. 

Raulas.—Kaip tai ? 
Jurgis.—Juk ir jos gali rūpin- 

tis savo reikalais, kaip ir vyrai. 
Raulas.—liet jei jos, gavusios 

balsavimo ir kitas teises, pralenks 
vyrus. 

Jurgis.—Tai kas tokio blėdingo. 
Raulas.—Taip, neblėdingo. O 

jei tuomet vyrams reikės ir vaikai 

gimdyt, tai kaip tada? 

GERAI ATSAKE. 
Mokytojas;—Pasakyk, Jonuk, ką 

reiškia žodis "išnaudotojas"? 
Jonukas.—Aš išaiškinti negaliu, 

bet galiu duoti atsakantį pavyzdį. 
Mokytojas.—Duok šen pavyzdį. 
Jonukas.—Nugi mama "išnau- 

dotoja," nes ji neuždirba, o valgo 
ir kitokiems savo reikalams išlei- 
džia pinigų. 

JIS TURĖJO LAIMIKI. 
Susiėjo Petras su Jonu ir pasa- 

koja jam, kad jis dar nematė to- 

kio giliukingo vyro kaip Jonas. 
— Sakai aš turiu giliukį?—už- 

klausė Jonas.—O iš kur tu tą iš- 
vedi ? 

— Klausyk, aš tau papasakosiu, 
—tarė Petras.—Pereitą naktį aš 

sapnavau, kad mudu baisiai susi- 
barėva. Aš taip buvau ipykęs ant 

tavęs, kad pagriebiau iš tvoros kuo- 

lą ir jau buvau užsimojęs smogti 
tau per puodinę, bet kaip sykis 
ėmiau ir prabudau. Taigi ar ne 

tavo giliukis? Kad dar truputį, 
tai bučiau sutruškinęs tau makaulę 
į šmotus. 

KR AUTUVE J E. 

Inėjo moteris mėsinyčion ir pri- 
ėjus prie mėsos atsistojo.' 

Mėsininkas.—Kokios, ponia mė- 

sos nori? 
Moteris.—Nežinau. 
Mėsininkas suminėjo visokios 

mėsos vardus, kokia tik jis turėjo 
mėsinycioje. 

Moteris tyli. 
Mėsininkas.—Kogi Tamsta nori? 
Moteris.—Imsiu blėšinę bynzų. 

TREJYBE. 4 

Amerikos lietuviai turi tris par- 

tijas. Mat, Dievas trejvbę myli. 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2302 S. Leavitt St. Chicago 

5VESKI0 !?« 
^MOKYM 

čia gali išmokti Anelų kalbos nuo pradinis 
liti augMiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rasų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Angftt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos. Knygve<ly»Us,Dailiaraščio, Lat- 
ikų rašymo, Prekybos teisių ir tt čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

3106 So.Halsted 
[Į,/)krtU\"'' Apr.\šĮtty,(, 9l,Chic^g 

PHOME VAROS 2721 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgai* St., Chicago. 

Tel. YARD8 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

| Oydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyrų. Speclališkai gydo limpančias, 
užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
MNTOTAS 

ĮflĮIS-Imgn SI Ir U. Btlrfd nl 
(HMm tttajtokM.) X CKAM, KL 

F. P. Bradchulis 
Attorney k Coanselor at Liw 

Lietuvis Advokatas 

30 H. LiSalle St„ C Icago, III. 
S'oek Ezehings Bldg., Roomi 1107-t 111 

Te teplione Prukllo 1174 

6)11. 3112 S. Halstad SU arli 31-1 j 
»cltphone Y«rdJ3159 

Naujas Išradimas—Spyna be Raktui 
fUreškia rakto n**ioil+.nęr» 

n«i ptimtii, 

Koia* ftTM kitaip 
riklnui. 

Mošų naujo iiradimo W 
raktinis spynos yra padary- 
tos ant neišpainiojami} pa- 
matą ir yra taip saugio* kaip 
Bankinis Užraktas. Nusipir- 
kęs mušt} nanjo iiradirao be- 
raktinę spyną jausiesi saugiau 
negu kad palicmoną pristaty- 
tam prie savo užrakto, nes jos 
kitas jokiu budu negalės atra-' 
kyt kaip tik jqs. Nelaukdamas 
pareikalauk nno mustt pilno' 

iq spynų upra&ymo su paveikslais; nusistebėsi 
dažinojęs, kaip tvirtai ir sausiai jos yra padary- 
tos ir pigios. Ui praplatinimu mušą naujo iŠ' 
radimo be r aktinių spyną duodama didelis ver- 
tis dovanos. Klausk išlygų. 

Laiikus rašykit* littuviikii įdidiml mirk) itiakymui. 
Adraauokit Aitalp: 

j > SECURITY PADLOCK CO. į 648 W. 31 at St. Dipt. A. CMcago, Iltį 

Phont Orovtr 5052 

Dr. K. Drangelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

3261 So. Halsted St., Chicago 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiamis 
Prenumerata metams $2.50 

„ pusei metą $L25 
Adresnokit taip: 

W. B. BOCZKOVVSKI CC., 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA! 
f r t rontlfca angllSkoskalbo* t\ v 

kytJsbemokytojo(apdaryta)>i.OO 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 

i it skaityti ir raSytt be mokyto- 
jo ,.158 

Naujas Budai mokytis rašyti b) 
mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokuo- 
tam paveikaiaia (apdaryta). .35c 

Viso $L 00 
Ka« atMV* iškirpęs iit^ apgarsini- 

mu iš "Lietuvos' ir $1.00 per mo- 
ney orderį, toi gsus visas 4 knygas 
60c pigiau. 

P. Mikolainls 
R F. D Rou e 2 hudson, N.Y. 

Rašomos Mašinos: 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t y p ijw r 11 e r s) 
"New American" už 
$10.00. 

Joigu<norl turėti dru- 
tę, pigią lr gerą rašo- 
mąją mašiną, tai pirk 

| "New American," o ne- 

Blsailėal. 
"New American" ra- 

ito taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs Ją 1 savo ran- 
kas, lt pirmo sykio su- 

pranta, kaip bu jaja rą- 
žyti. 

Katallogą rašomųjų 
mašinų lr visokiu kny- 

gų priBiuuciame nz<lyK^. 
Agentams Ir perkupčlar.-#, perkant kelias masiuns, Uuodim ger* nuošimti. 
Reikalaudami adresuokite litalp: 

LIETUVA PUBLISHING CO., 
3252 So. Halsted str., Chlcagc, IH. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

uiisas 
1725 Wcst 18th Street 
Tarp PaoHnairWoodzit. 

fhonc Canal 1203 
Valandoi: 

rtc 8:S0 iki 12:00 vai pyta 
ivc *?;lil> Iki 8:00 vai. vale. 

ftcdčliomi 
no S i&Ciki 12.-00vai ryto 

Rezidencija 
5208 W .Harrison Street 

Tel. Anstin73/ 

Valandos 

tiktai iki 9:00 ktakvienęryt} 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, {tikėdami visokiems magikams ir spiritualistams. Nemažai jaunų vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai 
uždirbtus pinigus sukišo J pragobūlio maglko kišenių. 

Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygį: "Pa- 
slaptys Magijos Ir Spiritizmo," kurioje išrodama viBos paslaptis 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 užmokesti galima prisiųsti pačto dvicentiažmis marMėmia. 
Adresas: g HL ■ 

M. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd Street, :s Chicago, Illinois 

AMERIKOJ. 

LIETUVIO DIENRAMi') 

VISUOMENE^, 
Literatam ir Politikos iliustruotas Laikraštis 

Araerikoi Liotnvių Dlenrafltlfl "KATALI- KAS" paduoda valiausias žinias apie kart) ir visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil- nas indomių straipsniu. 
Dienraštis "KATALIKAS" eina 

kai krikščioniškoje- dvasioje, ą 
DIENKA5CIO KAINA: 

tautis 

Metams 
Pusei motų 3'op 
Trims mėnesiams .... 

Dviem mėnesiam .... 

Europoje metams 
FriuoSkito savo adresu, u gauoito pasižiūrėjimui vien% numeri veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 
Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve 

REIKALAUKITE KATALOGO 
Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi- sados adresuokite iitaip: 

TANANTVICZ PUBUSBING COMFANY 
3249-83 South Morgan Street 

CHICAGO, ILL., U. S. A. 

Jai norite turėt girą laikraštį, til užsisakykite 

"ATEITI" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarninkais, Ketvergnis ir Suba- 
tomisir darbo žmonSms pilnai ątsto- 
ja dienraštį. 

"ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininfcauja vi- 
sa eilo įžymiausių lietuvių lašytojų. 

"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. Adrisas: 
* ATEITIS PUBUSHIN6 C0M 

366 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

USŲ metodą išmokinsime jųs an- 

glų kalbą labai trumpame laike, 
jusq name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.laiyk paiiikiaim^. bovini' 

American School of Languagaa 
731W. 18tll 8!. 1741W. 471h St. 

CHICAGC, ILL. 

AR NORI 
4 

KButi DYKAI dvi geras sr.ta- 
kas ir Katalioga visokiu gera 
mojriszku eitnkn ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la- 

bai noriko nežinai kur ju gaut? 
Jeiįį-u taip, tai atsiusk savo pū- 
na ir atsuku adresn, o asi tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas eztukas 
tau nusiusiu dikai. Adresuok: 

JU0ZA8 J. S2L1KA8, 
(MAOIKAS) 

8211 S. laistei st CHICA60, ILU 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. Už sudėtus pinigus 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 
Bkryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
J visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redomis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto Iki 9 vakaro; nedčllomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčionis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE HEIl'VNINKU 
Eina |au 30-tu* lietus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei mety. Anglijoj, Lietuvoj ir 
kitur $3.00 mettms;*$ 1.50 pusei m. 
Pamatimul vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. t 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 GrandStr., 

Brobklyn, N. X. 

MOKYKIS BARBE RYSTE8. 
Męs išmokiname šio langvo, šva- 

raus ir greitai išmokamo amato į ke- 
lias trumpas savaites; geriausi Įren- 
gimai; eipdrtal mokina; Įrankiai su- 
telkiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite 'pamatyti mus arba rašykite 
uždyką gaunamoms informacijoms. 

3URKE BARBER 8CHOOL, 
•10 W. Madlson st, Chlcag*, IJL 

L, OLSZEVSKIO BUIM 
3252 So. H&lsted St., CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
n ,, 

įsteigta 1893 metuose. 
vaido kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

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

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

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

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

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

kančiai savo biznj vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentaliskus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

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

Mvaiiavuaiua 18 KITUR MĘLDŽIAME aplankyti ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto Iki 9 vakaro. 
Panedčliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

0 Jeigu Nori 
•Nusipirkti Sau" 

mmaarba £ota 
9 Bę klapaio, rūpesčio, mdini 11. 

įdirbti cj&ačtiid, 
r 

EIK pA8 

d.JJtertmanwiez 
3133 EMERALD AVE. I 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, jeigu sc ma- 

žais iškaščiais gali išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir buti pats aut savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, buBi liuosaa 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausi 
mokykla aplelinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame viBoklus darbus jų 
Jieškantlems. 

"DRAUGAS" 
detuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausioji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių Iš draugijų ir vi- 
suomenės judėj'.mo. Visi dienos klau- 
simai yra svaistomi rimtai ir teisin- 
gai 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimai siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHING CO. 

1800 W." 46th St., Chlcago, III. 

CanaL 21i J 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO ST GflIGAM, ILL 
CORNER 181 h STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesa nebuvo 1 as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra kcletąa skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai iš hlstorljos, liygieuos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius gerbu- 
sių rašytojų amerikieCių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas.yisur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumėt 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 3t. New York, N. Y. 

Gyvenimo telefonas Drover 7781. Telefonas Yards 551 ir 15S 

LIETUVOS APTIEKA. 
Męs žinome, kad lietuvis moteris dažnai nusiskundžia, negalinčios gaut norimų žo- 
lių-vaistų Amerikoje. Atsišaukite pas mus, gausite visk-v, žolių, Isių ir vi*ko, ko jųs 
negaunate anglg aptiekose. Męs labai at argini išpildome Lietuvos daktarų receptus. Duodame rodąs. Rašant pas mus, prisiųskite 2e markę. 

Provizorius F. A. JUOZAPAITIS 
3601 8. H.lsted st., Cor. 36 %t., Chlcago, fII. 

(PTNAUJA KNYGA! Tik-ią išėjo iš spaudos knyga vardu 
"AMERIKA". Tai yra rinkinys įvai- 
rių faktų, žinotini] Amerikoje gyve- 

nantiems ir čion atkeli?ujantiems lietuviams. S.- nko V. K. Račkauskas, ,>"t£VYNSS" 
redaktorius. "AMERIKA" yra informacijinis veikalas, kokis jau nuo senai buvo pageidaujamas. Jame telpa daug reikalingų ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika. 

Knyga didelio formato 6x9col., 288 pnslapių. Kaina tiktai TBc 
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

M. J. Damijonaitis 901 w ^mcfao.'.'uL.No,*. 
P. S. Visas pelnas nuo iios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokia 
knygų, reikalaukite ii mano lietuviškų knygų krautuvės katalogo. 
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