
f-— » ~ gHO| HHH99 BIHI IHHi A| THE LITIiUAHlAN WEEKLY "LIHUVr^ I Hp v VI ▼▼ fl vjyssisa-^r"- 
Metinė Prenur- ata: 

ę* H Hm —» hB Mį )H V H B vflk SS Bį n In United States 52.00 

Suvienytose V?' jose $2.00 H ||JE ĮmLJm H H lM Sį *K—Xo Canada and Mexico *2.50 

JCanadojft ir M^.ike *2.50 M H| IHhM Hj Hj lt gį M r. mSk To all other Forev^n Countries $3.00 Kr^:j2«-=r»s=£2 I ■ M m*-M a ll M \U3 it a. 
ffnetas skaitosi nno dienos uŽMraiymo. tie nuo Nauju Mc- jjjB Jtif&k <^hBL JUL^B 

Mggffla ^H9 BmSHHEB A. OLSZEWSKly P'jb. U 

[tą. Apkarsiuimt^kain^^Uu^t^^. Adr.suok.te: 
fįSMB BH iŠ® HB 5 Hwi 3252 S° HaUtod St" CHIOAC-O (LL, g ^9282 tfo. Htlttod St. CHICAGO.IU..^ ItflilIaSI 

o m—"1 n^«"J ■' ""I"— / """ 

Entered as Second-Class matter July i3th, 1893, at the Post Office ol Chicago. Illinois, under Act of March 3rd, | k 

Sietai XXV 
~ 

CI1ICAG0, ILL., PENKTADIENIS, 28 d. SAUSIS (JANUARY) 1916 31. = N >-4 

e o 

Kare. 
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\ Kaip dabar pats austrai prisipa- 
žįsta, jų pasigyrimai apie galutiną 
montenegrų pasidavimą ir prašymą 
taikos buvo suskubinti, tikro pa- 
mato neturėjo. Mat, taip kaip kitą 
kart Napoleonas, užėmęs Maskvą, 
tikėjo, kad Rusija turės taikos pra- 

šyti, austrai taipgi manė, kad už- 

ėmus Montcncgro sostinę ir pabė- 
gus Italijon karaliui, Montcnegrc 
turės pasiduoti, nes toji mažutė 

karalystė neturi nei didelio ruimo, 

tokio kaip Rusija, kuri atidavė Xa-( 
poleonui Maskvą, bet paskui badu 

jj privertė iš ten trauktis. Ne tik 

Napoleono laikuose, bet ir dabar ne 

visuomet ir ne taip greitai, kaip 
norėtu, išsipildo karvedžių geismai. 

Rods montenegrai beveik suvisu 

apleido savo kraštą ir pasitraukė j 
Albaniją, kur austrams pagelbon 
ir bulgarai atėjo. Žinoma, atsilai- 

kyti ilgai prieš daug didesnes prie- 
šų jiegas negalės, bet tuom tarpu 
dar vis priešinasi ir pasiduoti ne- 

nori. Kad Montenegro su Aus- 

trija nepradėjo susitaikymo tary- 

bų, nors pirma ji apie tai save 

oficialokuose raportuose svietui 

garsino, dabar ir Austrijos valdžia 

garsina. Priežastis atidėjimo susi- 

taikymo tarybų su neva įveiktu jau 
priešu esanti tame, kad Monte- 

negro dar esanti nenuginkluota, c 

kol tas nebus padaryta, tarybų 
Austrija pradėti negali. 

Albanijoj atsinaujino mūšiai 

montenegru su austrais ir juose, 
kaip galima ir tikėti, austrai įvei- 
kia menką Montenegro, paima 
daug jų nelaisviij ir juos nugink- 
luoja, bet vi- dar nei pusė monte- 

rtcgui netapo nuginkluota. Austri- 

ja, jeigu visus montenegrus nu- 

ginklavus nori taikos tarybas pra- 

dėti, tai jai dar gali prisieiti ilgai 
tarybų latik(i. nes sunkiai prieina- 
muose Albanijos kalnuose ir maži 

montenegru pulkeliai ilgai gali gin 
tis, reiks kiekvieną mažą pulkelį 
skyrium gaudyti. Reiks Austrijos! 
sutvertą neva neprigulmingą Alba-i 

niją naikinti, o tuom, suprantama, 

suerzįs albanus, neteks j u simpa- 
tijos, o Albaniją Austrija ir šutvė-1 

rė tam, kad ją, kaip pirma Rusija 
Serbiją, savo įnagiu turėti. 

Austrija ant viso Montenegro 
fronto vėl smarkiai pirmyn žengti 
pradėjo. Trįs austru kartume nes J 
veriamos generolo Koeves, lenda i 
vis gilyn Montengro teritorijonj 
tarp Cetinia ir l'odgoriza, taipgi' 
Adriatiko pakrantėmis toliau į pie- j 
tus veja perėjusią Albanijos rube- 

žių montenegru kariumenę. Mon- 

tenegro kariumenė apsistojo mieste I 

Scutari, ten jai padėti atkako su j 
20,000 albanu jų vadovas albanie-j 
tis Essad f'aša. Vadovu visos 

Montenegro kariur.ienės tapo pa- 
skirtas generolas Martinovič, kuris 

labjausiai j)asidarbavo, kad taikos 

tarybos su Austrija tapo pertrauk- 
tos, nes nepasisekimo migązdintas 
karalius jas ištikro pradėti norėjo. 

.Paskutinės austrų žinios prane- 
ša, bule austrų kariumenč užėmė 

All>anijor> ir dar neužimtus Mon- 

tenegm mksMis, kuriuocs dar sto- 

vėjo kar:-tlia-.»s Nikitos kariumenė; 

Scutari, X:kšic, Danilovgrad ir 

Podgorica. Austrų raportas sako 

^ad tea buvusi Montenegro kariu- 
incn": pasitraukė bc pasipriešinimo 
btft žinios, ateinančios iš Rymo 
ližtikrina, jog ypač prie Scutari 
buvo smarkus mušis, kurį veržda- 
;ri, austrai labai didelius nuosto- 

lius turėjo. Scutari yra tai r*^r- 

birutsias miestas šiaiirin. Albanijoj, 
turi 30,000 ^vventojų, guli prie 
«ero fo paties vardo. Miestą tą 
laike Balkanų tautų karės buvo 

užėmę montenegrai, nors didėsė* 

Europos: vienpatystės sutarė jj prie 
Albanijos priskirti Išvyti iš ten 

montonegrns didėsės Europos tau- 

tos t >rėjo savo kariumenes pasiųs- 
ti, o didžiųjų viešpatysčių kariški 
laivai turėjo bliokuoti Montenegrc 
pakrantes 

Kaip pranešama iš I^ondono, tal- 
kininkai išsodino savo žemės kariu- 

mtfię ant Bulgarijos kranto prie 
i- -J 

! Dedeagač ir nuo čia vėl mano mė- 

ginti traukti Konstantinopolin. Pri- 
derėjo išsyk nuo čia ten traukti 

^ tai butų išvengę nepasisekimo ii 
tu dideliu nuostoliu, kokius turėjc 
ant Gallipoli pussalio ir prie Dar- 

! daneliu. Vien tie nepasisekimai 
padrąsino Bulgariją stoti talkinin- 

I ku priešų pusėn. 
Albanijon, padėti austrams, atėjo 

jau ir bulgarai. 
Azijoj dėl lietaus ir blogo oro 

apsistojo kariumenių traukimas 
Mesopotamijoj, nes upės išsiliejo 
per krantus ir trukdo kariumeniu 
pasikrutinimus. Iš to naudojasi 
turkai ir leidžia svietan žinias apie 
savo nebūtus laimėjimus, nes ant 
to fronto nieko neveikiama, tai ir 
turkai gali palaikyti savo stovyk- 
las, nes anglai jų nestumia. Tą 
jie ir vadina savo laimėjimais. 

Kaukazo distrikte turkus pasieki? 
nepasisekimai; kunigaikštis Nikalo- 
jus juos sumušė ir ne tik atgal 
išvijo, bet jsivev.ė Turkijon ir su- 

bombardavo miestu Erzerum, esan- 

tį jau ne visai prie rubežiaus. 
Turkus ir persus pasiekė nepasi- 
sekimai ir Persijoj. Rusai nuc 

šiaurių artinasi prie Persijos sosti- 
nės, miesto Teheran. 

Vokiečių orlaivininkai mėtė bom- 
bas j talkininkų užimtą Grekijos 
portą Saloniki, bet ten didelių nuo- 

stolių nepridirbo. 
Jau kelis kartus buvo garsinta 

buk rusai užėmė Bulgarijos portą 
Varna, bet rusų kariumenės ten 

kaip nebuvo, taip nėra. Rusai Bul- 
garijoj nieko neveikia, nors jai 
lengviausiai butų bulgarus pamo- 
kinti. Matyt rusai talkininkams 
palieka Balkanuose vieniems apsi- 
dirbti, nors jie nemažiau už Rusi- 
ją t.:ri darbo ir savo namuose. 

[traukti karėn daugiau Balkanų 
tautų iki šiol nei talkininkams, nei 
jų priešams nepasisekė. Rumani- 
ja dar vis laukia, kuom galutinai 
pasibaigs besitraukianti su mažo- 
mis pertrukomis prasidėję kruvini 
mūšiai Bukovinoj, ypač apielittkėse 
sostines tos austrų provincijos, mies- 

to Czcrnovvitz. Čia nuo kelių sa- 

vaičių traukiasi kruvini mūšiai 
Rusai, sulaukę iš Rusijos gilumo? 
daugiau kareivių, pradėjo pirmyn 
žengti. Muštuose abidvi pusės 
milžiniškus nuostolius turėjo, bet 
iki šiol mušis neužbaigtas, dėl tų 
didelių nuostolių karts nuo karte 
sulaiko triušius, duoda pailsusiems 
kareiviams atsikvėpti, kad po ko- 
kiam laikui vėl mušį atnaujinti 
Iki šiol abidvi pusės laiko savo 

pozicijas, viena kitos negali įveikti 
Nėra svarbesnių, vertų minėji- 

mo atsitikimų nei ant karės fron- 
to rytinėj Galicijoj. 

Ir snt Italijos rubežiaus niek', 
svarbesnio neatsitiko. Italai mėgi- 
no žengti pirmyn, bet austru šta- 
bas užtikrina, jog italų užpuolimai 
tapo atmušti. Austru orlaivininkai 
mėgino mėtyti bombas į atvirus 
Italijos miestus, bet juose nedaug 
nuostoliu pridirbo. Ant to paties 
fronto ir kitur svarbesnio priešin- 
gų kariumenių veikimo nęfeuvo. 
Net mūšiai prie Goerz, taipgi 
Trentino distrikte pasiliovė, nes 

kalnai, sniego užmesti, ir pusnjs 
trukdo kariumenėms ką nors veikti. 

Vatikane gauta žinia, jog svei- 
kata persenusio Austrijos cieso- 
riaus eina blogyn, o tokiam seniui 
kiekvienai pajiegų sublogėjimas 
yra pavojingas. Jo mirtis gali 
svarbias pasekmes atgabenti, gali 
atsiliepti ir ant viso karės bėgio 
Seniau kitus kraštus ne kartą nuc 

karės, nuo užpuolimo ant Austrijos 
sulaikė ypata seno ciesoriaus. Ti- 
kėtasi, kad jis ir namieji mokėje 
sutaikinti nesikenciančias Austrijoj 
tautas. Todėl teisingai, ar be pa- 
mato, Austrijos ciesorių Europoj 
laikė taikos palaikytoju ir užlaikv- 
toju sutikimo tarp Austrijos tautų 
Bet nereikia užmiršti, kad dėl jo 
valdžios užsimanymo pažeminti 
Serbiją ir kilo dabartinė karė. Lai- 
ke karės pasirodė, kad senis cie- 
sorius ir tarp savo tautij, ypač 

tarp slavu, didelės simpatijos ne- 

turi, nes jis rėmė vien vokiečius 
nors Austrija didesnėj daly j yra 
slaviškas kraštas, lengvino vokie- 
čiams slavus išnaudoti. Neprielan- 
kumą senio valdžiai parodė cechai 
kuriu regimentai net mėgino val- 
džios neklausyti. Maištus žiauru- 
mu nuramino, bet tuom juk sim- 
patijos ir meilės piliečių įgyti ne- 

galima. Jam mirus todėl, visuose 
nevokiečių ir nemagyarų apgyven- 
tuose Austrijos kraštuose su- 

kils prieš ciesoriaus valdžią jos 
nekenčianti žmonės; tąsyk Austrija 
butu užimta naminiu maištų mal- 
šinimu, apie karę su svetimais 
priešais ir sapnuoti negalėtų, o 

vokiečiai, su tokiais menkais pa- 
dėtojais, kaip Turkija ir Bulgarija, 
taipgi karę vesti negalėtų, turėtų 
pas talkininkus taikos prašyti. 
Austrijos sosto jpėdinis ypač sla- 
vų yra labai nekenčiamas. 

Ant šiaur-rytinio karės fronte 
svarbaus nieko neatsitiko. Ne- 
svarbus susirėmimai buvo vien prie 
Dvinsko ir Rygos distrikte. Bet 
ant to fronto rusai atsiunčia 
daug kareivių, todėl reikia many- 
ti, kad jie nori pradėti pirmyn žen- 
jimą, nori pasinaudoti iš to, kad 
vokiečiai po visus frontus išskirstė 
savo kariumenę, tai niekur jos pa- 
kaktinai neturi. Rusai tikisi galė- 
sią juos atgal per rubežių išvyti 
Ar tas pasiseks, tas tik vėliau 
pasirodys. 

Maži mūšiai buvo prie Ihtkštos 
prie Dauguvos. Čia rusu artilerija 
išvaikė mažą vokiečių kariumenės 
dalį, kuri mėgino apkasus kasti. 

Yaršavoj, vokiečių amunicijos 
dirbtuvėse kilo streikai. Guberna- 
torius nedrjso prieš darbininkus 
griebtis žiaurumo, nes žmo, kad 
tas nepagelbės. Taikyti tociėl dar- 
bininkus Yaršavon atkako Vokie- 
tijos ciesorius, kuriam visokiais pa- 
žadėjimais pasisekė darbininkus 
prikalbėti grįžti darban. 

Belgijoj, prie Nieuport, vokiečiai 
šaudė iš savo didžiųjų kanuolių; 
paleido suviršum 20,000 šūvių 
Ten ir infanterija mėgino pirmyn 
žengti, bet tapo atmušta. Prie 
antro mėginimo artilerija visai vo- 

kiečių neleido iš jų grabių. Smar- 
kiai veikė artilerijos abiejų pusių 
prie Bosinghe, Het Sas ir Steen- 
strate. Prancūzai iš orlaivių bom- 
bardavo geležinkelio stotį tvirtovėj 
Metz. 

Vokiški orlaiviai vėl atsilankė 

Anglijoj ir mėtė bombas ties Kent 
ir ties Dover, bet anglai užtikrina, 
kad jos nedaug blogo pridirbo, bet 
žmones išgązdino. 

Iš Kares Laiko. 

RUSŲ FRONTAS 

RUSAI VĖL PRADĖJO 
MUŠĮ. 

Eerlinas, sausio 20 d. Vakar 
austrų oficialis pranešimas 
buvo pranešęs apie tai, 
kad didis mušis, prasi- 
dėjusis Galicijoj ir Bukovinoj 
apie Kalėdas, užsibaigė. Šiądien 
tačiaus prisiėjo tą žinią atšaukti, 
nes pasirodo, 'kad rusai su naujo- 
mis jiegomis pradėjo tenai nau- 

jus užpuolimus. 
Austrų oficialis pranešimas 

skelbia: 
"Šį rytą vėl mušis prasidėjo 

netoli Toporontz ant Eayan, ant 

fronto į rytus nuo Czernovvitz. 
Keliose vietose priedas padarė 
keturis atakus paeiliui, bet visur 
tapo atmuštas." 

RUSAI LAIMĖJO DIDELĮ 
MUŠI SU TURKAIS. 

Ptrogradas, sausio 20 d. Rusų 
oficialis pranešimas skelbia se- 
kančias žinias: 

"Ant fronto tarp Rygos ir 
Dvinsko buvo mušis su 
vokiškais aviatoriais. Vokiečių 
mėginimas apsisėsti ant upės Dau- 
'guvos kranto, netoli Friedrich- 
stadto, tapo atmuštas per mūsų 
Ugnį. 

I. "Dalykų stovis prie Dvinsko: 
! Po smarkios artilerijos ugnies 
'apieliįVkėse Tennenfeld vokiečiai 
padarė du atakus, bet abudu bu- 
vo atmušti." 

Didelį mūšį rusai laimėjo ko- 
voje su turkais. Apie tai tas 

pats oficialis pranešimas pasa- 
koja sekančiai: 

"Kaukazas: Savo smarkiu ir 
netikėtu atakų ant turkų armi- 
jos centro męs, sumaišėm ir iš- 
metėm iš pozicijų priešą ant 

fronto ilgesnio negu ioo verstų. 
Priešas pasitraukė linkui forti- 
fikuotų Erzerumo pozicijų. 

"Daugelyj vietų šitas pasitrau- 
■kimas virto į panišką (betvar- 
kiai-išgastingą) bėgimą. Kele- 
tas turkiškų kariumenės vienučių 
tapo visai sunaikinta; šimtai la- 
vonų paliko ant jų kelio," 

i.ooo RUSŲ KRITO, i 
Vienna, sausio 21 d. Austrų 

oficialis pranešimas paduoda se- 

kančias žinias apie išnaujo prasi- 
dėjusius mušius Galicijoj ir Bu- 
ikovinoj: 

"Naujas mušis ant Besarabijos 
fronto pasididino savo smarku- 
mu. Atkaklus atakai rusišku di- 
desnių jiegų keliose vielose tarp 
Toporontz ir Boyan tapo atmuš- 
ti. Priešas keletu sykių įsilau- 
žė j musų tranšėjas, bet kiekvie- 
ną sykj tapo išmestas atgal laike 
ranka-rankon mūšio. 

"Vienoj vietoj <lu mūsų pulkai 
padarė smarkų kontr-ataką. Že- 
mė ties mūsų tranšėjomis yra pa- 
dengta užmuštais rusais. Ant 
nekuriu batalionų mūšio vietos 
priskaityta net po 800 iki 1,000 
rusiškų lavonų. (Žinia išrodo 
neaiški ir perdėta, nes batalionas 
neturi daugiaus kaip 1.000 karei- 
vių. Red.) 

''Frontas generolų Biantzer ir 
Baltinn yra po rusų artilerijos 
ugnim. Buvo taipgi artilerijos 
mūšiai ant fronto rytinėj Gali- 
cijoj. 

RUSAI UŽGRIEBIA 
AUSTRŲ POZICIJĄ. 

Petrogradas, sausio 21 d. Rusų 
oficialis pranešimas skiriasi nuo 

viršminėto austrų pranešimo ir 
skelbia sekančias žinias: 

"Dvinsko apielinkėse mūsų ar- 

tilerija pasekmingai bombardavo 
priešo kariumene, kuri buvo mė- 
ginusi prisiartinti prie Šlossbcrgo 
iš vakarų pusės (Kuršėje). 

"Viduryj Stripa upefe (rytinėj 
Galicijoj) mes sustabdėme silp 
na priešo mėginimą prisiartinti 
prie musų tranšėjų. 

"Į šiaur-vakarius nito Czerno- 
witz, apielinkėse Barancze, męs 
užgriebėm dali priešo pozicijų. 
Priešas, mėgindamas šias pozici- 
jas atsiimti, padarė penkis despe- 
ratiškus konf-atakus, bet visi jie 
buvo atmušti su milžiniškais 
priešo nuostoliais." 

TURKAI DIKČIAI 
PRAKIŠO. 

Petrogradas, sausio 21 d. Ru- 
sai, išmetę turkus iš pozicijų, už- 
griebė daug amunicijos ir kariš- 
kos medžiagos. Oficialis rusų 
pranešimas šiaip apie tai kalba: 

"Musų kariumenė vejasi cen- 

trą turkiškos armijos toliaus. Ne- 
žiūrint turkų stiprumo ir labai 
sunkių vietinių aplinkybių, musų 
kariumenė po didelio mūšio iš- 

vystė pusėtiną pasisekimą. 
"Priešas tapo išmestas iš savo 

pozicijų ir pasitraukė su dideliais 
nuostoliais. Prie miestelio Kop- 
rukei, netoli Erzerumo, męs ui- 
griebėm pri.šo 'kanuoles, amuni- 
ciją, šautuvų ir belaisvių. Caras, 
išgirdęs apie šitą turkų smugj, 
paliepė išreikšti kariumenei savo 

širdingą padėką." 
Ant rytojaus išleistas rusų ofi- 

cialis pranešimas pasakoja, kad 
turkai buvo atsispyrę ir mėgino 
rusus atstumti atgal, tačiaus tas 

nepasisekė ir turkai tapo suvary- 
ti j Erzerumo7' tvirtovės fortus. 
Laike šito paskutinio susirėmimo 
rusai užgriebė 1,500 turkų ne- 

laisvėn, neskaitant ) kitos už- 
griebtos kariškos ; medžiagos. 
Anot rusų, turkai po susirėmimo 
pasileido j betvarky bėgimą, pa- 
likdami viską pakelyje. 

ĮVAjRŲS telegramai. 

MONTENEGRO 
NESUSITAIKĖ. 

Rymas, sausio 21 <1. Nors 
Austro-Vengrijos parliamente bu- 
vo pranešta, kad Montenegro vi- 
sai pasidavė Austrijai ir karę tarp 
šių dviejų viešpatijų galima skai- 
tyti užbaigta, vienok vakar italų 
valdžiai oficiališkai pranešta, kad 
mūšiai tarp austrų ir monte- 

negriečių vėl prasidėjo. Apie tai 
Italijai pranešė Montenegro pre- 
mieras. 

Šiame pranešime sakoma, (kad 
Montenegro valdžia ir 'karalius 
Nikak>jus atmetė visas išlygas, 
kurias buvo pastačiusi Austrija 
ir kad mūšiai prasidėjo išilgai vi- 
są frontą. 

Taipgi pranešama, kad Monte- 
negro Karalius Nikalojus su savo 

stmais pasiliko prie savo armijos 
ir kovos iki galui, o jo žmona, 
karalienė Milena su dviem dukte- 
rim pasiekė jau Italijos. 

Italijos valdžia, kaip praneša- 
ma, žada prigelbėti seibų armi- 
jai persiorganizuoti. Skelbiama, 
kad 50,000 serbų armijos jau pa- 
siekė Korfu. 

Telegrafiška agentūra Stefa- 
ni praneša, kad Italijos karalius 
laike savo vizitos mieste Brindisi 
turėjo pasikalbėjimą su Serbijos 
ministeriais, tyčiai ten atvyku- 
siais. 

GREKIJOS PADĖJIMAS. 
Londonas, sausio 21 d. Talki- 

ninkai pasiryžo aštriai veikti Gre- 
kijoj. Vakar čia buvo atsilankęs 
Prancūzijos premieras, kuris da- 
lyvavo karės konfereniejoj sykiu 
su kitais talkininkų generolais. 

Po konferencijos iš ištikimų 
šaltinių paskelbta sekantis prane- 
šimas: 

"Vis viena koks dalykų stovis 
kiltų G rėki joj artimoj ateityj,— 
talkininkai pasielgs be svyravi- 
mo,—apie tai gali pasaulis but už- 
tikrintas." 

Iš Berlino ateina žinia, kurioj 
sakoma, kad vokiečiai yra persi- 
tikrinę, jog talkininkai plianuoja 
arba nuversti Grekijos karalių 
nuo sosto ir padaryti Venizclosą 
prezidentu naujcs grekiškos res- 

publikos, arba priversti Grekiją 
stoti karėn. 

Tame reikale talkininkai, anot 
šios žinios, padavė Grekijos val- 
džiai ultimatumą sausio 17 d.; jo 
laikas išėjo sausio 19 d. Iš Sofi- 
jos pranešama, kad karaliaus 
Konstantino atsakymas dar nėra 
žinomas. Bet vokiškas laikraštis 
B e r 1 i n e r T a g e b 1 a 11 užgin- 
čija šią yinią ir sako, kad talki- 
ninkai jokio ultimatumo Grekijai 
nėra siuntę. 

TALKININKAI DABOJA 
ISPANIJĄ. 

Londonas, sausio 21 d. Dėlei 
kilusios Portugalijoj betvarkės, 
talkininkai daboja kiekvieną Is- 
panijos žingsnį. 

Nors buvo oficiališkai užginta, 
bet Londone pasklydo atkartoti- 
nas gandas, kad Ispanijos valdžia 
slaptai ruošiasi užpulti Portuga- 
liją, nes ji mano, kad Anglija da- 
bar turi pilnas rankas darbo ir 
negalės Portugalijos apginti. 

Privatiškos žinios iš Portugali- 
jos praneša, kad vidurinis dalykų 
stovis ten yra labai blogas. Mies- 
te Oporto 80,000 darbininku dar 
vis streikuoja. Sostinėj Lisbonoj 
taipgi laukiama betvarkių, nes ir 
ten agitatoriai darbuojasi. 

Miestuose Portalegro ir Pin- 
hel minios kėlė dideles riaušes ir 
buvo ̂ susirėmimų su kariumene. 

Ispanijos kariumene, sakoma, 
renkama Portugalijos parube- 
žiuose. Talkininkai atkreipia aty- 
dą ypač į tai, kad Ispanijos val- 
džia senus šautuvus prisakė ap- 
mainyti naujais. Pasirodo, kad ir 
Amerikoj Ispanijos agentai už- 

perka dikčiai amunicijos. 

ANGLAI ATAKUOJA 
DUMŲ BOMBOMIS. 

Berlinas, sausio 21 d. Ofjcialis 
vokiečių pranešimas skelbia, kad 
vakar vaikare anglų kariumene 

Belgijoj užatakavo vokiečius, 

naudojama dumiines bombas. Su- 
flyg šio pranešimo, anglai buvo 
atmušti. 

Tą pačią dien vokiečiai pašovė 
du talkininku orlaiviu. 

Prancūzai praneša, kad jie 
taipgi pašovė porą vokišku orlai- 
viu. 

RUSAI NETOLI SUSI- 
JUNGIMO SU ANGLAIS. 

Londonas, sausio 22 d. Pirmu 
sykiu nuo karės pradžios rusų 
kariumenė yra netoli susijungi- 
mo su anglu armija. 

Rusų kariuenė, veikianti Per- 
sijoj, užėmė miestą Sultanabad, 
150 angl. mylių j pietus nuo Per- 
sijos sostinės Teherano ir tik 50 
angl. mylių nuo Persų įlankos. 
Apie 50 angl. mylių nuo rusų yra 
anglų armija prie Kut-el-Amara, 
kur ji kovoja su turkais. 

Jeigu rusų kariumenė susi- 

jungs su anglais kur nors Meso- 
potamijoj, tai pasidarys ištisa 
talkininkų siena nuo Juodųjų jū- 
rių net iki Indijos vandenynui. 

KAS PASKANDINO 
"PERSIĄ"? 

Londonas, sausio 23 d. įdomus 
dalykas išeina su paskandinimu 
laivo P e r s i a, kur, tarp kitų 
pasažierių, dingo ir Amerikos 
konsulis. Vokietija tuoj aus pra- 
nešė, kad jos submarinai to nepa- 
darė, o dabar ir Austrija oficia- 
liškai davė žinią Amerikos amba- 
sadoriui F. C Penfield Viennoje, 
kad joks Austrijos submarinas 
nėra laivo P e r s i a torpedavęs. 
Žingeidu, kas gi tą padarė? Iš 
to išeina, kad metama bėdą ant 

Turkijos. Amerika ir vėl turės 
bėdos, kaltininkų bejieškodama. 

Vėlesnės žinios praneša, kad 
Turkija buk žadanti prisipažint 
prie kaltės. 

AUSTRAI TEISIA 
SERBUS. 

Paryžius, sausio 23 d.* Kavas 
agentūros telegramas iš Genevos 
praneša, kad 156 serbų apkaltin- 
ta "išdavystėje" ir atiduota ka- 
riškan austrn teisman miestelyj 
Banyaluka, Hercegovinoj, Aus- 
tru prokuroras reikalauja nubau- 
dimo mirtim visų, išskyrus kele- 
tą vaikų. Sulyg žinios, 112 vyrų 
yra vedę ir turi išviso 335 vai- 
kus. 

Teismas vedama prie uždary- 
tų durių. Apkaltinimas yra pa- 
remtas ant dokumentų, kuriuos 
austrai, sako, suradę Serbijos. 
archyvuose. 

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
ANGLIJOJ. 

Londonas, sausio 24 d. Po ke- 
lių mėnesių pertraukos, vokiečių 
orlaiviai vėl pasirodė Anglijoj. 
Pirmu syk pasirodė vienas orlai- 
vis, o vėliaus du. Numestos bom- 
bos netoli Londono užmušė vie- 
ną žmogų ir porą sužeidė. Ke- 
liose vietose nuo bombų buvo ki- 

lęs gaisras, bet jis tapo užgesin- 
tas. Paskutinis vokiškų orlaivių 
užpuolimas ant Anglijos buvo 
spalio 13 d. pereitų metų. 

Šiuom sykiu vokiečiai užpuolė, 
sakoma, su naujo typo orlaiviais. 

IS AMERIKOS. 
SUĖMĖ 4 VOKIEČIUS 

PABĖGĖLIUS. 
Calais, Maine- Netoli Kana- 

dos rubežių, Suvienytų Valstijų 
pusėj, suėmė 4 vokiečius nelais- 
vus, pabėgusius iš nelaisvių sto- 

vyklų Kanadoj. Kanados val- 
Ižia ir Anglijos ambasadorius pa- 
reikalavo j 11 išdavimo, bet grei- 
čiausiai negaus, nes politiški ir 
<arės pabėgėliai visuomet randa 
prieglaudą svetimuose kraštuose. 

MERGINAS NUPULDO BLO- 
GAS JŲ UŽLAIK /MAS. 
Springfield, 111. Nestnai su- 

gertas ištyrimui priežasčių mer- 

ginų nupuolimo (White Slave 
[nvestigation Committee) užbai- 
gė savo tyrinėjimą ir raportą iš- 
lavė. Kaipo svarbiausią priežas- 
tį merginų puolimo komitetas 

paduoda neturtą. Moteris, kad 
šiaip-taip galėtu užsilaikyti, tu- 
ri gauti mažiausiai $8.00 savai- 
tei. Didžiausią nupuolimą komi- 
tetas rado tarp patarnautojų ir 
tarnaičių namuose. Iš 181 mer- 
ginos, pasiųstos j pataisos įstai- 
gą Genevoj, buvo 115, taigi 
^3-557o) tarnaičių privatiškuosę 
namuose. 

PERŽIŪRI PASPORTUS 
IR DAIKTUS. 

New York. Muitinės inspek- 
toriai pradėjo peržiūrinėti pas- 
portus ir daiktus iš Amerikos 
Eu_opon keliaujančių keleivių. 
Tas daroma persitikrinimui, ar 

niekas Europon nekeliauja su ne- 
tikru pasportu ir ar nieko draus- 
tino su savim neveža. 

I NORĖJO BROOKLYNO 
TILTĄ IŠGRIAUTI. 

New York. Čionykštė policija 
pagarsino, buk per suareštavimą 
Michael Grafiano jai pasisekė 
nuo išgriovimo Rrooklyno tiltą 
apsaugoti. Pas Grafiano rado 
•dinamito bombą. Suokalbinin- 
kas šiuom kartu yra italas, ne 
vokietis. Tik kasžin, ar išgrio- 
vimui tilto pakaktų vienos bom- 
bos? Gal bomba ne tiltui buvo 
paskirta, bet turtingiems ita- 
lams. nenorintiems juodiankiy, ! reikalavimo išpildyti. 

j POTVINIAI. 
Joliet, 111- Xuo smarkių lie- 

tų užgimė čia potviniai. Miesto 
dalis su didžiausiomis pardavi- 
nėmis yra vandens užlieta, ant ! gatvių yra 6 pėdos vandens. 

I Gyventojai turėjo savo namus 
apleisti. Užlieta taipgi elektriš- 
kos pajiegos stacija. Dirbtuvės, kuriose dirbo 5,000 darbininkų, 
sustot turėjo. Nuostoliai, potvi- nio padaryti, pereina milioną So- 
liariu. 

LYNČIAVO 5 NEGRUS. 
Albany, Ga. Netoli Starke- 

ville rado 5 kabančius medžiuo- 
se negrų kunus. kulkomis pri- 
smaigvtus. Matyt visi jie buvo 
lynčiuoti, bet lynčiavę juos ne- 
su j ieškoti ir. turbut, jų neras, nes 
lynčiuoti yra negrai. 

IŠSPROGDINO BAŽNYČIĄ. 
Rock Valley, Pa. Nesugauti 

piktadariai su dinamitu išgriovė 
čia "Paskutinio Teismo" bažny- 
čią. Piktadarių jicško dabar su 
šunų pagelba. 

BILIUS PRIEŠ NEMOKAN- 
ČIUS RAŠYTI ATEIVIUS 

VĖL KONGRESE. 
Washington, D. C. Ateivių 

komisija vėl kongresan Įnešė 
garsų bilių. kuris draudžia Ame- 
rikon atkakti ateiviams nemo- 
kantiems rašyti. Dabar vienok 
ir be to biliaus niekas iš Euro- 
pos Amerikon nekeliauja, o no 
karei ir Europoj bus kas veik- 
ti. tai ateiviai ir taip Amerikon 
nekeliaus, dar gal Amerikai rei- 
kės, pramonės pąlaikymui, kvies- 
ti ateivius, iš kur tik jie panorės 
Amerikon keliauti. 

SNIEGO LAVINA NUSIRITO 
ANT TRAUKINIO. 

Seattle, Wash. Netoli stacijos 
Corea sniego lavina nusirito ant 
traukinio Great Northern gele- 
žinkelio ir traukinį numetė 300 
ęiliai j revą. Iš valgyklos vago- 
no ištraukė du užmuštu pasa/.ie- 
riu ir 3 sužeistus. Manoma, 'kad 
visi pasažieriai dviejų nuo ke- 
lio numestų vagonų tapo už- 
mušti, arba sužeisti. 

UNIVERSITETO 
REKTORIUS. 

Stanford, Cal. Prezidentas čio- 

nykščio universiteto, profesorius 
Ray Lym'ka \Vilbur atsisakė nuo 

dietos. Prezidentu jis tapo pa- 
skirtas 1915 metuose. Turi ji? 
įo metų. 

PRAPUOLĖ LENKŲ 
KUNIGAS. 

Nashua, N. H. Pabėgo iš 
čionykščius lenkų parapijos 3v. 
Vaitiekau-; kunigas Vojtys. Kas 
?ti juom atsitiko, nežinia. Pir- 



miau su parapijonais kun. \Voj- 
tys nesutikimų neturėjo, tik ki- 
lus čia streikams, vietiniai lenkai 
j jj kreiva akim žiūrėti pTadėjo, 
kaltino jj, huk jis 'kapitalistams 
stengėsi patarnauti. 

SVARBUS IŠRADIMAS, 
JEIGU TEISINGAS. 

Laikraščiai praneša, huk vedė- 
ja moterų klinikos \Yashingtonc. 
mergina Elmira Falkmar surado 
būdą užvaisinimui moterų pet* 
vaisius skiepijimą (tertilizaciją). 
Ji užtikrina, jog taip gimę vai- 
kai bus sveikesni ir tvirtesni už 
vaikus tėvų, ypač jeigu vyras 
yra siplnas ir nesveikas. 

PASEKMĖ PARAPIJINIŲ 
RIAUŠIŲ. 

Du Pont, Pa. Teisėjas Fuller, 
iš 71 suareštuoto už riaušes len- 
kų parapijoj Saldžiausios Širdies 
Jėzaus, šešis smarkiausius riau- 
šininkus nubaudė po $100 baus- 
mės ir 3 mėnesiams kalėjiman 
pasiuntė. Kiti suareštuoti bus 
vėliaus teisiami. 

POLITIKOS SAVAITĖ. 

Republ ikonai iššovė savo pir- 
mą šūvį, besirengiant prie bu- 
siančios kovos su demokratais 
ateinančio rudens prezidentiš- 
kuose rinkimuose. Pereitą sa- 

vaitę Chicagoje lankėsi republi- 
konų partijos komisija, kuri už- 
siima primosimu busiančios ten 

repufb I i-kon ij konvencijos. šios 
komisijos pirmsėdis, atydžiai su- 

tvarkytame pranešime, parodė, 
kad republ ikonai turi daug prie- 
žasčių užsipuolimui ant demo- 
kratu. 

Svarbiausi demokratu dabarti- 
nės valdžios apkaltinimai yra šie: 
i ) neišmintingas nužeminimas ta- 
rifo beveik sunaikino šalies ge- 
rovę ir privedė prie nauju taksų 
valdžios užlaikymui 2) netikusi 
prezidento politika sulyg Mexi- 
kos ir Europos pastatė Ameriką 
ant juoko 3) demokratai apreiš- 
kė nepaprastą eikvojimą šalies 
iždo ir t.t. 

Rcpublikonų partija, kaip ma- 

tyt iš jų vadų nuomonės, malo- 
niai žiuri į progresistų sugrįži- 
mą ir todėl neabejojama, kad 
abidvi šitos, partijos šią vasarą 
susivienys. 

Suvienytų V alstijų augščiausis 
teismas svarstė bylą apie tai,, ar 
įvestos taksos nuo pelno (income 
tax) yra priešingos konstiitucijai, 
ar ne. Mat, konstitucija reika- 
lauja, kad taksos po visą šalį ir 
ant visų butų uždėtos lygiai, 
proporcionaliai. Gi income tax 
dabar uždėta tik tiems, kurie tu- 
ri datigiaus negu $3,000 metinio 
pelno, vadinas—šisai įstaty- 
mas ne visiems lygus, ir todėl 
pries-konstitucijinis. Teismas- su 

tokiu išvadžiojimu nesutiko ir 
pripažino įstatymą teisuotu. 

SS DARBO LAUKO, 
Hammond, Ind. Standard 

Steel Car kompanijos mašinistai 
pirmiau pareikalavo algų pakė- 
limo; sausio 18 d. tos kompanijos 
traukinių darbininkai sustreikavo, 
reikalaudami taip pat algų pakė- 
limo. 

if Shivlcy, Mass. ..i -erai 
eina ir iš kitur pribuvusiam leng- 
va darbą gauti. 

£ PbUadelphia, Pa. Čia strei- 
kuoja jo,(xx> motery siuvėju. 

fi Gardner, Mass. Heywo6ri 
Bros. & \Vakefielri Co. darbinin- 
kai' buvo sustreikavę, is karto 
kompanija prisitraukė ;*kebij ir 
inanė apveikti darbininkui Ka- 
dangi ;il*e!>ams čia niekąs nepri- 
tarė, todėl darbininkai grelai 
s'.rekrj laimėjo. 

Easi: Bo?'or. Ma^s. Mevrick 
Mill dirbtuvė pakėlė darbinin- 
ikarr.s mokesti jc ant dohario. 

Londonas. Čia daug laik- 
raščiu rašoma apie darbininku 
organizacijų atstovų konferenci- 
ją, kuri atsibuvo sausio 26 d., 
Brislol'e. Anglijos valdžia mano. 
kad darbininkai priešinsis pri- 
verstinam kareiviavimui. 

iŠ VISUS. 
Įj Australijos valdžia uždraudė 

iš jos ką nors išgabenti Ilollan- 
dijon. 

Į| Norvegijoj gaisras išnaikino 
miestą Mokle. 2,000 žmonių ne- 

teko pastogės ir turtų. 

|| Vokietijoj kas metai viduti- 
niškai buvo po 12,000 apsivedu- 
siu porų persiskyrimu. 

Chinų revoliucionieriai laiko- 
si gana tvirtai. Provincijoj Yu- 
nan revoliucijonieriai sumušė 
naujojo ciesoriaus kariumenę. 

}j Anglijos parliamento žmo- 

nių atstovu ; urnas galutinai pri- 
ėmė valdžios sumanymą priver- 
stino tarnavimo kariumenėj. 

|| Iš Rymo pranešama, buk 
Austrija nusprendė Montenegro 
suvisu prie Austrijos prijungti 
ir buk tam pritaria ir Vokietija. 

Įj Kaipo dovaną gimimo die- 
noj, kaip pra .eša iš Kopenha- 
geno, vokiečiu štabas tikisi pa- 
imti svarbią Rusijos tvirtovę 
Dvinsk ir ją savo 'kaizeriui dova- 
noti. 

|Į Susitvėrė anglo-francuziš-ka 
korporacija, kurios tikslas yra iš- 
pirkti iš visur javus, iš kur Vo- 
kietija ir Austrija juos gauti ga- 
lėtu. Minėta korporacija turi 
100,000,000 kapitalo. 

JĮ Vokiečių kariumenė, vejama 
francuzų vokiškoj Afrikos kolio- 

nijoj Kamerun, tapo nuvyta j 
Ispanijos kolioniją Guimą, kur 
bus nuginkluota ir sulaikyta iki 
karės galo. 

IĮ Anglijos valdžia pranešė Su- 
vienytų Valstijų ambasadoriui, 
jog atidaryti angliškų cenzorių 
pačto siuntiniai be reikalo nebus 
sulaikyti, bet jeigu juose nebus 
draus t i no, bus toliau pasiųsti. 
Apie tai vienok 'kas yra drausti- 
no, galės spręsti vien angliškas 
cenzorius. 

II Chinų sostinėj, Pekine, su-! 
ėmė daug ciesoriaus rūmo tar- 

nų ir augštų valdininkų, kurie 
buk buvo sutarę su dinamitu 
j padanges išmesti rūmą drauge 
su ciesorium. Suimtus vienok 
paleista, nes nebuvo galima jiems 
kaltės prirodyti. 

ĮĮ Žinomas mokslinčius, profe- 
sorius Pratt, apskaito, kad dabar 
yra žinomų ant žemės 522,400 
visokių žvėrių atmainų. 1886 m. 

mokslinčius Ludvvig apskaitė 
žinomų atmainų tik 233.220, o 

1758 metuose švedui mokslinčiui 
Lennej buvo žinomas tik 4,206 
atmainos. 

ĮĮ Mexikoj, netoli Puebla, kaip 
rašoma. Zapatos kariautojai į 
padanges išmetė pasažierinį trau- 
kinį. Iš 24 pasažierių ti'k vienas 
išsigelbėjo. Ar taip žmonių yra 
ir amerikonų, dar nežinia. 

Mexiko revoliucijonierių vado- 
vai : Villa, Zapata, Argumeda, 
Aguitar ir Cedillo dar lapkričio 
mėnesyj sutarė išmušti visus 
Mexikoj gyvenančius ameriko- 
nus. 

jį VVa.shingtone kalbama, buk 
Vokietija, per savo gubernatorių, 
mano pasiūlyti Belgijos karaliui 
Albertui taiką ant prieinamų iš- 
lygų. Kalbama, buk Vokietija su- 

tinka Belgijai sugražinti nepri- 
gulmybę ir atlyginti jai už nuo- 

stolius, vokiečių padarytus jiems 
Belgijon įsiveržus. Bet visi Vo- 
kietijos konservatyvai, taigi tur- 
tuoliai, reikalauja Belgijos palai- : 

kymo, nes ji yra labai turtinga, 
turi daug anglių ir geležies. 

(Į \ EI Paso, Texas, atėjo ži- 
nia, jog Carranzos kareiviai su- 

omė garsų Mexikos neva revo- < 

liucijonierių vadovą, o ištikro pa- 
prastą plėšikų generolą, Vilią. 
Oficiališkai vienok žinia ta ne- 

patvirtinta, Jeigu Villa ištikro 
pakliuvo j Carranzos kariume- 
nės rankas, tai pagyrimo už sa- 
vo veikimą laukti negali. Grei- 
čiausiai prisieis jam kaboti ant 
kokio medžio šakos. 

Dėl sukilimo pietinėse Chi- 
nų provincijose, vainikavimas 
ciesoriaus Yuati Shi Kai, kuris iš 
prezidento persikėlė j ciesorių, 
tapo atklėtas. Vainikavimas tu- 
rėjo atsibūti vasario 22 dieną, 

bet dėl neramumo ir maištų atsi- 
būti negalės; jeigu krašte nusi- 
rainjs, tai vainikavimas atsibus 
vasaros pabaigoj. 

ji "Kurjer WarsEa\vski" rašo, 
jog Varšavoj cukraus svaras esąs 
mokamas 40—65 kap., dešros—1 
rub., sviesto—2 rub., lašinių—1 r. 

Brangu viskas ir Lodziuje. Piotr- 
kove mėsos Svaras 30 kap., laši- 
nių—75 kap., ančities—70 kap., 
pigus pienas. 

Amerikos lenkai rimtai galvo- 
ją po karės kelties Lenkijon. 

|| Tuomtarpinis Mexiko pTezi- 
dentas Carranza pagarsino, jog 
dėl paskutinių amerikonų sker- 
dynių Mexikoj, jis atima visas 
tiesas buvusiems savo draugais 
ir padėtojams: Francisco Villa, 
Rafael Lopez ir Rafael Castro. 
Kas juos patiks, be jokios atsa- 

komybės baimės, gali užmušti. 
Buvę Vilios kariautojai įsiver- 

žė j Parralla stovyklas Alvarado 
Mining Co. ir nušovė chinietj 
vežėja ir amerikoną sargą, o 

paskui išplėšė kompanijos krau- 
tuves. 

|| Anglijoj, porte Falmouth, ta- 
po angliškos valdžios sulaikytas 
New Yorko teatro vedėjas Issac 
Rose (matyt žydas). Jis mat 
gabeno daug vokiškų agitaty- 
viškų raštų. Prie jo rado tris 
amerikoniškus pasportus. Pas- 
portus tuos davė ištirti Suvie- 
nytų Valstijų ambasadoriui. Jei- 
gu jie pasirodys geri, nors ne- 
žinia, kam vienam žmogui reikia 
net trijų pasportų, Rose bus pa- 
liuosuotas, bet galės sau kur no- 
ri keliauti, be konfiskuotu doku- 
mentų ir raštų. 

Lietuva ir Karė. 
Kad Lietuvą Atstačius. 

Karės audra .išardė Lietuvos 
laukus, nušlavė, bažnyčias, miestus 
ir sodžius,, Bet karas ne amžinas, 
turės bent kada pasibaigti. Jam 
pasibaigus, grįš musų broliai tėvy- 
nėn ir reikės pradėti gyventi beveik 
iš naujo. Reikės žemelė lyginti ir 
trobos statyti, gi darbininkų bus 
ir~ža. Pas mus Lietuvoje ir priėš 
karą beveik nebuvo instruktorių 
troboms .statyti. 

Lietuviams reikia apsirūpinti po 
karės turėti savo namų statymui 
meisterių, galinčių išlaikyti mūsų 
lamams savotišką lietuviškąjį stilių. 
Laikraščiai praneša, jog Maskvoj 
ir kituose miestuose rusų visuome- 
nė organizuojanti specialius suau- 
gusiems trobų statymo kursus, at- 
mindama, jog po karės bus reika- 
lingi instruktoriai namams statyti 
sunaikintuose krar-tuose. 

Butų labai svarbu, kad Lietuvių 
Centralinis Komitetas pasirūpintų 
įsteigti bent kokiame mieste, kur 
iaugiaus gyvęua lietuvių, trobų sta- 
tymo kursus instruktoriams. 

Vadovaujant musų vienam kitam 
inžinieriui ir dailininkui, butų rei- 
kalingą supažindinti busimieji in- 
struktoriai su lietuvišku namų sti- 
lium ir daile. Po karės tokie dar- 
bininkai bus pirmučiausiai reikalin- 
gi. 

Valkas. 
Mokykla lietuvių pabėgėliu vai- 

kams. Nors su dideliu sunkuma 
ir vargu, bet vis dėlto pasisekė 
įsteigti mokyklą lietuvių pabėgėlių 
vaikams. 

Lapkričio 25 d. vietos klebonas 
pašventino mokyklą ir pasakė vai- 
kams prakalbėlę, paaiškindamas 
mokslo naudingumą. 

Vaikų mokinių jau susirašė dau- 
giau ne 40, bet laukiama, kad jų 
įkaičius dar padidės. 

Mokytoja pakviesta p. J. Diliutė. 
Ji įsirašė ir vietinio lietuvių pabė- 
gėliams šelpti skyriaus nariu. 

Vaikams, einantiems į mokyklą, 
:ia-pat prie mokyklos įtaisyti ben- 
Irabučiai—berniukų ir mergaičių, 
kuriuos apžiūrėti apsiėmė mokyto-1 
ja. j 

Mokinių skalbiniams mazgoti ir 
drabužiui taisyti nusamdytos trys ; 
moters. Tad vaikai, eidami moky-l. 
:ies, nebeturės jokio reikalo vaikš- 
:ioti prie tėvų ir bus lengviau ir 
dieniems ir antriems. 

, 
St. Liekunas. } 

Vladivostokas. 
Kas dieną čia atkeliauja apie 2o\1 

—30 šeimynų pabėgėlių, tarp jų ne- t 
naža ir lietuv.ų. Pabėgėliai talpi- 
nami kazarmėse, kur jų yra jau j 

KARALIUS .BE SOSTO. 
Pačiam viduryj—Monte negro karalius Nikalojus, li- 

kusis be sosto, nes austrai užėmė visą jo šalį. Šale jo 
sėdi jo žmono ir jo žentas, Italijos karalius. Aplink— 
giminės. 

arti 500 žm. Daug pabėgėlių per 
Vladivostoką keliauja Amerikon, 
ypač lietuviai. Kelias ir maistas 
lyg S.-Francisco per Jokagamą ka- 
štuoja arti 300 rb.; be to, reikia 
dar, turėti bent 100 rb. atvažiavus 
Amerikon. Daugumas keleivių— 
žmonės neturtingi, tad vietinei lie- 
tuvių kolionijai tenka jiems padėti. 

Matydami didelį vargą Vladivo- 
stoke apsistojusių pabėgėlių lietuvių 
ir tų, kuriems būtinai reikia keliau- 
ti toliau, vietiniai lietuviai nori 
steigti draugija ir įdavė karės gu- 
bernatoriui prašymą patvirtinti jos 
įstatus.Ji vadinsis "Lietuvių To- 
limųjų Rytų Draugija materiali- 
nei, m ©Valinei, kultūrinei pagalbai 
eikti p^bėgefiams lietuviams." 

Kol kas atsakymo dar neturime, 
bet tikii'neš greitai gausią. 

J. Vaitickaitis. 

Lietuviai Odesoje. 
Lietuvių kolionija Odesoje—gana 

didelė. Joje yra veiklus inteligen- 
tų būrelis. Dar prieš mūsų spau- 
dos atgavimą pavyko Odesoje įstei- 
gti "Odesos Lietrvių savitarpiQj)a- 
salpos draugija." Laisvės metais 
susidarė lietuvių "Rūtos" klubas. 
1913 metais įsteigta tarnaičių drau- 
gija, vardu "Marijos Globa." Ka- 
rės šmėklai užgulus musų tėvynę, 
visos trys Odesos lietuvių draugi- 
jos, giliai jauzdamos savo tautiečių 
vargus, tuojau pasiskubo ir spalių 
12 dieną 1914 metų sudarė tam tik- 
rą komitetą Odesoje nukentėju- 
siems dėl karės Lietuvos gyvento- 
jams aukoms rinkti. Greitu laiku 
buvo surinkta 1268 rb. 48 kap. be- 
veik iš pačių lietuvių skatikų. Tos 
sumos 1100 rb. buvo nusiusta Vil- 
niun Lietuvių Draugijai. Po to 

Ddesos komitetas pradėjo rupinties 
sutaisymu Odesos gatvėse viešos 
rinkliavos. Jai įvykdinti reikėjo 
>adėti daug darbo ir rūpesčio. Ko- 
miteto darbštumas apgalėjo visas 
sunkenybes: buvo gautas leidimas 
•ugpjučio 24 dieną įtaisyti rin- 
tliavai ženkleliai, pati rinkliava i.š- 
>arsinta vietos rusų spaudoje ir afi- 

iėse, musų dailininko Varno sutai- 
ytose gerajame Odesos Soboro ple- 
:iuje didelis karės naikinamos Lie- 
:uvos paveikslas, kurios, ugnies ir 
<ardo veiriami, gyventojai jieško 
Das savo laimingesnius kaimynus 
pagalbos. Taip sutvarkyta rinklia- 
va, nepaisant didelio trūkimo smul- 
<ių pinigftf, vis~;tik davė 6.320 rb. 
(o kap. Išmokėjus rinkliavos iš- 
aidas 695 rb. ro kap., gryno pelno 
jauta 5.625 rub. Šiais pinigais vėl 
)uvo manyta sušelpti Vilniaus Lie- 
uvių Draugi j a.. Deja, tai nepavy- 
to padaryti: vokiečiai užgrobė Vii- 

'U 

uų, o podraug ir visą Lietuvą, ku- 
'įos dauguma gyventojų, išguita iš 
avo sodybų, ir netekusi vilties grei- 
ai namo sugrįžti, pradėjo sklaidy- 
ies po Rusijon miestus. Odeson' 
aip-pat užklydo būrelis nuvargintų 
ietuvių, be pinigų, be šiltų rubų, 
icgalinčių be kitų pagalbos gyven- 
i. 

Šiandieną jau yra 370 lietuvių 
registruotų Komiteto knygose. 

Daugumai šių žmonių, Komitetui 
padedant, jau pavyko susirasti už- 
darbio ir šiaip netaip gyventi, bet 
vis tik 122 žmonės, delei senatvės 
ir ligos negali dirbti, ir Komitetas 
gauna juos laikyti. Tuo tikslu Ko- 
minėtas jtaisė 19-oje butų bendra- 
bučius. Ligoninis parūpinta dak- 
tarų pagalba ir įtaisyta tam tikra 
studentų ir studenčių priežiūra. 

Tatjanos Komitetas kiekvienam 
pabėgėliui, lyg surandant jam tin- 
kamo darbo, duoda iš savo iždo kas 
dieną po 15 kap., bet šioji pašalpa 
dideliame mieste dabartinio neap- 
sakomo brangumo metų neužtenka- 
ma. Komitetas savo lėšomis būti- 
nai turi didinti teikiamą valdžios 
pašalpą, kad nors šiaip-taip butų 
galima pabėgėliui išgyventi. Die- 
ninės pašalpos didumą Komitetas 
taip nestatė, kad kiekvienam pabė 
geliui, Odeson atvykusiam be šei- 
mynos (turinčiam jau butą ir ku- 
ro), lyg darbo atsiradus, duodama 
30 kap., šeimynoms gi iš dviejų 
žmonių—50 kap., iš 3—60 kap., iš i 
4—75 kap., iš 5—90 kap. ir iš 0—| 
1 r. 05 kap. Nepaisant taip didelio 
taupumo pašalpų dalinime, pabėgė- 
lių šelpimas Komitetui kas savaitė 
atsieina apie 300 rb. Dar sunkiaus 
yra aprūpinti pabėgėliai apatiniais 
ir šiltais žieminiais rūbais. Čia 
menki Komiteto išmentai menkai 
ką gali padėti; Komitetas tuo tik- 
slu pradėjo rinkti skalbinius, rubus 
ir avalynę. 

Spalių 25 dieną Komitetas sušau- 
kė visuotinį Odesos lietuvių susirin- 
kimą pasitarti, kokiu budu surasti 
naujų lėšų pabėgėliams šelpti. Nu- 
tarta steigti labdarių draugija, ku- 
rios nariai nuolatiniais mėnesiniais 
mokesčiais darytų nors dalj Komi- 
teto lėšų. Pabėgėlių vaikučiai mo- 

kosi parapijos mokykloje, kurioje 
įvesta lietuvių kalbos kasdieninės 
pamokos; tikybos mokoma 3 kartus 
savaitėje taip-pat lietuvių kalba, 
tik, nelaimė, trūksta vaikučiams va- 

dovėlių. Gerai, kad Lietuvių Drau- 
gija iš Petrapilio atsiuntė keletą 
knygelių, kuriomis nors mokykloje 
naudojamasi. Vaikų lietuvių mo- 

kykloje yra 43. 
Odesos lietuvių Komiteto raštinė: 

Gavannaja No i. 
Kun. V. Draugelis, 

Odesos Lietuvių Komiteto narys. 

Smolenskas. 
Smolensko gubernatorius įsakė 

palicijai ir kitoms įstaigoms nebe- 
leisti Smolenskan iš kitur pabėgė- 
lių, bet vežti juos toliaus. Tiktai 
tie pabėgėliai bebusią leidžiami 
Smolenskan, kurie čia važiuoją prie 
giminių ir prie sutarto darbo. 

Tuo tarpu važiuoja Smolenskan 
pabėgėliai, tarp jų ir lietuviai: i) 
išvarti iš dvarų laukų darbininkai, 
2l pasilieka Smolenkse paleistieji 
iš ligoninių, 3) gyvenę savo lėšo- 
mis ir jas pabaigę Smolensko apy- 
gardose ir 4) pabėgėliai klajūnai, 
kurie niekur nenurimsta ir vis ka- 
žinko jieško. Su jais šelpiamieji) 
komitetai turi keblumo. Kartais iš j 
ligoninių paleidžia pasveikusiuosiusl 

vasariniais suplyšusiais rūbais. 
Lietuvių Draugija taiso medinių 

padų avalynės dirbtuvę. Avalynės 
klausimas labai sunkus: odos kai- 
nos neįkandamos, gi tūbai dclei tan- 

kių atlydžių labai nestiprus ir pa- 
vojingi sveikatai. P. M. 

Ramzajus, Penzos gub. 
Ramzajus tai didelis rusų kaimas, 

kur apsigyveno apie 500 žmonių 
lietuvių pabėgėlių. Daugumas jų 
gyvena drauge su vietiniais gy-! 
ventojais ir tik keletai šeimynų pa- Į 
sisekė surasti atskirus butus. 

Visi pabėgėliai gauna pašalpos iš 
vietinio Lietuvių Komiteto: butą, 
kurą, suaugusieji po 2o kap. dienai, 
vaikai iki 13 metų—po 10 kap. 

Lietuviams įsteigta pradedamoji 1 

mokykla. Mokslas jau prasidėjo 
spalio 26 d.; mokyklon įsirašė 88 
vaikai, lanko ją 79. 

Darbštumu kun. Povilionie.% Lie- 

tuvių Komiteto įgaliotinio, daugu- 
mas mokinių gavo batus ir drabu- 
žį. Skaitome "Lietuvių Balsų." 
Pabėgėlių dvasios reikalai kaip ir 
aprūpinti, nes kun. Povilionis daž- 
Inai čia atvažiuoja ir vietinėje mo- 

kykloje šventadieniais laiko pamal- 
das, sako pamokslus, klauso išpa- 
žinties ir t. t. 

Gydo pabėgėlius dr. Garmus ir 

felčeris-pahėgėlis Picevičius. Vai- 
stų gauname dykai. Pabėgėliams, 
sergantiems užkrečiamomis ligo- 
mis, įtaisyta ligoninė 

Be lietuvių pabėgėlių, Ramzajuie 
yra keletas šeimynų rusų, latvių ir 
lenkų. J. K. 

Tambovas. 
Vietiniai laikraščiai pažymėjo 

energingą Lietuviu Ccntralinio Ko- 
miteto skyriaus darbavimos Tam- 
bove. 

Jau darbuojasi siuvykla ir skal- 
bykla, šiomis dienomis laukiama 
atidarant arbatinės ir valgyklos, li- 
goninės ir pradedamosios mokyklos 
su bendrabučiu 50 vaikų. Už mėg- 
sta santykiai su apskrities ir guber- 
nijos komitetais, iš kurių tikimasi 
gauti šiltų rubų pabėgėliams. Pa- 
sirūpinta taip-pat papiginta kaina 
malkų išgauti, kadangi malkos esan- 

čios labai brangios; suorganizuo- 
ta lietuvių ir kitų arkliai malkoms 
gabenti iš miškų. Lietuviai, gyve- 
nantieji kaimuose ar kituose mies- 
tuose, savo noru, kad ir neleidžia- 
mi, po keletą slenka arčiau Tambo- 
vo, norėdami buti arčiau savųjų, 
bažnyčios, ir, prireikus, pasinaudoti 
pašalpa. M1110111 a sutaisyti lietuvių 
vakarą. Tautkus. 

Kazanė. 
Lietuvių pabėgėlių vilnis pasiekė 

ir Kazanę, kur jų privažiavo dau- 
giau ne 3000 žmonių, daugiausia 
moterų ir vaikų. Kiek lietuvių da- 
bar randansi aplinkiniuose sodžiuo- 
se, nežinia. Turbut, tiek pat. Val- 
stiečiai gyvena Lietuvių Komiteto 
bendrabučiuose, gi in.Vigentai nu- 

samdytuose savo butuose. Išski- 
riant Komiteto narius, inteligentai 
pabėgėliai gyvena nuošaliai nuc 

kitų musų pabėgėlių. 
Komitetas rūpinasi musų pabėgė- 

liais; jo įsteigta pradedamoji mo- 

kykla musų vaikams. Bent atsi- 
gaus musų vaikeliai nuo dvasiško 
skurdo! Komiteto nariai, kurių 
yra tik keletas, nespėdami duona 
aprūpinti musų pabėgėlių, iki šiolei 
negalėjo rinitai užsiimti pabėgėlių 
dvasios reikalais. Reikalingi inici- 
jatyvos ir darbo žmonės, suprantą 
ir pajaučia pabėgėlių vargus, mylį 
.rtimą nelaimėje. 

Labai reikalinga, kad dažniau 
lankytųsi apšviestieji žmonės pas 
pabėgėlius. Gerai butų, kad vie- 
nas, ar kartu bent du žmogų apsi- 
imtų žiūrėti kokį vieną pabėgėlių 
butą ir jeigu ne kas dien, tai bent 
porą kartų per savaitę ji lankyti. 

Kur tarp pabėgėlių daugiau jau- 
nimo, ten galima, sutraukus jį bū- 

rin, padainuoti, šį-tą paskaityti, 
knygučių padalinti, pamokyti vai- 
kus žaislų, rašto. 

Dabar mergaitės, net moters 

draugauja su visokiais nedorėliais 
praeiviais vyrais, nuslysta, niekais 
nueina. 

Musų inteligentams reikia rūpin- 
ies ne tik duona pabėgėliams, bet ir 
jų dvasios reikalais, kad po karės 
sugrąžintume juos namon neišdy- 
<ėlius-nedoflėlius, bet žmones. 

Nesiunčia Laiškų. 
Vokiečių vyriausybė atsisakė imti; 

ir siųsti pinigus ir laiškus j vokie-' 
Hų užimtąsias s ietas. Dėl to Rau-j 
.lonojo Kryžiaus Centralinis belais-Į 
/ių informacijos biuras nebegali 
siųsti adresuotų j tas vietas laiškų. 

Tverė. 
Lietuviu pabėgėlių skaičius ne- 

mažas, padėjimas j u—nevienodas. 
Pabėgę iš Lietuvos nuo vokiečių 
šūvių nieko su savim nepasiėmė \ir 
dabar vargsta. 

Darbuojas Lietuvių Komitetais i\ 
lietuvių pradedamoji mokykla, ku- 
rioje mokosi 70 vaikų. Norinčių 
stoti dar randasi, bet trūksta vietos. 

Mokytojas Rudis ir kun. Mraknė 
daug darbuojasi lietuviams pabėgė- 
liams. Pašalpos duodama šeimy- 
nai po 10—15 r., skyrium žmonėms 
po 3—6 r. per mėnesį. 

Sulenkėjusios lietuvės, dalyto- 
jams paklausus, tvirtina esančios 
tikros lietuvės, kad tik gavus pašal- 
pos, tuo tarpu namie keverzoja len- 
kiškai ir, matyt i, nekenčia lietuvių. 

Prasidėjo šalčiai, trūksta ru'oų. 
Visi trokšta grįžti Lietuvon, dau- 

gumas gailisi keliavę Rusijon, ver- 

čiau, girdi, butų mirę Lietuvoj. 
Kun. Braknės rupesniu dabar tu- 

rime lietuvių kalba pamalda's Tve- 
rės bažnyčioje. 

Trūksta mums lietuviškų knygų. 
Lenkų knygyne esančios kelios lie- 
tuviškos knygos, bet tai lašas juro- 
je. 

Viskas brangu: juodos duonos 
svaras kaštuoja—5 kap., baltos—9 
k., mėsos svaras—28 k., sviesto— 
80 k., kiaušinis—5 k. Komitetas 
turėtu tat atsiminti, skirdamas pini- 
gų vargšams. 

Skaitome "Liet. Balsą" ir "Ry- 
gos Garsą." 

Yra lietuvaičių, kurios dieną nak- 
tį bastosi su kareiviais ir švirkšta. 
Karas padarė mus valkatomis, pa- 
kirto inusų dorą. Gelbėkime save 

tautą! 
Lietuvos Nykštukas 

J ekaterinoslavas. 
Pabėgėlių lietuvių gyvenimas ir 

čia eina savo vaga. Padėjimas jų 
—neblogiausias. Bedarbiai iš mie- 
sto gauna po 10 r. mėnesiui, dar- 
buojasi ir Lietuvių Komitetas. Jo 
manoma steigti siuvykla pabėgė- 
liams lietuviams drabužiams siūti, 
nes daugelis be nieko pabėgo iš na- 

mų, arba. ką turėdami, viską pake- 
ly j pardavė ir suvalgė. 

Lapkričio pradžioje rinko aukas 
daiktais ir pinigais pabėgėliams. 
Lietuvių pabėgėlių bus 2000, kiek 
gi j-ų išblaškyta po visą apylinkę ir 
koks jų padėjimas—tai nežinoma. 

Lapkričio 8 d. buvo iškilmingai 
pašventinta lietuvių pradedamoji 
mokykla. Po pašventinimo antrą 
dftną įsirašė 109 vaikučiai. Mano- 
ma steigti antra mokyklėlė, nes ne 

gali vaikai likti be mokslo. 

Voronežas. 
Tenai radome pabėgėlių ben- 

drabučius, prikimštus žmonių. 
Oras vargiai kenčiamas, valgis 

irgi nekoks. Bendrabučiuose ku- 
rj laiką palaikę, pabėgėlius skir- 
sto po kaimus. Vadinas, vėl nau- 

ja vieta, vėl nežinomi žmonės. 
Voronežo bendrabučiuose bus 
apie 100 lietuvių šeimynų. Esa- 
ma jų ir privatiniuose namuose. 

Pabėgėliais lietuviais veik niekas 
nesirūpina, vargas jų didelis, ma- 

tyti elgetaujančių musų brolių. 
Gerai butų lietuvius sutalpinus 
atskiran bendrabutin ir susivie- 
nijus vietinei musų inteligentijai 
gelbėti savo brolius nuo bado ir 

ištautėjimo. 
Neblogai aprūpinti lietuvių 

gimnazijos mokiniai, bet prade- 
damosios mokyklos—vargsta. 

Prieglaudose siaučia t}Tmai, 
rauplės, skarlatina, skinančios 
musų mažutėlius ir suaugusius. 
Nukeltiemsiems sodžiun reikės 
arba visai mesti mokslas, arba 
vaikščioti rusų mokyklon. Nvk- 
stame, skiedžiainės svetimtaučių 
bangose. 

Odesa. 

Pastaruoju laiku Odesos mies- 
to valdžia įtaisė netoli geležin- 
kelio stoties visiems tik-ką atvy- 
kusiems Odeson pabėgėliams 
izoliaciją (apsikuopimo vietą), 
kur būtinai reikia išgyventi pen- 
kios dienos. Joms praėjus, pabė- 
gėliai skirstomi tautomis ir ati- 
duodami tautų komitetų globai. 
Kai-kurie pabėgėliai bando pra- 
sprukti šią kvarantaną, bet vel- 
tui, nes jokis Komitetas dabar 
nebeturi teisės jų priimti. 

Pabėgėlių tarpe yra tokių gud- 
ragalvių, kurie, nugirdę ar pa- 
skaitę kame nors esant daug lie- 
tuviu. tuojaus ten važiuoja, ma- 

nydami be jokio darbo rasią mil- 

tų kalnus, bet apsigauna ir pa-, 
galiaus gerokai privargsta. 



ALPŲ KALNUOSE. 
Paveikslas parodo italų kareivį žieminėj uniformoj. 

Šitie kareiviai kovoja augštai Alpų kalnuose, kur šalčiai 
buva nepaprastai dideli. 

Tambovas. 

Žiburio g i m n z i j a. Ar gaii 
buti eiklesnė nelaime, kaip iš- 

tremtojo gyvenimas? Rods, tė- 

vynėje nei badas—ne badas, nei 

liga—ne liga, nei mirt; ne taip 
baisu, kaip svetimoj šalyj. Tuo 
tarpu užsidarėme savyje, ratni- 
names savo kalba, bažnyčiai... 
Ypač musų jaunoji karta, m u su 

moksleiviai žadina mumyse didelę 
tėvynės meilę ir pasiilgimą. Jie 
kels Lietuvą iš griuvėsių, jie— 
musų viltis. Iš iškeltų Tambo- 
van įstaigų—lietuviškiausia tai 
"Žiburio" moterų gimnazija su 

privaloma lietuvių'kalba. 
Pastaruoju laiku jon priima- 

mos ir latvaitės. "Litovskaja gim- 
nazija," kaip toji įstaiga vadina- 
ma yra, įgijo sau pagarbos vi- 
suose Tambovo gyventojų sluog- 
sniuosc. 

Tantboviečiai, ligšiol neatskir- 
iami lietuvių nuo lenku, pasta- 
ruoju lai^u, dėlei aiškaus "Žibu- 
rio" gimnazijos tautumo, pui- 
kiausiai įsitikino, kad lietuvis 
ne lenkas, kad lietuvių kalba la- 

bai graži ir maloni esanti; net 

išreikšta vietinių gyventojų noras 

išgirsti scenoje lietuvių dainų. 
Taigi šelpikime, kiek išgalėda- 

mi tą grynai tautinę įstaigą, kad 

ji ir toliau* žadintų mumyse 

tėvynes meilę ir pasiilgimą, 

šaltis ir plaukų 
AUGIMAS. 

Daugelis net specialistų mano, 

ka:l šaltis prisideda prie plaukų 
augimo, jiu*> nuo išpuolimo sau- 

goja, todėl mano, kad šaltis ge- 
riau žmonių galvas nuo plikimo 
saugoja negu Brunclzos ir kitn 

išradėjų želdinimui .plaukų vais- 

tai. Patėmyta mat, 'kad visi su- 

grįžę iš šaltų šiaurinių kraštų 
tyrinėtojai turi gerai apžėlusį 
veidą ir galvą. Tą aiškina tuo- 

mi, kad šaltuose šiauriniuose 
kraštuose nėra nei jokių bakte- 
rijų ir mikrobų, tai ten nėra ir 

mikrobų, prisidedančių prie plau- 
kų išptiolimo, o tas ir gimdo pli- 
kimą. Kad šaltuose pietiniuose 
ir šiauriniuose kraštuose nėra nei 
jokių mikrobų, tas yra žinoma, 
ką r<xlo ir tas, kad lediniuose 
kraštuose gyvenanti žmonės nie- 
kados neserga peršalimais, slo- 
gomis, nei plaučių uždegimais; 
nėra ten nei epidemijų. 

Patėmvta taipgi, kad ne vien 
žmonės, gyvenanti, šaltuose ledi- 
niuose kraštuose, turi geraii plau- 
kais apžėlusį kuną, bet gerai jais 
apžėlusį kailį turi ir šaltų kraštų 
žvėrįs. Šiltą, gerai plaukais ap- 
žėlusį kailį turi ne vien dabar 
gyvenanti šiauriuose žvėrįs, bet 
'ir jau išnykę poliariški sloniai 
ir mamutai, kuomet gyvenanti 
dabar šiltuose kraštuose sloniai 
yra pliki. 

Bet iš kitos pusės ir šaltuose 
kraštuose ne visi žmonės ir žvė- 
rįs atsižymi didelėmis ir tankio- 
mis kudlomis, o yra ir vidutinės 
šilumos net šiltuose kraštuose 
tirštai plaukais apžėlę žmonės, iš 
ko galimu spręsti, kad ne visus 
plikius tokiais mikrobai padarė. 
Gyvenanti šaltuose kraštuose 
didžuviai neturi šiltų, plaukais 
apžėlusių kailių, taipgi šaltuose 
kraštuose gyvenančios tautos, 
kaip tai laponai, samojedai ir 
eskimai neturi tirštų įplaukų, o 

barzdų beveik visai neturi, o už 
tai tūlos tautos, gyvenančios šil- 
tesniuose kraštuos-, kaip tai ant 

Kuriliškų salų ir šiaurinėj Japo- 
nijoj gyvenanti ainai, Australi- 
jos negrai ir gyvenanti Indijose 
tudavarai, gausiai plaukais gam- 
tos apdovanoti, tokiais buvo ir 
anglų išnaikinti tarmanai. 

SUBMARINŲ AUKOS. 
Laike šios karės pirmu sykiu išsivystė submarinų (povandeninių 

laivų) veiklumas, kuomet Vokietija, negalėdama atsispirti su savo 
laivynu prieš Anglijos laivyną, paleido darban savo submarintis. 

Šimtai laivų iki šiam laikui jau nuskandinta ir tūkstančiai žmonių 
nuėjo sykiu stt jais dugnan. Žemiaus paduodama tik svarbiausi lai- 
vai, žuvusieji nuo submarinų laike šios karės: 

Laivo vardas-. Kcno: Kada žuvo: Laivo didumas: Kiek žmonių žuvo: 
Lusitania Anglijos (kg. 7 d. 31,330 tonu 1,250 
Arabie \nglijos Rugpj. 19 d. 13,801 'ą 

39 
Hespefian... Anglijos Rugs. 4 d. 10,900 

" 

26 
A neonu Italijos I^apkr. 9 d. 8,210 " 

300 
Falaba Anglijos Kovo 27 d. 4,806 " 

111 
Relridge Norvegų Vas..2od. 7,867 " 

3 
Yasaka Japonų Gr. 21 d. 6,000 " 

Visi išgelb. 
Strathnairn.. Anglijos Birž. 16 d. 4,336 '' 

22 
Armenian.. .Anglijos Eirž. 28 d. 8,825 " 

2Q 
Iberian Anglijos Liep. 31d. 3,223 

" 

6 
Fircuze Italijos Lapkr. 11 d. 21 
Ville dc la 

Ciotat. .Francuzų Gr. 24 d. 80 
Persia \nglijos Gr. 30 d. 7>974 

" 

? 

Šiame skaitliuje ant L u s i t a n i j o s žuvo 115 Amerikos piliečių; 
ant A r a b i c o žuvo 2 Amerikos piliečiai, o ant I b e r i a n 3 Ameri- 
kos piliečiai. Ant Pers i a bnvo trjs amerikonai. Ant laivo Y a s r.- 
k i sykiu su laivu nuskendo 15 milionų doliarių auksu. 

UETBVIAI AMERIKOJ, 
IŠ NEW YORK, N. Y. 

"Račkauskas ir Paukštis." Sr il- 
si* » if> <1. SLA. name alsiouvo 
septintas Y-to apskričio suvažia- 
vimas, kuriame dalyvavo 18 at- 

stovu nuo įvairių tos apielinkės 
kr.opu. Čia nerašysiu smulkme- 
nų, kurios buvo apkalbamos su- 

važiavime. Žingeidaujantieji galės 
matyt tai protokole. Kas įdo- 
miausia buvo—tai apkalbėjini2s 
to, kokios ypatus tiktų j SLA. 
Pildomąją Tarybą busiančiuose 
rinkimuose. 

Čia p. V. K. Račkauskas pra- 
dėjo agituoti ir užsipuldinėt ant 

dabartinio iždininko p. T. Pauk- 
ščio, sakydamas buk Paukštis ne- 

tikęs but SLA. iždininku, nes ne- 

mandagus esąs, krivūles rašąs su 

pašiepimais ir kolionėmis,—žo- 
džiu sakant, tik gėdą darąs Susi- 
vienijimui. 

Cia nekurie atstovai patėmija, 
k;ul reikėjo esą pranešti T. Pauk- 
ščiui, kad tokioj formoj netinka 
rašyt krivūles, tad T. P. ir nera- 

šysiąs daugiau taip, o apie kolio- 
ncs—nei vienas iš atstovų to ne- 

patvirtina. Tuomet vėl p. V. K. 
Račk. atsistoja ir sako: "Aš dar 
ir daugiau žinau apie T. Paukštį, 
—jo<; ir neteisingas jis yra." Esą, 
kada P>rooklyne visuotiname sei- 
me aplinkybės privertė išrinkti 
du kasieriu, tai antruoju (?) ir 

tapęs išrinktas nuo tautininkų T. 
Paukštis. Paskiau kokios ten 

draugijos pasiuntė per sekreto- 
rių Dundulį j L. Š. F. ant vardo 
T. Paukščio $250.00. 

Po kiek laiko, kada tautiečiai 
atsimetė nuo Brooklyno seimo 
Įkurto L. Š. F. ir įsteigė savo 
Liet. Gelh. Fondą, tada sacialis- 
tai pareikalavo nuo T. P. tų 
$250.00 atgal į L. Š. F., bet T. 
P. nedavė. Tada pp. Gugis ir 
Lalis (?' (ir trečio vardo nepa- 
menu) norėję patraukti T. P. į 
teismą už negrąžinimą minėtų 
pinigų,—"tik man—sakė V. K. 
R.—perprašius tuos žmones, T. 
P. likęs neapskųstas į teismą'." 

Čia nekurie atstovai įsikarščia- 
vę pradėjo gint p. T. Paukštį, sa- 

kydami, kad Paukštis pasielgė 
gerai, nes sykį sudėtų aukų nie- 
kas niekados negrąžina, o ypač 
kada jos eina tam pačiam tikslui, 
ir kad tame jokio "neteisingumo" 
nėra. 

Vienas iš atstovų išsitarė, kad 
jei esą šiaučius kišis į ministerio 
•reikalus, tai visada išeis niekas. 
V. K. R. tuomet pašoko, ir sako, 
kad tai yra jo ypatos įžeidimas, ir 
reikalavo, kad tas atstovas savo 

žodžius atšauktų, ką pastarasis 
ir padarė. Į vice prezidentus p. 
V. K. R. patarė rinkti p-nią O. 
Alytienę, centro raštinės darbinin- 
kę. Taipgi patarė atstovams, kad 
ragintų kuopų narius, kad atnau- 

jintų vieno verkėjo (suprask: 
SLA. "Nario Apysenio") suma- 

nymą apie sujungimą sekreto- 
riaus ir iždininko urėdų,—kad 
juos pildytų vienas asmuo. 

P-as Strimaitis fouvo jnešęs, 
kad SLA. prezidentui reikia duo- 
ti algos $500.00, tai atliksiąs rei- 
kalus daug geriau, negu už 
$100 algos. Atstovų didžiuma 
nesutiko su tuo, esą butų per- 
daug. 

Ant galo nutarta, kad j laik- 
raščius apie apkalbėjimus laike 
posėdžių šiame suvažiavime nie- 
ko nepranešti, ką kalbėję tegul 
taip ir pasilieka. (Tai kam ra- 

šote? Red.) Visgi bus įdomu 
matyti, ar p. Strimaitis išpildys 
savo prižadą (kuris tilpo "Tėvy- 
nės," rodos i-am numeryje šių 
metų), kad visų varančių nešva- 
rią agitaciją už arba prieš ypatas 
laike rinkimų į Pildomąją Tary- 
bą, paskelbs vardus. 

T. Nežinomas, 

IŠ HARRISON, N. J. 
Susitvėrė draugija. Nesenai 

čia susitvėrė draugija —"Gabi- 
ja," prie kurios gali prigulėti 
merginos, vaikinai, vedę ir neve- 

dę. Jau dabar draugija turi 40 
narių. Ji parengė prakalbas, kurios 
atsibuvo sausio 23 d. Kalbėto- 
jum kviesta p. J. O. Sirvydas. 

Vietos jaunimas tikrai pavyz- 
dingai elgiasi. Tarp j u nėra jo- 
kių nesutikimų. Amerikoje gimu- 
sieji bendrai veikia su iš Lietu- 
vos atvykusiais. 

Kalbant apie pavyzdingą jau- 
nuomonę, reik nors nenoroms pa- 
i.ymėli ir tuos draugijos narius, 
kurie niekuo nesirūpina—nei sa- 
vo likimu. 

Čia buvo suorganizuotas kliu- 
bas, tai kai-kurios ypatos pradė- 

MiJB jo jį ardyti. \ ienuk kHybas iš- 

silaikys. Dabartini £fcl$5f|)o val- 
dyba: K. Mockus, pnir.iA. Ge- 

rulaitis, vice-pirm.,jra. fttkočai-, 
tis, prot. rašt., A.'tsaletKa, fin. 
rast., ]. Kemėža, i/.dtd nvnkas. 

f A'. X. 

IŠ springfieS) ImJnes, 
CANAEįA. I 

Margumynai. Šjf miesčiukas 
randas viduryje tyraf ir firių. I 
centralinį geležinkeli apie 4 ang- 
liškos mylios. Miestelis turi gy- 
ventoju apie 6,000. Jie susideda 
iš anglų, vokiečių, austru, rusų 
mažai yra ir randasi tris šeimy- 
nos lietuvių ir vienas pavienis. 

Darbų kitokių nėra. išimant 
anglių kasyklas ir elektro dirbtu- 
vė. Uždarbiai nepergeriausi, nes 

mainieriai daugiau neuždirba 
kaip nuo 2 iki 4 doliarių j dieną. 
Dirba 8 valandas. Iš kitur pri- 
buvusiam darbą. nesunku gauti, 
bet čia lietuviai kad ir atvažiuo- 
ja, tai ilgai nedirba. 

Miestelis yra blaivas—svaigi- 
rančių gėrimų čia nevalia parda- 
vinėti Ig. Petruškevičius. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 
TMD. vietos kuopos augimas. 

SLA. apielinkės kuopų suvažia- 
vimas. Sausio 16 d. TMD. 20 

kuopa laikė metinį susirinkimą. 
Iš nariu surašo pasirodė, 'kad kuo- 
pa pradėjo metus su 30 narių ir 
laike 1915 m. prisirašė' 85 nariai. 
Užbaigiant metą pasidarė pilnų 
narių 112, o suspenduoti trįs, la- 
bu—115 narių. Kiek bus nau- 

dingi draugijai 1916 m.,—ateitis 
iparodys. Kuopos valdyba šiems 
metams yra išrinkta veik toji 
pati, tatai ir toliau, rods, kuopoj 
kitokių permainų negali Imti. 

Geležinis kuopos turtas siekia 
$38.25. Kuopa susidėjusi pusiau 
su Mirtos Dr-ja, užlaiko viešąjį 
knygyną. Kiek knygynas neša 
vertės—neteko sužinoti. 

Sausio 30 d. čia suvažiuos apie- 
linkės SLA. kuopų atstovai. Jie 
laikys savo susirinkimus po No. 
2539 St. Clair ave. Kuopos or- 

ganizuojasi j apskritj. 
J. J. Žilinskai. 

IŠ CICERO, ILL. 
Viešo knygyno reikalai. Vie- 

tos lietuviams yra žinoma, kad 
čia randasi viešas knygynas.. To, 
rods, ir garsinti nereiktu. Pa- 
skirtomis valandomis galima vie- 
šame knygyne naudotis laikraš- 
čiais ir knygomis, kokios tik čia 
randasi. 

Ne nuo senai gyvuoja mūsų 
knygynas—rods dar ir metų nėra, 
todėl nedaugiausiai ir knygų tu- 
ri. nes pinigų neturime nupirkti, 
o mažai atsirado tokių žmonių, 
kurie paaukavo knygų. 

Pastaruoju laiku "Lietuvos 
Ūkininko" Dr-ja žymiai parėmė 
niusų knygyną, paaukaudama 
jam 50 egz. knygų. Knygyno 
valdyba ištaria širdingai ačiu 
"L. U. D." Podraug atsišaukia- 
me ir į lietuvių visuomenę ir 
draugijas, kas tik turite atlie- 
kamų arba jau perskaitytų kny- 
gų, malonėsite paaukauti "Vie- 
šamjam Cicero Lietuvių Knygy- 
nui," 

Męs čia gyvename laisvoje ša- 
lyje. Tatai ir bandykime taja 
laisve pasinaudoti. Vieton smuk- 
lių steigimo ir užlaikymo, steig- 
kime 'knygynus. 

Viešąjį Cicero Lietuvių knygy- 
ną palaiko keletas daugiau apsi- 
švietusių vaikinų. Knygyno, au- 

gimas visiškai priklauso nuo ge- 
ros valios žmonių. Jeigu atsiras 
tų geros valios žmonių, tai be 
abejonės niusų knygynas žymiai 
pakils. Reik turėt vilties, jog 
lietuviai lietuvių neužmirš—išties 
pageltos ranką apšvietos įstaigą 
tobulinantiems. Naris. 

P. S. Knygas ; galite siųsti 
šiuo adresu: A. Samoshka, 1213 
So. ^Sth ct., Cicero, 111. 

IŠ LAWRENCE, MASS. 
Tėvas—žvėris. Sausio 15 d. 

atvažiavęs čia iš Montello, Mass. 
Jonas Sutkus nušovė savo šešių 
mėnesių dukrelę ir pačią pavo- 
jingai, bet, rods, nemirtinai pašo- 
vė. Pirmu šuviu J. Sutlcus patai- 
kė savo moteriai kakton. Kuo- 
met ji parvirto, * jis paleido dar 
tris šuvius, bet nei^vienu nepatai- 
kė. Šūviai sulindo duryse. Kū- 
dikis mirė j tris minutas. 

Štai kame paslaptis tos baisios 
tragedijos: 

Ponia Sutkuvienė gyveno su 
savo vyru Montelloi Mass., neto- 
lime nuo čia miesčiuke. Jos vy- 
ras taip gerdavęs, kad pačiai ir 
kudikiui nelikdavo i)ieko iš jo už- 
darbio. Jis vienas apsidirbdavo 
su savo uždarbiu. To moteris 

matė, kad taip ilgiau gyventi ne- 

galima, todėl ji paėmė kūdikį ir 
išvažiavo j La\vrcnec'ą. Čia su- 

sirado darbo ir, kūdikį pas kitus 
palikdama, dienomis dirbo. Jis 
atvažiavo ją atgal vežtis, bet mo- 

teris pasakė: "Nevažiuosiu." Tuo- 
met jis nušovė 'kūdikį ir pašovė ją 
vienu šuviu pataikys į kaktą, o 

kuomet moteris pargriuvo, dar 
šovė tris kartus, bet nepataikė. 

Moteris tik šešias savaites ra- 
miai išdirbo La\vrence. Šovikas, 
kol kas, nesugautas. 

T r. i vis girtuoklystės pasekmės. 
J. Raudzcvičius. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 
TMD. balius. Sausio 15 d. 

A. G. R. svet. TMD. 144 kuopa 
surengė balių. Vakarėlį palink- 
smino Lietuvių D. L. K. Vy- 
tauto benas. 1 balių jaunuomenės 
susirinko skaitlingas būrelis. Vi- 
si dailiai ir pavyzdingai linksmi- 
nos. 

Tris draugijos nariai paaukavo 
baliui 4 knygas. Buvo skrajojan- 
ti k rasa. Tos ypatos, kurios ga- 
vo daugiausia atviručių, gavo ir 
dovanas. Seknčios ypatos" gavo 
knygas: "Strazdelio Raštus,'- 
p-lė X. (atsiprašau, pavardės ne- 

dažinojau), "Naudingi pamokini- 
mai iš gyvenimo žmonių" ir Apy- 
saka apie septynis pakartuosius" 
—p-lė O. Gudžinskaitė, "Kaip ap- 
sivesti ir laimingai gyventi'.— 
p-lė Ž. Karbučaitė. 

Dar reikia pažymėti tai, kad 
balius buvo be svaiginančių gė- 
rimų. 

Sausio 9 d. metiniame susirin- 
kime nutarta pakviesti p. 
St. Šimkų, idant jis čia pasakytų 
prakalbas ir parinktų aukų nuo 

karės nukentėjusiems. Iš to ma- 

tome. kad vietos TMD. 144 kuo- 
pa žymiai darbuojasi. 

Silpnutis. 

IŠ WORCESTER, MASS. 
Moksleiviu susirinkimas. Sau- 

sio 16 d. pas p-les Migauskiutės 
atsibuvo L. R. K. Moksleiviu su- 
sirinkimas. Besvarstant įvairius 
dalykus priėjome prie keleto, musų 
nuomone, ytin svarbių įnešimų. 
Buvo pakeltas klausimas, kaip 
r/.usų draugija galėtų prisidėti 
prie šelpimo nuo karės nukentė- 
jusių. Likosi nutarta su lyg savo 

išgalės prisidėti prie šelpimo nuo 

karės nukentėjusių. Po tam mok- 
sleiviai, kiek pasimokinę lietuvių 
kalbos gramatikos, uždarė su- 

sirinkimu. 
Sausio 16 d. buvo susirinkimas 

komiteto ir darbininkų, kurie ap- 
tarė. kada butų parankiau rink- 
ti drapanas ir pinigus nuo karės 
nukentėjusiems. Nutarta, kad 
seredos vakarai yra parankiausi. 
Drapanos bus priimamos parapi- 
jos salėje. Drapanos turi buti 
švarios ir nesuplyšusios. Siųsdami 
drapanas, uždėkiite sekantį adre- 
są: Rev. J. Jakaitis, 40 Provi- 
dence st., \Yorcester, Mass. 

IŠ PITTSTON, PA. 
Riaušės lenkų bažnyčioje. Ne- 

tolimame miestelyje, Du Pont, 
len'kų parapijoje kilo vaidai už 
tai, kad vyskupas prašalino iš 
parapijos kunigą, kuris buvo ge- 
ras ir didžiumos parapijonų my- 
limas. Atsiųsto jiems kunigo, 
matomai, parapijonįs baisiai ne- 

kentė. Sausio 16 d. kilo baisios 
riaušės tarp parapijom u—jie ne- 
davė laikyti pamaldų naujam ku- 
nigui. Šerifas su 50 raitų poli- 
cistų turėjo darbo, 'kol numalši- 
no riaušininkus. Vienas para- 
pijoms užmušta ir daug sužeidė, 
sužeidė ir 11 policistų. 72 para- 
pijonįs areštuoti ir už kiekvieną 
reikalauja $2,000 kaucijos. Ste- 
bėtina, 'kaip +ai prie bažnyčios 
galėjo įvykti toki baisus dalykai. 

A. Galinskas. 

IŠ NEW BRITAIN, CONN. 
Vestuvės ir laidotuvės. Petras 

Pačiulevičius, palaidojęs saVo pir- 
mą pačią lapkričio mėnesyje, per- 
eitų metų, pasiliko su dviem 
dukrelėm—5 ir 3 metų. Likęs 
žmogelis našliu, o dar su mažais 
kūdikiais, prabėgus adventui ir 
Kalėdoms, tuojau stengėsi kuo- 
greičiausiai apsivesti. Neilgai 
trukus, suėjo į artimą pažintį su 

mergina iš Hartford, Conn. ir 
'juodu sutarė apsivesti. Surengta 
vestuvės, kurios atsibuvo sausio 
n d. Tą pačią dieną, apie ket- 
virtą valandą po piet besilinksmi- 
nantiems vestuvėse pertraukė tą- 
ją linksmybę staigus jaunavedžio 
susirgimas. Pakviestas daktaras, 
apžiūrėjęs sergantį, pasakė, kad 
jis serga vidurių liga ir reikia jį 
greitai gabenti ligonbutin. Čia 
jam padirbo operacijią, bet tas 

negelbėjo. Jisai pasirgo iki sau- 

sio 16 d. ir mirė„ palikdamas nti- 

iliudime savo moterį. 
Velionis neprigulėjo nei prie 

vienos draugijos, pats pinigų ne- 

turėjo, todėl reikėjo rinkti aukų 
jo palaidojimui. Hartford lietu- 
viai suaukavo apie $100, bet tų 
p nigų neužteko velionio palaido- 
jimui. Hartfordo klebonas, kun. 
!. Ambota, nieko neėmė už dva- 
siškus velioniui patarnavimus. 

Vėberis paėjo iš Suvalkų gu- 
bernijom, Seinų apskričio, Veisė- 
jų parap., Kalnelių kaimo. 

Viktoras. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
St. Šimkaus prakalbos. Aukos 

nuo karės nukentėjusiems. Sati- 
no 16 d. atsibuvo prakalbos. Kal- 
bėtojum buvo jau senai roches- 
teriečių laukiamas p. St. Šimkus, 
.\tstovds draugijos nukentėjusių 
dėl karės šelpti. 

Atdarė vakarą ir neilgai kal- 

bėjo vietos klebonas, kun. J. Ka- 
sakaitis. Savo kalboje ragino 
savo parapijonis aukauti nuo ka- 
rės nukentėjusiems sulvg savo 

išgalės. Baigdamas savo kalbą, 
perstatė isįusirinkus'i'ems p. St. 
Šimkų. P-as St. Šimkus labai 
aiškiai piešė karės vaizdus ir 
sunkų Lietuvos likimą, kalbėjo 
apie baisų jos nuteriojimą, mies- 
tų išgriovimą; ragino susirinku- 
siuosius ištiesti pagelbos ranką 
karės bangos parblokštiems musų 
vientaučiams ir jų kūdikiams. 
Prakalba tęsėsi apie valandą lai- 
ko. 

Po savo kalbos p. St. Šimkus 
pasileido per salę rinkdamas. 
Susirinkta $212.15. Choras sudai- 
navo keletą dainų. Seka p. Šim- 
kaus kalba. Jisai kalba, kaip ilgai 
karė gali nusitęsti. Prieina prie 
lietuvių, vokiečių ir rusų. Čia 
apsistojo ir gvildeno, jeigu Lie- 
tuva negautų autonomijos, tai po 
keno valdžia—vokiečių ar rusų— 
jie butų geriau gyventi. Čia kai-1 
bėtojas priėjo prie tos nuomonės, 
kad daug geriau gyventi su kvai- 
lesniu, negu su protingesniu. 
Kvailesnį visuomet gali palenkti 
ir šen ir ten, o protingesnis ne- 

siduos tai daryti. Šitie priparo- 
dymai reiškia, kad jei Lietuva 
negaus autonomijos, tai jai šimtą 
kartų geriau pasilikti po apsilei- 
dusių rusų valdžia, negu po gud- 
rų vokiečių. 

Trečiame atvejyje p. Šimkus 
kalbėjo apie muziką ir dainas. 
Kalba buvo labai įdomi, pamoki- 
nanti ir jausminga. 

Stebėtina, kad tarp rocbeste- 
riečių atsirado tokiu, kurie prieš 
prakalbas agitavo, kad žmonės 
neaukautų pinigu nuo karės nu- 

kentėjusiems. Girdi, tai bereika- 
lingas pinigų mėtymas. Taip 
kalbančios ypatos parodo, kad 
jiems neapeina jų viengenčių li- 
kimas. Jie džiaugiasi, kad patįs 
pavalgę, apsirengę, užmiršdami, 
jog viengenčiai be pastogės ken- 
čia badą, šaltį ir ligas. O juk to- 

ji nelaimė sutiko juos ne iš jų 
noro. Tatai mūsų šventa prie- 
dermė gelbėti vargstančiuosius. 

BitS. 

p 

Zinios=Zinelčs. 
Clevcland, Ohio. 

= Sausio 23 d. Vorvvaerts Tur- 
ner Hali lietuvių tautiškasis be- 
nas davė koncertą. Koncerto 
programas susidėjo iš !>.. 

muzikos šmočiuku. 

Monassen, Pa. 
— Lietuvių tame miestelyje 

randasi apie 30 šeimynų. Tarp jų 
sutikimas nepavyzdingiausis. 
Laikraščius skaito įvairius. 

Philadelphia, Pa. 
= Lietuvių moterų R. K. Są- 

jungos antroji kuopa laikytame 
susirinkime sausio 2 d. paaukavo 
nuo karės nukentėjusiems $16.35; 
iš kuopos iždo paimta $5, o kitu? 
narės suaukavo. 

Brooklyn, N. Y. 
= Karalienės Aniuolų parapi- 

jos svetainėje L. Vyčių 44 kuopa 
surengė šeimynišką vakarėlį 
Programan inėjo tautiškos žais- 
lės; tapo paruošta puiki vakarie- 
nė. 

N. 

Gardner, Mass. 
— Vietos lietuvių socialistų 

kuopa nusamdė salę, už kurią 
moka 45 dol. randos mėnesiui. 

Worcester, Mass. 
= Liet. Mot. R.-K. Są-gos 

■kuopa savo susirinkime laikvta- 
Įme sausio 5 d., nutarė įsteigti! 
mokyklą. Mokinama bus: lietu- 

vilt kalbos, istorijoj ir geografi- 
jos. 

Fitchburg, Mass. 
= Suomių socialistai sausio 9 

d. surengė tarptautišką vakarą. 
Jame lietuvių buvo apie 90 ypa» 
tų. Kalbėjo p. Smelstorius. 

Lowell, Mass. 
— Lietuvių kooperacija puikiai 

auga. Sausio 22 d. LSS. 203 kuo- 
pa parengė maskaradinį balių. 
Sausio 23 d. turėjo diskusijas. 
Philadelphia, Pa. 

= Blockley ligonbutyje Dr. E. 
G. Klimas padirbo ant vienos mo- 
teries labai svarbią operaciją— 
išėmė moteriai vieną inkstą ir jį 
jau pasveiko. 

Schenectady, N. Y. 
= Sausio 8 d. Birutės dr-ja 

surengė balių, kuris negalėjęs ap- 
sieiti be svaiginančių gėrimų. Po 
baliui tapo sunkiai sumuštas C. 
Sparr. J j sumušę jo draugai. 
Shenandoab, Pa. 

— Susivienijusi L. Teatrališka 
kuopa su 28 socialistų kuopa tuo- 
jau mano pastatyti scenon ''Žie- 
nios Ledai." 

San Francisco, Cal. 
= Vietos lietuviai bandys su- 

tverti SLA. kuopą. 

Taylor Springs, 111. 
= Ponus Kudirgas garnys ap- 

dovanojo net trims kūdikiais 
kartu. Per jų krikštynas svečiai 
suaukavo nuo karės nukentėju- 
siems $7.85. 

Waterbury, Conn. 
= Sausio 29 ir 30 d. atsilan- 

kys p. St. Šimkus ir čia prabus 
dvi dieni. 

Newark, N. J. 
= Vyčių 29 kuopa plačiai iš- 

garsino, kad sausio 9 d. loš vei- 
kalą "Marija Magdalietė." Atė- 
jus tai dienai ir susirinkus publi- 
kai, tik tuomet paaiškėjo, jog ne- 

gali lošt, nes neturi kostiumų. 
Lošimą atidėjo iki sausio 16 d. 
Didžiuma publikos atsiėmė pini- 
gus. 

I 
Hartford, Conn. 

=» L. Darbininkų Sąjungos 6 
kuopos atsibuvo pramoga, susi- 
dedanti iš prelekcijos, dekliama- 
ciju ir dainų. Pagalios sulošta 
komedija "He šulo." 

Baltimore, Md. 
= Kaip tik spėjo parvažiuoti 

delegatai iš tautininkų suvažia- 
vimo, tuojau čia susitvėrė Ame- 
rikos Lietuvių Taut. Sandaros 
kuopa. Išrinkta ir kuopos virši- 
ninkai. 

— Draugijų pasiuntiniai išdir- 
bo programą fėrams rengti. Nuo 
fėrų pelnas eis nuo karės nuken- 

tėjusiems. Pirmi fėrai atsibuvo 
sausio 23 d. 

East Boston, Mass. 
= Lietuvių čia randasi nema- 

žiausia, tik bėda, kad jie nieko 
neveikia ir tatai apie juos nieke 
negirdėti. Net ir laikraščius ne- 

praty skaityti. 

Cambridge, Mass. 
= Iš nežinomos priežasties 

sausio 12 <1. nuo tilto, kuris ran- 

dasi ant Main st. tarp Cambridge 
ir Bostono, šoko upėn Kazys 
Kūdikis. Jo lavonas rasta sausio 
13 d. 

Nonvoca, Mass. 
— Sausio 9 d. čia įvyko varpo 

pašventinimas. Tose iškilmėse 
dalyvavo skaitlingas žmonių bū- 
relis. 

So. Boston, Mass. 
= Gabijos draugija sausio 15 

d. pastatė scenon komedijėlę— 
"Nieko be priežasties." 

Central Brooklyn, N. Y. 
= Naujai susitvėrusi TMD. 

kuopa sparčiai auga. Iš karto ji 
turėjo 13 narių, gi dabar jau tu- 
ri 24. 

Brooklyn, N. Y. 
— Sausio 22 d. "Kanklių" cho- 

ras parengė balių su dovanomis. 
Už įvairius pasižymėjimus dova- 
nas gavo net dešimt.-, ypatų. 

Lavvrence, Mass. 
— Jonas Povylonis, aliejuoda- 

mas ašį dirbtuvėje F.vert Mill, 
pakliuvo po diržu sausio 21 d. 

Tapo baisiai sužeistas: vieną ran- 

ką ištraukė ir visa sutrynė. Pc 

valandų mirė li'/onbutyj. Pa- 

(liko pačią ir viena vaiką 2 metų. 
A. Paniekas. 



Visi laikraščiui siunčiami rankrašr 
tiai turi buti pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji psau- 
(lonimais turi paduoti. Redakcijos ži- 
niai, ir savo tikroj vard*. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 
siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
lr taisyti. 

Netlnkan. * laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pa. -ikalauta, gražina auto- 
riui atgal jo Ičsomls. 

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

Apžvalga. 
Lietuvos atoitis ir Amerika. 

Apšviestesni lietuviai, kurie su- 

pranta ne tik dabartinį sunkų 
Lietuvos padėjimą, bet gali pa- 
žvelgti ir pirmyn, yra didžiai su- 

sirūpinę jos ateitim. 
Tikrai susipratusių ir lietuviš- 

kai kalbančių žmonių, sulyg ap- 
skaičiavimo, yra vos apie du mi- 
lionai. Šis skaitlius laike karės 
jau sumažėjo, o kol karė pasi- 
baigs, be abejonės dar labjaus su- 

mažės. Tad aiškus pavojus vi- 
sos tautos išnykimo. 

To pavojaus prašalinimui yra 
<1 vi svarbiausi priemoni. Viena, 
—surankioti visus iškrikusius lai- 
ke karės po Rusiją ir Vokietiją 
lietuvius ir grąžinti juos Lietu- 
von, kaip tik karė pasibaigs. Bet, 
•kad tai pasekmingiau padarius, 
reik padaryti taip, kad ir po karės 
žmonės, dėlei skurdaus ten gy- 
venimo, iš Lietuvos patjs nebėgtų. 

Kaip tą gyvenimą Lietuvoje 
pagerinus? Visų pirmiausiai reikia 
stengtis neleisti galutiniai -nupul- 
ti Lietuvos ukiui, ant kurio v;sos 
šalies gerovė remiasi. 

L'kio palaikymui, jo sutvarky- 
mui ir pagerinimui reik daug pi- 
nigų—kapitalo. Be to nieko ne- 

galima padaryti, o Lietuva dabar, 
kaip sykis, ir yra pakliuvusi j di- 

delį neturtą. Čia Lietuva ir ti- 
kisi daug-ko nuo Amerikos, nuo 
lietu vių-amerikiečių. 

P. Vailokaitis rašo apie tai 
"Lietuviu Kalse" sekančiai: 

Niekad Amerikos klausimas 
nebuvo taip svarbus, kaip da- 
bar. Pirmiau ji, Amerika, grą-< 
sč mums pražūtim. Išiindaina 
geriausias pajiegas, tautos sy- 
vus — jau n im ą, mažą ką 
mums grąžindavo. Kaip paste- 
bėta, antroji išeivių -karta jau 
galutinai suatnerikonėja. Gi lie- 
tuviu yra Amerikoje apie ket- 
virta dalis visos tatuos, reiškia, 
visa m u su ketvirtoji dalis pa- 
vojuje. Juk daugiausia eidavo 
j. unroliai, ir gimimų skaičius 
'Lietuvoje žymiai turėjo suma- 
žėti. Žinoma, kad tada kiek- 
vieną, kas myli savo tėvynę, 
(baidė Amerika. 

Bet kaip galima bijoties ak- 
inau kalno, kad jis neužgriutų 
ir neprislėgtų žmonių, o vienok 
galima žmonėms to kalno ak- 
menimis naudoties, taip ir 
Amerika iš pragaištingos gali 
pasidaryti išganinga. Esu įsi- 
tikinęs, kad daugelis išeivių 
noromis grįžtų Lietuvon, kad 
tik galėtų. Si karė, man ro- 

dos, taip ir pakreips dalykus, 
fkad daug kam, kas norės, bus 
galima grjžti savo tėvynėn, 
grįžti su įgauta svetur energi- 
ja, plačiais užmanymais, žo- 
džiu, grįžti su amerikonumu. 
Nereikia norėti, kad tas atneri- 
konumas liktų visada, bet iš- 
pradžiu, kol įsigyvensime, bū- 
tinai reikia mums daugiau prak- 
tingumo, daugiau atsižvelgimo 
į medžiaginį padėjimą. Ame- 
rika ir yra pavyzdinga medžia- 
ginio turto šalis. Tik reikia 
mokėti sujungti turtingąją 
Ameriką su pavargusia Lietu- 
va, reikia mokėti perkelti vie- 
nus kapitalus kiton, žodžiu, rei- 
kia organizuoti kaip kapitalas 
taip ir žmonės. 

O Amerikoje kapitalų yra. 
Jei skaitysime, kad iš viso ten 

lietuvių yra apie pusę miliono, 
tai, rodos, neapsiriksime pasa- 
kę. kad jų rankose liuosų kapi- 
talų gali buti šimtai milionų 
rublių. Organizavus kaip rei- 
kiant kreditą, žymi tų kapitalų 
dalis galėtų patarnauti Lietu- 
vai, atstatydama ją, praturtin- 
dama, o su praturtėjimu juk 
eina ir dvasios turtai, eina 
savitumas, eina tautumas Tik 
nereikia atskilti nuo savo ka- 
mieno, nuo savo tautos: reikia 
užmegzti artimesni ryšiai su 

antrąja tėvyne—Amerika ir rei- 
kia stengties,- kad tikroji tėvy- 
nė paimtų viršų; gi dėl to rei- 
kia. kad joje butų gera gyventi 
ir kad nereikė'ų jieškoties duo- 
nos svetur. Sunkus darbas, 
sunku statyti naujus rumus ten, 
kur nei bakūžės nebeliko, bet 
tat šventas darbas, kurio vai- 
siai—tautos geresnis gyveni- 
mas. Reiškia, turint platesnius 
užmanymus, tik dirbti, be per- 
stojimo, ir nors maža mtisų, bet 

v jei iš širdies atsidėję dirbsime, 
mūsų darbas nežus. Jis atneš 
Lietuvai geresnę, laimingesnę 
ateitj. 

Užtat nauji keliai—keliai iš 
Amerikos i Lietuva. Turime 
ktinpęriausiai pažinti šiedvi šą- 
li. Nepažįstame Lietuvos, nors 

esame čia gimę-augę, bet dar 
mažiau pažįstame Ameriką. To- 
dėl dabar niintįs, greta darbo 
Lietuvoje ir Lietuvai, turi buti 
nukrypusios ir ten, iš kur gali- 
me daug ko laukti—į Ameri- 
ką." 

Daug teisybės čia pasakyta. 
Jau pusantrų metų karė siaučia 
Europoje. Bet tikroji Lietuvos 
karė prasidės tik tuomet, kada ši- 
ta karė pasibaigs. Tuomet pra- 
sidės karė už lietuvių tautos li- 
kim:}—ar turės ji dar gyvuoti, ar 

turės ji, kaipo tauta, žuti. 
P-as Vailokaitis užgavo gyvą, 

skambančią stygą. Lietuviai tu- 
ri mobilizuoti visas savo jiegas 
iškalno. Apie pusė miliono lie- 
tuvių, gyvenančių Amerikoje, 
yra dar nepajudintos rezervos, 
kurios gali galutinai nuspręsti 
lietuvių tautos likimą. Šitos re- 
zervos turėtų buti tinkamai ir 
laiku suorganizuotos. 

Sako, susitaikyt negalima. 
Kaip išrodo, tai Amerikos lietu- 
viai ištikro sukasi tarsi kokiame 
prakeiktame, užburtame rate, iš 
kurio jie jokiu budu išlysti nega- 
li. 

Pereitų metų pabaigoj pradė- 
ta daug kalbėti apie susivieniji- 
mą visų sriovių bendram Lietu- 
vos Šelpimo darbui. Tikėtasi, 
kad pagalios musų pravadyrai 
gal susipras ir sueis krihvon. Bet 
apsirikta. Dabar pasirodo, kad 
kol kas iš tų kalbų apie vienybę 
nieko neišeina. 

Tautininkai savo suvažiavime 
Philadelplvijoj ir vėl išreiškė no- 

rį vienytis ir kvietė visas srio- 
ves krūvon. "Dirbkime visi, sa- 
kė jie, kaip lygus su lygiais, kaip 
lietuviams, broliams išpuola dirb- 
ti!' Nestatė jie jokių išlygų, 
kvietė ir kviečia širdingai talkon. 
\*et ir '"Katalikas," išgirdęs tau- 
tininku šauksmą, išsireiškė, jog 
nėra abejonės, kad tautininkai 
nori eiti vienybėn su kitomis 
sriovėmis. 

Ant nelaimės, kitose sriovėse, 
laikas tam, matyt, dar neatėjo. 

Socialistai vienytis nenori. Tas 
matyt iš jų laikraščių. "Kova" 
net aiškiai pabriežė, kad "Socia- 
listų Sąjunga nesijungs su tauti- 
ninkais nei viename, nei kitame 
klausime" (nei Lietuvos šelpimo, 
nei Lietuvos laisvės išgavimo 
klausime). "Ir principialiai esa- 

me tokio jungimosi priešai"—už- 
baigia "Kovos" redakcija. 

Fu klerikalais išeina beveik tas 

pats. "Darbininkas" įtaria tau- 
tiečius, buk jie norį patis vieni 
vadovauti lietuvių visuomenėje, 
kas, žinoma, yra neteisybė ir, 
kaip mums išrodo, niekuom ne- 

pamatuotas prasimanymas, nes 

tautininkai savo seime kaip sykis 
priešingą obalsj iškėlė —"dirbki- 
me kaipo lygus su lygiais." To 
obalsio prisilaikant, negali buti 
nei kalbos apie "norą vadovauti." 
"Draugas," kuris paprastai yra 
"Darbininko" atspindžiu, taip pat 
kreivai į vienybės klausimą žiu- 
ri, nors nesenai daug apie tai ra- 

šė. 
Taigi ir vėl Amerikos lietuviai 

trepsės aplinkui, savo namini pur- 
vyną minkydami. 

Yčo telegramas paskatino mū- 

sų klerikalus vicnybėn, raginda- 
mas mesti savo partijas laukan. 
Paskatinimas buvo tiek stiprus, 
kad bent pradėjo apie vienybę 
kalbėti, bet nebuvo užtektinai 
stiprus, kad apie partyviškumą 

į užmiršti. 
Pas socialistus iki šiolei neat- 

sirado užtektinai drąsaus vyro, 
kuris butų pakėlęs balsą, mėgin- 
damas išvesti savo pasekėjus iš 
party viškumo nelaisvės. 

Gaila! Skundžiamės, kad mus 

kiti spaudžia, išnaudoja, o nema- 

tome, kad męs patįs save labjau- 
siai spaudžiame ir "išnaudoja- 
me," sau kapą gaminame—per 
savo neišmanymą. 

Mat kas galva—tai protas. "Tė- 
vynės Mylėtojų Organe "Vieny- 
bėj Lietuvninkų" perspausdina- 
ma iš jau mirusių "Nedėlios Nau- 
jienų"' >traipsnis tūlos italės Vis- 
toria Licci, kuri, sulyg "N. Nau- 
jienų" prašymo, apkainavo, ką 
yra verta nesenai TMD. išleista 
knyga "Širdis." "N. Naujienų" 
redakeja nuo savęs prideda, 'kad 
"Širdis" yra didžiai mums pagei- 
daujamas veikalas ir jo pasirody- 
mą su džaugsmu turime sveikin- 
ti... tai yra puikiausis šitos rūšies 
veikalas visame sviete." 

Tokią nuomonę "N. Naujienos" 
išreiškė, pasiremdamos ant virš- 
minėto ponios Victoria Licci 

straipsnio. Ji istikro labai tą 
cnvgą, savo tėvynainio parašytą, 
išgiria. Ji vadina j| "stebėtinu, 

knyga," kuri jos autoriui laimėjo 
amžiną meilę, pagarbą ir dėkin- 
gumą visų vai'kų ant šios žemės." 
"Tai yra knyga,—rašo p. V. 
Lucci,—kuri turi spėką sukelti 
viską, kas yra geriausio vaiko 
sieloje." ^ 

Ir, tėniykit, p. Victoria Licci 
yra, kaip, "N. Naujienos" paaiš- 
kina, ne tik italė, bet ir... socia- 
liste ir jos nuomonė gali buti 
"autoritetinga." 

"Keleivis" apie tą paėią knygą 
j parašė, kad ji neverta esanti sikai- 
Itvti darbininkai, nesą ii auklė- 
I .* J 

jauti tik patriotizmą ir prisiriši- 
mą prie tikybinių prietarų. 

Iš to tik vieną išvadą galima 
padaryti, būtent: "kas galva, tai 
protas." 

Pora žodžių "Draugui-" Prisi- 
pažinsime, kad pastaruoju laiku 
labai nubodo mums polemika su 

"Draugu,"—ot, lyg tuščių šiaudų 
kūlimas... 

Męs esame pastebėję, kad įkal- 
binėti žmonėms, buk bepartyviš- 

kūmas spat#}pje, ar ir šiaip žmo- 
nėse esąs negeras, Medingas ir 

tikrinti,,, kad 1'isi žmonės turi bū- 
ti parfyviAk'ats—yra didelė klai- 
da ir fanatizmo apsireiškimas. 
"Draugas" j tai atsako, kad męs 
"tebegyvename bepartyviškumo 
iliuzijomis" ir, ačiu tam, tole- 
ruojame viską. Męs esą todėl 
ir be principu, ir iškrypę, ir turi 
"masonišką /išmintį," ir dievai 
žino, kas dari męs esame. 

Nesiginčinsime, nes butu vcl- 
Itus darbas. Trumpai pasakysim: 
Teikitės buti su savo "princi- 
pais." Eikite ir toliaus, kur ei- 
nate! Kas nenori vaikščiot ko- 
jomis, tegul vaikščioja galvomi?— 
we should \vorry!.... 

Praeities istorija neduoda nei 
vieno pavyzdžio, kad fanatizmas 
butų kada nors gerus vaisius iš- 
davęs. Boikotavimas net bepar- 
tyviškumo yra aštriausio fanatiz- 
mo apsireiškimu. Tai yra dervi- 
šų liga. 

Kas nori ja sirgti—lai serga, o 

męs—nužemintai ačin už tokias 
vaišes!.... Tai ir viskas. 

Į 

Lietuvio Belaisvio Prityrimai. 
I Petras Mažeika iš Philadelphijos 
gavo labai žingeidų laišką nuo sa- 
vo brolio Kazimiero, kuris buvo 
kritęs sužeistas mūšyje ties Ml- 
riainpole, pateko į vokiečių nelais- 
vę ir vėliaus tapo persiųstas į Pet- 
rogradą. Jame jis gana smulkiai 
aprašinėja viskį, kas jam teko iš- 
kentėti. 

Mušis ties Mariampole, laike ku- 
rio jis buvo sužeistas, buvo. kuomet 
rusai pirmu syk traukėsi atgal iš 
Prūsų Lietuvos rudenyj 1914 metų. 

Savo įspudžius ir prityrimus jis 
aprašinėja sekančiai: 

Sužeidė Ties Mariampole. 
"O dabar parašysiu kelis žode- 

lius, kaip mane sužeidė mušyj, 
kaip gyvenome Vokietijoj ir t.t. 

"Mane sužeidė rugsėjo 2 d. 1914 
metuose palei Mariampolės miestą, 
Suvalkų gubernijoj. Kuomet męs 
traukėmės atgal iš Prūsų, tai mane 

sužeidė apie kokią 10 vai. iš ryto. 
Kai davė šrapnelis, tai viena kul- 
ka išėjo kiaurai koją, o dvi kulkos 
liko kaule (Šrapnelis—tai didelis, 
iš kanuolės sau i amas šovinys-kulka, 
kuris prilėkęs ties vieta, sprogsta ir 
paberia iš savęs keletą šimtų mažų 
kulkų). Aš nuvirtau ant žemės... 

"Kokias 3 valandas kulkos, gra- 
natos ir šrapneliai byzgė kaip bi- 
tės aplink ausis, o paskui mušis nu- 

ėjo šonan ir musų kariumenė pasi- 
traukė atgal. Mūsiškiems todėl 
nebuvo kada surinkti savo sužeis- 
tųjų, tai vakare atėjo niemčiai sal- 
dotai. Supjaustė man kelnes ir 
perrišo koją. 

Nulupo Pinigus ir Laikrodėlį. 
Per visą naktį paliko mus taip 

ant lauko gulėti Antrytojaus, apie 
kokią io vai. išryto, atjojo raiti 
vokiški kareiviai ir atėmč iš mus 

pinigus. Aš turėjau 12 rub. 3c 
kap.,—tai atėmė viską, o aficicrui, 
kuris šale mane gulėjo taipgi su- 

žeistas, tai atėmė laikrodėlį ir vi- 
sus pinig.if.—sakė, daug jų turė- 
jo, tai visus atėmė. 

"Po to mus nuvežė pas lietu- 
vį kluonan ir paguldę ant šiaudų. 
Ten buvo 3 vokiški daktarai, kurie 
peržiurėjo musų žaizdas (ronas). 
Cia męs prabuvome 10 dienų, o 

paskui mus vežė į Vokietiją. Iš- 
pradžių atvežė į Stalupėnus (Prū- 
sų Lietuvoje), o iš ten išpradžių 
nuvežė į Brombergą, paskui į Gie- 
rą, o vėliaus' į Ordruf. Buvau iš 
viso keturiuose lazarietuose. 

Ir Galvijai to Valgio 
Negalėtų Ėsti. 

"Vokietijoj išbuvau išviso ii mė- 
nesių ir pusę. Maitino mus blo- 
gai. Išpradžių davė po vieną sva- 

rą duonos ant dienos ir kokios ten 

zupės (buizos); paskui davė jau 
tik po pusę svaro duonos į dieną, 
ir tai duona buvo su bulbėmis ir 

| medinėmis "apilkomis" (pilavino- 
|mis, druožlėmis). Zupę virė iš 
kručkų, morkvių, o kai kada nuo 

aržuolų tuos riešutus virė ir kašto- 
nus,—tai tokia zupė būdavo. Žo- 
džiu sakant, lo valgymo negalėtų 
nei galvijai esti, ką męs turėjome 
valgyti. 

Šimtai Mirį Nuo Ligų. 
"Kurie mūsiškiai kareiviai buvo 

papuolę nelaisvėn sveiki, tai viso- 
kios kvarabos (ligos) pristojo,— 

I'džiova ir pilvinis-tifas pradėjo pla- 
tintis taip, kad ant dienos mirė po 
keli* Įimtus žmonių. Nespėdavo ir 

duobių kasti. Daugelis liko be ko- 
jų ir rankų, abiuvi daktarai nu- 

pjaudavo, jeigu jau nebuvo kaip ki- 
taip padaryt. 

I "Kuomet aš nuo jųs gavau pi- 
nigus, tai tada pasitaisiau; nusi- 
pirkdavau duonos pas francuzus, 
nes męs kartu buvome—francu- 
zai, belgiečiai ir anglai. Prancū- 
zai paimdinėjo iš namų; jiems 
prisiųsdavo visokių valgių, tai ir 
mums buvo prie jų geriaxis. 

Grįžta Per Švediją Rusijon. 
"Paskui mus koliekas, kurie jau 

netikę karėn, paleido važiuoti Ru- 
sijon. Važiavome per Baltiko 
jūres ir per švedų žemę. Jūrė- 
mis iš Vokietijos j Švediją va- 

žiavome 6 valandas, o paskui ge- 
ležinkeliu per Švediją. Švedai 
mus labai gražiai priimdavo: val- 
gyti atnešdavo ir vagonai buvo 
iškaišyti kvi.etkomis. O kaip 
parvažiavome Pinlandijon, tai 
mūsų načalstva (vyriausybė) su 

kariumerie mus priėmė. Muzika 
grajino dideliausius maršus ir 
keliai buvo išsodyti medžiais ir 
iškloti kvietkomis. Davė mums 

geriausius valgius ir gėrimus, o 

paskui nuvedė mašinon (j trau- 
kinį) ir davė mums atsilsėti čie- 
lą parą', permainė visas drapa- 
nas, išdavė naujas Jrapanas, ap- 
rėdė mus, apskuto, apkirpo ir ki- 
tą dieną išvažiavome per visą 
Finliandiją linkui Petrogrado. 

Puikiausis Priėmimas. 
"Važiuojant geležinkeliu per 

Finliandijiį, ant kožnos stoties 
nečalninkai su vaisku mus pasi- 
tik<lavo ir muzika grajino. Par- 
važiavom pagalios Petrogradan. 
Ir vėl taip pat iškilmingai mus 
priėmė. Visam mieste visur, kur 
tik žengėm, girdėjosi muzika. 
Davė mums valgymus visokius ir 
dovanas visokias. Pilni stalai bu- 
vo vjteokių daiktų ir kvietkų. O 
paskui automobiliais nuvežė la- 
zarietan. 

"Dabar aš esiu jau kitam la- 
zariete. Man pinigų, broleli, ne- 

siųsk. Man ir taip gerai, valgy- 
mas geras ir labai čystai užlaiko 
ir gydo gerai,—žodžiu sakant, 
viskas gerai. 

"Mano draugai ar gyvi ir kur 
jie yra—tikrai nežinau. Jokubu- 
ko Juozas ir Mackis, girdėjau, 
kad sveiki vokiečių nelasvėn pa- 
kliuvo. 

"Apie savo tėvelį ir motinėlę 
taipgi nieko nežinau—ar jie liko 
ant vietos, ar išbėgo Rusijon. 
Jieškojau ir per laikraščius ir laiš- 
kus rašinėjau, bet jokios žinios 
iki šiolei negavau. 

Turi Koją Veršku Trumpesnę. 
"Mano koja buvo jau sugijus ir 

buvau jau užrašytas eiti ant ko- 
misijos, bet pradėjo man mėgint 
daryt visokias gimnastikas, tai 
žaizda ir vėl atsidarė pertai, kad 
labai kaulas sutrupintas buvo ant 

drabnų šmoteliu. Daugelį tų 
drabnų šmotelių 'kaulo daktarai 
išlupo, bet, matyt, dar vis yra li- 
kę; o kaip yra šmočiukas kaulo, 
tai žaizda negali gerai sugyt. 

"Čia daktaras žiurėjo per el*k- 
trikinj stiklą (suprask: ėmė fo- 
tografiją Roetgeno spinduliais. 
Red.) tai sakė, kad kaulas sugi- 
jęs, bet tik "nepravilnai" (nege- 
rai) buvo sudėtas—labai krei- 
vai, sako, kaulas buvo sustaty- 
tas. Jeigu, sako. netaip senai bu- 
tų kaulas sugijęs, tai butum vėl 

nulaužę ir sudėję kaulą išnaujo, 
tiesiai, ip butų gerai sugijęs,—o 
dabar, sako daktaras, kaulas jau 
drūčiai sugijęs ir kremzlėm apau- 
go, tai laužt nesaka (negalima).j Tai dabar turiu koją ant vieno 
verško (verškas yra lygus i)Ą co- 

lio. Red-). 
"Broleli, aš prieš kitus kolie- 

kas— tai esu nedidelis kolieka: 
aš su lazdele dabar sau gerai 
vaikščioju. Kaip žaizda sugis, 
tai eisiu ant komisijos ir tada 
daktarai nuskirs, kokią pensiją 
man mokės. O jau į kariumenę 
daugiau neisiu. Aš jau savo ati- 
tarnavau." 

PROTOKOLAS 
Amerikos Lietuvių Tautinės San- 
daros II-jo Suvažiavimo, Laiky- 
to Sausio i ir 2 dienomis Lietu- 
vių Muzikos Draugijos Svetainėj, 

Philadelphia, Pa. 
(Užbaiga) 

Antra Sesija 
1) P-nas J. O. Sirvydas atida- 

ro sesiją ant 2 v. po piet. 
2) Skaitoma telegramai nuo 

p. Ant. Beržinsko iš Cbicago, 
111. 

3) Vardošauslkis pribuvusių 
veikėjų. Nekurie truputį pasi- 
vėlino į sesiją. 

4) įnešama išrinkti suvažia- 
vimui prezidiumą. 

Dėlei stokos laiko nominuoja- 
ma ir balsuojama paprastu viešu 
rankų pakėlimu. 

1 pirmininkus nominuojama 
visą eilė kandidatų, bet visi at- 
sisako; ant listo pasilieka tik du 
kandidatai 1) P. Kybartas iš 
Chicagos 111., ir 2) vrinikaitis iš 
Brooklvn, N. Y. 

Rinkimuose pf. Kybartas gau- 
na 40 balsų ir pasilieka suva- 
žiavimo pirmininku: M. J. Vini- 
kaitis gauna 17 balsų ir pasilie- 
ka suvažiavimo pirmininko pa- 
dėjėju. 

{ sekretorius nominuojama: 
1) P. Norkus iš Brooklyno. 
2) P. Čiurlionis iš Xe\v York, 

N. Y. 
3) Dr. E. G. Klimas iš Phila., 
Balsavime gauna balsų: 
P. Norkus 42 bals. ir pasilieka 

pirmu sekretoriumi. 
l)r. E. G. Klimas gauna 30 

balsų ir pasilieka 2-ru sekret. 
P. Čiurlionis gavo 14 balsų. 

Maršalkomis nuskirti: 
Jonas ir Juozas Maslauskai iš 

Philadelphia, Pa. 
Į įpresos komisiją nuskirta: 

1) R. Karuža 
2) P. S. Vilmontas 
3) V. Ambrozeviėius 

Į rezoliucijų komisiją nominuo- 
jama : 

1) J. O. Sirvydas. 
2) R. Karuža. 
3) A. Rimka 
4) J. Liutkauskas 
5) St. Šimkus 

Liekasi išrinktais j rezoliuc. ko- 
misiją : 

1) R. Karuža 32 b. 
2) J. O. Sirvydas, 40 b. 
3) St. Šimkus 32 b. 

Šalc: 
4) Liutkauską 21 b. 
5) A. Rimką 16 b. 
6) Skaitytas telegramas nuo1 

V. Vaitkaus. 
7) Išrinktasis prezidiumas ir 

komisijos užima savo vietas. 
8) Skaitytas protokolas Lie- 

tuv. Tautišk. Pirmeivių partijos 
pirmo suvažiavimo, kuris atsi- 
buvo Spalio 3 ir 4 dienomis, 1914 
m. Brooklyn, N. Y. 

Po perskaitymo apkalbama ir 
padiskusuojama, ką su juom da- 
ryti ir pagaliaus 35 balsais prieš 
I priimamas. 

9) Raportai: komisija sutaisy- 
mui Liet. Taut. pirmeivių parti- 
jos įplatforinos 'bei programos 
ypatoje jos sekretoriaus R. Ka- 
ružo išdavė raportą, kad platfor- 
mos bei programos projektas pa- 
gamintas ir kuris ant vietos per- 
skaitytas. Kiti gi komisijos na- 
riai praneša, kad mažai kas buvo 
veikiama tame "klausime. Rapor- 
tas po trumpų diskusijų vien- 
balsiai priimtas ir projektas pa- 
liekamas apsvarstymui. 

10) Pirm svarstymo projekto 
kjla klausimas kokiu vardu turi 
vadintis Liet. Tautiečių pirmei- 
viu partija, kadangi delei grynai 
techniškųjų kliūčių iš Suv. Val- 
stijų valdžios pusės vidurinė 
sriovė negali vadintis partija. 

Šiame klausime pakįla gana 
didelės diskusijos, kuriose ima 
dalyvumą Dr. Šiiupas, Ščegaus- 
kas, Sirvydas, Šimkus, Rimka, 
Liutkauskas, Tareila ir kiti. 
Vieni siųlo vienokį vardą, kiti 
kitokį- Vieni priveda vienus ar- 

gumentus kiti kitus. Pagalimus 
prieinama prie tos nuomonės, 
kad kolei nepriimtas platformos 
projektas, tolei negalima nusta- 

tyti projektą ir jj priimti, ar at- 

mesti, o paskui jau nuspręsti vi- 
durinės sriovės organizacijos 
vardą. 

11) Paeiliui po vieną atskirai 
perskaitomi platformos bei pro- 
jekto pirmieji §§. Dėlei kiek 
vieno kjla diskusijos, kuriose 
dalyvauja visa eilė oratorių. 
Pirmieji 4 §§ su pataisymais pri- 
imami. §gi 5 po ilgų diskusijų 
liekasi visiškai atmestas. 

Pasarga: Visa priimta vidurinės 
sriovės platforma bus paeiliui 
jrašyta i protokolą III-čios sė- 
si ios pačioje suvažiavimo redak- 
cijoje. 

12) Sekančią sesiją nutarta ati- 
daryti rytoj, sausio 2 d. lygiai 
ant g v. ryte. 

13) Antra sesija uždaryta ant 
6 v. vakare. 

Sesija III. 
1) P. Kybartas atidaro sesijų 

ant 10:05. Sausio 2 d. 
2) Neskaitoma nei protokolai 

pirmu dviejų sesijų, nei peršau- 
kiami suvažiavę veikėjai, c 

stačiai prieinama prie skaitymo 
platformos projekto. 

Čion kila begaliniai ginčai, bet 
jie nįekad neišeina iš rimtumo 
rybų. Apsvarstomas kiekvienas 
projekto sakinys. Visas orato- 
rių kalbas čionai nėra galės per- 
duoti. Bet pagaliaus visi plat- 
formos §§ liekasi priimti sekan- 
čioje redakcijoje. 

1) Pirmiausiu, augščiausiu ir 
vadovaujančiu mūsų sriovės 
idealu yra lietuvystė, 0. y. tau- 
tiško savystovumo pala:kymas ir 
ėjimas prie plačiausių demokra- 
tybės principų. Per visus lai- 
kus toji idėja lietuviuose gyva- 
vo. "Aušros" ir "Varpo" lai- 
kuose ji reiškau ištryško, gi Vil- 
niaus seime 1905 m. apsireiškė 
konkrečiai tokioje formoje, kokią 
aulinkvbės daleido. 

2) Turėdami omenyje musų 
tautos savistovumą, mes eisime 
visais tinkamais (keliais, kurie 
veda prie etnografinės Lietuvos 
neprigulmybės, kur mūsų tauta 
galėtų liuosai plėtotis ir pilnai 
apreikšti savo gyvenimą ir iš 
kur galėtu spinduliuoti tyros lie- 
tuvystės ir demokratijos dvasia 
j visas lietuviu tautos dalelės iš- 
blaškytas po visą -pasaulį. 

3) Neprigulinčioms nuo musų 
aplinkybėms nedaleidus tojo 
idealo atsiekti, męs naudosimės 
kiekvienu momentu, kiekviena 
aplinkybę, kad išgauti Lietuvai 
kuoplačiausią liuosybę, kol ne- 
dasieksime galimumo, kad pati 
tauta apsispręstų, kaip ji turi 
valdytis ir tvarkytis. 

4) Turėdami omenyje faktą, 
kad musų tautos žmonės išpažį- 
sta įvairius tikėjimus, męs tau- 
tininkai-demokratai, pagerbdami 
kiekvieną tikėjimą, išreiškiame 
visiems tikėjimams ir sąžinės 
įsitikinimams tolerantiškumą. 

5) Ant politikos lauko rntsų 
sriovė dirbdama, pirmiausiai rū- 

pinsis savo narius ir abelnai lie- 
tuvius vesti j plačiausios demo- 
kratijos obalsius bei kuoplačiau- 
sį ir išmintingą supratimą lietu- 
vių tautiškos ir tarptautiškos 
politikos. Lietuvos politikoje 
musų sriovė stovės arčiausiai 
prie tų Lietuvos demokratinių 
sriovių, kurios kovoja už Lietu- 
vos Autonomiją, ar 'aiko są'y- 
gomis pasiekiamą liuosybį. Cir- 
nai Amerikoje kiekvienam rriiiui 
bus palikta individuališka liaosy- 
bė bile kurion politiškon parti- 
jon aktvviškai prigulėti. Tiktai 
bus ypatinga svarba dedama, kad 
čionai apsigyvenę lietuviai steng- 
tųsi ingyti pilietystės teises ir 
nurodinės tas lietuvių organiza- 
cijas, kurios pilietystės ingijimu 
rūpinasi. 

Tai pamatiniai principai vidu- 
rinės sriovės platformos. 

3) Po perskaitymo, sekreto- 
rius iššaukia paeiliui visus delega- 
tus ir kiekvienas, atsistojęs, vie- 
šai pasisako, ar sutinka su ta 
platforma. Sutinka 73 veikėjai 
(svetainėje tuom laiku nebuvo 
12 veikėjų), o 6 nesutinka—tai 
kitų sriovių veikėjai: K. Vidi- 
kas, K. Vidikauskas, J. Stasiule- 
vičius, J. Kulikauskas, J. Drižiu- 
tė, J. Petriką. 

4) Kįla klausimas, kuom va- 

dinsis vidurinės sriovės politiš- 
ka organizacija. Ginčijamasi 
virš 2 valandų. Pasiūloma įvai- 
rus vardai. Po keletą kartų bal- 
suojama. bet pagaliaus vienbal- 
siai išnešta sekanti rezoliucija: 

Organizacijos vardas. 
Kadangi mums, Amerikoje gy- 

venantiems lietuviams, reikalin- 
ga yra turėti pastovi (politiškai-1 
kultūrinė organizacija, todėl męs, 
pilnai užtvirtiname žingsni, pa- 
darytą per vidurinės demokrati- 
nės sriovės I-mąjį suvažiavimą, 
Brookiyne, X. Y. spalio 4 d. 1914, 
kuriuomi tapo sutverta Lietuvių 
Tautiškoji Partija. Bet kadangi 
ši organizacija dėlei grynai tech-j 
niškų kliūčių negalės šioje šalyje 
vadintis "partija," todėl męs, su- į 
važiavusieji, nutariame vadinti 
šią organizaciją:—"Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sandara." 
(Lithuanian National League of | 
America.) 

5) Sesija užsidaro ant 12 v. 

dieną. 

Sesija IV. 
1) Sesija atsidaro ant 1:05 po 

piet. 
2) Skaitomi linkėjimų laiškai' 

ir telegramai. 
Linkėjimas nuo A. Ramanausko 
(aukų $>o°) ir nuo J. Sekevi- 
čiaus (aukų $3.00) iš Lavvrence. 
Mass. 

Telegramas nuo žydų laikraš- 
čio redaktoriaus iš New Yorko 
p. Selikavičiaus. 

Telegramas nuo Dr. Jonikai-į 
čio, Dr. Draugelio, Dr. Graičiuno, 
Dr. Juškos, Dr. Yezelio, Dr. Ta-' 
nanevičiaus, Dr. Viegnerio, Dr. 
Žimonto, Dr. Kulio ir Dr. Pe- ] 
traičio. 
Visi iš Chicago, 111. 

3) Centro valdyba susidės iš Į 
7 narių. Pirmininko, vice pirmi- 
ninko. dviejų komiteto narių, j 
fNVoaNuotn 38 balsais prieš 8 
b.) 

Rinkimai Am. Liet. Taut. Ta- 
rybos Centralinės valdybos. \ 

Viešai (dėl stokos laiko n&- 
minuojama j pirmininkus: Jf. 
Liutkauskas, R. Karuža ir J. Ani- 
jraziejus. \ 

Rinkimuose pi gauna balsų: R. Karuža—29, f. Liutkauskas— 
16 J. Ambraziejus—1. 

Pirmininku pasilieka R. Karu- 
ža, o vice pirmininku J. Liutkau- 
skas. 

Susinėsimu raštininku išrink- 
tas Dr. E. G. Klimas (vienbal- 
siai 43 balsais). 

Finansų sekretoriumi išrinktas 
f. O. Sirvydas (vienbalsiai 44 b-)- 

Iždininku nominuojama: J. 
Tareila, J. Česna ir M. Bučin- 
skas. Rinkimuose gi sauna bal- 
sų M. Bučinskas 25 bal. ir lieka- 
si iždininku. P-nai Cesna gau- 
na 15 b., o J. Tareila 3 balsus. 

J pirmą komiteto narį nomi- 
nuojama Dr. Baceviaa, Dr. A. 
Dambrauskas ir J. šėegauskas. Rinkimuose Dr. Bacevičia gau- 
na 29 bal. ir liekasi komiteto na- 
riu, o Dr. Dambrauskas gauna 9 
bals.; J. Ščegauskas gi 4 bals. 

{antrą komiteto narj nominuo- 
jama Vinikaitis, Jurgeliunas ir 
Dr. Dambrauskas. 

Rinkimuose gi {rauna p. Vini- 
kaitis 25 bal. ir liekasi išrinktu, I o p. Jurgeliunas gauna 4 b., Dr. 
gi Dambrauskas 12 b. 

4) Nuskirta galutinam progra- 
mo apdirbimui komisija iš Dr. J. 
Šliupo, Chmieliausko ir J. O. 
Širvydo. 

5) Protokolu pirmųjų sesijų nėra laiko skaityti, todėl išrenka- 
ma redakcija jo suredagavimui 
iš J. O. Širydo, St. Šimkaus ir R. 
Karužos. 

6) Skaitomas programo pro- jektas. Ant greitųjų svarbiausi 
punktai pataisomi ir priimami 
kaip medžiaga tikram programui. 
Am. Liet. Taut. Sandara galės dabar tvertis, laikinai priimdama 
t.ą programą. 

A. L. T. S. Tikslai: 
1) Stengtis išgauti Lietuvai 

kuoplačiausią liuosybę, kad tau- 
ta galėtu pati spręsti apie savo 
gyvenimą ir reikalus. 

2) Palaikyti >kuoartimiausius 
ryšius išeivių su tėvyne. 

3) Platinti tarpe Amerikos lie- 
tuvių apšvietą. 

4) Kelti medžiaginį lietuvių Oudėjimą. 
5) Bendruose dalykuose eiti ii 

vien su tomis sriovėmis, ar or 
ganizacijomis, kurios su A. I 
T. S. sutinka. 

A. L. T. S. veikimo budai. 
1) Centralio Fondo įsteigimas 

su įvairiais skyriais, iš kurių bu- 
tų semiamos lėšos politiškiems, ekonominiams ir švietimo reika- 
lams. 

2) Ateivybės sutvarkymas 
per immigracijos namų palaiky- 
mą. darbo biurų steigimą ir tt. 

3) Pramonės, prekybos bei ko- 
operatyvio judėjimo tarpe lietu- 
vių rėmimas. 

4) Įvairios rūšies mokyklų, kny- 
gynų ir t.t. steigimas. 

5) Neturtingai jaunuomenei, lankančiai augštesnius mokslus 
stipendijų teikimas. 

6) Laikraščių, knygų ir kitų spauzdinių išleidinėjimas. 
7) Įvairių kulturos įstaigų bei organizacijų steigimas. 

A. L. T. S. Organizacijos 
Pamatai. 

1) A. L. T. S. nariais gali būti 
kiekvienas pilnametis lietuvis, bei 
lietuvė, nenustojusi dėlei krimina- 
liškų prasižengimų savo leisiu, 
taipgi ir draugijos. 

2) Penki, ar daugiau A. L. T. 
S. nariai gali sudaryti autonomiš- 
ką kuopą. 

Draugijos pripažįstančios virš- 
paminėtus principus taipgi gali skaitytis A. L. T. S. kuopomis. 

3) Augščiausia A. L. T. S. val- 
džia—tai jos narių, ar kuopų atsto- 
vu suvažiavimas, kuris atsibuna 
vieną kartą į metus. Kiekviena 
kuopa nuo pirmojo šimto savo na- 

rių siunčia du atstovu. Nuo se- 
kančių šimtų siunčia tiktai po vie- 
ną atstovą. 

Susirinkusieji atstovai aptaria 
visus A. L. T. S. reikalus ir išren- 
ka Centro Valdybą, kuri ir išpildo 
suvažiavimo nutarimus ir rūpinasi 
bėgančiais reikalais iki kitam susi- 
važiavimui. 

4) Centro valdyba susideda iŠ 
7 narių: pirmininko, jo pagelbi- 
ninko, finansų ir susinėsimų sekre- 
torių, iždininko ir dviejų komiteto 
narių. 

5) šalip Centro Valdybos yra 
renkamos delegatų suvažiavime / 

komisijos specialių reikalų aprūpi- V 
irimui. 

6) Centro iždas susideda iš nuo- 
latinės mėnesinės mokesties po 5 
c. nuo uario kurį kuopą surenka 
ir prisiunčia į Centro iždą, savo gi 
reikalams kuopa gali užsidėti mo- 

kestį, kokį nori. 

7) Kįla daug ginčų dėlei rezo- 

liucijos išrišančios A. L. T. S. at- 
sinešimus link kitų sriovių. Pir- 
miausia rezoliucija įnešta deleij "Lietuvių Draugijos nukentėjusių* 
dėl karės šelptidu kartų perduo- 
dama j komisiją; ji taisoma, paga- r 
liaus priimama (Vienbalsiai 44 b) 
Irr.ip seka: 

Am Lietuvių Tautinė Sandara, 
pradedant svarstyti šių dienų Tė- 
vynės padėjimą, gėrėdamasi veiki- 
mu didžiausios šiandien Lietuvių 
organizacijos—Lietuvių Draugijos 
nukentėjusiems dėl karės šelpti ir 



kitu organizacijų bei įstaigų pana- 
šiu veikimu kaip va: "Globos"— 
išreiškia jų veikimui ir darbams 
pilniausj užsi tikėjimą ir pasižada 
karštai remti ių prakilnius ir nau- 

dingus tėvynei darbus bei sumany- 
mus. 

8) Dėlei koalicijos su kitomis 
sriovėmis vėl daug kalbama, bet 

pagaliaus išnešama sekanti rezo- 

liucija : 

Dėlei Koalicijos. 
Męs pripažįstame, kad pasek- 

niingesniatn darbui šelpimo Lie- 
tuvos žmonių, nukentėjusių nuo 

karės, ir kovojimui už Lietuvos 
liuosybę, reikalinga yra visų lie- 
tuvių vienybė. Todėl atsiekimui 
šių dviejų didelių tikslų męs esam 

pasiryžę dėtis į koaliciją su viso- 
mis mūsų politiškomis sriovėmis, 

\ kaipo lygus su lvgiais. Jei koali- 
cija negalima su visomis sriovėmis 
ant tų pačių išlygų 
męs dėsimės j bloką su bile 
kuria nutsų sriovė, kuri pripažįsti 
principus Lietuvos liuosybės. Ir 
dėlto, susinešimui su musų sriovė- 
mis šitame reikale susivažiavimas 
išrenka komitetą, kuriam paveda 
tuojaus pradėti darbą ir visą jo 
bėgį nuolatos pranešti Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros cen- 

tro valdybai. 
9) Tarimaisi su kitomis sriovė- 

mis dėlei koalicijos išrinkta komi- 
sija iš J. O. Sirvydo, A. Rimkos 
ir Dr. Dambrausko. 

10) Daug kalbėta apie bendrą 
Amer. Lietuvių Tarybą ir paga- 
liaus išnešta sekanti rezoliucija: 

{vykus Amerikos lietuvių srio- 
vių koalicijai, ar bent blokui, prisi 
reiks vieno bendro Išpildomojo 
Komiteto. Tam tikslui vidurinės 
sriovės lietuvių suvažiavimas pa- 
duoda sumanymą įsteigti visoms 
sriovėms bendrą įstaigą vardu 
Amerikos Lietuvių Taryba. 

11) Lietuvos šelpimo fondus su- 

jungti krūvon tinkamomis išlygo- 
mis. 

12) Autonomijos fondas pasi- 
lieka A. L. T. S. globoj. 

13) Auton. fondcT* valdyba pa- 
tvirtinta ta pati, ką ir lyg šiol vei- 
kė. 

14) Geistina, kad Am. Liet. Ta- 
ryba siųstų žmones j Europą dasi- 
žinojimui dalykų stovio. Bet jei 
koalicija neįvyktų, tą atliks Sanda- 
ros Komitetas. 

15) Priimta Dr. J. Šliuop rezo- 

liucija: 
Pripažįstame kad reikalinga in- 

formacija apie Lietuvą anglų kal- 
boje. 

Kad reikalinga rengti viešus su- 

sirinkimus kartu su kitomis pa- 
vergtomis tautomis ir pervesti 
ju6se rezoliucijas, kurios rengia- 
mos Dr. J. Šliupo kartu su kitų 
tautų vadovais ir užtarėjais; lietu- 

vių pareiga bus tas rezoliucijas in- 
duoti savo kotigresmanams ir se- 

natoriams. 
16) Išreikšta pageidavimas, kad 

vakarinėse valstijose įvyktu pana- 
šus vidurinės sriovės suvažiavi- 
mas. 

17) Kad koalicija ar Sandara 
pasirūpintų, kad toje vietoje, kur 
bus taikos konferencija, kuri įvyks 
po karei, hutų musų komisija su 

dokumentais dėl išgavimo Lietuvai 
liuosybės. 

18) Sandaros organai "V. L." 
"Liet.," "Ateit." ir "Tėv." 

19) Išnešta sekanti rezoliucija: 
Išklausę pranešimą apie kai-ku- 

rių lenkų leidžiamas neteisingas 
žinias apie lietuvius, kenkiančias 
lietuvių tautos laisvės reikaluose, 
Amerikos visuomenės tarpe, Su- 
važiavimas išreiškia tokiems len- 
kams viešą protestą ir tikisi, kad 
Amerikos visuomenė nesiduos save 

suvadžioti. 
20) Laiką ir vietą kito Sanda- 

ros suvažiavimo nuskirs Centro 
Komitetas. 

21) Atsišaukti j biznierius, kad 

aukautų Lietuvos Šelpimui. 
Raginti žmonės, kad rinktų dra- 

bužius. 
22) Baigiantės seimui, Dr. Šli.i- 

pas pasako karštą prakalbą (Gau- 
sus delnų ploįimas.) 

23) Aukų su'linkėjimais prisių- 
sta $51.00. 

24)A. L. T. 5-ros tfoncio įstei- 
gimas. Tarpo kitu organizaciji- 
nių klausim:}, p. J. O. Sirvydas 
pranešė, jogei jau arti metų, kaip 
viena ypata, mūsų sriovei sympati 
zuojanti, paaukavo $5.00 inkuri- 
mui Liet. Taut. Partijos fondo 
bet ta ypata, būdama kitos sriovės 

nepanorėjo garsinti vardo. Pini- 

gai tapo pasiųsti į įždą. Susirin- 
kimas paveda tuos pinigus iš se- 

nojo iždininko, p. T. Paukščio 
perduoti naujam Sandoros iždinin- 
kui, M. P»učinskui. Podraug, už- 

baigiant suvažiavimą, p. J. Gali- 
naitis iš lialtimorės, užmanė, kac 
svečiai j tautiečių autonomišku 
sriovės fondą kiek galėdami paau- 
kautų. Svečiai mielai pritarė au- 

kavo šie: 
Po $3.00: 
Mikas Bučinskas, P.rooklyn, N. Y 
Fr. Kybartas, Chicago, 111. 

J. Petrikis, Philadelphia, Pa. 
A. Smaliauskas, Philadelphia, Pa 

Po $1.00: 
J. Galinaitis, Baltimore, Md. 

M. Kurilaitis, Daltimore, Md. 

S. Puskepalis, Philadelphia, Pa. 

K. Poška, Philadelphia, Pa. 

J. O. Sirvydas, Brooklyn, N. Y. 

K. Jurgclirnas, P>oston, Mass. 

R. Karuža, Philadelphia, Pa. 

F. Živatkauskas, ScraTiton, ) 

Vac. Karuža, Philadelphia, Pa. 
(Laura Karužiutė, Philadelphia,, Pa. 
Sophie Karužiutė, Philadel., Pa. 
Marė Karužiutė, Philadelphia, Pa. 

J. Maslauskas, Philadelphia, Pa. 
P. Villmontas, N. Y., N. Y. 
1>. Ščegauskas, Brooklyn, N. Y. 
J. Čėsna, Baltimore, Md. 
J. Ambraziejus, Brooklyn, N. Y. 
J. Kazakevičius, Pittstou, Pa. 
J. Butkus, Nevv Haveti, Conn. 
Margaret Kašiubiutė, Pittstou, Pa. 
J. Liutkauskas, Brooklyn, N. Y. 
A. Blažys, \Vorccster, Mass. 
M. baltis, Pittston, Pa. 
A. J. Povilaika, U'aterbury, Conn. 
A. Rimka, Boston, Mass. 
J. Tareila, Ansonia, Conn. 
M. J. Vinikaitis, Nc\v York, N. Y. 
S. Mastekas, Philadelphia, Pa. 

J. Maslauskas, Philadelphia, Pa. 
S Cverka, Ne\v Haven, Conn. 
V. Ambrazevičius, Nevvark, N. J. 
Ona Karaliūtė, Brooklvn, N. Y. 
Dr. J. Šliupas, Scrantoti, Pa. 
T. Paukštis, Pittston, Pa. 
A. B. Strimaitis, New York, N. Y. 
P. Norkus, Brooklyn, N. Y. 
F. Kielis, Philadelphia, Pa. 

Šie aukavo po 50 c.: S. Kišonas, 
K. V., A. Švėgžda. 

25) P. Kybartas uždaro suva- 

žiavimą išreiškia philadeljliiečiams 
padėką už surengimą suvažiavi- 
mo. 

Susivaž. Sekr:— 
P. Norkus. 
L)r. E. G. Klims. 

Protokolo redakcija: 
J. O. Sirvydas. 
R. Karuža. 
St. Šimkus. 

KibirkštĮs. 
Ar mūsiškės peštynės, barniai 

ir nesutikimai nėra geriausiu pri- 
rodymu, kad lietuviams dar vis 

reikalinga kazoko nahaika, arba 
kaizerio kumštis? 

x=x 
Lietuviai pabėgėliai: 

"Turėkime, broliai, viltį—nepra- 
žūsime 

K u n. M a 1 i a u s k a s: Ir 
ašeti ta-ap sakau: turėkite "Vil- 
tin.".... 

x=x 

Sako, vokiečiai nori jo gimimo 
dienoj padaryt Kaizeriui dovaną 
iš Dvinsko tvirtovės. Kad nori, 
tai žinoma, nori. Bet norėt ir 

padaryt—tai didelis diferensas. 
Ana ir Bagočius norėjo SLA. su- 

skaidyt į 15,000 dalių, bet, skel- 
damas, pats sau kirvj kupron įsi- 
varė.. Tik žiūrėk, kad ir čia taip 
neišeitų. 

X=X 

Musų.peštukai baisiai apsiriko: 
Ponas Karuža nenori karužės su 

kitomis sriovėmis. Jis nori vie- 
nyl ės. , ̂  

ir^==x 

Vokiečių socialistai išmetė iš 
savo partijos Liebnechtą—vis 
viena, kaip mūsiškiai išmestų 
Grigaitį. Tuomet ir nežinotum, 
kurioj pusėj tikras socializmas. 

X=X 
Kaip kam tai Šliupo vardas taip 

baisus, kaip žydui trefna mėsa. 

x~x 
I.aimė, kad "Tėvynės" redak- 

torius laiku susirgo ir apie Tau- 
tinę Sandarą nieko "Tėvynėj" 
netilpo. Ko gero "Laisvė" ,butų 
jį dar užganobinus ir be ligos. 

x=x 
"Keleivis" rekomenduoja Susi- 

vienijimui visą "setą" viršininkų. 
Sąnariai iš prityrimo jau žino, 
kad "Keleivio" rekomendacijos 

jyra "fain".... Ar.negavo jis už 

j tai gražaus dilgelių bukieto 
I Brooklyno Seime! 

X=X 
Žinios apie Vainas Europoj jau 

nusibodo, tai Amerikos lietuviai 
patįs Sau ant locnos rankos pasi- 
darė mažą vainelę.... Gud 
1 u c k, kvailiukai! Užsimaukit 
sombreras—busit visi mexikoniš- 
ki generolai! 

x=x 
Jau dabar, brolau, barniai eina 

tarp lietuviškų katinų, o tik pa- 
lauk, kas bus, kada ateis mor- 

čius!.... 
Jurgis Spurgis. 

Sekančiam "Lietuvos" nu- 

meryj bus žingeidus straip- 
snis- ir laiskas, parodantis, 
kaip lietuviškai rašo vyras, 
kuris niekados Lietuvoj ne- 

buvo ir lietuvių niekados ne- 

ir.ate. 

Julės Verne. 

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE. 
Lietuvių kalbon vertė A. Jakunas 

(Tąsa.) 

SKYRIUS XII. į 
Inžinieriaus Serko Patarimas. 

Tarnas Rochas pradėjo dirbti ir praleidžia va- 

landų valandas mediniame namelyje, kurisai stovi 
ant kairiojo lagtinos kranto ir kurisai buvo paskin- 
tas jam kaipo laboratorija ir dirbtuvė, išskiriant 

jįjį patį, niekas ncineina tenai vidun. Ar jisai spi- 
riasi, kad sprogalai butų priruošti slapta ir kad 
jųjų primosimo sekretą tiktai jisai pats žinotų? 
Aš iš to nei kiek nesistebėčiau. 

Rocho fulguratoriaus vartojimo būdas, kaip aš 
tikiu, yra labai lengvas. Bomba, sprogalas yra var- 

tojamas, nereikalauja nei kanuolės, nei mortiros, 
nei pneumatiškos triubos, kaip kad Zelinskio bom- 
ba. Jinai pati save varo, pati nusistato sau linkmę, 
ir laivas, kuriam pasitaikytų buti tam tikrame plo- 
te, kai bomba sprogsta, negalėtų išvengti visiško 
sunaikinimo. Turėdamas tokį ginklą savo ranko- 

se, Ker Karraje butų nepergalimas. 
Nuo rugpjučio ii d. iki rugpjučio 17 d. Pra- 

eitos savaitės bėgyje Tarnas Rochas dirbo be pa- 
liovos. Kas rytas išradėjas eina į savo laboratori- 
ją ir neišeina iš tenais iki nakčiai. Aš nesistengiau 
sulaikyti jo, nei su juom kalbėti, žinodamas, kad 
tai butų velti pastanga. 

Nors Tarnas Rochas vis neatkreipia jokios aty- 
dos į dalykus, kurie nėra surišti su jojo darbu, ta- 
čiau jisai rodosi visiškai susivaldąs. Kodėl jisai 
nebūtų pasveikęs iš beprotystės? Ar jisai neįgijo 
to, ko taip ilgai jieškojo? Ar jisai galop negali vy- 
kinti to, ką jisai išdirbo daugel metų atgal? 

Kugpjučio 18 d. Pirmą valandą šį rytą mane 

pažadino keletas šovimų. 
Ar Apversta Taurė liko užpulta?—buvo mano 

pirmutinė mintis.—Ar "Ebba" liko nužiurėta ir 
atvyta prie salos? Ar >=ala yra bombarduojama su 

tikslu, kad jąją sunaikinus? Ar teisybė galop už- 
klupo šiuos piktadarius, kol dar Tanias Rochas ne- 

užbaigė savo sprogalo išdirbinio ir kol dar sava- 

varomosios bombos neatgabentos iš Amerikos? 
Suviai, kurie yra labai smarkus, lygiais pro- 

tarpiais seka vienas paskui kitą, ir man ateina min- 
tis, kad jeigu ''Ebba" yra sunaikinta, tai j Apverstą 
Taurę negalima bus pristatyti maisto. 

Teisybė, povandeninis laivas galėtų nuvežti 
grafą d'Artigas'ą kur nors prie Amerikos kranto, 
kame grafas, turėdamas užtektinai pinigų, galėtų- 
nusipirkti arba užsisakyti kitą laivą. Tačiaus nėra 
ko rūpintis. Jeigu tiktai Apversta Taurė yra su-' 
naikinta pirm, negu Ker Karraje turi savo rankose 
Rocho fulguratorių, tai aš busiu Dievui dėkingas. 

Keletą valandų vėliaus, paprastuoju laiku, aš 
ištinu iš savo buveinės. Avilyje visa kas ramu. 
Visi vaikščioja savais reikalais, kaip ir papraštai. 
Povandeninis laivas yra pririštas paprastoje vieto- 
je. Tarnas Rochas eina į savo dirbtuvę, o Ker 
Karraje ir inžinierius Scrko ramiai sau paežerių 
vaikštinėja, šnekėdamiesi tarp savęs. Reiškia, 
nakties laiku negalėjo būti užpuolimo ant salos. 
Tačiaus mane pažadino garsus kanuolės šaudymas 
—tame aš galiu prisiekti. 

Tuom laiku Ker Karraje eina link savo buto, 
o inžinierius Serko, kaip paprastai pasityčiojančiai 
šypsodamasis, eina priekin, kad patikus mane. 

— Xa, Ponas Simon Harte,—jisai tarė,—ar jus 
pradedate priprasti prie savo ramaus gyvenimo? 
Ar jus prideramai apkainuojate šio užburto urvo 

parankumus? Ar jus visiškai atmetėte viltį kuo- 
met nors atgal atgauti savo liuosybę? 

Ar užsimoka peštis su šiuom žmogum? Aš 
ramiai atsa'kau: 

— Ne, Tamista. Aš neatsisakiau nuo savo 
vilties ir tokiuosi buti paliuosuotas. 

— Ką! Gerbiamas Tamista, atsisveikinti su 

žmogum, (kurį męs visi gerbiame—ir man su san- 

draugų, kurisai gal laike Tamo Roclio priepuolių 
sužinojo kažkurias jojo paslaptis? Tamista nekal- 
bate rimtai? 

Tai mat kodėl jie mane laiko belaisviu Apver- 
stoje Taurėje! Jie mano, kad man išdalies yra ži- 
nomas Rocho išradimas, ir tikisi priversti mane pa- 
sakyti tai, 'ką aš neva žinau, jeigu Tarnas Rochas 
neišduotų savo paslapties. Tame yra priežastis, 
kodėl mane išvogė drauge su juom, o nepasiuntė i 
jūrių dugną, pririšę prie kaklo akmenį. Dabar aš 
visa žinau. 

— Labai rimtai,—aš patvirtinu, atsakydamas į 
paskutinę inžinieriaus Serko pastabą. 

— Na,—jisai toliaus tęsė,—jeigu aš ■ turėčiau 
garbę buti inžinierium Simonu Hartu, tai, galvo- 
čiau sekančiai: Imdamas, iš vienos pusės, Ker Kar- 
raje ypatą; priežastis, kur'ios paskatino jį išsirinkti 
tokią paslaptą buveinę, kaip kad šisai urvas; rei- 
kalingumą laikyti šį urvą saugiai nuo kiekvieno 
bandymo jį surasti, labui ne tiktai grafo d'Arti- 
gas'o, bet taipogi ir jojo draugu.... 

— Jojo sėbrų, meldžiu. 
— 'J°j° sėbrų,' tatai—'ir iš kitos įpusės, imda- 

mas omenin tikrą grafo d'Artigas'o vardą ir slaptą 
tvirtovę, kurioje jisai laiko savo turtus'.... 

— Turtus, paTOgtus ir apšlakstytus krauju, 
potie Serko. 

— Turtus, pavogtus, ir apšlakstytus krauju,1 
jeigu Tamistai patinka,—aš turėčiau suprasti, kati 
šisai liuosybes klausimas negali buti išrištas sulyg 
mano norų. 

Nėra jokios naudos ginčytis apie tai prie pana- 
šių išlygų, ir aš kalbą pakreipiu kiton linkmėn. 

— .Ar aš galiu paklausti,—tęsiu toliaus,—kaip 
Tamistai pasitaikė sužinoti, kad sargas Gaydonas 
buvo inžinierium Simonu Hartu? 

— Aš nematau jokio pamato Tamistai to ne- 

pasakyti, gerbiamasai mano drauge. Tai buvo 
labjausiai iš netyčių. Męs turėjome šiokių tokių 
reikalų su Xe\v Jersey dirbtuve, kurioje Tamista 
dirbote ir kurią vieną dieną apleidote prie šiek-tiek 
nepaprastų aplinkybių. Na, ir laike savo atsilanky- 
mo j "Sveikatos Namą" keliais mėnesiais prieš tai, 
kai grafas d'Artigas nuvyko i tenais, aš pamačiau 
ir pažinau Tamistą* 

— Jus pažinote? 
— ,Aš pats, ir nuo tos valandėlės pasižadėjau 

sau smagumą turėti Tamistą savo sankeleiviu 
"Ebboje." 

Aš neatsimenu, kad bučiau kuomet nors matęs 
šį Serko "Sveikatos Name," tariaus tai, ką jisai 
ko, labai gali buti teisybė. 

— Aš tikiu, kad noras turėti mane sandraugu 
kaltuos vieną gražią dieną Tamistaii brangiai,—ta- 
du sau. 

1 Paskui staiga aš toliaus kalbu: 
^ 

— Jeigu neklystu,, tai Jums pasisekė prikalbin- 
ti Tarną Rochą išduoti jojo fulguratoriaus pa- 
slaptį? 

— Taip, p«.ne llarle. Męr: užmokėjome mi- 
lionus už tai. Męs pripildėme visus jojo kišenius— 
apklojome jį milionais! 

— Kas naudos gali buti jam iš tų milionų, 
jeigu jisai negali jais pasidžiaugti laisvame pasau- 
lyje-? 

— Tai, p. Ilarte, yra dalyku, kurisai mus nei 
kiek neapeina. Šisai genialis vyras visai nemąsto 
apie ateitį; jisai gyvena vien dabartim. Tuom 
tarpu, kai bombos yra dirbamos sulyg jojo plianit 
tenai Amerikoje, jisai ruošia savo sprogalą iš che- 
miškų medžiagų, kuriomis męs jį gausiai aprūpi- 
nome. Cha, cha! Koks tai išradimas yra šisai 
fulguratorius, lekiantis savo jiega^per orą ir didi- 
nantis savo greitumą tol, kol tikslas nepasiektas. 
Čia męs turime išradimą, kurisai griežtai permainys 
karės budus. 

— Apsiginimo karės,.Serko. 
— Ir užpuolimo karės, p. llartc. 
— Suprantama,—aš atsakau. 
Paskui, kvosdamas- jįjį dar arčiaus, aš tęsiu to- 

lyn : 
— Taigi, ko niekas negalėjo išgauti iš Tarno 

Roclio 
— Męs išgavome be didelio sunkumo. 
—• Užmokėdami jam. 
— Užmokėdami jam neįtikėtiną kainą ir taipo- 

-gi sujudindami jame labai jautrią stygą. 
— Kokią stygą? 
— Keršto! 
— Keršto? Frieš ką? 
— Prieš visus tuos, kurie padarė save jojo prie- 

šais, nupuldidami jam dvasią, paniekindami jįjį, iš- 
varydami jįjį, priversdami jįjį eiti elgetaujant iš vie- 

Įnos šalies j kitą su neabejotinos svarbos išradi- 
mu! Dabar jisai turi tiktai vieną mintį, vieną kar- 
štą norą: atkeršyti visiems, kurie jojo nepripažino, 
atkeršinti net visai žmonijai! Ištikrujų, p. Harte. 
jusų valdžios Europoje ir Amerikoje padarė baisiai 
didelę klaidą, atsisakydamos užmokėti Rochui tai. 

j ko jojo fulguratorius yra vertas. 
Ir inžinierius Serko karštai apipiešia įvairius 

parankumus šio naujo sprogalo, kurisai, kaip jisai 
sako, esąs neabejotinai geresnis negu visa, kas iki 
šiol išrasta. 

— Ir kokią naikinimo galę jisai turi,—Serko 
prikergia.—Jisai yra panašus į Zilinskio bombą, ta- 
riaus šimtą kartų galingesnis, ir nereikalauja jo- 
kios mašii'os savo šoviniui,, nes jisai lekia per orą, 
taip kalbant, savo sparnais. 

Aš klausausi, tikėdamas, kad inžinierius Serko 
išduos paslapties dalį, tačiaus veltui. Jisai yra la- 
bai atsargus, kad nepasakius daugiaus, negu kiek 
reikia. 

—Ar Tarnas Rochas,—klausiu,—supažindino 
Tamistą su savo sprogalo sudėjimu? 

— Taip, p. Harte, jeigu jums tai visvien; ir 
greitu laiku n,ęs turėsime daug to sprogalo gan pa- 
dėję saugioje vietoje. 

— Vienok ar nebus di lelio ir nuolatinio pavo- 
jaus, surinkus daug tokios sprogamos medžiagos? 
Jeigu atsitiktų nelaimė, tai butų po...... 

Dar kartą Apverstos Taurės vardas ką tik ne- 
išsprūdo man iš lupų. Jie gali manyti, kad aš per- 
daug žinau, jeigu supras, kad, žinodamas grafo 
d'Artigas'o vawlą, aš taipo-gi žinau, kokioje vietoje 
jųjų tvirtovė stovi. 

Ant laimės, inžinierius Serko nepastebėjo ma- 
no susilaikymo ir atsakė: 

— Nėra jokios priežasties bijotis. Tarno Rocho 
sprogalas nedegs be tam tikro deflagratoriaus. Nei 
ugnis nei užgavimas jojo neišsprogins. 

O ar Tarnas Rochas Jums taipogi pardavė 
deflagratoriaus paslaptį ? 

— Dar ne, p. Harte, tačiaus nedaug laiko pra- 
eis, kol tai bus užbaigta. Todėl, aš atkartoju, nėra 
jokios baimės, ir dėlei tos priežasties Tamistai ne- 

reikalinga naktimis nemiegoti. O, po šimts vel- 
nių! Męs neturime mažiausio noro išlėkti Į padan- 
ges su savo urvu.ir turtais! Dar keletas metų ge- 
ro reikalų pasisekimo, ir męs pasidalysime pelnu, 
kurisai bus užtektinaii didelis, idant kiekvienas mu- 

sų galėtų gyventi taip, kaip nori—po tam, kai bus 
[panaikinta firma "Ker Karraje ir Kompanija." Aš 
Įgaliu prikergti, kad nors nėra jokio sprogimo pa- 
vojaus, tačiaus męs turime pamatą bijotis išdavy- 
stės, kurią Tamista galite atlikti. Tatai, jeigu 
priimsite mano patarimą, Jus, 'kaipo išmintingas 
žmogus pasiduosite, tam, kas neišvengiama, kol 
kompanija nebus išskirstyta. Tuomet męs pamaty- 
sime, kas, musų saugumo labui, turės buti su Ta- 
mista padaryta. 

Reikalinga pripažinti, kad šie žodžiai neturėjo 
tikslo užtikrinti mane mano saugume. Tačiaus iki 
tam laikui gali atsitikti daugelis dalyku. J { 

,. v Iš pasikalbėjimo as sužinojau vieną gerą dalyką, 
būtent: jeigu Tarnas Rochas ir pardavė savo sproga- 
lą Ker Karraje ir Kampanijai, tai jis tačiaus visgai 
užlaikė paslaptyje savo deflagratorių, be kurio 
sprogalas neturi daugiaus vertės negu vieškelio 
•dulkės. 

Tačiaus pirm baigiant pasikalbėjimą, man rodosi 
esą privalu padaryti ponui Serko labai suprantamą 
pastabą. 

— Tamista,—aš tariu,—Jųs esate dabar susipa- 
žinę su Tarno Rocho sprogalo sudėdjimu. Ar jisai iš- 
tikrųjų turi tokią baisią naikinimo jiegą, kaip tai iš- 

radėjas sako? Ar tasai sprogalas buvo kuomet nors 

išbandytas? Ar kartais Jųs nenusipirkote daikto, ku- 
risai vertas tiek, kaip tabako žiupsnis? 

Toliaus bus.) 

Fašnekelių Ksropslis. 
7io. Kaip atsirado "amžinas 

žydas." Lietuvoje, o ypač Len- 
kijoj, dažnai tenka išgirsti, kaip 
žmonės 'ką nors vadina "amžinu 
žydu,"—paprastai tokį, kuris val- 
kiojasi iš vietos vieton, savo na- 

mų neturėdamas. Apie "amžiną 
žydą" yra užsilikęs įdomus pada- 
vimas—pasaka. Sulyg šio pada- 
vimo (kuris, žinoma, yra gyvas 
fsmislas, neturintis nei trupučio 
teisybės) esąs toksai žydas, ku- 
ris valkiojasi po visą pasaulį, nie- 
kados nemirdamas. 

Sulyg tamsių žmonių manymo 
tas žydas esąs matomoji Dievo 
bausmė už tai, kad žydai Kristų 
nukryžiavoję. 

Kokiu budu ir iš kur šitas pa- 
davimas-prasimanymas atsirado, 
to tikrai nežinia. Vienok jis yra 
labai senas. Kokiu budu jis at- 

sirado, apie tai aprašinėja savo 

užrašuose vienuolis Mataušis Pa- 
ris. 

Sulyg šito aprašymo, 1228 me- 

tuose Anglijon atvyko tūlas Ar- 
mėnų vys'kupas Jis sustojo šv. 
Albano vienuolyne ir laike vaišių 
pratfėta jo klausinėti apie jo tė- 
vynę Armėniją ir t.t. 

Tūlas vienuolis, šale jo sėdin- 
tis, uždavė jam sekantį klausimą: 

Ai jis kartaib nėra matęs ar 

girdėjęs apie tą garsią ypatą, var- 

du Juozapą, apie kurį taip daug' 
kalbėta, kuris buvęs, prie Kris- 
taus nukryžiavojimo ir kuris, su- 

lyg krikščionių įsitikinimo, dar 
ir dabar esąs gyvas? 

Vyskupas atsa'kęs, kad esą tas 

yra teisybė, o vėliaus vienas iš jo 
tarnų papasakojo čielą istoriją: 
kad vyskupas esą tą Juozapą pa- 
žįstąs ir su juom prieš savo šitą 
kelionę kalbėjęs ir kad ta istorija 
šitaip pasitaikė: 

Pilotas turėjo tarną vardu Kar- 
taphilus. Kuomet Kristų po nu- 

teisimo iš Piloto namų traukė ka- 
reiviai lauk, šisai Kartapliilus rė- 
žė Kristui su kumsčia į pečius, 
sakydamas: "Eik greičiau, Kris- 
tau! Eik greičiau! Ko tu pur- 
taisi?" Kristus tuomet, anot šio 
tarno pasakos, atsigrįžo, pažiu- 
lėjo į Kartophilusą ir tarė: "Aš. 
ištikro, einu. Bet tu valkiosies 
kol aš nesugrįšiu." 

Netrukus po to Kartophilus at- 
sivertė ir tapo pakrikštytas Juo- 
zapu. Jis esą ir pastojo tuom 
"amžinu žydu," kuris nemirs ir 
valkiosis net iki sutinai dienai, 
kol "Kristus vėl neateis." Po 
kiekvieno šimto metų, jis esą vėl 
atjaunėja iki 30 metų—tiek, kiek 
Kristus, maždaug, laike savo mir- 
ties turėjo. 

Tokiu budu ir atsirado padavi- 
mas apie tą dainai minėjamą 
"amžiną žydą." 

deo 

711. Ar yra jūrių žalčiai? Dė- 
lei šito klausinio buvo nemažai 
ginčų. Nekurie gamtininkai tvir- 
tina, kad visi pasakojimai apie 
baisius jūrių žalčius yra gyva pa- 
saka ir daugiaus nieko. Tokių 
gamtininkų bus dauguma, ir nie- 
kur gamtos mokslų 'knygose ne- 

rasime tikro tvirtinimo, kad toki 
gyvūnai, kaip jūrių žaltys, tikrai 
yra. 

Savo keliu nekurie gamtininkai 
mena, kad yra jau užtektinai su- 
rinkta paliudijimų ir aprašymų, 
ir 'kad galima bent tikėti, jog to- 
ki gyvūnai yra. 

Linnean Draugija Naujoj Ang- 
lijoj savo užrašuose turi žinią, 
kuri patvirtina, kad vienuolika 
ištikimų žmonių matė jūrių žaltį 
netoli kranto prie Cape Ann, 
Mass., 1817 metuose. Sulyg ši- 
tos draugijos užrašų j minėtų liu- 
dininkų liudijimo, tasai matytas 
žaltys buvęs rausvos spalvos. Jo 
galva buvo arklio galvos didumo, 
bet iš pavydalo buvo panaši j 
žalčio galvą, su ilgu ragu prieša- 
kyje. Jo ilgumas galėjo buti apie 
50 pėdų. 

Vieną iš vėliausių liudijimų 
apie jūrių žalčius suteikė tūlas 
Saymoure, kapitonas laivo "Hope 
On." Jis pasakojo, kad beme- 
džiodamas ant bangžuvių netoli 
prie Perlinių salų (apie 50 mylių 
nuo Panamos) ji.i ir kiti jūreiviai 
matė navatną gyvūną, iššokusį iš 
jūrių. Tas gyvūnas, kuri jis pa- 
vadino jūrių žalčiu, galėjo buti 
apie 25 pėdų ilgio. Jis irgi tu- 

rėjęs lyg arklio galvą su dviems 
ragais priešakyje, keturias kojas 
su plėvėmis, kaip antis ir uodegą 
skilusią j dvi dali. 

Šitokį aprašymą patvirtino ir 
aficieriai laivų Pacific Mail 
Steamship Co., kurie tvirtina, 
kad panašų gyvūną jiems teko 
matyt keletą sykių laike savo 

kelionių po jūres. 
Yra daug kitų liudijimų, bet 

jie nėra taip gerai patvirtinti, 
kaip šie viršminėti. Vienok, kol- 
-kas, kaip jau minėta, šis klausi- 
mas apie "jūrių žalčius" vis dar 
nėra galutinai išrištas. 

Am. Liet. Tautines 
Sandaros Rei':alai. 

i 
A. L. T. S. CENTRO VALDYBOS 

ADRESAI: 

Prezidentas: S. Karuža. 
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MUSŲ VISUOMENEI 
PASVEIKINIMAS. 

Philadelphijos Naujų Metų su- 
vižiavime išrinktas Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros pir- 
mininku, skaitau savo priederme, 
pasveikinti Jus, Gerbiamieji lau- 
tiečiai! 

Organizacijos gyvenime nuo 

pirmininko daug laukiama. Jam 
skiriama but oficialiu organiza- 
cijos vadu, josios idealų plėtoto- 
ju, josios darbų vykdintoju. Jam, 
pagaliaus, pavesta sergėt organi- 
zacijos pakraipą nuo iškrypimo. 
Tą viską, kaipo A. L. T. Sanda- 
ros pirmininką*, iš visos savo ga- 
lės stengsiuos pildyti. 

Tuomi, tačiaus, dalykas neuž- 

sibaigia. A. L. T. Sandaros už- 

davinys—suspiesti visus tautinin- 
kus j milžinišką būrį, sutraukti 
j krūvą visas musų išblaškytas 
pastangas,—kad tuo pa'sąekmin- 
giau galima butų darbuotis Lie- 
tuvos ir lietuvių tautos labui. To- 
jo darbo pasekmė jau ne nuo pir- 
mininko, b t 11110 musų visuome- 
nės priklauso. Musų gerbiami 
veikėjai, musų kliubai, musų 
skaitlingos draugijos bei organi- 
zacijos savo veiklumu bei prie- 
lankumu tik ir gali pastumti pir- 
myn Sandaros tautiškoj dirvoj 
veikimą. 

Į Jus, todėl, veikėjai, organiza- 
cijos, plačioji musų visuomenė, 
kreipiuosi Sandaros vardu. Xuo 
Jus laukiu Sandarai užuojautos 
ir prielankumo,—Jum pavedu 
Sandaros vystimąsį ir plėtojimą- 
si'. Sandaros reikalai, tai Jusų— 
musų tautos—reikalai! Sandara 
augs—jei panorėsit, — Sandara 
žlugs—jei jos nepalaikysit! 

Bet ar gali but kalba apie žlu- 
gimą? Juk musų visuomenė tvė- 
rė Sandarą, kad ji gyvuotų, plėto- 
tusi, kad josios prieglobstyj su- 

sispicstų visos tautiečių pastan- 
gos, kad tuomi galima but ga- 
lingai atsverti musų tautinės atei- 
ties nulėmime. Ir Sandara augs 
—plėtosis,—tik darbo reikia iš 
Jus,—visuomene! 

| darbą, todėl, tautiečiai, vei- 
kėjai, organizacijos! Remkite 
Sandarą, dėkitės prie jos augimo, 
spieskitės į jos prieglobsty—pa- 
rodykit, kaip brangus Jums tauti- 
nis idealas, kaip brangi tautos 
skaistesnė ateitis! 

Jusų ir lietuvių idėjos, tarnas, 
Romanas Karuža, 

A. L. T. Sandaros Pirm. 
i 

PAŠALINIO BALSAS. 
Nuo kelių metų priklausau prie 

poros pašelpimų tautiškų draugys- 
čių. Priklausau dėl dviejų priežas- 
čių: viena, žmogus nori aprūpinti 
save ir savo šeimyną ligai užpuolus, 
o antra—todėl, kad tai yra tautiš- 
kos draugystės. Lietuvystė man 

labai rūpėjo. 
Pabuvęs metus-kitus sanariu, pa- 

mačiau, kad pirmas reikalas yra 
mūsų draugystėse gerai aprūpintas, 
bet antras,—tai jo, gali sakyti, visai 
nėra. Ištikro, ir kame gi tų mūsų 
tautiškų draugysčių tautiškumas? 
Teisybė, nekurios draugystės Įsi- 
steigė sau knygynus, pamini retkar- 
čiais musų tautos veikėjus, suren-f 
gia tam tikrus apvaikščiojimus,— 
bet tai ir visas tautiškumas. 

Nudžiugau labai, kada išgirdau, 
kad Philadelpbijon sušauktas sei- 
mas. "Seniai jau reikėjo tą pada- 



ryti,"—pamaniau sau,"—nes mes 

tautiečiai iškrikę esame, kaip tos 

Grigo bitės; mūsų tautiškos drau- 
gystės vra didžiausios, turtingiau 
sios ir galingiausios Amerikos lie- 
tuviu draugystes, bot nėra tarp j u 

jokio ryšio; kiekviena eina kas 
sau.'' 

Laukiau, kr. seimas pasakys ir ką 
jis padarys. Ir neapsivyliau, per- 

skaitęs "Lietuvoje" apie tai. ką nu- 

tarė tas seimas. Seimo pliattorma, 
kaip man išrodo, yra tokia, kad bile 
vienas geras lietuvis su ja gali su- 

tikti,—neperdaug ir nepermaža. 
Taigi ir tnusų tautiškos draugystės 
d^bar nors turės ant ko atsiremti. 

Broliai tautiečiai, kurie priklau- 
sote prie musų tautišku draugysčių ! 
Dabar atėjo ir mums laikas parody- 
ti mūsų tautiškumą—ne žodžiais, 
bet darbu. Priklausykim prie A. 

L. Tautinės Sandaros! Spieskimės 
visi krūvon,-nuveiksim didelius dar- 

bus mušu tautos naudai. 

Kaip jati matom iš laikraščių, ki- 

tuose miestuose tautiškos draugy- 
stės išsyk prisijungė prie Tautinės 

Sandaros, tai ir kituose miestuose 
tautiškos draugystės taip pat turi 

padaryti. 
Gal ne visi skaito laikraščius, tai 

dar ne visi gerai gal su ta Sandara 

apsipažino. Butų gerai todėl, jeigu 
Tautinės Sandaros valdyba paga- 

mintų ir išleistų mažą knygutę apie 
Seimo nutarimus ir paaiškintų, kas 

toji Tautinė Sandara yra ir kodėl 

prie jos reik priklausyt. Šitą kny- 
gutę reikėtų išplatinti. 

Lai gyvuoja Tautinė Sandara! 
Senas Amerikonas. 

SANDARA AUGA. 
Amerikos Lietuvių Tautinė San- 

dara, nors dar, gali sakyt, nepradė- 
jo kaip reik ir darbuotis, o jau po 

trijų sąvaičių nuo savo susitvėrimo 
turi aštuonias kuopas su daugiaus 
negu tūkstančių narių. Į metus lai- 
ko ji turėtų išaugti į didžiausią ir 

rimčiausią lietuvių kitlturiškai-poli- 
tišką organizaciją. 

Margumynai. 
Lenkai Stropiai Veikia. 

~ Amerikos lenkai pastaruoju 
'laiku pradėjo stropiai veikti savo 

tautos labui. Kuomet Anglija 
issireiškė, ikacl ji nepraleisianti 
pagelbos Lenkijos gyventojams, 
nes vokiečiai vis viena žmones 

e«ą nulupa, lenkų atstovas, p. J. 
...'iSmulsVci iš Chicagos, specialiskai 
,,"nuvyko YVashingtonan, kad pa- 
raginus Su v. Valstijų valdžią už- 
stoti lenkų reikalus prieš Angli- 
ją 

Pasekmė šito atsilankymo buvo 

tokia, kad Valstijos sekretorius 

Lansing prižadėjo kreiptis Į Ang- 
liją, užtardamas lenkų reikalus ir 

reikalaudamas, kad Anglija pra- 
leistu maistą Lenkijos gyvento- 
jams. 

įtaikė pasikalbėjimo sekreto- 
toriaus La.i'ing su p. Smubsciu 
buvo tai f.. Uricknell, Raudo- 

nojo Kr> superintendentas, 
kuris davė patarimų, kaip pasek- 
mingiaus šitą didelj darbą atli- 
kus. 

Chicagos didžiausia laikraštis 
T r i b u n e pradėjo talpinti visą 
eilę paveikslų antgalviu "Ken- 
čianti Lenkija." 

Lenkai, matyt, darbuojasi. 
Tarp jų buvo taipgi labai daug 
peštynių iš pradžių, bet dabar vi- 
si ramesni gaivalai susitaikė ir 
varo darbą išvieno. 

Rusų Kunigaikštiene Suareštuota. 
Sir George Buchanan, nesenai 

bu v us is Rusijoj, laike savo pra- 
kalbos Petrograde nurodė, kad 
dėlei vienos moteriškės intrigų 
tarp Rusijos ir Anglijos bei Fratr 
euzijos galėjo plyšti draugiški 
ryšiai. 

Šita moteris, "kurios vardas 

jums visiems gerai žinomas,—sa- 
kė Sir George,—mėgino įkalbėti 
Rusijos valdžiai, kad Anglija jau 
mėgina taikintis su Vokietija" 
ir kad todėl Rusija neprivalo pai- 
syti talkininku. 

Moteris, apie kurią Sir George 
kalbėjo, yra kunigaikštienė Mari- 

ja Vasilčikov, žmona žinomo Ru- 
sijos aristokrato. Kunigaikštie- 
nė tapo galų gale suareštuota ir 
<labar laikoma po areštu, nes 

menama, kada ji darbavosi Vo- 
kietijos labui. 

Nori Susižinot su Lietuva. 
Kaunietis Petras Mažylius ("Die- 

vo Muzikantas") atsišaukia per 
"Ateiti," pranešdamas, kad jau ant- 

jri metai, kaip jis yra austrų nelais- 
vėj ir negali su Lietuva susižinoti, 

į 1 'rašo draugų "amerikonų" atsi- 
saukti. Jo adresas: Petras Mažy- 
lius, K.-(}.-Lager Kleinmuenclien, 
l.inz, Obervoesterrcich, Ofizcrs Ab- 

įteilung, Iiaracke: 4 N'o. 24. Aus- 
I tria. 

EXTRA. 
| VĖLIAUSI TELEGRAMAI. 
RUSAI SMARKIAI EINA 
PRIE PINSKO. 

Petrogradas, sausio 26 d. 
1 Pranešama, kad rusu užpuldinė- 
jimai ?nt Bukovinos ir Calicijos 
frontu žymiai išsiplatino ir pasie- 
kė net upės Pripet. Rusai dide- 
liu užpuolimu nustumė vokie- 
čius at^al ir beveik pasiekė Pin- 
sko miestą, nuo kurio jie dabar 
yra tik apie 3 verstus atstu. Vo- 
kiečiai skubiai traukia ten pa- 
stiprinimus ir fortifikuoja Ogin- 
skio kanalo krantus. 

ANGLIJA BLOKUOS 
VOKIETIJĄ. , 

Londonas, sausio 26 d. Šią- 
dien parliamente pradėjo svarsty- 
ti valdžios sumanymą, kad už- 
blokuoti pilnai Vokietiją ir ne- 

leisti jai jokio maisto nei per neu- 
trališkas šalis. Spėjama, kad šis 

■sumanymas pereis, nors tikimasi 
didelio pasipriešinimo iš neutra- 
lių viešpatijų pusės. 

RUSAI PAIMA 4,000 
TURKŲ. 

Londonas, sausio 26 d. Lai- 
ke paskutinio mūšio su tur!:ais 
ties Erzerumo tvirtove rusai pa- 
ėmė 4,000 turkų nelaisvėn sykiu 
su 50 aficierų. 

PRIVERSTINAS KAREI 
VIAVIMAS ANGLIJOJ. 

Londonas, sausio 25 d. 
Anglijos parliamento žemesnis 
butas (House of Commons) po 
trijų skaitymų kuone vienbalsiai 
priėmė valdžio3 sumanymą apie 
įvedimą Anglijoj priverstino ka- 
reiviavimo. šj sumanymą turės 
patvirtinti dar augštesnis Lordų 
butas. 

VIETINES », 
"Genovaitė." Pereitą nedėldie- 

nj Pulaskio svetainėje artistai- 
-mėgėjai, po vadovyste artisto 
A. Vitkausko, pastatė jau gerai 
lietuviams pažįstamą dramą "Ge- 
novaitę." 

Veikalas, kaip minėta, lietu- 
viams yra pažįstamas, bet dau- 
gelis jo šį vakarą, rasit, ir nepa- 
žino—taip jo išvaizdą, dyasią, pa- 
čią gyvybę permainė geras parink- 
tų mėgėjų lošimas ir sumani, ga- 
bi re/.isierio vadovystė. 

Nėra reikalo čia le'stis į at- 
skirų lošėjų kritiką: jie mums 
yra jau pažįstami, nes nuo ke- 
lių metų suteikdavo mums ne 

vieną smagią valandėlę. Šiuom 
sykiu svsarbu mums pažymėti, 
naują teatrališką jiegą, kurią či- 
kagiečiai turėjo laimikį pirmu 
syk pamatyti. Kalbu apie p. Vit- 
kaus-ką, kuris ne tik režisieravo, 
bet ir pats lošė svarbią Goliaus 
!relę. 

Profesionalio artisto sceniškus 
gabumus tinkamai gali apkainuo- 
ti tik profesionali* kritikas, todėl 
apie "kritiką" negali buti nei kal- 
bos; galima kalbėti tik apie įgy- 
tus nuo jo lošimo įspudžius. O 
šiuos galima labai trumpai iš- 
reikšti: chicagiečiai pirmu syk 
lietuviu scenoje pamatė artistą 
tikroj to' žodžio prasmėj. P-as 
Vitkauskas savo lošimu išsyk 
(galiu pasakyti be perdėjimo) 
užžavėjo publiką ir laikė ją, vedė 
su savim net iki pačiam veikalo 
galui, priversdamas ją užmiršti 
tuom tarpu apie pašalinj gyveni-1 
mą ir jausti jo jausmais, gyventi 
jo, taip sakant, gyvenimu. Tas 
aiškiai buvo matyt, kuomet jaut- 
riose scenose žiūrovai negalėjo 
susilaikyti ir tarp publikos pasi- 
girsdavo verksmas. 

Publikos buvo tiek, kad, kaip 
sakoma, net sienos braškėjo—nei 
vienos tuščios sėdynės. 

Kaip ji buvo užganėdinta? 
Po lošimo nieko kito ir negir- 
•dėjei, kaip tik: "Vat, tai man, 
brač, teatras!" "Ir penkinę pa- 
žertum, ir tai negaila butų."..., 
"O kada jie vėl los? Atsivesčiau 
visą savo auzą." 

l Bravo Vitkauskasl Bravo, či- 

kagiečiai-artistai! Duokit šią 
(langiaus tokiu vakaru! 

Arminas. 

Sustojo ėjęs. "Nedėlios Nau- 
jienos" persiskyrė su šiltom pa- 
sauliu ir po trumpo gyvavimo 
jau (langiaus neišeidinės. 

PaulistŲ koncertas. Pereitos 
pėtnyčios vakare Paulistų choras 

•parengė Mark \Yliite Square 
parko svetainėje koncertą. Visas 
choras yra vien vyriškas ir susi- 
deda iš apie 70 vpatu, pradedant 
nuo mažu bernaičiu iki jau pri- 
augusiu. Vadu minėto choro yra 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

REDAKCIJOS ATSAKYhiu. 
p. A. Zubkus. Dėlei vietos stokos 

šiame numeryj atidedame j sekantj. 
p. J. Paunksnis. Jau gavome apie 

tai pranešimą, nuo kitos ypatos. 
p. N. A. Rastenis. Atsakymas tas 

pats, kaip ir pirmam. 
pp. Trečiojo teismo liudininkams 

Balt. Peržiurėsim ir jdėsim į sekantj 
numerj. 

p. Naruševičius. Jeigu taip atsitiiko, 
tai ištikro labai negražu. Męs turime 
to žmogaus užtikrinimą, kad Lai bu- 
vęs jo locnas rašymas. Teikitės ne- 

abejoti, kad mokėsime tinkamai su 
tuom reikalu pasielgti. 

p. A. Kaunas. Penkis doliarius au- 

kų nukentėjusiems dėl karės šelpti 
gavome ir juos sykiu su kitomis au- 
komis persiusime. 

p. Skurdžius. Įdėsim j sekanti nu- 

merj. 
p. A. Keievičius. Tas pats. 
p. Vaidel. Mums išrodo, kad toli- 

mesnė polemika yra persmulki ir ne- 

svarbi, todėl ir jusų raštelio nededa- 
me, ypač kad ir vietos laikraštyj 
mums pritruko. 

p. Našlaitis. Sunaudosim kitam nu- 
meryj. 

p. J. B. J. Tcs pats. 
SLA. 207 kp. Narys, žinią galėtum 

jdėti, bet savo vardo ir adreso nepa- 
duodat. Be to netilps. 

AR TURI VAKARAIS 
LAIKO? 

Jei gyveni Chicagoje ir turi 
vakarais liuosą laiką, tai rašyk 
mums; męs tau nurodysime 
kaip liuosais vakarais gali leng- 
vai užsidirt*.i nuo $3.00 iki -20.00 

per savaitę. Darbas lengvas, 
čystas ir patogus. 

Atsišaukite tiktai raštu ir tik 
gyvenanti Chicagoje šiuom ad- 
resu : 

Lietuva Publishing Co. 
Dept. A, 3252 So. Halsted st. 

Apgarsinimai. 
NEKALTOS AUKOS. 

Kiek tūkstančių žmonių gy- 
vasčių kiekvienais metais yra iš- 
naikinama per atidėliojimą arba 
apleidimą gydymosi, nežinojimą 
arba godumą! Męs dažnai gir- 
dime: "Tas nieko ncriškia" ar- 
ba "skausmas prašišalys be gy- 
dymosi." Sirguliavimas gali per- 
eiti, bet gaip tada jei nepereis? 
Jei tai išsivystis j pavojingą ar- 
ba net neišgydomą ligą. Kiek- 
viename sirguliavime sujungta- 
me su apetito praradimu, kon- 
stipacija, skausmais vidnriuose 
arba nusilpnimu, tuojau duok 
Trinerio Amerikoniško Kartaus 
Vyno Elixiro. Jis išvalvs vidu- 
rius ir sustiprins juos, pagerins 
gromuliavimą, prašalys nervišku- 
mą ir pagerins apetitą. Kaina 
$1.00. Aptiekose. Jos. Triner, 
Išdirbėjas, 1333—1339 So. Ash- 
land ave., Chicago., 

Nuo neuralgijos, uždegimo ir 
susijungimų tinimo, nuo raume- 

nų skaudėjimo męs pasiūlome 
jums Trinerio Linimentą. Kaina 
25 ir 50c, per krasą 35 ir 60c. 

DRAUGMU REIKAL/ J 
IŠKILMINGAS METINIS BALIUS 

Parengtas Draugystės Lietuvos Ka- 
raliaus Mindaugio, nedėlioj, sausio 
(Jan.) 30 d. 1916 m. Meldf-.žio svetai- 
nėj, 2242 W. 23rd pl. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Įžanga 25c porai. 

Kviečiame męs visus lietuvius ir 
lietuvaites j mūsų iškilmingą, balių, 
kur muzika grieš lietuviškus šokius, 
ir kiekvienas atsilankęs, bus užganė- 
dintas ir galės linksmą, laiką praleis- 
ti. Kviečia Komitetas. 

Pajieškojimai. 
Paj ieškau savo moteries, Onos. Pa- 

eina iš Vilkaičių sodžiaus, Lieplaukės 
parap., Kauno gub. Girdėjau d a me- 
tai atgal atvažiavo iš Lietuvos su kitu 
»yru ir gyvena Cfcicagoj. Ji pati, ar 
kas apie ją žinote, ka3 pirmas pra- 
neš. gaus gerą dovaną. Daikite zinvą f'uo adresu 

Julljnoas Pocius. 
Boz 33, Poąuonacls, Conn. 

Ar Jųs Kosite? 
J J 

Jįji tal$, tai sustabdykite jį! 
Tai ypji lengva padaryti, jei 
Jųs imsite 

Severa's 

Kosėjo Nuolatos. 

"Aš pagavau dideli 
Salt) ir nuolatos kosė- 
jau, pura&o p. W. Wo* 
loszyn, Weirton, \V. 
Va., ir jeigu aft paimda- 
vau stiklą šalto van- 
dens, kosėjimas pasida- 
rydavo labjaus trauk- 
Čiojantig. Dirbdamas 
blošinių dirbtuvėjo arti 
milžiniško karščio, aš 
turčjau gerti vandonį. Aš perskaičiau apgarsi- 
nimo apio Soveros Bal- 
zamu Plaučiams, ir, ?S- 
vartojuo 25 centu bon- 
kute, kosulis sustojo, ir 
aš jaučiuos gerai ir 
sveikai." 

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

Skaudėjimai KmtinSje, 
Ir Įvairus kiti sopSjimai ir skaudėji- 
mai yra crcitai išvaromi, teinant nt>- 
rr.i SEVEROS OOTIIAED ALIEJUM 
(Sovera's Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis linimentas. Kainos: 
25 ir COc ui bonką. Visose aptiekoso. 

SoveroB MedikaliSkas Kalendorius. 
191G metams yra dabar gatavas išpla- 
tinimui Jusų aptiekojo, arba tiesiog 
nuo mūsų. Tikrai gaukito vieną kopi- 
ji) ir laikykite ji> parankiojo vietojo 
per visas motus. 

w. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA 

Pajieškau savo draugo Vladislovo 
Jadinkaus. Kauno gub., Raseinių pav., 
Retavo parap., Drupštų kaimo. Ame- 
rikoje gyvena apie 6 metus, pasku- 
tinius 2 melus gyveno Indiana Har- 
bor, Ind. Kas žino, arba jisai pats, 
meldžiu atsišaukti antrašu: 

Fr. žeimis, 
1G07 W. lOth st., Michigan City, Ind. 

Pajieškau savo draugo Juozo Rin- 
kaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Kaltinėnų valsč. Jis pats, ar kas apie 
jj žinotų, malonėkite duoti žinią šiuo 
adresu: 

Petras Blumberg, 
P. O. Box 143, Alderson, Okl. 

Pajieškau savo draugo Kazimiero 
Pesio, Kauno gub. ir pav., Seredžiaus 
vol., Rusteikonių kaimo. Antri metai 
Amerikoj. Vieną, kart gyveno Wor- 
cesteryje, Mass., o dabar nežinia kur. 
Jis pats, ar kas kitas malonėkite 
duoti žinią adresu: 

Stanislovas Danaitis, 
797 Bank st., Waterbury, Conn. 

Pajieškau Kazimiero Jarmoškos, 
paeinančio nuo Viduklės, Raseinių 
pav., Kauno gub. Didelio ugio—apie 
6% pėdų, geltoni ilgi ūsai ir geltoni 
ilgi plaukai, šukuojami augštyn. Sa- 
kęs, kad gyveno Ohicagoj i- Wauke- 
gan, 111. Atsilankė pas mus gruodžio 
7 d. ir pragyvenęs 83 dienas prdbiša- 
lino, išnešdamas auksini laikrodėli 
vertės 27 dol., pinigų 46 dol. ir retė- 
žiukų nuo laikrodėlio vertės $7.50. Jei- 
gu kas priduotų man žinių, kur jis 
gyvena, tam skiriu dovanų 10 dol. 
Mano adresas: 

Jonas Jarušaitis, 
418 Central ave., Springfield, Ohio. 

Pajieškau savo brolio Kazio Macei- 
nio," pusbrolio Jurgio Strašinsko ir 
pusseserės Onos Maceiniukės, visi 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., Gar- 
levos gm., Pavytės kaimo. Jie nuo 
keletos metų yra čion Amerikoj, bet 
nežinia kur. Jie patįs, ar kas kitas, 
malonėkite duoti žinių adresu: 

Baltrius Maceina, 
797 Bank st., Waterbury, Conn. 

Pajieškau Auxlio Marcijono iš Kau- 
no gub., Šiaulių pav., Skaip.girio pa- 
rap., Dvalačių sod. 

Taipgi Brigitos Kakrecys iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Skaisgirio parap., 
Lankaučių sod. 

Taipgi Zuzanos Velkeckės iš tos 
pačios gub. ir pavieto, Žagarės par., 
sod. Stungiai. Jie visi gyvena Chl- 
cagoje. Jų pačių meldžiu atsišaukti 
ar kas kitas man praneškit šiuo ad- 
resu: 

Charles Miertauskas, 
1010 Quarry ave., Grand Rapids, Mieli. 

Pajieškau Palionijos Dakniukytės, 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Paduvos miesto. Gyvena Chicago. 
1.1. Kas žino apie ja, arba ji pati 
tegul atsišaukia sekančiu antrašu: 

Klem. Mantvlll, 
1305 Grand ave., Terre Haute, Ind. 

Pajieškau savo draugo Antano Sa- 
munėno. Jisai paeina iš Kuno gub., 
Ežerėnų pav., Kvatkų parap. Girdė- 
jau kokie metai atgal gyveno Chica- 
goje, o dabar nežinau, kur jis gyve- 
na. Jis pats, ar kas apie ji žino 
meldžiu duoti žinią šiuo adresu: 

R. Silagolis, 
27 Clinton st.f Hamilton Cnt., Canada. 

Reikalavimai. 
Reikalauju agentu:—geras uždarbis. 

Rašyk tuojau pas 
B. Jasudes, 

1566 Milwaukee e.ve., 
K> Chicago, 311. 

n—r 
Reikalauju:—"Janjtor Helper," kad 

butų atsakantis' žmogus Ir darbą žino- 
tų. Mokestis & dol.> j savaitę ir "bur- 
das." Atsisaukt pas 

Antaną Rymkevičią, 
751 Bouckenham Pi., Chicago, 111. 

Reikalingas:—siuvėjas prie mote- 
riškų rubų. Meldžiu kreiptiB laišku 
šiuom antrašu: 

J. N. Wallace, 
4620 McPherson ave., St. Louis, Mo. 

Reikalingas:—b; ras jaunas vyras. 
Nuolatinė vieta ir geras uždarbis: 
turi {nešti $300. Atsišaukite adresu: 

11579 Milwaukee ave., Kambarys 222. 
I Subatomis lr nedėldieniais prieš 
|Pi»U 

Ant Pardavimo 
50 arklių pajiegos Auto Truck 

geroje tvarkoje visas per nauj«'į 
pertaisytas, veža arti du tonu, 
tinka visokiam bizniui, vertas 

$800, parsiduoda už — $300.00 
Šis truckas buvo savasčia 

Furniture Štoro, 90 pardavimui 
storo jis dabar nereikalingas ir 
užtai parsiduoda pigiai. 

Atsišaukite pas 
DR. J. KŪLIS 

3259 So. Halsted St.f 
Telefonas Yards 1532. 

7-nių pasažieirų, 6 cilinderių 
Locomobile Limousinas, model 
1913. Geriausio darbo, geriau- 
sioje tvarkoje, kaip naujas. Yra 
tai geriausia mašina graborio 
bizniui. Verta $2,500.00, parsi- 
duoda už $1,600.00. 

Atsišaukite pas 
DR. J. KŪLIS 

3259 S. Halsted St., 
Telefonas Yardi> 1532. 

Parsiduoda:—naminiai rakandai pi 
gia': tiktai vieni metai kaip supirkti, 
iš priežasties nelaimės, turi parduoti. 
Atsišaukite greitai: 

John Meilas, 
1134 Canal st., 2 augštas iš fronto. 

Chicago, 111. 

Parsiduoda:—bučernė lietuvių ap- 
gyventoje vietoje. Biznis gerai iš- 
dirbtas. šiame miestelyj yra tiktai 
2 bučernės. Parduosiu pigiai, nes 
greitame laike einų j didesnį biznj. 

John Sriubas, 
Box 283, Steger, 111. 

Parsiduoda:—saliunas išdirbtoj vie- 
į toj per daugelį metų lietuviu apgy- 
venta. Priežastis pardavimo, savi- 
ninkas išvažiuoja ant farmų. Atsi- 
šaukit: 

Jop Rudovvick, 
1441 Wentworth ave., 

Chicago Heights, 111. 

Parsiduoda:—pirmo? kliasos mėsi- 
nyčia su namu, daro biznį čia jau 17 
metų. Turiu parduoti iš priežasties 
kitos vaizbos. Geriausiai lietuviai ap- 1 
gyventa vieta Chicagoje. Gali taip- 
-pat dadėti grosernę. Ateikite arba 
rasykte: 1 

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

PRANEŠIMAS. 
Turiu už garbę pranešti savo tau- 

tiečiams. kad atidariau naują, "buėer- 
nę ir grosern?," užlaikau viską kuo- 
geriausių ir parduodu pigiausiomis 
kainomis Malonėkite utsilankyti ir 
persitikrinti. 

Jonas Leipos, 
3348 So. Morgan st... Chicago, 111. 

Pranešam, kam yra reikalaB, kad 
musų mieste, Terre Haute, Ind. yra 
gera vieta dėl atidarymo visokio biz- 
nio; vieta apgyventa lietuviais. Kas 
nori žinoti apie tai daugiau, meldžiu 
atsišaukti: 

Klem. Mantvill, 
1305 Grand ave., Terre Haute, Ind. 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA ) 
po prielankių aplinkybių tveria lietu- 
vių ūkininkų kolioniją vakarinėje Co- i 
loradoje ir užkviečia visas užintere- ( 
suotas ypatas rašyti dėl platesnių pa- 
aiškinimų. Kolionija prasidės kovo i 1 d- 

Reta proga ypatoms su neperdau- £ giuusiai pinigo. Po Suvienytų Vai- ] stijų valdžios direkcija. i Aresuokite: Albert V. Leonard, De- ] partment of the Interior, Federal 
Bldg., Chicago, 111. 

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

jųs galite eiti ukininkauti su savo 
vientaučiais ant pietinių žemių. Ra- 
šyk tuojau reikalaudamas informacijų 
apie kolionijas, suorganizuotas prie 
Rock Island linijų Arkanse ir Loni- 
sianoje. Męs galime parodyti kelią 1 
pasisekimą žmogui su mažai pinigų. 
Laukai išduoda du derliu metuose. 
Puikus minkštas klimatas, geras van- 
duo, užtektinai lietaus; geros preky- 
vietės. Męs pagelbėsim jums apsi- 
rinkti vietą. Rašyk prigimta kalba i 
L. M. Allen, Passenger Traflic Mana- 
ger, Rock Island Lines, Room 718 
La Šalie Station, Cbicago, 111. (5) 

Draugėjų Atydal. 
Baliams 

Bankictams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Veselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

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

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
b n -' 

Kita ant trečio augšto talpina 400 ypatų. Šio- je atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai. 
Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 

lingesnės publikos, yra parsamdomos abidvi salės. Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir stalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo 
draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 
augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

-g 
h § 

.2 Kainos Parsamdymui Sekančios: E 0 

VIENA SALĖ. § g į o 
a 

o « 

«r. C 

20.00 
25.00 
30.00 

45.00 
50.00 

5.00 

— >03 

Paprastiem šokiam (baliam) [$10.00 $15.00 Balam su programų, nevartojant gėrimų... Į 14.00 i 20.0C B?/iam be programo, gėrimus vartojant .... 15.00 Bjiiam su programų ir gėrimus vartojant ..| 20.00 
ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. 

Baliam be programo, gėrimus vartojant J 25.C0 Baliam su programų ir gėrimus vartojant 30.00 Draugijų reguliariškiem mitingam Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartį. Jei reikia, gali turėti kuknig. virimui, toriei- kaa, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už primokėjimį $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savini::ką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus į Lietu- 
vą-Rusiją ir visas da? 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

J 

FARMOS GERIAUSIOS. 
Pirkite šias musų farmas Didžiau- 

sioje Lietuvių Farmeriu Kolionijoje 
Ymerikj. Ta kolionija yra per mus 
iždėta 1905 metais ir męs apgyvenai- 
įome jį su 3C0 lietuviais farmeriais. 
tfęs esame seniausieji ir didžiausieji 
Amerikos lietuviai farmų pardavėjai. 
Hęs parduodame teisingiausiu budu 
šduodami užvarantuotus popierius 
Deeds ir čystua Abstraktus be joki;; 
>xtra damokėjimų. Męs turime Šim- 
us visokio didumo farmu parduoti, 
šdirbtų su užsėtais laukais, su sod- 
įais, su budinkais. žemė derlingiau- i 
ia, nes maišosi su moliu ir juodžemiu į r molis su gera smielžeme, maišyta.! 
Jeriausia žemė dėl visokių javu, dar-; 
;ov!ų, sodnų, pievų ir gyvulių augini- 
no-ganyklų. Ir turime daugybė že- j 
nės neišdirbtos, geros, kurią parduo 1 

lamo visokio didumo plotais pigioj pc 
1 

16 akerj ir brangiaus ant lengvų iš ! 
iiokėjimų. Kiekvienas gali tokios1 
ėmės pasiimti ir mieste dirbdamas 
šmokėti ir likti farmeriu. Pasisku- 
linkite nusipirkti bo prekės greit bus 
laug augštesnės. Atvažiuokite pas 
nus męs tikrai užtikrinamo jus, kad 
urasite sujyg savo noro farmų pirkti. 
Jž ką busite mums dėkingi. Kvie-į 
iame vieus miesčionis darbininkus ir 
iznierius atvažiuoti ir apsigyventi pas 
nus ant farmų tarp aavų brolių lietu- 
rių farmeriu. Kuogražiausiame ir 
veikiausiame apgyventame krašte pil- 
įa aplink vaikams mokyklų, bažny- 
iių, geležinkelių ir gerų žviravotų ke- 
lų. Apielinkėje turgaunų miestų Scott- į 
'illės ir portavao miestas Ludington, 
Aichigan. Nusipirkite musų kolionl-: 
oje farmas jums taipos patik3 ant j 
nusų farmų gyventi. Apie miestus 
įei mislyti nenorėsite. Turėsite ant 
armu užtikrintą sau gerą gyvenimą. 
Trumpu laiku farma pati per save iš- 
simokės ir padarys jus turtingais j 
telis metus laiko. Rašyk tuoj, gausi 
ietuvių kolionljos mapą ir kataliogą 
lovanai. Tik {dėkit už 4 centus stam- 
ją dėl prisluntimo kaštų. 

A. KIEDIS & CO. 
Real Estate 

'eoples State Bank Building, 
Scottville, Michigan. 

SKAITYKITE "LIETUVĄ." 

! ! Pranešimas ! ! 
j Šiuomi pranešu, kud nuo pradžios 
Rujįpjučio mėn. perkeliau savo 
cfisą po 

3325 So. HALSTED ST. 
| TELEPHONE YARDS >831 

Dr. P. IVIEGNER 

"VARPAS" 
Pirmutinis žadintojas-budintojzs lie- 

tuvių tautiškosios dvasios, redaguotas 
Dr. V. Kudirkos. PILNI KOMPLE- 
TAI 1889-1890-1891 METŲ. Kaina su 
prisiuntimu $2.50 už vienų metų "Var- 
pa." Visus tris kompletus leidžiu už 
$6.00 su prisiuutimu. 

Kas nori matyti lietuvių tautos jieš* 
kinius 27 metai tam ;£gal, matys juos 
"Varpe." 

Pinigus siųskite ir adresuokte iiaip: 
P. MIKOLAINIS, 

R. F. D. '-'loute 2, Hudson, N. Y. 

Jei nori pamatyti tikrai 
GERA TEATRA, 

A 

tai ateik į 

MELDĄ 
3138-42 So. HalstedSt. 
Oia už 5c matysi gražesnį Teatrą, kaip 
vidurmiesiyjc už 50c. 

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

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c ženiai. 
Prasideda 7 valandj kas vakaras. 

Subatomi ir ilcdėliotni J vai. po pietų. 
Jei nori linksmai pralesti valandj liuo- ro laiko užmiršti savo nesmagumus, tai ateik į 

MILOOS-TEATRĄ. 

ATYDAI SOUTH 
CHICAGIEČIŲ. 

Labai pigiai i s aut gerų išlygų 
parsiduoda 2 pagyvenimų medinis 
namas 2957 E. 81 Str. arti K.\- 
change ave., maudyklės, toiletai vi- 
duryje, neša $25.00 raudos į mė- 
nesį. Galima pirkti su mažais pi- 
nigais, arba labai pigiai už 'ca.-h.' 
Kreipkitės dėl informacijų. 

A. OLSZEWSKI BANK, 
3252 S. Halsted st., Chicago, Iii. 

E X T R A 

Parsiduoda medinis namas su bu« 
černe ir visais bučernei reikalingais 
daiktais. Labai gražus storas ir gero- 
je lietuviu ir lenku apgyventojo vieto- 
to. Atsišauki! i A. Olsze\vskio Bank2- 



kunigas Finn, kuris turi išdirbęs 
sistemą choro vedimui, kokios 
lietuviu choru vedėjai visai ne- 

vartoja—tai piršiu padauginimu, 
bei pamažininiu ir jų mainymu 
choristams pasako, kurie turi dai- 
nuot ir kaip dainuoti. Choras la- 
bai graž-iai sumokytas, iš kurio 
galėtų musų dainininkai ir jų 
mokytojai pasimokint, bei pama- 
tyt, koks yra dar skirtumas tarpe 
jų ir tikrai gerų chorų. B. 

Atskaita už vakarą ''Genovai- 
tė," surengtą per artistą A. Vit- 
kauską sausio 23 d. 1916 m. Pu- 
laskio svetainėj. Įplaukė už ti- 
kictus, bufetą, skrajojančią krasą, 
garderobą: $456:00. Išlaidos su- 

rengimui vakaro $386.00. Gry- 
nas pelnas $70.00. 

Viršminėta suma nusiųsta per 
A. Olszevvskio banką Maskvos 
Kcmitctui Šelpimo Lietuvių Pa- 
bėgsiu, vardu komiteto pirmsė- 
<lžio J. P. Leono. 

A. Vitkauskas, Artistas. 
J. Prušinskas, Menedžierius. 

Susirinkimai. TMD. 27 kuopa 
ant Town of Lake turės metinį su- 

sirinkimu Bieržinskio svetainėje, 
4602 So. Paulina st., sausio 27 d., 
lygtai 8 vai. vakare. 

Bus dalinamos knygos "Širdis" ir 
"Motina," kurias galės gauti ir riart 

jai įsirašę nariai laike šio mitingo. 
Rus svarstymas pranešimu iš Cen- 
tro Valdybos. Atsiveskit ir nauju 
nariu. A. B. Žemaitis, pirm. 

— TMI). 22 kp. metinis su- 
sirinkimas j vyks sausio 30 d., 2 
vai. po piet "Aušros" svet., 3001 
So. Halsted st. 

Įvairumai. Pereitos nedėlios 
naktį kilo gaisras elcktrotechniko 
Bartkaus krautuvėj, prb Halsted 
st., ant Bridgeporto. Gaisras kilęs 
nuo pečiaus. Pusėtinų nuostolių 
padaryta. 

— Metiniame "Naujienų" paji- 
ninkų susirinkime pakeista tos ben- 
drovės prezidento p. K. Gugį nau- 

ju. Vieton Gugio išrinkta p. Pet- 
raitis. Sakoma, buvęs pusėtinas ne- 

užsiganėdinimas senuoju preziden- 
tu. 

— Wcst Side's lietuvių viešo 
knygyno vakaras buvo parengtas 
sausio 23 d.f p. Meldažio svetainėje. 

i Pirna- šokiu ir baliaus buvo at- 
liktas programas iš dviejų nume- 
rių,—prakalbos ir vaidinimo. Me- 
dicinos studentas St. Biežis vaiz- 
dingai išdėstė savo nuomonę apie 
apŠvietą ir knygynus. Po kalbos 
sekė dramatiško skyriaus T M D. 28 
kp. vaidinimai: "Vienas iš rnusų 
tur apsivesti" ir "Salaputris." 

V ietiniai lietuviai mažai atydos 
atkreipė link parėmimo knygvno. 
Sprendimas remiasi tuomi, VzA 
publikos buvo mažas skaitlius. 

Tad knygynas gal turės nuosto- 

lio. Eskulapas. 
— Žingeidu susirinkimą turės 

šia pėtnyčią, sausio 28 d. (8 vai. 
vak.) T M D. 28 kuopa Meldažio 
svetainėj ant West Side. 

Kuopa specialiskai parinko pen- 
kis narius, kurie šiame vakare pa- 
pasakos sus rinkusiems savo įspū- 
džius kokius jie įgijo, skaitydami 
tik-ką išleistą knygą "Širdis." Per- 
eitame susirinkime šitų knygų pri- 
truko,—tiek buvo naujų narių. 
Kuopos organizatorė p-lė Žilvičitt- 
tė pati viena prirašė prie kuopos 
35 naujus narius. Kuopa įgijo per 
70 naujų narių. 

Šitan .susirinkiman galima pribū- 
ti ir ne nariams. Eskulapas. 

— Sausio 30 d. 7 vai. vak. 
"Mildos" Mažojoj svet. "Birutė" 
rengia antrą šeimynišką vakarėlį, 
kuriame žadama turėti daug įvai- 
riu pasilinksminimui priemonių. 

AR GAUNI DABAR LAIŠKUS 
NUO SAVO GIMINIŲ Iš 

LIETUVOS? 
Ar žinai, kur dabar yra tavo 

giminės laike šios kares Lietu- 

voje, ir ką jie ten veikia? Gal 

jie yra likę be pastogės ir badą 
kenčia? Ar susirašai su jais, ir 
ar gauni nuo jų atsakymą? 

Jeigu negauni nuo savo gimi- 
nių iš Lietuvos jokio atsakymo 
ir nežinai, kur jie dabar yra, tai 
kreipkis i mus, o męs mėginsi- 
me juos pajieškoti per vokiečių 
valdžią, ir gal but surasime juos 
ir atsakymą nuo jų gausime. 

Chicagiečiai gali asabi'ikai 
kreiptis į mūsų ofisą, o lietuviai 
iš kitų miestelių per laiškus, 
šiuom adresu: 

Lietuva PubliAing Co., 
3252 S- Halsted st,, Chicago, 111. 

PIRKITE NAMUS. 
Kiekvienas sveikas darbininkas gali ir privalo turėti 

savo namą. 
Kodėl? Todėl, kad neturintis namo nei nepasijun- 

ta, kaip jo sunkiai uždirbti pinigai sudyla ir nieko ne- 
užčėdija, o pirkęs namą, nei nepasijunti!, kaip greitai 
jj išmoka ir turi savo locną namą ir tokį žmogų v i-i 
guodoja, vadina Chieagos ukėsu ir niekas nesibijo su 
juum rericalus turėti, o neturintį vadina randauniriku, 
ar burdingierium, ir su juom nieko bendro nenori turėti. 

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

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

Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 
properčių kainos eina augštyn. Ir todėl tai dabar yra geriausias laikas namus pirkti, kol yra pigus, o paskui parduoti su geru pelnu, kada kainos pakils. Bet at- minkite, kad properčių kainos kįla tiktai gerose biznio vietose. Geriausia biznio vieta yra tai Ėridgeportas. Svarbiausia biznio gatvė yra Ilalsted. Jei norite ant pirktų properčių uždirbti, tai pirkite jas ant Bridge- porto, ne laukuose. > 

Męs turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis kainomis, ant Halsted ir aplinkui, ir parduodame leng- vesnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte pirkti. 

Čia Paduota! Tiktai Kelela iš J». 

NAMAI PARDAVIMUI: 
2 1 augšto mūrinis namas ant Emerald aveuue 

arti 29-tos gatvės, 2 fliatai po 5 ruimus kiek- viename maudyklė, toletai, gazas, neša raudos 
$25.00. Kaina $2,500. 

6 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, arti 30-tos gatvės, 6 ruimu pagyvenimas, mau- 
dyklė, toilet.as, gazas, šiitas vanduo, 2 rui- mai basemente bu sinku, neša rnados $20.00. Kaina 

$2,500.7 
10 2 augštų kampinis mūrinis namas, ant Emerald 

avenue, tarpe 31-mos ir 35-tos gatvių, 2 fliatai: vienas 7 ruimu, antras 6 ruimų, toiletai ir vie- 
nas gražus tuščias lotas, neša randos $45.00. Kaina 

$7,000. 
12 Gražus lotas ant Emerald ave. tarp 33-cios ir 

34-tos gatvių. Kaina $ 700/ 

14 1 augšto mūrinis namas ant Emerald^ avenue, urti'-SS^tos gatvės, 2 fliatai vienas 7 rui- 
mų ir vienas 4 ruimų, neša raudos $24.00. KaiDa 

$2,700. 
15 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald -avonue, tarpe 36-tos ir 37-tos gatvių, 6 ruimai, maudyklė, toiletas, gazas ir vienas tuščias lotas, neša ran- 

dos $20.00. Kaina ...$3,000. 

1G 2 augštų mūrinis namas (naujas) ant Emerald 
avenue, arti 36-ttM gatvės, 2 fliatai po 6 ruimui: maudyklė, toiletai, gazas, neša randos 
$40.00, lr sykiu gražus tuščias lotas. Kaina ..$5,000/ 

19 2 augštų medinis namas ant Emerald avenue, arti 36-tos gatvės, 2 fliatai po 6 ruimus, neša randos $24.00 i mčnesj. Kaina tiktai $2.000 

20 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, 2 fliatai: vienas 5 ruimų ir vienas 4 ruimų, mau- dyklės, toiletai, barnė, neša randos $22.00. Kai-' 
na $3,200 

24 2 augštų medinis namas, ant Emerald avenue, arti 37-tos gatvės, 3 fliatai: vienas 6 rui- 
mų, maudyklė, toiletas, 2-ras 4 ruimų ir 3-čiaa 3 
ruimų, neša randos $32.00. Kaina $2.500.54 

25 2 augštų medinis namas, ant Emerald avenue, i.rtl 38-tos gatvės, 4 fliatai, neša randos $35.00. 
Kaina 

$2,500. 

26 2 augštų medinis namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvės, 2 fliatai—vienas 6 rui- 
mų ir vienas 5 ruimų, neša randos $24.00. 
Kaina 

$2,400. 
27 2 augštų mūrinis namas ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvių, 2 fliatai po 6 ruimus, toile- 

tai, gazas, po čiai, neša randos $29.00/j mė- 
nesį. Kaina 

$3.000 

29 2 augštų mūriais namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvės, 2 fliatai, 5 ruimai kiek- 
vienam, toiletai, gazas, neša randos $22.00. 
Kaina 

$2,000. 

30 2 augštų namas, ant Emerald avenue, arti 
38-tos gatvės, viena pusė mūrinė ir kita me- 
dinė, 2 fliatai, vienam 6 ruimai o kitam 8 rui- 
mai. U/pakalyje 2 ruimų fliatas su klozetu, 
neša randos $32.00. Kaina $2,200.r> 

37 2 augštų mūrinis namas, ant Union avenue, arti 
31-mos gatvės, 3 fliatai, vienas 8 ruinfų, o du 
po 4 ruimus, toiletai, maudyklė, gazas, neša 
randos $40.00. Kaina $3,800. 

38 3 augštų mūrinis namas, ant Union avenue 
arti 31-mo3 gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, mau- 
dyklės, toiletai, gazcs, akmens frontas, labai 
stiprus ir gražus namas, neša raudos $60.00. 
Kaina $6,000. 

5 

Sekančiame "Lietuvos" numeryje 
rasite tolesnį namų surašą. 

k. Blszmkio Bankoje 
3252 So. Halsted St., Chic&go' 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori Bavo namuose 
linksmai praleisti laiką ir 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
ius, sodus lr puikiausias 
viso svieto vietaB, tai nu- 
sipirk Teleskopą bu mere- 
oskopais (5 serijos, 174 vi- 
Eokie paveikslai) už pačią 
pigiausią kalną—$3.20. 

Treuu loicoaujiju Kaina v&c., o 6 serijų $3.45, bet perkant Byklu, 
parduodam vieką už $3.20. 

Katallogą Teleskopų, Stereoakopų lr visokių knygų prisiunčiama 
uždyką. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

32b2 So. Halsted ctr., Chicago, III. 

DIDŽIAUSIS 
Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas. 

"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS: 
2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalbos, 439 pusi $2.00 Kietais audimo apdarais 2.50 2117 ŽODYNAS Angliškai-Lietuviškos kalbos, 835 pusi 3.00 

Gražiais "Half Morocco" skuros apdarais 4.00 2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškoa kalbų vienoje knygoje. Formatas ir apdarai tokie kaip No. 2117. Pusi. 1274 6.00 2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No. 2118, tik apdarytas pilnai (Full Morocco) brangia Morr>-<\- skūra 7.00 

2895 Biblija. M' $2.50 4 Alluiriiia Ir Kitos Pasakos 35 95 Gyveninio Vaizdeliai ; 15 12S Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. $.150 Apdaryta. 'I' $2.00 lt>7 Karės Laukuose 20 191 Laikrodininko Atminimai 15 195 Lietuviškos Pasakos {vairios. Dalis I $1.00 Apdarvta. $1.25 196 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis II $1.25 Apdaryta. $1.50 197 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis III $1.25 Apdaryta $1.50 198 Lietuviškos Pasakos vairiOB.Į Dalis IV $1.25 Apdaryta. $1.50 216 Makaro (Sapnas. Apysaka * 15 220 Maxim Gtorkij. Pasakojimai 25 245 Namelis ant Volgos 20 246 Nakvynė 10 265 Olitipa. Pasaka 25 275 Pagal Įstatymus 40 286 Pasaka apie Kantriu Alenų. 20 287 Pasaka apie Adom? ir Jlevą. 10 298 Ponr.s ir Bernas i 15 305 Pragaro Atgijimas 10 325 Raistas—The Jungle. 85c. Apdaryta $1.15 327 Revoliucijos žmonės 
20 330 Rymas. Romanas. $1.25. Apdaryta $1.50 340 Sapnai, pasakaitės 
20 343 Sidabrinis Kryželis 
45 351 Simukas ir Magdutė 

409 žmogus iNcpliuškis 
485 Pamokslai IšmiutieB ir Teisybės 
496 Robinzonas Kruzius. Morališka Pasaka. ^0 600 Akis už Aki, Dantis už Dantj .10 642 Cousilium Facjltatis 
656 Dekliamatorius 
657 Dėdė Atvžiaavo 
658 Draugas, drama : 
679 Geriaus Vėliaus Negu Niekad 
683 Guminiai Batai. II. Nuo Ausies Lig Ausies "10 722 Jonukas ir Marytė 

.10 737 Katriutės Gintarai 
743 Kunigo Cramulos Raštlnyčioje 
760 LizdaB Naminio Liūto 'l5 761 Linksmos Dienos 

JO 771 Medicinos Daktaras, komedija ]20 773 Migla. Komedija *10 774 Mindaugis, Lietuvos Karalius '25 775 Milionai Vandenyj 
787 Nastutė, 2 veiksmų Drama 

16 827 Perskyrų Teiscjas, komedija. 
10 828 Pietro Caruso \ *10 830 Piršlybos. Komedija 

831 Pinigų Nėr. Sceniškas Vaizdelis 
832 Pirmi žingsniai *>20 837 Pono Feliso Atsilankymas, Komedija 
840 Prieš Vėja Nepapusi ]20 867 Sulyg Naujausios Mados 
869 šalaputris. Komedija. '10 871 šiaurės Karžygiai 
908 Vyrų Vergija, Komedija 

20 920 žilė Galvon—Velnias Vuodegon '10 922 žmonės. Drama 
976 Eilėmis ir Proza 
986 Girtuoklių Gadzinkos 
987 Gyvybė 

.15 1014 Keplos Kančios. 
1069 Pirmieji žiedai. Eiles 
1080 Revoliucijos Dainos 

15 1144 Akyvi apsireiškimai Sviete 
1145 Apie Žemę * rKitus Svietus, Jų BuvJ ir Pabaigą. 

Apdaryta. ••••; $1.00 1149 Apsireiškimai Atmosferoj arba Meteorologija 
Apdaryta.,r $1.00 1161 Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus 

1182 Dvi i Tolima šiaurę .... 20 1190 Gamtos Istorija. 50c. Apdaryta. 

« r* BREVI0R6LIAI. 
2912 Brevforėliž5 30 2914 70 2915 )Bt 90 
2916 Z 
2917 60 2918 m? x 

$1.00 
Taipogi "Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimų 

spaudų Lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje. Agentams" ir perkupčiams duodame gerą nuošimtį. 
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčiame uždyką, arba 

siųsdami •fižsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip: 
"V 

LIETDVA PUBL1SHING C0. 
A. OLSZEWSKI, Prea. 

3252 S0. HALSTED ST„ CHJCAG0, ILl 

Dabar laikas pirkti pigiai dra- 
panas. Overkautai ir Siutai, 
kurie parsiduodavo po $28.00, 
$26.00, $25.00, yra parduodami 
po $17.50; pigiaus negu mums 

kaštuoja. Marškiniai, kuriuos 
parduodavome po $2.00, $1.75 
ir $1.50 dabar tiktai 95c. 

Kepaliušai, kurie parsiduodavo 
po $2.00, dabar tiktai $1.85. 

Turime numažinę kainas 
kiekvienam departamente. 

ivoznam yra proga pasinaudoti musų tavoru pigumu. Męs norime padaryti vietos pavasarinėms drapanoms. Taigi ne- 
praleiskite progos, bet pasiskubinkite, kol yra geras rinkinys* 

Krautuvė atdara: Utarninke, Ketverge 
ir Subatoj iki 9:30 valandai vakare. 

Nedėliomis iki pietų. 

Bridgeport Clothing Co, 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, 111. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamsta.! surė- dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo 525.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. Naujas Ir iruputėlj dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiaut. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios Ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. SubatomU esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEWSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 70J CHICAGO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarninkais, Kctvcrgais 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 

Bell System 

Du Pirkliai ir 
Telefonas. 

Vienas pirklių turi telefoną, bet jo 
nenaudoj a biznio praplatinimui. Jo 
rėmėjai yraapribuoti jo apielinkėje. 
Kitas pirklys, toje pačioje vaizboje, 
naudoja telefoną pirklybos prapla- 
tinimui ir padrasina rėmėjus ste- 
liuoti per telefoną. Jo vaizba išsi- 
plėtojusi daug toliau už jo apielin- 
kę, yra daug didesnė ir auga daug 
greičiau negu pirklio numerio pirmo. 

Kurion kliason tu esi? 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100 

Garsinkites 
"Lietuvoj." 



juokeliai; I 
SiC A IT YK IR SUPRASK. 

Du lenku, tarnavusieji rusų kariu- 
nienėj, pakliuvo vokiečių nelaisvėn 
laike mušiu Karpatuose. Jų moti- 
na per ilgą laiką nieko apie juos 
nebuvo girdėjusi ir nebagė baisiai 
buvo tuoni susirūpinusi. Pagalios 
i i gavo laišką,—laišką nuo vyres- 
nio brolio Petro. 

Brangi mamytė!—jis rašė.—Aš 

^tsu puikiam belaisvių lagery j. Aš 
Viriu gražų kambarį ir su maudy- 

f įc. :,ova yra gera, paklotes maino 
<as savaitę. Valgis yra geras ir 
duoda jo iki valei. Gauname alaus 
r cigarų užsirukvt. Aš esu svei- 

l tas ir labai užganėdintas. Tavo 

;unus Petrą s." 

Apačioj po šituom laišku priera- 
šas : 

"P. S. Brolis Jonas tapo šį ryt 
nušautas už tai, kad skundėsi ant 

ižlaikytno." 

NA KĄ TU SU JŲOM 
PADARYSI? 

Mokytojas aiškino vaikams apie 
j vairius dalykus iš gamtos. Pas- 
kui pradėjo juos egzaminuoti. Vie- 

ną vaikiuką jis klausia, kokis gy- 
vulis reikalauja mažiausiai maisto 

— Kandas!—drąsiai sušuko vai- 
kas. 

Kodėl tu manai, kad kandas 
mažiausiai sunaudoja maisto?—už- 
klausė nustebintas mokytojas. 

— Todėl, kad jis išėda tik sky- 
les,—atsakė vaikas. 

NAUJI ŽMONES. 

"Ar tu žinai, kad Indijoj yra me- 

dis, kuriame gali gyventi 7,00c 
žmonių. Jo šakos užima 3.000 pė- 
dų plotą"—rašo Santaika. 

Tai gal turi but giminaičiai mu- 

šu : Paukščio, Vanago, Šarkos, Ge- 

gužės ir 1.1. 

NELAIMfi. 

Atbėga pas kaimynką uždususi, 
garsiai alsuodama moteris ir žo- 

džio neištardama šaukia visų šven- 
tu ir Dievo pagelbos. Persigan- 
dusi ir baimės apimta kaimynė 
klausia: 

— Kas-gi atsitiko? Kuo galiu 
tamstai pagelbėti ? 

— O, aš labai prastai padariau. 
— (Tai ką-gi taip prasto, pasa- 

kyk, gal pagelba surasime. 
— Xtt-gi, nu-gi, nu-gi primyniau 

katino uodegą. 

DAUG UŽDIRBA. 
Petras.—Ačiu Dievui gavau dar- 

bą ir uždirbu neprasčiausiai, nes 

gaunu tris doliarius j dieną. 
Mikas.—Et, tai mažas, vedusiam 

žmogui, uždarbis. Štai aš, paveiz- 
don, uždirbu penkis į dieną ir ne- 

vedęs. 
Petras.—Labai gerai, kari pats 

tiek uždirbi. Kiek-gi pats gauni 
"pėdės"? 

>Tikas.—15 doliarių j savaitę. 

KODĖL TALKININKAI 
išlos karę:. 

Menas amerikonas, nesenai par- 
grjžusis iš Londono, pasakoja, kad 

jis tenai girdėjo sekant] argumen- 

tą nuo anglų feldfebelio, kuris, lai- 

kydamas prakalbą ant plėciaus 
stengėsi prikalbinti jaugiau rek- 

rutų : 

— Ar jųs nenorėtum buti išlo- 

šė j ii pusėj?—klausė jis būrio ap- 
link jį stovinčių žmonių. 

— Matai,—atsišaukia vienas iš 

būrio,—o kaip pats žinai, kad męs 
busime išlošėjais? 

— Well, brolau,—atsako feldfe- 

belis,—aš tau išaiškinsiu. Pats ži- 

nai, kad vokiečiai jau daugi aus 

kaip pusantrų metų laiko mėgina 
išlošti ir ncišlošia,—ar neteisybė? 

— Jes!—atsakė tasai iš burlo. 
— Well, tai matai, o męs per tą 

patį laiką mėginome pralošti karę 
o negalėjome. Tai ar neaišku, kas 
turi išlošti? 

NEŽINO. 

Jauna pora iš vakaro buvo išėju- 
U j balių ir ryte prie pusryčių vy- 
!"as pažvelgė į pačią ir klausia:— 
\r tai tave vakar vakare salėje pa- 
luęiavatt? 

Tati, k-'istai pažvelgusi j vyrą. 
ako:—Kuriuo laiku tas atsitiko? 

APRŪPINA. 
Vyras:—Na, tai sudie pačiut, aš 

nepareisiu. 
Pati:—Ar tikrai nepareisi? 
Vyras:—Ar manai, kad aš juo- 

kus dirbu. 
Pati i-1—štai čia pinigų kelionei. 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Gcneralis 

Kontraktorius ir 
Namų Statė jas. 

2302 S. Leavitt St. Chicago 

Prekybos 
ir Kalbų 

Dieninė ir' 
Vakarinė. 

čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradinės 
ligi augiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augfit. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos, Knypvedystss.DailiaraSčIo, Lai- 
škų raSyrao, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

PMONE YARCfi 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicago. 

T«l. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias Ilgas moterių, vaiky 
ir vyrij. Sp«ciali«kai gydo limpančias, 
užsisenčjusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTU3TA1 

imU-KiBipti 31 Ir 80. BthįM i«l 
ŲHmtou MiyMM.) X CMIOM, KL 

F. P. Bradchulis 
Attoniey & Coimselor at Law 

Lietuvis Advokatas 
30 N. LaSaile StM C icago, III. 

Siock Ejrcbange Bldfr, Roomj 1107-11H 
Telepbona Fraakila 1171 

6yt. 3112 s. Halstsd Su arii 3i-aj 
'ieieptione YardJ 3159 

Naujas Išradimas—Spyna be Raktoi 
Mereikifi rakio noiiotis-nėra 

M n«i pamesti. 

Kožni įpynj kitaip 
nkiiuil. 

Must} naujo iiradimo be« 
raktinės spynos yra padary- 
tos ant neišpainiojami} pa- 
matų ir yra taip saugios kaip 
Bankinis Užraktas. Nusipir- 
kęs musų naujo iiradimo be- 
raktinę spyną jausiesi saugia» 
negu kad paliemoną pristaty-1 
tam prie savo užrakto, nes jos 
kitas jokiu hndu negalės atra-' 
kyt kaip tik jqs. Nelaukdamas' 
pareikalauk nuo musq pilno' 

| iij spynų aprašymo su paveikslais; nusistebės}' 
dažinojęs, kaip tvirtai ir saueiai jos yra padary- 
tos ir pi2io<r Vi praplatinimą mušą naujo iSr^ radimo berakilnią spyną duodama dideles ver* 
les dovanos. Klausk Mygą. 

Laiškui riiykitt liitniikii įdėdami mark) ataakfmu'. 
Adresuokit iitaip: 

SECURITY PADLOCK CO. 
j 648 W. 31 at St. Dtpt. A. CMcagi. IUjį 

Phone Orovor 50S2 

Dr. K. Draneelis 
LIETUVIS DENT1STAS 

3261 So.Halsted SU Chicago 

du-kart nedelinis laik- 
raštis 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiomia 
Prenumerata metams $2.50 

„ „ pašei meti) $L25 
Adresnokit tai]): 

W. B. BOCZKOVVSKI CO., 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) $1.00 

Vaikų Draugas arba kaip mo- 

kytis skaityti ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti 
be mokytojo 10c 

Aritmetika mokinimuisi ro- 

kundu, su paveikslais (apda- 
ryta) 35c 

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpę? šit* apgarsini- 

mu iš "Lietuvos" ir $1.00 p«r mo- 
ncy orderį. Ui gaus visas 4 knygas 
60c pigiau. 

P. Mikolainis} 
R. F. D. Route 2, Hudson, N. Y. 

Rašomos Mašinos.? 
Pigiausios ir geriau- 

sios rąžomosios maši- 
nos (typewrlters) 
"New American" už 
$10.00. 

Jeigru nori turStl dru- 
t?, pigia ir ger$ rašo- 
mai? masinę, tai pirk 
"New American," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

80 taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėm^B to 1 eavo ran- 
kas, i L pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jaja ra- 

šyti. 
Kataliogą rašomųjų 

mašinų ir visokių kny- 
gų prlsiunCIame uždyka. 

Agentams ir perkupčlarr.t, perkant kelias mašinas, duodam ger^ 
nuošimt). 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING C6., 

5252 So. Haisted »tr., Chlcagc, III. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 
1725West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood»aU 

fhone faną! 1203 
Valandos: 

n 16:80 iki 12:00 vai ryto 
ivc 7.-C0 iki 8:00 vaL vale. 

Nedeiiomi 
tucfciiC iki 12.-00vaL ryto 

Rezidencija 
5208W,Harrison Street 

Tel. Austin 73/ 

Valandos 

tiktai iki 8:00 kiekviena ryt j 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
—*B———tmmmm —11 ihii— 

(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 
Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, Įtikėdami visokiems magikams 

ir spirltualistams. Nemažai jaunų vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai 
uždirbtus pinigus sukišo j prugobėlio magiko kišenių. 

Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygą: "Pa- 
slaptys Magijos Ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptjs šviesoje 
mokslo, šioje knygoje atrasite visas monų ir burtų paslaptis ir jas su- 
prasite, nea aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir jų 
darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina su prisiuntimu 1 namus 
tiktai 60 centų. 

Iš kitų vietų užmokesti galima prisiųsti pačto dvlcentinėmis markėmis. 
Adresas: 

^ 'gy 

M. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd Street, :: Chicago, Illinois 

AMERIKOJ 

LIETUVIU DIENRASTi 

VISUOMENES, 
Literatūros ir Pritiltos iliustruota* Laikrašti* 

Amerikos Lietuvių DienraJtis "KATALI- 
KAS" paduoda vėliausias žinias apie karą ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil- 
nas indomių straipsnių. 

Dienraštis "KATALIKAS" eina 
kai krikščioniškojo dvasioje, $ 

DIENRAŠČIO KAINA: 

tautiS 

,, .Metams 
Pusei metų 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Europoje metama .... 

Praneškite savo adresą, o e.u«,lt,a 
pasižiūrėjimai vieną numerj veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 
Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve 

REIKALAUKITE KATALOGO 
Rafydajni laiškus ir siųzdami pinigus vi- 

flados adresuokite šitaip: 

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY 
3249-53 South Morgan Stre«t 

CHICAGO, 1LL., U. S. A. 

Jei norltt turit girą UlkraitĮ, tai ožslsakyklt* 

"ATEITĮ" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 

ja dienraštį. 
"ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATZITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa eile įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik $2.50.me- 
tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
žį $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adresas: 

* ATEITIS PUBLISHIN6 CO., 
366 W. Broad way, So. Boiton, Mas*. 

metodą išmokinsime jųs an- 

glų kalbą labai trumpame laike, 
jusųname arba kliasose dienomis 
bei vakarais,laljk piaiikinimij. Dortnil 

American School of Languages 
731W. 181h St. 1741 K. 471b SI. 

CH1CAGO. ILL. 

AR NORI 
jrautl DYKAI dvi geras situ- 
kas ir Katalioga visokio gera 

Į m&ffiszka situku ir kitokiu 
visokiu dalyku, toriu ta la- 

I bai nori, o nežinai kur jo gaut? I Jeitfu taip, tai atsinsk savo pil- I na ir atozku adresa, o hsi tuo- 
jaus ta Kataliofra ir tas situka3 
tau nusiaiu 01 kai. Adresuok: 

JUOZAS J. SZL1KA6; 
ii... (MAGIKASJ 

1211 S. l«Mt< Si, CHIGA60, ILL 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3$>. Už sudėtus pinigus mūsų bankoj duo- 
damo čekių knygutę, iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
} visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redomis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto Iki 
€ vakaro. 

Užsirašyk sau ar savo pažjstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30-ius metus. 

Prenumerata $2.00 mietams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Psmatimui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. • 

J. J. Paukeztis 8c Co. 
120-124 Grand £tr.f 

Brooftlyn, N. X. 

MOKYKIS BARBERYST6B. 
Męs išmokiname šio lengvo, Sva- 

raus ir greitai išmokamo amato J ke- 
lias trumpas savaites; geriausi {ren- 
gimai; ezpertal mokina; įrankiai su- 
teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykite 
uždykę gaunamoms Informacijoms. 

BURKE BARBER 8CHOOL, 
910 W. Ma<H«on «t, Chlcago, % 

A. 0LSZEVSEI8 
3252 So. Halsted Si., CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta 1893 metuose. 

valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

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

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

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgeuus ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 0 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja- jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais'tai čekiais jie apmoka aigas, 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 biznį vesti. 
PADARO. Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurio? 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš. kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

. A. OLSZEWSKl BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Atvairavusius IŠ KITUK MĘLDŽIAME aplankyti Ir mus^ Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Jeigu Nori 
us įpirkti Sau 

Namaarba £ota ' 
Be klapato, rūpesčio, 

Įdiržti ęjfeo&Žiič, 
r r J^1 EIK PAS 

u.JJtertma/icmez 
3133 EMERALD AVE. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su ma- 

žais iškaščiais gali Išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosas 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pltts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančlausl 
mokykla aplelinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus Jų 
Jlečkantieme. 

"D R A U G A S" 
Jetuvlų Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" Bandarbininkų skaičiuje 
yra rimCiausIeji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimai siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHING CO. 

1800 W. 46th St., Chlcago, III. 

Canal. 2118 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 30. HALSTED ST CHICA60, ILl. 
CORNER lStb STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tok:o KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, tiesa nebuvo l as 

gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletas skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai (3 blstorljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir it. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais galvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gr-žios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei nega'itumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-tIi St. New York, N. Y. 

Gyvenimo telefonas Drover 7781. Telefonas Yards 551 ir 155 

LIETUVOS APTIEKA. 
Mes žinome, kad lietuvis moteris dažnai nusiskundžia. uegalinčios gaut norimų žo- 
lių-vaistų Amerikoje. Atsišaukite pas mus, gausite viską; žoliy, lašų ir visko, ko jųs 
negaunate anglu aptickosc. Mes labai atsargiai išpildomo Lietuvos daktarų receptus. 

Duodame rodąs. Rašant pas mus. prir.iųskite 2c markę. 

Provizorius F. A. JUOZAPAITIS 
3601 S. Hilsted st., Cor. 36 st., Chlcago, III. 

NAUJA KNYGA! Tik-ką išžjo iš spaudos knyga vardu 
"AMEKIKA". Tai yra rinkinys įvai- 
rių (aklų, žinotinų Amerikoje gyve- 

nantiems ir čion atKeliaujantiems lietuviams. So.-inko V. K. Račkauskas, "TĖVYNĖS" 
redaktorius. "AMERIKA" yra informacijinis veikalas, kokis jau nuo senai 'juvo pageidaujama:. 
Jame telpa daug reikalingi} ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika. 

Knyga didelio formato 6x9col., 288 puslapių. Kai;-« tiktai 7Bc 
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

M. J. Damijonaitis 901 w 

P. S. Visas pelnas nuo iios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokių 
knygiį, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų krautuvės katalogo. 
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