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Oidejl Kare. 
Garsinta jau buvo, jog aut va- 

karinio karės lauko nuo balan- 
džio mėnesio mūšiai persikels 
j atvirus laukus, bet, nors tai 

kininkai surinko milžiniškas ar- 

mijas, kokiu iki šiol dar nei vie- 

na- karvedis neturėjo, mūšiai, po 

senovei, eina grabe s c, nors ir jas 
veržiant, ypaė veržianti nema- 

žian kareivių žudo, negu žu.lytų 
at\'irame lauke. Sulyg laikraš- 
čiu garsinamu žinių, talkininkai 

prieš vokiečius surinko jau su-' 

viršum 5 milionus kareivftj, ku- 

rie- pasirengę ant visos linijos' 
pradėti pirmyn žengimą. Kiek 

prieš talkininkus pa.-ta t o vokie- 
čiai savo kareivių, apie tai tikrų 
žinių nėra ir to negalima sukon- 
troliuoti. nes jų kariumenė mto- 

latai kilnojama nuo vakarinio ka- 

rės lauko j rytus, prieš rusus, 

tai vėl atgal iš Rusijos Fran- 

euzijon ir lielgijon. 
I'rancu/ai vėl pradėjo pirmyn 

žengimą nuo l'oint a Mousson. 

Jie stengiasi atskirti vokiečių ka- 

riumeny, Įsiveržusią giliau l'ran- 

eu/.ijon prie St. Mihiet ir per- 
kir.sti jos susinešiinus su tvirtove 
Metz. I'er smarkų mušj fran- 
euzams pasisekė paimti vokiečių 
pozicijas prie Fey en llayc, ji 
vakarus 11110 f.a Pretrc. l'aėmė 

jie taipgi, vokiečius išviję, kaimą 
kegnieville ir tokiu budu apval- 
dė pliantą, vedantį į tvirtovę 
Metz. 

Smarkus mūšiai traukiasi taip- 
gi apielinkėse VVoerze, kur fran- 
čuzai palengva stumia vokiečius 

atgal i rytus, j^rie jų rubežiatts. 
\ okiečiai praneša vien arba 

apie atmušimus franeuzų užpuo- 
limų. arba apie nepasisekimus jų 
pirmyn žengimo, bet apie savo 

didesnius laimėjimus tyli; tai, 
matyt, tokių visr.i nebuvo. Bel- 

gijoj, prie Yscr kanalo vokie- 
ti?, i apvaldė kaimą Drei Grach- 
ten, iš kurio išvijo ji ginančius' 
belglis. 

Smarkus s mūšiai c" j o apielin* 
kės c Hermanns Kopf ir į šiau- 
riui nuo Thann, bet abidvi tas 

kalvas kovo -7 dieną galutinai 
apvaldė francuzai; mūšiai, beveik 
be perstojimo, traukėsi nuo kovo 

dienos. Vokiečiai smarkiai 

gynė s;n > pozicijas, bet apginti 
p-istfiu'c. Apvaldę jas francu- 
zai mažai paėmė nelaisvių, ne- 

veik vi--i auginėjai žuvo mio 

fuvių franeuziškų kanuolių. 
Helgai prie Drci (irachten su- 

traukė h'iu pastiprinimą, bet tu- 

rėjo nuo vokiečiu artilerijos u 

viu atgal trauktis. Sulyg vokie- 
čiu pranešimo, nepasisekė ir 

fraucuzams toliau nužengti Ar- 
gonne distrikte. 

Nuo rytinio karės lauko, kai]) 
paprastai, prieštaraujančios atei- 
na žinios. Vokiečiai gyrėsi savo 

laimėjimais prie Klaipėdos ir 

Tauragės ir įsiveržimu Kauno 
gubernijon, apvaldymu Palangos,Į 
palei.iir.U! bombų Į l.iepojų, !)et| 
kur paskui nužengė Įsiveržusi į 
Kajno gubernijon vokiečių ka-Į 
liumcuė, apie tai nieko negarsina. 
Dabar kalbama vien apie šiušius 
Suvalkijoj, nuo Mariampo'ės, 
Kalvarijos iki Suvalkų ir' Aug i.>- 

tavo, kur, sulyg vokiečių rapor- 
to, rusai tanu sumušti; rusų gi 
karės ministerija garsina, kad to- 
se vietose, kur vokiečiai giriasi 
savo laimėjimais, jie tapo sumuš- 
ti. Ištikro, vienok rusų rapor- 
te bent dalis yra teisybės. Tik- 
rai žinia, k;:d vokiečiai buvo \v/.-\ 
ėmę Pilviškius ir tokiu btuht bu- 
vo i.pvaldę bent dalį geležinke- 
lio nuo Kauno Karaliaučiun. I 
\ ien dėl to geležinkelio ir vra 

svarbus Pilviškiai, ne> taip, tai 
menkas, suskretęs žydiškas mies- 
teli-. Rustj raportas pirma gar- 
sino, jog nuo Pilviškių vokiečiai 
tapo atgal nuvyti. Dabar apie 
Pu viskius ir vokiečiai nieko ne- 

sako, kalba ven apie musius 
tarp Suvalkų ir Kalvarijos, kuri 
yra gana toli į pictu> nuo Pil- 

vilkiu. Tai aišku, kad vokiečiai 

tapo nustumti ir nuo geležinke- 
lio, bėgančio nuo Kauno. 

Kitur ant mūšio lauko Lenki- 

joj nieko svarbesnio neatsitiko. 

\Vkiečių žengimas prie Varša- 
vos, kaip užkliuvo, taip ir pasi- 
lieka. Neįstengė jie paimti ir 
mažo* tvirtovės Ossovviec, Lom- 
žos gubernijoj. Vokiečiai Len- 

kijoj dar laiko tulus prie V okie- 
tijos rubežiu miestus, bet jų žen- 

gimas j rytus tapo sulaikytas. 
Turbut vokiečiai tapo j vakarus 
nustumti ir nuo Mariampolės, nes 

dabar kalbama apie mušius apie- 
linkėsc kaimo Žalioji Buda, tarp 
Suvalkų ir Kalvarijos. Tai iš- 
pultų. kad Suvalkijoj vokiečiai 
apie 7 lietuviškas mylias tapo 
atgal prie savo rubežiu nustum- 
ti. 

Smarkiausi mūšiai ant rytinio 
karės lauko eina dabar Karpatų 
kalnuose, kur tapo pasiųsta ir pa- 
siliuosavusi, užėmus tvirtovę 
Przemysl, rusų kariumenė. Po 
ilgu, kruvinų, kelias savaite^ be- 

sitraukusių mušiu, rusai apvaldė 
vidurinę briauną Beskid kalnu 
(Karpatų atžala), j pietus nuo 

Przemysbo; rusams teko ir dalis 
perėjimų Karpatų kalnuose. 

Perėjimus gynė didesnė dalis 
vokiečių kareivių; jie smarkiai 
priesinost, bet kad rusai nustu- 
mė austrus Lupkouo ir U/sok 
perėjimuose, tai vokiečiai, pabū- 
gę apėjimo jų pozicijų, turėjo pa- 
sitrauk'i Vengrijon ir perėjimai 
rusams teko. Ant linijos tarp 
Luto iv i s ko ir Jasliko, i dvi sa- 

vaiti rusai nelaisvėn paėmė 40,- 
000 austrų ir vokiečių. Trauk- 
dam toliau, kalnuose rado daug 
sniego užpustytų austrų kantio- 
lių ir vežimų su amunicija. 

Balandžio 2 d. rusai Karpatų 
kalnuose apvaldė visus kelius, ve- 

dančius j Bardyo\vą ir apieliu- 
kčsc Mezo-Laborez ir f.u toniš- 
ko. 'I ą dieną nelaisvėn pakliu- 
vo 2,000 austrų, 3 lauko ir 3 
mašininės kanuolės. 

Laikraščių korespondentai nuo 

musio lauko užtikrina, jog oryni- 
nias perėjimų Karpatuose yra 
tai paskutinis austrų mėginimas 
sulaikyti rusus nuo įsiveržimo 
Vengrijon. Austrija bijosi, kad, 
rusams įsiveržus \ engrijon, ne- 

sukiltų nekenčianti savo skriau- 
dėjų magyarų slavai ir ruma- 

tiai, kuriuos rusai galėtų tuoj sa- 

vo kariumenėn imti. 

Austrijos kariumenės intenden- 
turoj suseko dideles prigavystes. 
Tapo Krokave sutvertas kariš- 
ka.- teismas, kuriu patraukta daug 
nusidėjusių aficierų ir kariumc- 
uei daiktų pristatytojų. Degra- 
duota jau trjs pulkininkai ir daug 
žemesnių aficierų; kitus prasi- 
žengti -ius aficierus išvyta iš ka- 
riumenės ir pasiųsta kalėjiman 
trumpesniam ar ilgesniam laikui. 

Tam Austrijos slavų didinasi 
neužsiganėdinimas. Cecilijoj ka- 
rei i- vokiškiems aficierams pa- 
sipriešina čieli čecliiški kiriu- 
me.u's regimentai. Cecilijos sos- 

tinėj kasdien nužudo po keli- 
-ech iškų regimentų aficierus; 
tarp nužudytų yra AĄ cechų, o 

tie žudymai dar labjau cechus 
erzina ir dar labjau neištikimais 
j*jos daro. Italai taipgi neišti-j 
kimi. 

Talkininkai vėl -markiai bom 
barduoja Dardanelių jūrių siau- 
tumą. Turkai užtikrina, jog \ėl 
tapo toj siaurumoj paskandintas 
vienas angliškas mūšio laivas, 
bet anglai turkų žinios nepatvir- 
tina; turkų pranešimui ne*. l'er- 
linas nelabai tiki. Paskandintas 
(aivas esąs mūšio laivas Lord 
N'elson. 

Talkininkai ant sausžemio Tur- 
kijoj išsodino 30,000 žemės ka- 
reivių padėti laivynui veržti Dar- 
danelių tvirtovę, bet, kaip rodosi, 
palaikymui tvirtovės ir Azijos 
pusėj tulų Turkijos purtų ta tai- 

kininku kariumenė yra permen- 
ka. 

Ru.sija pranešė, jog Rusijos 
pakrantėse tapo labai drūčiai pa- 
ganyti geriausi Turkijos laivyno 
'aivai, pirkti nuo vokiečių skrai- 
duoliai Goeben ir Breslau. 

(lai karėn bus įtrauktos visos 
Balkanų pussalio tautos. Pra- 
džią jau padarė Bulgarija, ( ie- 
la>' "regimentas nereguuariškos 
l.ulgarų kariumenės, be jokio ka- 
rės apšaukimo, įsiveržė Serbi- 
jon : atėmė serbams dvi kam oles, 
kol serbai, gavę pastiprinimą, įsi- 
veržėlius išvijo. Mūšio, nors ja- 
me gal ir nedaugiausia karei- 
vių dalyvavo, buta labai smar- 

kaus, nes vien serbų užmušta ir 
sužeista 125 kareiviai; kiek iš- 
viso žuvo bulgarų, tikrai nežinia, 
bet. turbut, ne kiek mažiau. Ser- 

bija tuoj atsišaukė Bulgarijon 
su reikalavimu pasiaiškinimo ir 
nubaudimo kaltų. Nuo Bulgari- 
jos.atsakymo paeis tolesnis be- 
sivystymas nesusipratimų. Jeigu 
Bulgarija atsisakys užganėdinti 
.Serbiją, jeigu duos šiurkštų atsa- 

kymą, karės nebus galima iš- 

vengti, priešingame gi atsitikime 
bus galima dar toliau jos prasi- 
dėjimą nukelti. Kaip rodosi, Bul- 
garija nori pasinaudoti iš ap- 
silpuinimo Serbijos per karę su 

\ustrija, ir mėgiirti per karę at- 

gauti nuo Serbijos tuos žemės 
plotus, kuriuos Serbija paglemžė 
per pirma buvusią karę. 

Bet jeigu prasidėtų karė Bul- 

garijos su Serbija, jon butų 
įtrauktos ir kitos Balkanų pus- 
salio tautos, aprubežiuoti karę 
vien tarp Bulgarijos ir Serbijos 
nebūtų galima. Grekija yra su 

Serbija susirišusi ir, kilus karei, 
ii turėtų, sulyg sutarimo, padėti 
Serbijai. Rumanijai ir neparan- 
kus butų didesnis Bulgarijos su- 

ridrutiuimas, tai, be abejonės, ji 
neleistų Serbijos apsilpninimo. 
Jeigu Bulgarija pradės karę, tai 
vien pasitikėdama ant Austrijos 
ir Turkijos pagclbos. Bet abidvi 
šit<» tautos per karę pačios labai 
jau tapo apsilpnintos ir Bulga- 
rijai nedaug padėti galėtų. 

Karė Bulgarijos su Serbija su- 

skubintų ir Italijos pakrypimą 
kurion nors pusėn. Iki šiol ji 
.i/silaiko neutrališkai, nors dau- 

guma gyventojų karės reikalauja. 
Mėginimai specialio Vokietijos 
pasiuntinio von Buelo\v sutaikyti 
Italiją su Austrija iširo, nes Vo- 
kietija pasiūlė tulus italų apgy- 
ventus kraštus atiduoti Italijai 
po karei, nes lygiai Vokietija, 
kaip ir Austrija Italijai netiki, 
[talija vienok tą atmetė. Dabar 
Buelo\v Italijai užmanė siūlomus 
kraštus tuom tarpu pavesti Švei- 

carijai, o po karei ji juos Itali- 
jai atiduotų. Bet, kaip sako, ir 
tokias isiygas Italija atmetė. Tai 
jai lieka vien per karę atgauti 
nuo Austrijos italų apgyventus 
žemės plotus, arba jų išsižadėti. 

Iš Kares Lauko. 

Petrogradas. Sulyg rusišku ex- 

pertų nuomonės, vokiečiai ties 
Dusios, ir Simno ežerais norėjo 
atkartoti tą pat j, ką jie du syk 
padarė pasekmingai prie Mozū- 
riškųjų ežerų. 

YokieJ-iai Suvalkijoj turėjo už- 

ėmę liniją, kuri eina nuo Pil- 
viškių per Mariampok, Simną, 
Seirijus, Seinus ir Augustavą. 
Vidurys šios linijos yra maž-daug, 
tarp Seirijų ir Suvalkų. Kairy- 
sis vokiečių sparnas eina nuo Sei- 
rijų per Simną Į Mariampok;, o 

dešinysis—nuo Suvalkų tolinus j 
Augustavą. Vokiečių plianas bu- 
vo štai kame: jų centras (t. y. 
vidurys) nuo Seirijų iki Suvalkų 
pradėjo greitai trauktis atgal, mė- 

gindamas Įtraukti paskui save 

svarbiasias rusų jiegas. Tam 
tikslui ties Krasnopoliu. netoli 
Seinų, pradėta pusėtinai karštą 
mušj, kurio tikslu buvo pritrauk- 
ti ton vieton kuodaugiausiai ru- 

sų kariumenės. 
Tuom tarpu vokiečiai manė 

greitu žygiu nuo savo kairiojo 
sparno per Simno ir Dusios eže- 
rus mesti >avo kariumenę linkui 
Lazdijų ir Seirijų ir užeit; ru- 

sams ne tik iš šono, bet ir iš už- 

pakalio ir atkirsti juos nuo Ne- 
muno. 

Kaip matyt iš pranešimų, šis 

plianas buvo ne juokai, nes vo- 

kiečiai jo įkunijūnui panaudojo 
didesnę dali savo 21-mo korpuso 
ir tris rezervos pulkus—išviso 
apie 40,000 kareivių, kurie tapo 
pasiųsti per Dusios ežero ledą j 
užpakalį rusiškoms jiegoms, esan- 

čioms ties Lazdijais ii Seinais. 

Perkėlę savo kariumenę per 
Dusio: 'v.ero ledą, vokiški gene- 
rolai patėmijo, kad jie padarė 
savo žygį pergreitai ir: patįs pa- 
kliuvo kilpon, nes rtjsai buvo 
užėmę stiprias pozicijas. apie Laz- 
dijus ir j šiaurius nuo Lazdijų, 
bei į vakarus nuo Dusios ežero. 

P»emėginant šiam vokiečių spar- 
nui išlyąti atga1 iš kilpos, užvirė 
smarkus mūšiai ties Žėbrėnais, 
Metelvčiais ir Sėmeniškiais (visi 
kaimai apielinkėse Dusios ežero), 
kur, anot rusų pranešimų, vokie- 
čiai nustojo čielų divizijų savo 

kariumenės. 

Geneva. Šveicarijoj. Sulyg ži 
nių, kurias gavo Šveicarijos laik- 
raščiai, austru nuostoliai Lyutta 
klonyj ir Bereg'o provincijoj, 
šiaur-rytinėj dalyj Vengrijos, iš- 
nešė laike vienos 28-tos dienos 
kovo 18,000 vyru užmuštais, su- 

žeistais ir nelaisvėn paimtais. 

Simla, Indijose. Šiaur-vakari- 
nėj dalyj Indijų 10,000 indusų, 
priklausančių prie giminės Za- 
draus, sukilo prieš ariguis. Aug- 
ių kariumenė sutiko juos netoli 
11110 Miranshah ir užvirė smar- 

kus mušis, laike kurio 200 suki- 
lėlių tapo užmušta ir 300 su- 

žeista. Likusieji išbėgiojo i kal- 
nus ir maištas tapo nuslopintas 
pačioj jo pradžioj. 

Nuo to laiko, kaip turkai ap- 
skelbė "šventą karę," Indijų šiau- 
rinėj dalyj, kur gyvena daug pus- 
laukinių fanatiškų musulmanų. ti- 
kėtasi sukilimo ir gandai, paei- 
nanti iš vokiškų šaltinių, ne syki 
jau kartojo apie sukilimus In- 
dijose. Pereito vasario mėnesyj 
buvo sukilęs vienas i 11dtisų pul- 
kas mieste Singapore ir pirm 
negu tą pulką apramino, 400 ka- 
reivių t-apo užmušta. Šis atsiti- 
kimas yra antras iš eilės. 

Londonas. Anglijos karalius 
Jurgis per savo privatišką sekre- 
torių, Lordą Stamfordham, pra- 
nešė Sir Lloyd-George'ui, Angli- 
jos iždo kontrolieriui, kad jis pri- 
taria panaikinimui svaiginančių 
gėrimų Anglijoj ir k: d jis pats Į duosiąs pavyzd}, panaikindamas 
visus svaiginančius gėrimus prie 
savo stalo. 

Girtuokliavimas atsiliepė labai 
ant žmonių darbštumo, Anglija 
negali pristatyt užtektinai karei 
reikalingos amunicijos ir tarp 
darbininkų dažnai apsireiškia 
bruzdėjimas. Anglijos valdžia 
mano, kad Rusijos pavvzdis pa- 
naikinimo gėrimų atnešė puikias 
pasekmes, ir Anglija mano pa- 
sielgti panašiai Rusijai, uždraus- 
dama vartojimą svaiginančiu gė- 
rimų per visą karės laiką. 

Anglijos karės ministeris Lor- 
das Kitchener ir iždo kontrolie- 
rių* Lloyd-George stovi už tai. 
kad Įvedus pilną blaivybę. 

Anglijos laikraščiai, abelnai pa- 
ėmus, pritaria šiam sumanymui. 

Liverpool. Anglijoj. \nglijo> 
valdžia mano suorganizuoti dar- 
bininkus Liverpoolio dokų (laivų 
dirbtuvėse)' Į karišką batalijoną, 
kuris vadinsis Pirmuoju Dokų 
batalijom! Liverpoolio pulko. 

Darbininkai turės dėvėti ka- 
rišką uniformą. Šitą žingsnį pa- 
daryta, kad prašalinus tarp dar- 
bininku betvarkes. Valdžia gva- 
rantavo, kad šita organizacija ne- 
bus panaudojama streikų laužy- 
mui. 

Petrogradas. Pranešama, kad 
generolas Ruzski, kuris paėmė 
Lembergą ir kuris pasižymėjo, 
kaipo vienas iš gabiausių rusiš- 
ką generolu, susirgo vėžio liga 
ir turėjo apleisti armiją. 

Oficialokai pranešama, kad 
prie paėmimo Przemyslio tvirto- 
vės ru-ni paėmė, nelaisvėn tvir- 
tovės komendantą, tris feldmar- 
šalus ir penkis general-majorus. 

Londonas. Anglijus admiralija 
praneša, kad anglų lakūnai pa- 
sekmingai užpuolė vokiškų po- 
vandeninių laivų stotis Hobokcne 
ir Zeebrugge, Belgijoj. llobo- 
kene, netoli Ant\verpeno, angliu- 
kas lakūnas numetė keturias 
bombas ant vokiškos stoties, kur 
dirbama povandeniniai laivai, 
l iek pat bombų numesta ir ant 

stoties prie Zeebrugge. Mena- 
ma, kad bombos pataikė geron 
vieton. Abudu lakūnai sugrįžo 
atgal laimingai. 

Tabriz. Persijoj. Labai smar- 

kiam mušyj rusai sumušė turkus 
prie Atkutur, šiaur-vakarinėj da- 
lyj Persijos. Sulyg atėjusių ži- 
nių. turkai nustojo 12,000 vyrų 
užmuštais, sužeistais ir nelaisvėn 
paimtais. 

Pirm atėjimo rusų i A/.erbaijan 
provinciją, Persijoj, turkai apsupo 
šimtus krikščionių kaime llaft- 
<lc\van ir juos išskerdė. 

Rusu kariumenė, ineidama į 
kaimą, rado 7 j lavonu, didesnė 
dalis kurių buvo visai nuogi ir 
bjauriai sukoneveikti. Per tris 
dienas trjs šimtai vyrų buvo už- 
imti traukimu užmuštų krikščio- 
nių iš šulinių, balų ir grabių. 
Nckurie buvo užšauti. Kiti bu- 
vo pririšti prie kopėčių ir iš- 
kištos galvos tarp skersainių nu- 

kapotos. Nekurk' 1;: amai turėjo 
išluptas akis ir nukirsta- rankas 
ir kojas. 

Londonas. Atsisakius Angli- 
jos karaliui Jurgiui nuo svaigi- 
nančių gėrimų, jo pėdomis nu- 

ėjo taipgi Anglijos kariškas mi- 
nisteris Lordas Kitcliener, kuri; 
uždraudė rodyti ant stalo bile 
kokius svaiginančius gėrimus lai- 
ke karės bėgio. 

Iš Glasgowo pranešama, kad 
vietinių dokų darbininkai atsi- 
sakė imti burnon degtine ir sa- 
biniai išsyk aptuštėjo. 

Washingtonas. Ai glija bijo- 
si, kad \~okictija vėl nepradėtų 
užpuldinėti komercijinių laivu 
Atlantiko jūrėse. Anglijos am- 

basada \Yashingtone gavo žinią, 
kad septyni vokiški laivai iš 
Hamburg-American ir North 
German 1 lovd linijų, kurie nuo 

pat pradžios karės stovi Ne\v 
York o uoste, pradėjo krauti ang- 
lis. Yra ir kitų nurodymų, kad 
šie vokiški pasažieriniai laivai 
bene ketina išplaukti j jūres. 

Anglijos ambasadorius tuojaus 
nuvyko j Valstijos departamen- 
te'}, kur jis per pusvalandį tarėsi 
su Valstijos Sekretorium Bry- 
anu. 

Ambasadorius reikalauja,• kad 
vokiškiems laivams uždraustų 
imti daugiaus anglių, negu jų 
locnai kelionei reikalinga, nes jis 
spėja, kad šitie vokiški laivai be- 
ne mėgins perduoti anglis kariš- 
kiems vokiečių laivams, kurie ga- 
li ištrukti iš Vokietijos uostų. 

Londonas. "Prastieji kareiviai 
ir miesto gyventojai kentė nepa- 
prastą badą mieste Pr/.emysl, 
aficierai gi turėjo užtektinai mais- 
to, vyno ir cigarų." Taip sako 
laikraščio Times korespondentas 
iš Przemyslio. 

Jis sako, kad reikalingi daik- 
tai nepačėdlyvai buvo suvarto- 

jami. Garnizonas, t. y. kareivių 
-kaičius, kuris gynė tvirtovę, bu- 
Į'es tris kutus didesnis, negu ten 

jų turėjo but. 
Toliaus korespondentas sako, 

cad katės buvo pardavinėjamos 
■)o $2.oo, o šunes—po $5.co; vi- 
-a tai buvo suvartojama maistui: 
irklių pjovimui truko, nes buvo 

tik aficierų arkliai, o tie buvo 
papjauti prieš pat pasukiosiant 
rusams. 

Rusai, incidami miestan, matė, 
kaip žmonės grūdosi gatvėse apie 
papjautus arklius; plėšė šmotais 
ir tiesiog žalią arklieną valgė. 

Londonas. Korespondentą.^ iš 
Petrogrado praneša sekančiai: 

"Besitraukimas vokiečių atgal 
nuo Nemuno, Suvalkijoj, reiškia 
sumušimą V okietijos kariumenės, 
būtent 21-ojo korpuso. Šis vo- 

kiečiu korpusas, kuris turi vardą 
geriausio Vokietijos korpuso, ta- 

po speciališkai partrauktas iš 

Franeuzijos fronto, kad Įvaryti 
kaltą j rusu linijas ir perkirsti 
jų geležinkelio komunikaciją (su- 
sinėsimus) ties (iardinu. Ištik- 
ro, šis korpusas įsiveržė toliaus 
negu koks kitas korpusas (nes 
buvo jau pasiekęs Nemuno lies 
Šventojansku ir netoli nuo C1 a r 

dino). Jis dar ir dabar yra gi- 
liaus 'uit Jo angl. mylių už kitus 
vokiškus korpusus. Tačiaus jo 
pasitraukimas atgal turės buti 
kėblus, nes keliai, užėjus p.v;a- 
sariui, pasidarys nepereinami." 

Londonas. Dar vienas žing- 
snis, ir rusai visomis jiegomis 
galės įžengti Yengrijon. 

Rusai praneša, o austrai tai 
pripažįsta, kad Beskido kalnai, 
už kurių apvaldymą kruvini mū- 

šiai ėjo per 15 dienu, pateko į ru- 

sn rankas ir kad austrų armija 
pasitraukė iš ten atgal. 

Dabar lieka Karpatų kalnuose 
tik viena vieta, būtent Užšok 
spraga, kurią rusams dar reikia 
užgriebti, kad atsidaryti sau liuo- 
sai vartus j Vengrijos lygumas, 
ir i Vengrijos sostinę Budapeštą. 

Šitą svarbų muŠį Beskido kal- 
nuose rusams išlošė Peremyšlio 
(Przemyslio) armija, kuri skait- 
liuje 160,000 atvyko Į pat; laiką 
ir išmetė austrus iš kalnų. Tuo- 
jaus po Peremyšlio tvirtovės puo- 
limo šita rusų armija leidosi lin- 
kui Karpatų ir po visos eilės at- 

kaklių mušiu pasiekė Beskido 
kalnus. Beskido kalnai—tai "la- 
lis Karpatų kalnų: jungia taip 
vadinamus Mažuosius Karpatus 
su Rytiniais Karpatais ir guli ant 
rubežiaus tarp Galicijos ir V en- 

grijos. Atvykus šiai armijai, 
austrai, kurie iki šiolei atkakliai 
gynėsi prieš rusus, neišlaikė i" 
pradėjo trauktis atgal Vengrjon. 

Kad užbaigti pilnai savo per- 
galę, rusai dieną ir naktį leido 
šturman dideles jiegas pėstininkų 
prieš autsrų pozicijas ir po di- 
delių nuostolių iš r.uicjų pusių 
pagalios išmetė austriu iš jų po- 
zicijų. 

Londonas. Pereitą subatą ke- 
li tūkstančiai bulgarišku rezer- 

vistų, po vadovyste bulgarišku 
aticierų, užpuolė serbus parube- 
žyj ir tarp serbu ir bulgarų už- 
virė pusėtinai smarkus mušis. 
Serbai, kurių buvo daug mažiau 
ii kurie panašaus užpuolimo ne- 

sitikėjo, pasitraukė atgal, bet ne- 

trukus atėjo jiems pagelbon dau- 
giaus kariuinenės, ir bulgariški 
užpuolikai tapo išvyti atgal l'ul- 
garijon. Išpradžių manyta, kad 
Bulgarija pradėjo karę >u Serb'- 
ja, tačiaus vėliaus pasirodė, kad 
bulgariški rezervistai užpuolė 
serbus bc jokio paliepimo nuo 

bulgarų valdžios ir todėl kol-kas 
išvengta karės. 

Paryžius. Telegramas iš Cle- 
i1 evos (Šveicarijoj i praneša laik- 
raščiui Matin. kad Turkijos fi- 
nansų ministeris, Djavid l'ei, iš- 
reiškė sekančią nuomonę apie t?.i, 
<aip greit šita karė pasibaigs: 

"Aš manau, kad karė negalės 
Lrauktis labai ilgai, nes vokie- 
čiai nenorės vesti karės antrą 
žiemą. Todėl aš tiknosi. kad 
<arė galės užsibaigti iki spalio 
ričncsio pabaigai.'' 

Londonas. Turkų skraiduolis 
Medjidieh nuskendo Juodose jū- 
rėse, užšokęs ant rusiškos mi-. 
los. Atvykusieji j miestą Salo 

'niki pabėgėliai iš Konstantinopo- lio patvirtina žinią, kad turkn 
skraiduolis Goeben, pirmiaus pa- klaususis Vokietijai, tapo bjau- riai sugadintas, kuomet jis už- 
šoko ant minos Bosforo siauru- 
moj. Dabar ji- esąs sausam do- 
ke, kur vokiečiai-mechanikai sten- 
giasi užlopyt jo skylę, 17-kos 
pėdų didelę. 

Telegramai iš Stockholmo, Šve- 
dijos sostinės, praneša, kad pa- 
staromis dienomis tri s vokiški 
garlaiviai nuskendo Baltiko jū- rėse, užšokdami ant rusiškų mi- 
nų. 

Berlinas. Telegramas iš Kon- 
stantinopolio praneša, kad Juo- dose jūrėse turkai nuskandino du 
rusų garlaiviu: Provident—2,000 
tonu dydžio ir Yostočnaja—1.500 
tonų dydžio. Nuskandinta juos buk netoli Odessos. 

Turku fortai prie Dardanelių kanuolėmis taipgi nuskandino 
vieną anglišką minų šlavėją. 

Londonas. Laikraščio Daily M a i 1 korespondentas iš Petro- 
grado praneša, kad nuo sausio 
vi dienos iki šiam laikui rusai 
paėmė Karpatų kalnuose 260,000 
austrų ir vokiečių nelaisvėn. 

Berlinas. Vokiečių oficialis 
pranešimas, išleistas balandžio 5 dieną, sako sekančiai: 

"Męs atmušėme rusų užpuoli- mą ant miesto Mariampolės (Su- valkų gub.) su dideliais nuosto- liais. Kitose dalyse rytinio fron- 
to nėra jokių permainų." 

Genoa. Italijoj. Atėjo žinia, kad Italijos laivas Luigi Parodi, ėjusis iš Amerikos* Italijon, tapo nuskandintas vokiškos torpedos netoli Ispanijos pakraščių. Šita 
žinia padarė didelį triukšmą Ita- 
lijoj. 

Washingtonas. Suvien. Yal- 
stijos, per savo ambasadorių Ber- 
line, pareikalavo nuo Vokietijos valdžios užmokėjimo Sjj8,059.54 už amerikonišką laivą Frye, kuri 
nu>kandint> vok'škas skraiduolis 
Prinz Eitel, dabar e-antis uo<te 
Xe\vport Xe\vs, Va. 

Chiasso, Šveicarijoj. T tali i< >- 

kariumenė renkasi prie Austrijos rubežiaus vis didesniu >kaitlium. 
Visi kaimiečių namai ap\gar- dose prie rubežiaus tapo užimti 

kareivių, o kaimiečiai išbėgo to- 
liaus i saugesnes vietas. 

Pulkai, stovėjusie Ryme, Nea- 
poly] ir net tolimoj Kalabrijoj, dabar stovi lageriuose išilgai Aus- 
trijos rubežiaus šiose provincijo- 
se: P«rescia, l'dine, \ icen/a ir 
Belluno. 

is matos. 
EXPLIOZIJA. 

Alton, 111. Krautuvėse Hcpiit- 
able Poucler ("o. cxj)lio(lavo dina- 
mitas. Kxpliozija užmušė 5 žmo- 
nes, o trūksta dar 6, kurio, gal, 
yra taipgi u/mušti po sugriauto* 
triobos griuvėsiais 

ATLYGINIMAS 
AMERIKONUI. 

Washingtcn, D. C. Mexiko re- 

voliucijonierių vadovo \ illos val- 
r'žia išmokėjo $20,000 šeimynai 
Zapatos kariautoju užmušto ame 
rikono MeMatuis. Pabūgo mat 

Suvienytų Valstijų pagrasinimo. 
Bet Suvienytų Valstijų pilkiui, 
turlmt, labjau geistų, kad Mc\i- 
<oj užmušystės pasiliautų, kad 
ių gyvastis Vilios valdomuose 
ipskričiuose geriau butų apsau- 
gota. 

DIRBA PLIENĄ IR GELE^f 
RUSIJAI. 

Rusija Amerikos dirbtuvėms 
lavė padirbti plieninių ir gele- 
žinių daiktų, taipgi plieno ir ge- 
ležies už 7 milionus dnliarių. 
Amerika mat sutinka pigiausiai 
reikalaujamus daiktus padirbti. 



RCCKEFELLERIO DOVANA. 
New York. Garsus didžturtis 

Roekefeller davė $100,000 nuo se- 

rai neturintiems darbo darbiniu 
!<ams. Pinigtis išdalįs speoialė 
komi-ija. Darbininkai pinigų ne- 

gaus, bet maisto produktus, ki- 

liems bus randa už gyvenimus 
užmokėta, I / tai g«'.v<; pašelpą 
darbininkai p<> porą valandų tu- 

ri'.-i dirbti prie kelių taisymo. 

MIRŠTA ARCHI VYSKUPAS 
IRELAND. 

S'c. Paul. Minn. Pagarsėję- 
Amerikoj kataliku areli i vy skupas 
Jidand, kuris tikėjosi greitai kar- 

dinolu tapti, sunkiai sumirgo ir, 

kaip sakoma, esąs arti mirtie*!. 
Turi jis jau 70 metų. 

VALDŽIA SULAIKĖ IŠVEŽI- 
MĄ Sco VAGONŲ KVIEČIU. 

Fco'.ia. 111. Iš čia rengėsi iš- 

gabenti 800 vagonų kviečių vie- 

nai iš karę vedančių tautų l'uro- 

poj, !>ci vai !žia išgabenimą su- 

laikė, nes Anglija ir Prancūzija 
laiko kviečius už karės kontra- 

bandą ir laivus, juos gabenan- 
čius, konfiskuotų. Tai matyt 
tuo: kviečiu.- norėta Vokietijon 
siusti. 

PREZIDENTO DUKTĖ DAI 

N UOS NAUDAI KARĖS 
AUKŲ. 

"VVashington D. C. Preziden- 

to duktė, Margaret VVilson, su 

tiko j įdainuoti j fonografą, už 

ką nuo fonografu kompanijos 
gaus pi rą tūkstančių doliarių ir 

at-akantį nuošimtį nuo parduo-! 
tu reki rdų. Visą t;i sa\o peltią 
prezidento duktė atiduoda šelpi- 
mui nuo karės Europoj nuken- 

tėju siu. 

LAIMINGIAU NEGU 

GALĖJO BŪTI. 
San Francisco. Cal. < iarlaivis 

(ieneral I* riskie, išplaukęs su 4<x.> 

pasažierių, o tame 200 našlaičiu 
iš (iood Templars Orplian A šy- 

lu m, užbėgo anl uolu ir susi- 
daužė. \'or> ta> atsitiko naktyj, 
bet skystančiam laivui pagelbon 
atkako porte buvę laivai ir žmo- 

nes išgelbėjo. Trūksta vien 

dviejų našlaičių, kurie, turbut, 
prigėrė; suaugusius pasažierius 
visus išgelbėjo. 

ĮPLAUKIMAI IŠ MUITŲ. 
Wa:-hington, D. C. Kovo mč- 

nesyj Suvienytų Valstijų iždas 

iš muitų turėjo įplaukimų $19,- 
556,325. N'ra tai didžiausi iš 

nuiitų surinkimai vieno mėnesio 
nuo karč> pradžios. Kovo mė- 

nesyj įplaukė 13 milionu daugiau 
negu vasario mėnesyj. 

RENGIASI DARBININKŲ 
KONGRESAN. 

New York. Vadovai tarptau- 
tiškos darbininku unijos nutarė 

savo atstovų s u s i r i 11 k i 111 c 

išrinkt balandžio 15 d. pasiunti- 
nius ] visasvietinį darbininkų 
kongresą. Šiame kongrese pa- 
tariama apsvarstyti klausimas, ar 

negalima butų sulaikyti europi- 
ni..-; karės, jeigu traid-unijoiiistai 
visose šalyse apskelbtų generališ- 
ką streiką. Kongresas žada at- 

sibūti vienam i> Huropinių mies- 

tų. bet kuriame—to "dar iki šio- 
lei nežinoma. 

BUS PAKARTI. 

Toronto, Ont., Canada. Čio- 
nykštis teismas pasiuntė ant kar- 
tuvių du lenku, Tamošių Cichoc- 
kį ir Joną Žiolko. Jie gruodžio 
mėnesyj, 191 j. m. užmušė C i regą. 

SUV. VALSTIJOS ATŠAUKĖ 
SAVO AFICIERUS IŠ 

VOKIETIJOS. 
Suvienytų Valstijų karės mi- 

nisterija prisižiūrėti karei Vokie- 
tijon buvo pasiuntusi pen- 
kis savo aticierus. Dabar vienok 
tiems visiems aficierams prisa- 
kyta grįžti Amerikon. Atšauki- 
mas jų nerodo didelio prielan- 
kumo Amerikos Vokietijai. 

AREŠTAVIMAI LENKŲ 
BAŽNYČIOJ. 

Toronto, Ont. Detektyvai ap- 
'Si 'jo čia lenkišką bažnyčią ir su- 

nu" 30 lenkų už laikymą be j Mi- 

licijos žinios susirinkimo. Jie 
čia mokinosi ginklus vartoti. 
Dauguma tų lenkų buvo iš Aus- 
trijos. 

PAGERINTI ORLAIVIAI. 
Dayton, O. N'eužilgo \Vrigbto 

Orlaivių dirbtuvės, esančios ne 

toli Dayton, pradės dirbti nau- 

jus pagerintus orlaivius, kurie ne- 

;.a!i apvirsti, nei nupulti. F.uro- 
}<>- karę vedančios tautos jau už- 
-telia\o daug tu naujųjų orlai- 
viu. 

PRAŽUVO GARLAIVIS. 
Norfolk, Va. Laike siautusios 

šitose pakrantėse vėtros balan- 
džio i dieną pražuvo garlaivis 
Priiiz Mauritz. Manoma, kad jis 
su visais žmonėmis paskendo.. 
Ji> turėjo 50 jgulos žmonių ir 
4 pasaž.ierius. 

Tą pačią dieną paskendo vel- 
kantis garlaivis Kduard Lau- 
terbach. Tas atsitiko prie Cap 
falše. Is 18 jgulos žmonių. if> 

| r i gėrė. 

Chicago, 111. Streikuoja da- 
lis darbininkų dirbančių prie trio- 

bų statymo. IVsircngę streikuo- 
ti ir dailvdės. Jiems prie streiko 
pri>tojus, streikuos ^5,000 darbi- 
ninku. 

Springfield, Mass. Sustrei- 
kavo tarnaujanti ant gatvini:.! 
karų, ir karų bėgiojimas pasilio- 
vė. Žmonės važiuoja automobi- 
liais. 

^ Seattle, VVash. Sustreikavo 
tarnaujanti ant gatviniu karu 
F'uget Sound Traction l.iglit and 
Povvci* (.'o., nes kompanija už- 
draudė tarnaujantiems organizuo- 
tis. 

Chicago, 111. Sustreika 
4,000 tepliorių ir tapicicrų, nes 

-užtaikyti su (lari)daviais nebuvp 
galima. 

Washington. D. C. \'aizbos 
ministeris lUdtield užtikrina, jog 
darbai dirbtuvėse nuolatai eina 
geryn Amerikoj, [štikro, vienok, 
to pa>igerinimo nematyt iki šio- 
lei. 

jf Baltimore, Md. Darbai čia 
eina prastai. 

West Lynn, Mass. I >arbai lė- 
tai eina. Dirbama po 2- 3 dienas 
j savaitę. 

Bentleyville. Pa. Darbai pras- 
tai eina. Kai-kur dirbą tik po 5 
dienas j 2 savaites. Daugelis žmo- 

nių nuvargę ir neturį ką valgyti. 

ff Brooklyn, N. Y. Siuvėju dar- 
bai pradedą eiti šiek-tiek geryn. 

IŠ VISOS. 
ii Iš Londono pranešama, buk 

prie l)ixmude franeuziškas orlai- 
viiiinkas (iarros pagavo vieną vo- 

kišką aeroplianą, o orlaivininkas 
\'a\arre pagavo kitą. liet pir- 
miau buvo garsinta, jog (iarros 
tapo užmuštas ir palaidotas. Tai 
dabar, matyt, ji.^ iš numirusių 
prisikėlė. 

Įsiveržus lielgijon vokie- 
čiams, jų sulaikymui tapo pra- 
mušti saugojanti nuo vandens 
laukus pylimai ir didelius Flian- 

drijos plotus užliejo vanduo. 
Tvanai tie pridirbo nuostolių ant 
()00 milionų markių. Išdžiovini- 
nias užlietų laukų užims mažiau- 
siai penkis metus. 

Jį Austrija pranešė Suvieny- 
tų Valstijų pačtui, jog sulaiko 
siuntinėjimą pačtu pakietų Ame- 
rikon, nes anglai ir Irancuzai kon- 
fiskuoja Austrijos pačto siunti- 
nius. Paima Austrijos pactą, net 

gabenamą Italijos laivais. 

IĮ Paryžiuj suareštavo ameriko- 
ną Raymond Rolte Svvoboda. Ji 
kaltina, buk jis uždegė francu- 
zišką pasažierinį garlaivi La 
Touraine. I raneuziškoji valdžia 
užtikrina, jog turi prirodymų, 
gana išteisinančių areštavimą mi- 
nėto amerikono. 

Į| Carranzos generolas, ginantis 
miestą Matamores, sumušė dal" 
Vilios kareivių ir miestą užėmė. 
Pirmiausiai Vilios raiteliai už- 
puolė Carranzos kariumenę, bet 
tapo sumušti. Užmušta ioo rai- 
telių, o 400 sužeista: Carranza 
gi nužudė 10 užmuštų ir 45 su- 
žeistus kariautojus. 

įj Vokietija sutiko Italijai pa- 
siųsti anglių, ko jai labjausiai 

KITA VISASVIETINĖ KARĖ. 
Apart didelės Europines karės, prasidėjo kita didelė karė— 

prieš despotą degtinę, kun nuo amžių laiko žmoniją vergijoj. Kai- 
zeris (i), Caras (2), Anglijos karalius (3), Francuzijos preziden- 
tas (4), Anglijos finansų mini?'.eris Lloyd-George (5) ir Amerikos 
laivyno sekretorius Daniels (6)—visi pasmerkė degtinę, kurios dvi 
aukas skaitytojas mato viduryj ant suolo. Dabartinė karė—bai- 
sus dalykas, bet jeigu jos vaisium bus degtinės panaikinimas vi- 
sose šalyse—karė žmonijai apsimokės. 

t r uks ta, bet už jas ne pinigų rei- 

kalauja, tik maisto produktų. 
Vokietijos valdžia pranešė Ita- 

lijai, jog ji darbams auglių ka- 

syklose trūksta darbininkų, todėl 

paprašė Italijos atsiųsti 30,000 
darbininkų; bet toji nesutiko. 

Į| Pietinės Amerikos repubii- 
'kos ("hiii ir L'ruguay sutarė veng- 
ti karių, ir kilusius nesutikimus tos 

republikos sutiko išrišti pavesti 
santaikos teismui. 

Į! Skaitlių lenkų kareivių, da- 

lyvaujančių dabartinėj karėj, pa- 
duoda ant 1,540,000. Vokiškoj ka- 

įii.menėj lenkų yra 340,000, Aus- 

trijos 400,000, o Rusijos kariu- 

menėj yra 800,000 lenkų (žino- 
ma, tame yra ir lietuviai). 

|1 Ir Turkija su protestu atsi- 
šaukė į Suvienytų Valstijų val- 

džią dėl užmušimo \lexikoj dvie- 
jų Turkijos piliečii 

Į| Sulyg \ 'okietijos valdžios pa- 
garsintų žinių,*Berlinc sekančios 
yra valgio produktų kainos: kiau- 
šinis u pfenigių; 100 kiliogramų 
bulvių nuo 10 iki 12lĄ markių. 

|Į Kaip praneša ispaniškas laik- 
raštis Liberal, niaurų sukilimas 
prieš francuzus Morokko sulta- 
nate platinasi. Sukilėliai apval- 
dė miestus Mekines ir krašto 
sostinę Fez. Francuzai laikosi 
vien miestuose Rabat ir Casa- 
blanca. 

Į| Tapo palaidotas žydiškose 
kapinėse Baron Rotschildas, vie- 
nas i* garsiausių Europos ban- 
kierių. Baronas Rotschildas bu- 
vo Europos "piniginis karalius," 
panašiai, kaip Morganas buvo 
A merikoj. 

Į| Kanadoj, besilavinanti Belle- 
ville Kanados kareiviai sukėlė 
riaušes. Iš 1,200 kareivių, 500 
atsisakė aficierų klausyti. Susi- 
rėmime maištininkų su ištikimais 
kareiviais iš abiejų pusių užgauta 
daug žmonių, nors valdžia tą sle- 
pia. 

Mieste Panama balandžio 3 
dieną ant gatvių susirėmė Suvie- 
nytų Valstijų kariumenė su mies- 
to policija, kuri stengėsi nera- 

miai užsilaikančius girtus karei- 
vius išvaikyti. Susirėmime už- 
mušta vienas Suvienytų Valstijų 
kareivis, o 3 sunkiai sužeista. 

Rusijoj našlėms karėj žuvu- 
sių kareivių iždas moka pensijas 
nuo 48 iki 84 rublių metams; 

vaikui skiriama 24 rubl. Naslės, 
gyvenančios; kaimuose, iš tu pen- 
{■ijų, kad ir su vargu, išmisti gali, ! bet gyvenančioms miestuose to- 
kiu pensijų neužtenka. 

j| \r!r.ša\^os gubernatorius Stre- 
moucliov uždraudė pačtui priimi- 
nėt. persiuntimui laiškus, rašy- 
tus žydiškai; telegramų žsdiškoj 
kalboj ir pirma nepriiminėdavo. 
Pačtui paduoti žydiškoj kalboj 
laiškai luis naikinami. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ ROSELAND, HL. 

Atsakymas Rosclandiečiui. "Lie- 
tuvos" 11-tame numeryje tilpo ko- 
respondencija iš Roselando apie 
SLA. 139-tc3 kp. du susirinkimą 
ir baliaus aukas. Po koresponden- 
cija pasirašo tūlas Roselandictis. 

Kadangi toji korespondencija 
yra visai neteisinga ir meta šešėlį 
ant kuopos, tai męs, SLA. 139 
•kuopos valdyba, skaitome reikalin- 
gu parodyti tikrąjį dalykų stovį, 
drauge su tuom išreikšdami savo 

stebėj imasi, kaip tai galima pana- 
šiai neteisingai rašyti. 

| Ponas R. rašo, kad SLA. 139 
Icp. vasario 14 d. turėjusi susirinki- 
mą, j kurį atėję daug socialistu, 
nors paprastai socialistai kuopos 
reikalais nesirūpina ir j susirin- 
kimus nesilanko. Tą dieną sočia* 
listai atėję susirinkimai! tyčiomis, 
kad buvusio baliaus pelnas butų 
nutarta siųsti j Liet. Šelp., o ne 

į Liet. Gelbėjimo Fondą. Prie ti4 
korespondentas pastebi, kad pirma 
baliaus buvę nutarta pelną siųsti Į 
Liet. Gelbėjimo Fondą, bet socia- 
listai panorėję tą nutarimą panai- 
kinti ir balsuoti antru sykiu. Tai 
jiems butų pavykę, bet kuopos na- 

riai pamatę socialistų tik»lą ir pa- 
kėlę balsą,. ačiū kam buvę nutarta 

reikalą užbaigti susirinkime kovo 7 
dieną. 

Kuopa nebuvo pirma baliaus nu- 

tarusi siųsti pelną j L. G. F. Tai 
netiesa. Viskas štai kaip buvo: 

Prieš balių, apie kurio pelną 
j čia kalbama, SLA. 193 kuopa lai- 
kė savo mėnesinį susirinkimą. Su- 
sirinkimas buvo laikytas gruodžio 
mėnesyje. Susirinkime buvo Įs- 
keltas klausimas apie šelpimą Lie- 
tuvos, nukentėjusios nuo karės. 
Plačiai reikalą apkalbėjus, likosi 
nutaria iš kuopos iždo paaukauti 
$25.00 ir parinkti aukų i> narių 
tame susirinkime, kas ir buvo at- 

likta. Aukų surinkta $11.00. Pas- 

kui bu\ o kalbama, kur Ua aukas 

siųsti, apkalbėjus ir perleidus per 
balsus, dauguma balsų nutarta au- 
kas siųsti Liet. Šelp. Fondan, dėl- 
to, kad tą fondą įsteigė visuotinas 
(? Redakcija) seimas, o prie to 
seimo SLA. 139 kuopa didžiai yra 
prisidėjusi pinigi.'kai delegatų siun- 
time su Chicagos draugijomis ir 
antru SLA. kp. apskričiu. Tame 
pa'čiame susirinkime kuopa nutarė 

surengti sausio 10 d. vakarą nau- 
dai Lietuvos, kenčiančios nuo ka- 
rė*. Ir tuom viskas užsibaigė. 
Susirinkime nebuvo jokio tarimo 
apie Lietuvos Gelbėjimo I;ondą. 
Antras susirinkimas buvo laikomas 
sausio mėaesį. Tai buvo paskuti- 
ni?, susirinkimas prieš tą vakarą. 
Susirinkime buvo skaitomas T/'F. 
pirmininko prisiųstas atsišaukimas, 
kame pakviesta prisidėti prie Lie- 
tuvos šelpimo. Laiškui pritarta, ir 
keletas kuopos narių paaukavo ke- 

doliarius, kuriuos pasiuntė i 
LŠF. Susirinkimas užsibaigė, ir 
jokio kalbėjimo apie L<iF. nebu- 
vo. Balius buvo garsinamas ''Nau- 
jienų" C ir 7 numeriuose, ir po 
tuo apgarsinimu buvo pastebiama, 
kad vakaro pelnas bus siunčiamas 
LŠF. Taigi kaip sykis priešingai 
negu kad p. Roseland ietis rašė. 
Męs reikalaujame, kad p. Koselan- 
dietis atšauktų tai, ką prirašė. 
Savo reikalavimą statome apginda- 
mi kuopos vardą nuo tokio šmei- 
žimo (?). Jeigu p. Rosclandietis 
nenorės to viso atšaukti, tai tegu 
mums parodo bent du socialistu, 
kurie nesirūpina Susivienijimo ge- 
rove ir nesilanko j susirinkimus, o 

ateina tiktai tuomet, kuomet bal- 
suojama aukų siuntimas tau ar ki- 
tan tondan. 

Padarė p. Roselandietis ir 1 »a- 

liaus pelne klaidų, kurias čia atitai- 
some. Aukų svetainėje surinkta 
$17.68. Balius davė pelno $45.08. 
Viso pasidaro $62.76. Ton skaitli- 
nėn nei neina kuopos paaukauti 
$25.00, kurie buvo dar prieš Ka- 
lėdas išsiųsti. 

SLA. 139 kuopos valdyba: 
A. Norbutas, pirm., 

27 K 102 PI., Roseland, UI.j 
W. Bacevičius, raštininkas. 

IŠ CLEVELAND, O. 
Iš "Vyčių" kuopos veikimo. 

Vietinė "Vyčių" kuopa, susitvėru- 
si kovo 14 d., surengė vakarą su 

prakalbomis ir dekliamącijomis ko- 
vo 28 d. Kalbėtojų buvo visa ei- 
lė, vis kuopos narių. Kuopos pir- 
mininkas, p. M. Ruseckas, aiškino 
"Vyčių" tikslą, konstituciją ir 
klausimus, su tuom surištus. (Ie- 
rai žinomas ir veiklus vietos lietu- 
vių tarpe muzikas, p. V. Greičius, 

kalbėjo apie muzikos naudingumą. 
.Apie lietuviu išeivybę kalbėjo p. 
J. Sakalauskas. Sulyg kalbėtojo 
nuomonės, išeivystė Amerikon bu- 
vo didžiausi* nuostolis Lietuvai, bet 
dabar ta išeivyste suteikia Lietu- 
vai labai daug naudos savo pagelba 
ir pašelpa nukentėjusiems nuo ka- 
rės. K m. J. Alaburda ragino rem- 
ti jaunutę vietinę "Vyčių" kuopą 
ir dauginti jos narių skaitlių. Kal- 
bėjo dar p. A. Stasiulanas — apie 
"Vyčius" ir p. J. Žitkevičius apie 
oanašių draugijų gimimo priežas- 
tis. 

Prakalbų tarpais dekliamuota. 
P-lė L. Skripkauskiutė-dekliama- 
vo "Pavasaris Tėvyrf-j' ; p-lė Z. 

Bagdžiunaitė "Džiaugsmas Sū- 
kuryje" ir "Sielos P.alsai." 

Prograinui pasibaigus, kuopon 
prisirašė 50 naujų narių. Kuo- 
pos susirinkime, kurisai laikyta po 
programo atlikimui, pakelta eilė 

visokių sumanymų. Likosi priim- 
tas sumanymas tverti chorą, kurio 
mokytojų išrinkta p. V. (ireičius. 
Nutarta ^teigti knygyną, kuriam 
kuopos nariai tą patį vakarą pado- 
vanojo apie 100 egzempliorių kny- 
gų. Nutarta rengti vaidinimo va- 

karus ir gimnastikos kursus. Po- 
nas j. Mušinskas su orkestrą žada, 
prisidėti prie "Vyčių" darbo. j 

Vietos "Vyčių" kuopos pradžia 
yra ilna entuziazmo ir noro dar- 
buotis. J. 

IŠ KF.yOSHA, \VIS. 
Mokslo pabaidos prakalbos. Mo- 

kinės, kurios praeitą žiemą pabai- 
gė rankų dailaus darbo (išsiuvinė- 
jitnų) mokslą pas vietos lietuvę 
ponią T. Kaminskienę, rengia pra- 
kalbu vakarėlį, lutriame mokinės 
nori viešai pasirodyti, kiek jos per 
pereitą žiemą nuveikė. (irynas va- 

karėlio pelnas manoma skirti nau- 

dai nukentėjusių nuo karės Lietu- 
voje. T. K. 

IŠ P1II1.ADEL.PHIA, PA. 
Sumanyta steigti pricglauda-far- 

niq. Jurgio Kareivio Draugystė 
atsišaukė Į kitas vietines draugijas 
su >umanymu nupirkti bendromis 
jiegomis farmą ir įsteigti joje prie- 
glaudos namą tiems, kurie, sulau- 
kę senatvės, nustoję sveikatos arba 
kokios nors priežasties dėlei, negali 
dirbti. Sumanymas, matomai, ki- 
tų draugijų yia pi iv lankiai sutik- 
tas. Dvylika draugijų pasiuntė po 
du "delegatu į kovo 18 d. buvusi 
susirinkimą, kame svarstyta tos 

prieglaudos-farmos steigimo reika- j 
lai. Tolimesniam veikimui išrink-, 
ta komisija iš 11 vyrų. Šioji ko-: 
misija laikė savo susirinkimą kovo 
21 d. Lietuvių Muzikaliskame Na- 
me. Komisijos susirinkime buvo 
nuspręsta kviesti talkon prie šio 
darbo visas vietines lietuvių drau- 

gijas, kurių čia randasi apie 40. 
Jurgio* Kareivio Draugystė skiria: 
SoOO sumanytosios prieglaudos- 
farmos steigimui. Nutarta'* taipgi j 
kreiptis j pavienes ypatas, kad jos! 
prisidėtų prie darbo, {nešdamos į 
hent po 10c. Į mėnesį. Jeigu nors! 
pusė vietinių lietuvių atsišauktų į! 
pakvietimą, tai ištikrinu galima 
butų atlikti milžinišką darbą. 

Fhiladelpliijos lietuviai turi apie j 
10 kliubų ir dvi parapijas su bsž-j 
nyčiomis. Kodėl negalima butti| 
turėti ir savą labdanbės įstaigą,! 
kurios kruviną reikalingumą vargu, 
kas norės užginti. Patsai toi-cios, 

prieglaudos darbas neturi nieko 
bendro su partijomis, sriovėmis ir 

1.1. Prieglaudoje rastų sau vietos 

Įvairiu pakraipų žmonės, jeigu jie 
to reikalautų. Taigi nesimato jo- 
kiu klinčių, kodėl M<ai gražus su- 

manymas negalėtų Įvykti. Vietos 
lietuviai gali jvykdinti sumanymą, 
jeigu tik bus užtektinai noro, vie- 
na- antro supratimo ir darbavimosi. 
Ažuot barnių ir kivirčų, čia yra 
darbas, kuriuom visuomenei butų 
atnešta tikra nauda. Ra-i, ne vie- 
nam iš dabar prisidedančių prie 
prieglaudos steigimo vėliaus toji 
prieglauda gali Imli reikalinga. O 

jeigu pačiam nebus reikalinga, gal 
brolis, draugas, ar taip geras pa-. 
žj<tama^ bus ateityje i> didelio, 
-kurdo išgelbėtas. 1 '.et kad t; i bu-j 
tų galima ateityje, reikalinga da-Į 
bar pradėti rūpintis. F.Pit-fcas.\ 

TŠ ROCHESTER, X. Y. 
Mirė. Kovo 17 d. pasimirė Viii-j 

centas Petrolaitis, 26 metų. \ ė- 
lionis dirbo tulą laiką vietinaml 
Saniter's ligonbutyj. Kovo 14 d. 

sušilęs nuo darbo i-ėjo laukan, pa-Į 
gavo šaltį, apsirgo ir kovo 17 d. 

pasimirė. \ ėlionis buvo raine u.- 

budo ir dor«5 žmogus. Amerikoj 
i 

Išgyveno apie keturis metu-: prie 
| draugysčių neprigulėjo ir tarto 
mažai paliko, bet. ačiū rūpestingu- 
mui p. Krajerio ir geraširdžių die- 
tiniu psrapijonų, tapo iškilmingai 
palaidotas su bažnytinėmis apeigo- 
mis. Velionis turi nemažai gimi- 
niu apie Chicago, 111. Smulkiau 
apie velioni galima sužinoti pas 

J. Petrolaitį, 
201 M:\in str., Amsterdam, X. V. 

J. P. 

Iš SO. BOSTON, MASS. 
I 'didinimas. Atėjus pavasario se- 

zonui, vietos dramos bei muzikos 
draugija "Gabija" rengia včl vi- 
są eilę Įžymių operų bei dramų 
vaidinti. Pirmas "Gabijos" drau- 
gijos parengtas vaidinimas bus 
balandžio 10 d. \ icto> lietuvių 
scenoje "(iabijos" draugijos ak- 
toriai vaidins du veikalu. Pirmas 
—tai tik-ką parašyta gerb. kom- 
pozitoriaus M. Petrausko vieno 
veiksmo operetė "Consilium l'a- 
cultatis*' Veikalas gana įdomus ir 
komiškas. Šiame vaidinime opere- 
tė "Consilium Facultatis" pirmu 
kartu pasirodys scenoje. Antrasis 
vaikalas tai dviejų veiksnių i-t« »- 

riška melodrama "Birutė.' Šią 
melioeframą "Gabijos" aktoriai ir 
choras vaidins antru kartu. Šis 
vaidinimas, manoma, išeis labai ge- 
rai, nes vaidins visi gerai i;silavi- 
nę aktoriai. Taipgi ir muzikantai 
atsakanti parinkta—15 muzikantų 
iš "Simphony Orchestrą." Todėl 
kiekvienam vietos bei apielinkės 
lietuviui reiktų nepraleisti piogos 
ir atsilankyti i šiuos vaidinimus. 
Po vaidinimų žada buti tautiški 
šokiai bei žaislai. 

Po sio vaidinimo netrukus bus 
rengiamas antras žymus vaidini- 
mas. Uu> suvaidintas naujas mu- 

šu kompozitoriaus veikslus "Vestu- 
vės." "(iabijos" draugijos akto- 
riai ir chorcs veikalą jau mokina- 
si. Taipgi "Gabijos" draugijos 
vaiku choras (susidedantis iš »u- 

virš oO daininkų—vaikui mokinasi 
dainuoti. Gerb. M. Petrauskas pa- 
rašė tam tikrą vaikams vaidinti 
operetę, kurią vaikai jau mokinasi. 
Netrukus "Gabijos" draugijos vai- 
ku choras, kaip reikia tikėtis, galės 
ją vaidinti. 

J. J. Žemaitis, 
''Gabijos" dr-jos >p. kom. narys. 

Auka Lietuvai. S. L. šv. Kazi- 
miero Draugystė ko' o 28 d. laiky 
tame savo susirinkime nutarė iš- 

siųsti Dr. T. Basanavičiaus vardu 
nukentėjusiems nuo karės 224 rub- 
lius, kurių 14 ilib. surinkta vieno- 
se vietinėse vestuvėse, o likusioji 
dalis draugijos paaukauta. 

Susitverė draugijų sąryšis. Bos- 
tono draugijų konferencijoje, bu- 

vusioje kovo 14 d., sutverta "Bos- 
tono Lietuvių Draugijų Sąryšis." 
Konferencijoje dalyvavo 7 draugi- 
jos. Laikinėn valdvbon išrinkta : 
pirm.—J. Skibirdis. prot. rast.— M. 
Plepvs. ižd.—J. P. Rsjulinaitis. 

Iš \YKST FKANKi-\)RT. JI .L. 
"Kunigo" Urbono atsilankymas. 

Šiomis dienomis pas mus. Frank- 
fort'e, buvo atsilankęs kasžin iš 
kur lietuvis "kunigas," užsikoręs 
didelį auksinį kryžių ant krutinės. 
Sakėsi esąs "arcivyskupu" ir jį 
vyskupas išsiuntę- po išmėtytas lie- 
tuviu kolionijas rinkti aukų naš- 
lėms ir našlaičiams. Vaikščioda- 
mas po apielinkės miestelius: Ben- 
ton'ą, Johnson City ir \\ lrank- 

fort'ą, meldė lietuviu, kad kuodau- 

giausia duotų aukų. nes, girdi: 
"Našlės ir našlaičiai badu miršta. 
Gelbėkit! C) jums, mieli vaike- 
liai, Dievas už tai dangų duos." 
Kai-kttriuos gąsdino p r ag; ru. vel- 
niais ir kitkuoni. Žmoneliai persi- 
gando "areivyskupp" žodžių, dre- 

bėdami krapštė paskutinius sunkiai 
uždirbtus skatikus ir pvlė į krep- 
šį "areivyskupui." Kuomet aukarin- 

kis prisipylė pilną kiepšį sidabri- 

nių, tai tik tada vietiniai lietuviai 

sužinojo ir suprato, kad čia nebū- 

ta "arcivyskupo."' Tai Imta žino- 
mo "kunigo" Urbono iš Ohiog"-;, 
"Šventa Piatra Katiedros" iždėto- 

jo. Lietuviai subruzdo j ieškoti jo. 
bet jau buvo pervėlu: "kunigas" 
Urboms su keliais šimtais doliarių 
išdūmė savo keliu. Verbų nedėl- 

dienj I'enton'e vietinis klebonas ku- 

nigas S. K. Kolesinskis pasakė per 
pamokslą, kad Urbonas nėra '.u 

nigas, bet apgavikas, vedę- ir pali 
kęs savo pačią ir vaikus. Pamok- 
slininkas ragino toki;-n k< i '„rui 

šluotą paimti, 2ironė: kalba, kad 

"kunigas" Urbonas vienai g;i4,a" 



dinei neuzmokėjęs už burdą. 
.\part to visako rt?iiankęs "arci- 

vv-knpas" laikf- minias -akė pa- 
mokslu-, klau-ė išpažinties ir nore 

jo tverti \V. Frankfort'e parapiją. 
T. K. Pan-is. 

iš !..iii'Ki:\'cr., .\r.iss. 
Iltduibir še i pinus. Miteli val- 

djba įsteigė bedarbiams šelpti ko- 
ii itetą. kuriu paskirta po vieną 
ypatą nuo kiekvieno, tautybės čio- 

nykščių gyventojų. Xuo lietuviu 
paskirta ponia O. Ramanauskienė. 
Komitetas išdalino korteles, >u ku- 

rio vis galima gauti pj kirtoje 
krautuvėj*; valgio ir kuro pažymė- 
tam ant kortelės ypatų skaitliui. 
1 didžiausia.- .skaitlius sušelpta per 

p. A. Ramanauskienę: apie 150 šei- 

mynų. tarp jų 25 lietuviu, Pasi- 

gerinus truputį darbams, bedarbiu 

šelpimo jstaiga uždaryta. Vonia 
Ramanauskienė dabar besirūpinanti 
reikalaujantiems pašelpos gauti jos 
i- kitu šaltiniu. 

/S C. IMHRIDCili, M. ISS. 
Prakalbus. Kovo 21 d. Lietu- 

viu Jaunuomenės Mokslo ir VjZi- 
lCs Mylėtoju Draugija surengė 
prakali as. Kalbėjo angla- \\. M. 

(iarry, J. Kerdiejus A. Ivaškevi- 
čius ir J. Adomavičių?. Beveik 
vi ų prakalbų buta apie jaunimą. 
Žmonių atsilankę apie 4(X). 

f S PAQUONOCK, CO.V.V. 

Kooperacija į p)i:atiškas raukas. 
\ algomųjų daiktų kooperatyve 
krautuvė, įsteigta čia pereitų me- 

tų pradžioje, žadanti pereiti į pri- 
vatinių žmonių, rankas. Priežas- 

tim nurodoma dažnas darbininkų 
mainymas ir nesutikimai. 

IŠ IVUSTTIHI.D, MASS. 

Kunigo paskyrimas. Likosi vy- 

skupo paskirtas vietiniu klebonu, 
kuri. K. Vasiliauskas, kuris gyve- 

nąs čia nuo kovo 13 d. Pamaldos 
laikinai laikoma Kazimiero dr- 

-jos svetainėje. Kun. Vasiliausko 

patarnavimais galį pasinaudoti ir 

lietuviai apielinkių: N'ortbampton. 
Holyoke bei Spriugfield. 

IŠ HKOOKLYN, N. Y. 

Draiujija kovai su ištvirkimu. 
Tveriama čia lietuvių draugija ko- 

vai su nešvaria raštija, ištvirkimu ir 

piktadaryste. Draugijos vardas 

angliškai yra: "Lithuauian Friendly 
Aid Soeiety." Tveriamoji draugi- 
ja busianti bepartyviška. l'irmas 
susirinkimas turės buti šj mėnesį. 

IŠ lyjNNIPEG, C AM. 
Prakalbos. Kovo 21 d. čia bu- 

vo vietos lietuvių parengtos pra- 
kalbos. 

IŠ TRUVESKYM, PA. 

Sauja teatrališka kuopa. Koks 
mėnesi atgal susitvėrė iš vietos 

jaunimo teatrališka kuopa, kurt 

mokinosi "(lenovaity." Kuomet 
1101. neužilgo manoma pastatyti, 
moka neblogiau.-'iai. S. Cakanas 
i", Mridgevillė apsiėmė prigel!)ėti 
tai jaunai kuopelei ir apsiėmė re/i- 

sierauti. 
Visa bėda, kad neturime, kur 

gerai repeticijas daryti. Taipgi ne- 

siranda arti nei svetainės vaidi- 
nimui. Dabar kol-ka- mokinamieji 
s;, -iėję pas geru? žmones i kamba- 

rį. šioji teatrališka kuopa tai dar 

pirmena šios apiclinkes lietuviams, 
žinoma. pradžia nelengva. Kuo- 

pelės nariams ir užjautėjams ten- 

ka išgirsti visokiu kalbų, ypač nuo 

bačkučių garbintojų, liet kiek ga- 
lima patirti, tai tuščias jų darbas, 
nes į jų plepalus mažai kas teat- 

kreipia do:r:i. leatraliska kuopelė* 
turi viltį nc su vienu veikalėliu pa- 

sirodyti publikai. St- is. 

IŠ \'Eli' BRITAIS, CO.Y.V. 

Cric kilti. Žcbrio užmušimo. Ko- 

vo J-i d. likosi iš \\ ilmington, 
-Del., pargabentas į čia Bernardas 

M on t vydas- Antonovas, knrisai 

prisipažino dalyvavęs kun. Žebrio 
ii jojo šeimvuinkės užmušime 
naktį iš vasario <S į 9 d. Xe\v 
Britain'e. Montvydas buvo tar- 

doma- dėlei kun. Žebrio užmu- 
šimo. \Vilmington'c jisai daly- 
vavo kaipo liudininkas byloje, 
kurioje jo -ėbras Petras Krakus 
likosi pripažintas kaltu policmo- 
110 b. X. I ierney užmušime ir 
pasmerktas pakorimui. Sulyg 
teismo nusprendimo, Krakus bus 
pakartas gegužio '4 d. Sąryšyje 
su kun. Žebrio užmušimu, turės 
bu t i tardomas ir inirtin pasmerk- 
tajai Montvvdo -ėbras Krakus." 

Pabaigus tardymą, policija iš- 

c;:il)t-no Muntvydą j Hartfordo 
kalėjimą. Laike tardymo Mont- 
vyrias prisipažino dalyvavęs kttn. 

i/ebrio užmušime ir lauke sto- 

[ vėjęs su ginklu ant sargybos. 
I'.yla dėlei kun. Žebrio u/mušimo 
atsibus valstijos teisme birželio 
mėnesyje. /.. Savickas. 

A TS IŠ A l i\ IMAS J t'ISL'O- 
MESI;.. 

šiuomi norime atkreipti masu 
.visuomenės atydą i vieši ir bopar-' 
tyvi knygyną, kurį steigia Nor- 
ui >d, Mass., Lietuviu Labdarvstės 
Draugija. Trįs mėnesiai tani atgal 
Liet. I.ab. l)r-ja įsteigė vietos lie- 
tiniam-' gana puikią svetainę, bet 
dėlto išsisėmė draugijos iždas ir 
.ęreitu laiku nesitikime, kad iždas 
taip padidėtu, jog iš jo galima but 
uv.t: pinigus knygyno įsteigimui. 
Knygyno įsteigimas, sulyg musų 
nuomonės, labai svarbus ir neatidė- 
liotina-. dalykas. Todėl \v surm- 

Įnėme kreiptis i geros valios vi- 

•►uoniifnę. tikėdami susilaukti iš jos 
paramos. Gerbiamieji laikraščiu 
leidėjai teiksis siuntinėti i musų 
knygyną savo laikraščius ir pagal 
išgalę apdovanoti jj knygomis. 
Taipgi manome, kad nėra lietuvio, 
kuris neturėtų perskaitytų ir at-" 
liekamų knygų. Meldžiame per- 
skaitytas ir atliekamas knygas siųs- 
ti mūsų knygynui; jomis galės 
naudotis visi mėgstantieji skaityti 
vietos lietuviai. l»e to, pageidau- 
jame, kad- lietuvių draugijos bei 
didžiųjų organizacijų kuopos savo 

susirinkimuose apsvarstytų šį da- 
lyką ir kuomi galėdamos prisidėtų 
prie šio taip svarbaus reikalo—-kny- 
gyno įsteigimo. 

Laikraščius ir knygas reikia siųs- 
ti musų knygynui šiuo adresu: J. 
Pakarklis, 2.? Dean s t., Nonvood, 
Mass. 

Tikėdami, kad visuomenė at- 

kreipi atydą Į musų atsišaukimą, 
pasiliekame 

Su tikra pagarba, 
.1. K. Neriackas, pirm. 
J. Pakarklis, knyg. 

r.mr.Kimu sltalkieciams 
TRIOBAS STATYTI. 

Tokiu užvardijimu tilpo Lietu- 
vos >pauduje Lietuviu Dailės Drau- 
gijos atsišaukimas. Ra»i. vienas- 
-kitas ir iš Amerikos lietuviu galė- 
tų duoti savo nurodymus taria- į 
mamjame klausime. \ i^a medžią- 
ga yra prašoma siusti antrašu: 
\ ilno, /.avalnaja 3, kv. S, I.ie- 
tuviii Darlės draugija. 

Atsišaukimas, pagal "Vairą," že- 
miau seka. 

* * 

Jau netoli pavasaris, ir jeigu 
naujų mušiu pavojus nesuriš žmo- 
u'nv. ranku, didžioji Suvalkų že- 
mės daiis, pirmos šilumos susilau- 
kus, stversis milžiniško darbo tai- 
syti, kas ligšiol karės sunaikinta, j 
Reikės lyginti surausti laukai, sėt i 
dirvos, taisytis gyvuliai,—paga-i 
liiiii- Ui iš pelenų sudegintos ar 

šiaip nugriautos triobos. Xeabejo-į 
jame, kad visa Lietuva, pašaukta, 
talkon suvalkiečių darbui padėti.j 
kil- iš durno ir pasiskubins, kas 
kuo galėdamas, šelpti savo padegu-į 
Į'ius ir pavargusius brolius. Šiose 
vargo dienose ir Lietuvių Dailės 
Draugija nenori Imti užpakalyj k i j 
tų. Mes žinome, kad karės vėsu-j 
U*. griaudama miesčiukus ir kai-į 
mečiu sodybas, sunaikino ne tik' 
jų turtą, bet ir visa. kas puošė iri 
patogu > u ramino sodiečio buvimą. į 
Męs suprantame, kad dauguma ūki- 
ninkų, statydami naujas triobas ir 

'norėdami padaryti darbui vietos,! 
i turės visų-pirma surinkti statymo: 
į vietoj pernykščius nuodėgulius ir 
skubįsis by kaip suremti keturias 
sienas, kad užvožus ant jų stogą, 
o po stogu radus bent kokią prie- 
glaudą. Reikia spėti, kad, vargo 
metais statytos, naujosios kaimie- 
čių sodybos, dėl turto ir laiko sto- 
kos, sutups-daugely j vietų bėdinos, 
ankštos, vargingos, kaip baisių lai- 
ku priminimas, ir stovės paskui 
rūsčios dešimtis metų. 

Męs nenorim tokių triobų! 
Mums rupi, kad baisi karės gady- 
nė kuogreičiausiai išdiltų žmonių 
atmintyj; mums svarbu, kad jau- 
noji Lietuvos karta išaugtų ne tam- 

siame, paniurusiame lauže, bet švie- 
soje, ruimingose pirkiose, dailiai 
sudarytame tėvų kieme. 

Tekus titrui laiku statyti tokią 
triobų daugybę, kokių suvalkie- 
čiams bus reikalinga, be abejo, pri- 
reiks kviestis meistrų-statytojų ir 
iš toliau, o svetimi mums žmonės 

Įgali atnešti su savim svetimą mums 

Bf$H)6E OVF/e THE GOLDEM HORM 
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KONSTANTINOPOLIO 
REGYKLA. 

Konstantinopolis, St'.lyg savo 
padėjimo, yra vienas iš gražiau- 
siu miestu pasaulyje. Žemlapis 
parodo Bosforo siaurumą nuo 

Konstantinopolio iki Juodųjų jū- 
rių, kur rusu laivynas pradėjo 
bombarduoti turku fortus. For- 
tai parodyti žvaigždėmis. 

\~MAP SH0WIH6 LOCATION OF RUSStf)N FLEET cfc, 

■tatymo budą, svetimą stilių ir or- 

namentą. Męs norim apsaugoti 
nugriautąją Suvalkų žemę nuo 

Mykštaus šablono, o. lietuviškąjį 
riobų budą nuo sudarkymo ir {»a- 
įiekinimo. Mos norim, bc to, kad 
įaujai atsistačiusi Suvalkų žemė 
surinktų savo triobosc visa, kas 
lietuvių architektūroje yra savi- 
ta, ypatinga ir dailu,--męs norim 
pradėti gaminti ir tobulinti lietu 
/iškąjį stilių. 

Pagaliaus, mums rupi, ginant 
lailės reikalus, sutartinai eiti su 

pažangiuoju gyvenimu. Musų trio- 

•>ų ir sodybų sudėstymas yra nusi- 

statęs gal [>rieš šimtus metų ir su- 

stingęs eina iš vienos žmonių kar- 
:os kiton, maža kuo atsimainyda- 
nas. Tuo tarpu patr. musų kaimo 
gyvenimas ir ūkis, ypač pastarąjį 
laiką, laužo senybines formas ir į 
unijas dedasi. Męs norim, naujas 
riobas statant, taikinti jas j naujo 
gyvenimo reikalus. Visa tat atsl- 
ninus, L. D. D. \ aldyba vua pa- 
kėlus sumanymą sutaisyti projek- 
us iš atskirų triobėsių ir visos 
caimiečio sodybos- bent kelius ty- 
>us, iš kurių, kas reikalingas, ga- 
ėtų sau pasirinkti kbjausiai jam 
inkamą; norima pagaminti bent 
:ris projektų grupės, tikusios tur- 

tingam ūkininkui, ukininkui vidu- 
linio turto ir neturtingam. Na- 
nus projektuojant, norima .sunau- 

doti visos ypatybės, kurios bent 
<\\i Lietuvoje randasi ar tai pa- 
čiam musų namų stiliuje, ar jo pa- 
dailinimuose ir atskirų kambarių 
sudė-tyme, ar, pagaliaus, yra užsi- 
likę musų kružiuose ir šiaip dir- 
iiniuose. Norima įvesti tiek ru- 

lutose, tiek grabuose, k Ietyse, klo- 

jimuose visi tie triobų tobulumai, 
tokių męs galime rasti pas ekono- 
mijos žvilgsniu pažangias tautas ir 

kurie jau šiądien gali tikti Lietu- 
vos gyvenimui. 

Negalėdama pati viena atlikti lo- 

<io sinkaus ir skubino darbo, 1). 

Drr.ugijos \ aldyba kreipiasi šiuo 
savo laišku Į lietuvius areliitekto- 
•ius, inžinierius, dailininkus, agro- 
įomus, kreipiasi j pačius ūkinin- 
kus, kurie norėtų mums darbe pa- 
lėti, kad siųstų valdybai savo pro- 
ektus 11 --k visos ūkininko sodybos, 
;iek atskirų jos triobų, ypač namo, 
•iųstų visokią medžiagą musų sti- 
iui ar musų ornamentui (pagraži- 
įimatHs i piešiniais ir fotografijo- 
ms Prašome pranešti mums 

;avo sumanymus ir patarimus, kas 
r kaip butų reikalinga mainyti 
labartinėse musų triobose, kad bu- 
:ų galima kuogeriausiai pritaikinti 
jas prie Įvykusių musų gyvenimo 
itmainų. Prašome visa tat daryti 
cuogreičiausiai, nes lengvai galim 
pasivėlinti. Visų tų, pagaliaus, 
eurie negalėtų tuojau padėti mums 

savo darbu, bet pasižadėtų greitu 
laiku apgalvoti ir sudaryti bent 
kurią paminėto darbo dali, pra- 
šome tuojau Valdybai pranešti, k a 

jis turi sau pasirinkęs suruošti ir 
kaip greit galės savo darbą baigti. 

!S LIETUVOS, 
VILNIUS. 

Nclaisviai. Pastaraisiais laikais 
piadėjo Vilniun vežti daug vokiškų 
kareivių, paimtų belaisvėm \ asa- 
rio pabaigoj atvežta čia 570 vo- 
kiečių kareivių, jų skaitliuje 111 
aficierų. Jie pateko rusams laike 
'mušiu Suvalkijoj ties Gardinu. 

Vasario 30 d. atgabenta antra 
vokiečių partija iš 200 kareivių ir 
6 aficierų. Tarp šitų kareivių at- 
rasta ir viena moteriškė, apsirė- 
džiusi kareivio pėstininko drabu- 
žiais. Kovo 4 d. atgabenta vėl 
700 vokiečių belaisvių su 10 aficie- 
rų ir vienu daktaru. Tarp šių vo- 

kiškų belaisvių yra ir Prūsų lietu- 
vių. 

Kartu su kariškais belaisviais 
kareiviais pasitaiko ir kitokios rū- 

šies belaisvių. Štai nesenai Vil- 
niun atgabenta 17 lietuvių. Visi 
jie Rusijos pavaldiniai ir yra iš 
Veiverių apielinkes (Mariampolės 
pavieto). Tarp jų yra vienas, ku- 
ris laike šios karės buvo sužeistas Į 
ranką, koją ir krutinę. 

IŠ LIETUVIŲ DAILŪS DRAU- 
GIJOS VILNIUJE. 

Šiame "Lietuvos'.' numeryje tel- 
pa Lietuviu Dailės Draugijos atsi- 
šaukimas, kuriame kviečiame pri- 
siųsti jai visokių plianų ir projek- 
tų sugriautų Suvalkijoje triobėsių 
atstatymui. Lietuvoje Lietuvių 
Dailės Draugijos pakvietimas ra- 

do greitą atbalsi. 

Į tą pakvietimą jau atsiliepė inž. 
Čiurlys ir p. M. Žmuidzinavičienė 
iš Vilniaus, suteikdami Draugijai 
knygų ir piešinių ir p. J. Milvidas 
iš Vižantų, atsiuntusis labai įdomių 
savo statomų triobų projektų su 

praktikos patarimais surašytais 
laiške. 

Naujai įstojo Draugijon tikrai- 
siais nariais kun. Jonas Masiulis iš 
Stapliškių ir d-ras Steponas Balči- 
konis iš Kauno. Paaukojo muzė- 
jun: Ona Staikunaitė—9 pinigus, 
kun. Juoz. Vaitiekūnas—9 pinigus 
ir 5 akm. kirvukus, kun. J. Galau- 
nė—du pinigu ir juostą, kun. N. 
Sabaliauskas—2 juosteles, 7 rank- 
šluosčius ir 3 pinigus, F. Lazuta— 
1 pinigą, kun. A. Petrulis—3 me- 

dalijonus, A. Piaseckaitė—2 juos- 
tas ir 4 margučius, J. Petrulienė 

senovės rankšluostį, O. Zukuliutė 
.—servietėlę, kun. P. .Barkauskas— 
mezginius, kun. P. Baltuška—5 pi- 
nigus ir dail. Sklerio bąfelijefą, 
kun. R. Lesevieius—medalijoną ir 
akmeninį Įrankį, kun. dek. V. Mi- 
ronas—juostą, kun. V. Stasys—me- 
dini indą. S Čiurlionienė—piršti- 
nes ir niegtus raštus. 

Knvgynan: kun. N. Sabaliaus- 
kas—1 cgz., M. Žmuidzinavičienė 
—3 cgz. 

'Iš "LIETUVIŲ DRAUGIJOS" 
VEIKIMO. 

Rusų laikraštyje "Rieč'' šiaip 
aprašinėjama apie darbavimosi Vil- 
niškės "Lietuvių Draugijos,'' ku- 
.ri rūpinasi su šelpimu nuo karės 
nukentėjusių. 

"Lietuvių komitetas, įsteigtas su- 

šelpimui nuo karės nukentėjusių, 
plačiai vysto savo veikimą. Prie 
komiteto įsteigia tam tikras sky- 
rius, kuris rūpinasi išimtinai ūkiš- 
kais visos Lietuvos reikalais. Ypa- 
tinga atyda atkreipta į Suvalkų ir 
Kauno gubernijas. 

"Pasiremdamas visa eile surink- 
tų žinių, šisai Lietuvių Draugijos 
skyrius išreiškė abejonę: ar atė- 

jus pavasariui galės Suvalkų gu- 
bernijos gyventojai pradėti papras- 
tus savo ūkiškus darbus laukuose. 
Jeigu negalima butų pradėti dar- 
bų, tai tas labai blogai atsilieptų 
ant visų gyventojų. Todėl Draugi- 
jos skyrius nutarė: išvystyti kuo- 
smarkiausį veiklumą, atsiliepti var- 

[du Lietuvių Draugijos Į gyvento- 
jus, kad visomis pajiegomis steng- 
tųsi užsėti pavasaryj laukus, jeigu 
tik bus bent šiaip-taip galima. 

"Jš šio skyriaus apskaitliavimų 
pasirodė, kad vien tik Suvalkijai 
reikės 70 tūkstančių pudų grudų. 
Grudų nedateklius taipgi jaučia- 
ma nekuriose vietose Kauno ir 
Vilniaus gubernijų; visur jaučia 
ma didelė stoka pašaro. 

"Draugijos skyrius dar vasario 
pabaigoj nutarė susinešti su viso- 
mis Suvalkijos Įstaigomis, kurioms 
valdžia paskyrė rūpintis gyvento- 
jų maitinimu. Per šias jstaigas 
Lietuvių Draugija stengsis aprū- 
pinti kaimų gyventojus grūdais ir 
pašaru. 

"Valdžios įstaigos pažymėjo se- 
kančią tvarką pristatymui gyven- 
tojams grudų: imant grudus, 
reiks užmokėti tik po dešimts 
kap. nuo rubilo, o likusius 90% iš- 
mokėti per 2 metu. Lietuvių Dr- 
ja žada pasirūpinti, kad, vieton 
mokėti pinigais, gyventojai galė- 
tų atsilyginti valdžiai grūdais — 

pudu už pudą po trijų metų nuo 
karės pasibaigimo. Jeigu gi apsėti 
laukai nukentėtų nuo karės, tai gy- 
ventojai turėtų buti visai paliuo- 
suoti nuo grąžinimo paimtų sėklų. 

"Lietuvių Draugija patyrė, kad 
nekuriose vietose Kauno guberni- 
joj yra pusėtinai javų ir paskyrė 
visą eilę ūkininkų, kurie butų įga- 
lioti tų grudų užpirkimui. 

"Kadangi pašaro trūksta ir Tra- 
kų paviete, Vilniaus gubernijoj, 
o Suvalkijoj visai nėra dobilų, tai 
"Lietuvių Draugija" nutarė kreip- 
tis į vidurinės Rusijos pavietavas 
žemietijas (zemstvas) ir užklau- 
sė, kokiomis kainomis ir kiek iš ten 

galima pargabenti pašaro ir dobi- 
lų." 

Riipiuinmsi Xii ) Katės Nukentė- 
jusiais. 

įsisteigusios Vilniuje lietuvių 
draugijos šelpimui žmonių nuo ka- 
rės nukentėjusių, turi pilnas ran- 

kas darbo. 
"Lietuvių Draugija" paskyrė pa- 

šelpos sekančioms vietoms: Kauno 
skyriui 2,000 rublių. Vilniaus sky- 
riui 5.000 rublių, Darsuniskio sky- 
riui 1,500 rublių. 

Paskirta taipgi pašelpos daugiaus 
negu 30 mokytojų iš Suvalkų ir 
Vilniaus gubernijų. Įsteigiau prie 
draugijos bendrabutin priimta 2C 
mokinių maitinimui. Draugija ati- 
darė naują savo skyrių Surviliš- 
kyje. 

Daugelis pabėgėlių iš Suvalkų ir 
Kauno gubernijų yra apsipa?.inę su 

Įvairiais amatais. Todėl "Lietuvių 
Draugija"' nutarė Įsteigti biurą su- 

sirašinėjimui su pabėgėliais, kad 
sužinojus, kas prie kokio darbo ti- 
kęs. Draugija taipgi nutarė ati- 
dengti dirbtuves, kuriose bus ga- 
minami Įvairus daiktai, reikalingi 
armijai. Tuomi Draugija duos 

progą pabėgėliams užsidirbti ir pa- 
lengvinti draugijai rūpinimąsi tais 
pabėgėliais, kurių padėjimas yra 
blogiausis. 

Nors laikraščiuose nepaminėta, 
bet galima dasiprasti, kad draugija 
šiame atsitikime gaus orderius nuo 

valdžios ir tuomi galės padidinti 
savo iždą, reikalingą šelpimui lab- 
jausiai pavargusių. 

VILNIAUS GUB. 
Kunigų varžymas. Jaunoji lie- 

tuvių dvasiškija Yiln. gub. nema- 
ža užkirto kelią Lietuvos lenkini- 
mui bažnyčiose. Ji ėmė kelti sa- 
vo parapijose tautos sąmonę, daž- 
niau užsistoti už lietuvių reikalus, 
kelti juos eikštėn, turėdama dau- 
giau progos ištirti lietuvių-lenkų 
santikius. Visa tat negalėjo nesu- 

kelti prieš ją dvasiškosios vyriau- 
sybė.-, kuri dar, rods, nėra galu- 
tinai atsisakiusi nuo savo plrm- 
takunų politikos. Ir ji stengiasi 
varžyti savo kunigų veikimą. 

Netaip senai Vilniaus vysluipi- 
įjos valdytojau?, kaip rašo "D\vu- 
tytf. Dvjececz," paskelbta cirku- 

į naras, kuriuo gręsiamn Vilniaus 
vyskupijos kunigams rašyti laik- 
raščiams korespondencijas, spaus- 
dinti bent kokio turinio knygas ar 

spausdinius, neperžiurėjus jų dva- 
siškajai vyresnybei. Taippat ne- 

leidžiama be tos vyresnybės leidi- 
mo kunigams turėti bylų ir stoti 
jose kaltintojais. 

KAUNAS. 
Pradėjus labai vartoti degtinC-s 

Į vietoje nedegintąjį spiritą, valdžia 

įėmė j ieškoti priemonių, kaip pa- 
darius tą spiritą, kad iš jo nebe- 
galėtu žmonės taisytis gėrimo. l!u- 
vo net skelbiama laikraščiuose pre- 
mija apie 20 tukst. rub., kas tą 

Ipriemonę išras. 
Dabar, kai]) rašo "Lit. R.," jos 

redakcijon buvo atėjęs valst. Juo- 
zas Pctkevixius (iš Taupėnų, Kau- 
no apskr.) ir pasisakė, turįs išgal- 
vojęs tą priemone: nuo jos spi 

I ritas lieka nekenksmingas sveika- 
tai, kartu gi paėmus į 1 urną, tuoj 
vvinti verčia. Savo išradimą Pet- 
kevičius laikąs tuo tarpu paslaptyje. 

Įdomu, ar tek> žmogui gauti pa- 
skelbtoji premija ir ar tikra jo iŠ 
rastoji priemonė. 

AI. 
Įsteigta čia komitetas pašauktų- 

jų karėn šeimynoms šelpti. Įstei 
gėjas 2-sios gildijos pirklys M. 
Talan, kurio lėšomis busią šelpia- 
mos tos šeimynos be tautų ir tiky- 
bos skirtumo. 

RASEINIAI. 
Moksleivija. Šiemet karės aud- 

ra tapo atnešta Raseiniuosna gero 
ka dalis moksleivijos (taip vaiki- 

nų, taip mergaičių) iš tų vietų, 
kame dėl karės mokslas liko su- 

gaišintas, kaip antai Marijampolės. 
Kauno ir ypačiai Jurbarko. 

Iš mergaičių pribuvo daugiausiai 
lietuvaičių ir žydaičių. Iš vaiki- 

nu gi—tai įvairiu svetimtaučių. 
Dėl minėtosios priežasties lietuvai- 
čių skaičius šiemet ne tik nesu- 

menkčjo, bet dar, regis, kiek pa- 
didėjo prieš pernykštį. Šiemet 
jau randasi daugiau dešimties, ta- 
me tarpe keletas susipratusiųjų, 
bet kad butų tarp jų kokie tvirtes- 
ni tautiniai ryšiai—to pasakyti ne- 

galima: išsiskirsčiusios kas sau, 
kaip žydo bitės ir perdaug, regis 
"indiferentiškos." 

Tą pati galima pasakyti ir apie 
vaikinus, paminėjus tik, kad šie- 
met jie permainė savo "veikime 
programą:'' vieton bendro lavini- 
mosi, užsiėmė lošimu kortomis. 
Nesakau, kad visi jie kortuotų, bet 
iš antraklasių ir trečiakliasių tai 
randas pusėtinas skaičius... "111011- 
takarliečių''... O draug su tuo už- 
siėmimu pilna burna varoma pa- 
pirosų "eksploatacija.". 

Tiek ir taip tik tegalima pami- 
nėti Šiemet Raseinių moksleiviją. 

Gričuiainis 

ŠIAULIAI. 

Čia ištirta tik ketvirta dalis mie- 
;to. Pasirodė besančios 63 šeimy- 
nos nuo karės pavojaus prasišali- 
nusios. 

Kitos miesto dalįs dar tebetyrinė- 
jamos. Bet pirmiaus susitverusio 
Šiaulių miesto komiteto karės reik- 
menės reikalais rūpintis, kurių šiuc 
metu ypač daug yra, čia steigiama: 
lietuvių šelpimo komitetas. 

Yienatinam komitetui neperdauj 
ištekliaus teturint, kad v:sus reika 
laujančius galima! geriau aprūpi 
nus, kreiptasi j didž. kunig. Tatja 
nos komitetą, prašant tam reikalu 
5000 rub. 

Kol-kas iš Šiaulių komiteto lai 
kinai visiems, kurie j i j kreipsis 
nutarta duoti po 12 kap. į dieną. 

Fašelpos bus duodamos lygiai, a 

tai butų suaugę žmonės ar vai 
kai. Pirkliai ir saldainių fabri 
kantai skundžiasi, kad cukraus be 
veik visai negalima esą gauti. 

Dabar stambesnysis cukrus, par 
duodamasai po 18 kap., smulkusis 
gi po 15 kap.— turės dar didžiai 
pabrangti. 

Miltų kainos pakilo ir tolyn di- 
dyn kjla. Už vidutinių miltų sva- 

rą mokama 18 kap. 
Kasdieninės buities reikalingų 

daiktų pardavėjams dabar, galima 
| sakyti,—šienapjutis, beturčiams — 

miestelėnams ir darbininkams — 

vargas. 
Kad kas atliktų, jau niekas ne- 

bežiūri,—by tik pragyvenus. 
Ženklas. 

ALVITAS, 

1 'ilkaviškio Apskr. 
Įsteigtasai čia Maitinimo ir (.ly- 

dymo punktas, užėjus naujai karės 

audrai, turėjo pertraukti savo vei- 
kimą. 

Nuo gruodžio 20 d. ligi sau- 

sio 28 d. buvo išdavinėjama žmo- 
nėms maisto: pradžioje sausio iš- 

dalyta buvo 4J0 porcijų, pabaigoje 
gi—580. He to padalyta IT— 18 
pudų druskos, kurios čia vietoje ne- 

bebuvo galima net pirkti. Išviso 
pinigais skaitant išduota maisto už 
1400 rub. 

Produktu kainos paskutinį laiką 
ėmė kilti. Pradžioje viena porcija 
apsiėjo 2 rub. 16 k., paskiau gi ii 

pakilo ligi 2 r. 50 k. Dėl to 

punktas sumanė didesnėmis parti- 
į jomis pirkties produktų, bet, ant 

Į laimės, nebepadarė to. Išvažiuo- 
i darni punkto veikėjai paliko visus 
j produktus žmonėms išsidalyti, bū- 
tent, apie 35 pudus rugiu ir 200— 
300 pūdų bulvių. 

Is SI"VALKŲ C.L'B. 

Žydų šelpimo nuo karės nu- 

kentėjusiu komiteto delegatas, va- 

žinėjęs Suvalkų gubernijoj, mo- 

kančias paduoda žinia.'.: Xau- 
iuiest>j sudegimą daug namų. 
V z miestą «S kartus varžėsi ru- 

sai su vokiečiai-. Vokiečiai pa- 
ėmė daug javų, vietoj pinigų, 
davinėjo kvitas. Vi lėliais ir 

tvoromis kuriuo pečius, nes mal- 

kų Naumiesty i ma žai buvo. 

Bakalarzeve vokieek'i prieik." 
žydams išsinešdinti į 1'rusus; 
miestelin žydai sugrįžo tik vo- 

kiečiams išėjus. Iš daugelio 
miestų Suvalkijoj turtingesni žy- 
dai Rusijun pabėgo. Augustave 
žydų skaitlius suma/ėjo ant 

tos dalies, Vilkaviškyj aut įĄt 
Račkuose ant trečdalio, o Xau- 
miestyj iš pirma buvusių 700 
žydų šeimynų liko tik ()o, Vištv- 

t.vj 65 liko 30, Makalarzeve iš 

50 liko tik 14 žydų šeimynų. 



Viai laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi butl pa/.ymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimą !h turi paduoti, Redakcijos ži- 
niai, ir savo tikrąjį vard*. 

Redakcija pasiiie.ka sau teisę at- 

siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
ir taisyti. 

Netinkam ts laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, mažina auto- 
riui atgal jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačiu* tarpus tarp eilučii;. 

Apžvalga.. 
Karė ir blaivybė. Tarp visų 

permainų, kuria^ dabartinėji ka- 
rė atgabens Kuropai, viena ne- 

buvo iškalno permatyta, ir toji 
užmirštoji bene pirmiausiai ir ap- 
sireiškė. Skaitytojas jau supran- 
ta, kati čia kaibama apie blaivy- 
bę, kuri įvyko, vien ačiu dabarti- 
nei karei. Didžiausią ir griežčiau- 
sią žingsnį padarė Rusiją, j vesda- 
ma ištisai visoje valstijoje blai- 

vybę, kurios amžius, jeigu tikėti 
laikraščiu pranešimams, nepasibaigs 
su dabartiniaja Kumpos kare. 

Rusijai reikia kariauti net su savo 

žmonėmis, per metų metus susi- 

gyvenusiais su svaigalais. Viena- 
me rusų laikraštyje apskaičiuo- 
jama, kad apie 2000 slaptų bravorų 
dabar dirba degtinę Rusijoj. \ te- 

tomis griebiamasi kraštutiniausių 
priemonių. Tariamojo laikraščio 

apskaitliavime pažymima, kad bra- 
vorų skaitliuje buvo 30, kurie varė 

degtinę iš lakero. Tas parodo, 
kaip atkakli bus kova, kol Rusija 
liks blaivia šalim ne tik žodžiu, bet 
ir ištikrųjų. 

Rusijos pavyzdį, didesniame ar 

mažesniame laipsnyje, seka kitos 
Europos valstijos. Vokietijoj svai- 
galu vartojimas aprubežiuota skau- 
džiomis drausmėmis. Lyginai svai- 
gpIii vartojimo aprubežiavimas pa- 
lietė ir Franciui ją, kame kuone 
pradžioje karės uždėta drausmė ant 

absinto vartojimo. 
Prasidėjęs blaivybės judėjimas pa- 

staruoju laiku palietė ir konserva- 
tyviškąją Angliją, l'akęltasai su- 

manymas uždrausti svaigalų var- 

tojimą rado prie j autos taip "vir- 

šūnėse," taip platesniuose žmonių 
sluogčiuose. 

Anglijos karalius, karės 111 miste- 
ri s Kitebener ir iždo kontrolierius 
< ieorge IJoyd buvo pirmutiniais 
"viršūnėse/ kurie blaivybės prin- 
cipą įvykino pas save. Skaitlin- 
gos* peticijom, kuriose nurodinėja- 
ma. kad svaigalu vartojimas daug 
kenkiąs Anglijai šioje sunkioje va- 

landoje, rodo, kad žmonės patįs 
mato svaigaluose blogą, naikintiną; 
bent visu karės metu. Spauda irgi 
prielankiai atsineša j blaivybės idė- 
h- 

Anglijoje su jos augštai išvysty- 
tu asmeniškos laisvės supratimu 
priverstinas, nors ir laikinas, blai- 
vybės įvedimas turės susitikti su į 
nemažu pasipriešinimu. Į tai nu- 

rodo pranešimai apie didelį svaiga- 
lu slėpimą, vos tik pasklidus ži-, 
nioms apie galimą svaigalų prašali-! 
nimą. šisai pasipriešinimas yra! 
veiksniu, su kuriuom Anglijos vai-1 
džia rimtai skaitosi, ir. rasi, jisai, 
sulaiko greitą drausmių uždėjimą. 

Iš Austrijos irgi buvo pranešimų 
apie svaigalų vartojimo aprube-| 
ziavuną. , 

Labai galimas dalykas, kari lai-, 
kiniai aprubežiavimai, dabar įve-j dami, neissivystys i pastovią, nuo- 

latinę drausmę. Sunku butu eiti 
laižybosna, kad net ir Rusijoje, 
karei pasibaigus, drausmė pasiliks, 
pilname >avo apymyjc. Palengvi-j 
nimai, didesniame ąr mažesniame 
laipsnyje, yra skaitytini galimais.' 
Taėiaus neabejotina. kad jeigu da-j 
bartinėji karė ir neatneštų pašto-( 
vios abstinencijos (pilnos blaivy- 
bės), visgi žmonių sąmonė l»us( 
giliai išjudinta blaivybės klausime, 
patjs žmonės pamatys blaivybės1 
naudą bei pelningumą ir blaivybės 
apaštalams bus prirengta kuopui- 
kiausia dirva. 

Tai yra konservatyviskas apskait- 
liavimas. Labai gaii buti, kad 
blaivybė, nors tūlomis vietomis, j 
pasiliks kaipo viena karės pasek- 
mių. Tuomet bent šiek-tiek butų! 
atsilyginta už dabartinę baisią krau- 
jo rugiapjūtę. 

Ti[\ba ir Politika. Šią savaitę! 
Chicagoje buvo miesto rinkimai, j kurie atkreipė j save visos šalies 

atyda. Svarbiausia rinkimų ypaty- 
bė buvo moterų dalyvavimas bal- 
savime reikaluose vieno didžiausių- 
jų pasaulyje miestu, kokiu yra: 
Chicago. 

Praėjusieji rinkimai, teisingiau 
sakant, priešrinkiminė ko\a atsi-i 

žymėjo vienu dalyku, kurisai 
viešame Suvienytų Valstijų gyve- 
nime retai pasitaiko. Tai tikybos 
jvėlimas politiškos kovos verpe- 
tan. fš demokratų ir i> republi- 
kouų pusės pasigirdo skundų, k:;d, 
girdi, priešingoji pusė įuešanti ti- 

kybos elementą Į priešrinkiminę 
agitaciją, kad norima balsuotojų 
tikybos jausmais žaisti. įkalbant 
balsuotojams, kad priešingasai kan- 
didatas esąs kitokios tikybos negu 
kad balsuotojas. 
4 l'hicagos visuomenė >tt angliška* 
ja spauda priešakyje giliai pasipik- 
tino panašiu pasielgimu. \'isų be 

jokio išskyrimo partijų žmonės pa- 
smerkė pasikėsinimą jnešti poli- 
liškon arenon grynai tikybinius 
klausimus. Amerikoniškoji visuo- 
menė neleidžia maišyti politikos, 
viešųjų reikalų su tikyba. 

Įdomu sulyginti su Amerikos 
lietuvių viešuoju gyvenimu, l'as 
mus atsiranda, rods, rimtų žmo- 

nių. kurie tartum nieko nesuprantą 
kūdikėliai, naiviai stebiasi: girdi, 
"kaip tai! mūsų viešame gyvenime 
randa tautininkų, socialistų, kleri- 

kalų ir kitoniškas srioves, o kata- 
likų nemato!" 

Jeigu tasai stebėjimasis yra ne- 

nuduotas, tai vertėtų jiems nueiti 
pas amerikonus ir pažiūrėti, kaip 
tenai pažiūrėtų j "katalikų sriovės" 
pasirodymą politiškoje scenoje. Pa- 
tįs katalikai amerikonai nepagir- 
tų tikybos įmaišymą i politikos ko 
vą. 

l.et pas mus panašus dalykai yra 
galimi. Daug pas mus yra dalykų, 
kuriuos kitoniška visuomenė neil- 

gai paf save pakęstų. 
Tikyba yra augštii gerbtinas 

/.inogriis hcIo- veiksnys, kurisai ne- 

privalėtų buti daromas politišku 
Įrankiu. 

SI.. I. senų narių mokestis. Su- 
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
centro sekretorius, p. A. I». Stri- 
maitis. praneša, kari Susivieniji- 
mas yra apturėję-, iš Xew Yorko 
valstijos Apdraudos Departamento 
pranešimą SLA. Įregistravimo klau- 
sime Ne\v Yorko valstijoje. Pra- 
nešime išreiškiama griežtas parei- 
kalavimas, k?d SLA. paliautų pri- 
imdinėjus naujus narius Ne\v 
York'o valstijoje. Centro pirmi- 
ninkas įgaliojo p. StrimaitĮ nuva- 

žiuoti drauge su Actuariumu į 
Apdraudos Departamentą. Tenai,1 
tarp kit-ko, buvo sužinota, kad iki 
šių metų liepos 1 d. viri senieji 
SLA. nariai, t. y. tie, kurie pri- 
sirašė prie Susivienijimo pirm sau- 

sio 1 d. l'Ml m., turį sulyginti sa- 

vo mokestis su kitais nariais, Uiigi 
mokėti pagal amžių sulyg "Na-į 
tional Fratemal C'ongr. Tab'le oi 
Mortality." Antrasai Apdraudos: 
Departamento reikalavimas yra! 
tame, kad iki sių metų liepos 1 d. 
Susivienijime turi l»uti 500 narių, 
prisirašiusių cnt $1.000 pomirtinės. 
Kitaip, Susivienijimui nebusią leis-j 
ta veikti Ne\v York'o valstijoje, j 

Prie savo pranešimo p. A. II. 
Strimaitis prideda sekantį para-j 
ginimą: 

"Akyvaizdoje šitokio dalyku sto-i 
vio, meldžiame gerk SI.A. narių į 
kuorimėiausiai apsvarstyti valstijos < 

reikalavimus ir pasielgti taip, kaip 
to reikalaujama. \ isviena, męs ne- 

galime išvengti tos būtinos refor-j 
mos; juo ilgiau jos jvykinimą nu- 

tęsime, tuo sunkiau bus paskui be-į 
prisitaikinti. () svarbiausis daly- 
kas yra tame, kad, jei neišpildysi-j 
mc to reikalavimo, mums bus už-| 
drausta organizuotis, ir gyvuoti j Nfe\v Yorko valstijoje, kai|> jau 
yra uždrausta Massacliusetts valsti- 
joje. Toliaus, jei neprisilenksime 
prie valdžios reikalavimo, to paties 
galime susilaukti ir kitose valstijo- 
se, kur gyvuoja mušu kuopos. 

"Todėl, gerb. SLA. nariai, pa- 
darykime taip, kaip to reikalauja 
iš mušu valdžia ir tuokart jau ne- 

beturėsime kliūčių ant ST.A. kelio 
Į ateiti!" 

Kokiame padėjime dabar yra 
IActura. Spaudoje pakartojama 
amerikono korespondento K. C'orey 
aprašyu ?s to baisaus padėjimo, ku- 
riame dabar yra Suvalkija. lVnas 
Corey, tarp kit-ko, pasakoja, su- 

lyg "Tėv." šitaip: 
"Per visą tą nuplaktą šąli lakio- 

ja varnai—būriais, pavieniais, poro- 
mis. |m> trejetą. Tai ne Amerikos 
varnai ačiu Dievui bet >unkestn 
paukščiai, pilkom nugarom ir pil- 
vais. juodais sparrais. Vokiečiai 
vadina juos "krehe." Kur pama- 
tai varnus, tai ir žinai, ką tai reiš- 
kia... 

'"Ypatingai baisus dalykas yra į 
tas, kad visoje lalyje, per kurią 
perėjo mūšiai, yra šimtai užmušiu 
arkliu. Ties kaiJkuriais kaliais 
kas 100 petį u užeini negyvą arklj... 

"Augustavo mūšiai atsitiko jęi- 
liame, iki kelių, sniege. Nežinai;, 
ant kiek myliu tęsėsi mušiu fron- 
tas. Rusai, traukdamiesi, ėmė su 

savim savo užmuštuosius ir nešė 

taip toli, kaip tik galėjo. Vokie- 
čiams artinanties, juos sekė duob- 
kasiu būriai ir su dideliu skubumu 
dirbo savo darbą. Važiuodami ke- 
liu, matėme daug ransvai-rudų že- 
mės krūvelių ant balto sniego... 
Atėjo lietus, kurs nuėdė sniegą nuo 
žemės ir tai. kas buvo po sniegu, 
išėjo viršun, žinoma ne visiškai. 
Tš po rausva purvo matosi vargingi, 
pail-ę veidai, kraujo ir purvo pil- 
nos aki-;, putos su krauju iŠžio- 
dintose burnose. Vienur kitur ma- 
tėsi lavono ranka, iškelta lyg gra- 
sinimui. Vienas žmogus taip buvo 
susirietęs savo agonijoj, kad ir 
palaidota ji.^ šonu: nutirpus snie- 
gui. jo nugara matėsi virš žemės, 
ir atrodė lyg jis stengiasi prisikelti 
iš atviro savo karsto." 

Suvalkija pastaruoju laiku virto 
karštų mušiu vieta, ir nėra abejo- 
nės, kad čia nupiešiama ne tiktai 
baisus padėjimas, kuriame yra pie- 
tinė gubernijos dalis (Suvalkų ir 
Augustavo pavietai), bet tai yra 
su mažu išėmimu visos Suvalkijos! 
paveikslas. 

Apie karės baisenybes Lietuvoje] Amerikos lietuviu laikraščiuose Im-] 
vo daug rašyta. I >et šisai paveik- 
slas ypač vaizdingas ir sunkiai mu- 

ša i jausmus. 
Kiekvienas Amerikos lietuvis ga- 

ili suprasti baisų, tiesiog Šmeklingą 
savo brolių padėjimą užjuryje ir 
suprs? t i kruviną reikalingumą šelp- 
ti taip skaudžiai nukentėjusią nuo 

karės Lietuvą. 
Tegul svetimtaučio, p. Corcy, nu-i 

pieštasai reginys buna dar vienu 
paraginimu lietuviams >el]»ti savo 
brolius. Viskas yra lik menknie- 
ki-, Milyginus su ta tragedija, ku- 
rią dabar pergyvena Lietuva. At-į 
siminkime visuomet savo prieder- 
mę ! 

Naujas mėnesinis laikraštis. Šią 
savaitę pasirodė naujas mėnesinis 
laikraštis '"Pažanga." Jisai skel- 
biasi "literatūros, mokslo, politi- 
kos ir visuomenės mėnesiniu žur- 
nalu." Redaktorium pasirašo kun. 
I\ Kemėšis. Laikraštj leidžia ta 

pati bendrovė, kuri leidžia ir sa- 
vaitini laikrašti "Draugą." Pirma- 
sai numeris susideda iš 48 puslapių 
didelio formato. Pirmojo nume- 
rio turinys {vairus. 

Naujasai laikraštis bus reiškėju 
dešinėsės sriovės, kuri yra su<i- 
burusi apie "Draugą.'' 

I/iteraturos žinios. Pranešima, 
kad žinomasai Amerikos lietuvių 
muzikas ir veikėjas Mikas Pet- 
rauskas pri ruošęs antrą sąsiuvinį 
lietuviškų dainų kvartetams. Dai- 
nos. sulyg pranešimo, turinčios pa- 
sirodyti iš spaudos šią savaitę. Są- 
siuvinis *csąs Bostono Lietuviškos 
Muzikos Konservatorijos leidžia- 
mas. 

Ar "Lietuvos" nuomonės persi- 
mame.' Iš kairėsės, socialistų, pu- 
sės daroma priekaištas, kad "Lie- 
tuva" permainiusi savo nuomones. 
Tokia išvada daroma iš to, kad 
anksčiaus, kuomet Įvyko sriovių su- 

skylimas Lietuvoje, mūsų laikraš- 
tis sakė. kad Amerikos lietuvių 
tautininkų sriovė turinti remti Lie- 
tuvos pažangiuosius; dabar "Lie- 
tuva" jau agituojanti už "Lietu- 
vių Draugiją nukentėjusiems dėl 
karės šelpti." 

Tai nevisai tei-inga. Pirmu daly- 
ku. "Lietuva" neagituoja už "Lie- 
tuvių Draugiją nukentėjusiems dėl 
karės šelpti." Jokių agitatyvių 
straipsnių už tą draugiją "Lietuvo- 
je'' nebuvo. Nurodyta j tos drau 
gijos veiklumą. "Lietuvių Draugi- 
ja" yra apklojusi Lietuvą tankiu 
tinklu savo skyrių, kurie nukentė- 
jusiems nuo karės teikia pagelbą. 
Nurodymas, Į tai. ką viena ar kita 
draugija nuveikia, jo> veiklumo 
pažymėjimas nėra jokiu budu agi- 
tacija tiž tą draugiją. 

Kita, kaip galėtų "agitacija" ur 

"Lietuvių Draugiją" sutikti su 

"Lietuvos" išreikštu pagyrimu plia- 
nui, sulyg kurio Lietuvos Gelbėji- 
nio ir Autonomijos Fondo auka 
yra lygiai padalinama tarp trijų 
draugijų, esančių j vairių ir visai 
priešingų sriovių žmonių rauko- 

LIETUVIAI! REMKITE LIETUVOS GELBĖJIMO 
nlR AUTONOMIJOS FONDĄ. 

Aukas siŲskite šiokiu budu: Mor.ey Orderius, Čekius ir 
1.1, išrašykite vardu T. Paukščio Pittston, Pa., ir pa- 
siųskite J. O. Sirvydui, 120 Grand st., Brooklyn, N. Y. 

II .f jp.v sc.J "I .ictuv;j|. lųružsidėdama par-] 
tijinių akiniu, pripažįsta visas iri-* 
draugijas, nešančias pagelbą karės 
ki nkiniams, naudingomis ir mano, 
kad Liet. < ieib. ir Aut. Fondo val- 

dyba. dalindama savo auką lygiai 
visiems, pasielgia tikrai beparty- 
viškai ir pirmoje vietoje stato ne 

partyviškumus, liet nelaimingu ka- 
rės kankinių reikalus. | 

Amerikos lietuviu spaudoje "Lie- 
tuviu Draugija nukentėjusiems nuo 

karės" šelpti buvo apšaukta kleri- 
kaliska, pirm negu buvo gauta 
smulkesniu žinių apie tą draugiją. 
Tame apšaukime buvo remtasi žo- 
džiai vienos-aniros ypatos, kurių 
bešališkumas buvo daugiau negu 
abejotinas. Vėliaus pasiekusios 
Ameriką žinios rodo, kad "Lietu- 
viu Draugija." kaip tai praeitame 
"Lietuvos" numeryje minėta, jokiu 
bildu nėra klerikaliska. Joje, tie- 
sa. nėra kraštutinių kairių gaivalų. 
Vidurio ir doinėsės žmonės sudaro 
jąją. Tarp aiškiai pažangių netoli 
prie kairės stovinčių žmonių "Lie-' 
tu va" mato adv. Leoną, p. St. Ši- 

lingą, dailininką Žmuidzinavičių ir 
kitus. Vadinamo-; vidurinės sriovės j 
žmonėmis, be minėtųjų. "Lietuva' i 
mato sekančius "Lietuvos Draugi-! 
jos" valdybos narius: Dr. A. Vi- 
leišį, p. A. Vileišienę, Dr. J. Ba-į sanavičių. dūmo* atstovą M. Yčą, 

p. J. Ualčikonį ir kitus. Alminai 
tarp svietiskių, kuriu pavardės pa- 
žįstamos, nesimato nei vieno, ku- 
riam galima butu primesti klerika- 
lo vardą, o svietiskių yra 11 iš 15 
komiteto narių. Kur čia galima 
rasti klerikališkumą-- sunku su- 

prasti. 

Galop, jeigu butų išimtinai kle- 
rikališka draugija nukentėjusiems 
nuo karės šelpti, tai. stojant ant 

grynai bepartyviško pamato, rei- 
kėtų sutikti kyip su kraštutinių kai- 
rių, taip ir su kraštutinių dešinių 
draugijų rėminiu. Liet klerikališkos 
šelpimo įstaigos Lietuvoje nesima- 
to. 

Prie pasakojimų apie "Lietuvos" 
nuomonių persimainymą socialistai 

prikergia "persergėjimą," kad tau- 
tininkai žiūrėtų, idant jų pinigai 
nepatektų klerikalams. Tie "per- 
sergėjimai" yra visai nereikalingi 
ir ne vietoje. Tie žmonės, kurie 

visą laiką agitavo prieš Lietuvos 

Gelbėjimo ir Autonomijos Fondą 
ir jo rėmėjus kaip išmanydami nie- 
kino. neturi jokios teisės davinėti 
daba'* persergėjimus dėlei aukij, 
kurios ne jųjų rupestim—net jiems 
priešinanlies—surinktos. Tie visi 
''persergėjimui" vargu gali kokią 
nors naudą atnešti. Bet kivirčų ir 
nesmagumų gali pagaminti. 

A. Liudzius 

VOKIETIJOS SUTVĖRĖJAS. 
(L'/.baiga). 

Bisinarck'o paskyrimas ministe- 
riit turėjo savo tikslu valdžios pro- 
gramo atlikimų priešais žmonių at- 
stovu norą. Bismarck'as turėjo 
pagelbėti karaliui perorganizuoti 
kariumenę, kam žmonių atstovai 
buvo priešingi. Atstovų opoziciją 
(pasipriešinimą) rėmė nc tiktai vi- 
sa šalis, bet ir didelė partija prie 
karaliaus dvaro. Šioje partijoje 
buvo net karalienė ir karaliaus Įpė- 
dinis. Taigi Bismarck'ui, prave- 
dant karaliaus plianą. reikėjo ko- 
voti kuone prieš visą Vokietiją. 
Priegto, pats Bismarck'as buvo ži- 
nomas, kaipo kraštutinis atžagarei- 
vis, ir jo paskyrimas ministeriu 
sukėlė \'okietijoje tikrą audrą. 
Pirmąją savo prakalba po pasky- 
rimui ministeriu Bismarck'as dar 
Jaugiau sukėlė savo priešininkus. 
Kalbėdamas apie '"vokiškąjį klau- 
simą" (vokiškų valstijų santikius), 
naujasai ministeris užreiškė, kad 
lokiškasai kkusimas galės buti iš- 
rištas nc kalbomis ir parliamento 
nutarimais, bet tik "kraujo ir gele- 
žies" pagelba—žodžiai, kurie tapo 
istoriškais 

Bismarck'as pradėjo savo darbą 
>eveik vienų vienas, prieš save tu- 

rėdamas visą šalj. Keturis metus 

atstovai neskyrė pinigų valdžiai. 
Bismarck'as rado išėjimą iš to. 

Santikiai tarp valdžios ir atstovų 
Htvo kuoaštriausi. Daėjo iki to, 
<ad Bismarck'as turėjo stoti due- 
in (dvikovin) -u vienu savo prie- 

SU. 

Birželio mėnesyj Bismarck'as iš- 
leido įsakymus, kurie aprubežia- 
vo spaudos laisvę. Tuomet jau net 
ir karaliaus įpėdinis, iki šiol ty- 
lėjęs. prabilo viešai ir pertraukė, 
ryšius su IJismarck'o ministerija. 
Bismarck'o parama buvo vien ka- 
raliaus užsitikėjimas, kurį Bismar- 
ck'o priešai stengėsi pakirsti. Tok- 
sai padėjimas daug prisidėjo prie 
išdirbinio ir neužsitikėjinjo, ku- 
riuom atsižymėjo Bismarck'o bū- 
das. 

Karalius buvo priverstas atsidė- 
ti ant Bismarck'o, nes pastarojo 
prašalinimas. butu reiškęs libera- 
liškos ministerijos sugrįžimą, ka- 
riumenės reikalų prižiūrėjimo per- 
ėjimą į parliamcnto rankas ir, ra- 

si, reikalingumą karaliui atsisaky- 
ti nuo sosto. Todėl Bismarck'as, 
nors ir sutikdamas didelį šalies 
pasipriešinimą, buvo stiprus savo 

vietoje. 
Vidurinėje Europoje viešpatau- 

ja dvi dabartinės karališkos gimi- 
nės: Hohenzollernai (V \ietijos 
valdonai) ir IJabsburgai (Austri- 

jos karaliai). Bismarck'o laikuo- 
se nebuvo išrištas klausihias, ku- 
riai iŠ šių giminių priguli vadovys- 
tė Vokietijoje. 

Bismarck'as nusprendė išrišti tą 
klausimą. Manoma, kad iš pačių 

pradžių savo ministeriavimo Bis-! 
marck'as ruošėsi prie karės su Aus- 
trija. Nepermatytos aplinkybės' 
tačiaus karė? pradėjimą nustūmė 
ant toliaus. 

Pirma kliūtim buvo maištas Len- 
kijoje. Bismarck'as žinojo, kiek 

įPrųsų karalystė. padidėjo išdaliu-į 
j tosios Lenkijos žemėmis, ir todėl 
pasiūlė Rusijos carui Prūsų pa- 
gelbn. Vakarų Luropa prijautė 

! lenkams, ir Bismarck'o pasielgimas' 
Vakarų liu ropoję buvo >utiktas 
dideliu neprielankumu. Tačiaus 
Bismarck'as laimėjo caro prielan- 
kumą, kntisai vėliaus buvo labai 
jam naudingas. 

Keblumų ištiko ir su Danija. 
Mirus karaliui Frederick'ui VII, 
kunigaikštis Friedrick von Augus- 
te nb u rg stojo kaipo kandidatas sos- 

tan Schles\vig ir Holstein provin- 
cijų. kurios buvo sujungtos ^u Da-j 
nija. Vokietija ir daugelis vokiškų 
kunigaikščių prijautė apsišauku- 
siatn kandidatui. 

Bismarck'as tačbuB kitaip manė. 
Dar viena vokiška valstijėlė jam 
rodėsi nereikalinga. O jeigu Da- 
nija turėtų netekti minėtųjų pro- 
vincijų. tai geriausia butų, kad jos 
tektų Prūsams. Danijos nepalie- 
čiamybė tariaus buvo užtikrinta 
Londono 1852 m. sutartim, 'kurios 
užpakalyje stovėjo Anglija su ki- 
tomis valstijomis. 

Bismarck'o pasipriešinimas nau- 

jos vokiškos kunigaikštystės stei- 
gimui Vokietijoje iškėlė naują ne- 

pasiganėdinimo banga. Žmonėms 
rodėsi, kad Bismarck'as yra tėvy- 
nės pąrdaviku ir pritaria vokiečių 
likimui po "svetimu jungu." 

Kad sustabdžius sujudimą, jisai 
padarė sutartį su Austrija ir ap- 
skelbė 'karę Danijai, ne už kuni- 
gaikšti Friedrick von Augusten- 
burg'ą, kaip kad možnės norėjo, 
uct prikibdamas prie Danijos val- 
džios, kam jinai persekiojanti savo 

pavaldinius vokiečius. 
Sutaikos derybose abi kuni- 

gaikštystės buvo pavestos Prūsams 
ir Austrijai. Tai buvo pirmas 
žingsnis prie jųjų patekimo Prū- 
sams. 

Čia Bismarck'as pasirodė paste- 
bėtinų gabumų dipliomatu. Kiek- 
vieną savo žingsnį jisai turėjo'kuo- 
labjausiai apskaitliuoti. Daugybė 
priešų pačioje Vokietijoj ir užsie- 
niuose sekė !,.ekvieną jo žingsnį. 
Žmonės vis daugiau ir daugiau 
šiaušėsi prieš j j. Mažiausia klai- 
da butų privedusi Bismarck'ą prie 
pražūties ir viešo paniekinimo. 
"Geležinis kancleris," kaip šiądien 
Bismarck'as yra vadinamas, tačiaus 
išvengė visų pavojų. 

Užbaigęs karę su Danija, Biįr 
marck'as pradėjo ruoštis karin su^ 
savo talkininke Austrija. Karę stt 

Austrija jisai matė vienintele pro- 
ga I lohenzollernams įsigalėti tarp 
vokišku valstijų ir apgalėti llabs- 
burgus. 

Tam tikslifl reikalingi buvo 
Prancūzijos ir I talijų.- parama. 
Prancūzijos karaliui jisai davė su- 

prasti, buk l'rusai padėsią jam 
išplatinti Prancūzijos rubežius. Su 
Italija buvo padaryta sutartis 1H>6 
m. Tuomet llism'arck'as, perlait- 
is Prūsų karaliaus nenorą stoti 
prieš savo buvusią talkininkę, tais 
pačiais metais pradėjo karo su Aus- 
trija. 1 teveik visos vokiškos val- 
stijos stojo už Austriją, taciaus 
Prusai pilnai sumušė visus ^avo 

priešus. Visa Vokietija likosi Prū- 
su malonėje. 

Šioji karė yra skaitoma net svar- 

besnė už 1870 m. karę >u fraucu- 
zais. Kartą ant visados likosi nu- 

spręsta, kas turi vadovauti \ okieti- 
joje. Prūsų pergalė reiškė taipogi, 
kad Vokietija turi hnti suvienyta 
nc revoliucijų pagelba, nc atskirų 
'o.uiigaikšeių sutartimis, ne Austri- 
jos globoje, bet Prūsų kardu. Tai 
buva pradžia išpildymo to progra- 
mų, kurį Bisinarck ližbriežė sa- 
vo pirmutinėse prakalbose. 

Sutvirtinęs karaliaus sostą Pru- 
sttose ir užtikrinęs Prūsų vadovystę 
tarp vokiškų valstijų, llismarck'a* 
pradėjo naujos \"okietijos įvėrimą. 

Darant sutartį su Austrija, Bis- 
marck'as parodė savo pažymėtina 
dalykų permatynią. Prūsų kara- 
lius ir militariškoji (karės) parti- 
ja norėjo stumti kariumenę 'Ifi 
Austrijos sostinei \ iennai ir iš 
\ustrijos atimti Silezijos dali. Bis- 

mrrck'as tam ktiosmarkiausiai pa- 
sipriešino. Jisai, grasindamas net 

atsistatymu, privertė Prusus ne- 

reikalauti iš sumuštosios Austrijos 
visai jokios žemės. Sumušęs Aus- 
triją. Bismarck'as jau manė apie 
senojo draugiškumo atnaujinimą. 
Su pietinėmis vokiškomis valstijo- 
mis jisai padarė atsigynimo ir už- 

puolimo sutarti. Šiaurinėje Vo- 

kietijoje Bismarck'as pareikalavo 
priskyrimo prie I'rusų: ihnover'o. 
Hessen— Cassel, llessen \a--au. 
Frankfurt'o miesto ir kunigaikšti- 
jų, gulinčių prie Elbos upės. Kitas 
šiaurines valstijas jisai suvienijo 
i atskirą sąjungą. Visos Vokie- 
tijos Bismarck'as nei nebandė tuom 

tarpu suvienyti, nes butų buvę daug 
l)čdo> staigiai suvienytoje valsti- 

joje ir butų galėjusi kilti karė su 

Fraucuzija. 

Naujoje sąjungoje Bismarck'as 
užėmė svarbiausią vietą kaipo Są- 
jungos Kancleris (Bundes-Kanz- 
ler)/' Vėliaus (nuo 1870 m.) tas 

vardas buvo perkeistas Į: "Valsti- 
jos Kancleris" (Reiclis-Kanzler). 
Sią vietą Bismarck'as laikė iki 1890 

^ 
n., drauge su tuom būdamas iri 
M'cmier-ministeriu. Po karei Bis-, 
narck'as susitaikė su parliamentu, 
ir sutvėrė jame didelę vidurinių 
iberalų partiją, kuri rėmė naująją 
įacionalę Bistnarck'o politiką. 
S'aujos sąjungos konstitucijon Bis- 
narck'as įdėjo parliaiuentą (Bun- 
iestag), renkamą visuotinu balsa- 
nuui. Tai buvo išpildymas svar- 

biausio reikalavimo, kurį stato 1848 
metu revoliucijonieriai ir kuriam 
Bismarck'as savo jaunystėje taip 
labai priešinosi. Tuom naujoji 
konstitucija buvo pastatyta ant 
tvirto pamato. Iki 1860 m. Bis- 
marck'as rodėsi nacionalės partijos 
priešininku. Dabar ji^ai virte jos 
vadovu. 

Sutvarkęs dalykus tokiu budu, 
Bismarck'as pradėjo ruoštis prie 
karės su Prancūzija, kuri buvo tai- 
kintoja tarp Prūsų ir Austrijos 
186o 111. Laike taikinimo Prancū- 
zija pareikalavo didelio vokiškos 
žemės ploto prie Rheino upės. 
Bismarck'as atsisakė tai iš- 

pildyti. Paskui Prancūzija da- 
vė kitą pasiūlymą, kuriuom 

1 jinai padėtų Prūsams pri- 
jungti prie savo sąjungos pietines 
vokiškas valstijas, su išlyga, kad 
Prusai padėtų Prancūzijai užgrob- 
ti LtiNeniburgą ir Belgiją. Bis- 
marck'as nesutiko nei su šiuotn pa- 
siūlymu. Sekančius keturis metus 
Prusai ir Prancūzija praleido pri- 
siruošimuose prie karės. 

Laike prisiruošimų Bismarck'ui 
pasisekė įgyti Ispanijos pi ielanku- 

mą. Hohenzollernų kunigaikštis 
Leopoldas buvo pakviestas užimti 

Ispanijos sostą. Tam liismarck'as 
labai pritarė. Sakoma, jisai ne- 

tiktai prikalbino nenorėjusį sutikti 
kunigaikštį Leopoldą, bet ir pats 

uoliai rūpinosi, kad pasiūlymas Im- 
tu jam suteikta. 

Francuzija, kuomet visas Ispani- joj sosto reikalas buvo sužinotas, 
griežtai pasipriešino Leopoldo pa- 

skyrimui karalium, Tarp Prūsų ir 
Prancūzijos santikiai įsitempė. Patsai Bismarek'as tuom laiku at- 
sidūrė kėblatne padėjime, nes vargu hutu pasisekę jam suvienyti vien 

.dėl Ispanijos sosto vi-ą Vokietiją lorit'š Prancūziją. Taciaus pasta- 
Iroji, permainydama ir padidinda- 
ilia savo reikalavimus, atėjo pagel- bon Bismarck'ui. Kuomet 187C 
m. i^kil«» kare. visa Vokietija .sto- 
vėjo išvien. Karėje Prancūzija buvo smarkiai sumušta, pats frati- 
euzų karalius Napoleonas 111 buve 
nelaisvėn paimtas ir vokiečiai už- 
ėmė Paryžių. Bismarek'as paliko [Prancūzijos provincijas Plzasą ( Al- 
zatiją) ir Lotaringiją Vokietijai. 

Vienybės lipas tarp vokiečių pa- kilo dar ilgši prieš karę. Atskiros 
vokiškos val.stijo< pačios prašėsi, 
kad jas priimtų j savo tarpą są- 
junga. kurioje Prūsų karalystė bu- 
vo vadovė. Karė tą Vokietijos sn- 
jvienijimą padarė dar smarkesniu. 
Galop po karės vokiškos valstijos, kurios iki tol buvo išsiskirsčiusios, 
susiliejo j -uvienytą Vokietiją. 

Tolimesnis, po karės, Bismarck'o 
veikimas buvo atkreiptas Į naujo- sios valstijos sutvarkymą ir išvys- 
tymą. 

Visose Vokietijos gyveninio sri- 
tyse jautėsi ir iki šiolei jaučiasi 
Bismarck'o jtekmė. Pati V okie- 
tija toliau.-> ėjo tais keliai-, kuriuos 
l'ismarek'as jai nutiesė. 

Bismarck'as tarnavo iki 1890 m., kuomet iškilusieji tarp jojo ir da- 
bartinio vokiečių kaizerio \\ illiel- 
nio II nesusipratimai privertė jįjį atsistatydinti. Tu nesusipratimų pasekmėje Bismarek'as pateko kai- 
zerio nemalonėn. Tačiiius vėliaus 
jiedu vėl susitaikė. 

Bismarck'as mirė 1898 m., vo- 
kiečių neišpasakytai gerbiamas. 

(Medžiaga semta i:' Kne. Hrit.l 

PR1K RINKIMO A L" K V Nl*- 
KENTflJL'SIEMS NUO 

KARKS. 
Kiekvienas sutvėrimėlis glau- džiasi prie savųjų. Ypač tai daro 

tuomet, kuomet gresia koks nors 
pavojus. Nemažas pavojus ir ba- 
do šmėkla gręsia mūsų broliams ir seserims, kaimynams ir arti- 
miems, aplamai, visiems lietu- 
viems. Todėl ir męs, prisilaikyda- mi to įstatymo, vienas už visus, o 
visi už vieną, turime susi- 
rišti artimesniais ryšiais bendrame 
darbe—savo viengenčių nuo bado 
šmėklos gelbėjime. 

Jau žinome, kokiame baltame 
padėjime randasi 1 ietuva ir jo- sios gyventojai. Ten siaučia bai- 
siausios karės audrą. I'e paaiš- 
kinimų suprantama, kad veik vua 
'«alis yra isteriota: namai sugriauti, 
laukai suminti, vyrai išmušti, o 

Tioterjr. ir mažutyčiai pavesti ba- 
lo dievaičiui. Jau prasčiau negali būti. Neatidėliojant, reikia gel- bėti vientaučius Lietuvoje aukomis. 
Iš už jūrės turime ištiesti miela- 
Mrdingą ir žmoniška rankn ir turi. 
me nušluostyti badaujančiu našlių 
ir našlaičių ašarojančias blakstie- 
nas aukomis. Dabar inctas pasi- 
rodyti, kad męs esame tikri tėvy- 
nainiai ir atjaučiame savo vientau- 
čius nelaimėje. Tas, berods, al- 
ku. Dabar tik klausimas, krip 
galime pasekmingiausiai darbuotis 
tarp Amerikos lietuviu ir kaip ga- 
lime kuodaugiausisi aukų surinkti. 
Čia yra reikalingas plianas. kurio 
besilaikydami, galėsime pasekmin- 
gai darbuotis tarp Amerikos lietu- 
viu. Imkime pavyzdį, antrą. 

Nėra Amerikoje didmiesčio, ku- 
riame nebūtų skyriaus tos organi- 
zacijos, kuri šioje šalyje tvarko 
ir renka aukas, kurias siunčia nuo 

karės nukentėjusiems belgams. 
Reiškia, Amerikoje gyvenantieji 
belgai pavyzdingai darbuojasi 
Net Amerikos k rasa veltui per- 
siunčia surinktas belgams auka-. 
Reiškia, Amerikoje gyvenantieji 
belgai taip pasekmingai ir syste- 
matiškai veikia, kad net šalies kra- 
sa pritaria jųjų veikimui. l!et 
Lietuva, be jokios abejonės, nu 
kenčia nuo karės nemažiau už 
Belgiją. Lietuvoje nuo kares r.ti- 

kentėjusiems aukos yra g;' rc.<a- 

linge»fiės, negu belgams. \i»tcu. 

kad Amerikos lietuviam-, prisiei- 
na surinkti kuodaugiausia aukų 
tiem-, kurie kenčia iui«» karė-. Lie- 
tuvoj a 



Juk męs aukas ir dabar renka- 

ma. tik be žymaus pasisekimo. 
Kodėl5 Todėl, kad šis darba.- 
nėra dirbamai orgauizatyviu kt- 

liu. Stai pavyzdi?; Tūla SI V 

kuopa, kuri randasi vienojt' di- 
džiau iŲ lietuviškų kolionijų, pa- 

rengė vakarėlį, kuriame norėjo pa- 
linkti aukų nuo karės nukentėju- 
siems lietuviams. ir k: > išėjo? 
Js t<> vi>o kuopos triūso išėjo ir 

juokingas ir liūdnas apsireiškimas. 
Programėlio pasiklausyti atėjo 4 

5 ypatos! Dėlei publikos neatsilan- 

kymo programo visai nebuvo. 
Auku, turbut, irgi viszi nesirin- 
ko. Ar ne keista? O gal nr kar- 

ią taip atsitinka. Ar-gi tokius da- 

lykus turime toleruoti? Ne. Tu- 
rimi- systrn.atiškiau rinkti auk;rs, 
idant galėtume pasid/iatrgu dar- 
bo vaisiais. 

idant atsakančiai* sušelpti nuo 

kfciės nukentėjusiu* Lietuvoje, 
tereikia neatbutnai sukauti rfolfa- 
rvy l'žtenka tr r-ntu. U ve 

hnntr dalykas. 
Sakoma, Amerikoje lietuviu *y- 

vena apie .^00 tūkstančių. Idant 
fe«tunic tnaž-<fou£ teisingais, sa- 

kykime, kad čia jų gyvena 400 

tūkstančių. Dabar pamatykime, 
ką jie gali -uaukauti, jei aukaus 

tik centus. Jei 400,000 lietuvių 
j'.ukaus tik po 10 centų kiekvie- 

nas, tai turėsime 40.000 dol.; jei 
kiekvienas panorėtų aukauti bent 
Sv centus, jau tada surinktume 
*fi'» karės nukentėjusiems lietu- 
viams net 100,000 dol. \ienybė- 
je galybė. P.et ar kiekvienas lie- 

tuvi-. aukau> nuo karės nukentėju- 
siems vientaučiams; Suprantu- 
ma. ne. Vienok, jei atsakančiai 

aukų rinkimą tvarkysime, bc abe- 

jonės, surinksime didelę pinigy 
sumą. Štai receptas. 

Kiekviena draugija ir Icuopa tu- 

ri išrinkti vieną ypatą, kuri atsto- 

vautų ją atstovu rusirinkime. Iš- 

rinktosios ypatos turi ^ti^eiti vie- 

non vieton ir išdirbti plianą, pa- 
gal kurį butų renkamos aukos. 
Tokiu budu aukų rinkime dalyvau- 
tu ik viena kuopa arba kokia ten 

draugija, bet visos kuopos ir drau- 

gijos. Toks visų darbas, supran- 
tama, jduotų pageidaujamus vai- 
sius. (ireitu laiku surinktume pi- 
nigų krūvelę, kuriais nušluostytu- 
me rasojančias blakstienas ne vie- 

nam ir ne vienai badaujančiai tau- 

tietei ir tautiečiui. Be to, taip su- 

sitvarkę dar galėtume pavaryti ge- 

roką agitaciją ir anglų spaudoje, 
Taigi sutvarkykime aukų rinkimo 

darbą taip, idant turėtume i> to 

didžiausias pasekmes. 
Z. 1'it k mis k it s, 

MAŽAMEČIŲ DARBO KLAU- 
SIMAS ILLINOIS VALS- 

TIJOJH. 

Praeitą savaitę Illinois Valstijos 
sostinėje Springfield buvo svarsto- 

mas mažamečių darbo klausimas 
Illinois valstijoje, fš tardymo, ku- 

ri padarė atstovų buto industrialtų 
dalykų komisija, paaiškėjo, kokiose 

sunkiose sąlygose tenka daugeliui 
mažamečių praleisti savo gyveni- 
mo pradžią. 

Tarp kitų buvo tardoma ir viena 
lietuve. Angliškieji laikraščiai iš- 

kraipė jo> pavardę—Sadie La- 

porte—iš kurios sunku sugaudyti 
kaip ištikrųjįj sk«.mba tariamosios 
lietuvės pavardė. Mergina yra 
dabar tiktai dvidešimties metu. Ji- 
nai, kaip galima suprasti iš tar- 

dymo, yra iš Cbicagos. Stai ką 
p-lė Sadie I.aportc, tarp kitko, 
liudijo: 

"Aš esmių lietuvė. Aš pradėjau 
dirbti plauku dažymo (liair dye- 
ing) dirbtuvėje C'liicagoje, kuomet 
aš buvau 14 metu amžiaus. Toje 
pačioje dirbtuvėje dirbo dar 1,000 

mergaičių, daugelis mano amžiaus. 
Darbas buvo sunkus, ir dažai daž- 
nai jsigaudavo i šių mergaičių 
krauju ir ja^ užnuodydavo. Dirb- 
tuvės oras ken!<ia tokioms jaunoms 
mergaitėms, kokia aš buvau. Aš 
buvau sveika ir tvirta, kuomet at- 

ėjau ton dirbtuvėn. Aš buvau te- 

nai tris metus. 
"Dabar aš stengiuos atitaisyti sa- 

vi* kūną, kuris buvo beveik sunai- 
kintas dirbtuvėje, ir jgyti mokslą, 
kuri aš privalėjau turėti daugelis 
metų atgal." 

I> šio trumpo paliudijimo maty- 
ti, kokiose sunkiose aplinkybėse 
tenka beturčiams mažamečiams sto- 
ti kovon su gyvenimu. O tokių, 
su lyg liudijimo valstijos dirbtuvių 
inspektoriaus Oskaro F. Nelsono, 
kurisai dalyvavo tardyme, išviso 
Ttlinois valstijoje yra apie 26,000 
2*>,000 kūdikių 14 iki 16 metų am- 

žiaus* dirba įvairiose .šios valstijos 
dirbtuvėse! 

I'radėdami dirbti taip anksti, jau- 
nuoliai neturi jokios progos išmok- 
ti kokio nors amato ir visam savo 

amžiui liekasi žmonėmis priklau- J 
>ančiais nuo kito. 

Darbo padėjimas tokiame jau- 
name amžiuje savo pasekme turi j 
ir tai. kati jaunuoliu sveikatą su- 

nyksta. Daugumas pradėjusiu dirb- 
ti 14 16 metu amžiuje yra vėliausi 
kliniškai ir protiškai išvystyti 
nepilnai, lie lengvai gauna širdies 
ligą ir džiovą. 

Dirba mažamečiai daugiausia dč- 
ž.iu dirbtuvė?, mezgimo Įstaigose 
kalbykk>se, knygų apdarinyčic>se. 

departamentinėse krautuvėse, kaipo: 
pasiuntiniai ir panašiai. Alga už! 
darbą yra žema. Sulyg liudininkės 
M i>s Davis žodžiu, iš 2"8 mergai- 
"iii, kiiri-« jinai tyrinėjo, 178 gavo po 
554.00 j savaitę, 50 nuošimčiu pra- 
dėjo dirbti mažiau negu |>o $3.00 
ir 11 nuošimčiu už suvirš 554.00 j 
savaitę, Ksą atsitfkimu. kur savai- 
tės alga buvusi tiktai SJ.00. 

Vėliaus, kuomet viikas ar mer- 

gaitė pasiekia tokio amžiaus, kad 
gėda dirbti drauge su mažamečiais 
tai jisai ar jinai eina jieškoti dar- 
bo kur nors dirbtuvėm Vėžinant 
jokio amato, ir čia gauna maža 

J mokesti ir darbo sąlygos daug 
sunkesnės negu išlavintiems ama- 

tuose darbininkams. Tokiu budu 
jaunuolio ar jaunuolės sveikata, 

j sugriauta perankstyvit darbu, ne- 

turi jokios progos atsitaisyti, š o- 

kios sąlygos sudaro puikią dirvą 
kūniškam ir protiškam išgimimui. 

Priežastis jaunuoliu stojimui 
darban yra Įvairios. Kai kur var- 

gas šeimynoje priverkia juos v.rii 

to. Vpa tingai taip yra atsitiki- 
muose. kame tėvas miršta ir palieka 
šeimyną iš keliu mažulių, kardy- 
me buvo paminėti keli pavyzdžiai, 
kad vvriausis vaikas, turėdamas 12 

arba 13 metu amžiaus, turi vienų 
vienas užlaikyti visą šeimyną. 

Kita, tardyme nurodyta priežas- 
tį- tai tėvai, kurie, nusipirkę piang 
ar panašu dalyką ir neištęsėdami 
išsimokėti, siunčia savo 14 metų 
kudikj darban. 

Daugelis gi tėvų atima iš mo- 

kyklom savo vaikus, nepasiekusius 
16 metų amžiaus, ir siunčia darban 
todėl, kad Įstatai tai daleidžia. 

Atstovų luito industrialės komi- 

sijos tardymas buvo daromas sąry- 
šyje su sumanytu Įstatymu, ku- 
ri uom visoje Illinois valstijoje vi- 

som-; ypntoms. nepasiekusioms 16 
metų amžiaus, butų uždrausta sto- 

ti darban. Iki šiol lllinois'iuje tu- 

ri buti priverstinai lankomos iki 
14 metų amžiaus. Sumanytuoju 
įstatymu priverstino mokyklų lan- 

kymo laikas butų prailgintas dvie- 

mi metams. To prailginimo tik- 
slas yra dvejopas: 1) duoti jau- 
niems laiko sutvirtinti, pilniau iš- 

vystyti savo jiegas; 2) per tuos 

du pridedamus metus išmokti ko- 
kio nors amato, kad galima butų 
stoti gyvenimo kovon prisiruošus 
ir kad išvengus tų minių paprastų 
darbininkų, kurie, dėlei amato ne- 

mokėjimo, sunkiausiai gauna dar- 

bą. o jeigu gauna, tai yra blogiau- 
siai apmokami, dirba netikusiau- 
siose sąlygose ir lengviausiai ne- 

tenka darbo. 

Sumanytasai vaikų darbo at- 

kreipė Į save valstijos gyven- 

tojų atydą. Jisai buvo svar- 

stomas vienu lauku su sumanymu 
sumažinti dabartinę 10 valandų 
dcibo dieną moterims iki 8 va- 

landų. Springfield'an suvažiavo 

!daug žmonių, stovinčių už ir prieš 
I sumanytuosius įstatymus. 

Abu sumanyti įstatai buvo per- 
! duoti sub-komisijoms, kas- skai- 

įtoma ženklu to, kad sumanymai 
yra "palaidoti"; tai reiškia, kad 

Į vargu jie bus Įvykinti. J. A. 

593- Kodėl žmonės senovėje il- 

giau gyveno? Šiądien dažnai gir- 
dėti kalbant, kad senovėje žmonės 

daug ilgiau gyvenę negu kad da- 

bar. T!į patvirtina ir tuli faktai, 
randamieji senesniuose raštuose. 
Visiems yra žinomas šventraščio 

pasakojimas apie ilgaamžį Matu- 
zalį, pragyvenusį 969 metus. Kitu 

pavyzdžiu yra Nojus, kurisai, sulyg 
šventraščio tvirtinimo, išgyvenęs 
595 metus. 

Ar sic tvirtinimai apie taip ilgą 
amžių yra visai teisingi, t. y. ar 

minėtosios ypatos ištikrųjų pragy- 
veno tiek laiko, kiek šventraštyje 
nurodyta—paliksime atdaru klau- 

simu. Tačiaus iš šių tvirtinimų ir 
i> kitų šaltinių matyt, kad senovėje 
žmonės daug ilgiau gyveno negu 
'kad mūsų dienose. Šiądien retas, 
kas sulaukia 100 metų amžiaus, 

|tuom tarpu kaip senesniuose lai-, 
kuose šimtamečiai seniai, kiek ma-į 
tyt iš įvairių raštų, buvo toli-gražu 
neretu atsitikimu. 

Priežastis tam •skirtumui seno- 

vės ir dabartinio žmogaus amžiuje Į 
reikia j ieškoti tose aplinkybėse,! 
kuriose žmogus pirmiaus ir dabar 
randasi. Dabar retas kuris žmo- 

gus miršta, taip sakant, sava mir- 
tim. Daugiausia dabartinio žmo- 

gaus mirties priežastim yra ta arba 
kita liga. Liga žmogų šiais lai- 
kais greičiaus pakerta negu pirma, 
nes žmogaus kūnas jau yra įvairiu] 
ligų nusilpnintas. Tokiomis nu- 

silpninančiomis ligomis yra ne tik- 
tos, kurias pats žmogus gauna, bet 
ir tos, kurios yra nuo tėvu perduo- 
damos vaikams. Kiekviena gent- 
kartė pereina per "tų arba kitų ligų 
eilę. Nusilpnintas tokiu budu kū- 

nas yra perduodamas vaikams.; 
Šioji gentkartė sutinka naujas li- 

gas, kurios savo kfcliu toliaus silp- j 
nina žmogaus kuną. Tokiu budu 
kiekviena gentkartė atneša savą li- 

gų sluogsnj, kurisai gula ant ank- 
styvesniųjų sluogsnių, darančių j 
žmogaus sveikatą vis silpnesne. 

Šisai ligų platinimasis turi ir 

savą gerą pusę. Ačiu dažnumui, 
žmonija yra pripratusi prie kai- 

-kurių ligų iki tokiam laipsniui, 
kari tos ligos jau neturi tos baisios 
veikmės, kurią anksčiaus darydavo. 
Pavyzdžiu gali buti jiedra. Jinai 
gali tartum maras išnaikinti visą j 
giminę nepratusių prie jos indi jo-j 
nu, tuom tarpu kaip pas baltuosius 

išmones tai yra nesvarbi liga, kuria 
serga kūdikiai. Tikimasi, kad il- 

gainiu žmonės pripras ir prie džio- 
vos iki tokiam pat laipsniui ir ji- 
rz'i nebus ta baisia žmonijai "Die- 
vo rykšte," kuria jinai šiądien yra. 

Šisai apsipratimas su liga neat- 
eini žmonėms veltui. Ilgi metai, 
ir net amžiai, sirgimo ja susilpnina 
žmogaus kuną ir padaro jįjj lcng- 
viaus pasiekiama auka kitoms li- 
goms. 

Senovės žmonės to visko netu- 
rėjo. Jiems prisieidavo kovoti su 

mažesniu skaitliniu ligų negu kad 
šių dienų žmogui. Pavyzdžiui, 
gilioje senovėje neužtinkama nieko 
apie ligą, vadinamą "šalčiu galvo- 
je." Pirmi paminėjimai apie ją 
užeinama pas grekus ir romėnus, 
kuriems jinai jau buvo žinoma. 
Toliaus, neturėdami taip daug ligų, 
su kunomis jiems reiktų kovoti, se- 

novė* žmonės iš savo tėvų gaudavo 
sveiką, stiprų ir prieš visokias "kvo- 
rabas" galintį atsilaikyti kuną— 
taigi visai kitaip negu kad su mu- 

mis; dabartiniais žmonėmis. 
Tame ir yra priežastis, kodėl se- 

novėje žmonės ilgiau gyveno—ra- 
si, ne taip ilgai, kaip kad švent- 
raštyje sakoma, bet visgi, daug il- 
giau regu dabar. 

UJliJLJ 

594. Kuomet pradėta kortomis 
lošti? Daug kuris iš mūsų pralei- 
džiame savo liuoslaiki savo drau- 
gų tarpe, belošdami kortomis. Ir, 
turime prisipažinti, daugeliui tai 
yra smagiafftiu laiko praleidimu. 
Įvairių lošimų kortomis šiądien 
yra daugybė. Bet ar daug kartų 
męs pasiklausėme savęs ar savo 

draugų, kaip senai žmonės jau 
naudojasi kortomis? 

Europoje kortos atsirado laike 
pirmosios pusės viduriniųjų am- 

žių, būtent 1359 111. Tačiaus kor- 
tos išrasta ne Europoje. Grei- 
čiaus jos yra Rytų tautų išradi- 
mas. Manoma, kad Europon kor- 
ta-; atgabeno arabai, saracėnai arba 
maurai, įsibrovę Ispanijon. Itali- 
joje kortos pasirodė truputį vė- 
liaus negu Ispanijoje—1379 m., ir 
jas į tenai užnešę saracėnai. 

Pirmu kartu apie kortų vartoji- 
mą Europoje paminima 1392 m. 
Kortos grietai išsiplatino po Eu- 

ropą, ir sekančiojo, penkioliktojo 
imžiaus pradžioje jos jau varto- 

jama visoje Europoje. 1615 m ; 

j Anglijoje buvcfTTŽlMlas muitas ant 
kortu. ! T/1 / 

Dabar Suvienytose \ alstijose, 
'*tdyg apskaitliavi^ui, išdirbama kas 
met apie 15 nulionų "kaladžių" 
kortų. r, 

595. Kokį rys] turi rūkymas su 

girtuokliavimu? Rasi, nevienas 
pastebėjo, kad girtuokliai arba 
abelnai smarkiai geriantieji yra 
drauge su 1110111 ir tabako vartoto- 

jais. Is kitos pusės, gal buvo pa- 
stebėta, rūkantieji yra palinkę prie 
svaiginančiu gėrimu daugiau negu 
nerukytojai. Toliaus sunku yra 
išaiškinti, kodėl ypatos, abelnai tu- 
rinčios gerą bu d a ir protingos, lai- 
kas nuo laiko be jokios matomos 
priežasties pradeda "ulevoti," gir- 
tuokliauti. Tasai pasielgimas taip- 
gi suvedama sąryšiu tabako ru- 

kymu. Pastebiama, kad ypatos, var- 

tojancios cigaretus, yra daugiau 
palinkusios prie tokiu perijodinių 
"ulevojimu'' negu ypatos, kurios 
ruko cigarus ar pypkę ir durno ne- 

it raukia plaučiuosna. 
Kad supratus tą ryšį tarp rūky- 

mo ir palinkimo girtuokliauti, pa- 
sekime valandėlei paskui rūkyto- 
ją, nuo pat to momento, kuomet 
tariamasai asmuo pradeda rūkyti. 
Išpradžiu tabako rūkymas .nutei- 
kia įtemptiems nervams suramini- 
ing. Drauge su tuom tabakas pa- 
skatina smegenis ir abelnai nervų 
systemą smarkiau veikti, paskubi- 
na kraujo cirkuliaciją. Tabakas 
daro išpradžių j žmogų tokią pat 
įtaką, kaip ir kai-knric vaistai. 
Tokiu budu tabakas pradiniame 
vartojime yra pagelba žmogui di- 
desniam veiklumui išvystyti. 

Tabakas, darydamas tokią įtaką 
Į žmogų, tačiaus drauge su tuom 
ir silpnina, ardo nervus, kurie grei- 
tai pripranta prie tabako. Kuo- 
met tabako vartojimas inėjo pa- 
protį, jisai netenka savo pirmuti- 
nės žadinančios veikmės. Ta- 
čiaus, kadangi nervai jau yra pri- 
pratę prie svaigi ninio, žadinimo, 
tai žmogus nejučiomis j ieško kito- 
kių priemonių, kurios į luiną da- 
rytų tą pačią veikmę, kurią pir- 
miaus darė tabakas. Žmogus žino, 
kad jisai tai gali rasti svaiginan- 
čiuose gėrimuose, alkoholiuje. To- 
dėl pastarosios priemonės jisai ir 
griebiasi. Pradėjus nervų erzini- 
mą, sustojama paprastai tiktai tuo- 

met, kai apsvaiginimas pasiekia 
pilno laipsnio. Po tam, kaip žmo- 
gus išsiblaivo, jisai nenori gerti 
(neskaitant tikrų girtuoklių) ir 
dažnai paliauja net rūkęs. Praėjus 
kelioms dienoms, nervai vėl rei- 
kalauja svaiginimo. Tuomet vėl 
griebiamasi už rūkymo (jeigu buvo 
paliautu). Tūlam laikui tabakas 
pasekmingai atlieka ramintojo-svai- 
gintojo rolę. Tačiaus neužilgo to 
neužtenka, reikia vėl griebtis svai- 
ginančių gėrimų, ir pasikartojo 
senoji istorija. 

Tokiu budu daugelis įžymių gy- 
dytojų paaiškina periodinį girtuok 
liavimą. Sakoma, kad jeigu ligo- 
niai yra atpratinami nuo rūkymo, 
Itai jie paliaują ir rūkyti. Tas 
skaitoma dar vienu prirodymu ry- 
šio, esančio tarp rūkymo ir gir- 
tuokliavimo. 

Ci garėtų vartotojai yra daugiau 
už pypkių ir cigarų rūkytojus linkę 
prie girtuokliavimo, nes erzinan- 
čioji cigaretų veikmė didesnė už 
cigarų ir pypkių veikmę 

r-iran 

596. Kodėl balandžio pirma yra 
apgaudinėjimo diena? Kiek žino- 
ma, bent bėgyje paskutinių trijų 
šimtų metų balandžio pirma buvo 
paskirta kaipo prigaudinėjimo die- 
na—"Prima Apriiisj" kuri kiekvie- 
nam ir kiekvienai iš pat jaunų die- 
nų pažįstama. 

'Trinia Aprilis" kilmė yra gan 
neaiški. Manoma, kad jinai, kaip 
ii kai-kurios kitos šventės, yra už- 
silikusi dar iš stabmeldystės laikų 
kuomet jinai galėjo buti žmonių 
taip mėgiama, kad iiasta patogesniu 
nesistengti jos naikinti. 

Senovės Romoje (Ryme) Nauji 
metai būdavo kovo 25 d. f aštuo- 
nias dienas po tam, laike taip va- 

dinamos oktavos, būdavo švenčia- 
ma. Kuomet Nauji Metai perkel- 
ta iš kovo 25 d. j sausio 1 d., 
senųjų Naujų Metų oktava likosi 
diena, kuri laukusis tos šventės, 
ra-i, nekartą prigavo. 

KLAUSIMAI. 
597. Ar nuskendę laivai pasie- 

kia jūrių dugno? 
598. Ar dabartinėje karėje var- 

tojama koki nors nauji išradimai? 
I 

599- Kur yra šalčiausia vieta 
ant žemes? 

600. Kuomet pradėta vartoti 
kanuolcs? 
(Atsakymai bus kitam numeryj) 

KIBIRKŠTIS. 
Telegramai rašo, kad generolas 

Ruzskij užsirgo vėžio liga. Tas 
mums primena, kad ir "Keleivis" 
"vėžiu" užsirgo. Patartina gydy- 
tis kuogreičiausiai, nes tas besti- 
ja 'vėžys' baisiai pavojingas ir ga- 
li užėsti iki galui. 

* + 

'"Siųskit pinigus per "Draugo" 
redakciją!"—taip garsinasi 
"Draugas." O "Saulė" dar pa- 
vadint "Draugo" redakciją "gry- 
noriais..." 

Kvailą dalyką pasakė "Saulė." 
nes, matyt, kad "Draugo" redak- 

cija sumušė biznieriškumu visas 
kitas redakcijas. 

* * 

Katalikai pasninkavo visą ga- 
vėnią. To negalima pasakyt apie 
"Draugą": jis visą gavėnią maiti- 
nosi "trefna" tautininkų mėsa. 

Jurgis Spurgis. 

Aukos L. G. ir A. F. 

Lietuvos Gelbėjimo Skyrius. 
Lakštas XIV: 

Chicago, 111., SLA., 139 kp. 
organizatorius savo pelnę už 
prirašinėjimą nariu $3.75 

Brooklyn, N. Y., SLA. 213 kp. 
'■ iš savo iždo 5.00 
Malby, Ta., SLA. 116 kp 25.36 
Waterbury, Conn., per A. J. 

Povilaikę, surinkta per V. 
žemantauskiutę ir V. Stanke- 
vičių J. V. Lutkausko pra- 
kalbose ; J. žemantauskas— 
$1.50 P. Budzius—$1.00. B. 
Digrys, A. Baltrukaitis, J. 
šiuronas, J. Zdanavičius, P. 
Ivanauskas, A. Povilaitis— 
po 50c. Smulkių—$8.54. Viso 14.04 

Chicago, Brighton Park, 111., 
surinkta vietinio L. G. ir A. 
P. komiteto, gauta per "Lie- 
tuvos" Redakciją: Katrina 
$1.50. Fel. Bieliauskas $1.25. 
D. Būdvietis, Stella Sergan- 
tieno K. Sergantis, S. Ei- 
diįvtis, T. Maženis, A. Me- 
ženis—po $1.00. J. Stalilio- 
nis, K. Varnas, I. Kratavi- 
čitis, A. Morazas, P. Palionis, 
Eleonora "Vesdunienė—po 50c. 
B. Buziukas, J. Visockis, J. 
Ozolas, A. Norkevičius, M. 
Norkevičius, I. švilpa,, M. 
Jankevičius, P. Paškauskas, 
K. češkauskas, S. Žilinskas, 
J. Pronevičius, K. Norkevi- 
čius, P. Prcidis, K. Kebas, 
J. Lepas, J. Misiūnas A. Azo- 
ro, K. Mačikunas, K. Vari- 
kojis, P. šemeškevičius, S. 
Zamaravičius, V. Godraitis, 
A. Tarasevičius, S. Narke- 
vičius, A. Vertelka, J. Lie- 
tuvaitis, J. Karpavičius, I. 
Sliekas—po 25c. A. Vidugi- 
ris, V. Vertelka, A. Bubaus- 
kas, B. Amouas, V. Varnec- 
kis, S. Misevičius, I. Gudo- 
nis, A. Markauskas—po. 10e. 
Smulkių surinkta 75c. Viso 21.05 

Kugte\vood, 111., vietiniu drau- 
gijų, gauta per "Lietuvos" 
Redakcija: Draugystė Tėvy- 
nės Lietuvos Mylėtojų—$15. 
ŠV. Augustino Vysk. Dr.— 
$15.00. I. Janulis — $1.00. 
B. Janulis, J Baukus, J. Ma- 
rozas, J. Janulis, S. Barzda, 
V. Janulis, K. Janulis, M. 
Janulis—po 50c. P. Krasaus- 
kas, S. Kriukas—po 25c. P. 
Januškevičius $1. A. Straš- 
kaitis, K. Peteriunas, O. Bau- 
kinienė, B. Buderis, J. Da- 
rančius, A. Ciapas—po 50c. 
M. Janulis, K. Vertelka, 1. 
Janulis, A. Grinius, J. Janu- 
lis, K. Milinskas, V. Gritė- 
nas, Bevardis—po 25c. Smul- 
kių 15c. A. žveibas, K. šiur- 
niutė—po $2.00. K. Bružas, 
J. Kaupas, V. Naviklenienė, P. 
žviebienė, K. Klioris, A. Mi- 
kalajūnas, S. Barzda, O. 
Kiuberiutė, P. Lukoševičius, 
V. Bernotavičius, K. Kuzmic- 
kas. M. Mačikėnas, J. ci- 
nikas, A. Plukis—po $1.00. 
M. Vertelka, K. Kaupenie- 
nė, V. Kaupas. T. Binekis, 
J. Jaškunas, S. Juozapaitis, 
S. Mikalajūnas, M. Blaus, 
J. Bernatavičius, J. Mažeikis, 
M. Radzevičius, A. Danelevi- 
čiutė, U. Jereniene, J. Bara- 
vykas, M. Peracevekas, A. Je- 
rėnas, J. Cinikas, P. Cinikas, 
A. Jurevičius, V. Gritėnas, 
V. Viedikas. ,T. Grigaliūnas 
—po 50c. J. Kaunietis, J. 
Kuzemickas, P. čiesnelis, K. 
Banienas, M. Stanikienė, J. 
Lieveckis, K. Ivriaucanas—po 
25c. Nuo fėrų likęs pelnas 
—$131.51. P. Maračiuškas, 
A. Gebalas, J. Briauuis, J. 
A. Chmieliauskas, ,T. Baukus, 
K. Bružas po $1.00. M 
Radzevičiūtė, V. Bigelis—po 
50c. P. Krasauskas 35c. 
J. Urbiutė, T. šlikas, J. šeš- 
tokas, S. Plerpa, B. špalai- 
čiutė, M. Janulis, P. Cinikas, 
M. Vertelka, J. Kaupas, J. 
Ciapas V. Kiela, P. Kalinaus- 
kas, J. Macvi&ius, A. Ma- 
čiulaitts, P. Petekunas, B. 
šielekis, V. Rumutis, J. Na- 
karašis, J. M. Grigaliūnas. 
K. Kraujalis—po 25c. Smul- 
kių 33c. Likęs nuo vakaro 
pelnas—$12.00. SLA. 182 kp. 
likęs nuo vakaro pelnas— 
$16.52. J. Gedminas $1. J. 
Baukus, M. Medelienė, E. 
Vasiliauskienė—po 50c. K. 
Bružas, P. Cinikas, S. Barz- 
da, M. M., A. Kraujalis, H. 
M., J. Naujokas, J. Kapan- 

•iius, B. Masiunas, K. Kli- 

j ttaitis—po 25c. J. Trakaitis, 
Si Jurevičius—po 10c. Smul- 
kių surinkta 63c. Viso... .251.96 

Ansonia, Conn., lietuvių per V. 
K-. Račkausku 94.75 
Viso per savaitę $415.91 
Buvo Lakšte XIII $3,556.78 

Viso labo fondan- j plaukė.. $3,972.69 

Lietuvos Autonomijos Skyrius. 
Lakštas XVI: 

Bonifacas Kvaraciejus, Yon- 
kers, N. Y -1.00 

Chicago, Brighton Park, 111., 
vietinis L. O. ir A. P. ko- 
mitetas surinko, gauta per 
"Liet." Redakciją: Mikas Dū- 
das—$1.00. J. Povilaitis, J. 
Vaidžiunas—po 50c K. če- 
kauskaf, John Szmit (lenkas) 
•—po 25c. Viso (gauta) «°»>'0 

Enlge\vood, 111., vietinių drau- 
gijų triusu surinkta (gauta 
per "Lietuvos" Hed.): Dr-stė 
Tėvynės Lietuvos Mylėtojų 
—$10.00. B. Janulis, J. Bau- 
kus, J. Marozas, J. Janulis, 
F. Janulis, J. Grigaliūnas— 
po 50c. P. Krasauskas 25c. 
J. Macevičius $1.00. K. Pe- 
teriunas. O. Baukinienė, R. 
Budelis, V. Mikoliūnas — po 
50c. J. Kaupas, J. Dara- 
čiunas, A. čiapas, Bevardis. 
J. Grigaliūnas—po 25c. Nuo 
fėrų likusio pelno $32.50 
Viso 50.00 

Ansonia, C'onn., lietuvių per V. 
K. Račkauską 26.07 
Viso per savaitę 80.07 
Buvo Lakšte y V 291.29 
Viso įplaukė FV'Jdan $371.36 

Viso buvo jpla.'kę per abu 
fondu $4,344.05 

J. O širvycftc. 
L. G. ir A. F. Sekr. 

AUKOS L. G. ir A. F. 
Lietuvos Gelbėjimo Skyrius. 

Lakštas XV: 
Simas Malavas, Scranton, Pa...$2.50 
Juozas Ardzejauskas, Scranton, 

Pa 2.50 
East Chicago, lud. nuo Liet. 

Amerikos Ukėsų Kliubo, per 
Fr. Svereckj: nuo baliaus li- 
kęs pelnas 33.83 
M. Tumkutonis—52. J. Kri- 
živinskis, J. Socitas, P. Bus- 
minas, J. Beinorius, P. Tum* 
kevičius, P. Junakas—po $1. 
A. Čepas, J. Moteikas, A. Ado- 
maitis, J. Tijušas, P. Tijušas, 
J. Petrlla, J. Dugnas, E. Pe- 
trila, J. Jesaitls, M. Tijušas, 
F. Svereckis, A. Chukur, P. 
Sakas, A. Mažilis, V. Andrai- 
tis, J. Tamarutis—po 50c. P. 
TJžusenis 30c. K. šurkus, 
A. Tamarutis, K. Grlksas, 
T. šeštakauskis, A. Virkas, 
F. Chukur, J. Antanavičius, 
K. Itozella, J. Tarasauskis, 
V. Rozella, F. Gricius—po 25c. 
A, Kirda 20c. J. Rozella, 
P. Cekrus..po lflfc. Viso... .56.30 

Pittston, Pa., šv. Juozapo Dr. 
per Ant. Galinską 10.00 

A. žiugžda, Newark, N. J., 
už ženklelius 10.00 

Seelyville, Ind.. SLA. 201 kp. 
per J. B. Puodžiumi 24.70 
Viso per savaitę 106.00 
Bavo Lakšte XIV 3,972.69 

Viso buvo įplaukę $4.078.69 

Lietuvos Autonomijos Skyrius: 
Lakštas XVII: 

Simas Maliavas, Scranton. Pa...$2.50 
Juozas Ardziejauskas, Scranton, 

Pa 2.50 
Viso per savaitę 5.0<l 
Buvo Lakšte XVI 371.36 

Viso įplauks 376.36 
Viso per abi fondo dali 

jplaukė $4,453.03 
J. O. Sirvydas, 

L. G. ir A. F. Fin. Selcr. 

VIETINĖS JI NIOS, 
Chicagos rinkimų pasekmes. 

Miesto rinkimai, laikyti šios .sa- 

vaitės utarninke, beveik visai iš- 
stūmė demokratus iš valdžios. Rin- 
kimai ištisai parodė, kad žmonių 
a!<js atsikreipė prie republikonųl 
^liesto majoru likosi išrinktas re- 

publikonų kandidatas \\ illiam Italo 

Thompson 3l)0,691 balsu prieš de- 
mokratą Robert M. S\veitzerj, ku- 
ris gavo 251.202 balsus; taigi, 
Thompson likosi išrinktas 139,480 ^ 

balsų dauguma, kokios Chicagos 
istorijoje niekuomet nebuvo. Di- 

džiausią daugumą iki šiol buvo 
gavęs dabartinis majoras C. 1 f. 
llarrison (demokratas) pirmam 
savo terminui 1897 m.—79,150. 
Is 35 miesto vardų Thompson lai- 
mėjo 25 vardas: 10 vardu savo 

daugumą davė Svveitzer'iui. So- 
cialistų kandidatas Seymour Sted- 
man gavo 23,826 balsus, blaivinin- 
kas J. H. llill—3,5'K). L'ž Thomp- 
soną balsavo 240,177 vyrų ir 144,- 
574 moterįs. S\veitzer'is gavo 162.- 
074 vyrų balsus ir 80,128 moteriš- 
kus. Išviso balsavimuose dalyva- 
vo 426,0^2 vyrai ir 243.217 mote- 

rų; vi-o labo 669,309 balsai, lat 

yra did/.iausis skaitlius bal uotojų, 
dalyvavusių vienu, kartu Chicagos 
rinkimuose. Moteris, kurios pir- 
mu kartu lygiai su vyrais balsavo 
už kandidatus visoms vietoms, pa- 
sirodė kuopuikiausiai. Rinkimuo- 
se dalyvavo registruotų balsuotojų 
88% vyrų ir 86f/i moterų. 

Kituosna miesto ofisuo>na iš- 
rinkta: miesto iždininku Sergel. 
miesto klerku—Siman. municipaliu 
teisėju—\Vells; visi republikonai. 

Į įldennanus vardos išrinko dau- 

gumą republikonų. Iš 38 alder- j 

manti vietų republikotiai gavo 24 
vietas. Išrinkta aldermanais du 
socialistu. [ aldermanus pirmu 
kartu pateko negres. 

Lietuviškose vardo.se išrinkta: 
Ketvirtoj vardoj (ant Bridgc- 

porto)—David R. Ilickey, demo- 
k ratas. 

Penktoj Varuoj (ant Bridgepor- 
to) Charles Martin, demokratas. 

Devintoj Vardoj (Roseland) Ili- 
ram Va'.derbilt, repuhlikonas. 

Vienuoliktoj Vardoj (YVest Side") 
E. I'. Cu'lerton (buvusis alderma- 
nas, demokratas). 

šešioliktoje \'ardoje (Nortl: 
Side). Vinccnt F. Zuiefka, de- 
mokratas. 

Dvidešimtoje \'ardoje (18-ta 
gatve) Uerman E. Miller, republi- 
l.onas). 

Dvidešimt-devintoj V a rd o j 
(Toun o f Lake) John Hrubcc, re- 

publikonas. 

Žilinsko ristynės. Praeitą suba- 
tą žinomas lietuvis ristikas Petra< 
Žilinskas, kuris praeitą savaitę at- 

vyko Chicagon, dalyvavo ristynėse, 
parengtose International Amphi- 
theatre, prie llalsted ir -k>-čior 
gatvių. Žilinskas ritosi su Cha 
le- Cuttler. vienu žinomiausių Ame- 
rikoje ristiku. Cuttler yra daug 
stambesnis už Žilinską. Ristynėms 
buvo paskirta 10 minutų. Laike 
ristynių, kurias abu ristikai pabai- 
gė lygiomis, Žilinskas parodė save 
labai gabiu ristiku ir iškirto kele- 
tą tokių "triksų," prieš kuriuos net 
toks senas ir prityręs ristikas. kaip 
Cuttleris, nežinojo ką daryti. I'a- 
vydžiui, Žilinskas susirietė i kiau- 
šinio pavidalą, taip kad Cuttleris 
negalėjo rasti, kur Žilinsko kojos, 
kur galva. šiu<>m ir kitai- "trik- 
.ais" Žilinskas prijuokino ir pa- 
traukė prie savęs publiką, kurio: 
prielankumas išpradžių buvo Cutt 
lerio pusėje. Chicagos svetys, Ži 
linskas, abelnai imant, pasirodė pa 
biu, mitriu ristiku. 

PETRAS ŽILINSKAS. 

Sekančios savaites utarninke šv. 

Jurgio parapijos svetainėje įm- 
antrus Žilinsko ristynės Chic; goje. 
Risis jis su serbu 250 svaru sun- 

kumo čampijonu P. Petrouieb. 
Šiose ristynėse dalyvaus ci'ė ge- 
riausių Chicagos lietuviu ristikir 
J. Vancevičius. P. Katauskas ii 
Pr. Norkus. Žilinskas prižadėjo 
eiti imtis su tuom i- Bancevičiaus- 
Norkaus poros, kuris laimė- ris 
tynęs. 

(iirdėtis, kad šiose dienose turį: 
Chicagon pribūti žinomas Rytų lie- 
tuviu ristikas Kundrotą, kuris Bos- 
tone pabaigė ristyne- su Žilinsku 
lygiomis. Jeigu Kandrota ištikru- 
ju bus Giicagoje, t; i manoma pa- 
rengti antras ristynes tarp šiuo- 
dvieių ristikų. 

Pabuvęs kiek laiko Chicagoje. 
Žilinskas mano keliauti Kanadou. 

Sportsnianas. 

Račiūnas Chicagoje. Žinomrs 
lietuvis kjnematografistas T. Ra- 
čiūnas kitą savaitę atvyksta į Chi- 
cagą. Krutamu- paveikslus rodys 
beveik visose Chicsgos dalyse, pra- 
dedant balandžio 15 ir 16 d., kuo- 
met bu- rodoma Meldažio svetai- 

nėje. Poną Račiūną Chicagon par- 
sikviečia ir visus vakarus jam ren- 

gia SI.A. Ii Apskritys. 

Kuii. Kemėšis išračiavo iš Chi- 
cd'/o s. Kun. F. Kemėšis "Drau- 
go" redaktorius, išvažiavo iš Chi- 
cagos į Boston, Mass. Šios sa- 

vaitės panedėlyje Chicagos kunigai 
lietuviai palydėjo jį atsisveikini no 

vakariene. Kalbama, kad kun. Ke- 
mėšis nefe-įšiąs Chicagon ir "Drau- 
go" redal toriaus vietai žmonių 
rankas. Taip menamųjų "Drau- 

gi*" redaktorius, iŠvr : iavo i- (. lii- 

įvardijama kun. Lapelį ir p. J. 
Kaupą. Pioston'e kun. Kemėšis, 



sakoma, vesiąs naują laikraštį. 
Taipogi kalbama, buk jisai užim- 
siąs v ietį parapijoje. R. 

SLA. 3C>-tos lcnof>ost nariams. 

Pranešama, kad SLA. 36-tos kuo- 

pos susirinkimas įvyks -į tiedėldic- 

nj, balandžio 11 d. 1 :30 vai. po pie- 
tų, '"Aušros" svetainėje, 3140 So. 

Jlabted >t. Tarp kit-ko, bus -var- 

stytas klausimas apie senų nariu 

mokcsties sulyginimą. Klausimas 

yra labai svarbus, ir tat nariams 

privalu butų, skaitlingai susirinkus, 
tą klausimą rimtai apsvarstyti. 

36 k?. Valdyba. 

Draugija kūdikiams /•niZ/Ti5//. 
Praeitą savaitę susitvėrė Bridgc- 
porte draugija, kuri turi savo tik- 

slu įsteigti namą kūdikiams pri- 
žiūrėti, kuomet motinos išeina vi- 

sai dienai darban. Draugija susi- 
deda iš lietuvių n oterų ir ameri- 
konių. Valdyba yra sudaryta 
sekančiai: Zimontienė pirm., p. 
Davis pirm. pad., j). Damijonai- 
tienė prot, rast. ir p. Jerotne— 
ižd. 

Draugija, kaip paaiškėjo i> pasi- 
kalbėjimo su ponia Zimontiene, pir- 
miausiai stengsis surinkti užtekti- 
nai pinigų, kad galima butų atida- 

ryti sumanytąjį vaikų priežiūros 
namą. Pradžiai pinigų reiksią ne- 

mažai, vienok tikimasi, kad apic- 
linkės žmonės supras sumanytojo 
namo svarbumą ir ateis pagelbon 
draugijai. Sprendžiama, kad kuo- 
r.tet nor- apie viduvasarį jau busią 
galinta atidaryti namą. Moteris, 
einančios darban, galės savo ku- 
dikius tenai palikti iki vakarui. 
Kūdikių prižiūrėjimui bus nuram- 

dytos tam tikrai išsilavinusius ir 

prityrimo turinčios auklės. T5us 
stengiamasi rasti lietuvaitę tai vie- 
1; i. l 'ž kūdikio laikymą per visą 
dieną reikėsią mokėti 10c. lž 
tuo^ pinigus kūdikis bus prižiūrė- 
ta^ ir pavalgydintas. Priežiuron 
bus priimami kūdikiai nuo vienų 
metų senumo. Šisai kūdikių prie- 
žiūros arba globos namas btis 
p teigtas pirmutiniame name Į ry- 
tus nuo lrello\vsbip svetainės, 831 
\\\ 33rd pl. 

Drauge su šio priežiūros namo 

jsteigimu, Fello\vship įstaigoje ma- 

noma atidaryti tam tikrą skyrių, 
kuriame apielinkčs žmonės galės 
gauti gydytojo {ratarnavimus ir 
vaistus uždyką. Tasai pats gy- 
dytojas prižiūrės ir kūdikius, esan- 

čius gretimatnjame priežiūros na- 

rte. X. 

PADŪKf )XfiS F .A IŠKAS l> 

'-.LIETUVIŲ DRAUGIJOS NU- 
KENTĖJUSIEMS DF.L KA- 

RUS ŠELPTI. 
"Lietuvoje" jau tilpo laiškas, 

kuri Liet. Mokslo Draugijos pir- 
mininkas Dr. J. Basanavičius bu- 
\<> prisiuntęs p. V Olszevvskfui at- 

sa.kyman į p: .iuntiuią aukų, susi- 
dariusių nuo Dra:::\s ) »r -v>s va- 

karo, surengto ''Mildos' teatre 

gruodžio lf' d., 1!>14 m Dabar 
prisiųsta laiškas iš "Lietuvių 
Draugi jo? nukentėjusiems dėl ka- 
rės šelpti," kuriai Dr. J. liasanavi 
riti- perdavė aukj. Laiške nuro- 
doma prisiųstieji pinigai. Prisius 
tasai laiškas skamba: 

"Lietuvių Draugija nukentėju- 
siems dėl kirė, šelpti" šiuo prane- 
ša. jog J y -fo- laišką :r pinigus 
(410 rub.), -urinktns ( hieagos 
Lietuvių Drabnos Draugijos gruo- 
džiu 19 d. l')14 m. vakare, kuo- 
met jo ^ buvo vaidinta "Mindau- 
gis ir kuriuos latusta išsiuntei 
■ 

uetuvių Alok>!o Dr-jos" pirmi- 
ninkui tl-rui J. Basanavičiui nu- 

kentėjusių nuo k art-s lietuviu nau- 

dai. gerh. J. Basanavičius įdavė 
nuisų Draugijai Tamstom atsiustus 
pinigus, Draugija jau sunaudojo, 
paskyrus nukentėjusiems nuo ka- 
rė lictuvictn-. Didziosir* Lietuvos 
20() rub. ir 210 rub. nukentėjusiems 
nuo karės tnusu broliams Mazo- 

« 
sios Lietuvos. 

Chicag Li -tuviu Dramos Dr- 
jai už pasidarbavusi nukentėjusių 
(dėl bailio. i<>> Iv.iroį.i kar-'S) sa- 
vo broln. naudfi i;* Tamstai už ati- 
davimą velt'j i tam pr^ilniam tik- 
slui savo teatro (.surengti paminė- 
tai Dramos Draugijai vakarą), 
"Lietuvių Draugija nukentėjusiems 
dėl karės šelpti" vardu visų, Jusų 
sušelptų brolių, taria širdingą aciu. 
Tegul ir toliau hieagos lietuviai 
(ar tai pinigais, ar darbu, ar ki- 
tu kuo, kuo kas galėdamas) neat- 
sisako padėti mums sumažinti sa- 
vo nelaimingųjų brolių vargus. 

Kun. Kukta, vice-pirm., 
K,az)S Šilingas, sekretorius." 

JO PATIES GYDYTOJAS. 
Praktiškas žmogus visados yra 

pasirengęs ant visokių atsitiki- 
mu. .Mr. Jos. \\*. \Vokal randa- 
-i tarp jų. Kada jis susirgo, ji> 
įeprarado savo proto, štai ką 
i- apie tai -ak ): "Trinerio Ame- 

rikoniška- Kartaus VynO Klixi- 
ras mane išgydė. Aš sirgau vi- 
lurių liga ir nusprendžiau išmė- 

gint tą gyduolę. Taip greit aš 
;>asijauv'-iau geriau, kaip greit aš 
ją pradėjau vartoti. Daug padė- 
ka vonių už Trinerio gyluoles. 
Jos. \V. \Vokal, lieltield, X. Dak. 
Ligose vidurių bei žarnų pa- 
prastai yra reikalinga išvalyt kil- 

nias su tikslu, kad prašalinus visą 
pragaištingą medžiagą. Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Lli\iras yra labai geras, paliuo- 

Isuojantis vidurius tonikas, kuris 
turi buti vartojamas užkietėjime 
vidurių, nerviškume, nusilpnėji- 
me ir blogame vidurių virinime. 
Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. 
I'riner, Manu/acturer, 133*)-1330 

So. Ashland Avė., Chicago, 111. 

Trinerio Linimentas duos nau- 

ją stiprumą nuilsusiems musku- 
lam-. Labai geras reumatizmui 
ir neuralgijai. Kaina 25c ir 50c.. 
per krasą 35c. ir 60c. 

NAUJA LIETUVIŲ ŪKININKŲ KO- 
LIONIJA ŽENDIRBYSTĖS STU- 
DENTO YRA ORGANIZUOJAMA. 
Nauja Lietuvių Ūkininku Kolioni- 

jj žemdirbystes st ud«*iito yra organi- 
zuojama Rusk County, \Visconsine. 
Vieta yra parinkta tarpe upelių ir 
nuolaidžiose vietose, netoli mokyklos, 
toliausiai -3 mylios. Taipgi miestelis 
randasi nuo 5 iki 8 mylių tolymoj. 
Tame miestelyje yra dvi dirbtuvėlės, 
kur žiemą galima gauti darbą. 

Tegul skaitytojas supras, kad ta 
žemė yra kelmynas, kada tai nudegęs 
miškas. Yra akmenų ant jos. Išva- 
lymas žemės vielomis yra nesunkus, 
bet vietomis reikalaus darbo, liet iš- 
valius ją. sunku bus rasti geresnes 
žemės. Kainos žemės yra nuo $15 iki 
$18 už akrą. Reikalaujam vieno ket- 
virtdallo jmokėti nuo karto. 

Po irma rašykite laiškg, kad tikrai 
suprastumėte apie vertę siūlomos že 
mes kol nevažiavus apžiūrėti. Ant- 
rašas. „ 

D. .B. Pratapas, 
4:»7 \V. Dayton *t. Madison, Wis. 

MOKYKIS BARBERYSTES. 
Męs išmokiname šio lengvo, šva- 

raus ir greitai išmokamo amato į ke- 
lias trumpas savaite*; geriausi jren- 
Eimai; expertai mokina; įrankiai su- 
teikiama; darba3 kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykiU 
uždyką gaunamoms informacijoms. 

BURKE BARBER SCHOOL, 
610 W. Madison st., Chicago. !!l. 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dien) Ir Naktį. L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 

Rusiškai-Turkiškcs ir vi- 
sokiu rųšlu maudyklės. 

1314-1316 W. Divisicn Street 
Arti Robey Et. 

Taipogi Rusiškai-Turkiškų maudykll.) 
kambariai ir moterims. 

Barcdaskutykia krūvoje. Chicago. 

LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
AT YDAI. 

Iš priežasties europinės karės 
dabar negalima gauti „jokių kny- 
gų i*^ Europos. Bet mes.da turime 
1 o keletą lietuvišku liuteroniški] 
maldaknygių ir giesmių knygų sa- 

vo krautuvėje, ir pas pas mus da 
galite jų gauti. 

Todėl, kurie reikalaujate minė- 
tų knygų, tai pasiskubinkite, kol 
jų turime, nes šiom* išsibaigus, ne- 

gausite niekur, kol karė nepasi- 
baigs. Rašykite urnai, o prisiusime 
kataliogą. 

LIETUVA PUB. CO., 
3252 S. Ilalsted str., Chicago, 111. 

Ar skaitei ser^ausią ir rimtą populia- 
riškai-moksliską mėnesini laikrašti 

"LAISVOJI MINTIS" 
Laisvoje Mintyje kas m^nesis telpa 

straipsniu iš jvairiij mokslu, politikos, 
religijos, socioiiogijos ir sooialio klau- 
simo sryčiy. 

Laisvoji Mintis tarnauja Amerikos 
lietuviams jau penkis motus. 

Laisvoji Mintis yra labai didelio 
formato magazinas ir trumpoje atei- 
tyje mano dar padidėti. 

"Lais. Min." kaina metams $2.00. 
Pusei metų 1.00. 
Pavienis numeris 20c. 
Siųsk 20c kad ir krasa/enkliais, tuoj 

gausi "Laisvosios Mirties" vieną nu- 
merj. Adresas: 

"LAISVOJI MINTIS" 
2627 Calumet Ave. Chicago, III. 

LENGVAS GYVENIMAS ANT PIGIŲ 
ŽEMIŲ PIETUOSE. 

40 akrų žemės valstijose Arkan- 
sas ar Louisianos duos Tamstai pra- 
gyvenimą nuo pat pradžios ir pa- 
statys Tamstą ant turtų kelio. Miš- 
kų kompanijos atiduoda žemes iš 
po nukirstų miškų nuo $12 iki $15 
už akrą. Du vaisiu į metus ant tos 
pačios žemės. Apsigyvenimas svle- 
turgymių jau pradėtas. Prisivienyk 
prie Tamstos viengenčių kolionijoj 
ir tapk pasekmingu. Mažas turtas 

I Tamstai duos pradžią. Rašyk šian- 
dien pas 
L. M. Allen P. T. M. Rock Island 
Lines. Room 718 La Salle Station, 

'Chicago, 111., pilniems nurodymams. 

NEPRALEISK PROCiUS. 
Dabar yra puiki proga nusipirkti 

gerą bizniavai namą su kampiniu lo- 
lu prie Trano dirbtuvės, arti Lietu- 
viu Bažnyčios. Parsiduos pigiai. 
Taipgi antras bizniavas namas, tin- 
kamas saliunui, bučernei, ar kitam 
bizniui. Parsiduos už $:?,100. Atsi- 
šaukite pas: 

Geo. \Vaslovas, 
4255 So. Mozart st. Chicago, 111. 

NEMIEGOK VISĄ SAVO AMŽIŲ. 
Rašyk j mus, o męs prisiusime Tam- 

stai dykai pamokinimą, kaip, kur ir 
kokiais keliais eidamas, gali uždirb- 
ti sau į trumpą laiką, be sunkaus 
darbo, vakarais ir nedėldleniais, ne- 

apleidžiant savo dieninio darbo, $1,000 
ir daugiau. Ką kiti padarė, tą ir 
Tamsta gali padaryti- nereikia anglų 
kalbą žinoti, Platesnioms žinioms ad- 

resuok: 
156 N. La Salle St. Itoom 24. 

Chicago, 111. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4O01 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. B1ERZYNSK!, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. 
Į V■/. sudėtus .inlgus musy bankoj duo- 
Irtame čekiu knygutę, Iš kurios para- 
dyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines' 
skryneles (bov^s) po $2.60 metams 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
J visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėlials, eo 

rftiomis, ketvergais fr subatomis nur 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėllcmis, utar 
ninkais ir petnyčiomis nuo s rylo i" i 
6 vakaro 

omiigijįi nu I 
'JĘT" Pirmns Balius "TPE 

PO VELYKŲ 
parengtas 

LIETUVIŲ REGAL KLIUBO 
atsibus 

Ned., Balandžio (April) ii, 1915 
UNITY CLUB HOUSE 

3140 Indiana ave. 
Pradžia 7:00 vai. vak. Įžanga 25c. 

Jaunimas! Visas švariausia ir kil- 
čiausia jaunimas susirenka Lietuviu 
Regai Kliubo vakaruose, šiame ba- 
liuje žada taipogi dalvvauti toksai pat 
jaunimas. Smagiai laiko praleidimui 
atsilankykite ir Jus. 

Užkviečia 
Lietuviu Regai Kliubas. 

KVIEČIAME 
į dideli, nepaprastą ir linksmą 

VAKARĄ 
Jaunų Lietuviu Amerikoje Tautišką 

Kliubą. 
šv. Jurgio Parap. Svet. 

Prie 32-ro pl. ir Auburn ave. 
Ned., balandžio (April) 11 d. 1915 m. 

Duris atsidarys 5 vai. vak. Uždanga 
pasikels 7 vai. vak. Tikietai teatro 
35c, baliaus 25c. 

Teatras 
pirmą kartą scenoje statoma viena- 
veiksme komedija 

"Nesipriešink" 
vieno veiksmo juokai. 

"Aš Numiriau" 
Gerbiamieji lietuviai ir gerbiamosios 

lietuvaitės, bukite malonus atsilan- 
kyti ant to juokingo teatro, o daug 
apturėsite juoko. 

Koncertas. 
Tame koncerte dalyvaus chorai, 

muzikantai ir mandollnistu orkestras. 
Bus ritliktos overturos ir daug kitokiu 
muzikališku dalykų, kokiu ebieagiečiai 
iki šiol negirdėjo. 

Po Programų. 
Linksmas balius, kliubo benas grieš 

jvrairių-jvairiausius šokius. 
Kviečia, 

J. L. A. T. Kliubo Komitetas. 

Paieškojimą?. 
PajieSkau Kazimiero Strakaur.ko Ir 

Magdalenos Markevičiaus. Jie abu- 
du gyvena Amerikoj; turiu svarbų 
reikalą. Jie patįs ar kas kitas mel- 
džiu atsišaukti šiuo antrašu: 

Katrė Starakutė (po vyru 
Darančienė). 

23 Alma str., Ne\v North Road, 
London, England. 

Pajieškau savo brolio Cbas. Sau- 
kauskio. Paeina iš Kundročių kai- 
mo. Skaudvilės parap.. Raseinių pa- 
vieto, Kauno gub. Pirmiau gyveno 
Melrose Park, o dabar nežinau kur. 
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

J. šaukauskis, 
Box 2, Park Pails, Wis. 

Pajieškau savo, pusbrilio Juozapo 
Yekaičio, Kalniškių kaimo, Eržvilko 
para p., Raseinių pav., Kauno gub. 
Gyveno Illinojaus valstijoj; jis pats 
ar kas kitas, malonėkite atsišaukti 
adresu: 

Kazimeras Brazaitis, 
2124 Forbes st., Pittsburg, /"a. 

Pajieškau savo artimo draugo Vi- 
limo Saunoro, Kursu kaimo, Užven- 
čio parap., Šiaulių pav., Kauno gub. 
Gyveno Chlcagoj apie du metu atgal, 
o dabar nežinau kur jis randasi; tu- 
riu svarbų reikalą. Meldžiu jo paties, 
ar kas jį žino, atsišaukti adresu: 

Juozapas Saunoras, 
134 Weeger st. Rochester, N. Y. 

Pajieškau darbo bučernčj. Kalbu 
lietuviškai ir angliškai. Galiu užga- 
nėdint savininką. Atsišaukite šiuo 
antrašu ; 

Antanas Barauskas, 
3329 So. Morgan st. Chicago, 111. 

Pajieškau savo pusbrolio Juozo ir 
Marcelės Dovydaičiu, Bublialių g m n., 
K'ilniškių kaimo, Naumiesčio pav.; 
ir švogerio Petro Milaučio Vilkaviškio 
pav., Bartininkų gmino, Oškabaliii 
kaimo—visi Suvalkų gub. Atsišauk- 
ti adresu: 

Joe Murauskas. 
98 Florida st., S. Portland, Ore 

ReikAfivimai. 
1 Reikalingas:—phrmos kliasos duon- 
kepis. KepameMraltą ir juodą duo- 
ną. Jokiu kokan įiekepame. Atsa- 
kančiam duonkepiui tas moku $13 iki 
$20 savaitėje. ; Atsišaukite 

J. Sj GMjtfaliunas, 
214 S. Sharp str^'.<; Baitimore, Md. 

Reikalingas—lietutis, kuris gerai 
porai pažjsta išdirbystę plytų Ir da- 
lyku iš molio. Apie Dodson, Louisia- 
na, lietuviai ūkininkai uždeda savo 

fabriką ir tokio žmogaus reikalauja. 
Puiki proga. Rašykite pas 

C. Kasputis, 
3246 So. Halsted Btr. Chicago, 111. 

Tel. Drover 3514. 

Reikalauja:—išmintingo vyro,, ve- 
dęs arba nevedęs, su $5U0 ar daugiau, 
kur tikrai yra galima padaryti daug 
pinigo. Tamstos pinigai bus užtik 
rinti (secured) su properte (Real 
Estate), ir gali atsiimti kada nori. 
Platesnionis žinioms adresuok: 
Koom 24—154 W. Handolph st. 

Chicago, 111. 

Ant Pardsvjrno. 
Parduodama mūrinis namas prie 

Parnell av, ir 35-tos gat., trinti aug- 
štais ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $500 reikia įnešti, o Ūkusi 
suma lengvomis išlygomis. AtS'kvjV- 

'• reikia A. Olszevskio Bankon, 3252 
•\ Ilalsted st. 

Ant parandavojimo:— puikus sto- 
ras su gyvenimo kambariais, šale 
'tanko ir prie pat lietuviškos bažny- 
čios—kur yra ilidelis žmonių perėji- 
nas. Vieta tinka kriaučiui, urapanų, 
aprėdalų ar čeverykų sankrovai, bar- 
beriui, laikrodininkui ir kitam biz- 
niui Randa pigi ir garu šildoma. 
Elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
jieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So 
Oakley ave., Chicrtgo, UI. 

AUTOMOBILIAI. 
Parsiduoda: —Puikiausia Locomo- 

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

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

J)r. Kuiis, 
3250 So. !!?.lstifd gatrf'fel. Yards 1532 

LABAI PIGIAI. 
Parsiduoda:—ant iengvų išmokėji- 

mų šie 4 kambarių namai ir barnė 
po num. 3545 Emerald ave. Kaina 
$1,300.00. 

Kitas su dviem pagyvenimais po 
penkis kambarius namas ant 3527 
Union ave.—už $2,500.00. Trečias ant 
dviejų pagyvenimų po 4-ris kamba- 
rius—už $1,050.00. Dėl platesnių ži- 
nių kreipkitės siuo antrašu: 

A. Yisbaras & Co., 
3112 So. Halsted str.. Chicago, 111. 
Telepiione Yards 3159. 

TIKI ETAS UŽDYKĄ 
KARMOS 1S15 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 
t'armas su bduinkais visai pigiai. 
Dėl platesnių žinių kreipkitės že- 
miau nurodytu adresu, žemės ma- 

pos dovanai. 
CHAS ZTKAS & CO., 

127 N. Dearborn St., Room 808. 
CHICAGO, ILL. 

Parsiduoda:—2 augštų mūrinis na- 
mas, po C ruimus, su maudyklėm. 
2 lotai šale—arti Arclicr ave. Kai- 
na labai pigi. 

Ilgaudas & Co. 
4262 Arclicr ave. Chicago, UI. 

PARDAVIMUI FARMOS. 
Parsiduoda farmos. Jeigu manai 

pirkt gabalą žemės, ar pradirbtų tar- 

ini), tai kreipkis pas mus asabiškai, ar 

laišku, ir gausi listą. aprašantį dauge- 
lį mažų r didelių farmų, katras męs 
turime pardavimui arti Chicagos, ir 
kitų miestų. 

Sunset Land & Colonization Co., 
(Not. Inc.) 

82 W. Washington St. Room 224 
Chicago, III. 

PARDAVIMUI. 
Parsiduoda:-43 lubų mūrinis na- 

mas ant So. Halstod gatvės, štoras 
ir 4 pagyvenimai: raudos neša $80 į 
mėnesi; kaina tiktai $7,200. Kreip- 
kitės pas 

D. K. W.ajrtliim, 
82 \V. Washington j?t. Room 224. 

Geras arklys aVit pardavimo. 
Parsiduoda arklys1—vienas arba su 

vežimu ir pakinkiais, iš priežasties 
vartojimo mašinos. Kam reikalinga, 
greitai atsišaukit. Perkantis bus už- 
ganėdintas. 
3311 So. Morgan st. Tel. Yards 5770. 

F A R M Ų PIRK/JAI KREIPKITĖS 
PRIE MANĘS. 

Aš suteiksiu geriausig. rodą, kaip 
nusipirkti farmą nuo pačių savininkų. 
Aš, gyvendamas lietuvių kolionijose, 
būdamas pats farmeriu ir štorninku, 
ir užlaikydamas vasarnamius, taip 
daug žmonių atsilanko pas mane ir 
taip daug dažinau visokių farmų ant 
pardavimo su triobomis, sodais, gy- 
vuliais ir padarais ant lengvų išmo- 
kesčių. Platesnėms žinioms kreipki- 

į tes laišku. 
ANTANAS ZABELA, 

[Psacock, Mich., Box 1, Lake County. 

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 agentu, todėl išdirbtas farmas 
su namais ir vsiokiais padarais ga- 

Įlime parduoti pigiau negu kiti. Mu- 
įsų žemė yra derlinga ir išduoda tris 
javus kasmet. Kiekvienas pas mus 

gali jgyti sau fanną, jmokėjęs tiktai 
po $:> už alcerj—ir tuojaus gali gauti 
popieras pilnos savasties. Kitur, 
Louisianoje, lietuviai to negauna. 
Farmas parduodamo nuo $9 už ake- 

I rį. Dodson yra svarbus punktas 
ant. Rock Island geležinkelio ir turi 
akademiją, žemdirbystės. Nekurie 

į lietuviai apie Dodson šiądien uždirba 
iki $10 j dieną. Kiekvienas guli pa- 

daryti tą patj ant savo farmu. Męs 
esame žmonės su atsakomybe ir mu- 

šu firma yra žinoma visoje Louisia- 
noje. Dėl platesniu informacijų ra- 

šykite arba kreipkites pas mūsų lie- 

tuvišką korespondentą Chicagoje:— 
J. J. STOVAL & SONS, 

3246 So. Halsted str., Chicago, II!. 
Tel. Drover 3514. 

FARMOS GERIAUSIOS FARMOS: 

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

smiltimis maišyta, derlingiausi žemė; 
pirmo sorto visokiems javams ir šie- 
nams ir sodams. Turiu daugybę 
farmų neišdirbtų žemių labai pigiai 
parduodu ant lengvų išmokėjimų, 
žemė atsakančiai gera. Didžiausioj 
Amerikoj lietuvių farmerių kolionijoj 
kur aš jau esu pardavęs 320 farmų 
lietuviams aplink miestą Scottville, 
Mason County, Michigan. Kuris yra 
turtingiausis farmerių miestas visame 
statė Mieli. 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 transportaciją vandeniu—lai 
vais ir geležinkeliais; turime turgun 
javų melnyčias, bankas, bažnyčias, 
geriausias mokslaines ir visas viga- 
das. Ilgai nelaukdamas atvažiuok pas 
manęs j Scottville, Mick., aš turiu 
geriausių žemių su moliu, juodžemiu 
ir maišytų žemių, geriausio gatunko. 
kokių gali rasti Amerikoj. Apgyven 
tame gražiausiame krašte nusipirkęs 
nuo manęs farmą, pats ir tavo šelmy 
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. 

Town of Lake Savings Bank 
Joseph J. Eitas, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St., Chicago 
Priimame piniguB j Banką užččdi 

jimui uuo vieuo doliario ir daugiaus 
ir mokame trečia procentą rūtomis 
ant metų. Siunčiame pinigus J vi 
sr.s svieto dalis pigiai, greitai ir tei 
6ingai, o svetimų žemių pinigus mai- 
ncrae, perkamo ir parduodame. Par- 
duodame šifkortes ant visų linijų j 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
int geležinkelių po visą Ameriką ir 
Curop3. 

Mūsų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
titimuoBO ir reikaluose ypatiškai ir 
pt* laiškus. Tik kreipkitės viršminė- 
tc antrafu. k. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su ma 

žais iškašeiais gali išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinku ten gali darbą tu 
rėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš 
mokęs barzdaskutystės. busi liuosas 
visoj pasaulyj. Rašykite—o sausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso 
koffo Barbor, Hairdressing ir Mani 
euring Mokykla, 1-02 Penn ave.. Pitts 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausi 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži 
nančių. 

Nuo niežų, šašų, dedtrviniŲ, 
paretupo užsiuuodijimo. "šaulį 

rheum", j vairių pučkelių ir 

vasarinių išbėrimų 

SEVERAS 
MEDiCATED SKIN SOAP 

(Scvcros Gydantis Odinis 
Muilas.) 

puikus tai muilas visos 
šeimynos nariui. 

Kaštuoja 25 centus. 

Severa's • 

Skin Ointment 
(Scveros Odini- Mostis) yra puikas tepalas. Ti apsaugoja ir pa- liuoauoja odij uuo biaurinančiy ir skaudančiu išbėrimų. Kašt. 50c. 

SEVERA'S T AB LAX. 
Cukrinis Liuosuotojas. 
Malonus ir veiklus 
Vaikams ir Suaugu- 
siems. 

Kaštuoja 10 ir 25c. 

VANDENIUOTAS IŠBĖRIMAS. 
"Malonėkit# pagarsinti mano 

laiškelį, kuriame pranešu, kad Se- 
verus Odinė Mostls gydė mano 
skaudami! kojrj, kuri ilg;i laikij 
buvo ištinusi ir apiberta vande- 
niuotais išbėrimais. Patepus ke- 
letu kartų, koja išgyjo. Per 10 
metų kentėjau ir nei Europos 
daktarai negalėjo pagelbėti." 

Matliyas Kotas. 
Box 53, Silverhill, Ala. 

Jusij nptiekorius užlaiko visokius Severos Preparatus. Eutinai rei- 
kalaukite Severos. Neimkite jokiij užvaduotojų. Negaudami gauti užsisa- 
kykite tiesiai nuo 

KIEKVIENAME UŽSITRAUKIME PRINCE ALBERTO 
YRA TIKRAS UŽSIGANĖDINIMAS. 

Su kiekvienu rukymu Prince Alberto tabako pypkėj 
ar cigarete Tamista vis labjau pamėgsi jį. Tamistai pa- 
tiks jo skonis ir jo puikus kvepėjimas. Tamista ypatingai 
pamėgsi jį, nes jis neperš liežuvio ir nedžiovins gerklės. 

Prince Albert tabakas yra tas, kurio rūkytojai jieško- 
jo per metus. Užpatentavimas jo padarė minėtą tabaką 
pypkių ir cigaretų tabaku. Dar nebuvo kito tabako, nei 
negali but tokio, kaip kad yra Prince Albert. 

Negaišindamas laiko, gauk Prince Albert tabako, nes 

jis duos Tamistai didesnį užsiganėdinimą. negu kada nors 

pirma turėjai. Tamista gali rūkyt jį visą dieną ir liežu- 
vio neskaudės. 

Visas dalykas yra tame. kad pačiam žinot, kaip tikrai 
geras Prince Albert yra. Juo greičiaus Tamista nusi- 
pirksi blešinėlę už ioc„ juo greičiaus suprasi, kad Prince 
Albert tabakas padarys Tamistos pypkės ar cigareto rū- 

kymą smagesniu, negu kokis nors kitas tabakas, kurį 
galėtum nupirkti. 

Rūkyt kiek tik nori visą dieną: gauti tikrą tabake 
užsiganėdinimą, nepadarant liežuvio skaudžiu—tai viskas, 
ko Tamista reikalauji nuo gero tabako. Prince Albert 
pasirodys teisingu kiekviename apie iį padarytame atsi- 
liepime. Kiekvienoj krautuvėj, kur tik parduoda tabaką, 
gali gauti maišiukus po 5c. ir blešinėles po 10c. 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus i Lietu- 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A. OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, IlL 

3138-42 So. Halsted St. 
Turi geriausią pasisekimą. Kas nakt 

pilnas žmoni u. 

Kodėl? 
Todėl, kad duoda geriausius vai- 

dinimus lž pigiausias kainas. 
Už 5c čia pamatysi gražesnį Teatrą, 

kaip vidurmiestyjc už 50c. 

Kainos šio'>iom dienom 5cant 
balkono, 10c žemai. 

Subatom ir nedčliom 10c bal- 
konas, ISciemai. 

P.asidcda 7 va'atidą 1: is vakaras 
Sub.tto.iii ir ncdi-iio.ni 2 vai. po pietį). 

Jei nori linksmai p:aleisti valandą 
liuoso laiko, tai ateik 

MiLDOS-TEATRĄ. 

Buk Gudrus; 
Rūkyk P. A. 

Kam rūkyti tabakus, kurie degina jums lie- 
žuvi ir džiovina jiisu gerklę, Gaukite pasiten- 
kinimą. pirkdami tabaką, ačiu kuriam jus dau- 
giau ir daugiau džiaugsitės pypke ar eigaretu, 
jei bent kartą išbandysite. Tokiu yra 

"Kandimas" yra išnaikintas pagelba patentuoto proceso, atrasto pc 
daugelio metu bandymu. Jokis kitas tabakas negali buti tokiu, 
kaip Prince Albert, nes jokis kitas išdirbejas negali naudoti šio 
patentuoto proceso. 
Nueikite arčiausion krautuvėn ir nusipirkite Prince Albert, kiek 
reik, nes tai yra vienintelė rųšis, kuri suteiks tikrą užganėdinimą. 

Prince AJbert yra pardavinėjamas visur švarioje raudono e 
blesinėiėsc, lfc; "t)ppy" raudor uosc krepšiukuose, 5c. Ir pa- 
ranki, of.e svarintuose ir pussvariniuose ItuiniJ ruose. 

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winston-Salem, N. C. 



3252 So. Ilalsied Si., CHICAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta l<*i93 metuose. 

Valdo kelesdešimis feagočiausiu Budinka ant Bridgeporto. 

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

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

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSI EMS Chicagon i.-kolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, R'usiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- 

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

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARŠAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai Įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitu miestu ir farmų gali šioje Batikoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. QLSZEWSKI BANK 
3252 So. Haisted St., CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius iŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
l'tarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuc 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedčliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

usiškas 
Lietuvos Rejentališkas 

GERIAUSIAI PzADARO: 
Rusiškas Dovierennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, išran- 
davojimo ar kitam pervedimo žemes ar ūkės Lietuvoje- 
-Rusljoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon- 
-Rusijon ir visokius kitus rejentaiiškus raštus padaro ge- 
rai, Kroital ir pigiai. Iškole.ktuoja dalos, skolas ir pinigus, 
palikins Rusiškuose Bankuose, 

Visokiuose reikaSucse 
Informaciją suteikia dyKai, 

Dėlei informacijos Ohicagieeiai kreipkitės asabiškai, o iš 
kitu miestų raštų, adresuojant: 

LIETUVOS BEJEHTAUSMS BIURAS 
3252 So. Sialsted St. Chicago, 111. 

n: ,_a ^ ryto iki 6 vakaro. Utarninkals, Ket- Diuro 
vergais ir Suhatomis nuo 8 ryto iki 0 vaka- Valandos ro. Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 
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Naujas Savaitin s Laikraštis 

ATEITIS" 
Ateitis yra bepartyviškaa laik- 
rastis, tarnaujantis jaunimo 
Ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę j vairiausiu ži- 
nių. Didelio formato, S pual. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusei metu. 

Ateitį" islciiiučjg, bendrovė, in- 
korporuota ant §25,000. Da- 
bar laika3 užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adrosuokit taip: 

"ATEITUS" 
366 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 

Tei. YARDS 153: 

Df. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą 
3259 So. Halsttd St., Chica:;o, il 

Gydo visokias lipas moterių, vaikų i 
vyrų. Spociališkai gydo limpančias, u> 

sisenfjusias ir paslaptingas vyrų* lipa 

_ 
Phone DroveroOS 

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVYS DENTISTAS 

VALANDOS:-nuo H iki 11 ryte nuo 1 H 
ipopjf* ""o 7 iki 9 vak. Nedėliotu paga 
3261 So. Halsted St. Chicago.llJ 

Priešai A. Olšerskio Bank} 

I DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 

Uiarninkais ir Pėtnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

pusei metą $1.25 
Adresuokit taip: 

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

■Geriausia dovaua draugams Lietuve 
yra lietuvių katalikų 

savssttniG laikraštis 

i"ORAUGAS5 
DRAUGAS" paduoda žinių iš vi: 

pasaulio, nušviečia Amerikos liet' 

| c"l £y venimą. suteikia daug skait 
no iš visuomenes, politikos, liter 
uros, gyvenimo, ir yra geriausi; 

[ .iraugas, kaip lietuviams darbini; 
žams Amerikoje, taip ir Lietu"oje. 

Rusu cenzira "OBAUfiA" { Lietuvą Išdidžia 

"DRAUGAS"'atsieina met. S2, pusei ra. $1: 
Užsienime metams $3, pusei metu $1.60 

DRAUGAS PUB. CC 
ISOO NV. 46tli St., Chicugo, III. 

Tolcphono Drover 6114 

TęfeĮkopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo rainuosi 
linksmai praleisti 'aik;.i i 
pamatyti svetimu žemii 
miestus, gražiausius dar 
žus, sodus ir puikiausiai 
viso svieto vietas, lai nu 

sipirk Teleskopą su stere 

oskopais (o serijos, 174 vi 
sokie paveikslai) už pačij 
pigiausia kaina—$3.20. 

Vieno Teleskopo kaina 75c., o 5 serijų $;>.45, bet perkant sykiu 
parduodam viską už $3.20. 

Kalaliogą Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiami 
uždykiĮ. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING 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 
"NeW American" u 
$10.00. 

Jeigu nori turėti drn 
tą, pigią ir gerą rašo 
mąją mašiną, tai pirl 
"Nęw American," o ne 

sigaiiėsi. 
"New American" ra 

So taip gražiai, kai] 
mašina, pirkta už $100 
Jos sistema taip pa 
prasta, kad kiekvienas 
paėmęs ją j savo ran 
kas, iš pirmo sykio su- 
pranta, kaip su jaja ra 

Syti. 
Ivataliogą rašomąjį! 

mašiną ir visokių kny 
gų pnsiunciame uždykij. 

Agentams ir perkupčiar.s, perkant kelias mašinas, Juodam ger« 
nuošimtį. 

Reikalaudami -adresuokite šitaip: 
••• >i 

, LIETUVA PUBLISHING CO., 
3252 So. Halstcd str., Chicago, III. 

GAMTOS ISTORIJA 
Pagal Pov. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga 3 dalyte: 1 dalyje 

telpa aprašymas įvairių gyvuliu; II dalyj—aprašymas visokiu augalų; 
III dalyj—apie akmenis ir žeme. Trumpai ir suprantamai išaiškina gam- 
tos istoriją, aiškesniam supratimui telpa 126 paveikslėliai: žmonių, pauk- 
ščių, gyvulių, žvėrių, žuvų, vi.balų, žolių, augalų, akmenų ir 1.1. 

Gamtos istorija yra labai žingeidi ir kiekvienam žmogui reikalinga pa- 
žinti. Gamta—tai visų gyvūnų motina, todėl męs ją privalome geriau- 
siai pažinti—studijuoti gamtos mokslus. Kas nepažįstu 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. Popieros viršais. Kai- 
na 50c. 

Ta pati drūtais audimo viršais 75c. 
Norėdami gauti šitų knygą, kreipkitės krautuvėn: 

M. J. Damijonaitis, 

j 001 West 33rd str., Oliicago, III, 

Dabar Galima Važuoti į Rusiją 
Laivu linijos AMERICAN ir WHITE STAR 

dabar jau veža pasažierius ir į Rusiją. Šitų dviejų 
kompanijų greiti laivai plaukia iš New Yorko Į 
Liverpoolį seredomis ir subatornis kas savaitė. 
Iš Liverpoolio j Gothenbergą, iš Gothenbergo ge- 
ležinkeliu j Storkholmą iš Stockholmo Į Petrogradą. 

KELIONĖ NUO NEW YORKO Į 
PETROGRADĄ IMA TIK 13 DIENŲ. 

Šifkortč nuo Chicagos į Petrogradą 3 kliasa 
kaštuoja $75.70. 

Važiuojanti Rusijon turi išsiimti pasportus. 

Šifkortes ir pasportus galima gauti 

A. Clszewskio Batikoje 
3252 So. Halsted St. Chicago. 

ANERIKOI. 

LIETUVIU DIENRAŠTI. 

VISUOMENES, 
Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikrait 

Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATAI 
*1 KAS" paduoda Oliausius žinias apio kar 
f vi>o!;i-js atsitikimus pasaulyje. Visuomet p 

uaa indomių straipsnių. 
PirnraStis "KATALIKAS" eina t auti 

kai krikščioniškoje dvasioje. 
DIENRAŠČIO KAINA: 

Motoms $5.00. 
Pusei motų 3.00. 
Trims mėnesiams 1.7i>. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.00. 

Praneškite savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui vieną numerį veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kniiigy ir Muzikos Krautuv 
REIKALAUKITE KATALOGO 

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus v 
sados adresuokite šitaip: 

TANANEV3CZ FliBUSUING COMPANY 

3249-53 South Morgan Street 
CHICAGO, ILL., U. S. A. 

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

unsas 

1725 West 18th Street 
Terp Paulina ir Woodgat. 

Jbone Canal 1203 
Valandoa: 

11 c C oO iki 12:1)0 vai pyto 
I vi <:CO įki b:00 vai. valū 

Nodelioms 
tuo 0 £0 iki 12:00 vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin737 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekviena ryti 

PINIGŲ SIUNTIMAS. 
Kurie dab^r siuntė pinigus j Lietuvą-Rusiją per A. 01 

szevvskio Banką, jau gavo laiškus nuo savo giminių, kad 
pinigus priėmė. 

Kurie norite, kad jusų siųsti pinigai gerai nueitų, tai 
siųskite per 

A. OLSZSVYSKSC BAftKĄ, 
3252 So. Halsted St., Chicago, (M. 

3224=26 So. HaSsted St. 
Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų 

(Furniture] Krautuvė CliiGagoje. 
Geriausi* laikas pirkti 
naminius daiktus (luu- 
niture) pavasarvj, kuo- 
met šeimyninkė -isus 
namus valo. Reikalau- 
dami gražių ir tvir.ų 
stalų, kėdžių, konmdij, 
pas mus didžiausį pa- 
lovų, sofų, divonų ir 

visokių kitų name rei- 
kalingų daiktų, rasite 
sirinkinuj. 

Labai gražus ir pigu- kūdikiams vežimėliai (l.aby Car- 
riages). Mušu ledaunės (Ice Boxes) yra žinomos, kaipo 
ilgiausiai palaikančios ledą. 

Ši pavasarj parduodame viską nužemintomis kainomis. 
Ateikite pažiūrėti ir persitikrinti, kad niekur taip pigiai ne- 

pirksite, kaip pas mus. Mušu prekės gvarantuotos, pa- 
tarnavimas greitas ir mandagus. 

Reikalaujantiems parduodame lengvais savaitiniais ir mė- 
nesiniais išmokėjimais. 

Krautuvė atidaryta vakarais: 
Utui'iiinkais, Ketverius ir Siibatoms. 

Soutk Halsted Furniture House 
Telepltone Drover ?00 

3224 So. Halsted St. Chicago. 

VELYKOS 
ARTINAS pavasaris ir kiekvienas rūpinasi 
apie save; tai ir męs rūpinamės, kad už- 

ganėdintume mušu kostumerius su musi 

tavorais. Reikalaudamas pirkti siutų ai 

^ kitu aprėdalų ateik pas mus ir matysi, k; 
gali gauti už savo pinigus. 

SIUTAI NUO $5.00 iki $30.00 
Visokiu spalvų ir padaryti pagal naujau 
sią madą. Pas mus pirksi, pirkinys be- 
tiks—męs apmainysim, arba 'pinigus su 

grąžinsim. 
Taipgi prosinam visą metą DYKAI 

1 Pas mus pirkusiems 

Storas Atdaras Vakarais 
Utarninke, Ketverge, Subatoj, 

Nedėlioniis ligi pietų. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, 111. 

Coras Draugiškumas 
yra viepi eliaraktoiinĮiiauslij didžiosios Vokietijos universitetų stud-ntų 
ypatybių. Jie žino, kad nėra gerc-nlo budo sustiprinti ir prailgint! draugiškumo, kad pavelyti s ■> vidutiniškai vartoti ficr.-} malonų alų: todėl 
nėra nepaprastu reginiu matyti jųjų kuopas savo gimtos šalie-, smuklėse 
ir kafejuose su stiklu jųjų mėgiamo alam—LYGIAI kaip 
,, ALMA MATER 
Motinoms po kūdikio, seniems Ir žmonėms su silpstančia sveikata arba 
sveikstančia sveikata arba sveikstantiems iš ligos McAvoy's Malt Marrow 
yra stebėtinas sveikatos ir jlcgos atnaujintojas. Telefonuokite Calumet 
541)1 arba gaukite jo iš savo aptiikorlaus. 

Mc AvoyBrcvving Co.t Chicago 



milžiniškas veikalas 

i 

\ isąs veikalas sudaro 1080 puslapius gražaus ir 

lengvai skaitomo rasto. Knyga yra papuošta skaitlin- 
gais pieniniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jį 
daug vaizdingesni!!. 

šią milžinišką knygą paravj, bendradarbiaujant vi- 
sai eilei kitu mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje 
mokslininkas i). P. Chantepic de la Saussaye. Lietu- 
vių kallx»n vertė J. Laukis. 

Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų 
tautu tikėjin^ų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių 
ir baigiant dabartiniais laikais. 

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmo- 
gus laipsniškai tobulinosi savo likėjimiŠkose pažval- 
gose, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė- 
jimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant 
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne- 
galima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip 
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti 
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje. 
Tikėjimų Istorija yra milziniškiausiu lietuviškai 

parašytu veikalu toje šakoje. 
? Knyga yra didelio formato, gražiais tvirtais ap- 
darais, nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso 
titulu ant nugaros. 

Kaina tiktai $5.00. Sulyginus su veikalo didu- 
mu ir jojo svarba, kaina yra be galo maža. 

Kiekvienas skaitantis save apšviestu ir norintis 
buti inteligentišku lietuviu privalo būtinai perskaityti 
šią knygą. 

Reikalavimus Siųskite Antrašu: 
✓ 

Lietuva Publishing Company 
A. OLSZEVVSKI, Pres. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

International Harvester 
Kerosino Inžinai 

Mogul=-Tftan 

DABAR yra laikas pirkti International Harvester Inžiną. Tai 
bus vienas Iš geriausių pirkinių, kokius kada nors darėte. 

Užlaikyklt Jį taip, kaip kiekviena gera mašina privalo buti už- 
laikoma, tada jis ii* už daug metu nuo šiandie vis dar jums 
dirbs gerai. 

Paml8lykit, kiek begaliniu darbo valandų jis užvaduos jums 
ir jusų šeimynai prie pumpavimo. pjovimo, tekinimo, laistymo, 
separatoriaus tukimo ir t.t. Kuomet jus pamatysit, kiek laiko 
Jums liks dėl kitokio darbo ir suskaityslt, kiek pinigų jis jums 
suėedya, tai nusistebėsit, kad galėjote iki šiol be Jo apsieiti. 

žiūrėkite, idant perkamas inžinas butų International. Tie 
inžinai ilgiau laiko, mažiau kuro reikalauja, yra nepainus ir duo- 
da daugiausiai pajiegos. Geriausia materijolas ir padarymas, reiš- 
kia geriausius t"žinu». International Harveater inžinai yra da- 
romi visokių sai»ų ir visokių didumų, nuo 1 iki 50 arklių pajie- 
gos. Jie dirba kaip su mažu, taip ir su dideliu kuru. 

Atsilankykite pas vietinius pardavėjus, pristatančius Interna- 
tional Harveater inžinus ir ištirkite tuos inžinus atydžiai. Jei 
jųs nežinote, męs galim pasakyt, kur jųs juos galite pamatyt. 
Reikalaukit. nuo mųs jdomių kataliogų. 

Saternafcic ja t Karv estcr CojLpany of America 
CHJCAGO 
CLisjpioa Dciriaj 

(i»corpo;jud) 

McCoraick MJwa«kc« 
USA 

Osborne Plano 

*npt/ kalba nuo pia- 
d ims iki augšėlansial 
Artlnitlka 
Augštssn. Matamattka 
Isttrlja. OcoKrallja 
Politiška Ekonomija 

Lietuvių ) 
Vokiečių J.-..,g0S Rusa ir ( 
Lenkų ) 
KnygteSysI# Srairaif. 
Lalikii rasyraas 
Prekybas teises Ir tt. 

a G. I.eveskis. Vedėjas Mokyklos 
3106 So. Halsted Si., Chicago. 

TELEPHOKE DROVER7215 

Geriausia Akušerka 

9. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chtcago, III. 

JO METŲ 
Kaip Lietuva 

Atgavo Spaudą 
Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau- 
da kiekvienos tautos kultu- 
riškam gyvenime. Todėl pa- 
tariame perskaityti labai žin- 

geidžią ir naudingą 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 skaitlių,—dar 
pigiau. 

Adresuokit, kartu prisiųsdami ir 

pinigus: 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SOUTH HALSTED STREET, | 

CHICAGO, iLUNOIS 

Tel. Canal. 2118 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Dr.O.C.HEINE 
DBNTISTA8 

OFISAS—Kampts 31 Ir So. Halsted gri. 
(SrnaiBU viriapflikM.) X Ctt>CA89, OL 

ŠOKIŲ MOKYKLA 

Pirmas lietuvių šokių mokytojas 
Amerikoje 

Prof. Julius šilkauskas. 
Mokinu šokti vai- 
cg, tvvo step ir vi- 
sokius kitokius šo- 
kius. Lietuvių jau- 
nimas kviečiamas 
lankyties kas dieng 

: ir vakarais. 
inuo o iki 10 vai. Adresas: 

i113 So. Hal6ted St, C-hicago, III. 

Račiūno Nauju Paveikslu Serija 
iš — 

Iliustruotos Kariškos Dainos 
ir Daugelis Kitokių Paveikslų. 

ATSIBUS ŠIOSE VIETO'E: 

Nedėlios ir Panedėlio vak., balandžio (April) 11 ir 12 d. 
St. George svetainėj, 1513 Quarry ave., Grand napids, Mich. 

Ketvergo ir Pčtnyčics vak. balandžio (April) 15 ir 16 d. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23rd pl. Chicago, III. 

Subatos ir Nedėlios vak. balandžio (April) 17-ir 18 d. 
šv. Antano Parap. svet., 49th Ct. ir 15 gat. Cicero, III. 

VESI VIRTUVE 
Vėsi virtuvė pro6ijimo dienoj gali but tik prie 

JJUI 

Oil Co© k-stove 
Visa šiluma yra degčjuje—ne kambaryje. 
New Perfection yra pigesnis negu angliai—ir verda geriaus. 
Spirgina, kepa, džiovina. Visada gatavas vartojimui, leng- 
vai nustatomas; šilumos duoda tiek, kiek jos norima. 
Su 1, 2, 3 ar 4 degčju didumo. 
Visuose geležiniuose ir didžiausiose krautuvėse. 

STANDARD OIL COMPANY, 
(AN INDIANA CORPORATION) 

CHICAGO, ILL. 

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE 

S. L. A. 
Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir pricgtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje. 

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr. 

307 W. 30th St., New York City. 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Gcueralis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2302 S, Leavitt St. Cbicago 

Tel. Canal 4052 

Dr. fl. K. Rutkauskas 
2302 S. Lcavitt St. Kampas 23-čios gat. 

CHICAGO, ILL. 

Telefonas Humbold*. 4532 

Dr. G. M. Glaser 
Į Siuorni apreiškiu pagodotai visuo- 

| menei, jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Brįdgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofiag. ir gyveni- 

^mą. 1 savo locnsj. namą po numeriu 

3i4g S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvėc. 
Telefonas Yards 687. 

Maco oIisa8 aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus iigc.uius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toli'/.us mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tj. Esiu specialistas ligose vaiktj, mo- 

terų ir vyru ir užsendintoso ligose. 
Darau visokią, operaciją. 
Liekuosi su pagarba 

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

Kerte 32-ros eatvčs. 

Mokiname Angliškai 
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 
Vieninteli* mokykla, kurioj kiekvienas srali išmok- 
ti AnKMfikf) kalbų, labai trumpame laike, šios mo- 
kyklos .aujausia ir tobulinciausia metodą. Moki- 
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at- 
lyginimu; teipjau klesose dienomis ir vukarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglį) kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinii). 
American Sobool ot Lau£nage£ 

1741 W. 471h Street, Chlcago, III. 

Lietuvišku Knygų Krautuvė, 
Mylėtojai gert] kningų, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 

anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
tojų rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuvė adara kas vakaras. 

15 kiti} miestij atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.: 

- M, J DAMIJONAITIS c 

901 Wesl 33-rd St., DHiCAGO, ILL 

F. P. BRADOMIS 
Attorney & Counselor at Lavv 

30 N. LaSalle StM Cor. Wastiingtoii St. 
Siock Eichange Bldę., Rooms 1107-11U 

Telephone Krankliu 1173 
Liflu vis advokatas, baiįęsteisi;} maksiu \ n r 

nkojt. Veda visokias bylas, civiliškas ir tri« 
misitlišlias visuos* teismujij (suduos*) 

6yv. 3112 S. Halsted St., arii 3l-.ua 
Iclephooe YurdJ 

Šitie 6 Nauji Mūriniai Namai ant 3 pagyvenimų randasi 
ant West 231-d Place, tarpe Leavitt St. ir Hoyne AVe.. Chi- 
cago. 111., Tik Vienas Blokas nuo Lietuviškos Aušros Vartų 
Bažnyčios ir Mokslainės. Labai parankiai i visas strytkarių 
linijas ir tik du blokai nuo viršutinio geležinkelio (Elevated 
Road). Tiktai nuo 10 iki 15 minutų ėjimo į didžiausius gerai 
dirbančius fabrikus. 

Nujipirk 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 pažįstami, turėdami mažiau pinigų, 
pirko namus ir šiądien gerai stovi. Ar duosi save pralenkti? 
Ar neatsibodo į 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 labai 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. K-'»£eriausios 
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 
(frontinės) puikiai išpopieruotos. Ant visų langu yra už- 
traukos ir firankom karčiukės, ir daugelis {vairių hitų Įtaisy- 
mų. Geriausiai yra viską matyti savo locnomis akimis, o per- 
sitikrinsit. kad šitie namai yra pastatyi. kad laikytų per am- 

žius. o ne tik ant trumpo laiko. 

Pirkdamas vieną iš šitų naujų mūrinių namu, gausi ge 
resnį namą negu pats galėtum pastatyti ir užčėdysi mažiau- 
siai septynis šimtus doliarių ir neturėsi rūpesčio nei klapato 
su kontraktoriais. Nusipirksi ir kraustykis. Išlygos taip 
lengvos, kad nėjusi kaip namą išmokėsi. Visos gatvos 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 pradėti. 
Dėlei platesnių žinų kreipkitės asmeniškai arba raštu į: 

JONO BAGDŽIUNO BARKA 
2334 S. Oakley Ave., kampas 23rd PI., Chica^o, 111. 

TELEPHONE CANAL 1667 

Bankinės valandos nuo 8 ryto iki g vakare. 
Nedėlicmis nuo g vai. ryto iki 6 vai. po piet. 

Bell System 

Ar Rengiesi 
Kraustyties? 

Jeigu taip. tai neužmiršk pa- 
duot įsakymą perkraustytų jusų. telefonu. 

Šauk Official i 00 
( UždykąJ 

Paduokite savo įsakymą anksti ir greitai 
gaukite pa arnavimą savo naujoj v etoj. 

Visi rašyti įysakmai turi paduot telefono 
įiuinerį senojo adreso, t iipį'i flm t. iiugiiuur Uambario iiunv 

rį naujoj adreso. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone I>uilding 

Otuual .100 
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