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Dideji Kare. 
Ant vakarinio mūšio lauko, 

Belgijoj ir l'rancuzijoj, didelių 
permainų nėra, bent tokiu, ku- 

iios galėtų atsiliepti ant galuti- 
nos karės išeigos. Belgijoj vo- 

kiečiu pirmyn /engimas sustojo, 
jie apsirubežiuoja besigynimu. 
Turbut dalis jįj kariumenės tapo 
pasiųsta prieš rusus. Talkinin- 
kai vienok išstūmė vokiečius per 

upę Y-.cr ir atėmė nuo j u ke- 

lintą kartą miestą Dixmude. 
Ant mūšio lauko šiaurinėj 

Francuzijoj ir Argo r ne apskrityj 
žymesniu permainų nėra. Ir 
fraucu/ai ir vokiečiai laiko sa\o 

pozicijas; jeigu kartais vokie- 
čiai išstumia traneuzus, tai jie 
greitai nužudytas pozicijas atga', 
atgauna. 

\'<<kiški laikraščiai kursto vai 

džią sulaužyti neutraliskumą ki- 

ti* tokio jau neutrališko, kai]. J 
Hel^ija, kramto- Šveicarijos. MaLj 
vokiečiams rodosi, kad r'iancu 

i i-^ki ar angliški oriai mm' per j 
Šveicarijos padebesius atlėkė i 

I* r:.e(lrichshaten ir mėtė bombas j 
vokiečiu Zeppelino orlaivių ša- 

pas, o šveicarai tų orlaivių ne- 

pagavo; tas, vokiečių nuomone. 

yra neutrališkutno sulauž\mu.; 
Laikraščiai reikalauja, kad Yo-: 

kietija iš t«> pasinaudotų ir per 

Šveicariją į>asiuntu savo kariu- 

metię prie t'raneuzų tvirtoves 
IJelfort, nes iš tos pust s lengviau 
prie tos tvirtovės prieiti ir ją 
apgulti, liet jeigu Vokietijos ka-' 
riumenė peržengtu rubežių. Švei-Į 
carai pasipriešintų taip jau, kaip 
pasipriešino belgai, ir savo sun- 

kiai prieinamuose kainuose vo 

kiečiams kelią užstotų. .^veica-J 
lijns kalnai yra tai \ iena. gain-į 
los sutverta milžiniška tvirtovė, 
Ldrios ir iš didžiausių kanuoliųį 
išardyti negalima. Todėl reikia 

abejoti, kad Vokietijos valdžiai 

[aklausyttj savo laikraščių siun-j 
dymų, nes ]>rieš save sukeltų dar! 
vieną priešą, kuris, apart jį gi-j 
;.ančių kalnų, gali pastatyti 
ooo gerai apginkluotų, papratu- 
sių kalnuose ginti savo tėvynę, 
kareiv ių. 

l'rie \rras vokiečiai sutraukė 

/ix»,ooo sav<< kareivių ir nori mė- 

ginti perlaužti franeu/.ų linijas. 
Bet ten ir francuzai turi gal ne 

kiek mažesni kareivių skaitlių, 
o kur mušiu stoja lygus rrancu- 

zų skaitlius, ten vokiečiai nejvei- 
kia: vien rusai vokiečių įveiki- 
mui turi statyti didesnes pajie- 
gas. 

Atkakęs Londonan angliškos 
kariumenės štabo augštas aricie- 
ias ruo mūšio lauko užtikrina, 
jog karė nesitrauks ilgiau, kaip 
iki birželio mfnesio sekančių >ne- 

tų. Vokiečiai, jo nuomone, jau 
greitais žingsniais žengia prie iš- 
sėmimo savo pajiegų. Rytuose, 
juo karė traukiasi ilgiau, juo ge- 
riau ir nerangi Rusija prisiren- 
gia ir stumia karėti ne mažiau, 
bet vis daugiau kareivių; Vokie- 
tijai gi, juo karč ilgiau traukin- 
si, juo sunkiau kariumenėj pasi- 
dariusias spragas užkimšti. 

Anglijo- karės mimsteris lor- 

dą- Kitcbencr, viešoj prakalboj 
apreiškė, jog turi suorganizavus 
kariunieny 1,250,000 kareiviu. 

Ir Anglija, turėdama samdytus 
kareivius, negali greitai karėn 
prisirengti. Sulyg kitų žinių, di- 
delė dalis t.> sustiprinimo pa- 
siųsta kovojaučiotns kariume- 
nėim Belgijoj ir Prancūzijoj. 
Buk 200 transportinių laivų .su 

kareiviais jau atkako į Francuzi- 

jos ir Belgijos portus: Havre. 
Picppe, Boulogne, Cai.iis ir Dun- 
kirk Toji milioninė armija su- 

sid »da ne iš nepakenčiančių žit- 
mos šalčio šiltų kraštų karei- 111. 
bet U anglų, škotų ir kanadiečių, 
gerai su žiemos šalčiais susipa- 
žinusių. foks didelis pastipri- 
nimas. jeigu Anglija greitai sa- 

vo pažadėjimą išpildyds, ištiko 
galėtų p«rsvarą ir greit karės 
Užbaigimą atgabenti. 

Vokiečiai vis bombarduoja 
miestą Jrčheima. Daugiausiai 

šrapneliu leidžia Jie j garsią ka- 
tedros bažnyčią, kurioj buvo vai- 
nikuojami Prancūzijos karaliai. 
Mieste bombos užmušė daug 
žmonių, o tame daug moterių, 
merginų ir vaiku. Bombardavo 
jie ir miestą Soissons, bet ci-i 
ne ':fk blogo bombos padarė. 

Nuo rytinio mūšio lauko prieš- 
taraujančios ateina žinios. Pri-: 
vatiškos žinios iš Petrogrado gar- 
sina, btik ant linijos Lodz-Kielce 
ir C'enstacbavo rusai paėmė ne- 

laisvėn 100,000 vokiečių, o ant 

1 \ tojaus vokiečiai garsino, jo;> 
ant tos pačios mūšio linijos jk 
pai-niė 'm),ooo rusų ir daug ka- 
nuolių. I'.et žinios to> buvo pri- 
vatiškos; ištikro gi išpuola, kad 
jnušis buvo neišrištas, nepabaig 
•.a*. r.ods Vokietijos ciesorius 
•i'. nevi pergalėjimą rusu gene- 
rolą flindenburgą pakėlė Į field- 
-maršalus, bet ištikro jis rusų ne 

sumušė taip. kad nuo jų but 

išvalyta l'rusii žemė. Mušimose 
abidvi pusės daug kareiviu nu- 

žudė, bet iki :i >i 1.tusiai LetiViio* 
dar vis neišrišti Kad vokie'iai 
r. -u ui;iv*e:ki *n;p, kad jie turė- 

tų trauktis, t;.i <odo ir tas, k;.d 
rust! kariumenė dar vis yra l'cu- 
sMOse, !i^ -markus mūšiai buvo 
prie Darkebmen, rusai vis laiko 
S Man ir (.Iv-tuV/inę. Viskas, kas 
vi -kiečiams pasr<<kė, tai vien ;as, 
kad j it- iH-li nlo rnstj i Po'na 
niaus ir Silezijos provincijas. 

Ir Kusijos Kii.iitinenės stalui.-; 
garsina, jog lž lanktis rusMiis 

peranksti, t is tni:šis tarp V islos 
ir VV'artos car "epabaigtas: ru- 

sams vien pasisekė neleisti vokie- 
čiu ant kairiojo \ islos kranto, 
bei pergale nei viena pusė gir- 
ti- negali. Vokiečiai tapo nu- 

stumti nuo /g >\v< >. Tuszyno; ir 
čia jie turėjo labai didelius nm- 

s'.oiuts. Kad vokiečiai Lenkijoj 
ne t ai m .sumušti, ta patvirtina 
ir Lundo: žinios. Perg; !ėmis 

iriasi vien vokiečiai. Kad mu- 

ši-, tarp \\ zrtos ir Vis'.o; nepa- 
baigtas, tą patvirtina ir raportas 
rusiškos kariumenės vadovo, ku- 
nigaikščio .Vikolaįaus N'ikolajevi- 
O >. 

įSerlino raportas sako, buk 

paskutinėse dienose rusai stūmė 

prieš vokiečius ir austrus 4 mi- 
iionus kareiviu, o j trumpą laiką 
gali stitraukti kitą tiek rezervų. 
Bet jeigu rusai ištikro j mūšius 
tiek kareivių butų sutraukv, vo- 

kiečiai jų žengimo sulaikyti ne- 

galėtų, nes sulaikymui reikia bent 
lygų kareivių skaitlių turėti. 
Vokietija gi, ir su Austrija su- 

sidėjusi. negali tiek pastatyti ka- 

reivių prieš vieną Rusiją. 
Iš Petrogrado oficiališkai pra- 

nešama, jog vokiečiai ir austrai 
mūšy j prie Strvkotv, kuris trau- 
kėsi tris dienas, nužudė—vokie- 
čiai 17,000 kareivių, bateriją ka- 
nuolių, 28 mašinines kanuoles; 
austrai gi nužudė 16.000 karei- 
vių. tai išviso 33,000. 

Sulyg privatiškti žinių, vokiš- 
kas generolas Mackensen, kuris 
traukė su igo.ooo kareivių pa- 
galbon generolui Hindenburgui, 
likosi rusų sumuštas aplinkinėse 
Brzezin ir tapo rusų taip iš vi- 
sų pusių suspaustas, kad sunku 
ja.n bus pasiliuosuoti, nors Vo- 
kietijos ciesorius už narsumą at- 

ritintė jam karštą p^dėkavonę, 
kuris niušyj, žinoma, nedaug pa- 
gelbės, ypač, kad, kaip iš Lon- 
dono pranešama, jo arnrlja tapo 
suskaldyta į tris dalis. 

Galicijoj taipgi traukiasi smar- 

kus mūšiai, bet, kaip rodosi, ir 
čia rusai, nors palengva, ima vir- 
šų ant austrų. Kaip pranešama 
i> Petrogrado, Krokavo aplinki- 
nėse per vieną savaitę rusai 40,- 
000 austrų nelaisvėn paėmė, pri- 
siartino prie Krokavo ir pradėjo 
bombarduoti aplinkinius tvirto- 
vės fortus. Dabar buk rusai tu- 
ri atvirą kelią į pietus \ Aus- 
trijos sostinę ir Silezijon ir is 

j< s Kerlinan, nes nuo pietų Vo- 
kietija žymesnių tvirtovių neturi. 

Ant mūšio lauko su Turkija, 

iki siol nei viena pusė nieko 
svarbesnio nenuveikė. Rusai 
tvirtina, jog jie stumia vedamą 
vokiečių generolo Sanderso tur- 

kų armiją Erzerum link: ži-.iios 
gi, žinoma, nelabai ištikimos; iš 

Konstantinopolio garsina apie 
pergalėjimus rusų ir žengimą tur- 

kų giliau Į Rusijos Kaukazo ap- 
skriti. Kurios pusės žiniose yra 
ua'tgiau teisybėj, nežinia. 

Turkų generolas Izzet Paša su 

127.000 turkiškų kareivių atsira- 
do Egipto parubežyj prie Suezo 
kanalo. Žinios, vokiečių garsi- 
namos, apie sukilimą Egipte nu- 

tilo, tai reikia manyti, kad ten 

didelio sukilimo nebuvo. Vokie- 

tijos ciesorius vadovu turkiškos 
kariumenės, traukiančios Egip- 
tan, paskyrė karišką Belgijos gu- 
bernatorių, generolą von der 
Goltz, buvusį turkiškos kariume- 
r.ės organizatorių. 

SKANDINAVIJA IR KARĖ 
EUROPOJ. 

\\ asbingtone gauta žinios, iš 
kurių galima manyti, kad Skan- 

dinavija anksėiaus, ar vėliaus Įsi- 
kiš karėn; Danija ir Norvegija 
taipgi ilgai negalės neutrališku- 
mą užlaikyti. 

j Xc\v Yorką atkako specialis 
Švedijos karaliaus pasiuntinys; 
jis Amerikon atkako su paslap- 
ta misija. Vokiečiai mano, kad 
Švedija stos Vokietijos pusėn. 
Švedus erzina nesiliaujantis rusi- 
nimas J'iiuiandijos; žmonės stu- 

mia savo valdžią pasinaudoti iš 
kilusios prieš Rusiją didelės ka- 
rės ir pasistengti atgauti Fin- 

liandiją. kuri pirmiau ir prigulėjo 
Švedijai drauge su Petrogrado 
gubernija ir Estija. Vokietija 
siūlo Švedijai Finliandiją, jeigu 
Rusija hutų įveikta, bet reika- 
lauja, kad Švedija padėtų Vo- 
kietijai Rusiją įveikti. 

Švedijos kariu menė jau senai 
sumobilizuota ir laukia vien pro- 
gos karėn jsikisti. Karalius ir 

gyventojai pritaria Vokietijai, to- 
dėl sunku bus ilgiau neutrališ- 
kumą užlaikyti. Iki šiol vienok 
Švedijai net Anglija nieko už- 
mesti negalėjo; už tai Daniją 
kaltino už laužymą neutrališku- 
mo, nes buk ji leido per savo 

rubežių gabenti Vokietijon mais- 
tą ir visokius karei reikalingus 
daiktus. Danija teisinasi, jog iš 
jos pusės neutrališkumas nebu- 
vo sulaužytas, ji tokiu jau budu 
prigelbsti Vokietijai, kaip Suvie- 

nytos Valstijos Anglijai. Danija 
skundžiasi, kad Anglija Danijos 
pakrantėse padėjo minas ir joms 
uždarė Šiaurines jūres. Tas truk- 
do Danijos laivų plaukimą. 

Danijos pasiuntinys VVashing- 
tone pakėlė smarkų protestą prieš 
uždarymą minomis Šiaurinių ju- 
tui. Jis pakvietė Daniją, Hol- 

landiją ir Suvienytas Valstijas 
drauge nuo Anglijos pareikalauti 
minų prašalinimo ir apsaugojimo 
neutrališkų kraštų prekių laivų. 
Taigi vaidai prasideda ir jie, juo 
toliau, juo lafbjau auga. 

Norvegija iki šiol tyli, neprisi- 
deda prie Danijos su protestais, 
bet jeigu kitos Skandinavijos tau- 

tos karėn įsikištų, ir Norvegija 
rainiai užsilaikyti negalėtų, nes 

jai nuo Rusijos gręsia dar dides- 
nis pavojus negu Švedijai ir Da- 

nijai : paskutini gali pykti ant 

Vokietijos, kuri, susidėjusi su 

Austrija, 1863 m. paglemžė dvi 
Danijos provincijas: Šlesvigą ir 
Holsteiną, o susigiminiavę Rusi- 
;os carai vis užtardavo Daniją 
prieš Vokietiją. 

Vokiški agentai kursto švedus 
prieš Rusiją, net gązdinimais no- 

ri Švediją karėn Įtraukti. Lon- 
dono laikraščio Daily Mail ko- 

respondentas praneša, buk Vo- 
kietijos valdžia nuo Švedijos pa- 
reikalavo, kad valdžia uždraustų 
'vedijos laikraščiams talpinti ne- 

prielankius Vokietijai straip- 
snius. kitaip gązdina kerštu. 

NERAMUMAI RYTUOSE. 

Berlino valdžios Įrengtas ži- 
nių biuras pagarsino gautą iš 

Sofijos telegramą, buU Sdbijoj 

rengiasi žmonių sukilimas, kurio 
R aidžia neįstengia suvaldyti. Pa- 
sitraukė nuo vietos visa Pašič'o 
ministerija, nes ji žmonių užga- 
nėdinti negali. 

Berlino laikraščiai garsina, buk 

Persijoj rengiasi žmonių sukili- 
mai—šiaurinėj prieš rusus, o pie- 
tinėj prieš anglus. Bet kad vi- 
ios tos žinios iš Berlino paeina, 
tai joms perdaug tikėti negalima, 
nes vokiečių pranešimai dažnai 
paduoda ne teisingas /inias, bet 

vokiečių geismus, o tie nevisuomet 
su teisybe sutinka. 

Iš to paties šaltinio, taigi iš 
Berlino, praneša, buk Afganis- 
tano emyras sumobilizavo 270,- 
000 savo kareivių ir vieną jų dali 
siunčia Turkestanan, kur rusiš- 
kų kareivių yra mažai; kitą gi 
dalj siunčia prie Tndijų rubežių, 
kur jis tikisi visus šiaurinių In- 
dijų mahometonus prieš Angli- 
ją sukelti. Bet apie didelius 
maištus Indijose, i!|>ie ką su 

džiaugsmu pirma vokiečiai gar- 
sino. dabar ir jie visai tyli Rei- 
kia todėl manyti, kad ten tokiu 
maištų, kokių vokiečiai norėjo, 
nebuvo. Indijų kalnų apskričiuo- 
se maištai dažnai bu va, bet Ang- 
lijai vis pasiseka juos greitai 
suvaldyti. Turbūt ir dabar buvo 

paprasti dažnai ten atsitinkanti 
kalniečių maištai, tik vokiečiai, 
diskreditavimui Anglijos, ir pa- 
kėlimui vokieči u puolaitčios dva- 
sios, iš jų didelius sukilimus 

padarė. 
Anglijos valdžia iš Egipto iš- 

•įjo giminaičius Khedyvo, kuni- 
gaikščius Abbas ir Osmaną, uos 

buk jie prisidėjo prie suokalbio 
orieš Anglijos valdžią 

K^nstantinopolyj buvo sukel- 
tos karės priešu demonstracijos 
prieš karę ir prieš jair aturkius, 
karę iššaukusius. Maišatį gat- 
vėse sukėlė dragompna* rusiško i 
ambasados. Suimta 7 persirė- 
džiusius mokytojus ir teismui 
atiduota. Jie, kaip manoma, bus 
mirtim nubausti. 

Iš Kares Lauko. 
(Šiame skyriuje telpa chronolo- 

giškoje tvarkoje svarbesnieji atsi- 
tikimai už. visą savaitę). 

Berlinas, lapkričio 26 d. Atc- 
jusie ir, Vienuos oficiališki pra- 
nešimai pirmu sykui parodo, kad 
rusai vėl yra persikėlę per Kar- 
patų kalnus ir Įsiveržė Yengri- 
/.m. Pranešimas sako, kad rusai 
tapo atmušti prie Ung ir kad mu- 

šis eina prie Zemlin. Sis prane- 
šimas yra daug reiškiantis, nes 

Ung yra 35 mylias, o Zemlin— 
50 mylių j pietus nuo Karpatų 
kalnų. 

Londonas, lapkričio 27 dieną. 
Korespondentas iš šiaurinės Pran- 
cūzijos ir Belgijos praneša, kad 
franeuzai su anglais slenka pir- 
myn Belgijos pajuriu ir jau beveik 
pasiekė miesto Ostend. Laikraš- 
čiuose yra taipgi žinių, kad fran- 
euzai buk padarė žymų progresą 
Elzase. Oficialis franeuzų štabo 
pranešimas sako, kad franeuzai at- 
mušė du. vokiečių užpuolimus prie 
Yser kanalo ir kad laike smarkaus 
mūšio Argonne miškuose (į piet- 
-vakarius nuo Verdun) franeuzai 
atgavo tranšėjas, iš kurių jie pir- 
ma buvo išmušti. 

Vokiški oficialiai pranešimai tvir- 
tina, kad jie atmušė francuz" ata- 

kus prie St. Mihiel ir kad vokie- 
čiai pasistūmė pirmyn Arg«.<nne 
miškuose. Oficialis vekiačių pra- 
nešimas patėmija, kad jokios svar- 

bios permainos mūšio Haijoj ne- 

įvyko. 

Londonas, lapkričio 27 d. Va- 
kar ir užvakar buvo .atėjusios iš 

įvairių šaltinių žinios apie dide- 
les rusų pergales Lenkijoj. Ne-; 
kurios žinios yra net pusiau-ofi- 
ciališkos. Jose kalbama, kad įsi- 
veržusius antru syk Lenkijon vo- 

kiečius patiko didžiausia neliii-. 
mė visi jų plianai pasiekti Vai;-' 
savą dingo ir vokiečių armija, j 
dikčiai Bukapota, Urmu stengiasi' 

išnešti gyvą galvą iš Lenkijos. 
Kad vokiečiams vėl paslydo ko- 

ja Lenkijoj ir kad rusai prirengė 
jiems diktį smūgį, tam galima 
tikėti, bet vis-gi iki šiolei nežino- 
ma tikrai, kaip didelis tas. smū- 

gis yra, nes rusu kariškas šta- 
bas negarsina griežtų žinių apie 
pergalę, o ateinančios iŠ Berli- 
no žinios kol-kas nenori prie su- 

mušimo prisipažinti ir nurodo, 
kiek vokiečiai paėmė rusų belais- 
v e n. 

l'rie tokių aplinkybių dalykų 
stovis Lenkijoj kol-kas išrodo 
šiek-tiek miglotas, neaiškus. 

Neoficiališkos žinios sako, kad 
vokiečių ir austrų sumušimas 
Lenkijoj yra pilnas. Sulyg šių 
žinių, rusų Yaršavinės armijo 
vadas gen. Ruzski pasirodė daug 
gudresniu strategu ir už garsųjį 
vokiečių gen. U indenburgą, kuris 
jau antru kartu susilaukė rykščių 
nuo gen. Ruzski. 

Kuomet gen. von Ilindenburg 
stūmė čielą armiją tarp upių \ iš- 
loš ir Wartos, idant pramušti ru- 

sų linijas ir atidaryti sru kelią 
j Varšavą, gen. Ruzski gudriais 
manevrais pirmiausiai perskėlė jo 
armiją į dvi dali. paskui užėjo 
jo armijai iš šono ir užpakalio, 
atkirto jį nuo Tliorno atramos ir. 
sakoma, sugavo arba sunaikino 
apie 100,000 vokiečių. 

kaip buvo pirma minėta, kuo- 
met paaiškėjo, kad gen. von llin- 

denburg pakliuvo nelaimėn, tai 
jam pagelbon suskubo gen. von 

Macken/.en su nauja armija iš 

apielinkių Yieliunio, tarp Kališo 
ir Čcnštachavo. Bet Šitą armi- 

ją rusai taipgi sustabdė ir nelei- 
do jai susivienyti su gen. von 

Hindenburgo armija. Tokiu bil- 
du gen. von Hindenburgo arini 
ja buvo palikta pati viena rūpin- 
tis savo likimu. Tuom tarpu 
rusu pirmyneiga Rytinėj Prūsi- 
joj nesustojo dėlei mušiu Len- 
kijoj nei ant valandos, ir vakar 
vakare pranešta, kad rusai jau 

ėl artinasi prie Įsručio (Inster- 
1 nrgo). 

Galicijoj, jeigu tikėti šioms ži- 
nioms, rusams sekasi neblogiaus. 
Kazokai, sakoma, jau pradėjo va- 

ryti austru užpakalines sargybas 
Krokavan ir rusų armijos neku- 
riose vietose yra vos 12 angl. 
mylių atstu nuo paties Krokavo. 

Londonas, lapkričio 27 dieną. 
Anglijos didelis mūšio laivas Bul 
u ark žuvo vakar išryto netoli 
roeerness. prie Įtakos upės Tem- 
zės. Ant laivo netikėtai pasidarė 
expliozija, kuri buvo taip pasi- 
baisėtinai stipri, kad milžiniškas 
laivas nuėjo j dugną j tris miliu- 
tas sykiu su visa beveik savo 

Įgula. Buhvark turėjo nuo 700 
iii 800 jūreivių Įgulos. Iš to vi- 
so skaitliaus išliko, sakoma, tik 
apie 14—visi kiti nuskendo. 
Hrieža^tis expliozijos nežinoma. 
Vieni mena, kad ji pasitaikė ne- 

tikėtai ; kiti spėja, kad laivas žu- 
vo nuo vokiečių torpedos, bet 
daugiausiai kalbama apie tai, kad 
bene bus tai darbas kokio nors 

vokiško šnipo, kuris, dasigavys 
ant laivo, padarė explioziją. 
Bulvark buvo 15,000 tonu didu- 
mo ir kainavo penkis milionus 
doliarių. 

Konstantinopolis, lapkr. 27 d. 

Šventoji Karė," kuri tapo ap- 
šaukta 10 dienų atgal, šiądien 
pirnui kartu tapo apskelbta laik- 
raščiuose. Po apskelbimu pasi- 
rašo Turkijos sultanas ir 28 ma- 

hometoniški dvasiškiai. Jie at 

sišaukia prie visų šalių" mahome- 
tonų stoti karėn prieš Angliją, 
Rusiją ir Prancūziją. 

Londonas, lapkričio 27 d. Ko- 
respondentas iš Kopenbageno 
praneša: 

"Visiems korespondentams, ku- 
rie lydėjo vokišką armiją Len- 
kijoj, užginta kuoaštriausiai su- 

finešinėt su savo laikraščiais. 

Paryžius, lapkričio 28 d. Laik- 
raščiui Matin pranešama iš Petro- 
grado. kad Raltiko jūrėse vokiečių 
mūšio laivas \Yilhelm der Grosse 
užšoko ant minos ir nuskendo. i 

Londonas, lapkričio 28 dieną. 
Oficialė austrų žinia pripažįsta, 
kad austrai apleido Czernowitz, 
sostapile l'ukovinos provincijos. 

Petrogradas, lapkričio 29 d. 
Pusiau-oficial'" peržvalga kariškų 
operacijų pereitos savaitės apielin- 
kėse miesto Ix»dz nurodo, kad vo- 

kiškoji armija gen. Mackenzen tapo 
perskelta j tris dali>. 

Dešinysis šios armijos sparnas 
mušasi 15-je mylių j piet-vakarius 
nuo Lodz, desperatiškai mėginda- 
mas susivienyti su vokiška kolium- 
na, pasiųsta jo pagelbai iš Yieliu- 
nio apielinkių i tarp Kališo ir Čen- 
stachavo). Centras gi yra 10 mylių 
j šiaur-ryčius nuo Lod z, ketur- 
kampyj tarp geležinkelių, ir kovoja 
linkui vakarų, kad susijungti su 

savo kairiuoju sparnu. kuris pirma 
rėmėsi ant Vislus upės, bet dabar 
jau yra išdalies nuo Vielos atkirs- 
tas. Rusų armija įsivarė kaltu tarp 
[kairiojo vokiečių sparno ir centre ir 
'mėgina nepriimti prie susijungimo 
[vokiškojo kairiojo sparno ir centrą 

; Apskaitliuojama, kad suskal- 
dytos vokiškos armijos trįs centrai 
yra mažiausiai 20 angl. mylių atstu 

vienas nuo kito ir ka«l vokiškas vi- 
('urys, arba centras, yra visai nuo 

savo sparnų atkirstas. 

Su lyg rusiskų karišku expertų, 
j toks dalyku st< >\ is beveik niekados 
iki šiolei dar nebuvo atsitikęs. Su- 

I lyg jų nuomonės, rusams gal ir 

j nepasiseks pilnai apsupti vokišką 
armiją, bet jie tvirtina, kad vokie- 

Įčių plianai pasiekti Yaršavą tapo j visiškai suardyti. 

Petrogradas, lapkričio 29 d. 
.(jeneralis rusu št.ibas šiądien išleid/) 
sekanti oficiali pranešimą: 

" Tarp lipiu Yislos ir \Vartos 
priešas vi> dar laikosi savo fortiti- 
kuotose pozicijose linijos tarp 
Stryko\v. Zgierz, Szadek ir Zdun- 
ska \Yola (Šita linija eina maž- 
daug išilgai geležinkelio nuo l.o- 
\vicz per Lodz iki netoli Sieradz). 
Mūšiai apielinkėse Zgierz ir Stry- 
ko\v buvo lafcfai atkaklus (Zgierz ir 

Stryko\v yra tarp Lodz ir Lou icz i. 

Šiose vietose męs užgriebėm ka- 
nuolių, kulkasvaidžių ir keletą 
šimtų belaisvių. 

"Išilgai kairiojo kranto Vi>los 
vokiečiai buvo perėję į kontr-ataką. 
Sulvg pranešimo paimtų belaisvėn 
vokie&ų, jų nuostoliai buvo milži- 
niški,—daugelis bataiiicnų nustojo 
visų savo aficieru ir vokiškos rotos 

sumažėjo net iki 60—80 vyrų. 
"Ant linijos tarp Čenstacliavo ir 

Krokavo nebuvo jokių svarbių su- 

sirėmimų. Austrų armija, kuri 
gynė prisiartinimus prie Krokavo 
iš rytų pusės, tapo sumušta lapkri- 
čio 26 d. prie upių Šreniava ir 
Kaba; jk.* to mūšio austrai buvo 
priversti atsitraukti j tvirtovės apie- 
linkes. 

"Karpatų kalnuose lapkričio 27 
dieną męs paėmėm nelaisvėn 1.200 
austrų. Austrų kariumenė pasi- 
traukė labai skubiai iš Bukovinos. 
Męs u/.ėmėm Bukovinos sostinę 
Czerno\vitz. 

\yt-prusiuose, apielinkėse Ma- 
žu r ežerų ir aplink Angerapp upę 
musų kariumenė keliose vietose iš- 

metė vokiečius iš jų fortifikuotų 
pozicijų." 

Berlinas, lapkričio 29 d. Kai- 
zeris pakėlė petį. von Hinderburg 
augščiausion kariškon ran*on. su- 

teikdamas jam titulą field-maršalo. 
(ien. von Hindenburg, pranešda- 
mas apie tai savo kariumenei. pasa- 
kė. kad rusų atakai Lenkijoj tapo 
sustabdyti ir kad atėjo vėl laikas 
vokiečiams eiti pirmyn. 

Lembergas, Galicijoj, lapkričio 
29 d. Išrodo, kad rusai sugebi" 
persikelti per Karpatų kalnus i 

p'et-vakarius nuo Lembergo. Mu- 
išiai Karpatuose buvo begalo nuož- 

mus ir siautė nepaprastoj apysto-i 

voj; astrus šalčiai, vėjai ir retkar- 
čiais net pūgos padidino tų musių 
baisenybes. Žinios, ateinančios į 
šitą miestą, praneša, kad rusai laike 
paskutinių savaičių, dik ,iai laimėjo 
tose apielinkėse. 

Londonas, lapkričio 29 d. Mtt- 
siuose tarp ( en^tachavo ir K,rokavo 
rusai sako, kad pereitą savj'tę pa- 
ėmė 30,000 austrų ir vokiečių be- 
laisvėm 

Reuterio telegramas iš Petrogra 
d:j sako, kad užgriebti prie Iaxlz 
karės trofėjai, tame >kaitliuje kele- 
tas kanuolių. tapo jau atgabenta 
\raršavon. 

Petrogradas, lapkričio 29 d. 
Visa eilė mušiu, dėlei pasididinimo 
rusų armijos, susiliejo Į vieną di- 
delį mūšį. Laike mūšio pereita 
ketvergą vokiečiai turėjo milžiniš- 
kus nuostolius. Jie paliko daug 
tūkstančių užmuštų ant musio 
lauko ties <ilo\vno (tarp Lo\viez ir 
Lodz), kur rusų kavalerija padarė 
visą eilę smarkių atakų. Miestas 
(iombin t tarp Ploek ir Kutiv ) per- 
eidinėįo keletą sykių iš rankų į 
rankas. Po mūšių beveik nei vieno 
čielo namo neliko visaui miestelyj. 

Chribt'ania, Norvegijoj. Pri- 
vatiškos žinios >kelbia gandą, 
l)uk Anglija reikalaujanti nuo 

Norvegijos, kad laike karės ji pa- 
vestų jai uostą Christiansand. 
ant pietinio Norvegijos krašte. 

Šitą reikalavimą Norvegija at- 

sisakė išpildyti ir. >ulyg tu pačių 
žinių, Norvegijos valdžia pradė- 
jo rengtis prie apgynimo savo 

neutraliteto atsitikime, jeigu 
Anglija imtinai u/.-ispirtu >av> 

reikalavimo atsiekti. Sakoma, 
buk Norvegija, dėlei viso ko, 
sutraukus pietinė:; -a\o šalie.-* 
daliii daugeli kariunieuės. 

l'ostas Christiansand butų la- 
bai parankus Angliji•> laivynui, 
nes jis dvigubai sutrumpintų ke- 
lią prie Vokietijos pakraščių, 
ypač prie Kiel kanalo. Nuo 
Christiansand yra dusyk arčiaus 
i Kiel kanalą, negu iš Anglijos. 

Jeigu Norvegija butų Įtraukta 
karėn, tai ir Švedija turėtų stoti, 
nes ji yra surišta -u Norvegija 
atsigynimo sutartim. 

Norvegijos žmonės laike >io$ 
karės užjaučia labjaus talkinin- 
kams negu Vokietijai. Visuo- 
menės opinija čia neprielanki Vo- 

kietijai, ties užėmimas Luxem- 
burgo ir Belgijos parodo, kad 
mažoms ir silpnoms tautelėms 
nebūtų visai saugu, jeigu vokiš- 
kas kumštis ir toliaus panašiai 
viešpatautų. 

Londonas, lapkričio 30 d. Per 
keletą dienų žinios, ateinančios 
iš Hollandijos, nurodinėjo, kad 
didelis skaitlius vokiškos kariit- 
menės traukia iš Belgijos j ry- 
tus. Tas nurodo, kad Vokietija 
Šiuom laiku atkreipė visas savo 

jiegas priešais rusus, nuo kurių 
šiądien jai gręsia daug didesnis 

pavojus negu nuo iraneuzų su 

anglais. 
Sulaikius rusams antrąjį vo- 

kiečiu veržimąsi linkui Yaršavos 
ir pakliuvus vokiečiams j labai 
nemalonų ir pavojingą padėjimą, 
kaizeriui prisiėjo Įtempti visas 
pajiegas, idant sulaikyti rusų vil- 

nis, kurios dabar nesulaikytos 
galėtų lengvai pasiekti net paties 
Berlino. 

Šiądieniniuose oficialiuose pra- 
nešniiuose, kaip iš TSerlino, taip 
ir iš retrogrado, nieko nesakoma 
apie jokius naujus laimėjimus. 
I a> parodo, kad smarkus mūšiai 
Lenkijoj vi> dar tęsiasi, bet nei 
\ iena pusė nejstengė dar {gyti ga- 
lutinos persvaros. 

Iš Petrogrado pranešama, kad 
vokiečiai traukiasi atgal, mušda- 
miesi desperatiškai ir kad nuo- 

stoliai jų milžiniški. lierlinas 
v{i tvirtina, kad rusų užpuolimai 
sulaikyti vokiečių kontr-atakais ir 

kad vėl atėjo laikas, kuomet vo- 

kiečiai pradės rusus išnaujo už- 
puldinėti. 

Petrogradas, lapkr. 30 dieną. 
Laike mūšio, kuris išliko va- 



k;ir tie> Loįvicz rusai praneša, 
kari jie paėmė 600 belaisvių, se|>- 
tynes kanuoles ir daug -u žeist u 

okicėių. Tarp miestų Glov.no 
ir Sobota rusai užėmė u> myliu 
vokiškų iranšėjii. GI o v. no yra 
16 angį. myliu j šiaur-ryčius nuo 

l.odz; Sobota yra r j mylių : 

šiaurius nuo Glovvno. Vokiškos 
tranšėjos buvo apsaugotos trigu- 
ba linija apkasu ir vieliniu M!ra- 

tini n > tvorų pinklėmis. 
I'usiait oticiališkai pranešama 

kad vokiečiai gavo pastiprinimų 
—dvi divizija- inianterijo> įpė- 
tininkų) ir vieną diviziją kavale- 
rija »s. 

Kor■.•spoti'icntas rusų armijo- 
organo "Viestnik Armii tclegra 
moja savo laikraščiui nuo fronto 
£ ekančiai: 

'"Kova ant nrswkai-vnkiško ru- 

bežiatts krypsta pasekmingai mū- 

sų pusėn. Mu.»ų kavalerija iš- 

blaškė priešą, kuris, besitraukda- 
mas atgal, palieka karišką amu- 

niciją. Kadangi 'rusai energiškai 
gula aut besitraukiančio priešo, 
tai vokiečiai neturi laiko užimti 

užpakalines savo atsigynimo po- 

zicija-, kuria- jie buvo rūpestin- 
gai prirengę. 

"Galicijoj musų kariško.* ope- 
racijo- yra taipgi pi sekminge'V. 
Musų armija slenka nuotatai prie 
Krokąvo ir dalis musų kariame- 
nės jau yra ant Krokavo fronto. 

Amsterdamas, lapkričio 30 d. 

\tėjusi iš Brusseis žinia j laik- 

raštį ifandelsblad sako, kad vo- 

kiečiu paskirtas kariška^ guber- 
natorius Brabantc provincijos, 
:urioj bcigų sostinė Brussel> ran 

lasi. liepė sušaukti mitingą fi- 

»an«.ierių ir pasakė jiems, kad 

Selgija turi užmokėti po septy- 
»is milionu* doliarių kas mėnuo 

išlaikymui vokiškos kariumenės. 

Apart sumos vokiečiai ver- 

'ia Belgiją užmokėti 75 milionus 

doliarių kariškos kontribucijos 
(priverstinei mokesties) už tai. 
kad He?«r'įit -ulattžė savo neu- 

trališktinią ir tuomi pridarė Vo- 

kietijai nuostolių. 

Londonas, lapkričio 30 d. Ori- 
cialis presos biuras apskelbė, kad 

Anglijos karalius Jurgis išvažia- 
vo Francuzij- n, idant aplankyti 
savo armiją, kovojančiai sykiu su 

irancuzais prieš vokiečius. 
Karalių lydi jo privatiškas sek- 

retorius, Baronas Stamtorham ir 

adjutantas, Majoras \\ igram. 

Berlinas, lapkričio 30 d. iŠ 
o/icialio vokiečių pranešimo gy- 

ventojai pirmu syk sužinojo, k.?.*1 
rtKtii jau (iiktokai įsileido Frusų 
Lietuvon ir yra arti [*ruČio, ap- 
link upę Angerapp. Oticia'is vo- 

kiečių 1 lanešmias, paskelbtai šią- 
dien. 

"Kyt-prusiuosc stiprios rusi 

jteg<>s buvo mėginusios už ata- 
kuoti netikėtai musų fortifika- 

cijas j rytu> nuo Darkchtnen, 
bet tapo atmušto- >u dideliais 

nuostoliais; męs užgriebėm ke 

let.'i aficierų ir fx> kareivių. 
"f pietus nuo \ islos, Lenki- 

joj, mu.'jij kontr atakai yra pa- 

sekmingi. .\.MVoniolika kanuo- 

lių ir 4,500 belaisvių pakliuvo j 
mtisų rankas." 

Paryžius, lapkričio 30 dieną. 
Vakar išlei-ta- oficiali- francuzu 

pranešimas sako, kad keliose vieto- 
se franctizai turėjo pažymėtinų lai- 

mėjimu. ypatingai Belgijoj, apie- 
linkėse Ypres, kur fraticuzai už- 

*mč keletą fortifikuotų vokišku 

pozicijų. Vosges kalnuose francu- 
zai atmušė kelctii vokiškų atakų, o 

apie upę Aisne privertė juos pasi- 
traukti atgal. 

Milanas, Italijoj, lapkričio 3c d. 

Korespondentas laikraščio Corriere 
Della Sera, kuris yra prie rttsij ar- 

mijos. praneša savo laikraščiui, kad 
Krokavr/ apgulimas jau prasidėjęs. 
Ji- telegrafuoja, kad rusai bom- 

barduoja sunkiomis kanuolėmis 
Krokavo fortus ir kad vienas iš 

Krokavo priemiesčiu esąs liepsnose. 

Londonas, lapkričio 30 dieną 
Daily Mail laikraščio korėsponden- 
as iš Kopenhagen, Danijoj, prane- 
ia, kad Vokietija persergėjo Švedi- 

jos valdžią, idant ji užslopintu sve- 

li.škuose laikraščiuose neprielankias 
V okietijai kalbas. Karės pradžio- 
je Švedija buvo prielanki Vokieti- 

jai, bet vėliaus Vokietija pagarsino, 
kad exp .ctavimą medžio ji skaito 
karės kontrabanda, ir todėl Švedi- 

jos pramonė baisiai pradėjo nuo 

to kentėti, nes atneša Švedijai nuo- 

stoliu apie 15 milionų doliarių ant 

piety. Todėl laikraščiuose pasiro- 

(ir agitacija, kad Švedija pa- j 
s it raukt u >avo simpatijomis nuo 

\ -kieti) o susiartintu su Anglija 
ir Rusija. 

0 

Londonan, lapkričio 30 dieną. 
Žinia, atėjusi iš K<*pcnhageno laik- 
raščiui [);ii!;. nevvs, sako, kad gen. 
vt.n M( Itkc. vokiečiu generoliškojo 
štai;. > pardūlini*, atsiunti s savo gi- 
r.inaičiui laišką, iš kurio matyt, buk 
gen. von. Moltke e>ąs p<> kaizerio 
i reštu ir laikanas Hamburge už 

tai. kad jis perdaug kišosi j ka- 
riškus pliantiN kronprinco (sosto 
įpėdinio* karės pradžioje. Von 
Moltke dar ir dabar tvirtina, kad 

j.i pHanai buvo geresni u/ kron- 

princo. nors ir pripažįsta, kad jis 
truputį petsirokavęs nekuriose 
-imilkmeiK'Se. 

Londonas, gruodžio 1 d. Ivo- 

Įiespondcntas iš Amsterdamo, 

į l lollaudijoj, telegrafuoja Londo- 
iiian, ka<l jis ^irdėj^s, buk vokie- 

j ei 11 armija, stovinti prie I)ix- 
mude. Belgijoj, pradėjo trauktis 
atgal išilgai visa linija. Jokio 
patvirtinimo šios žinios iš kitų 
šaltinių nėra. 

Berlinas, gruodžio 1 d. Field- 
maršalas von der Goltz, kuris !>u- 
vo paskirtas "užkariautos" i'el- 
gijos gubernatorium, tapo pa- 
siųstas Furkijon j Konstantino- 

poli. Von der Cioltz reorganiza- 
vo turkų armiją ant vokiško kur- 

palio, ir dabar jo nurodymai, ma- 

tomai. itir»ra;v>s reikalingi. 

1$ AMERIKOS. 
ŽEMĖS DREBĖJIMAS. 

VVashington, D. C. Prietaisos 
(ieofrgetovvn universiteto tėmyk- 

į los lapkričio 24 d. paženklino že- 
mės drebėjimą. Drebėjimas bu-Į 
vo f .200 mylių nuo \Vaslung-| 
ton; turėjo but kur nors Suvie- 
nytų Valstijų plotuose. 

PASKENDO LAIVAI. 
San Francisco, Cal. Netoli 

I Kalifornijos kranto paskendo 
tr 1 1 

jgarlaivis "llanatis.' Valdžios 
laivelis "McCulloch" išgelbėjo 43 
žmones ir išgriebė 15 prigėrusių. 
Ant minėto laivo buvo dvi įno- 

terįs, vaikas ir 5^ jureiviai. 

Seney, Mich. Michigan ežere 
laike smarkios vėtros paskendo 
laivai "Curtis." "Peterson" ir, 
"Maruin," kurie turėjo įgulą iš 
28 žmonių; iš jų tik du žmonės 

išsigelbėjo. 12 prigėrėlių kūnų: 
vilnis išmetė ant kranto. 

NELAIMĖ ANT GELEŽIN- 
KELIO. 

Saginaw, Mich. Michigan 
C entral geležinkelio traukinis už- 

bėgo ant skersai bėgių važiuo- 

jančio automobilio. Automobi- 
lyj buvo grįžtanti iš vestuvių 
septyni žmonės. Ant vietos ta- 

po užmušti du, o penki sinkiai 
apkulti. 

IS DARBO LAUKO. 
A 'civ Y orkas. Čia prasidėjo 

šiądien streikas; io,ooc kriaučių 
liko l>e darbo ir 250 "šapų," ku- 
rias kontroliuoja "Children's 
Contractor's Association" liko 
uždaryta. 

Detroit, Mich. Darbai šiuom 
laiku čia silpnai eina. Jieškantiems 
f'arbo patartina į čia nevažiuoti. 

Miško Paukštis. 

Pittsburg, Pa. Miesto val- 
džia nutarė paskirti milioną do- 
liarių ištaisymui parkų ir gatvių, 
kad turėtų per žiemą uždarbi 
tūkstančiai bedarbių darbininkų. 
Miesto turtuoliai tam tikslui su- 

dėjo $100,000. 

CameOj Colo. Apie du metai 
atgal čia buvo pradėta statyti tris 
tunelius: vienas 3,850 pėdų ilgio, 
antras 1.740 pėdų ir trečias 7,760 
pėdų. Dabar, lapkričio 18 d. 1914 
m., pabaigta gręžti paskutinį jųjų. 
Išgręžtieji tuneliai jau baigiama ir 
cementuoti. Už poros mėnesių 'dar- 
bas bus pabaigtas, ir nuo darbo 

'bus paliuosuoti visi darbininkai. 
Vietinės anglių kasyklos dirba 

nepilną laiką, o ir uždarbis yra vi- 
1 
sat prastas. 

Darbo j i e.skuto j am s nepatariama 
Itodėlei į čia važiuoti. Ir vietiniai 
darbininkai turi apleisti šią vietą 
ir jieikoti darbo kitur. S. Šarka. 

Pliotos copyrljfht, 1914, by American Press Associatlon. 

VOKIEČIAI BELGIJOJ. 
Viršuj: Vokiečių kareivių paroda, prieš keliaujant pr<c 

fronto. 

Apačioj: Vokiečiu didžiųjų kanuolių kulkos, jdėtos dežėsna 
pervežmui (patėmyk vieną jau tuščią dėžę). 

M aso n City, la. Darbai čia, 
kaip ir kitur, silpnai eina. Nepa- 
tartina lietuviams į čia važiuoti 
darbo j ieškoti. P u pnosa. 

Pocahontas, III. Čia yra tiktai 
viena anglių kasykla, bet ir ta pati 
pastaruoju laiku silpnai dirba: po 
2 3 dienas į savaitę. Dabar gi 
nuo lapkričio 16 d. ir tos vieninte- 
lės kasyklos darbininkai sustreika- 
vo. Dėlei kivirču kaslink bosų ir 
kasyklos apžiūrėjimo, kad jinai bu- 
tu liuosa nuo sprogstančių gazų, 
unijos prezidentui nebuvo leista 
dirbti per i4 d. Darbininkai pa- 
reikalavo. kad jam butų sugrąžintas 
darbas ir užmokėta už praleistą 
laiką. Kompanijai neišpildžius to 

reikalavimo, darbininkai su unijos 
distrikto žinia apskelbė streiką. 
Todėl j ieškantiems darbo nepatar- 
tina j čia važiuoti. Lietuvis. 

LIETUVIAI AMERIKOJ, 
IŠ BROOKLYN, N. Y. 

Koncertas. Lapkričio 22 d. Mc- 
Caddin Memorial svetainėje, Berry 
st., tarp So. 2-ros ir 3-čios gatvių, 
buvo M. Petrausko rtipestim su- 

rengtas koncertas. Sekantis pro- 
gramas buvo atliktas: 

1. a) Rečitavimas ir romansas iš 

opr. "Dubrovski" E. Napravvnik, 
b) "Kalinio svajonės'' A. Rubin- 
stein; padainavo M. Petrauskas; 
pianu palydėjo P. Čiurlionis. 
2. "Viss d'arte" iš opr. "La Tosca" 
G. Puccini; padainavo M. Karit- 
žiutė; pianu palydėjo L. Karu/.iu- 
tė. 3. Toreadoro giesmė iš opr. 
"Carmen" Bizet; padainavo M. 
Zazulak; pianu palydėjo P. Čiur- 
lionis. 4. a) "Vision" Moussorg- 
sky, b) "I must love rejoicing" 
Aliėre; padainavo C. Purdy; pianu 
palydėjo M. Hammond. 5. "Nok- 
turnas." Duetas B. Grodzki; dai- 
navo C. Puray ir M. Petrauskas; 
pianu palydėjo M. Hammond. 6. 
Sonata N.18 Mozart; pianas solo 
L. Karužiutė. 7. a) "Rudens la- 

pai" M. Petrauskas, b) Romansas 
"Kakoe sčastije" K. Davydovv; pa- 
dainavo M. Petrauskas; pianu pa- 

lydėjo P. Čiurlionis. 8. Prologas 
iš opr. "Pagliacci" Leoncavallo; 
padainavo M. Za7,ulak; pianu pa- 
lydėjo P. Čiurlionis. 9. Duetas 
Žalčio ir Gulbi-Dievaičio iš opr. 
"Žalčių Karalienė" M. Petrauskas; 
padainavo M. Petrauskas ir M. 
Zazulak; pianu palydėjo P. Čiur- 
lionis. 10. Aria ik opr. "Faust" 
Ch. Gounod; padainavo M. Ka- 
ruiiutė; pianu palydėjo L. Karu- 
žiutė. 11. Arioso iš opr. "Pag- 
liacci" Leoncavallo; padainavo M. 
Petrauskas; pianu palydėjo P. 

Čiurlionis. 12. Aria iš opr. "Rus- 
salka" Dargomižsky; padainavo C. 

Pūrely; pianu palydėjo M. Ifatu- 
mond. 13. Polonezas op 40. X.l 
1". Chopin; pianas solo f.. Karu- 
žiutė. 14. Duetas iš opr. "Lucia" 
Donizetti; padainavo M. Karužiu- 
tė ir M. Petrauskas; pianu paly- 
dėjo L. Karužiutė. 15. Liaudies 
dainos: "Oiių bajoras" M. Pet- 

rauskas; "Kur josi?" M. Petraus- 
kas. 

Visas programas, kaip tai ir gali- 
ma buvo tikėtis, atlikta gerai. Apie 
M. Petrauską nėra ko kalbėti, nes 

jis gerai visiems žinomas ir reko- 

mendacijų nereikalauja. Šiame 
koncerte, kaip rodo programas, da- 

lyvavo ir p-lės M. ir L. Karu- 
žiutės. Tai yra dar kįlančios 
žvaigždės mūsų dailės padangėje. 
Siuo koncertu jos įpynę dar vieną 
gėlę savo pasisekimų vainikan. Jo- 
se abiejose galime tikėtis geresnės 
rūšies dailininkių tikroje to žodžio 
prasmėje. Gražiai pasirodė ir p. 
Čiurlionis, jau gerai žinomas lietu- 
viams pianistas. Kai-kurie '.š kita- 
taučių, dalyvavusių šiame koncerte, 
vietos lietuvių yra išankščiaus ge- 
rai pasižymėję. Tarp tokių galima 
nurodyti p. M. Zazulak. 

Gaila tik, kad šin koncertan su- 

sirinko taip mažai žmonių. Prie- 
žastis nesilankymo sunku įspėti. 

J. K. Mikas. 

IS ROCHESTER, N. Y. 

T. M. D. prakalbos. Lapkričio 
22 d. T. M. D. 52 kp. parengė 
prakalbas, paminėjimui 15 metų 
sukaktuvių nuo mirimo mūsų gar- 
saus veikėjo Dr. Vinco Kudirkos. 
Pirmiausiai "Aido" choras sugie- 
dojo "Lietuvos Hymną," kurį visa 
publika i išklausė stovėdama. Tuo- 
jaus po hymno sugiedojimo už- 
ėmė estradą kalbėtojas, p. Živat- 
kauskas iš Scranton, Pa., S. L. A. 

prezidentas. Jis kalbėjo du sykiu. 
Pirmu sykiu kalbėjo apie V. Ku- 

dirką ir jo gyvenimą ir taip-gi 
prisiminė apie dabartinę karę ir nu- 

rodinėjo," iŠ ko kjla karės. Antru 

sykiu kalbėjo apie S. L. A. Jo 
kalba publikai patiko, ką liudijo 
garsua delnų plojimas. Reikia pa- 
stebėti, kad'tai pirmutinis čia kal- 

bėtojas, kuris taip gerai kalbėjo. 
Buvo jau daug pas mus kalbėtojų 
pirmiau, bet jie tik stengėsi ,i«vo 

kalbomis žmones supjudyti. Gi prij 
p. Živatkausko to erzinimo ir pju- 
dymo aiškiai nebuvo. Anot vieno 

klausytojų: "jia stengėsi nurodinėti 

teisybę." Antru kalbėtoju buvo 

p. K. J- Vaivoda, vietinis gyvento- 
jas. Jis kalbėjo labai trumpai, apie 
10 minučių. Ant galo "Aido" cho- 
ras vykusiai sudainavo "Grožybė 
Lietuvos/' užbaigė "Lietuvos 

Hymnu." Aukų, susirinkimo iš- 
laidų padengimui, surinkta $3.51. 
Nežiūrint vietinio kunigo grasini- 
mų. publikos buvo 'pilna svetainė. 
Visi užsilaikė pastebėtinai ramiai. 

Korespondentas. 

fš LAIVRENCE. MASS. 

Šis-tas apie tūlas lietu: iškas biz- 
nio įstaiyas. Kaip kitų tautų žino 
nės, taip ir lietuviai turi čia Įsi- 
taisę savas biznio j>taigas. Lietuviai 
daugiausia yra užėmę valgomųjų 
daiktų krautuves. Tarp kitatau- 
tiškų ir tulų lietuviškų krautuvių 
vra šiokis-tokis skirtumas. Sve- 
tiintautiskose krautuvėse atėjusį 
l>irkiką priimama mandagiai ir gra- 
ž ai stengiamasi išpildyti pirkiko no- 

rus. Kaip yra tūlose lietuviškose 
krautuvėse, pamatysime /ėmiaus, 

j Pirmas dalykas, kurisai metasi i 
akis, inėjus tokion lietuviškon krau- 
tu vėn, tai pardavėjų neblaivumas. 
Krautuvėse dirba jauni vyrai. Jie 
nei kiek nesiskiria nuo senų, ii" 

kaip vieni, taip ir kiti dažnai yra 
"užsipylę akis." Jeigu atsitiko, 
kad koksai jaunas vyrukas pristoja 
į tekią krautuvę, tai ji įtraukia tan 

patin girtuoklvbės verpetan, kuria- 
me yra pasinėrę kiti, senesni dar- 
bininkai. Pasigėrę pardavėjai, 
dažnai net prie atėjusių krautuvėn 
pirkikų, vartoja tokią bjaurią ir 

[nešvarią kalbą, kad, klausant, raus- 

ti reikia. \ pac labai keblame pa- 
dėjime atsiduria atėjusios krautu- 
vėn merginos ir moterįs, kurių 
pardavėjai nei kiek neatboja ir be 

jokio susilaikymo varo tolyn savo 

tiesiog begėdiškas kalbas. Teko 
girdėti moteris nusiskundžiant. kad 
toje ar kitoje lietuviškoje krautu- 

vėje yra "gėda pasirodyti ir par- 
sinešti sau valgyti." 

Tūlų krautuvių tarnautojus daž- 
nai gali matyti su girtuokliavimo 
ženklais ant kuno, apraišiotus ir 1.1. 

Bet minėta augščiaus, girtuokliavi- 
me savininkai neapsileidžia tarnau- 

tojams. Rasi, net pralenkia juos. 
Aną dieną išvežė vieną krautuvi- 
ninką lietuvį antru kartu į ligon- 
butį. Gydytojai sako, kad to krau- 
tuvininko viduriai esą alkoholio 
suėsti ir kad busią sunku išgydyti 
ligonį. 

Žinoma, ne visi prieina iki to- 
kiam baisiam galui. Kitas palieka 
girtuoklybėje sveikatą, nereikalau- 
damas eiti ligonbutin. Ne vienas 
visą savo turtą, sunkiai uždirbtą 
fabrike, praleidžia begirtuokliau- 
damas. 

Suprantama, žmonės nelabai no- 

ri lankyti tokias krautuves, kur vi- 

sokių girtuokliškų nemalonumų ten- 

ka pritirti, nors tos krautuvės butų 
ir lietuviškos. Pačių krautuvininkų 
kaltė, jei ji« tinkamai neaprupina 

savo ki.'.ituineritĮ ir priverčia eiti 
pas kitataučius. Kiek teko patirti 
lietuviai noriau lankytu savo žmo- 

nių knutuves. kuriose galima >u 

sikalbėti ir išvengti visokiu nesusi- 

pratimų. Itet už tai patjs lietuviai 
krautuvininkai privalo atkreipti dau- 
giau atydos, kad jųjų krautuvės 
savo tarnautojų švarumu ir man- 

dagumu hutų lygios kitatautiškoms. 
Tuomet nereiks skųstis bizni .- blo- 

gume, lietuvių atšilime prie savų 
biznerių ir nereiks eiti iš krautu- 
vės, palikus paskutinius sunkiai fab- 
rike uždirbtus skatikus. Gegutė. 

iš Poc.iifoxr.ts, ha.. 

Vietos lietiniai. Musų mieste- 
lyje lietuvių yra tik mažas būrelis: 
tik pusseptintos (?> šeimynos ir 
pavienių apie septyniolika. Visi ta- 

čiaus sutikime ramiai sau gyvena. 
Miestelis yra '"sausas," ir gėrimų 
jokių negalima gauti. Tat žmonės 
užsiima skaitymu. Pareina pluoš- 
telis įvairių laikraščių: "Lietuva," 
"Amerikos Lietuvis." "Saulė." 
''Keleivis" ir "Kova." I.ictiais. 

IŠ GARDNRR. MASS. 

T. M. D. koncertas. Lapkričio 
22 d., nedėlioję, T. M. I). parodė 
vakarą su dainomis, deklinacijo- 
mis ir monoliogais. Vakaras pa- 
vyko labai gerai. Publikos buvo 
apie du šimtai. Žmonėm? vakaras 
patiko. J. S. H. 

IŠ MASON CITY, lOll'A. 

Kaip praleista vienos krikštynos. 
Sis miestelis yra nedidelis. Lietu- 
vių gyvena vos apie 30 šeimynų 
ir arti 50 pavienių. Ne*/.iurint to. 
kad miestelis yra "sausas," musų 
lietuviai yra taip "jsikytravoję," 
kad svaigalų randa užtektinai. 
Rods, daugiau nieko nei neveikia, 
kaip girtuokliauja. Ypač svarbesni 
atsitikimai, kaip krikštynos, vestu- 

vės ir t.t., neapsieina be svaigi- 
nančių gėrimų, Pasigėrus. žinoma, 
atsitaiko visokių "balabaikių." kaip, 
pavyzdžiui, vienose krikštynose, ku- 
rios čia buvo apvaikščiotos lapkr. 
21 d. Tose krikštynose dalyvavo 
beveik visi vietos lietuviai, kaip 
apsivedėliai. taip ir pavieniai. Mie- 
li sveteliai linksminosi, ir galop 
pradėjo vienas kitą sveikinti jau 
ne su pilnai:, stiklais, bet tuščiais 
V ienam vaikinui veidą taip "su- 

terliojo," kad išrodė tartum su 

mėlynais akiniais. Taip ir užsibai- 
gė krikštynos tokiu bjauriu jau 
suaugusio žmogaus antru "krik- 
štinimu." 

Vietos lietuviai nieko gero nevei- 

kia, tik vaikščioja užsipylę akis. 
Galima butų. rasi. kokia draugi- 
jėlė Įsteigti, ar taip koks naudin- 

gas darbas pradėti. I.aiks busti iš 

miego. Pupnosa. 

Redakcijos prierašas. Kaip ro- 

losi, korespondentas klaidingai pla- 
ka visus Mason City lietuvius, ku- 
rie per "Lietuvą" nekartą jau buvo 
barami už girtuoklybę. Spren- 
džiant iš visa ko, tarp Mason City 
lietu\ių girtuoklybė yra išsiplati- 
nusi. bet tenai esama ir susipratu- 
sių vyrų būrelis. Apie tai liudija 
Lietuvos Šelpimui surinktos aukos, 
kurios buvo pagarsintos praeitame 
"Liet." numeryje. Aukautojai ne- 

gali buti tokiais, kaip p. Pupnosos 
aprašomieji, ir juos todėl reikėtų 
išskirti iš plakamųjų skaitliaits. 

IŠ ELIZABETH, N. J. 

Lietuvos šelpimo reikaluose. 
Lapkričio 11 d. p. F. Česnaviciaus 
svetainėje, 265 Second st., astibu- 
vo tautiškųjų draugijų konferenci- 
ja išdirbimui taisyklių rinkimui 
aukų nukentėjusiems nuo karės 
1 nusų broliams Lietuvoj. Susirin- 
kimą atidarė 8 vai. vakare p. P. 

Petrušiunas. * Delegatų pribuvo 
nuo šių draugijų: Tėvynės Mylė- 
tojų Draugijos—P. Kablis ir St. 
Morkis; Lietuvos Sunų Dr-jos—A. 
P. Zailskas ir VI. Bitukas; Lie- 
tuvos Sunų ir Dukterų Dr-jos— 
M. Spiačis ir K. Šukelis; L. S. S. 
147 kp. P. Petrušiunas, St. Lut- 
kus ir K. Barauckas; S. L. A. 
3 kp.—F. Lapinckas; Lietuvių 
Ukėsų Kliubo—J. Ribinekas ir J. 
Želionis; Moterų Prog. Susivieni- 
jimo 4 kp.—A. Pranckietienė ir 
B. Bočkiutė; Laisvės Draugijos— 
B. Burkauekas, P. Grigutis ir P. 
Aidukaitis; Lietuvių Demokratų 
Kliubo—W. Senkus ir M. Bud- 
ris. Viso delegatų—19. 

Vakaro vedėju išrinkta P. Pet- 

rumunas; nutarimų sekiv--f. /e- 
lionis. Išrinkta Centralė Valdyba, 
kuriai duota vardas: "Klizabetlv © 

Draugi j ų Lietuvos Šelpimo ivomi- 
f.tfta^.'' Pirmininkas I', I'ctrnšiu- 
tias. pageli). A. franckietieiu". nu- 

tarimų >ckr.—J. Želi nis, finansų 
;ekr. A. I'. Xai!skas, iždiniu!;• 
M. Spinčis. Iždo globėjci> 1». 
Bočkiutė. Si. Moikis ir J. Kibinc- 
kas. 

Konfereneijojc padaryta sekan- 
tieji nutarimu: 

1) Iždininkas turi Imti po SUK) 
kaucijos (pinigais), kuri turi Imti 
sudėta l anke ir Imti visi valdybos 
priežiun )je. 

2) Pas iždininkų negali buti dau- 
giau kaip $KK). Kaip tik bus Sl(X). 
pinigai turi buti išsiųsti Lietuvos 
Šelpimo Kotido Centro iždininkui. 

.>) Centralės Valdybos susirinki- 
mai ture> buti laikomi kiekvieno 
mėnesio 2-rą ir 4-tą ]>ėttiyčią. 

4 i \ isa> veikimas Lietuvos Šel- 
pimo reikaluose turė^ buti garsi- 
namai laikraščiuose "Tėvynėj" ir 

"Laisvėj." ši> komitetas gyvuos, 
ko! gyvuo Lietuvos Šelpimo Fon- 
das. jsteigtas Visuotiname Seitne, 
laikytame llrookUne spali- ^ 1. 2 
ir ,> d. šių metų. 

? | Nutarta parengti prakalba* 
draugijų lėšomis. I'n,kalbu -u- 

rcngimas pavertą Contralei Valdy- 
bai. 

oi Rengti balių išrinkta baliaus 
rengėjais: J. Ribinekas, J. Matu- 
šaitis ir St. I.utkus. Rengėjams 
patarta kreiptis į vietinius p ra vorus 
ir svetainių savininkus prašyti aukų 
Lietuvos šelpimui. 

7) Rengti fėrus. Surengimui fė- 
rų išrinkta 1<omi ija: A. Pranckie- 
tienė. A. t ZausKas. B. Bočkiutė, 
VI. Bitukas. K. Jukelis. St. I.ut- 
kus ir \Y. Senkus. 

8) Išrinkta aukų rinkėjai, kurie 
turės vaikščioti po namus, krautu- 
ves ir kitokia? vietas. Aukarin- 
kiais yra: K. Barauckas, A. Pranc- 
kietienė, St. Lutkus, J. Burkauckas, 
W. Senku- ir B. Bočkiutė. 

9) Reikalauti iš C'entralės Lie- 
tuvos Šelpimo Valdybos aukų rin- 
kimo ženklelių ir paliudijimų, ku- 
riuos Vis. Seimas nutarė padirbti. 

10) Į Presus Komisiją pa-kirta 
Me: A. P. Zailskas, J. Želionis ir 
P. Petrušiunas. 

Tuom susirinkimas ir užsibaigė 
12 vai. nakties. Tautiškosios drau- 
gijos pakvietė ir bažnytines bendrai 
veikti, bet -ios griežtai atsisakė. 

Lapkričio 12 d. atsibuvo 5 baž- 
nytinių draugijų susirinkimas lie- 
tuvių parapijos svetainėj prie Rep- 
ley pl. Susirinkimą atidarė Šv. 
Jurgio Dr-jos pirmininkas, p. A. 
Pranckietis. Trumpai paaiškinęs 
apie Chicagos Seimo Įsteig tą i Į Lie- 
tuves (ielbėjimo Fondą, ragino 
prisidėti prie jo. P. Jurkutias Įne- 
šė. kad reikia i rinkti susirinkimo 
sekretorių. >u>irinkimo nutarimams 

užrašyti. Sekretoriaus rinkimas 
i užėmė virš valadną laiko. Susirin- 
kime abelnai tvarko nebuvo. 

Tarp kit-ko A. Zailskas i- D. 
L. K. Vytauto l)r-j<» norėjo kal- 
bėti susirinkime, bet pirmininkas 
nedavė balso, pasiremdama? tuom. 

kad minėtoji dr-ja nėra ba/u\tinč. 
A. Zailskas trumpai atsakė: "Aš 
šiądien esiu vien lietuvis, o ne 

koks kitas" ir padėkavojo u/, balso 
nesuteikimą. Susirinkime i-kilo 
liarmas su savivališko pasielgimo 
primetimu vedėjui. 

Komitetan Lietuvos nikaiais rū- 

pintis išrinkta: sekretorium—B. 

Juozapavičia; iždininku—Ig. Cirin- 
ičius; iždo globėjais—1. Skuodas, 
kun. B. Žindžius, J. Martinkouis; 
aukarinkiais—A. Klučinvkas, P. 

Jurkunas, K. Gudelinskas ir dar 
vienas. Pažymėtina, kad aukos bus 

siunčiamos ne iždininkui Ig. C irin- 

čiui, bet kun. Žindžiui. 
Kalbėta apie parengimą baliaus 

naudai nukentėjusiu nuo karės. 
Nutarta atsišaukti per laiškus i 
vietines dirbtuvių kompanijas dėlei 
aukų Lietuvos Šelpimui. Pabaig-je 
buvo tartasi, kaip patikti kleboną 
kun. B. Žindžių, kuris grįžta iš 

Kuropos. Nutarta visoms bažnyti- 
nėms draugijoms pasamdyti beną 
:r Įtaisyti maršavitną gatvėmis. 
Tuom susirinkimas ir užsibaigė 11 

vai. nakties. J. Knibu<ys. 

IŠ OETROIT, MIC H. 

Jaunimo draugija. Malonu ir 
linksma rasti laikraščiuose visokių 
žinelių apie lietuvius, gyvenančius 
Įvairiose Amerikos koli«>;iijo»e. 
Tarp tos daugybės žinių tačiaus 
tiktai retai galima pastebėti kokį 
nors trumpą paminėjimą apie De- 

troito lietuvius. 
Kodėl taip yra—sunku pasakyti. 



Detroito lietuviai, rods, irgi nevi- 
sai miega. Krotama-darbuojama- 
si čia sulyginamai nemažai. Tai 
galima matyti nors iš skaitlian> 
victini'j draugijų, kuriu išviso v ra 

apie vienuolika. Kai-kurios iš jųjų 
net ir gana sparčiai darbui'ja-i. 

Tarp kitų draugijų čia yra -u- 

5itvėres '"Jaunimo Ratelis." Jojo 
tik>lu yra lavinti narius daileje. 
rengti vaidinimus (teatrus), mo- 

kinti dainų ir abelnai rūpinti- Įvai- 
rių pasilinksminimų ruošimu. Ra- 
telyje yra sw«itelkę apie 40 suvirs 
žmonių, vi- jaunimo. Ratelis ta- 

riaus nepasitenkina savo dabarti- 
niu narių skaitlium ir norėtų, kad 
apie Ratelį susispiestų kuodaugiaus 
jaunimo, kad visas Detroito lietu- 
viu jaunimas butu suorganizuotas, 
kiekvienas jaunuolis ir kiekviena 
jaunuolė ne veltui leistų laiką, 
bet atneštų kaip sau, taip ir ki- 
tiem» naudą. u akant. Ra- 
telis, darbuodamasis tiesioginiam 
savo tikslui, drauge su tuom sten- 

giasi pritraukti ir kuoplatesnius 
jaunimo sluogsnius prie to darbo. 
Tuom tikslu lapkričio 22 d. buvo 
parengtos prakalbos. Kalbėtojais 
buvo V. Ambrozaitis ir I). J. Kas- 
parka. V. Ambrozaitis kalbėjo 
apie reikalingumą prisidėti prie 
Jaunimo Ratelio. Jisai vaizdingai 
nupiešė, koksai jra jaunimo gy- 
venimas Lietuvoje arti prie gam- 
tos, ir sulygino jįjį su tuom, ką 
lietuvis jaunuolis randa, atkelia- 
vęs j Amerikos miestą, l'asak 

kalbėtojo, atvykęs Amerikon jau- 
nimas, jei nesusispiečia j tam tikras 
organizacijas, savo liuoslaikį pra- 
leidžia aludėse arba namie su kor- 
tomis, naikindamas tokiu budu -a- 

vo laiką, kai-kada ir sveikatą, neat- 

neša nei sau, nei kitiems jokios 
naudos. Atpenč, nekartą is to 

buva ir daug kenksmingų pasek- 
mių. Jaunimas, taip pasielgda- 
mas, užsitraukia panieką ant savęs 

ir ant savo žmonių. Jeigu gi bu- 
tu -usispiečiama draugijose ir vei- 

kiama, tai i> to butų visiems nau- 

da ir pagarba. 
Perstacius pirmininkui antrąjį 

kalbėtoju, p. 1). J. Kasparką, išti- 
ko vienas nesmagumas. Pirmi- 
ninkas, laikydamas rankoje apgar- 

sinimą, pasakė, kad, sulyg apgarsi- 
nimo {davėju prašymo, jisai prane- 
ša apie rengiamus debatus tarp 
M. Mockaus ir I). J, Ka^parkos 
temoje: ar socializmas yra priešin- 
gas Rymo Katalikų tikėjimui, ?.r 

ne. I) J. Kasparka pranešė, kad 

jisai niekad nemanys <toti deba- 
tuosna ir smarkiai subarė debatų 
reng'jus už jojo vardo pagarsini- 
mą, iškalno negavus iš j<.*j.> sutiki- 
mo stoti lebatuosna. I). J. Kas- 

parka trumpoje prakalboje ragino 
jaunimą dėtis prie Jaunimo Ra- 
telio ir uoliai visiems darbuotis 
iš vieno, nežiūrint jokių kliu'ių. 
Pa-kui dar kalbėjo apie dabartini 

darbininkų padėjimą ir europinę 
karę. 

PuHikos prakalbose buvo neper- 
daugjausia, ir visi ramiai užsilaikė. 
Pabaigoje nurinkta aj>ie du doliariu 
.susirinkimo išlaidoms padengti. 

Mišku Paukštis. 

f S .IMSTURI)A.u, N. Y. 

T. M. D. kuopa veikia. Pasta- 
ruoju laiku Am>tcrdanio lietuviai 
žymiai sujudo darbuotis. Ypač at- 

sižymi \ietiue T. M. D. kuopa. 
Lapkričio 22 d. statė svenoje "Vie- 
nas 3š Mūsų Turi Apsivesti," vie- 
P't akto komediją. Vakaras buvo 
lietuviškos bažnyčios salėje. Žmo- 
aiti prisirinko suvirs pora šimtų. 
Stiikulis, kaipo vakaro vedėjas, 
perskaitė programą ir pasakė trum- 
pą prakplbą. Laike prakalbos iš- 
kilo ginčų vietiniu klebonu, bet 
tas greitai užsibaigė. Paskiaus 
sekė komedija, monoliogai, dialio- 
gai ir dainos. Aktoriai savo 

roles gerai atliko, ypač atsižymėjo 
A. Čiplis. Kristupo rolėje. P-lė 
A. Atstukė atsižymėjo dainose. 
Savo gražiu balsu jinai padainavo 
keletą lietuviškų dainų. Žmonės 
buvo užganėdinti. Nemažai juokų 
pridirbo dialiogistas p. A. Čiplia, 
kuris su savo nepaprastu gabumu 
ir juokinga išvaizda, visus sma- 

giai pajuokino. Tas pats progra- 
mas buvo paantrintas lapkričio 
26 d. Žmonių prisirinko suvirs 
keturi įimtai. T.aike pertraukos 
p. Albertas Strikuiis iš Valparaiso, 
turėjo trumpą prakalbą, pagirda- 
mas amsterdamiečius už jų pri- 
sirisimą prie tėvynės. Kalbėtojas 
taipogi ragino šelpti lietuvius, nu- 

kentėjusius nuo karės. Čia ant 
vietom buvo kolekta. T. M. D. 
paskiria pusę pelno ouo vakaro 

Lietuviu Šelpimo Fondui. Kaip 
.girdėtis, Vrsterdamo lietuviai jau 
Į turi apie $200 surinkę nukentėju- 
j;iems nuo karės šelpti. 

)'. .U. C. A 
Į 

I 
/.? CICIiRO, l/J.. 

l akariis. Lapkričio 26 d. J. 
Jukniuus svetainėje Tautos Fondo 
■.'uidai buvo parengtas vakaras. 
Svarbiau-iaja programo dalim bu- 
vo prakalbas. Kalbėtojais buvo 
tūlas klerikas is l'ovvn of Lake, 

jt.lucsgoje, adv. A. šlakio iš liridge- 
Įporto, L'hicagoje, nepažįstamas tuati 

kalbėtojas ir kun. Serafinas iš 
Kensingtoii. Cbicagoje. Iš visų 
lietuvių geriausj įspūdį padarė bene 

'paskiuinasai kalbėtojas. Jisai kai-! 
bėj.,< apie lietuvių-lenkų santikius,| išreiškė vilti, kad neužilgo pasi-į 
baigsianti karė. Kalbėtojas dar 
tvirtiiv.», kad tauta be tikėjimo ne- 

galinti gyvuoti. 
Kita pn.gramo dalis susidėjo iš 

mažų mergaičių dekliamaeijų, pa- 
rapijinio choro dainavimo ir vy- 
kusio p-lės Jaciutės solo ''Kur 

; Baku/ė Samanota," akompanuo- 
Ijant vietos vargonininkui. 

Aukų surinkta $22.42, prie ku- 
rių. atmušti- išlaidas, reikia pridė- 
ti surinktus užu įžangą pinigus, 
įžanga buvo 5c. Žmonių atsilan- 
kė labai daug. Vienas iš Buvusių. 

IŠ PAIMS D ALE, MIC1L 

Virtos lietuviai. Lietuvių čia 

yra gan diktas būrelis: apie 30 šei- 

mynų ir 300 pavieniu. Tame bū- 
relyje tačiaus randasi tiktai vienas- 
-kita- (langiaus susipratęs. Dau- 
gumai mažai ku^ rupi išskiriant 
darbą, valgymą, miegą ir "ulevo- 
jimą." 

Vi.si žinome, kad Lietuvoje da- 
bar baisiausi* padėjimas. Musų 
n.rtimiau>i giminės, tėvai, broliai ir 

seserjs vargsta didžiausiame var- 

ge. Nelaimingi kūdikėliai ir žila- 

galviai seneliai yra baisiausiame f 
skurde. Kiekvienas, kurio širdyje 
dar neužgeso žnu/niškumo liepsna,' 
j nelaimingą Europos žmonių pa-j 
dėjimą ir skubinasi jiems pagelbon. 
Pagelbon eina ne tik tie, kurie yra 
palikę užjuryje savo artimus ir gi- 
mines, bet ir tie. kurie tenai, rasi, 
nei pažįstamo jokio neturi. Nes 

išti'crųjų taip didelė ir baisi yra 
nelaimė, kad negali žmogus nepa- 
klausyti savo sąžinės balso. Ame- 
rikos lietuviai, rods, neatsilieka. 
Is daugelio vietų ateina žinios apie j 
komitetų tvėrimą, vakarų ir pra-j kalbų rengimą. Yi> lai nukentėju-! 
siu nuo karės naudai. Pas mus gi, 
PainesJale'yje. nieko nesigirdi. 
Dauguma, paskendusi svaiginan- 
čiuose gėrimuose, visai užmiršo 
apie savo brolių nelaimę. Gi r tuok- 

^ liavimas ir lošimas per naktis kor-( 
tomis iš pinigų yra kuosmarkiau-j 
siai išsiplatinęs. Pralošiama ir: 
prageriama sunkiai uždirbtieji ska-j tikai, ir nebelieka jųjų sau nei savo 

kenčiantiems užjuryje broliams su-į 
šelpti... £iuom atveju apsivedėliai 
nesiskiria nuo pavienių. Vieni el-Į 
giasi taip, kaip kiti. Begirtuok-Į 
liaujant, sumanoma ir vykdinatna' 
dalykai, kurių padorus ir blaivas' 
žmogus vengtų ištolo. 

Painesdale lietuviai "ulevoja," o 

Lietuvoje tuom pačiu tarpu jųjų 
broliai dejuoja, didžiausiame var-j 
ge suspausti. Teisybės Mylitojas.\ 

IŠ NEW P HILADELPHIA, PA. j: 
Lietuvos reikalai. Lapkričio 26 

dieną lietuvių bažnyčioj atlaikyta 
gedulingos mišios už karėje žu-' 
vusius. Prie durių pardavinėta 
žmonėms knypkiai, ant kurių yra 
Žirgvaikis. 

8 vai. vak. pobažnytinėj lietuvių 
salėj buvo lietuvių vakaras su 171 
numerių programų: dainos, dek-1 
liatnacijos, komedijėlė 'Tiktai nie- 
kam nesakyk" ir vietos klebono,' 
kun. Matulaičio, prakalba. Kai-į 
bėjo apie dabartinį Lietuvos pa-' 
dėjimą. Ragino publiką še'.pti Lie-J( 
tuvą, kas buvo kaip tik šiam lai- 
kui ir tinkamas, tik gaila, kad 
kalbėtojas neiškentė, kaip tai sako, j 
"neįsodinęs cibulio." Anot kalbė- 
tojo, tie, kurie tik yra turtingesni, 
visi atšalę nuo savo Dievo ir nuo 

tėvynės—Lietuvos; tokie nešelpią 
nei tautos reikalų. 

Šio vakaro pelnas skiriamas Tau- 
tos Fondui. Kaip matosi, tai va-! 
karas buvo pelningas: įžanga buvo' 
mokama ir kolekta taipgi buvo. i 
Publikos buvo j 300 žmonių: laike 
kolektos didžiuma spruko lauk. 

[ Kita dalis jaunuomenė* turėjo p. 
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RYTINIAME KARĖS TEATRE. 
1. Vokiečiai aficierai žiūrinėja užgriebtą vokišką kanuolę. 
2. Gen. von Hindenburg, kuris su armija buvo rusų apsuptas. 
3. Žemlapis karės lauko Lenkijoje. VielyČios parodo armijų 

žengimo linkmes. 
j n 

Narijausko salėj parengę pasilink- 
sminimo vakarą. Girdėtis, kad to 

/akaro pelnas taipgi skiriamas Tau- 
tos Fondui. Vietos ir apielinkės 
niestelių draugijos turi išrinkusios 
kolektorius rinkimui aukų Tautos 
Fondui. Draugijos iš savo iždų 
irgi skiria aukas tam tikslui. 

Plaušinis. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Didelis vakaras. Lapkričio 22 
lieną S. L. A. 87 kp. parengė 
iškilmingą apvaikščiojimą Dr. Yin- 
:o Kudirkos 15 metų mirimo su- 

<aktuvėms paminėti. 1 agelbon 
S. L. A. kuopai au,a nesenai prie 
J\ M. D. 17 kp. susitveręs Teat- 
rališkas Ratelis, kurisai laike šio 

apvaikščiojimo pastatė pirmutini] 
savo parengtą veikalą "Ponas ir 
Mužikii." Apvaikščiojimo vaka- 
ro programas buvo nepaprastai di- 
delis. 

Ketvirtoje valandoje prasidėjo 
programas. Vakarą atidarė p. V. 
Sabaliauskas, paaiškindamas to va- 

<aro tikslą. Po įžanginei prakalbai 
bažnytinis choras, susidedąs iš vie- 
nų mergaičių ir p-lės T. Maslaus- 
<aitės vedamas, pagiedojo su pia- 
10 pritarimu hymną "Lietuva Tė- 

vynė musų," kurio publika iš- 

dausė stovėdama. Padekliamavus 
:iles "Lietuva Tėvynė," p. J. Bi- 

liūnas laikė prakalbą apie Dr. Vin- 
:o Kudirkos gyvenimą ir nuopel- 
nus lietuvių tautiškame atgaivini- 
me. Kalbėtojas parodė gerą susi- 
pažinimą su V. Kudirkos biografi- 
|a. Publika gan atydžiai tėmijo 
prakalbą. Pagriežus jaunytei p-lei 
D. Šidlauskaitei smuiku solo "Kas 
nor pačią gražią gaut" ir "Noriu 
Miego," stojo kalbėti vietinis Me- 
lionas, kun. J. Jonaitis. Jisai gyrė 
So. Omahos lietuvius už darbštu- 
mą ir išreiškė viltj, kad omahiečiai 
ąfalės krūvon susieiti ir bendru dar- 
ini pasivyti didesnes lietuvių kolio- 
nijas. Kalbėtojas prisiminė Ku- 

dirką kaip rašytoją, poetą bei 
tėvynainį ir ragino visus buti to- 

kiais tikrais lietuviais, kaip kad 
Kudirka buvo. Pakalbėjęs apie 
vietinius reikalus, kun. Jonaitis už- 
siminė ir apie Lietuvos šelpimo 
reikalus. Paskui p-lės T. ir M. 
Makauskaitės keturiomis rankomis 
gražiai paskambino, ir, padeklia- 
mavus p-lei O. Šidlauskaitei "Kad 
mums šios dienos," bažnytinis cho- 
ras sudainavo "Sveiki broliai dai- 
nininkai." Ši daina publikai labai 
patiko. Ponas J. Strazdas deklia- 
mavo "Tėvynė Brangioji." Ponas 
Alikonis (iš Des Moines, Ia.) pa- 
dainavo solo "O, Lietuva, sudiev 

tau, tėviškėle." Sekančiu numeriu 

buvo prakalba. Kalbėjo p. A. 
Ūkelis, apie tėvynės meilę. Laike 
šios prakalbos publika užsilaikė 
labai nemandagiai. 

Pasibaigus šiai programų daliai, 
vaidinta penkių veiksmų drama 
"Ponas ir Mužikai." Veikalas at- 
likta labai gerai. Kai-kurie vai- 
dintojai net ir atsižymėjo. Vai- 
dino šie asmenis: p. .A. Poškus— 
dvarponi Magerskį; p-lė Y. Re- 
deckiutė—Onytę, Magerskio my- 
limąją; p. J. Marijonaitis—Alabur- 
dą, užvaizdą; ponia O.. Žalpienė— 
Baltruvienę; p. J. Strazdas ir P. 
Biliūnas—žydus; p-lė P. Žukaus- 
kaitė—Liudytę; p. A. l'kelis -ūki- 
ninką Stonį; p. M. Sabaliauskis— 
Liudytės jaunikį; p. P>. Miliūnas— 
Stonio berną, ir kiti. 

Vakaras sutraukė daug žmt,«nių. 
Žmonės, matomai, pasiilgę teatro, 
ne- jau trįs metai. kai. dėlei įvairiu 
nesutikimų, nieko negalima buvo 
prirengti, šiame vakare įplaukų 
buvo $133.00. Padengus išlaidas, 
galės likti kokia 30 -40 doliarių. 
Pinigai skiriama sušelpimui nuken- 
tėjusių nuo karės. 

Ankšeiaus savo laikytame susi- 
rinkime S. L. A. 9*7 kp. nutarė 
paslkirti $20 iš savo iždo tam pa- 
čiam tikslui. Ražančiaus Sv. P. 
Marijos Moterų Dr-ja žada skirti 
$10.00. Kun. Jonaitis irgi dar- 
buojasi aukų rinkime. Galima ti- 
kėtis, kad So. Omaha lietuvių auka 
Lietuvai bus nemaža. A. A. Žalpis. 

Pamaldos ir balius su prakalbo- 
mis. Lapkričio 26 d. 1914 m. 

11 vai. išryto atsibuvo vietinėje 
lietuvių bažnyčioje pamaldos už 
mūsų brolius, puolusius karėje, ir 
kad Dievas sustabdytų tą baisią 
žmonių skerdynę. Vėliaus buvo 
prakalbos. Prie bažnyčios ir sve- 

tainėje buvo pardavinėjami "Tau- 
tos Fondo" ženkleliai parašu: "Aš 

šelpiu Lietuvą, o Tamsta ar šelpi"? 
Po pietų pusiau ketvirtą vai. pra- 
sidėjo balius su prakalbomis, kurį 
surengė komitetas, išrinktas pami- 
nėjimui "Lietuvių Dienos Ameri-j 
koj." 

Vakarą atidarė V. Sabaliauskas. 
Pirmas kalbėjo kun. J. Jonaitis, 
nurodydamas dabartini Lietuve^ 
padėjimą ir raginovisus be skir- 
tumo pažiūrų gelbėti, kiek kas gal', 
musų brolius lietuvius, nukentėju- 
sius nuo karės. Paskui padainavo 
bažnytinis choras po vadovyste 
p-lės Teofilijos Makauskaitės. 
P-lė P. Žukauskiutė gražiai pa- 
dekliamavo "Du Laišku." Maršą 
''\Velcome" sugriežė lietuviškas be- 
nas. 

Toliaus V. Sabaliauskas iaikė 

iprakalbj. Jis kalbėjo nors Uiua- 

pai, bet labai aiškiai ir nuosekliai. 
Matyt, buvo gerai prisirengęs; 
kalbėjo iš Lietuvos istorijos. 

Paskui tas pats p-lės Maslaus- 
kaitės vedamas choras gražiai pa- 
dainavo 'Ant kalno karklai >iu- 
bavo." Pat k ui kalbėjo J. Marijo- 
naitis, visni trumpai, bet žmones 
gerai paj lokino. 

Po prakalbai p-lė V. Redeckaitė 
dekliamavo "Dubisos pakalnės. 
Lietuviškas benas pragriežė marš į 
"Freeman." Dainą "Vakaras pa- 
juryj," didelį ir puiku veikalą, atli- 
ko chorą*. atlikimas buvo kuopui- 
kiausis. Paskui p-lė Z Žukauskiu- 
tė dekliai.r'vo "Atsisveikinimas sis 

tėvyne." '1 o1 iaus s«-kė Andriaus 
l'kelio pakalba. Jisai nupeikė 
visus tiU's. kurie nesipratina klau- 
syti piakalbu ir niekina draugvste- 
kurios iie.us nepatinka. h ku 
lag'i o i vtis prie T. M. D :.r 

šiaip prie kitų draugijų, nesą visos 
organizacijos geros ir naudingos. 

Vakaras, abelnai imant, pavyko 
labai gerai, ir pelno gal liko nema- 

žai. Publikos buvo gana daug. < ii 
muzika, Lietuviškas Benas ir sve- 

tainė, kurią davė p. Y. Akramas, 
buvo, kai]) girdėt, uždyką. Visas 
pelnas skiriama "Lietuvos Gelbėji- 
mo Fondui," ir pinigai busią pa- 
siųsti per Chicagos seimo (? Red.) 
išrinktą iždininką. 

Pastaruoju laiku So. Omahos 
lietuviai labai subruzdo: vieni ren- 

giu balius ir taip įvairiais budais 
renka aukas, tuom tarpu kiti taip- 
gi neatsilieka. Kai-kurios So. 
Omahos draugystės išrinko po du 
delegatų j komitetą aukoms rinkti, 
ir jau vaisiai matosi. 

Surinktos per S. L. A. 87 kp. 
balių aukos lapkričio 22 d. vakaro 
pelnas ($77.95) ir kuopos iš i/d o 

paskirti $20 žadama pasiųsti į iž- 
dininką T. Paukštį, 13 Mill st., 
Pittston, Pa. Kitos draugijos irgi 
kruta, ir iš kįlaneio lenktyniavimo, 
rasi, bus surinkta tiktai daugiau 
aukų. 

Pagarbos žodis priklauso So. 
'Omahos lietuvaitėms (ypatingai 
p-lei Maslauskaitei) už apreiškiamą 
darbštumą. Ąžuolo Šaknis. 

ĮTEKMĖ DIDĖSĖS KARĖS 
ANT PIETINĖS AMERIKOS 

REPUBLIKŲ. 

Laikraštis Weltkorresponz ga- 
vo iš Buenos Aires koresponden- 
ciją, rašytą rugpjučio mėnesyj, 
kurioj aprašoma, jog, kilus Eu- 
ropoj karei, visoj Pietinėj Ame- 

rikoj užstojo abelna panika. Pul- 
kai žmonių puolė prie bankų, ten 
padėtus pinigus atsiimti. Prc- 

kyba sustojo. (labenimas sve- 

tur aukso tapo uždraustas \ is« >-c 

Pietinės Amerikos republ!k«i-e. 
Kad išvengus visisko ginivim.'i. 
bankai tapo uždaryti, Peru re- 

publikoj prisiėjo uždaryti dirb- 
tuves ir per tai 3,000 darbininku 
atsirado be darbo. I»oli\ ij«»j pa- 
niką ir sustojimą visko dar padi- 
dino politiški vaidai partijų, opo- 
zicijos partijos gązdino revoliuci- 

ja, todėl valdžia pagarsino karės 
stovį. Suirutė republikas Cliili 
ir Braziliją dar labjau, apėmė ne- 

gu Argentiną. Iš Chili sustojo 
išgabenimas svarbiausio produk- 
to—salietros, ir per tai daug dar 
bininkų atsirado be darbo; ke- 
lis tūkstančius išalkusiu išgabe- 
no j La Paz. Valdžia sumanė 

Ispanijoj įtaisyti salietro> krau- 
tuves ir paskyrė 50 milionų pesų 
kasyklų pagerinimui. Prisiėjo 
uždaryti daugybę vario kasyklų, 
kas dar labjau padidino bedarbiu 
skaitlių. Republikų valdžios, kad 
pagelbėjus bedarbiams, tuoj tu- 

rėjo pradėti visus viešus darbus. 
Valgio produktai visur pabran- 

go, o labjausiai Chili republikoj. 
Dėl pinigų stokos prisiėjo žy- 
miai sumažinti valdininkų skait- 
lių, atimti įstaigoms mokamas 
subsidijas, likusiems valdinin- 
kams sumažinti algas. Valdžios 
girios tapo persamdytos daugiau 
norintiems mokėti. l'ždarius 
kreditą bankuose Chili republi- 
koj panika apėmė ir prekėj u? ir 
ją dar padidino nusibankrutini- 
mas itališko banko mieste Yal- 

pataiso. 
Brazilijoj taipgi labai pabran- 

go valgio produktai. Čia pagar- 
sinta vienam mėnesiui moiato- 

rium, kuom norėta bankam? pa- 
gelbėti; moratorium manyta p t- 

ilginti paskui iki keturių mėne- 

sių. Išleista 300.000 "Contos" 
popierinių pinigų (Contos 1.000 

milreisų). Prekyba apsistojo. 
Iš visų Pietinės Amerikos re- 

publikų greičiau-iai atsigriebė 
Argentina. 1-pradžių ir čia grę- 
sė nemažas pavojus, ne? truko 

anglių. Dėlto prisiėjo aprube- 
žiuoti geležinkelių traukinių bė- 
giojimą. Reikėjo sumažinti ir 
šaldytos mėsos pramonę. Bei čia 

panika ir suirutė neilgai traukė- 
si. jau rugpjūčio 12 d. bankai, 
išėmus vien franeuzišką, tapo ati- 

daryti. Francuziškas batikas už- 

darytas taipgi mieste Montcvi- 
deo. 

Republikoj Argentine yra dik- 
čiui lietuvių, daugiausiai jų mies- 
te Buenos Aires. 

KARĖ EUROPOJ IR PRAMO- 
NĖ AMERIKOJ. 

Karės visuomet turi didelę 
įtekmę ne tik ant vedančių jas 
tautų, bet ir ant pašalinių, toli 
ni'o kaiės stovinčių: vienoms at- 
gabena blėdį. kitoms gi naudą. 
Ir dabartmč milžiniškoji karė jau 

'atsiliepia ant Amerikos; pradžioj 
vienok ir Amerikai karė užkenkč. 

'kol viskas nesusitvarkė, cabir 
vienok Amerikos dirbtuvės ^au 
na vis daugiau užsteliavimų nuo 

karę vedančių tautų. Ypač daug 
įeikalaujama karėj vartojamų 
daiktų. Tokių daiktų išgabena- 
ma daug iš Chicagos ir Detroito 
j pietinius Amerikos portus ir j 
Kanadą. Daug reikalaujama 
megstų apatinių drabužių ir lo- 
komotyvų. Pennsylvania ir 
New York Central geležinkeliai 
gabena kasdieną j rytinius por- 
tus mulus ir arklius. 

Kusijos didysis kunigaikštis 
Michael Rusijos ir Francuzijos 
kareiviams Amerikoj užsteliavo 
po milioną porų čeverykų 
mokės $3.00 už porą. 
Cineinnati American Tool \York 
Co. grąžina atgal prie darbo 
daug pirma atleistų darbininkų. 
Viena Detroito firma gavo už 
15 milionų doliarių reikalavimų 
vežimų, automobilių, balnų ir ki- 

tokių karėj reikalingų daiktų. 
Mėgstu vilnonių drabužių dirb- 
tuvės Prancūzijai dirba 100,000 
tokių drabužių stovintiems lauke 
kareiviams. Miltų pirko 5,000,- 
000 bušelių, kviečių 10,000 bu 

šelių. Gabenama komų ir avi- 

žų, šieno ir kitokio arkliams pa- 
šaro daugiau negu kada nors 

pirma. 
Didėsės skerdyklos gabena 

5,000,000 svarų blekinių koncen- 
truotos mėsos. Vokiečiai protes- 
tuoja ir daboja ginklų dirbtuves, 
skundžia dirbtuves, buk jos katę 
vedančioms tautoms gabena 
ginklus ir amuniciją. Vokiečiai 
skundžia esančią netoli Chicagos 
vieną ginklų dirbtuvę, kuri buk 

karę vedančiom* Europon tau- 

i ;ns lw idina ginklų už 4 ini- 
.ionus doliariu. kas yra neutra- 

kūmo sulaužymu. (iabenlų 
4'al slapta tokius jau daiktus ii 
Vokietija ir tylėtu, bet ji to pa- 
lanii negali, nes gabenančius 
lokius daiktus Vokietijon laivus 
pagautų jures dabojanti Anglijos 
ir Prancūzijos kariški laivai. 

Plieno dirbtuvėm, kurios rug- 
sėjo mėnesyj dirbo "-u 30'» pa- 
prasto darbininkų skaitliaum, pti- 
ėmė 10,000 darbininkų ir neužilgo 
žada priimti jų dar daugiau. 

Charles Sclnvab, nugrįžęs iš 
Anglijos, atmigabeno daug užste- 
liavimų, turbut ginklams, nes 
dirbtuves apstatė sargais, kad 
pašaliniai nesužinotų, kas Bethle- 
liem dirbtuvėse dirbama. Dar- 
bininknams išdalinta korteles ir 
be jų nieko dirbtuvėn neleidžia. 

Kenosha dirbtuvės taipgi pra- 
deda geriaus dirbti. Ir to- dirb- 
tuvėm dirbdina Anglijai ir Pran- 
cūzijai visokius karėj reikalingus 
daiktu-. Automobilių dirbtuvės 
paskutinėje dienose išgabeno 28 
\ugonus automobilių. Pirmiau 
tokių prekių išsiųsta 350 vago- 
nų. 

KIEK ANGLIJA IR VOKIE- 
TIJA KARIŠKŲ LAIVŲ 

NUŽUDĖ. 

Amerikos kariško laivyno šta- 
bam nuo karė- pradžio.? užvedė, 
surašą, kuriu talpina žuvusius 
Anglijos ir Vokietijos kariškus 
laivus. Iš laivyno štabo surink- 
tų žinių matyt, kad iki šiol Vo- 
kietija nužudė 24 laivus, o Ang- 
lija 20 laivų. Bet žuvę Anglijos 
laivai buvo didesni ir jgula jų 
buvo >kaitlinge-nė, todėl Angli- 
ja ir žmonių daugiau žudė. Di- 
dieji vokiški laivai nestoja prieš 
didžiuosius angliškus; bent iki 
šiol jie to nedarė. 

I Vokietija iki šiol nužudė: 
Į šarvuotą skraiduoli Ton»j 
York 9..i<>0 

i Skraiduolius: 
Į Magdeburg 1,300 
1 Koeln 4,350 
j Mainz 4,360 
Eraden 3,050 
Ariadne ę.t>30 
Hela 2,040 

Kanuolinins laivus: 
Jaguar 90»» 
Luchs 900 
Iltis 900 
Tiger 900 
Cornioran l,»>t)0 
Moe\ve 660 
Plunet '550 

Torpedų gaudytojų: 
S-90 ir Taku 680 
S-lo, S-117 ir S 119 1.080 
S-128, S-124 9oTi 

Povandenini laiveli 
U-l") 500 

Iš viso 41,850 

čia reikia dar pridcti skraiduolius 
perdirbtus is pasažtcrinių t-ark i' ių: 
\Vilhelm d'sr Grossc, 14tonu ir 
Kaji Tral'al ;ar 18,000 tonu, tiį Vc!;io- 
:ij«. nužudė iki šiol laivų, apin* mCUj 
71,209 tonu. Tokiu budu ant ti»»k laivu 
Vokietijos laivynas susi'pnėjo ir p»-r 
ii Amerika ant juriu 'au Vokietija 110 
ik pavijo, bet pralenkė. 

Anglija iki muI nužudė: 
Mūšio laivus: Tonų 
Vudacious 23.4'H 
3uhvaik 1 :">.2"0 

^ Skraiduolius 
Warrl08 23,4t>0 
Moumouth. 9.14.",0 
lood Hope 14,300 
Oressy 12,200 
Hague 12,200 
Aboukir 1 "2.200 
Amphion 3,500 
Pnthfinder 3,000 
Pe^raeua 2,200 
HTawke 7,600 
Hurmes 5,700 

Kanuolinius laivus: 
Speedy SO0 
N'iRGr 820 

Torpedų gaudytoją 
Rallfish 400 

Povandeninius laivus 
EM, E-3 ir D-5 2,100 

Iš viso 139,270 
Prie to dar reikia pridėti paverst#, 

iš pasažierinio garlaivio i kariuką 
18,000 tonu skraiduoli "Oceanic." 
Tai Anglija nužudė laivų, apimančių 
147,270 tonų. 

D VIDEŠIMTA M AMZl 17 F.. 
Antanukas: "Ką jus visi 

veikiate mieste?" 
J o n v kas: "Mama pirko nau- 

jus plaukus, tėtė dantis, o as ke- 
linaites." 

NAUJA LIGA. 
Teta : "Jonuk, dar nori vieną 

pyragu šmotą?" 
Jonukas: "Ačiu, tetule, ne!' 
Teta: "Ka- ta a Joneli? Ar tu 

kenti nuo apetito netekimo? 

Jonukas: "Ne, telu!<\ :.c :: 

apetito netekimo, bet n;:o nmn- 

kdaguuio." 



NUO REDAKCIJOS 
Vlftl laikraščiui siunčiami rankraš- 

čiai turi buti pažymėti autoriaus pa- 
vain ir adresui. Pasirašantieji pseu- 
UoaiiriilM turi paduoti,. Redakcijos ži- 
niai, ir aavo tikrajj vardį. 

Redakcija pasileka sau teisę atsiun- 
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto 
rtui atgal jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti pluuk.sna ir tik 
ant vleuos popiero pust-3, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Ar hus permaina.' Prasidėjus 

dabartinei karei, kariaujančiose ša- 
lyse buvo pastebėtas vienas apsi- 
reiškimas, Initent: partijinių kivir- 
ču išnykimas ir j vairių nuomonių 
žmonių stojimas bendrai gintis prieš 
tuos. kuriuos kariautojai skaito 
savo priešais. Ypatingai metėsi 
tas akysna kaslink Rusijos. Sun- 
ku rasti kita šalis, kurioje visuo- 
menė ir oficialė valstijos valdžia 
butų nutolusios viena nuo kitos 
taip labai, kaip kad Rusijoje buvo 
iki pat šiai karei. Iš vienos pusės 
žiauri biurokratija, kuri, gindama 
sav<* reakcijos politiką, nevengė 
griežčiausių priemonių, kuri slopi- 
no mažiausi laisvės spindulėlį vi- 
same milžiniškame žemės plote, 
kurj užima Rusija. Iš kitos gi pu- 
sės stovėjo ytin liberališka Rusi- 
jos visuomenė, pas kurią opozicija 
biurokratizmui, priešinimas savo 

vald/iai inėjo tartum tradicijon. 
Valdžios tyranija ir visuomenės 
Iiberališk tunas buvo dviemi tokiais 
diametraliai priešingais gaivalas, 
kad jųjų susitaikinimas tarp savęs 
kuomet nors išrodė tiesiog nega- 
limu. Atpetič, bedugnė, skyrusi 
visuomenę nuo valdžios, pastarai- 
siJ keliais metais ėjo vi- didyn. 
Nežiūrint tr» visa, užėjusi karė su- 

taikė amžinus priešus, ir prieš su- 

vienytu-. vokiečius stojo suvienyti 
rusai. 

Daug priežasčių tani apsireiški- 
mui galima rasti, bet viena svar- 

biausiųjų yra viltyje, kad užėjusi 
audra pakreips rusų viešąjį gyve- 
nimą kiton, šviesesnėn vagon, kad 
karė nušiltos ilgamečius despotizmo 
vortinklius, kurie yra aplipę visą Ru- 
siją ir gyvenimą tenai daro tokiu 
tvankiu, sunkiu ir troškinančiu; 
kad pro karė-, durnus, kraują ir 

baisenybes užtekės galop laisvės 
saulutė 170 milionų žmonių. V a- 

dinasi, susivienijimas tarp amžinų 
priešų savo pamate, tarp kit ko, 
turi vilti į permainą. į valdžios 
nusileidimą ir savo klaidos pripa- 
žinimą, j kompromisą. 

Ta užuojauta rusams, kuri paste- 
biama Amerikoje, galima manyti, 
atsirado ne tiek dėlei to, kad ru- 

sai stojo petys petin su Amerikoje 
<\delę simpatiją turinčiais talki- 
ninkai-, Prancūzija, Anglija ir Bel- 
gija, kiek dėlei tos pačios viltie- 
j oficiales Kurijos pakrypimą di- 
desnės laisvės pusėn ir atmetimą 
to, kas iki šiol davė pamatą civili- 
zuotiems kraštams vadinti Rusiją 
'"barbariška šalim." 

Kaip nežinoma, kokios abclnai 
bus ši»k kart-:- pasekmės, taip neži- 
noma, -ir šioji viltis į gyvenimo pa- 

gerėjimą Rusijoj įvyks. 
Permainų, ir dideliu permainų, 

be abejonės, bus. Ket kokios tai 
bu> permainos kc»!-kas, spręsti ne- 

galima. Šis-tas rodo pakrypimą ge- 
nu purėn. Ypač ti.'';io krypimo 
ženklu yra visuotinas bjaivvliės 
įvedimas visoje šalyje, šios per- 
mainos svarba, kaip angliškieji laik- 
raščiai pastebi, yra tiesi g neap- 
skaitliuojama. ir jeigu panašus 
akta> butu .-it-itikęs kitokioje negu 
dabar sąlygose, jisai Imtų atkreipęs 
j save didžiausią atydą ir sukėlęs 
m i\y. i u i šką tritkMną. 

kJct šalę šių šviesiu apsireiškimų 
karta- nuo karto užeinama faktų, 
kurie kvėptelia veidan sena surū- 

gusia cchranos ir rusiško biuro- 
kratizmo dvasia. Vienu tokiu pa- 
vyzdžių karėš pradžioje buvo gr. 
l?ol»ria>kiof rusų paskirto (Galicijai 
generalgubernatoriaus. atsakymas 
išėjusiems jįjį pasitikti Lerol>ergo 
lenkams. Savo atsakyme į lenkiš- 
kąjį gyventojų adresą gr. liobriuskis 
išvilko eikštėu doktriną apie "iskoni 
russki krai" ir davė aiškiai suprssti 
lenk:». r.s, kad rusų. o ne vietiniu 
gyventojų, kalba privalo Imti sta- 
toma pirmon vieton. Prie norma- 

liu aplinkybių tasai paprastas ru- 

siško- biurokratijos argumentas 
apie "iskoni russki krai" neatkreip- 
tu j save jokios atydos, bet valan- 
doje. kuomet tautų likimai pasta- 
tyta uul kortos, tasai senosios Ku- 

^ijos priminimas padare ytin sunku 
įspūdį. 

Poliaus, atsitikimas su Rusijos 
Dūmos deputatų areštavimu neto- 
li Petrograde.* yra vėl vienu tu ne- 

smagiai j nervu* mušančių apsi- 
reiškimu, kurie taip gyvai primena 
senąją persekiojimo sistemą. Šale 
ofieiališkų Rusijos pranešimų apie 
areštavimo priežastis atėjo žinių 
ir i-, paprastai labai atsargių savo 

sprendimuose amerikoniškųjų ko- 

respondentu. Šie k respondentai 
nesilaikė neišreiškę aiškaus pa- 
peikimo tokiam darbui. Vėl kvėp- 
telėjo "ochranos" dvasia. 

1> vėlesnių žinių matyt, kad se- 

noji varžymo sistema, kurią taip 
'plačiai naudojo Rusijos švietimo 
Į ministerija link žydų moksleivių. 
| bujoja kaip ir "v dobroje s ta r- j e 

vremia." Rusijos švietimo mini- 
sterija. regis, yra visuomet pasku- 
tinė Įsileisti šviesos, laisvės ir žmo- 
niškumo spindulėli pas save. Atei- 
nantieji pranešimai apie tnlų tru- 

piniais nuo biurokratiškojo stalo 
besimaitinančių rusiškų laikraščių 
pastangas (tiesa, labai juokingas) 
vietų vardais prirodyti, kad ir Prū- 
sų Lietuva yra "iskoni ru^ski krai," 
vėl primena tą rusišką biurokra- 
tišką politiką, kuri savo išsišako- 
jimuose pagimdė taip žinomą "zoo- 

licgi.Šką nacionalizmą a la Markov 
11 ir Puriškevič. 

Suprantama, gaunamos dabar ži- 
nios yra išdraikytos, ir kokius nors 

galutinus išvedimus daryti iš at- 

skyrų taktų butų peranksti. Ta- 
čiaus žinios visgi parodo, kad ne- 

labai lengvai nori atžagarci- 
viškoji Rusija kraustytis iš savo 

taip smagių lizdelių. Nežiūrint 
užėjusios audn s ir galimos pažan- 
gos bangos, senoji Rusija darys 
vi-,a> pastangas, kad užsilikti savo 

senose pozicijose. V isgi norėtųsi 
tikėti, kad atžagareivvstės šmėkla, 
laikin-i Rusiją >avo letenoje, neat- 

silaikys šioje audroje ir kad karės 

pasekmėje daugspalvinė plačios Rit- 

oijos visuomenė, taip daug dedanti 
išiai karei, galop Įgys tai, kas jai iš 

'prigimties priklauso—žmogaus tei- 

r 
Musiį draugams ir pritarėjams. 

Kiekviena* skaitytojas nori, kad 

ioj<> mėgiamasai laikraštis butu 
kuoįvairesnis, kttopilnesnis ir kuo- 

naudingesnis. Tame skaitytojo 
noras visiškai sutinka su laikraš- 
čio redakcijos >iekiniais. ir re- 

dakcija norėtų, kad jos laikraš- 
čio skaitytojai Imtu kuogeriati-iai 
aptarnaujami ir kad jie kuodau- 
giaus naudos gautų iš laikraščio. 

Kad pastačius laikraštį ant pa- 

geidaujamosios augštumos, reika- 
lingas sutartinis darbas tarp skai- 

tytojų ir redakcijos. Skaityto- 
jui nesunku yra trumpai surašyti 
svarbesnius atsitikimus iš savo 

kolionijos gyvenimo ir pasiųsti 
savo laikraščio redakcijom Ži- 
noma, juo naujesnės yra žinios, 
juo didesnė jųjų svarba. Todėl 
atsitikimų pranešimas turėtų bū- 
ti ktioveikesnis. Negeras yra 
daugumos Amerikos lietuvių laik- 
raščiu korespondentų paprotis 

i laukti tulą laiką prieš rašant. 
Į Kitas vėl dalykas, tai reika- 
lingumas rašyti be ilgų išvedžio- 
jimų, kaip tai korespondentai 
yra pripratę daryti. Jeigu atsi- 
tikima^ pats savyje nėra labai 

svarbus, tai didesnei skaitytojų 
daliai neįdomu žinoti visas 
smulkmenas. Ilgos korespon- 
dencijos apie antraeilės svarbos 
dalykus tik vargina skaitytoją ir 
užima vietą, kurią galima butų 
panaudoti kitiems tikslams. Ži- 
nios turėtų buti trumpos ir pra- 
nešančio^ tik svarbiausius fak- 
tus. 

lai*]) daugybes "Lietuvos" 
skaitytojų, draugų ir pritarėjų yra 
nemažai ir tokių, kurie gan ge- 
rai valdo plunksną ir gali para- 

Įšvti m* tiktai žinučių, bet ir 

piaip straipsnelių apie Įvairius 
klausimus. Tokius draugus nuo- 

širdžiai kviečiame išbandyti savo 

.-pėkas. "Lietuvos" Redakcijoje 
kiekvienas rašinėlis ras atydų at- 

-mešimą j save, ir Redakcija vi- 
suomet ateis pagelbon rašytojui, 
kiek galėdama. 

Kiekvienam pridedant savą da- 
lelę, snvadoje gausis turtinga me- 

džiaga. kuri skaitytojams ir laik- 
raščiui atneš didelę naudą. Lie- 
tuvoje laikraščiai tokiu bttdn yra 
artimai >urišri su skaitytojais ir. 
nežiūrint savo mažumo, yra labai 
įvairus. C fa mę> galime tą patj 

įpadaryti. jc'git paseksime j ą j l; 
į <'di mis. Esant Redakcijoj daug 
arbo. atsitaiko nekartą, kad ra- 

y toj a i negauna atsakymo taip 
greitai, kaip jie norėtų, kartai 
įi atsitaiko ir kitokių klaidelių ] 

Rašytojai neprivalėtų tuom er- 

zintis, nes atsilaiko tai ne dėlei 
'pikto noro, bet vien dėlei neiš- 
vengiamu redakeijinianie «• i rl»«• 
klinčių. 

Redakcija i> savo pusės turi 
tyrą ir gilu norą atlikti \ iską 
kuogeriausiai. Tikima>t, kau 
t latus mušu draugų būrys pri- 
tars ir parems mtisų darbą savo 

raštais. 
Draugai ir draugės! \ i-i is- 

vieno darban! Vienas visiems ir 
visi vienam! 

Kiiy<jos T. M. I). leisti "Tėvy- 
nė" j»r-.įneša, kad Tėvynės Mylė- 
to j n Draugijos Literai iškasai Ko- 
mitetas svarstas dabar programą 
knygų leidimo 1015 ir 1016 me- 

tams. Pranešama, kad komitetas 
savo rankose turjs ir peržiūrint iąs 
sekančius veikalus: A. Rimkos ir 
Dr. (iannaus vertimą "Dvasios 
(lyvenimo Mechanika," Dr. A. L. 
Greičiūno "Paslaptįs, arba lyties 
klausimas, lyties lig*.s bei apsigi- 
nimas nuo jų," V. Y. Bitnerio 
"Hypnotizmas." Y. M. Bechterev 
"Hypnotizmas, Įkalbėjimas ir Psi- 
cho- Terapija," "Trumpas Systema- 
tiska>a i J uritliškųj ų Mokslų Žo- 

dynas," Carlyle'o "Gyvenimo l'.ti- 
ka," K. Aleksandro v ič'o "Nauji.-j* 
Pedagogika," "Kultūros Ilistori- 
ja," "Rankvedis Braižymui ir Tėp- 
liojimui Dažais," prc*f. Pali^t'o 
"Praktiškasai Auklėjimas." F. To- 
tomianc'o "Savivalda ir Miestų 
Ūkis," "Technikos stebuklai," \Yil- 
helm Boelsche "Priešhistoriškasai 
Žmogus" ir galop prof. T. I. Ka- 
rasiek'o "Slavų Literatūrų IIistori- 

ja." 

Lietuviai socialistai apie Europos 
socialistus. Kuomet prasidėjo ka- 
rė Europoje ir buvo pranešta, kad 

vokiečiai-socialistai stojo petys pe- 
tin su Vokietijos valdžia, Amerikos 

lietuvių socialistai pakvietė palauk- 
ti, kol nebus žinoma, kuom vado- 
vavosi jųjų bendramaniai Europo- 
je, stodami už tai, prieš ką jie j 
visuomet kariavo ir kam jie vi-i 

suomet buvo ^rincipaliai priešingi, 
—karei. : 

I )al>ar "Laisvė',J rašo: 

"Jeigu galima kaltint vokiečių 
social-dcmokratus. kad jie- 

1 ) I'alsavo reichstage už kariškus 
kreditus karei, ir tuomi priėmė dalį 
atsakomybės t'iž karę; 

2) Neprotestavo viešai ir smar- 
kiai prieš barhįarifiką griovimą IBel- 
gijos kultinas:—tai Prancūzijos 
socialistai anaiptol nėra tokiame 
ideališkame stovyje, kad jų takti- 
ka galima butu pavadinti teisinga. 

Padekime, ir sindikalistas llerve 
su savo broliukais ir redakcija 
"I'Humanitė" drąsiai agituoja 
prieš taiką. Jie sako: "nebus tai- 
kos, kol nesukriušinsitn Prūsijos 
utilitarizmo." V adinasi, "lai gy- 
vuoja kariškos orgijos ir vieny j i- 
mos su Rusija!"... 

Nekaip, jei dalykas taip stovi. 

"Darbiti'r.kiį Balsas" jau eina. 
Praeitą savaitę išėjo "Darbinin- 
ku Halso" No. 4. Kaip žinoma, 
pasirodys šių metų pirmoje da- 
lyje ir pažadėjęs už tūlo laiko eiti 
regulariai, jisai tačiaus, dėlei įvai- 
riu kliūčių, negalėjo pradėti pa- 
skirtuojti laiku. Tiktai dabar vėl 
prade<la rodytis ir, kaip matyt, 
eis reguliariai kas savaitė. Re- 
dakotrium yra p. J. Laukis. 
Laikraščio antrašas: "Darbinin- 
kų Balsas," 859 Hollins st., L»al- 
timore, M d. 

T. Paukštis kaipo visuomenes 
žmoyits. štai, kokią charakteris- 
tiką du<«da "Tėvynė" T. Paukščiui, 
kaipo visuomenes veikėjui: 

Kiek męs žinome p. Paukšt j. 
kurs per ilgus metus buvo SLA. 
iždininku tais laikais, kuomet, ačiu 
didelei betvarkei sulyg SLA. fi- 
nansų ir abelno reikalų vedimo, 
lengva butu buvę SLA. valdinin- 
kams daryti įvairias malversacijas, 
jis visados buvo ant tos aukštumos, 
kur be mažiausio skrupulo, be ma- 

žiausio? abejonės su lyg jo ištiki- 
mumo. jam būdavo pavedamas vi- 
sas didelės organizacijos turtas. 
Per kelis metus iždininkaudamas, 
jis visados buvo ant tos augštu- 
mos. 

Iš Lietuvos. 
M U SI O UGNYJE. 

(V?:!*! Jis is karės lauko pagal su- 

žeisto aficieriaus pasakojimų.) 
Anksti rytą, dar kuone sutemus, 

ką tik pradėjus brėkšti rytuose, pa- 
žadino mus kelties ir rengties ke- 
lionėn. Aplink karės virtuves grū- 
dosi kareiviai katilėliais ir arbatai 
indeliais nešini... 

\ akar vakare, kuomet męs afi- 
cieriai susirinkę paskirtame mums 

kluone gėrėme arbatos, mušu ro- 

tos vedėjas, apkūnūs, pilno, malo- 
naus veido kapitonas, dalyvavęs 
karėje su japonais, lyg pranašau- 
damas pratarė į mus: 

— Rytoj tikrai bus "mušis"... 

Trumpas, bet daug pasako tas 

žodis "mušis." Persmelkė širdį 
lyg baimės šiurpuliais... Bet drau- 
ge tuoj užsidegė noras kuogrei- 
čiausiai susitikti su neprieteliu. 
Nori žmogus patsai savo akimis 
pamatyti, kaip tas mušis eina. kie- 
no bus viršus... 

Pramerkus rytmetyje akis tuoj 
atėjo i galvą kapitono žodžiai... 
Šiądien "mu<is." 

* * 

Tarp žalių-geltonų laukų rietėsi 
siaura balta juosta. Tai kelias, 
kuriuo slinko nesustodama ilga, 
ilga žmonių eilė. Pirmiausiai ėjo1 
pėstininkai, u; jų sunkiai dundėjo 
arniotų virtinė, paskui vėl pėstinin- 
kai, šalimis kazokų žvalgų būre- 
liai ir užpakalyje ilgas lenciūgas! 
vežimų su valgomais daiktais ir 
karės virtuve. 

Tr ta visa nesuskaitoma daugybė 
1 

žmonių, arklių, geležies, plieno ir 
i parako lėtai, bet tvirtai slinko pir- 
myn pasitikti nežinomo neprietelio. 
[Tokios galybės, rodos, niekas sulai- 
kyti negalėtų... 

Apie pret sustojome kveptclti... 
Kareiviai sugulė abypusiai kelio, j 

Kelionės nualsinti jie sustatė savo Į 
šautuvus, nusiėmė nuo pečių suvy- 
niotus šinieHtis, patronus, krepšius 
įsu daiklais. ir snaudė atsigulę, kepi- 
Įiiami karšiais saulės spinduliais. 

I ik štai ties mumis augštai-aug- 
įsk'aį praslinko, tarytum didelis bal- 
tis cigaras. Zeppeftno orlaivis.1 

jšaudyti nebuvo ką... Yistiek neou- 

tumėm jo pasiekę, taip augštai lė-| 
Jisai slinko padangėse pa-' 

.lengva ties musų keliu taip, kaip 
stovėjo kareiviai... 

Pąpietavojg ir kiek pailsėję, męs 

vėl ėjome tylyu tuo pačiu vingiuo- 
jančių dirvų tarpe keliu, skęsdami 
dulkių debesyse. 

Visai netikėtai pačioje padangėje 
pasirodė bJti durnų kamuoliai... 
Tai plyšusių augŠtai armotų kul- 
kų-šrapneliii durnai... 

Pasirodęs orlaivis palengva -lin- 
ko j pietus, o durnų kamuoliai vis 
tanki aus ir taukiaus pradėjo rai- 

tyties padangėje. Bet kulkos spro- 
go toli šalyje nuo musų, visai ne- 

liesdamos musų žmonių. Kareiviai 
net pradėjo linksmai sveikinti tuos 

nekenksmingus pirmutinius artimo 
mūšio pranešėjus... 

Prie kryžkelės ant kalnelio sto- 

vėjo prastas medinis, apie pusantro 
sieksnio augščio, kryžius... To- 
liaus ėjo giria, o šale po kairės— 
sodžius. O ten už girios laukuose 
ir kitame sodžiuje laukė mus ne- 

prieteliai... 
Kidami pro kryžių, taip tarytum 

netyčiomis čia pastatytą, męs kuone 
nepastebėjome jo. Bet po kelių 
valandų, kuomet užbaubė armotų 
šūviai ui. girios ir prasidėjo baisus 
mušis, lasai stovintis augščiau visų 
ant kalnelio kryžius tarytum lai- 
mino mirštančius ir liejo drąsą į 
gyvųjų krutinės. 

Paliepta rengtis mušin... Musų 
pulkai sustojo i ilgą eilę. Lėtai 
praslinko pro mus sunkiai dun- 
dėdamos anuotos ir sustojo paskir- 
tose vietose. Musų rota apsistojo 
krašte sodžiaus. Čia tuojaus šale 
po tiesiai pasistatėme savo aštuo- 
nias arr,iofas ir vežimus su kulko- 
mis, o to'iiaits už šieno kūgio-—ark- 
lius. 

Už girios ir rainelio, kur stovė- 

jo neprietelius, buvo tylu... ramu... 

Ir pas mus \Vkas nutilo tarytum 
prieš audrą... Buvo didel" kaitra.. 
oras buvo tvankus... 

Tik štai smarkiai ir .stipriai su- 

griovė musų aštuonios anuotos... 

111 kulkos smarkiai suužč ore ir 
ff / / # 

nulėkė tolyn, ten už kalnelio ir gi- 
rios... 

Tuojau išgirdome tolyių armotų 
ši vius 'r ties mumis suužč baisiu 

griausmu plyštančioji armotų kul- 
ka. Perėjo keli akies mirksniai, ir 

čia jau už musų sudrebėjo žemė, 
pskilo iaigštyn j ik, Jas dulkių de- 

bc«ys... Plyšo su trenksmu austri 

jokų atšautoji bomba-šrapnelė. 
f r vėl aštuoni ugnies žybtelėjimai 

iš mu.-ų pusės ir aštuoni trenksmin- 

I gi šūviai. Ir vėl aštuoni dumu ka- 
muoliai ir aštuoni atsakymai 
neprietelių pusės... 

I laisus pasisveikinimai... 
I'aimės jau visai nejaučiau. \ i- 

sas l)iivau paskeutįį's mūšyje. 
Už kalnelio pastebėjome dumų 

kamuolius ir liepsnų liežuvius... 
Musų anuotu šūviai uždegė sodžių, 
kur stovėjo austrijokai... (iarsus 
džiaugsmingas "ura" pasipylė iš 
musų kareivių krūtinių... 

Musų kareiviai buvo visai ra- 

mtis. Netoli nuo musų lauke sto- 
vėjo griušė. Atsimenu gerai, kai 
musų kareiviai, kol šaudėmės tik 
rš anuotų, apsupę griušę krėtė vai- 
sius ir grūdosi j kisenius. Atsi- 
menu, kaip jie, kol nereikėjo šau- 
tuvais šaudyti, bėgo sau ramiai Į 
vieno ūkininko kiemą vandens at- 

sigerti. 
Armatos jau atliko savo darbą. 

Sodžius, kur stovėjo austrijokai, 
užsidegė. Neprietelių anuotos nu- 

tilo. Dabar suzvimbė pasislėpusių 
už pylimų austrijolcų šautuvų kul- 
kos, kad neprisileidus besiartinan- 
čius musų kareivius... 

Neužilgo musų kareiviai sustojo 
j eilę netoli vienas kito ir, sudarę 
tarytum ilgą lenciūgą, ėjome artyn 
prie neprietelių. Pradėjo ir mūsiš- 
kiai kristi nuo austrijokų šūvių, 
čia pirmą kartą pamačiau užmuštą 
kareivį... Skaudu buvo žiūrėti. 
Karabino kulka, išauta į vieną 
smilkinį, perėjo kiaurai per kitą. 
Matyt išsyk krito nabagas negyvas. 
Jisai gulėjo augštienelkas. Jo su- 

stingusios atmerktos akį s buvo lyg 
su pasiilgėjimu įsmeigtos į tolimąją 
dangaus mėlynę. 

! Mušis vis ėjo karštyn... šautu- 
vų šūvių pyškėjimas, kartais per- 

braukiamas armotų griovimu, ėjo 
vis didyn... Kulkos zvimbė pro 
ausis, atsimušė j medžius, skinte 
skynė jų lapus ir šakutes, o kai- 
-kada pataikydavo j žmones, neiš- 
duodamos nei jokio balso. Kiti 
krito išsyk negyvi, kiti tik sužeisti. 
Kam sužeidė ranką ar koją. tas 

ilgai nelaukęs patsai persirišęs vėl 
ėjo tolyn j mūšį. 

Lėtai, bet tvirtai žengėme pir- 
myn... Aš nepasakysiu, kad netu- 

rėtum baimės patekus pirmą kartą 
Į mūšio ugnį... Taip sakyti butų 
perdrąsu. Ta baimė gana didelė, 
bet labai greitai pereina. Vietoje 
baimės, užeina tuoj aus kokia nepa- 
prasta drąsa, kurios negali niekas 
apgalėti. Traukte traukia eiti pir- 
myn. 

Aficierai paprastai eina užpaka- 
lyje kareivių. Saudo visi atsigulę, 
nes atsigulusi nctaip greitai pasie- 
kia kulka. Kareiviai klupsčiomis 
šliuožia artyn prie neprieteliaus... 

Sunku gulėti užpakalyje bešau- 
dant kareiviams. Darosi lyg dro- 
vu, kad nieko neveiki ir nori drau- 
ge su paprastais kareiviais Šaudy- 
ties. Paėmę kurio užmušto karei- 
vio šautuvą, patįs aficierai gula į 
kareivių eiles... Čia jau visai už- 
miršti ir pavojų ir kulkas, tik žiuri 
kur neprietelius, kad geriaus patai- 
kius... 

Mums begulint ir bešatidant, iš 

girios išjojo raiteliai—Austrijos 
ulanai. raudonomis tnundieromis 
ir raudonomis kepurėmis. Lėkė 
jie tiesiog j mūsų eiles. Atjoję 
kokius 500 žingsnių, sustojo... Mū- 
sų šautuvų kulkos ir ugnis privertė 
juos sugrįžti atgal i girią... 

"Netęsėjo, pabėgo, ką jie šeškai 
tęsės''... juokėsi mūsiškiai iš bė- 
gančių ulanų. 

Dar porą kartų bandė ulanai 
šokti ant mūsų, bet vis juos atkir- 
tom. 

Toliaus nuo musų Į (lesinę dar 
vis griovė anuotos, o sodžius vis 
labjaus pradėjo degti, visai pasi- 
nerdamas dumų debesyse. 

Bežiūrint užsidegė antras ir tre- 

čias sodžius ir baisus gaisras nu- 

švietė betemstaneio dangaus tam- 

sius skliaustus... 
Laikas ėjo greitai. Męs vis 

šliuožėme palengva artyn. Kada 
jau pamatėme neprietelius arti, su- 

syk stojome ant kojų ir danu bėgti 
stačiai į juos. Jau tada niekas ne- 

galėtų sulaikyti... Kad tik grei- 
čiaus durtuvu neprietelių pasiekus... 

Aš tada nemačiau bėgančių greta 
manęs žmonių, nemačiau, rodos, 

lavonų, per kuriuos peršokęs bėgau 
tolyn. 

Mums taip bebėgant, austtijokai 
paleido kulkasvaidžius. Baisus tai 
daiktas. Kelis šimtus šūvių ta ar- : 

mota leidžia per minutą... i 

Musų žmonės krito nuo kw]'V>- j; 
svaidžių kulkų, tarytum ingiai; 1 

kirtiko dalgiu... liet kareiviai jau 
nestojo. Dabar jų niekas nebūtų 1 

sulaikęs. Apgalėję visas kliūtis j 

musų kareiviai įsiveržė į austrijokų(l 

VISUOMENĖS ATYDAI. 

Lietuvių visuomenė jau žino, prie ko privedė buvusis Lietu- 
vių seimas Brooldyne. Tas seimas buvo sušauktas tuom tikslu, 
idant suvesti krūvon visų sriovių lietuvius ir idant galima butų vi- 
siems lietuviams išvieno darbuotis. Pakliuvusi nelaimėn musų 
tėvynė reikalauja sutartino darbo visų savo vaikų. Seimo suma- 

nytojai ir visuomenės balsas, pasirodžiusis per laikraščius, reikala- 
vo VISUOTINO IR BEPARTYVIO seimo,—reikalavo idant bent 
šiai valandai jvairios musų partijos užmirštų apie savo partyviš- 
kumą, idant paliktų savo siaurus partijinius reikalus namie ir idant 
atvažiuotų seiman grynomis rankomis ir tyra lietuviška sąžine. 
Norėta, idant seime nebūtų jokių partijų, bet idant kiekvienas 
jaustųsi pirmiausiai lietuviu, palikdamas savo partijinį švarką na- 
mie. 

Ant nelaimės, atsitiko kitaip. Musų socialistai bepartyviškąjį 
seimą pavertė partyvišku. Iš AMERIKOS LIETUVIŲ SEIMO 
jie padarė SOCIALISTŲ konferenciją, to tikslo pasiekimui nau- 

dodami priešseimines savo konferencijas ir kitus jiems žinomus 
politikieriškus kriukelius. 

Negeistinos pasekmės netrukus apsireiškė. Jau seime paste- 
bėta, ir vėliaus persitikrinta, kad socialistai nori paimti savo parti- 
jos kontrolėn Lietuvos Šelpimo fondą. Jie to pasiekė; šiądien visa 
minėto fondo valdyba ir patsai fondas yra pilnoj socialistų kontro- 
lėj. 

Nežiūrint vienok to, kad šis fondas yra vienų tik socialistų 
globoj, ir jų vienų tik kontrolėj, socialistai per savo laikraščius 
stengiasi įtikinti lietuvių visuomenę, buk š?» jų fondas yra visuo- 
menės fondas. 

Męs, žemiaus pasirašiusieji, priversti esame visuomenei pra- 
nešti. kad taip nėra. Męs aiškiai pranešame, kad Lietuvos Šelpi- 
mo Fondas nėra visos visuomenės fondas. Męs atvirai ir vieš : 

pranešam visuomenės žiniai, kad dabartinis "Lietuvos Šelpi > 

Fondas" yra pilnoj globoj ir pilnoj kontrolėj vienų tik socialis>.» 
Ir vieni tik socialistai už šitą fondą tegali atsakyti. 

Turėdami praeities patyrimą, męs, tautininkai, negalime ir ne- 

apsiimam atsakyti prieš visuomenę ui tas aukas, kurios yra ar bus 
vienų socialistų globoje. Iš to suprantama, kad męs negalime už- 
tikrinti ir neužtikriname, kam ir kokiu budu tos žmonių aukos 
bus sunaudotos. 

Šiuomi viešai pranešame, kad męs, tautininkų seimo išrink- 
tasai komitetas, atsakome tik už tas aukas, kurios bus pasiųstos 
LIETUVOS GELBĖJIMO FONDUI per jo kasierių, p. Tamą 
Paukštį iš Pittston, Pa. Tik už šitas aukas męs galime gvaran- 
tuoti. kad jos bus tikrai sulyg aukautojų noro sunaudotos Lietu- 
vos labui. 

LIETUVIAI! KURTE GEIDŽIATE PAGELBĖTI NU- 
KENTĖJUSIEMS NUO KARĖS BROLIAMS LIETUVOJE. 
KURIE GEIDŽIATE TĖVYNEI GERESNĖS IR ŠVIESES- 
NĖS POLITIŠKOS ATEITIES, SIŲSKITE SAVO AU- 
KAS LIETUVOS GELBĖJIMO FONDO IŽDININKUI TA- 
MUI PAUKŠČIUI tokiu budu: ant Monty Orderio ar čekio pa- 
rašykite T. Paukštis, Pittston, Pa., ir čekį ar Money Orderį sykiu 
su aukautojų surašu pasiųskite finansų sekretoriui J. O. Sirvydui, 
120 Grand st., Brooklyn, N. Y. 

Priimtos per T. Paukštį aukos bus pagarsintos laikraščiuose. 

BROOKLYNO TAUTININKŲ SEIME IŠRINKTAS 
KOMITETAS: 

Dr. Jonas Šliupas, Scranton, Pa. 
J. O. Širvydas, Brooklyn, N". Y. 
Tarnas Paukštis, Pittston, Pa. 
Dr. K. Drangelis, Chieago. 111. 
K. R. Karuža, Philadelphia. Pa. 
V.P.Jankauskas, l'rooklyn, N.Y. 

tarpą. Dabar męs stojom akis į 
aki. Paleidome durtuvus darban... 
O baisus rusų durtuvai; tiuo seno- 

vės jie garsingi, ir bijo jų neprie- 
teliai. nes rusą kareivį durtuvų mu- 

šyje niekas nenuveiks... 
Męs jau buvom sodžiuje, kur 

austrijokai slėpėsi. Prasidėjo tik- 
rai smarkus mušįs. Iš namų per 
langus šaudė pasislėpę su kulka- 
svaidžiais. ties galvomis plyšo bom- 
bos, mėtydamos į visa^ puses tūk- 
stančius kulkų... 

Maža valandėlė ir mūsų viršus. 
Austrijokai pasileido bėgti musų 
kareivių vejami... 

Jau pradėjo temti, bet dar buvo 
šviesu. Keturi degantieji sodžiai, 
tarytum keturi žibintai, išsklaidė 
nakties tamsumas. 

Neprieteliai traukėsi atgal, o jų 
anuotų šūviai saugojo- nuo mūsiš- 
kių užpuolimo. 

Apgalėjome... 
Tuojaus iš už girios atvežėme sa- 

vo armotas j naujas vietas... Męs 
pradėjome daryti tvarką ir apsika- 
binėti. Tik štai, tarytum kokia ne- 

žinoma jiega, išmetė rnane augštyn, 
parbloškė ant žemės... 

Aš tuoj palioviau matęs namus 
ir keli,-}... Lyg per rukus mačiau 
dar kiančius augštyn durnus. Pas- 
kui pradėjo temti akyse, rodės, eina 
viskas šalin ir šis gražusis pasaulis 
ir pati gyvybė... 

Neatsiminiau nei praėjusio gy- 
venimo, nei mylimųjų namiškių, bet 
nano mintįs nuskri jo pas tą prastą, 
uedinį kryžių, stovintį ant kal- 
nelio... 

Pabudęs Įjatnačiau, kad aš jau 
juliu ligonbutvje sužeistas... 

"Šaltinis." 

SEINAI. 
Seinų apskričio komitetas nuken- 

ėjusiems nuo karės šelpti jaa su- 

sidarė. Sale valdžios' atstovų, ko 
nitetan įėjo kun. kan. Jaibrzykovv- 
»kis, kun. kati. Narjauskas Ir kun. 
.'etrauskas. Komitete nariai ap- 
.iėmė apvažiuoti Seinų apskritį, 
cad Miliukus žinias, ka^ reikalauja 
jreitai pašelpos. Kuo. Jalbrzy-, 
;o\vski* apvažiuos Kra>nopylio 

valsčių, kun Narjauskas Krasna- 
vo, Lazdijų, Moteliu ir Šventeže- 
rio; kun. Petrauskas Slallidrts, 
Seiriju ir Ku drenų valsčius. Li- 
kusią apskričio dali atlankys ko- 
misoriits ir vietinis šventikas. 

NAUJOJI VILEIKA. (Viliu 
gub.). Leista atidaryti naują liau- 
dies mokytojų seminariją. 

Karės Takais. 
Vis liūdnesnių žinių ateina ii 

Suvalkijos. Jau seniau buvo mi- 
nėta. kad nugriauti bokštai Za- 
pyškio, (iarlevos bažnyčių, kad vi- 
sai sudeginta Slabad a (Mirosla- 
vo), Alvito, Pajevonio bažnyčios. 
Dabar gauta žinių, kad Simno ir 
Naumiesčio bažnyčios dikčiai ap- 
šaudytos, o V ilkaviškio bažnyčios 
nugriauti bokštai. Alvite*, Pajevo- 
nio, Naumiesčio bažnyčiose buvę 
užmuštų žmonių. Naumiesčio kle- 
bonija ir didelė miesto dalis visai 
esą išgriauta. Visu Paprūsės pa- 
sieniu vis daugiau ir daugiau iš- 

deginama ir sunaikinama gyven- 
tojų. 

Skolų Mokėjimo Pratęsimas. 
Paskelbta augščiausias įsakymas 

įvesti Lenkų karalijotv—taigi ir 

Suvalkų gubernijon, visišką mora- 

toriją, kitaip sakant, pratęsimą lai- 
ko skolom < mokėti pagal vekselių. 

Degtukai Pabrangs. 
Ketinama pakelti degtukams ak- 

čižę—5 iki 10 kap. pundeliui. Iš 
to menama gauti per metus pelno 
20 milionų rublių. 

Petrapilės Mokslų Akademija ne» 

teko savo nario*, žinom .jo kalbi- 
ninko Fortunatovo. Jis labjausiai 
pasižymėjo kaipo tyrinėtojas lic- 

tuvių-slavų ir indų-europiečių kal- 

bų: buvo 30 suviršum metų Mask- 
vos universiteto profesorium. 1902 
meuis tapo Petrapilio Mokslų 
Akad anijos nariu. 

Nabi-^ninkas buvo taipogi geras 

lietuvių kalbos žinovas ir tnusų 
tautos prietelius. Po jo priežiūra 
buvo spausdinamas dar neužbaig- 
tas lietuviškai rusiškasis Juškoi žo- 



ttynas. Jis mylėjo niu^tj kraštą ir 
kur galciavo užtardavo jo reika- 
lus. Mūsų kalbininkai, kaip šit 
a. a. kuti. Jaunius, Jablonskis, Bū- 

ga naudojosi ne.sykj jo mokslu ir 

prietcliskai-> patarimais. Taigi na- 

bašninko Fortunatovo vardas ilgai 
bus su pagarba minimas netik Ru- 

sijoj, lx-t ir Lietuvoje. 
* * 

Vidaus reikalų mini>terio Įsaky- 
ta, kad visų geležinkelių stočių 
viršininkai, kasininkai ir mokėto- 

jai turi priiminėti l'rusų ir Austrų 
pinigus, skaitant: austrų kroną— 
auksinę p<> .V/ k., sidabrinę arba 

popierinę 25 kap., l'rusų markę 
a>ik>itiv 4<> kap., sidabrinę arba 

popierinę— 30 kap. 
* * 

l'akelta akčyžė ant cukraus 2? 

kap. pudui ir žibalui 30 kap. pudui. 
* ♦ 

Gene raliui štabui paaiškinus, pa- 
leidžiama iš karė> daugumą moky- 
tojų. kurie grįžta vaikų mokyti. 

* * 

Naujukų ėmimas šįmet bus da- 

roma- kitaip. Kortelių traukimo 
nebus. Bus saukiami kariumenėn 
tarnauti \ isi, kurie tik įrašyti nau- 

jukų sąrasan. Paskutinis 1914 m. 

naujukų ėmitno terminas perkelia- 
mas iš 15 vasario į 1 balandžio 
1015 m. Užsieniuose besimokan- 

čių nebelauks jų mokslo pabaigos, 
bet ims kariumenėn pt ipuolančiu 
laiku. Taipgi nebebu.- užmainomi 
tarnaujantieji kitais broliais nuro- 

dytais 58-ju įstatų straipsniu. Bus 

paisomo tiktai pirmosios rųšies pa- 

lengvinimo, t. y. nebus imami ka- 

riumenėn tiktai vienat"rčiai. Šių 
taisyklių busią paisoma tiktai lai- 
kinai. Gubernijose, kuriose esa- 

me neprietelių, naujukai Šįmet ru- 

denį liuosams nebusią šaukiami, iki 
tos gubernijos bus liuosos nuo ka- 

rės. 
* * 

Uždrausta Rusijos geležinkeliu 
įtotyse pradavitiėti vokiečiu kal- 

boje visoki laikraščiai ir knygos. 

PRANEŠIMAS. 
Situom pranešu visuomenei, kad 

įvykus nesusipratimams tarp socia- 
listų ir tautiečių, seimo metu ir po 
seimui, aš, matydamas visokius er- 

gelius ir krivūles ir šmeižimus laik- 
raščiuose, esu priverstas atsisaky- 
ti iš komiteto, j kurį tapau paskir- 
tas Urooklyno seime. 

Reikalaujant tautininkų delega- 
tams, susirinkusiems Draugelio 
svetainėje (Brooklyne), apsvarsty- 
ti Lietuvių reikalus, aš apsiėmiau 
buti tautiškos partijos kasieratm, 
ir dabar pasilieku kasierium kaip 
Šelpimo Lietuvių, nukentėjusių 
nuo karės, taip ir Autonomijos 
Fondo. 

Aišku, kad socialistai turi savo 

atskirą iždą. kurį kontroliuoja jų 
pačių partijos komisija. Taipgi 
ir męs, tautininkai, turime savo 

i/du ir komisiją, kuri kontroliuoja 
visą tautininkų reikalą ir iždą. Kas 
norės aukauti, gali aukas siųsti ten, 
kur jani patinka. Mes už kitų dar- 
bus neatsakome, tik atsakome už 

aukas, pas mus sudėtas. Aš pats 
sudedu penkiolika tūkstančių do- 
liarių ($15,000.00) kaucijom už 

teisingą laikymą ir paskirstymą au- 

kų, sttlyg aukautojų noro, ir po 
užžiurčjimu sumų komisijos bus 
vestos atskiros atskaitos kaip Lie- 
tuvos šelpimo, taip ir Autonomijos, 
aukų. 

Aukas priiminėjome pirma, ir 
dabar priimame, ir prašome, kad 
visuomenė gelbėtų savus brolius ir 

seseris, kiekvienas sulyg savo išga- 
lės. Su tikra pagarba, 

Tarnas Paukštis, 
13 Mill st., Pittston, Penn. 

DARYKIME REFORMAS. 
Žinome visi gerai, kad, kaip pa- 

saulio istorija pamena, šis žemės 
skritulis nėra buvęs tokioj nelaimė- 
je, kaip kad jis dabar yra. 

Krinta karės lauke kasdien tūk- 
stančiai jauniausiu gyvybių, siel- 
varta ir vargas išsiliejo plačiausia 
jure. 

Kas gali aprašyti skausmus tų 
tūkstančių,,kurie, sužeisti, palikti 
mūšio laukuose didžiausiame šal- 
tyje, po kelias dienas nevalgę, mer- 

di ir, negaudami pagelbo6, miršta 
baisiausiuose sopuliuose. Kas išmic- 
ruos, upeliais tekančias ašaras mo- 

tinų ir seserų, kurios atsisveikina 
su savo mylimais sunais ir broliais 
ant visados! 

Kas gali įsivaizdinti alpstančias 
Širdis tėvo ir motinos, kurie gal 
yra apleisti seneliai, be laimža, be 
mylimųjų sunų, be paramos savo 

ienose dienose! Nevienam tivui, 

[nevienai motinai ->umišo protas.. 
įširdis' truk-it a jiems, l>egalvoj«nt 
apie savo sunus, apie >avo ir jųjų 
nelaimingąjį likimą. 

įsivaizdinkime tuk^tančius ne- 

kaltų kūdikėlių, mirštančių hadu. 

Jie, nelaimingieji, negali nei pasi- 
jguosti; įniršta bado ir visokių ligų 
sopuliuose. Protas, vaidentuvė ne- 

gali api .iti tos baisios nelaimės, 
negali visame pilnume tos šmėklo.;. 
kurios vardas yra "Karė." 

Tame baisiame karės sūkuryje 
yra ir musų Tėvynė /sietuva su 

savo gyventojais įtraukta. 
Kitų tautų žmonės, gyvenantieji 

čia Amerikoj, tame laisvės ir pa- 
laimos krašte, gelbsti baisioje ka- 
lėje nekaltai kenčiantiems savo 
broliams. Matome laikraščiuose, 
su kokia energija ir kokiu atsidavi- 
mu visi čia gyvenantieji svetim- 
taučiai, kur m tėvynės yra apsiaub- 
tos karės bandomis, dalinasi pusiau 
su užjurio broliais savo čia sun- 

kiai uždirbtais skatikais, kad tik 
>suteikus aniems bent Šiokią-tokią 
pašelpą. Pavyzdžiui, Cbicagos 
serbai, kurių yra čia mažiau negu 
lietuvių, jau išsiuntė daug tūkstan- 
čių doliarių paselpos savo broliams, 
kovojantiems už Serbijos gyvybę. 

Sąryšyje su kare ir jos šelpimu 
yra visa eilė apsireiškimų, kurie 
parodo tą arba kitą tautos žmo- 
nių atsineš imą j karę. Tarp jųjų 
yra ir saliunų klausimas. Nuo 
lapkričio 1 d. Chicagoje atnau- 
jinta smuklių laisniai. Tarpe 
svetimtaučių, kaip pasirodo, stnuu- 

I lių skaitlius nupuolė beveik ant 

pusės. 
Matyt, kad tie, kurie pirma 

palaikydavo tas smukles, dabar yra 
pasižadėję tuos savo skatikus ati- 
duoti savo tėvynainiams, ten toj 
baisioj karėj kentančius vargą ir 
badą. 

Taip, jie yra pasirengę pamažin- 
ti savo vientaučių vargus ir siel- 
vartas. Jie yra pasirengę nušluosty- 
ti jų ašaras, pasirengę savo varg- 
stančius brolius nuo šalčio ir bado 
apginti. 

O męs, lietuviai, kuriu tėvynė 
jau gal tik juoda žemelė yra li- 
kusi, kurių seserjs, broliai ir tėvai 
ten baisiausius vargus kenčia, ku- 

rių tėvynėje šiądien jau gal šim- 
tai badu miršta.—ką męs da- 
rome, kad ten jiems tas baisias 
kančias nors palengvinus. 

Męs be jokios atvangos lankome 
smukles ir ten prageriame tuos 
savo skatikus, kuriuos siųsdami 
Lietuvon, gal, daug išgelbėtume 
nuo mirties. 

Nuo lapkričio pirmos d. Cliicagoj 
pas lietuvius smuklių skaitlius, vie- 
ton sumažėjus, dar pasidaugino. 

Eik lietuvių apgyventomis vie- 
tomis, ir pirmas dalykas, k u ris ai 
metėsi j akis, tai daugybė smuk- 
lių. F.ik pro jas subatvakaryje ar 

nedėlioję, išgirsi baisų, kaip kokių 
žvėrių, staugimą,—tai prisigėrę 
musų broliai "dainuoja" arba jau 
mušasi. Jie tuose urvuose nekartą 
palieka savo paskutinį skatiką ir 

paskutinius žmogaus jausmus. Ne- 
kartą tenka patirti Čia tarpe ame- 

rikiečių, kad vyras, parėjęs gir- 
tas, užsmaugia savo pačią arba už- 
muša savo kūdikį. Tokių atsiti- 
kimų pilna. 

Sioj valandoj pas mus turėtų 
sustoti visi pasilinksminimo vaka- 
rai su šokiais ir gėrimais, o jų 
vietoj privalėtų buti rengiami va- 

karai, kur butu prakalbos apie mu- 

sij broliu nelaimes ir aukų rinki- 
mai, kad pagelbėjus Lietuvai jos 
varguose. Gal nevienas mūsų bro- 
lis užjuryje laukia tnusų pagelbos, 
laukia bent tos valandėlės, kuomet 
išgirs, kad Amerikos lietuviai, tie 

taip tolimoje šalyje gyvenantieji jo 
broliai, jau sukruto pagelbon jam 
ir jau yra pasiruošę teikti tą pašel- 
p;|, kurią turi tiesą brolis reikalau- 
ti iš brolio. Kaip męs išpildome tą 
užjurio brolių lukestj, kaip išpildo- 
me savo broliškąją priedermę? 
Ugi, atėjus subatvakariui Ir ne- 

dėldieniui neriame j smukles ir 
savo pinigus, kuriais galėtume su- 

teikti pašelpą, ten palieka- 
me, savo žmoniškumą ir broliškos 
meiles idealą naikinam bjaurioje 
tųjų urvų tvankoje. Tenai užmu- 

šame savo sąžinę ir slepiamės nuo 

nutildymo vaitojimo užjuryje. 
Lietuvių blaivininkų organizacija 

ir tie, kurie matote tą baisią ne- 

laimę, tą gčdą mums visiems, im- 
kimės už darbo, prašalinkime tą 
bjaurią džtnę, gulančią ant visų 

į lietuvių. Susiorganizuokime visi ir 
i išvien pradėkime kovą, kuosmar- 

kiausią kovą prieš tuos urvus. 

CTucagoj yra tiesos, kad smuklė- 
se po dešimtai vakare negali buti 
jokio triukšmo< nei nuuilfes ir, ii- 

noma, nei visokiu žvėriškais balsais 
rėkavimų. 

Nedėldicniais visi dainavimai ir 
muzikos smuklėse yra uždrausta. 
Smukliu durį s ir langai nedėldic- 
niais turi buti u/laidyta, kad išlauko 

Į nebūtų matoma smuklės vidaus 
šviesa. Manau, kad ta pati tai- 

syklė yra įvesta ir daugelyje kitų 
vietų Suvienytose Valstijose. 

Blaivininkai, ju.-u pareiga yra 
susitarus prižiūrėti, kad nors toji 
taisyklė butu smuklininkų pildo- 
ma. Męs smuklininkų neprivalo- 
me toleruoti, nes iš jų mums ma- 

ža. jei bent kokia nauda. 
Turėjome patyrimo, kuomet rink- 

ta aukas "Saulės" mokyklai. Ne 
iš vienos smuklės tuomet aukų rin- 
kikai gavo išvaryti. Tas pat buvo 
ir su aukų rinkimu Tautos Namui. 

I J V " 

| Pamenu, kaip ,vienas smuklininkas 
pasakė tuomet Dr. Basanavičiui, 
inėjusiam aukų: J'iv? čia atėjai, 
grinoriau? Kik į stokjardus pil- 
vu tą»vti; žinosi, ką pinigas kaš- 
tuoja. AŠ, atvažiavęs gerai šėriau 
utėles, kol šį saliuną nenusipirkau." 
Žinau, kaip tas pat smuklininkas, 
tą patj vakarą, nusivožęs keletą 
savo kotumerių,. praleido daug pi- 

'nigų viename "linksmybės namų." 
Visi lietuvių tai/tos darbininkai, 

j nepraleiskite mano balso pro ausis. 
Raukime tą bailių šmėklą iš savo 

tarpo. Tie tansybės urvai, tos 

nelaimių vietos tegul eina i> musų 
tarpo. Varykime girtuoklybę iš 

lietuvių tarpo. Pinigais, leidžia- 
mais girtuoklybei, sušelpkime savo 

i brolius ir tverkime skaistų rytojų! 
dili no jus. 

Pašnekelių Kampelis. 
545- Kuomet įsteigta Padėka- 

vonės Diena? Dabar Padėkavo- 
nė> Diena yra švenčiama beveik 
visose Suvienytose ketvirtą ket- 
vergą lapkrityje. Amerikonai tą 
dieną iškilmingai apvaikšėioja, 
ypatingai Naujoje Anglijoje. Tą 
dieną šeimynų nariai, išsisklaidę 
po platų pasaulį, stengiasi vėl 
susieiti krūvon. Todėl padėka vo- 

ties diena dar skaitoma šeimynų 
susivienijimo diena. Padėkavo- 
nės Diena savo pradžią gavo 
Plymouth'e, Mass., kur ateiviai 

paskyrė padėkavonės dieną ttto- 

jaus po pirmam javų nuvalymui 
1621 m. Kolionijoje, vadinamoj 
"Massachusetts Bay Colonv," 
pirmu kartu ta diena švęsta 1631 
m. Paskui retkarčiais buvo 

švenčiama, ir galop nuo 1680 m. 

jinai virto metine švente toje ko- 

lionijoje. Connecticut valstijoje 
pirmu kartu jinai švęsta 1630 m. 

Nuo 1647 m. švęsta kasmet, iš- 

skiriant 1675 m Laike karės už 

Suvienytų Valstijų neprigulmybę 
Kontinentalis Kongresas kasmet, 
išskiriant 1777 m paskirdavo po 
vieną ar daugiau dienų padėka- 
vonei. Prezidentas \\ ashingtoti 
paskyrė Padėkavo.iės Diena ket- 
vergą, lapkričio 26 d., 1780 m. 

Kitą tokią dieną jisai paskyrė 
1795 m. Paskui 18r2 m. pre- 
zidentas Madison paskyrė vėl 
tokią dieną padėkavonei dėlei ka- 
ros pasibaigimo. \'uo to laiko 
kartais buvo paskiriama padė- 
kavonės dieną švęsti. Pastebėti- 
na, kad tai dienai buvo priešin-' 
gos kai-kurios pietinės valstijoc, 
kurios j tą švetuę žiurėjo kaipo 
j šiaurės puritanų išmislą. Ga- 

lop 1864. 111. prezidentas Lincoln 
paskyrė ketvirtą lapkričio ketver- 
gi Padek a vonės Diena, ir nuo 

to laiko toji šventė užlaikoma, 
n ixi n 

546. Kokia slapta draugija Ky- 
rtuose yra stipriausia? Kynijoję 
Įvairios slapios draugijos yra iš- 
siplatinusios daugiau negu by 
kur kitur. Amžiais plėtodamo- 
sios, jos įgijo tokią galybę Ky- 
nijoje, kad visa valdžia faktiškai 
yra tų slaptų draugijų rankose. 
Viena tų galingųjų organizacijų 
yra taip vadinama "Didelio Kar- 
do Draugija." Tačiaus stipriau- 
sia draugija bene bus boxcriai, 
kurie sulošė tokią svarbią rolę 
oirmuose šio šimtmečio nietuo.se 

Kynijoje. Iš kur yra kilusi šioji 
draugija—sunku pasakyti. Ma- 
noma, kad jinai, kaip ir daugelis 
kitų susidarė ič> neužganėdintų 
žemesnių kliasų žmonių. Toji 
draugija yra išsiplatinusi po visą 
Kyniją. 1900 metuose kynų su- 

kilimas prieš svetimtaučius buvo 
vyriausiai boxerių rankose ir vi- 
sas judėjimas buvo pakrikštintas 
;ųjų vardu. Tasai sukilimas iš- 
šaukė visų didesnių civilizuotų 
valstijų Įsimaišymą. 

□£!□ 
'547 Kokia yra naujausiai iš- 

rasta torpeda? Dabar vartoja- 
mosios torpedos yra povandeni- 
nės. Nesenai Suvienytų Valstijų 
vice-admirolas Bradley A. Fiske 
išrado naują torpedą. Kol-kas iš- 
radimas yra laivyno valdybos ap- 
tariamas, ir todėl smulkmenų 
apie naująjį išradimą negalima 
gauti. Tačiaus žinoma, kad nau- 

jai išrastoji torpeda skiriasi nuo 

visų kitų savo sesučių tuom, kad 
jinai bus paleidžiama iš orlai- 
vio (fki šiol torpedas naudodavo 
trktai laivai). Sulyg išradimo, 
orlaiviuose butų pritaikintos tani 

tikros prietaiso* torpedoms leisti, i 
? akunas, prilėkęs galimai arčiau 
prie priešo laivo ir nutaikęs tor-l 
p*dą, turis tiktai patraukti ran-j 

keną. Torpeda. pasiliuosavus iš 
savo vietos, lekia žemyn ir pa- 
sineria vandenin. Tani tikros 
prietaisos pagelba galima nusta- 

tyti toksai gilumas, kokio reika- 

laujama. Torpeda, pasinėrusi iki 
paskirtam gilumui, ir laikydama- 
si nustatytos linkinės, greitai po 
vandeniu puolasi prie laivo. Ši- 
sai naujas laivų naikinimo įran- 
kis yra pavadintas "lekiančia žu- 
\ im," kadangi jinai lekia ore ir 

paskui plaukia po vandeniu. 

Manoma, kad naujoji torpeda 
bus galingu j raukiu karėje, nes 

orlaiviu galima daug arčiaus pri- 
sigriebti prie priešo laivo ir drau- 
ge su tuom priešui yra daug sun- 

kiau pataikyti iš savo kanuolių 
j smarkiai lekiantį orlaivį negu 
j lėtai slenkančiu povandeninę 
valtį. Jeigu naujoji torpeda bu- 

tų priimta vartojimui karėje, tai i 

manoma, kad bus įtaisyti tam! 
tikri laivai, kurie ves su savim 
kaip galint daugiau orlaivių ir 
torpedų. Ant tų laivų bus prie- 
taisos orlaiviams pakilti oran ir! 
vėl nusileisti ant laivo. Tania- 
• ius priešą, bus užsiunčiama ant 

jojo orlaiviai su mįjrtingumis t<»r- 

pedomis. 
Šios orlaivinės torpedos turi 

pirminvby, sulyginant su povan- 
deninių valčių torpedomis, dar 
ir tuom, kad povandeninė valtis 
nakčia yra "akla" ir negali ant, 

priešo užpulti. Tuom tarpu gi j 
orlaivis gali pamatyti laivą ant 

vandenio, nors ir su užgesintai, 
žiburiais, nes laivas visuomet 
nakčia išrodo tamsesnis negu 
vanduo. Susekti ,ųi orlaivi nak- 
čia yra beveik negalimas daly- 
kas. 

Todėl orlaivis savo torpedomis 
gali su labai mažu pavojum už- 

puldinėti priešo laivus. 
nran 

548. Ar orlaiviai gali turėti be- 
vielio teiegrafo pnetasas? Dar 
i909 metuose bandymų keliu bu- 
vo prirodyta, kad iš liuosai ore 

plaukiančio baliono bevielio tele 
grafo signalai galima dalyti tarp j 

sulyginamai tolimu vietų. Prustj į 
balionas Condor tuomet "susi- 

kalbėjo" su bevielio telegrafo sto- 

timis Brusselyje, Belgijoj, ir 
I Eifelio bokšte, Paryžiuje. To- 
kiu budu buvo prirodyta, kad 
įtaisyti bevielį telegrafu orlai- 
viuose galima. Vokiečiai veikiai 1 

pasikubino pasinaudoti tuom at-! 
radimu, ir dabar, kaip praneša-1 
ma, visi jų zcppelinai yra ap- 
rūpinti bevielio telegrafo apara- 
tais. 

Bevielis telegrafas suteikia or- 

laiviui tiesiog milžinišką naudą. 
[Sakysime, plaukiodamas virs 
priešo, zeppelinas gali informuoti 
saviškius, kad ir toliausiai sto- 
... 1 

vmcius, apie visus priešo pasiju- 
dinimus. 

Vienas neparankumas yra pa- 
vojuje, kad fyeviejis telegrafas 
savo kibirkštimis galįs uždegti 
gazą dirižablio viduryje. Kele- 
tas nelaimių, atsitikusių su diri- 
žabliais prieš karę, kaip menama, 
buvo bevielio telegrafo pagimdy- 
ta. Dabar tačiaus įvesta page- 
rinimu, kurie žymiai sun ažinc 
... / J 

nelaimių pavojų. 

KLAUSIMAI. 
549. Kuomet atsirado teatras? 

550. Kodėl kareiviai pabėga ka- 
rėse? 

551. l£as nęužilgo turės mllii- 
niskSousf'1 kanalą ? 

55a. Kur yra didžiausio iino- 
mo aei>ovė® gyvūno liekanos? 
.(Atsafryrmtr&trt kitam numery]) 

KIBIRKŠTIS. 

■ "Kovoj" didelėmis raidomis 
antgalvis: "Darbininkai, nukilki- 
me ir apvaldykme pasaulį!" \ er- 

ta pasiskubinti, nes kaizeri* ga'.i 
iš jo nieko nepalikti. 

* * 

" Kovoj" garsinama ''automa- 
tiška yla." Kas-žin, kad pati 
"Kova" sykiu su \ isais kitais 
socialistiškais laikraščiais nusi- 
pirktu sau po vieną ylą aut 

"Christinas f'resent" ir išbadytu 
iš savo skilčių humbugieriškų 
"klinikų" ir stebuklinę daktaru 
apgarsinimus. 

* * 

Kas-kas, bet s*>cialistiški laik- 
raščiai tai tikrai turėjo pereitą 
savaitę "Thanksgiving Day" 
(Padėkavonės Dieną), — Gabrys 
išvažiavo iš Amerikos. 

* * 

Ką gali vokiškai reikšti "Gum- 
binen"—dievai žino, bet kad lie- 
tuviškai "Gumbinė" reiškia gum- 
bus, tai apie tai vokiečiai jau 
turėjo progą persitikrinti. 

* * 

"Naujienose" pranešama, kad 
tūlas Adomas Kutra iš Lietu- 
vos pakliuvo vokiečių nelaisvėn. 
Generalis "Keleivio" štabas šios 
žinios nepatvirtina, todėl galima 
spręsti, kad amerikoniškas Kut- 
ra. affidavitų dirbėjas, sėdi ra- 

miai So. Bostone. 

Kada "Kova" pradeda kalbėti 
apie blėdingumą kovos, tai aiš- 
ku, kad krikštų-tėvai davė jai 
netikusį vardą. 

* * 

Anądien mano "frontas" pasa- 
kė: 

—■ Nabagas Mikė ir už panai- 
kinimą degtinės Rusijoj negauna 
gero žodžio nuo musų soncialis- 
tų... Kad Mikė pačiu soncializ- 
mu juos "patrvtytų," tai ir tai 
jie, turbūt, nepriimtu... 

* * 

"Tarka" vėl pasirodė! Džiaug- 
kitės visi, kas mylite blynus!... 

♦ * 

Setii> Nemunas, turbut, vėl at- 

siminė gerus senu> laikus, kuo- 
met jis kryžiuočius plukdino. 

* * 

Kas-žin, ar yra nors vienas "ne- 

viernas Tamošių:?," kad perdaug 
aukų surinksime. Abejojančių, kad 

aukų bus pertnažai. yra. Gaila, kad 
nėra lietuviško R'.ckefellerio! 

* * 

— As tau, Jonai, pasakysiu, 
kodėl niusų socialistai nori. kad 
vokiečiai laimėtų. Jeigu jie lai- 
mės, tai pirma to turi ruskius 
sugrusti ir per Lietuvą pasitran- 
kyti. Tuomet socialistai turėtų 
progą dar labjaus rėkauti, kad 
žmonės siųstų aukas jų cicilikiš- 
kan fondan. 

* * 

O f i c i a 1 i s pranešimas: 
Mušis dėlei seimų išsivystė visu 
frontu. Męs visur atlaikome savo. 

Priešas beveik apsuptas. Jisai ren- 

gia apkasus naujam musiui Tautos 
Tarybos apielinkėse. 

Musų socialistai išrado gerą bū- 
dą pasekmingai laikyti prakalbas: 
atvažiuoja kalbėtojai ir klausytojus 
su savim atsiveža (apie tai žino 
Cicero lietuviai). Tokiam sumanu- 

mui ir senis vor. Moltke galėtu už- 

vydėti. 
♦ * 

Vyrai, jeigu nežinojote, kodėl 
šita karė prasidėjo, tai pasiklaus- 
kite "Laisvės.'* Ji puikiai moka 
visokias filiozofijos aiškinti. Ma- 
čiau, nesenai ji išaiškino, kodėl 
lietuviu laikraščiai neprijauči;; 
Vokietijai, bet labjaus prijaučiu 
Rusijai. Štai sekretas: Balutis 
esą vedęs rusę, o pats jis esąs 
rusų feldfebelis... 

Jeigu nesibijočiau, kad mane 

skaitytojas nepavadintų žiopliu, 
tai ir aš panašiai išpranaušau- 
čiau; socialistai todėl užjaučia 
vokiečiams, kad vienas jų lyde , 

ris. Cirigaitis, apsivedė su vokict 
ka, kad "Laisvės" redaktoriau- 
['ruseikos ir pati pravardė pru 
siika ir pagalios, kad "Keleivio" 
re<laktoriaus pravardė net pati j 
vokišką Michetsona persidirbo.... 
Sy, kaip lengva? 

* * 

Kokiu budu bus sunaikintas 
Egipto piramidos? Tai ne Reim*> 
katedra, 

Jurjjlg Spurgtle- 

VIETINES JINIOS, 
Dideles ristynčs. I 'raeitą 11c- 

dėldienį, lapkričio 29 cl., Slavų 
Lenkų Kliubas t liicagoje l»u\•« 
paruošęs dideles ristynes su si- 
dabro taure kaipo dovana. To* 
ristynės atsibuvo Slavic svetai- 
nėje. kertė 47-to> ir \\ inchester 
gatvių. T ristynes suvažiavo vi- 
si eilė garsių ristikų. kai-kurie 
atvyko net iš Kanados. Suva- 
žiavusiųjų eiles sudarė jau at- 

sižymėję ristikai. Tarp jų buvo 

Į iš lietuvių ristikų: Juozas Ban- 
cevičius (vadinamas "Young 
Zbyszko"), lietuvių čam[)ijonas. 
ir Petras Katauskas. Bancevi- 
čius yra gerai žinomas ne vien 
tarp lietuvių. Jį gerai žino Su- 
vienytose Valstijose ir Kanadoje 
kaipo vidutinės švaros (165 sv.) 
campijoną. Tarp suvažiavusiųjų 
1 istikų buvo ir žinomas vokie- 
tis ristikas, Black Smitli, s veriu- 
240 svarų. Netikėtai teko šie- 
uviem taip nelygios švaros ris- 
tikam susiimti. Būrelis ristikų 
pasiūlė Bancevičiui ir Smith'iti 
persiimti. Milžinas vokietis 
juokdamasis sutiko, ir buvo ma- 

nyta, kad Bancevičius atsisa- 
kys imtis su juom. Bancevičius 
tačiaus sutiko. Su nusistebėji- 
mu vokietis užklausė, kiek laiko 
jiedu turi ristis. Bancevičius 
atsakė: "Kolei parimi." Vokie- 
tis tuomet paskyrė "shovv" dvi- 
dešimčiai miliutų ir prižadėjo 
parodyti, '"kaip tėvas su vaiku 
bovijasi." Pask^-us teisėjus ir 
pradedant imtis Smith'as pasakė, 
kad neatsakąs už tai, jeigu jisai 
kartais numestų Bancevičių "nuo 
steidžiaus." 

Prasidėjo ristynės. Ristikai 
•mkibo ir vėl pasileido. Vokietis 
milžinas pradėjo juokauti: girdi, 
'"kodėl bėgi ? Eikš, eikš!" Ban- 
ceviČius griebė vokietj ir tasai 
atsimušė j sieną. Svetainėje pa- 
sipylė delnų plojimas. Vokie- 
tis šoko prie Bancevičiaus ir par- 
trenkė jj ant žemės. Abu su- 

nirgėjo ant matraco, ir staiga 
vokietis nulėkė "nuo steidžiaus." 
Salė užte suužė nuo delnu plo- 
imu. Vokietis, įkaitusiu veidu 

•■i užpykęs, užšoko ant estrados J 
ir vėl 'susiėmė su priešininku. 
iJesiimant, BanceviČius taip "su-' 
fiksino" dalyką, kad tik vokiečio 
lxojos iškilo augštyn. 'Tuomet 
Vancevičius savi>' priešą pradėjo 
mankyti ir trankyti po estradą 
nelyginant kokią paditšką. Pub- 

likoje ir tarp žiūrėjusiųjų risti- 
'<ų pasipylė juokas ir šauksmai. 
\Okictis, matomai, įdūko ir dro- 
žė Raticevičiui veidan, bet šisai 
kaip griebs "maskoliškai" per 
aus j vokiečiui, kad tas parkrito 
ant žemės tartum perkūno trenk- 
'as. \'okietis daugiau jau "ne- 
sižandavo." Sukibo išnaujo. 
BanceviČius vikriai pasuko vo- 

kieti, ir tasai antru kartu nu- 

lėkė nuoy estrados. Vokietis su- 

l.ųrįžo ant estrados ir. net danti- 
mis grieždamas, šoko ant savo 

priešo. Abu atsidūrė ant matra- 

co. BanceviČius pradėjo vokie- 
tį trankyti, mėtyti po estradą. 1 

Užstūmė jį ant teisėjų. Ant 
estrados pasidarė tartum kok< 
malūnas. Vokiečiui pasidarė vi- 
sai striuka, bet tuom tarpu tei- 

sėjas suriko, kad 20 minutu pa- 
sibaigė. 

\ okietis matomai pralošė, nes į 
visi jo prižadai nuėjo vėjais ir 
tik laiko išsibaigimas išgelbėjo j 
jį. Taip tai jisai .parodė, "kaip 
tėvas su vaiku bovijasi." Publi-1 
ka. tartum jūrės, siutžė, plodama 
delnais ir sveikindama }»anee-j 
vičiti, kad ''niemcą" sumankė. 
Tiancevičius ištiesė ranka Smitli' l 

tu. bet tasai jos nepriėmė. Tuo-1 
met Bancevičius pakvietė jį im- 
tis už šimtą doliariu. Vokietis! 
Itačiaus atsisakė. 

Kitose ristynėse atsižymėjo! 
Tom Roleuic/, kurisai ir laimėjo 
paskirtąją dovaną. 

Reporteris 

Chicagos Draugijų Sąjungos 
Seimas. Šį nedėldienį, gruodžio 
'< d., "Aušros" svetainėje. 31 
So. Halsted st., bus Chicag -• 

i)r;:tigijn Sąjungos metinis sei- 
mas. Seimo pridžia i va! die- 
nos. 

/ 
Užmuši Chicagietį mainose Jo- 

nas Pečkaitis, gyvenęs pirmiaus 
prie 3230 Enierald ave. ir prieš 4 

savaites išvažiavęs į Pennsylvanijos 
valstiją, kaip pranešama, Jikosi 
mainose užmuštas. Chieagoje gy- 
veno apie du metu. Buvo atva- 

žiavęs i^ Anglijos. Paėjo iš Nau- 
miesčio, Suv. gub. 

Xed?l dieniniai koncertai. Da^ 
i bartinieji popietiniai koncertai, ku- 
I rie kas nedėldienis atsibuna Mark 

| \Vbite quare svetainėje, matomai, 
pritraukia l>ridgej>orto gvventojty 
atyc!;:. Praeitu nedėldienį Colum- 
bia mokyklos orkestrą savo lcon- 

ji-ertan sutraukė pilną >vetainę pub- 
jlikos. Tarp atsilankiusiųjų matė- 
si ir gan ''.iktokas skaitlius lietu- 
v' ()rkestrą vedė p. Becker, 
viena-, žinomiausių nuizikų-smui- 
kininkų Chicagoje >r abelnai vi- 
sose Suv. Valst. Ilgu- laikus jisai 
lutvo koncertmeistru plačiai pa- 

Inarnėjusioje Thomas simfoninėje 
[orkestroje. Klausytojams buvo pa- 
tiekta eilė parinktų orkestrinių if 
solo numeriu: Schubert'o, Meu- 
delssohn'o ir kitų. Orkestrą pasi- 
žymėjo pastebėtinu turtingumu 
styginių instrumentų. 

Šiuom koncertu užsibaigė eilč 
koncertų, kuriuo- parūpino Chicago 
Music Association. Sekantį kon- 

certą, šj nedėldienį. gruodžio 6 d., 
parūpino Amatcur Musical C'luh 
of Cbicago. SĮ kartą koncertuos 
žinoma dainininkė Mme. Else Hart- 
han Arendt. Dainininkė koncer- 
tantė yra vokietė, bet gimusi Ru- 

sijoje. Jinai yra pasekmingai dai- 
navusi daugelyje V okietijos, Fran- 
euzijos bei Amerikos miestų ir yra 

gerai apsipažinusi su keletą euro- 

pinių kalbų. Šiame koncerte ji- 
nai dailiuose keliose kalbose. Mme. 
Arendt yra duktė gerai žinomo 
kompozitoriaus, Dr. Hans Hartban. 

Visi bridgeportiečiai ir kitų gre- 
timų miesto dalių gyventojai yra 
kviečiami atsilankyti šį nedėldienį 
3.30 vai. popietų Mark \Yhite 

Square svetainėn, kampas 29-tos ir 
Halsted gatvių. Įžanga koncertau 

uždyką. Tikiettts iškalno galima 
gauti pas Miss K. llarris, Mark 
\\rhite Sątiare vedėją, ten pat vie- 

toje. 
Anghį kalbos pamokos uždyką. 

Seredomis ir subatoniis Mark 
\\ hite Scjuare "vetainėje, kampas 
29-tos ir I lalstetl gatvių, buva ne- 

apmokamos pamokos augiu kalbos. 
Pamokų pradžia 7:30 vai. vak. 

Lankyti gali vyrai ir merginos. 
Norintieji mokytis anglu kalbos tu- 

ri čia gerą progą pasinaudoti. 
Smulkesnių žinių galima gauti pas 
Mark \Vhite Square vedėją ten 

pat vietoje. 
Paskaitos Stanford Parke. Se- 

kanti utarninką. gruodžio 8 <1 

Stanford Parke, t'nion, Jefferson 
Rarber sts., ir \V. 14th pl., Mrs 

Henry S. Jaffray turės paskaitą 
temoje "Francuzija taikoje." Sekan- 

tį po to utarninką, gruodžio 15 d. 
M r. Fay Cooper Cole skaitys te- 

moje "Vietinis gyvenimas Filipi- 
nuose." Gruodžio 22 <!. Mr. Cyrtts 
R. l)e Yry turės paskaitą "Lauki- 
niai gyvuliai nelaisvėje." Gruo- 
džio 29 d. bus paskutinė šių metų 
paskaita parkutyje: "Norvegija 
vidurnakčio saulės šilis"; prelen- 
gentas—M. C. \Y. Fimvall. Vi- 
sos paskaitos prasidės S vai. vaka- 
re, ir įžanga kiekvienam uždyką. 
Paskaitos bus laikomos anglų kal- 

boje. Stanford Parke yra įvairių 
pamokų ir pasilinksminimų bei ki- 

tokių užsiėmimų. Įžanga į visa ką 
uždyką. Smulkesnių žinių galima 
gauti pas vedėją ten pat parko na- 

muose. 

Naudingi kursai. Sią žiemą tai- 
soma sistematikos moksliškos pa- 
mokos apie svaiginančiu gėrimų 
kenksmingumą, hygieną. sanitariš- 
kumą. lietuvių priederystes kaip 
Amerikos piliečių ir 1.1.. 

Pirmoji pamoka btt^ gruodžio 
9 d. 1914 tn., antroji pamoka l»u< 

gruodžio 26 d. 1(>14 m. Trečioji 
pampka bus sausio 6 d. 1915 m. 

Ketvirtoji pamoka bus sausio 20 d. 

1915 m., ir taip ty^is kas ant. .> 

trečiadienis daug-tnaž iki gegužio 
mėnesio. 

Pamokų pradžia 7:30 vai. vaka- 
re, Mark \\ hite Sųuare didžiojoj 
svetainėj, kampas 2'>-t<^ ir lialsted 

gatvių. Pamokas ves Dr. A. L. 
(iraičiunas. 

llutų gerai, kad kuodaugiausiai 
lietuvių, kuriems paranku, apsilan- 
kytų ir pasinaudotų iš ši<>> progo.->. 

Visiems įžanga iždyką. 

Prakalbos Cicero. Mus prašo 
pranešti, kad šią subatą, gruo- 
džio 5 d. Cicero Lietuvių Orga- 
nizacijų Sąjunga, kurion incina 
beveik \i-o.> svarbesnės Cicero 

draugijos, rengia prakalbas J. 
Jukniaus svet., 4832 \V. 14H1 
st. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Prakalbos žadama papuosii dek- 
lia nacijomis. Kalbėtojai jau im- 

rupinti, ir tikimasi, kad žinonC^ 

-kaitlit;-.:vi atsilank\ i 



REDAKCIJOS ATSAKYUju. 
p. Burnsidietie. žinota tiktu ir su 

mielu noru patalpintume, liet, kaipo 
vietinė žinia, Tamlstos raštelis yru 
p*»rvėlus. 

p. J, S. B. (Gardner, Mase ). Apie 
ano vyro pasielgimo. ueužsimoka ra- 
šyti. Paminėjome tiktai vakarą. 

p. J. K. Mikas. OinčinantiPH su 
kuom nors, reikia kreiptis j tuos laik- 
raščius, kuriuose tilpo anie straip- 
sniai. Netalpinshue atskyrni, bet nau- 
dosime straipsniui mušu recenzijų it 
kritikt.1 klausime. 

čia neminėtiems. Peržiūrėsime ir 
ką galėsime, sunaudosime. 

ri OUM.IS /JiM K.V. 
Atsitaiko. kad žmogus puola že- 

myn l»e atvangos: jisai kasdien 
silpnėja, netenka švaros ir energi- 
jos, kenčia nuo apetito nustojinio 
ir nereguliari-kuino kimo veikime. 
Tai rodo, kad jisni negauna užtek- 
tinai valgio ar kad valgis neturi 
savyje maistingumo. Pasidaro rei- 
kalingu paskatinti jojo apetitą ir 
sustiprinti virškinimo organus, kad 
jie galėtu virškinti visą maistą, 
reikalingą kun■ > palaikymui. Męs 
patartume Trim rio Vmerikonišką 
Kartati- Vyno i 1 i x i r; kaipo pirmą 
pageli).}, nes jisai išvalys vidurius 
ir priruoš juos naujo maisto pri- 
ėmimui. Kaip tik tai yra pasiekta, 
kūnas sustiprės ir prisipildys nauja 
energija. Aptiekose. Kaina $1.00. 
Jos. Triner, Manufaeturer, 1333— 
133(> So. Ashland a ve., C'hicago, 
UI. 

Jus privaletute visuomet turėti 
prie ranku Triner's l.iniment'o 
rautnenu ir >unarių štyvumui, nuo 

persidirbimo, nuo Spičių, nuo skau- 
dėjimų ir sutinimų. Kaina ?0c., 
per pačtą 60c. 

TAUTŲ PAPROČIAI. 
Mys su malonumu pranešime, 

kad Mr. Joseph Triner iš Chieagos 
šįmet vėl išleido puikų Sienini Ka- 
lendorių 1915 metams. Jisai pa- 
rūdys daugelio tautų papročius, ir 
apgailėtina tik, kad, dėlei aprube- 
žiuotos vietos, ne visos tautos ga- 
lėjo rasti vietos jame, bet męs ti- 
kimės, kad viename kalendorių atei- 
tyje tai bus pataisyta. Sio Kalen- 
doriaus kopija bus pasiųsta, gavti> 
10c pinigais ar stampimis. Adre- 
suokite savo laiškus: Jos. Triner, 
1 333 133() So. \shland avf., Chi- 
:ago, 111. Kalendoriai pasiunčiama 
>o gruodžio 1 d. 1914 m. 

B1/SIERIAMS. 
AŠ noriu pranešti visiems biz- 

nieriams, parduodantiems Trinerio 
Amerikonišką Kartau- Vyno 1*11 i- 
xirą ir Angeliea Bitter Tcnic, kad 
savi vaistai nėra apdedami Karės 
Taxc«nis. 

Joseph Triner, 
1333- 1339 So. Ashland a ve., 

Chicago, 111. 

^ajieškojiinai. 
Pa j Ieškau savo dėdės Vinco Kundro- 

o. Didvyžių kaimo, Vilkaviškio par. 
r pav., Suvalkų gub. Gyvena Ameri- 
koje apit 2t> metų. Kits žinotų jj, ar 
lis pats, meldžiu atsišaukti adresu-. 

Ona ftutrikiutė (po vyru Simanai- 
Menei, 

133« S. 50th av., Cicero, 111. 

Pajieškan savo brolio Antano Stapa- 
navvieb. Girdėjau, gyvena Ctaicfcgojo. 
Paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Skaudvilės par., Mažintų sodžiaus. Jo 
paties, ar kas JI žino, meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Prsula Narntowich, 
EųualU.y Cohl (!o„ Bussey, Iowa. 

Pajieškau sa vo palios Krasauekiu- 
kės ipo vyru Saliomijos Stapanavičie- 
n«s>, pm lna iš Vitartų kaimo, Pasva- 
lį..! par., Panevėžio pav., Kauno gub. 
10 mėnesių, kaip jinai prasišalino nuo 
manęs iš Chicago, 111. 24 metų am- 
žiaus. plaukai geltoni, akjs mėlynos, 
veidas skaisčiai raudonas, 5 pėdų auk- 
ščio. Girdėjau, nuvažiavo pas Kostan- 
tų Gabrunų. Kas prane--, kur jinai, 
gaus ?!•>."•» dovanu. Meldžiu atsi- 
šaukti adresu; 

M r. Kazimieras Staponavičius, 
920 W. 34th st., Chicago, 111. 

Aš (Emilija Butkienė, Pajieškau Jur- 
gio Varno, kuris prasišalino nuo ma- 
nęs nakties laiku, apie II arba 12 vai. 
Tuom paėiu laiku pasiėmė visus drabu- 
žius, baksa ir dingo. Jis yra 5 pėdų 
4 colitj aukščio, plaukai juodi ir suvi" 
sai baigia plinktl Jisai visada plau- 
kus svilina, bet nokerpa. vyrukas sto- 
ras, turi 3 aukso dantis, veidas pilnas, 
raudonas, jisai labai palinkės prie 
socialistų. Apie niekų daugiau neno- 
ri kalbėti, kai\» tik apie bažnyčių nai" 
kinimų, iš amato yra barberis, angį i* 
akai nemoka kalbėti, nei skaityti— 
lietuviškai mažai gali skaityti, tik mo- 
ka savo vardą ir pavardę pasirašyti. 
Paeina iš Kauno gub., Vareikių sodž. 
Kas žinotų jj, meldžiu pranešti adre- 
su: 

Mrs. Emilija Butkienė. 
207 ( bartelr Av., McKees ilocks, Pa. 

Pajiefckau savo vyro Zigmanto l>ir- 
vvauaurikio. kuris balandžio mėnesyje 
išvažiavo iš Martuoti. VVyo. j Chicngo. 
Iš čion išvažiavo per agentus j miš- 
kus: gegužio mėne.-yjc atvažiavus Į 
Chicago, nesuradau jo, ir nieko nuo to 
įniko neglrrtčjau apie jį. Meldžiu, kaft 
ii žinotumėte, pranešti man: 

(>n;i Dirvnnansklenė, 
t>4:: \V. I8th Str.. 

Chicago, 111. 

Aš. Monika Hanoniukė, pajleškau 
savo broliu Jurgio ir Karolio, paeina 
i.- Kauno guo., Panevėži.i miesto, Pa- 
iieškau <iar Indros Laurinčiko ir 
Aleksandros Dūdos, abudu Kauno gub., 
Vilkmergės pav., sodžiaus Lavaniškių 
Turiu svarbių reikalu. Jų pačių, ar kas 
juos zin >. meldžiu atsišaukti adresu: 

Mr. F'aul t'sanis, 
H. F. i). 

Kockville, Conn. 

l'ajieškau 1'i šules Zakiutės, paeina 
i? Kauno gub.. Šiaulių apskr. Ir par., 
kaimo Venkšnėnių. Ar ji pati, ar kas 
ki'us malonėsite atsišaukti antrašu: 

(r. S..Žakas, 
3:;47 Auburu Av., Chieago, III. 

Pajieškau savo drauj.es Surgautytės. 
paeina Iš .faskaudžių "ulyeios," Pabai- 
sko paiiip., Valtiruškio vol.. Vilkmer- 
gės pav., Katino gub. Jos pačios. arba 
kas ja žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

M rs. Annio Matulevlcz, 
F. R, D. 4, H. B. Curtis. 

Bridgeport, Conn. 

Pajieškau savo vyro .Tono K6*/ciaus, 
paeina Iš Kibartu kaimo, Stakių para- 
pijos, Raudonies vol., Kauno gub. Jis 
prasišalino nuo manęs iš \Vaterburio, 
Conn., birželio H! d. 1912 m., ir paliko 
mane sunkiame padSJime. Jisai 35 m. 

amžiaus, bot išvaizdos jaunos, geltoni 
plaukai, mėlynos akįs, visi priešaki- 
niai dantjs kreivi. Kas praneš, kur ji- 
sai, saus $5.00 dovanu. Meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Mrs. Ona Končienė, 
6.">1 N. RIverside, \Vaterbury, Conn. 

Pajieškau darbo:—prie kokio biznio, 
bndernėje arba taip kur store. Esu 
dirbęs btičernėje ir grocernėje, galiu 
fUrbti atsakančiai, esu 20 metu senu- 

mo; kall)u lietuviškai, angliškai ir len- 
kiškai. Kam reikalingas toksai dar- 
bininkas. atsišaukite pas 

A. (}. N., 
:529 rhurch St., Nem B rita n, Conn. 

Reikalavimai. 
Reikalingas: — Pardavėjas (sa'es 

man), prityręs miesto darbe. Kreiptii: 
1715 So. Peoria Sr. 

Chicago, 111. 

Reikalinga: — mergina, kuri galė- 
ti; dirbti namu darbą prie angliku 
šeimynų. T( iksis atsišaukti šiuo 
adresu: 

Juozapas Breiwa, 
B&rnstable. Mass. 

Reikalingas: — vyras kalbantis lie- 
tuviškai lenkiškai ir angliškai, darbą 
btičernėje, mokantis atsakančiai: ge" 
ra užmokestis. Meldžiu atsi- 
šauki i adresu: 

VVladas Yurkonis, 
P.ox :;0. Portage, Pa!. 

Ant Pardavimo. 
Ant pardavimo:—Gerti išdirbta vie- 

ta taisymo čeverykų, parsiduoda su 
visais įrankiais, savininkas išvažiuoja 
i farmas; atsišaukit. greitai: 

Juozas Norkus, 
1308 S. 49th av., Tarpe 13 ir 14tos gal., 

Cicero, 111. 

MRS. M. BANIS 
2325 S, Leavitt st., Chicago, 111. 

LIETUVĖ AKUŠERKA 
(Midwife). 

Pranešu visoms mano pažįstamoms 
ir kostuinerkoms, kad aš persikėliau 
nuo "W. Si'lės" vlršminėto antrašo 
po šiuo antrašu: 
3336 So. Halsted St., Chicago, III. 

Telefono N'o tas pats: Drover 3138. 

Parsiduoda: — Iš priežasties ligos 
parsiduoda už prieinamą kainą naujas 
mūrinis namas, ant trijų familijų ir sa- 
liunas. laisnis yra su Bravaru padary 
tas ant trijų metų po kantraktu, tir- 
štai lietuvių apgyventoj vietoj. 

Arčiaus dažinoti antrašu: 
810 W. 33rd St., 

Chicago. 111. 

ATVIRI LAIŠKAI! 
20 Centu už 100; 

$1,50 už 1000. Prisiusk 2 centų, o 
gausi prekių suradę, ir pavyz ižius. 

J. Dambrauckas, 
1017 Carlton st., Philadelphia, Pa. 

RAULAI, KUR BĖGI? 
NUGI PAS PETRĄ ŠLIAK1, 

nes esu labai ištroškęs. Pas jį gali- 
ma gerai atsivėdinti, nes turi puikų 
havarską alų, ruską ofiišfen^ ir ciga- 
rus net iš Havanos. P.e to jis pa- 
tarnauja kaipo perkalbėtoja8 toto- 
muose. 

PETRAS 5LIAKIS, 

[3301 S. Halsted st., CKICAoO. ILL. 

Tcl. Drover 7173 

Paliepus Kreditorėms 
vertės aug- 
štos rųšies 
rankomis pa- 

siutu rudeniniu ir žieminiu vy- 
rams, vaikams ir kūdikiams dra- 
bužių, įskiriant visus garsius pa- 
dirbimus Wholesale Siuvėju, įski- 
riant Hirsh Wickwire, Society 
Brand, Stratford System ir kitus 

garsius padirbimus, turės buti 
narduota už mažiau negu tikra 
wholcsalc vertė padirbimo: par- 
;uos Trustee'sai Woolf Marten 
Clothing Co., State st., 2-ros du- 
ris j pietus nuo kampo Jackson, I 
pradedant sereda. gruodžio 2 d., 
5 vai. ryto, ir tęsiant, kol visas 
tavoras nebus parduota. Tai bus 
Vyrams. Vaikams ir Kūdikiams 
Jidžiausis pinigo sutaupinimo at- 

sitikimas, koksai kuomet nors 

buvo Chicagoje. 
MR. WOOLF BUVO PER 

PER DAUGELĮ METŲ ŽINO- 
MAS UŽ SAVO PADĖKAVO- 
NĖS DIENOS GERADĖJIN- 
GUS PIETUS CHICAGOS 
LAIKRAŠČIŲ VAIKAMS, IR 
WOOLF MARTEN COMPANY 
PER KELIS METUS GYVE- 
NO PRIE 308 SO. STATE ST., 
2-ros DURIS Į PIETUS NUO 
JACKSON BLVD. KAMPO. 

Trustee'sas turi įsakymą par- 
duoti tavorą susyk ir paversti 
ii į pinigus, ir čia tasai didelis 
skerdimas Vyru, Vaiku ir Kūdi- 
kių rudeninių ir žieminių dra- 
bužių, kurie bus parduoti, prade- 
dant sereda, gruodžio 2 d. 9 vai. 
lyto, Woolf Marten Kompanijos 
name, antros durjs į pietus nuo 

Jackson Blvd., 308 So. State st. 
Tai yra didžiausiai kainas pa- 

raližuojantis drabužių išpardavi- 
mas. kokis kuomet nors buvo 
pradėtas Chicagos mieste. Per- 
skaitykit žemiaus kainas, ateikit 
ir savo akimis pamatykite, kad 
kiekvienas tvirtinimas, čia pada 

| rytas, yra absoliutiškai teisingas. 
Aš gvarantuoju kiekvieną pirkinį. 

E. II. DORNFELD. 

Pundas Vyriškų Siutų, regularių di- 
dumu, juodų ir mėlynų, gražiai pada- 
rytų, Woolf Marten Co. parduodavo už 
$12.50, specialiai apkainuota šiam iš- 
pardavimui $4.95 Kitas Pundas Vyriškų Rudeninių ir 
žieminių Siutų, puikus škotiški mate-j rijolai, gražių verptų vilnų, lygių ir 
maišytų vilnonių audimų, visų didu-! 
mų, Woolf Marten Co. parduodavo už1 
$15.00, išpardavimo kaina $6.95, 

Kitas Pundas Vyriškų rudeninių ir| 
žieminių siutų, rankomis pasiutų, vienų vilnų, dryžuose, klėtkuose, Tar- 
tans ir Scotch audimo, \Voolf Marten 
Co. pardavinėjo už $20.00, išpardavimo 
kaina $10.85 
Už $13.50 męs pasiūlome jums pasi- 
rinkti iš pavyzdžių daugiau negu 50 
j vairių paternų rudeninių ir žieminių 
siutų, kuriuos Woolf Marten Co. pir- 
ko. kad pardavus už $27.50 ateikite 
ir pasižiūrėkite patjs, jie yra verti 
daug daugiau, bet męs parduosime 
jums by kurį iš šio puuao tiktai 
už $13.50 
Puikus pundas vyriškų juodų ir mė- 
lynu gražig overkotų, kai-kurie ly- 
giuose materijaluose; kotai, kuriuos 
Woolf Marten Co. pirko, kad parda- 
vus po $13.50, specialė išpardavimo 
kaina $5.95 
Po $0.85, visi vėliausi spalvavimai 
griežtuose cheviots. Kenmaire home- 
spun Irish friezes ir cheilans, jokis 
drabužininkas Chicagoje neparduotų 
jums panašų kotą už mažiaus negu 
$25; męs parinkome juos nuo vienų 
garsių wholesaie siuvėjų kontre, kad 
pardavus už $22.50, stebėtinunias yra 
tame, kad męe turime daug ir visų 
didumų, specialė kaina laike šio iš- 
Ipardavimo tiktai $9.85 

Pundas overkotų iš naujo šiurkštaus 
puikaus materijolo jauniems vyrams, 
kai-kurie padaryti visai anglišku! ir 
kai-kurie reguliari Chesterfield mode- 
liai, Pilot. ir box drabužiai, francuziš- 
ki Montagnacs, reguliarė vertė $35.00, 
speciališkai apkainuota šiam išparda- 
vimui tiktai $14.85 
Musiji puikiausia eilė vaikų siutų ir 
overkotų, parduotų iki $16.00, puikių 
paternų, rankomis iškimšti ir ranko- 
mis pasiūti, jokis siuvėjas negalėtų 
jų duplikuoti už mažiau kaip $20, 
Woolf Marten Co. pirko juos kad 
parduoti po $16.50, jusų pasirinkimui 
šiame punde kol išteks laike šio iš- 
pardavimo, tiktai $7.45 
r.rt tuzinų gerų našių vaikų Bloomer 
Knee Kelinaičių, reguliarė vertė F>0c, 
jusų pasirinkimui kol išteks šiame iš- 
oardavimo 19c 
Pundas vaikų siutų, vėliausiuose pėši- 
niuose, tamsių mišinių, dratu austos 
viluos, niekuomet nenusinešiojančios 
rūšies, reguliariai $3.50 kaina, spe- 
cialiai po $1.29 
Vyriškos geros drūtos našios kelinės, 
niekuomet, nedriakančios rųšies, dau- 
gelyje atspalvių, dryžuose ir iš ly- 
gių materijolų, verta $3.00, po $1.39 

KAIP RASTI ŠTORA. 
Ateikite iki Jackson Blvd. Ir 

2-rų durių į pietus, žiūrėkite var- 
do Woolf Marten Clothing Compa- 
ny. E. H, Dornfeld, Trustee, prie 

l 308 So. State st. antros duris J 
< pietus nuo Jackson Blvd. Chicago. 

VVOOLF MARTEN CO. 
308 So. STATE STRl'ET 

2nd Door So. frora Jacksoi Blvd. 

Skaitykite "Lietuvą" 

BEDAVOJA, O* \1KS BUDAVOJAME. 

Didysis Teatras Pastatytas Kaštais 

A. OLSZEWSKIO BANKOS, 
Po No. 3138-3142 So. Halsted St. Chicagoje 

Šitas Teatras, su pirmos kliasos vodeviliu, bus atidarytas ant Kalėdų. 
Siame name, apart didelio Teatro, bus taipgi salės baliam, bankietam, šokiam ir mitingam; billiardu ir bovvling allej 
ruimai ir puikiausias buffetas. Teatro atidarymas bus vėliau oficiališkai pagarsintas. 

Kas norite Įgyti gerą bizniui Morą. namą ar lotą 
geriausioje biznio vietoje, tai pasiskubinkite, kol yra pigu. 

(geriausia bizniui vieta dabar yra Halsted St. tarp 
31-mos ir 33-čios gatvių, ir čia dar šiądien galimą nu- 

pirkti namą ar lotą pigiai. Po Kalėdų čia visų namų ir 

lotų kainos žyniai pakils, ir tada turėsi mokėti bran- 
giau. Mat ant Kalėdų atsidarys čia naujasis teatras, 
ant Halsted St., prie 32-ros gatvės, kuris kas vakaras 
patrauks čia burius žmonių ir tada namų savininkai pa- 
kels kainas namų ir lotų. 

Atminkite, kad Bridgeportas yra didžiausia ir se- 

niausia lietuvių kolionija Chicagoje. Ant Bridgeporto 
visoki storai daro geresnį biznį, negu kur nors kitur. 
Bridgeportas, tai ne Gary, Ind., kur vienam fabrikui su- 

stojus, užsidaro diduma storų ir kitų biznių. Ant Bridge- 
porto biznis visada eina, geruose ir prastuose laikuose. 
Ant Bridgeporto properčių kainos kįla augstyn. 

Todėl, jei nori pirkti namą, tai pirk ant Ilalsted St., 
tarp 31-mos ir 33-čios gatvių, o nesigailėsi, ir už metų 
ar kitų tavo namas bus dvigubai tiek vertas. Bet pirk 
dabar, kol yra pigu. 

Męs turime čia pardavimui keletą gerų namų su 

gerai apsimokančiais storais. Turime keletą lotų geriau- 
sioje biznio vietoje, ir parduodame ant labai lengvų iš- 
mokesčių. 

Ateikite pas mus ir apžiūrėkite mūsų namus ir lotus. 

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

Kosulys ir Šaltis, 
gerklinių išsišakojimų uždegimas, kokliušas, gerkles 
BkaudSjimas, užkimimas ir krupas, — tuojaus pra- 

j Salinama vartojant 

SEVERAS 
BALSAUS 
FOR LUNfiS 

(Severos gaisamą Plaučiams) 
Tatai yra labai naudinga gyduo- 
lė nuo te oniško gerklės užde- 
gimo, ką galima pastebėti iš že- 
miaus talpinamo ir nesenai ap- 
laiky'o ldiško. 

"Labai esu užganėdinta iš Se- 
veros Balsamo Plaučiams. Ai 
kentėjau nuo sunkaus kofiilio 
ir kronižko gerklės uždegimo, 
bet suvartojus dvi bonkutes Se* 
veros Balsamo Plaučiams, kosu- 
lys išnyko, ir vila, pradėjęs savo 

svarumą atgauti, jaučiuosiu la- 
bai gerai. Malonėkite pagarsin- 
ti šį laiškelj, idant ir kiti daai* 
žinoti] apie veiksmingumą Seve- 
ros Gyduolių." 

John Balok, Page, N. Mes. 

Nesakykite "Aš noriu ko-nors nuo 
kosulio." Reikalaukite Severa's 
Balsam for Lungs ir neimkite už- 
vaduotojų. 

Kaštuoja 23 ir 30 centus. Gau- 
namas kiekvienoje aptiekoje. 

Ar turite kopij) 

Severos Liet. Kalendoriaus 1915 m. 

Jeigu ne, pareikalaukite nuo ap- 
tiekoriaus arba rašykite tiesiog 

mums 

W. F. SEVERĄ CO., 

Greta to męs rekomenduoja- 
me nuo kosulio ir šalčio 

Severa's Cold & Grip Tablets 
(Severos Plotkeles nuo 

Gripo ir Peršalimo). 
Kaštuoja 25 centus. 

Cedar Rapids, Iowa. 

Pinigus į Lietuvą-Rusiją 
Siųskite per 

A. 0LSZEWSK!0 BANKĄ 
3252 So. Halsted St., Chica[o, 111. 

Vokiečiai tapo iš Lietuvos išvyti, I 
tai dabar męs vėl siunčiame pi- 
nigus į Lietuvą-Rusiją. Norinti 
persiųsti pinigus savo giminėms 
į Lietuvą-Rusiją kreipkitės į ' 

A. OLSZEVVSKiO BANKĄ1 
3252 So. Halsted St, Chicago, 111. 

S. > 

Didžiausia Kare 
Kur? Lietuvoje! Miįsy Tėvynėje 

Jei norite dasižinoti, kas dabar Lietuvoje de- 
dasi, kaip ir kur Europoje karė siaučia, tai 
užsirašykite 

Kasdien Einančią 
"Amerikos Lietuvą" 

Laikraštis "AMERIKOS LIETUVA" išei- 
na kasdien 4 valandą po pietų ir padtn la visas 
naujausias žinias ir telegramų* to? pačios die- 
nos iš kares lauko. Tiktai -iatne laikraštyje 
rasite naujausias ir tikriausias karės žinias. 

Todėl užsirašykite "Amerikos Lietuvą" tuo- 

jau ir gausite ją k sdien pačtu j savo namas. 
Kaina vienam mėnesini $ .50. 

" Dviem mėnesiam 1.00. 
" Pusei metų 2.75. 
" Visam metui 5.00. 

Užsirašydami, siųskite ir prenume atos mo- 

kestį drauge, Money Orderiu arba pinigais 
registruotame laiške adresu: 

"Amerikos Lietuva" 
3252 So. Halsted St Chicago 111. 

Garsinkites "Lietuvoje. 



'LIETUVOS' 
SPAUSTUVE 

3252 
South Haisled Street 

CHICAGO, ILL 

VISOKIUS 

Spaudos 

R 
B 
U 

Atlieka greitai 
pigiai 

ir 

gražiai. 

Kaip tai: 

Knygas, 
Konstitucijas, 
Vizitines ir Biznio 

Korteles, 
Uzp r ašy mus 

Ant vestuviu, 
Perstatymams ir 

v 

Baliams 

Programas, 
Afišas, 
Tabeles, 
Cirkuliorius, 
Bankos čekius, 
Laiškams ir 
Konvertams 

Antgalvius, 
Biznieriams 
Sieninius 
Lietuviškus ir 

Angliškus 
Kalendorius, 
Ktc. Ktc. 

Naujausio stiliaus 
raidės 

graži spauda. 

'LIETUVOS' 
SPAUSTUVE 

3252 
South Halsted Street 

CHICAGO, ILL 

JONAS KŪLIS 

; 3259 So. Halsted st.» Chicagc 
uENERALISKmS AGENTAS 

Lankosi C".:i:agoj, uzraiinėi-> 
Lietuvą", kenka apgar».nimus 

.r šiaip spaudos darbus, l'erka 
mntus, iiotus ir parduoda, i? 

up suteikta informacijas bizni., 
cikaluose. 

A. Olszevvski. 
"Lietuvos" leidėjas 

jk k-nnti DYKAI dvi jjnraa sztu- I 
ka-« ir Kutalio/a visokiu peru S 

'/•y nia^iszkn -ztuku ir kitokiu » 

'•'v" visokiu dnlykn,akuriu in ln- 
J "f.i noru o nožiuni ki r įu ^sutt? 
JJr>itru taip, liti at "iusk savrt i>U- 

nu :.rai*-.ku aitrės i, o ns7. tuo- 
f jan.-) fa Kaialio^a ir ia* sztul.as 

t u nu*iu.sui htkai. Adresuok: 
JUOZAS J. SZLSKAS, 

(.MAGIKAS1 
3231 S. HtJstid st. GHIGAGO, ILL. 

NEW CITY SAVINGS BANKl 
4601 So. Ashland avc., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, pret. 
Priima bankon pinigus ir moka 3%. 

r i sudėtus pinigus musvj Lankoj duo- 
dame čekių knygutę, Iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina ninl- 
sus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
kryneles (bor^a) po $2.50 metams. 

Parduoda sifkortea ir siunčia pinigus 
j visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėlials, se- 
redomis, kotvergals .'r subatomls nuo 
3 ryto iki 9 vakaro; nedSlioiuis, utan 
cinkais ir petnyčlomls nuo * r>t» i!d 
o vakaro. 

10 METŲ 
Kaip Lžetuva 

Atgavo Spaudą 
II I— —B——I ■ ■ » II 

Visi piiv'^o žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau- 
da kiekvienos tautos kultū- 
riškam gyvenime. Todėl pa- 
tariame perskaityti labai žin- 
geidžią ir naudingą knygą 

Kultura ir Spauda. 
Šitą knygeię verta perskai- 
tyti visiems laikraščiu skai- 

tytojairs, korespondentams 
ir io-metinio jubilėjaus at- 

gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos didumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesnį skaitlių,—dar 
pigiau. 

AdresuokSt, kartu prisiųsdami 
ir pinigus: 

Lietuva Poblishing Co. 
3252 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 
Uiarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
„ „ pusei metij $1.25 

Adręstiokit i&ips 
W. B, B0CZK0VVSKI C0., 

Mahanoy City, Pa. 

$12.00 VERTĖ8 UŽDVKĄ. 
Mq» siunčiame jums "Arabrew Kon- 

centruoto Alaus Estract Miltelių (Con- 
centrated Beer Extract Powder) už- 
tektinai, kad padarius 38 galonus tik- 
*o pirmos kliasos putojančio ir spur- 
;:iojančio alaus, 2 galonu degtinės ir 
] galonu vyno; padaroma į 5 ininutas, 

! >ridedant vandens, ir viskas gatava 
grimui. "Amt>rew" yra padaryta su- 

| lyg Tyro Maisto įstato (Uw of Pure 

j ood i. Tarp amerikonų "Ambrew" 
yra žinomas kaipo geriausia gėrimas. 
;ięs norime perstatyti jj lietuviams 
ir pastosime kiekvienam, kūrinai prl- 
*iųs 98c per Money Order'J; tai reiš- 
kia lygiai tiek. kiek mums kafttuoja. 

PAUL GATCH, 
Ambr«w E*tract Univtrtal Agency, 
P, O, f.04 85, Dept, & Lir^ntop, Qr«. 

M 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus i Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasoortus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. t 

BIZNIERIAMS duodi Čekių knygelgs, 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 batikos čekių negali šiądien atsa- 
kančiai savo bizni vesti. 

■ J 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEVVSK1 BANK 
3252 So. Halsted St., - CHICAGO, ILL. 

Atvairavusius iš KITUR MELDŽIAME aplankyti ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkals, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

IIIOB šie Puik|is 
VIOI prezentai už TIK $6.- Jus pamatysite ir per- 

žiūrėsite pirm mokant. 
Tai yra vi 
pvarantuot 

•gštos kliasos tavorai, ne pigus mišinys. Nesąžiningi pardavėjai, rasi. paskaitytų už šiuos puikiu.* 20 Hlttų tikrus Amerikoniikus extra sunkiai auksu baigtus laikrodėliu*, vidutinio vyrišk> ar moteriško didumo, $15.00; tikras Automatiškas Patronus Išmetantį* Duhrltavo veikimo 32 kalibro revolve.:.., $7.50; puiki gvnrantuota Nepavojinga Britva su setu, 6 extra peiliai ir pustymo rankena skurinėje dėžėje, $5.00; puikus sun- kiai auksu platuo'/'< Pats Prisitaikantis Spreniininis Bransalietas $5.00« puikus šilkinis laikrodžiui kiienius su pagražinimu, $1.00; pora puikių guzikų mankietoms ir krlnierinių špilkų, $1.00; pagal madą špilka kaklaraikščiui, $0.75 ir auksinė kieto gumo fountain plunksna $1.00. I iso $36.25. Tiktai Pagalvok—visi šie uugštos k'tiasos pre- zentai bus pasiųsti C. O. D. $6.95 (mamau negu revolverio kaina). Esprc^u it j u* v patikrinimui. Adresas: 
I. B. YALE MERCHANDISE C0. 120 S0. STATE ST., CHICAG0, ILL. 

PIRKDAMI LAIKRODM4 STAflAI I§ FABRIKO sutaupysit sau ant šito mažiausiai 
$19.00, o tai dėlto, jog pas kiekviena pardavėja už tokj laikrooftj turėtume mokėti ma- 
žiausiai $25.00, musų gi spcciališka Dirbtuvės prekė šito laikrodėlio yra tiktai $5.80 ir apart 
to, kas dabar užsisako pas mus laikrodėlį, tat augščiau patalpintus 10 dalykų apturės prie 
laikrodėlio VISAI DYKAI, tai yra: 
.12 kalibro Revolveri'. (Model); Lenciūgėlis; Bre'.okas; Britva; Diržas galandimui hritvos; 
Puodelis su penzeliu; Mankietų sagtičiai ir Apilkutė prie kaklaraišio. Tai jfigu norit pi-kti 
25-doliarinį laikrodėlį už $5.80 ir gauti tuos 10 dalykus prie laikrodėlio VISAI DYKAI, 
iškirpkit t4 apgarsinimą ir atsiuskit ntums sykiu su 2S centais markėmis rankpinigių, kad 
męs butumem persitikrinę, jog iftiesų norit turėti niusų laikrodėlį, o mes tuojaus išsiųsim 
Jums laikrodėli ir tuos 10 dalykų prie laikrodėlio, tai absoliutišku uei kiek nerizikuoja, 
nes kiekvienas turi tiesa ištirti niusų laikrodėlį ir persitikrinti, jog tikrai yra tokis, kaip 
mę» parstatom, o kada persitikrinsit, jog laikrodėlis yra ištiesų vertas $35.00 ir tikrai yra 
14K GOLD FILLED, Dirbtuvės gvarantuotas ant 20 metų, iu ganiausiu pasaulyje mecha- 
nizmu, tai užmokėsit likusius $5.55 ir persiuntimo lėšas 25 centus; jeigu gi nepatiktų, tai 
Jums sugražjsime 25 centui. 

Eigyje 20 metų męs savo laikrodėlius pataisome visa! dykai arba išmainome ant kito, at- 
siuntus raurns tiktai 25 centus persiuntimo Ukaščių. 
AT YDAI: Viršuje dovanų yra patalpinto* 5 fotografijos laikrodėlių, tai paženklinkit kry- 
želiu, kurj Jum atsiųsti, ir praneikit, koki norit: vyriška ar mouriaką. Adreiuokit taip: 

NATIONAL COiUlERCIAL CO., W. Wtf)ADWAY, NKW YORK, N. Y. Dapt.Mi. 

_ _ w. 
Phone DroveraOS2 

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVYS OENTISTAS 

VALANDOSi-nuo 8 iki U ryte nuo 1 ik i popiet nuo 7 iki 9 vok. Nedėliotu pagal 

32B1 So. Halsted St. Ghicago, III. 
Priešai A. Olševskio Banką 

TELEPHONE DROVER 7218 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicago, III. 

K. ZURAITIS 
PIRMAEILIN1S BUFETAS 

Saitas alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečias 
: kuošlrdiagiausial. : 

3200 S0. HALSTED ST 

Rusiškas Doviereimastis, 
Pasportus, Affidavitus, 
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejcnta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro 

Įinuvos mitusius biurai 
Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da- 
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Ame- 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai. 

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS 
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST.f CHiCAGO. 

BIURO VALANDOS: 
Utarninkais, Kctvergals ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 

Nedeliomis nuo 9 iki 12 rytais 

ŠALIN SU NUSIMINIMU 
GRAFAFON AS ANT IŠMOKES- 

ČIO 10c KASDIENA. 
Jeigu apsiimate mokėti po 10c 

kasdien, tai išsiųsime Jums ant 
išmokesčio labai puiku Grafafoną 
sykiu su 16 rekordų (32 kaval- 
kais) visokių dainų, valcų. maršų 
ir t.t., kuriuos patjs išsirinksite. 
Gerumas musų grafafonų gvarun- 
tuotas kiekvienam rašyta gvarau- 
oija. Išsiųsime naujus speciališ- 
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš- 
kus, Rusiškus ir Maža-Rusiškus. 
Rašykite tuojau reikalaudami ka- 
talogų ir paaiškinimų, įdėdami kra- 
sos ženkleli atsakymui. 

LIBERTY COMMERCIAL CO. 
233 K. 14tli r-t N FA V YORK. 

Dr.O.C.riEINE 
DBNTISTA8 

0F18AS—K»mp»» 31 Ir So. Htl»M nt 
(Ijvsstau tiri ipttikM.) X CUlCiSO, 01. 

lietūviškįi Knygy Krautuvė, 
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 

anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo, icenos mylč- 
tojų rateliai imdami komplctus, 
s. v gauna papiginta kaina. Krau- 
tuve adara kas vakaras. 

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

| M. J DAMIJONAITIS 
901 Wast 33-rd St., CHICAGO, ILL. 

Te!, Canul 4052 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
1302 Se. Lcivilt St. Kampai ?3-tios gatves 

Clilcago, Illinois 

F. P. BRADCHULIS 
Attorney & Counselor ai Law 

30 N. LiSaile St., Cor. VVasiiingtoa St. 
Siock Exc!ianga Bldg., Rooms 1107-1114 

Teleplione Franklln It7d 
Lietovįsadvokatai, baigęstaisiij molui) \u i- 
rikcjc, Veda rlsokiaa bylas, civiliJIcaair <ri- 
miaaiiskas tisuom UismuoM ksuJaoso). 

6yi. 3112 S. Haisted St., arti 3I«jj 
1 elcpbone V ardi Z3VJ 

LiiiTUViSJiA bni\KA 
Town oi Lake Savings Bank 

Joscph J. Elias, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago. 

Priimame pinigus | Banką, užčedi- 
jiiuui nuo vienu duiiario ir daugiaus 
ir mokame trečiu procentą ratomls 
ant metų. Siunčiame pinigus J vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tel 
singal, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šifkortes aut visų linijų J 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą. 

Musų Banka Išdirba vlsokluB raštus 
Ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
du rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir relkalnoae ypatiškai lr 
pt/ 'aiškus. Tik kreipkitės viršmlnft- 
tu antrašu. -1 

eveskio yjįr 
Dienine ir MftJfVfJI A 
Vakarine nikai RLA 

MOKINAMAI 

Anglų kilba nui pra- 
dinis Iki aigičlaislsl 
ArltraatlVa 
AygSfeto, Matimitlki 
Istorija, 6«ograflJa 
Politiška Ekcoomlla 

Lietuvių 
Y<LWĮe;iL1U 5- KALBOS ir 
Lcakf 
Knyjvsdjrst) Orairašt 
Laišku rašymas 
Prakybos leisis Ir tt. 

% G. Lcvolcis, Vedėjas Mokyklos 

3106 So. Halsted St., Chioago. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
I '•tifvli Gydytojas ir Chirurgas 

Tžd.) So. Halsted StM Chicago, III. 
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 

vyru. Speciališlui ^ydo limpančias, už 
sisenėjusias ir paslaptingas vyrų ligas 

PRANEŠIMAS. 

Pranešu draugams, kad aš persike 
Iiau po num. 4547 So. Paulina st. ii 
kad per sunkius laikus siusiu ant or 
deriu vyriškus siutus ir orerkotus po 
$15.00. Taipgi senus rubus čvstysiu 
taisysiu ir prosysiu už nužemintas kai' 
nas. .Teign manai sin-iintis ar pirkti 
siutą ar overkotą. pirma ateik paniū- 
rėti mano materijos. Darbą gvaran- 
tuoju. 

L. Geležinis, 
4547 So. Paulina St„ Chicago. III, 

GERA PROGA! 
Crsiratika aneliSkoskalboi nv 

kytisbe mokytojo(apdaryta)$ 1.01) 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
tu skaityti ir raJyti ba mokyto- 
jo 15c 
Naujas Budas mokytis rašyti ba 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokun* 

dij.su pa- ik*!* Apdaryta). .35c 
Viso $I~60 

Kas atshisiSkirpes šita apgarsi- 
nimais "Lietuvos" ir ii.00 p«p 
ni^ncy order1, tai <?aus visas 4 
knyga6l)0o. pigiau. 

P. Mikolaiuis 
Bos 62 Nevv York Sity 

(ienausia dovanu dranga jis Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

"DRAUGaS" 
'DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
vių gyvenimą. suteikia daug skaity- 
mo iš visuomenžs, politikos, litera- 
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rus; cenzūra "dMUGĄ" Į Lietuvą Inieldžla 

"DRAUGAS" atsieina raet. S2, pusei ra. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei nielg $1.50 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 46th St., Clilcego, III. 

ToUphont Drover 6i14 

Naujas Savaitin s Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviškus laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
lr kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, S puti. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metu. 

"Ateitį" lšieidinėjį bendrovė, in- 
korporuota aut $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adrcsuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 



iiup&aa i Zi&uin'Bakfe 
iiupemss Oa'ittM Ičirsainyii ant 

Piningi/ srla BranjiM Dmny 
Vjsijuos i\tA 
Visi 1v.cs rwk» 

v Vj si "J-ses giria 
%§dn& llrjytufž jaes faz&ffi. 

ja*K3».M8. 
kit> h>rk orf ; 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr. G. M. Glaser 
aiuuou (iii.uisuiu ^aguiiuial visuo- 

menei, Jog f s u seuiau.nas gydytojas 
ant Bridfleporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ori + ir gyveni- 
mą j savo I'ifnri iv ( o nu.upriu 

3149 S. Morgan St. 
Kerte 32ro" 
Telefonas Yar 1 «iS7 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
oudais gydymo. Vi»us ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir Kg šiol, 
Pasitikėdamas. Jog gerbiama publika 
Ir tol 1"iis mane renis, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną lr n:ik- 
tj Esiu specialistas Itgose valkti, mo- 

terų lr vyru ir užsendinrose ligose. 
Darau visokia operacija 
J,Įr! iiO"| «" pjlfrs-bfl 

Dr. G. M. Giascr 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-ros gatvės. 

Mokiname Angliškai 
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 

Vieninteli amerikoniška mokykla, kuri 
dnoda pilną užtikrinimą išmokti skaityti, ra- 

šyti ir kalbėti angliškai Ubai trumpame laike, 
užtatpmažą atlyginimą, kad ir biedniausias 
vyras ar moteris gali užsimokėti. 

Motcioame per laiškas (korespondenciją) 
tobulingiauaia m e. t oda; kiekvienas išmoksta 
be vargo. Mokiname teipjau kliasose dieno- 
mi» ir vakarais. Platesnių žinių rašykite pas; 

VVA1TCHES BROS. 
1741 W. 471/1 SI.. : : Chleagu, lll 

Jei nori teminei; žinių iš Anglijos, 
užsisakyk sau metama ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vieninteli Didžiosios Britanijos lie- 
tu vl \j-katalikų-tautininkų laikraštį, 
einanti kas dvi uavaitl. Kaina su 

prisiuntimu i namus metama $1—pus- 
mečiui — 50 centų. 

Adresas: 
Rever. Jos. Norbut, 

Mossend, Lanarkshlre, Scotland. 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną ir Nakti. 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rutl6kai-Turki6kos Ir vi- 
sokių rų$ių maudyklės. 

1914-1916 W. Dlvision Street 
Arti Robey ot 

Taipogi Ruslflkai-TurkiSkų maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barzdaskutykln krūvoje. Chleago. 

Geriausia Gyduole 
PLAUKAMS 

sustiprina skelp), sujudina iaknis, 
plaukus padaro ^velniui, blizgančius, 
yra gariausis vaistas nuo Dandruff 
"luskg". Vartojant du ar tris kartus 
I savaite, sustahdis plaukų slinkimą. 

Tiinkie gerai j skelpa, ant takng 
kas antra ar trefia dirna. 

Prekė 50c. Ir $1.(10. 

F, A. POSZKA'S PHARMAGY 
3121 So Morgan Slrsat 

Tai. Yards 695 CHICA60, ILL. 

Telephone Canal 263 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS 

710 W. I8th St, Chicago 

Tel. Cun»l. 2118 

D R. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSftEO SI CKIC&60, ILL. 
CORNER 18th STREET 

MOKYKIS BARBERYSTE9. 

Męs išmokiname šio lengvo, šva-Į 
raus ir greitai išmokamo amato { ka- 
lias trumpas savaitei; geriausi Jren-i 
fimai; expertai mokina; įrankiai su 

telkiama; darbas kiekvienam žmogui; j 
ateikite pamatyti mus arba raiykilt 
užayką gaunamoms informacijoms. 

BURKE BARBER SCHOOL, 
410 W. Mrdl»on st, Chicago, III. 

C«ran nraugiskumas 
yr.; < iena charakteringiausi g didžiosios Vokietijos universitetų studentų 
ypatybių. Jie žino, kad nėra geresnio budo sustiprinti ir prailginti 
draugiškumą. kad pavelyti sau vidutiniškai vartoti geru malonų aty: todėl 
nėra (•paprastu reginiu matyti jųjų kuopas savo gimtus Šalies smuklėse 
ir k.ifi-juosc su stiklu jųjų mMamo alaus—LYGIAI kaip 

AL MA MATER 
Motinoms po kūdikio, seniems ir žmonėms su silpstančia sveikata arba 
sveikstančia sveikata arba sveikstantiems K ligos McAvoy's Malt Marrotv 
yra stebėtinas sveikatos ir jlegos atnaujintojas. Telefonuokite Calumet 
S-401 arba gaukite jo iš savo aptiekoriaus. 

Mc Avoy 9rowing Co., Chicago 

So. Halsted Furniture House 
3224=26 So. Halsted St. 

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų 
[Furniture] Krautuvė Chicagoje. 

Pirkdami grynais pini- 
gais gauname geresnius 
ta vorus ir pigiau negu 
kiti pirkdami ant kredi- 

to, užtai męs ir pigiau 
parduodame už kitus. 

^Turime visokių naminių 
rakami ų didžiausiame 
pasirinkime ir dabar 
parduodame labai nu- 

mažintomis kainomis. 
Pas mus rasite pasirinki- 
mą nuo pigiausių iki vi- 
dutinės rųšies tavorų. 

Mųs patarnavimas greitas ir mandagus. 
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaiti- 

niais bei mėnesiniais išmokėjimais. 
Krautuvė atidaryta vakarais: 

Utarninkais, Ketyergais ir Subatoms. 

South Halsted Furniture House 
Telephone Drovei* 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. 

Pigumynal vyrų ir jaunikaičiu aprėdy 
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

siutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar par- 
siduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurie 
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda 
už $5 ir augfičiaus. 

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų 
kelinių, padarytų už $4, $5 ir $6, dabar parsi- 
duoda už $2.60. 

Specialičkumas ant kuparų ir valizų drabu 
tiaros. 

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama. 

S. GORDON 
f VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ 
i 1415 S. Hilsted St. Chlcago, III. 

D -re Maria Dowiatt-Sass 
Moterą ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat. 

? bene Canal 1203 
Valandos: 

įvi 6:80 iki 12:00 vai ryfto 
ttfcTtfO iki 8:00 vai. vale. 

Nedalioms 
BU© 9 £0 iki 12:00 vaL ryto 

Rezidencija 

5208 W, Hamson Street 

Tel. Austin 737 

Valandos: 

tiktai Iki 9:00 kiekvienu iy|j 

W Turėk Savo Namuose 
m Geriausią Degtinę* (arielką) jei 
v nori buti sveikas ir turėti kuom 
f pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S-0=L-0 Rye 
Kaipo Skanų, Tvirtą Ir sveiką gerynią 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine. 

iSUĮĮ] 

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose 

STBAUS BROS. GO.-M DEP'T L. 0HI0A60, ILL 
216 W. Msdlson St. A. CHaPOSKE, irT. PODLASKIS lietuviai 

$1 1 Menes!. 
Ant musų gramafonų jųs gali- 

te Išgirsti savo namuose geriau- 
sias lietuviškas dainas Ir muzi- 
ką, kuri atneš laimę jūsų šeimy- 
nai. 

Męs parduodame savo grama- 
fonus Suv. Valstijose ant išmo- 
kėjimų po $1.00 } mėnesi. Męs 
taipogi parduodame savo specia- 
lj graniafong. už "cash" pinigus, 
bu 24 dainomis ir muzika už- 
dyką. 

Parašykite mums, lr męs iš- 
syk prisiusime jums pilnas 
Binulkmenas ir musu puikų iliu- 
struotą kataliogg. uždyką. 

Royal Phonograph Co., 
91 East 4th St., Dep. 70, 

New York, N. Y. 

Gerinusia Šviesa kiekvieuam dalykui, 
•Rayo liampos suteikia minkščiausią, pastoviausiu 
šviesu prie darbo ar žaidimo jauniems ar seniems 

JBayd Liampos 
Mealsina akių. Nuolatinis parankumas visai šei- 

mynai. 
Masyvis misingis, nikeliu baigta. Smagi. Drūta. 

Ledgva išvalyti ir petraaiuyti kuatą. Užžiebiama 
nenuimant kaminėlio ar klioso. Geriausioms pa- 
sekmėms vartokite Perfection Aliejų. 

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

CHICAGO, DJL. 

Bell System 

Akyvus ekonomiškųjų sąlygų tčraytojai 
mato plotą augančio turto šioje salyje 

kaipo eyropinės karės pasekmę. 

Pažangus biznieriai ruošiasi prie padi- 
dintų vardovimų sezono, 

Šaukite pirklybą savo takan Bell Tele- 

fono pagelba, Jisai suteikia skaitlingiau. 
sių pardavimų patarnavimą prie ma- 

žiausių išlaidų. Eikite p^sku! naują biz- 

nį. 
Telefono Keliu. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Ofticial 100 

Jaunoji 
Lietuva 

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių 
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis. 

Tame dedama geriausi moks- 
liniai straipsniai ir geriausios apysakos. 

Kalba gryna, graži ir supran- 
tama. Jei nori smaghi ;r naudingai lai- 
ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą. 

Kaina metams $3.00; pusei 
metų $1.50; vienas numeris 25c. 

Užsisakyk tuojaus: 

"JAUNOJI LIETUVA" 
4611 S, Paulina St. Chicago, III. 

SUSI VIE N 1 JIM A S\ 
L 
I 
E 
T 
U 
V 
I 

Ų 

JSTEIGTAS* 1886 M. 

Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 

$6.00 savaiteje ir turi keturis apsaugos laipsnius: 

$150 

$300! 
1 Ktiteuinuaj 

SfiOO 

$1000 

Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pa- 
šalpų $91.797.68; įvairiems kulturos reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36. 

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr. 
307 W. 30th St. A New York, N. Y. 
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LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGUI 

10 Paiktų Vertų $30 už $g.95 
Išsiunčiame Apžiūrėjimui uždyką ^ 

Dėlei konkurencijos, numažinome kainas ant auksinių laikrodėlių lr drauge ant V(h| daiktų ir ant pareikalavimo Išsiunčiame ėielą kompleta. susidedantį iš tų bianglų daiktų, būtent: puikus gražus graviruotas laikrodėlis—vyriškas, aprūpintas geriausiai" amerikoniš- kai R viduriais; puikus knciugčlls su pakabinėtum; *pinko« į mankktas. špilka į kaklarai-į; barberiška britva; aliumiiiiaus muilinyčia, pend.'ells. barbariškas diržas prie britvov ir sykiu naujo modelio revoh *ls .'J kalibro, padirbtas is geriausio kalto plieno. nikeliuotas. 1'isaS taroms kiiogeriausios rųšics. į]~ arantiivtos. Sykiu I" gražų daiktų, abi Inos vcrt(l $30, dabar už $5.95. 
XBSI{ SKITE PIXIGŲ! Prisiųskite mums tiktai sj apgarsinimu ir Jusų teisingi) adresu, o męs išsiųsime tuojauf tą vi-4 komptet4 per exprcsą dėl apžiūrėjimo. Kada viską apžiūrėsite ii busite pilna' už- ganėdinti, tai tuomet užmokėkite agentui tij mai•} sunitj $5.9? už tavorą, verti $30, •' drauge užmokėkite mažus prisluntimo kaštus. 

I'asinaudokit! ii iioi progos kuogreiliausiail Užsakvmus siųskite tuojaus. Adresuokite: '• '"N SU PPL Y CO., Dept. JI. ST. I.OUIS, MO. 

SPECIALISKAS PASIULINIMAS RŪKANTIEMS 
Kas dabar užsisakys pas mus tabako už $<>.00. tai apturės tuo« Irt aug>- Fčlau patalpintų daiktu prie tabako visai dykaį. Taigi, jei norit rūkyti gerą tabaku, ta.i iškirpkit tą apgarsinimą lr atsiuskit mums drauge su $ 1.00 rank- 

pinigių. jogei butumem tikri, kad jųs norite turėt i mūsų tabaką, o męs tuo- 
jaus jums nusiųsim 50 pakelių geriausio TABAKO, khip tai: 13 pakelių va- dinamo "Bogdanow," prekė 25 kap. pakalis; 13 pak. "Sultan," prekė 25 kap. pak.; 12 pak. "Makseksudl," prekė 23 kap. pak.; 12 pak. "Stamboli," prekė 20 kap. pak., ir tuos 10 dalykų kaipo dovaną visai dykai, o kaip tabaką, ir dovanas atneš jums į namus lr busit užganėdinti, tai užmokėsit likusius 
$5.00 ir keliolika centų persiuntimo lėšų; jeigu gi nebutumet užganėdinti, tai neimkit, o męs sugraijsim jusų $1.00. 

ATYDAI: Vien tik dėlto męs duodame tuos 10 dalykų kaipo dovaną vi«a| 
dykai, nes norime inusų tabaką kuodaugiausiai išgarsinti. Todėl NAUDOKI- 
TĖS DABAR ŠITUO SPECIAL1SKU PAŠALINIMU, pakol dar turime tųjų 
dovanų. Adresuokit taip: 

MOSKVA TOBACCO CO., 
92 West Broadway, Dep. 73, New York, N. Y. I 

Mokslas apie Tautas 
Kiekvienas žmogus nuo laimimo priguli prie kokio nors sąryšio 

atskirų asmenų. Toki sąryšiai, arba draugijos, žmonių paprastoj kalboj 
vadinama tautomis. 

Ethnologija užsiima aprašymu tautų ir visokių sąryšių tarpe žmo- 
nių, stovinčių Knt visokeriopo kaltinos laipsnio. Ethnologija yra tai 
vienas iš jauniausių mokslų. Sutvėrimui to mokslo reikėjo suprasti 
Ir pažinti žmonių gyvenimų rnt viso žemės paviršiaus, o jis ne visur 
vienoks, nevisur ant žemės tie patjs žmonės gyvena, tr.igi tas ištirta 
tik pabaigoj IX-to Šimtam-, čio. Visi žmonės vystosi ir kįla. tik ne visi 
vystosi vienodu greitumu: vieni gaivalai su prievarta stengiasi kitus 
prie savo ryšio patraukti, kiti vėl stengiasi nuo to atsitolinti. Tą ma- 
tome ir šiandien, susidedančioje iš nevienodų gaivalų viešpatystėje: 
valdanti tauta stengiasi pamuštus kitokios kilmės gaivalus ne tik pa- 
laikyti po savo valdžia, bet nori juos. taip sakant, prijirdyti savo tau- 

tystės jūrėse. 
Ethnologija, aiškiaus sak: nt, užsiima aprašymu, padalinimu j natu- 

rales grupas gyvenančių kur nors ant plntaus žemės paviršio žmonių 
ne tik dabar, bet nuo didelių atradimų, kada likęs pažinti ir gyvento- 
jai pirma europiečiams visai nežinomų žemes dalių. 

Pažinimas žmonių visokių tautų, „ų rasių ir pobūdžių yra labai 
maldingas ir žingeidus klevienam civilizuotam žmogui; nepažjstant 
othnologijos, negalima savęs skaityti apšviestu žmogumi. 

Ethnologija arba mokslas apie žemės tautas. I'a^al I)r-ą M. 
Haberlandtą ir Letourneau, sutaisyta U šerno. Knyga didelės vertės 
su daugeliu paveikslų Įvairių rasių žmonių typu. Spauda graži ir 
aiški, puslapių 607, kaina.. $2.00 

Su gražiais audimo ap larais $2.50 
Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės šuomi adresu: 

M. J. DAMIJONAITIS 
901 West 33rd Stree*, Chicago, IM. 
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