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/ Dideji Kare. 
Austrai Balkanuose apvaldė jau 

veik su visu Montenero ir lenda 
vis giliau Albanijon, stumdami li- 
kučius montenegrų kariumenės, ku- 

ri, kaij) užtikiiiU; ;\ustrijos valdžia, 
l>c pasipriešinimo pasiduoda ir ati- 
duoda ginklus; iki šiol austrai gavę 
jau nuo montenegrų 50,000 karabi- 
nu, neskaitant laimėtu kanuolių, 
daugume senu. Tai išpultų, kad 

Montencgro kariumenės didesnė 
dalis tapo jau nuginkluota, nes ji 
turbut, išviso neturėjo 100,000 ka- 

rabinų. Kita dalis montenegrų, 
kuri ginklų dar neatidavė, išsiskir- 
stė sunkiai prieinamuose Albanijos 
kalnuose ir ten dar priešinasi per- 

galėtojams, alsina juos netikėtais 

užpuolimais, bet įveikti jų negali 
Montenegro karalius išsinešdino iš 
savo mažytės karalystės ir su save 

vaikais ir buvusiais ministeriais at- 

kako Franvuzijon, o likę jo paval- 
diniai, nors norėtų dar gintis, tu- 

rės pasiduoti, nes priešas perkir? 
9 maisto pavežimą, o išbadėję žmo- 

nės ilgai priev 'tis negali, nors 

labjausiai savo tė riškę ir laisvę 
mylėtų. Austrai, apvaldę Monte- 
negro ir svarbesnius Šiaurinės Al-' 

banijos portus, aplegva traukia 
prie jos sostinės Durazzo, iš ku- 

rios pasitraukė ten buvusi italų ka- 
riumenė. Kaip manoma, ir besi- 
laikantis su talkininkais albanų va- 

dovas Essad Paša nemėgjs, vienas 
likęs, ginti Durazzo, bet ir jis pa- 

/ sitrauks iš ten j Valoną, kur su- 

sijungs su italais. o 

italai visą išmėtytą Albanijoj sa- 

vo kari limenę sutraukė į Valoną 
ir čia mano pamėginti gintis prieš 
didesnes austru ir bulgarų pajie j 
gąs. Vadovui italų kariumenės Al- 

banijoj palikta pii»:a laisvė elgtis 
ten taip, kaip jam pasirodys reika- 

linga, be laukimo prisakymų ir nu-1 
rodymų iš Rymo. Reikia todėl 
manyti, kad italai dar mėgis ginti 
Albaniją ir tam jų kariumenė ir 

tapo j Valoną sutraukta. Jos apie- 
linkėse todėl reikia laukti didesnio 
mūšio austrų su italais ir jietn3 
padedančiais albanais. Italų ka- 
ritunenės vadovas tiki, kad jis 
įstengs atmušti nuo Valonos ir su- 

jungtaą austrų ir bulgarų pajiegas. 
Jis prie to miesto skubiai rengia 
naujus tvirtovės fortus. Priešais 
Valoną renkasi ir austrų laivynas, 
kuris, matyt nori padėti savo ka- 
riumenei veržti tą svarbiausią Al- 

banijos portą. Iš kitos pusės ten 

yra italų kariški laivai, o jiems 
pagelbon plaukia anglų ir trancu- 

zų kari -ki laivai, buvę Turkijos 
pakrantėse. Prie Valonos todėl 
reikia laukti didesnio mūšio ne vien 
ant žemės, bet ir ant jūrių. Italai 
su pasitikėjimu laukia to svarbaus 
mūšio, bet kaip jis ištikro išpuls, 
dabar apie tai kalbėti butų per- 
anksti. 

V oktectai ir bulgarai tuom tarpu 
mano laukti mušto išeigos prie Va- 
lona, nepradėti mėginimo vyti tai- 

( 
kininkus iš Salonikų, nes gali pri- 
reikti traukti prie Yalonos pagel- 
bon austrams, kuriuos priešai gale- 
tų apsupti, jeigu mušis ten nepa- 
sisektų. 1 

Talkininkai gabena sudemorali- 

I z uotą ir pailsusią ^erbų ir monte- 

nef.rų kariumenę ant salos Kurfu, 
kut ji galės atsigriebti ir bus per- 
organizuota. Jai susidrutinus, ji 
bus pa. iųita atgal ant ntušio lau- 
ko talkininkams padėti. Talkinin- 
kai tikisi, kad iš serbų ir monte- 

negrų jie suorganizuos ir gerais 
ginklais apginkluos kariumenę iš 
200,000. ar gal daugiau kareivių. 

Xors turkai per Bėdiną giriasi 
savo laimėjimais Mesopotamijoj it 

Armėnijoj, kur, buk jie sumušė 

anglus ir rusus, bet reikia manyti 
kad nei vienoj, nei kitoj vietoj jie 
laimėjimų neturėjo. Jeigu jie bu- 

tų ar Mesopotamijoj mnšius laimė- 

ję, tai butų turėję anglus nuo Bag- 
dado nuvyti, o rusus jeigtt jau 
neišvyti iš Turkijos, tai bent nuo 

tvirtovės Erzerum; tuom tarpu 
Turkijos priešai stovi tose jau vie- 
tose jos teritorijoj, iki kur buve 
nužengę. Kad jie ne mažus nuo- 

storius galėjo turėti, tam galima 
tikėti, nes turku kareiviai geri it 
ginklus turi gerus; tą patvirtina ii 
tas, kad nei anglai, nei rusai 
toliau Turkijon nenužengė. Dabat 
lygiai rusai iš Kaukazo apskričic 
•r anglai nuo Persijos įlankos lau- 
kia pastiprinimo. Nuo sulaikyme 
vienok iprmyn žengimo iki sumu- 

šimo yra labai toli. Iš Rusijs pra- 
neša, jog rusai prie Erzerum apsi- 
stojo, nes laukia kanuolių, o paskui 
vėl žengs giliau ir trauks pagel- 
bon anglams prie Bagdado, kur 

nelengva iš Anglijos daugiau ka- 
reivių atsiųsti. Vokiečiai prie Er- 
zerum negali turkams pagelbos at- 

siųsti, nes turi juos gelbėti Me- 

sopotamijoj Žinovai mano, kad 
turkai gali priešintis savo teritori- 
jon įsiveržusiems priešams, bet juos 
išvyti negali. Rusų rankose yra 
Y\ išlaukinių Erzerumo fortų, jie 
užėmė taipgi mięstą Khysnyskale. 

Tąsynės talkininkų su Grckija 
dar nepasibaigė, karalius vis svy- 
ruoja ir nežino kurion pusėn sto- 
ti, bet jis turi vien kariumenės pri- 
tarimą, gyventojai pritaria buvu- 
siam ministeriij pirmininkui Yeni- 
zelos ir norėtu, kad valdžia butų 
jo rankose, karalių gi noriai jie 
išvytų. Karalius norėjo apšaukti 
Grekijoj karės stovį, bot ministc- 
riai tam pasipriešino. Karaliaus 
šalininkai ir pats karalius bijosi 
Yenizclos įtekmės ir prieš jį vari- 
nėja intrigas. Dabar jį teisman 
pašaukė, kaltina neva už suokalbį 
prieš karalių ir nori suimti ir 
kalėjiman pasodinti, kad tokiu bu- 
du prašalinus nuo veikimo. 

Prasidėjo smarkesnis veikimas 
kariaujančių tautų ir prie Italijos1 
ir Austrijos rubežių. Isonzo pa- 
upiuose austrai tris kartus mėgino 
atakuoti italų pozicijas, bet tape 
atmušti, turėjo net bėgti atgal už 
savo liesųjų p'»,:icijų. Prie Goerz 
italai atėmė atgal pirma nužudytas 
pozicijas. Kalnuose prie Kars ita- 
lai netikėtu užpuolimu apvaldė aus- 

trų grabes. Smarkiai veikti pradė- 
jo abiejų pusių artilerija Karnis- 
kuose Alpuose, Kituose to fronte 
kraštuose nieko svarbesnio nevei- 
kiama ir nieko svarbesnio nenu- 

veikta. 

Ryman pas popiežių atkako Bel- 
gijos kataliku vadovas kardinolas 
Mcrcier. Spėjama, kad jis Ryman 
V okietijos ciesoriaus tapo pasiųstas 
prašyti popiežiaus patarpininkauti 
prie sutaikymo karę vedančių tau- 

tų. Kiek yra teisybės tuose spė- 
jimuose, sunku sužinoti. Arti po- 
piežiaus stovinti laikraščiai užtik- 
rina, jog atsilankymas Ryman kar- 
dinolo Marcier nieko bendro su 

taikymu neturi ir turėti negali, nes 
kol vokiečiai laiko Belgiją ir iš jos 
nenori pasitraukti, nėra ką apie 
taiką nei kalbėti. Italija viena, ant 
kurios popiežius gali įtekmę turėti, 
be kitų talkininkų pritarimo nesi- 
taikys. 

Ant šiaur-rytinio karės fronto, 
ant visos to fronto linijos nuo Bu- 
kovinos iki Latvijos abidvi pusės 
smarkiau veikti pradėjo. Pagelbon 
austrams Bukovinoj vokiečiai at- 
siuntė daiį kariumenės iš Francu- 
zijs, nc> Austrija Bukovinoj mil- 
žiniškus nuostolius turėjo. Kaip 
koki mstrų kariumenės regimentai 
per dvi mušiu dieni nužudė net 
75% kareiviu. Nesiseka sujung- 
toms vokiečių ir austrų kariume- 
nėms ir rytinėj (lalieijoj, iš kurios 
jie neįstengia rusų išstumti. 

Aut šiaur-vakarinio rytinio fron- 
to, Latvijoj, Rygos ir Dvinsko 
apiclinkėse veikė vokiečių orlai- 
viai, kurie į tuos miestus iš oro 

mėto bombas, bet jos labjau ken- 
kia civiliškiems yventojams, ypač 
moterims ir vaikams, negu kariu- 
menei, todėl negali vokiečiams per- 
galės atgabenti. 

Pereitu savaitę iš Petrograde 
pranešė, buk rusai uždegė vokie- 
čių užimtą Vilnių, o vokiečiai su- 

traukė j vieną priemiestį ir ren- 

giasi suvisu Iš ten pasitraukti. 
Jeigu žinia tai teisinga, tai reiktų 
manyti, kad bent iš šiaur-ryčiij 

vokiečiai tapo išstumti, jeigu rusai 
galėjo prie Vilniaus prieiti. Vokie- 
čiai vienok nieko nesako apie sa- 

vo nepasisekimus prie VilniaUs. 
Iš Lnodono pranešė taipgi, jog 

lygiai austrai, kaip ir vokiečiai, pa- 
sitraukė iš Pripetės paupiu, apleulo 
Pinską, o besitraukdami, užtvinu- 
siose klampynėse daug kanuolių nu- 

žudė; pasitraukė už Oginskio ka- 
nalo, kurio abudu krantu apkasais 
sudrutino, bet ir čia užsilaikyti ne- 

galėjo, nes nuo* tirpstančio sniego 
užtvino upės ščara ir Iz&siolda 
vanduo užliejo vokiečiu grabes it 
juos iš jų išvijo. 

Ant viso karės fronto Rusijoj 
rusų kariumenė tapo žymiai su- 

drutnta, o dar iš Rusijos gilumos 
ateina vis daugiau šviežiai išmo- 
kintų ir suorganizuotų kareivių. 
Reikia todėl ant to TFčftito laukti 
didesnių musių. 

Sausio 27 d. buvo vokiečių kai- 
zerio gimimo diena; ją Francuzijoj 
stovinti kariumcnė norėjo kuom 
nors pažymėti, pradėjo atakuoti 
francuzus. Prie Artois jie norėjo 
atgauti nužudytas grabes, bet po 
įtekme franeuzų artilerijos šūvių 
turėjo savo mierio išsižadėti. Di- 
delius unostolius be naudos vokie- 
čiai turėjo ir Argonne distrikte 
Belgijoj talkininkų artilerija iš- 
griovė daug vokiečių grabių. Jt 

prie Aisne franeuzų artilerija su- 

vijo vokiečius atgal j savo grabes 
iš kurių jie mėgino išeiti. Prie 
Givenehy anglai išvijo vokiečius iš 
jų apkasų. Vien prie Neuville vo- 

kiečiams teko šmotelis franfcuziškų 
apkasų, bet žymesnių laimėjimų ir 
kaizerio gimimo dieną nei rytinia- 
me, nei vakariniame fronte vokie- 
čiai neturėjo, vien jų orlaiviai Pa- 
ryžiuj ir Nancy kiek nuostolių pri- 
dirbo, bet ir jie laimėjimais girtis 
nedali, nes jų orlaivius nuvijo tal- 
kininkų orlaiviai. 

Vasario i d. Anglijon atlėkė še- 
ši, ar septyni dideli vokiški šarvuo 
ti orlaiviai ir ties vidurnes Angli- 
jos grafystėms mėtė bombas. Bet 
apie jų padarytas nuostolius iki 
šiol žinių nėra. 

Iš Karės Lauko 

RUSŲ FRONTAS 

VOKIŠKI LAKŪNAI 
VEIKLUS. 

Petrogradas, sausio 27 <1. Ru- 
sų oficiališkame prarUešime pa- 
duodama sekančios žinios: 

"Apielinkėse Rygos, ant abie- 
jų upės Dauguvos krantų ir prie 
Dvinsko vokiečių orlaiviai buvo 
veiklus. Zcppelinas išlėkė nuo 

Jakobštadto lnkui Riežicos ir su- 

grįžo atgal per Dvinską. 
"Galicijos frontas: Du priešo 

batalionai, išsiųsti augščiaus mū- 

sų linijų ištyrimui musų pozici- 
jų, užsidegė ore ir, puldami, pa- 
darė šiurpulingą reginį. Apie vi- 
durį upės Stripa priešas smarkiai 
bombardavo musų pozicijas, bet 
be jokių pasekmių." 

RUSAI TIKISI NAUJO 
VOKIEČIŲ UŽPUOLIMO. 

Petrogradas, sausio 29 <1. 
Spręsdami pagal nepaprastą vo- 

kiškų orlaivių veiklumą, kuriuom 
jie tyrinėja rusų pozicijas, rusai 
tikisi naujo vokiečių užpuolimo 
ant fronto tarp Rygos ir Dvin- 
sko. Šitą mintį patvirtina ir pa- 
imti Bukovinoj vokiški belais- 
viai, kurie praneša, kad nuo Bu- 
kovinos fronto ištraukta tula da- 
lis vokiečių kariumenės ir pa- 
siųsta 'kur kitur. 

Išilgai upės StripL, Galicijoj, 
teutonų artilerijos ugnis darosi 
vis smarkesnė ir manoma, kad 
vokiečiai rengia šioje vietoje už- 
puolimą. Ant upės Dniestro 
krantų ir tarp Boyan ir Baran- 
cze mūšiai eina tarp tranšėjų. 
Boyan yra tuojaus j rytus nuo 

Czerno\vitz, kas parodo, kad 
rusai laiko drūčiai užimtus plo- 
tus nuo to svarbaus centro. 

Oficialis rusų pranešimas, iš- 
leistas vak^r, mini, kad apylin- 
kėse ežero Šventojo (netoli 

Dvinsko) rusų artilerija- išvaikė 
didelius vokiečių pulkus. Smul- 
kesni mūšiai pasitaikė Galicijoj 
ir ant Bukovinos fronto. 

PERĖJO PER VOKIEČIŲ 
VIELINES TVORAS. 

Petrogradas, sausio 28 d. Va- 
kar išleistas oficialis rusų prane- 
šimas skamba sekančiai: 

"Vokiški orlaiviai vėl lakioja 
Rygos ir Dvinsko apielinkėse, 
kur jie numetė bombas. J piet- 
-vakarus nuo ežero Xaroč (Vil- 
niaus gub.) mušu žvalgu parti- 
jos susitiko su priešu pasekmin- 
gai. Jos padarė netikėtą užpuoli- 
mą durtuvais ant vokišlko pulko 
ir privertė ji bėgti; paimta be- 
laisvių ir padaryta sunkių nuo- 

stolių vokiečiams. 
"Į piet-ryčius nuo Kolki musų 

skautai perėjo kiaurai per vieli- 
nes priešo pinkles ir sunaikino 
jas rankinėmis granatomis. 

"Galicijoj, apie upę Stripa, 
priešas tęsia savo artilerijos itg- 
nj. Ant upės Dniestro. apielinkė- 
sc Uscieczko, męs užatakavomc 
priešą su granatomis." 

SUMUŠĖ TURKUS UŽKAU- 
KAZYJ IR PERSIJOJ. 

Petrogradas, sausio 29 d. Apie 
dalykų stovį Užkaukazyj rusų 
oficialis pranešimas skelbia se- 

kančiai : 

"Mušyj apielinkėse į vakarus 
nuo Nelazghert męs sutrynėm 
didelę turkų koliumną,ir užgrie- 
bėm belaisvėn 17 aficierų ir 274 
kareivių, paimdami podraug di- 
delę daugybę ginklų ir amunici- 

jos: tame skaitliuje buvo dešim- 
tjs tūkstančių patronų ir daug 
amunicijos vežimų. 

"Musų Ikariumenė, vydamasi 
bėgantį priešą, inėjo į miestelį 
Kvnyskala, tarp Erzerumo ir 
Mush, žengdama beganei" priešo 
pėdomis. Čia radome, apart ka- 
riumenės, kurią paimta nelais- 
vėn, taipgi dideles rezervas amu- 

nicijos ir kariškos medžiagos." 
Turkai bėga linkui Mush. 

"Persijoj, i pietus nuo ežero 
LJrumia, męs sumušėm dideles 
turkų jiegas, vydamiesi priešą, 
kuris pabėgo betvarkėj. Paėmėm 
nelaisvėn daug reguliariškų tur- 
kiškų kareivių ir kurdų; taipgi 
užgriebėm didelę daugybą ginklų, 
amunicijos, medikališkos medžia- 
gos ir keletą tūkstančių galvijų. 
Į piet-vakarius nuo Hamadan 
męs nustumėm priešą aigr.l j pie- 

ATMETĖ VOKIEČIŲ 
TAIKOS PLIANUS. 

Petrogradas, sausio 31 d. Ru- 
sijos užrubežio reikalų ministe- 
ris Sazanov, pasikalbėjime su 

laikraščių korespondentais pra- 
nešė, kad Vokietija pastaruoju 
laiku vėl mėgino prikalbėti Ru- 
siją prie atskiro taikinimosi, bet 
Rusija tų pasiulinimij' visai ne- 

priėmė. 
"Męs palikme juos visus [pa- 

siulinimus] be atsakymo ir ne- 

atkreipėm j juos jokios atydos' 
—pasakė Sazanov. , 

Tame pačiame pasikalbėjime 
jis užsiminė ir apie Švediją, kuri 
dabar subruzdo ir pradėjo dary- 
ti kariškus prisirengimus. 

"Aišku, — kalbėjo Sazanov, — 

kad Švedijoj, kaip ir visur kitur, 
prasidėjo šovinistiškas judėji- 
mas. Yra galimas daiktas, kad 
Švedija privalo pasirūpinti savo 

rubežių apgynimu, be' męs gali- 
me kategoriškai pranešti, kad jai 
nebus reikalo ginti tuos rubežius 
nuo Rusijos. 

"Santikiai Rumanijos su mu- 
mis yra užganėdinanti ir drau- 
giški." 

RUSAI APSUPA 
ERZERUMĄ. 

Atėnai, sausio 31 d. Rusai ap- 
supa turkų tvirtovę Erzerumą, 
Armėnijoj, kur, šakotį, pasi- 
slėpė apie du turky "korpusai 
(80,000 vyrų). Tnrkų civiliško- 
ji valdžia, sulyg ateinančių čia 
žinių, pabėgo iš Erzerumo. 

Apart to kita stipri rusų ko-! 
liumna traukia į pietus linkui 

upės Tigro, kur turkai laiko ap- 
supę anglu armiją. 

ARTILERIJA VEIKIA 
PAKURŠĖJ. 

Petrogradas, vasario i <1. Ge- 
neralis rusu štabas išleido vakar 
sekantį oficialj pranešimą: 

"Vokiečių artilerija bombarda- 
vo Šloką ir atidarė ugnį apielin- 
kėse į pietus nuo ežero Balytė 
(Kuršėje, į piet-vakarius nuo Ry- 
gos). Priešas taipgi šaudė į mu- 

šu tranšėjas netoli Oger (Min- 
taujos apskrityj) su sprogstan- 
čiomis kulkomis iš kulkasvaidžių- 
1 šiaurius nuo Panevėžio geležin- 
kelio ir tarp ežerų Medmousk ir 
Demmen priešas rtidarė pasiu- 
tusią artilerijos ugnį. 

"Apie vidurį upės Stripa (Ga- 
licijoj) muiii skautai apsupo aus- 
trų sargybų pulkelį. Laike įvy- 
kusio ranka-rankon mūšio dides- 
nė austrų dalis liko durtuvais nu- 

varstyta. Likusieji tapo užgrieb- 
ti. Pastaraisiais laikais patčmy- 
ta, kad skaitlius austrų kareivių 
pabėgėlių labai padidėjo." 

RUSAI BOMBARDUOJA 
ERZERUMO FORTUS. 

Petrogradas, vasario i d. Kaip 
rusai sumušė turkus ir prisiarti- 
no prie Erzerumo tvirtovės, apie 
tai randame tik-ką išleistame ru- 
su oficialiame pranešime, kuris 
skamba sekančiai: 

I'Opcracijos laiške paskutinių 
dviejų savaičių priešai turkiškąjį 
frontą atnešė vaisių, kurio lau- 
kėme. Po to, kaip savo pirmą 
pergalę turkiško fronto centre iš- 

; vystėme į svarbią pergalę, gen. 
Judevič nusivijo prišą ir paleido 
savo priešakines sargybas ant 

Erzerumo tvirtovės fortifikacijų. 
"Tuom pačiu laiku mūsų ka- 

riumenė smarkiu užpuolimu ant 

turkų dešiniojo sparno privertė 
turkus pasitraukti iš Mclazgert 
ir Kuyskala apskričių; turkai 
pradėjo trauktis j Muš kloni. Ši- 
tos operacijos privedė prie to. 
kad turkai tapo išmesti iš apskri- 
čio apie (>o verstų ilgo, nors šitą 
apskritj jie buvo pirma įforti- 
fikavę. 

"Dabar męs nusileidžiame iš 
Kalnuoto apskričio su jo šaltu 
klimatu į apskričius gerai apgy- 
ventus ir lengvai prieinamus; ši- 
tos vietos yra tinkamos rusų ka- 
riumenei žiemą praleisti. 

"Laike šitų operacijų, męs pa- 
ėmėm didelį skaitlių turkiškų afi- 
.ierų ir* kanuolių, kulkasvaidžių 
jei didelę daugybę aruleriškos 
jc'\ inžinieriškos medžiagos." 

ĮVAIRUS TELEGRAMAI. 

RUSAI ATSILANKYS 
LONDONE. 

Londonas, sausio 27 d. Atei- 
nančios iš Petrogrado žinios pra- 
neša, kad augštesnis ir žemesnis 
Rusijos parlamento butai (Valsti- 
jos Taryba ir Durna) netrukus 
svarstys klausimą apie atsilankymą 
Dūmos narių Anglijon. Manoma, 
kad Dūmos atstovų atsilankymas 
įvyksią? laike Velykų. 

ANGLIJON ĮVESTAS 
PRIVERSTINAS KA- 
REIVIAVIMAS. 

Londonas, sausio 27 d. Lordų 
butas vakar perleido įstatymą apie 
Įvedimą priverstino kareiviavimo 
Anglijoj. Šale to galima pridėti, 
kad ir Anglijos darbininkų orga- 
nizacijos milžinišku didumu balsų 
išreiškė, kad jie tam nesipriešins. 
Darbininkiškų unijų tarpe šiam 
įstatymui labj ausiai priešinosi tarp- 
tautiniai socialistai. Galų gale val- 
džios plianui pritarta, 1,405,000 
balsų. 

AUSTRAI PAIMA 
1,200 ITALŲ. 

Vienna, sausio 27 d. Austrų 
oficiališkam pranešime skelbiama, 
kad netoli nuo tvirtovės Goritz. 
apie Oslavia, austrai po smarkaus 
mūšio užėmė dalj italų tranšėjų ir 
užgriebė podraug 1,197 kareivius 
nelaisvėn, tame skaitliu j e 45 afi- 
cierus. 
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It s oficialis pranešimas patvir- 
tina, s žinią, sakydamas, kad ita- 
lai prie Oslavia turėjo pasitraukti 
truputį atgal prieš netikėtą ataką 
daug skaitlingesnio priešo. 

SUMUŠĖ ANGLUS 

MESOPOTAMIJOJ. 
Londonas sausio 27 d. Žinios 

iš Konstantinopolio praneša, kad 
anglų armija, kuri mėgino paliuo- 
suoti anglų garnizoną prie Kut-el- 
Amara (kuris yra turkų apsuptas; 
atmušė anglus atgal ir padare 
jiems labai didelių nuostolių. K'U 

-el-Armaroj yra 10,000 apsuptų 
anglų po vadovyste gen. To\vr- 
shend. Pagelbinė anglų armija, 
kurią turkai, anot savo pranešin u 

sumušė, randasi apie 40 verstų nuo 

Kut-el-Amara (Į šiaur-ryčius nuo 

Persų į lankos, Arijoj). 

GALI PERTRAUKT RY- 
ŠIUS SU VOKIETIJA. 

Washingtonas, sausio 29 d. 
Reikalas už paskandinimą laivo 
Lusitanija, kur žuvo daugiaus 
100 amerikonų, dar nėra užbaig- 
tas. Amerikos valdžia tame rei- 
kale pasiuntė Vokietijai daug uotu. 

Vokietija pasiuntė Amerikai daug 
atsakymu. Amerika reikalauja, 
kad Vokietija viešai pasmerktų te- 

kį savo submarino darbą ir atly- 
gintų nuostolius. Vokietija, nors 

išdalies sutinka duoti atlyginimą, 
bet nenori prisipažinti prie kaltės. 

Vienas iš labai arti prezidento 
stovinčių vyrų šiame reikale pasa- 
kė sekančiai: 

"Jeigu Vokietija nepasmerks aiš- 
kiai ir be jokių išsisukinėjimų Li: 
sitanijos nuskandinimo, tai diplo- 
matiški ryšiai tarp Amerikos ir 
Vokietijos bus pertraukti." 

Šiuos žodžius, matomai, patvir- 
tina ir Valstijų sekretorius Lan- 
sing, kuris vakar pusę valandos 
kalbėjosi su prezidentu Lusitani- 
jos reikale. Išėjus jam iš Baltųjų 
Namų, korespondentas užklausė, 
ar Amerikos valdžia nusprendė, 
kokį žingsnį jį padarys, jeigu Vo- 
kietija atsisakys išpildyti Ameri- 
kos reikalavimą? Lansingo atsa- 

kymas buvo trumpas. 
"Taip, nusprendė,"—atsakė jis 

ir daugiaus nieko apie tai kalbėti 
nenorėjo. 

Užvakar prezidentas lai!"e pra- 
kalbos Xew Yorke, kalbėdamas 
apie santikius su kitomis viešpa- 
tijomis patėmijo: 

"Aš negaliu jums pasakyti, ko- 
kie tarptautiški santikiai su kito- 
mis viešpatijomis bus rytoj, ir šia- 
me atsitikime aš vartoju žodį jo 
raidinėj prasmėj." 

Nckuric republikoniški senatoriai 
vienok mano, kad prezidentas jau 
tiek sykių grąsino ir nieko nepada- 
rė, kad ir šiuom sykiu nėra ko bi- 
jotis diplomatiškų ryšių pertrau- 
kimo su Vokietija. 

ANGLŲ NUOSTOLIAI. 
Londonas, sausio 29 d. Angli- 

jos premjeras Asąuith, atsakyda- 
da'mas ant užklausimo, prane:ė. 
kad iki 9 d. Sausio ant visų fron- 

tų anglų kariumenės nuostoliai už- 

muštais, sužeistais ir nelaivėn pa- 
imtais išneša 519,467 vyrus, l-mie 

skaitliuje yra 24,122 ofreierai. 

NULEIDO 200 BOMBŲ 
ANT BULGARŲ. 

Londonas, sausio 31 d. Tele- 
gramas iš Atėnų praneša, kad 
franeuzų orlaiviai užpuolė bul- 
garų kariumenę prie Pasarci, ne- 

toli ežero Dorian, ir numetė į jų 
eiles 200 bombų. 500 šėtrų už- 

sidegė ir visos bulgarų lageris. La- 
kūnai parsinešė atgal fotografija6 
degančių šėtrų. 

UŽIMA GPEKŲ FORTĄ. 
Londonas, sausio 31 <1. Tele- 

gramas iš Salonikų paaiškina, 
kodėl talkininkai užėmė grekų 
fortą ant Karaburnu pusiausalio 
Sakoma, kad keletą dienų atgal 
vokiečių submarinas prisiartins 
prie kanalo, vedančio Į Salonikų 
uostą ir torpedavo talkininkų 
transportą su mulais. Todėl tai-1 
kininkai, užimdami fortą, pasiru- 

pino, kad apsaugojus šitą dalį jū- 
rių nuo submarinų. Grekijos 
valdžia, anot šio pranešimo, pa- 
siuntė talkininkams labai ener- 

gišką prieš tai protestą. 

"KARIAUSIM, KOL NEIŠ- 
LOŠIM!"—SAKO ANG- 
LIJOS KARALIUS. 

Londonas, sausio 28 d. Paleis- 
j damas parliamentą iki vasario 
115 d., Anglijos karalius Jurgis 
pasakė: 

1 "Alys nepdėsim ginklų, kol ne- 
atsieksim to, nuo ko priklauso 
ateities civilizacija. 

i "Per 18 mėnesių mano laivy- 
nas ir armija, sykiu su narsiais ir 
ištikimais mūsų talkininkais, gynė 
visiems bendros laisvės ir viešą- 
sias Europos teises. .Mane žmo- 
nės čia namie ir už jūrių remia 
mano nusprendimą, idant kariau- 
ti iki galutinos pergalės. Šioje 
kovoje, prie kurios męs esame 
priversti, męs nepadėsime ginklų, 'kol nelaimėsime." 

DESPERATIŠKI MŪŠIAI 
VAKARŲ FRONTE. 

Londonas, sausio 31 d. Per 
visą pereitą savaitę aut vakaru 
fronto, ypač šiaurinėj clalyj Pran- 
cūzijos ir Belgijoj buvo despera- 
tiški mūšiai. Vokiečiai kelis sy- 
kius su didelėmis jiegomis įvai- 
riose vietose atakavo franeuzus 
ir užėmė dalį jų tranšėjų. Pran- 
cūzai paprastai kontr-atakavo ir 
atsiimdavo arba visas, arba dalį 
trr.nšėjų. Netoli Neuville ir j 
pietus nuo Somme vokiečiai vie- 
nok laikosi užimtose tranšėjose ir atmuša visus franeuzų kontr- 
-atakus. Mūšiai čia yra labai 
sunkus, nes frontas iš abiejų pu- 
sių yra stipriai fortfikuotas il 
ilgis paimtų tranšėjų ap.-kaitiiuo- 
jamas ne verstais ar myikmis, bet metrais (metras lygus 3.3 pė- 
doms). 

ZEPPELINAI VĖL 
PARYŽIUJE. 

Paryžius, sausio 31 d. Pereitą 
subatij vakare vokiškas Zeppeli- 
nas pasirodė ties F'aryžium ir 
pradėjo mėtyti bombas, nuo ku- 
riu _'4 ypatus tapo užmuštos ir 
z~ ypatos liko sužeistos. 

Nedėlios vakare vėl pasirodė 
Zeppelinas ties miestu. Sulvg 
valdžios prisakymo, visam mieste 
tuojaus užgesinta visi žiburiai. 
Didelės minios gyventoju susi- 
rinko aut gatvių ir bulvaru, kad 
daboti Zeppeliną. Apie pasek- 
mes šito antro užpuolimo nieko 
nežinoma, nes cenzorius nepra- 
leidžia jokiu apie tai žinių. Pa- 
ryžiaus laikraščiai reikalauja, kad 
Francuzu orlaiviai atkeršytu vo- 

kiečiams, užpuldami jų miestus. 

TIKISI MUŠTO PRIE 

NORVEGIJOS. 
Christiania, Danijoj, sausio 

31 d. Korespondentas laikraščio 
N o r g e 11 b 1 a d e t praneša, kad 
Norvegijos pakraščiuose patėmy- 
m nepaprastas veiklumas angliš- 
ku ir vokiškų laivų. Patėmyta 
nrnia/as angliškų kariškų laivu 
v keletas vokiškų submarinir. 
Švedijos ir Norvegijos garlaiviai, 
ateinantieji j uostus, praneša, 
kad Anglijos kariški laivai aty- 
džiai daboja Norvegijos pakraš- 
čius. 

ZEPPELINAI VĖL 
ANGLIJOJ. 

Londonas, vasario 1 d. še'i, ar 

septyni vokiški Zeppelinai vakar 
vakare vėl pasirodė rytiniuose ir 
šiaur-rytiniuose Anglijos pakraš- 
čiuose. Mėtyta bombos, bet iki 
šiam laikui nepranešta, kad butų 
padaryta didesnių nuostolių. 

Orlaivis, u/puolusis Paryžių 
sausio 30 d., nepadarė tokių nuo- 

stolių. kaip kad pirniasai, lx>m- 
bardavusis Paryžių subatoj. Trjs 
bombos nukrito ant lauko, o ki- 
tos trjs ant tuščių vietų. Bom- 
bos buvo apvyniotos bovelna. kad 
pagimdžius gaisr.-j. 



IS AMERIKOS, 
PREKIŲ IŠGABENIMAS 

IŠ AMERIKOS. 

Washington, D. C. Iš pagar- 
sintų pirklybos departamento 
žinių, matyt, kad išgabenimas 
svetur iš Suvienytų Valstijų pre- 
kių 1915 m. buvo 70% didesnis 
negu 1914 m. Pereituose me- 

tuose išgabenta iš čia prekių už 

$3,555.000,000. Už tai dėl ka- 
rė? iš Europos prekių atgabenta 
mažai. 

MEXIKONAI UŽDEGĖ 
KASYKLAS. 

EI Paso, Texas. Mexiko plė- 
šikai. gal garsus Vilios kariau- 
tojai, uždegė \fexiko pusėj esan- 

čias, prigulinčias amerikoniškai 
Yogiesos Developement Co. ka- 
syklas, j vakarus nuo Madevo. 
Ugnis pridirbo kompanijai nuo- 

stolių ant $35,000. Valstijoj 
Chihualu a plėšikai nuo gruodžio 
22 d. ik. sausio 9 d. užmušė 5 
amerikonus. 

DEBESIŲ PRAPLYŠIMAI. 
McAllister, Okla. Debesių pra- 

ply:"imai šitoje apielinkėse pa- 
gimdf. potvinius, kurie daug žmo- 
nėms blogo pridarė. Mažiausiai 
3 žmones prigėrė «» apie šimtas 
neteko pastoges. Potviniai vi- 

soj ()klahoma valstijoj daug nuo- 

stolių pridirbo laukuose ir kero- 
sino sėmyklų distrikte. 

ŽYDŲ AUKOS. 
New York. Žydų komitetas, 

renkanti- aukas sušelpimui ni;o ka- 
rės nukentėjusių žydų Lenkijoj, 
Lietuvoj ir (ialicijoj, surinko 3 

miliomis doliarių. Viename vien 
žydų parengtame Xcw Yorkc su- 

sirinkime surinko netoli milion.'j do- 
liarių. 

NUSIŽUDĖ MILI0N1ERIUS. 
New Yori' Gausio 28 d. nusi- 

žudė čia milionierius Eugene '^on 

Schaick, prezidentas Knickerboc- 
kcr C.)il and G a s Co., pusbrolis 
buvusio Suv. Valstijų prezidento 
Roosevelto. Jis mat neišgydomai 
sirgo, o nuo ligos ir milionai ne- 

visuomet gali išgelbėti. 

DALINIMAS ŽEMĖS. 
Washington, D. C. Žemdirby- 

stės ministerija pagarsino, jog 
South Dakota valstijoj tarp no- 

rinčiu žemę apdirbti bus išda- 
linta 1,365,000 akrų geros žemės. 
Idaho valstijoj bus išdalinta tarp 
aplinkinių iarmerių 7,390 akrų 
girios. Liuosanoj prasidės ko- 
vo 10 dieną. 

KETURI GAISRAI 
VIENĄ DIENĄ. 

Wilmington, Del. Dirbtuvėse 
T)u Pont Povvder Co. sausio 28 d. 
buvo vėl keturi gaisrai, kurie ne- 
žinia nuo ko atsirado, l'gnis iš- 
naikino i8o,ot)0 svarų parako. 
Nuostolių ugnis pridirbo ant 
$ioo,rxx>. 

POTVINIAI. 
San Diego, Cal. Užtvinę van- 

dens išardė pylimus Olay klonyj. 
Kiek iki šiol žino, žuvo tvanuo- 
se 14 žmonių. Išsilieję vandens 
išnaikino didelius lauky plotus. 

DAUGYBĖ SNIEGO. 
Winnipeg, Man. KanaTloj pri- 

vertė neišpasakytai daug sniego, 
daugiau negu čia jo buvo nuo 20 

metų. Dėl daugybės sniego ant 

mažesnių geležinkelių sustojo 
traukinių bėgiojimas. 

ATMETĖ PROHIBICIJĄ. 
Frankfort, K y. Čia norėta j ves- 

ti prohibiciją, taigi visoj valsti- 
joj panaikinti gertuves. Tas vie- 
nok 20 balsų preš 14 tapo atmes- 
tas. 

NELAIMĖS ANT 
GELEŽINKELIO. 

Spokane. Wash. Netoli Otrelio 
Susimušė du bėganti j priešingas 
puses Chicago, St. Paul & Mil- 
\vaukee traukiniai. Užmušta prie 
to 3 žmonės. 

KETURI ARTILERISTAI 
PRIGĖRĖ. 

Brownsville. Texas. Mėgin 
dami gelbėti skęstantį Suvieny- 
tų Valstijų kzreivj, prigėrė trjs 
artileristai, drauge su geibiai nu. 

Prigėrė visi keturi. Gelbiamas 
nuėjo maudytis ir skęsti pradėjo. 

GAISRAI. 
Seattle, Wash. Sudegė čia 

[Walkers namai. Iš gyventojų su- 

degė 3 žmonės, o kiti 3, šokdami 
per langus nuo augštutinių lubų, 
u/y mušė. 

Mishawaka, Ind. Sudegė čia 
Mishavvaka Trust Banko trioba. 
Nuostolių ugnis pridirbo ant 

$100,000. 

Drumwright, Okla. Siautė čia 
gaisras, kuris prid rbo nuostolių 
ant $150,000. Sudegė ir du žmo- 
nės. 

POLITIKOS SAVAITĖ. 

Du ypatingai svarbus atsitiki- 
mai atkreipia j save šios šalies pi- 
liečiu atydą. Vienas jų—tai da- 
bartinė prezidento kelionė su pra- 
kalbomis, antras—paskyrimas tei- 
sėjo į augščiausj Su \ ienytų Val- 
stijų teismą. 

Prezidento VYilsono kelionė po 
vidurines valstijas, su svarbiau- 
mis prakalbomis Pittsburge, 
Clevelande, Cbicagoje ir Mil- 
vvaukee, reik manyti turi du tik- 
slu. Svarbiausiu jo prakalbų tik- 
sli' yra išaiškinti žmonėms, kad 
Suvienytos Valstijos šiuom laiku 
yra silpnos, kaip kūdikis, kariš- 

kuoju žvilgsniu ir kad kariškos jų 
jiegos turi^ buti sustiprintos taip, 
kad, reikalui atsitikus, Amerika 

butų prie visko prisiruošusi,—ne 
užpuolimui ant kitų, bet apsigy- 
nimui nuo užpuolikų. Tas ir va- 

dinasi "prisiruošimo" programų. 
Amerika nenori kariauti, bet dė- 
lei visa ko nori buti "prisiruošu- 
si," kad jos neužkluptų priešas 
išnetyčiu. 

Prezidentas aiškiai nurodė, kad 
šiuom laiku gręsia pavojus ne tiek 
tikro užpuolimo, kiek pavojus 
Amerikos garbei, geram vardui. 
Kariaujančios viešpatijos, žino- 
damos karišką Amerikos silpnu- 
mą, yra palinkę nesirokuoti su 

Amerika, negerbti jos reikalingų 
reikalavimų (kaip pavyzdžiui, 
submarinų klausime) ir gali pri- 
versti Ameriką stoti savo garbės 
apgynime. Viešpatija, nepaisan- 
ti savo garbės, nedabojanti savo 

gero vardo, yra. ikaip ir atskiras 
žmogus nieko neverta. 

Nesenai prezidentas jnešė savo 

prisiruošimo" sumanymą kon- 
gresam Dalis atstovų ir senato- 

rių. ypač Bryano pasekėjai, yra 
priešingi prezidento programui' ir 
priešingi kariumenės padidinimui, 
nors tos kariumenės Suv. Valsti- 
jos, kaip pasakė prezidentas, ne- 

turi gana vieno tik Mexikos ru- 
bežiaus dabojimui. 

Prezidentas pats buvo priešin- 
gas kariumenės didinimui, vienok 
18 mėnesių karės, laike kurios 
Amerika ne sykį jau stovėjo be- 
veik ant karės slenksčio, parodė 
prezidentui, kaip pavojingame pa- 
dėjime randasi Suv. Valstijas. 

Kadangi dalis kongresmanų ir 

senatorių, gal dėl politiškų išro- 
kavimų, jo programui priešinasi, 
tai prezidentas savo prakalbomis 
atsiliepė tiesiog į žmonės. Savo 
reikalavimuose prezidentas nėra 
fanatikas, nereikalauja, kad Ame- 
rika apsiginkluotų iki dantų; jis 
reikalauja tik, kad Amerika butų 
saugi, kad ant pirmo pareikalavi- 
mo turėtų užtektinai išlavintų ka- 
riškų jiegų savęs apsiginimui. 

Nėra abejonės, kad milžiniška 
šios šalies piliečių dauguma tam 
pritars. 

Kadangi ir prezidentiški rinki- 
mai jau artinasi, ir '"prisirengi- 
mo" 'klausimas bus vienu iš svar- 
biausiu ateinančiuose rinkiniuose, 
tai galima manyti, kad preziden- 
tas iškalno nori artimesnėn pa- 
žintin sueiti su tais, kurie už jį, 
ar prieš ji balsuos. 

Antras savaitės atsitikimas — 

tai paskyrimas j augščiausį Suv. 
Valstijų teismą (Supreme Court) 
advokato Brandeis iš Bostono, 
Mass. Vienas iš devynių aug- 
ščiausio teismo narių nesenai mi- 
rė ir jo vieton prezidentas pa- 
skyrė viršminėtą Barndeis. 

Senatas turi tą paskyrimą pa- 
tvirtinti. Manoma, kad senatas 

nepatvirtins. Prieš šitą pasky- 
rimą labai stoja konservatyviški 

i senatoriai abiejų partijų—repub- 
likonų ir demokratų, nes Bran- 
deis atsižyhiėjo kaipo didelis prie- 
šas t rūstų, o antra jis yra labai 
karšto temperamento ir net tie. 
kurie pritaria jo veikimui, yra tos 
nuomonės, kad augščiausiam teis- 

įnie yra nevieta "karštiems" žmo- 
nėms. Pagalios Brandeis yra žy- 
das ir vadas didelės žydų sionistų 

{organizacijos, kas, sulyg nekuriu 
nuomonės, gali taip pat jį pada- 
lyti partyvišku. nors šita pasku- 
tinė piežastis, žinoma, viešai ne- 

keliama. Varsojia. 

IŠ DARBO LAOSO, 
| fl Chicago, 111. 2,000 kėdžių 
dirbėju susitaikė su dirbtuvių na- 

vininkais, kurie sutiko darbinin- 
kams pridėt po 25c prie dienos 
uždarbio. 

Watcrton, Mass. Mechani- 
kai valdžios arsenaluose nutarė 
streikuoti, jeign jiems nepadidis 
algų. 

Gilbertville, Mass. Gilbert 
Mfg. Co. pakėlė £avo darbinin- 
kams algas ant 6j4 centų ant 
doliario. Čia darbai eina labai 
gerai. 

Philadclphia, Pa. Čia laimė- 
jo streiką io.ooo siuvėjų. 

fl Westfield, Mass. Ii. B. 
Smitli Co. streikuoja apie 2,000 
dirbtuvių darbininkų. Darbinin- 
kai reikalauja 8 valandų darbo 
dienos ir užmokesties 2 dol. j 
dieną. 

f[ Pullman, 111. Pullman Com- 
pany dirbtuvių savininkai užste- 
liavc vakaruose 5 miliorus pėdų 
geltonos' pušies, iš kurios dirbs 
naujus karus. Čia darbai neužilgo 
tur but pradės geriau eiti. 

Indianapolis. Ind. Minkštųjų 
anglių angliakasiai reikalauja pa- 
kėlimo algos ant 10 nuošimčio, ir 
ant 20 nuošimčio tiems, kurie 
dirba nuo dienos. 

fl New York, N. Y. W. A. 
Stone, vyriausis viršininkas orga- 
nizacijos "The Brotherhood of 
Locomotive Engineers" užreiškė, 
jei geležinkelių kompanijos neiš- 
pildys darbininkų reikalavimo, tai 
gali kilti visoje šalyje geležinke- 
liu darbininkų generališkaš strei- 
kas. Stone užreiškė, kad jis ne- 

iškelsiąs raudonos vėliavos, bet 
smarkiai ginsiąs darbininkų reika- 
lus. 

1| Londonas. Anglijos amunici- 
jos ministeris Lloyd-George įsa- 
kė, kad septintadienį t. y. nedėl- 
dienj turi švęsti visi amunicijos 
fabrikuose dirbantieji darbinin- 
kai. Tą dieną fabrikos nedirbs. 

Indianapolis, Ind. Čia suva- 
žiavo angliakasių unijos atstovai, 
kurie atstovavo apie 400,000 dar- 
bininkų. Svarstė angliakasių dar- 
bo sąlygas ir algą. Nutarta, kad 
pastaruoju laiku negalima nuo 

kompanijų reikalauti algų pakė- 
limo. Pagalios nutarė, kad darbi- 
ninkai dirbs kaip ir dirbo vėl, 
kol unijos viršininkai galės pada- 
ryti sutartis su kompanijomis. 
Jei (kompanijos atsisakytų nuo 

sutarčių, tuomet, suprantama, 
kiltų streikas. 

iŠ VISI, 
|| Petrograde pasimirė buvęs 

prieš paskyrimą kunigaikščio Ni- 
kalojaus Kaukazo vietininkas, grar 
fas Yoroncov-Daškov. 

|| Prancūzijos karės ministeris 
kaiėn patraukė ir Francuzijos 
moteris. Jis pakvietc moteris 
stoti darban dirbtuvėse, dirban- 
čiose daiktus, kariumenei reika- 
lingu?, ką pirma vien vyrai dirbo. 

|| Trįs francuziški gydytojai, 
besidarbuojanti Pasteur'o insti- 
tute, Dr. Nicholls, Dr. Conor ir 
Dr. Consoc', surado vaistą nuo 

choleros, kurį patįs ant savęs iš- 
mėgino. 

|Į Sausio 25 d., Austrijoj, mie- 
ste Theresienstadt, tenykščiame 
kalėjime pasimirė serbų revoliu- 

cionierius Nedeljo GabrinoviČ, 
surengęs mieste Serajevo pasikė- 
sinimą ant gyvasties Austrijos 
sosto įpėdinio, 'kunigaikščio Fran- 
7.0 Ferdinando. 

|| Belgijoj, mieste Nieuport, vo- 
kiečiai subombardavo Tempi ar 

bokštą ir katedros bažnyčią. 

|| Gerkijos valdžia teisman pa- 
šaukė buvusį, talkininkams prie- 
lanku ministerių pirmininką Ve- 
nizelos. Jeigu jis teisman nestos, 
tai norima jį suareštuoti ir tokiu 
budu nuo veikimo prašalinti. 

|| Valdžios paliepimu Vokieti- 
joj sumažinta alaus produkcija 
ant 60%. 40% iš produkto alaus 
turi eiti karromenei. Muenrhe- 

i. Regykla miesto Skutari, Montenegro, kurį užėmė austrai. 2) Essad Pala, albanų lyderis, kovojantis prieš teutonus. 3) Rusų caras Kaukazo kalnuose (jis paženklintas kryžium). 4) I. Linkolnas, prisipažinęs vokiečių šnipas, pabėgusis iš Amerikos valdžios rankų. 5) Prezidentas Wilson kelionėj su savo prakalbomis. 6) Vokiečių orlaivis. 7) Dr. Cook sug rįžo iš Indijos. 8) Villa, kurį Mexikos valdžia paliepė sugauti ir nušauti už amerikonų žudymę 
T 

no alaus leidėjai alaus Bock arl)a 
visai neleis, arba labai mažai jo 
padirbs. 

j| Kanadoj, valstijoj Manitoba, 
teisdami ruinas pripažino mote- 
rims balsavimo ir rinkimo teises. 

|| Sausio 27 d. Vokietijoj vi- 
sai tykiai apvaikščiojo ciesoriaus 
gimimo dieną, kuomet pirma ją 
labai triukšmingai apvaikščioda- 
vo. Vokietijos ciesorius gimė 
1859 mctttose. 

|| Grekijos sostinėj Atėnuose 
pasimirė buvęs Grelkijos ministe- 
riu pirmininkas G. W. Theoto- 
kio. 

|| Pasimirė asmeniškas Vokie- 
tijos ciesoriaus draugas, buvęs 
miniiąteris ir vyriausias pačto per- 
dėtinis, generolas Victor von 

Podbielski, matyt suvokietėjęs 
lenkas. 

Į || Mexik0s prezidentas Carran- 
za pagarsino, jog valdžios žemė, 
kurią dabar išnaudoja turtuoliai, 

į bus išdalinta neturtingiems gy- 
ventojams. Tapo jau paskirta ko- 
misijų, kuri užsiims žemės dali- 
ni mtf. 

Į] Sausio 25 d. likosi atidary- 
tas Grėkijos parliamentas. Prie 
atidarymo karaliaus nebuvo, ati- 
darė stačiatrkiškas archivysku- 
pas, kuris ir parliamento pasiun- 
tinius prisaikino. 
9, 

|Į Vokiečiai Bulgarijos sosti- 
nėj rengia dideles Kruppo kanuo- 
lių dirbtuves. 

ĮĮ Vokietijoj pritruko laikraš- 
čiams popieros. Švedija ir Norve- 
gija uždraudė išgabenti tinkamą 
popieros dirbimui medj, tai Vo- 

kietijoj pritruko jos dirbimui me- 

degos. Berline susirinko 300 
laikraščiu leidėjų ir nutarė kreip- 
tis prie valdžios su reikalavimu 
sureguliavimo popieros vartoji- 
mo ir nustatymo pastovių popie- 
ros kainų. 

Lietuva ir Karė. 
Skerdynės Apie Merkinę. 

S. V. Bakananskas iš Worcestcr, 
Mass., Talpina "Ateityje" laišku, 
gautą iš Rusijos nuo savo giminės 
ir pažįstamų. Jame vaizdingai ap- 
rašinėjama apie buvusius ties Mer- 
kine mušius ir apie nelaimingą pa- 
bėgusių lietuvių padėjimą. Že- 
miaus tą laišką paduodame: 

'"Męs, Izidorius Bakanauskas. 
Petras ir Julijonas CurlioniaiN su 

šeimynomis, atsišaukiame į save 

gimines ir visus pažįstamus, prašy- 
dami kaip galint greitos pagė'bos 
Nors nesnfiagu yra mums- prašyt 
Jusų prakaitu uždirbtų skatikų, 
bet turime tą daryt, nes badas ir 
šaltis jjflus priverčia.... 

'"Perėjus vokiečiams Nemuną 
ties Alytum, jie patraukė tiesiog 
ant mūsų Mniestelio—Merkinės i'- 
Varėnos. Čia buvo baisiausios 
skerdynės: per 6 dienas žemė dre- 
bėjo ir rodėsi, kad jau pabaiga 
svieto. Žmonės, palikę viską, bėgo 
į miškus, ar kur kam nusisekė, ne- 

žinodami kur dingt.... Rusai be- 
sitraukdami visą musų gražų mie- 
stelį sudegino ir paliko vokiečiams 
tik pelenus. Kai-kurių kaimų vi- 

sai nekliudė. Męs, nubėgę iki Mar- 
cinkonių, manėme grįžt atgal, bet 
pereit, neleido. Todėl nutarėme 

pereit neleido. Todėl nutarėme 

bėgkt kur akis neša. Važiavome 
arkliais du ir pusę mėnesio, per 3 
gubernijas, net už Mogilevo. Ke- 
lias buvo ankštas, nes nesusk lito- 
ma daugybė žmonių bėgo. Gulė- 
jome miškuose; lietaus sulyti ir al- 
kani drebėjome, kaip lapai ant me- 

džių. Karės šmėkla, rodosi, vejami 
paskui mus ir gąsdina, kad bėg- 
tum tolyn. Verksmas ir dejavi- 
mas tik ir skambėjo giriose ir lau- 
kuose; po 10 ir 20 žmonių mirda- 
vo kas dieną pakeliui; daugelis iš- 
eidavo iš proto ir kaž-kur giriose 
dingo. Visur prie kelių matėsi la- 
vonai žmonių ir gyvulių. Musų 
arkliai irgi pastipo, nes neturėjo- 
me kuom šert.... Bastėmės po Ru- 
sijos laukus iki ant galo mus 

pasodino į traukinį ir nugabeno 
Nižegorodskon gubernijon, kur ir 
dabar sėdim. 

''Brangumas nepaprastas. Maža 
bulkutė duonos vienas rublis, sva- 

ras cukraus pusė rubliaus; pinigu- 
gi nėra, nes viskas liko'» esame pu- 
sėtinai apiplyšę.... 

"Taipgi atsišaukiame Į visą save 

giminę, pažįstamus ir abelnai į vi- 
sus prašydami pagėlbos. Siuskite 
ki?k galėdami ir kaip galint grei- 
čiau, nes bado, šalčio ir mirties 
šmėkla kiekvieną dieną stovi mušu 

akyse. Pinigus siųskite ant šitokio 
adreso: Ničegorodskoj gnb„ Lu- 
ko janovskago ujezda, sielo Madae- 
vo, bečcncu Isidoru Osipovu Ba- 

kano'vskomu, Petru Čttrlianisu arba 
ulijanu Antonovu Čnrlianisu, kiek- 

vienam atskirai. 
"Su ašaroms prašome Justi pa- 

gėlbos ir kaip galint greičiau mus 

gelbėkite! lapkričio 10 d. 1915 m. 

"Pasirašo: J. O. Bakanauskas. 
\ Čurlianis ir J. Čurlianis." 

KĄ VEIKIA LIETUVIŲ 
KOMITETAS. 

300,000 lietuvių išblaškyta po 
Rusiją. J'okiečiai nepraleidžia 
7,000 lietuviškų laiškų. Mano sta- 

tyt džiovininkams sanitoriją Kry- 
me. 

Rusų laikraštyj R i e č talpinama 
straipsnis antgalviu "Lietuvių Ko- 
mitete," iš kurio matyt, kad apie 
300,000 lietuvių pabėgėlių, blaškosi 
po visą Rusiją. Iš to skaitliaus 
Lietuvių Komitetas pereito gruo- 
džio menesyj šelpė ir turėjo savo 

globoje apie 80,000 lietuvių. Pa- 
duodame visą straipsnį: 

"Gruodžio 13 d. pirmininkaujant 
Valstybės Dūmos atstovui M. M 
Yčui, atsibuvo posėdis atstovų 
Centralio Lietuvių komiteto nu- 

kentėjusių nuo karės šelpimui. 
Posėdyj tapo perskaityta eilė ra- 

portų, iš kurių paaiškėjo, kad or- 

ganizavimo darbas kaslink suteiki- 
mo pagelbos lietuviams-pabėgė 
liams jau beveik užbaigtas. 

Išviso yra po Rusiją išmėtyta 
apie 300.000 lietuvių pabėgėlių, i.; 
kurių komitetas betarpiniai prižiū- 
ri apie 80,000. Skaitlius komitete 

į prižiūrimų pabėgėliu naolatai au- 

ga, nes daugybė pabėgėlių išmėty- 
ta toliaus nuo geležinkelių ir dar 

nesuspėjo Į minėtą kategoriją jeiti. 
"Daugelis pabėgėlių, kaip paaiš- 

kėjo, buvo išsiųsta į Sibyrą, nor.> 

iš pradžių manyta juos nusiųsti 
j kitas vietas. 

"Ant vietų įtaisyta bendrabučiai 
tiems, kurie negali dirbti, taipgi 
prieglaudos vaikams, amatų įstai- 
gos ir t. t. 

"Kaip matyt iš raporto apie vei- 

klumą sekcijos, kuriai paskirta ves- 

ti susinėsimus su įvairiomis vie- 
tomis, dabar priešo užimtomis, bu- 
vo išviso priimta apie 7,000 laiškų 

'(skiriamų siųsti į vokiečių užimtą 
Lietuvą), bet šie laiškai negali bū- 
ti pristatyti sulyg adreso, nes vo- 

kiečiai tam trukdo. Savo keliu. 

| komitetas tikisi persiųsti laiškus 
i per švediškai-lietuvišką komitetą 
j Stockholme. Ypatingai aštriai 

į jaučiama reikalingumas dvasinės 
pagelbos. Plačios lietuvių minios 

: skaito beveik išimtinai tik lietuviš- 
kai. Pastaruoju laiku Petrograde 
pradėjo išeidinėti laikraštis lietuvių 
kalba ["Lietuvių Ealsas"], taipgi 

'spausdinama rankvedžiai pradi- 
nėms mokykloms, maldaknygės ir 

jt.t. Nutarta įtaisyti savo locną 
spaustuvę. 

"Posėdyj buvo pakeltas klausi- 
mas apie suorganizavimą agrono- 
miškai-konstruktinių kursų, idant 
prirengus instruktorius atstatymui 
sunaikintų ūkių po išvijimui priešo 
iš tų vietų, kurias jis dabar už- 
ima." 

"Tarp pabėgėlių patėmijama pu- 
sėtinas skaitlius susirgusių džiova. 
Todėl manoma įtaisyti Kryme to- 
kiems ligoniams sanitoriją." 

NOVO-NIKOLAJEVSKAS, 
Tomsko Gub. 

Mūsų mieste yra arti 4.000 pa- 
bėgėlių. Gyvena jie naujakurių 
("pereselencų") barakuose ir tru- 

i putelis privatiniuose butuose. Pa- 

Įbėgėlių lietuvių čia irgi yra. Jau 
įėjus bažnyčion galima tuoj ant 
viršutinės išvaizdos pažinti lietu- 
vaitės. 

Ilgą laiką galvojau, kdip sužino- 
jus tikrą pabėgėlių lietuvių skaičių. 
Galų gale atsirado netikėtai gera 
proga: miesto komitetas ketina 
jsteigti darbo biurą pabėgėliams, 
tuo tikslu nutarė išnatijo surašyti 
visus pabėgėlius. Pabėgėlių rašy- 
me dalyvavome trys lietuviai: aš 
vietinis kunigas lietuvis Jurkuna- 
ir zokrastijonas, taigi galėjome 
sužinoti tikrą lietuvių skaičių. 

lnėjome barakuosna. Išsigandau; 
purvinos grindys, drėgnas, pagedęs 
oras, pabėgėlių pilna gneža, kaip 
bičių, ir palubėje ant "narų" ir as- 

loje. Ant mažutėlio narų kraštelio 
į tilpsta visa šeimyna. Cia viskas 
kartu: ir daiktai, kuriuos suskubo 

įsu savim pasiimti, ir žmonės, svei- 
ki ir ligoti. Sergančių ypač daug 
vaiku. Dauguma pabėgėlių gudai 
ir mažarusiai. Lietuvių suradome 
tris šeimynas iš Suvalkų gub., Kal- 
var. apskr. Xyku čia lietuviams 
tarp svetimų. Kiti pabėgėliai vie- 
nos tautos, jiems kiek linksmiau 
o mūsiškiai vieni, kaip miške 
Prakalbinau juos; atsiliepė du- 
sliu balsu moteriškė: "Vargstame 
paliuke, vargstame. Atvažiavę 
Sibiran, visus vaikus palaidojome. 
O ir patiems važiuoti Sibiran ne- 

bent tėvą motiną užmušus." (iai- 
la visų, bet lietuvių dar labiau. 
Ašaros nenoromis veržiasi iš akiu. 

Pabėgėlių lietuvių dar yra pri- 
vatiniuose butuose. Keli jų turi 
darbo. Darbdaviai labai išnaudoja. 
Skundėsi man viena lietuvaitė, kad 
reikią daug dirbti ir šventėmis nsrt 

bažnyčion neišleidžia. Ištiesų, lie- 
tuvių tauta maldingiausia. Jie ste- 
bisi, kaip rusai mina ]>o kojų šven- 
tes ir dirba sunkius darbus. Ir 
šiaip sunku lietuviams: susikalbėti 
nemoka, taip ir vargsta. Stai pa- 
vyzdys : ateina barakų kontoron 
pabėgėlis. Kontoristė klausta pa- 
vardės. Baltrušaitis—atsako 

į Mat, esama lietuvio. Klausau, kas! 
bus toliau. Klausia jo tikvbos. j 
Katalikas,—atsako. A, tai lenkas?. 

—klausia kontoristė. Žmogus gal- 
vojo, galvojo ir sako: "Lenkas, c 
gal ir lietuvis, vistick." 

Yra čia kiek lietuvių nuo senai 
gyvenančių. Jų kai-kurie maža te- 
turi supratimo, kas dabar dedasi 
Lietuvoje. Jau ir lietuviškai ap- 
miršę. 

Lenkai ketina įsteigti čia savo 
komiteto skyrių. Jie saviesiems 
turi butų ir maitina juos. Čia bu- 
sią atkelti ir iš barakų pabėgėliai- 
katalikai. Girdėjau iš gerb. kun 
Jurkuno, kad ir lietuvius paimsiąs 
savo globon lenkų komitetas, nes, 
mat, jis rupinsiąsis ne tik lenkais, 
bet apskritai visais katalikais. 

Eug. Masiulytė. 
P. S. Sužinojau, kad nesenai 

daug pabėgėlių išvežę sodžiuosna. 
tad tan skaičiun galėjo pakliūti ir 
lietuvių. 

TAMBOVAS. 
Pabėgėliai pas mus pribuna ne 

tik gelžkeliais, bet ir savo vežimais, 
kuriu galima matyti Tainbovo ga- 
tvėse. Darbo netruKsta. \ argas 
pabėgėliu—didelis. Daugumas 
serga viduriais, besimaitindami vie- 
nais kopūstais. Didi, maži, liguisti 
ldbai miršta. 

Vietinis kataliku klebonas sakos 
per dvi savaiti palaidojęs 50 pabė- 
gėlių katalikų stačiatikių kapuo-c, 
kadai.gi atskirų katalikų kapų ne- 

sama. 

Paprastu laiku Tambovo parapi- 
ja, kuri apima visą guberniją, tu- 
ri tik apie tūkstantį katalikų. Da- 
bar jų yra nemažiau, kaip 10 tūk- 
stančių, ir koplyčios išmėtytos po 
guberniją, galėtų tapti parapijomis, 
nes netruktų ir kunigų pabėgėlių. 

Pabėgėliams labai trūksta žiemai 
avalų ir drabužių, ateina šalta žie- 
ma, o malkų sieksnis čia jau kaš- 
tuoja 70 rub. 

Atsidarė Lietuvių Draugijos 
skyrius, prie klebonijos statomi na- 

mai pabėgėliams. Dauguma? lie- 
tuvių skaito "Liet. Balsą." 

Tambovan persikėlė Vilniaus ii- 
do kasa ir valstiečių batika. Čia 
yra "Žiburio" lietuvių moterų gim- 
nazija, yra musų siuvykla ir valgy- 
kla. 

Speigas ėmė diktai mus spausti 
tuo tarpu matome vokiečius ir au- 

strus belaisvius musų kailiniais, 
kurių jie prisigrobę Lietuvoje. Gi 
męs pusplikiai šąlame vargstame 

M. Davaina-Silvestravičius. 

IŠ KUPIŠKIO APIELINKĖS. 
Iš Palėvėnėlės pabėgęs žmogeli: 

pasakoja, kad Kupiškio bažnyčis 
(Kauno gub.) esanti sugriauta, su- 

deginta Palėvėnėlės miestelis ir pu- 
sė Myliunų sodos. Vokiečiai ėję i 
Daukučiu. skubinai išsikėlę per Lė 
veni ties PJėvenėlė ir ties Myliu- 
nais ir nuėję j rvttts. Anoje Lė- 
venio pusėje sudegę Jutkonvs, Vir- 
bališkiai ir Laukminiškiai. Žmo- 
nės iš savo vietų nebėgę. Kad? 
jis bėgo, Alizava ir toliau į šiaurt 
vietos dar buvę neišdegintos. 

(Liet. Balsas.) 

LIETUVIAI MKM. 
NEW PHILADELPHIA, PA. 

Margumynai. Sausio i8" dJ. 
N"c\v Philadelphijos lietuviu ka- 
pinėse palaidota Jonas Tačilaus- 
kas, kuris gimė Amerikoje .21 m. 

atgal. Jono tėvai, 2 broliai ir 2 

seserjs, gyvena Nevv l'riladelpbi- 
joje. 3 m. tgal Taėilauskai 
laidojo 2 savo sunųs—14 ir 16, 
metų amžiaus. Dabar mirusis 
Jonas buvo fotografistu: buvo 
blaivas. 



Sausio 14 d. apsirgusį J. Jasu- 
kaitj—surišę rankas ir kojas iš- 

gabeno PotsviHės ligonbutin. Jis 
daug vartodavo svaigalų, nuo ko 
ir gavo lig;į: visokios baidyklės 
jam nedavė ramumo. Sausio 19 d. 

Nevv f'hi'.adelpliieėiai ir Ja-ukai- 
tj su bažnytinėmis apeigomis pa- 

laidojo tose pat kapinėse. Mies- 

telio gyventojai, per kolektorius, 
sumetė jo palaidojimui kelioli- 

ka doliariij. Daugiausia rupesnio 
padėjo A. Laukaitis. Rcf>ort. 

IŠ DAYTON, OHIO. 

Rūpinas; auku rinkimu nuo 

Icai-s nuKentcjusiems. Pastaruo- 

ju taiku ir Uaytono lietuviai su 

bruzdo darbuotis. Kaip tik už- 

stojo su metai, kas šventadienis 
atsibuna kas nors naujo kaipo 
tai: sausio 23 ir 24 d. buvo su- 

rengtos prakalbos; ikalbėjo M. 

Mockus, i'rakabos buvo triuk- 

šmingos, tikintieji katalikai pa- 

sijuto į/.eistais ir pradėjo triuk- 

šmą keit, bet kadangi svetainėj 
radosi 2 miestsargiai, vieni apsi- 
malšino ir susėdę klausė iki ga- 
lui, o kiti, atsiėmę įžangos de- 

šimtukus, svetainę apleido. 
Sausio 9 d. susitvėrė Lietuvių 

Socialistu kuopa iš 12 narių. 
Nuorganizavo kokis ten (Bra- 

žinskas—Gražys, nesenai pribu- 
vęs iš Detroit, Mieli. Susitvėru- 
si kuopa apsibriežė ir vekimo 

plianus. Pirmutinis darbas, tai 

rengimas prakalbu bei platini- 
mas laisvanianybčs, apšvietos, 
taipogi mano surengti vakarėlį. 

Sausio 16 d. susirinkęs tautie- 

čių būrelis perskaitė Lietuvos 
Fondo Komiteto atsišaukimą j 
lietuvių visuomenę aukų reikale. 

Susirinkusieji nutarė atspausti 
plia'katus, nusamdyti svetainę ir 
sušaukti visuotiną Daytono lie- 

tuvių susirinkimą, bet kad pasek- 
mingiau butų galima aukos rink- 

ti, nutarė pasiųsti delegatus pas 
vietinį kleboną, kun. J. Gricių, 
kad ir jisai paragintų parapijo- 
mis prisidėti prie to taip prakil- 
naus sumanymo. Klebonas pri- 
žadėjo sušaukti parapijomis ir su 

sitarius prisidėti ar ne. 

Sausio 23 d. atsibuvo visuoti- 
nas susirinkimas, kuriame neku- 
rie parapijonai smarkiai užsipuo- 
lė ant rengėjų augščiaus minėto 
susirinkimo. Kam, girdi, jie iš- 

drįso atspausdinti piiakatus ir 

nusamdyti svetainę be klebono 
žinios, kiti vėl rėkė; męs nepri- 
valom susidėti su jais, ba jie ne- 

moka j parapiją- jie nekataltkai! 
Treti vėl sakė, kad męs ir'susidė- 
sime, bet ar musij žmonės gaus 
tuos pinigus? Paims kokis ten 1 

rusas, ar kaizeris. Kiti įnešė I 
kad atidėti tąjį klausimą ant to- 

liaus ir kaip bus susirinkimas pa-( 
rapijos, tai jie nutars, ar rinkti 

aukas su tautininkais, ar be tau- 

tininkų. 
Vijgi tautininkai surengė va- 

karėlį sausio 23 d. 
Publikos susirinko apie 50 ypa- 

tų. Vakarėlį atidarė T. Skač- 
katjskas ir paaiškinęs susirinkimo 
tikslą perstatė pakalbėti P. Dom- 
brauską. 

Po Dombrausko kalbėjo A. J. 
Iveidošius. Kalbėtojai nurodė 
Lietuves vargus ir ragino aukau- 
ti nukentėjusiems dėl karės. 

Uuvo rinkimas komiteto. Į ko- 
mitetą tapo išrinktais A. J. Kei- 
d-ošius, pirm., 1'. Dotnbrauskas, 
išd intaku ir K. Jocius, sekreto- 
rium. Prie to išrinkta šeši ko- 
lektoriai, kad eitų per stubas au- 

kų rinkti. 
Pagalios pakelta klausimas, j 

kuri fondą aukas siu?,ii? Socialis- 
tai reikalavo, kad butų aukos 
siunčiamos per L. S. Fondą, o kiti, 
kad per L. G. Fondą, leista per 
balsus, nubalsuota, kad siųsti per 
LictSK'os Gelbėjimo Fondą. 

Aukų svetainėje surinkta $12. 
Dar vienas pastebėtinas dalykas, 
jog mustj socialistai prie diskusi- 
jų, t\i pirmutiniai, o kaip reikia 
aukaut, tai jų nebegirdėti. 

T. SkaČkmiskas. 

IŠ LA SALLE, ILL. 
Yra skaitlingas lietuviu vore- 

lis. Šis miesteli?., randa j.nt 
kranto Illinois upes, puikioje vie 
toje. Čia randasi ir lietuvių 
pusėtinas būrelis. Apie jų vei- 

kimų sunku ką pasakyti. Ran- 
dasi keletas dirbtuvių, bet dau- 
gumas dirba anglių kasyklose, 

./prie to yra ir cinko kasyklos. Per 
praeitas keiias dienas iš priežas- 
tie." nclaiku atšilimo oro vanduo 
upėj iškilo ant tokio laipsnio, 
kad arti esančias dirbtuves ir 
šiaip sandelius apliejo vanduo. 
Taipgi daug išlaužė einanti ledai 

telegrafo stulpu, net vietomis li- 
kosi pagadintas ir geležinkelis. 

£is potvinis nepaprastu laiku 
pridirbo daug nuostoliu. 

I' ar giliai i s 

IŠ PERU, ILL. 
Potviniai. Iš priežasties stai- 

gios permainos oro Illinois upėj 
taip vanduo pakilo, kad virš mi- 
nėtame miestelyje ir apielinkėje 
vanduo pridirbo daug nuostolių. 
Taip, \Yater gatvė buvo užlieta, 
prie nekuriu namų buvo galima 
tiktai valtimi? priplaukti, |>rie to 
buvo pagadinta vandens varymo 
j-taiga. Žmonės ui v o priversti 
paprastai naudotis iš šulinių van- 

deniu, taipgi nebtr.o per dvi die- 
ni gazo ir elektios. V. 

IŠ SAN FRANCISCO, CAL. 
Tveriasi SLA. kucpa. čia lie- 

tuviai jau prarieda organizuotis. 
Paskutiniu laiku per pasidarba- 
vimą p. J. Adams, sausio 23 d. 
buvo sušauktas susirinkimas. 
Publikos neperdaug atsilankė, 
nes visus prK< iest nebuvo gali- 
ma, kadangi Jia jie yra išsiskir- 
stę ir adresai nežinomi. 

Pirmučiausia kalbėjo J. Adams, 
nurodydamas tikslą to susirinki- 
mo ir reikalingumą lietuviams 
čia vienybės, ragino visus rašytis 
ir atnaujinti SLA. ioo kp. Po- 
tam trumpai kalbėjo S. Leman ir 
Akrimavičius trumpai perpasa- 
kojo San Francisco lietuvių isto- 
riją. 

Publika sutiko organizuotis ir 
atnaujinti SLA. čia buvusią kuo- 
pą. Kadangi nekurie lietuviai 
neturėjo pinigų įstojimo lėšas 
užmokėti, tatai kitas susirinki- 
mas bus laikomas neilgtrukus. 
Liglaikiniu pirmininku buvo iš- 
rinktas J. Adams, o rašt. K Xor- 
kus. Tikimės, kad ištikrųjų jau 
ir čia vakaruose lietuviai sueis i 

# 

geresne vienybę. 
J. Mielink 

IŠ CAMBRIDGE, MASS. 
Tautinės Sandaros kuopa. Jau 

susiorganizavo A. L. T. Sanda- 
ros kuopa. Nors dar nėra gauta 
iš centro numeris, ir formališkai 
sutvarkyta, bet pamatas jau pa- 
dėtas. Išrinktas pirmininku ga- 
bus jaunas vaikinas nuo seniai at- 

sižymėjęs kaipo karštas tėvynai- 
nis Kostautas Galinauskas. Prot. 
rast. Antanas Bartkevičia. Dabar j 
galima sakyti jau pradėtas dar- 
bas. 

Čionai lietuviai pastaraisiais 
laikais pasidarė veiklus. 

Sausio 23 d. buvo prakalbos 
Lietuvių ko-operatyviškos ben- 
drovės. Kalbėtojais buvo iš 
'Darbininko" kun. Kemėšis ir 
Knei/.is. Abelnai nieko naujo 
nebuvo; naujų šėrininkų negau- 
ta laike prakalbų. 

Tą pačią dieną buvo prakalbos 
antroj miesto dalyj, taip vadinama 
(Cambridgeport, surengtos A. L. 
S. D. rupestim. Kalbėtojai tie 
patįs iš "Darbininko." Cambri- 
diečiai dabar juokus daro iš tų 
prakalbų. 

Sausio 22 d. čionai atvažiavo 
L. Grikštas ir rodė savo atvežtus 
iliustruotus paveikslus. Kaip jam 
nusisekė, nežinia, bet kaip Grik- 
štą visi pažįsta, tai kartais žmo- 
gus nenoroms nueini pasiklau- 
syti, kad gardžiai pasijuokti, nes 

jo liežuvis taip miiklus, kad jeigu 
jis pradėjo kalbėti, lai klausyk 
ir nieko toj jo kalboj nesugausi. 
Pas jj eina viskas kartu. 

l7argo Bitis. 

IŠ PITSTON, PA. 
SLA. 7 kp. prakalbos. SLA. 

7 kp. sausio 23 d. surengė pra- 
kalbas, kalbėtojais buvo Pr. Ži- 
vatkaūskas ir Dr. J. Šliupas. 
Pr. Zivatkauskas aiškino naujas 
Pennsylvanijos valstijos teises 
apie atlyginimą sužeistiems darbi- 
ninkam-—"Compensation La\v." 
Ragino lietuvius pastoti šios ša- 
lies ukėsais ir stengtis apginti tas 
teises, kurios yra labjausiai nau- 

dingos darbininkams. Ant galo 
ragino rašytis prie Susivienijimų, 
nes, jis sako, ''abu susivienijimai 
<jeri tik skirtinga juose tvarka. 
SI.A. valdosi demokratiškai, t. y., 
visi nariai sprendžia apie draugi- 
jos reikalus ir turi pilną sanži- 
nės laisvę, o SLRKA. v a klosi 
autokratiškai (?) visą tvarką da- 
ro kunigai, o nariai net pasiprie- 
šinti negali (?) jei kur ir blogai 
daroma. 

Antras kalbėjo Dr. Šliupas. 
Neesant apielinkėje kalbėtojy.pri" 
sieina Dr. Šliupą kviesti kalbėti 
gana dažnai. Išgirdys apie jo at- 
silankymą. nekartą pamanai, kad 
neturės nieko naujo pasakyti 
apart kunigų papeiki- 

mo, pasmerkimo klioštoriij. l?et 
taip manydamas visados apsirin- 
ki. Sitą kart Dr. Šliupas savo 

trumpoj kalboj apie atbuda'voji- 
mą Lietuvos, daug įdomių dalybų 
pasakė, kuriais nevienam atidarė 
akis ir parodė, kad Lietuvoje yra 
gera dirva žmoniškam pragyve- 
nimui, tik mūsų broliai nemoka 
iš to pasinaudoti. Kalbėdamas 
apie atbudavojimą Lietuvos, dak- 
taras apgailestavo, kad męs netu- 

rim nei vieno lietuvio arciiitek- 
toriaus, kuris butu labai reikalin- 
gas prie atbildavojimo sunaikin- 
tu namų; neturim elektros inži- 
nierių, kurie galėtų pakinkyti 
Lietuvos upes ir padirbti elek- 
tros tiek, kiek tik butų jos rei- 
kalinga šviesai ir dirbtuvėms; ne- 

turim net nei ūkininkų, kurie 
suprastų, kad nevien tik iš rugių, 
miežių, avižų, ir kitų paprastai 
pas mus sėjamų javų yra nauda, 
jog galima turėti didelę naudą iš 
putinų, mėtų. saulegrjžių, nes tų 
augmenų aliejams yra labai plati 
rinka po visą svietą. Paminėjo 
daug dar ir kitokių dalykų. 

Publikos buvo pilna L. Kny- 
gyno svetainė. I arguolis. 

IŠ HARTFORD, CONN. 

Prakalbos nuo karės nukentė- 
jusiu naudai. Sausio 23 d. vie- 
tos komitetas parengė prakalbas. 
Kalbėtojas buvo užkviestas p. 
M. Šalčius, iš So. IJoston, Mass. 
Prakalba prasidėjo po pict antrą 
valandą. Žmonių prisirinko ne- 

pcrdaugiausiai. Kalbėtojas kal- 
bėjo apie karę ir jos priežastis, 
taip-gi apie Lietuvos vargingą 
padėjimą ir jos nelaimingą liki- 
mą. Kalbėtojas savo kalboje la- 
bai nuosekliai aiškino dalykus iš 
ko publika buvo užganėdinta. 
Prakalbos buvo pažymėtos dvie- 
jose temose. Kalbėtojas, baigda- 
mas pirmą temą, užsiminė, ka<l 
reikia, ir tai mūsų šventa parei- 
ga kiek kas galime paaukauti 
nuo karės nukentėjusiems. Iš- 
rinko kolektorius, kurie surašė 
aukautojų vardus, aukavusių ne- 

mažiau 25c. Aukautojų vardai: 
T. Krabas, A. Tumosa, J. Urba- 
navičius, M. Aukštakalnis, D. 
Guokas, A. Ramoška, F. Rama- 
nauckas, aukavo po $1.00; A. 
Chekas, M. Kundrotas, St. Ya- 
lauckas, J. Kundrušiunas A. Jas- 
maritas, K. Žykus, F. Jankaus- 
kas, V. Bagdonienė, K. Šalčius, 
M. Giraitis, V. Baranauskas, A. 
Balčiūnas, A. Remencius, J. Gi- 
raitis, J. Lalažiunas, C. Krutakas, 
M. Mamonickas(?), A. Ambra- 
zaitis, M. Mamoskienė, M. Gy- 
vainius, P. Palionys, Ev. En- 
drultene, V. Pikcilingis, po 50c; 
J. Jedrinskas, 35c; M. Banys, J. 
Kalnius, 30c; T. Puet, O. Lu- 
koševičienė, P. Januška, J. Gruz- 
dis, D. Kvietkiutė, M. Bak, O. 
Tirvei, V. Liupšius, J. Palazie- 
jus, A. Krasnickas, S. Kverti- 
tis, K. Medei k i s, M. Žvingilas, 
K. Balionaitis. M. Grybas, J. 
Baltulionis, M. Marcinkevičius, 
A. Aukštakalnienė, O. Striogiu- 
tė, M. Papikas, J. Vait'kevičia, D. 
Čepavičius, V. Kulbinskas, M. 
Ramanauckas, A. Tyrva, J. Kra- 
liunas, A. Ambrazaitis, D. Var- 
nius, J. Bulotas, A. Rezinskius, 
po 25c. Labu $27.95. Su smul- 
kiomis aukomis $31.25. Pinigai 
bus pasiųsti Šelpimo Fondan. 

Antru atveju kalbėtojas nuro- 

dė, kad reikia Amerikos lietu- 
viams tapti šalies piliečiais. Ra- 
gino skatyti laikraščius, koks 
ikam patinka, prigulėti prie drau- 
gijų, kurioms pritariate. Yie- 
nu žodžiu, kalba buvo nuosekli 
ir pamokinanti. Programo per- 
traukose pagrojo p. P. Norkevi- 
čius. Padekliamavo p. A. Kva- 
šis. Prakalbos užsibaigė pusė 
po penktų. Komitetas. 

IŠ MANCHESTER. N. Y. 
St. Šimkaus prakalbos. Ket- 

vergo vakare sausio 20 d. vietos 
lietuviai turėjo progą išgirsti p. 
St. Šimkaus prakalbas. Kalbėto- 
ją perstatė vakaro vedėjas, p. J. 
Vižinis. Pradžioj savo kalbos 
vaizdžiai nupiešė karės užgau- 
tą Lietuvą ir jos gyventojų 
skaudų padėjimą ir kvietė visus 
aukauti sakydamas, jog galima 
pilnai tikėti, kad kiekvienas iš 
niusų turime nors vieną Lietu- 
voje, kas yra mums brangus, 
šiame momente turime aukauti, 
aukauti gausiai, nes tos aukos 
eina musų pačių tėvams ir gi- 
minėms. Nors publikos buvo 
nedaug, vienok aukų surinkta 
'$ioi. Iš tų pinigų, užmokėjus už 
svetainę $5, liko $96. 

Antru atveju p. Šimkus kal- 
bėjo apie Lietuvos ateitį. Jisai 

sakė, nors ši karę njffinoniškai 
suardė Lietuvų ir išžudė, išblaškė 

jos gyventojus, Hfct yįs-gi yra 
viltis, kad sj karlSnanls, lietu- 
vienis, kaipo taut«|ryfn6bii.s mirti- 

Įnusi smagiu. 1'radžioja! karos mū- 

šyje ties Mazūrų eserais daug lie- 

tuvių pateko vokięcių- nelaisvėn. 
Ten jie nepragaiš ir kįiojnet nors 

sveiki Lietuvon s£į;rįs.' Antras 
dalykas, tai D raitija Nukentė- 
jusiems dėl karės -pelpti. Ji yra 
susiorganizavusi gjJna gerai. Prie 
jos priklauso veik visa dabartine 
Lietuvos inteligentija. Ji prak- 
tiškai veikia, šelpdama pavargu- 
sius ir užlaiko daug lietuviškų 
pradinių ir augštesnių mokyklų 
Įvairiuose Rusijos miestuose, to- 
dėl negrąsia taip jau tautiško 
žlugimo pavojus. Kuomet kal- 
bėtojas pabaigė savo kalbą, visi 
žmonės nesiskirstė, bet ramiai 
salėje sėdėjo. Tai matydamas 
kalbėtojas užklausė publikos, ar 

ji nori, kad jis dar toliau kalbė- 
tų. Publika išreiškė norą. Tuo- 
met kalbėtojas kalbėjo apie dai- 
nas ir muziką. Kalbėtojas pri- 
parodinėjo, kad re<k padėkoti lie- 
tuvių dainoms už lietuvių neiš- 

tautėjimą. Lietuviai mat dainuo- 
ja visur ir visuomet; jie dainuo- 
ja džiaugsme ir nuliūdime. J it 
dainuoja ir dabar, nors dabartinė 
jų daina yra tai sielos skundas. 
Daug vartojo pavyzdžių iš lietu- 
viškų dainų. Kalbą užbaigė ei- 
lėmis: "Oi eisim,—eisim, mys čia 
nebūsim, čia ne nlusų šalelė." 

Iškilus klausimui apie aukų per- 
siuntimą, vieni norėjo perduoti 
jas Tautos Fondui, o kiti siųsti 
tiesiog Lietuvon. Pagalios pini- 
gai pavesta p. St. Šimkui. Jis 
juos pasiųs ten, kur visuomet 
siųsdavo. Užbaigus dalykus, pub- 
lika paprašė kalbėtojo, kad jis 
paskambintų ant piano. Kom- 
pozitorius išpildė žmonių norą— 
paskambino keletą muzikos šmo- 
telių, už ką publika padėkojo gar- 
siu delnų plojimu. 

Prakalbos buvo Ganaflos svet., 
prasidėjo kaip 8 vai. vakare ir 
traukėsi iki 11 vai. 

Ant ryt vietos amerikonu laik- 
raštis "The Manchester Leader" 
ir francuzų "L' Aveaiir National"' 
puikiai aprašė prakalbas^ p. Šim- 
kaus atvažiavimo tikslą. Pažy- 
mėjo, kad Manchesteryjc randa- 
si vos 450 lietuvių, vienok jie jau 
suaukavo tėvynės reikalams 3500. 

N. A. Rastenis. 
Apie tas pačias prakalbas pa- 

našiai rašo kitas korespondentas, 
p. A. Zubkus. 

IŠ SO. MANCHESTER, CONN. 
Susitvėrė SLA kuopa, Neku- 

rie vietos lietuviai nors išpaleng- 
vo, bet dirba ant visuomeniškos 
dirvos. 

Čia pasidarbavus p. J. Januš- 
kevičiui, pereitų metų liepos mė- 
nesyj likosi sutverta nauja SLA. 
20/ kuopa. Iš pardžios nors 

kuopa turėjo ir nedaug narių, bet 
ilgainiui jų skaičius didinos. 
Gruodžio mėnesio susirinkime 
prie kuopos prisirašė 3 ypatos, 
sausio mėn. prisirašė viena ypata 
ir du nariai persikėlė iš kitos 
kuopos j musų kuopą. Tatai mū- 

sų kuopa dikčiai pasidaugino na- 
riais. 

Sekantis mėnesinis susirinki- 
mas atsibus vasario 13 d., 2 vai 
po pet. po No. 9t Biįsell st No- 
rintieji prisirašyti prie SLA. 
esate kviečiami ateiti j minėtą su- 

sirinkimą. 
Į Kuopa mano ir prakalbas su- 

rengti. SLA. 207 k p. Narys. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Prakalbos. Sausio 23 d. LSS. 

11 kuopos surengė prakalbas pa- 
minėjimui kruvinojo nėdėldienio, 
kuris įvyko sausio 22 d. 1905 m. 

Prakalbos atsibuvo D. L. S. svet. 
Pirmiausiai kalbėjo p.'Stankus. 

Jis kalbėjo dvejais atvejais, bet 
iš jo publika mažai ką galėjo 
suprasti. Jis tur birt tirtėjo šį-tą 
žmonėms papasakoti apie kruvi- 
nąjį nėdėldienį, bet. gaila, nuo 
caro toliau nenuėjo. Išvadino 
carą visokiais, kokius tik galima 
keiksmų litanijoj f! surasti, žo- 
džiais—na. ir tiek apie. kruvinąjį 
■nedėldienį. Publika Vi'sgi dau- 
giau tikėjosi dažinoti į.apie tąjį 
baisų atsitikimą. ( 

Antru kartu pasilipęs ant estra- 
dos, kalbėtojas pradėjo kalbėti apie 
revoliucijas, evoliucijas. Maišė, 
kas papuolė ir, tur but, pats sa- 
vo kalbos nesuprato. O toki kal- 
bėtojai neva mokina mūsų publi- 
ką. Jie patįs turėtu pirmiau pa- 
simokyti, o tuomet kitus mokyti. 

Antras kalbėjo J. Belskis. Ji- 
sai aiškino socializmą. Jo kalba, 
buvo aiški ir nuosekli. 

Be kal'bėtojii programe dalyva- 
vo ir kuopos choras, kuris sudai- 
navo keletą dainelių. Negalima 
pasakyti, kad dainavimas nusise- 
kė. Choras, mat, neturi gero va- 

dovo. todėl sunku jam dainuoti. 
Kaip ir paprastai, neapsieita ir 

be monoliogo. Monoliogistas 
perstatė neva girtą Vyčiu gene- 
rolą, ir kraipėsi, juokėsi, kaip 
lik papuolė, kalbėjo, kas ant lie- 
žuvio atėjo, nes, matomai, buvo 
pats parašęs tąjį monoliogą. 

Nors man vyčiai nėra artimi, 
bet paprastas žmoniškumas nelei- 
džia taip barbariškai tyčiotis iš 
svetimų organizacijų. Jeigu yra 
reikalas, galima kovoti su kuo 
nors patogesniais budais. Toks 
begėdiškas nuo estrados organi- 
zacijos išjuokimas, tai žemo iš- 
silavinimo vaisius. Antrą pusę 
vertus, ir kokia iš tokių progra- 
mų publikai nauda. 

A. M. J'irbalis. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 

Apie draugijas. Mainosi laikas, 
mainosi ir papročiai, o podraug 
mainosi ir žmonių nuomonės. 

Cia yra daug draugijų, kuopų 
ir kitokių oranizacijų, bet lietu- 
viai jau esančiomis neužsiganė- 
dina ir tveria naujas. Supranta- 
ma. jei tveria kokią draugiją, tai į 
ji turi ir savo principus. Mums 
nereikia Į draugijas šnairuoti, 
pirštais rodyti, kitri geresnė, o 

kuri prastesnė. Prigulėkime prie 
tokios draugijos, kuri mums pa- 
tinka, o kiti prigulės prie tokių, 
kurios jiems patinka, tokiu budu 
tarp įnųs išnyks šiektiek neapy- 
kantos, pagiežos. Dar-gi prigu- 
lėjimas prie draugijų suteikia 
ypatai didelę naudą. Draugijų su- 

sirinkimuose kiekvienas galime 
daug ko pasimokyti. Draugijos 
švelnina ypat"S jausmus. Jos ne- 
ša lietuviams didelę naudą. 

Toliau turime neužmiršti krau- 
jais permirkusios tėvynės—Lietu- 
vos. Jeigu clevelandiečiai gyven- 
tų dideliame sutikime, kaip mus 

čia daug yra, tai pečius surėmę 
galėtum daug pagelbėti nuo ka- 
rės nukentėjusiems. Bet šiądien 
męs esame pakrikę, viens kito 
baidomės, nenorime bendrai veik- 
ti. o tas kenkia badaujantiems 
musų viengenčiams. Tai-gi nors 
šiame kritiškame momente už- 
mirškime piktumus, o dirbkime 
išvien. Pasirodysime vyrais. 

Našlaitis. 

IŠ DORRISVILLE, ILL. 
Margumynai. Mūsų mieste- 

lyj ir apielinkėj darbai eina gerai. 
Nors čia nėra kitokių darbų kaip 
tik anglių kasyklos, tačiau pasta- 
ruoju laiku visos pradėjo gerai 
dirbti ir pribuvusiam iš kitur ne- 

sunku darbą gauti. Kuomet tik 
pradeda darbai gerai eiti, tai ir 
darbininkai gerai uždirba. Gerai 
uždirbdami, nesigaili bačkučių 
patuštyt. Prisiminant didžiąsias 
šventes, kaip tai musų viengen- 
čiai "gėrė-užė."' Vieni papmlė 
šaltojon, o kiti iko-tik iš proto 
neišėjo. Pavyzdžiui, p. J. Ja- 
sionis, pametė savo moterį su 

pulkeliu vaikų, kur jai šiądien 
pasidėt? O tai vis girtuoklystės 
vaisiai. Begerdami, įpuola j des- 
peraciją ir liekasi puspročiu. To- 
kio tėvo šeimyna turi kritišką gy- 
venimą pergyventi. Gėda tokiems 
latrams, kurie apleidžia savo šei- 
myną. J. B. J. 

IŠ GARY, IND. 
Prakalbos. Aukos nukentėju- 

siems r.r.o karės. Pereitame nc- 

dėldienyje, sausio 30 d. SLA. 
242 kuopa J. Jonaičio svet., pa- 
rengė balių su prakalbomis. Kal- 
bėtojas buvo užkviestas—atvykęs 
iš Chicagos, Dr. Graičunas, ku- 
ris kalbėjo apie draugijas, orga- 
nizacijas. Nuosekliai apkalbėjo 
vienintelę Amerikos lietuviu svar- 
biausią organizaciją—Susivieniji- 
mą Lietuvių Amerikoje. Kvietė 
lietuvius greičiaus rašyties į ją. 

Pabaigoje savo kalbos buvo 
užsiminęs ir apie dabartinius Lie- 
tuvos vargus, kas nevieną iš klau- 
susių sujudino ir tapo suaukau- 
ta S13.54 dėl lietusių kenčian- 
čių nuo karės (Pinigus priėmė 
Dr. Graičunas ir žadėjo pasiųsti 
Liet. Gelb. ir Aut. Fondui). 

Abelnai imant, prakalbos pavy- 
ko; publika gana interesavosi, tik 
keletas girtuoklių laike prakalbų 
mėgino kelti triukšmą—kas be 
ko, be pelų nėra nei grudii. 

Čia reikia priminti vieną da- 
lyką. Stasys Kriukas iš Chicagos 
taip gi buvo atsilankęs j šj vaka- 
rą sutiksiu suorganizuoti TMD 
kuopą. Kol-kas kuopos dar ne- 

sutvėrė, bet galima pasidžiaugti, 
kad susirado gražus būrelis iš 11 

ypatų, kurie pasižadėjo sutverti 
kuopą ir tapti TM1). nariais. Pa- 
sižadėjusieji yra: P. Vertelka, 
J. Misiūnas, J. Paškauskas, K. 
Laurinavičius, K. Pažėra, A. 
Milkmas, Ji. Jakubauskas, J. Vait- 
kus /■. Jurgaila, P-lė Juraičiutė 
ir J. Juraičius. 

Gariečiai supranta svarbą pa- 
našiu draugijų, kaip kad TM D. ir 
turiu vilti, kad jie, susispietę prie 
T M D., nenuilstančiai darbuosis 
mūsų tautos labui. S. K. 

IŠ WORCESTER, MASS. 
Šv. Kazimiero draugijos jubi- 

liejus. Sausio 23 d. A. O. H. sve- 

tainėje at>ibuvo iškilmingas ap» 
vaikščiojimas vietinės šv. Kazi- 
mieru pašclpinės draugijos 25 m. 

sukaktuvių. Programas buvo ga- 
na įvairus. Perskaičius linkėji- 
mus nuo draugijų, likosi persta- 
tyti tvėrėjai tos draugijos, kurių 
atsirado du. būtent Vincas Kup- 
stas ir Juozas Jcblonskis, kuriuo- 
du štai ką pasakė: "\Vocresteryj 
tuoin laiku buvo šešios lietuviu 
šeimynos ir keletas pavienių. 
Męs sutvėrėm šią draugiją' iš aš- 
tuonių narių. Kaip mums sekėsi 
ją palaikyti,. galite iš to spręsti, 
kad po trijų metų gyvavimo drau- 
gija turėjo 3 dol. kapitalo." 

Po šių paaiškinimų 'kalbėjo p. Į St. Šimkus apie Lietuvos vargus. 
Po jo kalbai buvo renkamos au- 
kos nukentėjusiems nuo karė?, 
kurių surinkta $242.16. Pabaigus 
rinkti aukas, bažnytinis choras,' 
po vadovyste p. Čižausko, padai- 
navo dvi daineles "Einu per Dva- 
relį" ir "Vai Žydėk," toliau p. Či- 
zauskas dainavo solo "Plaukė sau 
Laivelis'" ir "Jau saulė pakilo." 

Merginų choras sudainavo "Bi- 
jūnėli gražus," ponia Čižauskienė 
—"Sudiev" ir "Vai Varge Var- 
geli" ir ant galo vyrų choras— 
"Tamsioj Naktelėj." Po dainų 
kalbėjo vietinis klebonas kun. Ja- 
kaitis. Pradžioje ir baigiant va- 
karo programą vietinis lietuvių 
benas, po vadovyste p. Našukai- 
čio, palinksmino publiką puikiais 
maršais. 

Nežiūrint, kad buvo imama de- 
šimts centų įžangos, žmonių 
buvo prisirinkus pilna sve- 
tainė. Visus iškašėius to vakaro 
draugija apmokėjo iš savo iždo, 
o visi inėjusieji per tą vakarą pi- 
nigai eina pašelpai nukentėjusios 
Lietuvos. Ku—kų. 

Ž:nios=Žineles. 
Barrcoik, Mont. 

=- Sausio ig d. kasyklose už- 
mušė Mykolą Vilčinską. Velio- 
nis paėjo iš Suvalkų gub., Seinų 
pav., Simno parap. Velionio kū- 
ną palaidojo sausio 21 d., Red 
Ladgy kapinėse. A. Kelevičia. 

Lawrence, Mass. 
= Jonas Sutkus, kuris nušovė 

savo dukrelę ir pašovė pačią ir 
apie kurj jau buvo "Lietuvoje" 
rašyta, sausia 16 d., t. y. ant ry- 
tojaus, tapo suimtas Haverhill, 
Mass. Jis čia apsinakvojęs vieš- 
butyje, a t suk č gazą ir tokiu bildu 
manė galą pasidaryti. Viešbučio 
tarnas laiku tai patėmijo ir jis 
neatsiekė savo tikslo. Sutkus 
dabar ligonbutyje. Koks gyve- 
nimas tokia ir mirtis! 

J. Raudžiavičius. 

Waukegan, 111. 
= Sausio 22 d., neatsargiai var- 

tojant gazoliną, jis užsidegė ir 
explioduodamas sunkiai apdegi- 
no p. Mockienę, kuri didžiau- 
siuose skausmuose greitai pasi- 
mirė. 

Newark, N. J. 
= Šv. Ražanciaus draugija 

sausio 23 d. surengė dideles pra- 
kalbas. Taip-gi minėta draugija 
prisidėjo prie Moterų Sąjungos. 

Spring Valley, 111. 
= SLRIvA 146 kuopa sausio 

29 d. turėjo surengusi bp.lių su 

prakalbomis. Pusė rv.io vakaro 
pelno tapo paskirta I autos !■" n- 

dui. 

Painsdale, Mieli. 
-= Per kunige. Maliau.-'1." pra- 

kalbas žmonės suaukavo • :o dol. 
Buvo tokių, kurie aukavo ro 10 
dol. 

Youngstown. Ohic. 
—Garsusis streikas jau už- 

baigta. Sakoma, buk pridirbta 
nuostolių ,i( ie už $2,500.000. 

Cambridge, Mass. 
— Vietos 1;•.•tuvių kooperatv-' 

viską bendrovės krautuvė per 

metus turėjo apyvartos už $32,- 
490.46. Pelno liko $501.18, krau- 
tuvės turtas siekia $3,814.15. Kra tuvė gyvavo pirmus metus 
ir vedė daug konkurencijos su 
kitomis krautuvėmis. 

Niagara Falls, N. Y. 
== Cia randasi TMD. 68 kp. Ji surengė vakarą su perstatymu. Aktorius pakvietė net iš Roches- 

terio, X. Y. Šiaip-gi lietuviai 
čia pusėtinai apsnūdę. 

Binghamton, N. Y. 
— Š\. Juozapo d r-j a surengė prakalbas. Kalbėjo F. Živatkaus- kas. įDuvo dekliamacijų. Žmo- 

nės svetainėj užsilaikė nepavyz- di ilgiausiai. 

Hazleton, Fa. 
— Šiame mieste randasi pusė- tinas lietuvių būrelis. Jie turi 

savo muro bažnyčią. Biznierių kaip ir nėra, išimant smuklinin- kus. 

Elanford. Ind. 
— Nedaug čia lietuvių gyve- 

na. Septyni tiiri nusipirkę save 
namus. Gyvuoja SLA. 236 kuo- 
pa, kuri susitvėrė pereitą vasarą. Vienas lietuvis turi krutamuosius 
paveikslus. Šiaip bizniai italų ran- 
kose. 

Charleroi, Pa. 
= Beštukavodama mergina su 

vaikinu susipyko. Griebės už 
peilių ir mergina vaikinui pada- rė dvi skyles galvoje ir ant kak- 
tos guzą. 

East St. Louis, 111. 
= Per kun. Maliausko prakal- bas aukų laikraščiui "Viltis" su- 

rinkta $9.00. 

Cloąuet, Minn. 
— Žmonės čia dirba tartokuos.c 

dėžių dirbtuvėse, popierinėje ir 
giriose. Lietuvių randasi tik ke- 
li pavieniai. 

Bendville, 111. 
= Lietuvių randasi tik 17 šei- 

mynų. tačiaus ir tarp jų nėra su- 
tikimo. 

Mahanoy City, Pa. 
= Lietuvių Socialistų Sąjun- 

gos 4 kuopos artistai pastatė 
scėnon "Piršlybas." Apart losi- 
mo buvo dainų. I 

Montello, Mass. 
== Sausio 16 d. vietos vyčiai 

parengė prakalbas. Kalbėjo Pr. 
Gudas. Jisai nurodė girtuoklia- 
vimo blėdingumą. 

Lewiston, Me. 
== Buvo keistas atsitikimas— 

sakoma garnys atnešęs vienai lie 
tuvaitei kūdikį. Mergina, idan: 
jos niekas nepatčmytit, kad j' 
nėščia, ji varžėsi korsete 
net iki tai dienai kuomet pastoje 
motina. Kūdikis sveikas ir an- 

ga. o merginam—otina tuojau pG 
gimdymo j antrą dieną mirė. 

So. Omaha, Nebr. 
= Kun. Maliauskas savo pra- 

kalbose aukų "Vilčiai" <urinkc 
$33 su centais. 

Roseland. 111. 
= Kai-kurie vietos lietuvia 

taip toli, atsiprašant, nuvežliojo 
kad net išmoko juodrankiškus laiš 
kus vienas antram rašyti. Prog- 
resas! 

Minersville, Pa. 
== Susitarė laisvesnės draugi- 

jos ir mano pirkti kapines, ku- 
rios bus tautiškos. 

Westfield, Mass. 
= Bevažiuojant Pranui Baro- 

kui pasibaidė arklys ir vežimas 
gatvės kertėje apsivertė, užmuš- 
damas vaikiną, Praną Bar^V 

Grand Rapids. Mich. 
Kurdama pečių Petronėle 

Jodokaitė pylė gesalinos, nuo ko 
užsidegė jos drapanos ir labai ap- 
degė veidas ir kaklas. Guli li 

gonbutyje. Sakoma, kad pa- 
sveiks. 

= Edvardą Žeguniuką. 8 me- 

tu vaiką, automobiliu* pa^avn ir 
nulaužė koją. 

Chicago, 111. 
= St. T'icžis šiomis dienomis 

pabaigė Chicago Colltge of Medi- 
cine and Surgerv. Netrukus ma- 

no laikyti valstybinius ..egzami- 
nus. Z—a3. 



Vlal lalkraččli'l siunčiami rankra^ 
Cial '.urt butl pažymėti autoriaus pa 
rašu Ir adresu. Pasirašantieji paso- 
donlmals turi paduoti, Redakcijos 4V 
nlal, Ir savo tikrąjj vard^. 

Red.ikciJ,. pasilieka sau teisę at 
(siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
lr taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Re< akcija, pareikalauta, grąžina auto- 
riui atgal Jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna lr tik 
ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučltj. 

Apžvalga. 
Užkrauti Lietuvai Mokesčiai. 

"Ateitis rašo, kad jai pakliu- 
vo į rankas vokiečių valdžios pa- 
liepimas, išleistas gruodžio 3 <1. 

1915 metu. Tarp ko kitu, juomi 
įvedama Lietuvoje "mukesnių 
tvarka,' kitais žodžiais tariant, 
ant Lietuvos jaiu užkraunama 
mokesčiai (padotkai). 
Šitie užkraujanii žmonėms mo- 

kesčiai vra trejopos rūšies: 1J 
nuo žemės (gruntavi), 2) nuo- 

mapinigiai, t. y. mokesčiai nuo 

namu r.'.ndo* ir 3) mokesčiai nuo 

prekybos ' ei pramonės. 
Mokesčiai. N uo žemės 

mokesčiai užkrauti mokesčiai ant 

vis y laukų, vis vien kokio derlin- 
gumo jie neimtų. Nuo tos mokes- 
tie.s paliuosuota "valstybės že- 

mės nuosavybė bei padovanoti 
dvarai,' kas, tur but, reiškia, kad 
visus žemės Lietuvoje, kurias 

vokiečių valdžia pati sau užgriebė 
ir tie dvarai, kuriuos ji savo ge- 
nerolams padovanojo, nuo mo- 

kesčių yra paliuosuoti. Mokestis 
nuo žemės yra nustatyta po 50 
pieningų už hektarų. Kadangi 
rubliu kur»as čia pat paduoda- 
mas—1.50 nik., tai išeina, kad 
užkrauta po 33^ kap. nuo hek- 
taru (hektaras yra beveik viena 
dešimtinė arba du margai) ir 
juos turi mokėti nuo visų 1 a u- 

k ų žemės, nepaisant tos žemės 
našumo. 

Į ve -ti nuo namų raudos bei 
namų savininkų miestuose mo- 

kesčiai yra irgi augšti. Nuo ran- 

dos, išnesančios lig 100 markiu 
metams—trjs nuošimčiai, nuo 

ranclos lig 200 markių—4 nuo- 

šimčiai ; nuo ramios virš 20c 

markių—6 nuošimčiai. 
Įdomus taipgi mokesčiai nuo 

prekybos ir pramonės. 
Esant pelno iki 1,000 markių 

(500 rub.) metams, mokesčių 
reitk mokėti 2 nuošimčiai (20 
markių); nuo 2,000 markių—4 
nuošimčiai; nuo 3,000 markių ir 
daugiau mokesčius paskirs val- 
džios pirmininkas. Nuo pelnin- 
gesnių pramonės ir prekybos 
šakų valdžia gali uždėti, apart" to, 
dar ir "pridėtinus" speciališkus 
mokesčius. Įdomu, kad šituos 
mokesčus turi mokėti netik pra- 
monininkai, bet ir "laisvų profe- 
sijų" žmonės, t. y. rašytojai, dai- 
lininkai, gydytojai, advokatai, 
mokytojai, mokslininkai, aptieko- 
riai ir t.t. 

Už šitų mokesčių sumokėjimą 
atsako prieš valdžią valdybos na- 

riai, arba "atskiri bendrai," ku- 
rie "užimtame -krašte gyvena ar- 
ba čia lobio turi"' (Neaišku, ką 
tas reiškia, bet, turbut, reiškia, 
kad už nesumokėjimą mokesčių 
turi atsakyti kiti, kurie gali už- 
mokėti). 

šitie mokesčiai skaitomi jau 
nuo birželio i d. 1915 m., t. y. 
nuo pat Lietuvos užėmimo ir tu- 
ri but mokami kas pusmetis; už 
antrąją 1915 metu pusę mokes- 
čiai "turi but užmokami vėliau- 
siai lig kovo 15 d. 1916 metu"; už 
pirmą pusmctj šių metu—birže- 
lio 1 d. ir t.t. kas pusmetis. 

Bausmė s. Kas paduotų ne- 

teisingas žinias apie savo turtą, 
>kurį apkraunama šitais mokes- 
čiais, tas bus baudžiamas bausme 
lig 6.000 markių, arba jam bus 
uždėta bausme keturis syk di- 
desnė. negu jam išpuola mokėti. 

T^ui šitos bausmės negalima 
butu "iškolektuoti," tai—kalėji- 
mas lig šešių mėnesių, o mokes- 
čiai vis viena turi buti užmokė- 
ti. 

Apart šių mokesčių, valdžios 
pirmininkas turi ir pats teisę už- 
dėti dar ir "pridėtir ius" mokes- 
čius. 

K ą t a s reiškia. Iš virš- 
minėtų žinių aišku keletas da- 
lykų. kurie turi didelę svarbą. 

Viena, yra negirdėtas dalykas, 
kad dar karei nepasibaigus, jsi- 
veržusis i viešpatiją jvestų pasto- 
vius (nors ir nuo metų iki metų) 
mokesčius. Tai yra visai naujas 
kariško* kontribucijos būdas. 

.\nira. karės nuterlota ir pačių 
vohieoiu iStyš-inUv čalte jokit' 

biulu nedali pajiegti panašiai 
augštu mokesčių išmokėti, ir la- 
me apsireiškia pirmi <liegai vo- 

kiečiu politikos Lietuvoje. Jie 
yra štai koki: jeigu vokiečiai ne- 

sitiki palaikyti Lietuvos krašto 
prie savęs, tai jie vis viena iki 
tam lai'kui, kol jit bus priversti 
pasitraukti atgal, nulups mokes- 
čiais paskutinį lietuviu kuilį, ap- 
grauž iki kaulu ir paliks iš Lie- 
tuvos vieną sausą skeletą. Tas 
visiems yra aišku, nes męs ma- 

tėme, kad pereitą vasarą ir rude- 
nį vokiečiai vežė iš Lietuvos vis- 

ką—galvijus, javus, pašarą ir net 

iškirstus miškus. Dabar už tą 
patį laiką užkrovė dar mokesčius. 
Vadinas, du kailiu nuo pliko sy- 
kiu plėšia, ir tai tuomet, kuomet 
žmonės šaukiasi pagelbos iš sve- 

timų šalių, idant dūšią prie ku- 
'no palaikius. 

Antra—dar svarbiau. Jeigu 
vokiečiai tikisi palaikyti prie sa- 

vęs Lietuvą ant visados ir šiuom 
laiku, kada visas kraštas yra nu- 

teriotas, užkrauna nepakeliamus 
mokesčius, tai klausimas, koki 
butų mokesčiai ikarei pasibaigus 
ir Lietuvai likus prie Vokietijos? 

Žmonės niekuomet tokių mo- 

kesčių išmokėti negalėtų. Ir ką 
jie padarytų? Jie butų priversti 

j parduoti savo žemę ir apleisti 
savo kraštą, išsinešdami Rusijan, 
Amerikon, ar kur kitur. To vo- 

kiečių valdžia tik ir norėtų. Ap- 
leistas vietas užimtų vokiečių ko- 
lionistai ir tuomet—butų jau po 
lietuvių ir p*> Lietuvos.... 

Kad vokiečiai jau dabar gami- 
na tokią politiką, galima spręsti 
iš viršminėtų žinių apie mokesčių 
įvedimą. Nereikės lietuvių siųs- 
ti "Sibyran." ar po katorgas kan- 
kinti; juos pasekmingiau iš jų 
tėvynės galima "išrūkyti" aug- 
štai-kulturiškomis priemonėmis. 

Kraujageris kryžeivis jau lei- 
džia iltis i parblokštą Lietuvą!... 

Sveika mintis. Savo prakalbo- 
je, laikytoj Chicagoje, Prezidentas 
VVilson, tarp kitko, išreiškė se- 

kančią mintį: 
"Aš nepavesčiau su užsitikė- 

jimu jokio reikalo jokiai atskirai 
profesijai išimtinai, jeigu tas rei- 
kalas butu viešas reikalas, nes 

kiekviena profesija, apie kurią 
aš bent kiek žinau, turi savo spe- 
ciališką matymo punktą".... 

Tuomi prezidentas norėjo pa- 
sakyti, kad nėra nieko blogesnio, 
kaip viešųjų reikalą pilną kontro- 
lę pavesti kokiam nors luomui, 
arba burtui žmonių tos pačios 
profesijos, to paties užsiėmimo. 

Kodėl? Todėl, kad toki žmo- 
nės neišvengiamai yra partyviš- 
ki. Kitokiais jie ir negali buti. 

Kur vienas koks luomas, ar 

viena kokia profesija absoliutiš- 
kai tautos reikalus kontroliuoja, 
ten neišvengiamai turi buti des-1 
potizmas, arba demagogija. Ir 
nedaro skirtumo, koks tas vieš- 
pataujantis luomas butų—ar tai 
butų aristokratija, ar amatninkai, 
ar darbininkai, ar kunigai, ar kas 
kitas. Vienas luomas (ar profesi- 
ja), įgijęs neapžebotą, pilną kon- 
trolę ir galybę, ir prie geriausių 
norų neapsisaugos nuo kitų luo- 
mų skriaudimo,—todėl, kad jis 
jų nesupranta, arba supranta sa- 

vaip. Tai yr». suprantamas ir 
naturališkas 'dalykas. 

Tauta nesusideda, ir negali su- 
sidėti, iš vienodo užsiėmimo, vie- 
nodos profesijos (ar luomo) žmo- 
nių. Ir todėl kiekvienos tautos 
ideališku surėdymu negali 
buti absoliutiškas viešpatavimas 
įkurio nors luomo, ar profesijos, 
bet sutartinas veikimas visų 
luomų, visų p *ofesijų, pasire- 
miant teisybės principu: duok 
kiekvienam tą, ko jis vertas. 

Lietusiai, kurie tikisi sulaukti 
laiko, kuomet jie patįs sa j rei- 
kalais e;alės savistoviai rūpintis, 
privalo prie šitos sveikos pilie- 
tiškos minties pratintis. Musų 
luomai, ar profesijos, kurios sva- 
joja apie paėmimą į savo rankas 
absoliutiškos viso3 tautos reikalų 
kontrolės, nėra dar pribrendu- 
siais piliečiais. 

Apie frakcijas. Męs jau esame 
nurodę, kad susitvėrus tautininkų 
organizacijai, jos priešai (socia- 
listai ir klerikalai) tuojaus pasi- 
skubino juos skirstyti į "abazus," 
į frakcijas. Męs spėjome, kad jų 
noru yra pasėti nesutikimą tarp 
tautininkų pirma, negu jie susi- 
organizuos. Tą patį mano ir 
"Ateitis," kuri vienok, piktai 
jiems (klerikalams) atkerta: 

"Džiaugkitės savo jėzuitiško- 
mis gudrybėmis ir laukite "skili- '• 
tno" sandariecų tarpe. Męs gi iš 
;nvo pusės pasakysime/'... kai 

"sandariečiai mokės susitarti ir 
išvien veikti,... nežiūrint kraštuti- 
niųjų gaivalu pastangų padaryti 
juos medžiaga savųjų užgaidoms 
įkūnyti." 

Dėlei musų pastabos, kad tiems 
musų "širdingiems draugams,' 
jau bene pasisekė pagauti ant 
meskeros vieną iš musų veikėjų 
(p. Rimką), kuris pradėjo kalbė- 

įti apie "liaudininkų" frakciją, 
"Ateitis" sako: 

"Tokios "frakcijos" organizacijo- 
se daugelyj atsitikimų gali būti ne 
tik nekenksmingos, bet tiesiog nau- 
dingos—tuomet, kuomet vienai or- 
ganizacijos daliai labjau rupi vieni 
dalykai, kitai —kiti, trečiai—treti... 

"Frakcijos" yra ir visuomet bu- 
vo kiekvienoj platesnėj organizaci- 
joj (nors tos frakcijos ir neorgani- 
zuotos), nes kur daug žmonių, tai 
daug ir nuomonių. 
Prieš neorganizuotas frakcijas 

niekas nieko negali turėti,—jos 
buvo ir bus. Bet kalba eina kaip 
sykis apie organizuotas frakci- 
jas, nes mums išrodė, kad kalbė- 
damas apie "1 i a u d i n i n k ų" 
kuopa s, p. Rimka turėjo ome- 
nyje ne paprastą, bet organizuotą 
frakciją. Gi organizuota frakci- 
ja kokioj nors organizacijoj yra 
pirmas ženklas keliamos viduri- 
nės, tarpsavinės kovos organi- 
zacijoj. Tas gi nėra pageidau- 
jamas jokiai organizacijai, o nau- 

jai besiorganizuojančiai yra tie- 
siog pavojingas. 

Jeigu męs apsirikome savo ma- 

nyme kaslisk p. Rimkos ir minė- 
tų "liaudininkų kuopų,"—tai 
mums bus smagu prie klaidos pri- 
sipažinti ir už nepamatuotą įta- 
rimą atsiprašyti. 

Cia pat vienok męs geidžiame 
pridėti dar porą žodžių -dėlei 
"Ateities" sekančio patėmijimo: 

ALT. Sandaroj gi frakcijos, išro- 
do, visai bus naturalis dalykas, ka- 
dangi ALTS., bent taip, kaip dabar 
stovi, j narių visuomeninius bei po- 
litikinius Įsitikinimus nesikiša ir pa- lieka jiems net teisę prigulėti prie bile kurios partijos. O jeigu taip, tai kodėl ALT. Sandaroj negalėtų 
gyvuoti maž-daug vienodų žmonių 
įsitikinimų visuomeninei politikinė 
frakcija? Butų ir Sandarai svei- 
kiau, ir turėtų pasitenkinimų tie 
nariai, ar kuopos (musų pabraukta. 
Red.), kuriems rupi daugiau visuo- 
meniniai-politikiniai klausimai, ne koki kiti. 

Mums išrtnlo truputį kitaip. 
Jeigu SandanT davė teisę pri- 
klausyti savo nariams prie bile 
kurios partijos, (labai išmintin- 
gas nutarimas), tai iš to labai 
aišku, kad ji negeidė pati ta gry- 
nai "partijinė politika" užsiimti, 
—juo labjau'i ji, matomai, negei- 
dė savo sienose tuos "visuome- 
niniai politikinius" experimentus 
daryti. Jos nariai gali tą dary- 
ti, priklausydami prie tam tikrų 
organizacijų,—tie nariai, kuriems 
tie reikalai rupi "daugiau, ne ko- 
ki kit.i." 

Iš pastarųjų "Ateities" nume- 
rių męs buvomę įgiję manymą, 
kad tuos ypatingus "nsuomeni- 
niai-politikinius klausimus," kaip 
juos p. Rimka mato, norima už- 
mesti visai Sandarai, taigi ir 
tiems nariams, kuriems jie gal 
"netiek rupi," arba gal šiek-tiek 
•kitaip rupi. 

Aną pastabą ir šitą męs daro- 
me ne tam, kad ką nors kritika- 
vus, bet lam, kad išvengus pačių 
stambiųjų pamatinių nesusiprati- 
mų ir suskilimų, kurie ne tik 
musų, bet ir "Ateities" nuomo- 
ne yra organizacijoj negeistini. 

Pastariejie numeriai "Lietuvių 
Balso," išeinančio Petrograde, 
yra pilni lietuvių pajieškojimų. 
Suardytos šeimynos, išsklaidyti 
giminės, jieško vieni ikitų. Lietu- 
vių Centralinis Komitetas kas nu- 
meris taip pat talpina po kele- 
tą šimtų- pajieškojimų, kad suve- 
dus išblaškytus lietuvius krūvon. 

Męs gauname daug užklausi- 
mų nuo savo skaitytojų ir šiaip 
nuo lietuvių, kurie nori susižinoti 
su savo giminėmis ir pažįstamais 
iš Lietuvos išbėgusiais. Dauge- 
lis klausia "Lietuvių Balso'' ad- 
reso : 

Visiems tokiems męs pataria- 
me užsirašyti minėtą laikraštį ir 
paduoti jame savo pajieškojimus. 
Lietuvių Centralinis Biuras, už- 
siimantis lietuvių sujieškojimu ir 
esantis čia pat prie to laikraščio, 
tinkamiausiai tą atlikti gali, jeigu 
jieškomi asmenai yra iš Lietuvos 
išbėgę. 

Čia paduodame ir šio laikraščio 
adresą: Redakcija "Lietuvių Bal- 
sas," Petrograd, Baskov" per. -?Co. 
29, kv. 10 (u-gol Znamen^koj), 
Russia. 

"Lietuvių Balsas" eina du syk 
į savaitę. Kaina metams 5 rub. 
Rusijoj. Užrubežitii kaina nepa- 
žymėta, turbut bus apie 8—9 rub- 
fiai. Galima siųsti bile sumą (ne- 
mažiaus 5 rub.), tai siųs laikraš- 
tį, kol tų pinigu užteks. 
* 

^ Įdomus Laiškas. 
Žemiais paduodu reprodukciją 

laiškelic^ypkiAfrj man teko nesenai 
visai netikėtai gauti. 

Perskaitytai jj. .Daugeliui lie- 
tuviu nekuriajs atžvilgiais jis ga- 
li buti faijai 'žingeidus ir pamo- 
kinantis. 

1 Hampden Club. 
H < i-ONDON, N.VV. 
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Aiškumo dėlei perspausdiname: j 
Gerbiamasai Pone Balutis. 

Man gėda prisipažinti, kad jau pirm 
kelių savaičių apturėjau Jusų dideli 
pakelj. Kadangi jo laukiau su ne- 

kantrybe, butų buvęs tiktai mandagu 
jeigu aš sulaukus Liutum tuoiau atgal 
atrašęs. Atsiprašau ne padaręs to 
anksčiau—paskutiniam laike man pri- 
siėjo daug veikti ir, nors vis džiau- 
giuos skaitant lietuvių gražiu kalbą, 
jmanau labai gerai kad man bus sun- 
ku pats rašyti. Tačiau man rodos, 
lietuviškai rašyti—tai geriausias bū- 
das parodyti kaip man brangi Jusų 
graži dovana ir kaip padrąsina Jusų 
meilija žodžini. Mat, rašau kuoblo- 
glausiai bet mėginu tikėtis, kad galė- 
site mano tikslą šeip-teip suprasti, 
nežiūrint ant tokių mano kladų—likt 
širdingai ačiū. 

lkišiol ne atspėjau (nesuspėjau) 
visko perskaityti, bet tiek jau dabar 
galiu pasakyti: mažiukės pasakos 
"Kailiniai'' ir "Adomienė* man labai 
patinka, teip pat ir Oliverio Twist'o 
išvertimas, kurs abelnai yra gerai pa- 
darytas, norint šen ten Dickens'o sun- 
ki kalba nebuvo visai suprr»i"*ta. "Ba- 
ras"—tai ištikrųjų puikiausias veika- 
las: man tai didę linksmybę daro pa- 
sižinus su Jusų naujais geriausiais 
rašytojais. Nieko nebūtų galėję man 
daugiau pamėgti (patikti) ne kaip 
tokios knygos dovana. 

č'ia teišybė, ne vieta pasikalbėti 
apie Lietuvos dabartinj nelaimingą 
likimą, bet manau man nesą reikalin- 
gu sakyti, kotyą rnstybę ir gailestj 
juntu prie jos baisių kančių. Kiek 
galėdamas, pats. aukauju menką do- 
vaną ant pagelbos tiemii Lukentėju- 
siems kare. Teduoda Dievas, kad 
męs sulauktum geresnių laikų. 

Su augšta pagarba N. B. 

Kaip Jus manot,—kas galėjo 
tą rašyti? 

Sykiu su viršminėtu laišku at- 

ėjo kitas—angliškai rašytas, iš 
kurio sekanti ištrauka duos jums 
atsakymą j viršmin^tą klausimą: 

\Vith this letter I am Sending off 
to you another, \vritten in Lithuanian 
—bad no doubt but I thought I would 
sho\v that my gartitude doea'r.t shrink 
the task of thanking you in your own 
language [Excuse the uumerous mis- 
takes in it—I have never been to 
Lithuania and have had no opportu- 
nity of talking with any natives]. 

Išvertus, tas skamba sekan- 
čio!: 

Su aiuom laišku aš Išsiunčiu juras 
kitą, lietuviškai rašytą—be abejonės, 
blogą, bet aš maniau reikėtų man pa- 
rodyti, kad mano dėkingumas nepa- 
sibijos to darbo, idant padėkavoti 
Jums jūsų iocnoje kalboje. (Atleiski- 
te už skaitlingas klaidas jame,—aš 
niekados nebuvau Lietuvoje ir netu- 
rėjau progos kalbėti su jokiais lietu- 
viais (tenbuviais). 

Šių laiškų autorius yra tikras 
anglas—filologas, kaip iš jo ra- 
šytų laiškų patėmijome. Jo pra- 
vardės neturime įgaliojimo gar- 
sinti ir todėl negarsiname, bijo- 
dami padaryti jam kartais ne- 

smagumą. Turinj gi garsiname 
lėlį i priežasčių, apie kurias že- 
miaus pakalbėsime. 

Šj laišką męs gavome prie se- 
gančių aplinkybių: 

"Lietuvos" knygynas prieš ke- 
lis mėnesius gavo nuo šio asmens 
iš Londono laišką anglų kalba 
rašytą, kuriame buvo prašoma 
Drisiųstr jam keletą gerų vietinių 
žinomų ąnglų, franeuzų, vokie- 
čių ar rusų rašytojų ir keletą 
»erų originalių lietuviškų veika- 
lėlių prozoje ir poezijoje. 

Jo norą j išpildydami, pasiuntė- 
me reikalauja n) a s knygas (neku- 
ria s jis ir mini savo laiške) ir 
pridėjome dar tik^ką gautą' tuo- 
met leidinį "Barą." 

Buvome maloniai nustebinti 
*avę po kelių mėnesių viršpa- 
luotą lietuvių kalboje laišką. 

Kitame laiške jis praneša, kad 
lietuvių kalba j'am labai patinkanti, 
bet nemažai jis turjs bėdos su ak- 
centu, kuris lietuvių kalboje, kaip 
žinome, yra nepastovus. Jis rašo, 

kad susipažinimui su akcentu jam 
labai daug gelbsti Duonelaičio 
veikalai, nes hekzametinis eilia- 
vimas visuomet jam parodo vie- 
tą, ant kurios akcentas krinta. 

"Naujesnieji lietuviu poetai— 
rašo jis,—savo veikaluose to taip 
gerai neatlieka, kaip man išro- 
do." Jis mena (ir mena teisin- 
gai), kad rasite tas bene gali buti 
paaiškinama iš dalies ir tuomi, 
kad neknriosc vietose, kaip, pa- 
vyzdžiui, pasieniuose su Latvija, 
yra palinkimas dėti žodžių ak- 
centą kaip galima arčiaus pirmos 
siliabos. (Vieton L i e t u v a, 

tariama Lietuva). 
Tiek apie šią istoriją. 
Dedame męs "i laiškelį todėl, 

kad lietuviai galėtu iš to sau pa- 
moką turėti. 

Yra pas mus (turime su gėda 
prisipažinti) tokių, kurie savo 

prigimtos lietuvių kalbos nemo- 

ka ir nenori branginti. Pamena- 
me, kad atsirasdavo ir tokių 
smarkuolių, knrie savo nežiny- 
stėje tiek įsidrąsindavo, kad net 
laikraščiuose rašinėdavo, buk lie- 
tuvių kalba niekam netikusi, ne- 

graži, netinkanti nei eilėms rašy- 
ti, nei moksliškoms mintims iš- 
reikšti. Žodžiai joje esanti per- 
ilgi, gremėzdiški, neparankus 
ir t.t. 

Viršminėtas laiškelis yra dar 
vienas paliudijimas, kaip pana- 
šios rūšies užmėtinėjimai yra ne- 

tikę, kvaili. Svetimtautis, nieka- 
dos Lietuvoje nebuvęs, niekados 
su lietuviais neturėjusis progos 
susieiti, nesigaili triūso ir laiko 
lietuvių kalbos pažinimui (o dar- 
bas tai nemenkas, nes lietuvių 
kalba svetimtaučiui ištikro yra 
sunki). Gi ją pažinęs, jis ja ne- 
gali atsigerėti dėlei jos gražumo. 

Tai viena. O antra, dar štai 
kas: jsidemėkite j tą laiškelį. 
Teisybė, išsykio pažįsite, kad 
j j rašė svetimtautis, nes nekurios 
formos jame neteisingos ir pačių 
sakinių sustatymas yra "angliš- 
kas." Nežiūrint to, kitos for- 
mos pastebėtinai "lietuviškai" iš- 
reikštos ir kas svarbiausia—šia- 
me laiškelyje jųs beveik nerasi- 
te etimologinių rašybos klaidų. 
Ilgosios ir nosinės balsės paste- 
bėtinai teisingai paženklintos ir, 
jeigif ne sintaksio tūlos paklai- 
dos, tai vargiai pažintum, kad 
tai yra ne lietuvio rašyta. 

Daugelis musų net inteligen- 
tiškesnių lietuvių nėra apsipaži- 
nę net su elementariškomis mu- 

sų gramatikos taisyklėmis. Gal 
šitas svetimtaučio laiškelis ir 
jiems bus paraginimu prie šiek- 
-tiek geresnio susipažinimo su 
savo prigimta kalba. 

Visi, teisybė, negali buti filo- 
logais, nevisi turi laiko ir progos 
tyrinėti kalbos smulkmenas ir še- 
šėlius. Bet visi gali ir pri- 
valo pažinti bent elementariš- 
kas savo kalbos rašybos taisyk- 
les. 

Prigimta kalba, kaip patarlė 
sako, yra -didžiausi Dievo dova- 
na. Ji, be abejonės, £ra bran- 
giausis musų protėvių palikimas. 

Nepamirškim, neišsižadėkim 
jos. Pažinkime, branginkime ir 
mylėkime ją. Nes ji yra didžiau- 
sis musų tautos turtas, svarbiau- 
sis jos ginklas ir saugiausis už- 
tikrinimas, kad lietuvių tauta 
nežus, kol musų kalba skambės. 

B. K. B. 

Laiškas j Redakcija. 
Šiuomi pranešu "Lietuvos" Re- 

dakcijai, kad eilės, tilpusios "Lie- 
tuvos" No. i ir 3, pirmosios—Lie- 
tuva ir Karė, antrosios—"Ten toli 
už jūrių," su parašu J. Gaiinaičio, 
nėra jo savastis, o tik Ig. Naruše- 
vičiaus. Prie pastarųjų J. Gali- 
naitis pridūręs aštuonias eilutes, 
kurių aj nesisavinu. Lietuva ir 
Karė, užrašų juodraštyje gruodžio 
28 d. 1914 m. "Ten toli už jūrių," 
užrašiau gruodžio 7 d., 1914 
m. ir daugybė kitų esu užrašęs 
pabaigoje—14 ir pradžioje—15 m. 

Nekurias siuntinėjau laikraščiams 
spausdinti, kitos ir dabar dar guli 
juodraštyje senoj protokolų kny- 
goje. Kadangi buvo man stoka 
išsilavinimo eilių rašyme, todėl ir 
nesiskubinau siuntinėti laikraš- 
čiams, manydamas ateityje daugiau 
pasimokyti tiesų eilėms rašyti ir 
tuomet maniau perrašinėti, pertai- 
syti ir pasiųsti spaudon. 

I Užėjus bedarbei kriaučių clirbttt- 
| vėse, aš su J. Galinaičiu ir kitais 
j keliais draugais pabaigoje balan- 
džio mėn. 1915 m. išvažiavom apie 
Xc\v York.] jieškoti. darbų ir juos i gavome prie siuvėjų Passaic, N. 
J., ten apsistojom visi ant vienos 
gaspados. Aš su savim turėjau ii 
knygą su eilių užrašų juo Iraščių. 
vjso toje knygoje buvo 20 eilių 
įvairiais antgalviais. Kartą, netu- 
rėdamas ką veikti, vakaro laike, a- 

savo draugams daugelį eilių skai 
čiau iš savo knygos. 

Ant nelaimės mano valy; buvo 
be raktelio, bet tas manęs nebau- 
gino, kadangi visus drauge gyven- 
ančius laikiau gerais draugais 
Dažnai pasitaikydavo, kad visi su 

tardavom drauge pakvėpuoti tyru 
pavasario oru, tik niusų draugas 
J. Galinaitis, išsikalbėdavo ir vie- 
nas pasilikdavo namie. Draugai 
ne kartą viens kito klausdavo, ko- 
dėl p. J. Gaiinaitis viens pasilieka 
namie. Aš, kaipo artimiausis J. Ga- 
linaičio draugas, atsakydavau, gal 
turi kokį ypatingą reikalą. Tik pa- 
matęs "Lietuvos" No. 1 eiles "Lie- 
tuva ir karė,"' supratau koki rci- j kalai J.Galinaitį drauge gyvenant 
vertė vieną pasilikt namie. Stebiuo- 
si, kad J. Galinaitis nuo kelių 
metų taip artimas mano draugas 
išdrįso dasi'leisti taip nešvaraus 
darbo. 

Kadangi J. Galinaitis įdomavo 
eilių rašymu, tai kaipo ištikimam 
savo draugui esu perskaitęs kiek- 
vienas eiles. Nesitikėjau, kad J 
Galinaitis tik nuduod? ištikimu 
draugu, idant tuo prisitaikius ir 
paglemžus mano mintis, išlietas 
ant popieros. 

Už tokį darbą esu pakvietęs J. 
Galinaitį trečiųjų teisman, bet 
žmogutis, nuleidęs akis, sako, ne- 

pripažįstąs jokių teismų. Kadangi Į J. Galinaitis nestojo į trečiųjų 
teismą, tas aiškiai liudija, kad ne- 

sugalvojo, kaip apginti savo juodą 
darbą. Męs susirinkusieji priver- 
sti buvom apsieiti ir be J. Galinai- 
čio. Žemiau seka liudytojų kalbos 
ir teisėjų nuosprendis. 

Narusevičia. 

Sausio 23 d., 1916 m. 

Teismo susirinkimą atidarė J. 
Kablis, raštininku išrinktas J. Sli- 
buris, P. Čėsna ir K. Šalkauskas 
pranešė, kad J. Galinaitis atsisakė 
stoti trečiųjų teisme, sakė, kad to- 
kių ceremonijų, kaip trečiųjų teis- 
mas,—visai nepripažįstąs. 

Ig. Naruševičius sakė, kad eilės 
"Lietuva ir Karė" ir "Ten toli 112 

jūrių," parašė dar 1914 metų pabai- 
goje; o pankui, būnant vienoje gav 
padoje mieste Passaiv, X. Y. turė- 
jo knygą, kurioje buvo užrašytos 
eilės juodraščių, tai jis (?) mano, 
kad J. Galinaitis, pasilikdamas vie- 
nas namei, turėjo persirašyti. M. 
Lukasevičius Naruševičiaus pasa- 
kymą patvirtino liudijimu. Kazys 
Šliburis liudijo, girdėjęs Naruševi- 
čių viršminėtas eiles skaitant jc 
paties namuose, pradžioje 1915 m. 

Jonas Šliburis liudijo buvęs pas 
Naruševičių taip-gi pradžioje 1915 
m. Narusevičia skaitė tas eilės. 
Paskui Šliburis, nuėjęs pas J. Ga- 
linaitį, labai gėrėjosi tomis eilėmis, 
tai J. Galinaitis sakė, kad jis ir-gi 
matęs Naruševičiaus eiles, ir J. 
Galinaitis gėrėjosi eilėmis ir sakė, 
kad Naruševičiaus tema apie karę 
nušluostys nosis visiems poetams. 
J. Šliburis pamatęs Naruševičiaus 
eiles Lietuvoje, o po apačia J. Ga- 
linaičio parašą. Tai Šliburis ma- 

nė, kad Naruševičius, kaipo netur- 
tingas žmogus, turėjo parduoti ei- 
les su vardu-su viskuo. Šliburiui 
puolė j atmintį eilėse "Lietuva ir Ka- 
rė" sakinys: "Perkūne dievaiti, tu 
būdams augštai, kas dedas ant "že- 
mes tu viską matai." Ponios M. 
B.irtuškienė ir O. Lukoševičienė 
liudijo, kad jos 1915 m. gavo nuo 
Naruševičiaus tas eiles mokytis 
dekliamuot ir mokančios iš atmin- 
ties. P. Čėsna liudijo, matęs tas 
visas eiles pabaigoje 1914 metų, 
Naruševičiaus namuose. Pats Na 
rusevičius jam skaitė tas eiles iš 
senos pratokolų knygos, kurioje 
jos buvo užrašytos. Eilės, "Ten to 
li už jusiu' 'tilpusios "Liet." No. 3 
yra taipgi Naruševičiaus, bet aš- 
tuoniu eilių iš apačios Naruševi- 
čius neprisiima. Surašas eilių ne- 

tilpusių dar rankraščiuose, kurias 
liudininkai matė Naruševičiaus 
knygoje. 

Našlaitė, Pavasaris, Šelmiui Ber- 
neliui, Ko liūdi Rūtele, Grįžtant 
Tėvynėn, Apleistas Kapas, Mirš- 
tantis Kareivis, Mergutės Rauda, 
Užtekėk Sviesi Saulutė, Užtekėk 
Saulelė, Leidosi Saulelė, Pasakyk. 
Sesute, Kaimiečių Sodelyje, Sau- 

myliams, šitos eilės, sako, atspaustoj < 

"Laisvės" No. i ir paaukautos V..' 
\a-kui. Tas eilės nevisi skaito 
Laisvėje.. Tąsa eilių surašo: Kud 
kartą žmonijai, Lietuvos Praeitis, 
Meilužė ir Atsiminimas Tėvynės ii 
"Lietuvoje" tilpusios su J. Galinai- 
cio parašu: Lietuva ir Karė ir Ter 
toli Už Jūrių. Visas tas eilės tre- 
čiųjų teismas pripažino Naruševi- 
čiaus savastimi. Ir nutarė pagar- 
syt laikraštin, ir išreiškė panieką 
J. Galinaičiui už tokį prasižengimą 

Liudininkų parašai: 
M. Lukasevičia, P. česna, M 

Bartuškienė, K. Šlihuris, O. Lu- 
koševičienė, J. Šlilmris, K. Šalkaus- 
kas. 

Teisėjai: 
Jonas Kalkis, Vincas Lukoševi 

če. J. Bartuška. 

APSKŲSTOJO ŽODIS. 
Galinaitis, kuriam pranešta apie 

straipsnį, prisiuntė redakcijai sc- 

kantj laišką: 
"Tamistos norit, kad aš prisius 

čiau taipgi pasiteisinimą kaslink 
tų mano eilių, kurios tilpo "Lie- 
tuvoj." Ant nelaimės, aš, nieko 
nežinodamas, ir nesuspėjau su- 

meškerioti tam tikrų ypatų, ku- 
rios galėtų paliudyti, kad tos ei- 
lės yra mano, o ne keno nors ki- 
to. Naruševičius sako, kad jis 
davęs dekliamuoti P. Bartuškie- 
nei laike surengtų fėrų, kurie at- 
sibuvo prieš Kalėdas, gruodžio pa- 
baigoj. Xors aš ir negirdėjau, 
bet gal taip ir buvo. 

y 
Taipgi girdėjau, kaip J. SHMj- 

ris buk tai skaitęs pradžioje 1915 
metų, o aš, kaip ir tyčia, nors ir 
kam skaičiau, bet nieks jų taip 
greitai nejsitėmijo, kaip p. Na- 
ruševičiaus dabartiniai liudinin- 
kai. Aš tik tiek turiu pasakyti 
kad aš jas butfau padavęs su dau- 
gelių kitų eilių "Darbininkų Bal- 
so" redaktoriui J. Laukiui vasa- 
rio 21 d. 1915 m. Bet dėl stokos 
vietos J. Laukis man patarė pa- 
siųsti į didesnius laikraščius, ką 
aš ir padariau. 

(Čia p. Galinaitis aprašinėja, 
kam, kada ir kaip jis tas eiles 
siuntinėjęs—visa tai neturi jo- 
kios svarbos "* šiame reikale. 
R e d.). 

Pagalos p. Galinaitis baigia ši- 
taip: 

"Ir kaip jos papuolė pas Naru- 
ševičių—sunku ir jspėti; geriau- 
sia nieko neveikti, o ne kad tei- 
sytis už savo darbus. Tai tiek aš 
turiu pasiaiškinti." 

J. Galinaitis. 

Nuo Redakcijos- Mums nesmagu 
'kad šisai incidentas įvyko. Abidvi 

1 pusės negali buti teisingos, todėl 
aišku, kad viena pusė turi kreivą 
sąžinę ir mėgina laikraštį ir vi- 
suomenę apgauti. Antra, dėlei to 
užimama bereikalingai brangi 
laikraščio vieta. Norėdami buti 
bešališkais, męs suteikiame 
abiems pusėms vietą ir iš to, ką 
jos- praneša, męs esame palinkę 
manyti, kad p. Naruševičius duo- 
da daugiaus ir švaresnių priro- 
dymų, negu p. Galinaitis, kuris 
beveik jokių prirodymų (kad jie 
turėtų svarbą) nesuteikia. 

Kol p. Galinaitis neduos mums 
tikresnių prirodymų, męs busime 
priversti, pasiremiant tuom. kas 
augščiau pasakyta, skaityti jį šia- 
me atvėjuje kaltu ir jokių jo ei- 
lių, riei raštų daugiaus "I.ietu- 
von" nedėsini. 

IŠ AVLONOS PADARYS 
ANTRUS SALONIKUS. 

Pranešama, kad talkininkų ka- 
riumenė, veikianti Albanijoj, ma- 
no padaryti iš Avlonos uosto pri» 
Adriatiko jūrių antrus Salonikus 
Uostas tapo stipriai fortifikuota 
ir manoma, kad teutonai niekados 
negalės jo paimti. 

Serbai, montenegrai ir albanai 
kurie atsisakė pasiduoti teutonams 
yra perkialiami ant grekų šilo: 
Korfu, o Avlonos apgynimą paves 
ta vien tik italų kariumenei po 
draug su nedideliu skaitlium ang 
lų ir franeužų kariumenės. 

Tuom tarpu austro-vokiečių ka 
riumenė, užėmusi Montenegro 
traukia iš šiaurių, o bulgarų kariu- 
menė artinasi iš rytų. Manoma 
kad j koki,^ 10 dienų teutonai si 

bulgarais bus užėmę visus Balkanų* 
net iki Grekijos rubežiaus, išsky 
rus apielinkes Avlonos. 

Pranešama, kad taikos sutarti: 
tarp Austrijos ir Montenegro t:mc 

padaryta Sausio 25 d. Centithjoj 
Montenegro sostinėj. 



Julės Verne. 

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE. 
Lietuviu kalbon vertė A. Jakunas. 

(Tąsa.) 

— Jus, Ilarte, be abejonės, šitą dalyką geriaus ži- 

note, ncgit nusiduodate. Tačiaus esmių Jums dėkin- 

gas už įdomavimą, kurį apreiškiate mušu reikalais, ir 
aš galiu Tamistai duoti užtikrinimą. Aną naktį męs 
padarėme eile nusprendžiančių bandymų. Tiktai su 

keliais grūdeliais tos medžiagos dideli akmens gabalai 
buvo paversti j smulkias dulkes. 

— Šisai paaiškinimas, matomai, liečia tuos šuvius, 
kuriuos aš girdėjau. 

— Tokiu budu, mielas drauge,—toliaus tęsia in- 
žinierius Scrko,—galiu užtikrinti Jus, kad musų vil- 

tjs liko išpildytos. Sio sprogalo veikmė viršina visa, 
ką galima buvo įsivaizdinti: Keli tūkstančiai tonų- 
šios medžiagos išsprogdintų musų žemę ir jos gaba- 
lus išsklaidytų erdvėje. Tamista gali buti visiškai 

tikras, kad Rocho išradimas gali sunaikinti laivą, kok- 
sai jisai butų, ir jis nulekia toliaus negu dabartinės 
bombos ir naikina viską plote bent vienos mylios. 
Išradimo silpnybe yra tam, kad užima per daug laiko 
šovimą nustatant. 

Inžinierius Scrko tuojau* sustoja, tartum bijo- 
damas suteikti daugiaus žinių, bet galop prikergia; 

— Tatai, aš baigiu kaip pradėjau, Harte. Pa- 
siduokite tam, kas neišvengiama. Priimkite be jokių 
aprubežiavimų dabartini savo gyvenimą. Džiaugkitės 
požeminio gyvenimo ramiais smagumais. Jeigu žmo- 

gus yra geroje sveikatoje, tai jisai užlaiko jąją; jeigu 
esi netekęs sveikatos, tai čia jąją atgysi. Tas pati 
atsitinka ir su Jusų santautiečiu. Taip, Tamstai yra 

geriausiai atsiduoti savo likimui. , 

Pabaigęs tai, šis gerų rodų davėjas apleidžia ma- 

ne, draugiškai atsisveikindamas, kaipo žmogus, kurio 

geri norai užsitarnauja branginimo. Tačiaus kokia 

pašaipa matyt jojo žodžiuose,' jojo žvilgsnyje, jojo 
pasielgime. Ar aš niekuomet negalėsiu atsilyginti 
su juom? 

Dabar aš bent žinau, kad Rocho bomba lengva 
nustatyti. I.abai gali buti, kad jinai visuomet sprog- 
sta tame pačiame tolume ir kad už to ploto, kuriame 

fulguratoriaus veikmė yra taip baisi, laivas yra sau- 

gus, jeigu jisai perėjo per pavojingąjį plotą. Jeigu 
aš tiktai galėčiau pranešti pasauliui apie šį svarbų da- 

lyką ! 
Rugpiucio 20 d. —Per dvi dienas neatsitaiko nie- 

ko tokio, kas butų verta užrašyti. Aš ištyriau "Ap- 
versti} Taurę" pat jos kraštų. Nakties laiku, kuomet 
ilga eilė piliorių yra apšviesta elektros Įtampomis, 
manyje kįla gilus įspūdžiai, kai aš žiuriu j gamtos 
stebuklus šiame urve, kuris tapo mano kalėjimu. Aš 
niekuomet nenustojau vilties, kad man pasiseks kur 

nors sienose rasti plyšj, apie kurj plėšikai nieko neži- 
no ir per kurj aš galėsiu pabėgti. Tiesa, jeigu aš at- 

sidurčiau kartą lauke, tai turėčiau laukti, kol koksai 
nors laivas pasirodytų. Mano pabėgimas greitai bu- 
tų patėmytas Avilyje, ir mane greitai vėl pagautų, 
jei bent—laiminga mintis ateina galvon—jei bent aš 

galėčiau paimti "Ebbos" valtį, kuri yra užvilkta toli 
ant sinėlino kranto prie upelio. Taja valtim aš ga- 
lėčiau nuvykti į Švento Jurgio arba Hamilton salą. 

Šį vakarą—buvo apie devinta valanda—aš iš- 

sitiesiau ant smilčių prie vieno piliorio, apie šimtą 
mastų į rytus nuo lagūnos. Greitai as išgirdau žing- 
snius, paskui balsus. Kaip galint geriaus slėpdama- 
sis už akmeninio pilioriaus aš abiemi ausimi klau- 
siau. Aš pažinau, kari tai yra Ker Karraje ir inži- 
nieriaus balsai. Abudu jiedu sustojo arti prie tos 

vietos, kame aš gulėjau, ir toliaus tęsė savo kalbą 
angliškai—anglų kalba buvo paprastai vartojama 
"Apverstoje Taurėje." Todėl aš galėjau suprasti 
visa, ką jie kalbėjo. 

Kalba buvo apie Tarną Rochą, arba teisingiaus 
arba jojo fulguratorių. 

— j savaitę laiko, tarė Ker Karraje,—aš išplauk- 
siu jttrėsna su "Ebba" Valstijos liejykloje. 

— Ir kuomet jos yra čia,—pastebėjo inžinierius 
Serko,—aš sudėsiu jas krovon ir sutaisysiu viską jų- 
jų šaudymui. Tačiaus yra darbas, kurisai, mano nuo- 

mone, privalo būtinai buti padarytas. 
— Kas tai? 
— Išpjauti tunelį per urvo sieną. 
— Per urvo sieną? 
— A, niekis, tiktai siaurą praėjimą, per kurį 

tiktai vienas vyras tuom pačiu kartu galėtų prasisprau- 
sti; kuri butų užtektinai lengva užkimšti ir kurios 
išlaukinis galas butų paslėptas akmenyse. 

— Kokia mums nauda hutų iš to, Serko? 
— Aš esmių d&nai galvojęs apie naudingumą 

turėti, apart povandeninio tunelio, kokį nors kitą išė- 

jimą laukan. Męs niekuomet nežinome, ką ateitis 

gali turėti parengusi mums. 

— Tačiaus sienos yra taip storos ir kietos,—pa- 
sipriešino Ker Karraje. 

— Et, su keliais sprogalo šūviais aš apsiimu su- 

malti akmenį į tokias smulkias dulkes, kad jas galima 
bus kvėpavimu nupusti,—Serko atsako. 

Lengvai galima įsivaizdinti, su kokiu žingeidu- 
mu ir uolumu aš to visko klausiausi.—Cia buvo vii 
ties spindulis. Buvo sumanyta padaryti tunelį sieno- 

je susinešimui su išlaukiniu pasauliu, ir tame galėjo 
buti pabėgimo proga. 

Kuomet šioji mintis smelkė per mane, Kerr Kar- 
raje tarė: 

— Labai gerai, Serko, ir jeigu kurią nors gražią 
dieną reikalinga bus apginti "Apverstą Taurę" ir ne- 

leisti kokiam nors laivui prisiartinti... Teisybė,—ji- 
sai toliaus pradėjo kalbėli, neužbaigdamas savo min- 
ties,—mūsų landynė butų atrasta netikėtai, arba per 
išgavystę. 

— Mums nėra ko bijotis nei netikėto atradimo, 
nei išdavystės,—tarė Serko. 

— Ne, ne iš musų sandraugų tarpo, žinoma, ne, 

bet, rasi, iš pusės Simono Ilarto. 
— Harto!—sušuko Serko!—Jisai išpradžių tu- 

rėtų pabėgti, o niekas negali pabėgti iš "Apverstos 
Taurės." Aš vis labiaus ir labiaus Įdomauju šiuom 
Hartu. Kaip tenais nebūtų, jisai yra mano sandrau- 

gu ir man visuomet rodėsi, kad jisai apie Rocho iš- 
radimą žino daugiaus negu nusiduoda. Aš apeisiu 
jįjį taip, kad mudu greitai ginčysimos apie finiką, 
mechaniką ir balistiką, tartum pora draugų. 

— Niekis,—atsakė prakilnus ir protingas gra- 
fas d'Artigas.—kai męs viską pilnai žinosime apie 
paslaptį, tai geriaus hutų nusikratyti nuo šio vyro. 

— Męs turime užtektinai laiko/ Kcr Karrajc. 
— Jeigu Dievas pavelys jums, jus valkatos,—ta- 

riau aš san, o širdis man tuom tarpu siokinėjo ir 
mušėsi Į šonkaulius. 

Ir tačiaus, be Dievo Apveizdos įsimaišymo, kiek 
buvo man vilties? 

Paskui kalba nukrypo kiton vėžėn. 
— Dabar, Serko, kai męs jau žinome sprogalo 

sudėjimą,—Tarė Ker Karraje,—paslaptį. 
— Taip,—atsakė inžinierius Serko,—aš kaip sy- 

kis stengiuosi tai padaryt. 
Tačiaus, ant nelaimės, Rochas grei/.tai atsisako 

kalbėti apie tai. Jisai jau padarė keletą lašų defla- 
gratoriaus, su kuriuom šie bandymai buvo padaryti, 
ir jisai suteiks mums užtektinai, kad .padarius sienoje 
skylę. 

— Tačiaus kaip apie mūsų keliones jūrėmis?— 
pasiteiravo Ker Karraje. 

— Kantrybės! Męs užbaigsime tuom, kad visiš- 
kai pagausime į savo rankas Rocho perkūnus, ir tuo- 
met 

— Scrko, ar esi tikras? 
■— Gan tikras, užmokant kainą, Ker Karrajc. 
Kalba tuom pasibaigė ir jiedu sau nužingsniavo, 

manęs nepamatę,—kas buvo mano laimei, kaip man 

rodosi. Jeigu inžinierius Serko kalbėjo ką nors savo 

sandraugo apginimui, tai Ker Karraje matomai turi 
link manęs daug mažiaus prielankumo. Nužiūrėję 
mažiausiame dalyke, jie mane įmestų j ežerą, ir jeigU 
aš kuomet nors persigaučiau per tunelį, tai butų tik- 
tai lavonas, kurį išneštų nuslungančių jūrių bangos. 

Rugpiučio 2i d. — Inžinierius Serko sumanė pa- 
daryti skylę sienoje tokiu budu, kad apie ją niekas 
lauke niekuomet nei nesapnuotų. Smulkiai ištyrinė- 
ję*, jisai nutarė daryti tunelį šiauriniame urvo gale. 
apie šešiasdešimts pėdų nuo pirmųjų Avilio butų. 

Aš labai noriu, kad tasai praėjimas butų padary- 
tas, nes kas žino: jisai galį reikšti man laisvę. Ak! 
;eigu tiktai galėčiau plaukti, tai gal pabandyčiau pa- 
bėgti per povandeninį tunelį, nes nuo to laiko, kai 
jisai buvo atidarytas laike bangžuvės kovos už savo 

gyvybę, aš žinau tikrąją vietą, kame jisai yra. Man 
rodosi, kad laike didelių jūrės nuslugimų, tunelio 
skylė turi buti išdalies atdara. Laike pilnamečio ir 
naujo mėnulio, kuomet jūrės pasiekia didžiausio savo 

nuslugimo, galima yra, kad Aš turiu tame persi- 
tikrinti. 

Aš nežinau, kaip tas man gali pagelbėti, net jei- 
gu i nė j imas j tunelį butų išdalies adaras, tačiaus aš 
negaliu praleisti nei vienos smulkmenos, kuri, rasi, 
gali pagelbėti man pabėgti iš "Apverstos Taurės." 

Rugpiučio 29 d. — Šį rytą aš matau povandeni- 
nio laivo išvažiavimą. Be abejonės, grafas d'Artigas 
važiuoja su savo "Ebba"—kad pargabenus Tarno Ro- 
cho prietaisu dalis. Pirm įsėdant į laivą, grafas ilgai 
ir rimtai kalbasi su inžinierium Serko, kuris matomai 
nelydės jojo šioje kelionėje, ir regiamai duoda jam 
patarimų, kurių tikslu aš galiu buti. Paskui žengęs 
ant pliatformos, jisai eina žemyn, dangtis užsileidžia 
su bildesiu, ir povandeninis laivas paskęsta, palikda- 
mas užpakalyje savęs eilę burbulų. 

Valandos eina, naktis artinasi, vienok povande- 
ninis laivas nesugrįžta. Aš darau išvadą, kad jisai iš- 
plaukė "Ebbos" trauktų ir gal naikintų prekybos lai- 
vų, kurie gali pasitaikyti plėšikams pakeliui. 

Povandeninis laivas tačiaus negali ilgai užtrukti, 
kadangi kelionei į Ameriką ir atgal reikia nedaugiaus 
kai savaitė laiko. 

Šale to, jeigu galima spręsti te ramaus oro, urvo 

viduje, tai "Ebba" privalo turėti puikų orą. TieSSį 
sakant, dabar yra puikus laikas šioje pasaulio dalyje. 
Ak, kad aš tiktai galėčiau ištrukti iš savo kalėjimo! 

SKYRIUS XIII. 
Dieve, Pagelbėk! 

Nuo ruypjučio 29 d. iki ritgsdjo 10 H.— į'rylika 
dienų praėjo, o "Ebba" nėra sugrįžusi. Tatai ar ji- 
nai nenuplaukė Amerikon? Ar jąją sulaikė koksai 
nors karės laivas Apverstos Taurės apielinkėje? Man 
rodosi, kad vieninteliu Ker Karraje noru turėtų buti 
sugrfžti atgal su dalimis Rochos mašinoms, kaip ga- 
lint greičiaus. Rasi, dirbtuvė Yirginia valstijoje ne- 

visiškai buvo darbą pabaigusi. 
Inžinierius Serko neapreiškia nei mažiausio susi- 

rūpinimo arba nekantrumo. Jisai ir toliaus sveikina 
mane prie mudviejų susitikimų savo paprastuoju pa- 
šiepiančiu budu ir su malonumu, kuriam aš neužsiti- 
k.iu—ir su geru pamatu. Jisai rūpestingai klausinėja 
manęs apie mano sveikatą/ ragina imti geriausias pu- 
sės iš mano blogo padėjimo, vadina mane^li Baba, 
tikrina man, kad visame pasaulyje nėra tokios pui- 
kios vietos, kai šisai Arabiškųjų Naktų urvas, paste- 
bi, kad aš esmių maitinimas, šildomas, laikomas, ap- 
rengiamas, kad aš neturiu mokėti duoklių ir kad net 
Monako kunigaikštystės gyventojai neturį lengvesnio 
ir berupestingesnio gyvenimo. 

Kai-kada šios pašaipos uždega man kraują, ir aš 
norui stverti pliuškį už gerklės ir užsmaugti jįjį. 
Vienok jie mane paskui užmuštų. Tačiaus kas tame 
bėdos! Ar nebūtų geriaus užbaigti tokiu budu negu 
praleisti ilgus meius šiose pragariškose ir negarbingo- 
se aplinkybėse? Tačiaus kol gyveni, tol yra vilties, 
ir šioji mintis sulaiko mane. 

Aš vargu mačiau Tamą Roclią nuo to laiko, kai 
iškeliavo "Ebba." Jisai užsidaręs savo laboratorijoje 
ir dirLa be paliovos. Jeigu jisai išnaudos visą me- 

džiagą. kuri jam liko suteikta, tai bus užtektinai, kad 
išsprogdinus Apverstą Taurę ir podraug visas Ber- 
mudų salas. 

Aš tikiu, kad jisai niekuomet nesutiks išduoti sa- 

vo deflagratoriaus paslaptį ir kad inžinieriaus Serko 
pastangos šiame rrl<ale liks bergždžios. 

1 Toliaus bus.) 

Pašnekelių Kampelis. 
712. Pirmi Arperikos pinigai. 

Įdomus, bet gal mažai žinomas 
faktas yra, kad per ilgą laiką da- 
bartinėj Virginijos valstijoj teisuo- 
tais pinigais skaitėsi taUikas. 
Suprantama, tas buvo baisiai ne- 

paranku. 1645 metuose tos kolio- 
nijos valdyba, nusisktindžius, kad 
"kasdien pasitaiko dideli nepa- 
rankumai ir bėdos" todėl, kad ši- 
ta kolionija priklauso vien tik 
nuo tabako, nutarė atmušti vari- 
nius pinigus angliško didumo.' 
du pensu, tris pensus ir šešis 
pensus. Bet šito nutarimo nie- 
kados neišpildyta ir pirmi vari- 
niai Amerikos pinigai buvo at- 
mušti Bostone, Massaclufetts 
kolionijoj 1652 metuose. Vyriau- 

|sis tos kolionijos teismas (Gen- 
eral Court) gegužio 27 d. 1652 
m. išleido įstatymą, paliepiant 
įrengti pinigu dirbtuvę Bostone. 
Tik trejopos rūšies pinigai tuom 
laiku buvo mušami: 12 pensų, 6 
pensai ir 3 pensai. Šita dirbtuvė 
veikė per 34 metus. 

Vėliaus, Naujajai Anglijai ir 
Karolinos kolionijai pinigus muš- 
ta Anglijoj. Lordas Baltimore, 
buvusis Marylando kolionijos 
gubernatorium, liepė atmušti 
Anglijoj sidabrinius šilingus, 6 
pensus ir 4 pensus savo provin- 
cijos žmonių reikalams. 

Vermonto ir Connecticuto ko- 
lionijos įsisteigė savo locnas va- 

rinių pinigu dirbtuves 1785 m. 

Ret kongresas 1787 metuose įstei- 
gė pinigu dirbtuvę visoms kon- 
federuotoms (sujungtoms) val- 
stijoms. Priėmus Suvienytų Val- 
stijų 'konstituciją 1789 m., visos 
atskirų valstijų dirbtuves tapo 
uždarytos. Suvienytų Valstijų 
Konstitucija aiškiai suteikia galę 
dirbimo pinigų tiktai Federališ- 
kai valdžiai. Pirma, kaip matėm, 
kiekviena valstija (kolionija) dir- 
bo pinigus kas sau, 

OSD 
713. Kas yra dervišai? Dervi- 

šais vadina sąnarius tik\Vbniių 
zokonų pas mahomedonus, nely- 
ginant vienuoliai pas (krikščionis. 
Dervišai dalinasi į daugybę bro- 
lijų ir zokonų if nėra tikros ži- 
nios, nuo kada jie prasidėjo.. Ma- 
noma, kad Kalifai Ali ir Abu- 
bekr buvo šių zokonų įsteigėjai. 

Dervišai gyvena gerai įreng- 
tuose vienuolynuose ir turi savo 

perdėtinius, vadinamus š e i k ai s 

—"vyresniais." 
Nekurie vienuoliai yra vedę ir 

tokiems leista gyventi už vienuo- 
lynų sienų, bet didesnė jų dalis 
turi miegoti bent keletą naktų 
vienuolyne. 
* Jų užduotis, kaip ir krikščio- 

niškų vienuolių užduotis, yra 
"garbinti Dievą." Tam tikslui 
dervišai susirenka bendron mal- 
don, šoka tikybinius šventus šo- 
kius ir "kankina savo kuną." 

Įvairių zokonų vardai paeina 
nuo vardų jų uždėtojų. Vienas 
iš seniausių yra vardu K a d r i s, 
uždėtas 1165 metuose ir pagar- 
sėjusis vardu "staugiančių der- 
višų." Šitas vardas jiems duo- 
tas todėl, kad savo maldose jie 
nepaprastai įsikarščiuoja, pasida- 
ro lyg pusiau pamišę ir pradeda 
šaukti lyg ne savo balsu. 

Kitas garsus dervišų "zoko- 
nas" nešioja vardą Meleve- 
levis, įsteigtas 1273 metais ir 
paprastai vadinamas "šokiančiais 
dervišais," nes didesnę dalį savo 

pamaldų jie buk atlieką šokiais. 

OHŪ 
714. Ką vadina Kardifo milži- 

nu? Kardifo milžinas—tai viena 
iš didžiausių apgavysčių, arba 
humbugų, kuris net ir Amerikoj 
pridarė savo laiku daug trukšmo. 

Šitą humbugą sugalvojo gud- 
rus tabako kūpčius vardu George 
Hull iš miesto Binghampton, N. 
Y. Jis nuvyko j Io\va valstiją, 
gavo ten milžinišką gipso gaba- 
lą ir, atsigabenęs meisterį iš Chi- 
cagos, liepė iš to gabalo iškalti 
milžinišką žmogaus stovylą. 

Idant davus šitai stovylai pa- 
našumą didelio senumo, stovylą 
trinta pieskomis (smėliu) su van- 

deniu, po to išmaudyta atramente 
ir sulfuro rūgštyje. Tai atlikus, 
stovylą įdėta skrvnion ir parga- 
benta į Binghamptono apielinkę 
ir čia paslaptai ją užkasta žemėn. 
Po metų laiko ją atkasta ir ap- 
reikšta, kad netikėtai surasta 

"archeoliogijos stebuklingiausią 
liekaną"—suakmenėjusi žmogų 
ii priešistoriškų laikų. 

Žmonės būriais grūdosi žiūrėti 
to milžino: dešimtįs tūkstančių 
žmonių užmokėjo įžangų gud- 
riam apgavikui, kad tik pamačius 
tą "priešistorišką" milžiną. Kas 
įdomiausia, daugelis net .apšvies- 
tu žmonių tapo apkvailinti. Jie, 
teisybė, netikėjo, kad tai butų 
suakmenėjęs žmogus, bet manė, 
kad tai bus labai sena stovyla. 

Vėliaus šitas milžiniškas Hull'o 
liumbugas išėjo aikštėn, bet gud- 
rus prigavikas iki tam laikui spė- 
jo jau surinkti dideles pinigų su- 
mas. Vėliaus jis mėgino ir kito- 
kius panašius "skymus" daryti, 
bet tas jam jau nepasisekė. 

Į Am. Liet. Tautines 
Sandaros Reikalai. 

ŽODIS Į MUSŲ KALBĖTOJUS. 
Tautiškų veikėju eilėse randame 

gan skaitlingą kalbėtojų burelj, ku- 
ris uoliai darbuojasi musų visuo- 
meniškoj dirvoj iš estrados. 
Visi žinome, kaip galingas yra gy- 
vasai žodis. Raštas,—spauzdinys, 
—turi savyje tą silpnybę, jog skai- 
tytojas, nejutant, priduoda jam sa- 

vo ypatišką spalvą, t. y., beskaitant, 
negali išvengti palinkimo aiškinti 
užtiktas mintis savotišku budu. Iš 
to kila daugelis nesusipratimų, nes 

rašinys bu va kitaip suprastas, negu 
jo autorius pageidavo. 

Su gyvu žodžiu yra kitaip. Kal- 
bėtojas, savo balso laipsniavinut, 
savo. gestais, savo, pagaliaus, es- 

tradoje užsilaikymu, taif) aprėdo 
savo minti, kad klausytojas neno- 

romis verčiamas yra pamąstyti apie 
išgirstus dalykus ir negali taip, 
lengvai įpulti j savotišką dalykų 
aiškinimą. Tame, ir slep&si gyvo- 
jo žodžio svarba,—jo įtekme i nau- 

jų idėjų platinimą. 
Amerikos Lietuvių Tautinė San- 

dara, savo organizacijoj, yra musų 
žmonėms naujos idėjos reiškėją 
Sandara užsimezgė tuo tikslu, idant 
tarnauti musų žmonėms, spiesti jų 
išblaškytas pastangas j krūvą,— 
kad dirbti musų apšvietos kultūros, 
tautinio susipratino srytyse. Gali- 
me, tačiaus, ištisus tomus prirašyti 
apie tuos dalykus, visgi.—be gyvo- 
jo žodžio paaiškinimų, nedaug te 
atliksim praktišku žvilgsniu, ne- 

daug tesuspiesim į krūvą musų 
žmonių išblaškytų pastangų. 

Musij veikėjai, susirinkusieji 
Philadelphijos suvažiavime, supra- 
to reikalo svarbumą, kuomet su- 

tvėrė A. L. T. Sandarą. Kad pa- 
staroji, tečiaus, užimtu mušu gyve- 
nime tinkamą jai vietą, reikia mū- 

sų žmonių paramos,—o tą galime 
įgyti tik tuomet, kuomet musų | 
žmonėms bus išaiškinta Sandaros' 
prasmė, jos naudingumas bei rei- 
kalingumas, kuomet bus apginta 
musų nauja organizacija nuo ne- 

teisingų jai daromų užmetinių. 
Iš jus, kalbėtojai—veikėjai, lau- 

kiama čionai paramos. Jums tan- 

kiai pasitaiko atsistoti prieš musų 
publiką ir aiškinti įvairus viešus] 
dalykus. Panaudokite ateftyje tą 
progą A. L. T. Sandaros labui. 
Aiškinkit žmonėms Sandaros tiks- 
lus, uždavinius, idealus,—kad žmo- 
nės suprastų josios naudingumą, 
kad remtų ją ir spiestųsi į jos 
prieglobstį. 

Turime Amerikoj šimtais tau- 

tiškų draugysčių bei organizacijų 
kurios nori ir mato reikalingumą 
spiestis j krūvą, veikti išvien tauti- 
niai-kultinėj dirvoj. Reikia išaiš- 
kint, išrodyt, kokius milžiniškus 
darbus apšvietoje, kultūroje, tau- 

tystėje galima bus atlikti, kuomet 
visi tie kliubai. visos tos draugy- 
stės, visos tautiškos mus organiza- 
cijos įstos į Sandarą, kaipo jo- 
sios kuopos ir sutvers vieną galin- 
gą lietuvių tautišką spėką. 

Kviečių, todėl, jus, kalbėtojai— 
veikėjai, kad netik platintume*. 
Sandaros idėją, bet kad varvtumet 

tą darbą systematišku budu. Čia 
reik pridėti, Jcad butų gerai, jeigu 
kalbėtojų pastangos nesiblaškytų 
veltui,—kad vieno darbas atrastų 
paramą, papildymą,—kito veikėjo 
darbe. Todėl geistina butų, kad 
musų kalbėto j ai-veikėj a i, kurie 
publikai kviečiant, norėtų ir galėtų 
kalbėti, užsiregistruotų Sandaros 
Centre. Publika, rengiant kokioj 
vietoj prakalbas, gali kreiptis dėlei 
kalbėtojų į Sandarą. Centras tuo- 
met galėtų atkreipti j tokią vietą 

kur prakalbos buvo laikytos, dau- 
giau douios,—smarkiau galėtų ten 

paagituoti, kas, be abėjo, prisidėtų 
prie naujų kuopų įgijimo. Centras 
taippat galėtų pasiųsti kalbėtojų j 
tokias vietas, kur panašios prakal- 
bos yra reikalingos. 

Veikdami šitaip, suteikdami San- 
darai progą ir teisę tarpininkauti 
tarpe jus ir publikos,—sumažinsit 
ir sau, ir Sandarai, ir publikai be- 
reikalingą jiegų eikvojimą, ir tuo- 
mi pasekmingiau prisidėsit prie 
spartesnio, tvarkesnio darbo. 

Todėl atsiliepkite, kalbėtojai 1 

Centrą. Męs norime turėti jųsų 
surašą, norime žinoti, kur ir kada 

kalbėtojai yra reikalingi. Todėl ii 
tautiškos lietuvių draugystės, ku- 
rios nori įgyti geresnių kalbėtojų 
lai taippat pas mus atsiliepia. Męs 
sulyg išgalės, stengsimės pasirūpin- 
ti, kad tokios draugystės gautų ge- 
rus kalbėtojus. 

Romanas Karuža 
A. L. T. Sandaros Pirmininkas 

2810 Richmond St. 
Philadelphia Pa., 

Kibirkštįs. 
"Drauge" vienas gerbiamas as- 

muo rašo: "Jis (kun. JCemėšis) 
užsidėjo (?) j viešąjį gyvenimą 
gyvai įvesti Kristaus principus." 

Šiur, Maik! Parašė kliasišką 
veikalą apie Amerikos Jurgį 
Spurgį.... 

X=X 
Šimkus pasekmingai darbuoja- 

si... Mat vyras toliaus nuo Rut- 
kausko. 

X=X 

"Darbininkas" verkia, kodėl 
tautininkai vietoj Tautinės San- 
daros nesutvėrė misionierių or- 

ganizacijos... Mat. jegamastėli, 
lietuviai, ačiu Dievui, jau nėra 

hotentotai, todėl ir nesutvėrė. 

x==x 
Tie musit socialistai durni— 

dzievaž, durni... Jie nekenčia kun. 
Kemėšio už tai, kad jis neesąs 
revoliucionierius. O kaip ma- 

tau iš gaziettj. tai kurioj parapi- 
joj jis tik prisiglaudžia, tai ten 

ir" revoliucija kįla. 
X=X 

Kun. Kemėšis prieš Philadelphi- 
jos suvažiavimą Karužai: Caca. 
eaca, vaikink! Geresnio ir ne- 

reik.... 
Po suvažiavimui tas pats 

tam pačiam: Tu, bjaurybė, "ne- 

kopi ant "kryžiaus?".... Bedie- 
vis! Pragaran ant tavęs nujosim... 
* Jurgis Spurgis. 

VARDAN TEISYBES. 

Gerb. "Lietuvos" redakcija 
teiksis patalpinti šiuos 'kelis ma- 

no žodžius. 
"Lietuvos" Xo. 4-taine tilpo 

korespondencija iš Xe\v York'o, 
X. Y., antgalviu '"Račkauskas ir 
Paukštis." Pasirašo T. Xežino- 
mas. Su žmonėmis, kurie prisi- 
dengia pseudonimais, kad drąsiau 
butų sumeluoti, nesmi pratęs po- 
lemizuoti, tačiaus šitame atsiti- 
kime laikau savo pareiga atsi- 
liepti. 

i. T. Xežinomas sakė: "p. 
V. I\. Račkauskas pradėjo agi- 
tuoti ir užsipuldinėt ant dabarti- 
nio iždininko p. T. Paukščio." 
Xetiesa—Račkauskas ne agitavo 
ir ne užsipuldinėjo, tik išreiškė 
savo asmenišką nuomonę, kaip kad 
ją išreiškė ir apie kitus kandida- 
tus. kurių tinkamumą j Pild. Ta- 
rybos narius suvažiavimas svar- 

stė. 
2. Račkauskas nesakė. jog p. 

T. Paukštis yra neteisingas. I5u- 
vo tiktai nušviestas vienas faktas 
iš santikių p. T. Paukščio, kaipo 
L. G. F. iždininko, su I- Š. Fon- 
du, kurio iždininku buvo p. Pauk- 
štis. Tas dar nereiškia, kad Rač- 
kauskas butų vadinęs p. T. Pauk- 
štį neteisingu žmogum. 

3. Niekur ir niekados nesakiau, 
kad pp. Gugis, Lalis ir trečias 
kurio vardą korespondento at- 
mintis pamiršo, norėjo patraukti 
teisman p. T. Paukštj. 

4. Niekur ir niekados nesakiau, 
kad minėti pp. Gugis ir Lalis ne- 

patraukė p. Paukščio teisman tik 
dėlto, kad buk aš juos perprašęs, 
nes nieko panašaus nėra buvę. 

5. Nepatariau atstovams atnau- 
jinti Apysen'o sumanymą apie 
sujungimą sekretoriaus ir iždi- 
ninko urėdų, tik kalbėjau, kau," 
pagal seimo nutarimą, tą klau-! 
simą reikia <»«>in ar taip užbaigti 
ir organe išdiskusuotL 

[ 6. Pagaliaus, matau, kad ko- 
respondentui rūpėjo ne nupasa- 
kojimas suvažiavimo nutarimų, 
bet sukėlimas, viešu budu, nesu- 

sipratimų tarp Račkausko ir p. Paukščio ir tam korespondento 
j tikslui prigelbėjo gerb. "Lietuvos' 
redakcija. 

j (Redakcijai nerūpėjo sukelti 
i "nesusipratimus" tarp paminėtų 
ypatų, bet apipisakojimas suva- 
žiavimo nutarimų. Jeigu jie ne- 
teisingai buvo korespondento per- duoti, tai redakcija su tokiu pat malonumu "prigelbsti" ir juos ati- 
taisyti. Red.). V. K. Račkauskas. 

extra. 
RUSIJOS PREMIERAS 
ATSISTATĖ. 

L o n d o n as, vasario 2 d. Pu- 
siau-oficialė žinia iš Petrogrado 
praneša, kad Rusijos premieras 
Goremykin atsistatė, tapo paliuo- 
suotas nuo vietos sulyg savo loc- 
no prašymo, dėlei blogos svei- 
katos. Jo vietą užima Sturmer, 
narys, valstybės tarybos. 

| [ Goremykinas buvo žinomas 
kaipo didelis reakcionierius. Ko- 
kios pakraipos yra Sturmer, kol 
kas, nežinia. Pravardė išrodo vo- 
kiška, o iš vokiečių Rusija visuo- 
met turėdavo aršiausius atžega- 
reivius]. 

ANGLIJA NESITATKYS. 
Londonas, vasario 2 d. 

Anglijos valdžia oficiališku pra- 
nešimu užgynė paskalams, ku- 
riuos leidžiama iš vokiškų šalti- 
nių, buk Anglija norinti su Vo- 
kietija taikintis. Vokečiai, mat, 
nori talkininkus tarp savęs su- 
kiršinti. » 

VOKIEČIAI ATVEDĖ 
ANGLŲ LAIVĄ 
AMERIKON. 

Washington, D. C., va- 
sario 2 d. Vakar į Norfolk. Va., 
uostą atplaukė anglų garlaivis 
A p p a m, bet su vokiška įgula. 
A p p a m plaukė iš Afrikos į 
Londoną su pasažieriais. Pake- 
lyj vokiečiai jį užgriebė, paso- 
dino savo įgulą ir atgabeno sy- 
kiu su pasažieriais skersai Atlan- 
tiką į Ameriką. 

DAUG UŽMUŠTŲ 
ANGLIJOJ. 

Londonas, vasario 2 d. 
Laike Zeppelinų užpuolimo ant 
Anglijos užvakar vakare 54 ypa- 
tos tapo užmuštos ir 67 sužeis- 
ta. Vokiečiai numetė iš orlai- 
vių apie 200 bombų. 

VIETINES ŽINIOS, 
Prezidentas Chicagoje- Perei- 

ki panedėlį prezidentas \Vilson su 

savo žmona buvo Chivagos miesto 
svečias, l'rezidentas buvo apsisto- 
jęs Blackstone hotelyj ant Michi- 
gan A ve. Vakare atsibuvo dideles 
prakalbos Auditorium Teatre. Ti- 
kietai buvo iškalno išdalyti ir nei 

dešimta dalis žmonių, norinčių iš- 
girsti ir pamatyti prezidentą, ne- 

galėjo vietos 'gauti. 
Prezidentas kalbėjo apie tai, kad 

Amerika luri geriaus prisiruošti 
kariškuoju žvilgsniu (plačiau apie 
tai skaitykit "Politikos Savaitėj" 
ant 2-ro puslapio). Prezidento 
kalba padarė ant čikagiečių ger^ 
įspūdį. 

Iš Chicagos preizdentas išvažia- 
vo į tolimesnę kelionę į lo\va u 

Kansas valstijas. 
Esant prezidentui Chicdgojc, 

tvarka visur buvo pavyzdinga; vi- 
sur jį sutiko būriai žmonių. 

Tūlas lenkas, VVisnevvski, senas 

amerikonas, dalyvavusis karėje 
ant Kubos, taip užsimanė pamatyt 
prezidentą, kad apsirėdė j savo ka- 

rišką uniformą ir mėgino arti prie 
prezidento prieiti teatre. Policija 
jį suėmė, manydama, kad jis gal 
kokius negerus norus turi. Per- 
nakvojus jam policijos stotyj it 
išegzaminavus jį, policija lenką pa- 
leido. 

"Birutės" vakaras. "Birutės" 
draugija ateinantį nedėldicnį 
(vas. 6 d.) rengia antrą ^avo šio 
sezono vakarą. Bus statoma 

pirmu .kartu Chicagoje linksma 
ir juokinga operetė "Užburtas 
Kunigaikštis." 

Cliicagiečiai, atsilankusieji ant 

pirmo "Birutės" koncerto, dar 
nėra pamiršę birutiečių pasidar- 
bavimo: tai buvo vienas iš ge- 
riausiu vakarų, kokius Chicago- 
je kada nors turėta. Ir šiltom 

(Tęsa aut 7-to pusi.) 



REDAKCIJOS ATSAKYK**!. 
p. V. dliauteris. Pinigus gavome,— 

iftiu. Auka nuo kares nukentėju- 
Šiems ir autonomijos fondui bus per- 
siųstu sulyg jusi] nurodymo. 

Siuntėjui atviručių iš Bostcno Ne- 
galime tų žinučių sunaudoti, nes nėra 
nei parašo nei adreso. 

p. XXX, Harrison, N. J. Jusų raš- 
telis netyčial užsivėlė daugybėj kitų 
popierų ir laiku jo nepatėmijome. 
Dabar žnutės jau išrodo pasenę, to- 

dč! pervėlu jas dėti. HaAlnėkite dau- 
giau ir trumpai -nedarykit išvedžio- 
jimų ir pamokinimų, busit geras ko- 
respondentas. 

p. Reporteris. Saitimore, Md. Kad 
gi baisiai ilga korespondencija. DS- 
join-dėjom ir sudėti | št numeri ne- 

galėjom. Turėsim trumpyt ir kitam 
numeriui j$ palikti. Rašykit trum- 

piau, 
čia nepaminėtiems. Peržlurėsim ir, 

kas bus galima sunaudosime. 

DRAUGIJŲ BEIKAL/ J 
•UŽBURTAS KUNIGAIKŠTIS* 

Komedija-operete statoma 
"Birutėj;" Muzikos ir Dramos Dr-jos 

NEDĖLIOJE, 'M 
VASARIO, (FEB.) 6 D. 1916 M. 

Šv. Jurgio Parap. Svet-, 
32-raa pl. ir auburn ave. 

Pradžia 7 vai. vak. 
šiame vakare išbirsite puikias dai- 

nas solistų, vyri; choro ir maišyto 
choro. Puiki muzika 

Nes dainuos "Birutės" dainoriai. 
Pasigerėsite gerais "Birutės" lošė- 

jais ir prisijuoksite kiek-tik sveikata 
pavelys 

Nes režisieriuoja artistas 
A. Vitkauakac. 

Pamatysite $300 vertas, specialiai 
fiiam veikalui pritaikintas naujas sce- 

Derijas, ir jų gražumo niekuomet ne- 

užmiršite 
Nes scenerijas piešė dailininkas 

J. Šileika. 
Po programui—šokiai ir žaislės. 

"Birutė." 
Sėdynės numeruotos. Tikietus ga- 

lima pirkti lietuviškuose bankuose ir 
spaustuvėse. 

Apgarsinimai. 
GELTONI ŽMONĖS. 

Žmonės, serganti gcltonlige, 
turi geltoną išvaizdą. Kai-kurie 
tiki, kad tas sirgimas nėra pavo- 
jingas ir jis prasišalys be jokio 
gydymosi. Tai yra didelė klai- 
da. Gcltonligė gali buti sympto- 
liju pavojingos kepenų ligos ir 
keikia visuomet greitai gydytis. 
Yortok Trinerio Amerikonišką 
H&rtaus Vyno Elixirą. Jis re- 

guliuos tavo vidurius ir pastip- 
rins tavo kuną. Geltona spalva 
laipsniškai padarys vietos sveikai 
išvaizdai. Jis taip-gi suteiks 
įįjįms gerą apetitą ir prašalins ta- 

jjfe,„silpnumą. Ligose, susijungu- 
siose su konstipacija, turi buti 

visuomet vartojama. Kaina $i.oo. 
Aptiekose. Jos. Trincr, Išdirbė- 
jus, 1333—1339 So. Ashland ave., 

Chicago. 

Sustingę raumcnjs ir jungės turi 
lniti trinamos su Trinerio Lini- 
mcntu. Jis taip-gi greitai praša- 
lina reumatizmą ir neuralgiją. 
Kaina 25 ir 50c; per kr?.sn 35 ir 
6cc. 

Dėlei savininko myrio parsiduoda 
pigiai anglių biznis 14 metij senas su 
arkliais, vežimais ir ofisu. Atsišau- 
kite tuojaus: 
3237 \Vallace st., Chicago, 111. 

PajieškojimaL 
Pajieškau savo sesers sunaus, Sta- 

sio Pikelio, Kauno gub., Telšių pav.t 
Varnių parap., Gausaitė kaimo 3 
metai atgal girdėjau, jog jis mano 

jieškojo per "Lietuvę," Meldžiu at- 
sišaukti sekančiu antrašu: 

Liudvikas Vintilas. 
P. O. Houston, Pa. 

Pajieškau savo draugo Adomo Al- 
šausko. Jis paeina iš Graikiško kai- 
mo, Gulenių parap., Suvalkų gub. Jis 
pirmiau gyveno t'edar Rapids, la., o 
dabar nežinau kur ji3 yra. Jei kas 
žinote, ar jis pats, duokite žinia se- 
kančiu antrašu: 

Jonas Bloskevičius, 
Box 87, Standard, iii. 

Pajieškau savo dėdės Jono Masai- 
čio, (sunus Stanislovo Masaičio); 
paeina iš Kauno gub., Raseinių pav 
Pametuvių kaimo. Gyvena apie Pitts- 
burg, Pa. 20 metų ar daugiau, kaip 
Amerikoje. Norėčiau susirašyti, nes 
turiu reikalą. 

Kazimieras Paukštis, 
10501 Edbrooke ave„ Roseland, 111. 

Pajieškau savo pusbrolio, Pra- 
no Adomaičio. Paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Kuršėnų vol., Rau- 
dėnų miestelio. Jis pats. ar kas ki- 
tas, meldžiu duoti žinią, nes turiu la- 
bai svarbu reikalą. Jis gyvena apie 
Livingston, Me, arba Philadelphia, 
Pa. Meldžiu atsišaukti sekančiu ant- 
rašu : 

Stasys Qadeika, 
615 Blaine st., SctVnectady, N. Y. 

Pajieškau savo dviejų brolių, Miko- 
lo ir Aleksandro Ozerinckių. Paeina 
iš Kutino gub., Raseinių pav., Nau- 
miesčio vai.. Girininkų sodos. Mel- 
džiu Jų pačių, ar ko kito duoti žinią, 
nes turiu labai svarbų reikalą. Ad- 
resas: 

Russia. Maskava Marjn Ros Pulka- 
vaja Ulica, Fabnikas Teroka Ukulnik. 
Juozapas Ozerinckis. 

Pajieškau savo draugo Antano Mor- 
ris ir brolio. Abu paeina iš Kauno 
gub. Draugas yra Šiaulių pav., Kru- 
pių vai. Brolis yra Raseinių pavie- 
to, Batakių vai., Skaudvilės parap., 
Mažintų kaimo. Jei kas apie juodu 
žino, ar jie patįs, malonės atsišauk- 
ti sekančiu adre3u: 

John Narutowich, 
Equality Coal Co., Lovillia, Iowa. 

Dovanai šis žodynas 
del Tamistos! 

Prisirašyk prie mokslo Angliškos kalbos, musij specialir'ka korcspondencijinė inrtoda dabar, 
o apturėsi visai DOVANAI, ij Lietuviškai-Angliška ir Angliškai-Lietuvišku žodyną. 

Mūsų pilnas speriališkas kursas Angliškos kalbos, s-kaitymo ir rašymo prekiuoja $12, ant 
;»mokčji»r".j; Trjs ctoliariai prisirašant ui pirmą mėnesį, o sekanti penki mėnesiai po S2. Sis 
kurta' yra pilnas savvie dėl išmokimo Angliškos kalbos, ir užtikrinam, ka<l kiekvienas moki- 
nys iš noks gana greitu laiku. 

Kiekvienas, kuris prisirašys prie mokslo tuojaus ir užmokės $9 prisirašydamas, apturės šį iotlyną už $6, visai dovanai ir kvitą už apmokėtą kursą iškalno, taipjau gvarantacija, kad 
bultj uatikrintas išmokynie Angliškos kalbos, skaitymo ir rašymo, ir kad mokykla mokys ji arba ją tolei, kolei ;is arba ji visą kursą pabaigs ir išmoks, nežiūrint ant to, kad užims jam arba J»i tris. keturis, šešis mėnesius arba dvejus metus, l'risiusk pinigus tuojaus—pradėk ojokinties «avo name musij spęciališka metodą—jrąuk šj didįjį žodyną už šešis doliarins visai 
dovanai. Nelauk—gali netekti progos. Chicagtečiai pa!i mokinties mūsų klesose dienomis 
arba vakarais. Prisirašantieji dabar, taipjau apturės žodyną dovanai. Siuskite laiškus su pi- nigais arba su pareikalavimais platesnii) paaiškinimų j: 

AMERICAN SCHOOL OF LANGUAGES, 
1741 W. 47t"n St., arba 731 W. i8th St-, Chicago, 31. 

Valandos: Kas dien iki 10 vakaro; nedėldieniau: iki Z po pietį). 

Pajieškau savo pusseserės," Petro- 
nėlės Globaičiutės, Paeina iš Su- 
valkų gub., Vilkaviškio pav., Kaupiš- 

I kili kaimo. Jeigu kas apie j? žino, 
ar ji pati, meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: 

Mrs. Uršulė Zuikienė, 
220 Ells\vorth st., Philadelphia, Pa. 

Į Pajieškau savo gero draugo, Juo- 
zo Tamašausko. Kauno gub.. Rasei- 
nių pav.. Girkalnio miesto Septyni 
metai atgal gyveno Waukegan, 111. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats, at- 
kas apie jj žino, meldžiu pranešti se- 

kančiu adresu: 
Petras Andrikis, 

R. 35, Box 53, Allcman ave., 
Kenosba, Wis. 

Pajieškau savo brolio Aleksandro 
Pužauskio keli metai *tgal gyveno 
Seattle, Wash. Vėliaus Portlande. 
Jis pats. ar kiti, kas apie jj žinate, 
meldžiu duoti žinią, šiuo adresu: 

Juozapas Pužauskis, 
1031 N. 9th st., East St. Louis, 111. 

Pajieškau savo draugo Jono Ven- 
gale. Kauno gub., Plungės parap. 
Trjs mėnesiai atgal buvo Superior. 
Wis., ir išvažiavo j Ashland, Wis. 
Dabar nežinau, kur yra. Turiu labai 
svarbų reikalų. Meldžiu atsišaukti, 
jo paties, ar kas kitas sekančiu ant- 
rašu: 

Leonas Kuineckis. 
Interstate Transfer Railvvay Co 
S. B. Camp 6, South Superior, Wis. 

į Pajieškau savo tėvo paeinančio iš 
Rusijos, Kauno gub., Raseinių pav., 
Mankunų vol., Girkalnio miestelio. 
Tėvas turi 40 metus amžiaus. Girdė- 
jau nuo kitų, kad gyveno, Waukegan, 

į III. Jis pats ar kiti, kas apie jj žino, 
teiksis pranešti man šiuom adresu: 

Antanas Andrikis, 
Russia, gorod Voronež, Gamovskaja 
ulica. N16 dom Bogdanova. 

Taipogi pajieškau savo brolių pa- 
einančių iš Suvalkų gub., Seinų ap- 
skričio, šventažero vai., Mikičių kai- 
mo. 40 metų Mateušo čeponionio 
ir kito brolo Ignaco čeponionio apie 
30 m. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

Marijona čeponioniutė, 
Russia, Voronež m. Gamovskaja ul. *T1 

Pajieškau savo moteries, Onos. Pa- 
eina iš Vilkaičiu sodžiaus, Lieplaukės 
parap., Kauno gub. Girdėjau da me- 
tai atgal atvažiavo iš Lietuvoj su kitu 
vyru ir gyvena ChicagoJ. Ji pati, ar 
kas apie ją, žinote, ka3 pirmas pra- 
neš. gaus gerą. dovaną. Dulkite /:in:ą 
?.!uo adresu 

Julijnoas Po?Iue. 
Box 33, Poąuonaclt, Conn. 

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

Fr. žeimis, 
1607 W. lOth st., Michigan City, Ind. 

Reikalavimai. 
Stenografė, kuri gali kalbėti lietu- 

viškai ir angliškai. Taipgi rueiškai, 
nors tas nevisai reikalinga. Turėju- 
si arba neturėjusi patyrimo. Atsi- 
šaukti: Globė Mutual Life Insurance 
Assn. T. F. Parry, Mgr. 

Reikalauju:—".Tanitor Helper," kad 
butų atsakantis žmogus ir darbą žino- 
tų. Mokestis 5 dol. j savaitę ir "bur- 
das." Atsigaukit paa 

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

Reikalingas:—siuvėjas prio mote- 
riškų rubų. Meldžiu kreiptis laišku 
šiuom antrašu: 

J. N. Wallace, 
4G20 McPlierson ave., St. Louis, Mo. 

Ar Jųs Kosite? 
m 

Jei^tai$|tai sustabdykite ,ij! 
Ta; yrd^cngva padaryti, jei 
Jųffjmsite 

Severa's 

Kosėjo Nuolatoi. 

"Aš pa;avtu dideli 
ialtj ir nuolatos kosi- 
jau, parakė p. \V. Wo- 
loszyn, \Veirton, W. 
Va., ir jeigu aš paimda- 
vau stiklų Salto van- 
don n, kosėjimas pasida- 
rydavo labjaus trauk- 
žiojantis. Birbdamas 
bloiinhj dirbtuvėje arti 
millini&ko karpio, a& 
turėjau gerti vandenj. Ak perskaičiau apgarsi- 
nimu apie Severos Bal- 
zaaii} Plaučiams, ir, ii- 
varlojua 25 centų bon- 
kutę, koiulia sustojo, ir 
ai jaučiuos gerai ir 
sveikai." 

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

Skaudi j imk! Urutiuėje, 
ir Įvairus kiti sopėjimai ir skaudėji- 
mai yra greitai išvaromi, trinant so- 
rai SEVEBOS OOTHARD ALIEJUM 
(8everu's Oothard Oil). Jisai yra 
paikių raminanti! linimentas. Kainos: 
25 ir 50c už bonki). Visose aptiekose. 

Scveros Medikaliakas Kalendorius. 
191G motaras yra dabar gatavas išpla- 
tinimui Jūsų aptickoje, arba tiesiog 
nuo mūsų. Tikrai gaukite vieną kopi- ją ir laikykite jq parankioje vietoje 
per visus metus. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA 

Ant Pardavimo. 
50 arklių pajiegos Auto Truck 

geroje tvarkoje visas per naują 
pertaisytas, veža arti du tonu, 
tinka visokiam bizniui, vertas 

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

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

Atsišaukite pas 
DR. J. KŪLIS 

3259 So. Halsted St.t 
Telefonas Yards 1532. 

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

Atsišaukite pas 
! 

/ 
DR. J, KŪLIS 

3259 S. Halsted St., 
Telefonaą^Yar.ds 1532. 

Parsiduoda:—ft priežasties nesvei- 
katos savininku už prieinamą kainą 
saliunas (karčiama) lietuviais tirštai | 
apgywentoj vietoj: laisnis užmokėta! 
iki Gegužio (May) 1 d. 1916 m. Dėl 
platesnių žinių, kreiptis antrašu: 
1737 So Union ave., Chicago, 111. | 

Parsiduoda:—bučeruč ir grosernė 
2438 W. 45th place. Vieta apgyven- 
ta lietuviais ir lenkais. Be namo yra 
arklys ir vežimas. Parsiuoda labai 
pigiai iš priežasties ligos. Grosernė 
ir bučernė randasi naujame name. 

St. Montvillo, 
2438 W. 45th pl.t Chicago, 111. 

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

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

Chicago, 111. 

Parsiduoda:—bučernš lietuviu 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- 
toj per daugelj metų lietuvių apgy- 
venta. Priežastis pardavimo, savi- 
ninkas išvažiuoja ant farmų. Atsi- 
šauki) : 

Joe Rudowick, 
1441 Wentworth ave., 

Chicago lleights, 111. 

Parsiduoda:—pirmos kliasos mėsi- 
nyčia su namu, daro biznj čia jau 17 
motų. Turiu parduoti iš priežasties 
kitos vaizbos. Geriausiai lietuvia's ap- 
gyventa vieta Chicagoje. Gali taip- 
-pat dadėti grosern?. Ateikite arba 
rašyki: 

Anton Prozskv, 
2856 Emerald ave., Chicago, 111. 

PRANEŠIMAS. 
Turiu už garbę pranešti savo tau- 

tiečiams, kad atidariau nauja "bučer- 
nę ir grosern?," užlaikau viską kuo- 
geriausia ir parduodu pigiausiomis 
kainomis. Malonėkite atsilankyti ir 
persitikrinti. 

Jonas LeipoB, 
3348 So. Morgan Et., Chicago, 111. 

dėlei ūkių lietuviškose ko- 
lionijose Arkansas ir Louislana 

valstijose kreipkitės j Imigracijos 
Biurą Rock Island geležinkelio. Yra 
daug progų jgyti geroB žemės už 
mažą. kainą. Męs galime suteikti 
jums bešališkų teisingų žinių apie 
ūkininkavimą žemės plotuose, ku- 
riuos męs teikiame. Rašykite savo 

kalboje prie L. M. Allen, Passenger 
Traffic Manager, Rock Island Lines, 
Room 718 La Salle Station, Chicago, 
111. (1) 

RAČIŪNO KRUTAMI PA- 
VEIKSLAI BUS RODOMI 

ŠIOSE VIETOSE: 
Subatos vakare vasario (Feb.) 5 d. 

191<; m. Scranton Auditorium, Main 
ave., Scranton (Providence), Pa. 

Nedėlios ir panedėlio vakarais, va- 

sario (Peb.) 6 ir 7 d. 1916 m. Pobaž- 
nytinėje Salėje, Plymouth, Pa. 

Negali kastis 
Negali svilinti, 
Skonis geras, 

Dega gerai! 
Tai yra Prince Albert tabakas 
kiekviena dienos minute. Jisai 
tinka visuomet, nes yra tai taip 
geras ir taip skirtingas skonyje. 
Jis suteikia didiausį užganėdini- 
mą. Patentuotas procesas, kuriuo 
Prince Albert'as yra dirbamas su- 

taiso tai—ir prašalina kandimą 
ir svilinimą. 

Copyright 1918 
by K. J. Keynold* 

Tobacco Co. 
k > 

fytlNGE 
Albert 

the national joy smoke 
pilnai pasilinksminkite su savo pypke. Jųs galite rūkyti, kiek jųs norite 
ir jis nenuplėš jusų liežuvio. Jųs atrasite, kad tik tinka jusų skoniui ir 
jųs jį geriau pamčgsite kiekvieną syk jųs uždegsite pilną pypkę, yra tai 
uu{> >t3us, a&diiingčts ir suarutinanus. Jfnncc 
Alberta'as yra taip geras susuktas cigaretuose, 
kaip pypkėje. 

R. J. IEYNOLDS TOBACCO CO.. Winston-Salem, N. C. 

Pirhite Prince Alberl visur 
raudonuose maišeliuose, 5c; 
raudonos blčkinfs, 10c; sva- 
ro ir pūsis svaro bllkos h u- 
midoriai ir kryslalinio stik- 
lo svaro /iiimidoriai su kc»i- 
tini-drčgintoja vilių. 

Ant antro šono raudo- 
nos blėšinSs jųs skaity- 
site: Procesas, patentuo- 
tas liepos 30 H. 1907 m. 
kuris privertė tris vyras 
rūkyti pvpkes, kuomet 
dienas rukė pirmiaul 

Draugijų AtycSaL 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Veselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
Šios dvi salės yra Mildos Teatro name. 
Viena ant antro augšto talpiu?. 300 yPatl2- J°" je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 

1 

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. 

Kainos Parsamdymul Sekančios: 
VIENA SALĖ. i s 
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25.00 
30.00 

Paprastiem šokiam (baliam) Bal am su programų, nevartojant gėrimų... B?,iam be programo, gėrimus vartojant .... Bjliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SAL£S VIENAM BALIUI. Baliam be programo, gėrimus vartojant Baliam su programų Ir gėrimus vartojant Draugijų reguliariškiem mitingam Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartj. Jei rolkla, gali turėti kuknlą. virimui, toriel- kas, peilius, šaukštus, staltieses Ir t.t. u^ priniokėjlmą $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drovcr 700 

$15.00 
20.00 
23.00 
30.00 

45.0C 
50.00 

5.00 

PINIGAI 

Geriausiai, grr ičiausiai 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 

FARMOS GERIAUSIOS. 
Pirkite šias musų furmas Didžiau- 

sioje Lietuvių Partnerių Kolionijoje 
Araerikj. Ta koiionija yra per mus 
uždėta 1905 metais ir męs apgyvendi- 
nome j:} su 3U0 lietuviais farmeriais. 
Męs esame seniausieji ir didžiausieji 
Amerikos lietuviai farmų pardavėjai. 
Męs parduodame teisingiausiu budu 
išduodami užvarantuotus popierius 
Deeds ir čvstus Abstraktus bc jokių 
extra damokėjimų. Męs turinie šim- 

( tu8 visokio didumo farmų parduoti,| 
išdirbtų su užsėtais laukais, su scd-: 
nais, su budinkuis. žemė derlingiau- 
sia, nes maišosi su moliu ir juodžemiu 1 

ir molis su gera smielžeme, maišyta.: 
Geriausia žemė" dėl visokių javų, dar-! 
žovių, sodnų, pievų ir gyvulių augiui- 
mo-ganyklų. Ir turime daugybė že \ 
mės neišdirbtos, geros, kurių pirduo 
dame visokio didumo plotais pigioj pc 

: 

$6 akerj ir brangiaus ant lengvų iš 1 

mokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti ir mieste dirbdamas 
išmokėti ir likti farmeriu. Pasisku- 
binkite nusipirkti bo prekės greit bus 
daug uugštesnės. Atvažiuokite pas 
mus męs tikrai užtikriname jus, kad 
surasite sulyg savo noro farmų pirkti. 
Už kų busite mums dėkingi. Kvie-, 
čiame visus miesčionis darbininkus ir 
iznierius atvažiuoti ir apsigyventi p?s 

mus ant farmų tarp 3avu brolių lie'.u- 
Ivių farmeriŲ. Kuogražiausiamo ir 
Bveikiausiame apgyventame krašte pii-j 
na aplink vaikams mokyklų, bažny-Į 
čių, geležinkelių ir gerų žviravotų ke- 
lių. Apielinkėje turgaunų miestų Scott- j villės ir portavas miestas Lud'.ngton, 
Michigan. Nusipirkite mušu kolioni ! 
jojo farmas jums taipos patiks ant 
mūsų farmų gyventi. Apie miestus 
nei mislytl nenorėBito. Turėsite ant 
farmų užtikrintą sau gerą gyvenimų. 
Trumpu laiku farma pati per save iš- 
simokės ir padarys jus turtingais j 
kelis metus laiko. Rašyk tuoj, gausi 
lietuvių kolionijos mapų ir kataliogą 
dovanai. Tik įdėkit už 4 centus štam- 
pą dėl prisiuntimo kaštų. 

A. KlEDIS & CO. 
Real Estate 

Peoples State Bank Buildina. 
Scottvitle, Michigan. 

SKAITYKITE "LIETUVĄ." 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Kugpjučio mėn. perkeliau savo 
ofisą po 

3325 So. IIALSTE1) ST. 
TELEPHONE VAROS >S3 

Dr. P. VVIEGNER 

"VARPAS" 
Pirmutinis žadintojas-budintojas lio- i tuvių tautiškosios dvasios, įediguotas D;-. V. Kudirkos. PILNI KOMPLE- 

TAI 18b»-1890-1891 METŲ. Kaina su' 
pr i siunti ir. u ?2.50 už vienų metų "Var- 
pą." Visus tris kouipletus leidžiu už. $6.00 su prisiuntiinu. 

Kas nori matyti lietuvių tautos jie3- kinius 27 motai tam atgal, mo.tys juos "Varpe." 
Pinigus siųskite ir adrcsuokte šiaip: 

P. MIKOLAINIS. 
R. F. D. Route 2, Hucison, N. Y. 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ teatrą, 
tai ateik i 

ILD Ą 
3138-42 So. Halsted St. 
Cia už 5c matysi grožesnj Tc.-.u:į, k.' į> vidurmiestvje už 50c. 

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

Suhatom ir nedeliom 
10c balkonas, I5c /.emai. 
l'i atideda 7 valand) kas vakaris. 

Subatomi ir tcdMiomi .2 \al. po pietų. 
Jei nrri Iii k-iMŪ praltLli \u!a.u'.; liti >• 

so laiko užmiršti savo nesmagumus, tat ateik j 

F/iILDOS-TEATRA. 

ATYDAI SOUTH 
CHICAGIECIŲ. 

Labai pigiai ir aut geru išlygų 
parsiduoda 2 pagyvenimu medini* 
namas 2^57 E. 81 Str. arti E.\- 
change ave., maudyklės, toiktai vi- 
duryje, neša $25.00 raudo- i mė- 
nesį. Galima pirkti -u mažais pi- 
nigais, arba labai pigiai u/. 

Kreipkites dėl informacijų. 
A. OLSZEWSKI BANK, 

3252 S. Halsted st., Chicago, Iii. 

E X T R A 

Parsiduoda medinis namas bu bu- 
černe ir visais '-učernei reikaliukais 
daiktais. Labai gražus Storas ir gero- 
je lietuvių ir lenkų apgyventoje vieto- 
jo. Atsišaukti i A. 01szo\vsklo Bauk^. 



VIETINĖS ŽINIOS. 
(T?sa nuo 5-to pusi.) 

fcykiu, kaip matyt, iš birutiečiu 
prisirengimo, žadama publikai 
•<1 uoti tikrą pavaišinimą. Šiam 
vakarui surengta visiškai naujos 
Scenerijos (sakoma, labai gra- 
žios), prirengta naujos dainos ir 
aktorių lošimas nušlifuotas su- 

lyg artisto p. Vitkausko nuro- 

dymu. 
Mums išrodo, kad ir šiuom 

sykiu birutečiai publikos neuž- 
vils. 

Vakaras atsibus šv. Jurgio sve- 

tainėj ant Brideporto ir prasidės 
lygiai 7 vai. vakare. Po persta- 
tymo—šokiai. 

Bazaras ir svetainė. Antrasai 
SLA. apskritys nutarė surengti 
dideli bazarą šio mėnesio pabai- 
goj ir kovo pradžioje didžiojoj 
Mildos svetainėj ant Bridgeporto 
Bazaro pelnas yra skiriamas 
įsteigtimui prieglaudos namo 

prie Sus. Lietuvių Amerikoj. 
Tasai pat apskritys, kaip pra- 

nešama, vėla atnaujino klausimą 
apie pastatymą lietuvių svetainės 
Chicagoje. Išrodinėjama, kad 
yra tikra gėda Chicagos kolioni- 
jai, kur yra tiek lietuvių, o nega- 
lėta iki šiam laikui pasistatyti 
sau tinkamos svetainės. 

Minėtasai apskritys paskyrė 
šiam reikalui atlikti tam tikrą 
komisiją, kuri turės susinešti su 

kitomis Chicagos draugijomis. 
Jeigu kitos draugystės nenorėtų, 
tai, sakoma, kad patsai apskritys 
pasistatys sau svetainėlę. 

Girdėjęs 

Kas jį pažįstate? Šiomis dieno- 
mis nifs esame gavę nuo advokato 
S. J. Adalman sekantį laiškelį: 

"Jonas Puslis, lietuvis darbinin- 
kas, dirbusi* Chicago Raihvav 
kompanijoj, buvo didžiai sužeistas 
laike nelaimingo, atsitikimo ir cx- 

pliozijos prie 40-tos Ave., netoli 
26-os gatvės Chicagoje. Šis atsi- 
tikimas pasitaikė vasario 29 d. 1912 
metuose. Tuom laiku šisai vyras gy- 
veno prie 818 VV. i8th. st. Aš btt- 
vau pakviestas atstovauti jį šioje 
byloje. Bylos tardymas artinasi. 

"Aš. rūpestingai šio žmogaus jieš- 
kojau, bet negaliu jo surasti. Jei- 
gu jus busite malonus suteikti šiam 
reikalui viešumą, as esu persitik- 
rinęs, kad padarysite tam žmogui 

>. didelį patarnavimą. Dučiair'dėkin- 
gas.. jeigu bile kas man praneštų 
apie dabartinę šio žmogaus gyveni- 
mo vietą." 

S. J. Atidalinau. 

SLA. 109 kuopa vasario 4 d. 
laikys Meldažio svetainėj savo 

mėnesinį susirinkimą, kuriame 
bus nominuojami kandidatai į 
SLA. ^Centro urėdus, bus svar- 

stomi pataisymai prie tos organi- 
zacijos įstatų ir priimami nauji 
nariai. Nariai kviečiami atsilan- 
kyti ir naujų narių atsivesti. 

Pr. Garbenis 

Įvairumai. Gcrb. A. Vitkaus- 
kas, artistas, po pereito lošimo 
"Genovaitės" dikciai peršalo ir 
pusėtinai susirgo. Daktaras lie- 
pė gulti lovon. Dabar jau taiso- 
si. 

— 22-roji T M D. kuopa ntt< 

Brideporto išrinko naują valdy- 
bą: prezidentu— A. Stankauskas 
sekretoriais V. Zalauskas ir S. 
Valancauskas, kasierium P. Bal- 
tutis. Nauja valdyba, sakoma, 
žada buti darbšti, 

— šį nedėldienj (vas. 6d.) Au- 
• šros svetainėj atsibus 36-tos 

SLA. kuopos susirinkimas. Pra- 
džia apie 1 vai. po piet. Priima- 
ma nauji sanariai. 

AR GAUNI DABAR LAIŠKUS 
NUO SAVO GIMINIŲ IŠ 

LIETUVOS? 
Ar žinai, kur dabar yra tavo 

giminės laike šios karės Lietu- 
voje, ir ką jie ten veikia? Gal 
jie yra like 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 į mus, o męs mėginsi- 
me juos pajieškoti per vokiečių 
valdžią, ir gal but surasime juos 
ir atsakymą nuo jų gausime. 

Chicagiečiai gali asabii&ai 
kreiptis i musų ofisą, o lietuviai 
iš kitų miestelių per laiškus, 
šiuom adresu: 

Lietuva Pubiishing Co.< 
3253 S Haisted st, Chicage, III. 

PIRKITE NAMUS. 
Kiekvienas sveikas darbininkas gali ir privalo ture;i 

>avo namą. 
Kodėl? l'orlėl, kad neturintis namo nei nepasijun- 

ta, kaip jo sunkiai uždirbti pinigai sudyla ir nieko ne- 

užčėdija, o pirkęs namą, nei nepasijunta, kaip greitai 
j j išmoka ir turi savo locną namą ir toki žmogų viri 
guodoja. vadina Chicagos ukėsu ir niekas nesibijo su 
juom reikalus turėti, o neturintį vadina randauniįvku, 
ar burdingierium, ir su juom nieko bendro nenori turėti. 

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. KodėlJ 
I odėl, kad dabar darbai visur gerai eina, ir toliau žada 
dar geriau eiti. Ir štai kodėl. Amerika dabar turi dau- 
gybę kontraktu su Europa padirbimui amunicijos, auto- 
mobilių, drabužių, ir kitų dalykų, kurie ims daugiau 
metu laiko. Tokiu budu darbo Amerikoje bus dabar 
daugiau kaip kada nors buvo. 

Šįmet taipgi bus rinkiniai naujo prezidento. Be 
abejonės bus išrinktas respublikonas, o kada tik buvo 
republikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 
kai. Taigi ir vėl turėsime gerus laikus,. jeigu gausime 
republikor.išką 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 Bridgcportas. Svarbiausia biznio gatvė yra Halsted. 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 Paduodame Tiktai Keletą iš Jiį. 
39 1 augs to mūrinis namas, ant Union avenue, arti 

32-ros gatvės, 2 fliatai po 4 ruimus, basementas, 
porčiai, gazas, neša randos $25.00. Kaina $2,800. 

40 3 augštų mūrinis namas ir basementas, ant 
Union avenue, arti 31-mos gatvės, 3 fliatai po 6 
ruimus, toiletai. maudyklės, gazas; "barnia atne- 
ša randos $12,' išviso atneša randos $68.00. Kai- 
na $7,000. 

47 2 aušti) medinis namas ant Union avenue, arti 
44-tos gatvės, 2 fiiatai po 5 ruimus, neša ran- 
dos $30.00 j mėnesj. Kaina $3,000. 

50 2 augštų mūrinis namas ant Calumet avenue, 
arti 36-tos gatvės prie gražaus bulvaro 2 fiia- 
tai po 8 ruimus, maudyklės, gesas, neša ran- 
dos $42.00 i mėnesj. Kaina $3,800. 

51 2 augštų medinis namas ant Emerald avenue, 
arti 34-tos gatvės; 4 fiiatai po 4 ruimus, base- 
mentas, toiletai, gazas, neša randos $40.^0 į mė- 
nesj. Kaina $3,500. 

53 3 augštų mūrinis namas ant Union avenue arti 
34-tos gatvės, 5 fiiatai po 4 ruimus, vienas 5 

THifhų.ir vienas 3 ruimų, toiletai, gesas, geras 
namas fr gerai ištaisytas, neša randos $75.00 j 
mėnesj. Kaina $8,200. 

63 2 augštų iš fronto 40 pėdų mūrinis, o užpakaly- 
je 60 pėdų medinis, namas, ant Haisted street 
arti 37-tos atvės, iš fronto ant pirmo flioro yra 
sallunas ir užpakalyje 10 ruimų, ant 2-ro flioro 
"Hali" ir 5 ruimų pagyvenimas, gesas, elektri- 
kas, toiletai viduryje, uesa randos j mėnesj 
$122.00, reikia jnešii $;5tf00. Kaina tiktai ..$10,000.. 

59 3 augštų mūrinis namas ant Emerald avenue, 3 
fiiatai po 6 ruimus, toiletai viduryje, maudyk- 
lės, gesas, neša $44.00 randos j mėnesj, $1,000 
cash, o rešta ant išmokėjimo. Kaina $4,500, 

C0 2 augštų naujas medinis namas ant Lowe ave- 
nue, geras dėl biznio, nes yra ant kampo. 4 
fiiatai: 2 po 6 ruimus ir 2 po 4 ruimus kiek- 
vienam fliate yra toiletas, maudyklė, gesas, 
basemente yra laundry, labai geram parėdke ir 
nereikalauja taisymo, neša $58.00 randos j 
mėnesj. Kaina tiktai $5,200. 

41 2 augštų mūrinis namas ant Union avenue, arti 
32-ros gatvės, 4 fiiatai po 4 ruimus, akmens fun- 
damentas, neša randos $50.00 j mėnesj. Kaina $5,200. 

62 2 augštų mūrinis namas-naujas, akmens frontas 
ant Union avenue, arti 33-čios gatvės, trjs fiia- 
tai: 6, 5 ir 3 ruimų, šildomas šiltu vandeniu. 
Elektrikas, gesas, maudyklės, pastatytas pagal 
pa'skutinios mados technikos, neša randos j mė- 
nesj $77.00. Kaina $8,500. 

'.1, 2 augštų medinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, neša randos j mėnesj $33.00. 
Kauia tiktai $2,500. 

58 2 augštų mūrinis biznio namas ant akmens fun- 
damento ant pirmo flioro saliunas ir "Hali," ant 
antro flioro 2 pagyvenimai, neša randos $160.00 
\ mėnesi, randasi gerai apygventoje lietuvių ir 
lenkų vietoje Melrose Parke, 111. Kaina ..$25,000. 

43 3 augštų mūrinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, maudyklės, 
toiletai, naujas pliumbingas, didelis basementas 
10 metų senas, neša $60.00 randos { mėnesį. 
Kaina .$7,500. 

49 2 vienodi 3 augštų mūriniai namai ant Emerald 
avenue, arti 32-ros gatvės, po 3 fliatus kiek- 
vienam, kiekvienas fliatas turi po 5 gražius 
ruimus, toiletai, gesas, palikta vieta dėl mau- 
dyklių, katros la)>ai pigiai ir gerai galima |ves- » 

ti, neša po $45.00 randos | menes}, galima pirk- 
ti sykiu už $8,500. 
Atskirai vieną, jnešdamas $500 už ....» $4,300. 

44 2 auštų medinis namap ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, 4 fliata' po 4 ruimus, neša ran- 

v dos $32.00 į mėnesi, reikia inešti tiktai $500. 
Kaina $3,200. 

Sekančiame "Lietuvos" numeryje 
rasite tolesnį namų surašą. 

A. Olszewskio Bankoje 
3252 So. H&lsted St., Chicago* 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksmai praleisti raiką lr 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
ius, sodus lr puikiausias 
viso svieto vietas, lai nu- 

sipirk Teleskopą bu utero- 
oskopais (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pačią 
pigiausią kalną—$3.20. 

vienu leieoKopo aaina T5C., o 6 Beriju $3.45, b«>t ptrkant sykiu. 
parduodam viską už $3.20. 

Kataliogą, Teleskopų, Stereoakopų ir visokių knygų prisiunčiama 
uždyką. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO, 

8262 3®. Halttsd ctr., Chlcaflo, III. 

DIDŽI AUSIS 

Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas. 
"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYOOS: 

2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalbos, 439 pusL I200 
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-Lietuviškos 
kalbu 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 Mor<~r,- skūra 7.00 

2895 Biblija. * >2.50 4 Allumna ir Kitos Pasakos 35 
95 Gyvefaimo" Vaizdeliai f -15 

126 Iš Gyvanimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių >.150 Apdaryta $2.00 157 Karės Laukuose 20 
191 Laikrodininko Atminimai .15 
195 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis I $1.00 Apdalyta.' $1.25 196 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis II $1.25 

Apdaryta $1.50 197 Lietuviškoj Pasakos Įvairios. Dalis III $1.25 Apdalyta. \ $1.50 198 Lletuyiškps Pasakos vairios.Į Dalis IV $1.25 
Apdaryta 31.50 216 Makaro Sapnas. Apysaka 15 

220 Maxim Gorkij. Pasakojimai.v 25 
245 Namelis ant Volgos. 20 246 NakVyhė. 10 265 Olitipa. : Pasaka 2S 
275 Pagal Įstatymus. 40 
286 Pasaka apie Kantrią. Aleną. 20 287 Pasaka apie Adoma ir Jievą 10 298 Ponas ir Bernas 16 305 Pragaro Atgijimas 10 325 Raistas—The Jungle. 85c. Apdaryta $1.16 327 Revoliucijos žmonės 20 330 Rymas. Romanas. $1.25. Apdaryta $1.50 340 Sapnai, pasakaitės 20 343 Sidabrinis Kryželis 
351 Simukas ir Magdutė 
409 žmogus Nepliuškis 
485 Pamokslai Išminties ir Teisybės 
496 Robinzonas Kruzius. Morališka PaBaka 20 600 Akis už Ak), Dantis už Dantj 
642 Consillum Facultatis 
656 Dekllamatorius 
657 Dėdė Atvžiaavo 
658 Draugas, drama : 
679 Geriaus Vėliaus Negu Niekad 

15 683 Guminiai Batai. II. Nuo Ausies Lig Ausies ,io 722 Jonukas ir Marytė 
737 Katriutės Gintarai 
743 Kunigo Gramulos Raštinyčioje 
760 Lizdas Naminio Liūto 
761 Linksmos Dienos 
771 Medicinos Daktaras, komedija 
773 Migla. Komedija 
774 Mindaugis, Lietuvos Karalius 
775 Milionai Vandenyj 
787 Nastutė, 2 veiksmų Drama 
827 Perskyrų Teisėjas, komedija. 10 828 Pi<Aro Caruso *10 830 Piršlybos. Komedija 
831 Pinigų Nėr. Sceniškas Vaizdelis 
832 Pirmi žingsniai '.20 837 Pono Feliso Atsilankymas, Komedija 15 840 Prieš Vėją Nepapusi |20 867 Sulyg Naujausios Mados 
869 šalaputris. Komedija 
871 šiaurės Karžygiai 
908 Vyrų Vergija, Komedija 

20 920 žilė Galvon—Velnias Vuodegon 
922 žmonės. Drama 
976 Eilėmis Ir Proza 
986 Girtuoklių Gadzlnkos 
987 Gyvybė. 

1014 Keplos Kančios. 
1069 Pirmieji žiedai. Eilės 
1080 Revoliucijos Dainos 

15 1144 Akyvi apsireiškimai Sviete 
25 1145 Apie žeme i rKitus Svietus, Jų BuvJ ir Pabaigą '75 Apdaryta ęi oo 1149 Apsireiškimai Atmosferoj arba Meteorologija 

Apdf«yta $1.00 1161 BioSgija^rba Mokslas apie Gyvus Daiktus 
1182 Dvl'JLelipnl Į Tolimą šiaurę 
1190 Gamtps ggtorlja. 50c. Apdaryta. 

2912 Breviorėlls. 
2914 į V \ 
2915 
2916 >, " 

P r BREVIORĖLI Al. 

2917 
2918 

.30 

.70 

.90 

.46 

.60 
$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, arbo 

siųsdami užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip: 

3252 80. HALSTED ST., CHICAG0, 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 
parduodavomc po $2.00, $1.75 
ir $1.50 dabar tiktai 050. 

Kepaliušai, kurie parsiduodavo 
po $2.00, dabar tiktai $1.85. 

Turime numažinę kainas 
kiekvienam deDartamente. 

K-Ožnam yra proga pasinaudoti mušu tavorų 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 męB gvarantuojamo Tamstai sučė- d.viną50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius paB mus. Vy« rams ir vaiknams padarome ant orderio naujuB siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. Naujas ir truputei] dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiaus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios irvalyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdara? kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedeidieniais—iki 6 vai. vakare. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS > 

(A. OLSZEWSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 703 CHICAOO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarnlnkais, Ketvergais 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 

Sučėdymas Vaikščiojimo 
Krautuvėj ir Ofise. 

Jums nereikia nei krautuvės ilgumo pereiti at- 
sakyti telefono šaukimą kuomet jųs turite vieną 
ar daugiau ištiesiamus telefonus—išsidraiky- 
mas perduoda jums šaukimą. 
Jums nereikia kiekvieną sykį pašokti nuo ofiso 
krėslo kada telefonas skanbina, kuomet jųs turi- 
te ištiesiamą telefoną ant savo stalo ties alkūne. 

Pamastyk apie laiko nesmagumo ir energijos 
sučėdymą. 

Klausk musų prieinamų kainų del 
ištiesiamo telefono patarnavimo. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100 

\ 

Oarsinkites 
"Lietuvoj." 



JUOKELIAI, | 
GERAI. 

Kūdikis:—Mama, ar tas rašalas, 
kuris stovi tėvo kambaryje ant 

staliuko, yra tėvui reikalingas? 
Mama:—Ne, vaikeli, ji-. n5ra 

tėtei reikalingas. 
Kūdikis:—(ierai, mamyt, aš j 

ėmiau ir išliejau ji ant ka'tro. 

LAIMIKIS. 
\*ienas žmogus dejuoja, kad jis 

neturįs laimikio. 
Antrasis žmogus sako pirmam: 
Laimikį suranda tik tos ypatos, 

kurios dirba ir žino, kodčl dirba. 
Pirmasis vyras:—Tai-gi, tai-gi 

tamsta, jau tas ir su laimikiu, ku- 
ris turi tąją išmintį. 

NENORI ŽEN'YTIS. 

Jaunikaitis, atėjęs pas savo nu- 

mylėtą merginą: — Sveika, gyva, 
mano gulbele, ar neilgu be manęs? 

Mergina.— Kartais, ilgu, bet 

pats nevwli mane. 

Jau.— Aš tik mylėt noriu, bet 

žer.ytis—ne. 

YRA LA1 KO. 
Pilypas.— Zinai, Jurgi, jei tu 

man neatiduosi tų paskolintų pini- 
gų, tai aš tau po plaukiuko nupešti 
visus plaukus nuo galvos, supran- 
ti?! 

Jurgis.—Et, Pilypėli, ko čia taip 
strokavoti, įtik Dievulis duos dar 
ir kitus metelius. Pinigai nepra- 
gaiš. (ieriau dabar pakalbėkim 
apie mirtį ir kas bus po mirties. 

NEBUS. 
Vaikinas j merginą:—Ar panelė 

šį vakarą busi namie? 

Mergina:—Bene aš sergu, kad 
busiu 

ŽJNGEIDUOJAS MUZIKA. 
— Ar tavo vyras labai žingei- 

dumą muzika,—klausia kaimynka 
bižnierkos Jonienės. 

—- O taip. Kaip nueiname kon- 

certo paklausyti, tai koncertui gro- 
jant mano vyras taip drūčiai iiž- 

miega, kad net knarkt pradeda. 
Turiu bėdos, kad jį išbudinu. 

SODINO, KAIP BULVĖS. 

Devynių metų kūdikis klausia 
savo mamos:—Kas tas ugneles au- 

gštai laiko, mama? 

Motina:—Dievas, vaikeli, išso- 
dino dangų žvaigždėmis, kad 

mums but dailiau. 
Kūdikis:—Tai ir Dievas, mamyt 

taip sodino žvaigždės, kaip ūkinin- 
kas bulvės. 

REIK PALAUKT. 
Moteris tclet'onuoja policijos vir- 

šininkui, jog vagis yra josios b:ite. 

Policijos viršininkas atsakyda- 
mas per telefoną, sako, palauk, ke- 
turi policistai prie teatrų, kiti prie 
šoktu salių, kiti gatvėse pildo jiems 
pavestas pareigas, todėl aš prie sa- 

vęs poliemonų tuo kartu neturiu. 

Pasakyk plėšikui, kad pasiųsiu po- 
ii<*moną už poros valandų. 

N E PATINK \. 

Įeina knygų krautuvčn ir sako: 
— Aš noriu gauti pinigus atgal 

Už šitą knygą. 
Kraut.— Kame priežastis: ar 

knygos drukas neaiškus, ar ji su- 

tepta, ar gal kitokia priežatis? 
Mot.— Knyga yra gera ir ją 

perskaičiau, bet man labai nepatiko 
apysakos pabaiga, todėl ir reikalau- 
ju pinigų, nes jus garsinate, jog 
neužganėdintiems Kostumeriams 

grąžinate pinigus. 

REIKĖJO. 
Teisėjas:— Pora dienų atgal ta- 

ve išteisinau, o pats ir vėl čia už 

prasižengimu. 
Prasižen k is:—Vogiau, tavo di- 

denybė, ponas teisėjau, nes turėjau 
advokatui užmokėti už pereitą bylą. 

P AČ EDU MAS. 

Marė:— Aš matau vieną gerą 
dalyką geru drapanų pirkime. 

Ona:— Na-gi ką taip? 
M.:— O-gi kai nuperki geras 

drapanas, t?.i norisi pirkti prastes- 
-Tfies, idant sučėdyti geras. 

"NIEKO h F. PRIliŽ. ISTIESr 
Pati.— Pastaraisiais laikais be 

iaiko pradėjai gerti. 
Vyras.— Tik tuomet geru, kuo- 

met šaltj pagaunu. 
Pati.— Dabar suprantu, kodėl 

stengdavais buti ten, ku; putė šal- 
tas vėjas. 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mežlaiszkis 
Gcneralis 

Kontraktorius ir 
Namų Statejas. 

2302 S. Leavilt St. Cbicago 

Prekybos 
ir Kalbų 

Dieninė ir 
Vakarine 

čia Kali i.irao'cti Anglų kalbos nuo pradines 
ligi augšiiajsiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir L*nkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikom, Istorijos, Geografijos, Politifl. 
Ekonomijom, Knygv edystės,Daili ar aSčio, Lai- 
fikų ražymo. Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HICFI SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

3106 So.Halsted $t.,Chicofo 

PHONE YARCtt 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St., Chicago. Į 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
'ir vyrų. Specialistai gydo limpančias, 
užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų 

I ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
D6NTUTA4 

31 ir So. Hihtri nt 
(Įfililmi «mNm) X MVUH IU. 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Couuseior at L i* 

Lietuvis Advonatas 

30 N. LaSalle St„ C hago, III. 
ctock Eichan^a Bldg., Roams 11 OMUI 

Telepbone PrankJin H7i 

6)ii. 3112 S, HaJstaJ Si., arti 31-jj 
icIcphoM ^ arda i .Stf 

V 
1 

Naujas Išradimas—Spyna be Rakto 
Naraikia rakto naiiotis-nira 

M n»i pamaati. 

Koin? soyna kilai p 
rakintai. 

Musų naujo išradimo be> 
raktinės spynos yra padnry. 
tos ant neišpainiojamą pa- 
matų ir yra taip saugioa *caip 
Bankinis Užraktas. Nusipir- 
kęs musų naujo išradimo be- 
raktinę spyną jausiesi saugiau 
negu kad palicmoną pristaty- 
tum prie savo užrakto, nes jos 
kitas jokiu budu negalės atra- 
kyt kaip tik jqs. Nelaukdamas 
pareikalauk nuo mnsų pilno 

tų spynų aprašymo su paveikslais; nusistebės]' 
daitoojfs, kaip tvirtai ir saugiai jos yra pa<lary- 
tos ir pigios. Ui praplatinimą mušą naujo iš- 
radimo bcraklinitĮspyniĮ duodama didelės *zr* 
t ės dovanos. Klausk išlygą. 

Liiikua raiyklt* lietuviškai ĮdiJami mirkę alaakym. ! 
Adraauokit šitaip: 

SECURI7Y PADLOCK CO. 
648 W. 31at SV Capt. *. CMcaga, IIJ 

Phono Drover 5052 

Dr. K. Draugelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

320! So. fialsted S t., Chicago 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eita jau 25 metai 

lltarninkais ir Pėtnyčijmis 
Frenumerata metams $2.50 

pusei meti) $L25 
Adresuokit taip: 

W. B. B0CZK0WSK1 C0., 
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 mokirimuisi ro- 

kundii, su paveikslais (apda- 
ryta) 35c 

Viso $1.60 
Kas at- iųs iškirpęs šif-j apgarsini- 

mą iš "Lietuvos" ir *1.00 per mo- 
ncy orderį, ui gaus, visas 4 knygas 
60c pigiau. 

P. Mikoiainis, 
R. F. O. Route 2, Hudson, N. Y. 

Rašomos Mašinos; 
Pigiausios ir genr.u- 

elos rašomosios maši- 
nos (t y p e w r i t e r s) 
"New American" už 
110.00. 

Joigu nori turžti dru- 
t?, pigi? ir gerą rašo- 
mąją mašiną, tai pirk 
*'New Amorican," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

šo taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją j savo ran- 

kas, i£ pirmo sykio su- 
pranta, kaip su jąja rą- 

žyti. 
Kataliogą rašomųjų 

mašinų ir visokiu kiw- 
gų prlshmfilame uždykę. 

Agentams Ir perkupčlai/s, perkant kelius mašinas, Juodam gerą 
nuošimtj. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLI3HING CO* 

3252 So. rialsced str., Chicigo, |||. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 
1725 West 18th Strczt 
Tarp PanKna IrWood?,at. 

I'ton e Canal 120?; 
Valandos: 

Itc 8:30 iki 12:00 vai ryto 
iv 17:00 iki 8:00 vaL vak. 

Kadelioms 
tuo 6£0 iki 12,-OOvaL ryto 

Rezidencija 
5208W,Harrison Street 

Tei. Austia 73/ 

Vt landos 

tiktai Iki 9:00 kiekvieną rjrt^ 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, Įtikėdami visokiems magikams 
ir spiritualistams. Nemažai jaunų vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai 
uždirbtus pinigus sukišo i pragobolio magiko kišenių. 

Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygą: "Pa- 
slaptys Magijos ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptis šviesoje 
mokslo, šioje knygoje atrasite visas monų ir burtų paslaptis ir jas su- 
prasite, nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir jų darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina bu prisiuntimu J namus 
tiktai 60 centų. 

Iš kitų vietų užmokesti galima prisiųsti pačto dvloentln€mis markėmis. 
Adresas: 

M. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd Street, :: Chicago, Illinois 

v V- Y- ; 
,: AMCRIKO; 

LIĘTUVIlį DIENRA5Ti') 

VISUOMENES, 
Literatūros ir Politikos iliustruotas Lai kraitis 

Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALI- 
KAS" paduoda vėliausias žinias apie karų ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. ViBUomct pil- 
nas indomių straipsnių. 

Dic-nraStis "KATALIKAS" eina 
kai krikščioniškoje dvasioje. $ 

DIENRAŠČIO KAINA: 
Metams $5.00. Pusei metų 3.00. 
Trims mčnesiams 1.75. Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.00. 

Praneškite oavo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui vieną, numeri veltui. 

m 
tauiiš 

TA1PPAT UŽLAIKOMA 
Didžiausia Kningų ir,Muzikos Krautuve 

REIKALAUKITE KATALOGO 
Rašydami laiškus ir siųzdami pir.gus vi- 

sados adresuokite šitaip; 

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY 

3249-53 South Morgan Street 
CHICAGO, ILL., U. S. A. 

Jei norit* turirt gera laikrašti, tai Užsisakykite 

"ATEBTf" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarninkais, Ketveriais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 

ja dienraštį. 
"ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 

visokių atsitikimų visam pasaulyje. 
"ATEITIS" yra vedama gabiiį re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa eile įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 
tams ir $1.50 pusei metų. Į užrubc- 
žį $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adresas: 

ATEITIS PUBLISHIN6 CO., 
366 W. Bro."\dway, So. Boston, Mass. 

|—l !■ IIIIi III IMU UI IIiIIB 
USŲ metodą išmokinsime jqs an- 

glų kalbą labai trumpame laike, 
jusq name arba kliasose dienomis, 
bei vakarais.Kily* pniitlniraiĮ. (tararai 

American School of Languages 
731W. 181h St. 1741W. 471h SI. 

CHICAGO, ILL. 

AR NORI 
Kauti DYKAI dvi geras sztu- 
kas ir Katalioga visokiu gera 
magiszku srtuku ir kitokiu 
vięokin dalyku, kuria tu la- 

bai nori o nežinai kur ju gaut? 
Jeifu taip, tai atsiusk save pil- 
na ',r ais'.lcu adresa, o asz tno- 
jaus U Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu cikai. Adresuok: 

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS) 

jKis.imtust CHICA60,1LL. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicagc, 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. Už sudėtus pinigus mūsų bankoj duo- 
dame čekių knygutę, iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankinee 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
) visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redomis, ketvergais ir subatomib n;io 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomiB, ut.ar- 
ninkals ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30-tuš metus. 

Prenumerata $2.00 ihetams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei m:ti|. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
PamatimuI vieną nurn. Siunčiam iiovanal 
Knygų katalogą SHinčIame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. Paukš ztifi & Co. 
120-124 Grand Str., 

BroOklyn, N. X. 

MOKYKIS BAHBCRY8TES. 
Męs išmokina rno šio lengvo, šva- 

raus ir greitai išmokamo amato i ke- 
lias trumpas savaites; geriausi įren- 
gimai; eipertai mokina; Įrankiai su- 
teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykite 
uždyką gaunamoms informacijoms. 

BURKE BARBER SCHOOL, 
•10 W. Madlson «ų Chleage, II. 

i nsmn 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagociausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Coliario 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 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, palietus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo P jsijos konsulio pasportus 

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

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

kančiai savo bizni vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

ne vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankojc atlikti savo reikalus per laiš- 

kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 5o. Halsted St.f CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir musiį BanXą. 

BANKOS VALANDOS: 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo S ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Jeigu JfoRi® ^Nusipirkti Sau 

Be klapaio, rūpesčio, 
pigiai ir teisingai; 

savo Mirta, 
įdirbti \ 

TAI EIK PAS 

J.JJ(ertmanowicz 
3133 EMERALD AVE. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudiugu, jclfa" su n*a 

žais iškaščiais gali išmokti ger$ ama- 
tsj,; kur tik tmka ten gali darb$ tu- 
rėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdasltutystės, busi liuosaa 
visoj pasaulyj, Kašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn avc., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausl 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančiu. 

Męs duodame visokius darbus jg 
jieškautiems. 

"DRAUGAS" 
lietuvi# Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausieji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių, iš draugijų ir vi- 
suomenės judėjimo- Visi dienos klau- 
simai yra svaistomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
Be $3.00 metams, $1.50 pusąi mėty, 

Pažiūrėjimai siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHING CO. 

1800 W. 46th 8t.f Chlcago, .111. 

CanaL 2111 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO ST CHICA69, ILL 
COKNKK ĮSU STRSBT 

■" 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturčjo, nesa nebuvo l as 

gali tok j ižleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui iiniij, 
jame yra keleUp skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš hlstorijos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L. A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todcl reikalaukite 
Jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. Ne\v York, N. Y. 

Gyveninio telefonas Drover 7781. Telefonas Yards 551 ir 155 

LIETUVOS APTIEKA. 
Męs žinome, kad lietuves motęrįs dažnai nusiskundžia, negalinčios gaut norimi] /o- 
liij-vaisty Amerikoje. Atsišaukite pas mus, gausite vi-.ka; žoliy, lašų ir vi<ko, ko jų» negaunate anglų aptiekose. Męs labai atsargiai išpildoiDr Lietuvos daktarų receptui. Duodame rodąs. Rašant pas mus, prisilakite 2c markę. 

Provizorius F. A. JUOZAPAITIS 
3601 S. Hdsted st., Cor. 36 s t., Chlcago, (II. 

NAUJA KNYGA! Tik-ką išėjo iš spaudos knyga vardu 
"AMERJKA". Tai yra rinkinys j vai- 
rių faktų, žinotinų Amerikoje įyve- 

-nantiems ir čion atkeli»ui*ntiemr. lietuviams. S,; lako V, K. Račkauskas, "TĖVYNES" 
redaktorius. "AMERIKA" yra inlormaciiinis veikalas, kokis jau nuo senai buvo pageidaujamas. 
Jame telpa daug reikalingi} ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika. 

Knyga didelio formato 6x9col., 288 puslapių. Kaina tiktai 7Bc 
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

901 VV. 33-ncl Street 
CHICA30, ILLINOIS. 

P. S. Visas pelnas nuo žios knygos,, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokiu knygų, reikalaukite ii n.<tno lieluviikų knygų krautuvės katalogo. 

M. J. Damijonaitis 
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