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Dideji Kare, 
Ant Balkanų pussano pereitą 

fcavaitę nieko svarbesnio neatsi- 

tiko, viskas apsirubežiavo besi- 

rengimu prie svarbesniu mušiu. 

Bulgarai su austrais Albanijoj 
suėjo krūvon ir drauge eina pie- 
tų link prie Avlonos, kur yra 
italu kariumenė, gi šiaurinė Al- 

banijr. yra beveik visa jau aus- 

tru rankose. Smarkesnio ir di- 
desnio mūšio galima laukti vien 

prie Avlonos, kur italams pa- 

gelbon atėjo ir albanai. 

Sujungta vokiečių ir bulgarų 
kariumenė rengiasi vyti talkinin- 

kų kariunienę iš Salonikų ir iš 

kitų kraštų Grekijos teritorijos 
Su pradėjimu mūšio prie Salo- 

nikų vokiečiai laukia vien kaip 
pasibaigs austrų mušis su italais 

prie Avlona; nors čia sujungta 
austrų ir bulgarų kariumenė yra 

skaitliugesnė už ginančią miestą 
itališką, bet kad tas Albanijos 
portas yra tvirtovė, tai pirm 
i. iko negalima įspėti, kaip mušis 

gali pasibaigti. Prie Salonikų 
priešų pajiegos beveik lygios, 
nes iš ten vokiečiai daug savo 

•kareivių Francuzijon pasiuntė. 
Vasario 7 d. Salonikų distrikt? 
buvo jau pirmas 'talkininkų prie- 
šakinių kariuinenių dalių susirė- 
mimas su tokiomis jau dalimis 

bulgarų kariumenės, kas rodo, 

jog priešai yra labai arti viens 

kito, nors pats susirėmimas 
svarbos neturi. Prie Doiran 
franeuziškų raiteliu patrolė su- 

sirėmė su bulgarų patrole. Su- 
sirėmime du franeuziski raiteliai 

tapo pašauti. Kokius nuostolius 
turėjo bulgarai, nežinia, nes jie 
api.* juos nieko nesako 

Turkams nesiseka Kaukazo 
fri.nu*. Kaip praneša iš Petro- 

fcrat'o, rusu kariumenė stumia 
turkus vis toliau j rytus, l-'or- 
tai aplink Erzerum tapo rusų 
išnaikinti. Garsinta buvo, buk 
ir miestas Erzerum teko rusams, 
bet patvirtinimo tos žinios iki 
šiol nėra. Bet jeigu fortai iš- 

naikinti, o turkai iš niekur pa- 
stiprinimo' sulaukti negali, tai 
miestas Erzerum turės tekti ru- 

sams. Mėginimai turkų žengti 
pi'myn ir stumti atgal rusus 

nepasisekė, nors prie jų turkai 

gana didelius nuostolius turėjo. 
Laikosi savo vietose ir anglai 
Mesopotamijoj, nors toliau ne- 

n įžengė. Kadangi vienok rusai 
ir Persijoj sumušė turkų šalinin- 
kus, tai jie perkirto Anglijos 
priešams kelia j Indija*; nors 

anglai ir turėtų iš Mesopotami- 
jos pasitraukti, jų priešai nega- 
lės užpulti Indijų ir ten prieš 
Anglijos valdžių mahometonų 
nejstengs sukelti. Nepatvirtin- 
tos taipgi turkų žinios apie ang- 
lų milžiniškus nuostolius ir ne- 

pasisekimus Pietinėj Arabijoj. 
Sulyg turkų žinių, ten anglai 
daugiau kareivių nužudė, negu 
išviso turėjo. Rodosi anglai ne- 

reikalauja bijotis ir arabų už- 

puolimo ant tvirtovės Aden. 
Apginkluoti senais karabinais 
raiteliai negali paimti turinčių 
toli siekiančias kanuoles tvirto- 
vių; mėginimai butų vien be- 
reikalingu žmonių žudymu. Per- 
kirsti tvirtovėn maisto priv-eii- 
rną taipgi negalima, nes Aderi 

yra prie Raudonųjų juirų ir jo 
porte yra angliški kariški laivai, 
kurie gali išvalyti jūres nuo pri" 
vežimo trukdytoji]. 

firekija iki šiol nei vienai, nei 
•kitai pusei nesiduoda karėn 
įtraukti, bet už tai prietikiai Ru- 
nianijos su Vokietija, Austrija 
ir Bulgarija taip įtempti, kad 
menka priežastis gali Rumaniją 
karėn įtraukti talkininku pusėj. 
VYikietija aštrioj formoj stato 

Rumanijai savo nepamatuotus 
reikalavimus, drįsta net gązdin- 
ti, bet tie gązrlinimai visai prie- 
šingus išduoda vaisius, nes su- 

erzina gyventojus ir gali vien 
suskubanti R u man i jos susidėjinią 
su talkininkais. Rumanija su- 

mobilizavo jau netoli visą savo 

fcariumenę ir veik visus karei- 
vius atšaukė nuo Rusijos ru- 

bežiaus, o pastate prie rubežitj 

Austrijos ir isuigarijos. Tuose 
'parubežiuose Rumanija turi su- 

rinkusi pusę miliono gerai ap- 
ginkluotu kareivių. Pranešama 
taipgi, buk Rumanija atsišaukė 
prie talkininkų su prašymu pa- 

1 skolinti kariumcnės reikalams 40 

I milionij doliarių. Jeigu žinia ta 

teisinga, ta tas rodytų, jog Ru- 
manija pasižadėjo stoti karėn tal- 
kininkų pusėj, nes kitaip, ypač 
dabar, kuomet pats reikalauja 
daug pinigų, talkininkai kitiems, 
iš kurių sau naudos tikėtis ne- 

gali, pinigų neskolintų. 
Londone gauta žinia, jog nuo 

pietų gana didelė turkų ir bul- 
garų armija ištraukė prie Ru- 
manijos rubežių. Laukiama to- 

1 dėl ten greitu laiku svarbių at- 

sitikimu. To, turbut, laukia ir 
1 

.. 

j Vokietijos ciesorius, nes pereitą 
savaitę jis lankėsi Austrijoj Ru- 
manijos parube/.iuose ir peržiū- 
rinėjo ten stovinčią Austrijos 
kariumenę ir jos stovinčius upėj 

| Dunojuj kariškus laivelius. 
Į Ant rubežiaus Austrijos ir Ita- 
lijos, lygiai Jsonzo paupiuose, 
kaip ir Trentino apskrityj trau- 
kėsi be svarbesnių pasekmių ar- 

tilerijų mūšiai; buvo čia taipgi 
patrolių susirėmimai. Veikia čia 

!taipgi austrų oriaivininkai, kurie 
nurodinėja italų stovyklas arti- 
lerijai. 

| Iš Paryžiaus oficialokai pra- 
nešė, jog Ryman keliauja Pran- 
cūzijos ministerių pirmininkas 
Briand pasikalbėti su Italijos 
karvedžiais apie visą karės vedi- 
mo pliatią, kad jos vedime tarp 
visit talkininkų butų pliano vie- 
nodumas. 

Iš Berlino pranešama apie no- 

tą nuo vietos pasitraukti dabar- 
tinės Italijos Salandra ministeri- 
jos. J'et nors ji ir pasitrauktų, 
tas dar nereiškia, kad Italija no- 

rėtų taikytis su priešais; 'karę 
turės vesti toliau ir jos vietą 
užėmusi ministerija. 

Rnsijoj nei viena iš kariaujan- 
čių pusių nesigriebė svarbesnio 
veiklumo, bet vokiečių kariume- 
nė Rusijoj, taip kaip ir Prancū- 
zijoj, tapo žymiai sudrutinta, to- 
dėl reikia manyti, kad kaizeris 
pabūgo žmonių" neužganėdinimo 
ir reikalavimo karės užbaigimo, 
rengiasi ką nors tokio pradėti, 
kas ją prie galo greičiau prives- 
tu. Kadangi nieks iš talkinin- 
kų, nors antai Belgijai ir "Pran- 
cūzijai Vokietija siūlo gana leng- 
vas susitaikymo išlygas, taiky- 

Itis nenori, tai reikia bandyti 
smarkesnio veikimo ant mūšio 
lauko. 

! Rygos apielinkėse, j pietus nuo 

Uekskuel veikia vien vokiški or- 

laivininkai, o rusiški orlaivinin- 
... 'kai bombomis drūčiai pagadino ' tiltą per upę Aa ir dikčiai namų 

Mintaujoj išgriovė. 
Smarkesnis susirėmimas bu i o 

Bukovinoj prie Bojan, kur aus- 
trai mėgino atgauti nužudytas 
pozicijas, bet jų užpuolimą ru- 
sai su dideliais nuostoliais at- 
mušė. 

Pasitraukimas Goremikino iš 
Rusijos ministerijos, kaip rodo- 
si, neturės įtekmės ant karės 
bėgio, nes ir Goremikino vietą 
užėmęs Sturmer apreiškė, jog 
Rusija nesilaikys, kariaus tol, 
kol neatsieks savo tikslo ir prie- 
šų neįveiks ir jų iš Rusijos ne- 

išvys. Smarkiau austrai ir vo- 

kiečiai veikia Volyniaus guber- 
nijoj. Čia jij pradėjo vartoti 
naują prieš savo priešus ginklą 
—ugnį, kurią leidžia į priešų 
gra'bes ir iš jų priešus išveja; 
tik kad šita ugnis pakliūtų j 
priešų grabes, reikia arti prie 
jo? prieiti; iš toli ji ne taip pa- 
vojinga, kaip apie ją garsina. 

Rusija renka kariumenę prie 
Finliandijos ir Švedijos rubežių, 
nes bijosi švedų Finliandijon jsi- 

i veržimo. Švediją prieš Rusiją 
kuTsto Vokietija; už prisidėjimą 
karėn siūlo jai Finliandiją, kuri 

'seniau Švedijai prigulėjo, tik tą 
įsiūlomą dovaną Švedija savo ka- 
reivių krauju turi nuo Rusijos 
pirkti, nors Finliandiia tai n< 

švedų apgyventas kraštas. Iki 
šiol vienok Švedija nesiskubina 
vokiečiams padėti. Iki šiol vo- 

kiečiams nepasisekė taipgi supju- 
dyti Prancūziją su Ispanija; 
francuzų sumušti Kamerūne vo- 

kiečiai, 14.900 jų kareivių, perėjo 
Afrikoj j Ispanijos valdybą tikė- 
dami, kad dėl to Prancūzija su- 

sipeš su Ispanija, bet toji vo- 
kiečius sulaikė ir nuginklavo, 
taigi padarė tai, ko vokiečiai 
nesitikėjo. 

Vokietijos valdžia ant Vil- 
niaus, už jame kilusį gaisrą, už- 

dėjo 75,000 markių kontribuci- 
jos. 

Vokietijoj dideliuose miestuo- 
se žmonės vėl kėlė demonstraci- 
jas, reikalaudami karės užbaigi- 
mo. Tarp Danijos ir Švedijos 
tapo, matyt minos, paskandintas 
didelis vokiškas kariškas laivas. 

Ant mūšio lauko Rusijoj tapo 
jau antrą kartą pašautas Vokie- 
tijos ciesoriaus sunus, kunigaikš- 
tis Oscar. 

Ant vakarinio fronto eina mū- 
šiai artilerijų ir tai vis tose 
pačiose vetosc; dideliu, svarbes- 
nių permainų nėra, bet laukia 
ten ant visos linijos mėginimo 
vokiečių žengti vėl prie Calais 
ir Paryžiaus, nes jų kariumcnė 
atsiųstais iš Serbijos kareiviais 
tapo dikčiai sudrutinta. 'Dabar 
vienok fraricuzų artilerija bom- 
barduoja vokiečių pozicijas 
Champagne distrikte, Argonne 
kalnuose ir Alzatijoj. Vokiečių 
artilerija bombarduoja francuzų 
pozicijas paupiuose Aisne ir 
Somme. 

Vaidai Amerikos su Vokietija 
už paskandinimą pasažierinio 
garlaivio I, u s i tania dar ne- 
išdilo. Vokiški laikraščiai jau 
atvirai kalba apie pertraukimą 
ryšiu ir galimą karę su Amerika, 
tik Amerikos kariškų pajiegų ne- 
sibijo, nes jos menkos. Bet 
Amerika gali talkininkams pa- 
dėti karę laimėti pinigais, rūpin- 
dama ginklus ir amuniciją. Net 
geriausiame atsitikime ir talki- 
ninkai nuo Amerikos nieko dau- 
giau nepageidauja. 

Iš Kares Lauko. 

RUSŲ FRONTAS 

SMULKUS SUSI- 
RĖMIMAI. 

Petrogradas- vasario 3 cl. Va- 
kar rusų štabas išleido sekantį 
ofiri.ilj pranešimą: 

"Priešas apielinkėse Ikskul, ant 
Dvinsko fronto, vakar atidarė 
smarkią artilerijos ugnį. Apic- 
linkėf-e į pietus nuo Oger musų 
artileiija pasekmingai sugadino 
priešo fortifikacijų darbus ir 
bombardavo prešo kulkasvaidžių 
pozicijas. Musų ugnis atmušė 
vokiečių mėginimus užpulti ant 
salos Grandan, žemiaus Dvinsko 
;r apskrityj į vakarus nuo Dvin- 
sko. 

"Į pietus nuo upės Pripet, apie- 
linkėse (-alouzia, musų skautai, 
tarp kurių buvo keletas cechų, 
padarė pasekmingus tyrinėji- 
mus." 

Vienna, vasario 3 d. Austrų 
vakarykštis oficialis pranešimas 
skamba sekančiai: 

''Rusai minų atakais buvo pri- 
versti pasitraukti iš savo prieša- 
kinių tranšėjų prieš tiltagalj prie 
l'scicczko (ant Dniestro upės, 
netoli Bukovinos nvbežiaus). 
Buvo patrolių susirėmimai kitose 
vietose ant šiaur-rvtinio fronto." 

Berlinas, vasario 3 d. Vokiečių 
oficialis pranešimas vakar pada- 
vė sekančias žinias: 

•'Stiprus rusų pulkas tapo už- 
pultas per vokiečių skautų pul- 
ką prie Wesielucha (tarp Sto- 
cliod ir Styr) ir tapo visai nu- 

šluotas." 

TURKAI GAVO KAIL1N. 

Petrogradas- vasario 3 d. Va- 
kar vakare rusų štabas išleido se- 
kant j pranešimą apie ilalykų sto- 
vį ant turkiško fronto; 

"Ant Kaukazo franto mušu ka- 

riumenė, vydamasi turkus apie- 
linkėse ežero Tortum, priėjo prie 
C'oruk upės. Klonyje Augštes- 
nėsė Passim pasekmingame su- 

sirėmime su turku priešakinėmis 
sargybomis męs palmėm belais- 
vių. Ant pietinio kranto ežero 
Van męs po mūšio užgricbėm 
kaimą Norkcff. 

"Persijoj, apielinkėse Kerman- 
sha, męs nuvijome priešą atgal 
linkui Nekhovend. 

"Pastarieji turkų oiiciališki 
pranešimai mėgino sumažinti 
mūsų pastarųjų laimėjimų svar- 

bumą, bet tuom pačiu laiku tie 

turkų pranešimai prisipažino prie 
sekančių dalykų: "Turkai pasi- 
traukė linkui Erzerumo po ranka 
rankon mūšio per 8 dienas su 

daug skaitlingesniu priešu" ii iš- 
reiškė pasitikėjimą, |cad turkams 

pasiseks sumušti tfusus, kurių 
skaitlingumas esą gal buvo neti- 
kėtas. Tokiu budu -turkai patįs 
pilnai patvirtina musų laimėji- 
mus." 

RUSAI SUMUŠTI 
PERSIJOJ. 

Konstantinopol/s, vasario 3 d. 

Rusai, traukiantieji j Teheraną, 
Persijos sostapilj, tapo sumušti 

per armiją iš 14,000 persų. Taip 
pranešama pusiau-oficiališkai iš 
Konstantinopolio. Sulyg šios ži- 

nios, rusai atšoko atgal, palikdami 
kanuoles, 850 šautuvų, 8 automo- 

bilius ir daugel} ligonbutinės me- 

džiagos. Oficiališkai šita žinia nė- 
ra patvirtinta. 

AUSTRAI TURI 

NAUJĄ MAŠINĄ. 
Petrogradas, vasario 4 d. Ka- 

rės štabas išleido šiądien sekantį 
pranešimą: 

"Apielinkėse Plakanen ir j ry- 
tus nuo Mintaujos kelio musų 
skautai išvaikė vokiečius su ran- 

kinėmis granatomis ir sugrįžo be 

nuostolių. Į pietus nuo Ikskul 
priešas mėgino nakties laiku tvir- 
tinti savo pozicijas prie upės 
Dauguvos, bet tapo musų ug- 
nies išvaikytas. Laike tyrinėjimų 
orlaiviais j šiaurius nuo ežero 
Naroč (Vilniaus gub.) musų or- 

laiviai, nežiūrint smarkios priešo 
ugnies, 'bombardavo priešo lini- 
jas ir konvojus ant Vidžių kelio 

(Vidžių miesteils yra Zarasų 
pav. Kauno gub.). 

pietus nuo Dubno austrai, 
idant atmušti musų atakus, var- 

tojo naują mašiną, kuri išmeta 
liepsną ant 30-40 metrų (metras 
yra 3.3 pėdos ilgio). 

"Vidurinėj dalyj upės Stiipa 
(Galicijoj) vienas iš mūsų orlai- 
viu numetė bombas ant Erzna 
stoties. Prie Dniestro upės prie- 
šas vis bombarduoja musų tran- 

šėjas su sunkia ir lengva artile- 
rija. 

"Į šiaur-ryčius nuo Czerno- 
vvitz musų sunkioji artilerija, su 

pagclba orlaivių, bombardavo 
priešo baterijas apielinkėse To- 
porowce ir Barancza." 

ORLAIVIAI SMARKIAI 
VEIKIA. 

Berlinas, vasario 4 <1. Austrai 
išleido šiądien sekantį oficialį 
pranešimą. 

j "Rusų užpuolimas ant musų 
priešakinių pozicijų j šiaur-ry- 
čius nuo Boyon nepasisekė. Ry- 
tinėj dalyj Galicijos ir Volyniuje 
buvo smarkus veikimas orlaivių 
iš a'biejų pusių. Rusų orlaiviai 
numetė šešias bombas ant Bu- 
čač, užmušdami <lu gyventoju ir 
sužeisdami 'keletą kitų. Kitas 
rusų orlaivis numetė bombą j 
šiaur-ryčius nuo Luckdrei. 

"Austro-vengriški orlaiviai 
bombardavo distriktą į vakarus 
nuo Courthov ir j šiaurius nuo 

Zaraz." 

RADO SUŠALUSIUS 
TURKUS. 

Petrogradas, vasario 5 d. Laik- 
raštis Novoje V'J e m i a pra- 
neša, kad jis gavf>, iš ištikimų 
šaltinių žinių apie/tai, buk tur- 
kai apleido Er^eitimo tvirtovę, 
lUikaukazyj, bet oficialis rusų 
I pranešimas nid«Q apie tai nemį- 

• * \ m. x ; 

Oficialis pranešimas skelbia se- 

kančiai : 

| "Ant Kaukazo fronto musų 
pirmynženga «ina pasekmingai. 
Vienoj prešo užpakalinių sargy- 
bų pozicijoj męs radome 293 tur- 

kų pėstininkus sušalusius visai. 
Laike vijimosi męs užgriebėm 
keletą šimtų galvijų." 

RUSAI IŠSPROGDINO 
VOKIEČIŲ MINAS. 

Petrogradas, vasario C d. Ru- 
sų oficialis pranešimas šiądien 
paduoda sekančias žinias: 

"Vokiškų orlaivių lakioj imas 
Rygos distrikte ir j pietus nuo 

l'kskul tęsiasi toliaus. Musų la- 
kūnai numetė bombas ant Min- 
taujos vakzalo ir ant geležinke- 
lio tilto per upę Aa. 

"Ant gen. Ivanovo fronto mū- 

sų skautai, atradę vokiškų minų 
sistemą, sujungė jas su jų loc- 
nomis tranšėjomis ir išsprogdi- 
no 40 minų. 

"Ant fronto ties Brzezany (Ga- 
licijoj) męs artilerijos ugnim su- 

stabdėm priešo mėginimus prisi- 
artinti prie musų pozicijų. 

"Apielinkėse P>ojana (Bukovi- 
noj) priešas darė smarkius mė- 
ginimus su tranšėjinėmis morti- 
romis (trumpomis kanuoiėniis) 
ir rankinėmis granatomis, idant 
atgauti iš mtis duobes, kurias męs 
nuo jų paėmė ketvergo naktyj." 

Įstumia turkus 
ATGAL. 

Petrogradas, vasario 7 d. Va- 
kar vakare rusų štabas išleido se- 

kantį pranešimą apie dalykų sto- 

vį ant Kaukazo fronto: 
"Męs spaudžiame priešą atgal 

visame šitame apskrityj. Visi 
turkų mėginimai atsispirti, tapo 
sumušti su dideliais jiems nuo- 

stoliais." I 

Konstantinopolis, vasario 6 d. 
Turkų oficialis pranešimas užsi- 
ganėdina sekančiu trumpu pra- 
nešimu : 

"Ant Kaukazo fronto mūšiai 
atskiromis vietomis tebeeina." 

KAIZERIO SUNUS 
SUŽEISTAS. 

Amsterdamas, vasario 8 d- Su- 
lyg oficialio pranešimo iš Berlino 
princas Oskaras, penktas kaizerio 
sunus, tapo lengvai sužeistas gal- 
von ir kojon bombos skeveldromis 
laike vieno mūšio ant rusų fronto. 
Princas Oskar jau buvo syk} su- 

žeistas Belgijoj, pačioj pradžioj 
karės ir sirgo tuomet gana ilga 
laiką. 

MERGINA ATSIŽYMI. 
Petrogradas, vasario 8 d. Va- 

kar vakare išleistame pranešime 
yra paminėtas vardas vienos rusų 
merginos, kuri tarnauja rusų ka- 
riumenėj ir kuri pasižymėjo nepa- 
prastu narsumu ant mūšio lauko 
Jos vardas yra Černiavskaja, o ka 
riumenėj ji žinoma vardu korpora- 
lo Glušenko. 

Pilnas šios dienos oficialis rusu 

pranešimas skamba sekančiai: 
"Rygos apskrityj buvo sunki ar- 

tilerijos kova. Męs pasekmingai 
bombardavome priešo kanuoles. 
Jakobštadto apielinkėj buvo pasek- 
mingi tyrinėjimai išilgai upės IIous- 
sev, anoj pusėj priešo vieliniu 
tvorų, kur męs privertėm vokiečius 
bėgti. Ant dešiniojo sparno Dvin- 
sko pozicijų vokiečių šarvuotas au- 

tomobilius tapo pataikytas musų 
šovinio ir tapo sunaikintas. 

"Vokiečiai šaudė dideliais, šovi- 
niais geležinkelio stotj Diksno, į 
šiaurius nuo Dvinsko. 

"Męs be mažiausios abejonės 
persitikrinome, kad vokiečiai ant 
savo orlaivių vartoja ženklus, ku- 
riuos męs vartojame. 

"Vienoj dalvj fronto gen. Le- 
chickio linijoj, į šiaurius nuo Boja- 
na (Bukovinoj), męs išsprogdino- 
me miną po priešo vielinėmis pink- 
lėmis. Tuojaus po to musų vyrai 
šoko atakan ir užėmė kraterą (duo- 
bę, pasidarusią nuo minos spro- 
gimo) ; iš šito kraterio su pagelba 
rankinių bombų jie dasigavo j prie- 
šo tranšėjas, kur ra<Jo daug lavo- 
nų. 

"Tame pačiame apskrity j kor- 

poralas Glušenko, kuris ištikrųjų 
yra mergina vardu Cerniavskaja ir 
kuri liuosnoriai pasisiūlė j skautu- 
priešo pozicijų ištyrimui, sugebėjo 
persiplėšti per priešo vielines pink- 
les ir, nežiūrint pavojingos žaizdo* 
kojoj ir pcrlaužimo kaulo, atliko 
savo užduotį ir sugrįžo atgal į mū- 

sų tranšėjas." 

Berlinas, vasario 8 d. Vokie- 
čių vakarykštis oficialis pranešimas 
paduoda sekančias žinias iš rusų 
fronto: 

"Rusų sargybos pozicija ant ry- 
tinio kranto upės Ščara, ant Bara- 
noviči-Liachoviči geležinkelio, ku- 
rią (poziciją) męs užgriebėm nak- 
čia vasario C d., tapo užpulta, bet 
užpulimą męs atmušėm ir priešas 
buvo priverstas pasitraukti atgal su 

pusėtinais nuostoliais. Į piet-va- 
karius nuo Vidžių (Kauno gub., Za-. 
rasų pav.) rusų orlaivis, kurio va- 

das paklydo, pakliuvo į mūsų ran- 

kas." 

VIS STUMIA 
TURKUS TOLIAUS. 

Petrogradas, vasario 8 d. Rusų 
oficialis pranešimas apie turku 
frontą skamba sekančiai: 

"Juodųjų jūrių pakraščio apskri- 
iyj musų 'kariumenė, perėjus upę 
Arkhar, uzatakavo turkus ir iš- 
metė juos iš eilės tranšėjų, viena 
po kitai. Ant šiaurinio kranto eže- 
ro Van męs užėmėm apskritį į 
rytus nuo Dildjevaskal. Persijoj 
męs nuvarėm priešą atgal Kanga- 
varo apskrityj" 

ĮVAIRUS TELEGRAMAI 

NAUJAS RUSIJOS 
PREMIERAS LENKAS? 

Petrogradas, vasario 3 d. Laik- 
raštis Novoje V r e 111 i a pra- 
neša, kad naujasai Rusijos pre- 
mieras Sturmer, pasikalbėjime su 
minėto laikraščio korespondentu 
išsireiškė, jog visa jo politika bus 
atkreipta j tai, kad privesti karę 
prie pasekmingo užbaigimo. Kuo- 
met jo užklausta, ar Rusija ne- 

galėtu "pasekmingai užbaigti ka- 
rės," susitaikindama su Vokietija 
atskirai nuo talkininkų, naujasai 
premieras atsakė, kad susitaiki- 
nimu negalima išrišti tų didelių 
reikalų, kuriuos sukėlė šioji di- 
dėji tautų karė. 

[Iki šiolei nėra smulkesnių 
oficialių žinių apie tai, kas yra 
tasai naujas Rusijos premieras. 
Mums teko girdėti iš pusėtinai 
ištikimų šaltinių, kad Sturmer 
esąs lenkas ir katalikas. Tą męs 
girdėjome nuo ypatos, kuri pa- 
žino jo tikrą broli, dabar jau mi- 
rusį. Naujasai premieras su lyg 
savo pažiūrų esąs konservaty- 
vas]. 

VON PAFEN KON- 
SPIRATORIUS. 

Londonas, vasario 3 d. Angli- 
jos valdžia praneša, kad Londo- 
ne tapo suareštuotas tūlas Bridge- 
man Taylor, svetimtautis, kuris 
pats neužsiregistravo Londono 
policijoj, kaip to valdžia reikala- 
vo. Šisai Taylor pirsipažino, kad 
kapitonas von Papen, buvusis 
prie vokiečių ambasados \Vash- 
ingtone ir kurį Amerikos valdžia 
prašalino iš Amerikos, suorgani- 
zavo plianus išdinamitavimui ži- 
nomo Welland kanalo Kanadoje 
(netoli Niagaros). 

Tik ačiu Kanados policijos gu- 
drumui tas pasikėsinimas nepa- 
sisekė. 

ŽADA ATAKUOTI 
SALONIKUS. 

Atėnai, vasario 3 d. Sulyg 
gautų čia žinių išvedama, kad vo- 

kiečių ir bulgarų kariumenės, su 

pagelba dar 150,000 turkų, netru- 
kus žada pradėti užpuolimus ant 

anglo-francuziškos armijos, ap- 
sikasusios aplink Salonikus. Su- 
lyg -šitos žinios spėjama, kad už- 

puolimas ant Salonikų turįs pra- 
sidėti apie vasario 15 d. 

I 
ITALAI KONTROLIUOJA 
ALBANIJĄ. 

Rymas> vasario 3 d. Italija pa- 
skyrė vyriausį vadą visoms italų 
jiegoms, -esančioms Albanijoj; 
jam suteikta plati valdžia daryti 
viską, kas jam išrodys reikalin- 
gu. Italų viršinybė Albanijoj 
praplatinta ir ant tų vietų, ku- 
rios ciar nėra ištikro italų ka* 
riumenės užimtos. 

VOKIETIJA UŽGRIEBIA 
VISUS AUDINIUS. 

Berlt'nas, Vasario 3 d.—Vo- 
kietijos valdžia padarė dar vie- 
ną žingsnį, kurj visaip galima 
išaiškinti. Iki šiolei valdžia buvo 
jau užgriebusi maistą, javus ir 
metalus savo kontrolėn. Dabar 
ji užgriebė visoj šalyj beveik vi- 
sus audinius,—drobe, gelumbę ir 
kitokius audimus, tinkamus var- 

tojimui vokiškai armijai ir laivy- nui ; net audiniai maišams daryti 
tapo užgriebti. 

Šitas vokiečių valdžios žygis sukėlė dar daugiau kalbų negu 
anuo laiku Įvedimas kortelių an* 
duonos. 

GELEŽINIAI PINIGAI 
AUSTRIJOJ. 

Londonas, vasario 4 d. Sulyg 
telegramo iš Vienuos, Austrijos 
valdžia sumanė pasekti pavyzdį 
Vokietijos ir nutarė įvesti varto- 
jimą geležinių pinigų. 

VOKIEČIAI RENGIASI 
PRIE UŽPUOLIMO 
VAKARUOSE. 

Londonas, vasario 5 d. Iš Am- 
sterdamo ateina žinios, kurios 
nurodo, kad vokiečiai bene ren- 

giasi prie naujo didesnio užpuo- 
limo Prancūzijoj ir Belgijoj. Pra- 
nešama, kad rubežius tarp llol- 
landijos ir Belgijos tapo uždary- 
tas ir didelis kariumenės judėji- 
mas patėmvta tose apielinkėse. 

Koresposdentas laikraščio 
Daily M a i 1 iš Kopenhageno 
telegrafuoja sekančiai: 

"Eina gandas iš Berlino, kad 
kaizeris nuo tulo laiko yra ant 
vakaru fronto, kur jis apžiūrinė- 
ja Belgijos rubežių. Dvi dieni 
atgal jis buvo apielinkėse Loos, 
kuomet atakas ant to miesto bu- 
vo padarytas." 

Ol'iciališki franeuzų ir vokie- 
čiu pranešimai skelbia apie arti- 
lerijos veiklumą ir apie minų 
sprogdinimą ant vakarų fronto. 

ZEPPELINAS ŽUVO 
Berlinas, vakario 5 d. Oiicia- 

dis vokiečiu pranešimas skelbia, 
kad Zeppelinas L—19, vienas iš 
orlaivių, užpuolusių ant Anglijos 
pereitą savaitę, nesugrįžęs ir kad 
menama, jog jis, turbut, kelionėj 
žuvo. 

RUSAI SULAIKO 
400 FINŲ. 

Londonas, vasario 7 d. Būrys 
iš 400 finų, važiavusių Ameri- 
kon, tapo sulaikytas Kopenha- 
gene sulvg rusų valdžios prašy- 
mo. Taip praneša laikraščio 
P o s t korespondentas iš Dani- 
jos. Važiuojantie finai prieš tai 
protestavo, sakydami, kad jie ta- 
po pripažinti netikusiais kareivia- 
vimui, bet šitas jų besiteisinimas 
ni-cko negelbėjo. 

KRIZIS TARP RUMA- 
NIJOS IR TEUTONŲ. 

Londonas, vasario 7 d. Sulyg 
telegramų, ateinančiu iš Italijos 
ir Rumunijos, santikiai tarp Ru- 
manijos ir Austrijos bei Vokie- 
tijos pričšjO; prie tokio jtempimo, 
jog manoma, kad netrukus jie 
gali tiukti. 

Korespondentai iš Rumanijos 
praneša Londono laikraščiams, 
jog Derlinas ir Vienna pradeda 
grąsinti Bucharestui (Rumanijos 
sostinė). Sakoma, kad Yokieti- 
jo ir Austrijos valdžios forma- 
liškai pranešė Rumanijai, kad 
pardavimą 80.000 vagonų kviečių 
Anglijai jos skaito nedraugišku 
žingsniu.- Apart to, jos protes- 
tuoja ir prieš tai, kad Rumanijos 
parlianicntan renkama du kandi- 
datai, priklausantieji prie parti- 
jos, kuri reikalauja užgriebimo 



nuo Austrijos Transylvanijos 
provincijos. 

Sykiu su tuom pradėta traukti 
<lik'v:iai kariumenes prie Rumani- 
jos bulgariško rubežiaus, o Ru- 

manijos kariumenč esanti įsika- 
sus išilgai Austrijos rubežiaus 
vos 50 jardu atstu nuo austro- 

-vengriškų linijų. 
Eina taipgi gandas, buk Aus- 

tro-Vokietija reikalauja, kad Ru- 

rhanija demobilizuotų (paleistų) 
savo kariumeny. 

AUSTRŲ DIRBTUVĖS 
IŠSPROGO 

Rymas, vasario 7 d. Žinia iš 
Uucharesto praneša, kad garsiose 
austrų dirbtuvėse Skoda, Pilseno 
mieste {Cecilijoj), pasitaikė ex- 

plio/ija ir dalis ginklų dirbtuvių 
tapo sunaikinta. 

FERMAINA RUSŲ 
KABINETE- 

Petrogradas, vasario 8 <1. Va- 

kar apskelbta apie naują svarbią 
permainą rusų kabinete. I*. Cliari- 
tonov. rusų iždo kontrolierius, pa- 
sitraukė iš savo vietos dėlei blogos 
sveikatos. Jo vieton paskirta M. 

Pokrovvski, narys Valstijos Tary- 
bos. 

KARDINOLAS APSKUN- 
DŽIA VOKIEČIUS. 

Rymas, vasario 8 d. Čia ap- 
skelbta laiškai Kelgijos kardinolo 
Mercicr (jis dabar yra Ryme). Iš 

jo susi rasinė ji*nq su vokiečių val- 
džia matyt, kad kardinolas skun- 

dėsi, jog vokiečiai užmušė dides- 

nį skaitlių belgiškų kunigų, negu 
pirma buvo apij| tai garsinta. Ne- 
kurtuose dokumentuose apkaltina- 
ma vokiečius šventvagystėj ir iš- 

koneiveikime vienuolių seserų. 

RUMANIJA VĖL ANT 
KARĖS KRANTO. 

Londonas, vasario 8 d. Bul- 

garų ir turkų kariumenė traukia 

prie Dunojaus ant Rumanijos ru- 

l>ežiaus. Bulgarija pranešė Kurna- 
nt jai, kad ji skaito Ru.ščuko uost^ 
u/darytu pašaliniems laivams. Lon- 
dono laikraščiai šiądien talpina il- 

gas žinias apie Rumanijos padėji- 
mą ir patvirtina pirmesnes Rymo 
žinias apie tai, kad, kaip dabar iš- 

rodo, Rumanija netrukus turės sto- 

ti karėn. 

SUSIRĖMIMAI ANT 

SALONIKŲ FRONTO. 
Salonikai, vasario 8 d. Vakar 

buvo p.inni lialkanuose tarp bul- 

gariškų ir talkininkų sargybų susi- 
rėmimai apie Dorien ant Grekijos 
rubežiaus. Prancūzų sargybos pa- 
sirodė persilpnos ir, negalėdamos 
atsilaikyti, pasitraukė atgal. Tai 
buvo pirmi susirėmimai po to, kaip 
talkininkai pasitraukė iš Serbijos 
du mėnesiu atgal. 

GEN. RUZSKIS 
VĖL PASITRAUKĖ. 

"Lietuvių Balsas" praneša, kad 
vienas iš gabiausių Rusijos ge- 
nerolų, gen. Ruzskis, Galicijos už- 
kariautojas, o iki paskutinių laikų 
pasekmingai ginusi s Rygos- 
-Dvinsko frontą, vėl pasitraukė 
nuo vadovystės. Apie tai išleis- 

ta caro reskriptas, kuriame aiš- 
kinama, kad Ruzskis palittosuo- 
jamas dėlei ligos. 

IS AMERIKOS, 
AMERIKOS VOKIEČIŲ AU- 

KOS NUO KARĖS NU- 

KENTĖJUSIEMS. 
Amerikos vokiečiai deda ne- 

mažai atiku sc. :emsiem.s nuo ka- 
rės nukentėjusiems, vien pareng- 
tas karės bazaras gruod/.io mė- 

nesyj atgabeno $300.000- Dabar 
jie vėl pasiuntė $600,000. Ton 
sumon daugiausiai įplaukė iš 
Pennsylvanijos, nes $182,733, »š 
VVisconsin $94,664, Ohio $67,126; 
už tai iš Illinois tik $9,060, iš Ha- 
waii salų $2,417. 

EXPLIOZIJA ANT 
GARLAIVIO. 

Huntington, W* Va. Ant lai- 
vo Sam Broun atsitiko expliozi- 
ja, kuri laivą sudraskė ir paskan- 
dino. Iš buvusiu ant jo žmonių 
tik 6 išsigell>ėjo, o 17 prigėrė. 

POTVINIŲ PADARYTI 
NUOSTOLIAI. 

Memphis, Tenn. Arkansas 
valstijoj užgimė dideli potviniai, 
kurie pridirbo nuostolių ant 10 
milionų doliarių. Tvanuose žu- 
yo taipgi 8 žmonės. 

PARAKO IŠDIRBYSTĖ 

AMERIKOJ. 
Washington, D. C- Sulyg ccn- 

sus biuro atskaitos, 1914 metuo- 
se Amerikoj parako padirbta 
482,1 xx),000 svarų už $37,900,000. 
Daug to parako pasiusta talki- 
ninkams. Didžiausios parako ir 
kitokių sprogstančių medegų 
dirbtuvės priguli franeuziškai Du 
Pont kompanijai, kuri ir Pran- 
cūzijoj turi dirbtuves. 

SAVIVALDA FILIPINŲ 
SALŲ. 

Washington, D. C. Suvieny- 
tų Valstijų senatas priėmė kon- 
gresui paduotą senatoriaus Clark 
reikalavimą, kad i keturis metus 
Filipinfj salų gyventojam butų 
suteikta savivalda, kad jie, be 
Suvienytų Valstijų globos pats 
galėtų savo reikalais rūpintis* 

ŽEMES DREBĖJIMAI. 
Schenectady, N. Y. Vasario 

2 d. čia jautėsi žemės drebėji- 
imas. Drebėjimas buvo gana 
smarkus, buvo naktyj; daugelyj 
vietų mieganti žmonės iš lovų 

į išpuolė. 

PARAKO EXPLIOZIJA 
KASYKLOSE. 

Fayette City, Pa. Apollo ka- 
syklose expliodąvo parako pri- 
krautas vagonas. Expliozija 
sunkiai apdegino 21 žmogų, o du 
darbinininkai užgauti labai sun- 

kiai, vienas iš jų, nugabentas 
ligoninėn Pittsburgan, ten pasi- 
mirė* 

I 

PENKI ŽMONĖS PRIGĖRĖ. 
Bradenvile9, Pa. Duquesne 

kanale, grįžtant iŠ mokyklos, ke- 
turi vaikai jlužo ir nuėjo po 
ledu. Vaikus gelbėti nuėjo vie- 
nas suaugęs žmogus, bet ir tas 

nuėjo po ledu ir prigėrė. 

SNIEGO PUSTYMAI. 

Ellensburg, Wash. Vasario 2 

dieną buvo \Vashingtono valsti- 
joj toki sniego pustymai, kokių 
nuo 30 metų nebuvo. Geležin-1 
keliai, bėganti į Kaskada kalnus,' 
tapo užpustyti. Sustojo trau- 

kiniai taipgi Northern Pacific,' 
Great Northern ir Chicago & 
Milvvaukee geležinkelių. 

SUDEGĖ KANADOS PAR- 
LIAMENTO RŪMAS. 

Ottawa, Kanada. Vasario 4 
dieną sudegė senas, istoriškas! 
Kanados parliamcnto rūmas. 
Griuvusi viena siena užbėrė ge- 
sintoju ir policistų dalj. Trioboj 
sudegė dvi moterjs. Trūksta 
dviejų parliamento narių- Padė- 
ti gesintojams pakviesta gesinto- 
jus iš Montreal. 

AMERIKOS MECHANIŠKA 

PAJIEGA. 
Suvienytos Valstijos turi 120 

inilionų arklių pajiegos mašinų. 
! Pramonė ir amatai naudojasi iš 
mašinų 19,400,000 arklių pajie- 

Įgos, elektros šviesa 7,700,000 
arklių pajiegos, centralės elek- 

Įtros pajiegos 7.000,000; dirbtu- 
; vės sunaudoja 3,400,000 arklių 
ipajiegų, geležinkeliai varomi ga- 

j ru 5,000,000 arklių, 4,000,000 gar- 
laiviai, 22,500,000 automobiliai ir 
kitokiems tikslams mašinos. 

7 TELEGRAFŲ LINIJOS 
NUPJAUTA. 

Kaip pranešama iš Londono, 
nupjautos tapo 7 jungiančios Eu- 
ropą su Amerika pajūrinio tele- 
grafo linijos, o išlikusios negali 
visij reikalavimų išpildyt. Kas 
vielas nupjovė, nežinia; spėjama, 
kad tai galėjo padaryti vokiški 
povandeniniai laivai. Dvi fran- 
cuziškos linijos nuo Brest į Cape 

ĮCod ir Miguston (3,000 mylių) 
! nupjautos prie I'rancuzijos kran- 
1 to. Nupjautas telegrafas nuo 
I Airijos j Nevvfoundland ir tarp 
j Anglijos ir Suvienytų Valstijų. I 

EXPLIOZIJA- 
Toledo, Ohio. Graig Oil Co. 

dirbtuvėse vasario 4 d. atsitiko 
expliozija. Trūksta šešių dar- 
bininkų, 'kurie, kaip manoma, tu- 
rėjo tapti expliozijos užmušti. 

GERA ŽVEJONĖ. 
La Crosse, Wis. Čia dabar 

eina karpių žvejonė ir ji žve- 
jams gerai sekasi. Vieną tlieną 
pagavo 100,000 svarų* Su vie- 
no tinklo patraukimu pagavo 
40,000 svarų vertės $2,500, 

WASHINGTONE* BIJOSI. 
Washington, D. C. Sudegus 

Otta\va Kanados parliamento rit- 
mu i nuo pamestos bombos, ir 
\Vasbingtono kongresą apėmė 
baimė, kad ir su jo rumu kas 
panašaus neatsitiktų. Pabaigoj 
pereitų metų vienaitle kapitolio 
rtime rado pamestą bombą, kuri 
vienok nesprogo. Dabar sargy- 
ba tapo siidrutinta, neištikimų 
kapitoliun visai neleidžia. 

$500 UŽ PABUČIAVIMĄ. 
Kansas City, Kas., Gatvinių 

karų kompanijąMetropolitan 
Street Railvvay Co. užmokėjo 
$500 merginai Evelyn VVhitting- 
ton už tai, kad ją kare pabučia- 
vo konduktorius, kuomet ji vie- 
na buvo.' Ji reikalavo $25.000, 
bet paskui atleido konduktoriaus 
kalte už $500. 

PADEGIMAI. 
Ottawa, Kanada. ..Vasario 5 

dieną sudegė' dirbtuvės G raut, 
L'oldcn, Graliam,''kurios dirbo 
talkii'inkų kareiviams uniformas. 
Ugnis atsirado nuo padegimo 
taipjau, kaip ir sudegusiame par- 
liamento ritme. Parjiamente su- 

degė 7 žmoriėS'," o' tame penki 
parliamento atstovai. Žinoma, 
už tai kaltina vokiečių agentus. 

GAISRAI. 
Atlantic City, N. J. Sudegė 

čia Overbrook hotelis ir 20 na- 
mu. Sudegė taipgi 5 žmonės, 
o trūksta dar T T, su kuriais ne- 
žinia,1 kas atsitiko- Nuostolius, 
ugnies padarytus, skaito ant 
$600.000. 

IS DARBO LAUKO. 
Superior, Wis. Darbai eina 

labai gerai. Už 10 valandų darbo 
dieną moka $2.75. 

Chiėago, 111. Superintenden- 
tas IVabash geležinkelio gavo 
paliepimą pasamdyti šimtą cxtra 
policistų dabojimui to geležin- 
kelio nuosavybės, n6s sustreika- 
vo 200 bėgių nustatytojų, o kom- 
panija nori sustreikavusių vie- 
tas streiklaužiais' apsodyti. 

Oakland.tfCal- Darbai eina. 
gerai. Žmonių jj^e .darbo nėra, jei 1 
bent kas nenori dirbti, tai yra be 
darbo. Uždarbiai irgi atsakanti., 
taip kad žmogui su šeimyna gali- 
ma atsakančiai pragyventi. 

New York. -Plieno dirbtu- 
vių savininkai savo dirbtuvėse 
nesibijo darbų sumažėjimo, nes 
užsakymų turi net keliems me- 

tams, bijosi vien, kad jiems gali 
pritrukti darbininkų, .nes ateivy- 
stč beveik suvisu pasiliovė, o 
daugelis dirbusių plieno dirbtu- 
vėse darbininkų jieško lengves- 
nio darbo. Dirbtuvių savininkai 
jau dabar tariasi apie pakėlimą 
?!gų savo darbininkams. 

New York, N. Y. Čia suva- 
žiavo kietųjų anglių kompanijų at- 
stovai ir svarstė darbininkų reika- 
lavimus, kurie buvo sekanti: Pa- 
kėlimas algų ant 20%, aštuonių va- 

landų darbo diena, pripažinimas 
angliakasių unijos, susitaikymas 
tarp kompanijos ir darbininkų turi 
buti padirbamas tik dviem metam. 

Kompanijos paskelbė pranešimą, 
kuris buvo panašus j pilną atmeti- 
mą darbininkų reikalavimų. Vė- 
liaus vienok paaiškinta, kad jie 
derybų su angliakasiais nepertrau- 
kė ir kad savo pranešiiną jie pa- 
skelbė vien tik su tuom tikslu, kad 
publiką supažindinus su derybų sto- 
viu. 

Mainierių organizacija taip pat 
padarė pranešimą publikai, kuriame 
ji aiškina, kad dabar viskas pa- 
brango ir visos kitos algos yra 
pakeltos; todėl ir jų reikalavimai 
yra teisinai. 

Washington, D, C. vasario 
3 d. Atstovų bute 337-niais bal- 
sais prieš 47 perėjo Kealing bi- 
lius, kuriuom uždraudžiama priim- 
ti darban vaikus. Sulyg šito bi- 
liaus mainos, kurios vartoja prie 
darbo vaikus iki 16.metų amžiaus, 
neturi teisės siųsti savo išdirbinių 
j kitą valstiją. Dirbtuvės, kurios 
vartoja vaikus iki 14 metų am- 

žiaus, arba leidžia vaikams iki ič 
metų amžiaus dirbti daugiaus negu 
8 vai. į dieną, arba leidžia tokiem* 
vaikams dirbti nakčia, taip pat ne- 

galės siųsti savo išbirdinių j kitas 
▼alstijai. .. i 

j Šisai Iiiritt.s^uK'člė labai karštus 
į ginčus tarp kongresmanų. Kon- 
resmanai pietirim valstijų, kur daug 
vaiku dirba medvilnės (bovelnos) 

q f f, 11 ... 

dirbtuvėse, bi\vo labai šitam buitį! 

priešingi. "Iš .4^kongresmanų, bal- 
savusių prieš sitą bilių, yra tik du 

republikoiufl, o 45 yra demokratai 
Dilius dabar eina i senatą. 

■01 ą-r 

Chica^o, fri. Chieagos Dar- 
bo Federacija pereitą nedėldienį 
priėmė rezoliuciją, kurioj išreiš- 
kiama pasipriešinimas taip vadina- 
mai "prisiruošimo" politikai. Re- 

zoliucijoj sakoma, kad "vienatinė 
karė, kuria darbininkai yra už in- 

teresuoti, yra industrialė karė it 
kad lavinimas mokyklose vaikų 
prie kareiviavimo yra pavojingas.' 

Toliaus rezoliucijoj nurodinėja- 
ma, kad darbininkai yra priešingi 
padidinimui laivyno ir armijos, 
nes ginklavimąsi sutvers milžiniš- 
kus amunicijos ir kitus trustus, ku- 
rie pradės ,yesti(išios šalies politiką. 

Rezoliucijoj I išreiškiama taipgi 
neprielanki mintis prieš ateivius. 
Šiltom atžvilgiu Darbo Federacija 
pasirodo atvirti ateivių priešu. 

"Pavojui Amerikos darbininkui 
—sakoma rezoliucijoj—gręsia ne 

tiek nuo užpuolimo Europos val- 
džių, kiek nuo hordų... svetimtau- 
tiškų ateivių, kuriuos atsigabena 
kas metai Amerikon didelės išdir- 
bystės įstaigos, pageidaujančios pi- 
gaus darbininko." 

iŠ Visliu. 
|| Sulyg žinių, svietan paleistų 

Ilavas telgrar^ių agentūros, vasa- 

rio i d. Portugalijos sostinėj, 
Lisbonoj, kilo maištai. Maišti- 
ninkai vartojo ir bombas, kurių 
expliozija daug žmonių sužeidė. 
Po pietų ten sutreikavo visi or- 

ganizuoti" darbininkai. 
q 

|| Paryžiaus priemiestyj St. 
Denis, netoli stacijos iš bėgių 
iššoko geležinkelio traukinys; iš- 
šokę iš bfcgių' trįs vagonai užsi- 
degė. Paskui; po sudegusių va- 

gonų degėsiais1 rado penkis su- 

degusiu žmonių kunus. 
1 'Tu; ■ 

|| Mexiicoj, "Yucatah valstijoj, 
mot^pjs reikalauti balsa- 
vimo tieštj ir tiesų tapti valdi- 
ninkėmis. 

Įj Austrijos general-gubernato- 
rius Serbijoj prašalino iš Bel- 
grado ten buvusį Suvienytų Val- 
stijų konsulj. Prašalintas kon- 
sulis atsišaukė Washingtonan su 

užklausimu, kaip jam reikia elg- 
tis. 

ĮĮ Londone gauta žinia, buk 
Turkijos sosto įpėdinis Yussaff 
Zgedin pasipjovė. Jis buvo tai- 
kos šalininkas ir vokiečių prie- 
šas. 

ĮĮ Garsus Mexiko neramumo 

palaikytojas,, generolas Francisco 
Villa, matyt, jaučia, kad lošį 
pralošė. Jis sukrovė į vežimus 
jo priluptus pinigus ir branges- 
nius daiktus ir stengiasi pabėgti 
į Suvienytas Valstijas. Gaudyti 
bėgantį su kariuracne ištraukė 
Carranzos generolai Riojas nuo 

rytų ir Oriz nuo Juarez, o nuo 

Chihuahua City veja bėgantį ge- 
nerolai Guadelupe ir Herrera. 
Carranza tiki, kad Villa paklius 
į jo rankas; o jeigu į Suvienytas 
Valstijas pabėgtų, čia jį nepri- 
ims labai maloniai už surengi- 
mu amerikonų skerdynių. 

|| Ryšio vidurinės Europos 
tautų pasiuntiniai Albanijoj tapo 
iš Durazzo prašalinti. Tai iš- 
puola, kad Albanija stoja karėn 
talkininką-' pusėj. 
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|j Mexiko prezidentas Carran- 
La išleido padavadijimą, kuriuom 
uždraudžia Mexikoj svetimų 
kraštų piliečiams valdyti ir pirk- 
ti žemę ir girias. 

Į| Paryžiuj tapo išleistas sura- 
šas žuvusių karėj žymių Pary- 
žiaus veikėjų; literatų, mokslin- 
čių ir kitokių. Surašė yra 3,084 
vardai, o tarp jų 56 generolai, 
113 civiljšjcų inžinierių, 110 ad- 
vokatų. 

|| Belgijos karalius įgaliojo bu- 
vusį laivyno minist-erį paimti ka- 
riumenės reikalams visą Belgi- 
jos pirklių laivyną. Belgija mat 
kariško laivyno neturėjo ir ne- 

tari. 

H Strtyg Vokietijos valdžios 
"pagarsintų žinių, laike dviejti 
rusų įsiveržimų j Prusą Lietuvą, 
teu jie pridirbti nuostolių ant 

$375.000,000 (Vokiečių padaryti 
'nuostbl'iai rufci?koj Lietuvoj gal 
'nemažesni). Rusai Prusuose iš- 
naikino 24 miestu?, (>00 mieste- 
lių, 300 dvarų ir 34.000 namų, 
išplėšta 10.000 namų: užmušta 
ar sužoišta" 2',ooo civiliškų gy- 
ventojų, 107,000 Rusijon išga- 
benta'. Išsigabeno ir daugybę 
galvij'iVT 

|f Nors ant Filipinų salų ne 

taip rūpinamasi kaip Suvieny- 
tose Valstijose apie žmonių svei- 
katą. bet ten žmones gyvena il- 
giau nėgu1 Suvienytose Valstijo- 
se. Vienį' tik savaitę mieste Ma- 
nila pasimirė tris moterįs, iš ku- 
rių kiekviena 'turėjo feuviršuni 
100 metų. 

|| Kalį) Vokietijoj, taip ir Aus- 
trijoj pradėjo mušti geležinius 
pinigifs. '' 

Į| Londone gauta žinia, buk 
Krupp'd' kamiolhi dirbtuvės ,Es- 
sene pradėjo clirbti revolverines 
kanuoles, iš kurių j minutą laiko 
galima paleisti 650 šūvių. 

Lietuva ir Karė, 
Tambovas. 

•. r!; J/', 

Pabėgėlių čia vis tebeatvažiuoja, bet daugiausia gudų, lenkų. 
Matyti, lietuviai jau pabaigė 

savo baisią kelionę ir "ilsisi" ap- 
rinktose vietose... 

Atvažiavusius pabėgėlius grū- da į kokį tai "Tretje depo," kur 
juos kankina utėlės ir blakės. 
Baisu žiūrėti, kaip ten nešvaru ir 
biauru. Iš čia vienus gabena 
kaimuosna, kitus laikinai laiko 
Rusų miestų sąjungos prieglau- 
doje, laikomoje visuomenės ko- 
miteto, kurio pirmininku yra 
Kriaučiūnienė. Ant galo visi 
pabėgėliai arba gauna darbo 
mieste, arjb'a kraustomi sodžiuose, 

Susidarė ir Lietuvių Komitetas, 
kurią, kiek galėdamas, stengiasi 
palengvinti savo brolių padėjimą. 
Vaikams taisomas barakas, kuris 
atsieis apie 3 tūkstančius rublių. 
Tenai jie turėsią 'butą ir visą lai- 
kymu if busią mokinami. Moky- 
toju paskirtas Kasperavičius. 

"Žiburio"' mergaičių gimnazijos 
pansijonas esąs labai ankštame 
bute, todėl nuo tvankaus oro daž- 
nai suserga mergaitės, kurių esa- 
ma 70 su viršum. 

Pamokos esti popiet Iyanovos 
gimnazijoje. Nėra rusų ir geo- 
grafijos mokytoju, todėl mokslas 
trukdomas. 

Bažnytėlė graži, mūrinė, gotų 
stiliaus. Sakomi lietuviški pa- 
mokslai. Yra du kunigu lietuviu. 
Lietuvių dvasios reikalai kaip ir 
aprūpinti. 

Staraja Rusa, Novgor. gub. 
Tame užmirštame kampelyje 

esama pabėgėlių lietuvių apie 4c 
šeimynų. Veikia lenkų komite- 
tas, bet iš jo męs lietuviai maža 
naudos teturime. Reikalinga 
įsteigti Lietuvių Draugijos nu- 

kent. dėl karės šelpti skyrius. 
Reikalinga pašalpa ir dorinė pa- 
spirtis. 

Spas Klepiki, Riazan. gub. 
Lapkritį šių 1915 m. valdžios 

paliepimu buvo surašyti ir sure- 

gistruoti pabėgėliai, atsiųstieji 
Spas-Klepikų valsėiun. Tą dar- 
bią atliko to valsčiaus raštininkas 
F. Kedis (iš Suv. gub. lietuvis). 
Tarp kelių šimtų pabėgėlių lietu- 
vių atsirado vos keliolika žmo- 
nių. Katalikų aprūpintų atva- 
žiuoja pas mus kunigas iš Ri?za- 
nės. F. K. 

Čita, Siberijoj. 
Tr čion atvyko pabėgėlių lietu- 

vių būrelis. Iš Suvalkų guberni- 
jos, iš Veiverių kaimo, atkeliavo 
penkios šeimynos—Bartkaus Mo- 
tiejaus, Driulo Juozo, Matusevi- 
čiaus Juozo, Šalkauskio Jono ir 
Švenčiuno Stasio, išviso 21 žmo- 
gus. 

Pabėgėliti čia laukė. Tam tik- 
rame šiltame barake prie pat ge- 
ležinkelio stoties rado jie sau nak- 
vynę ir maistą dykai. Ant ryto- 
jaus, po pietų, irgi dykai duota' 
buvo jiems šešetas Vežimų persi-' 
kraustyti miestan, Lietuvių Lab- 
darybės Draugijos prieg-laudon. 

PRIE MAINIERIŲ KONVENCIJOS. 
Tarp mainierių ir kasyklų savininkų eina de- 

rybos naujos sutarties padarymui. Skaityk apie 
tai "Iš Darbo Lauko." 

Prieglauda toji—paprasti medi- 
niai namai, kuriuose gali sutilpti 
kokie 70 žmonių; viduje išbaltin- 
ta, grindys nudažytos, elektrinis 
žiburys, švaru. Tik guoliai ne- 

kokie: bendri, kaip kareivių ka- 
zarmėse, ir be to, dviem augštais 
—apatiniai ir viršutiniai. 

Pabėgėlių belaukiant, prieglau- 
da buvo iškūrenta, šilta ir sama- 

voras užkaistas. Pirmąjį kartą 
pavaišino kaip svečius; bet toles- 
niam laikui, ir tai tik pirmą savai- 
tę kiekvienas pabėgėlis—didelis 
^r mažas viftiek—tegaudavo po 
15 kap. dieiim pramisti. Praslin- 
kus gi savaitei, tokie pinigai te- 
duodami tik negalintiems užsidir- 
bti—vaikams, seneliams, ligoninis. 

| Ligonius apžiūrėti apsiėmę fel- 
čečeris Greizė, lietuvis, ir dakta- 
ras Ruga, igaunis, be užmokės 
nio; taippat be užmokesnio duo- 
da vaistų iš aptiekos lietuvių— 
Marcinkevičiaus ir Nagevičiaus 
Sunkiai sergantį vaikutį paguldė 
miesto ligoninėje. 

Reikalingi čia lietuviai—kuni- 
gas ir mokytojas. Atsišaukti ad- 
resu: Čita, Čiapasu. 

Livnai, Orio gub. 
j Yra ir čia pabėgėlių lietuvių, 
nors ir nedaug. Šiomis dienomis 
nusižudė dėl nežinomos priežas- 
ties provizorius a. a. Kasiulevi- 
čius, musų čionykštės lietuvių 
kuopelės šulas. Jam mirus nete- 
kome gero lietuvio ir piliečio. 

Dysna, Yiln. gub. 
Iškilus panikai, daugelis pabė- 

gėlių nuo vakarų atsidūrė Dysno- 
je. Tarp jų buvo nemažas nuo>, 
šimtis lietuvių,—galima butų pri- į 
skaityti iki pustrečio šimto žmo- j 
nių. 

Ilgainiui, Aiek-tiek aprimus ka- 

nonadai, kai-kurie išsiskirstė po 
pažįstamus, gimines, Dysnos pa- į 
lapijos kolonistus-lietuvius. To-, 
kiu bu du jų skcači'iL sumažėjo. į 

Įsteigtas prieš tris mėnesius Į 
Dysnos Lietuvių Dr. nukentėju- 
siems dėl ikarės šelpti skyrius ga- 
na gerai aprūpino ir aprūpina 11c 

tiktai jų kuno, bet ir dvasios rei- 
kalus: pabėgėliams yra sakomi 
lietuviški pamokslai, mokantiems 
skaityti dalinami laikraščiai: "Ry- 
gos Garsas" ir "Lietuvių Balsas/' 
vaikučiam^ atidaryta pradedamoji 
mokykla. Apskritai, skyrius dar- 
buojasi gana gyvai, ne menkiau 
rūpindamasis pabėgėlių reikalais 
už kitus, daugiau pragarsėjusius 
skyrius. Kazys. 

Rževas. 
Pabėgėlių lietuvių yra čia apie 

200 žmonių. Beveik ligi pasku- 
tinio laiko nebuvo kas jais pasi- 
rūpintų. Tiesa, seniai jau buvo 
■įkurta prieglauda, bet ir ta kuo 
neiširo, keliantis iš vienų namų 
j antrus, gana ankštus. Dėl to Į 
ankštumo buvo pradėję platintiem' 
ligos. Šiek tiek šviesiau pasidarė 1 

lietuviams Lietuvių Draugiio.s Į 
skyriui jsikurus. Dabar, nors ne- < 

daug dar padaryta., betgi jau lie- 
tuviai gauna pašalpos iš savo ko- 
miteto. Jaunas komitetas dar ne- 

suskubo įkurti kokių nors įstaigų. 
Reikia pasamdyti bendrabučiai 

ir surinkti lietuviai, išblaškyti ne 
tik po visą miestą, bet ir po so- 

džius, įkurti mokykla ir padidinti 
prieglauda. Šiaip gi lietuviams 
gręsia nutautimas, nes ir kunigas 
yra lenkas. Skyriaus vice-pirmi- 
ninkas praneša, kad lietuvių da- 
bar esą apie 700 žmonių, todėl ku- 
nigas lietuvis tenai yra būtinai 
reikalingas. 

Kinešma, (Kostr. Gub.). 
Buvo sakoma ir lenkų tvirtina- 

ma, kad Kinešmoje lietuvių kaip 
ir nesą. Nėra ko stebėties, nes 
lenkai užrašė savaisiais ne tik lie- 
tuvius su lenkintomis pavardė- 
mis, bet ir tokius, kaip antai: 
Čerlys, Grieiunas, Gricius. Valū- 
nas, Žemaitis t. t. 

Bet gi pabėgėlių lietuvių Kine- 
šmoje bus apie 200. Jiems rei- 
kalinga įsteigti mokykla ir prie- 
g'auda. Vieni namai ir vienas bu- 
tas buvo nunuomoti bendrabučiui. 
Pabėgėlių prižiūrėtoju yra Mit- 
kus-Mickevičius. 

Kastrama. 

Lietuvių yra čia apie 600 žmo- 
nių. Jais rūpinasi Lietuvių Drau- 
gijos skyrius ir tos Dr-jos Cen- 
tralinio Komiteto įgaliotinis. 
Įsteigta mokykla, nunupmoti na- 

mai kancelerijai ir taisomi prie- 
glaudai arba siuvyklai, f Drau- 
gijos skyriaus komitetą pakliuvo 
energingi žmonės, iš jų galima 
laukti daug naudingo darbo. 

Daug lietuvių vaikų vis tik yra 
patekę j lenkų mokyklas ir prie- 
glaudas. Dėl mokyklų kilo šio 
kių-tokių nesusipratimų tarp len- 
kų ir lietuvių. Žmonės jkalbami 
neleisti vaikų lietuvių mokyklon 
Reikia tikėties, kad tie nesusipra- 
timai pranyks. 

Čia nėra kunigo lietuvio. Tuo 
tarpu gi, Būtinai yra reikalinga 
mokyti vaikai tikybos. Kunigas 
reikalingas ir šiaip visiems lietu- 
viams, kurie dabar išsiblaško svy- 
ruoja ir pradeda tirpti svetimųjų 
tarpe. ("Liet. Bal.") 

UEIUV1AI AMERIKOJ, 
IŠ SO. BOSTON, MASS. 

Margumynai. Sausio 27 a. 
Lietuvių salėje buvo surengtas 
balius ir vakarienė Lietuvių Ko- 
-opcracijos. Svečių susirinko virš 
500 ypatų; apie 9 valandą buvo 
vakarienė. Bevalgant, trumpai 
kalbėjo kun. Kemėšis. Savo kal- 
ba nurodė naudingumą >ko-ope- 
racijų, gana rimtai ir džentelmo- 
niškai kalbėjo. Susirinko viso- 
kių pažiūrų žmonės, susėdo pri-e 
vieno stalo ir visi nesibijo, kad 
yra bedievių, katalikų, ir kun. 
Kemėšis nebijojo sėdėti su be- 
dieviais. Visokių žmonių ya vi- 
sokiu pažiūrų, bet su visais gali- 
ma susitaikyt, tik reikia buti vi- 
siems džentelmonais. Pagirtinas 
darbas Ko-operacijos už sutrau- 
kime publikos ir gerą tvarką. 

Sausio 28 d. Lietuvių salėje bu- 
vo parapijom] susirinkimas. Su- 
sirinko apie 300 parapijonų. Su- 
sirinkimo s"šaukėjai atdarė ji ir 
išrinko pirmininką ir kitus valdy- 



bos narus. Užėmus vietą valdy- 
bai, prasidėjo svarstymai, kaip 
ir kokiu bud u panaikinus para- 

pijoj betvarke ir kad panaikinus 
nedėldicniais šfiubus, krikštus. 

Daug kalbėta, išreik>ta visokių 
nuomonių ir pagalios prieita vi- 

*ij prie nuomonės, kad esą 
reikia išnaiky ti vestuves 

nedėliomis, nuvaikyti jomarką 
nuo bažnyčios, tokiu budti pasi- 
gerintu bažnytinė tvarka. 

Daug buvo apkal'bama, ko rei- 
kia mūsų parapijai, kad viskas 

butų tvarkoje: pinigai, atskaitos, 
bet kol kas palikta tolimesniam 
laikui. 

Sausio 29 d. "(Jabijos" artistai 
su choru sulošė dviejų aktų ko- 

mediją—" Pabaigtuvės." Lošimas 
buvo papildyta su žydeliais, 
smuikininkais ir choru. Lošimas 
nusisekė gana gerai. Po teatrui 

buvo šokiai ir skrajojanti krasa. 

Didžiuma atviručių išlaimėjo do- 
vanas p-lė O. Liutkcvičiutė—Ai- 
sopo Pasakos, p-lė Kazmauskiu- 

tč,—Žmogaus Pareigos. Pagirti- 
nas gabijfečiij sumanymas pla- 
tinti literatūrą. 

Publikos buvo apie 200 žmo- 

nių. Vasario 15 d. "Gabija" sta- 

tys scenoj "Blindą" su razbainin- 

kų choru. Jau antras mėnesi s, 

mokina* "Keistutj," kuris bus pa- 
statytas kovo mėnesyj. 

Sausio 30 d. buvo prakalbos, 
parengtos LSS 60 kuopos. Kal- 

bėjo L. Pruseika. Tą pat j vaka- 

rą buvo Vyčių teatras ir dainos. 
Bostonietis. 

I 

i Iš WATERBURY, CONN. 

Duosnųs WaterburieČiai. Čia 

atvyko p. Stasys Šimkus su pra- 
kalbomis. Kalbos buvo sausio 
29 ir 30 d. Surengime prakalbų 
daug pasidarbavo p. A. J. Povi- 
lailca ir keletas kitų vyru. Įdomu, 
kad vietinis kunigas ir vargonin- 
kas laikėsi nuošaliai, šaltai.—nei 
vienas j prakalbas neatsilankė. 
Savo keliu ir prie tokių neparan- 
kių aplinkybių uaterliureiriai sau 

gėdos nepasidarė (jie niekados 
jos sau ir nepasidaro). Aukų iš- 
viso per du vakaru surinkta, kaip 
teko patirti. $555.70. Pirmą va- 

karą buvo tik 83 žmonės atsilan- 
kę ir tai sumetė $76.00, bet antrą 
vakarą užtai vienų tik dešimti- 
nių buvo 16, o penkinių net 35- 
-kios, dvidoliarinių sumetė 28 
ypatos, o po doliarinę net 70 
ypatų. Kitos aukos buvo smul- 
kesnės. 

New Britaine laike prakalbų 
surinkta $96.06. L'nion City— 
$56.85, o Ansonijoj—$265.00. 

Laike prakalbų \V aterburyj at- 
sirado keletas "susipratėlių," (ga- 
lima juos net paminėti—Jonas 
Prisevičius ir Stasys Senkus). 
Tai šitie vyrai laike prakalbų 
murmėjo, kaip kokios meškos ir 
kitiems trukdė klausyti. Pagalios, 
matyt norėdami suardyti prakal- 
bas, pradėjo "reikalauti halso," 
prikaišioti (iabrj ir tiesiog šmeiž- 
ti patį kalbėtoją, p. Šimkų. Žmo- 
nės pasipiktino tokiais išsigimė- 
liais ir reikalavo, kad juos išmes- 
tų iš svetainės, kad uždyką tik 
oro negadintų, bet vos tik p. 
Šimkus pradėjo rinkti aukas, tai 

jie patįs išdūlino. Mat jis tik lie- 
žuviu moka malti, bet su centu 

tėvynės reikalams tai jų nėra. 
Keikia taipgi patėmyt, kad mū- 

sų biznieriai yra atsilikę. Iš jų 
aukavo *\< pp. A. Povilaika, Vir- 
byla, Venckunas ir Kažemekas. 
Kitų tai nei matyt nebuvo. Biz- 
nieriai turėtų žinoti, kad ir žmo- 
nės juos taip rems, kaip jie re- 

mia tėvynę. Apie tai jie k?da 
nors persitikrins. Žinoma, kad 
ne visi ir biznieriai taukuose, 
kaip sakoma, plaukioja, bet jeigu 
darbininkas žmogus gali porą 
centų paaukauti, tai ir biznierius 
nuo to nepastiptų, jeigu tik jis 
butų geras lietuvi?, geras tėvy- 
nainis. Vietinis. 

IŠ MILWAUKEE, WlS. 
Vadovams pamokinimas. Vie- 

tiniai lietuviai surinko pusėtinai 
atikų nukentėju?ieji.s nuo karės 
lietuviams, bet jiems nepatinka 
ginčai, barni?i ir pjovynės tarp 
sriovių ir todėl nutarė nesiųsti 
litų aukų nei vienam iš Amerikoj 
esančių fondų. Nutarta siųsti jas 
tiepi'įT Europon "Draugijai nuo 

kirės nukentėjusiems." 
Iš to matome, kad tai turi bū- 

ti geras musų fondams pamoki- 
nimas. Žmonės neprijaučia tiems 
ginčams ir siunčia tiesiog. Ne 
tik Mihvaukees lietuviai tą daro. 
Daro. kaip girdėt, ir kitų vietų 
lietuviai. Iš to. žinoma, yra ne- 

parankumai ir keblumai ne tik čia 
Amerikoj, bet ir Europoje, nes 

darbas ir iškaščiai didinasi, jeigu 
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kas-sau siuntinėja. Iš to turėtų 
musų vadovai pasimokinti :r su- 

prasti, kad toksai visuomenės el- 
gimąsi yra išreiškimas neužsiga- 
nedininio mušu vadovais. Gal 

tas ir bus jiems pamokinimu, kad 
jie sueitu krūvon ir darytų taip, 
kaip žmonėms išpuola daryti, 
kaip kitos tautos daro. Ii. A. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 

Vakaras nukentėjusių nuo ka- 
rės naudai. Sausio 30 d. vietiniai 
bažnytiniai giedoriai surengė va-' 

karą nukentėjusių nuo karės nau- 

Idai. Lošta "Mariutė, vargoninin- 
ko duktė." Tikietų nebuvo. 2mo- 
jiių prisirinko daug ir lošimas 
gerai nusisekė. įmonės liko pil- 
nai užganėdinti. Kiek teko pa- 
tirti, pinigų surinku nukentėjusių 
naudai $25.88. 

Rengėjams ir lošėjams priklau- 
so padėkos žodžiai už dailiai su- 

rengtą vakarėlį. 
Netoli nuo čia yra miestas Al- 

bany, kur lietuviai pradėjo rūpin- 
tis įsteigimu savo locnos lietuviš- 
kos parapijos. Iki šiolei lietuviai 

į priklausė prie lenkų parapijos, 
kur nuo ilgų metų klebonu yra 
kun. lt. Molekaitis, lietuvis. Kle- 
bonas per pamokslą pagarsino 
apie rengiamąjį vakarą naujos pa- 
rapijos naudai, bet žmonių prisi- 
rinko nedaug, tai ir pelno liko 
nedaugiausiai. 

Lietuvos Kaziukas. 

IŠ CRAND RAPIDS, MICH. 

Prakalbos. Sausio 23 d. čia at- 
silankė K. R. Geležėlė, industria- 
listų (I\V\V.) organizatorius. 
Laikė prakalbas per du nedėldie- 
niu, organizuodamas industrialis- 
tų uniją. Tas darbas jam pasi- 
sekė ir tapo užmegstas mazgas 
viršminėtai industrialistų unijai. 

Vasario 2 d. tas pats Geležėlė 
laikė prakalbas TMD. koupoš va- 

kare, ragindamas prie jos pri- 
klausyti ir aiškindamas, kad tai 
yra naudinga lietuvams draugija. 
Pagalios paraginta parinkti aukų 
nukentėjusiems nuo karės. Nors 
žmonių buvo neperdaugiausiai, 
bet visgi sumesta aukų $8.85. 

Čia gal ne pro šalį bus pažy- 
mėjus, kad kuomet rnusų taip va- 
dinami "pirmeiviai," t. y. socia- 
listai, panašiuose atsitikimuose 
renka atikas, tai jie visuomet ren- 

ka "lėšų padengimui," o tauti- 
ninkai visuomet renka nukentėju- 
sių dėl karės naudai. 

Vakarą baigiant, TMD. kuopos 
choras "sudainavo keletą tautiš- 
kų dainų, užbaigdamas tautiš- 
kuoju hymnu "Lietuva, Tėvyne 
Mūsų!*' A. M. J'irbalis. 
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IŠ CLEVELAND, OHIO. 
Žydai renka aukas. Purvio pra- 

kalbos ir debatai su Žagaru, Nu- 
žudė lietuvaitę? Sausio 27 d. 
miesto majoras H. L. Davis pa- 
ragino Clevelando gyventojus, kad 
jie nepamirštų, jog toji diena pa- 
skirta rinkimui aukų nukentėju- 
siems nuo karės žydams, ragino 

Į aukauti t?m tikslui. Laikraščiai 
! pranešė, kad tą dien vienam Cieve- 
landė surinkta žydų naudai dau- 
giau.s $15,000.00 aukų. 

Sausio 30 d. SLA. kuopos iš 
Clevelando apielinkės turėjo čia 
suvažiavimą, kurį sumanė SLA. 
150-ta kuopa iš Zanesvill-e, Oliio, 
su tuom tikslu, kad sutverus iš 
aplinkinių kuopų apskritį ir spar- 
čiau s pasidarbavus Susivienijimo 
naudai. Suvažiavime dalyvavo 
14-tą, f>2-ra, 150-ta ir 157-ta 
kuopos, kurios sutvėrė 8-tąjj ap- 

Iskritį. 
Tą pačią dieną vietinė 14-toji 

kuopa surengė prakalbas su dek- 
lamacijomis ir dainomis. Paskai- 
tą turėjo Jonas Šimuliunas, dai- 
navo "Mirtos" choras, dckliama- 
vo p-lės Baltrukoniutė, Sidabritt- 
tė, Evanauskaitė ir Lazariutė, o 

prakalbai pasalkė moksleivis ir 
SLA. narys, P. J. Purvis. 

Apie šitą prakalbą reik truputį 
daugiau pasakyti. Vietiniai so- 
cialistai iskalno jau buvo prisi- 
rengę, kad šitą kalbėtoją "sumai- 
jšyti'' ir prisirengė su visokiais 
klausimais,—net ir moterėliu sau I ... 

tn'n trkslui pasigamino, kurios 
uždavinėjo kalbėtojui net pusėti- 
nai gėdingų klausimu. Bet kal- 
bėtojas gražiai, be jokių piktumų 
jiems atsakinėjo. Kadangi buvo 
matyt, jog kalbėtoją stengtasi su- 

pykinti, o tas nepasisekė, tai jie 
patjs todėl supyko ir sukėlė sve- 

tainėj tikrą žydišką turgų. 
P-as J. Šimoliunas, norėdamas 

šiek tiek trukšmadarius suramin- 
ti, sumanė, kad esą nėr ko čia 
pyktis, bet galima gražiai ir be 
piktumo ginčus išrišti. Tegul esą 
T>. Žagaras stoja j debatus su p. 
Purviu ir teg^l j£t parodo, kas 

turi urp lietuviu pirmą vietą už- 

imti—lietuvystė, tautiškumas, ar 

socializmas. Ir p. Purvis ir p. 
Žagaras apsiėmė j diskusijas sto- 

ti. 

Tautininkai tiki.-i, kad p. Pur- 
vis lengvai p.Žagarą sukirs, nes 

kiekvienam lietuviui ir be disku- 
sijų pusėtinai aišku, kad lietuvys 
visų pirmiausiai turi but tuom, 
kuom jis yra, t. y. lietuviu, ir iš 
savo kailio neišsiners. Socialistai 

taipgi ruošiasi prie to naujo "Žal- 
girio." 

Tame vakare buvo ir aukos 
renkamos nukentėjusiems nuo ka- 
rės. Kas kokiam fondui norėjo, 
tam ir aukavo. Suaivkauta se- 

kančiai: Liet. Gelbėjimo Fon- 
dui (tautininkų)—$38.01, Lietu- 
vos Autonomijos skyriui $2.55 ir 
L. Š. F. (socialistų)—$2.55. Vi- 
so surinkta $42.81. 

Lietuvos Gelbėjimo Fondui au- 

kavo sekantieji: 
A. B. Bartoševičius —$5.00. 
Po $1.00: —J. Rudzevičius, K. 

Jakevičius, M. Baliokas, A. Ur- 
bonas, J. Bagdonas, M.- Švarpa, 
J. Plerpa, A. Laurinčikas, V. Ri- 

manskas, J. Zvalskas, P. Zabor- 
skis, J. J. Žilinskas, Po- 50c:— 
J. Putirskas, L. P. Baltrukonis, 
P. Paluckas, A. Virbickienė, J. 
Pečiulis, K. Petraitis, A. Kranau- 
skas, P. Šukys, §v S. Zaborskis, 
A. Šimkūnas, J. Eidukevičius, J. 
Alekna, J. Grite, J. M. Šergalis, 
J. Montvilla, P. Kaminskas, J. 
Zeunis. T. Ncura, V. Staupas, P. 

Urba, P. Vilimaitis, J. Petronis, 
S, Martinkevičius, Nežinomas; 
po 45c:—F. Spudvs; po 25c:— 
R. ICruopys, A. Uselevičius, P. 
Pluilgis, V. Jankauskas, A. Ja- 
sulionis, M. Jusaitukė, E. Rai- 
žienė, K. Vačionis, A. Malzber- 
tis, P. Urbonas, J. Lips'kis, I\. 

Aksomaitis, J. Tumorą, K. Rag- 
donas, J. Valantukonis, B. Strum- 
brys, K. Gugis, A, Praškevičius, 
V. Stuguris, J. Kolanis, V, Rač- 
kauskas, D. Grigalius, J. Navic- 
kas. D. Kienka, J. Virbyla, J. 
Moskevičius, S. S, Paliulionis ir 
T. Rimkus (kurie nesakė, kuriam 
fondui, yra priskaityta prie Liet. 
Gelb. Fondo) ir drabnų $3.06,1 
kurie yra paskaityti prie Liet. 
Gelb. Fondo. Viso $38.01. 

Lietuvos Autonomijos Fondui: 
—po $1.50:—J. J. Žilinskas, (ver- 
tė Kalėdų dovanos apturėtos), V. 
Jaskauskas 300,, P. Nemura 50c.; 
ir J. Šulcą 25c. L. A. F. viso 
$2-55- 

Lietuvos Šelpimo Fondas:—po 
50c.:—J, Šimoliunas, H, Petro- 
nis, ir V. Skinkis. Po 25c:—J. 
Žilinskas, J. Naujokas ir P. Dau- 
deris,—viso $2.25. 

Prie SLA. 14-os kuopos, tą va- 

karą prisirašė 6 nauji.nariaivie 
nas ant $1,000 ir 5 ant $150 po- 
mirtinės ir ligos skyriaus. Pi- 
nigai bus nusiųsti tiems "fon- 
dams, kuriems aukauti. 

J. J. Žilinskas. 

IŠ MANCHESTER, N. H. 

Kooperacijos bėdos. Sausio 
30 d. atsibuvo čia kooperacijos 
susirinkimas. Kalbėtasi apie už- 
dėjimą keptuvės, bet kadangi su- 

sirinkiman mažai buvo atsilankę 
ir ne visi šėrininkai buvo atėję, 
tai visą reikalą vėl atidėta ant 
trijų mėnesių. Po trijų mėnesių 
arba darbą pradės, arba sudėtais 
jau pinigais dalinsimės. Stebė- 
tinas vienas dalykas: musų ko- 
-operatoriai nenori rengti pra- 
kalbų, sako naudos neatneša. 

"Lietuvos" num. 5-me p-no 
Rastenio korespondencija apie 
laikytas pas mus p. St. Šimkaus 
prakalbas daugumą užganėdino, 
nes plačiai ir gerai buvo aprašy- 
ta. Geistina, kad daugiau butų 
tokių korespondencijų. Ten pa- 
sidarė tik viena klaida: vieton 
"Manchester, N. H.," padėta 
"Manchester, N» Y." ir vieton 
"500 doliarių," parašyta "3500 
doliarių." (Tai korektūros klai- 
da. Red.) A. Tubkits. 

IŠ RACINE, WIS. 
Vakaras. Sausio 23 d. čia at- 

sibuvo balius su teatrališku per- 
statymu, surengtu parapijos nau- 

dai. Lošėjai savo roles atliko 
gerai ir publika liko užganėdin- 
ta. Lošėjus buvo sumokinęs vie- 
tinis klebonas, kurio rupesniu ir 
visas vakaras įvyko. Parapijo- 
nai todėl yra dėkingi už jo pasi- 
darbavimą ir abelną darbštumą. 

P. Juška. 

IŠ ATHOL, MASS. 
Frakalbos. Aušros Vartų Mo- 

tinos Dievo draugystė buvo suren- 

gusi prakalbą^, savo svetainėje, kur 
kalbėjo P. Gudas, iš So. Bostono 
Darbininko" redaktorius. Dau- 

giausia kalbėjo apie '^draugijos rei- 
kalus, nurodydamas jos verte bei 

ui r _ 

naudingumą. 1 rumpai prisimini 
apie karę ir jos baįs'ybes. Toliau 
pasakė kelis žodžius apie sveika- 

)n. 
tą, kaip reikia žmogui apsisaugoti 
ir su apyskaitomis užbaigė savo 

kalbą. Dvi merginos gražiai pa- 
dekliamavo. Dal^ar kas norėjo pri- 
sirašyti prie tos draugijos, galėjo 
tai padaryti, nes buvo priimami už 

pusę kainos. Ta draugija vra tur- 

tinga ir pašelpos molca $7.00 į sa- 

vaitę. Naujų narių nemažai pri- 
sirašė. Apie $6.00 surinkta aukų 
dėl karės nukentėjusiems. 

Gailiunas. 

IŠ EDWARDSVILLE, PA. 
Račiūno paveikslai. Sausio 30 

ir 31 d. buvo rodomi lietuvių po- 
bažnytinėje salėje p. Račiūno judo- 
mieji kariški paveikslai. Parodė 
daug baisybių, iš kurių galima su- 

prasti, ką šitoji baisi karė daro 
mūsų tėvynėj Lietuvoj. Matyti, 
ir bažnyčias. Matyti, kaip badau- 
jančius žmones varo iš ramaus gy- 
venimo. Paveikslai labai užganė- 
dino žmones. Pabaigoje dar buvo 

parodyta juokingų paveikslų du 
ratai ir p. R. paties nutraukti pa- 
veikslai per Antrą Lietuvišką Die- 
ną, ką atsibuvo Yalley Yie\v Parke. 
Buvo matyti daug pažįstamų žmo 

nių iš čionais ir apielinkės. Žmo- 
nių pirmą vakarą labai daug pri- 
sirinko, kad net j salę netilpo. 
Antrą vakarą buvo mažiau. 

Kun. V. Kudirka vietos klebo- 
nas savo visą dplį paskyrė nuken- 
tėjusiem nuo kaYės. >Už gražų pa- 
rodymą tariame- širdingą ačiu p. 
A. T. Račiunui. P. B 

IŠ CICERO, ILL. 

Vyčių 14 kuopos vakaras. Sau- 
sio 30 d. vietos vyčių kuopos na- 

riai pastatė scenoje veikalą "šv. 
Elzbieta." Vaidinimas atsibuvę 
šv. Antano parapijos svetainėje 
Publikos prisirinko pilnutėle sve- 

tainė. 

P-lė Antanina Jekąyičiutė atida- 
rė vakarą ir dailiai paaiškino jo 
tikslą. Iš jos kalbos paaiškėjo, kad 
vakaro pelną skiria velionei Petro- 
nelei Raudinačiukei .,paminklo pa- 
statymui. i,, , .y 

Prasidėjo lošimas, kuris nusise- 
kė pusėtinai gerai. ^Cai-kurie ar- 

tisĮtai-megėjai pasirpcjė ^puęėtinais 
lošėjais. Vakaras davė pelno apie 
$100. 

Visu vakarėliu, kiek davėsi pa- 
tirti, publika tapo užganėdinta ii 
po lošimui išsiskirstė su linksmai? 
veidais. Butų malonu, kad tokių 
bei panašių vakarų ciceriečiai dau- 

giau susilauktų. Ten Buvęs. 

IŠ SUPERIOR, WIS. 

Lietuvių nedaug. Buvo didelė 
audra. Čia darbai ir iš kitur pri- 
buvusiams nesunku yra gauti 
Dirbama po 10 vai. ir daugiau Į 
dieną. Užmokestis už darbą ne- 

prasčiausia. Sausio 26 ir 27 d. 
siautė didelė audri. Buvo nega- 
lima dirbti už didelio vėjo ir snie- 

go gilumo. Mažame mieste nėra 
tiek judėjimo, įvairumo, kaip di- 
deliuose miestuose. Cia, o ypatin- 
gai žiemos metu, nesmagu gyven- 
ti. 

Čia yra apsigyvenę ne tik lietu- 
viai. Daugiausiai gyvena lenkų. 
Keletas lietuvių šliejasi prie lenkų 
Mat lenkas, tai ponas, o kas, girdi, 
lietuvis? Chas. Kniva 

IŠ OAKLAND, CAL. 
Per 10 metų nematė sniego. 

Vietos gyventojai per dešimts me- 

tų nematė sniego, bet sausio 29 d. 
turėjome progos j j pamatyti. Sni- 
go dideliais šmotais apie per pusę 
valandos. 

Čia lietuvių visai mažai tėra: 
kurie ir randasi; tai greičiaus, jei 
tik gali angliškai sukalbėti, pasiva- 
dina save amerikonu, arba kitu 
kuo, bet ne lietuviu. 

Miestelis dailus,-—(sakoma, kad 
dailiausis Califdrnijoje. Butų geis- 
tina, kad ir daugiaiu lietuvių čia 
apsigyventų. Gyvenimas nesunkus, 
nes uždarbiai geri. O jau aplin- 
kinės, tai ką £?r kalbėti—nesuly- 
ginsi vietos gyfėttinl6: su tų miestų 
gyvenimu, kur lietuviai apsigyve- 
nę. *ol0aklandietis. 

—M " /' 
iš engleJwood, ill. 

Rengia fėrus. Lietuvos Gelbė- 
jimo ir Autonomijos Fondo vie- 
tos komitetas pradeda vėl darbuo- 
tis nukentėjusių nuo karės ir ba- 
daujančių lietuvių naudai. Tam 
tikslui rengia dailius vakarus. Bus 

įvairių daiktų išlaimėjimui. Fėrai 
atsibus sekančiomis ('ienomis: va- 

sario 5, 12 ir 26 d. Baukaus 8ve- 

tainėje, £30 Vinccfin.es ave. Vi- 
sas pelnas 11110 minėtų vakarų yra 
paskirtas nuo karės nukentėju- 
siems. 

Teisybė, ęnglc\voodiečiai gali net 

pasidžiaugti savo pasidarbavimu 
aukų rinkime. Męs niekuomet ne- 

užmirštame tėvynės—Lietuvos it 

išbadėjusių musų viengenčių. 
Čia šv. Augustino Vyskupe 

draugija surengė prakalbas. Kal- 
bėtojais buvo Dr .GraiČunas, St. 
TananeviČius ir J. Gelambeckis. 
Buvo norima sutverti parapiją, bet 
tas darbas nenusisekė. Išrinko ko- 
mitetus, kurie eis per stubas ir 

užrašys tuos, kurie nori bažny- 
čios. Dr. Graičunas paragino pub- 
liką paaukauti kiek badaujantiems 
Lietuvoje. Sumesta $6.50. Atiko:- 
perduotos vietiniam komitetui. 

D. Janulis. 

IŠ NEW BRITAIN, CONN. 
Prakalbos. Aukos nuo kares 

nukentėjusiems. Sausio 26 d. S. 
L. A. 34 kuopa surengė prakal- 
bas. Kalbėtu buvo pakviestas 
p. St. Šimkus. Kadangi susirinko 
maža žmonių, tai .vakarą atidarus 
ir perstačius kalbėtają, jis net pra- 
dėjo stebėti?, kad iš tokios dide- 
lės kolionijos, taip skaitlingai lie- 
tuviais apgyventos, o salčn susi- 
rinko vos .keletas desetkų ypatų. 
Bet atėjusieji prakalbų paklausyti, 
neatėjo sausai. Kiekvienas auka- 
vo ant tėvynės aukuro, kiek kat- 
ras išgalėjo. Tatai ir iš mažo pu- 
blikos būrelio, aukų pririnkta ne- 
mažai. 

Kame priežastis, kad žmonės 
nėjo? Gal nežinojo, o gal ir žino- 
jo, bet nėjo, nes čia kai-kada bū- 
na taip vadinamas badieviškos pra- 
kalbos. -Žmonės-gat-manė, jog ii 
šitos bus tokios jau bedieviškos ir 
todėl apsiriko gana skaudžiai. 
Šimkaus prakalbos patiko visiems, 
tik gal jos nepatiko vienam kuni- 
gui, kuris nepritarė prakalboms. 
Komitetas buvo nuėjęs pas kunigą 
ir prašė jo, kad iš ambomos para- 
gintų žmones skaitlingai atsilan- 
kyti prakalbų paklausytų. Kuni- 
gas norėjo, kad butų pavestos jam 
aukos. Komitetas su tuo nesuti- 
ko, todėl, jis ir neragino žmonių 
eiti paklausyti prakalbų. 

P-as St; Šimkus, bekalbėdamas, 
užsiminė, kad Amerikos lietuviai 
jau. pradėjo iviiai 'atšahi nuo Lie- 
tuvos, užmiršta gimtinį kraštą, tė- 
velius, brolius, sesutes ir gimines. 
Po prakalbų buvo renkamos au- 

kos. Aukavusių vardai ir po kiek 
kas aukavo: 

Jonas Skritulskas, $50, Jonas 
Jacheis, $5.00; po -$2. •aukavo: F. 
Bužinskas, A: Mikalauskas, A. Ar- 
žulaitis, V'." Drobnrs, A. K. Kli- 
mas, keliaujantis agentas iš She- 
nandoah, Pa., M. Daunis, J. Mi- 
kalauskas. J. Gruztas; po $1.00: 
And. Silvestravičia, J. Senkus, B. 
Salaveičikas, J. Ciardauskas, Y 

Raechas, J. Levinckas, P. Man- 
tvilas, K. Supis, Just. Poškus, 
Juozas Povilionis, K. Mikulskas. 
J. Arzuolaitis, And. Švirmas, A. 

Petrauskas, A. Ma^laiškis, M. 

Naimonas, Y. Yinikaitis, J. Jok- 
nclis, J. Mituzas. 

Tai-gi visiems aukautojams rei- 
kia ištarti, širdingą ačiū. Labu 
aukų sumesta $96.75. P-nas Šim- 
kus sakė, kad dar kartą atvažiuo- 
siąs čia kalbėti. 

J. IV. P. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 
Polemika. "Liet." No. 3 tilpo 

iš nuisų miesto korespondencija, 
parašyta tūlos žvaigdžiučiutčs. 
Toje korespondencijoje kai kur 
prasilenkiama su teisybe. Ten bu- 
vo pasakyta, buk So. Omahos 
moterįs ir merginos yra dviejų rū- 

šių. Viena rųšis nieko neišmanan- 
ti, kaip tik rudį su kūmutėmis 
traukti ir su "burdingieriais" my- 
luotis. Nedaug žvaigdžiutė rastų 
tų moterų, kurios geria. (Jeigu 
geria, tai pirmoji korespon, nekly- 
do, taip rašydama—Red.), Gal 
randasi pora—trejatas moterų, Ru 
rios geria, tai dėl jų neverta ki- 
toms moterims gedą daryti. (Ku- 
rios negeria, toms gėdos niekas 
nedaro—Red.). Apie mylavimą.* 
su burdingieriais, nežinau So. 
Omahoje nei vienos moteries, kuri 
tuo užsiimtų. Prie to reik pažy- 
mėti, kad nežinau, ar yra So. Oma- 
hoje lietuve moteris,' kuri neprigu- 
lėtų prie draugijos, o daugumas 
net prie kelių priklauso. 

Toliau buvo rašoma apie tai, 
kaip BrOoklyno lietuvaitės atsišau- 
kė j visuomenę drapanų reikale. 
Tuojau So. Oniafia "Šviesos'' 
draugija sukruto rinkti drapanas. 
Sakoma, buk ponios K. Gunavi- 
čienė ir O. Zolpienė daugiausia su- 

rinkusios drapanų. Tai nevisai 
teisinga. Prie drapanų rinkimo 
daug prisidėjo ir Marijona Žal- 
pienė. Jai tiek pat priguli garbės, 
kaij) ir kitonios moterims, šiuo- 
tuo prisidėjusioms prie to darbo. 

Buvo ir-gi rašyta, kad Ražanči- 
nė draugija paaukavo is iždo 10 
dol. drapanų nupirkimui, kurios, 
kartu su kitomis surinktomis dra- 
panomis tapo pasiųstos ten, kur 
reikia. 

Turiu už garbę pranešti, kad pa- 
našu vardu draugijos čia visai nė- 
ra. Gyvuoja draugija po vardu: 
šv. M. P. Rožančiavos, kuri ir at- 
liko minėtą darbą. Tai mat kaip 
dalykai čia stovi. Į laikraščius ra 

šant, reikia daugiau domos dėti, ką 
rašai. 

Moteris. 

IŠ SPRINGFIELD, ILL. 

Ristynės. Vasario 5 d. čia at- 
sibuvo Arion Hali svetainėj (vi- 
durmiestyj) triukšmingos ir žin- 
geidžios ristynės, apie kurių rengi1 
mą jau buvo minėta pirmesnėj ko- 

respondencijoj. 
Nors oras buvo blogas ir sniegas 

vertė kalnais, lietuvių prisirinko 
keletas šimtų. 

Pirmoj poroj ritosi vietinis dru- 
tuolis Juškauskas su airiu Chas 
Cotlercb. Publikai, žinoma, buvo 
žingeidu pamatyti savo žmogų, 
kaip jis pasirodys: žmonės net 

kvapą sulaikė, ristikus dabodami. 
Po kelių minučių Juškauskas, su- 

griebęs airį, parbloškė jį ant ma- 

traco. Kad kils, brolyti tu mano, 
triukšmas ir delnų plojimas tarp 
lietuvių! Juškauskas smarkiai ri- 
tosi. bet airis, kuris iau 16 melų 
ritasi, vis išsisukdavo ir po 27 
minučių Juškauskas visgi pralošė. 

Antru syk išėjus, Juškauskas 
jau, matyt, buvo apsipažinęs su 

airio triksais ir į 8 minutas pa- 
guldė airį. Trečiu syk Juškauskas 
taipgi ilgų ceremonijų nedarė ir 

prispaudęs airiui galvą, paguldė jį 
į 16 min. Airys paskui sakė: drū- 
tas vyras, tegul iį bala!... Juš- 
kauskas dar visai naujas ristikas, 
turi tik 23 metus ir apie 4 mėne- 
siai kaip pradėjo ristis. Pris ris- 
tvnių jį prikalbino Jonas Kūlis. 
Antroj poroj buvo jau, taip sa- 

kant, "seni vilkai,"—Petras Ka- 
tauskas iš Chicagos ir Antanas 
Ačas iš Kast St. Louis. Katauskas 
nedidelis, o Ačas, gali sakyt, yra 
milžinas. Katauskas išrodė prie 
jo, kaip vaikiukas. 

Kedyvai todėl, kad viena mote- 
ris ir tarė: "Ar tai jiedu risis? 
Na-gi ir aš tą vaiką parisčia.'' 

Bet kaip pasileido tas vaikas 
darban, tai net ant matraco rako: 
tai vienas, tai kitas buvo viršuj; 
žmonės turėjo juokų, kad net pil- 
vai vos neplyšo. Publika sukilo 
ant kėdžių, kad geriaus butų ma- 

tyt, nes ant scenos ėjo tikras gra- 
jus, nelyginant, tarp katino ir pe- 

I lės. Tik pelė katiną gaudė... Po 
32 minučių Katauskas Ačą pagul- 
dė. Žmonės pripažino Katauskc 
nuopelnus, sakydami: '"Išėjo ma- 

tai taip, kaip Biblijoj—Dovydas 
Galiotą paguldė." 

Antru syk Katauskas parito Ačą 
j 12 minučių. Ačas po to paaiški- 
no, kad prieš kelias savaites, laike 

! ristynių Missouri valstijoj, jam bu- 
vo užgauta ranka, per tai ir nega- 
lėjo astilaikyti ir iššaukė Katau- 
ską imtis antru kartu, kadanors. 
Katauskas sutiko. 

Katauskas vėl iššaukė Juškau- 
ską ristis ir tas taipgi sutiko. 
Kaip teko girdėt, Ačas ir Juškau- 
skas žada netrukus važiuot Cbica- 
gon pasimatyt su čicagiecių dru- 
tuoliais. 

Policijos viršininkas buvo ristv- 
nėmis užganėdintas, publika taipgi 

Springficldietis 

IŠ BROOKLYN. N. Y. 
Tarybos tarp tautininkų ir ka- 

talikų. Sausio 30 <1. Tonv liote 
lyje buvo susirinkimas dviejų 
sriovių komisijų, būtent tauti- 
ninkų ir katalikų, idant apkalbė- 
jus, ar negalima šitom sriovėm 
susivienyti, idant bendrai veiktų 
Lietuvos reikaluose. Katalikų 
sriovę atstovavo kun. Dobužin- 
skas ir A. Staknevičius iš Nevvar- 
ko. Tautininkų sriovę—J. O. Sir- 
vydas iš Brooklyno, Dr. Da*n- 
brauskas iš Philadelphijos ir A. 
Rimka iš Bostono. Susirinkus 
j paskirtą vietą, J. O. Sirvydas 
atidarė posėdį, pranešdamas apie 
mierį susirinkimo. Tolesniai rin- 
ko prezidiumą. 

Pirmininku išrinkta—Vinikai- 
tis iš svečių tarpo. Sekretoriais 
—A. Rimka ir kun. Dobužinskas. 
Tolesniai perskaitė rezoliuciją, iš- 

neštą Philadelphi jos susivažiavi- 
me, kaslink šito susivažiavimo. 
Perskaičius rezoliuciją, užklausė 
tautininkų sriovės atstovai kata- 
liku atstovus, ar jie sutinka eiti 
j bloką, t. y. eiti j bendrą darbą? 
Tie atsakė, !:ad nors jie neėsą pil- 
nai įgalioti derybas vesti, bet ma- 

ną, kad galima bendrai dirbti 
dviejuose !clau;imuose: Šelpimą 
Lietuvos ir išgavime Lietuvai 
liuosybės. Tautininkai, gavę, to- 
kį atsakimą, labai iš to nudžiugo. 
Tolesniai kalbėjo, kaip sudarius 
Lietuviu Tautos Tarybą, kad bu- 
tų "lygus su lygiais." Pasikalbė- 
jus ilgokai, paaiškėjo, kad nei vie- 
ni, nei antri iki šiolei nebuvo ge- 
rai supratę vieni kitu šiame klau- 
sime. Šiame klausime išnešė re- 

voliuciją, iš kurios matyt, kad 
tame klausime bus labai lengva 
susitaikinti. 

Prie galutinų nutarimų nepri- 
ėjo,. nes katalikų atstovai, kaio 
minėta neturėjo įgaliojimo dery- 
boms vesti. 

Nutarė antrą susirinkimą šauk- 
ti 22 d. vasario ir kad katalikų 
atstovai gautų pilną ingaliojimą 
nuo Tautos Tarybos. Susirinki- 
mas bus Xe\v Yorke. 

Iš šalies klausant, išrodė, kad 
koalicija (susivienijimas) įvyks. 

Socialistų atstovų nebuvo. 
Tautininkai buk gavę nuo jų pra- 
nešimą, kad jie, t. y. socialistai, 
nemaną, eiti į bloką su jokia kita 
sriove. 

Posėdyje dalyvavo 15 žmonių 
pašaliečių. 

Reporteris. 

IŠ BALTIMORE. MD. 
"Politikos." Skaitydamas laik- 

raščius, patėmijau, kad dabar inejc 
madon, ką vadina "Kemėšinė 
politika." Nežinau, ar teisingai, ar 

ne, bet žmonės tuom žodžiu prade- 
da krikštyt tokius pasielgimus, ku- 
rie ardo tarp lietuvių vienybę. Ir 
pas mus nemažai apie tą "kemėši- 
nę politiką" kalbama. 

Vienok, teisybės dėlei, reik pa- 
tėmyt, kad tų kemėšininkų randasi 
ne tik tarp katalikų, bet jų visur 

yra. Vieni kemėšiauja (taip pas 
mus juos vadina) parapijoj, kiti—- 

tautininkų susirinkimuose, treti— 
socialistų susirinkimuose, kiti uni- 
jose ir darbusoe. Visur atsiranda 
žmonių vienybės ardytojų ir iš'viso 
žmonių bruzdėjimo, iš visų storo- 

nių neišeina dažniai jokios naudos. 
Stai musų mieste yra lietuvių šv. 

Jono parapijinė bažnyčia, į kelis 
kavalkus suplyšusi, pridulkėjusi. 
Nežiūrint to, turi buti gera ir to- 
kia, nes nors klebonas ̂ vartojo įvai- 
riausias priemones jos pertaisymui, 
bet dėlei tų vienybės ardytojų, žmo- 

nės tų klebono gerų sumanymų ne- 

parėmė. tai darbas taip ir stovi ant 
vietos. 

Norėta mokykla įtaisyti, nes jau 
kiekvienas mato, kad ji mums rei- 
kalinga. bet ir iš to, kol-kas, niekas 
neišeina. Vieton šiam naudingam 
darbui pritarti, atsiranda tokių, ku- 
rie varo priešingą agitaciją, kad tik 
tas, ar kitas klebono sumanymas 
neįvyktų. 

Svetainės geros lietuviai taipgi 
neturi. Vieton pasistatyti sau gerą 
svetainę ir mokyklą, dabar reikia 
visiems sulysti sklepan po bažny- 
čia, kur ir mokykla yra atitverta. 
Tas skiepas—kaip skiepas—ant 
galvos, žinoma, ne'.ija, tai ir gerai; 
—bet kad kambarys pilnas stulpų, 
tai pasitaikius teatrališkam lošimui, 
žmogus kaip gausi sėdynę už stul- 

po, tai gali sau visą vakarą į stul- 

pą žiūrėtis ir dantimi iš piktumo 
griežti, o nei scenos, nei .-rktorių. 
nei kalbėtojo vis viena nematysi. 
Bet gi parapijonai, matvt, mano 

kad tokia "svetainė" ir gera bus 
visam laikui. Mat yra tokiu žmo- 

nių, kurie ar nemoka, ar nenori 
žmoniškai gyventi: jie jeigu nesi- 
bijotų išvirsti, tai valtyje skersai 
jūres j Lietuvą irkluoti, vietoj ge- 
ru garlaiviu žmoniškai važiuoti. 

Nekurie parapijonai sako, ka<l 
ttaitimorės lietuviai negali pasista- 
tyt sau svetainės ir rru kyklos. Gal 
ir teisybę turi, nes vieni kitiems 
priešingi ir vienybėn sueiti negali. 
Katalikai, tautininkai ir socialistai 
vieni su kitais riejasi ir. susiskal- 
dę j tris dalis, nieko naudingo pa- 
daryti negali, o vienybės ardytojai 
neleidžia jiems krūvon sueiti. 

šta1' pereitais metais tautininkai 
buvo sumanę svetainę pastatyt i. 
Xors tas plianas ir patiems tauii- 
ninkams nevisai patiko, nes nebu- 
vo dar galutinai išdirbtas, bet rei- 
kia jiems ištarti ačiū i>ent už ge- 

rus norus ir pradžią. ( Apie tai 
bus kitam numery j. Red.). 

Baltis. 



V Įsi laikraščiai siunčiami rankrai- 
Cial turi butl pažymėti autoriaus pa- 
radu Ir adresu. Pasirašantieji pse<i- 
d«t»in»aJa turi paduoti. Redakcijos ži- 
niai, ir saro tikrą}} vard*. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 
•iunf lamus Jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyti. 

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

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos p^plero pnsės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Iš Lietuvių Komiteto pasidar- 

"bavimo. Didely padėką užsitar- 
naus nuo Lietuyos I^ietuvitj Komi- 
tetas, veikiantis išvien su Lietuvių 
Draugija nuo karės nukentėjusiems 
šelpti. 

Prieš Vilniaus paėmimą Lietu 

vių Komitetas pasidalino j dvi dali: 
viena liko Vilniuje, kita persikSlč 
toliaus Rusijon, idant globoti pa- 
bėgėlius Rusijoj. 

Apie darbavimosi Rusijoj esan- 

čios dalies daugiau žinių gauname 
ir laikas nuo laiko jas laikraštyj 
talpiname. 

Su Vilniuje likusia dalim iki šio 
lei negalima buvo susinešti. Vie- 
nok Lietuvių Komitetas pasirūpi- 
no per savo Stockholino skyrių 
susižinoti ir su vilniškiais. 

S vedų komitetui, po ilgų derybų 
su vokiečių valdžia, per švedų val- 
džios tarprninkystę, pasisekė pa- 

siųsti per Berliną į Vilnių atstovą 
Dr. Senderbergą. Šis jau pargrjžc 
iš Lietuvos ir skaitęs švedams pra- 
nešimą apie vokiečių užimtą Lie- 
tuvą. 

Smulkesnių apie tai žinių dar 
nėra, bet tuom tarpu pranešama 
štai kas: 

Vilniuje Lietuvių Komitetas 
darbuojasi ir vokiečiams Vilnių 
užėmus. Turįs po visą Lietuvą 
141 skyrių. Pačiame Vilniuje 
laikąs 4 prieglaudas (mišrias) 
vaikams, kuriose esą daugiau 
kaip 300 vaikų, 4 prieglaudas 
našlaičiams ir pasenusiems, bent 
kelerius namus negalintiems sa- 
vęs užlaikyti ir 3 mokyklas. 
Kaip Vilniuje, taip ir visoie Lie- 
tuvoje visako stoka. Reikalin- 
gųjų daiktų kainos be galo dide- 
lės. Daug ko negalima nė už 
pinigus nusipirkti. Prieglaudose 
vaikučiai neturi kuo apsivilkti. 
Dar visi tebesą apsivilkę vasa- 

riniais rūbeliais. 
Vilniuje druskos svaras kaš- 

tuojąs 35 kap., žvakių svaras— 
i rub. 50 k., degtukai—8 kap. 
dėžutė, pora batų—30 rub.: Kau- 
no gub. Janavoje, rugių pūras— 
7 rub. 50 kap., lašinių sv.—80 
kap. ir t. t. 

Po to pranešimo Švedų Komi- 
tetas ėmėsi darbo. Tuojc us pa- 
siuntė Vilniun Lietuvių Komite- 
tui 6,000 kronu. Prie Komiteto 
sudaryta ponių būrelis, kurios 
rūpintųsi sutaisyti drabužių ir 
supirkti visokio maisto. Sutai- 
syta 300 vaikų ir 200 suaugusių 
kiekvienam po ištisą eilę drabu- 
žių, supirkta produktų, išsirū- 
pinta švedų ii vokiečių vyriausy- 
bių leidimas gabenti visa tat į 
Lietuvą, ir pirmas transportas 
bus greitu laiku nugabentas 
Vilniun. Centr. Lietuvių Komi- 
teto įgaliotinis Aukštuolis ap- 
gailestauja. kc»J dėlei kai-kurių 
priežasčių trapsportos negalėjo 
būti įteiktas vilniečiams prieš 
Kalėdas. 

Stockholme įsteigtas švedų ko- 
mitetas rūpinasi Lietuvos reikalais. 
Tarit pat "Liet. Balso" numeryj 
rašoma: 

Švedų komitetas išleido atsi- 
šaukimus į švedų visuomenę, 
kviesdamas aukoti Lietuvai. Po 
Kalėdų ruošiama dviejų filoso- 
fijos daktarų paskaitos. D-ras 
Hansenas skaitys apie Lietuvą 
apskritai, o d-ras Senderbergas 
apie Lietuvių Komiteto nuk. dėl 
karės šelpti darinis ir apie nu- 

kentėjusią nuo karės Lietuvą. 
Norėdamas geriau sutvarkyti tą 
visą darbą, kol iš Amerikos ne- 

gauta pagalbos, Centralinis Ko- 
mitetas jtemps visas savo pajie- 
gas. Be J. Aukštuolio, kuris 
jau visą mėnesi darbuojasi Stok- 
holme, gruodžio 22 d. pasiųsta 
dar du įgaliotiniu į užsienius—Ig. 
Jurkunas j Stoknolmą ir J. Sa- 
vickis į Kopenhageną, 

Iš to matyt, kad europiečiai lie- 
tuviai, būdami ir baisiai blogose 
sąlygose, stropiai darbuojasi. Ame- 
rikos gi lietuviai, būdami daug ge 
resnėse išlygose, nieko, galima sa- 

kyti, nedaro,—apart peštynių už sa- 
vo partijas. Reikės kada nors ame- 

rikiečiams už tai akis kaitinti prieš 
musų tautą. 

Pastebėjo. Prityrimas gyveni- 
me. sakoma, esąs geriausis mo- 

kytojas. Kas neprityrusiam išro- 
do gera ir naudinga, tai prityru- 
siai išrodo tankiai kaip sykis 

priešingai, nes patyrusis papras- 
tai toliaus permato. 

Musų laikraščiuose buvo įsivy- 
ravęs labai palaidus rašymo bū- 
das, ypač korespondencijose: ne 

tik su teisybe tankiai prasilenkia- 
ma, bet tiesiog ir gyvu melagys- 
čių buvo prirašinėjama. Saky- 
tum, dar to butų maža, štai laik- 
raščiai paleido vadžias ir įsileido 
j savo skiltis palaidų, šlykštų to- 

ną net ir toms neteisybėms skelb- 
ti. 

Žemo išsilavinimo, žemos do- 
ros žmonėms, mat, tas patinka, o 

tokiems laikraščiams ėjo, mato- 

mai, apie įgijimu didžiausio skai- 
tytojų skaitliaus. "Duok žmo- 

nėms, kas jiems patinka."—buvo 
į jų obalsiu. 

Ir pasirodė pas mus visoki 
"Džianai Bambos," "Maikiai su 

tėvais," "Orakulų pasikalbėt j mai" 
ir t. t. 

Rimtesni laikraščiai pastebėjo 
šitą puvėsių žaizdą ir pradėjo su 

tuom kovoti. "Lietuva" ne vieną 
špaltą laikraščio pašventė kovai 
su tuom kenksmingu prajovu, ku- 
rį, teisingai, ar neteisingai, pra- 
minta "cicilikizmu" (idant jį at- 

skyrus nuo socializmo). 
Taip jį praminta, rasite, todėl, 

kad jis pirmiausiai apsireiškė ne- 

kurtuose lietuvių socialistų laik- 
raščiuose, o vėliaus apėmė ir vi- 
sus jų, net ir rimtesnius, laikraš- 
čius. 

Bet ar tikėtum, kad tuom "ci- 
cilikizmu" galėtu užsikrėsti net 
ir mūsų .katalikai? O vienok taip 
yra. Męs nesykį jau apie tai pa- 
tėmijome laikraštyj, kad pasta- 
ruoju laiku jie savo taktikoje pra- 
dėjo eiti tų "cicilikų" pėdomis. 

Mus už tai barta. Kur tau! 
Net bedieviais, laisvamaniais iš- 
vadinta... 

Dabar-gi ''Darbininko" įžangi- 
niame straipsnyj rašoma: 

Jeigu jųs tėmijate mūsų spau- 
dą, tai sutiksite su manim, kad 
šiais laikais joje apsireiškė daug 
cicilikizmo dvasios. Cicilikizmo 
dvar-los rasime visokių pakraipų 
laikraščiuose. Ne tik taip vadiDa- 
moj socialistų spaudoj, bet jos ra- 
sime ir tautininkų ir katalikų spau- 
doje. Taip, ir katalikiškoje spau- 
doje girdisi cicilikizmo tono. (To- 
liaus raginama katalikus nuo to 
pasiliaosuoti). 

Metai, ar du, atgal vienas la- 
bai artimas dabartinei "Darbinin- 
ko" redakcijai asmuo buvo tos 

nuomonės, kad reikia duot žmo- 
nėms to, kas jiems patinika. So- 
cialistai,—sakė jis,—turi daug 
skaitytojų todėl, kad jie duoda 
tamsioms minioms to, l«rs joms 
labjausia patinka (šlykštumai gi 
tamsioms mirtoms visuomet la- 
bjausiai patinka;. Reik, sakė jis, 
su tais, anot jo, "cicilikais" kovo- 
ti jų pačių ginklu, tai ir pats tu- 
rėsi pasisekimą. 

Be galo ddaidipga nuomonė. 
Juk kiekvienas laikraštis yra už- 
tektinai "gudrus," kad žinoti, ko- 
kiu budu ga.lima turėti didžiausi 
pasisekimą miniose, kokiu budu 
galima padaryti "geriausią biznį." 

Kiekvienas kvailys žino, ikad 
jeigu nori "padaryt biznį," tai 
lengviausis būdas padarymui pi- 
nigu—užsidėti sau karčiamą, ait- 
varų pardavinėti' ią, arba... merg- 
namį. Bet koks padoresnis, šva- 
resnis žmogus aitvarais ir mergna- 
miais užsiimdinės? 

Taip ir su laikraščiu. Pado- 
resniam laikraščiui negali rūpėti 
vien tas, kaip "padaryti biznis," 
kaip "turėti pasisekimą," bet jo 
svarbiausia užduotim yra nešti 
šviesos spindulius, auklėti, kelti 
tą tamsią rninią, o ne jos tamsu- 
mą savo bizniui išnaudoti. 

Smagu yra dabar patėmyti, kad 
ir "Darbininkas" pastebėjo tą 
ydą, kurios pirma nepastebėtu. 
Ir nors tame pačiame 10 nume- 

ryj dar nematyt aiškiai, kad tam 
"cicilikizmui" jis mano ir pas sa- 
ve padaryti galą, vienok j?.u— 
"Povylas pamatė šviesą...." Tas 
jau didelis žingsnis pirmyr. Tai- 
gi, sakome, nėra nieko goresnio 
už ypatišką prityrimą gyvenime. 
Daugelis mušu'tik tuomet pajau- 
čiame skaudulį, kuomet patįs įsi- 
pjauname sau pirštą. 

Vienybės klausime. Šiame nu- 

meryj, korespondencijų skyriuje, 
yra pranešimas apie įvykusį Brook- 
fyne susivažiavimą atstovų 
nuo tautininkų ir katalikų. Socia- 
listai jame nedalyvavo, nes jie ma- 

no, kad jų 'principai' neleidžia jiems 
su kitomis sriovėmis vienytis net ir. 
tokiuose svarbiuose tautos reika- 
luose, kaip kad dabartiniai reika- 
lai. Tc juos dievai! Tas mus vi- 

sai nestebinai fllus daug baugiau 
nustebintų, jeigu jie. butų sutikę 
taikintis su kitomis snovemis,—da- ? T 

lykas, kurio .<^«oi*ka4o^iki šiolei 
nebuvo. ~.ZZ > 

Iš žinių, kurios mus pasiekia 
apie buvusį suvažiavimą, galima 
spręsti, kad tarp tautininkų ir ka- 
talikų galės įvykti t"blokasf"—susi- 
tarimas bendrai veikti. -Suėjusie 
krūvon atstovai, pasikalbėję, pa- 
matė, kad nei vieni, nei kiti nėra 
taip baisus, kaip juos piešta ir kr.d 
susitarimas yra dalykas galimas. 

Męs senai jau sakėme, "kad nuo 

bendro darbo šitas srioves baido tik 
gudriai pastatytos partizantų bai- 
dyklės. Męs net manome, kad jei- 
gu ir nuo socialistų sriovės atvyktų 
vyrai su lygsvara, tai jie atrastų 
tą patj—tik baidyklę, kuri, intrigan- 
tų užstatyta, baido socialistų mi- 
nias nuo bendro darbo. 

Galutinis susitarimas įvyks šio 
mėnesio 22 d.,—Waslrintoir«o gimi- 
mo dienoj. Ar tas blokas įvyks? 
Galės įvykti, jeigu abiejose sriovė- 
se tautiškumas ims viršų ant par- 
tvviškumo. Abidvi srio,yjis turėtų 
izoliuoti (atskirti) nuo šio darbo 
savo karštus pavtizan'tuš, kurie iki 
šiolei visą darbą gadino. Tuomet 
apie geras pasekmei"negalima bus 
abejoti. 

Įdomu! Įdomu butų, žinoti, 
kas pasidarė su p. "Juozu Gabriu, 
apie kurio siuntimą Amerikon bu- 
vo paskelbta dar pereitais metais 
telegramų iš Stockholmo. P-as 
Gabrys buvo siunčigrnas .Amerikon 
Centralinio Lietuvių Komiteto su 

tuom tikslu, idant susižinojus čia 
su žinomuoju Rockefellerio Fon- 
du, kuris darbavosi Belgijoj ir Len- 

kijoj. 
Bet p. Gabrys neatvyko. Dabar 

męs gauname paskutinius "Lietu- 
vių Balso" numerius iš Petrogra- 
do, iš kurių matyt, kad ten mano- 

ma, jog p. Gabrys yra senai Ame- 
rikoj. 

"Lietuvių B^ę'^nUo gruodžie 
25 d. (seno, kalendoriaus) rašoma 
taip: 

"Be to, buvo dar iš Stock- 
holmo į Ameriką pasiųstas J. 
Gabrys, kaipo Centralinio Komi- 
teto delegatas, tarties šu Rock- 
efellerio fondu. jBet ligšiol tikrų 
žinių iš ten negautą, 4* kjaip. ta$ 
darbas pavyko. organizuoti-, ne- 

žinome." 

Iš to matyt, kad nėra susinėsimų 
ne tik tarp p. Gabrio ir amerikie- 
čių, bet ir tarp p. Gabrio ir Cen- 
tralinio komiteto.' 

Žinodami p. Gabrio stropumą, 
męs iš to negalime ptftfaryfi' jokios 
kitos išvados, .kaip tikėtą, kad su 

juom kas nors turėjo atsitikti. Jei- 
gu jis yra Francraijos-piliečiu- (ko 
tikrai nežinome), tai tuomet val- 
džia galėtų jo, kaipo jauno vyro, 
neišleisti. Bet jis tuomet būtinai 
butų davęs apie tai žinią laišku. 

Turėjo kas nors nepaprasto atsi- 
tikti. 

Užgriobimo politika. Kuomet 
nesenai męs patėmijo.me, kad mū- 

sų karštieji socialistai, kuriems" Ba- 
gočiaus laikais nepasisekė užgriebti 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoj j 
savo rankas, dabar vėl atnaujino 
savo mėginimą, pasidarydami sau 

savo kandidatų "setą" ir pradėda- 
mi varyti slaptą agitaciją už juos, 
tai socialistų spauda vienu balsu 
sušuko: "Lietuva" vėl kelia "sen- 
sacijas"... Savo keliu visi jie tuos 
"Lietuvos" parodytus kandidatus 
parėmė ir tuomi parodė; kad "Lie- 
tuva" jokių "sensacijų" nekėlė, 
bet, kaip paprastaij pirma iškėlė 
aikštėn tą, kas kitiems dar nebuvo 
žinoma. 

Kad socialistai ,iriano vėl "bom- 
barduoti" tą musų seniausiu tautiš- 
ką organizaciją, tą pagalfos pripa- 
žįsta ir "Laisvė," kuri atvirai nusi- 
skundžia, kad esą męs, socialistai, 
"lyg tos žuvelės ant ledo, blaško- 
mės tautiškame susivienijime, o ant 

musų tenais viršininkauja sveti- 
mų idėjų bosai/'. TĄnot "Laisvės," 
socailistai neprivalo tenkintis tiktai 
"tuo, kas nupuola nuo stalo pono 
Šliupo partijos į" jie privalo visai 
kitaip į susivienijimą žiūrėti, nes 

Męs [socialistai] turėtume ži- 
noti, kad SLA. yra nevien tik 
apdraudos draugija. -SLA. yra 
dar ir tautiška progresyvė organi- 
zacija, kuri atlieka kulturos dar- 
ba ir yra pasirengusi dar dau- 
giau jo atlikti. Ji leidžia laik- 
raštį ir mano jj didinti, jį ruošia 
paskaitas ir mano steigti knygy- 
nus? ji skiria pinigų įvairioms 
įstaigoms ir t.t. Ir tasai kultū- 
ros darbas tuo. labjau didinsis 
juo iabjau augs į,.gylį ir plotį 
SLA. Mes. socialistai, privalo^ 

me norėti, IcačlTculturos darbas 
butų .atliekąmas prasmėje augi- 

Į nimo darbiifitikffRai socialistiško 
susipratimo, Tasai kulturos dar- 
bas turėtų "fcfetf Į»agelbinis įran- 
kis išvesti §(.A|Jžmones iš pri- 
vatiško užkampio j plataus dar- 

Į bininkiško verkimo vieškelį. ; 

Žinoma, ka^ "t^įbininkiškai so- 

cialistišką su^ra^Įįią" galima butų 
platinii tik tuometę frada SLA. val-| 
dyboj, anot J|Laisjvės" išsitarimo, 
bosautų ne kifi(!bet Socialistai. Tam 
ir paslapta agitacija, apie kurią 
"Lietuva" minėjo, yra varoma. 

"Laisvės" ir kitų jai panašių so- 

cialistų apetitas yrz suprantamas, 
tfagočius pirmas jį suprato. Bago 
čiui ir jo sėbrams duota letrcija 
turėtų but pamokinimu ir "Lais- 
vei," nes ji ir! jos vienaminčiai 
pamiršta vieną dalyką: SLA. yr*. 
susitveręs ir gyvuoja jau 30 metų 
ant tam tikrų pastovių ir neliečia- 
mų pamatų: suteikimas medžiagi- 
nės pagelbos yra vienas pamatas, 
rūpinimąsi lietuvių tautiškais (ne 
socialistiškais) reikalais—yra kitas 
pamatas. Jie aiškiai pažymėti kon- 
stitucijoj ir kiekvienas prie SLA. 
pristojantis, savaimi iš liuoso noro 

prižada jų prisilaikyti. 
"Laisvė" norėtų, kad socialistai 

stotų SLA. tuom tikslu, idant įsto- 
jus, savo prižadus sulaužytų ir tuos 

pamatus griautų. 
Tas vadinasi užgriebimo politi- 

ka. 
O užgriebimo politika yra negra- 

ži ir nešvari, vis viena kas ją ycs- 

tų: rusų, vokiečių valdžia, ar mū- 

sų socialistai. 

Siunčia 10,000 rublių Lietuvon. 
Patyrėme, kad Lietuvos Gelbėjimo 
Fondas ir vėl siunčia stambią auką 
lietuviams nuo karės nukentėju- 
siems. Šiuom sykiu siunčiama 
10,000 rublių. Krivūlė tame rei- 
kale jau bene prie galo. Siunčia- 
ma, kaip teko girdeli, per P. Leoną 
Maskvoje. n, 1 

Žingeidu, kad Lietuvos Šelpimo 
fondas laiko ^avo .^urinktas aukas 
apsičiaupęs ir jų ik} šiolei nesiunčia, 
nors kiekvienas skatikas dabar lie- 
tuviams yra brangus. 

Nauji laikraščiai. Gavome I-mą 
numery naujai pradėjusio Petro- 
grade erti lietuvių laikraščio "Nau- 
joj i Lt*fuva.'? Formatas- nedidelis, 
redaktorium pasirašo M. Januške- 
vičius, kaina metams 6" rub., už- 
sienin 9 rub. Adrėsas: Petrograd 
Admiralteiskaja Nab. 6—37. 

"Ateitis" praneša, kad Kaune 
vokiečių valdžia pradėjo išleidinė- 
ti lietuvių kalba laikraštuką' "Kau- 
no Žinios." 

Bulota vėl "atvažiuoja." Apie 
atvažiavimą Amerikon Bulotos su 
Žemaite jau buvo tiek sykiu pra- 
nešta, kaip, nelyginant, apie Ruma- 
nijos karėn įstojimą. Žmonės jau. 
ir tikėti tam pasiliovė. 

Dabar vienok "Keleivis" vėl pra- 
neša, kad jis gavęs žinią nuo p. 
Šidlausko iš So, Bostono, buk tas 
gavęs laišką nuo Bulotos, jog jiedu 
su Žemaite išvažiuoja iš Norvegi- 
jos j New Yorką apie sausio vi- 
durį. > 

LoSkime Atidarytomis 
Kazyromis. 

Sakoma, kad dabartinė kare 
Europoj kilo todėl, kad įvairiu 
viešpatijų dipliomatai vedė pa- 
slaptą politiką. Sakoma, kad jeigu 
tų tautų žmonės, visuomenė, bu- 
tų apie tai žinojusi, jeigu tų ša- 
lių politika butų buvusi vedama 
viešai, tai tos netikėtos ir baisios 
karės butų nebuvę. 

Amerikos lietuviai, įvairios jų 
sriovės, taip pat veda tarp savęs 
"karę,"—ne ginklais, ne kanuolė- 
mis, bet ginčais, nesutikimais, už- 

sipuldinėjimais, kurįuose jie taip- 
pat bereikalingai eikvoja savo 

jiegas, nieko gero''žmonoms ne- 
duodami. į. į 

Jeigu viršthinėtAs manymas 
apie paslaptą diplomatiją sulyg 
kariaujančių ilturopos tautų yra 
teisingas, tai" man išrodo, kad 

■' h toks pats manymas bus teisingas 
ir kas link sriovių. 

Man išrotfo, ,l kad trijų 
mūsų sriovių—socialistų, katali- 
kų-klerikalų ir tautininkų,—"di- 
plomatai-vadai" yra kalti tame, 
kad musų visuomenė i-ki šiolei net 

gali sueiti vienybėn net tokiame 
svarbame klausime, kaip Lietuvos 
šelpimas. 

Aš. neabejoju nei valandėlės, 
kad jeigu vienybės reikalą pasta- 
tytum tiesiog x>rieš žmonės, firicsl 

plačiąją visuomenę, be tų "diplo- 
matų" vadovybės, tai ji akies 
mirksnyje sueitų krūvon ir nutar- 
tų bendrąjį darbą bendrai dirbti. 

liet, kaip man išrodo, musų 
sriovių vadai lošia savo politiką 
paslaptai, savo kazyrų nerodyda- 
mi, o miniai liepia tik aklai eiti 
—"karėm" 

Ar ne laikas tad butų paprašy- 
ti ir tų,,mu3ų "diplomatų," kad 

Į jie atidarytų savo kazyras, nepa- 
silikę jų savo rankovėse ir pradė- 
tų prieš visuomenę viešą grajų, 
palikdami nuošaliai savo "diplo- 
matiškus" partijinius triksus? 

Kiek teko pastebėti ir patirti, 
tautininkų srioy.ė yra vienatinė 
sriovė, kuri pilnai, be jokių užpa- 
kalinių minčių, pasižadėjo ir pa- 
siryžo pilnai užmiršti savo parti- 
jinius reikalus ir eiti vienybėn su 

kitomis sriovėmis Lietuvos šel- 
pimo ir Lietuvos laisvės klausi- 
me. Šita sriovė atidarė savo kor- 
tas, visiems pranešdama, kad eitų 
dirbti "kaipo tygųš su lygiais.* 

Lai kitų sriovių "diplomatai" 
padaro tą patj, lai ne maišo žir- 
nių su barščiais, lai eina tiesiog 
prie Lietuvos šelpimo ir Lietuvos 
laisvės klausimų ir' pasako, aiš- 
kiai, kodėl jie nenori bendrai dir- 
bti ir net apie bendrą veikimą pa- 
sitarti? (Jau tariasi. Red.). 

Socialistai (per "Kovą") sako, 
kad jie "iš principo" nemano ir 
negali taikintis. Kokio principo? 
Savo, socialistų partijos principo? 
Bet tuomet lai jie viešai ir aiškiai 
pasako, kad "mįs savo partijos 
principus statome augščiaus už 
visos Lietuvos likimą." 

— Jųs neesate nei partija, nei 
sriovė, nei kliubas* nei draugystė" 
—sako tautininkams "Naujienos/ 
—tai kaip gi su jumis galima 
vienytis?" 

Į tai tautininkai lengvai gali 
atsakyti: —Męs nenorime su ju- 
mis vienytis, kaipo su kliubais, 
draugystėmis, ar partija, bet— 
kaipo su lietuviais. Buti 
lietuvių užtenka, kad lietuvių dar- 
bą bendrai dirbus, jeigu širdyse 
dar yra likus bent kibirkštėlė tik- 
ros lietuvystės. 

Iš kitos pusės vadas mūsų ka- 
talikų-klerikalų "darbininkas" už- 
meta: Jųs norite vadovauti, Jųs 
"prie Kristaus nenorite prikopti,' 
jųs neaišky.s^jų.s Jje^ieviai.,.. 

| tai tautininkai gali su tyra są- 
žjne atsakyti: Męs nenorime va- 

dovauti. Jeigu norėtum—tai ben- 
dron talkon riekviestum. Męs esa- 
me priešingi, kad bile viena sriove 
absoliutiškai vadovautų tautos rei- 

kaluose ir kaip sykis geidžiame ir 
kviečiame, kad tautos reikaluose va- 

dovautų ne vieni tautininkai, ne 

vieni klerikalai, ne vieni socialistai, 
bet visos sriovės sykiu, sutartinai. 
"Prie Kristaus męs nekopame," nes 

reikalas eina vien tik apie Lietuvos 
medžiaginę šelpimą ir apie Lietuvos 
politiškos laisvės įgijimą, o ne apie 
ką kitą. 

Męs esame "neaiškus," "bedie- 
viai."?. Ret kas, kada ir kur davė 
jums teisę ištarti savo nusprendimą 
apie musų "dieviškumą" ar "bedie- 
viškumą"? O pagaliaus ir tas ar- 

gumentas nėra vietoje. Jeigu męs 
ir bu tume, kuom jus mus jtariate 
esant, tai atsiminkit evangeliją apie 
Samaritaną,—ten galima rasti tin- 
kamą apie tai pamokinimą.... 

Taip gali tautininkai savo įtarė 
jams atsakyti. Ir jie turės teisybę, 
nes jie bent vieno dalyko nedaro: 

nevartoja ''diplomatiškų" triksų, 
neturi užslėptų rankovėse kazyrų, 
geidžia širdingai sueiti bendran 
darban, nes Lietuva šiądien to rei- 
kalauja. 

Nejaugi musų kitų sriovių vadai 
negali to padaryti net šiame dide- 
liame ir tragiškame lietuvių istori- 
jos momente? 

Tiesiog nesinorėtų tam tikėti!.... 
Aimanas. 

Badas Lietuvoje ir Lenkijoje. 
Iš Berlino perduota bevieliniu 

telegrafu žinia apie dabartinj da- 
lykų stovį Lietuvoje ir Lenkijoje. 
Žemiaus męs ją paduodame pilna- 
me vertime, pridedami kabėse savo 

patėmijimus. 
B e r 1 i n a s, vasario 4 d.—(Be- 

vieliniu telegrafu į Sayville, L. 
I.)—Šiądien tapo pranešta, kad pa- 
lengvinimui badaujančių tūkstan- 
čių Lenkijoj Vokietijos valdžia su- 

tiko pavelyti amerikoniškiems at- 

stovams paimti i savo rankas pil- 
ną kontrolę maitinimo reikalo ir 
apart to, sutiko, kad vokiečiai ne- 

rekvizuosią daugiaus maisto, kuris 
yra dabar Lenkijoj, ar kuris bus 

-enkijon importuotas iš kitų šalių. 

(Vokiečių valdžios šita "malonė,'' 
berods, padaryta jau pervčlai, nes 

po to, kaip beveik viskas, kas ga- 
lima buvo paimti, jau tapo pir 
miaus išvežta. Apart to, akyva 
butų žinoti, kokį ryšį su šiuom 
klausimu turi įvedimas pastovių 
mokesčių (padotkų) Lenkijoj ir 
Lietuvoj. Jeigu nuo žmonių ima- 
mos mokestįs pinigais, tai aišku, 
kad prie tokių išlygų įvežimas 

j maisto iš svetimų šalių nedaug ką 
gali gelbėti, nes ko vokiečiai ne- 

Į išims maistu, tai išims mokestimis 
! (padotkais) ir tai dar su priedu, 
nes mokestįs, kaip jau matėme, yra 
užkrautos sunkios). 

Kasparas Whit»icy nuo Belgiš- 
kosios pagelbinės komisijos ir F. 
C. Walcott iš Rockefeller'o fonda- 
cijos padarė viršminėtą pranešimą 
šiądien, sugrįžę iš, Lenkijos. 

Jie pranešė, kad badas gręsič 
tuoj aus, jeigu pagelbos darbas ne- 

bus pradėtas. Iš pusaštunto mi- 
lijono gyventojų beveik pusė, nes 

40%, neturi absoliutiškai nieko ir 
gali gyvastis palaikyti tiktai iš au- 

kų. Jų užlaikymui, kaip pranešė 
Iviršminėti atstovai, reikės mažiau- 
sia po du milienu doliarių kas mė- 

nuo. 

Whitney-Walcott'o pranešimas 
skamba sekančiai: 

"Sulyg Vokiečių valdžios pasiu- 
lijimo męs aplankėme Lenkiją, 
idant apžiurėjus sunaikintus dis- 
triktus ir ištyrus abelną dalvkų sto- 

vj, kaslink maisto. Męs buvome 
Kobrino, Brest-Litovsko, Varsa- 
vos, Vilniaus ir Kauno distriktuo- 
se, darydami nuodugnius tyrinėji- 
mus. Męs ištyrėme pabėgėlių la- 
gerius, sunaikintus kaimus ir to- 
kias pat miestų dalis. 

"Visur męs atradome padėjimą 
sulyg maisto nepaprastai sunkų. 
Ištikrųjų, padėjimas yra taip sun- 

kus, kad visur gyventojams gręsla 
badas, jeigu nebus tuojaus paduo- 
ta jiems pagelbos. Visur biednes- 
ni luomai^ žmonių palaiko savo gy- 
vybę mažiausiomis maisto porci- 
jomis. Šitos porcijos daugelyj 
tūkstančių atsitikimų susideda is 
bliudo neuždarytos zupės ir mažc 

kąsnelio duonos per dieną. Tan- 
kiai tūkstančiai žmonių gauna tik 
zupę, be duonos. 

"Abelnai kalbant, apie 40 nuo- 

šimčių gyventojų vokiečių už- 
imtose vietose palaiko fcavo gyvy- 
bę iš skupių porcijų, kurias jie 
gauna iš labdaringų, draugijų. 
Iš priežasties badavimo ir blogo 
Oro įvairios ligos platinasi, ypatin- 
gai tifas (karštligė), kuriuotu vie- 
noj tik Varšavoj kasdien suserga 
po 30 žmonių. 

Daugelis pabėgėlių, surinktų j 
lagerius, yra maitinami vokiečių. 

"Mums pasisekė išgauti iš vo- 

kiečių valdžios visas gvarantijas, 
reikalingas vedimui pagelbos dar- 
bo, jeigu tik talkininkai leis per- 
vežti maistą ir jeigu tik atsiras už- 
tektinai pinigų tam reikalui. Kad 
suteikus pagelbą, reikės kas mėnuc 
išleisti mažiausiai po $2,000,000.' 
Vilniuje ir Kaune stoka ne tik 
maisto, bet ir kuro; nuo maitini- 
mosi vienomis tik bulvėmis už- 

puolė vidurių ligos. 

Ką Pasakoja Pabėgėliai iš 
Vokiačiy Nelaisvės, 

Laikraštis R i e č paduoda se- 

kantį aprašymą apie tai, ką pasa- 
kojo pabėgusieji iš vokiečiais už- 

imtų vietų kaimiečiai apie elgimą-j 
sį tenai teutonų: Į 

"Luninieco pavietavan stfyriun 
Tatjanos komitetui priduota ofi- 
cialiai po prisiega patvirtinti pra- 
nešimai pabėgusių iš vokiečių ne- 

laisvės keturių kaimiečių apie žvė- 
riškus pasielgimus vokiečių ir ma- 

djarų (vengrų) užimtose vietose 
Pinsko paviete. 

"Kaime Železvica madjara! ap- 
gyveno kaimiečių triobose, išžagi- 
no daugelj moterių ir merginų, jų 
skaitliuje tris mergaites 10, 14 ir 

15 metų amžfaus, kurios netrukus 
po iškoneveikimo mirė. 

"Motina 14-metės mergaitės, 
bandžiusi išgelbėti mergaitę nuo 

gėdos, buvo sužeista durtuvu į vei- 
dą ir išmesta iš triobos. Kaimie- 
tis, protestavusis prieš kareivių 
žvėriškumą, tapo suareštuotas ir 
buvo kankinamas taip, kad mirė 
pakelyj į etapo puaktą. 

"Kaime Staiki vokiečiai surinko 
visus vyrus ir uždarė juos kluo- 
nuose, pirm to nuavę jiems ba- 
tus ir šiltus drabužius. Antryto- 
jaus visus gy ventoj,įs kur tai iš- 
varė, o nuo gyventojų atėmė visą 
turtą, galvijus ir arklius, 

Į "Kaimietis Dzikovicki prašė, 
(kad jam leistų jo lo\:nais arkliais 
ir vežimu nuvežti j paskirtą vietą 
savo-vaikus-kudikius, bet vokiečiai 
žiauriai atsisakė, sumušė jj 
mis ir karabinų kolbomis ir po to 
užšovė, o lavoną įmetė į šulinį, kur lavonas prabuvo 8 dienas ir 
tik vėliaus žmonės netyčia jį ten 
surado, ištraukė ir palaidijo! 

"Kaime Murovin vokiečiai, su- 
varė visus gyventojus į bažnyčią, 
nuavė jiems batus ir nuvilko kai- 
linius, o antrytojaus išryto nuvarf' 
kasti apkasus. Kaimietis Demčuk 
atsisakė dirbti, sakydamas: "Ką 
norite, tai darykite, o prieš savuo- 
sius kasti apkasų nekasiu." Dem1 
čtiką už tai ant vietos užmušė šu- 
viu iš karabino, primušto, mato- 
mai, sprogstančia kulka. Apart to 
vokiečiai, labai nenoriai leido pa- 
laidoti lavoną užmušto Demčuko 
ant kapinių, reikalaudami, kad jo 
lavonas butų pakastas ten pat ant 
vietos, kur jis buvo nušautas. 

I "Liudininkų liudijimai, todėl pa- 
rodo, kad vokiečiai elgiasi su ra- 

miais gyventojais taip pat žiauriai, 
kaip ir pirma." 

Šitą telegramą iš Luniniec'o pa- 
duoda Petrogrado Telegrafiškoji 
Agentūra 6-19 d. gruodžio ir ji už 
10 teisingumą atsako.— 

t 

Margumynai. 
Nesakyk Teisybės. 

Tie kurie labai myli užtarti Vo- 
kietiją, jos laisvę, kulturiškumą ir 
ypač tie, kurie nori įtikinti kitus, 
kad šitoj karėj vokiečiai tik ginasi, 
ir buvo priversti kariauti prieš sa- 

vo locną norą,—visi tie su žingei- 
dumu turėtų perska'tyti šias kelias 
eilutes: 

Nesenai buvome pranešę, kad vo- 

kiečių valdžia uždraudė rašyti ir 
viešai kalbėti, kol karė nepasibaigs, 
vienam iš gabiausių vokiškų publi- 
cistų—Maximilianui Harden, laik- 
raščio Z u k u m f t redaktoriui, o 

patį jo laikraštį uždarė. 
Dabar mums tenka sužinoti taip- 

gi ir tai, už- ką jį taip nubaudė. 
Jis savo laikraštyj parašė sekančiai: 

"Pasiliaukime mėginę patįs save 

teisinti! Karė neužklupo mus ne- 

tikėtai. Ne prieš savo norą męs 
pasileidome į šį visajsvietinį žygį. 
Męs' [suprask: vokiečiai] nore)ei- 
me karės; męs ir turime ją varyti 
iki galui. Męs nestojame prieš 
Europos tribunalą (teismą); męs 
tokio tribunalo nepripažįstame 
Vokietija veikia todėl, kad ji giliai 
yra įsitikinusi, kad jai priklauso di- 
desnė dalis pasaulyj ir platesnės 
turgavietės jos komercijiniam veik- 
lumui." 

Geras Aigumentas. 
Amerikos laikraščiuose dabar ei- 

na dideli ginčai už taip vadinamu 
"prisiruošimą" (preparedness). 

Amerika mato, kokias baiseny- 
bes sukėlė karė, kaip nukentėj: 
silpnai apginkluotos tautos (Belgi- 
ja ir Serbija) ir kaip stipresnės 
viešpatijos lauro tsrptautiškas su- 

tartis. 
Iki šiolei Amerika labai tikėjo j 

tarptautiškas sutartis, bet, pama- 
tė, kad tos sutartįs laikoma tik 
"popiergaliais." Amerika perkeitė 
savo nuomonę ir pradėjo jieškoti 
saugesnių priemonių atsigynimui, 
jeigu priešas manytų užpulti. 

— Bukim, sako dauguma ameri- 
konų, prisirengę prie karės,—ne prie 
užpuolimo, bet prie atsiginimo. 
Turėkim daugiaus kariumenės, ir 

daugiaus kariškų laivų, negu dabar 
turime; turėkim daugiaus kanuolių 
ir amunicijos, kurios dabar visai 
neturime. Jeigu to visko neturėsi- 
me, o laikas ateitis, tai tukstančius 
kartų brangiaus tuomei užmokėsi- 
me ne tik šios šalies turtais, bet 
taipgi šimtais tūkstančių gyvasčių. 
Bukime prisiruošę! 

| tai "prisiruošimo" priešai atsa- 
kinėja, kad ginklavimąsi tik iššau- 
kia ir pagimdo karės, kad Amerika 
yra atskirta vandenynais nuo kitu 
viešpatijų ir kad jeigu, pagalios, 
reikės gintis nuo užpuolimo, tai 
j porą dienų męs pastatysim milio- 
nus vyrų. Dabar, sako, jie, gink- 
lavimosi nori tik ginklų dirbtuvės 
aviriftikai, kad daug ant to uždirbti. 

Į panašius argumentus vienas 
anglų laikraštis labai trumpai atsa- 
ko: 

"Inšiuryk savo namus, kad^t jie 
jau liepsnose." Daug tame teisybės., 
Talkininkai milijonų milionus moka 
dabar pinigais, milionus savo žmo- 

nių paguldė užtai, kad griebėsi "in- 
šiuryt savo namus, (ruošti amuni- 
ciją ir ginklus') tik tuomet, k«.da 
jau nat. ai liepsnomis užsiėmė- -ka- 
da priešas karę apskelbė. 



Julės Verne. 

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE. 
Lietuvių kalbon vertė A. Jakunas. 

(Tąsa.) 

Rugsėjo 3 d.— Šiądien aš pats «avo akimis tu- 

rėjau progą persitikrinti Rocho sprogalo galingume ir 

taipo-gi bude, kuriuom tulguratorius yra vartojamas. 
Išryto vyrai pradėjo daryti skylę urvo sienoje, 

vietoje, nurodytoje inžinieriaus Serkp, kurisai asme- 

niškai prižiurinėjo darbą. Darbas buvo pradėtas apa- 

čioje, kame akmuo yra kietas, kai uola. Atlikti tą dar-> 

bą kirviais butu buvę reikalinga ilgo ir sunkaus dar- 

bo, kadangi siena šioje vietoje turi nemažiaus dvi- 

dešimties iki trisdešimties mastų storumo, tačiaus, ačiu 

Rocho fulguratoriui, darbas buvo atliktas lengvai 
ir greitai. 

M£ne nustebino tai, ką pamačiau. Kirviai beveik 

jokio ženklo akmenyje nepaliko, vienok fulgurato- 
rius visą darba greitai atliko. 

Keletas šio sprogalo grudų su?«kaldė akmenį 
ir pavertė į smulkiausias dulkes, kurias žmogus sa- 

vo kvapu galėtų išpustyti taip-pat lengvai, kaip ir 

garą. Sprogimas padarė duobę pilnai vieno kubiš- 
ko masto didumo. Sprogstant, pasigirdo aštrus 

balsas, kurisai galima sulyginti su kanuolės šovi- 
niu. 

Pirmasai sprogimas, nors sprogalo buvo var- 

tota dabai mažai, tiktai žiupsnelis, išblaškė vyrus 

į visas puses, ir du jųjų sunkiai sužeidė. Patsai 
inžinierius Serko buvo nuriestas per kelis mastus 

ir liko gan sunkiai sutrenktas. 

Štai, kaip yra vartojama šioji medžiaga, kurios 

sproginančioji jiega viršina visa, kas iki šioliai bu- 
vo žinoma: 

Akmenyje padaroma maža apvali skylč apie 
pusantro colio ilgumo. Į jąją įdedama keletą* gru- 
dų sprogalo, tačiaus nevartojama jokio knato. 

Tuomet Tarnas Rochas žengia pirmyn. Savo 

rankoje jisai laiko mažą stiklinę, pripildytą mėly- 
nuotu, j aliejų panašiu skystimu, knrisai sustingsta 
beveik tuojaus, kaip tiktai jį pasiekia oras. Ro- 
chas įpila vieną lašą į skylę, ir pasitraukia atgal, 
perdaug vienok nesiskubindamas. Užima šisk-tiek 
laiko—aš manau apie trisdešimts penkias sekun- 
das—pirm negu lulguratorius susivienija su de- 
flagratoriu. Tuomet įvyksta sprogimas, kurio jie- 
ga gali huti neaprubežiuota. Sprogalas yra bent 
rūkstantį kartų smarkesnis, negu visi kiti žinomieji 
sprogalai. 

Rugsėjo igd. — Per kiek laiko aš pastebiu, 
kad vanduo kįla ir nuslunga du kartu kas dvide- 
šimts keturiom valandos ir ikad nuslugimas pagimdo 
gan smarkų i<»kčjimą per povandeninį tunelį. To- 
dėl galima buti gan užsitikrinus, kad plaukiantis 
daiktas, įmestas j lagūną toje vietoje, kur s<kylės 
virsiu^ atsidaro, butų išneštas su vandeniu laukan. 
Gali buti,- kad tiktai laiike žemiausių nuslugimų 
skylės viršus tampa atdaromas. Tame aš galėsiu 
persitikrinti, kadangi dabar yra laikas, kuomet tie 
žemiausi nusiusimai pasitaiko. Šiąrlien. rugsėjo 
19 d., aš beveik galėjau pamatyti skylės viršūnę van- 

denyje. Užporyt, jei bent kuomet, jinai turi buti 
atidaryta. 

Labai gerai. Jeigu aš negaliu pabandyti pats 
persigauti per tunelį, tai borka, įmesta j lagūną, 
gali buti išnešta pačioje ntnlugrmo pabaigoje. Ir 
ar netyčiomis—ypatingoje Dievo Apvaidzoje, aš 
turiu pripažinti—šioji bonka negalėtų buti pagau- 
ta laivo, praeinančio arti Apverstos Taurės? Gal 
net vandens sriovė gali jąją nunešti ir užmesti ant 
(kurios nors Bermudos salų? Ką, jeigu toje bonko- 
je butų laiškas? 

Aš negaliu atsikratyti nuo šios minties, ir ji 
mane smarkiai sujudina. I'a^kui pradeda rodytis 
blogosios šio sumanymo pusės: bonka ga!i buti 
trenkta j akmenis ir sumušta, pirm negu jinai išei- 
tų iš tunelio. Latai gerai, bet ką, jeigu vieton bon- 
kos butų pavartota mažas bertainis? Tuomet nebū- 
tų jokio pavojaus, kad jisa» liktų sudaužytas j ak- 
menis, ir jisai turėtų gerą progą pasidkti atvirų jū- 
rių. 

Rugsėjo 20d. — Šį vakarą aš, niekieno nepa- 
stebėtas, inėjau į vieną sandėlių, kuriuose laikoma 
grobis, paimtas iš įvairių laivų, ir pasiėmiau ber- 
tainj, tinkamą mano tikslui. 

Aš paslėpiau bertainj po savo drabužiais ir su- 

grįžiau prie Avilio ir parėjau į savo kambarį. Pas- 
kui, negaišitidamas nei valandėlės, stojau prie dar- 
bo. Popierio, plunksnų, juody los buvo užtektinai, 
kaip tai galima suprasti iš to, kad per tris mėne- 
sius aš tęsiu savo užrašus ir užrašinėj u kasdien sa- 

vo įspūdžius. 
Aš parašiau sekantįjį laišką: 
"Birželio 15 d. šių metų Tarnas Roch3s ir jojo 

prižiūrėtojas Gaydonas, arba teisingiau Simonas 
Hartas, francuzas inžinierius* kuriuodu gyveno Pa- 
vilione No. 17, "Sveikatos Name," arti Nevv-Bcrne. 
Norfh Caroliua, Suvienytose Amerikos Valstijose, 
buvo išvogti ir nugabenti į laivą "Ebba," priklau- 
santį d'Artigas'ui. Dabar mudu a/budu esame už- 

daryti urve, tarnaujančiame kaipo landynė tam gra- 
fui d'ArtigasV*—kurisai ištikrųjų yra Ker Karraje, 
piratas, kurisai kiek Hiiko atgal varinėjo savo plėši- 
mus Vakarų Pucifike—ir tai yra landynė apie šim- 
tui vyrų, iš įkurių jojo barnia susideda. 

"Kuomet jisai įgys Rocho fulgurotorin, kurio 
galingumas, gali sakyti, yra neaprubežiuotas, tai 
Ker Karraje galės toliaus varyti savo darbą, visiš- 
kai nesibijodamas bausmės. 

"Tat būtinai reikalinga, kad įdomaujančios 
tuom valsttijos be jokio atidėliojimo sunaikintą 
šią landynę. 

"Urvas, kuriame piratas Ker Karraje rado 
prieglaudą, yra viduryje salelės Apversta Taurė, 
klaidingai skaitomos veikliu vulkanu. Šioji sala 
yra pat vakariniame Bermudų krašte, ir iš rytų pu- 
sės nuo jos tęsiasi eilė povandeninių uolų, tačiaus 
iš šiaurių, pietų ir vakarų jūrės yra atdaros, 

Į "Su kalno vidum susinešti galima tiktai pagetba 
tunelio, kurisai yra kelis mastus po vandeniu šiau- 
riniame praėjime vakaruose. Todėl inėjimui'ieikalin- 
ga povandeninės prictaisos, bent iki tarti daik'ilf, 
kuomet bus užbaigtas tunelis,'kurį jie gtvHa šiaur- 
vakarinėje urvo sienoje. 

"Piratas Ker Karraje vartoja tokitfs. rūšies 
"prietaisą—povandinį laivą, Ikurį grafas d'Artigas 
užsakė Cramps dirbtuvėse ir apie kurj manoma, 
kad jisai žuvo laike viešo bandymo Charleston įlan- 
koje. Šisai laivas yra vartojamas netiktai inėjimui 
į Apverstą '''rutrę bei išėjimui, bet taipogi ir "Eb- 
bos" traukimui bei užpuldėjimtti ant priekvbos lai- 
vų Bermudų vandenyse. 

"Laivas "Ebba," taip gerai žinomas Amerikos 
pakraščiais, yra laikomas mažame upelyje vakarinė- 
je salos pusėje, užpakalyje augštų akmenų ir iš jū- 
rių nematomas. 

"Geriausia vieta išlipti ant salos yra prie vakari- 
nio kranto, kur pirmiaus gyveno žvejų kolionija 
Taėiaus butų patartina išpradžiij padaryti plyšį ur- 
vo sienoje su pagelba galingiausių bombų. 

"Toji aplinkybė, kad Ker Karraje gali >artof.i 
Roclio fulguratorių salos apginimui, taipogi turi 
buti priimta atydon. Reikalinga atsiminti, kad jei- 
gu naikinomoji šio sprogalo jiega ir yra didesnė, 
negu visa, kas iki šioliai žinota, tai tačiau? jojo 
veikmė aprėpia plotą, kurisai neperviršina vienos 
mylios. Šio pavojingo ploto tolumas gali buti įvai- 
rus. Tačiau s jeigu prietaisos yra vieną kartą nu- 

statytos, tai tolumo permainymas užima šiek-tiek 
laiko, ir laivui, kuriam pasisekė perplaukti šį plotą, 
nėra ko daugiaus bijotis. 

"Šisai dokumentas yra rašytas rugsėjo 20 d.. 8 
valandą vakare, ir aš pats po juom pasirašau savo 
vardu ir pavarde 

"Simonas H a r t a s, Inžinierius. 
Tai yra turinys pranešimo, kurį aš ką tik para- 

šiau. Jame pasakyta visa, kas reikalinga apie salą. 
•kurios tikroji vieta yra paženklinta ant visų naujų- 
jų žcmlapių, ir pranešime nurodoma j reikalingu- 
mą veikti be atidėliojimo ir taipogi į tai, ką dary- 
ti ,jeigu Ker Karraje galėtų vartoti Rocho fulgu- 
ratorių. 

Aš prikergiu urvo plianą, parodantį vidurinį jo 
sudėjimą, lagūnos vietą, Avilio padėjimą, Ker Kar- 
raje buveinę, mano Kambarį ir Tarno Rocfio labo- 
ratoriją. 

Aš susuku rašinį j gabalą smaluoto audeklo ir 
įkišu pundelį j mažąjį bertainį, 'kurisai turi šešis 
colius ilgumo ir pusketvirto colio platumo. Van- 
duo į bertainį negali įsigauti, ir joki s daužymas į 
akmenis jojo nesunaikins. 

Tačiaus yra pavojus, kad sugrfžtantis Vanduo 
gali jįjį atplauti atgal ir užmesti ant kranto, kame 
jisai galėtų patekti į "Ebbos" įgulos rankas, kuo- 
met laivas yra traukiamas į savo upelį. Jeigu Kef 
Karraje kuomet nors pagautų šį siuntinį, tai butų 
po manim. 

Lengvai galima įsivaizdinti, kaip nekantriai aš 
laukiau tos valandėlės, kuomet galėsiif padaryti sa- 
vo bandymą. Aš esmių baisiai sujudęs, neV man 
tai yra gyvenimo ar mirties klausimu. Iš pirmes- 
nių savo tėmijimų aš išskaitliuoju, kad rtuslugimas 
bus labai žemas apie penkiotika minutų iki devy- 
nių. Tuomet tunelio viršus turi buti apie pusan 
tros pėdos virš vandens, ko su kaupu užtenka, kad 
mano bertainis galėtų praeiti. Paskui praslinks dar 
bent pusė valandos, pirm negu vandens kilimas vėi 
prasidės, o tuom laiku mano bertainis gali buti už- 
tektinai toli nuo kranto. 

Aš pasižiurau iš savo kambario laukan. Nieko: 
nėra apiinkui, ir ai žengiu prie lagūnos šono, kame 
artimos liampos šviesoje aš pamatau tunelį, link 
kurio vanduo, kaip rodosi, bėga gan "smarkiai. 

Aš prieinu prie pat krašto ir įmetu bertainį,. 
kuriame randasi brangusai dokumentas ir visos ma- 
no viltįs. 

— Dieve pagelbėk!—aš karštai sušunku.— 
Dieve pagelbėk! 

Valandėlę ar dvi mažasai bertainis stovi ant 
vietos ir pas-kui priplaukia.vėl prie kranto. Aš jį 
visa savo jiega dar kartą metu. 

Šį kartą jisai patenka pačion sriovėn, kuri, di- 
deliam mano džiaugsmui, 'pagriebia jįjį, ir į dvide- 
šimts sekundų bertainis pranyksta tunelyje. 

raip, Dieve pagelbėk! Tegul Visagalis sau- 

goja tave, mažasai bertainy! Tegul jisai apsaugoja 
visus tuos, kuriems Ker Karraje grąsina, ir tegul 
pagelbsti tam, kad šioji plėšikų gauja neišvengtų 
žmogaus teismo! 

SKYRIUS XIV. 

Mušis Tarp "Kardo" ir Povandeninio Laivo. 

Per visą šią bemiegę naktj aš ravo mintimis se- 
kiau paskui bertainį. Kiek kartų aš mačiau jįjį atsi- 
mušant j akmenis tunelyje, upelyje, arba kokioje nors 

duobėje. Saitas prakaitas apipila mane nuo galvos 
iki kojų... Paskui aš įsivaizdinu, kad bertainis yra iš-' 
neštas į jūres. Dievai! Jeigu sugrįžtąs vandens ki- 
limas atvarytų jįjį atgal į inėjimą ir paskui per tu- 
nelį į lagūną! Aš turiu buti ant sargybos. 

Prieš saulei tekant aš atsikeliu ir nueinu prie la- 
gūnos. Ant ramaus vandens paviršiaus nematyti jo- 
kio daikto. 

Tunelio gręžimas per urvo sieną toliaus eina, ir 
ketvirtą valandą po pietų rugsėjo 23 d. inžinierius 
Serko išsprogdina paskutinį akmenį, kurisai kliudė 
tunelio užbaigimui, ir susinešimas su išlaukiniu pa- 
sauliu yra [steigtas. Tai yra tiktai labai siaura skylė, 
ir, kad perėjus per jąją. reikalinga susilenkti. Išlau- 
kinis skylės išėjimas yra nematomas tarp uolų ant 
akmeninio kranto, ir jisai butų lengva uždaryti, jeigu 
tam butų reikalas. 

Suprantama be jokių aiškinimų, kad šisai praėji- 
mas bus saugiai dabojamas. Be tanv tikro leidimo, 
niekas negali nei išeiti nei ineiti per. jįjį. Tat maža 
-vilties yra, kad galima butų šiuom keliu pabėgti. 

J[Toliaus bus,) 

PaSnekėliy Kampelis. oi> nf, c .... r 

7i5- Kur svaVas ahglių kaštuo- 
ja tiek, kiek piWe stfaro cukraus? 
Nepaprastų dalykų" pridirbo da- 
bartinė karė. •Italijoj, kaip pra- 
neša laikraščiai, anglių kaina pa- 
šoko taip, kad anglįs dabar tik 

per pusę pigesnės už cukrų ir 
beveik tiek pat kaštuoja, kiek 
miltai. Už toną anglių (2,000 
svarų) mokatna Italijoj net $40, 
vadinas išpuola po 2 centu už 
svarą, kuomet .cukraus kaina, 
perkant tonais išneša, tarp 4 ir 
5 centų už svarą, 

1 Italija neturi ąugliakasyklų ir 
anglis savo dirbtuvėms ir gele- 
!/.inkeliams turįj traukti iš kitų 
šalių,—iš Anglijos ir Amerikos. 
Anglija dabar pati reikalauja 
anglių ir negali iii pristatyti Ita- 
lijai, o iš Amerikos pervežimas 
labai pabrango todėl, kad kelio- 
nė da'bar pavojinga ir "inšurini- 
■nic" kainos labai pakilo. 
( Stoka anglių labai blogai atsi- 

liepia ant abelno Italijos gerbū- 
vio, nes daugelis dirbtuvių turi 
užsidaryt ir darbininkai tokiu bu- 
du netenka darbo. 

C30U 
7i6. Kuom yra žymus Saloni- 

kai? Po šios kares Salonikai bus 
žymus, -kaipo talkininkų atsigi- 
nimo vieta prieš teutonus. Vie- 
nok šisai miestas ir 'be to yra 
žymus, jeigu ne 'kitu kuom, tai 
jau tik vienu š&vo senumu, nes 

jis tapo uždėtaš dar prieš Kris- 
taus gimimą. 

Žmonijos istorijoj Salonikų 
miestas lošė purtinai žymią ro- 

lę. J j uždėjo Kasandra 315 me- 
tuose prieš Kr; gim. ir pavadino 
jj vardu savo žtaonds, kuri buvo 
Alexandro Makedoniečio sese- 

rim. 
Pradžioj krikščioniškos eros 

Salonikai vadinosi Thessalonika. 
| šitą miestą šv.s PoVylas rašė du 
savo laišku j Th'ėssaloniečius. 
Šiame mieste taipgi gyveno gar- 
susis rymietis »Cicfcro, knomet, 
sumušęs Katiliuos 'suokalbį, jis 
pasitraukė, iš R^moi, Per Salo- 
nikus-,ėjo .garsnB-iVia. Equatia,-4 
kelias iš Rymo j; Bizantijumą 
(dabartinj Konstantinopolį). Čia 
yra daugybė senoviškų viešųjų 
budavonių, kurios pamena dar 
didžiosios Grekijos garbit.gus 
laikus. Senas turkų mečetas yra 
ne kas kitas, kaip senobinės gre- 
kų dievaitės Venus maldnaniis. 
Čia taippat yra dar liekanos hip- 
podromo, kur TheoJozius palie- 
pė išskersti 7,000 to miesto pi- 
liečių. 

Vis tai seni laikai. Miestas 
kelis sykius ėjo iš rankų į ran- 

'kas. Musulmanai iš Afrikos už- 
pnolė jį 904 metais ir 22,000 jo 
gyventojų nusivarė j vergiją. 
Vėliaus jis pakliuvo j venecjonų 
rankas, kurie 1430 ra. turėjo j j 
atiduoti turkams. Po paskutinių 
balkaniškų karių Salonikai vėl 
perėjo į Grekijos rankas. 

Jis yra prie Salonikų jlankos, 
(Aegėjiikų juriif-^-dalis) ir savo 
vaizba yra bene antras po Kon- 
stantinopolio visuose Balkanuose. 
Nuo 1889 metų sujungtas gele- 
žinkeliu su Belgradu ir Vienna, 
kas labai pakėlė jo vaizbą. Yra 
dirbtuvės medvilnės, miltų, mui- 
lo, odos, šilko ir kaurų. 

Beveik pusė Salonikų gyven- 
tojų susideda iš žydų, kita dalis 
susideda iš turkų, ir grekų. Iš- 
viso gyventojų yra apie 130,000. 

AUKOS L.,jG. Ip A. F. 
LIETUVOS GELBĖJIMO SKYRIUS. 

LakStWi3: 
E. Milinocket, Me..'surinkta per 

A. Katausk?, bąliuje, pas J. 
Gureckj $9.65 

Chicago, III., SLA.j 139 kp. per 
T. Paukšti .ir. 8.91 

Mason Clty, la., pęr Ą. B. Stri- 
maiti A 26.35 

Worce»ter, Mass.. per J. Raukt} 
aukavo: Jokūbu Rauktis— 
$1.00; J. Leleikia, J. Vairius, 
K. Baginas,—po 50c; J. Lau- 
rinaitis, Ona iglulkiutė, Be- 
vardis—po 25c. fl Viso $3.25 

West FrankfOrt, tll, lietuvių per 
A. B. Strimaitf $1.50 

Worcester, Mass., gauta čekis 
Jacob P. Rudis, nepažymėta 
nuo ko nei kam $4.C0 

Pittston, Pa., per A. Galinsk*. 
surinkta M. Šalčiaus prakal- 
bose : J. RauUnaitis, S. Ig- 
IJškis, J. Katikevičdua—po 
$1.00; J. Rakauske*. P. Tamo- 
šiūnas, M. Kašinbiutė — po 
50c; P. Zijus, J. Gilif. P San- 
dargis, V. Sandargis, M. Sa- 
vickas, M. Klimas, Pr. Lisa- 
ijas, J. Šalčius, Vienas neuž- 
rašytas—po 25c. Viso gauta $10.00 

CIHfstdc, N. J lietuvių per A. 
B, Strimaiti 1500 

New Haven, Conn., per M. J. 
Vokietaiti: per Div J. šliupo 
prakalbas, parengtas per SLA. 
IV apskriti: A. Cverka, J. 
Raulinaitis. J. Noburaitis—po 
$1.00; H. Pauliukaitis, P. Pal- 
šis, P-ni Cverkienė, F. Aimu- 
tis—po 50c; K. Simanavičius v 

—41; K. Soliunas, S. Rinkevi- 
čius, S. Rudzinskas, J. Vait- 
kevičius, M. Juozunas, K. Dau- 

Į deris, A. StakonLs, A. Striel- 
kauskas,, J. Dauderis, J. Rud- 
minas, J, Rudminaa, V. Greb- 
liauskas, F. Petraitis, J. Ka- 
čergiua, A. Krulis, M. Maka- 
revičienė, J. Smigolskis, J. 
Sukis, A. Milleris, B. Daujo- 
tas, J. Rudzinskas, A, Suke- 
vlčius, A. Prisevičius, Ona 
Ba'čiunienė, EI. Andriuliutė, 
P. Milesiunas, J. Vilenskas, 
—po 25c. Smulkhf— $5:24. Nuo 
A. T. RaC-iuno vakaro, per 
p-nis Ag. Pllvellenė—$5.56. 
ViBO v;.;;; .••• $22.95 
Viso per savaitę $92.66 
puvo lakšte 52 $7,523.38 

Viso įplaukė Fondan $7,616.04 
L. A. F. Lakšte biivo $991.13 

Viso abiejuose fanuose.. $8,607.17 
J. O. Sirvydas, 
L. G. ir A. F. fin. sekr 

LIETUVOS GELBEJ1MO SKYRIUS. 
Lakatas 54: 

Harrison, N. J., l'.fltuvių viešo 
vakaro nuo Lietuvių Apšvie- 
tos Politiško Kliubo, per P. 
Petrukonl (vardai bus vėliau) $10.00 

New Britain, Conn., nuo SLA. 
IV apskr., prakalbų: J. Ma- 
loška, A, Selvestravičius, L. 
Skritulskas, M. Mažeika, A. 
ččiuka, A. švirinas, J. Pus- 
telnikas—po $1.00; J. šliupas 
V. Vaitkevičius, O. Vaitkevi- 
čienė, J. Juknelis, A. Danai- 
tis, J. Urbonas, J. Senkus, J. 
Ptakauskas,. J. Gruštas, A. 
KerdokaB, A. Klimas, — po 
60c; Veronika Valinčienė— 
45c; J. Gruštas, A. šivokaB, 
J. Naunčikas, K. Kazlauskas, 
S. Rutneckas, A. Kardokas, 
Z. Mickevičius, S. Ra»0iiu- 
nas. .T. Mickevičius, P. žale- 
duonis, F. Jokubinas, A. Ma- 
riulionis, P. Sakalauskas, F. 
Mingilas, A. Mežlalškis, P. 
Pinskis, A. Greivls, M. Valu- 
konis—po 25c; P. Kalvelis— 
15c; P. Kiktoraitis, S. Bag- 
donas—po 10c Smulkių— 
$2.80. Viso $20.00 

Duquesne, Pą., SLA. 172 kp. per 
A. B. Strimaiti $23.70 

Simas Makauskas, Elizabeth, 
N. J. per A. B, Strimaiti .. $10.00 

E. Waymontri, 
" Ki'as*., nuo K. 

Pllecko šeimyniškame vakarė- 
lyj. per "Ateities" redakciją $3.05 

J. fttitakls, Baldwinsville, Mass.. 
per A. L. T. S susivažiavimą $1.00 

J. Skinderis, Člinton, Ind., per 
A. L. T. S. suvažiavimą $1.00 

Viso per savaitę $80.30 
Buvo Lakšte 53: $7,616.04 

Viso įplaukė Fondan .. $7,686.34 

LIETUVOS AUTONOMIJOS 
Lakštas 52: 

Kazys A. Makarevičius, New 
Haven, Conn., per. A. L. T. S. 
suvažiavimą $5.00 

A. Ramanauskas, Lawrence, 
Mass., per A. L. T. S. suva- 
žiavimą $5.00 

J. Sekevičius. Lawrence, Mass. 
per A. L. T. S. suvažiavimą.. $3.00 

Al. Žalpis Ir Kairina Jonavi- 
čienė, So, Omaha, Nebr., per 
A. L. T. S. suvažiavimą, abu 
po $1.00. Visp. * $2.00 
J. Skinderis, Clinton, Ind., per 
A. L. T. S. suvažiavimą $1.00 

Viso per savaitę $16.00 
Buvo LakSte 51 $991.13 

Viso įplauks Fondan $1,000.13 

Viso per abu Fondu .. $8,693.47 
J. O. Sirvydas, 
L. G. ir A. F. fin. sekr. 

Am. Liet. Tautinės 
Sandaros Reikalai. 

A. L. T. S. CENTRO VALDYBOJ 
ADRESAi: 

Prezidentas: S. Karuža, 
2810 Riclimond st., Pliiladelphia, Pa. 
Vice-prezidentas; Jonas Liutkauskas, 
164 So. 4th. st., Brooklyn, N. Y. 

Sekretorius: Dr. E. G. Klimas, 
Phila. Gen. Hoapltal, Pliiladelphia, Pa. 

Fin. Sekretorius: J. O. Sirvydas, 
120 Grand st., Brooklyn, N. Y. 

Iždininkas: M. Bučinskas, 
229 Arlinęton ave., Brooklyn, N. Y. 

KELI PAAIŠKINIMO 
ŽODŽIAI. 

Kas Tai Yra Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sandara. 

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara—tai organizaicja. sutver- 
ta lietuvių-tautininkų suvieniji- 
mui. Kitos sriovės yra pilnai su- 

organizuotos. Katalikai turi sa- 

vo Federaciją,\ socialistai—savo 
sąjungą. Męs, "tautininkai, iki- 
šiol neturėjome tinkamos organi- 
zacijos: 

A. L. T,.-Sandara užpildė tą 
spragą. Jos prieglobstyj lietu- 
viai galės išvien tautiškoje dirvo- 
je darbuotis,, šviestis, savo vie- 
šais reikalais ;pąsekmingai rupin- 

tis, žodžiu,—varyti tą darbą, ktt-1 
riam vieno žmogaus pastangų ne- 

užtenka,—kur visiem reikia vie- 
nytis. 

Ko A. L. T. Sandara Nori. 
1. Sutraukti visus Amerikos lie- 

tuvius į krūvą, į bendrą tautišką 
veikimą. 

2. Gelbėti musų draugystėms, 
organizacijoms jtijų plėtojimesi, 
augime. 

3. Tvarkyti ir lengvinti lietu- 
vių-ateivių gyvenimą Amerikoj. 

4. Sviesti musų žmones. 
5. Plėtoti musų žmonėse tau- 

tiškus idealus. 
6. Turėti Central j Fondą lietu- 

vių viešų reikalų aprūpinimui. 

Kaip A. L. T. Sandara Mano 
Savo Tikslus Atsiekti. 

1. (a) Tveriant iš prielankių 
žmonių A. L. T. Sandaros kuo- 
pas. (b) Kviečiant visas tautiš- 
kas organizacijas, draugystes ir 
kliubus rašytis prie A. L. T. San- 
daros, kaip josios kuopos, kame, 
suprantama, butų užlaikyta drau- 
gysčių pilna autonomija,—be jų 
kasdieninio gyvenimo kliudimo 
ir varžymo. 

2. Gaminant ir teikiant <lrau-| gystėms, bent kelis kartus į me- 

tus, tikrai užimančias paskaitas su 

tinkamais paveikslais, kad duot 
draugystėms progą rengti vakarus 
agitacijai už savo reikalus. 

3. (a) Paimant j savo rankas 
lietuvių-ateivių reikalus — per 
įsteigimą Bostone, Nevv Yorke, 
Philadelphijoj ir Baltimorėj im- 
migrantų namų. (b) Įsteigiant 
Centralį Darbo biurą su šakomis 
didesniuose Amerikos lietuvių 
centruose, kad musų žmonės ga- 
lėtų rasti sau tinkamą darbą be 
didelių sunkenybių. 

4. Įsteigiant anglų kalbos ir 
amatų mokyklą su mokinimu per 
laiškus (kaip amerikonų—Inter- 
national Correspondence School, 
University of Chicago Corresp. 
School, Univ. of Wisc6nsin 
Corresp. Sch. ir 'k.), (b) Už- 
dedant, kur reikia, lietuvių kal- 
bos vakarinius kursus vaikams 
ir suaugusiam jaunimui. 

5. (a) Įsteigiant organą—laik- 
raštį. kuris butų vedamas gry- 
noj lietuviškoj dvasioj, (b) Iš- 
leidžiant systematiekai visokius 
itašinius bei fcpausdžrfus, kaip 
moksliškai-'kulturiško, taip ir 
politiškai-tautiško turinio. 

6. Nustatant nuolatinį mokes- 
tį—5c mėnesiui nuo nario, ku- 
riuos draugystės-kuopos rinktų 
savo susirinkimuose ir siųstų į 
A. L. T. Sandaros iždą, suda- 
rant tuo budu Centralį Fondą. 

Kaip A. L. T. Sandara 
Organizuojasi. 

1. (a) Penkios ar daugiau ypa- 
tų, prijaučiančių A. L. T. San- 
daros tikslams, gali kreiptis į 
Sandaros Centrą, kad sutverti 
Sandaros kuopą, (b) Gyvuojan- 
čios draugystės, kliu'bai bei or- 

ganizacijos, sutinkančios su San- 
daros principais, gali įstoti į San- 
darą kaipo josios kuopos, kame 
organizacijos palaiko savo pilną 
autonomiją. J tokios draugy- 
stės vidurinius, "naminius" rei- 
kalus Centras visai nesikiša. 

2. (a) A. L. T. Sandaros rei- 
kalais rūpinasi Centro valdyba, 
kuri yra renkama Sandaros Sei- 
me visiems metams, (b) A. L. T. 
Sandaros Seimas yra augščiausia 
valdančioji įstaiga, kuri susideda 
iš atstovų nuo kuopų—po vieną 
iš draugysčių, turinčių iki ioo 

narių ir po 2—augščiau 100. (c) 
A. L. T. Sandaros Seimas nu- 

stato ant visų metų Sandaros 
veikimo plianą ir jo pildymu' iš- 
renka Centro valdybą. 

3. (a) Draugystė, įstojanti j 
A. L. T. Sandarą, kaipo josios 
kuopa, savo susirinkime nutaria, 
kad kiekvienas josios narys mo- 

kėtų kas mėnesį 5c į A. L. T. 
Sandaros iždą. (b) Mokestis 
gati but mokėta kas mėnesis, ar 

išsyk visiems metams, (c) Su- 
rinktoji mokestis draugystės-kuo- 
pos raštininko yra siunčiama, 
drauge su užsimokėjusių surast) 
j A. L. T. Sandaros iždą. (d) 
Narys, mokantis savo draugy- 
stėj-kuopoj j A. L. T. Sandaros 
iždą paskirtą mokestį, priklau- 
sant prie kitos Sandaros kuopos, 
—yra paliuosuotas nuo mokėji- 
mo antrą kart į Sandaros iždą»— 
turi tik pristatyt iš savo kuopos 
mokesčio paliudijimą, kurį iš- 
duoda draugystės raštininkas. 

Kokios Bus A. L. T. Sandaros 
Veiksimo Pasekmės. 

1. Amerikos lietuviai jsrys stip- 
rią, suvienytą, suorganizuotą 

srioves prie tvarkos ir taip mums 

reikalingos tautiškame veikime 
vienybės. 

2. Musų draugystės, išleisda- 
mos A. L. T. Sandarai vietą -•vie- 
šuose reikaluose darbuotis, turės 
daugiau ląi'ko savo naminiems 
reikalams, kuomi draugysčių gy- 
venimas pasekmingiau plėtosis. 

3. Musų žmonės- tik ką atvykę 
Amerikon ir negalinti rasti gimi- 
nių, pažįstamų, ar darbo, mažiau 
patirs vargo- greičiau galės įgy- 
ti uarbą, kas atsilieps ant musų 
visuomenės gerbūvio. 
j. Musų jaunimas turės progą 

šviestis, kas pasekmėje paleng- 
vins uždarbiavimą ir prisidės prie 
daugelio praktiško gyvenimo 
keblumų išrišimo. 

5. Musų visuomenė, iš tinka- 
mų raštų semdama sau reikalin- 
gą dvasinį maistą- bus prilaiko- 
ma tyroj lietuvystės dvasioj. 

6. Musų visuomenė turės Cen- 
tralį iždą, iš kurio galės but ap- 
rūpinami įvairus musų vieši rei- 
kalai, ir tuomi bus prašalinta iš 
musų viešojo gyvenimo daug ne- 

nuoseklumų, apsileidimo ir be- 
tvarkės. 

Taigi- mokestis (5c mėnesiui 
arba 60c metam) suteiks A. L. 
T. Sandarai galimybę varyti be- 
galo naudingą tautišką darbą. Penki centai mėnesiui—atrodo 
nedaug, kuomet tik vienas žmo- 
gus moka. Pagal apskaičiavi- 
mą, tačiaus, yra Amerikoj suvirs 
ioo-ooo lietuvių, besispiečiančių tautiškose draugystėse, kliubuose 
ir šiaip organizacijose. Jei tik 
pusė to skaitliaus įstotų į A. L. 
T. Sandaros eiles,—tai kas metai 
butų sumokėta j Sandaros iždą— $30,000.00. Yra tai musų sąly- 
gose jau milžiniška suma- kuri 
l>egalo daug galėtų atsiekti lie- 
tuvių švietimo plėtojime, gerbū- 
vio didinime, tautiško susiprati- 
mo gilinime. 

Į darbą todėl, broliai ir seseris. 
Rašykitės j A. L. T. Sandarą! Milžiniškus darbus drauge atlik- 
sim! Juk rupi Jums musų žmo- 
nių gerovė—musų tautos ateitis. 
Užtatai- spieskitės j Sandaros ei- 
les! Parodykit, kaip brangus 
Jums lietuvystės idealas. 

Į darbą, tautiečiai-lietuviai! 
Romanas Karuža, 
A. L. T.* Sandaros Pirm 

Kibirkštis. 
"Darbininke" rydinu, (kad Phi* 

ladelphijoj žadama leisti anglų 
kalboje iurnalėlj vardu "Pro Pat- 
ria Lithuania." Kodėl jo neuž- 
vadinus "Pro Deus et Patria": 
ar svetimtaučių sarmatinas? 

X=X 
"Laisvė" rašo, kad Tautinės 

Sandaros darbus ji sek> su rlicle- 
le atvda. Gerai, gerai! Jeigu ne- 
bus "ožiu," tai bent šio-to 
simokys apie lietuvystę. 

X=X 
Kaip P>ostono "Darbininke' 

suskambina, taip Cbicagos 
'Drauge" atsiliepia. Bytina ii 
Edisoną. 

X=X 
Aštuoniolik.-} mėnesiu socialis- 

tų fondas dūmoja, kam ir kaip 
surinktas Amerikoj aukas pasius- 
ti. Tiki vyrai į stebuklus, tiki.. 
Mano, kad badaujantis žmogus 
per 18 mėnesių nevalgęs gal 
štriv-ot. 

X=X 
"Keleivis" rašo, ka-d jis už ne 

teisingus apgarsinimus (suprasi 
,vž apgavingų daktarų apgarsini- 
nus) neatsako. 

Žinoma, jis neatsakys. Už ta 
itsakys pasigavusieji ant meške 
*os jo skaitytojai. 

X=X 
Jeigu koks kipšas neįsimaišys 

tai katalikai su tautininkais sueis 
krūvon. 

x=x 
"Darbininkas" tvirtina, kad "kį- 

a andra." Mano tu aukseli! Ne- 
teik audros—bliudc. 

X=X 
"Visų šalių darbininkai vieny- 

citės"—rašo socialistu laikraščiai 
int pirmų savo puslapių. Je. vie- 
įykitės sn Visu pasauliu, tik—n< 
»u lietuviais. 

X—X 
Kai suėjo katalikai su tautinin- 

kais ir pasikalbėjo, tai ir pamatė 
cad "ne toks velnias juodas, kaip 
naliavoja..." 

X-X «•-' < 

Sulyg mano jurgiško razutno ro- 

losi, kad katalikai su tautininkai? 
vienijasi, tas paaiškėjo Brooklvne 
Liet ar klerikalai su tautininkais 



•tįsi vieny s—tai dar tik šakėmis ant 
randenio apie tai užrašyta. 

X~X 
Mačiau, kad prezidentas VVilso- 

na$ paskyrė Suprym Korto sudžia 

žydą Brandeis, bet kol kas dar 

nemačiau, kad Žyvatkauskas butų 
prieš tai protestavęs. Brandeis nė- 

ra aršesnis už Loevy. 
X—X 

Gal vokiečiai mokesčius Lietuvai 
užkrovė todėl, kad mes daugiaus 
auk u dėtum. 

X=X 

Didžiausią klaidą musų protėviai, 
keliavusie iš Azijos per Balkanus 

į dabartinę Lietuvą, padarė "tame, 
kad jie išsirinko sau negerą kelią 
ir vietą—visur dabar karė. 

/u r gis Spurgis. 

Belaisvi!) Baisai. 

Jieško brolio ir giminių. Do- 

mininkas Ramasevskis yra vo- 

kiečių belaisvėj Parchim'e. Jo 
giminės randasi Indiana Harbor. 

Ind., brolis Alexandra ir sesuo 

•Pranė Girdvainis buk gyvena 
.Chicagoje. Domininkas prašo jų 
atsiliepti ir prisiųsti jam pinigų 
šiuo adresu: Domininkas Roma- 

ševskis, Hat. XI, Komp. 6, 
Kriegsgef-lager Parchim, Meck- 

lenburg, Deutschland. 

) Belaisvis jieško brolio. Redak- 

cija gavo laiškelį iš Vokietijos 
nuo Petro Meškausko, pakliuvusio 
nelaisvėn 10 rugpjučio 1914 m. 

Jis prašo pajieškoti jo brolio Ka- 

zimiero Meškausko, gyvenančio 
Chicagoje. Kazimieras paeina iš 

Kauno gub., Panevėžio pav., vai. 

Gersudi, kaimo Ličiunų, io metų, 

kaip Amerikoj ir nuo 4 metų jau 
nerašė. Lai Kazimieras, ar pažį- 
stami parašo Petrui Meškauskui 

sekančiu adresu: Deutschland, 
N'euharrmer (Qu.), Kriegsgefan- 
genenlanger/ 1 Camp., 2 Korpo- 
ralschaft, Petras Meškauskas. 

I VIETINES ŽINIOS. 
Antvyskupio priėmimas. Per- 

eitą utarninką po piet Chioagon 
atvyko iš Brooklyno naujasai 
Chicago9 antvyskupis, Jo Ex- 

cellencija George W. Mundelein. 

Skaitlingos delegacijos nuo dva- 

siškų ir svietiškųjų išvažiavo spe- 
cialiu traukiniu j La Porte, Ind., 

pasitikti antvyskupio spccialį trau- 

kini. 
Chicagoje ant stoties ji suti- 

ko didelės minios. Sakoma, ga- 

lėjo buti apie 30,000 žmonių. Ke- 

letas šimtų policmonų negalėjo 
palaikyti tinkamos tvarkos ir 
spaudimas buvo begalinis. Su di- 

deliu vare" Per minias eidamas, 
antvyskupis laimino žmones žo- 

džiais: "God bless you and your 
families" (Lai Dievas palaimina 
jus ir jusų šeimynas). 

Seredoj katedras bažnyčioj at- 

sibuvo formališkas naujo antvy- 
skupio {vedimas. Ceremonijose 
dalyvavo keletas antvyskupių ir 

daugiau s tuzino vyskupų, ne- 

skaitant daugybės paprastų ku- 
nigų. N'aujasai antvyskupis turi 
tik 43 metus ir yra jauniausis 
antvyskupis visoj Amerikoj. 

Padarewski surinko $40,000. 
Pereito.-; stibatos po piti Audito- 
rium teatre lenkų didis pianistas 
J. I'aclarcuski laikė prakalbu 
naudai nukentėjusių nuo karės 
lenkų. Jo žmona tuom tarpu su 

parinktomis merginomis parda- 
vinėjo lenkiškuose drabužiuose 
lėles ir programus. šisai vakaras 
davė gryno pelno apie $40,000. 

Daugelis lenkų atvyko net iš 
aplinkinių miestelių paklausyti 
prakalbų ir duoti savo tautie- 
čiams aukų: 

"Mano viengenčiai lenkai— 
moterjs ir vaikai—reikalauja ne- 

atidėtinos pagelbos,—sakė Pada- 
rewski savo prakalboje. "Je'«?u 
šios didžios šalies (Amerikos) 
žmones neateis jiems su pagelba: 
lenku tauta bus išnaikinta ir 

< svetiilį tautiški kareiviai bus vie- 

nat»,n$t- žmogystoj likusios Len- 
kijoj." 

Taip pradėjo savo piakaibą 
Padarewski. Po to jis nupiešė 

trumpai Lenkijos istoriją ir karės 
nelaimes. 

Plėšikų užpuolimas. Pereitos 
nedėlios vakarą užmaskuoti plė- 
šikai užpuolė šv. Dovydo airių 
bažnyčios kleboniją ant Bridge- 
porto, prie 32-ros ir Union ave. 

Vakare plėšikai užtelefonavo į 
kleboniją, šaukdami kleboną buk 
pas. mirštantj ligonj. Vos kuni- 
gas, apsirengęs, spėjo atsitolinti 
nuo savo namų, du užmaskuoti 
plėšikai paskambino į klebonijos 
duris. Atidariusią duris gaspadi- 
nę Stella Wilovvitch jie pasitiko 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

REDAKCIJOS ArSAKYRju. 
p. F. Andrejunas, Manchester, N. H. 

Panaši korės "iidenclja tilpo "Lietu- 
vos" No. 5; aukautoji} vardai tilpB 
ten, kur bus pasiųstos aukos. Tatai 
Jusų korespondencijos netalpinsime. 

p. J. Lukauskis, So. Bostcn, Mass. 
Męs negalime suteikt adresų Lietu- 
vių Komiteto visuose Rusijos guber- 
nijų miestuose, nes tokius adresus 
turi tik Centraiinis Lietuvių Komite- 
tas Petrograde. Todėl, vieton kreip- 
tis atskirai j kiekvieną skyrių, rašy- 
kite tiesiog j Centralinį Lietuvių Ko- 
mitetą tokiu adresu: Centralnyj Li- 
tovskij Komitet, Petrog/ad, Baskov 
per. Num. 29, kv. 2. Jeigu galima 
bus, tai jio sujieškos. 

p. Baltasis Berželis ir kiti čia ne- 
pamiršti. Rašteli peržiurėsim ir su- 
naudosim sekančiam numeryj. 

Apgarsinimai. 
GERAS STIMULIATORIUS. 

Maža stimuliacija kai-kada yra 
reikalinga net tuomet, kuomet iš- 
rodo,' kad viskas dirba gerai, i 
Žmogus turi nelaukti iki tol, kuo- 
met jo sveikata sunyksta, bet tu- 
ri užlaikyti ir sutvirtinti ją, im- 
damas dažnai dožus Trinerio 
Amerikoniško Kartaus Vyno Eli- 
xiro. Tos gyduolės išvalys jo 

į vidurius ir sustiprins juos tuo 
pačiu laiku. Vartok ji taip grei- 
tai, kaip greit pastebėsi permai- 
ną ?avo apetite arba nuo silpnu- 
mo, nesmagumo, konstipącijos, 
nerviškumo, bemiegės. Vartok jį1 
nuo gromuliavimo organu* ligų 
kaipo pirmą pagelbą ir jsitąmykJ 
kiek gero tau padarys. Aptiekose. 
Kaina $1.00. Jos. Triner, Išdir- 
bėjas, 1333—1339 So. ATshland 
ave., Chicago. 

Nuo šalčio naudok Trinerio 
Lini.nvJitą ant savo krutinės ir 

gerklės. Nuo reumatizmo, neu- 

ralgijos, nesveikų raumenų ir 

jungių. Kaina 25 ir 50c., per 
krasą 35 ir 60c. 

PRANEŠIMAS. 
Turiu už garbę prarešti savo tau- 

tiečiams, kad atidariau 1 a 11 ją "bučer- 
nę ir grosern?," užlaikau viską kuo- 
geriausią ir parduodu pigiausiomis 
kainomis. Malonėkite atsilankyti ir 
persitikrinti. 

Jonas Leipos, 
3348 So. Morgan 6t., Chicago, 111. 

Dėlei savininko myrio parsiduoda 
pigiai anglių biznis 14 metų senas su 

arkliais, vežimais ir ofisu. Atsišau- 
kite tuojaua: 
3237 Wallace st., Chicago, 111. 

DRAUGIJŲ REIKALU 
JAUNUOMENĖS APŠVIETOS DR-JA 
surengs linksmą gražy vakarą, nedė- 
Hoj, vasario (Feb.) 13 d. 1916 m. Mel- 
dažio svet., 2244 W. 23rd pl. Svetai- 
nė atsidarys 6 vai. vak. Programas 
prasidės 7 vai. vak. Tikietų kainos: 
25c. 35c ir 50c. Scenoje statoma vie- 
no akto graži moksliška drama B. 
BRACCO: P. CARUSO. 

Vakaro papuošimui yra užkviesta 
chorai svetimtaučių ir lietuviški; 
apart chorų duetai, solistės konser- 
vatorijų studentės, didele orkestrą; 
po programo draugiškas linksmas Ba- 
lius. Nuoširdžiai užprašom gerbia- 
mus lietuvius ir-lietuvaitės j š} gražų 
musų parengtą vakarą. 

Su pagarba, 
J, A". Draugija. 

PajieškojimaL 
Pajieškau savo tėvo paeinančio iš 

Rusi'jos, Kauno gub., Raseinių pav., 
Mankunų vol., Girkalnio miestelio. 
Tėvas turi 4G inetus amžiaus. Girdė- 
jau nuo kitų, kad gyveno, Waukegan, 
Iii. Jis pats ar .kiti, kas apie j{ žino, 
teiksis pranešti man šiuom adresu: 

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

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

Marijona čeponioniutė, 
Russia, Voronež m. Gamovskaja ul. 
N16. 

Pajieškau savo draugo Adomo Al- 
šausko. Jis paeina iš Graižiškių kai- 
mo, Gudelių parap., Suvalkų gub. Jis 
pirmiau gyveno Cedar Rapids, Ia., o 
dabar nežinau kur jis yra. Jei kas 
žinote, ar Jis pats, duokite žinią se- 
kančiu antrašu: 

Jonas Bloskevičius, 
I3ox 87, Standard, 111. 

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 antrašit: 

} r. žeimls, 
1G07 W. lOth st., Mieli i gan City, Ind. 

Dovanai šis žodynas 
del Tamistos! 

Prisirašyk prie mokslo Angliškos kalbos, mušti <peciališka korespondencijinė inctoda dabar, o apturėsi visai DOVANAI šį Lietuviškai-Angiiifca ir Anghskai-Lietuviska zodyn». Musų pilnas speriališkas kursas Angliškos kalbos, skaitymo ir./0symo jyckiuoja $12, ant išmokėjimu; Tris doliariai nrisirušant ui pirma mėnesį, o sekanb,penki ^ejiesia) po $J. Sis knrsas yr* pilnas savyje dėl išmokimo Angliškos kalbos, :r uztiknnam, kad kiekvienas moki- nys išmoks gana greitu laiku. 
Kiek\ ienas, kuris pnsirašvs prie mokslo tuojcus ir užmokės 59 prisiraudamas, apturės sį žodyną u>. $6, visai dovanai ir kvitą už apmokėta kursų iškalno, taipjau gvarantacija, kad buto užtikrintas išmokvme Angliškos kalbos, skaitymo ir rašymo, ir kad mokykla mokys jį arba ift tolei, kolei jis arba ji visa kum pabaigs ir išmoks, neiiunnt ant to, kad užims jain arh» jai tris, keturis, >ešis mėnesius arba dvejus metus, fnsrusk pinigus tuojaus—pradėk mokinties savo name mūsų speciališka metodą—gauk šį didįjį žodyną už šešis doliarias visai dovanai. Nelauk—gali netekti progos, l'hicajfiečiai gali mokhittes imtSij" itlės/ise dienomis arba vakarais. Prisirašantieji dabar, taipjau apturės žodyną dovanai. Siųskite laiškus su pi- nigais arba »u pareikalavimais platesnių paaiškinimų į: 

AMERICAN SCHOOL OF LANGUAGES, 
1741 W. 47th St, arba 731 W. i8th St-, Chicago, 111. Yalandoe: Kas dien iki 1A vakaro; n«lčldicniaii: iki 2 y* piet^. 

ArJųs Kosite? 
fei tIŽp, tai sustabdykite .iį! 
Tai $•« lengva padaryti, jei 
$ųs imsite 

Severa's 

Kosėjo Nuolatos. 

"Al pagaviu dideli 
Salti ir nuolatos kosė- 
jau, paraiė p. W. Wo- 
loszyn, Weirton, W. 
Va., ir jeigu afi paimda- 
vau stiklą šalto van- 
dene, kosėjimas pasida- 
rydavo labjaus trauk- 
žiojantis. Dirbdamas 
bleiinių dirbtuvėje arti 
milliniiko karščio, aft 
turėjau gerti vandcnj. Ai perskaičiau apgarsi- 
nimą apie Severos Bal- 
zamu Plaučiams, ir, ii- 
vartojus 25 centų bon- 
kutę, koRulis sustojo, ir 
ai jaučiuos serai Ir 
sveikai." 

Balsam for Lungs 
(Severos Balzam.*}. Plaučiams) laiku. PamSginkite jf nuo 
persalimų, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau- 
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c visose aptiekose. 

Skaadtjfmai Krutinijo, 
Ir ivtirijB kiti aopiįimai ir skaudėji- 
mai yra croitai išvaromi, trinant ge- 
rai SEVEB08 OOTHABD ALIEJUM 
(Bovera'a Gothard Oil), Jiiai yra 
puikiu raminanti* linlmsntar Kainos: 
26 ir 50c ol bonk*. Visoie aptiekoie. 

Sereros Medlkališkaa Kalendoriai. 
1016 metams yra dabar gatavas išpla- 
tinimui Jus'j aptiekoje, arba tieaiog 
nuo mūsų. Tikrai gaukite vieną kopi- 
jų ir laikykite ją parankioje vietoje 
per viaua metui. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA 

Pajieškau savo dviejų brolių, Miko- 
lo ir Aleksandro Ozerincklų. Paeina 
iš Kauno gub., Raseinių pav., Nau- 
miesčio vai., Girininkų sodos. Mel- 
džiu jų pačių, ar ko kito duoti žinią., 
nes turiu labai1 svarbų reikalą. Ad- 
resas : 

Russia. Maskava Marjn Ros Pulka- 
vaja Ulica, Pabnikas TeroKa Ukulnik. 
Tuozapas Ozerinckis. 

Pajieškau savo švogerio Kazimiero 
Fefero arba šmito, Pajlevonio kaimo 
ir parapijos, Vilkaviškio pav., Suval- 
kų gub. Apie 14 metų Amerikoj. At- 
sišaukti adresu: 

Ignotas Petruškevičius. 
Box 288, Sprlnghill Minės, N. S. 

Canada. 

Pajieškau Marijonos Vaivažedutė3 
iš Kumelioiiių kai.no, Mariampolės 
parap., Kalvarijos pav., Suvalkų gub. 
11 metų Amerikoj, girdėjau ištekėjo, 
bet pravardės po .vyro nežinau. Turiu 
labai svarbų reikalą. Gyvena kur teu 
Illinois valstijos. Atsišaukti adresu: 

Ignotdš Petruškevičius, 
Box 288, Sprlnghill Minės, N. S., 

Canada. 

Pajieškau savo švogerfo Antano 
Dapkaus iš Kaltinėnų vai., Raseinių 
pav., Kauno gub. Raupėltas, 5 pėdų 
ii- 4 colių ugio, gerai ameriko- 
niškai kalba, dirba fondrėse, molde- 
riauja, vardą permaino J Andy Dap- 
tis. Daugiausia gyveno Indianapolis, 
Iud. AtsišaaV.ti adresu: 

Waiter Petrovitch, 
Box 21, \Vash. Co., Millsboro, Pa. 

Pajieškau savo draugo Dominyko 
Remeikos, iš Lygumų ^iest., Šiaulių 
pav., Kauno gub. Gyveno, kaip gir 
dėjau, ChicagoJ. Turiu dideli reikalą. 
Atsišaukti adresu: 

Jonas Zvigaitis, 
Box 74, East Whatoly, Mas9. 

Pajieškau savo švogerio Antano Pu 
kelio iš Pajeznio kaimo, Laukuvos pa- 
rap., Raseinių pav., Kauno gub. Gyve- 
no Mahanoy City, Pa., o apio 15 me 
tų atgal išvažiavo apie \lilwaukee, 
Wis., ar apie Chicago, 111. Amerikoj 
yra apie 23 metus. Atsišaukti ad- 
resu: 

Pranciškus Martinkus, 
% B. Marseng, 

2493B Pitkin ave., Brooklyn, N. Y. 

įe » j, 

Rfika'avimai. 

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

J. N. Wallace, 
4C20 McPhersou ave., St. Louis, Mo. 

Reikalaujama 7(fvedusių vyrų su pir- 
momis pilietiškonffs popieromis, apsi- 
gyvenimui anfc puaffiu sekcijos valdiš- 
kos žemės, įduodamos dykai, viskas 
vienam šmote. Smulkmenas suteiks 
už 11 centų rhark&mis. R. S. T'amil- 
ton, Baker, Mont. 

Reikalauju darbininko:—ant farmos 
ant visos vasaros, ar ant visų metu, 
ar ant kelių metų. Moku $30 ant 
mėnesio bu valgiu ir apskalbimu. 
Taigi kas dirbęs Amerikoj, ar Lietu- 
voj prie gyvulių{ o labjausiai prie 
arklių, tai prašau atsišaukti tuojaus. čia ir keli galėtų gauti darbus, maši- 
nos su sėdynėmis. Kiekvienam duo- 
siu atsakymą. Atsišaukti adresu: 

Petfi Kizlaitis, 
Boi 25, Sberidan Co., Welliver, Mont. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

fabrikuose ir privatiškuose namuose 
Norint darbo atsišaukite 

Atlas Employment Office, 
6300 So. Halsted St.f Chicago, III. 

3rd floOr, Room P. 
Telefonas Normai 163. 

Ant Pardavimo. 
50 arkliti 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 
štoro jis dabar nereikalingas ir 
užtai parsiduoda pigiai. 

Atsišaukite pas 
DR. J. KŪLIS 

3259 So. Halsted St., 
Telefonas Yards 1532. 

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

Atsišaukite pas 
DR. J. KŪLIS 

■ 

3259 S. Halsted St., 
Telefonas Yards 1532. 

Parsiduoda:—iš priežasties nesvei- 
katos savininkų už prieinamą kainą 
saliunas (karčiama) lietuviais tirštai 
apgyventoJ vietoj; laisnis užmokėta 
iki Gegužio (May) 1 d. 1916 m. Dėl 
platesniu žinių, kreiptis antrašu: 
1737 So Unioh ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—bučernė ir groBernė 
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., Cliicago, 111. 

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

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

j Chicago, 111. 

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

John Sriubas, 
Box 288, Steger, TU. 

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

Joe Rudo\vick, 
1441 Wentworth ave., 

Chicago Heiglits, 111. 

Parsiduoda:—pirmos kliasos mėsi- 
nyčia su namu. daro biznį Cia jau 17 
metų. Turiu parduoti iš priežastie.* 
kitos vaizbos. Geriausiai lietuvia's ap- 
gyventa vieta Chicagoje. Gali taip- 
-pat dadėti grosernę. Ateikite arba 
ra&\ kte: 

Anton Prozsky, 
2856 Emerald ave., Chicago, 111.; 

EIKIT ATGAL ANT FARMŲ! APSI- 
rinkit vietą, prie Rock Island Gele- 

žinkelio. Didelės progos farmerystei 
Arkansas, Louislana, Oklahoma, Tex- ! as, New Mexico, Colorado ar Missouri 
valstijose. Nepapastai gera žeme už 
pigią, kainą.. Musų Immigracijos Biu- 
ras gali suteikti jums bešališkų, išti- 
kimų informacijų apie farmeriavimo 
progunms teritorijoj, kur bėga musų 
geležinkelis. Rašykit jusų locnoj kal- 
boj pas L. M. Allen, Passenger Traf- 
fic Manager, Rock Island Lines, Room 
718 La Salle Station, Cbicago, III. 

Apleidžiu miestą turiu parduoti vi 
sų namų rakandus (furničius) Regina 
muzikalis baksas $250.00. Įdėk 5 cen- 
tus j skylę ir muzika griežia. Naujas 
pelenų Bijotojas $2.00, plunksninės 
paduškos. 
527 So. Oak Park Ave., Oak Park, 111. 

Draugijų Atydai 
Baliams 

Bankietams 
Šokiams 

Prakalboms 
Mitingams 

Veselijoms 
Puikiausiomis ir Parankiausiomis 

Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
Šios dvi salės yra Mildos Teatro name. 
Viena n. t antro augšto talpiu?. 300 ypatų. Jo- 

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- lingesnčs 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 augštesuėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

Kainos Parsamdymui Sekančios: 
VIENA SALĖ. I S 
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$10.00 $15.00 

14.00 I 20.00 
15.C0 Į 25.00 
20.00 j 30.00 

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 SALĖS VIENAM BALIUI. Baliam be programo, gėrimus vartojant Baliam su programų ir gėrimus vartojant Draugijų reguliarišklem mitingam Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartj. Jei reikia, gali turėti kuknia virimui, toriel- kaa, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už primokėjim!} $5.00 extra. 

Partamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

45.00 
50.00 

5.00 

PINIGAI 1 
Geriausiai, greičiausiai ir 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St 
CHICAGO, ILL 

FARMOS GERIAUSIOS. 
Pirkite šias musų farmas Didžiau- 

sioje Lietuvių Farmerlų Kolionijoje 
Amerikj. Ta kolionija yra per mus 
uždėta 1905 metais ir męs apgyvendi- 
nome jį su 360 lietuviais farmeriais. 
Męs esame seniausieji ir didžiausieji 
Amerikos lietuviai farmų pardavėjai. 
Męs parduodame teisingiausiu budu 
išduodami užvarantuotus popierius 
Deeds ir čystis /.bstraktus be jokių 
extra damokėjimų. Męs turime šim- 
tus visokio didumo farmų parduoti, 
Išdirbtų su užsėtais laukais, su sod- 
nais, su budinkais. žemė derlingiau- 
sia, nes maišosi su moliu ir juodžemiu 
ir molis su gera smielžeme, maišyta. 
Geriausia žemė dėl visokių javų, dar- 
žovių, sodnų, pievų ir gyvulių augini- 
mo-ganyklų. Ir turime daugybė že 
mes neišdirbtos, geros, kurią parduo- 
dame visokio didumo plotais pigioj po 
$6 akerj ir brangiaus ant lengvų iš 
mokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti ir mieste dirbdamas 
išmokėti ir likti farmeriu. Pasisku- 
binkite nusipirkti bo prekės greit bus 
3aug augštesnės. Atvažiuokite pas 
mus męs tikrai užtikriname jus, kad 
surasite sulyg savo noro farmų pirkti. 
Už ką. busite mums dėkingi. Kvie- 
čiame visus miesčionis darbininkus ir 
iznierius atvažiuoti ir apsigyventi pas 

mus ant farmų tarp savų brolių lietu- 
vių farmerių. Kuogražiausiame ir 
svelkiausiame apgyventame krašte pil- 
na aplink vaikams mokyklų, bažny- 
čių, geležinkelių ir gerų žviravotų ke- 
lių. Apielinkėje turgaunų miestų Scott- 
villės ir portavas miestas Ludington, 
Michigan. Nusipirkite musų kolioni- 
joje farmas jums taipos patiks ant 
musų farmų gyventi. Apie miestus 
nei mislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmų užtikrintą sau gerą gyvenimą. 
Trumpu laiku farma pati per save iš- 
simokės ir padarys jus turtingais } 
kelis metus laiko. Rašyk tuoj, gausi 
lietuvių kolionijos mapą ir kataliogą 
dovanai. Tik Jdėkit už 4 centus štam- 
pą dėl priBiuntimo kaštų. 

A. KIEDIS & CO. 
Real Estate 

Peoples State Bank Building, 
Scottville, Michigan. 

SKAITYKITE "LIETUVĄ." 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 

įkugpjučio mėn. perkcliau savo 
ofisą po 

3325 80. HALSTED ST. 
TELEPHONE YARDS 553" 

Or. P. VVIEGNER 

"VARPAS" 
Pirmutinis žadintojas-budintojas lie- tuvių tautiškosios dvasios, redaguotas Dr. V. Kudirkos. PILNI KOMPLE- TAI 1889-1890-1891 METŲ. Kaina su prisiuntimu $2.50 už vienų metų "Var- 

pą.." Visus tris kompletus leidžiu už $6.00 su prisiuntimu. 
Kas nori matyti lietuvių tautos jieš- kinius 27 metai tam atgal, matys juos "Vnrpe." 
Pinigus siųskite ir adresuokte šiaip: 

P. IVIKOLAINIS. 
R. F. D. Routc 2, Hudson, N. Y, 

Jei nori pamatyti tikrai 
GERĄ TEATRĄ, 

tai ateik | 

MILDĄ 
3138-42 So. Halsted St. 
Cia ui 5c matysi gražesnį T ratra, ktip vidurmicstyje už 50c. 

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

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žemai. 
Prasideda 7 valand) kas vakaras. Subatom! ir nediliomi 2 vai. po pietų. 

Jei ;.uri linksmai pralcjti valanda liuo- so laiko uz.'.iiršti savo nesmagumus, tai ateik^i 

MILDOS-TEATRĄ. 

ATYDAI SOUTH 
CHICAGIEČIŲ. 

Labai pigiai ir ant gerų išlygų parsiduoda 2 pagyvenimų medinis 
namas 2957 E. 81 Str. arti Ex- 
changc ave., maudyklės, toilctai vi- 
duryje, neša $25.00 raudos j mė- 
nesį. Galima pirkti su mažais pi- 
nigais, arba labai pigiai už 'casli.' 
Kreipkites dėl informacijų. 

A. OLSZEVVSKI BANK, 
3252 S. Halsted st., Chicago, 111. 

Į E X T R A 
' Parsiduoda medinis namas su bu- Ičerne ir visais bučernei reikalingais '.daiktais. Labai gražus štoras ir gero- 
je lietuvių ir lenkų apgyventojo vieto- jffi. Atsišaukti 1 A f»B7ewcifio Banką 



VIETINĖS ŽINIOS. 
(T$8% 11UO 6-tO pU9l.) 

Sit revolveriais ir. inėję į ofisą. 
pagriebė skarbonkas,' kflr buvo, 
kolekta anglims pirkti. Ten bu- 
ta $225.00. Po to, rėžius ga.-pa- 
dinei revolverio galu per galvą, 
plėšikai pabėgo. 

Plėšikai, matyt, turėjo buti iš 
tos pačios apielinkės ir, matyt, 
dar nelabai išsilavinę, nes, anot 

gaspadinės žodžių, vienam, kuris 
< laikė į ją revolverį atkišęs, ranka 

*■ visą laiką drebėjo. 
f' 

Nuo "Birutės." Šioje pėtny- 
čioje vasario 11 d., 8 vai. vak., 
Mark YVhite Square svetainėje, 

: "Birutė" turės pirmą dainų re- 

peticiją rengiamamjam gavėnios 
koncertui. Taip-gi sekančiame 

antradienyje choristai ir choristė* 
pradės lankyti konservatoriją, kut 

p. A. Pocius mokys ir lavins mu- 

zikoje toliau. 
Norintieji prisidėti prie pasta- 

1 tymo koncerto gavėnioj ir dykai 
s jprauti lekcijas konservatorijoje, 

1 gali šioje pėtnyčioje prisirašyti 
prie "Birutės" ir drauge su ki- 
tais pradėti mokyties. "Birutės" 
dainoriai neprivalo apleisti nei 
vienos repeticijos, tas turi buti 
žinotina norintiems prisirašyti. 

"Birutės" Valdyba. 

Įvairumai. Ateinantį ketver- 
gę, vas. 17 d., 8 vai. vak., Mark 
"VVhite Square svetainėje Mote- 
rių Apšvietos Draugijos rupesčiu 
bus surengta paskaita apie su- 

rengimą valgių iš moksliško at- 

žvilgio. Skaitys Dr. Šliakicnė 
(Rutkauskaitė). 

— Girdėjome, kad artistas P. 
Vitkauskas su geresnėmis vieti- 
nėmis teatralėmis spėkomis va- 

sario 20 d. 1916 m., Hull House 
Teatre, stato scenoje 4 veiksmų 
dramą "Mirtų Vainikas." 

Veikalas yra labai gražus ir 
p. Vitkauskas rengiasi jį pastaty- 
ti pagal Maskvos Dailės teatro 

būdą, kaip tai: su išlaikymu rei- 
kalingų pauzų, takto ir kitų 
smulkmenų, o taipgi laike lošimo 
ir užbaigiant veiksmą prašoma 
bus pubjikos neploti. V- 

Lietuvių Tautiškų Kapinių at- 
skaita. Kapinių draugijos sekre- 
torius S. Danta paduoda sekan- 
čią atskaitą už 1915 metus: 

įplauki: 
Nuo 1914 metų kasoje liko ..$262.95 
Už parduotus lotus 840.00 
Už pavienes duobes 359.75 
Nuo pikniko už tikietus, etc... 418.55 
Aukų nuo dr-jų ir kitų 386.80 
Už baksus dėl mirusių 38.25 
Už aptaisymą kapt) 23.50 
Už perkėlimą mirusių 10.00 
Paskolinta namui 400.00 

Viso Jplaukė $2,/39.S0 

limoktta: 
Alga užveizdoms $570.00 
Alga raštininkui 25.00 
Kaštui raštininkui 7.00 
Už 24 kapinių paveikslus .... 50.00 
"Aušrai" už susirinkimu svet. 5.00 
Darbininkui pag. perkelti mirus} 1.00 
Už daiktus, reikalingus ka 

pinems 10.90 
Už spaudos darbus 20.25 
Už pikniką gegužio 30 d 167.45 
Nuošimčiai už bondsus 42.00 
Sėklos dėl kvietkų 1.85 
Iškasimas šulinio '. 500.00 
Už pabud. namo įmokėta ....1,015.00 
Už pabud. gonkų ir toaleto .. 60.00 
Apdraudimas namo ant 5 metu 19.20 

Viso išmokėta $2,494.85 
Tokiu budu kasoje lieka 1916 me- 

tams $244.95, ką liudija revizoriai: 
Ant. Tamkevičia, Kaz. Meškauskis ir 
Ant. Lutkus. 

Susirinkimai trustisų laikomi kas 
paskutinis šventadienis kiekvieno 
mėnesio kapinių ofise, visuotini eu- 
flirinkitnal—"Aušros" svetainėje, au- 
šaukiamiami per atvirutes. 

Valdyba ant 1916 metų: F. P. 
Bradchulis, plrmsūdis; R. Lubinas, 
pirm. pag.; P. B. Zekas, iždininkas; 
8. Danta, raštininkas; Edw. Čepulis, 
užveizda kapinių. 

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? Ga' 
jie yra likę be pastogės ir ba<k 
kenčia? Ar susirašai su jais, i: 
ar gauni nuo jų atsakymą!* 

Jeigu negauni nuo savo gimi 
nių iš Lietuvos jokio atsakymo 
ir nežinai, kur jie dabar yra, tai 
kreipki? i mus, o męs mėginsi- 
me juos pajieškoti per vokiečiu 
valdžią, ir gal but surasime juo- 
ir atsakymą nuo j t: gausime. 

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

Lietuva Publishing Co., 
3252 S Halsted st, Chicago, III. 

PIRKITE NAMUS. 
Kiekvienas sveikas darbininkas gali ir privalo turėti 

savo nania. ^ l * 

Kodėl? Todėl, kad neturintis namo ,nei nepasijun- 
ta, kaip jo sunkiai uždirbti pinigai strdylą it nieko ne- 

užčėdija, o pirkęs namą, nei nepasij'UOtii, "fdip ^neitai 
jj išmoka ir turi savo locną namą ir toki žm'pgų ,ivi:i 
gttodoja, vadina Chicagos ukėsu ir niekas nesibijo su 
juoni rerkalus turėti, o neturinti vadh^ą:'faijdauninku, 
ar burdingierium, ir su juom nieko bendru nenori turėti. 

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl? 
lodėl, 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- 
mobiliu, drabužių, ir kitų dalykų, kurie ims daugia i 

metų laiko, lokiu būdu. darbo Amei'itfįnjc bps .(dabar daugiau kaip kada nors buvo. ^ i k. 

Šįmet taipgi bus rinkimai naujo, prezidento. Bc 
ai>ėjoiiės bus išrinktas republikonas, ,.p Jfcada tik j,bpvo republikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo gėri. lai- 
kai. Taigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeigu gausime 
republikoi.išką prezidentą. 

Atminkite, kąd kaip tik laikai eina geryiv tai ir 
properčių kainos eina augštyn. Ir todėi tai <hbaf;,'yi<a geriausias laikas namus pirkti, kol yra pigų*?;*er^askui parduoti su geru pelnu, kada kainos pakifsT Ėet at- 
minkite, kad properčių kainos kįla tiktai gerose biznio 
\ictose. Geriausia biznio vieta yra .tai sBridgap^rtas. Svarbiausia biznio gatvė vra Halsted,-Jei. norite ant 
pirktų properčių uždirbti, tai pirkite j^"-«w'vW'«B4-i4ge- 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. ....... i-..., 

Čia Paduodame Tiktai Keletą iš Ą, 
66 2 augštų mūrinis namas, akmens fundamentas,.! * * 

ant Union avenue, arti 34-tos gatvės, 4 fliatai: 
2 po 4 ruimus ir 2 po 5 ruimus, toiletai, gesas, 
neša $50.00 randos i menes}. Kaina.. $5,500. 

67 2 augštų mūrinis namas ant Emerald avenue, 
arti 34-tos gatves, 2 fliatai po 5 ruimus ir 3 rui- 
mai basemeute, toiletai, gesas, neša $29.00 ran- 
dos } mėnesj. Kaina $4,500. 

69 Mūrinis namas ant Emerald avenue, arti 2Mob 
gatvės, 7 ruimai, geras namas ant akmeninio 
fundamento, neša randos $22.00 į menes). Kaina $3,200. 

70 2 augštų mūrinis namas ant Emerald avenue, 
arti 32-ros gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus kiek- 
vienam, toiletai, gesas, neša randos $50.00 į 
mėnesj, didelis basementas. Kaina $5,700. 

71 2 augštų mūrinis manas ant Morgan arti 33-čios 
gatvių, geras naujas biznio namas, žtoras ir 4 
pagyvenimai: vienas 6 ruimų ir 3 po 4 ruimus, neša randos -113.00 i mėnesi, toiletai, gesas 
viduje. Kaina ....$13,500. j%a|MĮq9 j j} ..... t.: nert 

72 2 augštų mūrinis biznio namas, ant 31-mos gat- 
vės, prie' Lovve avenue, štoras ir 3 pagyveni- mai: du po 5 ruimu* ir viena* 4 ruimų, gesas, į elektrikas, toiletai viduje, didelė barnė galima užlaikyti 2 arklius ir 3 vežimus, geram padėji- 
me, neša randos $83.00 j mėnesj. Kaina tiktai $8,000. 

73 Naujas 3 augštų mūrinis gražus namas ant 31- 
-mos arti Union aveaue, 3 fliatai po 6 ruimus, gesas, elektriką, toiletai. maudyklės, neša riti- 
dos $70.00 į mėnesj. Kaina $9,500. 

74 2 augštų medinis namas ant Emerald avenue, 2 pagyvenimai po 6 ruimus, toiletai, gesas, maudyklė ant pirmo flioro, neša randos $29.00 | mėnesj. Kaina ..$2,800. 

i 

i 

75 2 augštų naujas mūrinis namas, ant Union ave- 
nue, arti 32-ros gatvės, 5 pagyvenimai, toiletai, 
gesas, neša randos $60.00 į mėnesį. -Kaina $7,000. 

76 3 augštų mūrinis namas ant Lowe avenue arti 
32-ros gatvės, 6 fliatai po 4 ruimus ir didelis 
basementas, neša randos $68.00 į mėnesį. Kaina 

$7,000. 

77 3 augštų mūrinis namas ant Lowe avenue arti 
32-ros gatvės, 3 pagyvenimai po 6 ruimus, toi- 
letai, maudyklės, gesas, elektrikas, neša randos 

$54.00 J mėnesj. Kaina $6,500. 
78 2 augštų mūrinis naujas namas, ant Lowe avenue, arti 32-ros gatvės, 2 pagyvenimai ir basementas, 

vienų metų senas, pastatytas pagal paskutinę mada, neša randos $50.00 } mėnesj. Kaina ..$7,500. 

79 2 augštų medinis namas ant WalTaCe gatvės, arti 37-tos gatvės, storas ir 2 pagyvenimai, vlena3 6 ruimų ir vienas 4 ruimų, toiletai, mau- 
dyklė, gesas, neša randos $36.00 j mėnesj. Kai 
na tiktai : $3,000. 

97 2 augštų mūrinis namas ant Parnell avenue, storas Ir pagyvenimas, stovi ant muro funda- 
mento, ant pirmo flioro štoras, o ant viršaus 
ruimai dėl pagyvenimo, galima įnešti $500, o 
reštą ant išmokesčių. Kaina ...... .$2,000. 

88 3 augštų mūrinis namas ant Emerald avenue tirti 35-tos gatvės, 3 pagyvenimai po 5 ruimus, 2 maudyklės, toiletai viduryje, neša randos $45.00 į mėnesį. Kaina .$5,000. 
91 2 dviejų augštų mūriniai namai ant Wallace 

gatvės, arti 45-tos gatvės, vienam yra % pagy- venimai po 6 ruimus, o kitam keturi pagyve- nimai: 2 po 4 ruimus ir 2 po 3 ruimus, neša 
randos $49.00 į mėnesj, gera labai progą ir ge- ras uždarbis ant tų dviejų namų, reikia įnešti $1,000, o reštą ant išmokėjimų. Kaina tiktai $3,200. 

Sekančiame "Lietuvos" numeryje rasite tolesnį namij surašą. 

A. Olszevskio Bankoje 
3252 So. Halsted St., Chicago- 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 

UgksmgJ praleisti laiką lr 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
ius, sodus ir puikiausias 
viso svieto vietas, uu nu- 

sipirk Teleskopą t>u uiere- 
oskopais (5 Berijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pačią 
Pfltfajjąfc :*&lnąr-$3.20. 

vieno leiesaopo narna 76c., o 6 Berljlf ^3.45, btt ptrkant »ykiu, 
parduodam viską už $3.20. 

Kataiiogą Teleskopų, Stereoakopų ir visokių knygy prisiunčiamo 
uidyką. •-«-*'v. 

Rtfkalaudaml adresuokite Šitaip? •• 

LIETUVA PUBLISHING CO* 
8252 J HaUtsd ctr., Chlcago, III. 

VJ.'Af- * 

DIDŽIAUSIS 
Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas, 

■ * % f 

"UETUVOS" IŠLEISTOS KNYdOS: i 

2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalbos, 439 pupl Kietais audimo apdarais 2.50 2117 ŽODYNA8 Angliškai-LletuviškoB kalbos, 835 pusi 3.00 
Gražiais: "Half Morocco" skuros apdarais 4.00 2118 iODYNAS Lietuviškai-Angliškaa ir Angliškai-LietuvlSkos 
klibu vienoje knygoje. FormataB ir apdarai tokie kaip No. 2117. Pusi. 1274 «-00 2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No.y 2118, tik apdarytas pilnai (Full Morocco) brangia Mor^T,- skūra .. f-00 

Pasai 

2895 Biblija. u 
; u* $2.50 4 Allunfna ir' Kitos Pasakos 35 95 Gyvenimo1 'Vaizdeliai 15 126 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. $.150 Apdaryta. a. $2.00 157 Karės Laukuose ... .'.•••• 20 191 Laikrodininko Atminimai i 15 195 Lietuviškoj Pasakos {vairios. Dali b 1. $1.00 Apdaryta. $1-23 196 Lietuviško* Pasakos {vairios. Dalis II ...; $1.25 Apdaryta $1.50 197 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis III $1.25 Apdaryta ». $1.50 198 LieUmškoa, Pasakos vairios.} Dalia IV $1.25 
...... 51.50 iaa. Apysaka 15 u^'PasakojimaL 25 

figos. .20 [ ..:•••••• •• 10 i 25 tatatymua 40 286 Pasaka apie ^Kantrių Aleną. 20 287 Pasaka apie Adomą ir Jievą. 10 298 Ponas ir Bernas 15 305 Pragaro Atgijimas 10 325 Raista*—The Jungle. 85c. Apdaryta $1.15 327 Revoliucijos žmonės 
20 530 Rymas. Romanas. $1.25. Apdaryta,, $1.50 340 Sapnai, pasakaitės 20 343 Sidabrinas Kryželis 45 351 Simuką* ir Magdutė 

409 žmogus Nepliuškis 
486 Pamokslai Išminties ir Teisybės. .. .. r." 
496 Robinzonas Kražius. Morališka Pasaka 20 600 Akis įi&Akl, Dantis už DantJ [l0 642 Consiliuto Facultatis r."..... ̂  
656 Dekliamatorius 
657 Dėdė Atvžiaavo 

20 658 Draugas/ drama : 
679 GeriauB Vėliaus Negu Niekad 
683 Guminiai Batai. II. Nuo Ausies Lig Ausies ]l0 722 Jonukas Ir Marytė *10 737 Katriutės Gintarai .X 
743 Kunigo Gramulos RaštinyCioje. ..v."..-.'....v?.;,. 10 760 Lizdas Naminio Liūto ]l5 761 Linksmos Dienos -v/-."iv.-. 10 771 Medicinas Daktaras, komedija. t* »...k 20 773 Migla. Komedija 

10 774 Mind.iugis, Lietuvos Karalius. .. 25 775 MiUonai Vandenyj 
10 787 Nastutė, 2 voiksnių Drama 

•. !l» 827 Perskyrų Teisėjas, komedija. «•"••• 
,io 828 Pietro "Caruso *10 830 PiršlyboB. Komedija ,, * 
.20 831 Pinigų Nėr. Sceniškas Vaizdelis. /.;...,,,.;,... '10 832 Pirmi žingsniai. ........... '20 837 Pono Feliso Atsilankymas, Komedija, 

840 Prieš Vėją Nepapusi / '20 867 Sulyg Naujausios Mados 
, 869 Salaputris. Komedija 'lO 871 Siaurės Karžygiai 'M 908 Vyrų "Vergija, Komedija .,«*»«. 20 920 žilė Galvon—Velnias Vuodegon. 

922 žmonės.: Drama. 
976 Eilėmis Ir Proza iti. *26 986 Girtuoklių Gadztnkos 

v.,.. 
987 Gyvybė. ..b...i.....:;..., 

1014 Keplos, KančioB. V... 
1069 Pirmieji žiedai. Eilės ....v 
1080 Revoliucijos Dainos %'» *• • 

., ■ .15 1144 Akyvi apsireiškimai Sviete -•■•«*■•» v. 25 1145 Apie žemę i rKitus Svietus, Jų Buvf Ir. Pabaigą [75 Apdaryta jį'oo 1149 Apsireiškimai Atmosferoj arba Meteorologija. 
Apdaryta — $1.00 1161 Biologija arba Mokslas apie GyvuB' Daiktus. 40 1182 Dvi Kelionl J Tolimą šiaure U ^0 1190 Gamtfi .^torUa. 50c. Apdaryta, 

BREVtORSLlAI* 
2912 Breviorėlls 

• 30 2914 * 
v 

2915 .!*!' t£ 
2916 " 

u 45 2917 f; 
2918 ,7f 08 

.60 
.$1.00 

Taipogi "Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimų 
spaudų Liętuiviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje. 

Agenfcams ir perkupčiams duodame gerą nuošimti. 
Reik&Įa'iidami Katalogo, kurį prisiunčiame uždyką, arba 

siųsdami yžs^kymą ir pinigus, adresuokite šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO. 
•, A. OLSZEWSKI, Ptes. 

3252 Sft HALSTE0 ST., CHtCAGO, ILL 

Dabar laikas pirkti pigiai dra- 
panas. Overkautai ir Siutai, 
kurie parsiduodavo po $28.00, 
$26.00, $25.00, yra parduodami 
po $17.50; pigiaus negu mums 

kaštuoja. Marškiniai, kuriuos 
parduodavome po $2.00, $1.75 
ir $1.50 dabar tiktai 95c. 
Kepaliušai, kurie parsiduodavo 
po $2.00, dabar tiktai $1.85. 

Turime numažinę kainas 
kiekvienam departamente. 

Kožnam yra proga pasinaudoti musų tavorų pigumu. Męs norime padaryti vietos pavasarinėms drapanoms. Taigi ne- 
praleiskite progos, bet pasiskubinkite, kol yra geras rinkinys* 

^ V -V 

Krautuvė atdara: Utarninke, Ketverge 
ir Subatoj iki 9:30 valandai vakare. 

Nedėliomis iki pietų. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, UI. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame banklerlal, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- dymą 50% ant Tamstos pinigu, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 lk» $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus slutua parduodame po $5.00 ir brangiau. Naujas ir iruputėll dėvėtas kelinės nuo $1.60 ir brangiau*. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras lkl 11 vai. vakare. Nedildlenlals—iki 6 vai. vakare. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEWSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTĘD ST. 

TELEFONAS DROVER 700 *• CHICAOD; iLt 

Ofiso Valandos: 
Kasdien Iki 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketveriais 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 

V^V'*9 
.MJJ 

(ireitesnis Budas—Telefonas. 
Užčėdykit laiką, trubelį ir iška'ščius laiškų 
diktavimo—prašalinkit reikalingumą laukti 
dvi ar tris dienas, kol atsakymas ateis 
per pačtą. 
Imk telefoną k užbaigk reikalą, kurį turi ant 
rankų, greitai ir užganėdinančiai tiesioginiu pa- 
sikalbėjimu per Bell long distance linijas. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100 

Garsinkites 
"Lietuvoj." 



mOKELIAl 
Ž1KOMA. 

--Tėte, koks laikas btiva ilgiau- 
Sis—? 

—Nuo vienos "peidės" iki kitai. 

TA RP JA USA V EDŽIŲ. 
J i: Prieš vestuves, tai būdavo 

dažnai man atnešdavai saldainių, 
arba geliu, o dabar tai ne!.. 

Jis: O, dušyte, su saldiniais ir 
gėlėmis tai buvo lengva, nes tada 

nereikėjo siųsti tono anglių ir 

kumpio. 

A ERA TEISMO. 

Žiopliauskas.— Žinai, ką aš tu- 

riu pasakyti ? 
Kaimynka.— Iš kur-gi tamstos 

mintį sužinosiu. 
Žiopliauskas.— Aš turiu katiną. 

Neduok Dieve kas jį nužudytų, ap- 
skurčiau ant 20 dol. 

Kaimyn.— Apskųstum, tai ap- 

skųstum, bet kur? Kol kas męs 
neturime nei katinų teismo, nei 

teisėjų. 

DAyJl GER4 PATARI M 4. 
Kuomet prasikaltėlis yra biednas 

ir neturi už ką pasisamdyt sau ad- 
vokato, teismas paskiria jam vieną 
advokatą uždyką, kad jį gintų. 

Sykį buvo toks atsitikimas: 

Tapo pagautas vagis ir kadangi 
jis neturėjo advokato, teisme, tai 

teisėjas, atsigrįžęs prie vieno iš 

stovinčių teisme advokatų, sako: 
— Iamista, pasiimkite jį į už- 

pakalinį kambarį, tegul jis jums pa- 

pasakoja apie savo šitą reikalą ir 

duokit jam geriausią rodą. 
Advokatas pasiėmė apskųstąjį va- 

gį į kambarį ir po pusvalandžio su- 

grįžo atgal teisman, bet—vienas 
pats. 

— O kur yra areštantas ?-paklau- 
sė teisėjas. 

— Jiįsu Malone!—atsakė advo- 
katas.—Aš išklausiau jo istorijos ir 

po to daviau geriausią rodą, kokią 
tik galima butų jam duoti. Aš jau 
taip pasakiau: "Klausyk, jeigu a.š 

bučiau tavo vietoj, tai aš iš šio 
kambario eičiau ne pro duris, bet 
pro langą." jis taip ir padarė, ir 

dabar jau bus kokią porą verstų 
nuo teismo. 

IŠAIŠKINO. 
'■ Mikas.— Tu, Petrai, mokytas 

žmogus, išvirožyk man, kas tai yra 
"socilizmas." 

Petras.— (Augštu ir išdidžiu to- 

nu) socializmas norėjo 1904 me- 

tuose sukelti Rusijoje revoliuciją. 
Jį valdžia pagavo ir inkišo kalėji- 
nian. Tai toks socializmas. Aišku? 

NEGR1EŠN1NKAS. 
Įėjo bažnyčion pusamžis žmogus 

t>avylgė pirštus švęstame vande- 

nyje, persižegnojo ir puolęs ant ke- 

liu pradėjo balsu saukti:—Dieve, 

susimylėk ant manęs didžio gries- 
ninko, Dieve, susimylėk ant manęs 
visų didžiausio griešninko! 

Už jo pečių sėdintis žmogus sa- 

ko: 
— Et, aš maniau, kad aš grieš- 

ninkas, bet štai kur visų didžiausia 

gricšninkas. 

KAD NEPAKLYSTŲ. 

Kaip tik S. L. A. viršininkų no- 

minacijos ir rinkimai, tai dva.ic 
šventa nuo Marso atsiunčia Žaga- 
rą, kuris ir pataria žmonėms rink- 

tj Į S. L. A. viršininkų vietas žmo- 

nos, nešiojančius raudonus kakla- 
raikščius. Apsaugok viešpatie, nuo 

klaidingo kelio. 

GERAS PATARIMAS. 

Pirkėjas.— Ar šitie kiaušiniai 
švieži ? 

Pardavėjas.—Be abejonės. 
Pirkėju;. Jus sakote švieži, bet 

buna nešvieži. 

Pardavėjas. Jei rasi negerą, 
mesk laukan. 

PATARĖ. 

"Kur dabar vokiečiai eis?"— 

girdžiu, klausia aut gatvės viena? 
kito. "Jau visus frontus ap- 

ėjo, visus sumušė, o nieko neper- 
galėjo.". ... 

— Gal jie dabar eis ant Kaize- 

rio. ... Tas tai jau tikrai kojas už- 

verstų. ...—patėmija jo draugas.. 

PAVYDI. 
-i- 

Pati.— Jau tu ir vėl prisigerei;: 
Vyras.— Tai paciut, aš tave taip] 

myliu, « tu man pavydi to, ko aš j 
noriu. 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2302 S. Leavitt St. Chicago 

B/ESKIOKS 
KSMORYM 

Čia Kili iflmckti Anglų kalbos rmo pradinis 
Ugi augAtiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rotų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politii. 
Ekonomijos, KDyfrvedystis.DailiaraSCio, Lai- 
Skų riiymo, Preirybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCROOL, HIGH SCROOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

3106 So.Halstefl St,Chk$& 

PHONE TARCS 2721 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 5o. Morgan StM Chicago, 

Tcf. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų 

iligaa. 

Dr.O.C.HEINE 
D8NTISTAS 

*mi~tou 31 Ir »o. Hilitdnt 
(Įflliliij tritfUm.) X CftIUM, UL 

F. P. Bradchulis 
Attoraey & Coanselor at Lav 

Lietuvis AdvoKatas 

30 H. LiSille SI., C laagt, III. 
i aloclt titSngfl Btdff.. Roojnt 113/-IIU 

Teiepbone Prauklin 117J 

Gff. 3112 S. HaistaJ StM arti 3l-.m 
'tticpbone Variu.? 159 

Naujas Išradimas—Spyna be Rakto 
Nereikia .rikto no*iotis-n«ra 

ką nei pamesti. 

Mna spyna kitaip I rakinai). 

Musų naujo išradimo be« 
raktinės spynos yra padary- 
tos ant neišpainiojamų pa- 
matų ir yra taip aaugioa kaip 
DanUinis Užruktas. Nusipir- 
kęs musų naujo išradimo bc- 
raktinę spyną jausiesi saugiau 
negu kad palicmoną pristaty- 
tam prie savo užrakto, nes jos 
kitas jokiu budu negalės atra-' 
kyt kaip tik jųs. Nelaukdamas^ 
pareikalauk nuo musų pilno* 

tų spynų aprašymo su paveikslais; nusistebėsi 
dažinojęs, kaip tvirtai ir sausiai jos yra padary- 
tos ir pieir.s. Ui praplatinimą mūsų naujo iš- 
radimo beraktinię spynų duodama didelis ver*, 
tis dovanos. Klausk iilyįn. 

Laiifui riiykit* liatuviiksi (didinti markf iliakrnmi. 
Adresuokit iltaip: 

SECURITY PADLOCK CO. 
648 W. 31atSt. Dipt. A. CHlmo, inj 

Phone Drovsr 5052 

Dr. K. Dranuelis 
LIETUVIS DENTiSTAS 

3261 So. Halsted S t., Chicago 

Eina jaa 25 metai 

litarninkais ir Pėtnyčiomis. 
Frenomerata metams $2.59 

„ „ pusei metą $L25 
Adresuoki t taip: 

W. B. B0CZK0WSKi CO., 
Mahanoy City, Pa. 

DU-KART NEDELIN1S LAIK- 
RAŠTIS 

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 moklnimuisi ro- 

<-undų, su paveikslais (apda- 
ryta) x 35c 

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpę-; šit* apgarsini- 

m» ii "LittuToi" ir >1.00 per mo- 
ney orderj, gaus visas 4 knygas 
60c pigiau. 

P. Mikolainis. 
fl. F. O. Route 2, Hudton, N. Y. 

Rašomos Mašino& 
Pigiausios ir geriau- 

olos rašomosios maši- 
nos (t y p e w r i t e r s) 
"New American" už 
*10.00. 

Jeigu nori turėti drū- 
tą, pigią ir gerą rašo- 
mj g mašiną, tai pirk 

! "New American," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra* 

§o taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos Bistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją i savo ran- 
kas, it pirmo sykio su- 

pranta, kaip su Jaja ra- 

šyti. 
Katallogą rašomųjų 

mašinų ir visokių kny- 
gų prisiunci&iae uždytaj. 

Agentams If perkupilai.'S, perkant kelias mašinas, d.. odam gerą 
nuošimt|. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA NJBLISHING CO* 

5252 So. Halsted str., Chicago, III. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood»at. 

f tone Canal 1208 
Valandos: 

) vtfitSOiki 12:00 ui ryto 
Z.~+i 7:G0 iki b:00 v&L vale. 

Nedelioma 
iuc 8 £1 iki 12.*fi0vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W .Harrison Street 

Tel. Aastin 73/ 

Valandos: 

tiktai iki 9.-00 kiekvieną ryt) 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, Įtikėdami visokiems magikams ir apiritualistams. Nemažai jaunų vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai 
uždirbtus pinigus sukišo } pragobulio magiko kišenių. 

Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygą: "Pa- 
slaptys Magijos Ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptjs šviesoje 
mokslo, šioje knygoje atrasite visas monų ir burtų paslaptis ir jas su- 
prasite, nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir Jų 
darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina du prisiuntimu i namu* 
tiktai 60 centv 

Iž kitų vietų užmokesti galima prisiųsti paCto dvicentinėm's markėmiB. 
Adresas: 

k 

M. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd Street, :: Chicago, Illinois 

tautiS- 

A M E P IK C 5 

LiET.iiVl.il' Mėnrašti: 

VISUOMENĖS,*^* 
Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraitis 

Amerikos Lietuvių Dienraštis "KATALI- 
KAS" paduoda vėliausias žinias apie karų ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet vil- 
nas indomiij straipsni)). 

DirnraStis "KATALIKAS" eina 
kai krikščioniškojo dvasioje. £ 

DIENRAŠČIO KAINA: 
Metams $5.00. 
Pusei metų 3.00. 
Trims mėnesiams 1.75. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.00. 

Praneškito savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui vieną numeri veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 
Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve 

REIKALAUKITE KATALOGO 
Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi- 

sados adresuokite šitaip: 

TANANEVICZ PUBUSHING COMPANY 

3249-53 South Morgan Street 
CHICAGO, ILL., U. S. A. 

Jil norite turėt gerą laikraštį, tai užsisakykite 

"ATEIT!" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai .atsto- 

ja dienraštį. 
"ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa eile įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 
tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
žį Iv?.50 metams ir f2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dyk:ai. Adresas: 

ATEITIS PUBLISHIN6 CO., 
366 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

USŲ metodą išmokinsime jt;s an- 

gių lcalbą labai trumpame lai'te, 
jusųname arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Iliy* DMiitinimij. DovaoaI 

American School of Languages 
731W. 18th St. 1741W. 471h SI. 

CHICAGO, ILL. 

AR NORI 
^ itanti DYKAI dvi geras šliu- 

žu kas ir Katalioga Tuokiu geru 
V mulązkn _Jiin](Q ir kitokia 

visokia dalyku, kuriu tu la- 
| bai noriko nežinai kur ju «aut7 
Jeifu taip, tai at.«iusk savo pil- 
na w aisTkn adresu, o esi tuo- 
jaus ta KataliOfra it tas estukas 
tau nusiusiu dikai. Au.-«suok: 

JUOZAS J. SZU\A8, 

mis.umtu mm, ill 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicajo. 
A. J. BlERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. Už sudėtus pinigus musų 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 bankines 
ekryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
1 visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redomis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

Užsirašyk sau ar savo pažjstamiems 
Lietuvoj bet Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina )au 30-tus metus. 

Prenumerata 92.00 metams; $1.60 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei motų. AhglIJcJ, Lietuvoj Ir 
kHur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 

Pamatimui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siuiiilame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. Paukštis & Co. 
120-124 Grahd Btr., 

il Brooklyn, N. X. 

PIG* FARMA. 
80 akerų puikios žemės parsiduoda 

tik už $2,500. Puiki vieta, tik pusė 
ang. mylios nuo miestelio, žemė der- 
linga, visoki javai auga puikiai; šmo- 
tas puikaus miško. 

Platesniu žinių klaifslnt per !a*"Sus, 
adresuodami šitaip: 

Bol. Stelnonis, 
Box 41, Peacock, Mich. 

L 0LSZEVSK10 IMU 
3252 So. Halsted Si., CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PR.II M A pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos 
..3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 

PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 
išmokesčių. 

PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

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

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 

vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 

kančiai savo biznj vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryn&les (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, ne ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Banko j e atlikti savo reikalus per laiš- 

kus. Rašykite adresu: . 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., - CHICAGO, ILL. 

Atvažtevusiua IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti Ir musų BanA^. 

BANKOS VALANDOS: 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro, 
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

| Jeigu Nori 
jNusipirkti Sau 

NcilJlClarba £>Ottt 
"Be klapato, rūpesčio, 
pigiai ir teisingai; čm&urittsavo Jurta, JH&dirbti , 

TAI EIK PAS 

3133 EMERALD AVE. | 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su ma- 

žais iškaščiais gali Išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu 
rėti ir butl pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosas 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdresslng ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pltts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausi 
mokykla aplelinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus jg 
Jleškantlems. 

"d r Air a a s" 
4etuvių Katalikų .Sritinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbinlnkų skaičiuje 
yra rimCla'u^ieJl ir žymiauBlejf lietu- 
vių veikėjai i: rašytojai. Jame; pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėjimo, Visi dienos klau- 
simai yra svajstomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

tams, $1.00 pusei_ metų. Kitose Saly- 
tė $3.00 metamfi,"r$1.^0 pusei metų. 

PažiuflSlliHui. siunčiamo vienas nu- 

meris veltui, Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHING CO. 

1800 Wr 46th Bt., Chlcago, III. 

CanaL JUS 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HKSfEO SI CHICA60, ILL 
CORNBR lllh STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

^okio KALENDORIAUS lietuviai dar neturžjo, nesa nebuvo 1 as 

gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui iinių, 
jame yra kcletąs skyritj, kuriuose telpa įvairus kbai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eiles, straipsniai iš hlstorljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

"5.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. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitčs: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. New York, N. Y. 

Uyvcmmo telefonas Drover 7781. Telefonas Yards 551 ir 155 

LIETUVOS APTIEKA. 
Męs tinome, kad lietuvis moterjs dažnai nusi-kund/ia, negalinčios gaut norimų i.> 
lių-vaistų Amerikoje. Atsišaukite pas mus, gausite viskį; žolių, lašų ir visko, ko jų» 
negaunate anglų aptiekose. Męs labai atsa giai iSpildome Lietuvos daktarų receptus. Duodame rodąs. Rašant pas mus, prisiųi-kite 2c markę. 

Provizorius F. A. JUOZAPAITIS 
3601 S. H:lsted st., Cor. 36 *t., Chlcago, (II. 

NAUJA KNYGA! Tilt-Vį Uijo ii spaudo* knyga vardu 
AMERIKA". Tai yra rinkinys j vai 

rių fakių, žinotinų Amerikoje gyve- 
nanuems ir čion aiiceiiaujamiems lietuviams, b. Jiko V. K. Račkauskas, "TĖVYNĖS 
redaktorius. "AMERIKA" yra informacijinis veikalas, kokis jau nuo senai buvo pageidaujamas. 
Jame telpa daug reikalingų ir naudingą patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika. 

Knyga didelio formato 6x9col., 288 puslapių. Kaina tiktai 75c 
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

901 W 33-rd Street 
CHICAGO, ILLINOIS. 

V. S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokig 
knygų, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų krautuves katalogo. 

M, J. Damijonaitis 
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