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I Vi eitą savaitę ant vakarinio 
kare- lauko iikr;ii svarbaus ga- 
linčio daugiau sverti ant toles- 
nio karės bėgio, nieko neatsitiko, j 
Mūšiai, j»o senovei, eina grabė-l 
-e; kartais tai viena, tai kita pu 
.sė paima mažą grabių šmotą, bet 

tokiu ar vienos, ar kitos pusės 
I asisekiinų priešu įveikimu va- 

dinti negalima. 
I'ereitą savaitę vokiečiai gyrė- 

si, kad j 11 Zeppelino orlaiviai 
!<kc ties Paryžium ir kitais Pran- 

cūzijos miestais ir mėtė bombas, 
1 et jos nedaug blogo padarė, nuo 

jų nukentė daugiau moterų ir 

vaikų, negu kareivių. Ištikro, 
j:ors karės pradžioj nuo orlaivių 
daug tikėtasi, bet kaip iki šiol, 
jie mažai karėj juos turintiems pa- 

dėjo; daugiau jau padarė kitas 

šioje karėje panaudotas naujas 
ginklas- povandeniniai laivai. 
LSet karės išrišimas visgi nepri- 
gulės nuo tų naujų ginklų, bet 

ant žemės nuo kareivių, o van- 

denyse nuo didelių mūšio laivų, 
nors ir didelių laivų svarbumą 
kiek, nors nedaug, sumažino po- 

vandeniniai maži laivai. 

Mušis prie St. r.loi, kuri ap- 

valdė analai, buvo labai kruvi- 

i.aš; traukėsi kelias dienas. 

Miestu St. l.loi vokiečiai stengėsi 
atimti, l>ct jų užpuolimai tapo 
atmušti ir miestas pasiliko anglų 
rankose. Nuostoliai abiejų pusių 
buvo labai dideli, o kaip pasa- 

koja vienas nelaisvėn paimtas vo- 

kiškas aficieras, nemažesni negu 
buvo paskutiniam Napoleono mū- 

šy i prie \Vatcrloo. Miestas St. 

F.loi yra gana svarbu- iš -tratc- 

gišk. r tzvilgio, tie- uždaro kelią 
nuo Vpres i Armcntieres' ir j 
\Yarr.eton. 

Vosgcs kalnuose franeuzai nu- 

žudė dvi pozicijas prie Reicli 

Acherkopt. Dabar už tas pozi- 
cija- eina smarkus mūšiai, nes 

francuzai stengiasi jas atgauti. 
\"okiečiai vėl bombarduoja mies- 

tą Soissons ir, kaip ir pirma, dau- 

giausiai kanuolių šūvių laido j 
katedros bų/nyčią, nors jos bok- 

šte nei franeuzų artilerijos, nei 

signalų stoties nėra. 

t bampagne provincijoj francu- 

zai nužengė toliau, bet nedaug. 
Dabar eina prie kalvos n/» smar- 

kios artilerijos imtynės, bet nei 

iena pu sė kitos j veikti nejstcn- 
fcia. 

Argonne giriose eina besisau- 

tiymai, bet be atakų, kareiviai 
.ša ūdos i iš grabių. I'ric Les 

!\sparges traneuzai paveržė vo- 

kiečiu pozicijas, kurias jie kontr- 

atakai- stengėsi atgauti, bet vi- 
sus u smarkius užpuolimus fran- 

ci'za i atmušė. 

Vokiški povandeniniai laivai 

Anglijos pakrantėse vėl paskan- 
dino kelis plaukiančius Anglijou 
prekių laivus, bet toki laimėjimai 
negali prisidėti j>rie vokiečių per- 
galės, nes paskandinti laivai bu- 
vo prekių laivai, bet ne kariški. 
Tokiomis savo pergalėmis ir lai- 

mėjimais vokiečiai perdaug ir 
iirti s negali: nors paskandintų ir 
visus prekių laivus, tai angliškas 
kariškas laivynai \is dar bus ne- 

j\ «.:ktas. 
Svarbesni jau atsitikimai buvo 

ant rytinio karės lauko, o svar- 

biausiu, turbut, bus išvijimas vo- 

kiečių suvisu iš Kauno guber- 
\ijos ir jsiveržimas rusų j Tra- 
su- nuo Kauno gubernijos. Dvi 
r., ujos rusų armijos vėl į m veržė 
i priešų kraštą: viena, šiaurinė, 
apvaldė Klaipėdą, o kita, sumi- 

šusi vokiečius prie Tauragės, ap- 
valdė vokiečių parubežinj kaimą 
Lauksargius ir traukia Tilžės 
link. Apart užėmimo Tilžės, ši- 
toji rusų armija stengsis už- 
kirsti pasitraukimo kelią vokie- 
čiams. bėgantiems iš Klaipėdos. 

V'okie ių žinios sako, kad Klai- 
p'don nedaug rusų atėjo, todėl 
jie ža/a atsigriebti ir juos atgal 
išvyti, J.et ar jie galės pažadėji- 
«uą išpildyt, tai jau visai kita- 

<lalykas. Klaipėdoj ant gatvių 
muštai gana -markiai, mušyj da- 

lyvavo ir dvilistai, todėl rusai 
daug triobų mieste išnaikino. 
(Vėliausios žinios sako, kad vo- 

kiečiams pasisekė išvyti rusus is 

Klaipėdos ir užimti Kretingą, ku- 
ri randasi jau Kauno gubernijoj). 
Vokiečiai už. tai žada atkeršyti 
ir įsiveržę vėl Rusijon, deginti 
Rusijoj kaimus ir miestus, už vie- 
ną sudegintą Vokietijoj kaimą 
žada*išdeginti tris Rusijoj. Prieš 
tai Vokietijos parliamente pro- 
testavo net vokiečiai socialistai, 
nes tai butų visai neteisinga de- 
ginti kaimus žmonių, kurie vokie- 
čiams blogo nepadarė, nes tikrų 
kaltininkų negalima pasiekti. Jr 

tusiškos kariumeiu-s, užėmusios 

Klaipėdą, vadovas protestuoja 
f prieš vokiečių grasinimus ir rusų 

|kaltinimus neva už jų žiaurumą, 
Rusu vadovas užgina, kad jo k-i- 
riuveuė butų Klaipėdoj besielg" 
si žiauriai: jeigu miestas tiuken 
tėjo, tai todėl, kad mušis liar- 

miesto gatvėse ir jame la- 
Ivvavo ne vien kareiviai, bet ir 

i civili-tai. Dėl to jis, jeigu butų 
ekvs vokiečių paveikslą, butų 

turėjos tiesą miestui keršinti, bet 
to nedarė ir miesto nebaudė. 

! Ant viso šiaurrytinio karės 
lauko pereitą savaitę vokiečiai 
neturi kuom pasigirti, nes či; 

jiems nesisekė. \"okicčiai ant 
viso- linijos tapo 20 mylių atį'a1 
nu.-tumti. Xuo jų tapo išvalyt.i 

^vi:->ai Seinų pavietas. Y'okiočhi 
tapo Išvyti iš \"eisėju, kapčia- 

įmie:«M » ir kitų jų užimtų vietų 
[Sein:: pavietyj. taipgi i: Pilviš- 
kių. Jie ė i a at.^al traukias; nnt 

vi^us linijos, o i Prusus i-iver- 
1 J 

.. 

zusi rusų kariumene ve! mano 

maginti eiti prie Karaliaučiau.-* 
ir jĮ veržti. Kad tik šiuoni kar- 
tu nereiktu vėl atgal trauktis. 4. o 

j Savo keli^ kartus įsiveržimais j 
I rusus ir iš ten vėl bėgimai:: ru- 

sai jau gana pašaipų užsitraukė; 
lodė' dabar bent turėtų taip pri- 

! sirengti, kad vėl laukan bėgti ne- 

į reiktų. Dabar prie Karaliau- 

|Čiau> jie eina nuo šiaurių ir rytų 

j ir ant mūšio lauko Lenkijoj 
vokiečiai neturi kuom svarbesniu 

'pasigirti. Rods mušiu cia nc- 

Įiruksta; nors žudoma daug žino- 

įniy, bet nieko svarbesnio nenuveik- 
ta; vokiečiai giriasi vien užėmi- 
mais atviri] miestu. Tiek kartų 
jau llindenburgo žadėtas Var- 
šavos paėmimas visgi neišpildy- 
tas : vokiečiai nuo Varšavos da- 
bar stovi toliau, negu pirma bu- 

j vo. \rokiečiai vienok bombar- 
iuoja mažą tvirtovei? Lomžos 

'gubernijoj, Osovviec, l)ct ir jos 
i paimti negali. 

... Svarbiausiu atsitikimu ant k a 

rės lauko su Austrija yra puoli- 
mas tvirtovės Przemysl. Yra tai 
svarbiausia šiauriuose Austrijos 
tvirtovė, kuri įstengė iki šiol iš- 
laikyti rusu apgulimą nuo rug- 
sėjo mėnesio ir atmušti jų kelis 

[smarkius užpuolimus. Ir dabar j 
tvirtovę pasiduoti privertė r.c 

ginkiai ir priešų narsumas, bet 
badas: ji laikėsi iki paskutinei 
l enai, kol buvo dar kas 'al 

gyti. 
Kovo 19 dieną tvirtovės gar- 

nizonas, kadangi jau labai su- 

Į mažintomis' porcijomis maisto 
* uvo tik trims dienoms, mėgino 
išeiti, bet juos atmušė didesnės 

i rusų pajiegos, austrai turėjo 
grį; ti atgal tvirtovėm Tvirto Cs 

komendantas, generolas von Isus- 
manek, gavo paliepimą, išsibai- 
gia visai maistui, atiduoti rusams 

tvirtovę; tą jis ir padarė. Prieš 
|atidavimą vienok tvirtovės a is- 

j'/ai išnaikino visus ginklus, amu- 

niciją, o tvirtovės fortus su di- 
namitu išardė. Garnizono karei- 
v'ai priešui pasidavė be ginklu 
su tuščiomis rankomis. Paimi-, 
įelaisvėn apie 120,coo austrų. 

Aur-trijos valdžia garsina, jog 
puolimas Przemysl'io neperkeis 

: austrų karės plianų, nes to nuj 

senai laukta, bet visgi tai yra 
skaudu? austrams smūgis, nes 
! uv o tai tvirčiausia Austrijos 
tvirtovė «iauriuose, buvo t.1''- 

Usnė u i. Kroką v,'{ tvirtovę. Nu- 
žudę Przemyslį, austrai ir Kro- 
kave ilgai savo rankose palai!:) ti 

| neįstengs. 
į Nors oficiališkos austrų žinios 
'ir pranešinėjo apie sumušimus 
rusu, bet, matyt, kad tie su- 

mušimai nebuvo taip -varinis, 
į kaip garsinta, jeigu tokiai svar- 

biai tvirtovei kaip Przemysl, 
oagelbos pasiusti negalėjo. Da- 
bar ruo Przemyslio pasilinosuoja 
eiela armija, kurią galima bus 
litur pasiusti. 

Ir dabar dar Austrija giriasi 
rusu j veikimu Karpatų kalnuo- 
se ir kitur, bet tie įveikimai ne 

gali atlyginti Pr/.emyslio nužu- 
dymo, nes niekur taip daug ru- 

»ų nebuvo, kaip prie Przemyslio. 
Ir tie neva rusų sumušimai, ko- 
kiais giriasi austrai, buvo proble- 
matiški, jeigu rusai P>ukoyinon, 
iš kur buvo pasitraukę, vėl jsi- 
veržė ir vėl traukia prie jos sos- 

tinės o jų sulaikymui truko Aus- 

trijai kareivių, o dabar, pasiliuo- 
sivus rusų armijai nuo Prze- 
myslio, pritruks dar daugiau. 

V/, tai Dartlancliu siaurumoj 
talkininkų laivynus pasiekė gana 
-'varbus nepasisekimas. Fortu 
kaimeliu šūviai paskandino tris 
didelius talkininkų kariškus lai- 
vus, neskaitant mažesnių, o 7 
laivus taip pagadino, kad tuoj 
reikėjo siųsti i laivų dokus tai- 
kyti. Rods, vietoj nužudytų lai- 
> ų talkininkai atsiuntė daugiau 
įaivų ir vėl pradėjo tvirtovės for- 
tus bombarduoti ir žada tvirto- 
vę paimti ir perėjimą per siau- 
rumą atidaryti, bet dabar jau ne' 
-ako, kad tas duosis lengvai pa- 
laryti, bet atvirai kalba, kad dar 
nesyk] gali nepasisekimai pa- 
siekti. Talkininkai rengiasi Tur- 
kijon siųsti ir žemės kariume- 
nę pa lėti laivynui. 

Turkijos žinios praneša apie 
mahometonų sukilimus Kaukazo 
apskrityj, tai apie karėn įsikiši- 
mą Persijos, bet turkų žinioms 
niekas netiki, vien vokiški laik- 
raščiai jas sunaudoja savo žmo- 

nių raminimui. Anglijos minis- 
terių pirmininkas Ascjuith ir už- 
sienių ministeris Grey apreiškė, 
jog Anglija, syki karę pradėjusi, 
nepaliaus, kol Vokietija nebus 
Įveikta, ves karę dabar prieš Vo- 
kietiją, kaip vedė be paliovos 
prieš Napoleoną; nors Rusija ir 

l'rancuzija išsemtų savo pajie- 
gas, Anglija karę ves viena iki 
galutino priešo pergalėjimo. 

Iki šiol dar karėn daugiau tan- 
iu ncisikišo, bet bent dvi jau yra 
savo kariumenes prirengusios — 

tai yra Rumatiija ir Italija. Ka- 
dangi manyta, jog pirkimui Ita- 

lijos neutrališkumo, Austrija ge- 
ruoju atiduos jai Triestą ir Is- 
triją, ko Italija, tarp kit-ko, rei- 
kalavo, tai Rumanija už neutra- 

lišktimą pareikalavo nuo Austri- 

jos Transylvanijos. Bet to Aus- 
trija duoti ne tik nenori, bet ne- 

gali. Austrija vėl atnaujina ka- 
ry su Serbija, kuri buvo apsi- 
>tojusi. Dabar austrų kariumenė 
vėl mėgina Serbijon veržtis, iš 
kur buvo jau pasitraukusi. 

Italija dar laikosi neutrališkai, 
bet jos kariumenė jau sumobili- 
zuota, o jos užlaikymas reika- 
lauja didelių išlaidi], todėl ma- 

noma. kad neutrališkumo ji ilgai 
užlaikyti negalės. Dalis Italijos 
kariumenes pasiųsta prie Austri- 
jos rubežių. Austrija gi pasiun- 
tė savo kariumenę. prie Italijos 
rubežių ir rubežių drutina for- 
tais. Iš Italijos veja laukan 
Austrijos ir Vokietijos piliečius; 
už šnipinėjimą Italijos kariškų 
paslapčių suimta daug vokiečių 
ir austrų. Italija apstabdė ge- 
ležinkelių traukinių bėgiojimą per 
Šveicariją Vokietijon, sulaikė 
taipgi susinėsimus laivais su Aus- 
trijos Adriatiko portais. Toki 

! padavadiiimai buva išduodami tik 

j prieš karę, kada tautos jos iš- 
vengti jau negali. 

Iš Kares Lauko. 
Londonas. Anglų kariškas ofi- 

sas išleido pranešim.-], kuriame j 
paduodama dauginus smulkmenų 
apie smarkų mus j prie Neuve 
Chapelle ir St. Eloiį Belgijoj. Šie 
mūšiai tęsėsi per penkias dienas, 
nuo kovo 10 d. iki kovo 14 d. ir 
padarė baisių nuostolių abiems 
pusėms. 

Anglų surašai parodo, kad 112 

angliškų aficierų tapo užmušta 
arba mirė nuo žaizdų ir kad 
193 aficierai yra sužeisti, arba 
prapuolė be žinios. Kiek karei- 
vių žuvo—tuom tarpu to negar- 
sinama, bet menama, kad ang'ai 
nustojo užmuštais, sužeistais ir 
nelaisvėn patekusiais apie 12,000 

vyrų. Anglų armijos vadas, gen. 
Sir John Freucli, savo oficiališ- 
kame pranešime sako, kad vo- 

kiečiai šiuose mušiuose nustojo 
apie 17 ar 18 tūkstančių vyrų. 

Mušis pire St. Eloi šiaip ap- 
rašoma : 

"Vokiečiai, drūčiai sustiprinti 
kariumene ir Brugges, pradėjo 
eiti ant St. Eloi iš Zillebeke ir 

Hollebeke. Anglai mušėsi atkak- 
liai, bet pagalios turėjo pasitrauk- 
li atgal u ž kanalo prieš daug di- 

ciesnj vokiečių skaitlių. Vokiečių 
Itriumfas vienok buvo neilgam. 
Anglai netrukus susilaukė pastip- 
rinimų ir šoko naujau atakan ant 

vokiečių, užimdami kaimą St. 
į Eloi duftuvų atakų. Kol išmetė 
vokiečius iš kaimo, skerdynė bu- 
vo baisi. \'okieči;ii tuomet taip- 
\ at parsitraukė dauginus kariume- 
nės ir per dvi dieni mušis siautė 

aplink St. Eloi kalnelį. Vokie- 
čiai sutraukė stiprias jiegas šion 

vieton ir koutr-ai; kavo sn <1 i<lelin 

atkaklumu, bet rj-glai, sykį už- 

ėmę pozicijas, a triušę visus vo- 

kiečių kontr-atakus. 

Washingtonas, D. C. Anglija 
ir Francuzija pripažino, kad blo- 

jkavimas Vokietijos uostų, kurį 
Jiedvi apskelbė prieš Yokietiji, 
įėra vedamas sulyg tarptautiškų 

tiesų, bet už tai, esą, negalima 
kaltinti Anglijos ar Erancuzijos, 
bet Vokietiją, kuri pradėjo savo 

povandeniniais laivais neva blo- 
kuoti Anglijos pakraščius, nai- 
! indama pasažierinius ir tavori- 
nius laivus. Su ienytos Valsti- 
jos mėgina įsikišti į šį reikalą 
ir mėgino perkalbėti Angliją ir 

Erančuziją, kad jos tą blokadą 
nuo Vokietijos nuimtų, nes ki- 
taip nuo to tirėtų nukentėti 
Am klikos ir kitų neutrališkų vieš- 
patijų prekyba. Anglija ir Frnn- 
euzija j tai p;i>akė, kad jf< 
pasiryžo absoliutiškai užblokuoti 
visus Vokietijos uostus ir nepra- 
leis nei vieno laivo, kuris eina 
Vokietijon, ar iš Vokietijos. To- 
kiu budu Anglija su Prancūzija 
t įano badu priversti Vokietiją pa- 
siduoti ir nubausti ją už "raz- 

baininkystę," kurią Vokietiją da- 
1*0 savo povandeniniais laivais 
Anglijos pakraščiuose. 

Rymas. Pranešama, kad austrų 
ambasados pasiuntinys Ryme du 
syk j savaitę važinėja iš Rymo j 
Vienną, išveždąmas svarbius pa- 
taptus austrų ambasados doku- 
mentus, kuriuos butų pavojinga 
palikti Ryme, jeigu įvyktų karė 

tarp Austrijos ir Italijos. 
Iialijos valdininkai laiko po- 

sėdžius kasdien. Premieras Sa- 
landra ir karės ministeris Zup- 
peli šiądien po piet praleido dau- 
giaus.'.-dvi' valaiuli konferencijoj 
su Italijos karalium Viktoru 
Emanueliu, 'o po to buvo ap- 
skelbta, kad ant ryt-dienos yra 
šaukiamas extra posėdis viso ka- 
t .i neto. 

Tikimasi, kad kariško krizio lai- 
kas atėjo ir kad už kelių dienų 
galima laukti svarbių pranešimų 

Petrogradas. Rusų oficialis 
biuras praneša, kad skleidžiami 
užrubežiuose gandai apie tai, buk 
rusą kareiviai skriaudžia ir sker- 
džia žydus. Galicijoj ir Lenki- 
joj; yra' melagystė. Nesenai at- 
stovas Austrijos parlamento, 

Herr Reizess, pagarsino atvirą 
laišką Rusijos užrubežio minis- 
terit.i Sergijui Sazonovui. kuria- 
me kaltinama, buk ne tik : rusų 
kariumenė skriaudžia žydus, bet 
buk net ir Rusijos gilumoj daro- 
ma žydų pogromus. 

Oficialis rusų valdžios organe* 
tapo įgaliotas pranešti, kad toks 
apkaltinimas yra gryna mela- 
gystė. Šito tvirtinimo parėmimui 
paminėta žydų laikraštis "Novy 
Yoschod," kuriame žydas l'aron 
Guensburg, buvusis ant karės 
lauko, praneša, kad jis ncp;itė- 
mijęs jokios neapykantos prieš 
žydus. 

Toliaus šis organas rašo, kad 
Petrograde, sulyg ypatiško palie- 
pimo caro, jo adjutantas atlankė 
vardu caro ligonbuti, kurį suren- 

gė patis žydai sužeistiems karei- 
viams, dėkavojo (žydams-karei- 
viams už jų narsumą ir tris žy- 
dus kareivius apdovanojo šv. Jur- 
gio kryžiais. 

Bcrlinas. Vokiečių karės oii- 
sas išleido ,-ekąntį oiieialį prane- 
šimą : 

"Rusiškos imperialės milicijos 
hordos aplaikė pigią pergalę, įsi- 
verždamos i pat šiaurinę dalį Ry- 
tinės Prūsijos apielinkėse Klai- 
pėdos (Memelio). Jie išplėšė ir 
sudegino kaimus ir dvarus. At- 
silyginimui už tai, męs priver- 
tėm rusiškus miestelius, esančius 
mušu rankose, užmokėti dideles 
sumas pinigu kariškos kontribu- 
cijos. Už kiekvieną sudegintą 
per šitas rusiškas liordas kaimą 
ant Vokietijos žemės ir už kiek- 
vieną sunaikinta dvara, tri> kai- .W mai arba dvarai ant rusų terito- 
rijos bus sunaikinti ugnies liep- 
snomis. 

"I ž visus nu )Stolius nuo ug- 
nies Klaipėdos mieste'męs atsi- 
lyginsime sudegindami rusų val- 
diškus namus Suvalkuose ir ki- 
tuose gubernijiniuosc miestuose, 
kurie yra mūsų rankose."' 

Londonas. Berlino laikraštis 
Vossische Zeitung talpina pra- 
nešimą, kurį jam suteikęs koks 
tai vertelga, nesenai atvykęs Ber- 
linan iš Konstantinopolio, o pirm 
to buk buvusis Egipte. Sulyg 
šito vertelgos pasakojimo, visas 
Egiptas ir Sudanas sukilo prieš 
augius dar pereitų metų pabai- 
goj. Pereitą gruodį, anot jo pa- 
sakojimų. gyventojai, po vado- 
vyste dervišų (tikybinių maho- 
metonų fanatikų) užpuolė anglų 
ir australiečių kariumenę ir ją 
tiesiog išskerdė. Sis vokiškas 
vertelga pasakoja, kai! mūšyje 
prie Fašodos 2,000 anglų sykiu 
f.u savo generolu Ha\vley ir vi- 
sais aficierais žuvo. Prie Egipto 
j iran idų sukilėliai buk užpuolė 
ant stovinčių ten lageriuose aus- 

traliečių lapkričio 19 d. ir šiame 
mūšyje 200 australiečių žuvo, o 

sukilėliai užgriebė anglų kanuo- 
.es ir proviziją. 

Vėliaus skaitlius sukilėlių pri 
augęs iki 80,000, ir jie suardė 
Egipte geležinkelius iv nukirto 
telegrafų linijas visame Egipte. 
Jeigu tame yra kiek teisybės, tai 
reik stebėtis, kaip iki šiolei ži- 
•įios apie tokius svarbius atsi- 
likimu-; galėjo būti užslėptos. 

Egipto angliškuose laikraščiuo- 
se nuo tariamųjų atsitikimų lai- 
ko iki vasario viduriui nei puse 
žodžio apie ką nors panašaus ne- 

rašoma. 

Rymas. Praleistas cenzoriaus 
'telegramas iš Vienuos praneša, 
kad didelės partijos rusiškų be- 
iais\ių, esančių Austrijoj, taipgi 
ir pabėgėlių iš (ialicijos, tapo nu- 

siųsta i Trentino provinciją prie 
Italijos rubežiaus. Čia juos pri- 
statyta prie dirbinio fortifikacijų 
ir ?rie apvalymo nuo sniego ce- 

mentuotų pliatformų, kur dide- 
!čs kanuolės turi but pastatytos. 

Nepaprastai didelis skaitlius 
vokiečių pradėjo važiuoti iš Ry- 
mo. Tas duoda progą' manyti, 
ka i jie bėga iš Rymo sulyg per 
sergėjimo savo valdžios, kuri, ma- 

tomai, mano, kad karė su Italija 
g; ii piasidėti bile dieną. l 

Petrogradas. Oficiališkuose 
pranešimuose sakoma, kad pusė- 
tinas mušis tarp rusu ir vokie- 
čiu buvo tarpežerėse prie Veisėjų 
bažnytkiemio, Seinų paviete, Su- 
valkų gubernijoj. Šioje apielin- 
kėje yra daug siaurų, ilgų ež.Tij, 
ir pats bažnytkiemis yra ant ma- 

žo pusiausalio tarp dviejų ežerų. 
Laike , irmo vokiečių įsiveržimo 
čia taip-;.r.t buvo musių. Dabar 
pranešama, kad visai išmušė vo- 

kiečius iš Veisėjų ir rusiška ka- 
valerija nusivijo vokiečius linkui 
Seinų. (Veisėjų miestelis yra be- 
veik pusiaukelyj tarp Seinų ir 

Druskininkų, apie 20 verstų i 

rytus nuo Seinų miesto). 

Petrogradas. Berlino oficiaiis 
pranešimas apie tai, kad vokie- 
čiai žada Lietuvos ir Lenkijos 
kaimus, dvarus ir valdiškus na- 

mus deginti, sukėlė Rusijoj di- 

ęlžiausj pasipiktinimą. Vokiečių 
užmetimas, buk rusu kariumeu" 

šiaurinėj dalyj Prūsų Lietuvos 
degino ir plėšė, tapo atmestas, 

į kaipo neteisingas. 
Tuoni tarpu rusu karės mi- 

nisterijoj ir ttžrubežio reikalu mi- 
nisterijos ofisuose atlaikyta kon- 
ferencija. Pranešama, kad Ru- 
sija pasiryžo pasiųsti Berlinan 
stiprų protestą kaizeriui per neu- 

li ališkas viešpatijas. Jeigu vo- 

kiečiai pamėgins išpildyti savo 

pliažą ir pradės deginti ka:mus 
ir dvarus, tai rusai praneša, kad 
kaip tik rusų armija ineis sakantį 
sykį Į Prūsijos rubežius, tai ji 
nepaliks ten akmens'ant akmens. 

New Yorkas. Y ienas X \v 

Yorko žydų laikraštis šiądien pa- 
talpino gandą, buk grafas \\ itte, 
apie kurio mirti pranešta prieš 
keletą dienų, nemiręs, bet buvo 
nužudytas už tai. kad jis buk pri- 
taręs taikinimuisi su Vokietija. 
Gandas yra vienok iš jokių kl t. 

šaltinių nepatvirtintas. 

Rymas. Čia atėjo žinia, kad 
vokiečių šnipai, persirėdę kaipo 
geležinkelio' darbininkai, mėgino 
išdinamituoti Giovi Montagnu tu- 
: elj. netoli itališko miesto Genoa. 
kad užkenkti italų mobilizacijai. 
Bombos laiku tapo patėmytos, o 

•nipus suareštuota. 
*r—* 

Rymo laikraščiai persorgsti Ita 
iijos žmones, kad kariškas kri- 
vis yra netoli, o laikraštis Mes- 

sageto tiesiog pranešė, kad Prin- 
co von P.uelou' mėginimai pri- 
'. ersii Austriją atiduoti Italijai 
provincijas nuėjo perniek ir k ui 
italų ministerija dabar pradėjo 
žingsnius, kurie gali pasibaigti 
karės apšaukimu. 

Austrija buk sutinkanti atiduo- 
ti Italijai Trento provinciją, bet 
tik karei pasibaigus. Italija gi 
reikalauja, kad tas butų pada- 
ryta tuoj aus. 

Londonas. Renterio telegramų 
agentūra iš Petrogrado praneša, 
kad rusu oficialokose žiniose pra- 
nešama, jog rusų eskadra juodose 
jūrėse priplaukė prie Bosforo 
siaurumos, prie kurios stovi tur- 

kų sostinė Konstantinopolis. 

Londonas. Dar du talkininkų 
lai v? i žuvo Dardaucliuose, mė- 
gindami perkirsti sau kelią lin- 
kui Konstantinopoli •. Anksčiau* 
I rancšta apie žuvimą francuziš- 
ko mūšio laivo Houvet: vėliaus 
pranešama, kad apart Bouvct. žu- 
vo dar du angliški karės laivai 
Irresistible ir Ocean. Apie tai 
oficialokai praneša Anglijos ad 
nū rali ja (laivyno valdžia). \c- 
lai'nė užtiko juos ketverge po 
piet Admiralija sako, kad lai- 
vai žuvo, užšokę ant plaukiojan- 
čių minų, bet pranešimai iš kitų 
šaltinių sako, jog jie žuvę nuo 

torpedų. 
įgula abiejų angliškų laivų— 

apie 1,500 vyų išviso—tapo lai- 
mingai nukelta ant kitų laivų, 
nežiūrint smarkios ugnies i tur- 

kiškų fortų. 
]gula laivo B* nvet. vienok, no- 

•)U\'o taip laiminga. \nt I'ouvet 
'laivo pasitaikė expliozija laivo 

viduryje ir didelis laivas nusken- 
do j tris minutas, įtraukdamas su 
-avbn beveik visą įgulą, su-ide- 
dančią iš apie 650 ypatų. Išsi- 
gelbėjo tik apie 60 suvirs v\ rų 

Sulyg admiralijos prnešimo, 
šita siaurumos dalis, kur Lalki- 
ninku laivai žuvo, buvo grynai 
nnšUiota nuo minų, bet turkai ir 
vokiečiai paleido plaukiojančia.-; 
minas, kurias tekėjimas nunešė 
i*nkui talkininkų laivų. 

Visi laivai buvo senoki. I)ou- 
vet buvo statytas 189S m., Ocean 
ir Irresistible—1901 ir 190j m. 
jų vietą užėmė kiti du angliški 
laivai—Queen ir Implacable. 

Petrogradas. Rusams pasisekė 
užgiiebti miestą Klaipėdą, Piu.ų 
Lietuvoj, po narsaus mūšio iniei- 
to gatvėse. Sulyg parnešimų, mū- 

šyje dalyvavo ir miesto gyven- 
tojai, šaudžiusieji j rusų kariume- 
nę iš langų. Užgriebimas šio 
miesto yra skaitomas pusėtinai 
svarbiu dalyku, nes tas parodo 
rusams, kad vokieėia;, pradėję koncentruoti savo kari'.-.menę ku- 
ri"'j nors vietoj, yra priversti pa- likti kitas vietas beveik be ka- 
riumenės. 

Vokiečiu garnizonas iš Klaipė- 
dos pasitraukė linkui Tilžės, bet 
jo pasitraukimui, anot praneši- 
mų, grę-ia antroji rusu koliumna, 
kuri perėjo Prūsų rubežių ties 
Taurage ir traukia linkui Tilžės, 
šita koliumna gali užkirsti kelią 
besitraukiantiems iš Klaipėdos 
\ okiečiatns. 

Nors šitą žygį rusai skaito pu- 
•ėtinai svarbiu dalyku, tačiaus 
daug svarbesniu dalyku yra an- 
tras rusu žygis, atliktas Suvalkų 
gubernijoj. Pastaromis dienomis 
čia buvo vi-a i-ilė susirėmimų su 
vokiečiais ir rusai laimėjo tiek, 
kad nekuriose vietose atmetė teu- 
tonus net iki paties Pru>ų rube- 
/■'■Mi:-. Ypatingai smarkiai riwii 
nuvijo vokiečius iš apielinkės 
Kapčiamiesčio ir Seinų. 

Per paskutines dvi diena- ru- 
sai atmušė vokiečius ant -'0 augi. 
myiių (apie .}0 verstų) atgal nuo 

Nemuno. 
Toliaus j pietus, apielinkėse 

upės Nare\vo (Lomžos guberni- 
joj) susirėmimai nesiliauja ir va- 

kar buvo svarbus mušis tarp My- 
šiniec miestelio ir Ostrolenkos. 
Lia vokiečiai buvo mėginę užata- 
kuot' rusus trimis koliumnomis 
nu) Myšiniec miestelio, bet šis 
žvgis užsibaigė vokiečių sumuši- 
mu. 

Uso\vieco tviitovę vokiečiu 
dar vis bombarduoja—ilgiau ne 

gu ru>ų kariški expertai to tikė- 
josi. Šiądieniniuose pranešimuo- 
se patėmijama, kad kanuolių dvi- 
kovių prie Oso\vieco tvirtovės dar 
vis tebesitęsia, bet vokiečių ugnis 
jau neesanti taip smarki, kaip 
pirmiau. 

Ciahcijnj austrai buvo mėginę 
pcrsimusti linkui apgulto?- Prze- 
myslio tvirtovės. Tttom pačiu 
tarpu Przemyslio tvirtovės gar- 
nizonas buvo smarkiai mėginęs 
permušti apsupantį jj rusu kariu- 
menės žiedą. Sie austrų mėgi- 
nimai vienok nuėjo perniek. 

Rymas. Policija surad.>, kad 
prie telefono linijos, jungiančius 
užrubežio ministeriją su Italijt 
karaliaus palocium, tapo prika- 
binta kita viela per vokiškus šni- 
pus, kad išgir.-ti kalbas, einan- 

čias 'arp ministerijų.- ir karaliau^. 
Iš šito suradimo laukiama ne- 

paprastų sensacijų. 

Genoa, per Rymą. Tautiškumai 
komitetas organizuoji liuosnorių 
korpusą iš 1,000,000; apie 50^.000 
jaunikaičių 19 metų amžiaus, sa- 

koma, lavinasi šaudyme. 

Londond-s. Bavarijos lcron- 
princas fso-to įpėdinis") Kup- 

iprecht tapo sunkiai sužeistas lai- 
įke mūšio, anot žinios, atėjusio-; 
iš Boulogne. 

Paryžius. Praeitą nedC-Mienį 
ciaugiatis negu 50 bombų tapo 

inume.-ta iš vokiškų orlaivių ant 

Paryžiau* miestu w j<? apidiuknį 



Jvc^trios bombos buvo prikimštos 
<fidžiai stiprios sprogstančios me 

clžiagos, kitos gi pripildytos už-d 

degančia medžiaga. Trijose \ ie 
t->se l'aryžiuje nuo jtt prasidėjo 
gaisra^, bet greitai tapo u/gesin- 
tr,< 

Olioialis pranešimas >ak«». kad 

!»(m bos padarė nedideliu- nuo 

s tolius ir kad tik 7 y pa tos tapo 
prie to sužeistos. 

P«»iyžius. J .šesias vaiandr- po 
t ■. kaip keturi vokiški o'laiviai 

pabiro lė !:c-' Paryžium i: pradJ- 
j > '"iiotyti bombas miestan i'r.in- 

euzi ki lakiniai at-imokėj > \ kie- 
• iams tuom pačiu. 'I'rj- irancu 
'/..į orlaiviai, pa-iktlr nuo Cel- 
jorf >. ne ( kO linkui I i n'.-:iei:v:. 
l'.izase, ir numetė te'.! keletą 
bombų. Iš Uelforto pranešama, 
k .d du vt kiški olaiviai r ketu- 
rios vo'.'i.*kii orlaivių stotis tuj-o 
.' uiaik'nto-. 

.-P"- -C.^1 

Londonas. Nežiūrint sunkių 
ruostoliij, kokius aplaikė talki- 
ninke laivynas Dardanrli tos;-, 

kuomet taj o nuskandinti jo trjs 
laivai, talkininkai žada nesiliauti 
bombardavę turkiškus i)ardanelii; 
lortus. (jficiališki anglų adnii- 

ralijos pranešimai >ako, kad iki 

,'Iolci nesužinota, koki nuostoliai 

jwid?:ryta fortams, bet žinios, atei- 
nančios iš Atėnų, (irekijoj, pra- 
neša. kad tris iš keturių stip- 
riausių turkiškų tvirtovių Dar.la- 
peliuose tapo beveik vi-iškai " 

i.aikintos. Žinios 1- kon-tauli- 
:: >p< lio vienok tvirtina, kad tur- 

kų tvirtovės fortams 'neveik jo- 
kių nuostolių nepadaryta. Tur- 
kai prisipažįsta, kad buk tik vie 

na didžiųjų kanuolių tapo pa- 

gadirta ir 20 kareivių turkų for- 

luo- užmušta. 

Amsterdamas. Žinios. atėju 
?',(>■« i.-. Ilerlino, praneša, kad 

cialisfų partija vokiškame par 

;iam?nte išleido dckliaracij;., ku- 

rioj aštriai pasmerkiamas socia- 
listu atst >\as Kari Liebknechtas 
ir l'err Kuclc už tai, kad jiedu 
bal-avo prieš paskyrime valdžiai 

piiii'įij kovo io dieną. 

Venecija. Pranešama, kad 

Au>trija pradėjo koncentruoti 
I: raukt i krmon) daug karjume- 
i,."- prie Italijos rube/iaus. \ ieu- 

r11. j. sakoma, išleistas valdžios 

l>alic; imas, kuritiom šaukiama į 
pulkus visus vyrus iki 52 metu 

amžiaus. Miesto Triest apirlin- 
I.ėse, sakoma, sutraukta jau apie 
40.0 -o austru ir vokiečiu kariit- 
nicms ir turtingi italai skubiai i- 
to i.ie.-to pradėjo išvažinėti. 

Petrogradas. Rusu ofirialis 

pranešimas apie paėmimą Klai- 

pėdos, Prūsų Lietuvoj, šiaip >a- 

Io: 
"Mušu karium^nė pasiekr. Klai- 

pėdos (Memelio) kovo iK d., 

f.-rėjits t>e r Prūsų rubežių r c tol i 

(iargždų ^Raseinių pavieto): iš- 
likusiuose čia mūšiuose vokiečiai 
tapo atmušti ir męs užgriebėm 
vi kišky kulkasvaidžių bei auto- 

mobilių su amunicija ir maistu. 

Klaipėdos iv iestą gynė du vo 

kiške lanc'išturmo pulkai (apie 
.v -10 tūkstančių vyru). Mušu 
kariumenė inėjo Klaipėdon ^ v? I. 
v ikaie ir tapo priimta ugnim iš 

!:;m u ir iš už-barikadzių; šaudė 
re i ik vokiška kariumene, i>et ir 
:nie.'-to gyventojai. 

Musii kariumene tuomet pasi- 
traukė iš miesto ir pradėjo Klai- 
i ui, bombarduoti. Tuomet vo- 

... 

kiečiu besipriešnumas gi eitai pa- 
::'iovc ir vokiečių kariumene pa- 
sitraukė iš miesto, o gyventojai 
iš')ėgc linkui Karaliaučiaus.' 

Paryžius. Prancūzų kariškas 
e\pertas, pulkininkas Rousset. 
•pskaitflavo, kad vokiečiai nuo 

i.Mrės pradžios sunaikino 9 2 

miestus ir 5,500 kaimų Prancūzi- 
joj, Belgijoj ir Lenkijoj. 

Berlinas. Vokiečių kariškas 
ofisas kovo 22 d. išleido sekanti 
pranešimą: 

"Rusai vakar tapo išvyti iš 
Kiaipėdos, Prūsų Lietuvoj, po 
trumpo mūšio, atsibuvusio j pie- 
tus nuo Klaipėdos, ir po karštoj 
susirėmimo nvesto gatvėse. Po 
priedanga susų kariumenC 1, rusų 
nr.nia (turbut, lietuvių minia, 
nese ten ;-. -ų nėra. Red.) iš- 
plėšė privatišką turtą vokiškų 
Klaipėdos gyventojų. Vežimai 
išplėšto turto tapo išvežti per 
rubežių Rusijon. Speciališkas 
pranesimas apie šitą plėšimą bus 
Vc'iaus pagarsintas. 

"f šiaurius nuo Mariampolės 
,: usu atakai tapo atmušti su di- 

Įdeliai* nuostoliais." 

Lcndonas. Žinios, ateinančio-, 
iš austrišku šaltinių, sako, kad 

us'm rengiasi p r i-.: milžiniško už- 

puolamo Karpatų kalnuose. Sti- 
lyg' ••ių žinių, rusai yra surinkę 
750,000 kariumenės ir mėgins su- 

truškiiiti <ustrų liniją, skiriančią 
ru-;i nuo Vengrijos lygumų. 
i'«.dėl netrukus Karpatuose lau- 

kiama vieno iš milžiniikiausttt 
mušiu, ir austro' traukia linkui 
Karp:'n vi-ą kariirr.cnę, kokią 
jie ti\- gali ai;'.raukti nito kitų 

ivo ^rontu, 

Paryžius, Kuomet frau v/.\\ 

šarvuočius Bouvet Dardanelių 
daurumoj tapo mirtinai sužeis- 

|tas ir pradėjo sk»-sti, 600 francu- 
/išktt jūreivių ir aficierų, buvu- 
«ių aut šio laivo, sustojo kaipo 
ant parodos ir saliutuodami šau- 
kė "Vivc la France!" (Lai gy- 
vuoja l'rancjzija!). Taip šauk- 

dami, j 10 ir nuskendo sykiu su 

laivu Laivas Bouvet užšoko ant 

minos ir nuskendo taip greit, kad 
1 c b t vo laiko išgelbėti jo j&'lą. 

iŠ AMERIKOS. 
TRJS NAUJI MŪŠIO LAIVAI. 

Washington, D. C. Laivu dirb- 
tuvėse pradėjo dirbti Suvienytų 
Valstijų kariškam laivynui tris 

naujus milžiniškus mūšio laivu" 

ftalpos jie turės po 30,000 tonų, 
; :i ės po <S 16-colių kanuoles P c 

'..arei gal Amerika ant j\rių už 

imti pirmą vietą, nes ją pralen- 
kusios Vokietija ir Anglija nc 

» ieną laivą jau nužudė ir ne vie- 

ną dar nužudys, o padirbti, ypač 
dideliu, greitai negalima, nors 

tam pinigų netruktų. 

SUĖMĖ VOKIEČIŲ AGE'NTĄ 
IR KALTINA KONSULĮ. 

Seattle, Wash. Teismas išda- 
\ č prisakymą suimti vokišką kon- 
> 11 i i Muellerą ir jo sekretorių D. 
M. Schultz už papirkimus, Kitrie 
buk ni o vieno darbininko, John 
Ylurdock, rtengėsi išgauti viso- 
kias paslaptis iš Seattle Construc- 
uon and Dry Dock Co. Vokie- 
čiai mat tiki. kad minėta kompa- 
nija dirba Anglijai povandeninius 
laivus. 

NAUJA RINKIMŲ TVARKA. 

VVashington, D. C. Senatorius 
Pomerene įnešė kongresan bilių, 
kuriame reikalauja, kad kandida- 
tai prezidento vietai butų nomi- 

nuojami per referendum, visų gy- 

ventojų balsais, bet ne politiškų 
rartijų statomi jų konvencijose, 
(ialutini prezidento rinkimai turi 
eiti tokiu jau budu, bet ne elek- 
iorių balsais. Prezidentas karštai 
remia šitą sumanymą, nes toks 
linkimo būdas gal išvalytų nuo 

purvų Amerikoj rinkimus, atinf-ų 
dirvą papirkimams. 

TELEFONAI SUVIENYTOSE 
VALSTIJOSE. 

Telefonu Kompanija Suvieny- 
tose Valstijose turėjo pernai 
Sj25.05j.t23 įplaukimų, arba 
£10,379,301 daugiau, negu metai 
atgal. Abonentų skaitlius pasi- 
didino 76%, tai^i pasididinimas 
buvo didesnis negu koki noiv 

metą pirma. 

RUSIJA ŠAUKIA ATSARGOS 
KAREIVIUS. 

Rusija šaukia tarnyston prie 
Paci'iko gyvenančius rusus, at- 

sargos kareivius. Specialiai lai- 
vai iš Amerikos juos pergabes i 

Madivostoką. Rusijos konsulis 
tikisi, kad atsišauks 25.000 vy- 
ru. V*i-i jie turi atsišaukti iki 

balandžio 15 d. Kas nesugrįš 
ir pateks j rusų valdžios nagtis, 
bus, kaipo nuo karės pabėgęs, 
skaudžiai baudžiamas. 

ARKLIAI PRANCŪZIJAI. 
Kansas City, Mo. Thompson 

ir Robinson padarė sutartį su 

Prancūzijos valdžia. Jie sutiko 
parūpinti kavalerijai 26,000 ark- 
lių. 

BILIUS APIE MAŽIAUSIAS 
MOTERŲ ALGAS. 

Springfield, 111. Valstijos le- 
gisliaturai paduotas reikalavimas 
paskirti įstatais mažiausias mo- 

terims algas, už kurias mažesnių 
mokėti įiebutų galima. Kol su- 

manymas bus svarstomas legis- 
liaturoj, pirma specialė komisija 
turi nuspręsti, kokios mažiausios 
r.lgos gyvenimui žmogus reika- 
lauja. 2.Ioterįs pardavinėse ir 
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—Harding In Brooklyn Eagla. 

Vokiškas skraiduolis Eitel Friedrich pasislėpė Ameri- 
kos uoste Nevvport News (tarsi šuo kieme) ; iš čia jis turės, pasi- 
taisęs savo mašinas, vėl išplaukti j jūres, arba nusiginkluoti. Da- 
bar Eitel'is ir svarsto, ką butu gcriaus padarius, nes trijose my- liose nuo uosto jo laukia trįs angliški skraiduoliai (buldogai). 

lieteliuose apmokamos taip men- 

kai, kad iŠ algų niekaip išgy- 
venti negali. 

AR V/ITTE UŽSMAUGTAS? 
Ncw York. Leidžiamas čia 

žydiškas laikraštis " l'hc Day," 
užtikrina, jog nesenai miręs Ru- 
sijos žymus politiškas veikėjas, 
grafas \Vitte, nemirė nuo kokios 
lijos, bet tapo užsmaugtas, nes 

stengėsi Rusiją su Vokietija su- 

taikyti. Buk jį užsmaugė karės 
'šalininkai. 

Pr,"šalinimai neparankių val- 
dantiems veikėjams su virvės, ar 

nuodų pagelba Rusijoj nenaujie- 
na, oet ar Wittę toks likimas pa- 
siekė, nežinia. Kad jis buvo Vo- 
kieti jos šalininkas, to jis visai 
neslėpė. Bet iš kitos pusės ir 
žinioms žydiškų laikraščių per- 
daug tikėti negalima. 

PASPORTŲ DIRBĖJAI 
KALTI. 

New York. Čia, už dirbimą 
Amerikos pasportų neukėsams, 
i>et Vokietijos rezervistams at- 

sakomybėn tapo patraukti Ricli- 
įr.rd Madden ir Gustav Cook. 
Teismas pripažino juos kaltais 
viename atsitikime, bet, kaip ma- 

noma, tokių buvo ir daugiau. 
Bausmę jiems paskirs teisėjas. 

SMARKUS VYRAS. 
Billings, Mont. Turtingas gy- 

vuliu augintojas netoli Forsyth, 
Lean Willman, nužiūrėdamas sa- 

vo pačia neištikimybėj, nušovė 
ją, savo uošvį ir kaimyną John 
Carney. Atlikęs tą.darbą, pabė- 
go į kalnus, kur jj gaudo šeri- 
fas su savo žmonėmis. Willman 
tikėjo, kad jo pati perdaug susi- 
draugavo su užmuštu Carney. 

8 VALANDŲ DARBO DIENA 
MOTERIMS. 

Springfield, 111. Illinois val- 
stijos legisliaturoj perkratinėja 
ten įneštą reikalavimą, kad visoj 
valstijoj uždarbiaujančios mote- 
ris dirbtų tik 8 valandas į dieną. 
Žinoma, darbdaviai smarkiai prie- 
.-in'asi reikalavimui, o darbininkų 
organizacijos remia sumanymą. 
Smarki kova dar eina, ir nežinia, 

į kuri pusė laimės. 

PELNINGA VIETA. 
Iš Suvienytų Valstijų valdi- 

ninkų, apart prezidento, turbut 
pelni.igiausia vieta yra New Yor- 
ko šerifo. Jis turi $12,000 pa- 
stovios algos ir gauna pusę jo 
biuro įplaukimų. Išviso, nuo 

1905 metų Xe\v Yorko šerifas į 
,melus turėdavo vidutiniškai po 

.5402,329. Graži tai alga. Nieko 
įstabaus nėra, kad prie tokios 
šerifo algos Xew Yorke tvirtai 
plakasi įvairus kandidatai. 

ARKLIŲ IR GALVIJŲ LIGOS. 
Resebud rezervacijoj, So. Da- 

kotoj, arklius ir galvijus užpuolė 
epidemija, nuo ko daug gyvulių 
gaišta. Tyrinėjusi epidemiją ko- 
misija surado, kad ją gimdo tas, 
kad farmeriai maitina savo gy- 
vulius supelėjusiais komų šiau- 
dais. 

LEIDŽIA VOKIŠKAM LAI- 
VUI PAGADINIMUS 

TAISYTI. 

Washington, D. C. Valdžia 
leido vokiškam kariškam laivui 
Prinz Eitel Friedrich, atkaku- 
siam j Ne\vport Ncvvs tol ėia 
'šbuti, kol visų pagadinimų ne- 

pataisys. Bet sulyg tiesų karės 
laike laivams leidžiama vien tik 
pagadinimus taisyti, kad galėtų 
prisigriebti j arčiausią savo por- 
tą. Tai Anglija ir Prancūzija 
+urbnt kels protestus dėl Ameri- 
kos vokiečiams nuolankumą. 

ANGLIJA LEIDŽIA. SAU IR 
FRANCUZIJAI GINKLUS 

GABENTI. 
Nors Anglija nieko iš Ameri- 

kos Vokietijon neleidžia gabenti, 
het už tai daug ginklu ir amu- 

nicijos sau ir savo draugei iš ten 

gabena; tokiu daiktų Anglijon 
ir Francuzijon gabenama dabar 
daugiau negu kada nors pirma. 
Vieną tik kovo 20 dieną iš New 
Yorko Anglijon išgabenta ginklų 
ir amunicijos už 2 milionu do- 
1 i :i r i 11. Tarp tokių ginklų buvo 
dvi 15 colių milžiniškos kanuo- 
lės išsiųstos Betlilehem Steei Co. 
ir d?ug mažesnių sykiu su rei-j 
kalinga amunicija. Išsiųsta taip-, 
gi 6 laivais daug maisto. 

NELAIMĖ ANT 
GELEŽINKELIO. 

Shelburn, Ind. Prie stoties 
Terre Ilaute iš bėgių iššoko pa- 
sažierinis traukinis. Frie to trau- 
kinio vedėjas1 tapo užmuštas, o 

drauge važiavęs-' trampas sun- 

kiai sužeistai 

GAISRAI. 
Quincy, 111. Siautė čia didelis 

gaisras, kuris pridirbo nuostolių 
ant $300,000. Gaisras išnaikino 
triobas: Stationers Manufactur- 
ing Co., Dayton, Diek Magneto 
Co. ir Dayton, Hayton Pump Co. 

Los Angeles, Cal. Sudegė čia 
\ieni namai ir juose sudegė dvi 

motcri. Prie gesinimo sunkiai 
sužeista 3 ugniagesiai. 

Decatur, 111. Miestelyj Cliam- 
pagne siautė didelis gaisras, ku- 
ris išnaikino departamentines 
krautuves Wolf-Le\vis ir kelias 
kaimyniškas triobas. Sudegė 
taipgi Leader Drv Goods Co., 
Boman Jeuelry Co. ir T\vin City 
Printing Co. jtaisos. Nuostolių 
t'gnis pridirbo ant $300.000. 

iŠ VISUS, 
|) Vasario 21 d. Poznaniuj pa- 

simirė katalikiškas Gnezno-Poz- 
naniaus arcliivyskupas Dr. Li- 
kow.ski. jis buvo suvokietėjęs 
lenkas, kaizerio garbintojas ir 
nužemintas tarnas. 

ĮĮ Insbrucke gauta žinia, buk 
Austrijos ciesoriaus šeimyna Su- 
vienytose Valstijose pirko dvarus 
už $17,500,000. Pasakojama taip- 
gi, buk daugeli ciesoriaus ir ku- 
nigaikščių rumų Austrijoj jau 
nuo trijų mėnesių išpardavinėja- 
ma. Turbut ciesoriaus šeimyna 
jaučia pavojų ir mano, kad Aus- 
trijoj negalės užsilaikyti, todėl 
jau dabar, kol karė dar nepasi- 
baigė, rengiasi prie pabėgimo. 

ĮĮ Iš tikrų šaltinių sužinota, 
kad Rusijos ir Anglijos amba- 
sadoriai Japonijoj pranešė Japo- 
nijos valdžiai, kad Europos vieš- 
patijos priešinsis Japonijai, jeigu 
ji mėgins išgauti iš Chinų dąu- 
:>"iaus negu ji išpradžių reikalavo. 
Tą pačią dieną Amerikos amba- 
sadorius pranešė Japonijai, kad 
uekurie jos reikalavimai nuo Chi- 
nų nepatinka Suv. Valstijoms. 
"Menama, kad Japonija nenorės 
užsitraukti nemalonumų ir savo 

reikalavimuose nusileis. 

|Į Dėl karia Vokietijos sosti- 
nę atlanko labai mažai ameri- 
konų: per visą vasario mėnesį 
Berlino hoteliuose buvo tik 136 
amerikonai. 

|| Šiaurinėj Afrikoj italu val- 
dyboj Tripoliu Gebadis apielin- 
kėse buvo sukilę arabai bet pa- 
siųsti? 121 su k ari um c ne pulki- 
ninkas Rasola sumušė sukilėlius. 
Mušvj t. .mušta 100 sukilėlių, o 

daug jų sužeista. Italai nužudė 
45 kareivius. 

|| Mexiko revoliucijonicrių va- 

dovas Zapata, užėmęs krašto sos- 

tinę, miestą Mexiko, ten tikrą 
anarchiją įvedė. Jo kariautojai 

plėšia krautuves ir privatiškus 
namus, elgiasi, kaip jiems pa- 
tinka, nes niekas pasipriešinti ne- 

gali. Svetimų kraštu piliečiai at- 

sišaukė j savo saldžias, reikalau- 
dami pagelbos. \ iduriniuose 
Mexikr. kraštuose tokios jau są- 
I v'jos. 

įį Jau tapo ištirtos ir pagar- 
sintos aukos paskutinių žemės 
drebėjimų, buvusių nesenai Itali- 

joj. Skaitlių užmuštų paduoda 
ant .>0.000, neskaitant kelių de- 
šimčių tūkstančių sužeistų, kurie 
paskui nuo žaizdų numirė. Mies- 
tu ir kaimų išgriauta 37^. 

Prancūzijos mokslo akademi- 
ja iš savo narių skaitliaus iš-į 
braukė vokiškus mokslinčius. Tą! 
patį su prancūziškais mokslinčiais Į 
daro Ypkietijos mokslų j taigos. 

j! Rusijos valdžia perkratinėja 
dabar sumanymą įvesti, išmėgi- 
nimui 5 metams, [)riverstiną vi- 
siems vaikams lankymą mokyk- 
lų. Bet kam čia dar mėginti, 
kad tas augščiau už Rufiją sto- 

vinčiuose kraštuose jau senai iš-1 
mėginta. | 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ SEBASTOPOL, PA. 

Rado $130 ir pateko šalto j on. 

l'ictos lietiniai. Dėlei aukų >ut- 

kėntėjusiemj. Darbai. Vietos gy- 
ventojas J. K., lietuvis, išeidamas 
iš bažnyčios kovo 7 d. rado j ske- 
petaitę susuktą gniuštą pinigų. J s 

to džiaugsmo pasiėmė dar porą; 
draugu, kuogreičiausiai nutraukė. 
Į smuklę ir pradėjo mieruoti stik- 
lus ir bonkas. Smuklėje pasisakė 
radęs praleidžiamuosius pinigus.: 
Kuomet apleido smuklę, pasijuto 
esą persunkus pareiti namon. Ta-! 
tai nusisamdę automobilių, bet ant 

nelaimės, pamiršo pasakyti antrašą 
vietos, kur gyvena. Vežėjas, vie- 
ton atvežti juos j Sebastopolj, nu-j 
vežė j Inkerman, Pa. Tik spėjo 
čia išlipti, kaip pasirodė kitas au- 

tomobilius su polici'a, kuris parsi- 
vežė ii atgal. įdėjo šaltojon ir pa- 
reikalavo, kad rastuosius piniįus 
sugrąžintų. Devynių dolerių ne-' 
rasta, ir policija pareikalavo, kad 
visi butu atnešti. Pinigus buvo 

! pametusi tula moteris iš \\ est 

Piti-tono. Musų radikas, išsimie-' 
gojęs Šaltojoje, ant rytojaus su ta 
moterim susigadino, sugrąžindamas 
dali išbarstytų centų. 

Šioji vieta skaitančiajai lietuvių 
visuomenei vargu žinoma, nes ži- 
nių iš čia lietuvių laikraščiuose 
niekuomet netenka užeiti. Tai yra, 
kaip čia vadina, "pečė," Pittstono 
priemiestis. Lietuvių čia yra 70 
šeimynų ir apie tiek pavienių. 36 
šeimynos turi savo locnus n;: mus, 
daugiausia ant kompanijos žemės. 

Lietuvių nejudinamosios nuosavy- 
bės vertė maz-daug s!„kia $54.000. 
Yra čia pora lietuvių bučernių ir 

pora lietuviškų smuklių. Geriau- 
siai pasiturinčiu lietuviu bene bus 
po>ias Plaušinis, bučierius. Vietos 
lietuviai visi sutikime gyvena. Tu- 
rime čia porą lietuviškų draugijų. 
Šv. Mykolo draugija, įsteigta jau 
penki metai, turi dabar 120 narių 
ir turto suvirs $1,400. Jinai mo- < 

ka SI.00 pašelpos už kiekvieną li- 
gos dieną. Antra organizacija yra 
Piliečių Kliubas, kuris parūpina 
pilietiškas popieras ir padengia da-! 
lį išlaidų, padaromų tame reikale.' 
Nors tai ir svarbus yra dalykas, i 
bet vietos lietuviai mažai atkreipia' 
į tai atydos, dėlei ko patsai Kliubas < 

nekaip gyvuoja. 
Reikalai rinkimo aukų nukcntė- ; 

jusiems nuo karės Lietuvoje čia ; 

vra visai užmigę, tartum mušu 

broliai Lietuvoje butu sotus, ra- 

mus ir pilnai užganėdinti. Išpra- < 

džių buvo išrinktas Pittstone tau- 
tiškas komitetas aukų rinkimui. ; 
Tuomet mušu vielinis klebonas is-,: 
keikė jj ir pasakė, kad niekas ne- 

aukautų. Dėlei to pas mumis mi- 
nėtas komitetas nei neatsilaikė. ; 

Po tam klebono pagelba buvo su- < 

taisytas kitas komitetas, suside-.j 
dąs iš naujų vyrų, "Vyčių" na-'j 
riu. Komitetas ėjo per stubas, bet | 
mažai kas atkreipė į jj dotiios. i 

Vieno komiteto keikimas atsilie- ] 
pė ir ant kito. Žmones galima bu- •, 

vo išgirsti šnekant panašiai: "Kad 1 
vienas komitetas negeras, tai ir an- i 
t ra s negeras.". Ir taip betvarkėj t 

aukų rinkimas ir pasiliko. Čia į daugumas tokios nuomonės "Kaip.i 
reikės, tai kiekvienas savo gitni- j 
naičiui gali nusiųsti." Taip sakan- ; 

ti užsimiršta apie tuos tūkstančius c 

našlių su mažais našlaičiais lik u t 

(siu tėvui kritu- karėje. Kas >u- 

I šelps tuos visus senukus, kurie n 

(žemės neturi, nei locno kampelio, 
nei giminių Amerikoje, kurie pa- 
siruptintų nelaimingu jųjų likimu. 
Kiti vėl sako: "Sudėsim pinigus, 
o iic bus nusiųsti ten, kad revol- 
verių prisipirkti." Taip kalbanti 
parodo, kad jie nieko nei-mano 
apie tai, kaip -utvarkyta- yra >el- 
pimas nukentėjusių nuo karės. 
Savo keliu tokios kalbos kelia žmo- 
nėse neišsitikėjimą ir tuotn Ken- 
kia Lietuvos šelpimo reikalui. 

čia yra vien anglių kasyklos. 
Dabar dirbama po keturias diena- 
j savaitę. Uždarbiai menki ir ne- 

lygų?. Mainieris dažniru-ia uždir- 
ba $2.33 i dieną, o leiberii $2.03. 
Pastaruoju laiku čia taip užsikimšo 
žmonėmis, kad iš kitur pribuvu- 
siam darbas sunku surasti. Patar- 
tina nevažiuoti j ėia darbo jieško- 
ti. Mainieris. 

IŠ HAYKRHILL, MASS. 
Parapijiniai raidai. Aukos nu- 

Lrntčj usiems. Nauja draugiu. 
Šis-tas. Lietuviai čia gyvena JO 
metų, ir visi iki pastarųjų laikų 
gražiai ir sutikime sugyveno. Apie 
lokius dalykus, kaip tarpsaviniai 
vaidai, nieko nežinota. Pribuvus 
į čia kun. S. Kučui praeitą rude- 
ni, daug kas atsimainė. Pirmoje 
vietoje dingo tasai sutikimas, ku- 
riuom vietos lietuviai galėjo pasi- 
džiaugti. Kun. Kuea> pradėjo 
rinkti pinigus bažnyčios naudai. 
Rods, tai paprastas dalykas, ir 
apie ii neužsimokėtų kalbėti. Bet 
tas rinkimas buvo priežastimi ne- 

malonių apsireiškimų. Pasirodė, 
kad tie. kurie davė po penkinę. e-ą 
katalikai, o nedavusiems teko "be- 
dievių" ir "eieilikų" vardas. Tarp 
vietos lietuvių toksai skirstymas 
pagimdė nesusipratimų. Nesenai 
kun. Kučas per pamokslą u/drau- 
dė savo parapijonanis skaityti pa- 
žangius laikraščius. Galima esą 
skaityti "katalikiškus" laikraščius, 
o prie tokių priskaitė "Žvaigždį'." 
"Draugą" ir "Kataliką.*' Visi ki- 
ti laikraščiai kunigui yra "trepni." 
Kovo 1 d. kunigas per pamokslą 
užsakė, kad visos draugystės pri- 
verstų savo narius eiti velykinės 
išpažinties. Nenorinčius pildyti 
paliepimo pamokslininkas patarė 
prašalinti iš draugysčių. Yieto- lie- 
tuviai j ra prisirašę prie draug> 
čių ne tam, kad su draugysčių pa- 
jelba atlikinėti, savo tikybinius rei- 
kalus, bet kad gavus pašelpą ligo- 
je ir pomirtinę, ir todėl, rasi. ne be 
pamato manoma, kad panašus kle- 
bono "užsakymai" ir raginimas ga- 
li sukelti nesusipratimų, i- kurių 
draugijoms vargu galėtų buti kokia 
nauda. 

Praeito mėnesio pradžioje vietos 
lietuviai rinko aukas naudai nu- 

kentėjusių nuo karės Lietuvoje. 
Huvo surinkta arti Minto doliarių. 
l'rie Šių pinigų paaukavo dar >v. 

Kazimiero Kareivių Draugystė 
>25.00, Sv. Juozapo Dr-stč—Si 5.0") 
r Gedimino K'iubas— S:.00. Ki- 
:os draugijos irgi žadėjo paaukau- 
:i. Kaip girdėt, pas iždininką p. 
V'cčkt yra aukų apie $150.00. Ali- 
ui rinkimo komitetas -usideda i< 
iių ypatų; p. K. Yenciatts- -pinu., 

P. Jankausko-- rast., p. J. \ t_*č- 
<io—ižd.; kolektoriais yra pp. I». 

2iras, T. Juškevičius, P. Cira>, p-lė 
D. Kazlauskaitė, M. Stravinskiutė 
r ponia R. Jankauskienė. Iždinin- 
kas stovi po S100.00 kaucija, o su- 

ruktieji pinigai dedama i b;:nicą. 
dietos lietuviai rodo nemažą veik- 

umą aukų rinkime. Tikimasi, kad 
/ietos kolionija, ačiu išrinkto ko- 
uiteto veiklumui, prie savo jau ir 
laba r nemažos aukos pridC-s dar 
jerą pluoštą ir tokiu budu gau iai 
sušelps savo brolius, nukentėju-ius 
įuo karės Lietuvoje. 

Susitvėrė čia nauja draugi;•'«. var- 

lu "Haverhill'o Lietuvių Labda- 
•os Draugystė." Naujosios drau- 
gijos tikslu yra šelpti našies ir 
laši,'ličius ir visus kitus, pateku- 
ius nelaimėn. Mėnesinė mokytis 
ra tik 10c. Rods, su tokia ma- 

:a narių mokestini draugijai bus 
■unku ką nors svarbesnio nuveik- 
i, bet, imant omenin tai, kad čia 
jyvena išvijo apie aštuoni šimtai 
ietuvių, tai, jeigu bent tik viena' 
rečdalis vi.-ų lietuvių prisidėtų 
>rie šios draugijos, galima butų 
įemažai tikrai reikalingų i;- svar- 

>ių labdarybės reikalų atlikti. Yie- 
os lietuviams reikėtų tik pamaty- 
i reikalo svarbumą. 

Nesenai čia liko suareštuota 1> 
uvė moteris. Suareštuotoji turč- 
o su savo giminaite pa-ika!!>r:: 
pie tikybos dalykus. P.es-ikr 
lamos moterėlės griebėsi viena Iri- 
ai už plaukų. Po tam antrosios 



moteriškės vyras išėmė varant.i 

ir suareštavo savo moters "prieši- 
ninkę." Kuom ppsibaigs visas re: 

kalas kol-kas nežinia. 
Para pi jonas. 

T S CIX('INN'ATf, O. 
C c p utimis sukirto smarku risti- 

/.</. Jurgis (.'epulionis, lietuvi-, 
kumštininkas i-- .\'eweastlc, Pa., 
žingsnis už žingsnio eina prie čam- 
pionystės. J i -.ai jau yra žinomas 
visoje Suvienytose Valstijose kai- 
po pirmos eilės kumštininkas. Dau- 
geli plačiai žinomu kumštininku 
(''epulionis jau yra paguldęs, Prie 

(''epulionio nuopelnų prisidėjo dar 
vienas, kuomet jisai kovo 17 <1. pa-J 
guldė dar vieną smarkų kumštinin- 
ką Szarrranskj, kurisai yra viduti- 
nės švaros čampionu Suvienytų 
\ aisti jų kariško laivyno kumšti- 
ninkų tarpe. liuvo sutarta eiti 
kumšeiuotis 10 eilių, bet jau pir- 
moj eilėj buvo matyt, kari (".'epu- 
lionis darys su savo priešu ką no- 

rės. ("epulionio viršus iš pačių 
pradžių aiškiai pasirodė. laciaus 
Szarmctiskis galutinai likosi su- 

muštas aštuntos eilės pabaigoje, 
kuomet Čepulionis .smarkiu kairios 
rankos smtigiu j žandą pasiuntė 
Szarinsnskį ant grindų taip, kari 
tas daugiaus nesikėlė, ( epulionis j 
keletą kartų buvo paikirtęs savo 

priešą, bet tiktai aštuntoje eilėje 
pavyko užduoti smūgį, kurisai ga- 
lutinai išrišo imtynių likimą. L. 

IS AMSTERDAM, X. V. 
J'akaras. Kovo 14 d. Lietuvos 

Sunų ir Dukteriii Drauigja vaidi- 
no keturveiksmį veikalą šv. Cecili- 
jos. Vaidino sekančios ypatos: 
i "abi jus J. Urbelis, Cecilija F'. 
Smaidžiuniutė, Konstancija — B. 
Dovmuontaitė, \ alerijonas — M. 

Kaselis, Sempronijus \'. Dau- 
firnas, Almacbius — S. KerLJis, 
Ma\imus J. Alexandravičia, F. 
Tiburtus — V. Kusilas. Aniuolas 
— O. iriniutė ir daugelis kitu, 
kurie atliko smulkesnes roles. Vai- 
dinimas pavyko. Merginos ir vy- 
rai savo role^ atliko gražiai. Bu- 
vo matyt, kad vaidintojai rūpes- 
tingai ruošėsi prie savo darbo. 
Pažymėtinas Fabijaus, turtingo ry- 
miono, rolės atlikimas. J'arp ki- 
tu geriaus vaidinusiu pažymėtina 
Fabijaus duktė Cecilija, auklėtinė 
Konstancija ir Valerijonas. Cerai 
vaidino ir visi kiti. Apart to, Lie- 
tuvos Sunų ir Dukteriii choras, p. 
M. F. Dovmuonto vedamas, atliko 
keletą giesmių. Prieš vaidinimą 
vietinis klebonas knu. J. Židana- 
vičia aiškino klausytojams apie 
S v. Cecilijos gyvenimą. Taip-gi 
prieš vaidinimą dekliatnavo: "Kas 
daros l.ietuvojc" -p-lė O. (iriniu- 
tė, "Šauksmas Lietuvos—p. J. 
Tamašauskas, kuris buvo apsirė- 
dęs kr.rcivio rūbais. Po vaidini- 
mui dekliatnavo p. S. Ambrokas ir 

p-lė S. Vasiliauskiu'iė. Abu pa- 
sirodė esą gabiais deklamatoriais, 
\ akaras, abelnai imant, ištisai pa- 
vyko, ir publika likosi užganėdin- 
ta. Publikos buvo apie 400. Pub- 
lika laike vaidinimo mandagiai už- 
silaikė. (irynas pelnas nuo vaka 
ro skiriama naudai nukentėjusių 
nu> karės Lietuoj. 

Pagarba Amsterdamo jaunimui 
i! darbštum j! Lietuvos Suutis. 

is \vatv-;rbl*rv, coxx. 
Prakalbos.. Kovo 14 d., tiedė- 

1 jos vakare, buvo prakaltos, ku- 
riose ka'.bčjo p. Liuikauskas iš j 
P.roiklyn, X. X., kuri buvo w/.-\ 
kvietu ios suvienytos draugijos, 
l'žkviestasai svečias kalbėjo dve- 

jais atvejais. Pirmu atveju api- 
lso dabartini Lietuvos padėjimą 
ii' rabino žmones aukauti ir rinkti 
aukas u šelpimui Lietuvos karės 

kankiniu ir autonomijos fondo. 

Pertraukoje kalbėjo vietos lietuvi? 

p. K. P.aleiunas. Jis kalbėjo apie 
tai, korld lietuviai nesminka ne tik 
\isucnr.enmia'r.e gyvenime, bet ii 

šeimyniniame gyvenime, kuriam, 

pas lietuvius peštynių ir barniu 

daugisus, negu pas kitas tautas. 

To iso pikto priežastį kalbėtojas j 
rado nemokslingume ir mažame 

tautiškame susipratime. Jam p;:- 

"baigtts. antru atveju p. Liutkaus 
ka< kalbėjo apie dabartinius lietu- 

vių santikius \merikoje, kaip Įvai- 
rios sriovės negali susitaikinti, 
veikti išvien labui savo brolių ir 

Tėvynės. Kalbėtojas sakė: "Aš, 
kaipo atstovaujantis vidurinę lietu- 
vių sriovę, ir kiti tokie patjs, sten- 

giamės dirbti tokius darbus, kurie 
atneštų Lietuvai neudą. Bet yra 

pas mumis dar daug tokių žmo- 

nių, kurie nedirba, tik tiki. Vieni 
tiki, kad čia, ant žemės, begyven- 

dami ir gerai darydami užsitarnaus 
po mirties neišpasakytai gerus už- 
mokesčius amžinais gyvenimais ir 
linksmumais. Tarp tų žmonių męs 
turime nemažai gerų vyrų kurie 
taipogi dirba tėvynės laimi, nors 

kai-kada ir pasitaiko ''sugriešyt 
" 

l.s antros pusės, męs turime tokių 
žmonių, kurie nedirba, o tik tiki, 
kad jieiiK ant žemės ateis dangus, 
ir tą savo tikėjimą su pagelba 
"Keleivio," "Laisvės" ir "Sak.*s" 
stengiami Įkalbėti i/ kitiems. (ti> 
di. kam dirbti? Tikėkime, kad 
-langus ateis ant žemės, nes męs 

.a\o darbu ioko neturime, tik 
kapitalistus ir kunigus palaikome. 
Ir i tarpo neapšviestos jaunome- 
nčs atsiranda daug jaunikaičių 
ir mergaičių, ką moka tiems kal- 
bėtojams savo doiiarius ir prisi- 
skaito to šlamšto, kad nedirbant 
ateis rojus tau, tik tvirtai tikėk. 
Xc šiądien, tai ryt. o už 10 metų 
tai "šiur"' bus laisva meilė, rojus, 
dangus ir 1.1. Xr., jr kada prisi- 
skaito tokių mu'kininių, kad nerei- 
kia dirbti kapitalistui, nereikia mo- 

kytis amato, nes išmokęs amatą 
išrasi kokią mašiną, ir tau naudos 

nebus, tik kapitalistui. Ir kas 
pastai išeina iš tokių žmonių? 
Jie tampa sudemoralizuotais, pasi- 
lieka desperatais ir kitus prie to 

kalbina. Tik griežia dantimis ant 

tautiečių, kunigų, kad už jų nega- 
lima iilaukti dangaus. O kada to- 

kiu. i'esperatus prispiria pilvo 
"revoliucija," tai tada kitu kise- 
nius, '"baksus" apklausto ir išdu- 
mia sau. J r pasakykit jus, bro- 
liai, kurie tos rūšies literatūrą skai- 
tote,--užklausė kalbėtojas,—ar tei- 
>ingai ji jums kelią ateitin rodo? 
Pasakykite, ar kun. Žebrio užmu- 

šėjai, Antonovas-Montvydas su 

■Krakit gaus žemišką rojų? O vie- 
nok jie likėjo tam, kad nedirbdami 
gaus. (r nuėjo pati^ pasiimti ki- 
to "dangų" ir užmušė žmogų tie 
žmogžudžiai. Sitai jų paveikslai. 

tęsė toliau kalbėtojas, rodydamas 
du paveikslu,— ir ką jie gaus da- 
bar? Virvę ant kaklo arba elek- 
trom kepurę. T; i kokis likimas jų 
laukia, prie ko juos jų protavimai 
privedė. Taigi, broliai ir seseris, 
kurie norite buti gerais dvasioje, 
turite pareikalauti pas redaktorius, 
kad jie liautųsi už jusų doliarius 
kimšę jums supuvusią literatūrą 
Kada męs nuo jų atsikraty>ime, lai 
pas mus jvvks susipratimas ir vie- 
nybė. Kada teisingu darbu užsi- 
dirbsime sau geresni g\vciiimą, tai 
tas vadinsis žemišku dangumi, t ii 
bus mūsų tautos padirbtas rojus. 
Jeigu nedirbsime, o tik tikėsime, 
lai daugiaus neapturėsime, ir neiš- 
dils rugojimai. Svetimi mums ne- 

pagelbės." 
Pertraukoje vakaro vedėjas, p. 

\. J. Povilaika, priminė apie au- 

kas. Publika sumetė apie $11.00. 
kurie bus perduoti vietiniam iž- 
dininkui. Kahictis. 

Is GR.\XD R A PI D S, M Kil. 
Kumštynės. Kovo 22 d. vaka- 

re -;ia buvo kumštynės taip lietu- 
viu kumštininko Jurgio Cepulio- 
•įii) iš Ne\vcastle, Pa., ir ameriko- 
no Jimmy Clabby iš Hammond, 
(nd., kuris yra skaitomas vienu 

geriausiu kumštininkų Sav. Yal- 
;'.ijosc. Daugelis laukė šiu kum- 
-tyni'.i ir Įdomavo, kuom jos užsi- 
baigs. Kumštynėms buvo pa>kir- 
tt- ^esins eilės. Galutino rezulta- 
to kumštynės taėiaus nedavė, nes 

įei venas iš kumštininku neper- 
;*alejo. Beveik ištisai visose ei- 

"ėse, išskiriant pirmąją, Cepulio- 
lis buvo užpuoliku, ir ameriko- 
uti kartai-, reikėjo gan smarkiai 
pirtis, k;!'! atsilaikyti prieš Čepu- 
ioni. Iš visu šešių eilių Čepulio- 
ii> turėjo viršų trijose eilėse, 
ketvirtoje eilėje Clabby buvo nu- 

stumtas prie virvių, o šeštoje bu- 
žo prispaustas i kampą, iš kurio 
tanaus, ariu -avo vikrumui, išsi- 
•uko. Kumštynės abelnoje suva- 

loje buvo pripažintos be galuti- 
ni pasekmių, išėjusiomis "ant ly- 
įiijju." Kumštynėse Clabby pasi- 
rodė miklesniu kumšt tnmku, bet 

Čepuiionis parodė, kad jisai ge- 
rinu mušasi. T. 

i S MIIAVAUKEE, \VIS. 
Žinių pluoštelis, Vietos lietu- 

viu jaunimas bando geriau su- 

tvarkyti savo jiegas, kad galėjus 
pasekmingiau veikti, bet iki šiolei 
tie bandymai nelabai sekėsi. No- 

rima sutverti Dramatišką Ratelį. 
Šio mėnesio 13 ir 20 d. buvo šauk- 

ti iMvlriiikimai, vienok nieko gero 
nenuveikta. 

Alaus leidyklų darbininku strei- 
kas, apie kurį "Lietuvoje' buvo 

FORT S QN EtTHEft S/DČ OF THE D/)/SD/}r/£LL£S 

PRIE DARDANELIŲ BOMBARDAVIMO. 
Milžiniška kanuolė viename Dardaneliy fortų, kurie gina siau- 

rą vandens spragą iš Viduržemio juriy prie Turkijos sostinės ir 
kuriuos talkininku laivynas dabnr bombarduoja. Fortais yra nu- 

statyti abu Dardanelių krantai. 

minėta, jau pasibaigė. Darbinin- 
kai laimėjo streiką. Kiekvieno 
darbininko alga padidinta £2.00 Į 
savaitę. Dabar algos yra šitokios: 
moteris ir merginos gauna Į savai- 
tę po $10.00. nepilnamečiai vyru- 
kai—$10.00, suaugę vyrai—$18.00. 
Darbo diena—8 valandos. Visa 
tai atsiekta, ačiū darbininku ;;u- 

siorganizavimui. Darbo sąlygos 
skaitytojui gali išrodyti geros ir 
pritrauktinos. Tačiaus nepatarlinr, j 
j čia važiuoti darbo j ieškoti. Alaus 
leidyklos yra didelės ir darbą la- 
bai greitai atlieka. Vasaros laiku 
4 mėnesius dirba gerai, bet žiemą 
dirbama tiktai pusę laiko. 

Kovo 21 d. buvo komitetų su- 

sirinkimas reikale šelpimo nuken- 

tėjusių nuo karės Lietuvoje. Tarp 
kit-ko, likosi galutinai nutarta su- 

rengti gegužio 22 d. balių naudai 
nukentėjusių nuo karės. 

Kiek teko patirti, vietiniai au- 

kų rinkėjai nusiskundžia vietos 

draugijų ir pavienių ypatų neman- 

dagumu, kuomet kolektoriai eina 
aukų rinkti. Vienas kolektorių 
buvo nuėjęs Į tūlos draugijos susi- 
rinkimą. Žmogų pastatė už du- 
rių ir pralaikė iki susirinkimo už- 

baigai. Galop, taip padariusi, dr- 

ja atsisakė aukauti. 
Saitas draugijų atsineŠimas j au- 

kų rinkėjus yra juo keistesnis, nes 

visos vietinės draugijos per savo 

Iatstovus dalyvavo čionykščio fon- 
do sutvėrime. Reikėtų tat visiems 

į bendrai sutvertąjį fondą remti. 
Sunku manyti, kad vietos lietu- 
viai neužjaustų savo broliams, už- 

juryje dabar skurdą ir badą ken- 
čiantiems. Pašešitpio Karklas. 

Aukos. Tš priežasties bedar- 
bes, aukų rinkimas nuo kareės nu- 

kentėjusiems lietuviams yra la- 
bai susilpnėjęs. liet vis-sji vieti- 
nis fondas stengiasi visokiais bu- 

dai- aukas rinkti. 
Kovo 21 d. per pp. J. Baukų ir 

V. Ratušinską priduota 8.^c. Au- 
kavo šios vpatos: po 25c.—P. Ke- 
linskis, \ Leimoniutė ir K. Re- 
meika ; smulkiu aukų—10c. Yi- 

>o 85c. Taipogi pašelpinės dr- 
stė "Vienybė" iš savo iždo paau- 
kavo $10.00. SDP. I.iet. Sk. pri- 
davė per prakalbas, laikytas pir- 
miaus, surinktus $4.13. Yiso Mil- 
vvaukee Fonde yra ^1.38. 

T. Jankauskas. 

■ Iš SAN TO Y, OI JIO. 
Lietuviai ir darbai. Lietuvių 

čia yra 5 šeimynos ir keletas pa- 
vienių. Laikraščių nedaug pas 
lietuvius pareina. Vietelė čia ma- 

ža. Yra vienas saliunas. Nese- 
nai keturi lietuviai buvo nuėję j 
saliuną. Tenai užklupo juos ke- 
li kitataučiai ir pradėjo mušti. 
Vienam perskėlė galvą, kitam ap- 
draskė kaklą. Nekokioje išvaiz- 
doje grįžo lietuviai iš saliuno. 

Darbų čia mažai. Yra tik dvi 
anglių kasyklos, bet ir tose pačio- 
se darbas nekaip eina. Dirbama 
vos po 2—3 dienas Į savaitę. 

IV. Lab. 

Iš NEW BRITAI N, CONN. 
Po kun. Žebrio laidotuvių. Vie- 

liaė lietuvių šv. Andriejaus para- 

pija, taip staigai ir nelaimingai 
netekusi savo klebono kun. J. Žeb- 
rio, nužudyto vasario 8—9 naktj, 
iki šiolei dar neturi kito parapi- 
jon paskirto klebono. Po kun. 
Žebrio laidotuvių parapijine vai- 
kų mokykla dabar atidaryta jau 
nuo vasario 15 d. Mokyklos vai- 
kai yra priežiūroje kun. Amboto iš 
Hartford, Conn. ir kun. Yalentie- 
jaus, pirmiaus buvusiojo Ausonia, 
Conn. Šiuodu kunigu kas nedėl- 
dienis vietinėje parapijoje atlaiko 
2 mišias. 

Kovo 12 d., dienoje 
sukaktuvių nuo vėlioiv j. 
Žebrio laidotuvių, buvo gedulingos 
pamaldos. T pamaldas suvažiavo 
apie 100 kunigų, daugiausia ai- 
rių, vokiečių, franeuzų ir lenkų. 
Lietuvių kunigų buvo mažai atsi- 

lankę. Dėlei mažo lietuvių kuni- 
gų atsilankymo vienas lietuvis ku- 
nigas net skundęsis. L. Savickas. 

ATITAISYMAS. 
Tilpusion praeitame "Lietuvos" 

numeryje korespondencijon iš So. 
Omaha, Neb., jsibriovė nemaloni 
klaida. Bažnyčios turtas pažy- 
mėta $95,000.00; turėjo buti $25,- 
000.00. 

POLEMIKA, 

Atsakymas Ex-Tautiečuii. ''Nau- 
jienų" 63-čiame numeryje tilpo 
korespondencija apie vietinių drau- 
gijų sutvertąjį komitetą rinkimui 
aukų nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams. Po korespondencija 
pasirašo Ex-Tautietis. Kadangi 
toji korespondencija yra neteisinga 
ir vietos lietuvius įžeidžianti, tai 
matau reikalingumą parodyti antrą- 
ją viso reikalo pusę, apie kurią 
anasai korespondentas, matyt, vi- 
siškai užmiršo, ar pasistengė už- 
miršti. 

Minėtoje korespondencijoje ra- 

šoma, buk vietinės draugijos ir 

susitveręs komitetas išprndžių už- 

jautė I-ietuvos Šelpimo Fondui ir 

ji rėmę. Draugijų komitetas tu- 

rėjęs surinkta apie $300.00. Ta 
auka, kaip Ex-Tautietis supranta, 
turėjusi eiti sosialistiškatn Liet. 
Šelpimo Fondui, bet viską suardę 
tie nelabieji tautiečiai. Kovo 6d. 

p. Bau kaus svetainėje buvo drau- 
gijų komiteto susirinkimas, kur 

svarstyta, kurin fondan siųsti pini- 
gus. Susirinkime tautiečiai veikė- 

jai, kaip p. Ex-tautiečiui prisisap- 
navo, visa gerkle rėkė, ir tokiu bil- 
du Liet. Šelpimo Fondas likęsis 
atmestas, ir aukos pasiųsta j "tau- 

tišką vežimėli," reiškia: j Lietuvos 

Gelbėjimo ir Autonomijos Fondą. 
Papasakojęs savo "storiją," p. Ex- 
tautietis graudingu ir didžiai už- 
rustintu balsu" surinka: "Veid- 
mainiai ! Apgavikai 

Korespondencija parašyta tokiu 

nemandagiu budu ir taip neteisin- 
ga, kad tiesiog stebėtis reikia drąsa 
žmonių, kurie gali panašius daly- 
kus rašyti, ir laikraščiais, kurie 
leidžia kuone ištisas lietuvių ko- 

lionijas kolioti spaudoje. 
Kaslink to, kad vietinės draugi- 

jos remia Lietuvos Šelpimo Fondą, 
sunku suprasti, iš kur anos korės- 

pondencijos autorius tokią žinią 
sugriebė. Išskiriant Liet. Soc. Są- 
jungos 170 kuopos, kuri remia sa- 

viški Liet. Šelp. Fondą, nei vie- 
na draugija nepritarė nei Tautos 
Fondui, nei Liet. Šelp. Fondui. 

| Aiškesniam dalykų stovio supra- 
timui reikia pažymėti, kad tautiš- 
koji sriovė pas mus yra stipriau- 
sia, ir toks arba kitoks tautiečių 

jatsinešimas j ką nors, galima saky- 
iti, reiškia, ir visos vietinės kolioni- 
.jos (didelės jos daugumos) pa- 
svirimą ton pačion pusėn. Lietu- 
vos Šelpimo Fondui draugijos ir 
draugijų komitetas savo priejautos 
nei paramos niekuomet neišreiškė. 
Pavyzdžiui, Dr-stė Tėvynės Mylė- 
tojų Lietuvos, nors dabartinis Liet. 
Šelp. F. gyvavo, dali savo aukos 
paskyrė Liet. Autonomijos Fon- 
dui., o karės kankinių sušelpimui 
paskirtąją dalį buvo nutarusi pa- 
siųsti tiesiog Lietuvon Lietuvių 
Mokslo Draugijai. Iš to matyt, 
kokia "pricjauta" ir kokia "para- 
ma" Liet. Šelpimo Fondas gali pa- 
sigirti tarp vietos lietuvių. Tuom 

i laiku, kuriuom čia apkalbamieji 
dalykai atsibuvo, tautiškasai Lietu- 
vos Gelbėjimo Fondas dar nebuvo 
susitveręs. Kitų draugijų, išski- 
riant minėtąją socialistų kuopą, 
atsincšimas Į Liet. Šelpimo Fondą 
buvo daug-maž tas pats, ką ir 
Dr-stės Tėv. Myl. Liet. 

Vėliaus susitvėrė tauti>kasai 
Liet. Gelbėjimo Fondas. Draugi- 

I jos pavedė bendram komitetui nu- 

spręsti aukų likimą taip, kaip ji- 
sai matys parankiau. Apie tą lai- 
ką iš laikraščių buvo sužinota, kad 
Lietuvos Mokslo Draugija neužsi- 
ima aukų dalinimu. Tokiu budu 
komitetas nutarė pasiųsti aukas j 
Lietuvos Gelbėjimo Fondą. Ko- I 
mitetas tokiu budu niektiom nepra* 
^įžengė prieš vietos lietuvius, ik i 
prieš teisybę, ir mėtymas tokių 
žodžių, kaip "apgavikai"' ir "veid- 
mainiai," yra labai negražus dar- 

įbas, kurio susipratęs ir padorus 
žmogus negali sau pavelyti dary- 
;ti. 

Ant kiek tautiečiai yra rėksniai, 
galima matyti, sulyginus jųjų pa- 
sielgimą su socialistų pasielgimu. 
Kuomet draugijų komiteto susi- 
rinkime LSS. 170 kuopos delega- 
tai ir keli kiti Liet. šelpimo Fon- 
dui prijaučianti atstovai pamatė, 
kad jie liekasi mažumoje ir nebė- 
ra ilties Liet. Šelpimo Fondui ku- 
meti, tai iie priešingus juju no- 

rams delegatus iškoliojo nešvariais 
žodžiais ir prasišalino iš svetainės. 
Taip, mat, elgiasi "ne-rėksniai.'- 
Už tokj pasielgimą Dr-stės Tėv. 
Mylėtojų Lietuvos susirinkime vie- 
nas tų nepraustaburnių, Liet. Šel- 
pimo Fondo šalininkas ir socialis- 
tų pasekėjas, buvo patrauktas tre- 

čiųjų teisman ir turėjo užsimokė- 
ti pinigišką pabaudą ir pusei me- 

tų neteko balso draugijos reikaluo- 
se. 

Stengdamasis užglostyti socialis- 
tų nepasisekimą aukų rinkime tarp 
vietos lietuvių, p. Ex-Tautietis 
stengiasi Įkalbėti, kad socialistai 
čia visai aukų nerinkę. Toks pa- 
sakymas yra tiesiog juokingas. 
Ar-gi p. Ex-Tautietis užmiršo, kad 
socialistai trijų savaičių bėgyje bu- 

vo parengę čia <lu vakaru, paves- 
tu vien aukų rinkiniui? Buvo už- 
sikviete kalbėti pp. K. Gugį ir T. 
Kučinską. Kuomet vietos lietu- 
viai aukų nesudėjo socialistiškam 
Liet. Šelp. Fondui, tai kalbėtojai 
pavaišino juos tokiais gražiais epi- 
tetais, kaip "gyvuliai"' ir panašiai. 
Ar-gi Ex-Tautietis apie tai užmir- 

šo, ar gal nieko nežino? Jeigu au- 

lai nebuvo surinkta, tai tas dar ne- 

reiškia, kad nebuvo stengiamasi 
rinkti. Žmonėms nusibodo dėti 
aukas visokiu l'eikunų byloms ir 
panašiems reikalams. Todėl da- 
bar nė neaukauja len, kur socialis- 
tai laiko vadeles. Nepasisekimo 
priežasčių p. Kx-Tautiečiui reikėjo 
j ieškoti ne tautiečiuose, bet ikišio- 
liniame pačiu socialistų pasielgi- 
me. Nebūtų tuomet nei panašių 
neteisingų ir negražių raštų, kaip 
tasai, kur j p. Ex-Tautietis para- 
šė. Senis. 

IS LIETUVOS, 
GARLEVA, 

Suvalkų Gub. 
Musų valsčiuje pereitą vasarą, 

rudenyj ir dabar rinko baltinius, 
pinigus "Raud. Kryžiaus" ir su- 

žeistųjų naudai. £iuo paskutiniu 
kartu buvo renkama įvairios šiltos 
drapanos, kailiniai ir vatiniai pultai 
Į "veikiamąją armiją'' ir sužeis- 
tiems kareiviams rankšluosčiai ir 
baltiniai- Kaip kalbama, buk daug 

Isurinkę baltinių ir įvairių šiltų dra- 
panų ir nemaža pin?gų. 

BARTININKAI, 
Vilkaviškio Apskr. 

Uždarius čionai girtybės užeigas, 
įpriviso arbatinių. Pirmiau—"ka- 
zionaja lavka'' ir "postojali dvor,'" 
o dabar—pyrago banda ir šilta ar- 

batėlė. 
Šventes švenčia čionykštis jauni 

mas gana ramiai ir žmoniškai. Se- 
iliaus būdavo tik triukšmas, užt- 
inąs. ir pilni kišeni?i ant šventės 
degtinėlės, o šįmet nepaprastas ra- 

| munias. 

VILNIUS. 
— Liet. Dr. nukentėjusiems šelp- 

ti įsteigta skyriai Svėdasuose, Dar- 
isuniškėse, Pirėnuose, Pakuonyje, 
i Žasliuose, Žežmariuose, Kruonyje, 
Ježne, Birėtonyse, Pivošiunuose, 

! Butrimonyse, Alovėje, Varėnoje, 
Sumeliškėse, Kelmėje, Nemunaity- 
je, Dauguose ir Utėnoje. 

— Liet. Dr. nuk. šelpti Vilniš- 
;kis skyrius vasario 5 t. nutarė 
įsteigti duonos kepyklą, siuvimo 
dirbtuvę, skalbyklą, kurpių dirbtu- 
vę ir valgyklą Antakalnio rajone. 

— Vasario 5 d. per Vilnių per- 
vežta 80 lietuvių liuterių, kurie ga- 
benami iš Jurbarko, kaipo vokie- 
čiai. Mat, jie, būdami Vokietijos 
ateiviais, ilgainiui tapo Rusijos pa- 
valdiniais ir nuo šios pusės lietu- 
vių skyrėsi savo tikyba, dėi kurios 
jie ir negalėjo susiartinti su čia- 

Ibūviais ir savo dvasia buvo arti- 
ni: Prūsų lietuviam^. 

ŠIAULIAI. Sausio 30 dieną 
Kauno gubernatorius patvirtino 
Centralinės Vartotojų draugijos 
"Korporatoriaus" įstatus, los j.-lei- 

[gėjais pasirašė Josvainių, Kėdai- 
nių, Eirogalos, Čekiškės, Beisega- 

ir Radviliškiu vartotojų drau- 
gijų jgaliotinai. Draugijos buvei- 
ne paskirta Šiauliai, nors jos su- 

manytojai (kun. A. Vilimavičius ir 
kiti) gyvena ir veikia Josvainio. 
Kėdainių ir t.t. apygardose, ktt! 
žadama taip-pat atidaryti ir skyrių- 
su sandėliais. 

PAPILE, Šiaulių apskr. Sau- 
sio 4 ir .S d. '"Saulės" skyriaus 
buvo visuotinas metinis narių su-i- 
ri tikimas savoje skaitykloje. Šis 
susirinkimas skiriasi nuo kitų tuo- 
mi, kad labai triukšmingas buvo. 
Revizijos komisijos narys, vikaras 
K. Petravičia, dar neatidarius su- 

sirinkimą, pradėjo protestuoti, 
kam valdyba išraše paskutiniais 3 
mėnesiais "Liet- Žinias" ir "R. 
N." Paskiau skyriaus pirminin- 
kui atidarius susirinkimą, išrinkta 
susirinkimo pirmininku Alb. Ge- 
daminsk's, raštininku kun. K. P. 
Perskaičius protokolą ir praeitų 

'metų apyskaitą, kun. K. P. pasa- 
kė ilgoką pamokslą, kad esą ne- 

geri laikraščiai "L. Uk-," "Liet 
Žinios" ir "R. N." ir kad valdy- 
ba, išrašydama tuos laikraščius, 
nekatalikiškai pasielgusi ir kad, 
nemokanti katalikiškai elgtis, tai 
negalinti vadovauti tokiai drau- 
gijai. 

Pirmininkas paaiškino, kad pa- 
tįs nariai to reikalavo, kuomet su- 

stojo ėję iš Kauno laikraščiai 
"Vienybė," "Pavasaris," "Lietu- 
vaitė',, iš Vilniaus "Vaiars" ir is 
Seinų "Šaltinis,'' o beėjo tik 
"Liet. Ūkininkas" ir "Viltis"; 
apie karę žinių visi grobstyte- 
grobsto, bet jų nėra. Tačiaus kun. 
dar nesutinka su tuo pasiteisini- 
mu. Pradėjo prirodinėti vėl, kad 
negalima skaityti tokių laikraščių, 
nes jie doroje nupuolę, o tokiais 
ir skaitytojai gali likti T tą at- 
sakė Petrapilės stud. B. M., kad 
tie laikraščiai yra dori, taip-pat ir 
jų skaitytojai nenupuola doroje, 
bet lavinasi. Potam paduota bal- 
savimui, ar valdyba turi sugrąžin- 
ti pinigus, išleistus laikraščiams, 
ar ne. Susirinkimas į klausimą 
nieko neatsakė, vadinasi, valdy- 
bos pasielgimas pripažinta teisin* 
gu- 

Iš SUVALKŲ. 
Suvalkų guberniališkas komite- 

tas išdalino nukentėjusiems nuo 
karė* gubernijos gyventojams: 
50.000 rublių pinigais. Komite- 
tas gavo nuo rusiškos žemietijų 
sąjungos 54 arklius ir du vagonu 
šiltų drabužių. Bet nuostoliai 
gubernijoj vokiečių padaryti ne- 

išpasakytai dideli, kur kas dides- 
ni negu jiems suteikiama pasel- 
pa. 

IŠ TAURAGĖS. 
Vokiečiai tapo suvisu išvyti iš 

Kauno gubernijos. Mušis buvo 
prie Tauragės, kur vokiečiai ta- 
po sumušti. Rusai jau trečią 
kartą įsiveržė j Prusus ir visai 
netikėtai užpuolė vokiečių pozi- 
cijas prie Tilžės. Kiek rusu Į>i- 
veržė Į Prusus, tikrai nežinia. 
Mūšiai buvo taipgi ant linijoj 
nuo < iargždų iki Klaipėdai. 

15 GUMBINĖS. 
Pru.su Lietuvos (Rytinių Fru- 

sų) ober-prezidentas pagarsino ži- 
nias apie rusų darbus. Laike jų 
pirmutinio Įsiveržimo j Prūsų 
Lietuvą sudeginta 10,030 namų, 
užmušta 2,000 civilistų, 4.000 iš- 
gabenta Rusijon, ta ne yra ir iie- 
lit iii. tarp kurių yra ir "Aušros" 
leidėjas Martinas Jankus. Laike 
antrojo rusų įsiveržimo, i> 15,000 
dar lietuvių gyventojų rusai ;irba 
užmušė, arba Rusijon išgabeno 
4,000. 80,000 privatiškų namų 
išplėšė taip, kad juose niek<. ne- 

paliko. 

į PASNINKAI. lemaičių vys- 
kupas yra paskelbęs palengvini- 
mų dėlei gavėnio pasninkų. Bū- 
tent, su mėsa leidžiama valgyti 
nedėldieniais, panedėliais, utar- 
ninkais ir ketvergais. 

("Liet. Žinios.") 

BEG O Iš NELAISVĖS. 

Kartą Į stabą atbėgo, apiplyšęs, 
i visas purvinas bc rudinės rusų 
i kareivis ir pasisakė norį- matyti 
j generolą. 

— Kam tau—u/kiausė jo. 
— Esu pabėgęs iš nelaisvės- Iš 

(iumbinės. 
Pabėgėli- aps.ikė, kaip v< lA'o: 
— Paėmus koletą musų kareiviu 

nelaisvėn, męs keliu vedami ste- 

bėjomės i kelią, kuriuo mus vedė. 
Gumbinėje buvome atiduoti laud-- 
šturmistu (apsauginiu) globai. Po- 
ra jų buvo i- Rusijos vokieči-.i, 
vienas nuo Vilniaus inaluninink: s, 
kitas is Kuršo medinitiinkas. 

Kartą mus išvedė i darbą mios- 
tan gatvių -luotu. Pasinaudoju 
proga, per tvoras pabeg< m j bu- 
ką. Tik staiga užklupom ant vo" 

kiečių sargybos, kuri ėmė šaudy- 
ti ! Vienas draugų ėmė bėgli, aš 
gi priguliau prie žiemės. Palau- 
kęs, kol viskas aprims, prišlaužiau 
kaimą. Triobose žiburiuoja. įsmu- 
kau j daržinę, tikėdamasi per naktį 
išmiegoti, bet užčiupau vokiečių 
šautuvą, taigi, ir čia—vokiečių kar- 
eiviai. 

Tuojaus pasileidau bėgti ir lauke 
užtikau aštriųjų vielų tvora- Kly- 
dinėjau, klydinėjau, tarp jų šliau- 
žydamas, kolei užropojau šieno sto- 

S'l 
Ryto metą apsidairęs pamačiau, 

kad esu viduryj tarp savųjų ir vo-' 
kiečių kaimų. Už 300 žingsnių 
savieji, bet bijau pasijudinti. Pa- 
stebės—ims šaudyti vieni ir kiti. 
Tik vakaro sulaukęs' prišliaužiau 
tamsumoje prie saviškių. (L.' 2.) 
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Apžvalga. 
Tikras patriotizmas ir kosmo- 

politizmas. Vienu prakilniau.Mii- 
j ii ir gerbtiniausiųjų žmogaus 
jausmų yra patriotizmas, savo tė- 

vynės meilė. Mylėti savo tėviš- 
kę. savo gimtinę, savo tautos 

žmones, savo tautos papročius ir 
visa tai, kas surišta su ta žeme 
ir ta žmonių grupe, iš kurios 
zfnogus kilo, yra naturalis apsi- 
reiškimas, kurį galima užtikti 
kiekviename sveikame ir norma- 

lėse aplinkybėse išaugusiame ir 

tebegyvenančiame žmoguje. Pa- 
triotizmas savo šaknimis guli ta-j 
me prisirišime, kuri mažas kū- 
dikis jaučia prie sa\o motino-.,' 
savo kambarėlio, supyklėlės, prie 
visų tų daiktų, kurie sudaro to 

mažučio pasauli. Tasai prisiri- 
šimas yra Įgimtas kūdikio -ieloje 
ir ilgainiu, kūdikiui beaugant ir 

besiplėtojant, išauga į tą sąmo- 

ninga ir prakilnų jausmą, kuri' 
męs vadiname patriotizmu. Mei- 
lė prie to, kas sava, artima, yra 
patriotizmo pamatu. 

Tiktai gerbiant save. galima 
gerbti kitą. Artimo meilė gali 
buti tvirta tiktai tuomet, kuomet 
Ivirta yra meilė savęs. 

Tėvynės meilė kartais yra iš- 
platinama, jgiliuama. Žmogaus 
siela nenori pasitenkinti mylė- 
jimu ir gerbimu to, kas yra 
"savo" rate. žmogaus siela nori 
apglobti ne tiktai saviškį, ne tik 
tai artimą, bet ir svetimą, ir toli- 
mą. Siela trokšta apglobti visą 
pasaulį, vną jį lygiai mylėti. Ta- 
sai sielos troškimas yra minties 
pagimdymas, proto išauklėjamas 
ir i? tobulinamas. Jisai neteka 
liesiogtne sriove iš sielos gelmių, 
bet turi buti proto atkastas bei 

apšviestas, ir tiktai tuomet muša 
tasai jausmas tyra ir plačia srio- 
ve. Rods, dar teisingiau bus, pa- 
sakius, kad tai tasai pats šalti- 
nis, iš kurio patriotizmas semia 
javo jiegas tiktai šisai šaltinis' 
išplatintas ir pagilintas, ir per-į 
ėjęs per proto koštuvą. Kosmo-1 
politi/mas, pasaulio meilė, yra 
išplatinta tėvynės meilė, kaip1 
šioji yra savo šeimynos, savo 

tėviskės meilė, tiktai platesnia j 
me maštabe, gilesniame apymyje. 
Kosmopolitizmo pamatas guli pa- 
triotizme. 

Tikrai suprastas patriotizmas 
negali ginulyti šovinizmo, kitu 
tautų neapykantos. Taipogi tci- 
singasai kosmopolitizmas negali 
niekinti ir žeminti patriotizmo, 
/eigu aš gerbiu tai, kas sava, 
tai aš turiu gerbti ir tai, kas sve- 

tima. Jeigu aš noriu gerbti tai. 
!.as svetima, tai aš tutiu išmokti 
gerbti tai, kas sava. 

Teisingai suprastas kosmopolitiz- 
mas nėra anti-patriotizum. \nti- 
ratriot'zmas yra tokia pat li- 
guista kosmopolitizmo atžala, 
kaip kad šovinizmas yra liguista 
patriotizmo išdava. 

Kosmopolitizmas yra suprati- 
mas tautų vienybės ant lygybes 
ir brolybės pamatų. Kosmopoli- 
tas mato visas tautas sulygintas 
ir suvienytas. Jisai kerta žemyn 
tuos rubežius, kurie skiria vieną 
tautą nuo kitos. Jisai yra lygiai 
brolis artimam ir tolimam. 

Patriotas mato tuos rubežius, 
kurie skiria \ ieną tautybę nuo 

kitos. Jisai mato, kad skirtumo 
tarp įvairių tautybių negalima iš- 
naikinti. Pati gamta, gyvenimo 
.'plinkybrs ir istorija išdirba jvai- 
riose žmonių gru.>ėst- savotiškas 
ypatybes, savotišką Sąvoką, sa- 

votišką pobūdį. Jeigu ir butų 
išnaikintas kalbų skirtumas, kiek- 
viena tam tikrose apystovo-e gy- 
venanti žmonių grupė turėtų sa- 
votiskas ypatybes, kurios jąją aiš- 
k:ai skirtų nuo kitų kitoniškose 
apystovose gyvenančių grupių. 
To skirtumo negalima išnaikinti. 
Jeigu ir pasisektų jį šiądien iš- 
naikinti—kas yra tiesiog negali- 
ma,—tai rytoj vėl atsirastų skir- 
tumas. Jeigu išnaikintume jį ir 
rytoj, tai jisai pasirodytų vėl 
užporyt. Taip butų, jeigu visa- 
me pasaulyje butų viena ir ta 

pati kalba. Bet šiądien męs tu- j 

rime daugybę Įvairiu kalbu, ir 
e^anėio įvairumo negalima išnai- 
kinti, bent nesimato jokio kelio 
tani. Kalint įvairumas dar pa- 
'iidiua tą skirtumą, kurisai yra 
tarp atskiru grupių, kurias va- 

diname tautomis Kubežiai tarp 
atskirų tautybių gyvuoja, ir su 

»ai>, kaip su realiu faktu, patrin- 
tas skaitosi. Apšviesto patrio- 
tizmo pasekėjas gerbia kitas tau- 

ta*, jisai nestato jųjų žemiau už 
savo tautą, jisai mato jas kaipo 
broliškas savo tautai šeimynas 
kaipo vienutes, kurios turi tokią 
pat teisę gyvuoti, kaip ir jojo pa- 
ties tauta. Taėiaus, drauge su 

tuom viskuom, jisai myli savo 

tautą; jiji, nors ir lygi tarp kitų 
tautų, jam sto\i pirmoje vietoje. 
Tyn; patriotizmo pasekėjas ma 

t'), kad darbuotis galima likta: 
tam tikrai žmonių grupei, prie 
kurios gali prieiti, tai yra savo 

tautai. Sek dorą sėklą tarp sa- 

viškių, šviesk juos, vesk prie 
tobulo, kelk juos augštyn kultū- 
ros laiptais, didink jųjų dva-išką 
1-ei medžiagišką turtą,—ir drauge 
su tuom dirb»i visai žmonijai. 
Kitose tautose toki, kaip tu. varo 

tą pati darbą ir tuom pačiu ke- 
liu stumia savo žmones. Visi 
,%asidalinę darbą, ir kiekvienas 
ji savotiškoje dvasioje supranta, 
savotiškai daro, taėiaus darbo 
linkmė yra visiems bendra. 

Kosmopolitizmas, išaugęs iš 
patriotizmo, peržengia per tauty- 
bės rubežių ir nori stovėti pla 
.'•hmc lauke. Tuom ji ai neten- 

ka realio pamato, ant kurio rea- 

lis, konstruktyvi- darbas galėtų 
buti varomas. Patriotizmas ap- 
Mrubežiuoja ir savo rubežiuose 
stovi ant apčiuopiamo realio pa- 
mato. Tuom patriotizmas ir kos- 

mopolitizmas skiriasi vienas nuo 

kito. 
Tani tikrose aplinkybėse ir vie- 

nas ir antras jųjų išauga i li- 

guistus išsišakojimus. Augšėiaus 
buvo minėti tie liguistumai: šo- 
vinizmas ir auti patriotizmas. 

Anti-patriotizmas tam tikrose 
\merikos lietuviu grupėse yra 

j lačiai išbujojęs. Tasai, liguistu- 
mas apsireiškia formose, kurioms,! 
vieton anti-patriotizmo, geriaus 
pritiktų net auti-lietuvybės vardas. 
Tasai apsireiškimas pas mus yra 

žinomas tarptautiškumo vardu, 
fki kokio laipsnio jisai gali pri- 
eiti, Amerikos lietuviai turėjo jau 
nekartą progą pamatyti. 

liet, iš kitos pusės, dažnai la- 
bai toli nueina ir ligui tas patrio- 
tizmo išsišakojimas. Dirbant, 
kaip pas mus sakoma, tautiškoje 
dirvoje, nesimato jokio reikalo 
baidytis to, ko kitos tautos, kul- 
tūringesnės už lietuvius, yra pa- 
siekusios ir iš ko lietuviai gali 
nemažai, patįs pasimokyti. Mo- 

kyčiam.esi iš kitų, kurie praėjo 
tuom taku, kuriuom dar tik da- 
bar lietuviai eina, galėsime iš- 

vengti klaidu ir tuom sutaupinti 
jlcgas tiesioginiam mttsų kultu- 
ros statymo darbui. Atsinešda- 
mi draugiškai j kitas tautas, lie- 

tuviai turėtų kaip galini dau- 
giau iš jųjų mokintis, pašinai'- 
doti jųjų 'jau sukrautais turtais. 
Jokio nedraugiško, o juo labjaus 
neapykantos pilno jausmo link 
kitų tautų neprivalėtų buti. Ty- 
ras patriotizmas yra tam prie- 
šingas, kaip lyginai priešingas 
yra ji>ai siauručiui užsidarymui 
pat -avyje, nes toksai užsidary- 
mas yra kenksmingas. Proto, 
mintijimo siaurumas genista te- 

nai, kur žmonės užsidaro siau- 
rutėje sienose, neįsileidžia iš ki- 
tur jokios gaivinančios ir naudą 
teikiančios sriovės. 

N'esenai viename laikraštyje te- 
ko pastebėti užsipuolimą ant Chi- 

e'agoje įsisteigusios lietuvių mu- 

zikos mokyklos. Toji mokykla 
yra pavadinta vardu vieno įžy- 
miausiųjų pasaulio muzikų—Bee- 
tlioveno. Pagarbos atidavimas 
vienam didžiausiųjų muzikos ga- 
liurų, pavadinant mokyklą jojo 
vardu, rodo, kad mokyklos stei- 

gėjai supranta, jog prieš dvasios 
į ali tinus lietuviai gali—mos norė- 
tume dar prikergti, ir privalo— 
lenkti galvą lygiai su kitomis 
tautomis. Tuom pavadinimu pa- 
rodyta, kad ir lietuviai, arba bent 
dalis lietuvių, moka gerbti tyro- 
sios dailės tvėrėjus. Tačiaus ant 

mokyklos rengėjų buvo užsipul- 
ta, kam jie mokyklą pavadinę 
ne lietuvišku, bet svetimtautišku 
v ardu. 

Tokia užsipuolimu parodyta, 
kaip siaurai tuli lietuviai dar 

j mąsto, kaip toli jie yra nuo ty 
ros, tikros tautybės idėjos. Ge- 
rai butų ir lietm iškas vardas, 
bet jeigu, vieton lietuviško p 

LIETUVIAI! REMKITE LIETUVOS Q-ELBĖJIMO 
IR AUTONOMIJOS FONDĄ.,į, 

Aukas siųskite šiokiu budu: Money Ordėrilis, Čekius ir 1.1, 
išrašykite vardu T. Paukščio, Pittstcn, Pa.,1 ir pasiųskite J. O. 
Sirvydui, 120 Grand st.. Brooklyn, N. Y. 

diniiiio, tenai stovi toksai vardas. 
Kaip Beethovenas, tai, rods, tai 
pogi nėra ko užsipuldinėti. 

Abejotina, kad užsipuolikai bu- 
uj ką nors nuveikę savo u/.-i-i 
puolimu. l»et savo mintijimo j 
niaurumą jie tuom aiškiai pa-į 
rodė. lai yra vienas liguistųjų 
patriotizmo apsireiškimu. Jisai ^ savo šaknis turi tenai, iš kur au- 

ga sovinizmas, kitų tautų ne- 

apykanta, pagiežos dvasia ir visi 
įie apsireiškimai, kurie yra prie-j 
-ingi žmonių pažangai ir tikrajai 
tobulybės idėjai. Tokių dalykų 
>kit ninimas lietuviams yra taip-' 
pat kenksmingas, kaip ir anasai, 
mus:škas "tarptautiškumas." Ir j vienas ir kitas jųjų neguli ant 
'o kelio, kurittom einama tobu- 
lesniu rytojtin. 

"Tautininkų troškimas,mato- 
mas per socialistų akinius, t'hi- 

cagos socialistų organas "Naujie-Į 
uos" pastaruoju laiku ytin ata-i 

kuoja tautininkus (atakavimų nc- 

stoka buvo ii visą laiką nuo pat 
"Naujienų" Įsikūrimo). Kartais 
"Naujienų" užsipuldinėjimuose 
ant tautininkų ir jųjų spaudos 
prieinama prie tokių išsipravar- 
džiavimų, koki tinka tiktai supy 
kusiems mažiems vaikams prie 
kaiminės laukuose. Kartais ^1 

pripasakojama visokių dalykų, 
kokių išmintingas žmogus ištolo 
vengtu. 

r o laikraščio r>8-tame ntifne- 

ivje redakcija aiškina, kas yra 
"tautininkų troškimas." Ar tau 

liniukai trokšta sušelpti nukentė- 
jusius nuo kares Lietuvos gyven- 
ioju.s.J—\e. Jie užsipuldinėją 
ant socialistu ir jųjų Liit. Šelpi- 
mo Fondo, kuri "Naujienos" at- 

ka'iiai stengiasi padaryti bepar- 
tyvišku. Tautininkams rupi jų~ 
jų "partyviški reikalai," o ne 

Lietuvos žmonių skurdas. I\o'o 

yra tie "partyviški reikalai," ku 
i uos tautininkai stato augšč.iaus 
už nelaimingos Lietuvos padė- 
jimą—minėtame straipsnyje ne- 

pasakyta. O kaslink užsipuldi- 
nėjimų, tai kas žiu, suskaičius 
straipsnius, kuriuose vieni ant 

kitų užsipuldinčja, kur jųjų butų 
daugiau. Rodos, socialistų spau 
<la parodytų, kad jinai tuom it- 

vėju tautiškąją spaudą yra toli- 
-toli pralenkusi. 

Ar tautininkams rupi Lietuvos 

autouomija?—-Ne. Jie įrašę au- 

tonomijos klausimą "į savo par- 

tyvišką programą" (ar gali buti 
ir "bepartyviškas programas?"), 
"kad .sukėlus priešingą socialis- 

tams judėjimą." Laimė, kad 

tarp Amerikos lietuvių yra so- 

cialistų. Kitaip, Lietuvos auto- 

nomija nebūtų buvusi į jokį "par- 
tyvišką programą"' įrašyta. La- 
bai negudrus "Naujienų" aiškini-J 
inas. Jeigu šiądien tautininkai i 

mažiau Lietuvos autonomijos rei-! 
kalais rūpinasi, tai priežastis yra! 
lame, kad nukentėjusių nuo ka-' 
rės žmonių .šelpimas skaitoma 

svarbesniu šios valandos klausi-! 
mu, ir juom todėl daugiau rupi-1 
namasi. Socialistai nei sparty-j 
viski programai" čia nieko ne-Į 
turi. 

Ar tautininkai trokšta apš vie- 
los lietuvių liaudžiai—"Vargiai." 
Tautininkų vadovai patįs—"labai 
nedaug tegirdėje" apie apšvietą, 
o antra jie "beveik nieko dau- 

giaus" nedarą, kaip tiktai neapy- 

kantą ]>ricš socialistus ir socia- 

lizmą kelią, "o kelti žmones prieš 
socializmą, tai yra šioje gady- 
nėje didžiausis nusidėjimas prieš 
apšvietą." Viena. Tarp tautinin- 
ku ir jųjų vadovų gali buti žmo- 

nių. kuriems gal stoka apšvietos. 
liet tokių pat rasis tai]) lietuvių 
socialistų ir kitų sriovių. Xėra 
tat pamato rodyti pirštu vien į 
i'amošių. Antra. Socialistų pra-1 
kalbose "pasmerkimų," koliojimų 
ir neapykantos kėlimo link tau- 

tininkų yra daug daugiau negu 

tautininkų prakalbose. "Naujie- 
nų" apžvalgininkui reikėtų dau- 

giau j abiejų pusių prakalbas aį- 
-iiankyti ir atydžiau pasiklausyti. 
Trečia. Socializmas yra tam tik- 

ras visuomenės santikių sutvar- 

kymas, kuri socialistai nori ivyk- 
dinti, o apšvieta yra dalykas, ku- 
ris pats savyje jokio ryšio neturi 
.-u socializmu. Apšvietą galima 
platinti, ir platinama, prie dabar- 
tinės tvarkos. Socializmo su- 

maišymas su apšvieta rodo ne- 

r.iskumą "Naujienų" mintijime, 
-rt>a, kas blogiau, norą sunud- 

kini negtftlVų 'ajjšvictos garbin- 
{»»jn. to straipsnio skaitytoją. 

I autinirifcii <aieapkenrią dau- 
giausia "N'iujiHiui" ir jų bendro- 
"čs,—sakoma tame straipsnyje,— 
ii norima kaip nor» "Naujienas" 
sunaikinti, i>et tai nepavyksią, 
(ial btit, kad yra tautininku, ku- 
riu neapykanta labjausiai atkreip- 
ta prieš socialistus. I Vet yra ir 
tokiu pat socialistų, kurie jei ga- 
•ėtų, tai visus tautininkus šauk- 
šte vandens prigirdytu arba iš- 
kartų. Tai yra fanatikai. Jųjų 
vi-nr vra, o ypačiai tarp A me- 
nko® lietuvių socialistų, (lydy- 
tojau, pats pirma išsigvdyk. 

"Naujienos" Jkalba apie tauti- 
ninkų "piktą norą" jkąsti jas, ir 
tam primena p. Ilgaitdo šėrų is- 
toriją, tilpusią "Lietuvoje." '?.\- 
iiių pranešimas nėra piktas noras 

jkąsti. Nuo kurio laiko "Naujie 
uos" taip pradėjo manyti? t) 

kaip su bankų "smokavojimtt?" 
Ar tenai nebuvo pikto noro 

jkąsti atskirus asmenis? Valy 
mas turėtų prasidėti nuo savo 

namo. 

".Naujienoms" rodosi, kad tau- 

1 mirkai trokšta jųjų pragaišties. 
Manija yra pavojinga liga. Savo 
straipsni "Naujienos" užbaigia: 
"Greičiau visi "lapeliai" ir "vė- 
žliai" nusprogs iš pavydo, negu 
išsipildys "Naujienų" priešų troš- 
kimas." Piktumas—blogas ženk- 
Tas. Teisybę už savęs jaučiantis 
žmogus nepyksta. 

Visi priekaištai, straipsnyje 
tautininkams daromi, yra visai 
nepamatuoti. 

Bėda, jeigu jau panašių argu- 
mentų reikia griebtis. 

NJSTOJO LYGSVAROS. 
'( 

"Naujienų" redakcija pagalios, 
matyt, visiškai nustojo lygsvaros 
ir. anot žmonių išsitarimo, ''ėmė 
ir paleido visas dūdas"... Ant til- 
pusio "Lietuvoje" p. J. K-o žinios 
apie pardavimą ant licitacijos 
"Naujienų" sėrų už 00 centų, toji 
redakcija, pripažindama patį fak- 
tą teisingu, padidino savo garsią 
koliojimosi enciklopediją tokiais 
parinktais žodeliais, kad nei "Vie- 
nybės Lietuvninkų'' statistai galės 
pašokti iš džiaugsmo. 

Mums neapeina visai "Naujie- 
nų" redakcijos koliojimaisi, neigi 
męs norime tame amate su ja su- 

silyginti; todėl apie tą "Naujienų" 
gražbylystę daugiaus nieko ir ne- 

sakysime. Bet męs norime pasaky- 
ti keletą žodžių štai apie ką: 

P i r m i a u s i a.—"Lietuva" ne- 

manė ir nemano kelti "sensacijų" 
—ypač apie "Naujienas," nes jos 
pačios yra didžiausia sensacija. 
Daryti mums užmetimą apie sen- 

sacijas "Naujienos" turi mažiau- 
siai tiesos jau vien dėl to, kad di- 
desnių sensacijų už "Naujienų" 
sensacijas dar niekas iki šiolei ne- 

įstengė padaryti. Tokių sensaci- 
jų. kaip "Naujienų" pikninkai," 
"Naujienų baliai" ir "Naujienų" 
vienametiniai "jubiliejai"' dar jo- 
kis lietuvių kalboje einantis laik- 
raštis nedrjso iki šiolei daryti. 
Tuo žvilgsniu jos "subytino" ir 
Seinų "Šaltinį," anuomet įsteigusį 
lioterijas. Kam todėl prikaišioti 
kam nors pramanytas sensacijas, 
jeigu pati "Naujienų" redakcija 
remia savo biznio pasekmingumą 
ištisai ant sensacijų, nesiskaitant 
net su tuom, ar tas tinka, ar ne- 

tinka laikraščiui daryti 
Antra, — "Lietuva" nemanė 

užkabinėti, neigi kenkti '•Naujie- 
noms,' nors to* nuo pat pirmos 
dienos savo atsiradimo neatlaidžiai 
ėste-ėdė "Lietuvą" (Pavyzdžiui, 
pat pirmam savo numeryje jos di- 
delėm!-; raidėmis apskelbė, buk, 
girdi, "Lietuvos" leidėjas platina 
girtuoklystę, nors jos gerai žino. 
kad "Lietuvos" leidėjas neima bur- 
11011 nei degtinės} nei alaus). Die- 
na po dienos-, numeris po numerio 
"Naujienos'''^.kandžiojo, insinuavo 
ir plūdo ant "Lietuvos," bet męs 
savo keliu* tylėjome,—kitą kartą 
nusispjaudavome, bet atsimindami 
gerai žinomą patarlę, tylėjome ir 
i ginčus neidavome, ant asmems- 
kn koliojimų ir nžkabinėjinnt ne- 

atsakinėjome. Maža to, net ir tu- 
rėdami rankose" tulus dalykėlius, 
męs visai jų tuom laiku negarsino- 
me ir dabar negarsiname, nors tie 
dalykėliai anuomet galėjo "Nau- 
jienoms"' net labai užkenkti. Apie 
tai "Naujienos" gali sužinoti pas tą 

'pati p. llgaudą, kuris tuomet buvo 
j "Naujienų" manadžierium. 

Todėl dabartinis "Naujienu" nu* 

įsiskundimas, buk męs ja> ■,i>t,rse- 

kiojame." yra ištikiu juokingas ii 
išrodo panašus j "krokodili^us" aša- 
ras" daugiaus nieko. Jos nuola- 
iai, nuo pat pirmos savo gyvenimo 
dienos, irisipuldinėjo ant mus tikrai 
vokiškai-belgišku budu ir j*>> da- 
b;>r. kaip niekur-nifcko, su nulei-tu- 
mis akelėmis skundžiasi, kad męs 
jas "skriaudžiami-"... Išeina visai, 
kaip toj patarlėj "/yda- nuisa, žy- 
das rėkia"... 

Tolinus, "Naujienos" sakosi, 
kad jos apie "Naujienų" serų li- 
citaciją nieko nežinojusios. Ar p s 

žinojo, ar nežinojo apie tą lieitaci- 
ją, tai ne mušu dalykas—tai pa- 
čiu "Naujienų," o ne keno kito 
"biznis." 

(lai but nežinojo, o gal ir žino- 
jo. Anot p. J. K. pranešimo, 
"džiodžmentas" ant $367.18 prieš 
p. Ugandą, '"Naujienų" nianadžieri, 
tapo išduotas liepos 22 d. 1914 me- 

tų. p. Ilgauclas tuomet buvo 
"Naujienų" manadžerium. Apie 
tą pati laiką j akis puolė milžiniš- 
kas p. Jlgaudo pagarsinimas, til- 
pusis "Naujienose" ant viso iš- 
tiso puslapio. Peržiūrėję "Naujie- 
nų" numerius, atrandame, kad tas 

apskelbimas tilpo "Naujienose" 
rugpjūčio 5 d. 1914 m., taigi ne- 

trukus po išdavimui viršminėto 
"džiodžmento." Šiame apgarsini- 
me-pranešime p. llgaudas šiaip sa- 

ko : 

"šiuomi pranešu... kad nuo 1-nios I 
dienos Rugpjučio-August 1914 m. ga- 
lutinai pasitraukiau iš "Naujienų" 
spaustuvės." 

Toliaus ten pat taip sakoma: 
"Čia pat primenu, kad turiu su- 

virs u* $:!,000 "Naujienų" Bendrovės 
šėrų, kurių didesnę dalį noriu greitu 
laiku parduoti. (O "Naujienos" dabar 
praneša, kad llgaudas turėjęs tik 200 į šorų, t. y. tik už $2,000). šėrai par- 
duodami ir verti po $10 kiekvienas, 
bet norėdamas juos greičiau parduo- 
ti, nuleisiu nuo pažymėtos kainos ir 
parduosiu pigiaus. Draugijos ir pa- 
vieniai, kurie nori nusipirkti "Nau- 

jieniĮ" šeru, malonėkite tuojaus atsi- 
šaukti laišku ar vpatiškai, o duosiu 
tuomet platesnį paaiškinimu 

J. Ilgaudas. 

Jeigu "Naujienos" ir apie šitą 
j>:».-- save tilpusi ant viso puslapio 
apgarsinimą nieko nežinojo ir nieko 
nedasiprato, tai joms priminė teis- 
miškas užklausimas ir aresta-* p. 
llgaudo turto "Naujienose," para- 
šytas lapkričio 2H d. ir j kuri 
"Naujienų" lietui rovės sekretorius 
atsakė gruodžio 12 d.—Nejaugi ir 
.to nežinota? 

I'ct paantriname, visa tai mus 

neapeina, ta> gali apeiti tik pačias 
"Naujienas" ir jos pajininku-. Mus 
taipgi neapeina nei "Naujienų" biz- 
nis—tegul jis sau bujoja ir auga 
kuogeriausiai. liet mus apeina tas. 
kad "Naujienos" savo užpuldinėji- 
muose ant musų, ginčuose ir insi- 
nuacijose peržengė visas laikrašti- 
nes mandagumo ir padorumo ry- 
bas. Ir juc toliaus, juo "Naujie- 
nų" tonas ir užsipuldinėjimai pra- 
dėjo darytis vis nachališkesni. Jos, 
matyt, palaikė mus už tokius, prie 
kurių galima pritaikinti patarlė: 
"Ant palinkusio medžio ir ožkos 
lipa"... Ir "Naujienos" pradėjo vis 
labjaus "lipti," padrąsintos tuom. 
kad męs, nepaisydami, vi> tylėjome. 

Tegul "Naujienos" nesokinėja ki- 
tiems Į akis, tegul jos nej ieško, ko 
nepametė; tegul jos nelaipioja ki- 
tiems ant sprando, tegul nesikolioja 
tiesiog piemenėlių žodžiais, tegul 
bu va. kaip žmoniškam laikraščiui 
privalo buti,—tuomet niekas jų ne- 

kliudys,—juo labjaus nekliudysime 
jų męs, nes, kaip jau pirmiatts sa- 

kėme. anuo laiku galėjome jas 
"užkliudyti" daug skaudžiau, o to 
vienok nedarėme. Bukit patįs vy- 
rais, jeigu norite, kad kiti su jumis 
vyriškai apsieitų. Mes norime, ir 
niekados nej ieškome jokių ginčų 
su jumis, nes tai toks neinteresin- 
gus ir toks neskanus darbas. Todėl 
geriaus, ažuot "ašaroti"— 

L e a v e u s a 1 o n e ! 

Gcoryc Kntnan. 

CARO PASIELGIMAS SU ŽYDAIS. 
{L'žbciga). 

Rugpjūčio pabaigoj, 1(M4 m., 

žydas chirurgas Smolenske pa- 
siuntė Švietimo Reikalu Ministe- 
riui Kasso šitokį telegramą: 

"Mano sunus išlaikė egzaminą 
pirmon kliason Smolensko valsty- 
binės gimnazijos, o duktė toki 

jau egzaminą išlaikė pirmon klia- 
son moterių gimnazijos. Aš tar- 

navau karėje rusų su japonais 
Mandžurijoje ir ciesoriaus prisa- 
kymu buvau apdovanotas Šv. Sta- 
nislovo ir Šv. Onos Kryžiais su 

kardais. Paskutinius trejis me- 

tus tarnavau kaipo gydytojas prie 
Trečios" Augštesnėsės Smolensko 
Mokyklos be užmokesties. Prašy- 
čiau, kad mano vaikai butų priim- 
ti gimnazijon be burtų traukimo ir 
be atsižiūrėjimo j normą (priima- 
mą žydų skaitlių). 

Jis gavo šitokį atsakymą: 
"Jusų prašymas priimti vaikus 

mokyklosna be burtų traukimo ir 

atsižiūrėjimo j normą atmes- 

tas." *). 
Iš šito susirašymo yra aišku, 

kad žydas gali tarnauti savo šaliai 
ištikimai kruvinoj ir pragaištingoj 
karėj; jis gali apturėti du pagar- 
bos kryžių už narsumą mušlau- 

kyj; jis gali trejis metus tarnau- 

ti be užniokesties kaipo gydytojas 
valstybės augštesnėj mokykloj; ir 
paskui jis gali buti priverstas eiti 
kiton karėn, palikdamas savo vai- 
kus namie be progos net antrinio 
apsišvietimo. 

Nemažiaus šiurkštus, žiaurus ir 
barbariškas apsiejimas su žydais 
karei prasidėjus yra kuone kiek- 
vienoj kitoj draugijinio gyvenimo 
dirvoj. Lapkričio pabaigoj 1914 
m. Tiesų M misteris Ščeglovitov 
atsilakė patvirtinti išrinkimą dvi- 
dešimts keturių žydų advokatų Į 
Petrogrado Advokatų Draugijos 
narius. Jie pilnai tam tiko, ir 
Draugija jų pageidavo, bet minis- 
teris jų išrinkimą atmetė, pasirem- 
damas tautinėmis ir tikėjiminėmis 
priežastimis. **). 

Jei žydai tinka buti kareiviais 
^ir net žydų nekenčiantis caras 

jų pagelbą niekina—tai jų se-e- 

rjs galėtų buti vertos priimti j 
slaugotojas ligoninėse, bet pro- 
vincijų gubernatoriai ir net Rau- 
donojo Ivr. Dr-ja oficialiai nelei- 
džia joms tarnauti net ten, kur 

*) "Russkoje Bogatstvo," Tetro- 
grad, rugsėjis, 1914 ui. 

"RieC," lapki\ 30 d., 1914 ui. 

Suvienytos Rusų Zemstvos pa- 
čios ja* paskiria savo miestų ka- 
rės ligoninėms. *). J>et j kai-ku- 

|rias šitų ligoninių net karėje su- 
žeisti žydai kareiviai uždrausta 
priimti. D-rai Kučerov ir Pus- 
tynikov jų nepriėmė Taganrogo 
ligoninėn ir prieš šitą jų pasielgi- 
mą paduota protestas Dono Medi- 
kų Draugijai. **). | 

Valdžios taisyklės sulyg žydų' 
gyvenimo už naujokijos aprubės 
sienų dabar yra kuone tiek pat 
aštrios, kaip ir metai atgal. Iš1 
(Petrogrado, Kursko ir daugelio 
kitų Rusijos miestų žydai tremia-1 
ma taip, kaip ir 1913 m. Pas- 
kutiniais laikais valstiečių valdžios 
kai-kuriems užsitarnavusioms žy- 
dams leido apsigyventi kokioj ne- 
būk ciesorystės dalyj, bet tokiuo- 
se leidimuose nebuvo asmenimo 

aprašymo tų,•»kuriems jie buvo 
duoti. Dėlei tokio aprašymo ne- 

buvimo, už ką pačios valdžios 
yra kaltos, dabar tokie žydai 
siunčiama atgal naujokijos apru- 
ben. Tas, kad aprubė vra karės 
išnaikinta, nedaro skirtumo. J^i žydas priklauso prie aprubės, tai 
jis turi ten eiti, vis tiek, ar jis 
gali ten gyventi, ar ne. 

Kiek laiko atgal viena žydė, ku- 
rios vyras buvo paimtas kariume- 
nėn, neturėdama visai iš ko gy- 
venti, prašė leidimo gyventi už 
aprubės sienos, kur ii turėjo gimi- 
nes ir tie norėjo ją priimti pas 
save: bet jai leidimo nedavė. 

Liepos mėnesyj, 1(>14 m. jaunas 
Rusijos žydas mokinosi elektrinės 
inžinierystes Šveicarijoj. Kilus 
karei, jis "negalėjo sugrįžti Rusi- 
jon, todėl nuvyko j Paryžių, pasi- 
davė Prancūzijos kariumenėn ir bu- 
vo paskirtas prie elektrikinio kor- 
puso. Už mėnesio, ar šešių sa- 

vaičių iaiko jį sužeidė taip, kad jis 
negalėjo ilgai tarnauti. Kaip jis 
liko-i iš ligoninės paleistas, fran- 
cučų valdžia už jo atsižymėjimą 
tarnystėje suteikė jam kelionės lė- 
šoms keturis šimtus frank" Su 
tais pinigais per Švediją ir Suo- 
miją jis sugrįžo Rusijon. Atvy- 
kus jam Petrogradan, kaipo žy- 
£ui, tuojaus paliepta išsinešti lau- 
kan; bet jam parodžius savo žaiz- 
dą ir pasakius, kad ji- Prancūzi- 

joj kovojo, jam buvo leista pasi- 

*i "Russkoje Rogalstvo," rugsėjis, 
1914 m. ir "Rieč," lapkr. 7 d., 1914 m, 

**j "Mysl," gruodžio 13 tl., 1914 iri. 

■likti mieste dvi savaiti. Tam lai- 
.kiti išėjus, jis tiuėjo prie valdžios 
įprašyti kelionės lėšų, kurios tuo- 
met buvo davinėjatnos neturtin- 
giems rusu pabėgėliams, guja 
miems iš Vokietijos ir Austrijos 
laukan. Ten jam pasakė, kad jo 
prašymas paduota pervėlai; ji*> 
turėjęs jj paduoti tuojaus, kaip 
tik atvyko. Kadangi jis Petrogra- 
de išgyveno dvi savaiti ir tokiu 
budu tapo gyventoju, tai jis, kaip 
galėdamas, turi grjžti ten, kur ji- 
prikleiiso: naujoki jos aprubėn. 
Ar ji- ten nuvyko, ar ne, sunku 
yra pasakyti. Tai viskas, kas buvo 
paduota laikraštyje "Novoje V re- 
mia." Net tas antisemitinis laik- 
n šti> pasipiktino tuomi ir paskel- bė po antrašu: "Ar ta> teisinga?" 

Dar vietos liko vienam parody- mui caro atsitiesimo į ištikimus 
žydus, ku te už ji meldėsi, už jj kovojo i už jį mirė. 

Pereito spalio 1') d. Petrogrado 
j"Riee" atspausdino nekroliogą. kuris toj pačioj išvaizdoj paduo- 
tas kitame puslapy j. Tuščios vie- 
tos parodo cenzoriaus išbrauki- 
mus. Nekroliogas skamba taip: 

"Atėjo Petrogradan žinia, kad 
jaunas (cenzoriaus išbraukta) 
Kugenijus R. Špicberg žuvo ant 

įkareivijos veikimų lauko, /uvu- 
|sis buvo 24 metų amžiaus. Jis gimė viename pa-Baltmario pro- 
vincijų mieste ir, pabaigęs tnok- 

|slą vienoje teisotų Petrogrado mo- 
kyklų, nuvyko Fraticuzijon." (ceti- 
jzariaus išbraukta). 
j .-Metnet, balandžio mėnesio pa- 
baigoje, F. R. Špicberg sugrįžo 
Petrogradan." (cenzoriau.- išbrauk- 
ta). 

"Paskui velionis aplankė Ry- 
gą ir kitu- pa-Balttnario provin- 
cijų miestus." (cenzoriaus išbrauk- 
ta). 

"Apie liepos vidurį F. R. Spie- 
berg rengėsi važiuoti i Suv. Am. 
Valstijas." (visas nekroliogas iki 
galui išbraukta). 

< iaila, kad negaliu papildyti tuš- 
čiu vietų šitame akyvame nekro- 
lioge; bet aš bent kai-kurias jų 
galiu papildyti. F. R. Špicberg. 
kaip jo pavardė rodo, buvo žydas. 
Dėlei caro universitetinių taisyklių ir Kasso lioterinės priėmimo j>ric- 
monės negalėdamas apturėti ; ugš- 
tesnio apšvietimo namie, j?s nu- 
važiavo Paryžiun. Ten jis ėmė 
žingeidauti oro lekiojimu ir išmo- 
ko lekioti. Pereito balandžio mė- 
nesyje jis sugrįžo Rusijon ir ap- lankė savo gimimo vietą vienoje 
pa-Baltmario provincijų. Jo pa- 
sielgimą Petrograde ir tėviškėje 
cenzorius, matomai, paskaitė ne- 
tinkamu. P>et kodėl—sunku pa- 
sakyti. Gal, jis išgelbėjo keno 
gyvastį pa-Baltimario provincijose ir gavo pagyrimą nuo Petrogra- do Lakstybos Draugijos. Kad to- 
kie atsitikimai nebūtų pri-kaitomi 
žydui, cenzorius juos išbraukė. 
Liepos mėnesyj jis pasirengė va- 
žiuoti į Suv. Valstijas. Bet pirma 
negu jis galėjo tai padaryti, išti- 
ko karė, ir jis išėjo karėn. Cen- 
zoriui nesinorėjo leisti laikraščiui 
"Rieč" pasakyti, kaip jis pražu- 
vo ant kareivijos veikimų lauko: 
bet man teko sužinoti iš kito Šal- 
tinio,'kad jis užmušta aeropliane 
pas Austrijos sieną arti Sando- 
miro, jam /valgyt išlėkus. ("Vo- 
jennyje Zapiski, Petrograd, lapkr. 
7 d., num. 10, P'14 m.). Laik- 
raščio "Rieč" cenzoriui nesinorėjo, 
Kaci Mta teisybe butu žinoma. 

Kokia tai gali buti širdis, kuri 
sužeistų žydų kareivių neleidžia li- 
goninėn; atmeta žydų slaugotoju 
ir mielaširdystės šešerių patarna- 
vimus; varo aprubėn sužeistą žy- 
dą, kuris už Rusiją kovojo l'rau- 
cuzijoj; neleidžia Į viešas mokyk- 
las vaikų kariumenės cliiiurgų, 
kurie nešioja du garbės ki'y/iu, 
gautu už narsą kovos lauke, ir 
galiaus užgina mirusiam žydui la- 
kunui net tą menką dovaną, drau- 
gišką pranešimą apie jo mirti laik- 
raščiuose tos šalies, už kurią ii- 
savo galvą paguldė! Tai yra ca- 

ro širdis, atspindusi kvailų, bet 
pasitarnaujančių viršininku pa- 
tuose. 

Oligarchija, kuri valdo Ru iją.- 
norėtų, kad pasaulis tikėtų, jog 
blogas apsiėjimas >u žydais toje 
šalyje paeina U nepergalimo žmo- 
nių prietaringumo ir neapykan- 
tos. Uet ne žmonės tam kalti. 
Tikrasis persekioto'as yra caru-, 

žydų neapkenčiantieji rumų gal- 
vos ir juodosios šimtinė tuntai, 
kuriuos jie naudoja 4>uorg;mi/.«.\•- 
inui pogromų žydams. 

Kiek tas liečia carą asmeniškai 
tai jis, karei prasidėjus, nuo Ku- 

s-ijoa žydų datyrė tiek ištikimumo 



ir širdingo patarnavimo, kiek tik 
valdovas gali norėti. Apsieidamas 
su jais, arba leisdamas su jais ap- 
sieiti taip, kaip su jais yra apsiei- 
nama, jis parodo savo juodžiausią 
nedėkingumą, kokiu tik autokratas 
monarchas gali nusikalsti. J. A. 

BAUSMĖ MOTERIMS UŽ 
PRASIŽENGIMUS VYRAMS. 

.Visur už neištikimybę ir pra- 
sižengimą vyrui moteris buvo 
baudžiama, žinoma, išėmimas bu- 
vo vien kraštuose, kur viešpatau- 
ja daugvyrystė, taigi kur moteris 
turi kelis vyrus, kaip, pavyzdžiui, 
Tibete, kur vyriausiojo brolio pa- 
ti yra taipgi pati visų jaunes- 
nių broliu; kitur už neištikimybę 
moteris buvo skaudžiai baudiia- 
ina. Baudžiamos skaudžiai buvo 
ir prasižengusios merginos. 
Skaudžiausios bausmės buvo pas 
žydus—ten nusidėjusi moteris bu- 
vo žudoma; tas pats ir yra dabar 
pas turkus. Yra dar ir dabar 
paprotys kaip kur už prasižengi- 
mą merginų bausti tėvus, kad 
nemokėjo jtj nuo pikto sulaikyti, 

Vakarinėj Europoj, ypač Pran- 
cūzijoj, baudimui prasižengusiu 
neištikimybėj savo vyrui mote- 
rų buvo vartojama klėtka. Pra- 

sižengusfa moterį pasodydavo j 
klėtk.i ir su iškilminga procesija 
nešdavo prie upės ir ten į van- 

deni tiek kartų panat'd) davo, kiek 
teismo buvo nuspręsta. Tikė- 
ta mat, kad vanduo nuplaus blo- 

gus geismus ir palinkimus mote- 

ries. To budo baudimo moterų 
už neištikimybę prisilaikė XII 
šimtmetyj ne tik Prancūzijoj ir 

Anglijoj, bet ir kituose vakarinės 

Europos kraštuose. Tas baudi- 
mo būdas buvo prilaikomas ne 

vien prieš savo vyrui prasižen- 
gusias moteris, bet taipgi prieš 
mėgstančias apkalbas, prieš vi- 

liojančias ir mylinčias dideli 
skaitlių vyrų. Tokiu budu 
stengtasi mat ir tikėtasi atšal- 
dyti perdaug karštus pageidi- 
mus. 

Toks baudimo būdas kaip ko- 
kiuose kraštuose Europoj užsi- 
laikė iki XVII šimtmečio. Ita- 
lijoj tokis jau būdas vartota netik 
prieš vyrams prasižengusias mo- 

teris, bc.t taipgi prieš mėgstan- 
čias vaidus, barnius ir prieš pik- 
tas vnošves. J5et galų-gale vis- 
gi persitikrinta, kad šaltas vanduo 
ncišnaikina blogų moterų palin- 
kimų, o kad be moterų apsieiti 
negalima, ir liautasi jas ant pajuo- 
kimo statyti ir dauginus jų ne- 

bausta tokiu juokingu budu. 

PašnekėliiĮ Kampelis. 
585. Kodėl katė "prausiasi" 

prieš liety? Beveik kiekvienas yra 
pastebėjęs, kad katė paprastai prieš 
lietų "prausiasi," tai yra seilina sa- 

vo kojos leteną ir jaja trina viršu- 
tinę ausies dali. Tarp lietuvių ir 
kitu tautų žmonių yra išsiplatinusi 
nuomonė, kad toksai katės panei- 
gimas reiškiąs lietų. Lietuviai sa- 
ko: "Kačiukė prausiasi prie lietų." 
ir ištikrinu po to katės prausimui- 
si paprastai neužilgo užeina lietus. 

Daugelis žmonių į pana-ius ženk- 
lus apie oro atsimainymą nelabai 
nori tikėti. Tačiaus katė lietų pa- 
prastai išpranašauja teisingai, ir 
tas yra lengvai paaiškinamą. Oro 
atmaina—giedros persimainymas Į 
lietų, arba lytingo oro j giedrą—yra 
lydimas tam tikrų apsireiškimų, 
kurie jaučiasi kai-kada dar gan il- 
gai prieš tai, kaip permaina bus 
jau aiškiai matoma. Taip, orui 
mainanties, nupuola arba pakjla ba- 
rometras, oro drėgnumas darosi 
didesnis arba mažesnis ir t.t- Šie 
apsireiškimai daro įtaką į žmogų 
ir kitus gyvunus dar prieš regimą- 
ją oro atmainą. Kiekvienas gali 
atsiminti, kaip trošku bttva pa- 
prastai prieš audrą, nors apie besi- 
artinančiąja audrą neprityręs žmo- 
gus nei nemano. 

Pas žmogų instinktas, sulyginus 
su gyvulio instinktu, yra atšipęs, 
žmogus (langiaus veikia protu. 
<iyvulys gi turi jaustresnj instink- 
tą, kurisai pajaučia ką nors tuom 
laiku, kuomet atšipęs žmogaus in- 
stinktas, taip sakant, dar visiškai 
miega. Prieš lietų oro spaudimas 
yra didesnis. Žmogus gaii to spau- 
dimo pasididinimo dar visai neuž- 

tėmyti, o katės ausįs jau jaučia jo- 
jo nemalonumą. Kate, norėdama 
kaip nors prašalinti sunkumą ausy- 
se, trina ausj tuom ypatingu bitdu, 
knrj mos vadiname "prausimusi/ 
"Prausimasis" skiriasi nuo kitokių 
budi;, kuriais katė trina sau ausis. 
Jeigu kzs nors patenka kai C"-, ausin, 
tai katė paprastai trina ausj užpa- 
kaline koja, kaip kad daro ir kiti 
keturkojai (pavyzdžiui, šuo)- 
"Prausimasis" gi yra tam tikras 
ausies trinimo būdas, kurisai vi- 
siškai skiriasi nuo visų kitų bttdų. 

Ncvicn katė yra oro atmainos 
pranaši. Tas pat yra, galima sa- 

kyti, su visais kitais gyvūnais. 
Kiekviena iš jųjų šiokiu ar tokiu 
budu atsiliepia i besiartinančią oro 

atmainą. Taip, bitės prieš lietų pa- 
liauja lėkusios is avilio, o jeigu iš- 
lekia, tai sukinėjasi netoli avilio. 
Tolimesnėn kelionėn jos jokiu bu- 
du nesileis. Musės prieš lietų yra 
daug smarkesnes bei gyvesnės ir 
pradeda skaudžiai kandžioti, Gal- 
vijai prieš audrą j ieško pastogės 
laukuose ir suka galvas nuo tos 
pusės, iš kurios audra artinasi. Gal- 
vijai sueina krūvon tokiu pat bu- 
du, kaip vakare miegoti einant, ta- 
čiaus negttla. Šunis prieš smarkų 
lietų yra labai tingus ir stengiasi 
prisitaikinti prie šilto pečio, prie 
kurio kartais išguli ilgą laiką. Var- 
lės prieš lietų pradeda garsiau ir 
dažniau kvarkti. Giedantieji pauk- 

ščiai prieš lietų nutįlsta, o toki na- 
miniai paukščiai, kaip žąsis, antis 
ir t.t., atpenč, pradeda garsiai rėk- 
ti. 

žodžiu sakant, oro atmaina, ypač 
jeigu jinai didele, daro įtaka j gy- 
vūnus, kurie tokiu budu iškalno iš- 
pranašauja oro atmainą, kartais dar 
geriau negu valdiškosios meteoro- 
Iiogijos stotis. Akyvas tėmytojas, 
prisižiūrėdamas įvairių gyvūnų I pasielgimui, gali buti neblogu oro 
atmainų "pranašu." 

□EO 

586. Kuomet pradėta rinkti 
knygynus? Knygynų, tai yra kny- 
gų rinkinių, įtaisymas prasidėjo gi- 
lioje senoic. Kuomet išlikrųjų bu- 
vo pradėta rinkti knygas ir daryti iš jųjų knygynus—šiądien vargu 
galima pasakyti, nes tūkstančiai 
prabėgusių metų apvelka knygynų 
pradžią nepermatomu ritku. Ži- 
noma yra tik tiek, kad gilioje seno- 
vėje, dar garbingosios senovės Gre- 
kijos laikuose, buvo didelių knygy- 
nų. Gerai žinomas yra garsingas 
Alexandrijos knygynas, kurisai ta- 
čiaus buvo ugnies sunaikintas ir 
musų tlieitft nepasiekė. Kiti seno- 
vės knygynai, surinkti valdovų ru- 

nguose, tvirtovėse ir vienuolynuo- 
se, taipogi daugiausia ugnies su- 
naikinti laike karių, apgulimų, mu- 
šiu ir 1.1., ir šiądien męs jų netu- 
rime. 

\ ienas dalykas apie senovės kny- 
gynus yra žinomas, tai yra tas, kad 
'tie knygynai susidėjo iš rankraščiu, 
1 ranka rašytu knygų, nes spaudinta- 
4ai žodis yra daug vėlesnių- 
jų laikų išradimas. Iki spaudos iš- 

j radimo knygos turėjo būti ranka 
perrašomos. Žinoma, tas darbas 
užimdavo baisiai daug laiko, ir to- 
dėl knygos tais laikais buvo labai 
brangios ir retos. Knygynai ras- 

davosi vienuolynuose ir panašio- 
se įstaigose, kurių gyventojai turė- 
jo užtektinai laiko, kad pašventus 
|jj knygų perrašinėjimui. Knygy- 
nus užlaikydavo dar valdonai, ta- 

ičiaus ei a knygynai buvo ne tiek 'mokslo, žinių šaltiniu, reikalingu ir ! naudojamu daigtu, kiek turtingumo 
ženklu. Senieji knygynai, sulygi- nant juos su šiądieninais, buvo ne- 

skaitlingi. Keli šimtai surinktų 
(rankraščių skaitėsi dideliu knygynu. 
Žinoma, šie neskaitlingi knygynai 
savo brangumu stovėjo netoli da- 
bartiuių milžiniškų knygynų, susi- 
dedančių iš spausdintų knygų. 

Atsiradus spaudai, knygos rolė 
gyvenime griežtai persimainė. Tai 
nebuvo daugiau turtu, pasiekiamu 
tik keliems žmonėms. Knygų kai- 
na nusileido iki to. kad ir neturtin- 
gas žmogus galėjo lengvai Įsigyti 
sau knygų. Spausdintas žodis bu- 
vo, ir yra, tikru šviesos nešėju į 
plačias žmonijos minias. 

1 ačiaus vieši knygynai, kuriais 
galėtų visi naudotis, dar ilgą laika 
nebuvo žinomi. Viešai naudojamos 
buvo vien bažnyčiose maldaknygės, 
kurios būdavo prirakintos prie suo- 

lų. kad kas nors nenusineštų jųjų 
namon. 

Dabar didžiausieji knygynai savo 

knygas apskaitliuoja milionais. 

587. Kur yra šuo, galintis šne- 
kėti, kaip žmogus? Nesenai laik- 
raščiuose buvo pranešta apie nepa- 
prastą šunj, kurisai, apart visokių 
"štukų," kuriu buk neįstengią ir ge- 
rai išmokinti šunįs padaryti, galjs 
net angliškai tarti: "Mano mama" 
(My nianima). Tasai didelio pasi- 
stebėjimo vertas šuo drauge su sa- 

vo savininke, Miss Rose P»olm, gy- 
vena mieste Scottsdale, Ja. Šuns 
vardas esąs Woodro\v \Vilson. 
Mat, dabartinio Suv. \"aistijų pre- 
zidento vardu jisai esns pavadintas 
todėl, kad jisai, būdamas kelių sa- 

vaičių šuniuku, užklydęs dabartinės 
savo savininkė?- naman kaip sykis 
prezidento \Vilsono inauguracijos 
(prezidentystės užėmimo) dienoje. 

Kuomet šein-yninkė angliškai už- 
klausia šuns, ką jisai myli, tai ji- 
sai atsakąs taip-pat angliškai: "Ma- 
no mama." Žodžiai esą ištariami 
aštriu vaikišku balsu. Šuo atsižy- 
mis neparastu protingumu. Kuo- 
met jojo užklausiama, ką jisai da- 
rytų, jeigu jojo motina numirtų, 
tai jisai pradedąs verkti ir rodąs 
visus gilaus nubudimo ženklus. 

Sakoma, netikintieji j panašų da- 
lyką žmonės nuolat atvažiuoją per- 
sitikrinti, ar teisybė pasakojama 
apie nepaprastą šunį, ir išvažiuoją 
pertikrinti ir savo akimis matę tai 
Į ką netikėjo. 

Lietuviams ,kurie Scottsdale. Pa., 
apielinkėje gyvena, galima butų 
persitikrinti io pranešimo teisin- 
gume. 

riixin 

588. Kam kalvis laisto ugnį sa- 

vo kalvėje? Kiekvienam, kurisai 
buvo kokioje nors kalvėje, teko 
matyti, kaip kalvis, bedirbdamas, 
laisto-krapina laikas nuo laiko ug- 
nj, kurioje jisai kaitina kalamuo- 
sius daigius. Jeigu kurisai nors iš 
mušu paklausėme kalvio, kodėl ji- 
sai taip daro, tai, kaip pamename, 
jisai atsakė mus: "Kad ugnis ge- 
riatts degtu." 

Stebėtina. Juk vanduo, kiek ži- 
noma, paprastai gesina ugnį. Ta- 
me męs šimtus kartų persitikrino- 
me, betėmvdami gaisrininku darbą 
prie dedančių namu. C'ia gi tas pats 
vanduo vartojama tam, kad padidi- 
nus ttgnį. Išrodo lyg šposas ano 

burtininko, kurisai iš vieno indo 
pilsto įvairius skystimus. 

Tačiaus turėkime truputį kantry- 
bės ir pasistengkime smulkiau iš- 
aiškinti sau šį nesuprantamą daly- 
ką. Rasi, pavyks. 

Kiek žinoma, vanduo turi ypa- 
tybę gesinti ugnį. Ugnis, vandeniu 
užlieta, gę-ta. Tą męs galime pa- 
tikrinti nors šioje valandėlėje. Pa- 
imame kibirą vandens ir užliejame 
ant ugnies,—jinai užgęsta. 

Bet paimkime truputį vandens,— 
keletą lašu,—ir užliekime ant ug- 
nies. Ugnis negęsta. Atpene, ji- 
nai truputį padidėja. Kaine prie- 
žastis? Atsiminkime, kad vanduo 
susideda iš dviejų dalių: oxygeno 
ir hydrogeno. Oxygeno ypatybe 
yra palaikyti ugnį. Daigtai dega, 
aėiu ore esančiam oxvgenui. Jeigu 
nebūtų oxygeno, negalėtų buti nei 

ugnies. Ilydrogenas gi patsai dega. 
Kuomet oxygenas ir hydrogenas 
yra suvienyti vendenyje, lai jie ne- 

tenka tų savo ypatybių. Savo ypa- 
tybes jiedu apreiškia, vien būdami 
tyrame stovyje. 

Kalvio ugnies karštis krintančius 
ugnin vandens lašus išskirsto į 
pradines, sudėtinas oalis, tai yra j 
oxygeną ir liydrogeną. Kiekviena 
gi iš šių dalių, kaip matėme iŠ 
augščiaus tilpusio paaiškinimo, pa- 
gelbsti ugniai geriau degli. 

Tame yra paslaptis. Jeigu susy- 
kiu ant ugnies užpiltume daug van- 

dens, tai ugnies karštis nepajiegtų 
išskirstyti vandens i sudedamasias 
dalis, ir ugnis butų užgesinta. 

% i 
KLAUSIMAI. 

580. Kodėl žvaigždės mirga? 
590. Kur auga muilas ant me- 

džių ? 
50i. Kaip povandeninis laivas 

mato priešą? 
592. Kokią įtaką į žuvis daro 

kanuolių šaudymas? 
(Atsrkymai bus kitam numeryj) 

KIBIRKŠTIS. 

Ciru-viru pradėjo giedot dainas 
"Tėvynėje." Geras ženklas, kad 
jau pavasaris prasidėjo. 

* * 

"Draugas" vis riša tautininkus 
su "Šakė." Tiek tarp jų panašu- 
mo, kiek, tarp kun. Kemešio i*-, 
sakysime,—M acoeho. 

• * 

Joks vyfft joks laikraštis 
•.lieko naujo'*CAegali pasakyti. 
"Dilgėlės" JjU^^nai viską pasa- 
kė (Taip IX n t jos pačios sakosi). 

* * 

Naujas i>u&Ui.'ijuodrankiu>" mi- 

rasti. Pa^oclū^ juoilrankį ant 

suolo ir pą^$c\ icjsk Šliupą su pra- 
kalba. lejgu ,sjff>las lu/—reiškia 

j'uodrankis jo tupi. 
s(c 

riK. u.fi 

Tik dvi cudaunos vietos yra pa- 
saulyje. \ iena vadinasi "Šiu die- 
nu netikus surėdymas", kuris vi^- 

ką gadina, o antra "Socializmas," 
kuris yra stebttklingiausis iš ste- 

buklingų daktaru ir kuris visokias 
ligas gydo. "Kova" sako, kad 
Montvydas-Antonovas, kaltinamas 
kun. Žebrio užmušystėj, yra ne- 

kaltas. Kaltas > i 11 dienu netikęs 
surėdymas," kuris ji tokiu pada- 
rė... liet "Kova" pamiršo, kad j<> 

į ir socializmas neišgydė, nors pas 
ji rasta krepšiai socialistiškos "li- 
teratūros." 

* * 

"Laisvė" sako, kad Montvydas 
nebuvo nei katalikas, nei socialis- 
tas, nei tautininkas—tai buvęs pa- 
prastas plėšikas, (ial ir teisybė. 
Bet policija sako. kad pas jį radu- 
si dik'čiai socialistišku raštu. Vy- 
ras. matyt, gerą skoni turėjo. 

* # 

Nuo to laiko, kaip buvau su 

trumpomis kelinaitėmis, tai dar 
nemačiau tokio varymu per šeren- 
gą, kaip dabar "Draugas" varo 

"Kataiikif." Ir, matyt, pervarys... 

Belgija neturėtų skųstis. Ką 
Dievas myli, tam ir kryželį duo- 
da. O kaizeris Belgijai suteikė 
net nesvietišką kryžių. 

* * 

Rusams, turbut, lengviau buvo 
paimti Przemyslj, negu ameriko- 
nams jį ištarti. 

* * 

Visi laikraščiai, turbut primela- 
vo: nei vienas socialistų laikraštis 
neužsiminė nei žodžiu, kad Mont- 

vydas yra "Keleivio" ir "Laisvės" 

redaktoriaus brolis. 
* * 

Jeigu anuomet išvadinta D-rą 
Basanavičių ir Yčą žvėrimis, tai 
dabar jau visai ne dyvai, kad 
"Laisvė" juos ir kitus "Lietuvių 
Draugijos" komiteto narius išva- 
dina "kunigų pastumdėliais.".., 

* * 

"Draugo" Ponas burbulas pra- 
deda sirgti redaktorių liga: užka- 
binėja Spurgį, Čia-suką ir kitus sa- 

vo kolegas. Nežemink, p. .Bur- 
bule, mūsų profesijos. Mums tas 
nedera daryt. 

* * 

Įnešu referendumui, arba, va- 

dinas, visuotinam nubalsavimui, 
kad aukas, surinktas Perkūno by- 
los vedimui, paskirti Žemaitei už 

gražių laiškų rašinėjimą. 
* * 

Kaip tai ant svieto kitą syk ga- 
li pasitaikyt. Ir "Draugas" lieka 
be draugų. Jurgis Spurgis. 

* * 

Bostone, "Keleivio" guštoj, yra 
du vyrai—iš viso svieto "mand- 
riausi:" vienas numirė ir vėl pri- 
sikėlė, o kitas pagimdė "beibę," 
tokią, kaip Kutra. 

Kur "Dr." redakcijos pastabos, 
tai ten yra pasodintas plikas "pik- 
čieris." Tai didelis "išnevožiji- 
inas" "Dr." redaktoriaus, ink jis 
visai neplikas. 

* * 

Šią gadynę viskas sunkina dar- 
bininkus, tiktai p. Kailis juos kiek 
"palengvino." 

* * 

Nuo sutvėrimo svieto ir iki šiol 
didžiausis streikas buvo Chicago- 
jc—enciklopedistų. 

.* * 

Turbūt socialistai didžiuojasi 
Bagočiumi todėl, kad ir jis taip 
padarė, nelyginant, Kristus (skai- 
tytojas atleis už Miuznerstvą) : už- 
gimė, užango, numirė, prisikėlė, 
nužengė į Uostoną, sėdi ant deši- 
nės pusės "Keli'' rotužėj, dirba 
kaip padangė paukščiai ir daržo 
lelijos, o ir pinigu kaip šieno. 

! * J * 

Lietuvoj kas i švetitorius— tai 
škaplierninkas, o čia jų gali rasti 
tik prie "Keleivio" rotužės. 

u* * 

\'okiška mylia, ilgoji žydu nak- 
tis ir Ragočiaus išpažintis—tai il- 
giausi ant svieto daiktai. 

* * 

"Naujienų" "pajai" taip atpi- 
go, kad pigiau dar ir už lepšes. 

Chicagiečiai gal pasinaudot pro- 
ga, nes "pajai" su razinkomis. 

+ * 

Nors "Tautos Tarybą" pagimdė 
4 tėvai, bet ji taip išrodo, kaip tas 

paukštis, ką neturi nei snapo, nei 

kulnų. />. 

KARĖ EUROPOJ IR ITALIJA 
IR KITOS NEUTRALIŠKOS 

ŠALIS. 

Lygiai Vokietija ir Austrija, 
kaip Prancūzija, Anglija ir Ru- 
sija stengiasi prikalbinti i taliją 
karėn įsikišti ir savo pusėj sto- 

ti. \ okietija stengiasi Italiją už- 

ganėdinti Austrijos lėšomis, 1 »tt 

siūlo jai permažai. o Austrija ir 

to, ką Vokietija siūlo, duoti ne- 

nori, o Italija ir Vokietijas r*a- 

siulyniais nspasiganėdina, bet 

reikalauja labai daug, daugiau 
negu Austrija duoti gali; apie 
norą duoti ir kalbos buti negali. 

Italijai už neprisidėjitną prie 
talkininkų nuo Austrijos reika- 
lauja: pietinio Tirolio (1 ridento 
apskričip), Triesto, Dalmatijos 
salų, portą Pola ir Piume, Gratzo, 
Gradiška ir tulo sklypo prie Al- 

pinių kraštų,, ko netekus, Austri- 
ja butų suvisu nuo jūrių atskir- 
ta. Austrija, suprantama, tuos 

reikalavimus atmetė, nes nuo jos 
reikalaujama beveik šeštos dalies 
jos svarbiausios teritorijos. Ati- 
duoti Italijai Triestą ir Vokieti- 
ja nesutinka, nes tąsyk Vokietija 
neturėtų priėjimo prie Adriatiko 
jūrių, o per Austriją, kuri yra, 
valdant Pranciškui Juozapui, kai- 
po Vokietijos provincija, tas yra 
visuomet galima, nors Triest yra 
Austrijos rankose. Jeigu karo, 
Italijai prisidėjus, laimės talki- 
ninkai, ji gali gauti viską, ko 
geidžia, nes tąsyk Austrija butų 
visai išdraskyta; jeigu gi ji lai- 

kytųsi su Austrija ir Vokietija ir 

jos laimėtų, tai nuo Prancūzijos 
gali gauti Savoyą, mažą Niza 

teritoriją ir salą Korsiką, taigi 
neturtingiausius Prancūzijos 
kraštus. 

Austrija geruoju sutinka ati- 
duoti vien šmotą žemės prie eže- 
ro Garda su miestu Riya, upės 
Adyza klonj Teroliuj. bet be Tri- 
dento, Izonzo klonį ir (iradišką. 
Tuom vienok Italija nepasiganė- 
diua, kadangi prie Nutrijos liktų 
dar dikčiai italų apgyventų kraš- 
tų ; ir už tai dar Austrija reika- 
lauja didelio atlyginimo pinigais. 

Talkininkai taipgi stengiasi 
Italiją savo pusėn patraukti ir 
gal tas jiems greičiau pasiseks, 
nes gyventojų dauguma pritaria 
franeuzams ir reikalauja karės 
su l;rancuzijos priešais, kadangi 
Italija didelė tapo su franeuzų 
pagelba. Talkininkai vienok už- 
tikrina italus, jog ir be jų prisi- 
dėjimo vokiečius jveiks, bet jeigu 
karėn neprisidės, laike taikos da- 

rymo balso neturės, todėl nieko 
negaus. 

Ir Italijos valdžia krypsta tal- 

kininkų pusėn ir šiaušiasi prieš 
buvusius savo draugus vokiečius. 
Italijos valdžia veja laukan vo- 

kiškus piliečius, nes jiems neužsi- 
tiki, bijosi jų šnipinėjimo. 

Austrija laukia italų užpuoli- 
mo, todėl atsišaukė Vokietijon 
prašydama pagelbos, nes viena 
prieš Rusiją ir Italiją atsiremti 
negali. Vokietija prie Italijos 
rubežių pasiuntė tris savo kariu- 
menės korpusus, bet tai mažai, 
ties Italija Austrijon gali pa- 
siųsti netoli tiek kareivių, kiek 
jų išviso turi Austrija, ir Itali- 
jos kariumenė jau sumobilizuota 
ir ją traukia prie Austrijos ru- 
bežiu. 

Nors Italija dar laikosi neutra- 

liškumo, bet ilgai užlaikyti ne- 

įstengs. Kad Italija stos prieš 
Austriją, jaučia tai ir Austrijos 
valdžia ir jsikišimo laukia trum- 

pame laiko. Austrijos ambasa- 
dos visur raštus skubiai krausto 
iš Rymo Yiennon. 

Lygiai talkininkai, kaip ir Vo- 
kietija ir Austrija stengiasi, ži- 
noma kiekviena savo pusėn, ka- 
rėn įtraukti ir Balkanų tautas ii 
kiek\ iena pusė, nors meška dar 
girioj, dar neįveikta, siūlo karėn 
prisidėjusioms tautoms svetimus 
;:enus plotus. Talkininkai Ruma- 
■ i i j a i siūlo Austrijos provincijas 
Transylvaniją ir Bukoviną. Vo- 
l iečiai gi žada nuo Rusijos at- 
imti Bessarbiją, kuri yra vaisiu-, 
gesn>" už Transylvaniją. <ireki- 
jai talkininkai siūlo Turkijai pri- 
gulinčias salas, bet toji reika'auja 
r pakrančių Mažosios Azijos, kur 

daug greku gyvena, bet to jai 
duoti ir talkininkai nenori, ue- 

taip užaugusi, Grekija galo t u su- 

mažinti ten jų gana didelę Įtek- 
inę. Bulgarijai talkininkai siūlo 
nuo Turkijos Adrianopolio ap- 
skritį ir dalj Trakijos, o Vokie- 

jiija ir Austrija žada atlyginti že- 

jinė? plotais, nuo Serbijos atim- 
tais. Tie pažadėjimai ir sulaiko 
iki šiol Balkanų tautas nuo įsi- 
kišimo karėn: sulaiko taipgi ne- 

žinojimas. kuri pusė lengviau 
11i priešą įveikti, >u kuria susidė- 
[ju- mažiau auk u reiktų. Ar sto- 

jant vienoj, ar kitoj pusėj, Bal- 

Įkanu tautos turi ką pelnyti. Jos 
todėl turi apsvarstyti, kuri pusė 
julo geresnes dovanas; o svar- 

'»iau:ia, nori palaukti, ar kuri 
'pusė nepradės viršų imti. Su 
iruUsitiu laikyti- vis naudingiau; 
kaip iki šio!, vis nežinia kuri pu- 
si' yra tvirtesnė Bet, turbut ir 
Balkanų tautos ilgai rainiai laukti 
negalės. 

Ispanija taipgi pradeda nerim- 
ti, ne^ dėl karės ir nedalyvau- 
dama, ji ekonomiškai nemažai žu- 
do. Ministerių pirmininkas Dato 
apreiškė parliamente, jog jeigu 
talkininkai apvaldyti Dardanelių 
jurui siaurumą, Ispanija turės su 

jais į: r adė t i tarybas, kad ji ga- 
lėtu daivvauti tarybose prie ga- 
lutine karės užbaigimo. Tuom 
fspaniia rodo, kad ji daugiau 
laukia nuo talkininkų negu nuo 

vokiečių. Tame nieko Įstabaus 
nėra, nes Ispanija ekonomiškai 
surišta su Franeuzija, per tai šios 
neprielankumas galėtų lal>ai už- 
kenkti Ispanijai ekonomiškai. 

KARĖ IR UŽPUOLIMAI 
PARYŽIUJ. 

Paryžius taip kaip ir Ameri- 
kos didmiesčiai, garsus buvo įke- 
rai suorganizuotais plėšikais, 
apachais vadinamais. Paryžiun 
traukė plėšikui iš visų svieto 
kraštų, nes ten rinkosi iš viso 
svieto pasiturinti žmonės, todėl 
ten buvo daugiau negu kitur 
progų svetinio labo prisiplėšti. 
Kilus gi karei, ir Paryžiuj prie- 
tikiai persikeitė. Svetimi plėši- 
kai, kurie iš viso pasaulio rin- 
kosi Paryžiun, pabūgę galinio ap- 
gulimo ir su tuom surišto bado, 
iš miesto prasišalino ir dėl karės 
atgal nesugrįžo? Liko tik vie- 
tiniai, bet ir tų daugelis karėti 
ištraukė. Užpuolimai sumažėjo, 
i.es mat vienų tik blogų /.mo- 

linų palinkimų neužtenka pleši- 
jkailis išsidirbti: tam reikalinga, 
taip sakant, tinkama atmosfera, 
tinkamos aplinkybės: žmonės gi, 
kurie tinkamą plėšikams atmos- 
ferą davė, dabar ištraukė karėn. 
Karčiamos likosi uždarytos ir to- 
kiu bud u plėšikai neteko tiiika- 
nių laukimo vietų; už tai dabar 
atsidaro ir žmonių prisipildo baž- 
nyčios, bet ten plėšikai nemėgsta 
lankytis. Net augštesnių kliasų 
Vilionės, palaikanti plėšikų orga- 
nizacijas. neduoda taip blogo pa- 
veikslo, kaip ti buvo prieš karę. 
Naktinės salė.-, tango šokių vie- 
tos. kur pasiturinti naktis pra- 
leisdavo. dabar tuščios. Pagun- 
dų, traukiančių prie blogo, nėra. 
Todėl plėšiniai, užmušystės ant 

gatvių, išnyko, visa draugija ta- 

po geresne, Paryžiaus atmosferą 
karė pataisė, daugumą žmonių iš 
papiktinimo vietų suvarė Į baž- 
nyčias ir namus, kur užsidaro 
mąsto apie karę ir jos pasekme ; 

Daugelis buvusių plėšikų, kurie 
pirma drąsiai kovojo su" tvarki ir 
draugija, ant mūšio lauko drąsiai 
stato save prieš Prancūzijos prie- 
šų kulkas. Karė tnat, nors daug 
blogo atgabena, bet duoda ir 
ši-tą gero. 

VIETINES ŽINIOS, 
Apiplėšė M. J. TananeviČiaus 

banką. Šios savaitės panedėlio ry- 
tą automobiliu atvažiavę 3 plėši- 
kai įsiveržė j p. M. J. Tananevi- 
Čiaus banką, '<*) \\ 18tli str. 
Banke buvo tiktai p. Tubutis, ban- 
ko darbininkas. Plėšikai su atsta- 
tytais revolveriais pareikalavo rak- 
tu nuo piniginės >ėpo>. Kaklu i>a^ 
p. Tubui į nebūta. Tuomet plėši- 
kai uždarė jį >'<lepe ir, pasiėmę 
apie $100.00 pinigais ir fourrtaini- 
nių plunksnų už keliasdeŠimts do- 
liarių, išvažiavo. Sugrįžęs ban- 
kan p. Tananevičtus, kurisai buvo 
isėję> ant viršaus savo gyvcnamą- 
jin butan, rado p. Tubut. skiepe ir 
paliuosavo ji. Policija plėšiku iki 
šiolei nesusekė. 

"Dšimižmentai" prieš Kaiti. Pri- 
eitą ^ u batą Munieipaliame teisme 
likosi išduoti tris užtvirtinti 
'džiudžmentai" prieš p, Kaitį, ku- 
risai nesenai pabėgo iš Chicagos. 
"Džiudžmentai" išduoti prieš jį 
iioms ypatoms: A. Petruliui—ant 
$120.50 (No. 430932), A. Juškai 

i—ant $327.75 (No. 430936) ir- 
< ialskiui—ant £121-35 (No. 43c 

į -937). 

I'askaitos moterims. Jau du sv- | 
,i J. j kili atlankiau Dr. Slakienės-Kut- 

ikauskaitės paeitas, kurias pareu- 
jgė Moterių Sąjunga ir Apšvietos 
Draugija. 

Paskaitos buvo taip gyvos, tiek 
galima buvo iš jų pasinaudoti musų 
merginoms ir moterims, kad dau- 
giaus ir reikalauti negalima. 

Pirmoji paskaita buvo temoje: 
".Varnas," antroje — "Kūdikiai-" 
(ierb. prelegentė po kiekvienos pa- 
skaitos atsakinėjo j Įvairių Įvairiau- 
sių jai užduotus klausimus— aiš- 
kiai, prieinamoje formoje ir prie 
tam moksliškai teisingai. Bet iš 

! Apsvietos Draugijos 123 nariu j I paskaitas, kaip teko iš ištikimų sal- 
Itintų sužinoti, tik trį> narės \ tas 
dvi paskaitas teatsilankė, kito> na- 
rės neatsilankė. (Jai galvoja, kad 
jos daug išmano. Man bėgyje 15 
metų praktikos nesykį atsitaikė bū- 
ti tųjų narių stubose, ar tai kaipo 
švieriui, ar tai ^profesijos patar 
navime, ir galima butų patėmyti, kad kaip kūdikių auklėjime, taip stubos užlaikyme musų lietuvaitės 
yra toli atsilikusios nuo svetimtau- 
čių. Paskaitos panašios j virs 
minėtasias, butų joms labai nepra- šai j, o vienok Į paskaitas jo? ne- 
silanko. Kįla klausimas: kam 
gi jos tas paskaitas rengia? 

Dr. G raičiotus. 

I* SLJ. 10) k p gymiimo. 
SLA. 100 kuopos prakalbos atsi- 
buvo kovo 20 d. MeMažio .sve- 

tainėje. Pirmiausiai p. M. A. 

į Šarka, SLA. 2 apskričio organi- 
zatorius, supažindino klausytojus 
i >u SLA., pažymėdamas visą eiiy 
j faktu iš SLA. praeities. Paskui, 
,Dr. K. Draugelis plačiai ir smul- 
kiai kalbėjo apie SLA. naudingu- 
iiną ir ragina rašytis prie šios or- 

Įganizacijos. 
Laike prakalbu buvo dalinamos 

į tam tikros atvirutes, parūpintos 
į SLA. 2 apskričio dėlei pridavimo 
savo antrašu < iener. Organizato- 
riui. Prisirašančiu neteko matvti. 

j Priežastim matomai yra bedarbė. 
| Berods, pastaruoju laiku MeCor- 
niick'o dirbtuvės skyriuje "Trao- 
.tor \\orks darbas žymiai pagerė- 
!j°: P'iimta apie 800 darbininku, 
bet žmonės prie progos stengiasi 
jeigu ne skolas atlyginti, tai šieV- 
-tiek sutaupinti. Todėl SLA. or- 

ganizavimo darbas turi kiek lėčiau 
eiti. 

Pagaliaus neužmiršta nei tėvynės 
Lietuvos vargu, ir parinkta auką 
lictm iam.N, nukentėjusiems nuo ka- 
rė-;. Aukos bus pasiųstos į Lie- 
tuvos Gelbėjimo ir Autonomiio 
Fondą. Eskulaf 

Jaunimo Lavinimosi Ratelyje. 
Apie 4 mėnesiai atgal P.ridgeporte 
susitvėrė Jaunimo f.avinimosi Ra- 
telis, kurio tikslu yra savo nariu 
proto lavinimas. Ratelis kas pane- 
clėlio vakarą turi savo susirinkimus 
Mark \Vliite Square Paikučio "en- 
gine room e. Kiekviename susi- 
rinkime nariams patiekiama paskai- 
ta iš kokios nors mokslo šakos, ar- 

ba pakeliama diskusijos kokiam 
nors klait>ime. Diskusijos savo tu- 
siu turi aiškaus bei nuoseklaus pi»>- 
taviu'o ir iškalbumo išdirbimą ra- 

riuose. Daugiausia paskaitų iki 
šiolei nariam- suteikta iš psicholio- 
gijos srities- Kelelis žada rengti 
ir eilę viešų paskaitų. Pirma tokia 
paskaita žad? atsibūti sekančios sa- 

vaitės seredos vakare Mark \\*li it e 

Square svetainėje. 
!>i:i savaitę Rateliu {'vedama lietu- 

vių kalbos ir rašybos pamokos, ža- 
dama -uulijuoti lietuvių literatūrą 
pagai tam tikrą iškalno išdirbtą 
pre įgramą. 

Ratelis turi apie 15 narių. Gėlė. 

Prakalbos- SLA. 129 kuopa 
rengia vakarą -u programa kovo 
28 d. Stanford Parke. 14th pi. ir 
L'nion a\c. Programas žadant a 

prasidėti 7 va!, vakare. Tarp Kit- 
ko, kalbės p-nia M. Jurgelionienė 
ir P. Butkus. Taipogi bus pla- 
čiai aiškinama apie Susivienijimą 
Lietuviu Amerikoje. Eskulapas- 

TMD. 2X kuopos nariams. šiu>- 
mi pranešima, kad sckantif mėne- 
sini^ TMD. 28 k|>. susirinkimas 
įvyks šj nedėldicnį kovo 2H d.. 
7:30 vai. vakare, M. Meldažio 
svetainėje, 2242 \V. 23rd pi. Na- 
riai yra nuoširdžiu užkviečiami at- 

silankyti i busiantįjį mėnesinį kr.>- 
pos susirinkimą ir taipogi drauge 
su savim atsivesti norinčius j-toli 
musų draugijon. 



0~4T ■" •1 §<i*e to 28 kp. yra jau nutanuni 
A. Strazdo raštus išdalinti drau- 

giškame vakarėlyje. Geistina, kad' 
visi nariai atsilankytų kuoskaitliu-j 
giausiai ir aptartų, kuomet butų' 
tinkamesne proga surengti drau- 

gišką vakarėli. 
TMP. 28 A-/', valdyba, j 

D cha tai. &į nedėldienį, kovo, 
28 d., 2 vai. po pietų Mark VvhltcĮ 
Srjuare svetainėje bus debatai tarp 
] onios Mankevičienės ir Dr. Dran- 
gelio temoje: "Ar reikalinga mote- 
rims dalyvauti politikoje." Ponia 
Monkevičienė st<>> už dalyvavimo 
reikalingumą, I)r. Draugelis- prieš. 
Įžanga debatuosna neapmokama- 

1.. Mot. Pr-ja rūpinasi beturčiais. 
Veiki Lietuvių Moterių Apsvie- 

t"s Draugija, darbuodamasi įvai- 
riose srityse, neatsisako pasidar-! 
buoti ir suvargusioms draugijos 
narėms, kurios, neturėdamos dar- 
bo, ir -u mažais v; ikai-, da-gi ser- 

gančios, randasi kritiškame [padėji- 
me ir nuolatos kreipiasi j dr-ją, 
kad ji kaip galint kuom nors 

pagelbėtų joms. Apšvietos dr-ja 
nėra tokia turtinga, kad savo iž- 
do lėšomis galėtų maitinti kelias 
šeimynas neaprubežiuotam laikui. 
Yi^i, kiek galėdama, aukauja iš 
.savo iždo |>o kelis desėtkus dolia- 
rių, ir pašelpos jau yra išmokėju- 
si nemažai neturting >ms mote- 
rim-. Apart to. draugijos narės Į susirinkimuose aukauja kiek fialė-, 
damos, tam pačiam tikslui. Dr-, 
ja turi išrinkusi tam tikrą komitetą 
da-gi prižiūrėjimui tų neturtingų 
moterių. Draugija abelnai apreiš- 
kia nemažą rūpinimąsi toje srity- 
je. Dabar Apšvietos Dr-jos yra 
nutarta surengti neturtingųjų mo- 

terių naudai fėrus, kurie bus šio- 
je subatoje ir nedėlioje, kovo 27 
ir 28 dienose, A. Olszeu'skio svet. 

"Milda," 3138-3142 So. llalsted 

gat. Prijaučiantieji šitam prakil- 
niam (Lrbui suaukavo nemažai 
}vairiu daiktų, kurie bus leidžia- 
mi tomis dienomis ant išlaimėjimo. 
Apart to, bus atliktas įvairus ir 

rūpestingai priruoštas programas. 
Z. Puniskienč. 

AUKŲ ATSKAITA. 

Aukos surinktos So. Chicagoje 
per I'. Šimaitį Liet. <iell> ir Aut. 
Fondui Chicagoje. 

Aitkavo sekančios ypatos: įx) 
10c Dr. F. Knapp, Dr. \V. E 

\Vinskel, .\r. Svveeney, Doneld; 
po 15c Dr- T. D. Cooley, Dr. 
II. K. Hickinan; po 20c—T. W.: 
Fisher; po ,25c—J.,\Yeeks, M. J-' 
Black, J. J. McDonald, C. W.| 
Knevvitz, M. Tray, A. (i. Fisher, 
F. Fcster, f.. IMumenkrantz, Dr- 
Haftinan, R. Julvcnsen ir W. J. 
Flens; po 5$c—Dr. S. Stein, A. 

Frand, 1'. Lapitia Lukas Žemaitis,! 
C K. Jnggcy, II. C. Leemon ir 
T. D. Brisender; po $1.00—J. Mo- 
lolepszy ir Dr. F. F. O'Brien; 
viso $9.15. Smulkesnėmis aukomis 
surinkta $245. Viso labo. $11/50. 
SLA. 122 kp. aukavo is iždo 
£50.00. \ i.so $61.60. Ižele buvo 
nuo kovo 1 d. 58.35. Viso ižde 
randami $119-05. 

F. K. Slrzyncckl, ra.št. 
A. J. Bicržynski, v/A. 
L. G. ir A. F. Chicagoje 

Hutuos dalyje Rridgeport su- 

rinkta auk 11 f,. G, ir A. Fondui 
per ponias J. Zimontienę, M. Gi- 
raitienę ir M. Dainijouaiticng se- 
kančiai : 

Dr. L Kuiis S 5.00, Dr. A. Zi- 
monta $4.00, ]■/.. Ku!U S2.00; 
po $1.00 aukavo >ioi ypatus: J. 
Petrauskas, I). Gapšis, T. Skindie- 
ris, AT. J. Kiras, Dr. K. Drauge- 
lis, F. ĮuozapaUii, II. K. Jlalutis, 
J. W ita-. J. Skutas; po 50c.-- I\ 
Kenutis. M. Micevičia, A. Žu- 
kauskas, F. Kosmauskas; po 25c. 
—J. Svarlis, \\*. Stankūnas, S. 
Martinkus, F. Kuzmarskis, \Var- 
leta. A. Masulis, L. Sakalas, P. 
Miller, C". F. Smith. A. Glebaitis, 
Y. Mišcika J. Trainis, M. Tome- 
sauskienė, S. Daugclionienė; 10c. 
—E. Butncvičitis. 

Liet. Aut. Fondui: 
Dr. A. J. Zimuntas $1.00 Smul- 

kių aukų $2.65. 
\ iso labo $29.65. Priimta iš 

viršminėtų y patu $29.65 L. G. ir A. 
F. Ch. 

A. J. Btržinskis, ičd. 

Černiaus seka atskarta aukų, ku- 
ria": Cicero mieste surinko ponios 
Ona Tutjis ir Ona Sarkienė Lietu- 
vos Gelbėjimo ir Autonomijos 
Fondui. 

Cicero biznieriai šiaip aukavo: 
Po $1.00- J. Mironas, A. Šlau- 

taris, R. X. Karšis; jx> 50c.— A. 
J. Lcmontas, P. Brazauskas. J. 
L'^onskis, f. Kimbarkas, A. Va- 
laitis, K. Žvirblienė; po 25c.— P. 
Adomaitiene, A. Mažrimas, J. 
Skaisgeris, C. joive, P. A. Rak- 
lis, A. Lobu, J. Meškevičia, J. Ei- 
dentas, !. N i bos, S. Tveronavičia, 
I'. Xe.ed .r.iskis, A. Kaupa-; 15c. 

A. Pctrtnas; po 10c.—A. Gro- 
bis, J. Urbc.itis, J. Žilvitis, J. 
Conn, J. Šemetris, P. Podzev»e/a. 

\ iso labo $9.75. 
Žemint sekančios aukos buvo 

surinktos tikrai perėjus per namus 

j*ie vienos Ci?2ro gatvės, būtent 
50th Ct. 
Po 50c— :vf. \ "aitkevičia, J. Srtt- 

ginis, A. Jc.uitis, D. Vaitkus, J. 
Mil:-.itis, P Korsakas, A. Samoš- 
ka, A. Grlr.evičia, K. Sukis; po 
S 1.00 O. Jalraičiakė, K. Gasiunas; 
j r> 25c. -—Stankus, K. Marozas, 
O. Gušl'is, A. Rimkus, D. Diržus, 
f. Traksali-, L. ^ttsčius, A. K li- 
rai k, M. Kaupa?, S. \ aličkas, A. 
Maksvitis, V. Jasilionis, L. Vac- 
kus, J. Boutin, A. Gukožčvič,, A. 

Raba/.noskis, O. Jakščia, O Tamu- 
lionis; 20c.-—J. Gaiskonis; 15c.— 
M. Pušėnas; po 10C.--P. Kovaliaus- 
kas P. Ramanauskiutė, K. Tilvi- 
kas, P. Krokauskas, J. Rastaus- 
kas, J. Mockus, V. Ežerskiutė, A. 

St?nkevičia, P. Šimkus, A. Bru- 
žis, R. Capa?, A, Gražulis, A. Var- 
nelis, M. Žukauskaitė, K. Pušis, 
J. Žukauskas. Viso labo $12.95. 

Tos pačios korektorės Chicagoje 
surinko šias aukas: 

Dr. A. f.. Juška >$5.00, S. P. 
Tananevičia $1.00, M. Blažis 50c. 
(autonomijai), J. T. 5Qc. 

Viso labo $7.00. 
l okiu budtt išviso ksjlektorės su- 

rinko $2(>.70. 
Siuomi liudiju, kad Surinktos ir 

lugščiau pažymėtos aukos likosi 
Liet. Gelbėjimo ir Autonomijos 
Fondan Chicagoje priimtos. 

A. J. Bcržinskas, 
L. A. ir G. F. Ch. i/.d. 

JUOKELIAI. 
NF.VALIA DARBO VALAN- 

DOSE. 
— Ponas Oželis!—Banko savi- 

ninkas rūsčiai sušneko į savo raš- 
tininką su trijų dienų barzda.— 
Nusiskusi barzdą? 

— Bet, pone, aš auginu barz- 
dą,—priešinosi raštininkas. 

— Ką tik nori, daryk namie, 
aš noriu, idant mane suprastum, 
kad darbo valandose nepavelinu 
auginti. 

KĄl NOJUS VEIKĖ? 
— Ką tu dabar manai, ką veikė 

Nojus savo laive laike tvano? — 

šventraščio mokytojas užklausė 
Vincuko. 

— Meldėsi,—Vincukas atsakė. 
— Žuvavoj—perspėjo Juozelis. 
— Hm.—Vincukas labai sker- 

sai pažiurėjo j Juozuką. 
— Pašėlęs jau ten žuvavimas 

tik su dviem sliekais! — supykęs 
atsakė. 

RE U M A T17. M O SMŪGIAI. 
Mr. Andy Mularick rašė mum 

šitaip: 
"Aš per tris mėnesius gulėjau 

lovoj, sirgau reumatizmu. Visai 
nužudžiau apetitą ir pasidariau la- 
bai silpnas. Tada aš pradėjau var- 
tot Trinerio Amerikoniško Kar- 
taus Vyno KIixirą, iš karto m?.n 

pasidarė gcriaus ir po trumpo laiko 
aš vėl buvau sveikas. Ši gyduo- 
lė turi rastis kiekvienoj stuboj. 
Bėgyje paskutinių aštuonių metų 

laš visada ją laikau po ranka ir 
todėl aš žinau apie ką aš šneku- 
Andy Mularcik, R. F. D. 2, Box 
106, St. Clairsville, O." Trinerio 

į Amerikoniškas Kartaus Vyno Eli- 
xira>, be abejonės, išvarė reumatiz- 
mo nuodus iš kuno ir prirengė or- 

ganus naujam darbui. Męs vi- 
sada patariame draugams vartot 
šią gyduolę, kada reikalinga išva- 
lymas vidurių, silpnume, nužudime 

| apetito, sunkumuose po valgiui. 
Kaina $1.00 aptiekose. Jos Triner, 
manutacturer, 1333—1339 So. Ash- 
įland ave Chicago. 

Trinerio Linimentas yra konibi- 
; nacija geriausių vaisių, kurie patįs 
Į pasiaiškina neuralgijos ir. rcumatiz- 
iip.o skausmuose. Kaina 25c ir 

50c; k rasos keliu 35c ir 60c. 
cnmgmmmmmmmmmammmmnmmmmmmmmBmmmm 

Paieškojimai. 
Pajieškau savo brolio, Pranciškaus 

Trusko\VHkio. Paeina iš Kalniu kai- 
mo, Raseinių pav., Kauno gub. Pas- 
kiausiai gyveno Chlcagoje apie 12 
meti; .Jei kas apie jj žinote, arba jis 
pats meldžiu atsišaukti. Atsišaukit 
šiuo adresu: 

Anthony Truskovssk!, 
City liotel. Vancouver, B. C. 

Reikalingas:—pirmos kiiasos duon- 
kepis. Kepame baltą ir juoda duo- 
mj. Jokių keksų nekepame. Atsa- 
kančiam duonkepiui aš moku $18 iki 
$20 savaitėje. Atsišaukite 

J. S. Grigaliūnas, 
214 S Sharp sir., Baltimore, Md. 

Pajieškau savo genčių—Liudviko 
Maričausklo, Felikso Uleičiaus, Pran- 
ciškaus, Aleksandro ir Petro Jurkų. 
Paeina iš Raseinių pavieto, Kauno 
gub.. Uleičių-šidlavos valsčiaus, o 

Jurkai Kelmės. Liudavėnų miestelio. 
Atsišaukite adresu: 

Antanas Slotlcus, 
37 Vaughn Str., Gardner, Mass. 

Pajieškau savo dviejų pusbrolių— 
Augusio ir Antano Packių. Paeina 
iš Būdviečio kaimo, Keturvalakių pa- 
rapijos, Vilkaviškio pav., Su\alku 
gub. 

Meldžiu atsišaukti ant šio adreso: 
Jonas Daukša, 

8718 Commercial av., So. Chicago, 111. 

Pajieškau kalvės darbo ari»a pne 
kalvių dirbti, arba kad ir ant far- 
nių; sutikčiau bile kokį darbų dirb- 
ti, prie to galiu ir kalvio darbų dirb- 
ti. Jeigu kam reikalinga, meteutu 
atsišaukti šiuo adresu: 

A. G., 
4048 Berteng ave., E. Chicago, Ind. 

Pajieškau pusbrolio Konstanto Je- 
navičiuko; paeina iš Vilniaus guber- 
nijos, Traki; pavieto, žežmarių vals- 
čiaus, Kudonų kuiino. Pirmiau gy- 
veno Bostone, Mass.; dabar—nežinau 
kur. Prašau atsišaukti ant šio ad- 
reso: 

W. Sabaliauskas, 
San Toy, O., Box 72 

Pajieškau Ignaco Strevinsko. Jis 
pats, ar kas kitas meldžiu duoti ži- 
nią šiuo adresu: 

Petras Grikšas, 
37 NT. Halsted str., Chicago, 111. 

Pajieškau draugo. Juozo Zakaro. 
Paeina iš Batakių miestelio, Rasei- 
nių pav., Kauno gub. Gyveno Wor- 
cester, Mass. Turiu labai svartoų 
reikalą. Malonėkit atsišaukti adre- 
su: 

Dominikas Galutinas, 
6007 S. State str., Chicago, 111. 

Pajieškau Vladislavo Savicko, gy- 
venančio ant Hermitage ave., Chi- 
cago, Bl. Turime nuo Tamstos bro- 
lio iš Vokietijos laišką. Astišaukit 
pas 

A. Olszevskj, 
"Lietuvos" leidėjų. 

Pajieškau savo pažjstamos, Stasiu- 
nės Suokytės. Paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Augštašlinų sodžiaus, 
Kalnujų parapijos, Šimkaičių vol. 
Turime svarbų reikalą. Jei kas apie 
ją žinote, praneškite šiuo adresu: 

Stasis Batvinis, 
827 Bank str., \Vaterbury. Conn. 

Pajieškau savo dėdės, Franciškaus 
Masaičio, paeinančio iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Statkių parapijos. 
Šimkaičių valsčiaus, Gudžiūnų kaimo, 
Pirmiau gyveno Philadelphia, Pa. 
Turiu labai svarbų reikalą. Jis pats, 
ar kas kitas teiksis pranešti žemiau 
nurodytu antrašu: 

Stanislovas Josius, 
145 Tappan str., Harrison, N. J. 

Reikalavimai. 
Reikalaujama: — mergina, mo- 

kanti vartoti type\vriterj. Turi mo- 
kėti angliškai ir lietuviškai; butų 
Kerai, jeigu mokėtų ir lenkiškai. 
Kreiptis antrašu: 

Jos. Triner, 
1333-1339 So. Ashland a ve., Chicago. 

Reikalinga keletas gerų vyrų dėl 
užėmimo agentystūs. Agentai, dirbda- 
mi 8 valandas dienoje, gali uždirbti 
nuo 30 iki 100 dol. j sav;aitę. O agen- 
tai, dirbdami 2 ar 3 valandas vaka- 
rais, gali uždirbti nuo 10 iki 30 dc L 
| savaitę. Taigi, norėdami šią vii. 
užimti, atsiliepkite rašydami I; .• 
viškai, arba atsilankykite nuo 
iki 12 vai. dienos laiku: 

The Kerosene Specialty Co., 
Chicago, 111, 

Reikalingas vyras, turintis $500 iki 
$1000 prisidėt prie manęs būdavot ir 
parduot stubas lietuviams. Jųs gali- 
te uždirbti daug pinigų ateinančią 
vasarą ir jusų pinigai apsaugoti pra- 
pertėmis, saugiaus negu banke. To- 
lesniems susinešimams adresuokite: 
The Lithuanian Contraeting \Vorks, 
154 Randolph str.. Chicago, 111. 

Roorn 24. 

Ant Pardavimo. 
Parduodama mūrinis namas rrie 

Parnell av. ir 35-tos gat., trlnii aug 
štais ir užpakalyj medinis, abu labti 
pigiai. $500 reikia įnešti, o Uicusi 
f.uma lengvomis išlygomis. Atfc>£r„')V 
.5 reikia A. 01szewskio Bankon, 
•c. Halsted st. 

Parsiduoda arba parsirandavoja: — 

puikus saliunas. Gera vieta lietu- 
Iviul, nes arti bažnyčios. Pigi vie- 
la greit paimant. Nauja*, gražus/ 

puikus jtaisymągr- gMHi Pildomas na- 
mas. Ateikite ar rašykite 

Sainu^ Jki*JwnHky, 
'9055 Commerciarl ffm, 

South Chicago, 111. 

Ant parandajo^imot-j- puikus sto- 
ras su gyveniiiiį* 4*i»bariais. dale 
banko ir prie pat lietuviškos bažny- 
čios—kur yra 4Į&alU žmonių perėji- 
mas. Vieta tinįĮp. u ra panų, 
aprėdaių ar Čev^ft^i^'liankrovai, bar- 
bėriui, laikrodininkui jir kitam biz- 
niui. Randa pigi ir,garu šildoma. 
Elektriką, gazas įjvluaudynė. .K-igu 
jieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk no numeriu 2331 Bo. 
Oakley ave., Chicago, 111. 

AUTOMOBILIAI. 
Parsiduoda: Puikiausia Locomo- 

bile Limosinas, 6 cilinderių, 50 ark- 
lių spėkos, 7 pasažieriams, brangiau- 
sio darbo, geriausiame padėjime, 
taip kaip naujas. Kaštavo $6,750, 
parsiduoda už $1,800. Turintis šį 
automobilių gauną pirmenybę v;, 
suose pagrabuose, parodose ir 1.1. 

Taipgi parsiduoda Welch Detroit 
7 pasažierių touring automobilius 
gerame padėjime, tvirta mašinerija, 
gali važiuoti kad ir prasčiausiais ke- 
liais. Kaštavo $3,500, parsiduoda 
už $500. Atsi.šaukit pas 

Dr. Kūlis, 
325!> So. llalsted gat.. Tel. Yards 1532 

Parsiduoda šalinime iš priežasties 
savininko važiavimo ant farmų; par- 
siduoda už labai pigią kailiu. Sa- 
liunas (karčiama) hu Boulling Alley. 
tirštai lietuvių ir kiti) tautu apgy- 
ventoj vietoj. Artesnėms žinioms 
kreipkitės antrašu: 
1905 Canalport ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda namas su saliunu ge- 
riausioj Bridgeporto vietoj. Namas 
naujas, saliunas puikiai jtaisytas. Pi- 
giai parsiduoda iš tos priežasties, 
kad savininkas užima k i t y biznį. 
Kiekvienas turėjęs čionai biznį yra 
praturtėjęs. Ateikite persitikrinti. Ad- 
resas: 

840 YV. 33 St., Chicago, 111. 
: 

Parsiduoda.—Greit ''perkant pigiai 
parsiduoda saliunas jąnt kampo, lie- 
tuviais ir lenkais upęyventoj vietoj, 
Gary, Indiana. Graži, švari užeiga. 
Ateikite, ar rašykite: 

B. F. Szymanski, 
1535 Adams str., Gary, Ind. 

SVARBU ŽINOTI NO- 
RINTIEMS FARMŲ. 

Męs esame savininkai derlingos 
žemės ir išdirbtų farmų apie Dod- 
son, Louisiana, kur užganėdinti lietu- 
viai pasiturinčiai gyvena. Męs nelai- 
kome agentų, todėl išdirbtas farmas 
su namais ir vsiokiais padarais ga- 
lime parduoti pigiau -negu kiti. Mū- 
sų žemė yra derlinga ir išduoda tris 
javus kasmet. Kiekvienas pas mus 
gali jgyti sau l'arnią,. įmokėjęs tiktai 
po $3 už akerj—fr tuojaus gali gauti 
popieras pilnos savasties. Kitur, 
Louisianoje, lietuviai lo negauna. 
Farmas parduodame nuo $9 už ake- 
rj. Dodson yra svarbus punktas 
ant Rock Island geležinkelio ir turi 
akademiją žemdirbystės. Nekurie 
lietuviai apie Dodson šiądien uždirba 
iki $10 i dieną. Kiekvienas galt pa- 
daryti tą patj ant savo farmų. Męs 
esame žmonės su atsakomybe ir mū- 

sų firma yra žinoma visoje Louisia- 
noje. Dėl platesnių informacijų ra- 

šykite arba kreipkites pas uiusų lie- 
tuvišką korespondentą Chicagoje: — 

J. J. STOVAL & SONS, 
3246 So. Halsted str., Chicago, III. 
Tel. Drover 3514. 

Reikalingas—lietuvis, kuris gerai 
gerai pažįsta išdirbystę plytų ir da- 
lykų iš molio. Apie Dodson, Douisia- 
na, lietuviai ūkininkai uždeda savo 

fabriką ir tokio žmogaus reikalauja. 
Puiki proga. Rašykite pas 

C1. Kasputis, 
3-4G So. Halsted str. Chicago, UI. 

Tel. Drover 3514. 

FAP.MOS GERIAUSIOS FARMOS; 

Pigiai parduodu goriausias gatavus 
fnrmas su budinkais. sodnais užsėtais 
javais; turiu visokio didumo tarnui, 
zemė—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 
kur aš jau esu pardavęs 3120 farmų 
lietuviams aplink miestų Scottville, 
Mason County, Michigan. Kuris yra 
turtingiausis farmerių miestas visame 
statė Mich. Viduryj derlingiausių ir 
gražiausių, lygių laukų keliai žviruoti 
(plentai). Upės ir ežerai pilni žuvų. 
Scottville yra lietuvių kolionijos cen- 

tru; randasi arti prie Michigan ežero 
portavo miesto Ludington. Turime 
geriausią trąnsportaciją vandeniu—lai- 
vais ir geležinkeliais r-, turime turgus, 
javų melnyčias, bandas, bažnyčias, 
geriausias mokslaines ir visas viga- 
das. Ilgai nelaukdamas atvažiuok pas 
manęs { Scottville, Mich., aš turiu 
geriausių žemių su moliu, juodžemiu 
ir maišytų žemių, geriausio gatunko, 
kokių gali rasti Amerikoj. Apgyven- 
tame gražiausiame krafcte nusipirkęs 
nuo manęs farmą, pats ir tavo šeimy- 
na džiaugsis ir tapsi bagotu farmerių. 
Norinti pirkti gerų farmų rašykite 
tuoj, gausite žemlapį (mapą) lietuvių 
kolonijos ir farmų katalogą. Adresas; 

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building, 

Scottville, Michigan. 

GKRA PROGA BIZNIERIAMS. 
Aš esu savininkas penkių bizniavų 

liotų, iš kurių tris 'iioriu parduoti. 
Galėsit pasirinkti bite vieną. Jie yra 
visokioms bizniams geri, bet labjau- 
sia salii.nams, nes greit pradės dirb- 
ti C'rane "n. milžiniška nauja dirb- 
tuvė, tai tūkstančiai žmonių ten gaus 
darbą ir ten apsigyvens, taigi ir biz- 
nis eis gerai. Liotai yra prie pat 
dirbtuvės, pačiame biznio centre, tai 
yra ant Kedzie ave., tarp 38 ir 39 
gatvių. Norintieji pirkti liotus atsi- 
iaukit pas 
I W. Waishvel, 
Lake str., corner 23 a\e., 

Melrose Park, 111. 

FARMŲ P1KĖJAMS PER- 
SERGĖJIMAS. 

Kurie norit pirkti farnią, tai pirkit 
nuo pačių savininkų. Aš, būdamas 
fartneris ir štorninkas, perleidžia taip 
daug visokių žmonių, kad daug da- 
žinau visokių farmų, gyvenamų ir ne- 
gyvenamų, tai ir patarnausiu savo 
tautiečiams. Parodysiu daug visokių 
farmų, iš kurių pasirinksite ir nusi- 
pirksite nuo paties savininko daug 
pigiau ir teisingiau, kaip nuo agen- 
tų. Dėl platesnių žinių kr'eipkites 
laišku: 

Antanas Zabela. 
Peacock, l>ox 1, Lake City, Mich. 

NAUJIENA. 
Liakėras Velykiniams Kiaušiniams. 

6 buteliukai gražiausių spalvų už 
25c. krasos ženkleliais; prisiusime 
tuojaus. Kas atsilankys ypatiškai, 
gaus pigiau, šitas liakėras yra ge- 
riausis, kokį galima gauti, nes ne- 
dažo nei pirštų, nei rubų. Taipogi ši- 
toje aptiekoje galima gauti visokių 
vaistų. Visus užsakymus išsiunčiame 
per pačią, greitai ir sąžiningai. Pi- 
nigus siųskit "Money Order'iu," ar- 
ba krasos ženkleliais. Rašykite arba 
ypatiškai kreipkitės 

Jono MaliŠauskio aptiekon, 
4552 So. Ashland avo., Chicago, 111. 

VALDYK UKĘ ARKANSASE AR 

LOUISIANOJE. 
Mažas mokestis nupirks Tamstai 

gerą 40 akrų ukę ant iškirstų miškų 
žemių. Daug Europoje gimusių žmo- 
nių tapo turtingais ant žemių Arkan- 
sas ir Louisianos vasltijose. Tamsta 
gali padaryt t?. pati. Neprigulmystė 
atėjo pas sla\ us, čekus, lenkus, lie- 
tuvius ir kitus žmonis, ant šitų žemių 
kolionijose apsigyvenusius. Reikalau- 
kite šiądieną pilnų nurodymu ir pre- 
kių. L. M. Allen, P. T. M. Rock 
Island Lines, Room 718 La Salle Sta- 
tion, Chicago. (3) 

Tl KI ETAS UŽDYKĄ 
FARMOS 1915 FARMOS 

Nepirkit prastos žemės, nes yra 
užtektinai geros žemės, juodžemio su 

moliu, arti miestų, geležinkelių, mo- 

kyklų ir bažnyčių; parduodama visai 
pigiai ir ant lengvų išlygų. Akras 
nuo 10 iki 18 doliarių valstijose Wis. 
ir Mieli. Taipgi parduodam išdirbtas 
l'armas su bduinkais visai pigiai. 
Dėl platesnių žinių kreipkitės že- 
miau nurodytu adresu, žemės ma- 

pos dovanai. 

CHAS ZEKAS & CO., 
127 N. Dearborn St., Room 803. 

CHICAGO, ILL. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 

Kodėl esi nenaudingu, jeigu su ma- 

žais iškaščiais gali išmokti gerą ama- 

tą; kur tik tinka ten gali darbų, tu- 
rėti ir buti pats aut savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosas 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 
euring Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausi 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Town of Lake Savings Bank 

Joseph J. Elias, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St., Chicago. 
Priimamo pinigus J Banką užčėdl- 

jiinui nuo vieno doliario ir daugiaus j Ir mokame trečią procentą ratomia 1 

ant metų. Siunčiamo pinigus J vi- 
sas Bvieto dalis pigiai, greitai ir tel ! 
Bingai, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkamo ir parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant visų linijų \ 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietua 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir > 

Europą. 
Musų Banka išdirba visokius raštus 

ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluoso ypatiškai It 
pt,.- laiškus. Tik lireipkitės viršminS- 
tu antrašu. 

PASLAPTINGAS RAŠALAS 

del rašymo nematomų laiškų; kada 
apturėsi plėčkutę, turėsi didelę nau- 
dą ir parodysi žmonėms didelius ste- 
buklus. Atsiųsk 110c. krasos ženkle- 
liais ir apturėsi vieną, piėčkutę ste- 
buklingo rašalo. 

B. M. HYPNOTYK, 
229 W. 109 PI., Chicago, 111. 

KARĖ KARE KARS 
Už tiktai 35 centus paftos iuarkr- 

mis pasiųsime jums f>0 paskutinių tu- 
tografijinių reprodukcijų ir drauge 
teisingu žemlapj kares lauku Austri- 
joje, Vokietijoje, Rusijoje ir Francu 
zljoje, taipgi su ciesorių ir genero 
ių fotografijomis 

Alco Co., 
150 Nafisaw Btr., Ne\v York, N. Y 

Žieminis kosulys, 
kuris kartais jokiam gydymui nepa- 
siduoda, arba jei toksai kosulys pa- 
eina iš neprisidabojimo — gali buti 
greitai ir pasekmingai palengvinta ir 
netrukus toks ligonis atgaus sveika- 
tą jeigu ims vartoti 

Severa's 
Baisam 
for Lungs 

(Severos Plaučių Balsamą). daugely- 
je atsitikimuose šioji gyduolė parod>"> 
savo raminančią įtekmę, kaip štai 
matome iš sekančio laiško: 

"Mano dukterį labai kankino kosulys nuo 
pat pradžios žiemos. Apturžjome Severos 
Plaučiij Balsamą ir pirm suvartojimo dviejų 
bonkučių, tasai kosulys visiikai iinyko. Pas 
mus namieje visuomet randasi Severos Prepa- 
ratai, kaip tai: Severos Roguliutorus, Severos 
Gyvasties Balsamas, Severos Nervotonas, Se- 
veros Skilvinis Bitteris, Severos Pigulkos nuo 
Kepenų ir Severos Gotliardiikus Aliejus, nes 
šitie visi vaistui labai gerai veika." 

Josephino ltatajczak. 
24 E. Suuton St., Hudson, Fa. 

Nuo kosulio, 
kokliuSio, orinių triubeli.i 
uždegimo, užkimimo ir 
emaugulio pamėginkite be- 
veros Plaučių Balsamą. 

Kažtuoja 25 ir 00 centų. 

Jei turi Salt}, 
<ai n^nimiržlt pamėginti 
Severa's Cold and GripTa* 
bicts (Soveros Plotkeliua 
nuo Gripo ir Perialimo.) 

Kaštuoja 25 centus. 

Pavasariniai išbėrimai 
arba kitokios nieitančios 
odinės ligos palengvinama 
ir pasekmingai gydoma su 
Scvera's Skin Ointmcnt 
(Severos Odino Mosčią.) 

Kaštuoja 50 ceutų. 

Severos preparatai 
parsiduoda kiekvienoje ap- 
tekoje. Būtinai reikalau- 
kite Severos. Jei negalite 
jų gauti, tai rašykite pas 1 

W. r. SEVERĄ C0.t CCDZmws 

International 

Harvester 

Smetonos 
✓ 

Sepera= 
toriai 

«tEI jųs išbandysite smetonos separatorių ir jsitikrinsite, kiek J naudos jis sutelkia ir kiek darbo užvaduoja, tai jųs niekad 
daugiau nedirbsite prie pieno ir smetonos senuoju budu." Taip pasakė vieno ūkininko žmona, kuri ved? pieno tikę per suvirs 
dvidešimt) metu ir kuri dabar įsitaisė 1 H. C smetonos separato- 
rilų. 

I H C smetonos sepuratoriai—Dairvmaid, Bluebell, Lily ir 
Primrose—pilnai atsako savo užduočiai. Jip sukasi lenkai. Jie 
nugriebia pieną visiškai, palikdami vos šešėlj smetonos pieno ga- lione. Jiems reikia keleto sustatymų, bet nei vieno tokio, kurj. ūkininkas, ar jo žmona galėtų lengvai padaryti. Jie turi didelį, že- 
ma indą pienui supilti; drūtą rėmtj su atvira sanitariška apačia; tykias, lengvai sukančiąsias šeštarnes. patepamas atsakančiu bu- 
du; taipgi švarią, gražią išvaizdą, kas padaro I H C separatc.ius mylimiausiais jrankiais, kur tik jie yra vartojami. Juose yra vie- 
tos dėl dešimts galionų katilo po pieno latakais. Viskas tas da- 
ro juos parankiais, ilgai laikančiais ir kompletiškais. 

I H c separatoriai gaunami ir su pilnu pritaisymu prie su- kimo mašinomis. Prikabinti prie mažo 1 H C inžino. ar prie kitos sukamos mašinos, jie suteiks ju.*^ kuogeriautius smetonos 
atskyrėjus, kokius tik galima gauti nusipirkti. 

Smetonos separatorius, duodantis jums daugiausiai smeto- 
nos—daugiausiai sumažina jusų darbą ir tarnauja ilgiausj lai- ką. Klauskite I H C vietinio pardavėjo, kuris pristato Dairymaid, Lily. ar Primrose separatorius, arba rašykite nuims, reikalauda- 
mi pilnų paaiškinimų. 

Lvemahonal liarvester cf Amenca tBYl r«k\ 
(lacurpor-ljd) 

" " 

CHICAGO U 5 A 
Champica Dceriag EčcCcncick M^HrcuLca C:bcmo I'laaj 

Jus Rūkote 
■ESSHB 

Jokis kitas tabakas niekuomet nesuteiks 
visiško užganėdinimo, kaip kad Prince 
Albert suteikia kiekvienam žmogui po 
pirmo užsirukymo. Taip yra, kadangi 
Prince Albert negali "kąsti" nei jusu, 
nei keno kito liežuvio. 

Piince Albert yra kitokiu negu visi ki- 
ti tabakai, nes "kandimas" ir džiuvi- 
mas yra išnaikinti pagelba patentuoto 
proceso, kurį tiktai męs turime. 

Jus pasidarote draugais su P. A. ir ži- 

note, kokiu tikru, 
vėsiu, saldžiai kva- 
piu ir užganė- 
dinančiu ruky- 
mu Prince Albert 
yra. 

Susukite iš jo ran- 

ka darytą cigaretą 
arba prikimškite 
juom pypkę ir ru- 

kykite smarkiai—iki pasKUtiniam 
dūmui—dieną-naktį—nei "kandi- 
mo" nei džiuvimo niekuomet. 
Prince Albert, sutrupintas, gaunamas visur 'toppy' rau- 

donuose krepšiukuose. 5c.; švariose raudonose blešinė- 

lėse, 10c.; svariniuose ir pussvariniuose humidoruosc. 

>R1NGE ALBERT 
tautiškas linksmybes 

rūkymas 
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston-Sa!eni, N. C m? , 2SKS& d 



3252 S©. Halsted St., CHICAGO, 1LL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdesimts bagociausiu Budinku ant Bridgeporto. 

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

SKOLINA pinigus pirkiniui ir statymui namų Giicagos mieste. 
PERKA ir pareit* da namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

iš mokesčiu. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS G ieagon i-kolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
1ŠMAL\() ruskus pinigus ant amerikonišku ir amerikoniškus ant riukų. 
SK'NY'IA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šitkortes aut visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važi uoajntiems Lietuvon, Rusijor.. 
BIZNIERIAMS duoda Cckių knygeles, su kuriais lai čekiais jie apmoka algas, bi- 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 
kančiai savo bizni vesti. 

PADARO Dovierenuastis ir visokius kitus rejentaliskus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Doxes) saugiai įrengtoje Dankoje, prie kurios 

nė vagis, ne ugnis negali prieiti. 

I.ie!u./iai kittj miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Kasykite adresu: » 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Haisted St., CH1CAGO, ILL. 

Atvadavusius (S KITUR MELDŽIAME aplankyti ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
IJtarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro, 
Panedėiiais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedčliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Liliput laikrodis, 
dailiai I^rPžytas; 
europinio riešuto 
medžio apdirbi- 
mai.. šakutės bei 
numeriai yra pi- 
našus | baltg 
k'Hulij. Laikrodis 
yra 7 coliu atjgA- 
?io ir 4% coliu 
pločio. Gvaran- 
tuotas laiko rody- 
mas; kaip tikra 
ę«>KUto (cookoo) 
laikrodis. Tai gra- 
ži;.'} daiktas kiek- 
vienai šlubai, ar- 

Įba dovana /ainiuose. Kaina fiOc. 
t Monejt orrtcr arba I rasos ženk- 
leliai). Adresas: 

ALC'O co., 
loO Naasaa St., New York City. 

Naujas Savaitin's Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviškaa laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
Ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pual. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pascl metų. 

"Ateitį" išloiiinėji* bendrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį", Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adicsuokit taip: 

"ATB1TIS" 
366 W. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

O Eli A PROGA! 
Cr?matika aneliškoska'btjmv 
kyti?-bemokytojo(apdaryta)$1.00 
Vaiku Draugas arba kaip mok.y- 
tisskaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 15(5 

Naujas Budas mokytis rašyti ba 
mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

ilų, su paveikslais (.apdaryta). .35c 
Viso $Ū30 

Kas atsius iSkirpas šitą apkarsi- 
rimą iš "Lietuvos" ir $1.00 per 
money order, tai gaus visas i 
knygas 00c. pigiau. 

P. Mikolainis 
Bos 62 Ne*v York Sity 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori sfcvo namuose 
linksmai praleisti laiką ir 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
žus, sodus ir puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 
sipirk Teleskopą su stere- 

oskopais (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pačia 
pigiausia kaina 20. 

Vieno Teleskopo kaina 75c., o 5 serijų $:!.45, bet perkant sykiu. 
parduodam vislcsj už $3.20. 

Kataliogą Teleskopų, Stereoskopų ir visokiu knygų prisiuuėiame 
u/.dyka. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISH1NG CO., 

3252 So. Halsted str., Chicago, III. 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t y p e w r i t e r s) 
"Ne\v American" už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti drū- 
tą. pigią ir geną rašo- 
mąją mašiną, tai pirk 

| "Ne\v American." o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

šo taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją j savo rau- 
kas, iš pirmo sykio su- 
pranta, kaip su jąja ra- 

šyti. 
vKataliogą rašomųjų 

jnašinų ir visokiu kny- 
yų pi'isiuauiame tijKiyką. 

Agentams ir perkupčiams, perkant kelias mašinas, duodam gerą nuošimtį. » 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

3252 So. Halsted str\, Chicago, III. 

GAMTOS ISTORIJA 
Pagal Pov. Port, Vert? Dr. A. Bačevioia. Knyga 3 dalyse: 1 dalyje 

telpa aprašymas Įvairią gyvulių; II dalyj—aprašymas visokią augalu; 
III dalyj—apio akmenis ir žemę. Trumpai ir suprantamai išaiškina gam- 
tos istoriją, aiškesniam supratimui telpa 126 paveikslėliai: žmonių, pauk- 
ščių, gyvulių, žvėrių, žuvų, vabalų, žolių, augalų, akmenų ir t.t. 

Gamtos istorija yra labai žingeidi ir kiekvienam žmogui reikalinga pa- 
žinti. Gamta—tai visų gyvūnų motina, todėl męs jų. privalome geriau- 
siai pažinti—studijuoti gamtos mokslus. Kas nepažįsta gamtos, jos įsta- 
tymų, tas nesitaiko prie gamtos, ir tokis neilgai gyvena, nyksta ir žuva. 
Užtai reikia pažinti gamtą, jos gražumą ir paslaptis. Knyga Gamtos 
Istorija yra gražiai ir aiškiai atspausta, 210 pusi. Popifros viršais. Kai- 
na 

•< .. 50c. j Ta pati drūtais audimo viršais 75c. j | Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės krautuvėn: 

901 West 33rd str., 
M. J. Damijonaitis, 

Cbicago. 111. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

„ f t pusd metų $1.25 
Adresuokit taip: 

W, B. B0CZK0WSKI C0., 
Mahanoy City, Pa. 

25 14K Gold Filled Aukso Laikrodėlis $5.50 

^ ̂  M m ^ S»PKCIAT.l?K A S T ,VP DAVIMA S 1' K. GOT r) fillrd AUKSO LAIKRODĖLIŲ stcuai pagal FABRIKO? KAINĄ kart k'.todaugiausiai jtj išparduoti, lai KAS P Al: AR r'l KKS VAS V'l'3 I.AlKRODRLf, ui aug-čiatt patalpintus 25 puikius daiktus kiekvienas apturės prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai: iicpcrtuotss at- 
••i !;:kro«:č"i> < X." C> I »F f. IS *. flirmonika, Moteriška Brasletas, veidrodėlis, kuris aptaisyta* ;.u trimis kitais dalykais, Dubcltavas Lenciūgėlis fu LielcUt, Kry- 
*• 1 'a \ Jc.aus. Hraiuolcta su Iaikrodė'iu (jaunuomenei), .'2 Kalibro Revolveris (MODELIS) I'Įubksna i'out.tain, Pypkė," llritva, Diržas, Kak- tarai*.'io Sapaliai i!č! inankioių, mar-.kiuių ir knlnicrių, diedas, Peilukas. I •. ... .ijr i-k I4 apgarsini ::iį ir piisiųs syki;: su rankpinigiai; Jac. (mirtimis ar k iKrj), tam tuojaus l.-iiųsita laikrodėli ir 25c. do\anų prie laik- 
rodėlio VISAI DYKA t 

K' Ii "iiirtt! -f, pe!sitikrinsit, jog tas laikrodėlis yra fikrai 14 K. GOLD filted. GVARANTUOTAS ANT' 25 METŲ, SU GERIAUSIU PASAULYJE }IK(.'II \NIŽMU, 109 \: dovanos yra kuog^riairšios rųiiies, tai užmokėsit likusius 55.25, if 25c. ui per-ri'.ir.timj dovanų, jeigu gi nepatiktu, irę? su noru su- 
k -Kirą:.-, A;.;. r ,!-. ;ii:k*.!. jog perkant laikrodėlį nuo mus, ABSOLIUTIŠKAI NIEKU NERIZIKUOJA!, kadangi mūsų laikrodėliai yra GVAKAN- 
'l'COT! '.NT ) Mi.TI.. ir JL-į laikrodėlis bigyji* 20 metų pasigadintų, męs jį pa!ai«:'t.T., arba ištr.ainysitr ant kito VISAI DYKAI. Iš KANADOS visi pinigai 
turi br.ti pri :nsti i.kalno 

r f.V/. v' ir MUS V KOMPANIJA YRA KRIKŠČIONIŠKA ir neturi nieko frendro su firmomis apgav-r.gonui. Taigi. '- -i >:..!? f !K R A Avriik4 ar moteriška laikrodėlį su dovanom itačiaipagai FABRIKOS PREKE, tegul ji perka tiktai nuo Seniausios ir gena, .:-:os Ži 
nonos KUIK-'<' l' >\ l>KO^ KUMPANIJOS, o visados apturės lą, kas yra garsinti. Adresuokite ... JMATIONFAL COMMERCIAL COMPANY, 90 WEST BROADVVAY, Dcpt, n6. NEW YORK, N. Y, 

^Telefonas Humfaoldt 4532 

|Dr. Q. M. Glaser 
šiuomi apreiškia pagodotai visuo- 

menei, jog esu seniausias gydytojas 
ant Brįdgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą, ir gyveni- 
mu j savo locną. namą. po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kerto 32-ros gatvės. 
Telefonas Yarris G87. 

Mano ofisus aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toli",i.s mano rems, esiu namio ant 
kiekvienu r-tusikalavimo dieną, ir nak- 
t J. Esiu specialistas ligose vaiki;, mo- 
terų ir vyrų ir užsendintosc ligose. 
Darau visokią operaciją. 
Liejuosi su pagarba 

Dr. G. M. Glaser 
3149 S. Morgan St. 

Kerte 32-ros gatves. 
1 

Tel. Canal. 2119 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSIED ST CHICAGO, ILL. 
CORNER 18lh STREET 

PINIGAI 
Geriausiai, greičiausiai ir 

pigiausiai 
Persiunčia Pinigus j Lielu- 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A. OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialisto 

Ulisas 
1725 Weit 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Fhone Canal 1203 
Vnlando3: 

i v c 9' 30 ik i 12:00 «?»1 ryto 
ivt "i:t>0 iki 8:00 vai. vale, 

Nsdėlioms 
tuo 0:80 iki 12:00vaL pyto 

Rezidencija 
5208 W. Harrison Street 

Tcl. Austin 737 

Valandos; 

tiktai iki 9:00 kiekvieną ryti 

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

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

Kurie norite, kad jusu siųsti pinigai gerai nueitu, tai 
siuskite per 

A. OL8ZEVVSKIO BANKA, 
3252 So. Halsted St., Chicago, II!. 

MOKYKIS BARBr.RYoTĖS. 

Męs išmokiname £io lengvo, šva- 
raus ir greitai išmokamo amato j ke- 
lias trumpas savaites; geriausi įren- 
gimai; e\pertai mokina; įrankiai su- 
teikiamu; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykite 
uždykgi gaunamoms informacijoms. 

BURKE BARBER SCHOOL, 
610 W. Madison st., Chicago, III. 

Telefonas Hum'uoldt 4532 
Atdara Dieną Ir NaktĮ. 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ GO. 
Rusiškai-Turkiškos ir vi- 
sokiu rųšiu maudyklės. 

1314-1916 W. Division Street 
Arti Robey Et. 

Taipogi Rusiškai-TurklškŲ maudjkllj 
kambariai ir moterius. 

Earrdaskutylcia krūvoje. Chlcago. 

Šitie 6 Nauji Mūriniai Namai ant 3 pagyvenimų randasi 
ant West 23rd Place, tarpe Leavitt St. ir Hoyne Ave.. Chi- 
cago. 111., Tik Vienas Blokas nuo Lietuviškos Aušros Vartų Bažnyčios ir Moksiainės. Labai parankiai į visas strytkarių. linijas ir tik du blokai nuo viršutinio geležinkelio (Elevated Road). Tiktai nuo 10 iki 15 minutų ėjimo j didžiausius gerai dirbančius fabrikus. 

Nusipirk vieną iš šitŲ Naujų Mūrinių Namų. kurie parsi- duoda ant labai lengvų išlygų. Randos pinigais išmokėsi na- 
mą. Busi gaspadorius. nieko nebijosi ir nereikės nuolatai 
kraustytis, daryti sau bereikalo lėšas ir gadyti savo daiktus. 

Tamistos draugai ir pažistami, turėdami mažiau pinigų, pirko namus ir šiądien gerai stovi. Ar duosi save pralenkti? Ar neatsibodo j kito kišenių pinigus dėti? Todėl nelauk nie- 
ko, bet pirk sau vieną iš šitų naujų mūrinių namų ant 3 pa- 
gyvenimų. pakol dar neišparduoti. 

Šitie namai yra pastatyti ant lotų. turinčių 28 pėdas plo- čio ir 125 pėdas ilgio. Namas nuo namo atsiskyręs 6 pėdom ir puse, todėl turi užtikrinimą, kad niekas niekad neužstatys ir neatims šviesos ir oro. kas hbai tankiai atsitinka su na- 
mais. pastatytais ant siaurų lotų, turinčių tik 24 arba 25 pė- das pločio. 

Šitie namai yra pastatyti iš geriausiu materijolu ir ge- riausio darbo. Viskas yra gvarantuota—gausi ant rašto už- 
tikrinimą—ko jokis kontraktorius neduoda. Kožnam name 
yra 3 randos po 4 ir 5 kambarius. Visi miegojimo kambariai 
(Bedrumai) yra dubeltavi. dideli ir ruimingi. Kogeriausios 
maudynės ir sinkos. Naujausiom mados gazu ir pečium šil- 
domi vandeniniai boileriai. Labai puikios sienose inbudavotos 
šėpos su prancūziškais zerkolais. Gazas ir elektriką visuose 
kambariuose. Visi kambariai dailiai išmalevoti, o seklyčios 
(frontinčs) puikiai išpopieruotos. Ant visu langu yra už- 
traukos ir firankom karčiukės, ir daugelis Įvairiu kitu Įtaisy- 
mų. Geriausiai yra viską matyti savo locnomis akimis, o per- 
sitikrinsiu kad šitie namai yra pastatyti, kad laikytu per am- 

žius, o ne tik ant trumpo laiko. 
j Pirkdamas vieną iš šitų nauju mūrinių namų, gausi ge- j resni namą negu pats galėtum pastatyti ir užčėdysi mažiau- 

siai septynis širrius doliarių ir neturėsi rūpesčio nei klapato į 
su kontraktoriais. Nusipirksi ir kraustykis. Išlygos taip 
lengvos, kad nėjusi kaip namą išmokėsi. Visos gatvės iš- 
cementuotos ir apmokėtos—nėra jokių mokesčių. Visi, kurie 
pirko mano pastatytus namus yra užganėdinti, busi ir Tamis- 
ta pilnai užganėdintas. Jeigu niekad nieko nepradėsi, tai 
niekad nieko neturėsi. Šiądien yra geriausia diena praačt:. 
Dėlei platesnių žinų kreipkitės asmeniškai arba raštu Į: 

JONO BAGDŽIUNO BANKA 
2334 S. Oakley Ave., kampas 23rd Pi., Chicago,!!!. 

T5LEPH0NE CANAL 16G7 

Bankines valandos nuo 8 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo g vai. ryto iki 6 vai. po piet. 



Lietuvos Rsjentališkas Biuras 

Rusi kad Dovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, isran- 
davojimo ar kitam pervedimo žemos ar ūkės Lietuvoje- 
-Rusijoje. Parūpina pasportua išvažiuojantiems Lietuvon- 
-Rusijon ir visokius kttus rejontallčkus raitus padaro fie> 
rai, greitai ir pigiai. Iškolrktuoja dalės, skolas ir pinigus, 
paliktus Rusiškuose Bankuose, 

Dėlei informacijos OhicaRiočlal kreipkite. asabiškal, o iš 
kitu miestų raštu, adresuojant: 

LIETUVOS REJENTAUSKAS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, 111. 

GERIAUSIAI PADARO: 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dykai. 

Biuro 
V.landos 

Nuo S ryto iki G vakaro. Utaminkals, Ivot- 
vergai ir Suhatomis nuo S ryto iki 9 vaka- 
ro. NcdOUotni nuo 'j ryto iki 1 po pietų. 

Dabar Galima Važuoti į Rusiją 
Laivų linijos AMERICAN ir WHITE STAR 

dabar jau veža pasažierius ir į Rusiją. Šitų dviejų 
kompanijų greiti laivai plaukia iš New Yorko j 
T/verpoolį scredomis ir subatomis kas savaitė. 
Iš Liverpoolio į Gothenbeigą, iš Gothenbergo ge- 
'ežipkeliu į Stockholmą iš Stockholmo į Petrogradą. 

KELIONĖ LUO I4EW YORKO I 
PETROGRADĄ IMA TIK 13 DIENŲ. 

Šifkorte nuo Chicagoa Į Pctrograd;i 3 kliasa 
kaštuoja $75.70. 

Važiuojanti Rusijon turi išsiimti pasportus. 
Sifkovtes ir pasportus galima gauti 

A. 01szewskio Bankoje 
3252 So. Halsted Si. Chicago. 

SENOJO HEiDčLBERGO STUDENTAS 
Simtmeriai* yia prirodęs savo tinkamumą užpildyti svarbias vietas Vokieti- 
joje. Jojo kūnas ir protas visuomet maitina geriausiam, kas bu*, ir jam 
proftsr riai pataria vidutiniškai vartoti Selyklo ir Apyniij alų kaip 

ALMA M AT E R 
*:ii nepamėdžiotinas alus yra padarytas geru senuoju teisingu vokišku 
btiflti ir jojo retas skanumas ir malonios ypatybės paeina tiktai iš toliulios 
a'.ans išdirhystėv Jisai yra tinkamu alum tiems, kurie supranta skirtumą 
aiu*e. l'/sisabvbite dėžę šiądien, Tdetonuokite Cajumet 5401 lr turėkite 
ją pristatyt,) šiądien. 

Mr.Nvoy's Malt \farrow yra puikiu tonikų sveikatai tr jlc^ai nt« 
gaivinti. Žmonėms, sveikstantiems po drugiij, jisai yr.i Idealiu 

f vaistu. Gankitc ii iš savo np'irko",. 
McAVOY BREWING CO., CHICAGO. 

Tcl. Canal 4052 

Dr. fl. K. Rutkauskas 
2302 S. Leavitt SI. Kampas 23-čios (ja!. 

CHICACO, ILL. 

Dr.O.C.HEINE 
DHNT1STA9 

ftFISiS—Karr>pt» 31 ir So. Hilit&d g«Į. 
(IfraaiMi KriipŪMu.) X CHICAM, Ui. 
Ig'J __ 

— 

Bell System 

r/'ada yra permatomas svarbus sutar" 
*~ties reikalas, visada yra pageidau 
jama cit pačiam, arba pasiųst reprezen- 
tantą padaryt tą darbą- bet devynis kar- 
tas iš dešimties tas neyra reikalinga. Jųs 
galite apkalbėt tą per dratą ir patvirtint 
per laišką. 

Jeigu laikas yra elementas, ir yra, beveik 
beatmainingai, jųs sučedmate peknias- 
dešimtis procentų to brangaus elemento 
vartojant 

Telefono Kelią 

Chicago Telephc-nc Company 
Bell Telephonc B'jilding 

Gftcial 100 

Išpardavimas 
Dabar laikas pirkti kožnani vie- 

nam drapanas. Esant prastiems lai- 
kams, esame priversti parduoti pigiaus 
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 $16.50 
Dabar Parduodam $13.50 
Pirmiaus Parsiduodavo $15.00 $13.50 $12.00 
Dabar Parduodam $10.00 

Vyriškos Skrybėlės 
Naujausios Mados $3.00 $2.50 $2.00 

Dabar Parduodam $1.75 
Vyriški .Marškiniai 

Visokiu Spalvų $2.50 £2.00 £1.50 
Dabar Parduodam $1.25 

Proga visiems gauti gerus apredalus už 
mažą kainą. Pasiskubykit kol yra geras 
pasirinkimas. 

Storas Atdaras Vakarais 
Utarninke, Ketverge, Subatoj, 

Nedėliotnis ligi pietų. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, 111. 

So. Halsted Furniture House 
3224-26 So. Halsted St. 

Oidžiausia Lietuviška Naminių Rakandų 
(Furniture) Krautuve Ghicagoje.j 

Pirkdami grynais pini- 
gais gauname geresnius 
tavoms ir pigiau negu 
kiti pirkdami aut kredi- 
to, užtai męs ir pigiau 
parduodame už kitus. 
Turime visokių naminių 
rakandų didžiausiame 
pasirinkime ir dabar 
parduodame labai nu- 

mažintomis kainomis. 
Pas mus rakite pasirinki- 
mą nuo pigiausių iki vi- 
dutines rūšies, ta vorų. 

Mus patarnavimas greitas ir mandagus. 
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaiti- 

niais bei mėnesiniais išmokėjimais. 
Krautuvė atidaryta vakarais: 

Utariiinkais, Ketvergaisir Subatonis. 

South Halsted Furniture House 
Telephone Drover 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. 

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
* yra lietuvių katalikų 

| savaitinis laikraštis 

"DRAUGAS" 
'DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 

gy venimą, suteikia daug skaity- 
mo iš visuomenes, politikos, litera- 
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaif> lietuviams darbinin- 
Icams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rusę cenzūra "0RAU94" [ Lietuvą initidžia 

"DRAUGAS" atsieina roeL 12, puseTnir$Tr~ 
Užsiaaluase raetans (3, pustt metu $1.60 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telephons Drover 6114 

ŠOKIŲ N'tOKYKLA 
PIrrr.a* lietuviu šoklu mokytojas 

Amerikoje 
Prof. Julius šilkauskas. 

Mokinu šokti vai- 
c?, .two Btep ir vi- 
sokius kitokius šo- 
klus. Lietuviu jau- 
nimas kviečiamas 
lankytles kas dienij 

f ir vakarais. 
J\U0 B IRI iu vai. Adresas: 

*113 &*. Halsted St., Chicaflc, 111. 

EVESKIO rat 
Dienine ir liAVVtf I JI 
Vakarine "IVii I ItLH 

NOKINAMA: 
Anglį kalba nuo pra-1 
dinas iki augttlausiil 
Arltnitlka 
Augštesn. Mafrioatlka 
Istorija, QeoRraflJa 
Politiška Ekonomija 

Lietuvių *) 
sSSTit"1 
Lenkų ; 
m«TBdysta Bražrašt. 
įLailk^ raiymas 
Prilybostalsislr tt. 

G. Leveskis, vedėja* Mokyklos 
3106 So. Halsted St., Chlcago. 

Ar skaitei seniausią ir rimtą populia 
riškai-mokslišką mėnesinį laikrašti 

"LAISVOJI MINTIS" 
Laisvoje Mintyje ka3 mėnesis telps 

straipsnių iš įvairių mokslų, politikos 
religijos, socioliogijca ir socialio klau 
simo sryeių. 

Laisvoji Minti* tarnauja Ameriko 
lietuviams jau penkis metus. 

Laisvoji Mintis yra labai dideli 
formato magazinas ir trumpoje ate 
tyjo mano dar padidėti. 

"Lais. Min." kaina metams $2.00. 
Pusei metų 1.00. 
Pavienis numeris 20c. 
Siųsk 20c kad ir krasaženkliais, tuc 

(gausi "Laisvosios Minties" v'oną m 

juierj. Adresas: 

"LAISVOJI MINTIS" 
2627 Calumet Ave. Chrcago, II 

Račiūno Nauju Paveikslu Serija 
SŠ == 

Iliustruotos Kariškos Dainos 
ir Daugelis Kitokių Paveikslų. 

ATSIBUS ŠIOSE VIETOSE: 

Subatos vakare, kovo 13 d. I9I5 m. 

Auditorium, Scranton ( Providence), Pa. 

Nedėlios vakare, kovo 14 d. 
Lietuvių Bažnyčioje, Hazleton, Pa. 

Pėtnycioje, kovo 19 d. 1915 m. 
Du perstatymai: 2:15 vai. po pietų ir 8:15 vel. vakare 
Hara Theatre, Shenandoah, Pa. 

VISUOMENES, H 
Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis 

Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALI- 
KAS" paduoda valiausias žinias apie kiru ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuotnti pil- 
nas indomių straipsnių. 

Dienraitis "KATALIKAS" clua tautiš- 
kai krikščioniškoje dvasioje. 

DIENRAŠČIO KAINA: 
Metams $5.00, 
l'usei metų 3^00. 
Trims mėnesiams 1.75. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.00. 

Praneškite savo adresu, o gausite 
pasižiūrėjimui vieu-t numerį veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kningy ir Muzikos Krautuve 
REIKALAUKITE KATALOGO 

Rašydami laiškus ir siųzdaini pinigus vi- 
sados adresuokite šitaip: 

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY 

ALb 3249-53 South Morgan Streot 
CHICAGO, ILL., U. S. A. 

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRI&ULI PRIE 

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje. 

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, S.LA. Sekr. 

307 W. 30th St., New York City. 

PILNA KAITRA 5 MINUTA. 

AI yra parankumas, kuomet jus turite greitai naktį ką n irs 

sušildyti. 

'jj\gW 'P&r/cctžoR 
OiLCook-stove 

suteikia kaitrą b® ilumtj ar kvapsnio. Jisai turi visus gazo patogu- 
mus irkurasjam kaštuoja mažiau negu kitiems pečiams. Ta yra 
geriausia aliejum deginama prietaisa, virtuvės tikslams. 
Pas pirklius visur, arba rašykite tiesiog kataliogo. 

STANDARD 0!L COMPANY 
(AN INDIANA CORPORATION) 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvio Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halst'.d St., Chicaoo, III. 

Gydo visokias lipas moterių, vaikų ir 

vyrų. Speciališk&i gydo limpančias, už- 
sisenPjusias ir pas)aptinkąs vyriį liįjas 

Phone Drover aOS2 
DR. K. DRANGELIS 

LIETUVVS DENTI8TAS 
VALAS'DOS:-nuo 8 iki 11 ryte nuo 1 ik 
i popiet nuo 7 iki 9 vak. Nt Jiliom pagal 
safarlį. 
3261 So. Hetstsd Si. Chicago.III. 

Priešai A. OlStTikiO Bank( 

TELEPHONE DROVER 7213 

Geriausia Akušerka 

3364 S. Maiste d St. 
(Kampas .M tos) 

Chicago, ill. 

F. P. BRADCHULIS 
Attorney & Counselor at Law 

30 N. LaSalle SI., Cor. Wasiiingta.i St. 
iiock Eichangs Bld?., Rooiu 1107-11H 

Tetephone Hranklln 117 J 
Lit4o?j<advokatas, fcaiįęjtei.i} rao'csli \ n,- riko}*. VedavUolcias bylas, civiliiicasir tri« nuDališLaa viauosa Uismuosa isuja.ua). 

6yv. 3112 S. Halsted St., arti 3l-.iu 
lelcfbone Varis iHJ 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mfzlaiszkis 
Gcneralis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2302 S, Lcavitt St. Ciiicigo 

Lietuvišku Knygų Krautuve 
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 
angliSką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
toji} rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuve adara kas vakaras. 

Iš kitij miestų atsišaukusiems,' 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:j 

M, J DAMIJONAITIS 
901 Wast 33-rd St., CHICAGO, ILL 

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 fiaudingą -knygą 

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

tytojams, korespondentams 
ir io-metinio jubilėjaus at- 

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

Adresuokit, kartu prisiusdami iv 
pinigus: 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SOUTH HALSTED STREET, 

CH1CAG0, iLLINOIS 

NEW CITY SAV1NGS BANK 

4O01 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BlERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. 
Už sudėtus .inigus nusų bankoj duo- 
dame čekių knygui£, lš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Keal Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus, lšaamdo bankines 
skryneles (bo>"?s) po $2.fj0 „netuns. 
Parduoda šifkortes ir 6iunčia pinigus 
1 visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
rcaomis, keivergais .'r subatomis nuc 
8 ryto iki 9 vakaro; ncdčliciuis, utar- 
ninkais ir petuyčiomis nuo 8 r>io j!d 
6 vakaro. 

Mokiname Angliškai 
Visose dalvse Amerikos ir Kanados 
Vlenlntelfi mokykla, kurioj kiekvienas Kali iSmok- 
ti Anglišką kalbi), labai trumpame laike, žios mo- 
kyklos naujausiu ir tubulmpiausia metodą. Moki- 
name per laiškus, visose Šalyse, už labai mažą at- 
lyginimą; telpjau klesose dienomis ir vaka-sis. 
Jeigu nori išmokti greitai Ang i) kulba, atei* ar 
rii&yk platcmii) žinių. 
Am«rlo«n Sohool oi Lauicafes 

1741 W. 471h Strjef, : Chlcagj, III. 

M1LDA-TEATRAS 
3130-42 So. Halsted St. 

Turi geriausią pasisekimą. Kasnakt 
pilnas žmonių. 

Kodėl? 
Tcdf'l, kad diioJa geriausius vai- 

dinimus vz pigiausias kdinas. 

Už 5c čia pamatysi gražesnį Teatrą, 
kaip vidurmiestyje už 50c. 

Kainos šio' iom dienom Sc ant 

balkono, 10c žemai. 
Suimtom ir nedeliom 10c bal- 

kon tu, 15c žemai. 
V ;:s;deda "1 valandą lis vakaras 

Su a. o ir c«c£homi i vii. po pietų. 
1 Jei 1inV«ma» oraleisii valai.dą 
i liuoso laiko, tai ateik į 

i MILDOS-TEATRfl. 
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