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Dideji Kare. 
Vokiečiai, kaip jų valdžia pi» 

tna pagarsino, pradėjo skandyt 
visus prekių laivus, patiktus Anų 
lijos ir Prancūzijos pakrantės*, 
firmą dieną blokados Anglijo.- 
ir Prancūzijos pakrantėse vokiš- 
ki povandeniniai laivai paskandi 
no penkis angliškus laivus. Pa- 
skendo, užbėgus ant minos, ir 

vienas Suvienytų Valstijų gnrlai 
vis "Kvelyn," bet keno buvo 

pamesta jūrėse mina, nežinia. 
Tą paliepta ištirti Suvicnyfų 
Valstijų konsuliams. Vokiečiai 
ginasi, kad tai ne jų mina bu- 

^-vo, bet Anglijoj bet ir Anglija 
kaltės prisiimti nenori. Laivas 

Evelyn tapo paskaidytas Vokie- 

tijos pakrantėse, prie salutės I»or- 
kum. l'ai reikia manyti, kad ten 

buvo vokiečių pamesta mina. 
Laivo įgulą, susidedančią iš 13 

žmonių, kaip spėja, išgelbėjo vo- 

kiškas laivas 

Atlygindama už blokavimą sa- 

vo pakrančiių, Anglija, nors pir- 
ma maistą, skiriamą taip gyven- 
tojams, sutiko leisti Vokietijon, j 
dabar ne tik maistą, bet viską. | 
ką tik Vokietijon gabenama.' 
ypač žalią medžiagą, laiko karėsi 

fcr?.-' ntrabanda ir konfiskuoja. 
Iš Kcrlino pranešama, jog vo- 

kiečiams pasisekė paskandyti ir 
vieną gabenanti Francuzijon ka- 
reivius angli ką transportini lai- 

vą, bet apie paėmimą gabenamų 
kareivių nieko nesako. Anglijus 
valdžia apie nužudymą transpor- 
tinio laivo taipgi nieko nesako, 
tai <r vokiečių paleista žinia gali 
nieko bendro su teisybe neturėti. 
Gal neteisingas yra ir pasigy- 
rim. vieno angliško prekių lai- 
vo kapitono apie paskandinimą 
netoli Liverpool vieno vokiško 
povandeninio laivo. Kapitonas 
mat už tai nori Anglijos valdžios 
pažadėtą dovaną gauti. Iš P>er- 
lino taipgi pranešama, buk prie 
Eelęijo.s pakrantės tapo paban- 
dytas vienas angliškas torpedų 
gaudytojas. Anglija savo prekių 
laivus ginkluoja kanuolėmis, kad 
nuo vokiečių |<af* atsiginti ga- 
lėtų 

Išsyk blokavimas trukdo Fran- 
cu/ijos ir Anglijos susinėsimus, 
nes pasažierių vežiojmus tuom 

tarpu pasiliovė, bet galima ti- 
k'"'i. kari blokuojami kraštai, tu- 

re '.aini tvirtus laivynus, suras bū- 
dą ir pasažierius nuo vokiškų 
ovandeninių laivų apginti, nes 

lygiai Prancūzija, kaip ir Ang- 
lija tokių laivų turi daugiau. Iš- 
tikro lygiai Francuzija, kaip ir 

Anplija savo portuose renka po- 
vandeninius, torpedinius laivus 
ir torpedų gaudytojus ir rengiasi 
juos siųsti prieš vokiškus povan- 
deninius laivus. 

Ar vokiečiai blokavimu pakran- 
čių įveiks savo priešus, reikia 
abejoti, bet blokavimas supykįs 
Vokietiją su neutrališkais kraš- 
tais ir gali ir juos karėn prieš 
Vokietiją įtraukti, neišskiriant 
Amerikos, jeigu jos prekių lai- 
vus skandytų. Skandinavijos 
viešpatystės, Amerika, Ilollandi- 
ja, Italija, net Ispanija jau pakė- 
lė protestus prieš vokiečių už-i- 
nianymą. 

Aut vakarinio mūšio lauko nie- 
ko labai svarbaus neatsitiko; im- 
tynes eina vis tose pačiose vieto- 
se. Kartais tai viena, tai kita 
pusė paima kokį kaimą ir dalį 
priešo pozicijų, tai vėl kita at- 

gauna nužudytą poziciją. Smar- 
1 ųs mūšiai eina apielinkėse St. 
Mihiel. esančio ant kelio, vedan 
čio prie vokiečių tvirtovės Metz. 

Nuo jūrių iki Aisne paupių 
eina artilerijų mūšiai. Sulyg 
franeuzų štabo pagarsintų žinių, 
Chvupagne provincijoj franeuzai 
apvaldė visas vokiečių pozicijas 
giriose. Prie Les Mesuils ir Les 
Esparges tapo atmušti vokiečiu 
atakai. Apkasus prie Ypres, ku- 
riuos vokiečiai buvo užėmę, at- 

gavo vėl franeuzai. Tame mu- 

šyj, apart kelių šimtų užmuštų, 
vokiečiai nužudė ir kiek nelais- 
vių. Sulyg Berlino žinių, prie 

Ypres, vokiečiai apvaldė Metią 
i'rancuzu apkasą. AJatyt, vokie- 
čiu žinios yra senesnės, nes 

iraitcuzai sako, kad jie nuo vo- 

kiečiu atgavo pirma nužudytus 
ap1 asu?. 

Talkininkų kares vedimo bū- 
das pasilieka \is tas pats: jie, 
čėdydami savo kareivius, verčia 
vokiečius nuolatiniuose atakuose 
/ūdyti daug žmonių, o užpuldi- 

:darni ant jų silpnesniu pozici- 
jų, teleidžia paimti iš Prancūzi- 
jos daugiau kareivių, sustiprini- 
mu1 kariutnenės, kovojančios su 

rusais. Manoma, kad ant vakari- 
nio karės lauko didesnių mušiu 
nebus iki pavasariui. 

Vokiečiai vis bombarduoja 
miestą Reims; tą daro jie nuo 

s^nai, bet paimti neįstengia. I'rie 
Le.- Eparges franeuzai vėl nu- 

žengė truputį toliau. Alzatijoj 
franeuzai apvaldė dalį miesto 
S'cossvveyer. 

Francuzų kariumenė pasitrau- 
kia visai iš Belgijos ginti savo 

kraštą, o vyti is Belgijos vo- 

kiečius paima belgų ir anglų ka- 
riuntenės. Sujungtos belgų ir 
anglų kariumenės apvaldė St. 
Georges ir nutraukė toliau į pa- 
juruts. Paryžiuj manoma, kad 
.•u anglų pagelba belgai įstengs 
vokiečiu^ sulaikyti, ypač kad jie 
•!• l' snę savo kareivių dalį turės 

siųsti piicš franeuzus. 
Ant rytinio mušiu lauko taip- 

gi nieko naujo ir svarbaus neat- 

sitiko; vokiečiai vis giriasi rusu 

sumušimu Prūsų Lietuvoj ir Mo- 
zūrišku; u ežeru distrikte, kur buk 

paėmė nelaisvėn 1^0,000 rusų ir 

750 kanuofių. Dėl tos pergalės 
mokiniai visoj Vokietijoj buvo 
nuo mokslo paliuosuoti ir visose 
bažnyčiose laikyta padėkavonės 
pamaldos. Rusų gi štabas už- 
tikrina, jog jų nuostoliai, suly- 
ginamai, buvo nedideli. Austrai 

pasigyrė, buk Bukovinoj jie pa- 
ėmė nelaisvėn 12,000 rusų, o ru- 

sų karės ministerija užtikrina, 
jog Bukovinoj išviso buvo tik 
12,000 rusų ir jie, prieš daug 
skaitlingesnę priešų kariumenę iš 
Bukovinos pasitraukė j kita upės 
Prut pusę, nes ta Austrijos pro- 

incija rusų karvedžio plianuose 
nelošia svarbesnės rolės, tai už 

jos laikymą neverta daug žmo- 

nių žudyti. 
Vokiečių oficiali?, pranešimas 

sako sykį, jog Rytiniai Prusai 
nuo rusų visai išvalyti, tai vėl, 
kad toj provincijoj vokiečiams 
sekasi gerai. Jeigu ta provincija 
nuo rusų išvalyta, tai ten jau 
kova su rusais negali vokiečiams 
sektis nei gerai, nei blogai, nes 

rucų ten nėra. 

Išsyk vokiečiai gyrėsi, kad jie 
toli vėl Rusijon įsiveržė, nužen- 

gė už Augustavo ir Gardino, buk 
prisiartino prie Kauno tvirtovės, 
rusų gi štabas garsina, jog vo- 

kiečiu pirmyn žengimą* tapo su- 

laikytas. Tikrai žinia \ien, kad 
vokiečiai užėmė Tauragę, bet 
miestelis tas yra visai prie ru- 

bežiaus; prie Kauno gi vokiečiai 
nepriėjo. Ar jie nužengė iki Gar- 
dino, to nepatvirtina žinios iš 
kitu šaltiniu, apart ''okiškų. 

Austrijos kariumenės štabas 
garsina, jog austrai į pietus nuo 

Dniestro privertė skaitlingą ru- 

su kariumenę trauktis atgal. 
Karpatų gi kalnuose pasidavė 
austrams 64 aficierai ir 40,000 
kareivių. Iš Londono gi tele- 
gramai praneša, jog pagelbon ru- 

sam.- iš vidurinės Rusijos atėjo 
Lenkijon nauja armija iš 300,000 
kareivių, todėl rusai vėl žengia 
prieš besiveržiančius Lenkijon 
vokiečius ant visos 100 mylių 
ilgos rnušio linijos. Bet ir tų 
300,000 kareivių pergalėjimui vo- 

kiečių gali neužtekti, o Rusija 
tik -umusta iš Ru-ijos ant mu- 

šiu lauko traukia daugiau karei- 
viu. Taip besielgiant, karę ga- 
lima vesti per ištisas metų eiles. 
Lygiai francuzai, kaip ir anglai 
nuo Rusijos daugiau tikėjosi. 
Dabar ir Italijo, ir Ruicanija vėl 

mano neutrališkomis pasilikti, 
nes pasirodžius Rusijos silpnu- 
mui nei viena nenori savo liki- 
mo įizikon statyti. 

Vokiečiai vvl smarkiai stumia- 
si ant linijos Sierpce-Tlock, taip- 
gi tarpe Osovviec ir Lomžos ir 
iš tos pusės nori mėginti Var- 
savą veržti, nes nuo vakarų pa- 
imti ja nepasisekė; vokiečiai, 

| mėgindami veržti, vien daug žmo- 
nių nužudė. Rusai gi vėl bom- 
barduoja tvirtovę Przemysl. 

Danijoj gauta žinios apie ki- 
lusius vaidus tarp Austrijos ir 

Vokietijos, nes Vokietija reika- 
lauja, kad, patraukimui Italijos 

! vokiečių pusėn, Austrija jai ati- 
duotų italų apgyventus Austri- 
jos kraštus. Austrija vienok sa- 

vo žemės atiduoti nenori. Buvo 
jau susivažiavimas abiejų kraštų 
užsienių ministerių, bet neprive- 
dė prie susitaikymo. Dabar ren- 

| įasi su si važiuoti ciesoriai abiejų 
kraštų. 

Iš Sofijos Danijon atėjo žinia, 
buk Rusija renka skaitlingą ar- 

miją Odessoj ir nori ją Juodom- 
siomis jūrėmis pasiųsti Į Midiją, 
o iš ten Konstantinopoliu. Mi- 
dija yra tik 60 mylių nuo Tur- 
kijos sostinės. 

angliški ir francuziškii ka- 
riški laivai, taipgi jų orlaiviai 
1 ombarduoja Dardanelių tvirto- 
vę. Turkų kanuolės, rods, taip- 
?;i atsiliepia, bet nedaug gili 
blogo padaryti bombarduojau- 
tienu laivams. Išgriovė iic suvisu 
j fortus, o 3 kitus drūčiai pa- 
gadino. 

Turkijos valdžia tarp žmonių 
platina kurstančius prieš krik- 

ščionis raštus, kviečiančius sker- 
sti krikščionis. Apie tai Suvie- 
i i y t it Valstijų konsulini praneša 
turkų kariumenės vadovui, vo- 

kiški*, m generolui Sanders. Jva- 
rii.i "rnčj taipgi agituojama prieš 
\ okiečius aficierus. Buvo atsiti- 
kimų, kad laike mušiu turkiški 

į kareiviai užmušinėjo vokiečiu- 
?ficierus, o patįs rusams pasida- 

1 \ inėjo. Taigi vokiečiams prisi- 
eina rinkti vaisius savo pasėtas 
Turkijoj sėklos. 

Rusija karės reikalams išlei- 
džia 2 serijas 5% popierų, po 

; 500,000,000 rublių serija, tai iš- 
viso vieną miliardą rublių. Tik 
kns-žin, ar rasis Rusijoj tiek pi- 
nigų; gal jų reiks užsieniuose 

] jieškoti. 

Iš Kares Lauko. 
Londonas. Rusijos caras Ni- 

kalojus, kaip pranešama, iš savo 

locnų turtų padovanojo labda- 
lingoms Varšavos draugijoms i 

milioną rublių. 

Paryžius. Francuzijos premje- 
ras Rene Viviani parliamento 
posėdyj pranCvšė tautos atsto- 
van s, kad Francuzijos valdžia 
yra pasiryžusi vesti karę, ko! tai 
kinir.kai nejgys pilnos pergalės. 

"Valdžia yra pasiryžusi—sake 
Viviani—kovoti, kol Belgija ne- 

bus paliuosuota ir kol Elzasas ir 
Lotaringija nebus Francuzijai su- 

grąžinta." Atstovai entuziastiš- 
kai Viviani'o kalbai plojo. 

Washingtonas. Vokietijos at- 
sakymas į Amerikos notą neuž- 
f,anėdina Amerikos valdžios. Vo- 
kietija pranešė, kad ji negalinti 
gvarantuoti už tai, ar Vokietijos 
povandeniniai laivai kartais ne 

nuskandins ir amerikoniškų hi- 
v-ų, jeigu tie plauks Į Angliją. 
Vokietijos valdžia patarė Suv. 
Valstijoms siųsti sykiu su savo 

komercijiniai.i laivais ir savo ka- 
riškus laivus, kad galima butų 
juo; ištolo pažinti. Ket Vo- 
kiet ja pranešė, kad Amerikos lai- 
vai, kurie veš karišką amuniciją, 
negali but pilnai apsaugoti net u 

Amerikos kariškais laivais. 

Kopenhagenas, Danijoj. Pa- 
tvirtinama žinia, kad vokiškas 
orlaivis Zeppelinas tapo sunai- 
kintas netoli Fanao salų. Orlai- 
vis nukrito ant žemės ir cxplio- 
davo. Įgula, susidedanti iš 2 ali- 
c:crų ir 14 vyrų tapo išgelbėta. 

Tokio, Japonijoj. Japoniški a 

t'rancu/iški kariški laivai išsodino 
jureivius mieste Singapore, Azi- 
joj, kur anglų kolionijoj susi- 
huntavojo 800 indiškų kareivių. 
Pusė sukilusių kareivių pasidavė. 

Btrlinas. Pranešimai, pulytin- 
ti vokiečių pergalę Rytinėj Prū- 
sijoj, duoda progą manyti vo- 

kiečių kariškiems expertams, kad 
su 130,000 rusiškos kariumenės 
galima daugiaus nesiskaityti, nes 

apie tiek tapo išblaškyta 

Londonas. Žinia, atėjusi iš 
Petrogrado laikraščiui Daily 
Nevvs, šiaip rašo: 

"Šiauriuose vokiečiai beveik pa- 
siliovė ėję linkui Nemuno, bet 
už tai eina karšti mūšiai kaip 
Augustavo miškuose, taip ir ant 

elio linkui Osowiec tvirtovės 
(netoli Grajevo). Šitoji pozicija 
dabar yra mažiau pavojinga ne- 

gu nauji apsireiškimai, kurie vy- 
stosi šiaurinėj Lenkijoj, Plocko 

gubernijoj. Čia vokiečiai pradė- 
jo stumti dideles jiegas nuo 

Sierpco j Plocką ir nuo Plocko 
toliaus į rytus išilgai kelią j 
Plonskn, kur jų priešakinė ko- 
liumna jau mušasi su rusų kava- 
lerija, kuri traukia į šiaurius iš 

Novcgeorgicvsko tvirtovės. 
"Vokiečiai griebiasi atkakliai 

šitose vietose, matomai norėdami 
čia įsitaisyti tokias pat pozici- 
jas, kaip aplink Bzura ir Rawka 
upes. 

Londonas. Anglija, kovai su 

vokiškais povandeniniais laivais, 
apginklavo kanuolėmis 1,800 sa- 

vo prekių laivų. Tokiu budu 
prekių laivai galės patįs atsiginti 
nuo užpuolusių juos vokiškų po- 
vandeninių laivų. 

Kapitonas angliško prekių lai- 
vo "Overdale" praneša, jog ne- 

toli Liverpool jis paskandino vo- 

kišką povandeninį laivą ir už tą 
savo darbą reikalauja dovanos. 

Geneva. Telegramas, atėju.-is 
iš Krokavo, praneša, kad rusai 
pradėjo bombardavimą Prze- 
myslio tvirtovės su naujomis 
milžiniškomis kanuolėmis, kurias 
tam tikslui atgabenta. Rusai 
taipgi numušė austrus atgal nuo 

linijos Krosno-Jaslo-Gorlice. 
Pranešama, kad austrai turėjo 
milžiniškus nuostolius prie 
\Vyszkow, netoli Dukla spragos. 

Berlinas. Aiškindamas apie da- 
lykų stovi Prūsų Lietuvoj, ma- 

joras Moraht, kariškas expertas 
laik'ašdo Tageblatt, nurodinėja, 
kad vokiečiai pradėjo vyti rusus 

j tris puses. Toliausiai j šiau- 
riu- vokiečiai pradėjo varyti ru- 

sus atgal nuo Tilžės j šiaur-ry- 
čius ir užėmė pagaiios Tauragę. 
Čia turai, tarp Tilžės ir Taura- 
gės, kelis sykius stojo mušiu su 

vokiečiais bet kiekvieną syki ta- 

po atmušti atgal, sako majoras 
Moraht. Jis taipgi mena, kad 
rusai nepasiuntė jiems pastiprini- 
mų iš Kauno linkui Tauragės. 

Londonas. Norvegiškas laivas 
Nordkyn nuskendo Baltiko jūrė- 
se, užšokęs ant minos netoli 
Bornholm salos. Žinia, atėjusi 
apie tai iš Kopenhageno, pridu- 
ria, kad visa laivo įgula žuvo. 

Amsterdamas. Laikraštis 
Kreuz Zeitung praneša, kad Vo- 

kietijos kaizeris paliepė visose 
bažnyčiose Rytinėj Prūsijoj at- 

laikyti "padėkavonės pamaldas'' 
iš priežasties paliuosavimo Ryt- 
prusių nuo rusiškos armijos.. 

Londonas. Londono laikraštis 
Times turbut sumušė rekordą 
aukų rinkime. Pranešta, kad šis 
laikraštis iki šiam laikui surinko 
j f, u penkis milionus doliarių j 
fondą sužeistiems ir sergantiems 
kareiviams ir jų šeimynoms. 

Londonas. Anglija- atsakė ant 
\merikos notos, kurioj Amerika 
įrašė, kad Anglija užgintų savo 

nrivatiškiems laivams vartoti 
amerikonišką vėliavą. Anglijos 
itsakymas ilgokas ir praneša, kad 
Anglijos valdžia nemano patarti 

J savo laivams, kad jie vartotų 
fsvel'inas vėliavas perdažnai, bet 

j taipgi ji negali ir visiškai jiems 
j to užginti, nes, sulyg Anglijos 
nuomonės, tarptautiškos tiesos lei- 
džia naudotis svetima vėliava, 
kad apgauti priešę, jeigu laivui 
gręsia pavojus. 

Londonas. Laikraščio Daily 
Mail korespondentas iš Petro- 
grado telegrafuoja sekančiai: 

"Vokiečiai žaibo greitumu už- 
klupo rusus Rytinėj Prūsijoj, pa- 
sitikėdami užduoti jiems tenai 

galutinį smugj. Šitas jų pasiti- 
kėjimas vienok nuėjo perniek. 
Jie laimėjo tiek, kad nuvalė Ry- 
tinį: Prūsiją nuo rusų, laimėjo 
vienam kitam mažesniame susi- 

rėmime, bet jiems svarbiausiai 
ėjo apie tai, kad sumalti rusų 
tenvkščią armiją į dulkes, o tas 

jiems kaip sykis ir nepasisekė. 
"Patsai branduolys rusų armi- 

jos, greitai maršuodamas, ištru- 
ko iš kilpos, kurią vokiečiai jau 
buvo pradėję rusams nerti. Iš 
paskutinių žinių galima spręsti, 
kad pavojus rusams ant šito fron- 
to visiškai jau perėjo. 

"Vokiečiai savo milžinišku 
smūgiu tiek atsiekė, kad jie pri- 
vertė rusus apleisti baisiuosius 
Augustavo miškus, kur mažiau- 
siai 10,000 vokiečių krito pereito 
rugsėjo mėnesyj, bet, kaip minė- 
ta, galutinio smūgio jie rusams 

neuždavė. 
"Šiuom laiku jie jau neatakuo- 

ja rusu, bet rusai pradeda juos 
atakuoti. Atėjusie rusams su- 

stiprinimai pradeda atkaklius už- 

puldinėjimus, ir vokiškieji vadai 
pasidarė nepaprastai atsargus. 
Jie matomai nesiskubina eiti gi- 
lyn ir nori laikytis arti rube- 

žiaus, kur jie turi puikų tinklą 
geležinkelių. 

"Nuo vasario 15 d. vokiečiai 
padarė mažą progresą. Vokiečių 
jiegos čia išneša mažiausiai 300,- 
000 (Rusų buvo Prūsų Lietuvdj, 
kaip pirmiaus pranešta, apie 
200,000). Jie traukia ant Lom- 
žos ir Osouiec, bet jeigu rusams 

buvo sunku kariauti balose Mo- 

zūriškųjų ežerų, tai germanai 
dabar turės pamėginti to paties 
Augustavo paviete ir Lomžos gu- 
bernijoj, kur balų ir miškų ne- 

trūksta ir kur kariumenės judė- 
jimas yra nepaprastai sunkus. 

"Įsmigę balose, vokiečiai turi 
labai mažai laisvės kariškiems 
judėjimams, o nuo Lomžos pu- 
sės rusai pradėjo juos karštai 
atakuoti. Tas privertė juos 
traukti čia kariumenę iš šiaurių 
ir tokiu budu vokiečiai buvo 
priversti pasiliauti savo atakas 
linkui Nemuno Suvalkų guberni- 
joj, kur dabar tik jų artilerija 
operuoja mažesnėmis partijomis. 

"Išilgai visą frontą čia jaučia- 
ma pusėtinas vokiečių '"nusira- 
minimas." Von Hindenburgo sva- 

jone apie atkartojimą Tannen- 
burgo laimėjimo išgaravo visiš- 
kai. Jis gali pasigirti tik dali- 
niu pasisekimu. Rusų tipas pra- 
deda darytis daug linksmesnis.'' 

Rymas. Atvykusis iš Antivari 
į Bari itališkų žvėjų laivas pra-J 
nešė, kad Austrijos torpediniai 
laivai šaudė j italų žvėjų laivus,! 
nors tie buvo po italų vėliava. 
Šita žinia padarė didelį triukšmą 
Ryme. 

Londonas. Amerikos tavorinis 
laivas Evclyn, prikrautas medvil- 
ne (bovelna) ir plaukiantis iš 
New Yorko j Bremeną, užšoko 
ant minos netoli Borkum salos, 
Vokietijos pakraštyj ir nuskendo. 
Kapitonas ir 27 įgulos jūreiviai 
tapo išgelbėti. Kvelyn buvo pir- 
mas amerikoniškas laivas, kuris 
žuvo nuo Europiškos karės. Jo 
vertė išnešė apie $350.000. Likosi 
nuskandintas ir antras Suvieny- 
tų Valstijų laivas Carib. 

Žinia iš Berlino nurodo, buk 
laivas, gabenęs anglų naują 
kariumenę iš Anglijos j Prancū- 
ziją skersai Anglijos kanalą, ta- 

po forpeduotas ir nuskendo su 

visais žmonėmis. Anglijos val- 
džia šios žinios visai nepaduoda. 

Londonas. Apie 40 kariškų 
laivu—angliškų ir francuziškų— 
bombardavo turkiškus fortui, ku- 
rie gina Dardanelių siaurumą. 
Sulyg oficiališkų žinių, 4 ar 5 
fortai yra jau visai sunaikinti. 

Šitas anglo-francuziškas laivy- 
nas nori dasigauti iki turkų sos- 

tapilės Konstantinopolio, bet 
pirm to jis yra priverstas per- 
eiti per Marmuro jūres ir Dar- 
danelių siaurumą, kurią saugoja 
labai stiprus turkų fortai. Situos 
fortus laivynas turės visai nutil- 
dyti pirma, negu |is galės pereiti 
per Dardanelių siaurumą. 

Londonas. Anglų kariški ex- 

pertai, esanti prie anglo-francu- 
ziškų armijų, nurodo į laimėji- 
mus, kuriuos talkininkai įgijo lai- 
ke paskutinių kelių mėnesių va- 

kariniame karės teatre. Vienas 
anjįlų expertas išreiškė tokią nuo- 

monę, kurią paduoda oficialis in- 
formacijos biuras: 

"Nuo to laiko, kaip talkinin- 
kai atmušė vokiečius Fliandrijoj 
(piet-vakarinėj dalyj Belgijos), 
jokio dideliai svarbaus mūšio ne- 
buvo. Jeigu matuoti laimėji- 
mus, įgytus mažesniuose susirė- 
mimuose, tik sulyg to. kiek že- 
mės užgriebta, tai pasekmės iš- 
tikro butu labai mažos. Tik ke- 
letas šimtų jardu laimęta j šiau- 
rius nuo Arras, pora įkainių Į 
pietus nuo Arras, juostą kokios 
mylios platumo j rytus nuo 

Reims'o ir keletą mylių vokiškos 
teritorijos Elzase—tai viskas, kas 
buvo per tą laiką laimėta. Vo- 
kiečiai dabar lygiai stipriai laiko 
Belgiją ir šiaurinę Prancūziją, 
kaip ir pirma. Aingliškas exper- 
tas nurodinėja, kad francuzų lai- 
mėjimas yra tame, jog jie 
laikė vokiečius "darbe," privers- 
dami juos muštis dažnai prie ne- 

patogių sąlygų ir tuom laikė 
juos pririštus prie šio fronto, ne- 

leisdami jiems atitraukti savo i<a- 
riumenės kur kitur, ypatingai Į 
rytus, kur kariumenė jiems buvo 
labai reikalinga." 

Petrogradas. Rusų štabas šiaip 
aiškina savo nelaimę Rytų Pru- 
snose. 

"Vokiečiai, pasinaudodami tink- 
lu savo geležinkelių, suspėjo su- 

traukti netikėtai greitai kur kas 
didesni skaitlių kariumenės prie- 
šais mūsų Dešimtąją armiją, kuri 
laikė užėmus stiprias pozicijas iš- 

ilgai 'Angerapp upės ir prie Mo- 
zūriškųjų ežeru. 

"Kad užtikrinti sau pasisekimą, 
vokiečiai parkvietė čia dalis savo 

kariumenės nuo Raukos ir Bzu- 
ros upių, kur jie negalėjo rusų 
įveikti. 

"Neturėdami užtektinai gele- 
žinkeliu šiuose parubežiuose, kad 
sutraukti greitai užtektinai kariu- 
menės ant Rytinės Prūsijos fron- 
to, mūsų vadai nutarė ištraukti 
minėtą Dešimtąją armiją iš Prū- 
sų Lietuvos, o vėliaus pasitrauk- 
ta toliaus linkui Nemuno. 

"Laike šitų manevrų dešinysis 
sparnas Dešimtosios armijos, 
spaudžiamas didelių vokiškų jie- 
gų ir būdamas pavojuje pilno ap- 
supimo, buvo priverstas greitai 
pasitraukti linkui Kauno. 

"Šitas pasitraukimas dešiniojo 
musų sparno linkui Kauno ati- 

dengė kitą už jo sekusį korpusą, 
kuris per tai atsirado begalo pa- 
vojingame paėdjime ir tik sulau- 
žytos ir išvaikytos jo dalis su- 

spėjo ištrukti iš šio distrikto. 
Kiti korpusai Dešimtosios armi- 
jos, mušdamiesi nuolatai ir at- 

kakliai, išlėto traukėsi atgal j 
jiems paskirtas vietas, l'žėmę 
šias vietas, rusai atmušė atakuo- 
jantį priešą, suteikdami jam sun- 

kius nuostolius. 

"Dabartiniu laiku vokiečių ata- 

kai vis dar nesiliauja prie tvir- 
tovės Oso\viec ir išilgai kelių nuo 

Lomžos į Jedwabno, taipgi j 
siautius nuo Kadzidlo ir ant ke- 
lių tarp Plocko ir Plonsko. Ne- 

kuriose vietose mūšiai yra labai 

itkaklųs." 

Berlinas. Vokiečių ofieialis 
pranešimas sako, kad apskaičius 
visus rusu nuostolius ties Mozū- 
riškais ežerais, Rytinėj Prūsijoj, 
pasirodo, jog- vokiečiai bus pa- 
ėmę nelaisvėn daugiau negu 100,- 
000 rusu ir septynis generolus. 
Pranešimas sako, kad j vokiečių 
rankas pakliuvo 150 kanuolių. 

Londonas. Kaip praneša ko- 
respondentas laikraščio Clironicle 
iš Genevos, vokiečių ir austrų 

Ikariumenės renkasi prie šveica- 
j rijos ir Italijos rubežių, pa>iek- 
1 damos Tvrol ir net Adriatiko 
jūrių Jie sustatė kanuoles ge- 
riausiose vietose. 

Kareiviai prikasė čielas my- 
lias ilgumo apkasų. 

Rymas. Kariškas ka•*"ti- kjla 
visoj Italijoj. Dienomis ir vaka- 
rais daromi susirinkimai Milane, 
Turine, Florence, Palermo, Nap- 
les. Genoa ir kituose miestuose; 
čia matomas ai>ku- entuziazmas 
žmonėse, kad įsimaišyt karėn tal- 
kininkų pusėn. 

Petrogradas. Rusu laikraštija, 
svarstydama apie rusų štabo pa- 
aiškinimą. kodėl reikėjo trauktis 
iš Prūsų Lietuvos, vienu balsu 
pripažinta, kad šitie rusų nu<'-to- 

liai. nor- sunkus, nėra tariau- ru- 

sams pavojingi. Laikraštis Ric'č, 
pavyzdžiui, rašo šitaip: 

''Priešo jiegos buvo taip dide- 
lės, kad Dešimtoji armija nega- 
lėjo jų išlaikyti. Greitas pasi- 
traukimas linkui Kauno atidarė 
vokiečiams vieną musų korpusą. 
Su nepaprastu drąsumu ir užsi- 
spyrimu šitas korpusas mušėsi 
su priešu, kuri- kelis -ykius buvo 
už jį skaitlingesnis. Tebūna gar- 
bė tiems didvyriškiems karei- 
viams, kurie pasišventė pati- sa- 

ve. kad išgelbėti kitus." 

PANAMOS PARODA. 
San Francisco, Cai. Vasario 

20 d. tapo čia atidaryta tarptau- 
liškoji paroda paminėjimui ati- 
darymo Panamos kanalo. Paro- 
doj dalyvauja ir karę vedančio* 
tautos. 

REIKALAUJA PRAŠALINI- 
MO UŽSIENIŲ M1NISTERI0. 

Washington, D. C. Kongres- 
manas Rogers iš Massachusetts 
pilname kongreso susirinkime pa- 
reikalavo prašalinimo nuo vietos 
užsienių ministerio Bryano, kaipo 
netinkamo ir tinginio, nes per 42 
dienas jis tik 8 kartus atlankė 
savo ministeriją, nors buvo daug 
svarbių reikalų. Vietas jie duo- 
da ne gabiems vyrams, bet daž- 
niausiai tinkamiems savo įiu» 
giams. 

AUKA LENKŲ ZVVIĄZKO. 
Posėdyj Lenku Zvviązko už- 

vaizdos vienbalsiai nutartr pa- 
siųsti 100,000 frankų nukertėju- 
sių nuo karės lenkų šelpimo ko- 
mitetui Šveicarijoj. Pinigą' tie 
paimti iš fondo rėmimo Lenkijos 
neprigulmystės. Jau pirma iš to 

paties fondo pasiųsta ?j 2,000 11110 
karės nukent i -iems lenkinus. 
Tiek jau siunčia Šveicarijos ko- 
mitetui taipgi lenku organizacija 
P. C. K. (Polski Centralny Ko- 
mitet). 

geras patarimas. 
Washington. D. C. Kadangi 

Vokietija pabudino kitus kraš- 
tus paskandinimu jų laivų, plau- 
kiančių Anglijon, ar Francuzijon, 
tai vienas \Y:<-hingtono senato- 

rius, sąnarys u/rubežiniu reikalų 
komisijos, patarė, ;c' ni butų pa- 
skandintas nors vien; ^ \merikos 

pirklių laivas. k<< lifskuoti visus 
kur nors esančius Suvienytų Val- 
stijų portuose vokiškus laivus. 
Tokios jau nu -nnnčs prisilaiko ir 
daugelis kitų tos komisijos są- 
narių. Visu- ;e \merikos por- 
tuose yra dnng nuo kares pasi- 
slėpusių vokiškų laivų. 



PAŠELPA BELGAMS. 
New York. Komitetas be'- 

ganis šelpti iki sausio 20 d. iš- 
siuntė Belgijon 110,000 tonų 
maisto ir 652 tonus vaistu. Dar 
labjau negu Belgija išnaikinton 
vokiečių Lenkijon ir Lietuvon 
Amerikoj komitetas nieko ne- 

siunčia ir aukų nerenka. 

EXPLIOZIJA KASYKLOSE. 
VVilIces-Barre, Pa. Anglių ka- 

syki" e Lehigh Vallev < oal Co. 
nuo neuždengtos \i.no darbi- 
ninko lempos oloj expllodavo ga- 
/ai. explio/cijo> tapo i griauta ola. 
Expliozija užmušė S darbinin- 
kus, o 6 sunkiai su/.ei<" o iš jų 
du gal turės mirti. 

UŽDEGŽ DARBININKĄ. 
Kansas City, Mo. Nesugauti 

piktadariai a:it gatvfs užpu <K" 
darbininką Miką Mazuką apliejo 
j j kerosimi ir užde,;*, l'raeiviai 
vienok ugnį užge-in >, nors Ma- 
zukas sunkiai apdegė Nukentė- 

jęs sako, jog pažįsta užpuolikus, 
bet atsisakė juos išduoti. Už- 
puolimas at-itiko i ta. i u apgyven- 
toj miesto dalyj. Bet Mazukas, 
kaip j ravardė rodo, yra ne ita- 
las, bet greičiau lietuvis. 

GERIAU KALĖJIME 
NEGU PAS PAČIA. 

Kenosha, \A/is. Teismus už 

kokį ten menką teigiu paržengi- 
mą pasiuntė 30 dienu l.alėjiman 
Juozą Bielski. Tasai apreiškė, 
jog kalėjime jam daug geriau ir 

jame jis butų visą amžių, nors 

reiktų už maistą mokėti, nes 

maistui vis uždirbtų. Namon 
grjžti nenori, nes pati labai smar- 

kauja ir jį skriaudžia. 

KARĖ IR SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PIRKLYBA. 

Washington, D. C. Karė Eu- 
ropoj atsiliepia tnkiai ir Ame- 

rikoj, nors ji gana toli yra nuo 

kariaujančių kraštų. Europa čė- 
dija pinigus, o už pirkinius Ame- 
rikai moka vekseliais, o perkant 
iš Europos prekes, reikia auksu 
mokėti. Labjausiai sumažėjo 
Amerikos pirklyba su Vokietija, 
nes ten pakliūva vien tokios pre- 
kės, kokias leidžia sujungti Ang- 
lijos ir Prancūzijos laivynai; be 

jų leidimo sunku ką nors Vokie- 
tijon jgabenti. 

Gruodžio mėnesyj iš Vokieti- 
jos Amerikon įgabenta prekių už 

$6,025,000, o per tą patį mėnesį 
I9[3 m. įgabenta už $18,272,000, 
taigi beveik tris syk daugiau. 
Iš Amerikos Vokietijon gruodžio 
mėnesyj išgabenta nž $2,194,000, 
o 1913 per tą patį mėnesį išga- 
benta už $32,210,000. Medvil- 
nės Vokietijon išgabenta tik 99.- 
000 balių (pundų), o tas buvo 
vien 7/2% normališko Amerikos 
exporto. Kiek užkenks Ameri- 
kos pirklybai apreikštas Vokie- 
tijos blokavimas Anglijos ir 

Prancūzijos pakrančių ir truk- 

dymai visokių prekių gabenimo 
Vokietijon, tas vėliau pasirodys. 

PIRKLIŲ LAIVYNO 
BILIUS PRIIMTAS. 

Washington, D. C. V asario 17 
d. atstovų butas 215 prieš 121 
balsą priėmė bilių, reikalaujantį, 
kad Suvienytos Valstijos sutver- 

tų sn iždo pagelba pirklišką lai- 
vyną, lr"kio Suvienytos Valstijo*. 
beveik neturi; toks laivynas, koks 
yra, yra privatiškas. 

GAISRAS. 
Cleveland, O. Sudegė čia di- 

edo mebelių krautuvės Aldrich, 
Havvey & Co. Nuostolių ugnies 
padaryta ant $150.000. 

PANIKA LINCOLNO DIENĄ. 
Long Beach, Cal. Miesto .sa- 

lėj apvaikščioti Lincolno gimimo 
dieną susirinko apie 2,500 žino 
nių. Tuom tarpu kas ten iš su- 

sirinkusių šuktelėjo "dega," kuom 
taip išgązdino susirinkusius, kad 
jie sykiu pradėjo laukan verž- 
tis. Ant laimės, buvęs svetainėj 
policistas pagriebė už apikaklės 
pagimdžiusį paniką niekdarj, ku 
ris, matyt, tyčia norėjo ją pa- 
gimdyti. Viename kampe rado 
krūvą uždegtų skudurų. Du me- 

tai atgal toj pačioj svetainėj bu- 
vo panašus atsitikimas. Tuomet 
sumyniota kalios moterįs ir vai- 
kai. 

NUŠOVĖ KASYKLŲ 
UŽVAIZDĄ. 

Butte, Mont. Čionykščių ka- 
syklų užvaizda Thomas Monroe 
likosi nušautas. Kaipo nužiurė- 
tą, suareštavo TI. Robinsoną, są- 
narį darbininkų organizacijos I. 
W. VV'., ir jų vadovo ir organi 

:at<.riu. Suimtas ir John Dorati, 
1) v t *s prezidentas Butte apskri- 
čio kalnakasiu unijos. 

ATIDAVĖ PARDAVINĖS 
DARBININKAMS. 

Fort Wayne, Ind. Savininkas 
•■Icpartanicntinių pardavinių Au- 

;.i-t K. C. Ueckcr, pralobęs, pa- 
sitraukė iš bi/.nio, o krautuve2 
;iti 'ave darbininkams, kurių dar- 

ąs jam padėjo turtus surinkti, 
i-.ad ir darbininkai galėtu sa,ro 

buvj paderint. 

ANGLIJOS AGENTAI 
NEPERKA JAU ARKLIŲ. 
Hammond, Ind. Anglijos afi- 

ierai ir agentai parengė čia di- 
lele arklides, kur tilpo 1,000 

-.rlcliti. Arklius, Suvienytose Val- 
stijose -upirktus, siųsdavo Ang- 
lijon. Dabar arklių čionykščiose 
irklidėsc nelaiko, bet agentų su- 

mirktu- siunčia Kanadon, o iš ten 

.uulijou. Mat Vokietijos šni- 

pai jau kelis kartus Hammondo 
<,rklid*> stengėsi padegti. 

PADIDĮS KARIUMENĘ. 
Washington, D. C. Xors Su- 

vienytos Valstijos užima toki 
plotą kaip visa Europa, bet tu 

plotu apgynimui turi vos 100,000 
kareivių ir tų veik pusė stovi 
ant Filipinų salų ir kitose kolio- 

nijose. Kad to neužtenka, tą visi 

«upranta. Todėl karės ministeris 
reikalauja padauginimo kariume- 
rės iki 316,264 kareivių. 

PREZIDENTAS PRIEŠ 
GINKLŲ IŠVEŽIMO 

UŽDRAUDIMĄ. 
Washington, D. C. Preziden- 

tui YVilsonui moterų delegacija 
padavė peticiją su 28,000 para- 
šu ; peticijoj prašoma, kad pre- 
zidentas užgintų išvežti iš Ame- 
ikos ginklus ir amuniciją. Pre- 

zidentas pasakė moterų delegaci 
jai, kad toks žingsnis butų nc- 

neutrališkas. 
Prezidentas pirmu sykiu iš- 

reiškė savo nuomonę staliai ir 
atvirai ginklų gabenimo klausi- 
me. 

iŠ DARBO LAUKO. 
fl Granite City, III. Likosi už- j 

darytos čionykščios plieno dirb-, 
tuvės, ir per tai 2,500 darbininkų 
atsirado be darbo. Čia norėta: 
numažinti darbininku algas, bet 
darbininku organizacija nesutiko, j 

J[ Richtell, Mo. [taisose Atlas 
Coal Mining C'o. atsitiko smarki 

gazo expliozija. Užmušta prie 
to penki kalnakasiai. 

ff Gary, Ind. Illinois Steel Co. 
gavo daug užsteliavimų, todėl tu- 

rėjo atidaryti jau penktą ugnia- 
vietę ir vėl priimti 2,000 darbi- 
ninku. Apie dirbtuvių atidary- 
mus ir dauginimą darbininkų 
skaitliaus praneša ir iš kitų Su- 
vienytų Valstijų vietų. 

Bethlehem, Pa. Uždarė čia 
The liethlehem Steel Co. dirb- 
tuves, nes iš pertrukusių dudų iš- 

siliejęs vanduo jas užliejo. Ma- 
noma, kad dūdas pagadino vo- 

kiški šnipai, nes dirbtuvės dirbo 
Anglijai ir Prancūzijai karėj rei- 

kalingus daiktus. 

fl Washmgtcn, D. C. Kadangi 
pačtas šįmet turės mažiau pelno 
negu pernai, tai pačto perdėtinis 
pataria numažinti gromatnešių 
algas nuo $1,200 ant $1,000. 
Daugiau užsičėdytų, jeigu algas 
pradėtų mažinti nuo daugiau gau- 
nančių valdininkų, neišskiriant ir 

paties pačto perdėtinio. 

South Bend, Ind. Miesto 
taryba paskyrė iš savo iždo 

$200,000 visokiems viešiems dar- 
bams, kad tokiu bud u butų gali- 
ma suteikti uždarbį neturintiems 
darbo darbininkams. 

Pittsburg, Pa. Čionykštė 
Klcctric Steel Co. gavo nuo ang- 
liškos valdžios užsteliavimą pa- 
dirbti milioną patronų didelėms 
kanuolėms, bet užsteliavimo ne- 

priėmė, aiškindama atmetimą už- 
-teliavimo tuomi, jog buk nenori 

prisidėti prie ilgesnio karės už- 
sitraukimo. Tai čia yra kas ne- 

paprasto, nes Amerikos dirbtu- 
vių savininkams niekada nerū- 

pėjo doros reikalai, jiems rū- 

pėjo vien pelnas. Gal j kompa- 
niją priguli daug vokiečių kapita- 
listų, tai jų nenorėta erzinti. 

rr«ew soujiers cheering 
KitiG .stnd KITCHENERa \ 

2vKm6 GEORGE and EARl 
KĮTCftENER. ficVIEWIHe 

M£V/ ARMY •' + ♦ •• 

SVEIKINA KARALIŲ 
Naujoji anglu kariumene (ka- 

valerija) entuziastiškai sveikina 
Lavo karalių Jurgį ir karės mi- 
nisterį Lordą Kitchener, kurie 
matyt apačioj. Karalius Jurgis 
priešakyj, o Kitchener — pirmas 
užpakalyje, augštas vyras. 

iš VISUS. 
ĮĮ Dipliomatiški santikiai tarp 

Japonijos ir Cliinų labai įtempti. 
Japonija pareikalavo 11110 Cliinų 
privilegijų Chinų repubiikoj, bet 
Chi. ai nenori jų išpildyti. Ja- 
pon'jos kariško laivyno dalis iš- 
plaukė iš Japonijos su slaptais 
paliepimais. 

|| Iš Petrogrado praneša, kad 
rusų valdžia, kuri buvo užvedusi 
bylą prieš žinomą revoliucijonic- 
rių ir rašytoją Maksimą Gorkį, 
dabar bylą panaikino. 

Maksimas Gorki buvo kaltina- 
mas už kurstymą prieš valdžią 
ir už kėlimą revoliucijos dar 
1906 metuose. Jis buvo priver- 
stas bėgti iš Rusijos ir tulą laiką 
gyveno Italijoj. 

Užpereitais metais jis galėjo 
pasinaudoti amnestija, bet neno- 

rėjo ir sugrįžo vėliaus Rusijon, 
kuomet jis susirgo džiova. Sa- 
koma, jis vėliaus pasveiko. Rug- 
sėjo mėnesyj buvo pranešta, buk 
jis pastojo kareiviu į rusų armi- 
ją, veikiančią Galicijoj. 

ĮĮ Admirolas Kirilev, buvusis 
rusų jūrių ministcris mirė Petro- 

grade. Jis buvo gimęs 1844 me- 

tuose. 

! Bulgarijos sostinėj Sofijoj, 
laik\ maskinio baliaus, kurin bū- 
ro suėję žymus Bulgarijos vei- 
kėjai, į pulką susirinkusių žmo- 

nių mesta dinamito bomba. 

Bombos expliozija užmušė du 
žmones, o keliolika sunkiai su- 

žeidė. 

Į| Sušelpimui nuo karės nuken- 

tėjusių Lenkijos gyventojų po- 
pierius iš savo kiseniaus davė 
to,000 lirų ($2,000), o kardinolų 
kolegija tam tikslui paskyrė 3.000 
lirų. 

[Į Valdžios Ispanijos, Anglijos 
ir l:itų Kraštu atr. šaukė \Yash- 
Ington.n su rcikaifvimu suval- 
dyti Mexikos nepašauktus prezi- 
dentus, kurie visi skriaudžia sve- 

timtaučius, gyvenančius Mexikoj. 
Carranza išvijo ispanišką pasiun- 
tinį ir žada išvyti vhsus ispanus. 
Žada vyti ir kitus svetimų kraštų 
atstovus. Paliepus Carranzai, 
sušaudė mieste Apizaco Ų ispa- 
nus, o kitus kituose miestuose. 

Indijonai užpuolė Sonora val- 
stijoj du amerikonu, savininku 
aukso kasyklų, ir atėmė aukso už 

825,000 ir 300 pesų gatavų pini- 
gų- 

JĮ Panamos mieste vasario 14 
dieną ant gatvių buvo smarkus 
susirėmimai panamiečių su Su- 

; vienytų Valstijų kareiviais ir ki 
Į tais amerikonais. Viena* pana- 

iiiietis tapo užmuštas, keturi su- 

žeisti mirtinai, o 40 sužeist'i leng- 
viau. Amerikonų sužeista 17 ka- 
reiviu ir 5 civilistai. 

Į| Mexikoj tapo suareštuoti ka- 
talikiškieji čiabuviai kunigai ir 
nuo jų reikalaujama išsipirkimo. 

|| Vokietijos kariška valdžia 
nuo kiekvieno žmogaus, peržen- 
gusio Vokietijos rubežių, reika- 
lauja pasporto. Pasportus turi! 
turėti net vaikai, keliaujanti drau- 
ge su suaugusiais. Pirmiaus Vo- 
kietijoj pasportų nereikalavo. 

|| Rusijos valdžia paėmė savo 
globon 56 milijonus pudų javų, 
buvusių pnvatiškose krautuvėse, 
kad spekuliantui negalėtų kelti 
javų kainas. 

II VaršavoJ suareštavo daug 
jaunuomenės ir darbininkų. Kal- 
bama, buk susekta ten revoliuci- 
jonierių suokalbis. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ SH AM OKI N, PA. 

Susekta paleistuvių lizdas. Va- 
sario 10 d. PottsviHe'ės anglų 
dienraštis "Journal" patalpino ži-l 
nutę. kurioje sako, kad vasario 8 
d., 5-tą vai. iš ryto detektyvui 
Shennanui, iš Philadelphijos, pasi- 
sekė susekti paleistuviu lizdą Sha- 
mokin miestelyje. 

Minėtas laikraštis pažymi, kad 
suareštuota ten dvi mergaiti: Mar-j 
garet ir Tesie Norris (Norošiu- 
tės) iš Shenandoah, Pa. Prieš po- 
liciją jodvi prisižadėjo tuoj ap- 
leisti miestelį. 

M. Norošiutės abu tėvai mirė 
prieš šešis metus New Philadel- 
phijoj. Ti turi apie 18 metų. 

T. Norošiutė turi tėvą Shenan- 
doah'ryj, motina mirus. Ji pati tu- 
ri apie 21 metus ir prieš tulą lai- 
ką buvo pataisos namujse. B. 

IŠ WILKES-BARRE, PA. 
Vakarai. Darbai. Čia pereitą 

rudenį susitvėrė Liet. Sc. M J 
(Liet. Scenos Mylėtojų?) kuope- 
lė ir lapkričio 8 d. statė sceno- 

je "Žilė galvon, velnias uodegon." 
Paskui šv. Trejybės choras du 
kartu vaidino "Pabaigtuves." Sau- 
sio 31 d L. Sc. M. kuopelė vai- 
dino "Tarnas įpainiojo" ir "Mul- 
kinę ir mulkintojai." Vakarai ge- 
rai pavyko. Dabar, vasario 15 d., 
buvo vaidinta "Bomba," dviejų 
veiksmų veikalas (Šį veikalą vai- 
dino kiti artistai). Veikalas yra ge- 
ras, jeigu artistai jį butų atlikę 
kaip reikia. Vaidinimas tačiaus 
nepavyko. Vaidintojai nemokėjo 
savo rolių. Anot vieno iš publikos, 
I"prie kiekvieno artisto turėjo buti 

po du sufleriu." Buvo pagarsinta, 
kad kalbės miesto guspadorius, 
bet jo visai nebuvo. Vaidinimas 
buvo labai trumpas. Publikos at- 
silankė mažai, ir ta pati liko ne- 

užganėdinta. Pelnas skirta nuo ka- 
rės nukentėjusiems, bcl vargu jo 
teliko. 

Darbai šioje apielinkėje eina 
blogai. Dirbama po 2—3 dieenas 
į savaitę. Patartina iš kitur čia 
nevažiuoti darbo jieškoti, bus la- 
iai sunku gauti darbą. Pilvicitis. 

Iš PATERSON, N. J. 
Vakaras su prakalbomis. Vasa- 

rio 16 d., Užgavėnių vakare, buvo 
Patersono Lietuvių Choro sureng- 
tas dainų-prakafbų vakaras. Va- 
karas prasidėjo 7:30 vietinio cho- 
ro dainomis; sudainuota "Kur bė- 
ga Šešupė" ir "Berneli šiokis, ber- 
neli tokis." Po dainų p-lė Petronė- 
lė Zdanevičiutė gražiai padeklia- 
mavo. Paskui pradėjo kalbėti p. 
Sirvydas iš Brooklyno. Kalbėtojas 
išdėstinejo priedermes, kurias ne- 

turi musų jaunuomenė pamiršti 
vardan jaunos, atgimstančios Lie- 
tuvos. Kalbėtojas gėrėjosi Pater- 
sono Lietuvių Choro lietuvaitė- 
mis, kad jos nesisarmatijo apsi- 
rengti tautiškais rūbais, ko nebū- 
tų padariusios keletas metų at- 

gal. 
Po prakalbu buvo daryta užklau- 

simai. Vienas žinomas "darbinin- 
kų kliasos užtarėjas," pasijutes 
kaž-kodėl įžeistu, užklausė kalbė- 
tojo, ko reikia klausyti: tu, kurie 
taip nepastovus: vienus metus pu- 
čia socialistu rageliu, kitus metus 

tautiečių, trečius—'klerikalų. Kal- 
bėtojas, ro ls, senobinis "Kovos" 
vedėjas, dabar, jį apleidęs, atsa- 
kė aiškiai, jog jam ir "Kovoj" be- 
sidarbuojant, netokia buvo "Ko- 
va," kaip kad dabar. Ponas Sir- 
vydas skelbęs žmonėms per "Ko- 
vą" tas pačias idėjas, kokias dabar 
skelbia ir per "Vien. Liet.," o ne 

taip, kaip dabartinieji vadinami 
"darbininkiški" laikraščiai tiktai 
vien šmeižimais ir purvų drabsty- 
mu užsiima. Tame pačiame klau- 
sime "darbininkų užtarėjui" atsa- 
•ke taipgi ir vietos klebonas, kun. 
Jonas Švagždys. Tarp kit-ko ji- 
sai sakė: "Būdamas, tamsta, Isie- 
tuvoj ir čia, Amerikoj, išpradžios 
dar buvai karštas katalikas, tiktai 
dabar pastaruoju laiku pasilikai 
"darbininkų kliasos užtarėju," o 

ant senatvės gal vėl tuos pačius 
poterėlius, nors švapsėdamas, kal- 
bėsi, taigi ir, tamsta, seniaus bu- 
vai toks, o šiądieną jau kitoks; 
tai ir tamsta taipgi, kaipo žmo- 

gus, nepastovus; pats priguli prie 
tokios pat kategorijos žmonių, 
apie kuriuos su panieka atsiliepi." 
Publika plojo rankomis ir juokėsi. 
Ginčams užsibaigus, choras padai- 
navo "Pasisėjau žalią rutą." Tuo- 
mi vakaras ir užsibaigė. 

Šisai jaunutis choras pasirodo 
antru sykiu lietuviams, patiekda-! 
mas jiems dailiu dainų. Uruodžio 
26 d. 1914 m. choras vaidino "Kat-į 
riutės gintarus." Dabar, girdėjau,1 
choras, latvių užkviestas, žada ir su 

broliais latviais praleisti vakarėli, 
juos džiugindamas dainomis. 

Laimutis. 

IŠ UTICA, N. Y. 

Protestas ir atitaisymas. Gerbia- 
mos "Lietuvos" laikraščio /-ta- 

me š. m. numeryje p. Tėvynės 
Mylėtojas savo korespondencijoje 
pranešė, jog Uticoje T. M. D. 
153 kuopa parengė vakarą. Tas 
nesutinka su teisybe. Nors didesnė 
dalis artistų buvo nariais "Aušri- 
nės" *(T. M. D. 153 kp. Red.) 
draugystės, vienok tas vakaras bu- 
vo parengta ne minėtos draugys- 
tės valdybos bei narių, bet buvu- 
sio musų vargonininko p. Alfonso 
Vilčinsko ir šio vakaro artistų. 
Męs iš visų savo spėkų darbavo- 
mės, idant visi butų užganėdinti 
šituo vakaru, nes Uticos lietuviai 
iki šiol neturėjo supratimo ("'!), 
kas tai yra "lietuviškas teatras." 

Turėdami daug triūso, {galiojome 
minėtos T. M. I). kp. pirmininką, 
p. J. M. Leoną, aprūpinti spaudos 
reikalus ir laike vaidinimo Imti 
suflioriumi. Ponas Leonas, nesi- 
klausdanias musų visų, atspaus- 
dino pliakatus ir tikietus savo dr- 
jos vardu. Nors męs buvome la- 
bai nepatenkinti, vienok dėl ma- 

žumo laiko ir nenorėdami sau1 
daugiau išlaidų daryti, palikome 
dalyką be pasekmių. 

Toliaus korespondentas rašo: 
"Musų gi artistės ne tik nepridė- 
jo po kelis centus (^suprask, prie: 
lietuviško fondo), bet dar išreiš- 
kė tokias nuomones, kurias pado- 
riam laikraštyj ne vieta atkartoti." 
Klausiame, kur d'ngo tie pinigai, 
kuriuos sudėjo artistai? Męs turi- 
me Uticoje šelpimo komitetą, išl 
kurio tarpo buvo ir artistai šita-' 
me spektaklyje, bet jie iki šios 

( 
dienos tų pinigų nematė, ir artis- 

tės, matydamos išanksto tokią mi- 
nėtos draugijos teisybę, ar dės 
savo sunkiai uždirbtus skatikus? 
Ant galo, jeigu gerbiamasai ko- 

1 respondentas negalėjo atkartoti 
'padoriame laikraštyje musų artis-i 
čių nuomonės, tai išroa< kad jos! 
butų paskutinės nedorėlės, kuomi 

jos nebuvo, ir, turime viltį, ne-Į 
bus. 

Męs visi, žemiaus pasirašusieji, 
protestuojame prieš šitą apšmei- 
žimą musų gerbiamų artisčių ir 

reikalaujame, idant jų garbė bu- 

tų sugrąžinta atgal, o jeigu savo 

laiku nebus tas išpildyta, tai pri- 
versti busime j ieškoti teisybės per 
teismą. 

Leonas Dilis, 
Jopas Byla, " Aušr." draugas,1 
Motiejus Dilis. 

Mary Maches, 
Ona Kaspr, 
Jonas Machis, 
A. Vilčinskas. 

IŠ BALTI MORE, MD. 

Lietuvių teatras. Vietinė Teat- 
ro Mylėtojų Dr-ja savo Lūkytam 
extra susirinkime nutarė "paimti. 
darban" naują veikalą—4 veiksmų 
dramą "Bijūnėlis." Veikalas yra 
tik ką pabaigtas rašyti gerai žino- 
mo dramų rašytojo, p. V. No- 
gornoskio. Veikalas "Bijūnėlis" 
rodo lietuvių kovą su lenkininkais, 
kurie nori sulenkinti lietuvius. 

Lenkininkų darbui priešinasi drą- 
sesni ir daugiau susipratę lietu- 
viai. Tarp abiejų pusių užverda j 
kova, ir visas reikalas atsiduria 
teisme. Lietuviai galop laimėja: 
teismas pripažįsta, kad lietuviai 
gali kalbėti savo prigimta kalba 
ir bažnyčioje giedoti lietuviškai. 

Teatro Mylėtojų Draugystės 
nariai, kiek matyt, energingai dar 
buojasi, kad kuogeriau pastačius 
šį veikalą. Vaidinti žadama ku- 

riame dideliu teatrų, nes publikos 
tikimasi gerai turėti. Apie trjs me- 

tai atgal buvo vaidinta iš rankraš- 
čio taipgi to pč ties autoriaus para- 

šyta triveiksmė drama—"Vaizdelis 
iš baudžiavos laikų." Lietuvių 
Centro svetainėje tiek buvo žmo- 

nių, kad nebuvo galima nei sto- 

vinčiam vietos gauti. Dauguma tu- 

rėjo grįžti atgal nuo svetainės du- 

rių. Darbai Baltimorėj neperpui- 
kiausiai eina, todėl šis teatro se- 

zonas nėra labai pelningas. 
Teatro Mylėtojų Draugija tu- 

rėjo surengusi porą vakarų ir nuo 

kiekvieno pusę pelno skyrė nu- 

kentėjusiems nuo karės Lietuvoje; 
manoma, kad ir nuo šio va- 

karo skirs dalį pelno tam pačiam 

tikslui. Tikimasi sulaukti geresnio 
laiko j pavasarį, todėl ir viršmi- 
nėtas veikalas bus statomas apie 
gegužio mėnesį. Jeigu laikui tikrai 
pasigerintų, tai Teatro Mylėtojų 
Draugystė mano lai sekminių at- 

lankyti lMiiiadelphia, Pa., su tuoin 

pačiu veikalu. Kiek teko kalbėt 
sn pačiu autorium, p. V. Nojor- 
noskiu, tai buvo suprasta, kad da- 
bar, karės laiku, jisai prižada leis- 
ti vaidinti ir kitoms teatro mylė- 
tojų draugijoms veikalus, kaip 
tai: "Bijūnėlį," "Vaizdelį iš bau- 
džiavos laikų" ir "Revoliucijos 
Viltį." Rankraščiai yra pas patį 
autorių, prie kurio asmeniškai 
draugijos turi kreiptis, kad gavus 
rankraščius, nes visi tie tris vei- 
kalai dar nėra atspausdinti. 

J. K. Kablis. 

IŠ MASON CITY, IA. 
Susitvėrė SLA. kuopa. Vasario 

14 d. P. Vitl \-aus svetainėje buvo 
vietos lietuvių susirinkimas dėlei 
sutvėrimo SLA. kuopos. Nors 
oras buvo blogas, bet susirinki- 
man visgi atėjo būrelis žmonių ir 
tspo sutverta nauja SLA. kuopa 
iš 12 narių. Likosi išrinkta se- 
kanti valdyba: pirmininku—Pra- 
nas Vaičių.-, jo pagdbininku—Jo- 
nas Žvirgždis, fin. sekr.—Anta- 
nas Jonelis, prot. sekr.—Petras 
Laučius, kasierium Pet. A. Vit- 
kus, kaso> globėjais—Stasys Pur- 
vinis ir Antanas Greičius, mar- 

šalka—Pranas Sakinis. Daktaru* 
kvotėju paskirta K. E. Brisbine, 
Conn., Bank Building, 3-čios lu- 
bos. Organizatorium išrinkta IL 
Alfkonis. Ateinantis susirinkimas 
bus laikomas vasario 28 d., 2 vai. 
po pietų, p. Vitkaus svetainėje, 
So. Milles ir H Sts. Tarp čionykš- 
čių lietuvių senai buvo reikalinga 
tokia dr-ja. kurioje butų suvie- 
nytos spėkos ir galima butų sa- 

vitarpinėje meilėje, kaip tikri tė- 

vynainiai. dirbti p'1 '.angos ir savo 

brolių labui. Apart to, kaip žino- 
ma, prigulimieji j SLA. laike ligos 
jr sužeidimo gauna $6.00 savaitė- 
je ir $150-300-600-1000 pomirti- 
nes,—ant kiek kas prisirašo. 

Linkėtina naujai kuopelei ge- 
riausio pasisekimo ir kiekvienam 
vietos lietuviui prisirašyti prie jos. 

H. J. Alikonis, organiz. 

Iš LANVRENCE, MASS. 
Vakarai. Vasario 14 d., vado- 

vaujant vietos vargonininkui, p. 
M. Paulukevieiui, buvo vaidinta 
veikalas "Žmogžudžiai." Veikale 
nupiešiama, kaip turtingas beran- 
kis ūkininkas Antanas apsiveda su 

jauna gražia Naste. Jauna moteris, 
nemylėdama savo vyro, prisikalbi- 
na Jurgį už numylėtinį. Už kiek 
laiko Jurgis jai jau išmetinėja, 
kam ji jo nemylinti. Nastė atsako, 
kad ji jį mylėjusi ir mylėsianti, 
kaip tik jos vyras numirs, tuomet 

jiedu laimingai gyvensią. Jurgio 
omenin įkrėsta mintis kuri galop 
pasibaigia tuom. kad Jurgis nu- 

žudo Nastės vyrą. Jurgis apsive- 
ja su Naste, bet -ąžinė graužia 
jį už žmogžudystę. Pradeda ji- 
nai girtuokliauti. < iyvcnimas vi- 
sai suįra. Galop Nastė nusiskan- 
dina, Jurgis taipgi nusižudo. Vai- 

dintojai rūpestingai buvo prisi- 
ruoš?, vaidinimas pavyko gerai. 
Berankį Antaną vaidino p. S. 
Petruševičius, Nastę p-lė M. lu- 
ralevičiutė, Jurgį- p. P. Janukonis. 
Publikai vaidinimas patiko, ypač 
trečias veiksmas, kame jaunimo 
j u rys scenoje dainuoja ir >oka 

'Aguonėlę." "Suktini ir "Ne i 

uiego." Žmonių į vakarą atsilan- 
kė apie 50). tarp jų buvo vietos 
klebonas ir lietuvis kun. iš lla- 

vcrliill. Mass. Pelno galės likti ne- 

inažai. Kokiam tikslui jisai pa- 
skirtas neteko sužinoti. 

Vasario M d. buvo ! .SS. o4-tos 

■cuopos baliw>. Pelms, kaip gir- 
lėt, eina pačiai kuopai. 

Kitų kolionijų lietuviai, kaip 
natyt iš laikraščiu, rengia vaka- 
"us u/ vakarų, pelną skirdami nu- 

centejusiems nuo karės Lietuvo- 

ie. Kutų gerai, jei ir l.a\vrencc'o 
ietuviai neatsiliktų/ nuo kitų šiuom 
it vėju ir pridėtų savo skatiką nau- 

lai musų genčių, kurie f ietuvoje 
labai" kenčia tokią baisią nelaimę. 

J. Žukauskas. 

T5 MIIAYAUKKF., WIS. 

SI..1. 177 kfy. veikimas. Yasa- 
rio 14 d. buvo mėnesinis SI.A. 

177tos kuopos susirinkimas. Tarp 
\it-ko, buvo nutarta po susirinki- 

mų laikyti prakalbas ir ginčus. 
L'rie kuopos priklauso gerokas bū- 

relis daugiau susipratusių vietos 

lietuvių, ir todėl manoma, kad to- 

kios prakalbos su ginčais pritrauki 



•avęsp žmonių atydą. Drauge su 

^Yio-ri, tikimasi, kad tokiu budu 
gali r.;i bus ilgainiu turėti žmonių 
galinčių viešai prakalbėti ir t.t. 

Pakelta sumanymas, kad ku<!j)os 
narini. norintieji, susidarę j (am 

tikrą būreli, susipažintų su mic'U' 
esačiai? muzėjais, dailės galcri 
jomis, dailės draugijomis ir pa 
našiomis įstaigomis. Pradedan 
vasario 28 d., mano.ua tam tikslu 
pašvęsti visą eik- nedėk!ieniii. 
teko pastebėti, daugeli-, lietuvių nc 

laf ai supranta to sumanymo nau 

<iim umą ir todėl jam nepritarta, 
Siame su- inkime prisiinšė kūo- 

pon 3 nauji nariai. 
Kaip jau Lietuvoje" -avo laiku 

buvo minėta, kucpa rengia paskai 
tas (prelekcijas). \ iena tų pa- 
skaitų atsibuvo v. ari<> 21 d. Pre 

legentu Ijuvo p. D. I>. l'ratapas iš 

Madison univer-iteto. Ji-ai skaitė 

temoje "l'kininkystė ir jos ateitis.' 
Publika įdomavo klausimu, kaip 
galima buvo suprasti i> daugybės 
visokių klausimų, pasipylusių {>o 

paskaitai. Prelegentas i visus klau- 
simus noriai atsrkinėjo. 

Kuopa žada parengti dar ir 
daugiau paskaitų. Paskaitos yra 
uždyką, ir publika pradeda skait- 
lingiau lankytis ir matomai dau-j 
giau dalyku įdomauti. Išlaidas, 
pasidarančias prie paskaitų rengi- 

amo, padengia kuopa. 
Lietuvos šelpimo reikale. Sau- 

sio 31~mą dieną (per neapsi- 
žiūrėjimą pavėlinta įdėti. Re- 

dakcija; buvo susirinkimas vietinio 
komiteto šelpimui nukentėjusių nuo 

karės Lietuvoje. Siame susirinki- 
me li!;osi išrištas vienas svarbus 
klausimas. Mat, iki šiolei nežino- 

ta, ką daryti su aukavitnu Lietu- 
vos autonomijos reikalams: priim- 
ti aukas ar ne. Šio klausimo išri- 
šimas tęsėsi nuo vieno susirinkimo 
iki kitam. Taip atėjo net iki ket- 
virtam susirinkimui. 

^ Viena klausimo išrišimo kliūčių, 
kaip rodos, buvo abejonė, kad au- 

kos autonomijos reikalams ne- 

plauks. Tačiaus šiame susirinki- 
me, skaitant raštininkui aukų at- 

skaitas, pasirodė, kad esama aukų 
ir autonomijos reikalams. Klau- 
simas tokiu budu pats savaimi iš- 
sirišo, ir buvo nutarta aukas auto 

nomijos reikalams priimdinėti. 
Prieš balsavimą buvo ilgos disku- 

cijos. Balsavimas parodė, kad 6 
balsai stovi už priėmimą aukų au- 

tonomijos reikalams, 5 balsai prieš. 
Tokiu budu aukos bus toliaus pri- 
imamos ir Lietuvos autonomijos 
reikalams. Pasehipio Karklas. 

TŠ SO. OMAHA, NP;BR. 
Vakarus. Vasario 14 d. vieti- 

k riis Teatrališkas Ratelis, .susitve- 
ręs prie TiVID. 17-tos kp., buvo 

surengęs vakarą, kame vaidinta 

dviejų veiksmu operetė "Kamin- 
kretis ir Maluninkas." Dekoracijos 
buvo tatu tyčia ir rūpestingai pri- 
ruoštos. Todėl ir vaidinimas išėjo 
daug gyvesnis ir pasekniingesnis, 
negu kad prie paprastųjų deko- 

racijų, ktirio> vaidinimui dažnai nc 

labai nei tinka. Vakaras buvo pra- 
dėtas vakaro vedėjo p. J. Miliūno 

trumpa prakalbėle, po kuriai "Bi- 
rutės" choras gražiai atliko tautis 
kąjj hymną ''Lietuva Tėvyne Mū- 

sų" ir keletą dainelių. Operetės 
^ vaidinime sv\iibe-.n<rolės buvi. 

paskirstytos sekančiai: maluninkas 

—p. 1'.. Biliūnas, kaminkrėtis— p. 
A. Akromas, priekurte Barbora- 

p-iė K. Bazariutė, kaminkrėčio gi 
zelis Sabukas—p. J. Strazdas, Fek- 

lyte—p-!ė P. Žukauskaitė, kamin- 
krėčio sunus—p. A. Poškus, ma- 

hminko tarnaitė Petronėlė—p-le 
V. Redackaitė. Vaidinimas pavy- 
ko gerai. Ypatingai gerai buvo at- 

liktos maluninko, kaminkrėčio, Bar- 
boros ir Sabuko rolės. Neblogai 
vaidino ir kiti. Publikai daugiau- 
siai patiko duetas "O, prakeikta- 
apšvietimas." 

Po vaidinimui buvo dekliamacijų 
ir dainų. P-lė V. Redackaitė ii 

p. J. Strazdas dekliamavo "Gamta 
ir Vargdienis." Ponai A. Ūkelis 
ir A. Trunskis sudainavo duetą. 

Vakaro pabaigoje visi progra- 
mo dalyvai ir publika, griežiant be- 
nui, poromis permaršavo per sve- 

tainę. Vakaras abelnai buvo la 
bai pavykęs. Žmonės užsilaikė pa- 
vyzdingoje tvarkoje. Publikos su- 

sirinko pusėtinai; Teatr. Rat. ga- 
'ės turėti gryno pelno apie $25.00. 

A. Zalpys. 
Norėjo suareštuoti. Vasario 

14 d. į vietos lietuvio A. Žalpio 
namus atėjo du poliemonai ir ue- 

tcktvvas. Namuose, apart paties 
šeimvninko, buvo dar ir šiaip sve- 

čių. Atėjusioji policija, užklausta 
apie atvykimo tikslą, pasisakė atė- 

jusi areštuoti Sabaliauską. 
Sabaliauskas gyvena tuose pa- 

r'iuo>c na'iiuosc. antrame gale. [i- 
Į ai yra vietinio Teatrališko Kale- 
lio t irniininku. 1* licija nuėjo Į 
Sabaliauską butą. Tuom laiku Sa- 
baliausko žmona gulėjo palage, i' 
policijos atvykimas jąją labai s li- 
ūdino. Ligonė pradėjo raudoti, 
f kilo triukšmas. Policija pradėjo 
vandagiai aiškintis, kad kun. J. 
fonaiti-., vietos lietuviu klebonas, 
>akvietęs policija padaryti arešta- 
v'imą už pliakatu dalinimą netu- 
rint tam tyčia laisnio (leidimo). 
Policijos atvykimas tačiau- likosi be 

>asekmių. kadangi to. kurisai itar- 
a pliakatu dalinime, nebuvo 11a- 

nie. Katalikas. 

IŠ CLFA'ELAND, OHIO. 
Kun. Ilalabitrda nieko su laik- 

raščiu neimi. '"Lietuvos" 6-tamc 
numeryje tula- Jonas'' buvo ra- 

šys, buk Clevelande žadąs pradėti 
eiti koks naujas lietuviškas laik- 
raštis ir buk to laikraščio leidimui 
žadą su>idėti trjs: aptiekorius, sa- 

liunininkas ir kunigas. Sakoma, ir 

pjjakatai, pranešanti apie laikraščio 
žadamą steigimą, buvę dalinti. 

Apie tai dabar rašo redakcijai 
labai "rūstų" laišką vietinis kle- 
bonas, kun. Juozas Ilalaburda, ntt- 

siskųsdamas, buk toji korespon- 
dencija "sukėlė daug maištų terpu 
Sv. Jurgio parapijonų Clevelande" 
ir kad "Ipatiškai esmių labai pa- 
niekintas per parapijomis kaipo 
veidmainis u z drugavima su kar- 
čemniku ir aptiekorium, u/, bendra- 
darbiste įsteigimo spaustuves/' 

Išleisdami neprigulinčias prie 
reikalo laiško dalis (kurios, nota 

bene, nesuteiktu garbės laiško auto- 

riui;, skaitome teisybės dėlei rei- 
kalingu patalpinti sekantį tame rei- 
kale kun. f lai. pranešimą: 

"Su Uartosevičiu ir su aptiekoriu 
nieko bendrio neturiu, nei su uz- 

deimu jokio savaitraščio spaustu- 
ves." 

Iš to suprantame, kad Jonas ne- 

teisingai įtarė Clevelando klebo- 
ną. 

IŠ NEW BRITAIN, CONN. 
$3,000 už užmušėjų suareštavimą. 

Gerą dovaną apturės tas, kuris 

nurodys piktadarius, kurie naktį 
iš vasario 8 į 9 d. užmušė vie- 
tos lietuvių šv. Andriejaus para- 
pijos klebonijoje vietinį kleboną 
kun. J. Žebrį, ir jojo gaspadinę 
J ievą E. Gilnionaičiutę. Dovana 
susideda iš trijų dalių: valstija, 
miestas ir parapija pasiūlo po 
$1,000. L. 

IŠ VVORCESTER, MASS. 
Koncertas naudai nukentėjusių 

nuo karrs. Ncdėlioj, vasario 14 d., 
socialistu šelpimo fondo komitetas 

surengė koncertą naudai nukentė- 

jusių nuo karės Lietuvoje. Pro- 

grama išpildė p. M. Petrauskas ir 

p-lė N. Jablonskiutė, ktuiuodu su- 

dainavo po keletą dainelių. F. J. 
Bagočius pasakė prakalbą. Per- 

traukose grojo vietinis lietuvių be- 
nas. Aukų surinkta virš šimto 

penkiasdešimts doliarių. Kadangi 
žmonių buvo prisirinkę gana daug, 
o įžanga buvo apmokama, tai gali- 
ma manyti, kad ir nuo tikietų liko 

pelno. 
Pastebėtina, kad vvorcesteriečiai 

tautininkai beveik visai užmigę. 
Gegutė. 

N EIV PH/LADELPH1A, PA. 
Vakarus. Vasario 14 ei. pobažny- 

tinėje lietuviu svetainėje buvo va- 

karas. "Giedorių Draugija" vaidi- 
no "Švarkas ir Milinė". Vakaro 
programas susidėjo iŠ apie 1^ nu- 

meriu. Prieš vaidinimą mažos 

mergaitė;, sudainavo dvi daineles. 
M. Tamošauskiutė, L. Rumžiutė ir 

O. Augštakalniutė padek'ii mavo 

pluoštelį eilių. Po vaidinimui p-lė 
M. Radzevičiūtė dainavo solo 
'Kur bakūžė samanota," M. Mit- 
ruliutė (taipgi solo)—"Temsta die- 
nelė." 'Giedorių' Draugijos" cho- 

ras, p. A. Gudaičio vedamas, pa- 
dainavo "Tegul gii'ia šlamščia, 
ūžia" ir "Eisim broleliai na- 

mo." Publikai reikalaujant, cho- 
ras dar kartą turėjo išeiti scenon 

ir dainuoti: "Per šilą jojau", 
"Šaltyšių" ir "Kas subatos vaka- 
rėlį." Vakaro rengimui daugiausia 
triūso padėjo p. A. Gudaitis. 

Publikos buvo arti 400 žmonių, 
susirinkusių iš apielinkės mieste- 

lių: Tamaqua, Coal-Dale, Midd- 
lemport, Cambola, St. Clair ir 

Minnersville. Vakaran buvo atė- 

ję ir anglų apie 30 ypatų. 
Kai-kurios lietuvių moteris atėjo 

vakaran su mažais vaikais, ku- 
rie «?vo verksmu trukdė klausy- 
tojams. 

ll- PHILAPELPH1A (kmeriun)-Z OW\S^&riiisK)\ 

KOKS BUS JŲ LIKIMAS? 
Du laivu—Philadelphia ir Orduna—išplaukė iš New Yorko 

ir dabar artinasi prie Anglijos pakraščių. Philadelphia turi 250, o 

Orduna 400 pasažierių. Nežinia, ar juos užkliudys vokiečiu po- 
vandeniniai laivai. 

Ta pati "(i. D." vėl pradėjo mo-l 

kytis dramatišką vaizdelj—"Ka- i 
rčs metu," kurį mano atvaidinti 
kovo 4 d. Plaušinis, j 

IŠ P ARK PLACE, PA. 
Lietuviai. Ši;į apieliukę yra ap- 

gyvenę anglai, nugarai ir lietuviai. 
Lietuviai labai žemai stovi. Vie-į 
šuo j u gyvenimu mažai įdomauja- 
ma. Liuosas laikas praleidžiama 
vien girtuokliavimui. Paprastai par- 
sigabenama bačka alaus ir degti- 
nės gorčius ir keliama "piknin- 
kas". Dažnai visų linksmybių pa- 
baigoje pradedama Mcns kitam 
čiupinėti pakaušius ir bandoma 
badytis peiliais. Toliaus, atvyk- 
sta dėdė su lazda, ir viskas bai- 
giasi gerai pažįstamu budu. 

Liud. Sil. 

POLEMIKA. 
So. Boston, Mass. Naujienų 

36-tanie numeryje tilpo p. J. Kau- 
linaičio parašyta korespondencija, 
kurioje negana kad šmeižiama Lie- 
tuvių Labdarystės Draugija ir jos 
komitetas, bet abelnai vietos lietuviai 
išvadinama "smalaviriais." Ma- 
tydamas toje korespondencijoje! 
prasilenkimą su teisybe, esu pri-j 
verstas parašyti šiuos paaiškinimo 
žodžius, kad visuomenė neliktų mū- 

sų socialistų suklaidinta. Dalykas 
štai kame. Lapkričio mėnesyje 
L. L. D. nutarė apmokėti Pilypui 
Bogušai už darbą $18.12. Jis ant 

rytojaus nuvėjo pas I.. L. D. ka- 
Lsierių Kazimierą Šidlauską, kad 

jam čeki išrašytų. Man tenai 
esant, kasierius išrašė čeki, bet pa- 
sakė Bogušai, kad nueitų pirma 
pas pirmininką, idant jis pasira- 
šytų ant čekio, nes be jo parašo 
negalima busią išmainyti to čekio. 

Boguša, nieko nepaisydamas, nenu- 

ėjo pas pirmininką, bet rado žmogų, 
kuiisai išmainė jam čekį. Išmai- 

jiiytojas Petras Valukonis nusiuntė 

j banką tą čeki be pirmininko pasi- 
' rašymo, bet čekis sugrįžo, nes sto- 

kavo pirmininko parašo. Tuomet 

I Valukonis, matydamas, kad nieko 

negali padaryti be pirmininko pa- 
rašo, nuėjo pas pirm. J. P. Tui- 
nilą, kad jis pasirašytų. Bet ta- 

me tarpe, kol čekis vaikščiojo iš 

vienur į kitur, Pranas Strakaus- 
k?s uždėjo lcgališką "atačmentą" 
ant tu pinigų. Boguša buvo skolin- 

gas jam. Tokiu budu pirmininkas 
neturėjo teisės pasirašyti ane čekio. 

Gruodžio mėnesyje L. L. D. su- 

sirinkime buvo pakeltas klausimas, 
ką daryti su tuo čekiu. Vienas 
iš socialistų įnešė, kad įmaišytieji 
į tą reikalą turi tarp savęs tai- 
kintis ir nemaišyti draugijos su j 

[ savo reikalais. Visi sutiko. Bet 
tuom neužsibaigė reikalas. Sausio 
mėnesio (metiniame) susirinkime 

p. Valukonis paduoda rašytą notą, 
kad jam apmokėtų S18.12. Ap- 
svarsčius, nutarta tą čeki išmokėti 
teismui. Kam gi teismas nuteis, 

tuos pinigus, tas juos ir gaus. Dr- 

gijos nutarimo išpildymas palikta 
kasieriui K. Šidlauskui, bet kasie- 

rius, vieton nunešti čekj j teismą, 
išrašė naują vekį Petro Valukonio 

vardu, nors neturėjo teisės tai da- 

ryti. Kaz. Šidlauskas, čekj išra- 

šydamas, peržengė draugijos tie- 

sas. P. Valukonis nuėjo pas pir- 

mininką, kad tas pasirašytu ant če- 

kio, bet pirm. J. J'. Tuinila, žino- 
damas gerai ir suprasdamas, kad bo 

draugijos susirinkimo ir nutarimo 
direktoriai negali ant jokių doku- 

mentų rašytis, nesirašę. Pirmi- 
ninkas J. P. Tuinila, matydamas 
musų kasieriaus K. Š-ko pasielgi- 
mą, padavė direktoriams skundą 
ant kasieriaus Kazimiero Šidlausko, 
kam šisai išmokąs nelegaliskai 
draugijos bankavus čekius tokioms 

ypatoms, kurios nieko bendro ne- 

turėjo su L. L. D. draugija ir 
kurioms nebuvo nutarta mokėti. 
Skundą direktoriai priėmė, bet jie, 
norėdami santaikos tarpe musų 
kasieriaus ir pirmininko, nutarė 

pasiųsti laišką kasieriui, kad ateitų 
j direktorių susirinkimą ir pasiaiš- 
kintų kas Imk to čekio. Kasierius 
atsakė laišku, kad neisiąs teisintis, 
nesą nieko blogo nepadaręs, nieko 
bendro su direktoriais neturįs ir 

atsakysiąs prieš "visuomenę," visą 
draugiją (L. L. D. tiesos parodo, 
kad visi skundai ir pasiteisinimai 
turi pirma pereiti per Board o f 

Directors.) Direktoriai, matyda- 
mi tokį kasieriaus pasielgimą ir 

prasižengimą prieš draugijos tiesas, 
vienbalsiai prašalino jį nuo kasie- 
rystės ir išrinko sau kitą kasie- 
rių. Jš senojo kasieriaus pareika- 
lavo daiktų, prigulinčių draugijai.' 
Kasierius atsisakė atiduoti draugi- 
jos daiktus gera valia. Tuom tar- 

pu P. Valukonis uždėjo atačmoną 
ant draugijos pinigų. Tarp drau- 

gijos narių pasidarė neramu. 

Vasario 3 d. buvo visuotinas 

draugijos susirinkimas. Susirinki- 
man atėjo ir apie 50 triukšma- 

darių. Nespėta atidaryti .-ai>irin- 

kimo, kai pradėta kampuose triuk- 
šmas kelti. Kuomet prieita prie 
minėtojo direktorių nutarimo, tai 
kai-kurie senojo kasieriaus apgynė- 
jai, teisindami jį visokiais budais, 
kėlė didelį trikšmą (tiesiog staugė). 
Taip darė "darbininkų vedėjai" ir 

jų patarėjai, "apšviestieji" sočia- 
listai. Jie išvadino pirmininką 
kiaule, durnium. Nepaisydamas 
to visko ir matydamas teisingą di- 

rektorių nutarimą, susirinkimas di- 
džiuma balsų priėmė visus direk- 

torių nutarimus, ir kasierium likosi 

Motiejus Zoba. 

Dabar visi galės suprasti, ar tei- 

singai pasielgė "bepartyyiškas" p. 
K. Šidlauskas. Matome, kokios 
pusės laikosi. Toliaus. kuomet di- 
rektoriai norėjo matytį čekių kny- 
gą, tai jos jiems nedavė, bet Bago- 
čiui, kiek yra žinoma, jisai davė ją' 
peržiūrėti, nors tas žmoguj nieko 
bendro neturėjo su čekių knyga. 
Apie tai pasisakė pat^j Bagočius. 

Kuomet susirinkimas, ragino p. 

Šidlauską sugrąžinti L. L. D. daik- 

tus. tai jis atsakė: "Tegul mane 

visi persiprašo, tada aš jums do- 

vanosiu viską." Pats (Jjudiamas 
kaltu, nori, kad jį perprašytų! 

Dabar įdomaujanti šiuom daly- 
ku galės suprasti kame dalykas. 
Perskaičius minėtąją p. Kaulinai- 
čio korespondenciją ir sulyginus ją 
su šiuom mano rašteliu, galima 
matyti, ant k'ek teisingi yra mūsų 
socialistai ir ant kiek męs galime 
jais įsitikėti. Šio raštelio tei- 

singumą liudija visi L. L. D. do-: 

kunientai, protokolai ir taipogi pa- 
ties p. K. Š. laiškas. 

S. Mockus. 
L. L. I). sekretorius. 

PATAISYMAS. 
Mums pranešama iš Ne\v Britain, 

Conn., kati žiniose apie velionį 
kun. J. Žebrj, užmuštą New 
Britain, Conn., lietuviu parapijos 
klebonijoje naktj iš vasario 8 j 9 d., 
įsibriovė pora klaidų j skaitlines. 
Velionio kunigo tikrasai amžius 
esąs 58 m. Amerikoje velionis 
išgyvenęs išviso 23 metus, tarne 

skaitliuje suvirs 16 metų New 
Britain, Conn. 

IS LIETUVOS. 
Lietuvos laikraščiai praneša se- 

kančias žinias: 

VILNIUS. 
Vasario 12 ir 13 d. šaukiamas 

Vilniuje visuotinas lietuvių kata- 
liku "Blaivybės" suvažiavimas. 
Susirinkime be kita ko buvo svar- 

stoma apie dalyvavimą visos Ru- 

sijos Blaivininkų Šventėje šių me- 

tų gegužės 10 ir 11 d. 

Mirties bausmė. Karo teismas 
nusprendė pakarti tris žmones— 

Kasperskį, Dušatkiną ir Kazake- 
vičių, kurie Nevelio apskr. buvo 

užpuolę ir apiplėšę žydą. 

—Vilkaviškio vyrų gimnazija dė- 
lei karės meto persikėlė j Vilnių, 
kur ji rado prieglaudą Katche 
gimnazijos bute. 

Kaip apmokamos lietuvių kal- 
bos lekcijos Vilniaus gimnazijose. 
1) 1911—12 m. priderėjo mokyto- 
jui 200 rub. u z lekcijas dviejose 
gimnazijose, užmokėta buvo tik- 
tai 115 rub. 68 kap. 

2)1912—3 m. už lekcijas ketu- 
riose gimnazijose prigulėjo 350 
rub., užmokėta tiktai 189 rub. 

3) 1913—44 m. už lekcijas pen- 
kiose gimnazijose prigulėjo 400 
rub., užmokėta 127 rub. 

4)1914—5 m. pirmame pusme- 
tyje už lekcijas 3 gimnazijose 
prigulėjo 125 rub. Nieko nemo- 

kėta. 
Tokiu budu mokytojui reikėjo 

iki 1915 m. užmokėti 1075 rub., 
užmokėta gi tiktai 431 rub. 68 
kap. 

Todėl mokytojui lieka dar už- 
mokėti .šiais metais 643 rub. 32 
kap. 

Lietuvių kalbos mokytojui ap- 
mokėti komiteto iždininkas. 

A. Vileišis. 

1i "Lietuviu Dr-jos nukentėju- 
sĮems šelpti." Baltijos miestų 
įgaliotiniais išrinkti kunigas J. 
Tumas ir Pr. Maišiotas Rygoje. 
M. Yčas—dr-jos reikalais apva- 
žinėjo Pabaltijos miestus. Latviai 
ir estai žadą vasario mėnesį su- 

rengti Lietuvos nukentėjusiems 
dienos rinkliavas. 

Įsteigti skyriai: Alytuje, Viln. 
gub., Rumbonyse, Balbieriškyje, 
Igliaukoje, Veiveriuose, Zapyšky- 
je, Garliavoje. Augšt Panemunėj 
ir Rumsiškyje. 

Pašelpos paskirta: Rumbonių 
kyriui—200 rub., Zapyškio—300 

y-. rub., Ciarliavos—800 rub.., Augš.| 
Panemunės—700 rub., RumSlškės' 
—200 rub. ir Vilniaus—1,000 rub.-j 

I 
■ Sausio 25 d. Vilniaus 
(baltarusiai) "Filharmonijos" S4-- 

ėj surengė vakarą nukentėjusiems 
lėl karės Suvalkijos gyventojam*/ 

—Vilniaus teismų rūmai patvirti- 
no konfiskaciją knygutės "Kokia 
mums reikalinga tvarka," kurią at- 

rado kurstant prieš dabartinę vi- 
suomenės tvarką. 

—Atsiranda gailiaširdžių žmonių, 
kurie sutinka priimti pas save 

po vieną, po du žmogų dėl karės 
nukentėjusių ir netekusių pasto- 
gės. Sąlygos tokios: priimtieji 
dirbs visa tai, ką dirba bernas ar 

mergina, užtai duodama pilnas iš- 
laikymas ir primokama kiek pini- 
gais. Yra jau keletas laiškų, 
draugi jon nukentėjusiems šelpti 
atsiųstų, kuriais kviečiama atsiųsti 
nukentėjusių dėl karės. 

Kaip girdėti, žmonių, likusių be 
pastogės, ypač Suvalkijos pakraš- 
čiuose, esama nemaža. 

VILNIAUS GUB. 
Vilniaus gubernijoj 1914 m. su- 

rinkta javų: dvarininkų laukuose 
—rugių 10 mil. pudų (vienu mili- 
jonu mažiai negu 1913 m.); avi- 
žų 4 ir pusi. mil pudų (pusi. mil. 
mažiau); bulvių 22 ir pusę mili- 
jono pudų (5 mil. mažiau) ; bu- 

rokų 248 tukst. (pusiau tiek, kiek 
1913 m.). Valstiečių laukuose už- 

derėjo: rugių 13 mil. pudų (2 
mil. mažiau); avižų 5 mil., bul- 
vių 22 ir pusę mil.; burokų 197 
tukst. pudų (100 mažiau). Per- 
nais metais viskas mažiau tcužde- 
rėjo dėl vasaros kaitrų. 

KAUNAS. 

Norėjo žudytis. Sausio 16 d. 

policijos buvo suimta Kazimira 
Vėtyčia, kuri neturėjo tiesos gy- 
venti Kauno tvirtovėje. Suėmus 
ją, ji urnai priėmė nuodų ir ėmė 

alpti. Ji nuvežta miesto ligonbutin, 
kur gydytojas suteikė jai pagel- 
bą. 

ŠIAULIAI. 
Nauju permainų miesto ūkyje 

šįmet jokiu nesitikima. Miesto są- 
mata betgi dė!ei karės meto padi- 
dėjusi. Vietoje 53 tūkstančių rub. 

ji siekia šiais 1915 metais 63 
tukst. Viršaus užėjusi suma 10 
tukst. rublių skiriama kariume- 
nės reikalams, kuri per Šiaulius 
pereina. Tie pinigai miesto gau- 
nami paskolinti trumpam laikui 7 
ir pusi. nuoš. iš miestų ir žemieti- 
jų kreditų kasos. Tiek-pat dėl ka- 
ro meto sumažės išlaidos visuoti- 

nojo mokslo reikalams, kadangi 
iš ministerijos kreditai jiems tuo 

tarpu irgi yra atsakyti. 
Šiauliuose piasidėjo naujoku 

šaukimas. 

PLUNGĖ, 
Telšių Apskr. 

Jau kelinti metai čia yra špito- 
lės bute arbatinė. Ton arbatinėn 
dažnai šventadieniais susirenka 
daug jaunimo pasiskaityti laik- 
raščių, kurie dabartiniu laiku la- 
bai yra įdomus. Bet ateina ne- 

maža ir tokių vaikinų, kurie at- 

sistoja su kepurėmis, ima visaip 
pliaukšti—trukdo skaitytojams 
skaityti, o klausytojams klausyti. 

— Nesenai piktadariai užpuolė 
viena ūkininką. Surišo šeimynin- 
! ą ir šeimyninkę, atmušė skrynią, 
pasiėmė daugiau 1000 rublių ir, 
palikę surištuosius šeimyninkus, 
nuėjo savais keliais. 

SINTAUTAI, 
Naumiesčio Apskr. 

Braškiu sodžiuje pas ūkininką 
N. buvo puota. Svečiams bekalbant 

apie priverstiną blaivybę, kad 
degtinės daugiau nebusią, šit 
ateina minėtasai ūkininkas N. 

— Ar labai norit?—sako.—Aš 
jus nuprausiu degtinėj. Šakių M. 

parvežė, tik reikia. 4 rub. mokėti 
už gorčių. Bet ar tai brangu? 

LIŠKEVA, 
Seinų Apskr. 

Kur trumpa, ten ir trūksta. 
Per karę Gailiumi sodžiuj išdegė 
23 kluonai su javais. Už mėnesio 
vėl ten kilo gaisras (kalba, buk 
tai nuo pypkės) ir išdegė, be kitų 
triobų, 7 kluonai, kur buvo sudė- 
ti ir sukalėdoti javai. Tai liko 
visas sėdžiu? be -.ašaro ii be 
duonos. 

Kaip sužinota, tai šioj neper- 
didžiausioj parapijoj sudegė išvi- 
jo, neskaitant kitų triobų ir trio- 

bf.sių, 95 kluonai sn nekultais ja- 
vais ir visokiu pašaru. Tuotarpu 

bado negirdėti, nes vieni kitus 
kuo galėdami šelpia, suteikdami 
naisto ir vietos; tik sulaukus pa- 
vasario javams sėkla reiks būtinai 
iš kur kiiur parsigabenti. 

Blaivybė pas mus kuopuikiau- 
sia, visi pasidarėme blaivininkais- 
*abstinentais, nors, žinoma, ir dėl- 
to, kad niekur negaunama degti- 
nės. Visgi gera ir tai, nemaža 
liks skatiko duonos nusipirkti ir 
kitiems reikalams. Yra tokių, 
kurie pirma apdriskę ir basi vaik- 
ščiojo, šiądien gi, "blaivininkais" 
tapę. gana šiltai apsirėdę ir su 
batais... 

Todėl blaivininkų draugija ma- 
no paduoti prašymą guberna- 
toriui, kad niekados neleistų ati- 
daryti Liškevoj jokių aludžių, 
traktiernių... 

LEIPALINGIS, 
Seinų Apskr. 

Nemažai teko nukentėti nuo 

prūsų ir leipalingiėčiams. Žmo- 
nėms nebuvo kada dirbti ir ilsė- 
tis. Prusai šėrėsi arklius ir pa- 
tįs maitinos gyventojų daigtais. 
Vienį ūkininką iš Leipalingio su- 

šaudė, bet nežinia už ką. Žmo- 
nės sako už tai, kad jis neno- 

rėjęs duoti savo meitelio. 
Iš Barzdžiunų buvo paėmę P. 

Mikelionj už tai, kad jis buvo 
iškabinės balta vėliavuke ten kur 

r 
augštai ant kluono, bet jį paskui 
visgi paleido. Vargo žmogeliis 
daug turėjo. Leipalingiečiai daug 
neteko arklių, pašarų, rubų ir 1.1, 

j Draugijų gyvenimas visai ap- 
miręs. Neteko leipalingiečiai ir 

mokytojo, nes jis išvažiavo ir 
nebegrįžta atgal. 

Girdėt, kad jis ten kur Pol- 
tavos gub. gavęs vietą. Leipalin- 
giečiai padavė prašymą, kad duo- 
tų mokytoją. 

Kolonijalės prekės žymiai pa- 
brango. 

LUKŠIAI, 
Naumiesčio Apskr. 

Usų kaimo merginos sudėjo 
verpalams 15 rub. ir nutarė austi 
kareiviams autkojų, baltinių. 

KAUNAS. 

Žemaičių vyskupas Karevičius 
prielankiai priėmė Draugijos 
Komiteto prašymą suruošti Že- 

į maičių vyskupijos bažnyčiose 
| rinkliavą nukentėjusiems dėl ka- 
rės šelpti. Vyskupas jau iš- 
leido į vyskupijo" kunigus tam 
tikra aplinkraštį, kuriuo įsakoma 
artimiausiame šventadienyj su- 

ruošti bažnyčiose rinkliavą. 

BAUSMĖS TIEMS, KURIE 
NESTOS KARIU MENĖS. 

Rusu valdžia šiuosn.et pašaukė 
šiemetinius kariumenės naujokus 
anksčiau negu paprastai. Ažuol 
stoti liosuosna ateinantj rudenį, 
jie šaukiami yra dabar. Uz ne- 

stojinią paskirtu laiku liosuosna, 
valdžia paskyrė tūlas bausmes, 
kūnas, "šaltinis" šitaip paduoda: 

.Yatjokai, kurio turi stoti ka- 
reivijon 1914 ir 1915 m. ir kurie 
l-e tinkamų priežasčių luo termi- 
nu nestos, bet stos suprevi/.ijon 
ligi balandžio 15 d. 1915 m., verti 
tokių pabaudų : priimtieji veikian- 
liojon tarnybon baudžiami pagal 
savo kareivijos valdžios nuožiu- 
ros, o nepriimtieji baudžiami 
areštu ligi 3 savaičių. 

Tie, kurie be svarbių priežas- 
čių ętos ue raku, bet tame tarpe 
nuo balandžio 15 d. iki lapkri- 
čio 1 d. 1915 m., baudžiami: pri- 
imtieji karės kalėjimu nuo 2 

savaičių iki 2 mėnesių, nepriim- 
tieji—kalėjimu nuo 2 iki 4 mėne- 
siu. 

Tie, kurie stos be svarbių prie- 
žasčių po lapkričio i d. 1915 m., 
0 taipgi tie, kurie paskui bus su- 

sekti prieš sukankant 34 m. am- 

žiaus—baudžiami kalėjimu imu 

4 ligi 8 mėn. 

Turintieji stoti 1914 u. ir esan- 

tieji užsieniuose, kurie laiku ne- 

stos, bus baudžiami: 

Jeigu nestos prieš balandžio 
'5 d- 111: paimtieji tarnybon 
bus baudžiami papai savo karei 
vijos valdžios nuožiuros, nepri 
imtieji—areštu ligi 3 savaičių. 

Tie, kurie stos tarpe balandžio 
15 <1. ir lapkričio 1 d. 1915 m.: 

nrii; tieji kalėjimu nuo 1 mėne- 
sio- ir 2 savaičių iki 2 mėnesių, 
nepriimtieji—kalėjimu nuo 2 iki 
< mėnesių. 

Jeigu gi stos arba bus susektas 
po lapkričio 1 d. 191; m., bet ligi 
suėjimo 34 m. amžiaus, bus bau- 
džiamas kalėjimu nuo 8 mėn. ligi 
1 metų ir 4 mėnesių, sukakusiems 
ųi .?4 m. amž. bu- atimam-- kai- 

-kurios teisės ir jis gaus pasitaisy- 
mo kalėjimo nuo i\'i iki 2/ 
meti,. 
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Vlai UikraAči'-t siunčiami rankraš | 

čiai turi outi pažymėti autoriaus pa ! 
ra.šu ir adresu. PasiraS ntieji pseu- 
donimais turi paduoti,. Redakcijos ži- 
liai. ir savo tikrąjį va. d^. 

Redukcija pasilekft sau teisę atsinn 
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 
riui atgal jo lėšomis. 

Reikia visula rašyti plunksna ir tik 
snt vi<nos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 

uk'r.inkai. N'c/.iurint europinės 
karos, kuri i-> pačių padugnių su- 

drum-tė Lietuvos gyvenimą ir 
daugeliui jos pusių uždavė sun- 

kų s ru; į, Lietuvos gyvenimai 
visgi nebuvo visiškai išmuštas iš 
savo vėžių. Konstruktyvis dar- 
bas, kurisai pastaruoju dešimtme- 
čiu žengė y t i n s. i arki; i, ir dabar 
viename-kitame dalyke apsireiš- 
kia, Lietuvoje, kaipo pirmoje vie- 
toje žemdirbystės šalyj, stengta- 
si pakelti ant kaip galint aug- 
štesnio laipsnio tikiniukj stc. Tuotn 
tikslu po vi.są Lietuvą buvo stei- 

giama ūkio rateliai, draugijos, 
bendrovės, buvo nuolat rengiama 
prakalbos iš ūkininkavimo srities, 
kame ūkininkai supažindinama su 

geresniais ūkio vedinio budais. 
Darbas pasirodė pasekmingu 
kaip galima spręsti i- to tinklo 
ūkio draugijų, kurios aprėpė Lie- 

tuvą. 
Berods, užėjusi karė tani darbui 

labai pakenkė. Ypatingai tose vie- 
tose, kurias karė tiesioginiai pa- 
lietė, kaip Suvalkiją ir Kauno gu- 
bernijos parubežiai, pradėtasai 
darbas visiškai sulaikytas, suardy- 
tas. 

Tačiaus is kitos pusės, nežiū- 
rint karės, eina pirmyn ir pradėta- 
sai darbas. "Liet. Žinių" No. 197 

pranešama apie Lietuvių Ūkinin- 
kų Bendrovę, kuri turėjusi pra- 
dėti veikti nuo šių metų pradžios. 
Pranešama, kad tai esanti didžiau- 
sia Lietuvoje kooperacijos įstaiga, 
kuri galėsianti veikti Lietuvoje ir 

gretimose 'gubernijose. I>endrovės 
tikslu busią "padėti vietiniams 
ūkininkams įgyti galima pigesne 
kana gerų suvartojimo ir čia 
pramonei reikalingų daiktų ir 

drauge—pelningiau parduoti jų 
ūkio produktus, steigdama Rusi- 
jos ribose savo sandėlius, sankro- 
vas ir k., o taippat dirbtuves ūkio 
produktams perdirbti." Apart to, 

naujoji įstaiga suteiksianti ir pa- 
gelbėsianti išgauti ūkininkams 
paskolas." Bendrovė išpradžių už- 
siimsianti supirkinėjimu dideliais 
pluoštais visokių reikalingų daly- 
ku, kaip cukrus, druska, miltai ir 
k., taipgi sėklos, trąšos, ūkio pa- 
darėli ir 1.1. Esančios Lietuvoje 
panašios įstaigos yra kviečiamos 
susidėti su Liet. Uk. Bendrove. 

Tokios įstaigos naudingumas 
yra aiškiai matomas. Ūkininkai iš 
to gaiės turėti naudą. Panaši įstai- 
ga, rasi, galėtų buti naudinga ir 
Amerikos lietuviams ūkininkams, 
kurių, kaip galima matyti iš ži- 

nių, pasirodančių spaudoje, vra 

nemažai. Vietomis Amerikos lie- 
tuviai yra gan tirštai apsigyvenę 
ant ūkių, "farmų" ir sudaro jau 
skaitlingas kolienijas. Žymiai ap- 
sireiškiąs pastaruoju laiku lietu- 
vių traukimas "ant farmų" yra 
pamatu nuomonei, kad ilgainiui 
Amerikos lietuviu ūkininkų skait- 
lius vis augs. Lietuvių patraukimui 
prie ūkių #4auj^ darbuojasi visokios 
žemes pardavinėjančios agentūros 
ir įstaigos, ir j it veikimas, be abe- 
jonės, padiil'na tą lietuvių trau- 

kimą užmiesiin. 
Nežiūrint to traukinio ant ūkio 

ir j,ui c.-;auėios skaitlingos lietu- 
vių i'.kininkijos, mažai tebėra pas 
Amerikos lietuvius informacijų 
apie ūkio sąlygas, paeinančių 
neužinteresoutų ir todėl neviensa- 
liškų šiltinių. Tokias informacijas 
grl u suteikti \ien lietuviai ūki- 
ninkai, kurie gali buti geresniais 
dalyk žinovais, negu by kas ki- 
tas. 

Taciaus tie patįs ūkininkai šią- 
dien nėra susitvarką, susiorgani- 
zavę. Visuotina įstaiga, kaip kad 
naujoji bendrovė Lietuvoje, bu- 

tų, be abejonės, labai naudinga. 
Tačiaus sunku kas nors tame atve- 

jyje pas mus padaryti, kol atskiros 
lietuvių ūkininkų kolionijos- nėra 
gerai susitvarkiusios ir kol jos ne ! 

turi ?avo vietinių organizacijų. 
Susiorganizavę, mūsų ūkininkai 

turėtų iš to nemažą naudą. Nekal- 
bant jau apie didesnių mašinų įsi- 
taisymą ir didesnių darbų atlikimą; 
susiorganizavę ūkininkai galėtų 

prašalinti tarpininkus tarp savęs ir 
tiesioginio pardavėjo ir tuom padi- 
dinti savo pelną, sumažindami 
drauge su tuom prekių kainas. 
Arba ūkininkai galėtų susineš- 
ti su lietuviais pardavėjais, esan- 

čiai.-. didesnėse lietuvių kolionijose, 
ir aprūpinti lietuvius neabejotinos 
vertės maistais, patį> turėdami ge- 
resni pelną ii sumažindami kainas 
vartotojams. 

Ket kad tą pasiekus, Amerikos 
lietuviams ūkininkams reikalinga or- 

ganizuotis, reikalinga tikslingo, ap- 
galvoto darbo. Bandymų suorgani- 
zuoti ūkininku- vietomis daryta. 
[Jutų gerai, jei tie bandymai, nors 

iš p radžiu ir nepavykę, nebūtų vi- 
;ai numesti šalin. Pradžia visuo- 
met sunki. Jeigu pa-isektų suor- 

ganizuoti lietuvius ukininkus alski- 
ro:nis vietomis, rasi, galima butų 
♦uoiiiet manyti ir apie visiems 
bendrą organizaciją. Bet pirmiau- 
sia stovi vietinis organizavimas. 

Vidurinęsės sriovės skirstymas. 
Draugas" bando pravesti ski- 

riamąją linijri vidurinėje sriovė- 
Jo. kurią jisai mato pasidalinusią 
j <ivi pusi. Dalis stovinti arčiau 
-oci JistŲ ir prisilaikanti laisva- 
maiiyhės pamatu; antroji dalis) 
esanti artimesnė katalikams ir 
nosihaidanti kataliku, norėdama' 

primetinėti katalikų va-1 
dams prikalu vardą." Pirmon 
flalin "Draugas" stato "Tėvynę"! 
(Ir Jaunąją Lietuvą"; antron—I 
Lietuvą," "Amerikos Lietuvą"! 

'r "Vienybę Lietuvninku." nors! 
pastaroji^ anot "Draugo," "da/-| 
,u'i rrasišoksta su savo betiksliu 
Pl ojimu ant krikščionybės.", 
Antrajai daliai dar suteikiama' 
tautininkų vardas, o pirmoji va- 

dinama "ncprigulminga," kaip tai 
I ėvynėje kartą buvo pasiūly- 

ta. Apie^ tuos "neprigulmingus" 
"Draugas" štai ką nupasakoja: 

"Jie nebepriguli prie bendrų T.ie- 
tuvos idealų, nepriguli prie vi- 
sos tautos tikėjimo, jie steigi a ir 
remia neprigulmingas parapijas, 
ncpr-gulmingas kapines, jie nie- 
kur nepriguli, kas tik tautos yra 

1 

sumanyta gražaus ir prakilnaus." 
Draugui visai nepavyko skir 

stvmas. Kaip viena, taip ir an- 

tra dalis į tikėjimą vienokiai žiu- 
r'* Ji palieka kiekvieno žmogaus 
žiniai. Tikėjimas, kaipo priva- 
ti>kas kiekvieno žmogaus reika- 

las, nieko bendro neturi sti vie- 

šuoju gyvenimu. Žmogaus sąži- 
ne yra nevaržoma. Galima buti 
lietuviu, o sale to galima buti 
kataliku ar kuom nors kitu. To- 
''C*I v,s°s tautos tikėjimo," apie 
k"n'. <T)rau-a-s" kalba, visai nėra. 
Kėsinimasis jvesti tok] "visos 
tautos tikėjimą" yra kėsinimusi 
varžyti kitų sąžinę, kam yra prie- j 
•ši" ,ra, kaip viena, taip ir antra 

yulurinėsės sriovės dalis. Tasai 
visos tautos tikėjimas" kaip sy-! 

ki- yra svajone klerikalizmo, nuo! 
kurio prie kiekvienos proeos 

"Draugas- kratosi. N"e 
a ''.1,nis' ')et tautos 

tikėjimo" skelbėjams ir platin- 
tojau* s yra priešingi, kiek mums 

žinoma, abu vidurinėsės sriovės 
sparnai. 

' virtinimas apie neprigulmin- 
gu parapijų ir kapiniu steigrima 
»>ei rėmimą yra tuščias. Jeigu 
tikėjimas yra privatiškas atskirų 

dalykas, tai prigulmingų 
«'.r •>eprigulmingų parapijų stei- 
gimas yra tuom pačiu. \ ta da- 
iyk.i vidurinėji sriovė nesikiša, 
palitdama tai vienodų tikybiniu 
pažvalgų žmonėms. 

"benrlrt Lietuvos idealai" yra 
Inbai neaiškus prasitarimas. Tų 
i Iealu monopolija nepriklauso 
"Dr.iugui." Vargu "Draugas" 
ras farp vidurinėsčs sriovės žmo- 

nių, kurie pritartu "bendriems 
I .i e tu vos idealams," kaip juos 
"Drr.ugas" supranta. 

!'ir pamatai, kuriuos "Drau- 
gas" paėmė vidurinėsės sriovės 
paskirstymui, yra visai nevykę. 

Kaip aukaujama. Šiame "Lie- 
tuvos" numeryje telpa žinutė, 
pranešanti, kad Londono laik- 
raštis "Times" surinko $5,000,000 
auktj nukentėjusiems nuo karės. 
Tai yra vieno laikraščio surinktos 
aukos! Visų sriovių Amerikos 
lietuvių fondai nepasiekė iki šio- 
lei nei $15,000. Gal. kas atsa- 

kys kad su "Times" yra kitas 

dalykas negu su mumis; kad 
•''Times" turi daugiau skaityto- 
jų negu yra išviso Amerikoje lie- 
tuvių, kad tarp skaitytojų yra 
daug gerai pasiturinčių žmonių. 
Tas teisybė. Tačiaus vis-gi tos 

skaitlinės turėtų mušti gėda Ame- 
rikos lietuviams j akis, ypač pri- 
siminus, kaip buvo aukauta "Sau- 
lės" ir Liet. Mokslo ir Dailės 
Dr-jų namams. Kiekviename 

LIETUVIAI! REMKITE LIETUVOS GELBĖJIMO 
IR AUTONOMIJOS FONDĄ. 

Aukas siuskite šiokiu budu: Money Orderius, Čekius ir t.t. 

išrašykite vardu T. Paukščio, Pittston, Pa., ir pasiųskite J. O. 
Širvydui, 120 Grand st., Brooklyn, N. Y. 

dviejų atsitikimų surinkta dau- 
giau aukų į laiką trumpesnį, ne- 

gu prabėgusia nuo dabartinių* 
mūsų fondų įsteigimo. Dabarti- 
nės skaitlinės yra toli-gražu ne 

tokiomis, kokiomis jos galėtų ir 

turėtų butų tokiame svarbiame 
dalyke, kaip dabartinis šelpimas 
nukentėjusių nuo karės Lietu- 
voje. 

Naujas laikraštis. "Draugas" 
praneša, kad "Draugo' bendrovė 
pradėsianti nuo kovo mėnesio 
leisti mėnesinį laikrašti "Pažan- 
ga," kurisai "skiriamas* apšvies- 
tesniems lietuviams katalikams.'' 
To laikraščio įsteigimą, kaip aiš- 
kinama pranešime, iššaukusios 
dvi priežastis: "tikinčios inteli- 
gentijos" pailgėjimas ir "gabių 
ir šviesių rašytojų" susiburimas 
apie "Draugą." Pažanga, kurią 
platysianti "Pažanga," anot 

"Draugo," "nebus raudona, ne- 

bus rėkianti, šokinėjanti, bet bus 
tai tikra ir rimta pažanga." 

Kun. V. Dembskio biografija. 
Ponas A. Augunas per "Laisvę" 
praneša, kad velionio kun. V. 
Dembskio biografija esanti pil- 
nai sutvarkyta ir netrukus bu- 
sianti atiduota spaudon. Jisai 
kviečia pasiskubinti užsiprenu- 
meruoti jąją (kana 50e., če- 
kis, išrašytas V. Šibanausko var- 

du, siųstina A. Augunui, 120 

Grand st., P.rooklyn, N. Y.). 
Pranešime rašoma, kad tūlos dr- 

jo.s r.utariusios aukauti biografi- 
jos leidimui, bet pinigų nepri- 
smnčiančios, ir raginama pasi- 
skubinti su prisiuntimu. 

Prakalba Apie Tarptautišką 
Kalbą. 

(Abdulo Balios, didžio Persijos 
reformatoriaus). 

Kiekvienas judėjimas, kuris at- 

neša žmonijai vienybę ir sutikimą, 
yra geras, prakilnus; o kiekvienas 

triūsas, kuriuomi pagitndoma ne-! 
užganėdinimas ir nesutikimas yra 
blogas, peiktinas. Dabartinis šiint-! 
mėtis — tai šimtmetis šviesus. Jo' 
atidengimai daug-Jkaitlingi; jo iš- 

radimai didus; jo užmanymai ne- 

suskaitliuojami. Tuomi musų šimt- 
metis perviršija visus praėjusius 
amžius. Bet didžiausiu jo vaisiu 
yra triūsas, vienijantis žmo- 

niją kalbos dirvoje, nes tas yra ir 
prakilnesnis ir įdomesnis užmany- 
mas, negu koks kitas musų ga- 
dynėje. Kalbos vienybė gimdo di- 
džią širdžių vienybę. Kalbos vie- 
nybė užmezga sutikimą. Ji prašali- 
na visus nesusipratimus tarpe tau- 

tų; ji steigia sutikimą žmonijoje; 
ji praplatina žmonių pasaulėžval- j 
gą ir jų veiklumo dirvą. Šiądien 
svarbiausis dalykas žmonijoje — 

tai suprasti kitus ir buti pačiam 
jųjų suprantamu. Kiekvienas vi- 
suomenės narys, aeiuį pagelbinės 
tarptautinės kalbos platinimuisi, 
gali lengvai dasižinoti apie atsi- 

tikimus ir ineiti j tiesiogini drau- 

gavimą su etiškais ir moksliškais 
musų gadynės užkariavimais. Jums į 
gerai žinoma, kad Rytų jaunimas, į 
ateinantis į šias šalis ir geidžian-Į 
tis Įgyti šių šalių mokslą, būtinai, 
turi pašvęsti keletą metų triūso, į 
kad įgytų nuodugnų pažinimą kai--j 
bos tos saues, kurion jis atėjo, i r, 

tiktai potam jis gali griebtis už 
mokinimosi to mokslo, kurį jis 
gefidžia jgyti. Pavyzdžiui paimki- 
me, kad jaunikaitis iŠ Indijos ar- 

ba Persijos, Arabijos, ar Turkes- 

tano, trokštantis Įgyti medicinos 
mdkslą, ateina čion, Į šią šalj. Jis 
turi kokius keturis metus mokytis 
angliškos kalbos <ir tiktai potam 
jis gali pradėti medicinos studija- 
vimą. r,et jeigu tarptautiška pa- 
gelbine kalba butu priverstinai mo- 

kinama viešose mokyklose, tai tas 

pats jaunikaitis jau kūdikystėje 
ant vietos, tėvynėje, ją išmoktu, ir 

potam kdkioje nebūtų šalyje, kur 
jis tik nenueitų, jis visur galėtų 
lengvai mokytis pageidaujamu^ 
mokslus, be nenaudingo spėkų ir 
laiko gaišinimo. Dabar gi. jeigu 
net visi iš musų studijuotų sveti- 
mas kalbas, dar ir tai keleivis dau- 

geli sykių atsirastų kėblame padė- 
jime, nes galėtų atsitikti, kad jis 
nemoka kalbos tos šalies, Į kurią 
jis turi neatidėliotinai važiuoti. Aš 
labai nuodugniai mokinaus Saulė- 
tekio (Rytų) kalbas ir moku ara- 

bišką kalbą geriau, negu patįs ara- 

bai; aš išsimokinau turkišką ir 

persišką kalbą namie, tėvynėje, ir 
vienok, mokėdamas taipogi ir ki- 

tas dar Saulėtekio kalbas, keliau- 
damas Saulėlcidiu (Vakaruosna) 
prispirtas buvau imti su savim 
vertėją; žodžiu sakant, atrodo 
taip, kad aš nemoku svetimu kal- 
bu. Bet jeigu butų jau visur var- 

tojama tarptautiška kalba, tai 
persiškos ir tarptautiškos kalbos 
butų man pakaktinai visose svie- 
to .šalyse. Pamąstykite, kiek tarp- 
tautiška kalba palengvins susine- 
šim.'} tarpe visų šio margo svie- 
to tautų! Pusė mūsų amžiaus pra- 
leidžiama kalbų mokinimuisi, taip 
kad šioje apšvietos gadynėje kieik- 
vienas žmogus turi mokytis įvai- 
rias kalbas, idant, jeigu jis mano 

keliauti po Aziją, Afriką, Euro- 
pą ar Ameriką, jis galėtų susikal- 
bėti su žmonėmis. Bet kaip tiktai 
išsimokino vieną kalbą, štai, jam 
reikalinga jau kita. Visas gyveni- 
mas praeina įvairių kalbų mokini- 
muisi, kurių įvairumas yra dide- 
liu nepararikumu tarptautiškuose 
santikiuose. Tarptautiška gi kal- 
ba paliuosuos žmoniją nuo viso- 
kių panašių problcmatų. Trumpai 
sakant, kad visur suprasti, susi- 
kalbėti ir buti suprantamu, yra 
reikalinga tarptautiškas įnagis. 
Mokytojas ir mokinis privalo ži- 
noti vienas kito kalbą. Idant mo- 

kytojas galėtų suteikti savo žini- 
ją ir idant mokinis galėtų pasisa- 
vinti tą žinią. Žmonijoj nėra di- 
desnio triūso, kaip kad tapti ki- 
tų suprantamu; pati civilizacija, 
kulturos pirmynžanga priguli nuo 

to. Kad užkariauti dailę ir mok- 
slą, reikia mokėti kalbėti, buti su- 

prantamu ir vienkart suprasti ki- 
tus. Man atsimena atsitikimas, bu- 
vęs mieste Bagdade. Buvo ten du 

draugai, kurie nemokėjo vienas ki- 
to kalbos. Vienas iš jų susirgo; 
antras atlankė ji, bet negalėdamas 
žodžiais išreikšti savo širdgėlos, 
padarė rankomis ženklą, tuomi no- 

rėdamas ištarti: "Kaip tavo svei- 
kata"? Kitu ženklu ligonis atsa- 
kė: "Aš mirsiu". O atėjęs drau- 
gas suprato, kad jis sakosi sveik- 
stąs ir pasakė: "Garbė Dievui!" Iš 

tokių piešinėlių jus suprasite, kad 
geriausias dalykas pasaulyje, tai 
mokėti, išmokti, išmokinti kitus 
buti savų draugų suprantamu ir 

taipogi juos suprasti; ir [kad nė- 
ra pasaulyje nieko blogesnio, kaip 
nemokėti savo minčių suteikti ki- 
tiems. Bet, jeigu butų tarptautiš- 
ka kalba, tai visi panašus nepa- 
rankumai butų prašalinti. 

Garbė Viešpačiui! Tokia kalba, 
Esperanto, yra jau pagaminta. Tai 
viena iš ypatingų dabartinio švie- 
saus amžiaus dovanu; vienas iš di- 
dėsnių nuveikmių visoje didžioje 
gadynėje. Anksčiau žmonija netu- 

rėjo vilties įkūnyti tą mint j, tą 
troškimą. Kalbų vienybe beveik 
niekuomet nesirodė galimu daly- 
ku praėjusių amžių mokslinčiams; 
ir ištikrųjų — tas buvo negalimu 
tuose laikuose, kuomet nebuvo nei 
liuosybės perėjimo iš vienos vie- 
tos į kitą, nei kokio nors drau- 
gavimo ir susinėsimo tarpe tautų. 
Tiktai dabar, kuomet susinėsimo 
ir apsimainymo budai labai pasi- 
daugino, virto labai reikalingu 
įkūnyti tarptautiškos kalbos min- 
tį. Jo Šventenybė Baha Ullah 
daugelis metų atgal parašė kny- 
gą, vadinamą "Švenčiausia kny- 
ga", kur visuomeniškos pagelbinės 
kalbos padirbimas ir įvedimas pa-1 
žymėta žmonijai, kaipo vienas iš 
svarbiausiu uždavinių: taipogi ge-1 
rūmas ir nauda iš to. Mes priva- 
lome dėkoti Viešpačiui už tai, kad1 
kalba Esperanto jau gyvuoja. Dėl- 
to mes prisakėme visiems bahais- 
tams uoliai mokintis tą kalbą ir 

greitu laiku Esperanto išsiplatins 
po visą Saulėteki. Aš meldžiu tai- 
pogi j lis. esperantistai ir neespe- 
rantistai, uoliai darbuotis praplati- 
nimui ir propagavimui tos nau- 

dingiausios kalbos, nes ji pasku- 
bins atėjimą tos dienos, tos tūk- 
stantmetinės dienos, pranašautos 
pranašų ir žmonių, matančių atei- 

ti; tos dienos, kuomet, pagal pra- 
našavimą, vilkas ir ėriukas gers 
vandenį sykiu iš vieno šaltinio, o 

liūtas ir elnias ganysis vienoje 
ganykloje. To švento padavimo 
mintis yra tame, kad kovojančios 
rasės, kariaujančios tautos, prie- 
šingi tikėjimai pris^artjs vienas 
prie kito meilės dvasioje ir susi- 
lies tarpe savęs. 

Kaip męs jau sakėme, svarbiau- 

siu pasaulyje dalyku yra pagel- 
binės kaibos įsteigimas. Kalbos 
vienybė suvienis žmoniją j vieną 

pasaulį, ji prašalins nesusiprati- 
mą tarpe tikėjimu ir suvienys 
Saulėtekj su Saulėleidžiu brolybės 
ir meilės dvasioje. Kalbos vienybė 
padarys iš daugybės pasaulio gi- 
miniu vieną visuotiną giminę. To- 
ji pagelbinė tarptautiška kalba su- 

spies tautas po viena pa>toge, kai- 
po kad visi penki kontinentai 
(sausžemiai) yra susivįeniię į vie- 
ną čielybę, kadangi tuomet jie ga- 
lės pasidalinti savo mintimis vie- 

Inas su kitu. Tarptautiška pagelbi- 
nė 'kalba prašalins nežinę ir prieta- 
rus dėlto, kad kokios nors rasės 
ar tautos vaikas galės be jokių 

j keblumų pasišvęsti mokinimui si 

j mokslų ir menų, turėdamas žino- 
ti tiktai dvi kalbas—savo prigitn- 
tąją-tautišką ir tarptautišką-pa- 
gelbinę. 

j Męs laukiame net dienos, kuo- 
Imet tautiškų kalbų rubežiai pra- 
nyks, o visas svietas turės tiktai 
vieną kalbą. 

Bet j tai tuo tarpu privalome 
žiūrėti tiktai kaipo j utopiją. Kas 
gali buti daugiaus, negu tai? Ko- 
kia prakilni geradarystė svietui ga- 
ili buti svarbesnė už tą? Tuomet 
Ižmonija bus laimingu rojum. Me- 
džiagiškas svietas taps viduriniojo 
atspindžiu. Atidengimai tuomet pa- 
tjs pasirodys, išradimai pasidau- 
gins; mokslas žengs pirmyn dide- 
liais šuoliais; moksliškas žemės iš- 
dirbimas išsiplatins, nes tame laike 
tautos galės greit perimti ir vartoti 
kitų išreikštas mintis, o visos 
mintis bus išreiškiamos vienatine 
kalba. 

Jeigu tarptautiška kalba bus 
vartojama ateityje, tai visos Sau- 
lėtekio šalis galės greit įgyti Sau- 
lėleidžio mokslus, nes jų gyvento- 
jai įstengs skaityti knygas ir su- 

prasti jų reiškimą; o Saulėleidžio 
tautos galės pažinti Saulėtekio 
mintis ir idėjas; tuomet abi pusės' 
pagerins savo padėjimą. Trumpai 
sakant, ačiu tarptautiškos kalbos' 
įsteigimui žmonija bus kitokia ir 
didis bus josios progresas. Pavyz- 
džiui, įsivaizdinkime sau šeimyną, 
kurios nariai kalba įvairiomis kal- 
iomis. Kaip sunku jiems apsikeis- 
ti mintimis ir kaip stebėtinai gra- 
žus bus jųjų gyvenimas, kuomet 
jie galės lengvai mintimis apsi- 
keisti ! 

Dėlto gi męs turime vilti, kad 
kalba Esperanto išsiplatins greit 
po visą svietą, kad visos tautos ga- 
lėtų gyventi sykiu draugiškumo ir 
meilės dvasioje. 

Lietuviškai sutaisė Espcrido. 
P. S. Abdul Balia yra tikėji- 

miško bahaistų judėjimo galva; 
ši prakalba buvo pasakyta 1913 
metų pradžioje mieste Edinburge, 
Škotijos sostinėje. 

PIRMOSIOS LIETUVIŲ TAU- 
TOS TARYBOS PIRMASAI SU- 

VAŽIAVIMAS. 

šisiai raštelis buvo prisiųstas mums, 
kad patalpinus jj praeitos savaitės 
numeriu. To tačiaus negalėdami pa- 
daryti, palikome jj šiam numeriui, 
žiūrėk praeito numerio "Apžvalgos" 
skyrių. Redakcija. 

Vasario 10-11 d. 1915 m. 

Vasario 10 d. 1915 m., 3 vai. 
po pietų Laikinosios Tautos Ta- 

rybos pirmininkas I)-ras A. K. 
Rutkauskas atidarė Tautos Tary- 
bos posėdį Great Northern vieš- 

butyje. Chicago, 111. 
T posėdi pribuvo: 
D-ras A. K. Rutkauskas (nuo 

Piln. Blaiv. Susiv.); Adv. A. Šla- 
kis (nuo L. Vyčių) ; kun. F. Ke- 

mėšis (nuo SLR-KA.); p. J. S. 
Vasiliauskas (nuo Liet. R.-K. Fe- 
deracijos) ; p. J. Lukoševičius (nuo 
SLR-KA.), kun. Jakaitis (nuo 
Piln. Bl. Susiv.) atsiuntė laišką, 
kad dėl svarbių priežasčių negalįs 
atvažiuoti Atsiuntė savo įnešimus 
laišku. 

Iš kun. Misiaus (nuo L. R. K. 

Feder.) negauta jokios žinios. Iš- 

siųsta telegrama, kur prašoma, kad 

bent antros dienos rytą atvažiuo- 

tų Į Chicagą. 
Suvažiavimo pirmininku išrinktas 

D-ras A. K. Rutkauskas, sekreto- 
rium kun. F. Kemėšis. 

Posėdis pradėtas su malda ''Tė- 

ve musų." 
Atkalbėjus maldą, iškilo klausi- 

mas, ar "Tėve musų" atkalbėjimas 
sudaro tok j precedentą, kuris mora- 

liškai verstų ir visus busimuosius 
Tautos Tarybos suvažiavimus pra- 
dėti su malda. Iš visų pusių šj 
klausimą apsvarsčius, susirinkusie- 
ji galutinai priėjo prie tos nuomo- 

nės, jog šis precedentas praveda 
kelią tik krikščioniškų nuomonių 
Tautos Tarybos nariams. Visiems 

gi kitiems Tautos Tarybos na- 

riams turės buti paliekama pilna 
laisvė dalyvauti, ar nedalyvauti 
krikščionių maldoje. 

Svarstoma Tautos Tarybos pa- 
matai. Po ilgu ir nuodugnių svar- 

stymu buvo priimta šitokia "Tau- 
tos Tarybos Amerikoje"' konstitu- 
cija. 

I. DEFINICIJA. 
(Aptarimas). " J autos Taryba Amerikoje" yra tai viršiausioj i ir centralinė Ameri- 

kos lietuvių organizacija, vienijan- 
ti, tvarkanti ir vadovaujanti visam 
tautiškam Amerikos lietuvių vei- 
kimui. 

H. TIKSLAS IR VEIKIMAS. 
1. Ypatingas ir artimiausis "Tau- 

tos Tarybos Amerikoje"' tikslas yra 
išgauti Lietuvai politišką laisvę. 

2. Kadangi Amerikos lietuviai— 
tai tik šaka Lietuvos medžio, kuri 
tik patol bus gyva, pakol trauks 
sultis iš tėvynės dvasios kamieno— 
tai ir Tautos Taryba Amerikoje 
veiks išvien, palaikydama artimiau- 
sius ryšius su panašia Tautos 
įstaiga Lietuvoje (vis viena ar ji 
butų vieša, ar slapta). 

3. "Tautos Taryba Amerikoje" 
rūpinsis visais viešaisiais Amerikos 
reikalais, k. a. politikos, švietim* 
—auklėjimo (tautos dvasioje), or- 

ganizacijų ir k. 
4. "Tautos Taryba Amerikoje" 

šelps pagal išgalės visus svarbiuo- 
sius Tėvynės užmanymus ir darbus 
tautiškos kultūros kėlime. 

III. "TAUTOS TARYBOS 
AMERIKOJE'' SUSI- 

TVARKYMAS. 
1. "Tautos Taryba Amerikoje," 

kaip organizacija, iššaukta gyvybėn 
Chicagos Politiškojo Lietuvių Sei- 
mo rugsėjo 21 ir 22 d. 1914 m.— 
savo susitvarkymo pamatan deda to 
seimo nutarimą, pagal kurio visos 
didžiosios legališkos Amerikos lie- 
tuvių organizacijos, turinčios tei- 
sę steigti kuopas Suv. Am. Val- 
stijose, rinks j Tautos Tarybą 
dviems metams savo atstovus: orga- 
nizacijos, turinčios Įvairiose Ame- 
rikos Suv. Valstijose nemažiau, 
kaipo 1000 narių—rinks po 1 atsto- 
vą, gi organizacijos, turinčios ne- 

mažiau, kaip 5000 narių—rinks po 
2 atstovu. 

2. Tautos Taryba yra organiza- 
cija bepartyviška, turinti vienyti vi- 
sas Amerikos lietuvių srioves. Tai- 
gi įvairių sriovių lietuvių organi- 

(zacijos, kaip vyrų taip ir moterų, j galės rinkti j Tautos Tarybą savo 
| atstovus. 

3. Organizacijos savo atsovus j 
Tautos Tarybą rinks savo seimuo- 
se. 

Išimtinuose atsitikimuose, k. a. 
numirus by kuriam Tautos Tary- bos nariui ar t. p.—Tautos Ta- 

... rybos narį gali išrinkti tos pačios | organizacijos valdyba, tačiau tik 
laikinai, iki artimiausio tos orga- 
nizacijos seimo. 

5. Tautos Taryba geresniam vi- 
sų reikalų vedimui išrenka iš savo 

tarpo vieniems metams pirminin- 
ką, kurs esti kartu ir iždininku, jo 
padėjėją ir sekretorių. 

6. Tautos Tarybos suvažiavimai 
esti kasmet vasario mėnesyje. 

7. Esant svarbiam reikalui, gali 
buti šaukiami nepaprasti Tautos 
Tarybos suvažiavimai, tačiau tik 
pritarus tam didžiumai Tautos Ta- 
rybos narių. 

IV. TAUTOS TARYBOS 
IŽDAS. 

1. Tautos Taryba turės savo iž- 
dą begamiem>iems reikalams, k. a.: 

raštinės reikalams, padengimui ke- 
lionės lėšų Tarybos narių, nusam- 

jdymui suvažiavimams vietos, tele- 

gramoms ir 1.1. Į tą iždą turės 
[ mokėti metinį mokesnį visos or- 

ganizacijos, siunčiančios atstovus j- 
Tautos Tarybą—nuo kiekvieno 
siunčiamo atstovo po $25 kas me- 

tai. 
2. Jeigu tų metinių mokesnių ne- 

užtektų padengimui visų lėšų, tuo- 

met Tautos Taryba kreipsis j or- 

ganizacijų seimus, arba valdybas, 
prašydama skirti iš savo iždo auką 
Tautos Tarybos reikalams. 

V. SANTIKIAI SU VISUOME- 
NIŠKAIS LIETUVIŲ 

FONDAIS. 
1. Kadangi Tautos Taryba yra 

viršiausioj i visų Amerikos lietuviu 
organizacija, sudaranti visų centra- 

linių organizacijų vainiką, turinti 
didžiausi Amerikos lietuvių pasiti- 
kėjimą ir j u akyse autoritetą,—tad 
ir rišime ir aprūpinime visų svar- 

biųjų tėvynės reikalų jai—Tautos 
Tarybai—priguli vyriausioji inici- 

jatyva ir balsas. 
2. "Tautos Taryba Amerikoje," 

kaipo vyriausis tarpininkas tarp tė- 

vynės ir Amerikos lietuvių, stengsis 

Naruševičių. 

Tėvynes Vangai. 
Ten toli, už jūrių, yra mus' tėvynė... 
Tenai liejas kraujas... ten baisi žudynė!... 
Mus' tėvų ir broliu dauguma kariauja, 
Seneliai, vaikučiai ir moters badauja! 

Jų namus aplankė nekviesti teutonai 
Ir turtus išplėšė, beširdžiai tyronai; 
Daug gražiu namelių ugnis sunaikino, 
Daug musų brolelių nekaltai kankino. 

Miestelius suardė, bažnyčias išgriovė... 
Musų brolių turtą, mantą jie išgrobė: 
Lietuvos grožybę j dulkes sutrynė!... 
Visa, kas mums brangu, purvan jie sumynė. 

Lietuviai vaitoja, skaudžiai suterioti; 
Nėr' kam juos u/.tarti, nėra kam užstoti... 
Tai bent męs čionai pajuskim jųjų skausmą, 
Broliui savo męs turėkim brolio jausmą! 

Meskime j šalį tuos ginčus pirmybės! 
Tegul nyksta kerštas! Eikim prie vienybės!... 
Ir lai gausios aukos ten už jūrių plaukia, 
Kur tėviškė musų pagelbos belaukia! 

I. Č. Uoliomis 

Ilgėjimasis Lietuvon 
Lietuva Tėvyne, tu mano šalis, 
Tu mano gimtine ir mano dalis! 
Aš'tavyje gimęs ir augęs esu, 
Prie tėvų senųjų ir žmonių bėdnų. 

Lietuva Tėvyne, jus lygus laukai, 
Kur amžiais bestovi gludieji miškai! 
Augšti stovi medžiai, baltieji beržai 
Ir jus svyruonėliai, žemučiai karklai. 

Ir tu, kaime mielas! Kur tu palikai, 
Tu, mano gimtine, ir seni tėvai; 
Tu grjčia medine su mažais langais, 
Su girgždaričiom's durim's ir 'aiptais mielai- 

Tr tu, sen's Tėveli, brangi Motušei'. 
Brolau mano mielas, skaisti seserėl'. 
Ar jus esat sveiki, ar linksmus visi 
Kodėl gi likimas perskyrė mumi1.. 

% 

Ilgiuosi aš jusų, ilgiuosi visų 
Palikusių toli už jūrių plačių. 
Ilgiuosi aš draugų, taipgi ir draugių, 
Lietuvos mergaičių darželių puikių. 

Ilgiuos tų brangiųjų praeities laikų, 
Kurie greit prabėgo tarp sapnų sk 

Pragaišo. Nebgrįžta daugiau čionai jie: 
Turbut reikės tart jiems: ''Sudiev a 

Sudiev tau, praeitie! Neb'grjši daugiau, 
N'eb'grįš nei sapnai, kuriais aš gyvenau. 
Nes tu jau man likai tik šmėkla sapnų, 
Mintis taip skausminga praeities laikų. 



fisuoinct turėti žinių apie tėvynės 
svarbiuosius reikalus ir josios di- 
džiuosius troškimus,— ir tas žinias 
stengsis išplatinti tarp amerKtcOir 
lietuviu per jų spaudą, arba per jų 
organizacijas. 

3 Vi kilome ški f adai tu lietu- 
viškųjų sriovių, kurios turės >avo 

atstovus Tautos Taryboje, veiks 

mintyje Tautos Tarybos nutarimų 
ir patarimu, nes tik tuomet Tautos 
Taryba galt išpildyti priedermes 
tarpininkaujančio centro ir siekti 
savo prakilnių uždavinių. 

VI. KONSITUCIJOS TAISY- 
MAS. 

1. T.ietuvių organizacijom siun- 
čiam" >s .tvo atstovus j Tautas Ta- 

rybą, luri teisę juosti savo sumany- 
mus d«.-l Tauto-". T.:i")!>os konstitu- 
c j -s į;:t ai-y.io. Tačiau, kad tas 

pataisymas butų jvestas, reikia, kad 

ji priimtų nemažiau, kaip du treč- 
daliu visų Tautos Tarybos narių. 

* » 

Vasario 11 d. Tautos Taryba, 
pradėjusi posėdį 10 vs landą, .svar- 

stė sumanymą milžiniškos peticijos 
j tautų ir valstijų atstovus, susirink- 

siančius pasibaigus Europos karei. 

Po ta peticija turėtu pasirašyti kuo- 
didžizusias lietuviu skaičius. Su- 

manymas priimtas vienbalsiai. Sti- 

redagavirnui peticijos teksto iš- 
rinkta komisija iš 3 žmonių: D-ro 
Rutkausko, Adv. A. Šlakio ir kun. 

F. Kemėšio. Komisija atspausdins 
tam tikrus lapus ir išsiuntinės j 
lietuvių kolonijas drauge su nuro- 

dymais. kaip rinkti tuos parašus. 
Tautos Taryba pavedė pirminin- 

kui ir sekretoriui kreiptis j val- 

dybas tų organizacijų, kurios lig- 
šiol dar neprisidėjo prie Tautos 

Tarybos, kad išrinktų savo at- 

stovus. 

Laikinoji Tautos Taryba, buvusi 
jgaliota Cliicagos politiškojo seimo 

laikinai veikti ir suorganizuoti nuo- 

latinę Tautos Tarybą—išpildžiusi 
savo uždavinį, pavedė visus reika- 
lus nuolatinei Tautos Tarybai. Dėl 

išlaidų, padarytu sušaukiant pirmą 
suvažiavimą nuolatinės Tautos Ta- 

rybos (apmokėjimas atstovų ke- 
lioniu, kambario ir k.) bus įteikta 
sąskaita Tautos Fondo Valdybai 
(kuri ligšiol buvo laikinė Tautos 

Taryba). 
* * 

Tautos Tarybos pirmininku iš- 
rinktas D-ras A. K. Rutkauskas, 

jo padėjėju J. S. Vasiliauskas ir 

sekretorium kun. F. S. Kemėšis. 
l'osėdis uždaryta- 12:30 vai. 

dieną. 

K >DfS f Ii EDA R151 L'S UE- 
TUVIUS. 

f iems lietuviams darbininkams, 
kurie gyvena dideliuose miestuose, 
gerai yra pažįstamas tas vargas, 
kurdas ir net badas, kurj dar- 

bininkas turi kęsti, užėjus hlo- 

giems laikams, žemiau- pasirašiu- 
siam teko pereitą žiemą pakliūti 
tokiu padėjiman Chicagoje. Kas 
tvielą dienelę reikėjo draitge su 

tu!,tauriai- kitu tokiu pat var- 

guolių bedarbiu vaikščioti nuo vie- 
n c!irl tuvės prie kitos, t"evcrykai 
nuply -ta bevrii <■'iojant. Nevienam 
protas susimaišo i.š rupesties. Te- 
ko nevieną tokių matyti ir gir- 
dėti kalbant. Teko nekartą girdėti 
grasinimų nusižudyti, kitus žudy- 
ti. Toli nuskrieja žmogaus min- 
tis, kuomet bevilties replės su- 

gniaužia sielą. 
Taciaus vienas jdnius dalykas 

galima buvo pastebėti: niekas ne- 

kalbėjo apie tai, kad reikėtų už- 

miestyje jieskoti darbo. Miestas 
užsigrudęs bedarbiais, ir vilties 

g. uti darbą labai mažai. Mintis, 
rods, turėtų jieskotis kitu darbo 

šaltinių. Apie farmų, girių darbus 
tačiaus neteko nieko girdėti kal- 
bant. Kiek galima buvo pastebėti, 
darbininkai nenorėjo atsiskirti su 

miestu, kuriame nieko gero sau ne- 

galėjo tikėtis. 
Tuotn tarpu gi užmiesčio darbai 

yra verti toli-gražu daugiau aty- 
dos. Sakysime, žiemą girioje, kur 
tik pasisukai, visur be jokio var- 

go gausi darbą. Vasarą gi darbi- 

ninkų reikalaujama ant farmų, ka- 
me mokestis yra labai geras. Žie- 

mą girioje jei ir mažesnis mokės- 
tis, bet uždirbt asai centas lieka ki- 

seniuje, nes nėra kur jį praleisti. 
Darbininkas yra iki tūlam laip- 
sniui aprūpintas ir neturi taip rū- 

pintis apie darbą, kaip miesto dar- 
bininkas. 

Kiek teko pastebėti, lietuviai 
mažai mėgsta dirbti užmiestyje. 
Teisinga tas bent kaslink \Yiscon- 
sin valstijos, kame nei giriose, nei 

ant farmų neteko susitikti su nors 

vienu lietuviu. Rusai, lenkai, vo- 

kiečiai ir kitų tautų žmonės čia 
randa sau pragyvenimą. Galėtų, 
rods, ir lietuviai pasekti jųjų pėdo- 
mis, ir daugelis turėtų geresnį gy- 

venimą, negu mieste. A. Arminas. 

569. Iš kur paeina lietus? Oras, 
kuriuom žmogus ir visi kiti gy- 
vūnai kvėpuoja, turi savyje van- 

dens. To vandens tačiaus nega- 
lima matyti, nes ji^ai paprastai 
yra pavirtęs j garą. Vienose vie- 
tose ore yra daugiau vandens, ki- 

tose gi—mažiaus. Vandens dau- 

guma ore vadinasi oro drėgnu- 
mu. Tasai drėgnumas nėra ly- 
gus prie visokių aplinkybių. Yra; 

taisyklė, kad juo oras' yra šil- 

tesnis, juo gali jisai buti drėg- 
nesnis, t. y. juo daugiaus gali ji- 
sai turėti savyje vandens. Iš ki- 

tos pusės, juo oras šaltesnis, juo 
mažiaus vandens gali jame bū- 
ti. 

Oro temperatūra, kaip žinome, 
nevisuomet yra lygi. Šiltas oras, 
kuri/une daug drėgnumo, gali at- 

vėsti. Kiekvienai oro tempera-j 
turai (šilumos laipsniui) yra tam 
tikras augščiausis drėgnumo laip-l 
snis. Vadinas, oras prie tam tik-1 
ros temperatūros gali turėti sa 

vyje griežtai apribuotą vandens! 
daugumą. Dabar, dalciskime, 
kad oras, kurio drėgnumas yra 
pasiekęs augšeiausio laipsnio, ki.ek 
nupuolė, atvėso. I uomet oras 

negali'turėti savyje tą visą drėg- 
numą, kurį jisai pirma turėjo, nes 

šaltesniam orui yra ir žemesni." 
drėgnumo rul>ežius. Toksai oras 

turi pasiluiosuoti nuo dalies savo 

drėgnumo, turi išspausti tulą sa- 

V) vandens dali. Tame yra uka- 
ny priežastis. Atvėsus šiltam 
drėgnam orui. visuomet pasiro- 
do ūkana. Toji ūkana yrą ne 

kas kita, kiap tiktai labai smul-i 
kučiai vandens lašeliai, kurie su- 

sidarė iš vandens garu, kuriuo- 
susitraukęs (atvėsęs) oras iš- 
spauda iš savęs. 

Dtbesiai susidaro iš tokiu pat 
užanti. Šiltas oras, kaip žino- 
ma, yra lengvesnis už šaltą, ir 
todėl jisai kjla augštyu. Toliaus 
r.uo žemės jisai susitinka su vė- 

.-csmais oro sluogsniais, ir pats 
atvėsta. Tuomet visas vanduo, 
kurisai garu pavidale buvo šilta- 
n<* ore, nebegali jau jame sutilp- 
ti. ir dalis išspaudžiama Į mažu- 

čius ūkanų lašelius. Tokiu budu 

pasidaro debesys, kurį męs mato- 

me skriejant padange. Jeigu van- 

dens lašeliai yra taip lengvi, kad 
jie gali išsilaikyti ore, tai lietaus 
nėra. Kuomet gi mažučiai la- 
šeliai susijungia krūvon, tai pasi- 
darę didesnieji lašai jau yra per- 
sunkus, kad skrajojus ore, ir tuo- 
met lietaus pavidale jie krinta 
žemyn. 

Jeigu temperatūra debesyje yra 
žemiaus užšalimo laipsnio, tai 
mažučiai ukanii lašeliai užšala. 
Susijungę krūvon, jie padaro gra- 
žiąsias sniego žvaigždeles, kurios 
žiemos laiku lėtai skrieja ž'nnyn 
ir balta skraiste dengia žemę. 

Jeigu gi jau susidarę dideli 
lietaus lašai užšala, pavirsta į le- 
da, tai tuomet žemyn krinta le- 
r'ai, kurie ypač vasaros laiku tiek 
iaug nelaimės atneša žmonėms. 

UISJU 

570. Kaip geriau dirbti, sėdint 
«ir t»covint? Tarp žmonių yra 
į-siplatinu.-i nuomonė, kad dau- 
gelyje darbu galima daug pa- 
cki lingiau dirbti sėdint negu 

stovint, l'.-ą, žmogus, stovėda- 
mas, gali liuosiau judėti ir todėl 
greičiau dirbti. Tačiaus, kaip pa- 
rodo tyrinėjimai, sėdintis darbi- 
ninkas gali daugiau nuveikti ne- 

gu kad stovintis. Žinoma, kedė 
turi buti pritaikinta prie darbi- 
ninko ir tos darbo rūšies, kurią 
jisai dirba. Darbininkas, turėda 
irias tinkamą sėdynę, ne taip 
ureitai nuilsta, yra atydesnis sa- 
vo darbe, ir todėl galutinės pa- 
sekmės darbo, dirbamo prie to- 
kiu apystovu, pasirodo labai ge- 
nis. Ta dalis jiegos, kuri su- 

naudojama stovėjimui, pa- sėdin- 
tį darbininką gali but jdėta patin 
darban. Yra pastebėta, kad, įve- 

SU KARIKATŪRISTU NĖR KO GINČŲ VESTI. 
Tulą laiką atgal "Lietuvoje" buvo tilpęs artisto A. Dulbio 

piešinys—toksai, kaip viršutiniame kampe šio paveikslėlio. Karės 
liepsnomis apimta Lietuva šaukiasi pagelbos. P-as Dulbis piešė 
paveikslus ir "Tėvynėje," bet jie, matyt, nepatiko Bostono "Ke- 
leiviui," kuris pradėjo artistą "kritikuot." Artistai polemikų ne- 

myli ir Dulbis per "Tarką" atsakė "Keleiviui" viršpadėta karika- 
tūra, kurioj parodyta, ką artistas mano apie "Keleivį," kuris užsi- 
degė "savo tėvu žemės" meile nuo to laiko, kaip aukos Lietuvos 
šelpimui pradėjo plaukti. 

dus sėdynes strytkarių motorma- 
nams ir konduktoriams, atsitinka 
daug mažiau nelaimiu ir strytka- 
riu tarnautojų susirgimų, negu 
pirma, kuomet sėdynių nebuvo 

Tas pat galima pasakyti apie 
kiekvieną darbą. Kuomet įvesta 
tinkamos sėdynės, tas suteikė 
daugiau patogumo darbininkui ir 
darbas iš to laimėjo. 

Net tokiuose darbuose, kurie 
reikalauja nuolatinio sukinėjimo- 
m nuo vienos vietos prie kitos, 
galima buvo pritaikinti kedes su 

rateliais, taip kad darbininkas, 
sėdėdamas kėdėje, lengvai ir grei 
tai galėtų stumdinėtis iš vienos 
vietos i kitą. Pasirodė, kad dar- 
bo partumas nuo to nei kiek nc- 

pra laimėj o. 

Žmonės, tyrinėjamieji šią dar- 
bo pusę, sako, kad sėdėjimą* 
abelrai visuomet turi gerą Įtaką 
Į darbininką ir darbą. 

□00 
57i. Kaip gali liga visai per- 

mainyti žmogaus budą? Liga 
dažnai 11c tiktai turi didelę įtaką 
j žmogaus kuną, bet ir jojo bu- 
dą. Dažnai pastebiama, kad 
žmogus po sunkios ligos pasi- 
daro visiškai kitoniškas, tartum 

jji.ii kas nors butų permainęs bu- 

dą. Tas ypatingai pastebiama 
pas žmones, ilgai sirgusius kokia 
nors sunkiai išgydoma liga. La- 

ibai gerai galitna tas pastebėti pas 
buvusius džiovininkus. Žmogus, 
sirgęs džiova, paprastai buva ne- 

malonaus budo, pats savyje užsi- 
daręs, šiurkštus, savmylis. 

Paaiškinama šisai apsireiškimas 
tuom, kad laike ligos džiovinin- 
kas atkreipia daugiausia atydos i 
save, j savo išgijimą, viidi ne- 

pais) damas kitų žmonių. Pa- 
stebėtina, kad laike ligos džio- 
vininkai atsižymi labai dideliu 
viltingumu. Jie tvirtai tiki j sa- 

vo išgijimą net jau stovėdami 
prie mirties slenksčio, kuomet 
gydytojai ir draugai yra netekę 
paskutinės vilties j ligonio išgi- 
jimą. 

lasai pats pasakytina ir apie 
kitas sunkias ligas. Dažnai tos 

ligos, kaip minėta, visai permai- 
no žmogaus lnidą. Paprastai 
toji permaina yra blogon pusėn.Į 
Kaip tai yra ir su išgijusiais 
džiovininkais, sirgusieji kitomis 
ligomis jgija nemalonių budo ypa- 
tybių, kurių pirmiaus pas juos ne- 

galima buvo pastebėti. 
Kartais gi liga daro gerą Įta- 

ką j žmogų ir pažadina jiegas, 
pirmiaus be naudos miegojusias j 
sieloje. Liga tartum sujudina: 
sielą ir kartais pakelia eikštėn di- 
džiausius žmogaus gabumus. 

nmn 
572. Kodėl dulkės yra pavo- 

jingos sveikatai' Dulkių pavo-j jirgumas sveikatai svarbiausiai 
kįla iš to, kad jos yra visokių 
ligų nešiotojomis. Visos užkre-: 
čiamos ligos, kaip gydytojai nu- į 
rodo, paeina nuo mažučių gy-j 
vitnėlių, bakterijomis vadinamų. 
Bakterijos yra taip smulkio:;, kad 
lengvai skrajr ja ore su dulkėmis. 
Ligonis, sergantis kokia nors už- 
Ireoiama liga, nusispjaudamas, 

paprastai išspjauna ir ligos ant- 
kraių. Žemė, išdžiuvusi ir pavir- 
tusi Į ilulkes, išskrajoja po orą, 
0 drauge su dulkėmis pakįla ir li- 
gos antkratos. Žmogus, bekvė- 
puodamas, gali įkvėpuoti drauge 
su dulkėmis ir tų bakterijų. Jei- 
gu gi kūnas yra nusilpnėjęs, tai 
jisai suteikia patogią vielą ant- 
kratoms vystytis, iš ko gali išsi- 
vystyti pavojinga užkrečiama li- 
ga. 

Bet nėra reikalo nei įkvėpti 
bakterijų į plaučius. Atvira, ant 
kuno paviršiaus esanti žaizda, 
kurią gali pasiekti dulkės, yra 
gera proga ligų antkratoms apsi- 
gyventi ir pradėti plėtotis. 

Tokiu biulu, dulkės, beskrajo- 
jančios su bakterijomis ore, gali 
u/krėsti liga žmogų, kurisai ne- 

susiduria visai su sergančiais 
1 mot ėmis. 

Ul*!LJ 
KLAUSIMAI. 

573. Kaip atranda jūrėse pa- 
skendusius turtus? 

574. Koksai medis yra kiečiau- 
sis? 

575. Kaip yra šlifuotas stiklas 
padaromas? 

576. Kaip dideli išradimai bu- 
vo padaryti išnetyčių? 
(Atsakymai bus kitam numeryj) 

"PU ILADELPIIĮJOS KLINI- 
KAS" TEISME. 

"Philadelphia Medical Clinic," 
plačiai žinoma lietuviams įstaiga, 
kuri garsinasi dar ir iki šiol ne- 

kuriuose lietuvių laikraščiuose ir 
kurią žmonės priskaito prie "ste- 
buklingu daktarų," kurie gydo vi- 
sas ant svieto esančias ligas net 
ir per laiškus, vasario 16 d. turė- 
jo nemalonų "atsitikimą." Tą die- 
ną teismas nuteisė ją užmokėti 
moteriškei lf?2,000.00 už stebuklin- 
gą jos gydymą. 

Moteriškę pradėjo "stebuklin- 
gai" gydyt žinomas savo laikais 
socialistiškas "veikėjas," Jonas \V. 
Grinius, anuomet buvęs laikraš- 
čio "Kovos" administratorius, o 

dabar buk esąs Klinikos "agentu." 
Philadelphijos laikraštis "Pub- 

lic Ledger" šiaip aprašė tą 
bylą ir stebuklingą moteriškės gy- 
dymą : 

'"Moteriškei, Mrs. Frances Mul- 
len, serioziškai susirgusiai nuo 

gyduolių, kurias jai paskyrė Phi- 
ladclphia Mcdiccl Clinic (1117 
\Yalnut st.) vakar (t.y. vasario 
lf> d.) prisaikintieji teisėjai (džiu- 
ry) Sulzbergo'sudžios teisme pri- 
sudijo $2,000 atlyginimo nuo kli- 
nikos iš Jono W. Griniaus, kuris 
yra pavadintas, kaipo kliniko 
"agentas." *Mrs. Mullen nuėjo Į 
kliniką gegužio 9 d., 1912 m., ir 
Grinius, kuris, kaip pripažinta, nė- 
ra jokiu daktaru, davė jai butelį 
gyduolių, prisakydamas imti do- 
žą tų gyduolių kas dvi valandi. 

'"Moteriškė pasakė, kad ji pa- 
sielgė sulyg paliepimo, bet, pri- 
ėmus porą dozų, jos burna pra-i 
dėjo degti ir skaudėti, ir ji galų 
gale buvo priversta gulti lovon, 
kur ji išgulėjo dvi savaiti, ken- 
tėdama nuo uždegimo pilvo. 

"Per visą mėnesį Mrs. Millen 

negalėjo imti kitokio maisto, kaip 
tik pieną. 

"Gyduolės, tvirtinama, turėjo 
nuodų, vadinamu cresol. Stephen 
Mullen vyras taipgi gavo verdik- 
tu ant $102 už moteriškės gydy- 
mą. 

"Per šitą bylą klinikas nedavė 
jokio pasiteisinimo." 

Lietuviški laikraščiai turėtų 
daugiaus tokių "stebuklingų" dak- 

tarų, kai f p. Grinius su klinika, 
garsinti. Darbininkams žmonėms 

yra iš to didelė nauda. A. M. 

KIBIRKŠTIS. 
Anais laikais juokės socialis- 

tai iš "Kataliko"—kam rengia 
netikus; 15 metų j ubilejų—esą 
neišpuola. "Naujienų" redakcija 
dabar rimtai kalba apie vienų 
metų "Naujienų" j ubilejų. To- 
kio juokingo "jubilejaus" dar 
svietas nėra matęs. O tas paro- 
do, kad dėl biznio kitas ir bala- 
ganą gal- teatru pavadinti. 

* -v 

Kva-kva-kva-kva! Tautininkai 
peria savo partijos pliatformą. 
Per taip ilgą laiką jie gal ne 

viščiuką, bet tikrą gaidį išperės. 
* * 

Jeigu nori gauti redaktoriaus 
"džiabą," t.ii užsidėk savo locną 
iaikrašt|. 

* * 

"Tarka" vėl pradėjo tarkuoti. 
Tik pasižiūrėkit! Dulbis visą 
nugarą "Keleiviui" nutarkavo. 

* * 

Lietuviški socialistai vis-gi ir 
beždžioniauti kaip reik nepatai- 
ko. Visą laiką beždžioniavo pas- 
kui vokiškus socialistus. Tie 
stojo už savo tėvynę, o mūsų 
spangiai paskui juos.... taipgi už 

Vokietiją. Jeigu razumnai butų 
sekę paskui vokiečius, tai but 
stoję už savo tė"ynės reikalus, 
kaip ir vokiečiai. 

* * 

Kaizeris išrodo, kaip tas ožys, 
kuris manė, kad juo smarkiau jis 
sienon kakta muš, juo greičiam 
fieną nuvers. Siena turbut liks.' 
o ožio kakta ar greičiaus, ar 

vėliaus pliš. 
* * 

Jubilejus žmonės rengia, kad 
pasidžiaugus, jog ilgai gyveno. 
Nereik todčl labai stebėtis, kad 
ir "Naujienos" surengė vienų 
metų "jubilejų." Ereliui ir 25 
♦retai trumpa, o uodui ir viena 
vasara išrodo ilgas amžius. 

* * 

Dzievaži, musų socialistų ga- 
zietos tai, kaip tas dočmanas ant 
karės! Vieną savaitę kaip duos 
visi ant "Lietuvos," kitą savaitę 
kai grius visi ant "Vien. Lie- 
tuvninkų," trečią savaitę — ura 
ant "Ateities." Kaip susitarę. 
Tokiais "strategiškais" plianais 
nabage "Tėvynę" jau vos-vos ne- 

užkariavo. 
* * 

Redaktoriai neturėtų stebėtis iš 
piemeniškos "Keleivio" kalbos. 
Ar jie. po šimts pypkių, nežino, 
kad "Keleivis" plikomis ranko- 
mis semia visą mokslą ir džen- 

telmoniškumą iš laikraštpalaikio 
"The Menace." O to popiergalio 
sarmatlyvas žmogus ir su piršti- 
nėmis neimtų: aršiaus "kvepia" 
už a. a. Rutkaus keline-. 

* * 

"Keleivyj," rašant apie sve- 
čiu atsilankymą Amerikoj, taip 
sakoma: "Atvažiavo kiti ubagai, 
Yčas su Basanavičium." 

Smėlis like "Boston Pork... 
uithout beans." Statykit, vyrai, 
greičiaus Bostone kiauliatvartį. 
Dicgliosios, matyt, visai pakriko, 

sis * 

Šiądien "darbininkišką" laik- 
laštj gali pažinti greičiausia pa- 
gal to, ar yra jame humbugiškos 
"klinikos" arba "institutu" apgar- 
sinimas. Jeigu yra—tai bus "dar- 
bininkiškas" laikraštis, nes dur- 
nus darbininkus apgavikams par- 
duoda. Jurgis Spurgis. 

* # 

"Drauge" mačiau, kad "Tau- 
tos Tarybos" susivažiavimas pra- 
sidėjo nuo "Tėve mūsų." Išro- 
do, kad musų dipliomatai jau 
ousę elementoriaus perėjo ir pra- 
dėjo nuo pat vidurio. 

Excuse me! 
* # 

Man rašo draugas, kad ten 

Chicagoj vaikai, pardavinėdami 
laikraščius taip šukauja: 

"Li'ct-uva"—sup-uva! "Katali- 
kas"—lieretikas! "Naujienos"— 
kiaulienos !... 

Smarkus, matyt, boisai toj Chi- 
cagoj, kad juos vanagai!... 

Umba-T umba-Eum. 

LIETUVOS GELBĖJIMO FONDAS. 
L.. G. ir A. F. komitetą (prisiuntė 
S. Cverka už ženki. Pkš.) 15.00 

Brooklyn, N. Y., Pr. Rimkus 
Išpardavė ženklelių šiems: J. Le- 
parskas—1.50; L. Daukantas, B. 
Lapienis, F. Hunter, P. Čiurlionis, 
K. Strumskis, S. Raubickas, Dr. 
Lipkoff, P. Vilmontas, V. Vaitkus, 
V. Tumas—1.00; V. Ivanov- 
skis—po 50e; J. M. J.—25c; J. 
Krasnickas—10c. Jameson — 5c. 
Viso 12.40 

Newark, N. J., SLA. 245 kp. per 
V. Ambrazevičių: Inž. Pociu«—$3. 
Dr. J. J. Kaškevičius—3.00. Mot. 
Ambrozevlčius, A. žiugžda, V. 
Ambrazevičius, Henr. F. P. Koli- 
atis—r o 1.00; K. Lauk itis—50o 

A. Kaminskas, J. Dvareckas—po 
25c. Viso 11.00 

Viso per savaitę 38.40 
Buvo Lakšte VI 2,494.?,4 
Viso yra jplaukę 2,532.74 

Lietuvos Autonomijos skyrius: 
Lakštas X: 

Nevv Haven, Conn., vietinis L. 
G. ir A. F. komitetas (prisiuntė 
S. Cverka už ženki. Pkš.) 15.00 

Buvo Laškte IX 250.30 
Viso labo yra 265.30 
Abiejose Fondo dalyse ikišiol 

įplaukė 2,798.04 
•J. O. širvydas, 

L.G. ir A.F. Fin. Sekr. 

Atitaisymas. Pereitoje atskaitoje 
reikia pataisyti aukose iš. Pittsburg'o, 
kad nuo Birutės Choro yra .*5.00, o nuo 
ypatų—1.00. Tad išviso išeina G.00. 
Gale suskaityta gerai. J. O. š. 

Lietuvos Gelbėjimo Skyrius 
Lakštas. IX: 

Stamford, Conn., per F. W. Nal- 
kelj ir A. Dilijoną. surinkta: SLA. 
168 kp. .$5. T. Laukevičius—2.50, M. į Laukevičienė 2.50, F. W. Naikelis 
—2.00, V. Kvedaravičiūte, M. Naike- 
lienė, B. Bartkevičius, P. Butkevičius.! D. Majauskas, G. Filipčikas, G. šurmai- 
tis, S. Gerulaitis, K. Zubienė ,V. šupe- 
nė, A. šupis, O. švirskiutė—po $1; i 
A. Tariulis, O. Andriuškevičienė, S. 
Tiakoris, K. želvis, M. Paliuliute, A. 
Bilijonas, O. Rašiniutė, J. Kunigonis, 
P. Vailnčius, K. Valinčienė, A. 
Valiučius, G. Veismonas, J. Kli-i 
mas, J. čibirka, S. Davis—po 50c.; Į •T. Pocius, A. šliaktis, B. Daugvic- 
kienė, J. Karaliūnas, P. šaltmeris, JJ 
šaltmerienė, P. Mozuraitienė, J. Ta-| 
mulskis, Y. Daamulevičius, J. Polki- 
nas, C. Leonavičius, A. Tulauskas, J. 
Raulinavičius—po 25c.; F. Polkinas 
•—15c.; J. Bartnikas, K. Macevičius, 
P. Polkinas—po 10c. Viso iš Stam- 
ford, Conn.,—$35.45. 

New Canaan, Conn., lietuviai: K. 
Petruškevičiutė—3.00, J. Pilipčikas, 
F. PilipčikienS, M. žukauskiutė—po 
$1.00; J. Petruškevičius, A. Petruš- 
kevičienė, F. Pustila, M. Džiakčiorie: 
nė, A. Stepanavičienė, S. Sulčienė, 
J. Bar?daitis, M. Višniauskienė—po 
50c. Viso iš New Canaan, Conn.— j $1.00. 

j So. Norwalk, Conn., lietuviai: M. 
,Balioniene, O. Zdanevičienė, I. Gru- 
f'.as, Z. Grušiutė—po $1.00; A. Švito- 

(rintė, I. Maciejunienė—po 50c.; J. 
Lukevičius—30c. Viso iš So. Nor- 

!\valk, Conn.—$5.30. 
Viso iš Stamford, New Canaan ir 

So. Nonvalk, Conn. per rinkėjus 
Xankeli ir Dilijoną. (atėmus kelio- 
nės ir siuntimo lėšas) prisiųsta $49.- 
13, 

Des Moines, la., per "Lietuvos" re- 
dakcija: F. Silvin, J. ėzitas, J. 
Muzikevičitis—po$1.00; E. Alikonienė. 
F, Taraška, V. Sykora (čekas)—po 
50c.; V. Baniuška, S. Stragauskas 
(abu iš Norwood, Ia.), P. Milleris, A. 
Vasiliauskas, B. Baranauskas- -po 25 
c.; A. Jileyer, A. J. Miller, B. čiži- 
kutiss po 10c.; J. Pocevičius, Fos- 
ter, Ia., denos uždarbi—$2.00. Tą 
viskį prisiuntė "Liet." redakcijon J. 
II. Alikonis, atėmus siuntimo lėšaa. 

Des Moines, Ia., "Lietuvos" redak- 
cijon per J. H. Alikonį: šv. Jurgio 
Kareivio Draugijos likęs pelnas—$45, 
Jurgis Pocevičius, Foster, Ia.—$1.00. 
Viso $46.00. 

Chicago, 111., B. Lenkauskas, per 
"Lietuvos" redakciją (surinkta pąs 

B. žilvičtutę): M. M. Juška. O. še- 
riutė, R. Lenkauskas, P. Klikunas, 
J. Valonis, J. Balsevičius. J. Juknis 
—po$1.00; J. Kazanauskas, St. Bie- 
žis, O. Galiniutė, P. Galiniutė, J. Pa- 
gareckas, L. Ukliutė, B. žilvičiutė, 
J. žilvitis, J. Dišė, J. Simanaitė, P. 
Zalatorius—po 50c..; V. Klimavičiū- 
tė, M. zilvičiutė—po 25c. Viso $13.00. 

Fr. Sedekas, Ccrro Gordo, Keel r, 
C'al, per "Liet." redakciją—$2.00. 

Nakomis, III., per L. Papeikę, iš 
"Liet." redakcijos: A. Papeika, J. 
Bimenis, K. Viesulas, P. Mickevičius 
—po $100; P. Turauskis, P. Užubalis, 
J. Binaitis* J. Jaugelas, P. Moske- 
vičius, J. Kulica, B. Stirbis—po50c.; 
P. Maciūnas, P. Jankauskas, F. 
Plauska M. Popeikienė—po 25c. Vi- 
so $8.50. 

Romanas Karuža, Philadelphia, Pa. 
(už dvi ženki ?Hų knygeles, Pkš.) — 

$10.00. 
rnlladelphia, Pa, per R. Karužą, 

surinkta M. Petrausko koncerte 
gruodžio 31 d., 1914 m.,—$4.66. 

J. Žekonis, \Vestfield, Mass., per 
J. Ambraziejų $1.00. 

Viso per savaitę $149.29; buvo 
lakšte VIII $2,764.56; viso fondai) 
Įplaukė $2,906.85. 

Lietuvos Autonomijos skyrius. 
Lakštas XII: 

Philadelphia, Pa., per R. Karužg 
surinkta M. Petrausko koncerto, 
gruodžio 31 d., 1914 m. $4.67; bu 
vo lakšte XI $272.30. Viso yra fon- 
de $276.97. 

Viso per abi fondo dalis jplau 
kė $3,183.82. 

J. O Sirvydas, 
L. G. ir A. P. fin. sekr 

PASIRODĖ NETEISINGA. 
Telegramas apie visišką Kauno 

apsupimą, kaip ir reikėjo manyti, 
pasirodė neteisingas. Kaunas ne 

tiktai nėra visiškai apgultas, bet 
vokiečiams dar toli iki jo. 

VIETINES jlNIOS. 
Darbai prie Union stočių. Dar- 

bas prie milžiniškos Union sto- 

ties, Canal ir Adams gatvių ker- 
tė, jau pradėta, ir tikimasi, kad 
apie kovo 15 d. jisai bus pilna- 
me išsivystyme. Tuom laiku ža- 
dama priimti darban dar kelis 
šimtus vyrų priedan prie tų, ku- 
ria dabar dirba. 

Pranešama, kad neužilgo Penn- 

sylvania geležinkelio kompanija 
pradės statyti laikiną "freight'- 
ams" pastogę netoli Taylor st. 

Vakaras nukentėjusiems nuo 

nuo karės. Vasario 28 d., šį ne- 

dėldienį, A. Vasiliausko svetainė- 
je, 8132 Vnicennes ave., bus va- 

karas, kurį rengia SLA. 182 kuo- 

pa. Pradžia 9 vai. vakare. Visas 
vakaro pelnas yra skiriamas nau- 

dai nukentėjusių nuo karės Lietu- 
voje. Bus vaidinama "Jonukas ir 
Marytė." Apart vaidinimo bus 
mažų mergaičių atlikti šokiai, dek- 

liamacijos, dainos ir muzika. To- 
kiu budu visas programas bus 
mažų mergaičių atliktas. Chicagie- 
čiams, rods, naujiena. Frie pro- 
gramo prikergta prakalbos. Kal- 

bėtojum pakviesta Dr. K. Drau- 
gelis. Mariuka. 

L. G. ir A. F. Ch. susirinki- 
mas. Praeitą nedėldienyje "Mil- 
dos" svetainėje buvo Lietuvos Gel- 
bėjimo ir Autonomijos Fondo Cbi- 
cagoje valdybos ir draugijų atstovų 
susirinkimas. Susirinkiman atvy- 
ko apie 20 atstovų. Buvo tartasi 
apie sutvarkymą aukų rinkimo 
Chicagoje. Nuspręsta, kad val- 
dyba imtųsi kuoveikiaus už dar- 
bo. Atstovai iš savo pusės žadėjo 
remti darbą kitk galėdami. Sąry- 
šyje su aukų rinkimu nutarta 

rengti agitativiškas prakalbas, kur 
tiktai galima. 

Šovė Dr. Zimonto butan. Utcr- 
ninko, vasario 23 d., vakare nesu- 

sektas piktadaris paleido šūvį iš 
gatvės į Dr. A. Zimonto butą, 
3252 So. 1 falsted gat. Kulka buvo 
rasta kambaryje suplota. Atvyku- 
si policija sprendžia, kad kulka, 
pinti pataikant j langą, turėjo atsi- 
mušti j kokį nors metalo ar ak- 
mens gabalą. Lange buvo pada- 
ryta didoka skylė. Šovimas atsitiko 
apie 8 vai. vakare. Gat\Cje buvo 

pilna žmonių ir visi gatvėje gir- 
dėjo šuvj. Kulka pataikė j langą 
kambario, kuriame ligoniai laukia, 
l'rie pat lango, j kurį šūvis pa- 
taikė, sėdėjo mergina ligonė, lauk- 
dama gydytojaus. Kulka pralėkė 
pro pat jos galvą, vienok nieko 
nesužeidė. 

Kas šovė—tikrai ne/.inia. 

P. Kaitis pabėgo. Praeitą ket- 
vergį dingo iš Chicagos P. Kai- 
tis, turėjęs prie 1607 N. Ashland 
ave. krautuvę, spaustuvę ir "ban- 

ką." Tikroji jo pavardė, sakoma, 
Martinkaitis, bet jisai pakeitęs ją- 
ją į "Kaitis." Jisai leido socialis- 
tiškos pakraipos "Lietuviu Žurna- 
lą" ir purviną laikraštuką "Ša/.ę,' 



/aunos mergaitės, kurios vaidins Englewood'c (Žiur. "Viet. Žin.") 

kur pastaruoju laiku persikėlė į 
Naująją Angliją. Patsai Kaitis 
buvo įtekmingu ir gerai žinomu 
asmeniu tarp lietuvių socialistų. 
Jojo krautuvė buvo North Sidės 
lietuvių socialistų sueinamaja vie- 
ta, centru. u-s pasidėdavo pa? 
Kaitj pinigus*. Kiek išviso buvo 
sudėta pas jį pinigų—tikrai kol- 
kas nežinia. S u lyg vienų žinių, 
išviso pinigų pas jiji buvę sudėta 
15,000 20,000 doliarių. Sulyg ki- 
tu žinių sudėtųjų pinigų suma bu- 
vo apie $5,000. Pranykus Kaiciui, 
sakoma, pranykę ir žmonių sudė- 

tieji pinigai. Pabėgusiojo Kaičio 
reikalų sutvarkymą paėmė j savo 
rankas p. < lalskis, taippat North 
Sidėje gyvenantis lietuvis. Ar liks 
k;i> nors nelaimingiems žmonėms, 
padėjusiems savo pinigus pas Kai- 
ti -pasirodys, kuomet pabėgėlio 
reikalai bus sutvarkyti. 

Kaitis buvo vienu viršininkų 
Cbicagos Lietuvių Draugijų Są- 
jungoje, kuri yra socialistų ran- 

kose. Sąjungos seime, buvusiame 
pereitu metų gruodžio pradžioje, 
jisai likosi' išrinktas į Ch. Liet. 
Dr-jų Sąjungos augščiausj teismą 
"Supreme Court." Brooklyno sei- 
me jisai dalyvavo kaijK> atstovas 

nuo Cbicagos draugijų. 

Nominacijų pasekmes. Vakar 
atsibuvo nominavimas kandidatų į 
miesto majorus, aldermanus ir ki- 
tokius urėdus. 

Demokratu partija nominavo 
«avo kandidatu i majorus Rober- 
tą AT. S\\x\tzer, kuris sumušė da- 
bartinį miesto majorą Harrisoną 
dauginis negu 77,000 balsu. 

Rcpublikonų partija nomina- 
vo savo kandidatu j majoras \Vm. 
H. Thompson'ą, kurs sumušė sa- 
vo priešą, teisėją Olson, daugiaus 
negu 2.000 balsų. Progresistų par- 
tiją nominavo į majorus Chas. M. 
Thompson, o socialistu partija— 
Seyinour Stedman. 

Alder 'anais nominuota lietu- 
viškose vardose: 

4-toj vardoj, ant Uridgeporto,— 
Louis Lanibine (republik.) ir Da- 
vid R. Hickey (demokratas). 

5-toj vardoj, ant Bridgeporto, 
—Charles F. Cramp (rep.) ir 
Charle? Marlin (demokr.). 

11-toj vardoj, ant North Side, 
—G. H. T.olunann (rep.) ir E. 
F. CuKerton (demokr.). 

29-toj vardoj, ant Tovvn o f F.a- 
ke,~John liuebec (rep.) ir H. C. 
Kitelis (demokratas). 

Išviso mieste balsavo 465,671 
ypata, tame skaitliuje 154,637 mo- 

terjs. 
Iš šitų visų kandidatų bus ren- 

kami ttrėvlninkai ateinančiuose rin- 
kimuose. 

JUOKELIAI. 
JURGIO SPUR(',IO ŠEIMYNA. 

Kaip buvo pirmiaus, taip yra 
ir dabar,—svietas ncsimaiuo. Taip 
bent *ako "Ateities" juokdarys 
Triksį-Triksas, kuris išveda to- 
kią. uftujagadynę "'evangeliją" apie 
mu*ij lakraštinius juokdarius, sa- 

tiriku* ir kibius "aštraus lie/iu- 
vio" vyrus. Jų patriarchu jis pri- 
pažįsta "Lietuvos" Jurgį Spurgj ir, 
išlaikydamas aną evangelišką sti- 
lių. šiaip rašo: 

"Jurgis Spttrgi- pagimdė Čyru- 
Vyru. /'yru -u pagimdė Džė- 

kį Kopūstą, Džėkis Kopūstas Pa- 
gimdė Kapitoną Pypkę, Kapitonas 
Pypkė pagimdė Triksą, Triksas 
pngimdė Čigono Makarą, o Čigone 
Makaras pagimdė Balamntą it 

lai, mat, vis vardai įvairių lie- 

tuviukų, kaip minėjau, juokdarių 
, ir t. t, A. J. 

ATKIRTO. 
— Kad viską gerai, aiškiai, kaip 

ant delno, išdėsčius, aš pradėsiu 
nuo galvos ir varysiu iki kojų, 
draugai! — Rudplaukis oratorius 

pradėjo į/.angą "apie moksliškus ste- 
buklus." Valandą patylėjęs, įsižiū- 
rėjo į vieną plikagalvį, visai arti sė- 

dintį, ir, į jį rodydamas pirštu, 
sako: 

— Draugas, pasakyk, ką pada- 
rei su savo puikiausiais plaukais? 

j — Nupešiau, rudi buvo. 
i 

NEPASIPAŽINO. 
Vasaros laiku kariumenė stovi 

laukuose su šėtromis. Pulkininkas 
gulėjo^ šėtroje. Čia pastatė jauną 
kareivį dabot jo šėtrą, kaip tas vi- 
sada buvo daroma. Ryte pulkinin- 
kas iškiša galvą pro palą ir pa- 
mato jauną kareivį. 

— Kas tu esi?—Pulkininkas 
rūsčiai sušuko. 

— Džiakis, o kas tu? 

PERDAUG PRASIJUOKĖ. 
Paskutiniu laiku p. šeškaitis ta- 

po dvynukų tėvu. Prabaščius (1c- 
runans gatvėje sutiko kaimyną ir, 
pasveikinimui, sako:—Nu, šeš- 
kaiti, Dievas tau nusišypsojo. 

Nusišypsojo? Jis ir perdaug 
| nusijuokė. 

GIRTI MALIORTAI. 
Gatve važiuoja žydas su bulvių 

vežimu ir šaukia: 
— Gardi bulvi, pigi roputi. 
— Greičiau iš kelio, gaisrinin- 

kai !—suriko policijantas žydui. 
Tttom tarpu ir skambalo skardas 
pergązdino žydą. Greit nunuksėjo 
i šalį su savo palšiu. Kaip tik pe- 
čius šnypšdamas-cypdamas pra- 
dundėjo, vėl žydas ir jo palšis 
mandravoja vidruryj gatvės. Bet 
vargšas nespėjo surikt vieną kar- 

tą savo dainuojamą "gardi bnlvi," 
kaip pirmąjį ck? antras gaisrinin- 
ku vežimas su kopėčiomis ir ki- 
tais įrankiais. Jis nepamatė, kaip 
ten atsitiko, tik gaisrininkai pra- 
užė, o jo palšis gulėjo ant šono 
ir vežimas visai sugedęs buvo, o 

bulvių buvo visur. 
— Sakiau, gaisrininkai!—policis- 

tas piktai rėkė ant žydo. 
— Tam, ką šnypštėjo ir skam- 

bėjo, daviau kelią, bet ko tie gir- 
ti malioriai lyg pagedę daužosi. 

REDAKCIJOS ATSAKYflHi. 
Ponas A. Arminas (Strafford, 

Wi8.). Iš prisiųstos! >3 atvirutės pa- 
veikslo negalimo padaryti. Todėl de- 
dame straipsnelj be paveikslo. 

P-nas Ant. K. Rutkauskas (Chi- 
cagoje). Jusų prisiųstojo straipsnio 
negalime talpinti, nes: 1) straipsnis 
yra perilgas vietinėms žinioms, 2) 

! buvo prisiųstas pervėlai (tokio didu- 
mo raštas turi buti prisiųstas subato- 
je arba bent. panedėlio ryte, kad ga- 
lėtų tilpti į bėganti laikraščio nu- 
meri). 

P-nas J. Petr. (Montreal, Canada). 
Apkaltinimas, kurį Tamsta darai, yra 
labai sunkus ir todėl dalykas, pirm 
negu apskelbsiant viešai, reikėtų la- 
bai gerai ir nuodugniai ištirti. Ne- 
patartume pradėti, jeigu neturite už- 
tektinai stiprių prirodymų. Prisiųsto- 
jo raštelio netalpinsime. 

P-nas Pašešupio Karklas (Mllvvau- 
kee, Wis.). Pasaką ir eilutes prašo- 
me prisiųsti. Peržiūrėsime. 

čia neminėtiems. Peržiūrėsime, ir 
kg. galėsime, sunaudosime. 

Apgarsinimai. 
NUSTEBINANTI PASEKMĖ. 

i As siunčiu jums mano geriau- 
sią padėką ir pranešu, kad aš 
labai sirgau ir turėjau pasišau- 
kus du daktaru. Jie pasakė man, 

11 ad mano kraujas yra išdžiustan- 
tis. Pilvas nepriimąs maisto. 
Tada aš atsiminiau Trinerio 
Amerikoniškojo Karčiojo Vyno 
Elixirą ir parsisiųsdinau šešis 
butelius. Aš suvartojau keturis 
iš jų ir jaučiaus visai gerai. Da- 
bar jau čielas metas nuo to laiko 
ir aš nejaučiu jokios bėdos su 

pilvu. Aš esu 67 metų senumo ir 
norėčiau rekomenduoti šitą gy- 
duolę kiekvienam. P-ia Jose- 
r bine Andrle, Grand Rapids, 
YVis." 

Taip rašo sena moteris, kuri 
laimėjo nustebinančią pasekmę. 
Ši gyduolė išvalo žarnas, suju- 
dina apetitą ir sudrutina kuną. 
Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. 
Triner, Manufactirrer, 133^-1339 
So. Ashland av., Ghicago. 

Trinerio Linimentas duoda 
naują tamprumą nuvargusiems 
muskulams ir sunariams. Jis 
sustabdo greit skausmą. Kaina 
25c ar 50c., per krasą 35c. ar 

fa>c. 
i 

GREITAI 

Turi buti parduota stuba dvie- 
jų lubų augščio, 4 ir 5 kambarių 
už $2,400, tik reikia $200 įmo- 
kėti, o kitus ant mėnesio po $12; 
randasi prie Crare didelių dirb- 
tuvių (Kedzie ir Archer). Taip- 
gi ir farma turi buti pigiai par- 
duota, 40 akrų geros žemės, tarp 

į lietuvių, su stuba ir pradirbta že- 

nie. Dabar galima nupirkt už 
$500. Norintieji greitai atsišau- 
kite, J. SinkuĮ*"* ir* Co., 3151 So. 
Ilalstcd st., Chicago, III. 
— mmmm m II ■ m ■! ■■ III mm tm——imt. 

Reikalavimai. 
Reikalaujama daugiau apsigyvento- 

ji! Utah'os rusiškoje kolionijoje. Ko- 
lionija turi apie CO šeimynų lietuvių, 
latvių, rusų ir loivliii. žemė yra labai 
naši, gaur.i geru vandenin, žemes kai- 
na yra pigi. Apsigyvenantiems nu- 

teikiamu paspirtis. Chicagos proper- 
tes priimama mainais už žemę. 

D. Bulvahn, Russian Colony, 
VValker Bank Building, 

SALT LAKE CITY, UTAH. 

Paieškojimai. 
Pajieškau Antano Belzos, paeina iš 

Navininku kaimo, Punsko parap., Su- 
valkų gub; kuris apsigyveno pas 
mano sausio 24 d. atkeliavęs iš So. 
Bostono. Vasario 12 d. 8:30 iš ryto 
jis išsikraustė sakydamas nešąs api- 
kakles skalbti ir nesugrįžo. Tuom pa- 
čiu tarpu man prapuolė $205.00; jis 
už 19 dienų burdo nemokėjo. Kas 
apie jį man praneš, gaus $10.00 r.H- 
grados. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Mikolas Maleckas, 
118 Grand st., Brooklyn, N. Y. 

Pajieškau savo vyro Viliamo Krau- 
izos, paeina iš Nartu kaimo, Slavikų 
|gm.p Suvalkų gub., 5 metai Ameriko- 
je. Gyveno tulą laiką Chicagoje. Pas- 
kui buk esąs Kanadon išvažiavęs. 
Jis turi apie 35 metus amžiaus, yra 
apie 5 pėdu aukščio, tamsiomis aki- 
mis ir joudais plaukais. Jis pats, ar- 
ba jei jis to nenorėtą, tai apie jį 
žinantieji teiksis man pranešti. Jei- 

!gu jis yra miręs, norėčiau gauti val- 
dišką paliudijimą apie jo mirti (Cer- 
tificate of death). Prisiuntusiam tik- 
ras, ištikimas žinias apie jj priža- 
du $5.00 atlyginimo. Atsišaukite ad- 
resu: Mrs. Anntt Kauzienė, caro ol 

, Rev. J. J. D. Kazokas, 713 W, 17th 
I Place, Chicago, 111.. 

Pajieškau savo brolio Jono Rim- 
kaus; paeina iš Tauragės miesto, 
Raseinių pav., Kauno gub. Gyveno 
Chicagoj. Už atsišaukimą bei pra- 

nešimą. busiu labai dėkinga. Atsišau- 
kit. adresu: Julijona Aleliuniėnš, 80 
Baker str., \ 

na iš Valatkaitę Kaimo, vasni.sKiu 

parapijos, Kaimo gub. 11 metų atgal 
gyveno Madison. Atsišaukite adresu: 
A. Pužas, Box 9, McKees Rocks, Pa. 

Pajieškau savo pusbrolio Motie- 

jaus Kačergio ir Jurgio Stalgaičio, 
abudu paeina is Jurkšių kaimo, Pa- 

ežerių vai., Vilkaviškio pav., Suval- 
kų gub. Gyveno \Vaterbury, Conn. 
ant Bank gal.,; dabar nežinau kur 

gyvena. Atsišau kįle ant ąękančio ad- 
reso, už ką, bnftlit dėkingas: Mat. 
Okunis, 8844 Cottage Grove ave., 

Chicago, 111. 

Pajieškau dviejų draugų—Juozo 
Bubniaus ir Juozo Rudvaliuko. Pir- 
masis, girdėjau,, gyvo Brooklyne, N. 
Y. Jis paieina iš Susnikų kaimo. An- 
trasis, girdėjau, dirba mainose, Penn- 

sylvanijoj. Abudu iš Suvalkų gub.. 
Kalvarijos pav. Meldžiu atrašyti laiš- 
ką šiuo adresu: 1516 So. 48 Court, 
Cicero, 111., Ona Kardokiutė, po vy- 
ru Ona Jankaitienė. 

Pajieškau 

Ant Piird^vimo. 
FARMŲ PIRKĖJAMS PERSER- 

GĖJIMAS. 
Gerbiamieji tautiečiai, katrie nori- 

te pirkti farmas, tai pirkite nuo pa- 
čių savininkų, neklausykite didelių 
pliauškikų-agentų, katrio ima didelius 
nuošimčius nuo pirkėjų farmų arba 
properčių. Aš, gyvendamas lietuvių 
centre, būdamas farmeris ir štornin- 
kas, užlaikau vasarinius namus dėl 
vakacijy, taip daug žmonių pereina 
pas mane ir taip daug dažinau, kas 
parduoda farnias ir ant rendos ati- 
duoda. Tai patarnauju savo tautie- 
čiams parduodu daugybę visokių far- 
mų per kelis pavietus. Farmos gyve- 
namos, su triobomis, sodais; žemės 

geros, prie molio ir joudžemio; ar- 

ti dideliu ir mažų miestų, geležin- 
kelių ir visokių išdirbysčių, prie upe- 

lių, ežerų ir gerų kelių. Parmos vi- 
sokio didumo ir visokio brangumo. 
Galima pasiskirti kas kokias nori, ir 

nusipirkti nuo paties savininko daug 
pigiau ir teisingiau, negu nuo agen- 
tų, ir ant lengvų išmokesčių—pagal 
sutartį su savininku. l)el platesnių 
žinių kreipkitės laišku pas 

Antaną Zabelą, 
Peacock, Box 1; 'Micbigan Lake, 

County. 

Parsiduoda:—bučernė ir grosernė, 
išdirbtas cash biznis, kaina prienama; 
pardavimo priežastis: išvažiuoju j 
Pullman i savo^locnus namus. Atsi- 
šaukti: 
2306 Blue Islanjf ave., Cliicago, 111. 

"■' The Steel TradeCenier 
Cia yra Gary=Duluth, Minnesota. 

Kur United States Steel korporacija stato vieną iš nauja gadyniškiau- «1ų plieno fabrikų, kuris kaštuoja $25,000,^00.00 ir kuriame dirbs &000 darbininkų, kada bus užbaigtas. 
Lotai tik kelių blokų tolumoje nuo šios milžiniškos dirbtuvės, gali pirkti dabar, nuo $350.00 ir iki 1800.00, ant lengvų išmokėjimų. Pirkis lotą da- bar ir apsirūpink ateičiai. 

Fred Torner, Gary Land Company lietuviškas pardavimų korespondentas. Palladis Building, 
Duluth, Minn. 

Prašau prisiųsti be Jokių pareigų ant manęs, pilną nurodymą ir foto- 
frafišką vaizdų vietos Gary-Duluth. 

Antrašas 

Parduodama greitai saliunas už la- 
bai piprig. kainą. Priežastis pardavi- 

Į mo—savininkas apleidžia miestą. \ ie- 
įta lahai gfra, nes tai yra tik viena 
lietuviška karčirma visam \Vauke- 
gane. Atsišaukite antrašu: 

M. Bud runas, 
fSjieridan Road, \\aukeniui. 111. 

Parsiduoda: visa arba viena pusė 
moteriškų rūbų išdirbinio kriaučių ša- 
I)oh. Įkurta ir gerai eina biznis. Tu- 
ri buti siuvėjas (kriauėius) ir gerai 
mokantis kirpimą ir primieravimą, 
toks sali įstoti į šitą biznį su maža 
suma pinigų arba mažą dalį easli įneš- 
ti, o kitą ant lengvo išmokėjimo iš 
biznio uždarbio. Adresuok per laišką 
tiktai. 

Manager, 
154 W. Rrandolph st., Hoom 24, 

Chicago, 111. 

Parsiduoda:—aparatas f>x7, visai 
mažai vartotas, atrodo kaip naujas; 
su visais prie jo prietaisais. Taigi 
norinčiam pradėti fotografo amatą 
yra labai gera proga atpirkti, nes 
už mažę kaim.i parduodu. Norinti 
daugiau žinių, kreipkitės ypatiškai, 
laišku, ar telefonu, o užtikrinu, kad 
pasinaudosite. 

Dan Kissel, 
3130 W. Harrison st.. Chicago, 111. 

Telefonas Garfield 24G8. 

Parsiduoda:—farma ICO akrų: 20 
ariamos, 10 pievos, G akrai—puiki 
giraitė, reštas—skutimas: žemė gera, 
nauji budinkai; yra verta 10 tūkstan- 
čių, parduos už 8 tuksiančius. 3 
tūkstantis reikia jmokėti, kitus ant 
lengvų išmokėjimų. Vnt tos farmos 
yra geras biznis. Kaip kokį metą iš 
biznio uždirba o tūkstantis. Kurs nu- 
pirks farraų, tas ir biznį valdys. Reik 
mokėti lietuviškų raštų ir po biskį 
angliškai. Nepraleisk progos; kuris 
pirma atvažiuos, tas nupirks. 

Ben Diokas, 
Lake Co. Irons, Mich. 

AUTOMOBILIAI. 
Parsiduoda:—pigiai du geri automo- 

biliai littick Limousinas ir Welch De- 
troit Touring karas. Atsišaukti j 

llalsted Garage. 
3222 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Rašyk j mus laiškų lietuviškai, o, 
męs pamokysime kaip gali padaryti 
pinigus liuosame laike parėjęs iš dar- 
bo ir daugiau kaip dirbdamas. Nerei- 
kia anglų kalinį žinoti. Adresuok: 
154 W. Randolph st., Rootn 24, 

t'hicago, UI. 

Patariu visiem tautiečiam norin- 
trem pirkti ukę, atvažiuot pas mus, 
nes tuom sučėdysit pinigus ir nupirk- 
sit, gerą ukę. A^asų yra didelė kom- 
panija, męs turime ukes po visą Ml- 
chigan'o valstiją; su jvairiais budin- 
kais ir visai be jų. llkės didumas pa- 
gal pirkėjo norą. Kainos nuo $9 iki 
$25 už akrą, tas priklauso nuo to, 
kokie budinkai ant ūkės yra ir sodnai, 
čia jau daug lietuvių yra apsigyvenu- 
sių; čia oras labai malonus; že- 
mė derlinga, daug upių ir ežorų per 
tai ir tankus lietai lyja pavasarį. Kas 
svarbiausia, pirkdamas ukę iš pirmu 
rankų, taigi tiesiog nuo kompanijos, 
nereikalauji apmokėt jokiems perkup- 
čiams-agentams. Aš tarnauju toj 
kompanijoj ir su musų automobi 
lium apvežiosiu po visą Micliigano 
valstiją ir tamsta pirksi sau ukę 
ten kur paliks, nes turime iš ko išsi- 
rinkt. Męs parduodam ukes ant leng- 
vų išmokėjimų. Atsišaukite pas 

BEN DIOKAS, 
Irons, Mich. 

FARMOS GERIAUSIOS FARMOS: 
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farmas su budinkais, sodnais užsėtais 
javais; turiu visokio didumo farmų. 
žemė—molis su juodžemiu ir molis su 

smiltimis maišyta, derlingiausi žemė; 
pirmo sorto visokiems javams ir šie- 
nams ir sodams. Turiu daugybę 
farmų neišdirbtų žemių labai pigiai 
parduodu ant lengvų išmokėjimų, 
žemė atsakančiai gera. Didžiausioj 
Amerikoj lietuvių farmerių kolionijoj 

Užkimimas, kokliušas, smaugulys, orinių 
triubeliu uždegimas, šaltis ir kosulys 
gan greitai pasiduoda gydymo įtekmei 

Balsam for Lungs 
(Severos Plaučiu Balsamo.) kuri tai gy- 
duolė nevien nuramina, bet ir paleng- 
vina įvairius nuo peršalimo paeinančius 
nesmagumus. 

Kaštuoja 25 ir 50 centai. 

AtoaK.anti gyduole nuo kosuHo 
"Noriu jums jimnešti, kad Severos 
riaušių Balgaraas yra atsakanti gy- duole nuo kyšulio. Tris sykius toji gyduolė jjafolbSjn mano vjkusnuo kosulio ir už tai rekomenduoju vi- 
įįems> kurioms roikiu vaistų." Km. Matųoveg, Box 41, Comly. O. 

Atsitikime šalčio 
arba paršalus, norimo priminti, 
kad 8*veros Co'.d and Grip Ta- 
L lot a (Severos Plotkelės nuo Gri- 
po ir PerSalImo) iymiai prigolb- 
sti Severo* Pinučių Balsamo vei- 
kimui. PlotKdOs kaštuoja 25 
centus. 

Ar £!• ffi "i T? musŲ cukrinį Nemėginote fceveros lao-Lax- Liuosuotoją? Tatai yra puiki gyduolė kaii> va i karai, taip ir suaugusioms. Kašt. 10 ir 25 c. 

Severos Preparatai parsiduoda b»vpik kiekvienoje aptiekoje. Būtinai rei- kalaukite Severus išdirbtų vaistų ir neimkite jokių užvaduotojų. 

PINIGŲ SIUNTIMAS. 
Kurie dabar siuntė pinigus į Lietuvą-Rusiją per A. 01- 

szewskio Banką, jau gavo laiškus nuo savo giminiu, kad 
pinigus priėmė. 

Kurie norite, kad jusų siųsti pinigai gerai nueitų, ta' 
siųskite per 

A. OLSZEVVSKIO BANKĄ, 
3252 So. Halsted St., Chicago, III. 

International fiarvestcr 
Mėšlo Kratytojai. 

JŲS interesuojatės daugiau taja nauda, kokią suteikia mėšlo kratytojis, 
negu ano išveizda. Bet tikrai sužinoti mėšlo kratytojo naudą galima tik 

žinant kokiam tikslui kiekvienas dalykas mašinoje randasi. I H C mėšlo 
kratytojai turi visus svarbiausius dalykus, reikalingus kratomajai mašinai, todėl jei jus pažįstate 1 H C mėšlo kratytojus, jus žinote juos visus. 
Kratytojuje jums reikalinga mašina, kuri susmulkina niOšlij. ir lygiai jį iš- 
barsto, ir tokia, kuri ilgai laiko ir tuomi pati apsimoka. Jums nereikia 
kratytojo vien tik mėšlo vėžinimui, tą jįjs galite padaryt ir su paprastuoju vežimu. 

Mėšlo kratymas yra sunkus darbas. Pirmiausiai yra sunkus pats mėš- 
las. Jis reikalauja pajiegų ir spėkos kaip mėžimui, taip ir išbarstymui. 
Pajiegos ii spėka reikalauja drūtų ratų ir vežimo, drūtų rėmų, stiprių ašių. 
Todėl jusų mėšlo kratytojas privalo but geriau biskj persunkus, negu biskį 
perlengvas. Truputis daugiau svarumo padaro jį drutu ir stipriu, išlaiko 
ašių tiesumu, neleidžia nusikreipti ar užsikimšti priekištei, prašalina vi- 
sokį nereikalingu trynimęsi ir dilimg, ir padaro mašiną ant daug-daug 
metų drūtesne ir negendančia. 

Nelaukite tol. kol prisirengsite pirkt, bet pradėkite dabar tyrinėt 
I li C mėšlo kratytojus. Apžiūrėkite mašinas 1 H C \ Miniu pardavėjų 
sankrovose. Rašykite mums reikalaudami paaiškinimų, kas pagelbės juma 
įgyti už jusų pinigus didžiausios vertės mėšlo kratytoji. 

n&S 
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Žinokite 
Prince Albert'a 

^INOKITE. kaip geras yri Prince Albert 
tabakas pypkei Ir ranka padarytam ci- 

garetui. Užmirškite liežuvį kanda' as. 

gerklę džiovinančias rųšis ir dasipraskite 
iki kvapiausio ir vėsiausio rūkymo, kokis 
kuomet nors buvo. Tokiu yra 

lauiMKas iinKsmyoes rur<yn u 

J})B galite rūkyti taip smarkiai ir ilgai, kaip norite, tino :!• ■< k'.o 
iki saulėleidžio, ir jums liežiuvio niekuom": lu'skuud' s ''ri:ice 
Albert yra padarytas pagelba lokio patentuoto pre >. kuris 
prašalina "kandimą" ir džiovumą. šisai procesas yra i Mnai mu- 
šu rankose. Jokis kitas tabakas negali buti tokiu, kaip Pnr v U *rt. 
Nusipirkite svaria raudoną blesinėlę, prikimškite pypkę, arba susu- 
kite eigoretn, ir tikrai žinokite, kas yru tikras rūkymo d.'.;. mas. 

Pi 'Ui'i Pri"xu Albcri' l švarioje raudonoje blesini- 
/r; II)c, "toppy" raudoname krepšiukyje, ."ic, ir pa- 

:r.c svarintame ir pw>svarinlame humidort. 

į R. j. k\l. iiNOLDS TOBACCO CO., Winston-Salem, N. C. 



Visas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir 
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlin- 
gais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jj 
daug vaizdingesniu. 

Šia milžiniška knygą parašė, bendradarbiaujant vi- 
sai eilei kitu mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje 
mokslininkas I). P. Chantepie de la Saussaye. Lietu- 
viu kaibon vertė J. Laukis. 

Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų 
tautų tikėjimu religijų, pradedant nuo seniausių amžių 
ir baigiant dabartiniais laikais. 

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmo- 
gus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažval- 
gose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė- 
jimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant 
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne- 
galima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip 
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti 
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje. 
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu lietuviškai 

parašytu veikalu toje šakoje. 
? Knyga yra didelio formato, gražiais tvirtais ap- 

darais, nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso 
titulu ant nugaros. 
Kaina tiktai $5.00. Sulyginus su veikalo didu- 

mu ir jojo svarba, kaina yra be galo maža. 

Kiekvienas skaitantis save apšviestu ir norintis 
buti inteligentišku lietuviu privalo būtinai perskaityti 
šią knygą. 

Reikalavimus Siųskite Antrašu: 

Lietuva Publishing Company 
A. OLSZEVVSKI, Pres. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

kur aš Jau esu pardavęs 320 farmų 
lietuviams aplink miestą Scottville, 
AI aso n C'ounty, Alichigan. Kuris yra 

turtingiausia farmerių miestas visame 

statė Mich. Viduryj derlingiausių ir 

gražiausiu, lyg»ij laukų keliai žviruoti 
(plentai). Upės ir ežerai pilni žuvų. 
Scottville yra lietuvių kolionijos cen- 

tru; randasi arti prie Alichigan ežero 

portavo miesto Ludington. Turime 

geriausią transportaclją vandeniu—lai- 
vais ir geležinkeliais; turime turgus, 
Javų melnyčias, bankas, bažnyčias į 

geriausias mokslaines visas vigu- J 
das. Ilgai nelaukdamas at ažiuok rasi 
monęs J Scottville, Alich., nš »jriuj 
goriausių žemių su moliu, juodžemiu 
ir maišytų žemių, geriausio gatunko, j 
kokių gali rasti Amerikoj. Apgy ven-1 
tame gražiausiame krašte nusipirkęs! 
nuo man?n farmą, pats Ir tavo Seimy- i 
no džiaugsis ir tapsi bagotu farmeriu.! 
Norinti pirkti gerų farmų rašykite! 
tuoj, gausite žemlapj (mapą) lietuvių 
kolonijos Ir farmų katalogų. Adresas: 

ANTON KIEDIS, 
Peoplcs State Bank Building, 

Scottville, Michigan. 

rl3kal-moksli£ką mėnesini laikrašti 
'LAISVOJI MIMTIS" 

Laisvoje Mintyje kas ir'nesla telpa 
straipsniu 13 Jvalrlu mokslų, politikos, 
religijos. socioliogijos ir aooiaiio klau- 
simo sryėių. 

Laisvoji Mintis tarnauja Amerikos 
lietuviams jau penkis metus. 

Laisvoji Mintis yra labai didelio 
formato magazinas ir trumpoje atei- 
tyje mano dar padidėti. 

"Lais. Min." kaina metams $2.00. 
Pusei metų %... 1.00. 
Pavienis numeris 20c. 
Sii.isk 20c kad ir krasaženkiiais, tuoj 

*;nisi "Laisvosios Minties" vieną nu- 

merj. Adresas: 
"LAISVOJI MINTIS" 

2627 Calumet Ave. Chicago, III. 

JONAS IVANAUSKAS. 
"Lietuvos" Agentas Chicagojrs. 

Dabar laikas pirkti kožnam vie- 1 

nam drapanas. Esant prastiems lai- t 
kams, esame priversti parduoti pigiaus i 

negu mums kaštuoja. ( 

0VERKAUTAI IR SIUTAI 
Padirbti pagal naujausią madą iš ge- 
rausių materijų. 
Pirmiaus Parsiduodavo $30.00 $27.00 $25.00 
Dabar Parduodam už $17.50 
Pirmiaus Parsiduodavo $20.00 $18.00 $i»3.50 
Dabar Parduodam $13.50 
Pirmiaus Parsiduodavo $15.00 $13.50 $12.00 
Dabar Parduodam $10.00 

Vyriškos Skrybėles 
Naujausios Mados £3.00 $2.50 $2.00 

Dabar Parduodam $1.75 
Vyriški Marškiniai 

Visokių Spalvų $2.50 $2.00 H 50 
Dabar Parduodam $1.25 

Proga visiems gauti gerus aprėdalus už 
mažą kainą. Pasiskubykit kol yra geras 
pasirinkimas. 

Storas Atdaras Vakarais 
Utarninke, Ketverge, Subatoj, 

Nędėliomis ligi pietų. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted S t. Chicago, 111. » 

RAULAI, KUR BĖGI? 

NUGI PAS PETRĄ ŠLIAKJ, 
nes esu labai ištroškęs. Pas j| gali- 
ma gerai atsivėdinti, nes turi puikų 
bavarskį alu, rusk;} očiščcną ir ciga- 
rus net iš Havanos. Be to jis pa- 
tarnauja kaipo perkalbčtojas teis- 
muose. 

PETRAS ŠLIAKIS, 

3301 S. Halsted st., CHICAGO, ILL. 

Tel. Drover 7173 

MOKYKIS BARBERYSTĖS. 

Męs išmokiname šio lengvo, šva- 
raus ir greitai išmokamo amato j ke- 
lias trumpas savaites; geriausi įren- 
gimai; expertai mokina; įrankiai su- 

teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykit t 
uždyką gaunamoms informacijoms. 

bURKE BARBER SCHOOL, 

610 W. Madison st., Chicago, III. 

Jei nori linksmai praleisti valandą 
liueso laiko, tai atlankyk naują 

Teatrą-Milda 
3138-42 S. Halsted St, Chicago 
O nesigailėsi 5c., užmokėtu už ti» 

'rietą. Čia už 5c. matysi geresnį 
teatrą, kaip vidurmiestyje už 50c. 

MILDOS teatras yra atidary- 
tas kas vakaras nuo 7 valandos, 
o subatomi ir nedėliomi nuo 2 

valandos po pietų. 
Halsted karai atveža prie pat 

[Teatro durių. 

Parduodama mūrinis Tiamas prie 
Parnell av. ir 35-tos gat., trimi aug 
štais ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $500 reikia įnešti, o likusi 
suma lengvomis išlygomis. Atsišauk- 
ti reikia A. 01sze\vskio Bankon, 3252 
So. Halsted st. 

du-kart nedelinis laik- 
raštis 

Lina jau 25 metai 

Utarninkais ir Petnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

„ pusei meti} $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. BOCZKOWSKI CO., 
Mahanoy City, Pa. 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus į Lietu- 
vą-Rusiją ir visas da- 
iis svieto ir parduoda 

Šifkortes 
A. OLSZEV/SKIO 

BANKA 
3252 South Halsted St 

CHICAGO, ILL 

TeL CanaL 211S 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSRED ST GHIGA 0, ILL. 
CORNER 18th STREET 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTISTAS 

0FI3AS—Kamp«t 31 ir So. Htittfd gij 
(IfrtalMi įtriaytlikN.) X CiltUBO, UL 

rigiausios ir geriausios rašomosios 
mašinos (typewriters) "New Ame- 
rican" už $10.00. 

"New American" rašo taip gražiai, 
kaip mašina, pirkta už $100. Jos sir 
tema taip paprasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją. i savo rankas, iš pirmo 
sykio supranta, kaip su jaja rašyti. 

Kataliogą rašomųjų mašinų ir vi- 
sokių knygų prisiunčip.rne uždyką. 

Reikalaudami, adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

3252 So. Halsted st., Chlcago, III. 

I LENGVAS GYVEN'MAS ANT PIGIŲ 
ŽEMIŲ PIcTUCSE. 

40 akrų žemės valstijose Arkan- 
sas ar Louisianos duos Tamstai pra- 
gyvenimą nuo pat pradžios ir pa- 
statys Tamstą, ant turtų kelio. Miš- 
kų kompanijos atiduoda žemes iš 
po nukirstų miškų nuo $12 iki $15 
už akrą. Du vaisiu } metus aut tos 
pačios žemės. Apsigyvenimas svie- 
turgymių jau pradėtas. Prisivienyk 

i prie Tamstos viengenčių kolonijoj 
ir tapk pasekmingu. Mažas turtas 
Tamstai duos pradžią.. Rašyk Šian- 
dien pas 
L. M. Allen P. T. M, Rock Island 
Lines, Room 718 La Salle Statlon, 

Chicago, 111., pilniems nurodymams. 

E£LC: c- 

3252 So. Halsled Si., 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 į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- 

las ir v'sokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 
kančiai savo biznj vesti. 

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus 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. OLSZEVVSKI BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir mūsų Banką. 

BANK05 VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 

Kodėl esi nenaudingu, jeigu su ma- 
žais lškaščiais gali išmokti gerą ama- 

tą; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir buti pats ant savfB ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosas 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, llairdressing ir Mani- 
euring Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausi 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

TELEPKCNE DROVER 7215 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicago, III. 

ŠOKIŲ MOKYKLA 
Pirmas lietuvių šokių mokytojas 

Amerikoje 
Prof. Julius Silkauskas. 

Mokinu šokti val- 
cą, two step ir vi- 
sokius kitokius šo- 
kius. Lietuvių jau- 
nimas kviečiamas 
lankyties :<as dieną 
ir vakarais. 

Nuo 8 iki 10 vai. Adresas: 
3113 So. Halsted St., Chicago, III. 

EVESKIO :,tt 
Dienine ir IIAIfVIfl A ! 
Vakarine ImfluIlLA 

MOKINAMA: 
Migi; Kiiod nuo pra- 
dines iki augiiliūslal 
Aritmetika 
Augšlesn. Matematika 
Istorija, Geografija 
PellMka Ekmemlja 

i-ieiuvių 

SSp* Uum 
Leskų 

* 

Koygiedyste Sražrašt. 
Laišku rašymas 
Prakybos talsas Ir tt. 

C. Lereskįs, Vedėjas Mokyklos 
3106 So. Halsted StM Cnicaao. 

Tūkstančiai Lietuvių 
pirkosi pas mus graniafonus ir pilnai užsi- 

ganėdino taip gramafonais, kaip ir rekor- 
dais, kuriuos pridedame prie kiekvieno par- 
duodamo GRAMAFONO DYKAI. 

Jeigu tikrai norito but užganėdinti, atei- 
kite pas mus pirkti sau gražius graniafonus, 
kuriuos parduosimo ant lengvu Išmokesčių, 

nes tik po 

SI .00 j Menesį. 
Išmėginimas per 8 mė- 

nesius DYKAI. 
Rašykite mums, męs 

uždyk;j išsiųsime muaų 
puikų iliustruotu katalogu 
gramafonv, taipgi ir re- 
kordų. 

ROYAL PHONOGRAPH CO. 
91 E. 4th St.„ OEPT. 70 

New Yjrk, N. Y. 

Dabar Galirua Važuoti j Rusiją 
Laivų linijos AMERICAN ir WHITE STAE 

dabar jau veža pasažierius ir į Rusiją. Šitų dviejų 
kompanijų greiti laivai plaukia iš New Yorko į 
Liverpoolį seredomis ir subatomis kas savaitė. 
Iš Liverpoolio į Gothenbeigą, iš Gothenbergo ge- 
ležinkeliu į Stockholmą iš Stockholmo į Petrogradą. 

KELIONĖ NUO NEW YORKO Į 
PETROGRADĄ IMA TIK 13 DIENŲ. 

Šifkortė nuo Chicagos į Petrogradą 3 kliasa 
kaštuoja $75.70. 

Važiuojanti Rusijcn turi išsiimti pasportus. 
Šifkortes ir pasportus galima gauti 

A. 01szewskio Bankoje 
3252 So. Halsted St. Chicago. 



GERIAUSIAI PADARO: 
Rusiškas Dovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, lšran- 
davojimo ar kiram pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje- 
Rusijoje. Parūpina pusportus išvažiuojantiems Lietuvon* 

-Rusijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro se- 

rai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir pinigus, 
paliktus Rusiškuose Bankuose. 

Visokiuose reikaluose 

Informaciją suteikia dykai. 
Dėlei informacijos Chicagietiai kreipkitės asabiškai. o lš 
kitų miestų raštų, adresuojant: 

LIETUVOS REJENTJLISMS BIURAS 
3252 So. Ralsted St. Chicago, 111. 

Binro 
Valandos 

Nuo 8 ryto iki fi vakaro. Utarninkais, Ket- 
veriais ir Subatotnis nuo 8 ryto iki 9 vaka- 
ro. Nedėliomi nuo 0 ryto iki 1 po pietų. 

"Liet. Zinif ir "Liet. Ūkininką" 
Atstovybe Amerikoje 

"Liet. žinių" ir "Liet. Ūkininko" 
Generalines Agentūros Direkto- 

rius V. K. RAČKAUSKAS, Ma- 

di3on Sq. Sta. Box 204, New 

York, N. Y. 

"Liet. žinių" ir "Liet. Ūkininko" 
Bendrovės Atstovas A. RIMKA, 
5630 Ingleside Avenue, Chicago, 
Illinois. ... 

Atstovybes Irigaliotas Reikalu Vedė- 

jas J. STRIMAITIS, 5630 Ingleside 
Avenue, Chicago, Illinois. •:* 

Tr karis metu Jųs Kalite "Liet. Žinias" ir "Liet. Ūkininku" patįs užsisakyti 
Ir «ivn gimininis ai draugams Didi. Lietuvoje gyvenantiems užsakyt Nors negalite 
pinigu u/ ii ui » ( -! ■>, Vilniun, bet laikraščiu-. užsisakyki arba savo 

Irtimienis Lietuvoje užsakyti galite čia pat Amerikoj per "L. Žinių" ir "L. Ūki- 
ninko" Atstovybę. 

Jųs tik at.ium'i ekj arba money ordci į, paduodate savo adresą ir adres.) 
to ziiin*.ms. kuriam norit.' I.ietuvoje laikraštį užsakyti—ir tuojau bus viskas apru- 
pinti, u s mu-ų laiškai Vilniun nueina be kliūčių. 

I.IIiTl'Vd /tNIOS" yra bepartyvis pažangiosios pakraipos dienraštis 
ir pini .tusia paduoda tei-ingiau!-i.is /inias iš Lietuvos ir vi n p-isatilio. Reto prie 
"f.i- t. Žiiui;" 'tina Iii nemokami (dovanai) priedai—moksleivių "Aušrini" ir mo- 

k>tojų "Mokykla." 
"I.IHTUVOS ("KfS'lNK.-IS" yra seniausias, jau 10-us metus einas savai- 

tinis darbo žmonių laikra t i s -u dvisavaitiniu ūkio priedu "/eini" ir ketnrsavaiti- 
niais—".S eiltata" ir jaunimo laikraščiu "Jaunimas." Beto, visi metiniai "L. Ūki- 
ninko' ėmėjai gaitua d iiuif—didzi.1u.i4 ir geriausia lietuvių—VILNIAUS KA- 
Uiti DŪKIŲ. 

"Liti. Siniese" arba "Liet. Ūkininke" bendradarbiauja arba pasižadėję 
bendradarbiauti: r)- ra s p. Avižonis Stud. J. Abraitis, Adv A. Itulota, Adv. P, I!u- 
gailfškis, D-ras A. Garinus, In/in. Graurolcas, D-ras K. Grinius, Ras. K. Jasiukaitis, 
l'oi•; is Jovaras. Stud. \ I. Juodišiu Dūmos atst. M. Januškevičius, Raš. R. Karuža, 
Agronomas J. Kriščiūnas, l'rof. Kuodaitis, D-ras M. Kuprcvičia, Agr. J. Masiulis, 
Muz.-Dail, M. Pi-trau-ka*. Raš. (i. Petkevičaitė, Inž. K Puida, Redaktorius V. K. 
Saikai.sk-is, Red. A. Rimka. Dailininkas P. Kimša, Adv. M. Roeiueris, Stud. A. 
Suginta, Stud. Steponaitis. D-ras J. Staugaitis, D-ras Phll. J. Šaulys, Adv. M. Sle- 
ževičius, Juristas St. šiliiut.is, Red. J O. Sirvydas, Kun. J. Šepetys, Raš. Vargo- 
vaikis (slap.) Inz. P. Vitkauskas, Adv. J. Vileišis, Dail. Visuotnis (pseud.), Raš. 
Vv<]linas, RaŽemaitė ir d. kt. 

"l.itiuvns Žinių" /imi: Amerikoje metams 6 dol., pusm. 3 dol., o norint 
gauti 2 kartu per savaite —metams 4 dol. 30c., pusm., 2 dol. 15c; Lietuvoje me- 
tams 3 dol. 30c (fi r.), pusei metų 1 dol. 65c. (3 r.). 

"Liet. Ūkininko" kainu: Amerikoje metams 2 dol. 20c, pusei metų 1 dol. 
10c; Lietu ■>/,' metams 1 dol. 65c. (3. r.), pusei metų 85c, (1 r. 50 k.). 

Abiejų laikraščiu du -.1. ta-. tats: l'iluits. Semiouuisko, tO, Russia-Lithuania. 
"L. Žinir," -> * L. Ūkininko" Amerikos Atstovybes adresas ■■ 

5630 Ingleside A^e, Chicago, 111. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Cfisas 

1725 West 18th Street 
lžif Faulina ir Woodgat. 

i Lene Canal 1204 
Valandos: 

11 c 9*£0 iki 12:00 vai ryr.o 
įvcTtCO iki B:Ov) vai. vale 

Nodelionia 
kuoO^CiUi 13:00 vai. ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin737 

Valandos; 

tiktai iki 9:00 kiekvienąryt^ 

ts ADA tu apsvarstai budus padaugi- 
^^nimui tavo pardavimų, nutark arti- 
miems ir tolimiems susinešimams tele- 
ioną. 

Tu gali padaryt dvidešimts susinėsimų 
per telefoną, kada per tą patį laiką galė- 
tum tik keletą padaryt, aplankant ypa- 
t.škai. 

Daugumas pardavėjų žino, kad telefonas 
yra pardavimui geras tarpininkas, bet 
jie ne visada malina apie jį. Iškirpk šitą 
ir laikyk, kad primintu tau 

Telefono kelią, 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Officia! 100 

_ __ 
P*>on« Drover/»08i 

DR. K. DRANGELIS 
LIET1JVYB 0ENTISTA8 

VALANDOS:-nuo S iki JI ryte nuo t (k 
taArt'na0 7 iki 9 Vak' ^,diUom pagat 
8261 So. Hilttid St. Cfaieafi.li*. 

PriMti A, OUcrtklo Baaitą 

Tol. Canal 4052 

Dr. fl. K. Rutkauskas 
2302 S. Lcavitt St. Kampas 23-čios flit. 

CHICAGO, ILL 

F. P. BRADCHULIS 
dttorney & Counselor at Law 

30 N. LaSalle St„ uor. Wasiiinglon SI. 
Slock hchange Bldę., Rooms 1137-1111 

lelcphonc Franklln 1173 
I.ifUivif advokatas, baigęs teisiu tnotsh 1 įla- 
nkoje. Veda visokias bylas, civilišicasir cri- 

1 minali&kas visuose teismuoM \suda.>ial. 

Cįv. bii2 S. Haisted $(., arli di-,oj 
ickį liuile Viii Ufi 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Gcneralis 

KontraKtorius ir 
Narnu Statėjas. 

2302 S. Leavitt St. Chicago 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną Ir Naktį 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rusiškai-Turkiškos Ir vi- 
sokių rųšlų maudyklėj). 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey Bt. 

Tllpogi Rusiškai-Turklškų maudyklig J 
kambariai ir moterims. 

Baredaskutykla kruvojo. Chlcago, | 

Lietuvišku Knygų Krautuve. 
MylStojai geri] kningi}, norinti 

išlavinti savo protą ii išsimokinti 

anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios 1 i e t u vi škos 

knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
tojų rateliai imdami kompletus, 
s v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuve adara kas vakaras. 

Iš kiti} miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adrc.: 

M. J DAMIJONAITIS 
901 West 33-rd Si., CHIGAGO. ILL. 

Naujas Savaitin s Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviškas laik- 

raštis, tarnaujantis jauniu o 
Ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metų. 

"Ateitį" išlei'Jineją bendrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atel- 
tj". Reikalaukit vienc nume- 
rio pažiūrėjimui uždyirų. 
Adrcauokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broaihvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

LIETUVIŠKA BANKA 
Town of l ake Savings Bank 

Joseph J. Elias, Savininkas 
14600-4602 S. Wood St., Chicago. 
) Priimame pinigus i Banką užčėdl- 
jiiuui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokume trečią procentą ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus j vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tel | 
eingai, o svetimų žemių pinigus mai- i 
ncme, perkame ir parduodame. Par- 
duodame šil'kortes ant visų linijų J 

I krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą. 

Mūsų Banka Išdirba visokius raštus 
ir dokumentus vijose kalbose ir duo- 
da roda lietuviams visokiuose atsi- I 
tikimuose ir reikaluose ypatiškal tr 
pt- laiškus. Tik kreipkitės viršmlnS- 

jtc antrašu. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas; 
3259 So. Halstcd St., Chicaęjo, III.' 

Gydo visokias lipas moterių, valkų ir 
vyrų. Speciališkai pydo limpančias, už- I 
sisenčjusias ir paslaptingas vyrų lipas Į 

K. ZURAITIS 
PIRMAEILimS BUfETAS 

Baltas alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svočiua 
: kuošlrdlnglauslai. : 

3200 S0. HALSTED ST 

JUBILIEJAUS NUMERIS 
Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir 

išleisti jubiliejaus numerį galima tik 
vieną sykį į 15, 25 ar 50 metų. Toks 
tai retas atsitikimas. 

Ir Sic metai tuo yra iymųs, kad 
didžiausia* lietuvių laikraštis "Katali- 
kas" susilaukė 15-os metų jubiliejaus Ir 
išleidę graių jubiliejinį numerį, pilną 
paveikslų ir Kitokių raštų. Amžinos 
svarbos Šitame numeryje yra ankietą į 
klausimą: "Kas šiądien butų svarbiau- 
siai* lietuvių kulturos pakilimui Ame- 
rikoje ?" 

šitą jubiliejinį "Kataliko" numerį 
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Ui 
10c bus prisiųsta? kiekvienam. ReUta- 
laukite tuojaus, kol neišsibaige- 

Rašydami adresuokite: 

J. M. TANANEVIČ1A, 
3249 So. Morgan 81., Chicago, I1L 

'LIETUVOS' 
SPAUSTUVE 

3252 
South Halsted Street 

CH1CAGO, ILL 

VISOKIUS 

Spaudos Į 

D 

R 

Atlieka greitai 
pigiai 

ir 

gražiai. 
< 

I 

Kaip tai: 

Knygas, 
Konstitucijas, 
Vizitines ir Biznio j 
Korteles, 
Uzprašymus 
Ant vestuviu, 
Perstatymams ir 
Baliams 

Programus, 
Afišas, 
Tabeles, I 
Cirkuliorius, 
Bankos čekius, 
Laiškams ir 

Konvertams 
Antgalvius, 
Biznieriams 
Sieninius 

Lietuviškus tr I 
Angliškus 
Kalendorius, 
Ktc. Etc. 

Naujausio stiliaus 
raides 

graži spauda. 

'LIETUVOS' 
SPAOSTUVE 

8252 
Sou'th Halsted Street 

CHICAGO, ILL 

Geriausia dovana draagamsLietuvoje 
yra lietuvnj katalikų 

savaitinis laikraštis \ 

"DRAUGAS" 
'DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
vių gyvenimą, suteikia daug skaity- 
mo iš visuomenės, politikos, litera- 
tūros, gyveninio, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rusu cenzūra "ORAUGA" į Lietuvą inleidžia 

"DRAUGAS" atsieina met. S2, pussi m. S1: 
Užsieniuose melams S3, pusei mėty SI.50 

DRAUGAS PIJB. CO. 
1800 \V. 4(>tli St., Ckicago, 111. l 

Telcphone Drover 6114 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr. G. M. Glaser 
Siuomi apreiškiu pagodotui visuo- 

menei, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą j savo locną namą po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards G87. 

Mano ofisas aprūpintus naujausiais 
budais gydymo. Visus iigo&ius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir tolr.us mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo diena ir nak- 
t). Esiu specialistas ligose vaikų, mo- 
terų ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 
Lituosi su pagarba 

Dr. G. M. Glaser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-ros gatvės. 

Mokiname Angliškai 
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 

Vienintelė amerikoniška mokykla, kuri 
duoda pilną užtikrinimų išmokti skaityti, ra- 

šyti ir kalbėti angliškai labai trumpame laike, 
už taip mažą atlyįir'mą, kad ir biedniausk. 
vyras ar moteris gali užsimokėti. 

Mokiname per laiškus (V-respondenciją) 
tobulingiausia metodą; kiekvienas išmoksta 
bc vargo. Mokiname teipjau kliasose dieno- 
mis ir vakarais. Platesnių žinių rašykite pas: 

\VAITCHES BROS. 
1741 W. 471h St., : : Chicago, III 

jei nori teisingu žinių iš Anglijos, 
užsisakyk sau melams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vienintelį Didžiosios Britanijos lie- 
luvių-katalikų-tautininkij laikrašti, 
.iiuantj kas dvi savaiti. Kaina su 

prisiuntimu Į namus metams $1—pus- 
mečiui — 60 ccatų. 

Adu sas: 
Rever. Jos. Norbut, 

Mossend, Lanarkshire, Scotland. 

G E l\ A PROGA! 
| Trpiratlka finirliškoskalbu-nv 
; kytisbemokytojo(apdaryta)$1.0l) 

Vaiku Draugas arba kaip moky- 
tie-skaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 15o 

Naujas Budas mokytis rašyti ba 

; mokytojo 10c 

Aritmetika mokinimuisi rokun- 

dų,bu paveikslais ^apdaryta), ,35c 
ViBoll.OO 

Kas atsius iškirpęs ėita apgarsi- 
nimą iŠ "Lietuvos" ir $1.00 per 

moncy order, tai gaus visas 1 

knygas (iOc. pigiau. 

P, Mikolainis 
Box62 New York City 

MEW CITY SAVINGS BANK 

+ooi So. Ashland ave., Cliicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. 
Už sudėtus pinigus mūsų bankoj duo- 
iame Čekių knygutę, 16 kurios para- 

dyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
la namus ir lotu's. Išaamdo bankines 

kryneles (bov^s) po $2.50 metams. 
Jarduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
i visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 

-enomis, ket\ ergais It subatomis nuo 

? ryto iki 9 vakaro; nedSUomls, utar 
ilnkais ir petuyčiomis nuo 8 r>to 
i vakaro. 

10 METŲ 
Kaip Lietuva 

Atgavo Spaudą 
Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau- 
da kiekvienos tautos kultū- 

riškam gyvenime. Todėl pa- 
tariame perskaityti labai žin- 

geidžią ir naudingą knygą 

Kultura ir Spauda. 
Šitą knygelę verta perskai- 
tyti visiems laikraščių skai- 

tytojams, korespondentams 
ir io-metinio jubilėjaus at- 

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

\dresuokit, kartu pasiųsdami ir 

oinigus: 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SOUTH HALSTED STREET, 

CfilCAGO, ULINOIS 
I 

\s U S I VIENIJIMĄ S] 

IL 
j I 

j E 
ir 
\u 
i T/ 

I 

Ų 

I I 
[STEIGTAS 1S86 M. 

Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti j prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po į 
$6.00 savaitėje ir tu r' keturis nsau^os 

S®ęįgŠV--- ■7v i' ^yjnrf. 
$503 

v*iu»*U 

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posinertinių pa-i 
šalpų $91.797.68; įvairiems kulturos reikalams $8.4? 1.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36. 

B. Strimaitis, Centr. Sekr. 
307 W. 3Qth St. ^ New YorK, N. Y. 

a\ 
m 
e\ 
R 
I 
K 
o\ 
A 
E\ 

j LIETUVIU APŪRAUDOS DRAUGIJA 

Kiekvienas žmogus nuo v'rimimo priguli prie kokio nors sąryšio 
atskirų asmenų. Toki sąryšiai arba cirau ijos, žmonių paprastoj kalboj 
vadinama taut:mis. 

Ethriolojija užsiima aprašymu tautų r visokių sąryšių tarpe žmo- 
nių, stov učių ant visokeriopo lulturos laipsnio. Etimologija yra tai 
vienas iš jauniausių mokslų. Sutvėrimui to mokslo reikėjo suprasti 
ir pažiati žmonių gyvenimą, ^nt viso žemės paviršiaus, o jis ne visur 
vienoks, nevisur ant žemės tie patįs žmonės gyvena, tt.igi tas ištirta 
tik pabaigoj IX-to šimtam čio. Visi žmonės vystOoi ir kjl tik ne visi 
\ystosi vienodu greitumu: vieni gaivalai su prievarta stenciasi kitus 
prie savo ryšio patraukti, kiti vėl stengiasi nuo to atsitolinti. Tą ma- 
tomo ir šiandion, susidedančioje iš nevienodų gaivalu viešpatystėje: 
valdanti tauta stengiasi pamuštus kitokios kilmės gaivalus ne tik pa- 
laikyti po savo valdžia, bet nori juos, taip sakant, pujirdytl savo tau- 
tystės jurose. 

Ethnologijr, aiškiaus snk- nt, užs'ima aprašymu, išdalinimu į natu- 
rales grupas gyvenančiu kur nors ant plataus žemės paviršio įmonių 
ne tik dubar, 1 et nuo dideliu atradimų, kada likos pažinti ir gyvento- 
jai pirma europiečiams visai nežinomų žemos dalių. 

Pažinimas žmonių visodų tautų, „ų rasių ir pobuc'Hu yra labai 
naudingas ir žingeidus kievienam civilizuotam žmogui; nepažįstant 
etimologijos, negalima savęs skaityti apšviestu žmogumi. 

Ethnologija arbr. mokslas apie žemės tautas. Pagal Dr-ą. M. 
Haberlandtų ir Letourneau, sutaisyta L. šerno. Knyga didelės vertės 
su daugeliu pa veiksli; įvairių rasių žmonių typų. Spauda graži ir 
aiški, puslapių 6G7, kaina $2.00 

Su g-i.žiais audinio ap 'arais $2.50 
Norėdami gauti šitą knygų, kreipkitės šuo.n i adresu: 

M. J. DAMIJONAITIS 
901 West 33rd Stree Chicago, III. 

Geriausi Karioutojai, Tsvyneja 
niems. Gaukite jo iš save aptiekus. 
įgija savo išsilavinimu Vokietijos universi- 
tetuose. C ia jie yra mokinami išvystyti 
savo kuna kaip ir protą. Tarp gerų daly- Km, jųjų išmintingų profesorių patariamų, 
vra vidutiniškas \artojimas selyklo ir apy- niu alaus kaip 
ALMA MATER 

Si»a nesulyginamas alus * ra pasekmi SO 
metu niaus darymo žinojimo. paremto pa- 
vyzdinga JO-to Šimtineiio įstaiga. I'ai y, 

j geriausia alus iš ritu, kurte yra pagamina- mi iš geriausių miežiu ir apyni;;. augančių 
pasaulyje. Užsisakykite cėžę Mądkn. 

Tilifotiuoltiit Cihmet ?-iol išsyk. 
McAvoy's Malt Marrov. yra -jk- -.;»!• šutai- 
sa iš selyklo ir apyniu sveikatai įgyti ir 
atgaivinti. Puikus tonikas lic .ims ii «e- 

McAVOY B R E WIN G CO. CHICACO, ILL 

So. Halsted FornjlMrę House 
3224=26 So. Halsted St. 

Didžiausia Lietuviška Naminiu Rakandij 
(Furniture) Krautuve Chicapje. 

Pirkdami grynais pini- 
gais gauname geresnius" 
tavoms ir į ig:au negu 
kiti pirkdami ant kredi- 
to, užtai mos ir piginu 
parduodame už kitus. 

^ Turime visokių naminių 
rakandų 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 menesiniais išmokėjimais. 
Krautuve atidaryta vakarais: 

Utaiiiinkais, Ketveriais ir Subatoms. 

South Halsted Furniture Hanse 
TelepHone Drover 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. 
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