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Dideji Kare. ! 
Ant karės fronto su Turkija 

svarbumas veikimo persikėlė iš 

Europos A/.ijon. Europoj, taigi 
ant Balkanų pu > salio, priešin- 
gos kariumenės dabar rengiasi 
prie svarbesnio veikimo, !>et 

tuom tarpu nieko svarbaus ne- 

veikia. 

Svarbiausi mūšiai ant to fron- 
to rusų su turkais eina Armėni- 

joj, prie Erzerum, o Mesopota- 
mijoj anglu su turkais. Krze- 

rum apskrityj, kaip paduoda ru- 

sų štabo raportas, rusų kariume- 
ne prie šalčio 250 žemiau zero, 
traukdama per pusnis, apvaldė 
veik visus perėjimus kalnuose, iš 

kurių išvijo turkus ir jiems pa- 
dedančius vokiečius ir žengia vis 

giliau Turkijos teritorijom Pa- 
ėmė nelaisvėn keliolika turkiškų 
aficierų ir 700 turkiškų karei- 
vių; rusams teko 7 kanuolėr, 
dikciai mašininių karabinų, veži- 
mu su amunicija ir daug galvijų. 

Bombarduojant turkų tvirtovę 
Erzcrum fortus, rusai patėmijo 
explioziją, ka.s rodo, kad bom- 
bos pataikė j amunicijos krau- 

tuvę. Rusai išvijo turkus iš jų 
gra'bių prie Khynyskale ir už- 
ėmė miestu Khopv. Mušyj tur- 

kai daug kareivių nužudė. Rusų 
nuostoliai buvo taipgi nemaži, 
bet daug mažesni negu turkų 
nuostoliai. 

Šiaurinėj Persijoj, kur jie įsi- 
veržė, tikėdami prieš rusus per- 
sus sukelti, turkams taipgi ne- 

pasisekė, nes tapo sumušti ir 
rusams teko gana svarbus Per- 

sijos miestas Hamadan. 
Nors turkai giriasi savo per- 

galėmis anglų Mesopotamijoj, o 

turkų raportus atkartoja Berlino 
pranešimai, bet anglai užtikrina, 
kad turkai ten negali girtis lai- 
mėjimais, nes ten tapo sumuš- 
ti; o anglo raportai, visgi ištiki- 
mesni negu turku ir juos visuo- 
met atkartojančių vokiečių. Ang- 
liškas generorlas T'ercy Xixon 
traukia su nauja angliška kariu- 
mene pagelbon turky apstotam 
tvirtovėj Kut~el-Aniara angliš- 
kam generolui Tounsend. Xors 
generolui l'ercy Nixon užstojo 
kelią didesnės turku pajiegos, 
bet jo sulaikyti neįstengė. Ang- 
liški generolai Aylmcr ir Camp- 
bell, nors jų traukimą trukdė 
lytus ir garsios klampynės, bet 
sausio 12 d. jie užpuolė užėmu- 
sius naujas pozicijas turkus prie 
Sheik Said, prie upės Tigris. 
Mušis čia traukėsi 48 valandas 
ir pasibaigė išvijimu turkų iš jų 
sudrutintų pozicijų. Sausio 14 
d. turkai naktyj nuo Tigris upės 
pasitraukė, paliko vien arabus, 
kurie nuolatiniais užpuolimais al- 
sino anglų kariumenę, o ji, ko- 
vodama su priešais, traukia vis 
giliau paupiu, nors nepratusiems 
prie šalčio indi jų kareiviams rei- 
kia iki "kelių bristi per šaltą 
purvą, stovėti be pastogės ant 
lietaus. 

Turkai .Mesopotamijoj vartoja 
dar senas kanuoles, o arabai tu- 
ri senus, iš priešakio provijamus 
karabinus. 

t Mūšiuose nuo 9—14 sausio žu- 
vo 1,500 turkų, o tiek jau jų 
nelaivėn pakliuvo. Anglų nuo- 

stoliai tuose mušiuose buvo daug 
* mažesni. Čcmės karitimenci pa- 

deda plaukiojanti upėj Tigris 
i angliški kanuoliniai laivai. Prie 
/ upės Tigris tapo užmuštas tur- 

kų generolas Bakir Sami Bei. 
Gynimui Egypto, ant kurio 

turkai ir vokiečiai rengėsi už- 
pulti. anglai sutraukė gana skait- 
lingą kariumenę. kad galėtų prie- 
šus atmušti, jeigu jie ištikro no- 

t rėtų ten veržtis.* Manoma, kad 
Anglija Egypf turi suviršum 
300,000 kareiviu ko, kaip mano- 

ma, užteks turkų atmušimui. 
Ant Europinio fronto Balka- 

nuose sujungta austrų ir bulga- 
rų Icariumenė traukia Albanijoj 
vis toliau j pietus. Austrų ka- 
riumenė traukia prie Durazzo, 
su jais eina išvien ir buvęs Alba- 
nijos karalius r,u 10,000 ištikimų 
jam katalikų albanų; austrų ka- 
riumenės yra tiek jau. Bulgarai 

įtraukia skubiai prie Avlona, kur 
yrn 25,000 italu. Kiek yra Al- 
banijoj bulgaru, to jie negarsina. 
Kadangi austrai Albanijoj nepa- 

tinka didesnio pasipriešinimo, tai 
reikia tikėti, kad prie Avlonos 
sueis krūvon su bulgarais ir su- 

jungtomis pajiegomis užpuls gi- 
'nančius miestą italus. Prie Av- 
lonos todėl reikia laukti svarbes* 

'nio mūšio. 
Farncuzai nuo Salonikų pradė- 

jo pirmyn žengimą, nelaukia, kol 
ant jų užpuls bulgarai ir vokie- 

'oiai. Prancūzai perėjo per upę 
Vardar ir ant kito jos kranto ap- 
sikasė. 

! V rs iš Londono garsina, jog 
I Bulgarija mėgina su talkininkais 

^įžmegsti taikos tarybas, bet jos 
karalius bent, matyt, taikos ne- 

nori, nes vis laižosi Austrijai ir 
Vokietijai. Dabar Bulgarijos ka- 
ralius atsilankė Yiennoj, o pas- 
kui keliauti ketina Berlinan.' 

Ant piet-vakarinio, taigi ita- 

liško karės lauko nieko svarbes- 

nio neatsitiko. Susirėmimai ei- 
ina vis tose pačiose vietose. Vien 
austrų orlaiviai mėgino bombar- 
duoti Italijos meistus Ravenną ir 

| 
Milano. Vos pasirodžius priešų 
orlaiviams, pakilo taipgi itališki 

'orlaiviai, ką pamatę, priešai pa- 
bėgo. Nežinia, ar koks orlai- 
vis tapo pagadintas, ar ne. 

Italų artilerija prie Lagarino 
ir Lustrna išvaikė mažus pulke- 
lius austrų kariumenės ir išnai- 
kino Coldonazzo geležinkelio sta- 

ciją. o prie Savona nutildė aus- 

trų artilerijos baterijas. Bet prie 
Ronibon austrams pasisekė už- 
imti šmotelį italų apkasų. 

Manoma, kad po paskutiniam 
atsilankymui Italijoj Prancūzijos 

'ministcriu pirmininko Briando 
Italija apšauks fortnališkai karę 

I Vokietijai, padės talkininkams 
bliokuoti Vokietijos pakrantes ir 

pasiųs savo kariumenę padėti 
mušti vokiečius Balkanuose. I 

Rusjja renka savo kariumenę 
prie Rumanijos rubežių ir ant 
viso fronto Bessara'bijoj, visi ge- 
ležinkelio traukiniai paimti ka- 
riumenės gabenimui. Todėl ma- 

1 
noma, kad Rusija renka kariu- 
menę siuntimui jos Belgijon. 
Susinėsimai Rusijos su Rumani- 

•ja tapo suvisu pertraukti, nes ir 

| Rumanijos geležinkeliai paimti 
gabenimui kariumenės į reika-! 
lingas vietas, kaip ir laike karės. 

Ant viso pietinio Rusijos fron- 
to prasidėjo smarkus mūšiai. 
Smarkus mūšiai eina Bessarabi- 
joj. Bukovinoj, Volyniaus ir Po- 
doliaus gubernijose. Generolas 
Ivanov smarkiai spaudžia aus- 

Įtrus Galicijoj, į vakarus nuo 

miesto Tarnopol. Rusai stengia- 
usi persilaužti per austrų eiles, 
persikelti per upę Dniestr ir pri- 
'sigriebti i šiaur-vakarius nuo Bu- 
kovinos sostinės Czernovvitz ir 

'nauja kariumenę sustiprinti jau 
j ten nuo senai stovinčią. Smar- 
kiausiai rusai veikia dabar prie 
Rumanijos rubežių ir tuom, ma- 

tyt, tikisi padrąsinti ją stoti tal- 
kininkų pusėn. 

Rusai po smarkiam mušiu i at- 

gavo nuo vokiečių (Jarbono\vk$ 
ir tuom apsilpnino vokiečius prie 
Dvinsko. Garbonovvka yra ant 
kelio j Dvinską, ji perkerta esan- 

tiems prie Dvinsko vokiečiams 
privežimą visokiu jiems reikalin- 

!gų daiktu, ypač maisto ir amu- 

nicijos. 
Prie Rygos "ina be svarbesnių 

pasekmių smarkios artilerijų imty- 
nės. Šaudosi priešu artilerijos 
prie C)lai ir Bersemuenle. Rusų 
artilerija išsprogdino vežėčių po- 
zicijas prie \ ever. \ vakarus nuo 
Lievenhof vokiečiai mėgino pirmyn 
žengti, bet rusai juos atgal at- 
mušė. Šitame fronte smarkiausi 
mūšiai eina prie Alukštos, kur vo- 

kiečiai vartoja nuodingus gazus. 
Mėginimai atgauti nužudytą Gar- 
bonorvką vokiečiams nepasisekė; 
rusai jų užpuolimus su dideliais 
jiems nuostoliais atmušė. 

Austrijos valu*, a apreiškė, jog 
dėl popieros stokos ji negarsjs 
žuvusių savo kveivių surašę. Ma- 

tyt tie nuostoliai taip dideli, kad 
baisu juos garsinti. Jeigu popie- 
ros yra bent keliems laikraščiams, 
netruktų jos ir žuvusių su rašams* 
jeigu nuostolų surašai nebifs gar- 
sinami, tai greičiausiai todėl, kad 
jie labai dideli. 

Ant vakarinio karės fronto pra- 
šalėjo priešingų kariumenių pir- 
myn žengimas. Plirmiausia vo- 

kiečiai mėgino pirmyn žengti ir 
jiems pasisekė kelis šimtus vardų 
francuzų grabių užimti, bet pas- 
kui kontr-atakais veik visas fran- 
cuzai atgal atgavo. Prie Tahure 
francuzai atėmė J4 kiliometro vo- 

kiečių grabių ir 65 vokiečius ne- 

laisvėn paėmė. Vokiečiai mėgina 
pirmyn žengti ant viso fronto tarp 
Fliandrijos ir Champagnc. Pen- 
kis kartus atakavo franeuzus, no- 

rėdami atgauti nužudytas grabes 
prie Mesnil ir Massiges, bet tapo 
atgal atmesti. Smarkiausiai jie 
atakavo franeuzus prei Artois, bet 
taipgi tapo atmušti. Prie Soissons 
smarkiu kontr-ataku franeuzai nu- 

žudytas grabes atgal atgavo. Per 

visą dieną vokiečiai mėgino ata- 

kuoti franeuzus prie Ia Folie, 
bet ir čia užimtose pozicijose už- 

silaikyti neįstengė. Ant viso to 
fronto pradėti mūšiai iki šiol ne- 

išrišti, nepabaigti. 
Laikraščiai vėl rašo apie vokie- 

čiu norą taikytis. Kalba, buk vo- 

kiečiai kreipėsi prie talkininkų su 

prašymu sulaikyti, karę dviem sa- 

vaitėm. Mat jie manė, kad po 
dviejų savaičių karė jau neatsi- 

naujintų, nes per dvi savaiti para- 
gavę ramumo, žmonės karės neno- 

rėtų, o norintiems taikytis susi- 

taikyti nesunku. P>et talkininkai 
vokiečių prašymą atmetė. 

Iš Kares Lauko. 

RUSŲ FRONTAS 

SUNKI ARTILERIJA 
VEIKIA ANT DAU- 
GUVOS FRONTO. 

Petrogradas, vasario 10 d. 
Smarkus mušis vėl pradeda vy- 
styties ant upės Dauguvos fron- 
to. Artilerijos mušis pasikeitė 
smarkiu 'bombardavimu iš abiejų 
pusių. 

Vokiečiai, kurie pradėjo šitą 
naują kovą, užpuolė ant geležin- 
kelio stoties Diksno, apie 10 

verstų į šiaur-ryčius nuo Dvin- 
sko. Užpuolimas padarytas ne 

su kariumene, bet su šaudymu 
iš didžiųjų kanuolių, pastatytų 
šioj pusėj uipės Dauguvos. Ma- 
tyt, gaminta 'kelias kariumenės 
užpuolimui, bet rusų vyriausybė 
paaiškina, kad šis bombardavi- 
mas vokiečiams nepadarė jokios 
naudos ir kad iš savo senų pozi- 
cijų jie pasijudinti negalėjo, nes 

sunkiosios rusų kanuolės atsakė 
vokiečiams tokiu pat bombarda- 
vimu. 

Oficialis rusų pranešimas, iš- 
leistas vakar, paduoda sekančias 
žinias: 

"Buvo smarkus artilerijos su- 

sirėmimas ant musų 'kairiojo 
sparno Rygos apskrityj. Dau- 
gelvj vietų musų artilerija išvai- 
kė vokiečių burius ir padarė di- 
delę exp>l:oziją priešo linijose 
aipielinkėse Kaldon kelio (Kur- 

"Fronto clalyj tarp Jakobstad- 
įto ir Dvinsko ir netoli nuo Dvin- 
sko, buvo nepaprastai smarki ar- 

tilerijos ir šautuvų ugnis; ypa- 
tingai smarkiai veikė sunkiosios 
kanuolės ant abiejų pusių gele- 
žinkelio tarp Panevėžio ir Dvin- 
siko. 

"Galicijoj, j šiaur-vakariu s nuo 

Tarnopol, priešas šaudė sunkaus 
kalibro (rųšies) sprogstančiais 
šoviniais priešais frontą Gliadki- 
-Vorobievka. 

"Į šiaur-vakarius nuo Zalešči- 
ki męs u žemėm miestą Usciecz- 
ko, kur musų kariumenė persikė- 
lė j vakarinį krantą upės Dnies- 
tro. Į .piet-vakarius nuo Zamos- 
cin, ant upės Dniestro. žemiaus 
" 1 

priešas neatsargiai iš- 

plioztja sunaikino dalį jo locnų 
tranšėjų. Į pietryčius nuo Za- 

šėje). 

nedidelę tnhią. Ex- 

leščiki kunigas krito, kuomet su 

kryžium jis laimino ant mūšio 
lauko užmuštuosius ir sužeistuo- 
sius netoli priešo vielinių tvorų. 

"Ant Juodųjų jūrių pereitą 
utarninką inusų torpediniai laivai 
nuskandino nedidelį anglinį gar- 
laivį. 

"Ant Kaukazo fronto musų ka- 
riumenė išsodino turkus iš visos 
eilės poziejų apielinkėse Archa- 
va upės." 

RUSAI NESIBIJO 
VOKIEČIŲ. 

Petrogradas, vasario 10 d. Ru- 
sų kariški expertai. kalba apie 
stiprias pozicijas, kurias priren- 
gė vokiečiai išilgai Rygos-Dvin- 
sko fronto, kuomet von Hinden- 
burgas buvo užsispyręs paimti 
Dvinsko tvirtovę. Suilygj šitų cx- 

pertų nuomonės, minėto® vokie- 
čių pozicijos tarnaus vokiečiams 
tik patol, pakol žemė bus įšalusi, 
bet kuomet ateis pavasaris ir 
žemė pasileis, tai, anot jų nuo- 

monės, vokiečiai negalės šitose 

pozicijose išsilaikyti. Prie tokių 
pozicijų priklauso ir Mintaujos 
miestas. 

Todėl rusų kariški expertai 
nedaug paiso ant leidžiamų kal- 

bu, buk vokiečiai rengiasi prie 
didelio užpuolimo ant Rygos ir 
Dvinsko ateinančio kovo mėne- 

syj. Rusai jau parodė llinden- 
burgui pereitą sykj, kad rusų li- 
nija tarp Dvinsko ir Rygos yra 
neperlaužiania. 

Berlinas, vasario 10 d. Vokie- 

čių oficialis pranešimas skelbia- 
kad "mažesni rusų atakai, pada- 
ryti apielinkėse Alukštos, j 
šiaur-ryčius nuo Dvinsko, nepa- 
sisekė." 

RUSAI VĖL VERŽIASI. 
BUKOVINON. 

Petrogradas, vasario ii d. Per 
dvi pastarasias savaites žiniomis 
iš Galicijos neduota didelės svar- 
bos. Tačiaus šiądien apie jas pra- 
dedama plačiau kalbėti. Ypatin- 
gą atydą atkreipiama į tai, kad 
rusai užėmė miestą Uscieczko, 
prie Dniestro upės, netoli Buko- 
vinos rubežiaus. 

Užėmus šį miestą ir persikė- 
lus rusams per Dniestro upę, 
teutonai energiškai mėgino su- 

laužyti rusų linijas savo kontr- 
-atakais. Bet tas nepasisekė ir 
dabar rusai vėl pradėjo ofensy- 
vą. Jų tikslu yra užgriebti mie- 
stą Czernovvitz, Bukovinos ^os- 

tinę, nes tai, kaip manoma, pa- 
darytų didelę įtekmę ant Runia- 
nijos. 

Paėmimas Uscieczko duoda ru- 

sams naują geležinkelio liniją su- 

siuešimui tarp vieno ir kito spar- 
no savo kariumenės ir perkerta 
tiesioginį susinėsimą tarp teuto- 

niškų armijų, esančių Lvovo ir 
Czerno\vitz apskričiuojse. 

Oficialiuose pranešimuose pa- 
žymėta apie aku rat iškurną rusų 
artilerijos, labai smarkiai vei- 
kiančios ant Dvinsko fronto. Vo- 
kiečių priešakinės sargybos, des- 
peratiškai mėginusios užimti nau- 

jas pozicijas, tapo atkartotinai 
nušluotos atgal. Ant Dvinsko 
fronto, nežiūrint visų pastangų 
iš vokiečių pusės, fronto linija 
eina maž-daug tomis pačiomis 
vietomis, kaip ir pereitą rudenį 
spalio mėnesyj. 

ŽIAURUS MŪŠIAI 
GALICIJOJ. 

Vienna, vasario ii d. Austrų 
oficialis pranešimai patvirtina, 
kad Galicijoj eina labai smarkus 
mūšiai. 

"Rusai—sako šis pranešimas, 
—jvėl pradėjo veikti prieš austro- 
-vengriškas priešakines pozicijas 
Volvniaus distrikte ir ant rytinės 
Galicijos fronto. Ypatingai žiau- 
ri kova buvo vietoje, kur stovėjo 
mūsų 14-tas pulkas. Mušis tęsė- 
si per visą naktį it priešas galų- 
-gale tapo visai išvytas. Prie vie- 
nos pozicijos, kurią i ypatingai 
narsiai gynėme, 200 užrAuštų rusų 
buvo spriskaityta. Apart Jto tapo 
paimta skaitlingai belaisvių. 

"Smarkus mušis taipgi buvo j 
šiaur-vakarius r,uo Tąrnopol. 
Rusai vėl užėmė mūsų tranšėjas, 

bet buvo išvyti laike musų kontr- 
-a talko. 

"Ant Besarabijos fronto mušu 

kroatiškos rezervos išvijo rusus 

iš gerai fortifikuotii priešakinių 
pozicijų." 

RUSAI NUSTUMIA 
TEUTONUS GALICIJOJ. 

Petrogradas, vaasrio 12 d. Ofi- 
cialės žinios parodo, kad rusai 
pradeda ofensyvą įvairiose vieto- 
se išilgai 'beveik viso fronto. Ši- 
tie užpuolimai įvairiose vietose, 
matomai, yra daromi tam, kad 
"apčiupinėti" priešą ir atirastp 
tas vietas, kur jo pozicijos yra 
silpniausios. Toki tankus užpul- 
dinėjimai įvairiose vietose pa- 
prastai yra daromi pirm negu 
prasideda didelis ofensyvas. 

Vakarykštis pranešimas pami- 
ni apie tai, kad Galicijoj rusai 
nustumė teutonus atgal prie upės 
Stripa ir užėmė svarbias aug- 
štumas, nuo kurių galima apšau- 
dyti teutonų geležinkelius užpa- 
kalyj. Rusai taipgi užėmė aug- 
štumas į rytus nuo Cemerino 
(tarp Rovno ir Lucko tvirtovių). 
Teutonai keliose vietose Galici- 
joj pasitraukė atgal j savo antros 
linijos apkasus. 

Rusų oficialis pranešimas skel- 
bia sekančiai: 

"Rygos distrikte. tarp Mintau- 
jos kelio ir Dauguvos upės, bu- 
vo artilerijų kova. Mūsų arti- 
lerija d a ugel y j vietų išvaikė bu- 
rius vokiškų darbininkų prie ap- 
kasų. Apie 5 verstai j piet-ry- 
čius nuo Ikskul dvi expliozijos 
pasitaikė priešo baterijose. 

"Aplinkėse Alukštos miestelio 
męs išsprogdinome miną po vo- 
kišku fortifikuotu namu ir iū- 
ėmėm krateri (pasidarusią nuo 
minos sprogimo duobę). Ačiu 
pasekmingam ištyrinėjimui, męs 
sunaikinome tiltą apielitikėj j pie- 
tūs nuo Lubča, kur j vokiečiai buvo 
pradėję tiesti per Nemuną. 

"Netoli Cemerino, Vo'.yniuje, 
suvienytais artilerijos ir (pėsti- 
ninkų pasistengimais męs vėl at- 
mušėm iš eilės du priešo kontr- 
atakų, kuriuos teutonai buvo pa- 
darę po tinkamo bombardavimo 
iš sunkiųjų ir lengvųjų kanuolių. 
Toliaus j pietus musų skautai pa- 
darė naudingų ištyrimų." 

SMARKUS MUŠIS 
PRIE ALUKŠTOS. 

Petrogradas, vasario 13 d. Šią- 
dien rusu oficialis pranešimas pa- 
davė sekančias žinias: 

"Rygos sektore buvo smarkus 
artilerijos mušis Olai ir Berse- 
muende apskričiuose. Musų ar- 

tilerija padarė explioziją priešo 
linijose netoli Yever, [ pietus nuo 
Ikskul. 

"Netoli Jakobstadto vokiečiai 
mėgino prisiartinti prie musų 
tranšėjų j vakarus nuo Lievenhof, 
bet musų kariumenė atstume juos 
atgal. 

"Dviusko sektore smarkiausia 
ugnis buvo netoli Alukštos, kur 
vokiečiai mėtė rankines grana- 
tas su troškinančiais gazais. Vo- 
kiečių mėginimas apsupti kaimą 
Garbunovka, 'kurį męs užgrie- 
bėm, tapo atmuštas per musų 
kryžiavą ugnį. 

"Ant Juodųjų jūrių pereitą 
pėtnyčią mus;i torpedų naikinto- 
jai sunaikino šaudymu tiltus jū- 
rių pakraščiais ir nuskandino aš- 
tuonis žėglinius laivus. 

(Sektoru vadinasi geometriška 
figura, panaši j trikampį, su 
tuom tik skirtumu, kad du šonai 
jo yra tiesios linijos, o trečias 
šonas vra lankas"). 

Rusų expertai priduoda nema- 

žą svarbumą tam, kad rusai už- 
griebė kaimą Garbunovka, kas 
esą labai sustiprina Dvinsko po- 
ziciją, nes minėtas kaimas yra; 
tiesiog ant kelio į Dvinską. 

RUSAI BOMBARDUOJA 
ERZERUMĄ. 

Petrogradas, vasario 13 d. Ofi-Į 
cialis pranešimas skelbia sekan-j čias žinias apie dalykų stovį ant 
Kaukazo fronto: 

"Mušiuose netoili Erzerumo 
musų kariumenė, eidama pirmyn 
per gilij sniegą ir prie tempera- 
tūros dažniai £emiaus negu 25 

i. f f. laipsn š hiiaus nulio, užgrieoė 
beveik reinamas spragas ir 
daro i ^nc pirmyneigą. Ji 
paėmė nelaisvėn keletą tuzinų 
aficierų ir daugiaits 700 turkiškų 
kareivių; apart to užgriebė 7 ka- 
nuoles, tūlą skaitlių kulkasvai- 
džių, amunicijos vežimus ir dik- 
čiai galvijų. 

"Smarki explio/.ija pastebėta 
I vienam iš E r ze rūmo fortų po mū- 

sų bombardavimo. 

"Męs išmetėm turkus iš tran- 

šėjos netoli Khynyskala ir už- 
ėmėm miestelį Khopy po mūšio. 

"Persijoj, apielinkėse Hama- 
dan, męs užėmėm miestelį Dule- 
tabad." 

ĮVAIRUS TELEGRAMAI. 

BULGARŲ KARALIUS 
SVEČIUOSE PAS 
TEUTONUS. 

Londonas, vasario 10 d. Bulga- 
rijos karalius Ferdinandas, lydi- 
mas premiero Radoslavov ir vy- 
riausio bulgariškų armijų vado, 
generolo Jekov, atvyko į vokie- 

čių vyriausią karišką kvatierą. 
Čia jį sutiko Dr. von Bethmann- 
-Holhveg, Vokietijos kancleris ir 
Gotlieb von Jagou*. Vokietijos 
užrubežinių reikalų ministeris. 

VOKIEČIAI UŽGRIEBIA 

FRANCUZŲ TRANŠĖJAS. 
Berlinas, vasario 10 d. Sulyg 

vokiečių oficialio pranešimo, vo- 

kiečiai šturmavo franeuzų pozi- 
cijas netoli Vimy (j šiaurius nuo 

Arras) iir užgriebė 800 jardų 
tranšėjų. Prie to buvo paimta 
daugiaus 100 franeuzų belaisvei! 
ir užgriebta 5 kulkasvaidžiai. Bet 
j pietus nuo Somme, kaip sako 
tas pats pranešimas, franeuzai 
vėl įsilaužė j vokiečių pozicijas. 

Paryžius, vasario 10 d. Fran- 
euzų ofiįvalis pranešimas skelbia 
apie smarkų artilerijos muš j Bel- 
gijoj. Apie Yimy vokiečiai iš- 
sprogdino dvi minas ir įsiveržė j 
tranšėjas, "bet nekuriose vietose, 
—sako pranešimas,—męs išmetėni 
juos atgal." 

Artilerijos mušis eina beveik 
išilgai visą vakarų frontą. 

SIŲLO BELGAMS 
SUSITAIKINTI. 

Rymas, vasario 10 d. Italų 
laikraštis Giornalc d'I t a 1 i a 

praneša, buk Monsignor Tacci 
Porcelli, popiežiaus nuncijus 
Belgijoj, perdavė Belgijai vokie- 
čių pasiulijimą, kad Belgija su- 

sitaikintų atskirai nuo tal'kinin- 
kų. Ar nuncijus turėjo jgalioji- 
m.'į iš Vatikano, to minėtas laik- 
raštis nežino. 

Sakoma, kad Vokietija per 
princą von Buelow ir kitas įtek- 
mingas ypatas davė suprasti Bel- 
gijai, kad ji susitaikintų su Bel- 
gija sekančiomis išlygomis: Vo- 
kietija sugrąžintų 'karaliui Al- 
bertui visą Belgiją ir užmokėtų 
nuostolius, Belgijai nuo karės pa- 
darytus, bet Vokietija už tai rei- 
kalauja, kad Belgija suteiktų jai 
(Vokietijai) ekonomiškas ir pra- 
monės privilegijas. Sulyg šitų 
reikalaujamų privilegijų Antvver- 
peno uostas turėtų pavirsti cen- 

tru vokiškos prekybos. Belgija 
šituos pasiulijimus griežtai at- 
metė. 

TURKIJOJ BADAS? 
Rymas, vasario 10 d. Kores- 

psndentas Rymo laikraščio sako, 
jog jis gavęs žinia iš neutrališkų 
šaltinių apie tai, kad Turkijai 
netrukus gresia badas. 

Turkija pati esanti tame kal- 
ta, nes iki šiam laikui, sulyg liu- 

kų valdžios paliepimo, produktus 
nuo žmonių imta ir siųsta Vo- 
kietijon. 

Kaip tik Turkija stojo karėn 
vokiečių pusėj, tai tenai susitvė- 
rė kompanija vardu "Scciete 
d'Approvisionnement. kurios už- 
duotim buvo supirkti visus liuo- 
sus produktus, ypatingai Mažo- 
joj Azijoj. Šituos produktus neva 

turėjo paskui žmonėms atparduo-j 
ti ta pačia kaina. .Vieton to, 

vienok, tuos produktus išsiųsta 
Vokietijon. 

Tokiu bud u Enver Paša, tur- 
kų karės ministeris, sakoma, už- 
dirbinėjęs po $800 j dieną. Tuom 
tarpu, išvežus daugybę produk- 
tu iš Turkijos, žmonės jau pra- 
deda atjausti badą. 

VOKIEČIAI VĖL BOM- 
BARDUOJA ANGLIJĄ. 

Londonas, vasario io d. Dvi 
moteris ir vienas vaikas tapo su- 

žeisti, kuomet vakar po piet du 
vokiški orlaiviai pasirodė vėl ties 
Anglijos pakrantėmis ir pradėjo 
mėtyt bombas. Šitas užpuolimas 
pasitaikė netoli miesto Rams- 
gate, dienos laiku. 

Pakilus anglų orlaiviams, vo- 
kiški orlaiviai greitai pra>išali-> 
no. 

(BULGARAI ir 
SALONIKAI. 

Sofija, vasario 11 d. Bulgari- jos valdžios organas X a r o d n i 
P r a \v a talpina įžengiamąjį 
straipsnį, kuriame sakoma, kad 
Bulgarija turi teisę įsiveržti (ire- 
kijon ir užpulti francuzus ir ang- lus prie Salonikų. 

"Mūsų priešai,—sako tas laik- 
raštis,—negali pasilikti ten, kur 
jie dabar yra. Męs turime teisę 
jicškoti savo priešų tenai ir juos 

i sunaikinti. Gal but. kad (Ireki- 
jai bus sunku matyt svetimą ka- 
riumenę ant savo žemės, bet nie- 
kas negali mums užginti save 
ginti.... Męs jokiu budu nega- lime pavelyti priešui pasilikti ar- 
ti niusų rubežiaus. J it turi but, 
išvytas." 

FRANCUZAI EINA 
PIRMYN. 

Paryžius, \ asario n d. Oficia- 
liai francuzų štabo pranešama, 
kad Artois apskrity j (į šiaurius 
nuo Arras) francuzai vėl padarė 
progresą,—šiltom syk su ranki- 
nėmis granatomis. Du vokiečių 
kontr-atakai tapo pilnai atmušti. 

Champagne distrikte ir arčiaus 
prie Yerdun tvirtovės buvo labai 
smarkus artilerijos mūšiai. 

Montmare miškuose francu/.ai 
užėmė dalį vokiškų tranšėjų. 

Vokiečiai iš savo sunkiųjų ka- 
nuolių paleido vėl du šuviu lin- 
kui garsios francuzų Belfort tvir- 
tovės (netoli Šveicarijos rube- 
žiaus). 

TEUTONAI OŽPULDINĖS 
GINKLUOTUS 
GARLAIVIUS. 

Washingtonas. vasario 12 d. 
Nespėta dar užbaigti ginču dėlei 
Lusitanijos, o jau gresia kilti 
nauji ginčai tarp Suvienytu Val- 
stijų ir Vokietijos. 

Vokietija pranešė, kad nuo 
ateinančio mėnesio ji palieps sa- 
vo submarinams skandinti be jo- 
kio persergėjimo kiekvieną pasa- 
žierinį, ar tavorini garlaivį, ku- 
ris tik turės nors vieną kanuolę 
savo atsigulimui. Iki šiolei buvo 
tai]) priimta, kad garlaivis turi 
tiesą laikyti ant savo denio vieną 
ar dvi nedideles kuoneles atsigi- 
nimui (bet re užpuolimui). Vo- 
kiečiai dabar praneša, kad tokius 
laivus jie skaitysią "ginkluotais" 
ir torpeduosią taip pat. kaip ir 
kariškus laivus—be jjokio perser- 
gėjimo. 

Dalykas išeina labai keblus, nes 

si'.lyg tarptautiškų jstatvmų pa- 
našiu laivu iki šiolei niekas ne- 
skaitė "ginkluotais." 

BULGARAI PO SALO- 
NIKŲ NEKARIAUSIĄ. 

Londonas, vasario 12 d. Tele- 
gramai, ateinantieji iš Sofijos i 
Amsterdamą, praneša, buk Bul- 
garijos karės ministeris išsireiš- 
kė. jrg kaip tik talkininkai bus 
?š Salonikų 'švyti, tai Bulgarija 
daugiaus nekariausianti,—nebent 
ią kas užpultų. 

BULGARIJA ITORI 
TAIKINTIS? 

Londonas, vasaric. 13 d. Tele- 
gramas iš Atėnų, nuo korespon- 
dento laikraščio K x c h a 11 g e 

T e 1 e g r a p h, praneša, kad tarp 
talkininkų patvirtinta žinia apie 
tai, buk Bulgarija siūlėsi talki- 



tiinkams, idant siTsitattfyl'irTCTSkt^ 
rai nuo Vokietijos. 

VENIZELOS VĖL 
MANO VEIKTI. 

Paryžius, vasario 13 d. Ko- 

respondentas laikraščio J o u r- 

n a 1 praneša iš Atėnų, kad Guvu- 
sis Grckijos premieras Venizelos 

pasiryžo vėl sugrįžti prie politiš- 
ko veikimo, iš kurio jis buvo pa- 
staruoju laiku pasitraukęs. Da- 
liai* jis apsiėmė luiti kandidatu į 
tautos atstovo vietą iš Mytilene 
distrikto. 

KARSTI MŪŠIAI 
PRANCŪZAI. 

Berlinas. vasario 13 d. Smar- 
kus mūšiai atsinaujino ant vaka- 

rų fronto, ypač Champagne dis- 
tri'kte, kur vokiečiai vėl šturmavo 
trancuzų pozicijas netoli Saint 

Marie-a-Py ir užėmė apie 700 
jardų francuziškų tranšėjų. Prie 
to pateko nelaisvėn 4 franeuzų 
aficiarai ir 202 kareiviai. 

Francuzai pripažįsta, kad po 
keleto atakų vokiečiams pasisekė 
įsilaužti j jų tranšėjas, bet kad 

po to jie buvo išmesti atgal. 
Smarkus artilerijos šaudymas 

eina tarp upės Oise ir miesto 
Reims. Anglai bombardavo mie- 
stą Lille ir padarė didelių nuo- 

stolių. 

VOKIEČIAI SIŪLO 
LENKAMS AUTO- 

NOMIJA 
Londonas, vasario 14 d. Tele- 

gramas iš tterlino, nuo korespon- 
dento laikraščio F o s t, praneša, 
kari Vokietija buk stropiai sten- 

giasi prikalbinti lenkus, idant jie. 
priimtu autonomiją po Vokieti- 
jos globa. Tuomet Vokietija pa- 
darytų atskirą armiją iš 900,000 
kuku. Telegramas praneša, kad 
lenkų lyderiai Šveicarijoj mano, 
jog būtinai yra reikalinga, kad 
talkininkai (anglai su fraheu- 
zais) gvarantuotų Lenkijos au- 

tonomiją. kurią prižadėjo Rusi- 
jos imperatorius, kad tokiu budu 
sulaikyti lenku:; nuo priėmimo 
vokiško pasiulijimo. 

f Šitas telegramas turi stiprius 
ženklus "diplomatiško grajaus." 
Išrodo, kad toks gandas yra su- 

fabrikuotas Šveicarijoj—kur daug 
gandų fabrikuojama. Jis yra 
posikleistas tyčiai gal tam, idant 
priversti Prancūziją ir Angliją, 
lead tos ne tik patvirtintų, bet ir 
gvarantuotų Rusijos prižadas 
kasiink Lenkijos autonomijos]. 

SPIRIA RUMANIJĄ 
ATSAKYTI. 

Londonas, vasario 14 d. Laik- 
raščiui Daily M a i 1 prisiųsta 
sekantis telegramas iš Nugheni, 
ant Rumanijos rubežiaus: 

"Baronas von dem Bussche- 
-Haddenhannsen. Vokietijos pa- 
siuntinys Buchareste, sugrįžo 
Rumanijon iš Berlino, kur jis 
turėjo audeuciją pas kaizerį. Su- 
grįžęs Rumanijon, jis pradėjo 
•darbuotis per savo laikraštį, gra- 
sindamas Rumanijai. 

"Vokiečių viešpatijos,—sako jis 
savo laikraštyj,—žinos kaip už- 
duoti smūgį greitai ir energiš- 
kai." 

Toliau* jis klausia, kurion pu- 
sėn Rumanija mano stoti ir pra- 
neša, kad Vokietija, girdi, nori 
apie tai žinoti tuojaus. 

ČEVERYKAI BELGAMS. 
New Yorkas, vasario 14 d. Bel- 

gijos šelpimo komisija pranešė, 
kad nuo pradžios šios žiemos ji 
išsiuntė 2<>>.ooo porų čeverykų 
belr,ams nuo karės nukentėju- 
siems. 

IS AMERIKOS. 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

GYVENTOJŲ SKAITLIUS. 
Washington, D. C. Census 

biuras iš jo surinktu žinių ap- 
skaito, kad i dieną šių metu 

Suvienytos Valstijos turėjo 101,- 
208,315 gyventojų. Tokiu budu 
gyventojų skaitliumi jos užima 
ketvirtį vietą tarp vis^i žemės 
kraštų, po Chinų, Anglijos ir Ru- 
sijos, net tai atidavus vokiečiams 
gan didelius žemės plotus vaka- 
ruose. 

RUSINAI PRIEŠ LENKUS. 
1 Amerikoj gyvenanti rusinai 
Tr.ano atsišaukti prit Suvienytų 
iValstijų užsienių m misterio Lan- 
sing su prašymu, kad laike tai- 
kos tarybų Amerrka paimtų gy- 
nimą reikalų 35 milionų rusinu: 
§u leakais rusinai nieko bendro 

nenori turėti ir tprie neprigulmin- 
gos Lenkijos, jeigu ji taptų ne- 

prigulminga, prigulėti nenori. 
\'uo Rusijos jie reikalauja auto- 

nomijos tiems rusinu apgyven- 
tiems kraštams, kurie pasiliks 
prie Rusijos. 

AMERIKONAI KANADOS 
KARIUMENĖJ. 

Toronto, Canada. Kaip iš čia 
praneša, iš Kanadoj gyvenančių 
amerikonų tapo sutverta iš 4,000 
kareivių čiela kariumenės brigą* 
da ir pasiųsta anglams pagcl* 
bon j Belgiją. 

IR ČIA MĖGINTA DIRB- 
TUVES IŠSPROGDINTI. 

Niagara Falls, N. Y. Čia mė- 

ginta su dinamitu išsprogdinti 
dirbtuves Eastner Electrotype 
Alkali Co. Policija rado prie 
dirbtuvių padėtą dinamitą. Mi- 
nėtos dirbtuvės rūpina talkinin- 
kams karėj reikalingus chemiš- 
kus daiktus. 

MERGINOMS MEILĖS 
KURSAS. 

Baltimore, Md. Merginų Gau- 
cher seminarijoj vyresnėms mer- 

ginoms įvedė meilės ir moterys- 
tės kursus. Bet tą merginos mo- 

ka ir be perėjimo specialio mok- 
slo kurso. 

EXPLIOZIJA. 
New Castle, Del. Džiovyklose 

bombų Bethlehem Steel Co. dirb- 
tuvių, esančių netoli nuo čia, ex- 

pliodavo 600 svarų parako.. Su- 
žeista sunkiai du darbininkai, o 

trioba tapo su visu sugriauta. 
Kas pagimdė explioziją, tas iki 
šiol nesusekta. 

NELAIMĖ KASYKLOSE. 
Indiana, Pa. Kasyklose Jef- 

ferson & Clearfield Coal & Iron 
Co. dujų exp!iozija išgriovė ka- 
syklų olą. Vienas darbininkas 
tapo ant vietos užmuštas, 3 tapo 
sunkiai sužeisti, o 20 yra užgriu- 
vusių oloj. 

NELAIMĖS KASYKLOSE 
1915 METUOSE. 

Ohio valstijos anglių kasyklo- 
se pereituose metuose žuvo 758 
darbininkai. Tai išpuola vienas 
užmuštas ant 300,000 tonų iškas- 
tų anglių. 

DRĄSUS PLĖŠIKAS. 
Cheyenne, Wyo. Vienas tik 

plėšikas viename Pullman'o va- 

gone Union Pacific geležinkelio 
traukinyj suvaldė 20 važiuojan- 
čių pasažierių ir juos ntto pinigų 
ir brangesnių daiktų paliuosavo. 
Atlikęs savo darbą, iššoko iš 
smarkiai einančio traukinio ir 
prapuolė. 

SUDEGĖ LAIVAS. 
New York. Priešais Sandy 

Hook užsidegė sunkiai prikrau- 
tas laivas. Pagelbon jam išplau- 
kė pakrančių garlaiviai. 

FRANCUZIJA AMERIKOJ 
PERKA ARKLIUS. 

Los Angeles, Cal. Francuzi- 
jos valdžios agentai Suvienytose 
Valstijose pirko savo kariumenei 
arklių už 2 milionu doliarių. Su- 

pirkti arkliai bus sugabenti Nevv 
Yorkan, o iš ten Europon pa- 
siųsti. 

PASITRAUKĖ NUO VIETOS 
KARĖS MINISTERIS. 

Washington, D. C. Pasitrau- 
kė nuo vietos karės ministeris 
įLindley H. Garrison ir jo pa- 
dėjėjas Henry C. Breckenridge, 
nes matė, kad nepervarys savo 

pliano kariumenė3 padidinimo. 
Jie nesutiko taipgi su senato pri- 
imtu sumanymu pripažinti Fili- 
pinams neprigulmystę. 

VALDŽIOS DIRBTUVĖ. 
Washington, D. C. Laivyno 

reikalų kongreso komisija pata- 
rė reikalauti $11,000.000 įrengi- 
mui valdžios plieninių laivų ap- 
kaustymų dirbtuvei, nes priva- 
tiškos dirbtuvės labai valdžią iš- 
naudoja. 

• 

DĖL LUSITANIOS AMERIKA 
SUSITAIKĖ SU VOKIETIJA. 

Washington, D. C. Dėl pa- 
skandinimo garlaivio Lusitania 
Suvienytos Valstijos užbaigė il- 
gai besitraukusius vaidus. Vo- 

įkietija sutiko išmokėti atlygini- 
jiną nukentėjusiems ir žuvusių 
amerikonų šeimynoms, o Ameri- 
ka atsisakė reikalauti nuo Vo- 
kietijos prisipažinimo, kad ji ta- 
me atsitikime sulaftžė civilizuo- 
tų kraštų teises. 

SęBHBMK PfiRLimENT BUILDIN6 AFTER F'RE^ 
Photo by American Press Aasociation. 

SUNAIKINTAS KANADOS PARLIAMENTAS. 
Regykla Kanados puikaus parliamento mieste 

Ottavva, sudegusio, kaip manoma, nuo vokiškų šnipų 
pedegimo. Septyni žmones prie to žuvo ir padaryta 
ant 3 milionų doliarių nuostolių. 

IŠLAIDOS INDIJONŲ 
REIKALAMS. 

Washington, D. C. Kongre- 
sas Amerikos mdijcnų reikalams 
paskyrė $10,175,000. 275,000 in- 

dijonų tai dideli pinigai ir jų 
indijonams užtektų, jeigu dide- 
lė pinigų dalis nepaskęstų poli- 
tikierių kišeniuje. 

NUŽUDYTAS SULENKĖJĘS 
LIETUVIS BANKIERIUS. 

Detroit, Mich. Čia tapo už- 
muštas privatiškas bankierius, tu- 

rėjęs banką prie Jefferson ave., 
Juozas I\ruszewski. Kuną t>an- 
kieriaus rado vienas }š intere- 
santų. Žmogžudystė papildyta, 
kuomet bankierius buvo vienas 
savo banke. Jis tapo peršautas, 
rado j j dar gyvą, bet sąmonės 
neatgavo. Ant stalo buvo dik- 
čiai .pinigų, tai... rjeikia manyti, 
kad ne dėl pinigų jis tapo už- 
mušta?. 

VARGAS KANSAS 
VALSTIJOJ. 

Little Rock, Ark. Vargas tarp 
gyventojų Kansas valstijos nuo 

potvinių nukentėjusių apskričių 
yra labai didelis, bet ir pagelba i 

vargstantiems ir benamiams 
plaukia iš visų Suvienytų Valsti- 
jų kraštų. Miestai Pendhlon, 
Red Fork, Douglas ir Watson 
dar vis vandens užlieti ir gy- 
ventojai negali namon grįžti. 
Darbai Kansas City suvisu su- 

stojo. Gyventojai miestelio Cla- 
redon gyvena valtyse. Tvanuo- 
se prigėrė 17 žmonių. 

TEISMAN PATRAUKTI 3 
VOKIŠKI KONSULIAI. 

Washington, D. C. Už kon- 
spiracija ir laužymą neutrališku- 
mo teisman patraukta du vokiš- 
k, ir turkiškas ikonsuliai. Atsa- 
komybėn patrauktas vokiškas 
konsulius Franz Bopp, vokiškas 
vice-4<onsulius baronas von 

Schak ir turkiškas konsulius 
Maurice Hali (matyt taipgi vo- 

kietis). Mat nuo atsakomybės 
prieš svetimo krašto teismą pa- 
liuosuoti vien pasiuntiniai, o 

konsuliai turi atsakyti kaip ir 
piliečiai to krašto, kur jie parei- 
gas pildo. 

VĖL POTVINIAI. 
Kockford, 111. Daugelyj čio- 

nykščių dirbtuvių; besinaudojan- 
čių iš vandens pajiegos, sustojo 
darbai dėl augštai upėj Rock 
River pakilusio vandens ir ledų 
plaukimo. 

STUDENTŲ RIAUŠĖS. 
South Bend, Ind. Studentai 

katalikiško universiteto Notre 
Dame, susipykę su karo kon- 
duktorių, sukėlė čia riaušes. Jie 
išmetė iš karo motormaną ir 
konduktorių, o karą sudegino. 

KUNIGAS ŽMOGŽUDYS 
DAR GYVAS. 

Ossining, N. Y- Kunigas už- 

mušėjas Hans Schmidt tuom tar- 
pu išsisuko nuo kilpos, nes gu- 
bernatorius atidėjo jo nužudy- 
mą, leido net bylą antru kartu 
peržiūrėti. Kunigas Schmidt bu- 

vo mirtim pasmerktas už nužu- 
dymą savo numylėtinės Onos 
Aumuellcr. 

AMERIKOS AIRIŲ 
KONGRESAS. 

New York. 500 žymių Ame- 
rikoj gyvenančių airių veikėjų 
išleido atsišaukimus, kuriais pa- 
kvietė visus airius tautiškon kon- 
vencijon, kuri svietui turi paro- 
dyti, jog airiai negali but Ang- 
lijos įveikti ir pareikalauti vi- 
siško nuo Anglijos paliuosavimo 
Airijos. Konvenciją norima at- 

laikyti1 (kovo 4 ir 5 d. 
(t f : 

SLAPIEJI LAIMĖJO. 
Frankfurt, Ky. Legisliatura 6 

balsais daugumos atmetė sausų- 
jų reikalavimą, kad šitoj valsti- 
joj 'butų uždrausta dirbti ir par- 
davinėti- svaiginančius gėrimus. 

GAISRAI. 
Schenectady, N. Y. Užsidegus 

čia vieniems namams, sudegė 3 
žmonės, o 6 sunkiai apdegė. 

Ithaca, N. Y. Sudegė Cornell 
universiteto chemiška laboratori- 
ja. Nuostolių ugnis pridirbo ant 

$300,000. 

Dubuąue, Ia. Sudegė čia ve- 

žimų krautuvės A. A. Cooper 
Wagon & Buggy Co. Nuostolių 
ugnis pridirbo ant $300,000. Ka 
dangi ten buvo vežimai prirengti 
išsiuntimui Europon talkinin- 
kams, tai manoma, kad krautu- 
ves padegė Vokietijos agentai. 

1$ DARBO LAUKO. 
f 

Leadville, Col- Čia rengia 
už 100 milionų doliarių milži- 
nišką metalų tarpyklą, kurioj ras 

uždarbį keli tūkstančiai darbi- 
ninkų. 

Pittsburg, Pa. Kasyklose 
Ford Collieren Co. netoli Cul- 
merville sustreikavo 900 darbi- 
ninkų, nes kompanija brangiai 
nuo darbininkų ima už paraką. 

Anchorage, Alaska. Ant tar- 

po Anchorage ir Matuska su- 

streikavo ' dirbant geležinkelj 
darbininkai. Darbininkai reika- 
lauja '50c. už darbo valandą, o 

valdžra jiems dabar moka 35c. 
: r (f 

f[ Chicago, 111. Pullman'o va- 

gonų dirbtuvėse darbai eina vis 
geryn,, tod£l veik kasdieną pri- 
ima daugiau darbininkų; vasario 
7 d. dirbo ften 8,079 darbininkai. 

Dirbtuvėse VVestern Steel 8c 

Foundry Qo. dirba 1,590 darbi- 
ninkų, o paprastai ten dirba apie 
2,000 darbininkų. Sumažėjo dar- 
bininkų skaitlius iki 1,400 taipgi 
Wisconsin Steel Co. Illinois 
Steel Co. dirbtuvėse dirba 7.958 
darbininkai. 

New York- Sustreikavo čia 

jau 40,000 siuvėjų, o kaip ma- 

noma. prie streiko prisidės jų 
dar daugiau. Suėmė jau kelias, 

merginas, kurios kalbino streik- 
laužius prie streiko prisidėti. 
Streikieriai reikalauja didesnių 
algų ir geresnių darbo sąlygų. 

Sustreikavo ten ir 3,000 auksa- 
dirbiii. Reikalauja jie 8 valandų 
darbo dienos. Auksadirbiai yra 
geriausiai apmokami darbininkai, 
kaip koki iš jų uždirba po $100 
j savaitę. 

1$ VISI. 
|| Londono laikraštis Daily 

C h r o n i c 1 e garsina, jog Ang- 
lijos valdžia paima į savo ran- 
kas visas Anglijoj esančias deg- 
tinės varyklas ir jose parengs 
amunicijos dirbtuves. 

|| Atkakęs iš Manchester Xe\v 
Yorkan angliškas garlaivis 
Duncheth pranešė, jog sausio 
19 d. jj ant jūrių užklupo baisi 
audra su perkūnais ir žaibais 
suskaldė didįjį laivo stiebą. Ka- 
pitonas ir jūreiviai manė, kad lai- 
vas ant minios užbėgo. 

|| Kaip praneša iš Rymo, Vo- 
kietijos valdžia prisakė suimti 
Belgijos katalikų perdėtinj, kar- 
dinolą Mercer. Bet kardinolas 
yra Ryme, o ton vokiečių valdžia 
jo pasiekti negali. 

... « i 

|| Berline be jokio triukšmo at- 
sibuvo vestuvės jauniausio Vo- 
kietijos ciesoriaus sunaus, ku- 
nigaikščio Joachimo su kunigaik- 
ščiute Maria Augustina, duktere 
kunigaikščio Ed\vardo Autroth. 

|| Popiežius į katalikiškų kraš- 
tų dvasiškiją išleido prisakymą 
laike mišių evangeliją skaityti 
ne vien lotyniškoj kalboj, bet 
taipgi prigimtoj to krašto kata- 
likų kalboj. 

|| Vasario 12 d. pasimirė 
Braunsch\veige, išgyvenęs 82 m., 
,pagarsėjęs sviete matematikas, 
profesorius Dr. I. "VVilhelm Ri- 
chard Dedekind. 

j| Frahcuziškoj valdyboj Al- 
gier, Šiaurinėj Afrikoj, užtiko di- 
delius plotus geležinės rudos. 
Plotus tuos po ilgų derybų pa- 
ėmė francazišflcų kapitalistų kom- 
panija, kuri ten jrengė kasyklas, 
kurios į metus parūpina milioną 
tonų geležinės rudos. Geležis ir 
anglįs dabar yra svarbiausi mi- 
neralai. Francuzai tiki, kad ras 

geležį, o gal ir anglis, jų paim- 
tame Morokko sultanate. taipgi 
Šiaurinėj Afrikoj. 

|j Chinų revoliucijonieriai ap- 
valdė turinti 100,000 gyventojų 
itniestą Luchovv. Miestas tas yra 
Še-Čuan provincijoj. 

|Į Iš Bucharc .to Paryžiun atė- 

jo žinia, jog paskutinė expliozija 
Austrijos Skoda ginklų ir amu- 

nicijos dirbtuvėse daugiau blogo 
pridirbo negu išpradžių manyta. 
Visos dirbamos kanuolės ir jų 
plianai tapo išnaikinti. Užmušta 

300 dari įninku, o sužeista jų ke- 
li šimtai. 

|| Vasario 9 d. Panamos ka- 
nalo apskrityj buvo žemės dre- 
bėjimai, kurie traukėsi net 14 
minutų, bet nuostolių mažai pa- 
darė. 

| || Rusijos vaidžia pradėjo vėl 
vyti žydus iš Maskvos, kurie 
nuo karės baisenybių ten buvo 
pasislėpę. Sugavo jau ir išvijo 
800 žydų. 

Į| Rusijos apšvietos minis te ris 
Ignatjev nuo ateinančių metų 
mano Įvesti priverstiną mokyklų 
flankymą. Mokyklų reikalams 
jau dabar paskirta $186,000,000. 
Jeigu seniau butų tiek skiriama, 
jau Rusijoj gal visi gyventojai 
mokėtų skaityti ir gal ji butų 
apsaugota nuo tokių karėj nepa- 
sisekimų, kaip dabar. 

|Į Francuzijos amunicijos clirb- 
tuvėse dirba 110,000 moterų. 
Nuo lapkričio mėnesio jų skait- 
lius pasididino ant 40,000. Dirb- 
tuvių vedėjai sako, jog moterįs 
amunicijos dirbtuvėse dirba ge- 
riau už vyrus. 

ĮĮ Austrijoj valdžia j savo ran- 
kas arba kariumenės reikalams 
paėmė visas odas, per tai žmo- 
nėms trūksta čevervkų ir čebatų. 
Jau iki šiol už čebatus reikėjo 
mokėti .po 80 ir daugiau kronų, 
o dabar jų visai nebus galima 
gauti. 

Į| Kaip praneša iš Shanghai, 
Chinų revoliucijonieriai tapo cie- 
soriaus kariumenės sumušti. Ant 
mūšio lauko jie paliko 500 už- 
muštų ir dvi kanuolj ir pabėgo 
j tvirtovę Siu-Fu. 

ĮĮ Rusijos caras sušaukė posė- 
din durną ir viešpatystės tarybą 
vasario 22 d. 

Lietuva ir Karė. 
RIBINSKAS. 

Lietuviu Draugijos Komiteto 
globoje buvo ligi 700 žmonių. 
Dabar jų yra daugiau. Daromas 
yra naujas surašymas ir spėjama, 
kad lietuvių atsirasią apie 1000. 

Maisto ir drabužių duoda vi- 
siems pabėgėliams Miestų ir it- 
mietybių komitetai. Gi pats Lie- 
tuvių Draugijos Komitetas laiko 
5 bendrabučius, 2 prieglaudi ir 1 

mokykfą. Paskutiniu laiku vra 

pasamdyti namai raštinei, kepy- 
klai ir krautuvei. Dar tebeside- 
rama dėl buto, kuriame busiant' 
siuvimo ir kirpimo dirbtuvė-mo- 
kykla. Mieste renkamos talonų 
knygutėmis aukos, o viename val- 
sčiuje buvo padaryta net tikru 
rinkliava: aukų, skaitant pini- 
gais, galėjo buti apie 500 rublių. 
Vagzale nuolat dižuruojama su- 
tikti pabėgėlių traukiniams, kurie 
eina pro Ribinską. Duodama kor- 
telių gauti nors ir menkiems pie- 
tums. Kad Komitetas visada tu- 

rėtų pabėgėlius savo žinioje ir jų 
reikalus žinotų, tam tikras žmo- 

gus po du sykiu per savaitę ap-! 
lanko visus pabėgėlius lietuvius ir 
visa ką sužinojęs, praneša Komi- 
tetui. Du Lietuvių Komiteto at- 

stovu, reikalui esant, dalyvauja 
bendruose Jungtinio Komiteto po- 
sėdžiuose ir, kiek galėdami, gina 
juose lietuvių reikalus. Komite- 
tui pasirūpinus, jvestas yra kata- 
likų bažnyčioje šioks toks giedo- 
jimas. Buvo įsteigtas darbo biu- 
ras, bei nieko naudos nepadaręs 
liko uždarytas. 

Tiek jau yra padaryta, bet dar 
daugiau reikia padaryti. Rei-kin 
įsteigti dirbtuvių-mokyklų: kur- 
piams, dailydėms, įvairiu ranku 
darbų iš medžio ir kitos medžia- 

gos,—skalbykla, valgykla ir va- 

kariniai kursai. 

Kadang' dar daug lietuvių gy- 
vena svetimuose bendrabučiuose, 
kurių sveikatos ir kitokios gyveni- 
mo sąlygos nėra patogios, fMėl bū- 
tinai reikia atidaryti daugiau ben- 
drabučių. 

Nors yra du gydytoju vien pa- 
bėgėliams pasamdytu, bet jų svei- 
katos reikalų jie kaip reikiant ne- 

aprūpina,—reikės pasamdyti nuo- 
latinis gydytojas, arba bent felče- 
ris. 

Nėra kas mokytų vaikus tikybom 
prieglaudose ir mokyklose. Baž- 

nyčioje lietuviai negirdi pamoksle 
gimtąja kalba, ir, apskritai, jt: 
dvasios reikalai yra blogai apru 

pinami. Tokiam dideliam žmo-i 
niu skaičiui būtinai reikalingai 
yra kunigas lietuvis, kuris, nuo i 
lat vietoje gyvendamas, galėt'^ 
visuomet žmonėms padėti. \ 

K. N. R 

KALUGA. 
Čia lietuvių pabėgėlių nedaug 

Pačiame mieste gyvena jų apie 
ioo, gi kiti apskrityse, po sodžius 
išmėtyti. Kiek išviso lietuvių pa- 
bėgėlių apsigyveno Kalugos gu- 
bernijoje, tik tuomet bus galima 
tikriau pasakyti, kada iš visų aj)- 
skričių bus atsiųstos žinios j gu- 
bernijos komitetą. Kadangi čio- 
nai yra vaikų lietuvių, pasirupinta 
atidaryti jiems ir mokykla. Su- 
valkų pradedamųjų mokyklų direk- 
cija savo vardu atidarė mokyklą, 
paskyrė lietuvį mokytoją Justiną 
Adomaitį iš Naumiesčio ir mokės 
jam algą. Lietuvių Centralinis 
Komitetas davė butą mokykLi it 
mokytojui Fišerio namuose Sakio- 
je gat. Prie mokyklos žadama 
įtaisyti bendrabutis tiems vaikams, 
kurių tėvai gyvena sodžiuose. 

Šiomis dienomis čia atidarytas 
Liet. Dr-jos dėl karės nuk. šelpti 
skyrius. Jam teks rupinties vi- 
sais Kalugos gubernijos lietu via:s 
pabėgėliais. 

Ligšiol Kalugos bažnyčioje vis- 
kas buvo lenkiškai atliekama, lie- 
tuviškai nieko. Dabar, kaip pasi- 
rodė, kad ir lietuvių čia esama. Ka- 
lugos klebonas kun. Jon. Paulavi- 
čius, kurs moka ir lietuviškai (yra 
kilęs iš Zarasų apskr.. Kauno 
gub.), galima tikėtis, pasirūpins 
bent laiks nuo laiko pasakyti pa- 
mokslą bažnyčioje ir lietuviams jt, 
įgimta kalba ir lankys atidarytą j? 
lietuvių vaikams mokyklą. 

RUNDANAI, 
Vitebs. gub. 

Čion atvažiavo keli vežimai pa 
bėgėlių lietuvių. Visi gavo vie 
tas per vietinį kleboną kun 
branckietį. Keli jų čia gyvens 
ir iki šiol, kiti—gąvę vietas, apsi 
gyveno čia pat aplinkėse. Iš vi 
so lietuvių pabėgėlių priskaitom: 
iki 25 žmonių, jų keletas moksle 
metų vaikų, kurie lanko xia esan- 

čią žemietybės 2 kl. mokyklą, kui 
kun. Pronckietis aprūpina jų dva- 
sios reikalus, kaip ir visų kitų čia 
esančių lietuvių. Norintieji" pa- 
siskaityti lietuvių laikraščių- gali 
juos gauti pas minėtą kunigą, titk 
gaila, kad visai nėra norinčiu 
skaityti. 

KAZANĖ. 
Rugpiučio mėnesį Kazanėje at- 

sirado lietuvių pabėgėlių. Jaro- 
ševičiaus rupesniu vietinis Lat- 
vių Komitetas ėmė juos savo glo- 
bon, bet jau tuomet buvo many- 
ta įpie Lietuvių Komiteto sky- 
riaus steigimą, atvažiavus gi 
Centralinio Komiteto įgaliotiniui 
J. Savickiui ir pasitarus su vieti- 
niais lietuviais» įgaliotiniu pabė- 
gėliams šelpti Kazanėje buvo pa- 
skirtas Jaroševičius, jo gi padė- 
jėju—Valeika. Juodu tat, Jaro- 
ševičienės, Žilinskaitės ir šiuos 
žodžius rašančio padedamu, pra- 
dėjo rinkti pabėgėlius, steigti 
bendrabučius, dalinti pašalpas 
ir t. t. Nusamdyta 12 butų ir 
priglausta 307 pabėgėliai. Šelpi- 
mo reikalams išleista per 200 r. 

Daugiausia, ir tai "dykai, pabėgė- 
lių šelpimui besidarbuoja p. Ja- 
roševičius- už ką jam turime fcuti 
dėkingi. Vaikų bendrabutį stei- 
giant, nemaža truso padėjo Ja- 
roševičienė ir Rajunytė. Vaikų 
priglausta joje per 40. Darbo 
pabėgėliams užtenka iki valiai, 
kad tik butų kam dirbti. Pragy- 
venimas—labai brangus. Per 
Kalėdas ketinta suruošti pabė- 
gėliams lietuvių vakarėlį su dai- 
nomis ir žaislais. Ketinama su- 

vaidinti Vydūno "Piktąją gudry- 
bę." Bažnyčioje buvo lietuvių 
pamokslas, žadama lietuviškai 
giedoti. 

STRUGI-BIELAJA. 
Petrapil. gub. 

Tur buti, neatrasime nė vienos 
stoties palei Petrapilio geležin- 
kelį, kur nebūtų lietuvių pabė- 
gėlių. Struguose gyvena apie 
250 pabėgėlių lietuvių. Daugiau- 
sia jie yra geležinkelio tarnauto- 

jai. Iš pradžios buvo gana var- 

gingas lietuvių padėjimas- nes to- 

li nuo bažnyčios (trys stotys lig 
IAlgos bažnyčios). Bet ir j L11- 

atvažiavęs, iš karto lietuvis 
neturėdavo nuraminimo, nes baž- 
nyčioje pamaldas giedodavo tik- 
tai lenkiškai, kadangi klebonas 



Visi Uikraičiui siunčiami rankraš- 
čiai turi buti pažymėti autoriaus pa- 
rašu lr adresu. Pasirašantieji psatt* 
don i mals turi paduoti, Redakcijos it- 
alai, lr savo tikrąjį vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyti. 

Netinkamos laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 
riui atgal Jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
"Dabartis'' Kaune. Nuo sausio 

15 d. š. m. laikraštis "Dabartis/' 
iki šiolei ėjusis Tilžėje, persikėlė 
Didžiojon Lietuvon ir dabar jau 
eina iš Kauno. Atsakomuoju jo 
redaktorium po senaivei pasirašo 
Dr. Steputaitis. 

Naujasai "Dabarties" antrašas 

yra sekantis: "Dabartis," Kaune, 
Naujoji gatvė, Num. 12. 

Sąryšyje su tuom įdomu patėmy- 
ti, kad vokiečių laikraštis B e r 1 i- 
ncr Tagcblatt paduoda žinią, 
jog vokiečių valdžios yra siun- 
čiamas Kaunan lietuvis, parliamen- 
to narys, lietuvių laikraštį vesti. 

Be abejonės, čia. kalbama apie 
Dr. Steputaitj (Landtago atstovą), 
ir apie "Dabartį," nes apart Dr. 
Gaigalaičio, kito lietuvio, esančio 
"parliamente," nėra, o Dr. Gaiga- 
laitis, kaip nesenai buvo pranešta, 
yra paskirtas pastorium j vieną iš 
Prūsų Lietuvių parapijų. 

Šita žinutė pirmu syk tiesioginiu 
buriu nurodo j tai, kad "Dabartis" 
yra vokiečių valdžios laikraštis,— 
dalykas, kurio iki šiolei męs neži- 
nojome ir apie ką abejojome. 
/ Kaipo toks, žinoma, rūpinsis fsc 

Lietuvos, bet vokiečių reikalais. 
Tas buvo matyt jau ir iki šiol iš jo 
turinio. 

Vokiečių šluota gerai šluoja. 
Vokiečių užimtoj Lietuvoj prade- 
da piltis valdžios prisakymai vienas 
po kito ir vienas kito smarkesnis. 
Bausmės dalinamos į dešiniąją ir 
j kairiąją, kaip tas matyt iš Kauno 
komendanto prisakymo; mokesčLi 
jau įvesti, o dabar viršminėto ko- 
mendanto įsakyme, kaip ji paduo- 
da "Ateitis," nušluojama viskas 
gražiai. Paduodame tik vieną jo 
punktą: 

"ftsantieji privatinių asmenų nuo- 
savybėj metalai (ralaingla, varis, 
bronza, nikelis), dviračiai (velosipe- 
d.ii) ir automobiliai, aliejai, žiba- 
las (keroslnas), visokių rųšlų spiri- 
tas ir stiprieji gėralai, odos (sku- 
ro«), kailiai, medvilnė (bovelna) j 
dld*sname skaitliuje, valgomieji 
daiktai ir pašaras, o taippat cigarai 
ir papirosai yra areštuoti ir uždrau- 
sta juos pardavinėti. Savininkai tu* 
ri pristatyt \ komendantūrą tų daik- 
tų suraA$ ne v&liaus, kaip J 4 dto- 
nas po šio prisakymo paskelbimo 
(prisakymas apskelbta-? rugpjučlo 
21 d. 1915 m.). 

Tik dyvai, kaip dar ir lietuvių 
dusios nesuareštuojama... 

Bulota—vis viena, kaip turky 
sultonas. Kodėl musų socialistai 
nenori isvicno darbuotis su kitais 
lietuvfeis, apie tai paaiškina to# 
Sąjungos organas "Kova," rašyda- 
ma apie tai. ar socialistams prideri 
remti p. Bulotą, kuris, kaip sako- 

ma, yra kelionėj į Ameriką. 
Šisai socialistu organas Įdomiai 

paaiškina, kaip socialistai privalo 
žiūrėti į lietuvius veikėjus: 

"Sąjunga,— raso "Kova," — kaipo 
Socialistų Partijos dalis, gali turėti 
tiesioginius* ryžius tiktai su ypato- 
mis, kurios atstovautų Socialistų 
Tarptautinės pripažintas organizaci- 
jas. Visi kiti žmon£s, ar tai ii Lie- 
tuvos, ar ii kur kitur Socialistų 
Tarptautinei yra nei klek ne arti- 
mesni, kaip, sakysime, turkų sul- 
tonas (Mubu pabraukta. Red.). OI 
Sąjunga yra Socialistų Tarptautinės 
dalis. 

Todėl LS3. negali vadžioti jekių 
tarybų nei su p. Bulota, nei su "tau- 
tos tarybomis," nei su kokiais fon- 
dais. 

"Kova" bent nepolitikuoja, kaip 
daro kiti lietuvių socialistų laikraš- 
čiai, kurie laikas nuo laiko net tau- 

tiškumo skraiste prisidengia. Ji 
rėžia tiesiog j akis: Socialistams 
tik socialistai rupi, o visi kiti žmo- 
nės—vis viena, ar jie butų lietuviai, 
ar turkų sultonas. Taigi "Kovai" 
reik duoti kreditą—bent už drąsu- 
mą, o už jos "gerą širdj" lai atmo- 
ka .šie mūsų dainiaus žodžiai: 

O tu, kurs lietuvio vardą nešioji. 
Bet dvasių užpustum jaunos Lietuvos, 
Lai ir tave ateitis tolimoji 
Mini—kaip išgamą musų tautos. 

"Muzika." Išėjo "pirmas nu- 
meris "Muzikos"—mėnesinio žur- 
nalo. pašvęsto muzikos reikalams. 

Sio žurnalo pasirodymas—vra 
■varbus atsitikimas musų tautiškai- 

-kultūriškame gyvenime, nes tai yra 
pirmas lietuvių laikraštis muzikos! 
srytyje. 
Tas faktas, kad šio žurnalo redak- 
torium yra gabus ir jau žinomas 
mūsų muzikas-kompozitorius, p. 
Stasys Šimkus, duoda užtikrinimą, 
kad musų dainoriai, muzikantai ir 
abelnai muzikos mėgėjai ras šiame 
laikraštyje gausų šaltinį savo pa- 
linkimų užganėdinimui. 

Pirmasai numeris susideda iš se- 

kančių straipsnių: {žangos straip- 
snis, p. St. Š. straipsnis "5is-tas 
apie dailę," "Musų chorai," "Daina 
ir gyvenimas" (R. Karužos), "Mu-į 
zikos teorija," "Apie chorų vedi-j 
mą," "Prie nrusų bažnytinio giedo- 
jimo" ir "Nauji muzikos veikalai."1 

Gaidų sansiuva, einanti prie kiek- 
vieno numerio, susideda iš sekan- 

čių dailiai atspaustų dainų: 
"Įžanga" (St. Šimkaus) "Be- 

auštant aušrelė" (mišriam chorui), 
"Oi močiut, motinėle," "Pirmoji 
nelaimė" ir "Vai broli, broli." Baž- 

nytiniame skyriuje: "Pulkim ant 

kelių" ir "Dievas musų apginėjas." 
Vienos šitos gaidos yra lengvai 
vertos viso numerio kainos. Laik- 
raštis iliustruotas ir dailiai išleis-, 
tas. Musų žmonėms ypatingai Sus 

[naudingas Muzikos teorijos sky- 
rius, kuris yra suprantamai, aiš- 
kiai ir gerai vedamas. 

"Muzika" turėfų rastis kiekvie- 
nuose namuose, kur tik yra pianas,, 
ar kitas muzikalis instrumentas. 
Prenumerata metams $3.00 .Ant- 
rašas: "Muzika," 3214 Cedar st., 

Phiiadelphia, Pa. 

"A Pica for the Lithuanians.'' 
Tokiu antgalviu išėjo pirmas nu- 

meris mėnesinio žurnalėlio, kurį 
pradėjo leisti anglų kalboje Lie- 
tuvių Informacijos Biuro sky- 
rius Philadelphijoj, Pa. Reda- 

guoja kun. J. J. Kaulaikis, o asis- 
tentu pasirašo p. M. M. Slikas, 
teisių studentas Pcnnsylvanijos 
universiteto. 

Šio žurnalėlio mieriu yra supa- 
žindinti amerikonus su Lietuvos 
dabartiniais vargais ir su jos rei- 
kalais. Yra žingeidžių straipsnių. 
Atskiro numerio kaina ioc. Žur- 
nalėlis vertas išplatinimo tarp 
amerikonų. Tą gali lietuviai pa- 
daryti,, parsitraukdami po keletą 
jo numerių ir išdalindami tarp 
savo pažįstamų. Adresas: 324 
Wharton st., Philadelphia; Pa. 

Konkursai. Susivienijimas Lie- 
tuvių Amerikoj per savo organą 
"Tėvynę" (num. 6) paskelbė kon- 
kursą geresniems raštams pagaminti. 
Temos rašytojams nėra aprube-, 
žiuotos: jas gali pasirinkti patjs 
rašytojai, bet Apivietos komisija 
išskaitliuoja keletą pageidaujamų 
temų, tarp kurių pažymėtinos yra: 
apie sveikatos dalykus, historiškos 
monografijos, moterių klausimas, 
vaikų auklėjimas, Lietuvos laisvės 
kiausimas ir t.t. 

Premijos, skiriamos už geriausiai 
parašytą veikalą, yra trjs: $35—$25 
ir $15. 

Dėlei smulkesnių sąlygų reik 
kreiptis [ minėtą 'Tėvynės" nume- 

ri. 

"Ultimatumas." Kunigas Ke- 
mėšis, "Darbininko" redaktorius, 
tame pačiame laikraštyj talpina at- 

virą laišką F. J. Bagociui. Laiške 
sakoma, kad minėtas F. Bagočius 
savo prakalbose, nesenai laikytose' 
miestelyj Rumford, primetęs kun. 
Kemešiui įvairių bjauriu dalykų. 

Kun. Kemėšis reikalauja, kad 
bėgyje 2 savaičių Bagočius sureng- 
tų tokį pat susirinkimą, taip pat j j 
išgarsintų ir jame tuos menamus 

šmeižtus atšauktų. Kitaip grąsina 
jį teisman patraukti. Ultimatu- 
mas baigiasi 22 d. šio mėnesio. 

Su teismais p. Bagočiaus vardas 
yra vis dažniau surištas. Tąsė jis 
po teismus "Vienybę Lietuvninkų,' 
grasino visą Susivienijimą "aut kri- 
rrrinališko suolo susodinti," o dabar 
—ir vėl giminystė su teismu. Mat 
reik visados atminti ant patarlės: 
"Nešiojo vilkas, gal nunešti ir vil- 
ką." 

Skaitytojo laiškas. Nuo vieno 

mūsų skaitytojo, veiklaus nario vie- 
noj iš lietuvišku parapijų, esame 

gavę laiškelį, kuriame jis mus ra- 

gina "uždrožti" kun. A. Malianskui 
už jo straipsnį, tilpusį ''Draugo* 
num. 6-me. 

Dėlei stokos vietos negalime jo 
įdėti, bet keletą sakinių užcituosim : 

"Šiurpuliai perbėgo per visą ma- 
no kuną, perskaičius "Draugo' 
num. f>-me kun. A. Maliauskc 
straipsnj, kame jis vis.-} savo ttil- 

[žies kartumą išliejo ant "Lietuvot'" 

ir kitų laikraščių redaktorių. 
"Na, ar ftuitiatitfj neuždrošit pci 

antakius tam pasipūtėliui? Nejau- 
gi save neįstengsit apginti nuo to- 

kių gaivalų? Nors aš esu katali- 
kas, bet man tokia jo politika ne- 

patinka. Neapsileiskit, kovokit už 
savo gerą vardą, kurį jums nori 

sugadinti visoki grinoriai." 
Čia paduoti sakiniai, kaip ma- 

tome,' taip pat švelnumu nespindi ir 
juos dedame vien todėl, kad šiam 
vyrui ir kitiems podraug atsakyti, 
jog su kun. Maliausku ginčų vesti 
nemanome,—nes ginčytis su fana- 
tikais ir pasiputusiais pseudo-mok- 

| slinčiais 1)^tų Ais "viena, k;j tuscius 
'šiaudus ^tf^lKuomet, anot pa- 
tarlės, "Čllt Jvojė, baba svojo,,— 
tai iš to nieknegali išeiti, vien— 
popieros gadinimas. 

Šiądien jau mažai tokių atrasime 
kurie nežinotijJ( jog "tuščia bačka 

garsiai skamba" ir to, kad tas, ku- 
ris savo jiieva mokslu giriasi, pa-1 
prastai y^a ayha ignorantas- arba 
be dešimtos klepkos. 

Kun. Maliatisko primetamoji 
mums laisvamanybė ir kiti griekai 
mus peklon nenusiųs, lygiai kaip jo 
panaši misionierystė jo dangun ne- 

nuves,—apie tai galite but "šiur.' 

Pačtas Lietuvoje. 
Persikėlusi iš Tilžės Kaunan 

"'Dabartis" paduoda sekantį pra- 
nešimą apie įsteigimą pačto stočių 
kai-kuriose Lietuvos vietose, vo- 

kiečiu užimtose: 

"Vyriausiajam vadui rytuose pa- 
vestosios šalys vėl ima taisyties. 
Šitai dabar nužengė naują žingsnį 
pirmyn: būtent nuo sausio 15 die- 
nos Vyriausiajam vadui rytuose 
etapų srityje įsteigė Kaizeriiką 
Vokiečių paštų ir telegrafų valdi- 
jos įstaigą. Jos valdyba Kaune. 

Šita nauja įstaiga po karuome* 
nės tos srities gyventojams neka- 

ireiviams galės buti labai naudinga. 
Nėsa po. ilgo karės laiko jie dabar 
tiktai vėl galės stoti susinešiman su 

pasauliu, ir tokiu tikru ir patogiu 
budu. Šitas vyksnis yra tyčia-su- 
manytas ir ypatingam labui ir rei- 
kalams žmonių nekareivių. 

Žinia, negalima iškarto įdurti 
valdi jos pačto kiekviename kaime- 
lyje, kaip tat yra Vokietijoje. To- 
kio daikto gyventojai po rusų val- 
džia, rodos, niekados nera turėję.; 
Bet vis didokame vietų skaitliuje, 
tuoj pačioje pradžioje atvers valdi- 
jos pačto įstaigą. Dar didesnis 
yra tokių vietų skaičius, kur, rei- 
kalui atsiradus, atvers pačto bu- 
tus kiek vėliau. Pirmųjų vietų 
vardai šitie: Gardinas, Suvalkai, 
Kaunas, Vilnius, Šiauliai, Pane- 
vėžys, Liepojus, Mintauja ir Balt- 
stogė.—Gi Augustavai, Alytui, Vil- 
kaviškiui, Kelmei, Aizputei, Ven- 
tei, Bauskei, Šolkai ir Bielskui ten- 

pat veikiančios karės lauko pačto 
įstaigos derės, šalia kariumenės su- 

sinėsimo, taipgi susinešti šalies gy- 
ventojams. Vietos, kame vėliau 
bus atidaryta valdijos pačto įstai- 
gos, yra šitos: Seinai, Kalvarija, 
Mariampole, Naumiestis, Kretinga, 
Sėda, Akmenė, Joniškis, Telšiai, 
Kuršėnai, Šeduva, Vėžaičiai: Kė- 
dainiai, Pajūris, Jurburkas, Rasei- 
niai, Januvas, Grobinas, Kuldinga, 
Talsena ir Ttikumas. Taigi visos 
bentkiek žymesnės vietos gaus—ar 
tai tuojau, arba po trumpo laiko— 
žmonių nekareivių gerovei skiria- 
mąjį pačtinj susinėsimą. 

Žinia, jog, karės aplinkybių dė- 
lei, bus šiokių-tokių suvaržymų. 
Laiškuose ir visame pačtu susine- 
šitne tesivartos vienat vokiškoji 
kalba—dėlei neaplenkiamai reika- 
lingos laiškų cenzūros. Taippat 
savaime suprantami ir kiti visi 
cenzūros reikalaujamieji atsargu- 
mo žingsniai. 

Pačtas priims atvirus paprastus 
arba įrašytus laiškus, paprastas— 
ne telegrafiškas—perlaida?, tele- 
gramus iki 15 žodžių ir laikraščius. 
Leidimas siuntinėti telegramus ga- 
li buti vėl atšaukiamas. 

Visus pačto siuntinius turi ap- 
mokėti patsai išsiuntėjas, užlipin- 
damas pačto verčios ženklų su 

antspauda "Postgebiet Ob. Ost." 
Juose visa turi buti išrašyta vokie- 
čių kalba. Kalba privalo buti aiš- 
ki, gerai permanoma. Apie karės 
dalykus rašyti užginta. Ant kiek- 
vieno siuntinio, taippat Ir telegra- 
muose, siuntėjas turi padėti savo 

gyvenimo vietą. 
Visi laiškų siutiniai ir telegramai 

priklauso cenzurais. Rašiniai pri- 
valo buti rašomi kuotrumpiausiai 
ir negal buti ilgesni per du pusla- 
piu j ketvirčius sulenkto lanko 
(arkušo). Laiškų vokai (konver- 
tai) turi buti be pamušalo. 

Perlaidų atkarpoje nevalia rašy- 
ti laiškų. 

Telegramai siųsti tebus lei :ta tik- 
tai labai didžiame reikale, kas kar- 
tas tą reikalą prirodant pačte. Te- 
legramai reikia žodžiu pranešti ap- 
skričio viršininkui—Kauno guber- 
nijoje kariumenės policmeisteriui, 
—kuris telegramą užrašo ir įspau- 
džia savo antspaudą. Tada siun- 
tėjas nešasi telegramą pačto atva- 
ron, užsimoka už siuntimą ir iš čia 
p«tsai nuneša paduoti karės lauko 

[telegrafo vieton. 

1 Iš laikraščių dus leista siuntinėti 
pačtu visi pačio srityje vyriausiojo 
vado rytuose einantieji, tarpe ku- 
rių žinoma, ir "Dabartis" bei 
Kownoer Zeitung'a, visi einantie- 

ji iš Vokietijos ir Vokiečių kalba 
laikraščiai ir Lenkų kalba einan- 
čiųjų laikraščių "Dziennik Poz- 
nanski" ir "Katolik." 

Pačto įstaiga siuntinius neišne- 
šiodins. Paprastus laiškus iš pač- 
to atsiims vyresnybė. Jei apskri- 
čio mieste yra pačtas, tai gyvento- 
jai tame mieste turi savo pačtinį 
susinėsimą. Paprastus laiškus 
kiekvienas kaimas parsinešdina per 
savo pasiųstinį. Siunčiant laiškus 
j vietas, kame nėra Vokiečių pačto, 
tai antraše reikia priduoti priklau- 
somoji pačto vieta. Įrašytus lai- 
škus ir pinigų perlaidas gavikas 
privalo patsai atsiimti iš pačto 
atvaros. Jisai turi parodyti išro- 
dos lakštą ir vokišką pasą arba 
vietos viršininko paliudymą. 

Pačto siuntinių apmokėjimo 
tvarka šitokia: už užlipintus lai- 
škus iki 30 grąmų, 10 fenigių, nuo 
21 lig 250 grąmų 20 fenigių; už 
atvirus .laiškelius 5 fenigiai, už 
spauzdintus siuntinius 3 iki 30 
fenigių, destis, kiek sveria; už per- 
laidas iki 5 markių 10 fenigių, per 
5 markius lig 100 markių 20 feni- 
gių, ir einant daugyn 10 fenigių 
viršaus už kas 100 markių. Per- 
laida galima siųsti ligi 800 markių. 

Įrašymas atsieina 20 fenigių. j 
Telegramai kainuoja kas žodis 

15 fenigią; žemiausia telegramo 
kaina 1 mark], 50 fenigių. 

Šitą naujajį vyriausiojo vado 
rūpestingumo (?) ženklą gyvento- ( 
jai, manome, pasitiks dėkingu pri- 
pažinimu ir pasistengs kiek galė- 
dami padėti, kad valdijos pačtai 
lengvai galėtų išpildyti savo dar- 
bus. Tokiu budu jie labai prisidės 
prie platesnio šitų svarbių ištaigų 
paskleidimo." 

PROTOKOLAS 
Sriovlų Atstovų Konferencijos Sau- 

sio 30 d. 1916 m. Brooklyn, N. Y. 

1. Sausio 30 d. 1916 m. Tony's 
Hotel, 145 Broadway, Brooklyn, 
N. Y., 7:15 v. vak., J. O. Sirvydas, 
"Vien. Lietuvninkų" redaktorius ir 
Am. Liet. Tautinės Sandaros ko- 
alicijai organizuoti komisijos narys, 
atidarė posėdį, pasveikindamas su- 

sirinkusius srovių atstovus ir sve- 
čius ir trumpai paaiškindamas, prie 
kokių aplinkybių ir kokiems tik- 
slams šisai susirinkimas įvyko. 

Am. Liet. Tautinės Sandaros su- 

važiavimas sausio 1 ir 2 d. 1916 m. 

Philadelphijoj, Pa., daug kalbėjo 
apie bendrą sriovių veikimą Lie- 
tuvos laisvės išgavimo ir jos žmo- 

nių šelpimo klausimuose ir išnešė 
sekančias rezoliucijas: 

a) Męs pripažįstame,vkad pasek- 
mingiausiam darbui šelpitno Lietu- 
vos žmonių, nukentėjusių nuo ka- 

irės, ir kovojimui už Lietuvos liuo- 
sybę, reikalinga yra visų lietuvių 
ienvbė. Tod$l atsiekimui šių dvie- 

jų didelių, tikslų męs esam pasiryžę 
| dėtis į koalicjją su visomis musų 
politiškomis ąrįovėmis, kaipo lygus 

įsu lygiais. Jei koalicija su visomis 
musų politiškais sriovėmis pasi- 
rodytų flegalipia, tai ant tų pačiu 
išlygų męs dėsimės į bloką su bile 
kuria musų s^iove, kuri pripažįsta 
principus. Lietuvos liuosybės. Ir 

dėlto, susi neši \ne su musų sriovėmis 

j šitame reikale susivažiavimas išrin- 
ko komitetą, kur.am paveda tuojaus 
pradėti darb.i ir visą jo bėgį nuola- 
tos pranešti Amerikos Lietuvių 
'Tautinės Sandaros centro valdybai, 
j b) Tarimuisi su kitomis sriovė- 
mis delei koalicijos išrinkta komi- 
sija iš J. O. Sirydo, A. Rimkos ir 
Dr. Dambrausko. 

c) Daug kalbėta apie bendrą 
Amer. Lietuvių Tarybą ir paga- 

liaus išnešta sekanti rezoliucija: 
"Įvykus Amerikos lietuvių srio- 

vių koalicijai, ar bent blokui, pri- 
reiks vieno bendro išpildomojo Ko- 
miteto. Tam tikslui vidurinės 
sriovės lietuvių susivažiavimas pa- 
duoda sumanymą įsteigti visoms 
s'iovėms bendrą įstaigą vardu Ame- 
rikos Lietuvių Taryba." 

ALTS. išrinktoji komisija, todėl, 
pildydama ant jos uždėtas pareigas, 
sausio 10 d. įteikė oficialį pakvieti- 
mą socialistams per LSS. sekreto- 
rių J. Y. Stasiulevičių ir katalikų, 
politikinci sriovei per ktm. 1\ Ke- 
mešį. Pakvietime buvo prašoma 
jiems parankiausiu btulu ir tinka- 
miausiu keliu pasirūpinti, kad sau- 

sio, 30 d. Nevv Yorkan atvyktų po 
tris jųjų sriovių atstovus su kiek 
galint platesniais įgaliojimais ben- 
drai pasitarti apie tai, ar nebūtų ga- 
lima dabartiniu momentu visoms 
sriovėmis išvien veikti Lietuvos li- 
kimo reikaluose ir tam tikslui įstei- 
gti bendrą Amerikos Lietuvių Ta- 
rybą. ar kitokiu vardu pavadintą 
įstaigą. Sausio 27 d. ALTS. komi- 
sijos susinėsimų sekretorius J. O. 
Sirvydas gavo štai kokius atsaky- 
mus; 

A. Nuo Socialistų. 
"Socialist Party of America." 

Lithuanian Branch. 
Philadelphia, Pa. 

229 N. 6 st. 

Jan. 26, 1916. 
P-ui J. O. Sirvydui, 

120 Grand str. Brooklyn, N. Y. 
Gerbiamasis Tamista:— 
Šiuomi Tamistai pranešu, kad 

LSS. Pildantysis Komitetas di- 
džiuma balsų nusprendė nesiųsti 
nno LSS. jokios komisijos j tau- 

tininkų sriovės šaukiamą konferen- 
ciją į Brooklyn, N. Y. 30 d. sausio 
1916 m. 

.Iš to Tamista suprasite, kad LSS 
nemano eiti blokan su ALTS. 

Vtlydamas viso labo, liekuosi 
Su tikra pagarba J. V. Stilson, 

I.SS. sekretroius.'' 
B. Nuo katalikų polit. sriovčs. 

Sausio 26 d. 1916 111. 

Gerbiamasis:— 
Į koaliciją su socialistais aš 

netikiu. Blokas su tautiečiais bu- 

tų labai pageidaujamas. Bet var- 

giai ir jis galės įvykti, kol lygy- 
bės principą kitaip suprasime męs 
/ir Tamistos. Sausio 30 d. su Ta- 
mistom gal pasimatys kun. Dobu- 
jžinskas ir p. K. Krušinskas. Vargu 
jie galės prieš piet. Gal po pietų 
susitartumėt. Jie neturės įga- 
liojimo liet. katalikų visuomenės. 
Tamistos pradėjote tarybas su at- 

skirais žmonėmis, ne su musų or- 

ganizuota visuomene, tad ir pasi- 
tarimas didesnės svarbos negalės 
gurėti.Vis dėlto pasitarti verta. 

Su pagarba Kun. F. Kemėšis." 

Jau sausio 30 d. paaiškėjo, kad 
vieton p. K. Krušinsko nuo ka- 
ftalikų politikinės srovės dalyvaus 
A. J. Staknevičius. Tuo bitdu, so- 

cialistams atsisakius, konfcrencijon 
atvyko: Dr. A. Dambrauskas iš 
Philadelphia, Pa., A. Rimka, 
^"Ateities" ir "Jaun. Liet." redak- 
torius iš Boston, Mass. ir J. O. 
Sirvydas, "Vienybės Lietuvninkų" 
redaktorius ia Brooklyn, N. Y.— 
visi trjs nuo A. L. T. Sandaros, 
ir kun. J. V. Dobužinskas iš New- 
ark, N. J., ir A. J. Staknevičius, 
vyriausis kontraktorius, iš Bloom- 
field, N. J.—abudu nuo katalikų 
sriovės. 

Beto, konferencijon kaipo sve- 

čiai atsilankė: 1) Ščegauskas, 2) 
Vinikaitis, 3) Čiurlionis, 4) kun. 
Petkus, 5) kun. Pakalniškis, 6) V. 
Vaitkus, 7) A. B. Strimaitis, 8) 
P. Norkus, 9) Vilmontas, 10) Am- 
braziejus, 11) Liutkauskas, 12) 
Strumskis—visi iš New Yorko ar- 

ba Brooklyn, N. Y., ir 13) P. įCu- 
lys iš Maspetli, L. I., 14) R. Ka- 
ruža iš Philadelphia, Pa. ir 15) 
kun. Švagždys iš Paterson", N. J. 

2. Prieita prie prezidiumo rin- 

kimų. Visi penki griovių atstovai 
pirmininku vienbalsiai pasirenka 
vieną iš svečių—M. J. Vinikaitį iš 
New Yorko, N. Y. Į 3ekretorius 

nominuojama ir vienbalsiai išren- 
kama A. Rimka, o sekretoriaus pa- 
gelbininku—kun. J. V. Dobužin- 
skas. 

3. Kalbama apie atsilankiusių 
svečių teises. Vienbalsiai nutarta 

duoti svečiams patariamojo balso 
teisę su prašymu, kad svečiai savo 

teise stengtųsi naudotis tik labai 
svarbiuose atsitikimuose — kuomet 
turi ką svarbaus pranešti,—kad 
įtuonii duoti daugiau progos išsi- 
kalbėti oficialiems sriovių atsto- 

| vami. Beto, žodžio gavime oficia- 

liai -srioviu atstovai prieš svečius 
turi pirmenybę. 

4. Apie atstovų įgaliojimus. A. 
J. Staknevičius paaiškina, dėiko ji- 
sai atvyko vieton p. K. Krušinsko 
(šisai negalėjo) ir pabriežta, kad 
be įgaliojimų jiedu su kun. Dobu- 
žinsku atvyko dėlto, kad, kaip buvc 
aiškinta, A. L. T. Sandaros komi- 
sija kreipėsi" su pakvietimu į kun 
F. Kemešį, o ne į Tautos Tarybą. 
Kun. Dobužinskas šitai patvirtina 
ir praneša, kad jie negalės vesti 
galutinų tarybų, bet galės maž- 
-daug išreikšti upą keliolikos kata- 
likų veikėjų, taipgi busią galima 
apkalbėti sąlygas ir pranešti sa- 

viemsiems; galutinas tarybas vesti 
busią galima tik su Tautos Taryba. 

5. Svarstoma klausimas: ar nėra 

principialių klinčių, kurios neleis- 
tų abiems čia esančiotns srioi'ėms 
bendrai reikti tam tikmose atsiti- 
kimuose. A. J. Staknevičius pa- 
briežia, kad ne tik su sandariečiais, 
bet ir su socialistais tam tikruose 
atsitikimuose jie. katalikai, pasiryžę 
veikti išvien. Ir be ilgesnių kalbų 
visi penki atstovai į pirmininko 
paklausimą: "ar nėra... ir t.t." at- 
sakė: "ne, nėra, ir bendrai veikti 
galima" 

6. Antras klausimas buvo: Ko- 
kiuose atsitikimuose ir dalykuose 
galima bendrai veikti? 

Po ilgesnių pasikalbėjimų ir ap- 
sikeitus nuomonėmis visų vienbal- 
siai pripažinta, kad gali bnti mai- 
-daug trįs pamatiniai bendrojo ve i 
kimo objektai: 

1) Šelpimas nukentėjusių nuo 

karės lietuvių, arba rinkimas tam 
tikslui aukų čionai Amerikoje lie- 
tuvių ir amerikonų tarpe; 

2) Rūpinamasi išgauti, arba iš- 
kovoti Lietuvai laisvę; 

3) Ekonominė Lietuvos restau- 

racija (atstatymas) karei pasibai- 
gus, kuri galima bus vykinti per 
kapitalų ir žmonių organizavimą 
Amerikoje ir Lietuvoje, per žemių 
parceliavimą, pramonės įstaigų 
steigimą ir t.t. 

Be šių vyriausiųjų momento rei- 
kalavimų yra dar imigracijos su- 

tvarkymas ir t.t. 

J. Apie bendras veikimo priemo- 
nes smulkiau, dėl laiko stokos, ne- 

kalbėta, bet pripažinta šitoksai dės- 
nis: jeigu susidarytų sriovių koali- 
cija, ar blokasit tai išvien veikti bus 
galima tik tokiuose dalykuose 
atsitikimuose, dėl kurių įeinantieji 
sriovių atstovai išvieno sutiks. 

8. Apie koalicijos, arba bloko sų- 
lygos dėl laiko ir kataiikii sriovės 
atstovu platesnių įgaliojimų stokos 
mažai kalbėta. Bet apsikeitus nuo- 
monėms paaiškėjo, kad lig šiol bu- 
vo tik daug nesusipratimų ir kad 
galutinai tarianties dėl atstovų skai- 
čiaus busimoje taryboje, rodos, bift 

galima susitaikinti. 
g. Vienbalsiai pripažinta, kad ne- 

trukus reikalinga padaryti antras 
abiejų sriovių atstovų suvažiavi- 
mas, kuris jau galėtų apdirbti 
bendrojo veikimo ir tarybos sąsta- 
tas detalius. 

10. Katalikų atstovai pabriežia; 
kad tolimesnės tarybos gali buti ve- 

damos oficialiai tik su Tautos Ta- 

ryba. A. Rimka čia pastebi, kad 
jeigu Tautos Tarybą pastatyti ant 

lygios lentos su ALT. Sandara, t. 
y. žiūrėti j ją kaipo j politinės 
sriovės vienutę, ir jeigu prie tam 

katalikų politikinės sriovės atstovai 
dar nori manyti, kad ir busimoji 
abiejų sriovių taryba privalės rem- 

tis mažiau ar daugiau panašiais 
pamatais, tai galų gale išeitų tas, 
kad ALT. Sandara tik {stotų į ka- 
talikų politikinės sriovės organiza- 
ciją. Kun. Dobužinskas paaiškina, 
kad jisai mano, jog Tautos Tary- 
ba, kuri dabar yra išreiškėja tik 

katalikų politikinės sriovės aspira- 
cijų, nori tartis ir tartusi su Ame- 
rikos Lietuvių Tautine Sandara, ar 

[kitomis kitų sriqvių organizacijo- 
mis, kad jau išnaujo sutverti ben- 

drą tarybą.—Šiuo kun. Dobužinsko 
paaiškinimu visų pasitenkinta ir 
oficialiai Tautos Tarybą pakviesti 
pavesta kun. J. Dobužinskiu ir J. 
O. Sirvydui. 

11. Sekantį sriovių atstovų su- 

važiavimą keturiais balsais prieš 
vieną (kuris stovėjo už Boston, 
Mass.) nutarta padaryti vasario 
22 d. Ne\v Yorke, 10 vai. išryto. 

12. Nutarta po protokolu pasi- 
rašyti visiems penkiems sriovių 
atstovams ir pasiųsti abiejų sriovių 
laikraščiams atspausdinti. 

13. Laikraščiams protokolą iš- 
siuntinėti pavesta konferencijos 
(sekretoriui A. Rimkai. 

14. 10 vai. vak. konferencijos 
pirmininkas uždaro susirinkimą, iš 

I reikšdamas padėką visiems dalyva- 
vusiems už rinitą užsilaikymą ir 
tvarkos palaikymą. Paskui dar po 
keliolika žodžių prataria visi penki 
sriovių atstovai, išreikšdami viltį, 
kad p.teityje bus galima ne tik ben- 
drai pasitarti, bet ir daugelyje afr 
sitikimų išvien veikti. 
Pasirašo: 

1. A. Rimka, 
Konferencijos sekr 

2. Kun. J. Dobužinskas, 
Konfer. sekr. pag 

3. A. J. Stakneį ičius, 
4. J. 0. Sirvydas, 
5. A. Dambrauskas, M. D, 

Kaip Pagavo Laivą 
Appam. 

Vokiečiai, turėdami daug ma- 

žesnį laivyną už anglus, nieką 
negali padaryti Anglijai, bet at- 
skiri vokiški laivai, ištrukusieji 
iš anglų nagų. pridirbo daugybę 
blėdies, užpuldinėdami ant pa- 
vienių pasi'.žierinių ir tavorinių 
laivų. Bemedžiodami ant šių 
laivų, vokiečiai ne sykį parodė 
daug drąsumo ir sumanumo. 
Visi dar pamename E m d e n ą, 
kurį anglų laivai vaikėsi po pu- 
sę pasaulio, kol jo nepagavo ne 

toli Australijos salų. 
Paskutinis atsitikimas su A p- 

p a m laivu, kurį vokiečiai paga- 
vo netoli Afrikos krantų ir par- 
varė skersai visą Atlantiko did- 
jurį net Amerikon, yra taippat 
nepaprastas atsitikimas. Po At- 
lantiką skrajoja anglų kariški lai- 
vai ; manyta- kad nei vienos vokiš- 
kos valti-cs nėra viso pasaulio jū- 
rėse, o štai nežinomas priešas su- 

griebia anglų pasažierinį laivą, 
užsodina ant jo savo įgulą, išsisu- 
ka iš visų angliškų laivų ir par- 
varo jį net Amerikon—sykiu su 

pasažieriais ir su viskuom. 
Ant laivo A p p a m tarp pasa- 

žierių buvo F. C. Fuller, Atvglijos 
komisionierius iš kolonijos Ašan- 
ti ir jis pirmas papasakojo pilną 
istoriją apie tai- kaip laivas A p- 
p a m pakliuvo į vokiečių rankas. 

"Buvo beveik pusiau-paprotis, 
sako Fuller,—kuomet męs, būda- 
mi ant A p p a m, pirmu syk pa- 
matėme užpuoliką prisiartinant. 
Aš nemanau, kad jis butų turėjęs 
kokią vėliavą, bet męs apie tai 
nieko nei nemanęm. Męs tik nu- 

sišypsojome iš jo apdaužytos iš- 
vaizdos. 

"Bet štai staiga paleista suvis 
skersai musų laivo priešakį ir mū- 

sų nusišypsojimas dingo. Tai 
reišikė seriozišką, bižnį—aš jums 
galiu pasakyti. A p p a m sustojo 
tuojaus, ir užpuolikas pasileido 
plaukti prie musų. Besiartinant, 
falšyvas jo priešakinis tiltelis nu- 

griuvo ir prieš savo akis pamatė- 
me dideles kanuoles.. Dvi torpe- 
dines ditdas netrukus taipgi pa- 
tėmijome. 

"Žinoma- pasažieriai tuojaus 
perslgaudo, sujudo ir pradėjo 
juostis gelbėjimosi diržais,—kad 
išsigelbėjus, jeigu laivą nuskan- 
dintų. Netrukus, vienok- vokiško 
laivo aficierai pranešė mums, kad 
nieko blogo mums nebus, jeigu 
tik męs nesipriešinsim. Pasažie- 
riai atgavo dvasią." 

Po to vokiečiai suareštavo A p- 
p a m o jgula, perkėlė nuo savo 
laivo vokiškus jureivius ant A p- 
pamo ir privertė ji plaukti lin- 
kui Amerikos. Kad pasažieriai, 
kurių didesnė dalis buvo anglai,^ 
nesukiltų prieš užsodintus vokiš- 
kus jureivius, vokiečiai apdėjo lai- 
vą bombomis ir pranešė pasažie- 
riams- kad prie pirmo pasiprieši- 
nimo, paspaudžius guziką, jie iš- 
sprogdins bombas ir paleis laivą 
dugnan. Apie tai, kaip vokiečiai 
elgėsi su pasažieriais F. C. Fuller 
taip toliaus pasakoja: 

"Iš pat pradžių jie apsiėjo su 

pasažieriais gerai. Jie davė su- 

prast'- kad baikit jie nedarys, bei 
jie nebuvo bereikalingai žiaurus. 
Jie padėjo ant laivo bombas,—tas 
suprantama,—ir sargyba buvo 
■apginkluota, bet jie nebuvo žiau- 
rus. 

"Aš negaliu pasakyti' kad man 

kelionė skersai Atlantiką butų la- 
bai patikusi, bet galėjo buti daug 
aršiau. Męs kentėjome šiek-tiek 
fdėlei maisto stokos, bet esantie 
su mumis vokiečiai turėjo tą patj, 
tai negalėjome labai ant to nusi- 
skųsti. Tik per dvi paskutines 
dienas atjautėme stoką vandens ir 
maisto. Pagalios kaslink valgip 
turėjome užsiganėdinti vien tiki 
ryžiais, silkėmis ir "krakeriais,"\ 
o vandens gaudavome tik atsigė* \ 
t imu i." 



Julės Verne. 

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE. 
Lietuviu kalbon vertė A. Jakunas. 

(Tąsa.) 

Rugsėjo 25 d. Šį rytą povandeninis laivas paki- 
lo iš lagūnos gelmių paviršiun ir dabar guli paprasto- 
je vietoje. Crafas d'Artigas ir kapitonas Spade išli- 

po, ir jgula li'<o pastatyta prie laivo iškrovimo—mėsos 

dėžių, vyno bei degtinės statinių ir kitų '"Ebboje" 
pargabentų daiktų, tarp kurių buvo keletas ryšulių ir 

Tarnui Rochui. Iškraunama taipgi įvairios Tarno Ro- 

cho mašinų daljs. 
Išradėjas daboja iškrovimo darbą, ir jojo akis 

žydriai žiba. Jisai išmieruoja vieną mašinų dalį, per- 

žiūri jąją ir galvos lingavimu parodo užgirimą. Aš 

pastebiu, kad jisai jau daugiaus neišreiškia savo 

džiaugsmo nesuprantamais išsireiškimais ir kad jisai 
yra visai kitokiu žmogum, negu kad kuomet buvo 

"Sveikatos Name." Tas taip aiškiai matyti, kad man 

omenin atėjo klausimas, ar jojo beprotystė, kuri buvo 

apskelbta neišgydoma, ištikrųjų neišgijo visiškai. 

Galop Tarnas Rochas įlipa į luotą, perplauki- 
mui per ežerą, ir yra peririamas į savo laboratori- 

ją. Inžinierius Serko jįjį lydi. Į valandą lai'ko vi- 

sos prekės yra išimtos iš laivo ir perkraustytos į 
sandėlius. 

Ker Karraje apsimaino pora žodžių su inžinie- 

rium Serko ir paskui ineina į savo butą. Vėliaus, 

popiečio laiku, aš matau juodu vaikštinėjant Avilio 

priešakyje ir rimtai besikalbant. 
Paskui jiedu, kapitono Spade lydimi, ineina į 

naujai padarytąjį tunelį. Jeigu aš tiktai galėčiau 
sekti paskui juos! Jeigu aš tiktai galėčiau valan- 

dėlei pakvėpuoti gaivinančiu Atlantiko oru, kurio 

Apverstos Taurės vidus gauna, taip sakant, tiktai 

pūstelėjimus. 
Nuo rugsėjo 26 d. iki spalio 10 d.— Penkioli- 

ka dienų praėjo. 
inžinieriui Serko ir Tarnui Rochui prižiūrint, 

mašinų dalįs liko 'krūvon sudėtos. Paskui prasidė- 
jo paramų dirbimas. Šiomis paramomis yra pa- 

prasti ožiai, kurię yra aprūpinti skersiniais, įvairaus 
nuožulnumo loviais ir kurie lengvai galėtu buti 

pastatyti ant "Ebbos" denio, arba net ir -ant pliat- 
formos povandeninio, laivo, kurisai gali buti laiko- 
mas vandens paviršiuje. 

Tokiu budu Ker Karraje su savo laivu bus ju- 
y'ų viešpačiu. Jokis karės laivas, nežiūrint jojo 
didumo nei galingumo, negalės pereiti per pavo- 

jaus plotą, kas reiškia, kad "Ebbos" jie negalės 
pasiekti savo kanuolėmis. Kad tiktai mano pra- 
nešimas butų rastas! Kad tiktai žmonės žinotų 
apie šią Apverstos Taurės landynę! Greitu laiku 

butų rastos priemonės jei ne išnaikinti vietą, tai 

bent badu priversti plėšikų gaują pasiduoti! 

Spalio 20 d.— Aš labai nusistebėjau šį rytą, 
kuomet pastebėjau, kad povandeninis laivas vėl 
iškeliavo. Man prisimena, kad vakar elektra buvo 

atnaujanta, tačiaus aš maniau, kad tai padarytą, 
idant povandeninis laivas butų užlaikomas tvarko- 

je. Imant omenin tai, kad laukan iš urvo galima 
išeiti per naująjį tunelį ir kad Tarnas Rochas tu- 

ri visus reikalinguosius jam daiktu*, galima pada- 
ryti išvadą, kad povandeninis laivas vėl išplaukė 
plėšininkauti. 

Tačiaus dabar yra audrų laikotarpis tfermudų 
vandenyse, ir audros šiose vietose pasitaiko labai 
dažnai. Tai matyt iš smarkiu vėjo pūstelėjimų, ku- 
rie durnus varo atgal per skylę viršuje, bei iš dide- 

lių lietų, kaipo ir iš lagūnos vandens, kuris neri- 

mastauja ir muša j krantų akmenis. 
Tačiaus jokiu budu negalima buti užsitikrinu- 

siam, kad "Ebba" yra apleidusi savo stovyklą. 
Nors jinai yra ir tvirtai sudėta, tačiaus man rodosi, 
kad jinai yra perlengva, kad kovojus su tomis au- 

dromis, kurios dabar siaučia, nors toje kovoje jai 
prigelbėtų ir povandeninis laivas. 

Iš kitos pusės, nors povandeniniam laivui nėra 

ko bijotis jūrių bangų, kadangi keletos mastu van- 

dens gilumoje yra visai ramu, vargu galima many- 
ti, kad jisai iškeliavo kam nors kitam, negu "Ebbos" 

lydėjimui. 
Aš nežinau, kuom aiškinti povandeninio laivo 

išplaukimą, vienok jisai, matomai, iškeliavo ilges- 
niam laikui, nes iki šiolei jojo dar nėra sugrjžu.iio. 

Inžinierius Serko pasiliko Apverstoje Taurėje, 
bet Ker Karraje, kapitonas Spade ir laivo įgula, 
kaip aš atrandu, iškeliavo. 

Gyvenimas urve teka paprastuoju savo vieno- 
dumu ir nuobodumu. Aš praleidžiu valandą po 
valandos savo kambaryje, mąstydamas, vilėdamasis 
įpuldamas beviltėn, savo mintimis sekdamas pas- 
kui mažąjį bertainį, kurį jūrių bangos svaido, kaip 
tiktai nori, ir kuriam su kas diena lieka vis mažiau 

progos buti rastam. Aš taipogi trumpinu lai'ką, 
rašydamas į savo dieninį, kurisai vargu pergyvens 
mane. 

Tarnas Rochas nuolat užimtas savo laborato- 
rijoje deflagratoriaus dirbimu. Aš dar vis esmių 

užsitikrinęs, kad niekas neprivers jojo išduoti savo 

išradimo paslaptį. Tačiaus aš esmių tikras, kad ji- 
sai be jokio svyravimo patarnaus su savo išradimu 
plėšikui Ker Karraje. 

Aš dažnai susitinku su inžinierium Serku, kuo- 
met vaikštinėdamas prieinu prie Avilio. Jisai vi- 
suomet noriai kalba su manim, nors, teisybė, jisai 
tai daro pašiepančiu budu. Męs kalbamės apie vi- 
sokius dalykus, bet retai apie mano padėjimą. Tai 
butų visai be naudos. 

Spalio 22 d. — Šiądien aš paklausiau inžinie- 
riaus Serko, ar ''Ebba" vėl išplaukė su po- 
vandeniniu laivu į jūres. 

— Taip, p. Simon Harte,—jisai atsake—ir nors 
debesiai renkasi ir nors audrry kaukia, visiškai ne- 

sirūpinkite apie nuisų brangiąją "Ebbą." 
— Męs tikimės jos sugrįžtant į keturiasde- 

šimts aštuonias valandas. Tai yra paskutinė kelio- 
nė, kurią grafas d'Artigas rengia' pirm negu žiemoj 

audros padarys plaukiojimą šiose apielinkėst kebliu. 
— Ar jisai išvažiavo su reikalais, ar smagumo 

dėlei? 
— Su reikalais, p. Harte, su reikalais,—atsakė 

inžinierius Serko, nusišypsodamas.—Mušu mašinos 
dabar užbaigtos, ir kuomet geras oras sugrįš, tai 
nęs atnaujįsime užpuldinėjimus. 
.. 

— Ant nelaimingų prekybos laivų. 
— Tiek nelaimingų, kiek jie yra turtais pri- 

krauti. 
— Aš tikiu, kad šių plėšimų saugumas nevi- 

suomet bus užtikrintas,—aš sušunku. 
— Nusiramink, brangus drauge, nusiramink! 

Nusiramink! Jųs žinote, kad niekas negali atrasti 
mūsų urvo ir kad niekas negali paslapties ižduoti! 
Sale to, turint šiąs mašinas, kurios yra taip lengva 
vartoti ir turi tokią baisią jiegą, mums lengva butų 
susproginti j gabelėlius bile laivą, kurisai pabandy- 
tų prieiti tam tikron artumon prie salos. 

— Imant,—aš tariau,—kad Tarnas Rochas par- 
davė jums savo deflagratoriauš sudėjimą, kaip tai 
jisai padarė su savo fulguratorium. 

— Tai jisai jau padarė, p. Harte, ir aš noriu jus 
nuraminti kaslink šito reikalo. 

Iš šio griežto atsakymo aš turėjau padaryti 
išvadą, kad nelaimė atsitiko, tačiaus svyravimas, 
apsireiškęs jojo balse- persergėjo mane, kad aš ne- 

pitikėčiau visiškai šiam inžinieriaus Serko tvir- 
tinimui. 

Spalio 25 d. Kokiame baisiame atsitikime aš 
buvau įmaišytas ir koks stebuklas, kad nenustojau 
savo gyvybės! Tiktai ačiu stebuklui aš galiu atnau- 
jinti šiuos užrašus po keturiasdešimts aštuonių va- 

landų pertraukos. Kad tiktai mažas laimikis, tai aš 
bučiau paliuosuotas! Dabar aš bučiau viename Iier- 
mudos portų—St. George,arba Hamilton. Apvers- 
tos Taurės paslaptįs butų išaiškintos. "Ebbos" 
aprašymas butų pasiųstas į visas pasaulio dalis, 
ir jinai nedrįstų įplaukti nei į vieną portą. Apvers- 
tos Taurės aprūpinimas maistu butų negalimas, 
ir Ker Karraje plėšikai turėtų mirti iš bado! 

Štai kas atsitiko:. 

Aštuntą" valandą vakare, spalio 23 d., išėjau iš 
savo kambario, suerzintas neišaiškinimu bildu ir pri- 
jausdamas, kad atsitiks kas nors svarbaus. Veltui 
aš stengiausi j ieškoti ramumo miege. 'Tai buvo ne- 

galim? atsikėliau ir išėjau. 
Anapus Apverstos Taurės oras turėjo buti la- 

bai blogas. Baisus vėjo pūtimai lėkė per skylę 
stoge-ir siūbavo vandenį lagūnoje. 

Aš ėjau pakraščiu toje pusėje, kur Avilys stovi. 
Nieko nesimatė aplinkui. Oras buvo šaltas ir šla- 
pias. Visi plėšikai sėdėjo savo ikambariose, ir tik- 
tai vienas vyras saugojo naująjį tunelį, nežiūrint 
to, kad išlauko tunelis buvo užverstas. Iš tos vie- 
tos, kame jisai—vyras—stovėjo, jisai negalėjo maty- 
ti lagūnos, juo labiau kadangi tiktai du žiburiai švie- 
tė po vieną kiekvienoje ežero pusėje, ir piliorių 
giria buvo apglobta giliausia tamsa. 

Aš ėjau šešėlyje tuom tarpu, kai kas tai praėjo 
pro mane. 

Tai buvo Tarnas Rochas. 
Jisai ėjo palengva- įsigilinęs į savo mintis. Jo- 

jo protas dirbo, kaip paprastai. 
Ar tai nebuvo paranki proga pakalbėti su juom, 

išaiškinti jam tai, ko jisai gal nežino- būtent, rūšį 
tų žmonių, į 'kurių rankas jisai pateko? 

— Jisai negali,—aš mąsčiau-—žinoti, kad gra- 
fu d'Artigas'u yra ne kas kitas, kai plėšikas Ker 
Karraje. Jisai nef^'.i žinoti, kad jisai atidavė dalį 
savo išradimo tokiaiii plėšikui. Aš turiu atversti 
jojo akis į tai, kad jisai niekuomet negalės pasinau- 
doti savo milionais- kad jisai yra belaisviu Apver- 
stoję Taurėje ir kad jam nebus leista niekuomet 
išeiti iš čia, lyginai kaip ir man. Taip, aš atsi- 
liepsiu į jojo žmoniškumo jausmus ir išrodysiu 
jam, už kokias baisias nelaimes jisai turės atsakyti, 
jeigu ncužlarkys savo deflagratoriatis paslaptyje. 

Vis,* tai aš sau sakiau ir ruošiausi išpildyti savo 

paisiryžimą> kai staiga pasijaučiau, kad kas tai ma- 

ne iš užpakalio pasitvėrė. 
Du vyru laikė mane už rankų, ir vienas pasi- 

rodė priešais mane. 

Pirm negu aš galėjau sušukti, priešais mane 

atsistojęs vyras tarė angliškai: 
— ššš! Nei žodžio! Ar Tamista nesate Si- 

monu Hartų? 
— Taip, iš kur jus žinote? 
— Aš mačiau jus išeinant iš savo kambario. 
— Kuom jiis tat esate? 
— Leitanantu Davon, Angljos laivyno- nuo 

karės laivo "Standard," kurisai yra Bermudose. 
•Man užėjo toksai sujudimas, kad aš negalėjau 

ištarti nei žodžio. 
— Męs atėjome išgelbėti Tamista nuo Ker 

Karraje ir taipogi manome paimti Tanią Rochą,— 
jisai prikergė. 

— Tamą Rochą?—Aš ištariau. 
— Taip. Dokumentas, po kurtuom Tamista 

pasirašėte, buvo rastas ant kranto St. George sa- 

los.... 
— Rertainyje, Leitanante Davon, kurį aš įme- 

čiau į lagūną.... 
— Ir kuris turėjo savyje,—toliau tęsė oficie- 

ras,—pranešimą, ir kurio męs sužinojom, kad Ap- 
verstos Taurės sala yra slapyviete plėšikui Ker 
Karraje ir jojo gaujai—'Ker Karraje, šiam netikram 
grafui d'Artigas'ui, kaltininkui dviejų ypatų išvo- 
gimo iš "Sveikatos Namo." 

— Ach! Leitanante Davon.... 
— Dabar mes neturime gaišinti nei valandėlės, 

męs turime pasinaudoti tamsa. 
— Vieną žodj, leitanante Davon! Kaip jųs 

įsigavote į vidų Apverstos Taurės? 
— Pagelba povandeninės valties "Kardos." su 

kurią męs 'bėgyje paskutinių šešių mėnesių darėme 
bandymus prie St. George salos. 

— Povandeninės valties! 
— Taip, jinai laukia musų apačioje prie akme- 

nų. O dabar, p. Harte, kame yra Ker Karraje po- 
vandeninis laivas? 

(Toliau? bus.)] 

Pašhekeliy Kampelis. 
717. Kur yra didžiausis gazo 

"šulinys"? Pėgamasai gazas, ku- 
rį paprastai Vartojama"*' žibalui, 
yra dirbtinai ir' laikomas rezer- 

vuaruose, p^'ratftM vadinamuose 
"gazaunėtnis?Apie tai visi ži- 
nome. Viendk, apart šito gazo, 
yra dar pačios gamtos pagamin- 
tas gazas, ir dideli jo rezervuarai 
rai (sandeliai) randasi ž°tnėje. 
Šitą antros rūšies gazn pačios 
gamtos pagamintą, vaditmna 11a- 

turaliu, arba gamtišku gazn. 

Amerikoj jo daug yra įvairiose 
vietose ir jįs naudojama kūreni- 
mui tam tikruose pečiuose. Su- 
radus tokį gamtišką gazą, že- 
mės viduriuose, pravedama dūdos 
*r įvedama jas į namus, kaip kad 
ir žibinamam gazui. Naturalis 
gazas randamas, kaip minėta, 
daugely] Amerikos vietų: Ohio, 
Indianos valstijos, Naujos Ang- 
lijos ir nekurios vakarinės val- 
stijos yra ypatingai juom tur- 

tingos. 
Vienok didžiausį tokio gazo re- 

zervuarą, arba šulinį, atrasta dar 
visai nesenai Texaso valstijoj. 

Netoli miestelio Corpus Cbristi, 
—apie sq)tyniose ang. myliose 
nuo jo—yra pagarsėję gaziniai 
laukai vadinami White Point ga- 
ziniai laukai, ^'ia atrasta daug 
gazo žemės viduriuose ir pridirb- 
ta daug "šulinių" to gazo išnau- 
dojimui. I 

Paskutinėse pereitų 1915 metų 
dienose čia pataikinta ant tokios 
gazinės gjslos, kad visos iki šiam 
laikui žinomos gazo gjslos išro- 
dė, sulyginus, Hcaip nykštukai. 

Tūkstančiai žmonių iš apielin- 
kių ir net iš tolimesnių vietų lan- 
ko šitą nepaprastą vietą, kad pa- 
žiūrėti "naują'-stetmklą." 

■ ir IJ 
Ir yra ko pažįurėti. Kuomet 

.. >n 
pataikyta ant tos vietos ir gazas 
prasimušė iš žemės vidurių vir- 
šun, pasidarė tikras gazinis vul- 
kanas. Gazas mušasi laukan su 

tokiu smarkumu ir triukšmingu- \ If. 
m u, kad balsas, kaip sakoma, gir- 
dėtis ant 15 ';ingl.'"mylių aplinkui. 

Tokia milžiniška gazo daugy- 
bė yr*a n ea pka miroj a mas turtas 
ir, suprantama, ttiėginta jj "ap- 
valdyti," sukontroliuoti. Vienok 
iki šiam laikui to nepasisekė pa- 
daryti: visos inžinieriškos prie- 
taisos neišstengia gazo sulaikyti. 
Aplink skylę padaryta cementinį 
fundamentą, kurio didumas išne- 
šė 2,500 kubiškų (šeštaininių) 
pėdų). Šitan fundamentali įtai- 
syta sunkias plienines prietaisas, 
kurios užsibaigė dangčiu 5,000 
svarų sunkumo. Šisai dangtis, 
pritvirtintas prie viršipaminėto 
fundamento ir prietaisų, turėjo 
sulaikyti gazo mušimąsi iš-po že- 
mės. 

Pasirodė, kad buvo persilpnas. 
Užvožus dangtį "aklai," pasidarė 
tokia expliozija, kad dangtis ir 
su visu funadmentu išlėkė j pa- 
danges, o jų vieton liko krateris 
(•duobė) apie porą šimtų pėdų 
•pločio. Gazas veržiasi su tokiu 
smarkumu, kad neša su savim iš 
žemės vidurių akmenis, vandenį 
ir žemes,—pasidarė tikras mažas 
vulkanėlis. Sakoma, kad dides- 
nio gazinio šulinio nėra visam 
ipasaulyj. 

□Eū 
Kokia buvo Vytauto orkestrą? 

(A. K. Laz—ko klausimas). Ku- 
nigaikščio Vytauto orkestrą buvo iš 
trimitu, kaip ir beveik visų kara- 
liškų dvarų tais laikais orkestros, 
Trimitų orkestrą tarnavo visų pir- 
ma kariumenei, bet buvo naudoja- 
ma orgijom ir1 didelėms puotoms. 

Sulyg senų papročių, Rusijos 
dvaras laiko iki1'šių dienų ragų 
orkestrą, ir teikas nuo laiko net 
buna tos orkestroS koncertai,—bet 
tik caro rurrmose. Sulyg šių dienu 
papročių, rnšų caras laiko savo 

simfonišką oflcestrą iš 200 ypatų 
ir visi muzikantai1/ kurie simfoniš- 
koj orkestroj' yra 'pučiamųjų instru- 
mentų paveldejais^'turi mokėt pust 
ir anuos, seiVuošiiis instrumentus. 
Priedui yra dar ir specialistai, ku- 
rie tik ragų,'£rba! trimitų orkestroj 
dalyvauja. 

| Vytauto laikuose dar nebuvo 

žmonių skonis išsišvelninęs ir tų 
laikų žmonės negalėjo mėgti švel- 
nios muzikos, kokią duoda stygi- 
niai instrumentai, naudojant griež- 
tuvą. Tais laikais buvo jau kaip 
ir smuikos, bet jų stygos buvo apie 
,5 kartus storesnės, negu kad "da- 
bar naudojamos stygos (strunos). 

Namų rėdoj buvo daugiausiai 
pas lietuvius kanklės ir gal smui- 
kos su vamzdžiais, taipgi kutynės. 
Pastarosios užimdavo labai svarbią 
vietą lietuvių muzikoj. Kanklėmis 
naudojosi daugiausiai buk vaidylos, 
kurie bus bene lygus keltu bartams 
(tautos poetams ir dainiams) ba- 
janams, trubadūrams, o gal ir 
minstreliams. 

Minstreliai—tai viduramžių ke- 
liaujanti muzikai, kurie kompo/iuo- 
davo muziką trubadūrams, truve- 
rams ir tam p. O kad po lietu- 
vius buvo ir-gi paprotys apdainuo- 
ti ir apipasakoti svarbesnius gyve- 
nimo atsitikimus ir tą darydavo 
vaidylos, tai jų rolė buvo, kaip 
atrodo, daugiau daiuių—poetų— 
muzikų, negu dvasiškių. O kad 
kunigaikštis, kaipo šalies augščiau- 
bi ypata, turėjo savo rumuose ir 
vienokių ir kitokių instrumentų, tai 
galėjo but ir orkestrą gana įvairi, 
ypač sulyg tų laikų. Net-gi buvo 
verksnės, kurios rauduodavo ir 
dainuodavo. (M. P.) 

Am. Liet. Tautinės 
Sandaros Reikalai. 

PATIKO. 

Perskaičiau pereitam "Lietu- 
vos" numeryj paaiškinimus kas- 
link Tautinės Sandaros, tai man 

išrodo' kad naudingą darbą su- 

manė Sandara dirbti. 
Iki šiolei tai daugiausiai ir pra- 

kalbose, ir laikraščiuose vis rašė 
ir kalbėjo apie visokias filozofi- 
jas ir teorijas. Iš to daugiausia 
ir barnių išeidavo, o apie mūsų 
amerikonišką gyvenimą nieko ne- 

sirūpinta. Jeigu kas ir kalbėta, 
tai tik kalbėta, o veikta labai ma- 

žai. 
Paimkim- kad ir ateivių reika- 

lus. Ir kalbėta, ir rašyta, ir net 

veikti jau pradėta, o vis iš to kaip 
niekas neišėjo, taip ir neišeina. 
Tas pats ir su prieglaudos na- 

mais- tas pats ir su darbo biurais, 
tas pats ir su naudingu paskaitų 
rengimu. 

Žinoma, negalima ko labai ir 
kaltinti, nes tie, kur^ tuos dar- 
bus pradėdavo, turėdavo kitas 
savo užduotis atlikti' o tam tik- 
ros organizacijos nebuvo. Dabar 
Tautinė Sandara, jeigu ji tik už- 
siims -t^is svarbiais reikalais, tai 
ir padarys, ir tuom užsitarnaus 
nuo ateivių didelę padėką. Męs 
čia atvažiavome Amerikon ne fi- 
lozofijas visokias svarstyti, bet 
savo gyvenimą pagerinti. 

Kaip man matosi, tai Sandara 
užkliudė daug tokių reikalų, ku- 

rie musų gyvenime yra labai 
svarbus ir reikalingi. 

Prie p. Karužos paminėtų rei- 

kalų aš norėčiau pridėti dar vie- 
ną, kuris yra apleistas. Ameri- 

kos lietuviai privalo atkreipti 
daugiaus atydos j pilietybę,—kad 
supratlyvais šios šalies piliečiais 
pastojus. Tas yra svarbu. Da- 
bar, kada yra karė, volkiečiai' len- 

kai, žydai, serbai parodė- ką jie 
gali padaryti. Jų žmonėms au- 

kos plaukia, patįs amerikonai jų 
naudai darbuojasi, o męs» lietu- 
viai, nei prieiti niekur negalime, 
nes dar nei-šaugom iš "forynerių" 
kliasos. 

Maciau, kad p. Žilinskas Lle- 

velande buvo sumanęs tverti 
Amerikos Lietuvių ukėsų susi- 

vienijimą. Tai buvo geras su- 

manymas. Nežinia tik, ar jis ga- 
lėtų atskirai gyvuoti. Bet man 

išrodo* kad toks ukėsų susivieni- 

jimas puikiai nujotų ir daug nau- 

dos padarytų, susivienijęs su 

Tautinė Sandara. Butų kaip ir 
atskiras departmentas Sandaros, 
ypač kad Sandara nevaržo politiš- 
kų pažiūrų: prie kokios partijos 
nori, prie tokias ir priklausyk. 

Illinois Dėde. 

NAUJOS KUOPOS. 

Juo toliaus, juo daugiaus atei- 
na žinių apie tvėrimąsi kuopų 
Amerikos Lietuvių Tautinės San- 
daros. Tarp naujai susitvėrusių 
pažymėtinos šiltom tarpu šios: 

Lawrence» Mass.—Čia susitvė- 
rusi kuopa išrinko sa>'o pirmi- 
ninku gerai žinomą, užsitarnavu- 
sį ir a'belnai gerbiamą tautiškąjį 

veikėją A. Ramanauską. Raš- 
tininkais liko pp. J. Sekevičius ir 
J. Žukauskas, o kasierium išrink- 
ta p. J. Jatužis. Nauja kuoja 
nutarė tuojaus surengti prakal- 
bas, j kurias bus pakviesta įžy- 
mesni kalbėtojai iš kitų miestų. 

A. B. 

Waterbury» Conn.—Čia ant 

greitųjų, sulyg A. Povilaikos su- 

manymo, susirašė 12 ypatų ir su- 

tvėrė A. L. Tautinės Sandaros 
kuopa, visi nariai užsimokėjo 
durtkles ant visų metų (60c). 

Kuopos prezidentu išrinkta p. 
Tiškunas' raštininku studentas 
J. Janeliunas. Sekantis susirin- 
kimas nutarta šaukti 27d. vasario, 
kur plačiaus bus išaiškinta apie 
šitą naują organizaciją. 

T. P. 

Kibirkštis. 
''Socialistai sako, kad alkaniems 

žmonėms reikalingiausia yra duo- 

na"—taip rašo "Keleivis," ginčyda- 
masi su tautininkais ir klerikalais. 

Teisybė, šventa teisybė, ponuli! 
Bet kiek bakanų jos pirksi, laiky- 
damas žmonių sudėtas aukas Bos- 
tone (Lietuvos Šelpimo fonde) ir 
jų iki šiol Lietuvon nesiusdamas? 

X=X 
P-no A. Maliausko raštuose, kaip 

matau, netrūksta ir piloz^pijos ir 

medotoliogijos ir visų kuų tokių 
tinksų. Dikčiai trūksta tik prastc 
"common sense" ir todėl išeina, 
kaip kopūstai be druskos. 

X=X 
Tautininkai su -klerikalais išda- 

rė mandriai, išsirinkdami savo kon- 
vencijai "YVashingtono dieną. 

\Yashingtonas mokėjo vi.us su- 

vienyti tėvynės apgynii įui. 
X=X 

Koks skirtumas, tarp Yčo ir 
musų socialistų? Beveik jokio nė- 
ra. Yčas iki šiolei pagelbėjo iš- 
gauti Lietuvai apie pustrečio milio- 
no rublių, o socialistai prirašė apie 
tiek pat žodžių jo iškoliojimui. 

Jurgis Spurgis. 
X=X 

Tuli "veikėjai" netiki SLA. isto- 
rijai. Taip pat ir raupuota boba 
veidrodžiui. 

X=,X 

Telegramas iš Skrantono fronto 
(kariško cenzoriaus praleistas) : 

''Anapus krikščionybės rubežių, ties 
doliario pozicija, zaležninkai štur- 
mu atakavo nezaležninki'.s. Eksper- 
tai sako, kad tos vainos kamandie- 
rium buvo generolas Doliaris." 

x=x 
Kad ji velniai tą kaizeri! Išvi- 

jo iš Lietuvos visus gubernatorius, 
tai ir nebus pas ką donosų rašyti... 
(Iš Konkolausko ir Kutros Rau- 
dų). 

X=X 
Susitvėrimas Tautinės Sandaros 

ko gero, da gali kitus išnert netik 
iš overkotų ir sutonų, bet net iš 
locnų jų kailių. Pašalinis. 

X=X 
Tas "Lietuvių Balsas"—tikras 

šelmis: visas žinias apie pabėgėlius 
Rusijoj ima iš "Kataliko" ir nei 

nenurodo, kad iš "Kataliko" imta. 
"Katalikas" turėtų užprotestuoti. 

X=X 
Šimkus savo "Muzikoje" už- 

traukė "Pulkim ant kelių." Ant 
Rutkausko galvos visi trįs plaukai 
piestu atsistojo. Kas tai? Jis gar- 
bės nori! Jis po manim kasasi... 

Žioplys. 

Margumynai. 
Medinė ranka—beveik kaip 

tikroji ranka. 
Berline tik-ka atlaikyta jdomi 

konvencija, kurioj dalyvavo dak- 
tarai, chirurgai ir įvairus išra- 

dėjai. 
Dr. Ferdinand Sauerbruch, 

chirurgijos profesorius zuricho 
universitete (Šveicarijoj), paro- 
dė delegatams padirbtą ranką^ kurios pirštai gali sugriebti ir 
pakelti bile kokios formos daik- 
tą net iki 200 svarų sunkumo. 

Ranka sutaisyta labai įdomiai, 
nes jos pirštų veikimą kontroliuo- 
ja žmogaus muskulai iš alkū- 
nės. Jeigu, sakysim, kareivis 
nustoja rankos, kurią jam nu- 

pjauna. tai prie alkūnės prideda 
šitokią padirbtą ranką, kuri yra 
sujungta taip. kad likusioji al- 
kūnėj muskulai su pagelba dra- 
tų ir kitokių pertaisų perduoda 
šitą jiegą į padirbtos rankos pir- 
štus. Pirštai tuomet gali ap- 
griebti ir pakelti bile kokios for- 

^mos daiktą. kaip viršuj pasakyta. 
Jeigu tas teisybė, tai šitas 

šveicaras padarė didelį išradimą. 

Nustojo kelinių—gavo naujas. 
j domių dalykėlių tankiai pasi- 

taiko laike karės,—dalykėlių, ku- 
rie yra ne baisus, bet juokingi. 

Vienas vcf<iškas lakūnas rašo 
savo laišką apie tokį atsitikimą: 

Vieną dieną ant fronto Belgi- 
joj buvo mušis tarp vokiškų ir 
anglišku orlaiviu. Vienas anglu V 

orlaivis tapo pašautas. Iš dvie- 
jų lakūnų, ant jo buvusių, vie- 
nas tapo užmuštas, o kitas lai- 
mingai nusileido ant žemės, bet 
jį ištiko dvi nelaimės: viena, jis 
nusileido į vokiečių linijas, o an- 

tra—besileidžiant žemyn, suplėšė 
sau kelines taip, kad vyras liko 
visai be kelinių. 

Tuomet vokiškas lakūnas, kaip 
jis pats savo laiške aprašinėja, 
įsėdo orlaiviu, pasikėlė oran ir, 
atlėkęs ties anglų linijomis, nu- 

metė žemyn korčiukę, kad an- 
glai žinotų apie tą baisią nelai- 
mę su kelinėmis. 

Praslinkus valandai laiko, ore 
pasirodė anglų orlaivis, kuris, 
atlėkęs ties vokiečių linijomis, 
numetė žemyn rišulį su pora 
naujų kelinių savo vieiigenčiui, 
pakliuvusiam nelaisvėn. 

Bulgarų Barbariškumas. 
Londono laikraščiui 1) a i 1 y 

Mail praneša jo koresponden- 
tas baisią žinią apie tai. kokiu 
budu bulgarai išskerdė 300 ne- 

ginkluotų serbų mieste Prilep 
i pereitą lapkritį. Koresponden- 
tas sako, kad jam apie tai papa- 
sakojo pabėgusis iš bulgarų ar- 

mijos kareivis, kuris savo locno- 
mis akimis tą matęs. 

Didelė, plati grėbė tapo iškas- 
ta ir bulgarai suklupdė pagal ją 
visus 300 serbų, pirm to užrišda- 
mi jiems akis. Bulgarų kariu- 
mėnės pėstininkai apstojo juos j ratu aplink, kad nepabėgtų, c 
.tuom tarpu paleido 80 raitelių 
kurie kardais sukapojo beginkliui 
serbus j šmotus. Visus sukapo- 
tus suversta grebėn ir greitai už- 
kasta, nors nektirie dar buvo gy. 

į vi. Belaisviai buvo nuo jauni; 
bernelių net iki žilų senių. 

IŠ BUVUSIO KAREIVIO 
LAIŠKO. 

Stasys Jazdauskas rašo savo bro- 
liui Pranui į Philadelphia, l'a.: 

"Dabąr esu Archangelske. Ma- 
čiau ir gero ir blogo pereitais me- 

tais, bet nepražuvau, o mūsų tėvy- 
nė, brangi Lietuva, gali sakyti be- 
veik kad ir pražuvo. 

"Aš jau čielus metus, kaip "ne- 
služyju"—jau atslužijau savo. Bu- 
vau keturis mėnesius tuj baisio; 
karėj. Teko visako matyti--ir ug- 
nies, ir kraujo, ale Dievo apveizda 
niekur nepražuvau. Pragulėjau Ia- 
zarietuose tris mėnesius ir po tc 

komisija paleido mane visai. 
"Gyvenimas čia Archangelske 

slinkus, nes viskas labai brangu 
Jautienos svaras—40 kap., duonoj 
svaras—10 kap. ir tai negali gauti 
Drabužiai taip pat brangus: kui 
pirma buvo 6—7 rubliai, tai dabar 
reikia mokėti po 20—30 rublių. 
Daug žmoni u kenčia alkį. 

"Šalčiai čia baisiai dideli. Ruva 
daugiaus kaip po 30 laipsnių (Rca- 
miuro). Jau trečias mėnuo, kaip 
gyvenu Archangelske, o šalčio nie- 
kados nebuvo mažiau, kaip 20 laip- 
snių." 

AGENTŲ ATYDAI. 
Sekančiuose "Lietuvos'' 
Numeriuose bus paduota 
surašai lietuvių esančių 
vokiečių belaisvėje. 
Iskalno užsisakykit di- 
desnį skaitlių "Lietu- 
vos," nes žmonės šitų 
numerių reikalaus. 

"Lietuvos" Admi- 
nistracija. 

VIETINES ŽINIOS. 
Geras darbas. Iš visų Cliica- 

gos kolionijų \Yest Side lietuviai 
visuomet, gali sakyti, buvo pavyz- 
dingiausiais, kuomet reikalas yra 
viešas reikalas. 

Štai ir dabar jie vėl duoda gerą 
pavyzdį kitom Chicagos lietuvių 
kolionijom, išskyrus tik lūiglc- 
v.oodo lietuvius, kurie jau nuo se- 

nai pavyzdinga' darbuojasi. 
Viena iš \Yest Side lietuviškų 

draugijų—"Lietuvos Ūkininkas"— 

(Tąsa ant 6-to pusi.) 



REDAKCIJOS AiSAKYftjii. 

p. Našlaitė. Tą korespondencijos 
d;<lj, kurioj smulkiai aprašinėjama su- 

sirinkimo vedimas, išleidžiame, n»-s 
tas nėra nei svarbus nei žingeidus 
platesnei visuomenei. 

p. Clevelando šokikei. Jusij pole 
miką {dėsime j sekan'j mimerf. 

p. Pipiras. Juokelius sunaudostm, 
jčiu. 

p. O. Z. ir M. Tadionis. Peržiurf- 

ji m. 

p. T. Nežinomas. Męs bijomės, kad 

yolemika neužsltęstu perilgai. Su- 
teiksime vietą jums ir priešingai 
^jusei ir tuomet jau bus gana. 

p. V. Kumpis. Sunaudosim i se- 

gantį numerį. 
p. St. Račkauskas. TIž reikalavi- 

mus reikia apmokėti, nes tai yra ap- 
garsinimas, bet taip paminėsime "ži- 
liose-žinelėse." 

p. J. Steponavičius. ]dėsim į num. 

8-tą. 
p. J. Meczak. Tas pats. 
p. J. Tareila. Gražiai ansoniečiai 

pasidarbavo- nėr ko sakyt, (dėsim j 
sekant) numerį. 

p. St. Šimkus. Tamstos atskaita 
tilps numeryje 8-rne. 

p. Butkui. Kanadoj. Jūsų laiškas. 
Biustas Uršulei Butkus J Maria mpolę, 
Biigrjžo. Ką turim su juom daryti? 

ERZERUM PUOLĖ 

Londonas, vasario 16 d. 

Reuteįio telegramas iš Petrogra- 
do praneša kad rusai paėmė Erze- 

rumą, svarbiausią turky tvirtovę 
Užkaukazyj. 

Apgarsinimai. 
DIDELIS SKIRTUMAS. 

Du daiktai, žiūrint ant jų iš 

.Šalies, gali išrodyt tie patįs, nors 

tarp jų yra didelis skirtumas. 
Imk dvi gyduoles: abidvi skiria- 

mos palengvinti nuo konstipaci- 
ios ir abidvi tą daro. Veiklu- 
mas vienos iš jų yra lėtas, skaus- 
mingas ir blėdingas, o kita vei- 
kia tuojaus, be skausmo ar nepa- 
rankumo. Viena iš jų apsilpni- 

•*rni kuną .kita jį sustiprinu. Tas 
;fr yra .skirtumas tarp daugelio 
^itų preparatų ir Trincrio Ame- 
■inkoniško Kartaus Vyno Eiixi- 
*ro. Šitas preparatas ne tik išva^ 
io kuną naturališku ir pilnu bu- 

Jįlu, sustiprindamas jį tuom pačiu 
laiku, bet jis taipgi paliuosuoja 
nuo daugelio pilvo ir viduriu sir- 
fjHliavimu, nerviškumo ir anemi- 
jos. Kaina $1.00. Aptieko.se. 
Jos. Triner, Išdirbėjas, 1333— 
1339 So. Ashland avc., Chicago. 

Nėra reikalo kentėti, kuomet 
Trinerio Lininientas greitai pa- 
lengvins jums. Pamėginkit jo 
prie reumatizmo, neuralgijos, su- 

tinimų. paeinančiu nuo šalčio. 
Kaina 25 ir 50c., su prisiuntimu 
35 ^ fcc- 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
2EMLAPIS 

(Mapti) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per ?.2 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvi'} 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežiu tarp 
lenku ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 

"Geriausis žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Persistato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie jį visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 

B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

A. VITKAUSKO 
Teatralė Kuopa 

HULL HOUSE TEATRE 
800 80. Halsted. kampas Polk gat. 

NEO., V ASAR'.O 20 D. 191. M. 
Scenoje Statoma: 

"MIRTŲ VAINIKAS'' 
Veikalas ii gyvenimo 4 atidan- 

gose. Rolę Privat Docento "Vla- 
do" loš Artistas A. VITKAUSKAS. 

Laike antraktų koncertuos pa- 
rinktus tam tikrus koncertinius 
veikalus p. Pocius. 

Pradžia koncerto 6:45 vai. vak. 
Pradžia veikalo 7:00 vai. vak. 
Vietos teatre numeruotos ir ap- 

ribuotas skaičius tik 250. 
Likusieji bilietai parsiduoda Ol- 

szewskio, Tananevičio bankose ir 
Naujier.Ų redakcijoje. 

Kainas: 50c, 75c ir $1.00. 
A. VITKAUSKO TEATRALĖS 

KUOPOS ADMINISTRACIJA. 

DRAUGIJŲ REISAI! I 
PASILINKSMINIMO VAKARAS 

SU PROGRAMŲ 

Parengtas Liet. Mot. "Apšvietog" 
Dr-jos, nedėlios vak., vasario (Feb.) 
27 d. 1916 m. Sv. Jurgio Parap. svet., 
prie 32-ro pl. ir Auburn ave. Svetai- 
nė atsidarys 6 vai. vak. Pradžia 7:30 

I vai. vak. Įžanga 76e, 50c, 35c ir 25c. 

1. Kalba "Moterų Judėjimas." Išpildys 
p. M. Jnrelionienė. 

2. P'ono: a) Proludle Cminor. Cbopin. 
b) Autumne, M. Moszko\vski. c) 
Polonii»e, E. Mac Dowell. Išpildys 
p. A. Pocius. 

3. Dekliamacija "Paliovė griaut, ir 
baubt kanuolės." P. Vaičaitis. Iš- 
pildys p-lė O. Krasauskaitė. 

4. Duetas "Nokt.urnas," M. Grodzki. Iš; 
| pildys p-lės E. ir O. Rudauskaitfs. 
5 Monollogas. Išpildys P. širvinskas. 
6. Solo: a) Meilė, A. Aleksandravi- 

čius. b) Springs Awakening, W. 
Sanderson. Išpildys p. O. Pocienė. 

>7. Styginė Orkestrą. Išpildys Muzikos ' Mylėtojų Ratelis. 

Programas: 

LIETUVIŲ REGAL KLIUBAS 
rengia 

PUIKŲ VAKARĄ 
Subatoj, vasario (Feb.) 19 d. 191G įn. 
M. Meldažio svet., 2242-44 W. 23rd pl. 
Pradžia 7 vai. vak. Muzika Broliu 
Sarpalių. Tikietas 25c. 

PajieškojimaŽ. 
Pajieškau savo tėvo paeinančio iš 

Rusijos, Kauno gub., Raseinių pav., 
Mankunn vol.t Girkalnio miestelio. 
Tėvas turi 40 metus amžiaus. Girdė- 
jau nuo kitu, kad gyveno, Waukegan, 
111. Jis pats ar kiti, kas apie ji žino, 
teiksis pranešti man šiuom adresu: 

Antanas Andrikis, 
Russia, gorod Voronež, GamovsUaja 
ulica. N1G dom Bogdanova. 

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

Marijona Oeponioniutė, 
Russia, Voronež įn. Gamovskaja ul. 
::ie. 

Pajieškau savo vyro Pranciškaus 
Cyrtauto. Mane apleido 6 metai atgal 
su 3 vaikais. Girdėjau, kad gyveno 
Racine, \Vis. Norėčiau, kad jis atsi- 
šauktų ir sugrjžtų pas mane. 

Mrs. Mary Cyrtaut, 
1714 McKeniey st., Chicago, 111. 

Pajieškau Marijonos Sakalauskytčs, 
po vyro Vilečkienės iš Vidgirių kai- 
mo, Griškabūdžio parap.. Naumiesčio 
pav., Suvalkų gub. Malonėkit atsi- 
šaukti adresu: 

Agota Naudžius, 
1132 Hamilton ave., 

Grand* Rapids, Mieli. 

Pajieškau savo švogerlo Antano 
Dapkaus iš Kaltinėnų vai., Raseinių 
pav., Kauno gub. Raupčltas, 5 pėdų 
ir 4 colių uglo, gerai ameriko- 
niškai kalba, dirba fondrėse," molde- 
riauja, vardą permaino j Andy Dap- 
lis. Daugiausia gyveno Indianapolis, 
Ind. Atsišaukti adresu: 

Walter Petrovitch, 
Bos 21, Wash. Co., Millsboro, Pa. 

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 labai svarbų reikalą. Ad- 
resas : 

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

Pajifškau savo švogerio Kazimiero 
Pefero arba Smito, Pajievonio kaimo 
ir parapijos, Vilkaviškio pav., Suval- 
kų gub. Apie 14 metų Amerikoj. At- 
sišaukti adresu: 

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

Canada. 

Tabakas, kuris 
negali kąsti. 
Prince Albert yra padirbtas 
patentuotu procesu, kuris pra- 
šalina kandimą ir švitinimą ir 
suteikia jums puikiausią pyp- 
kes rūkymą, prie kurios kada 
nors prikišote briežuką. 

CopyrigM 1911 hy 
R. J. Reynold) 
Totmco C». INGE ALBERT 

the national joy smoke 

yra puikiai paskanintas ir saldus. Jis yra ilgai degan- 
tis ir vėsus ir jis užganėdina kiekvieną rūkymo pa- 
geidaujant). Nei jokis kitas tabakas r»ėra taip padir- 
bamas, kaip Prince Albert. Štai dėlko visų tautų ir 
skonių vyrai pasiskiria jį. Jokis kitas tabakas neuž- 
ganėdina jų taip gerai. 

Jųs rūkykite Prince Albertą pypkėje arba su- 

sisukite cigaretą, nes jis yra geras nežiūrint 

R. J. REYNOLDS 
TOBACCO CO. 

VVimtorv-Salem, N. C. 

to, kaip jųs jj vartojate. 
rirkitc Price Albertį visur, raudonuo- 
se maišeliuose 5c; raudonuose blf- 

šinfse 10č; svaro ir pūsis svaro blf- 
tos humideriuose ir svaro krys- 

laUnm ii!klo humidoriuose .111 
Irempincdrrcintojo virių. 

Ant priešingos nu- 
"■ės švaros hlrkos 
jus skaitysite: Pro- 
cesas patentuotas 
liepos 30, 1907, ku- 
ris privertė tris vy- 
rus rūkyti pypkę, 
kur pirmiau rukė 
vienos. 

Ar 4įų|s Kosite? 
Jeir taipl ta: sustabdykite ,iį! 
TtfLyra/flengva padaryti, jei 
jŲ&jbnsitc 

Severa's 

Kosėjo Nuolatos. 

'/V3 pagavau dideli 
Šaltį ir nuolatos kosg- 
jau, parašo p. W. Wo- 
loszyn, Weirton, W. 
Va., ir jeigu až paimda- 
vau stiklą Salto van- 
ilei)?, kosėjimus pasida- 
rydavo labjaus trauk- 
žiojantis. Dirbdamas 
blėsimų dirbtuvėjo arti 
milžiniško karščio, hš 
turėjau gerti vandenį. 
Aš perskaičiau apgarsi- 
nimu apio Severos Bal- 
zamą Plaučiams, ir, ii- 
vartojus 25 centų bon- 
kutę, kosulig suRtojo, ir 
aš jaučiuos gerai ir 
sveikai." 

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

Skaudijimat Krutinėję, 
{r jvflirųn kiti sopėjimai ir skaudėji- 
mai yra greitai ištaromi, trinant ge- 
rai SEVEBOS GOTHAED ALIEJUM 
(Sovcra's Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis linimentaa. Kainos: 
26 ir SOc ui bonką. Visos* aptiekosa. 

Severos McdikaliSkas Kalendoriui. 
1916 metams yra dabar gatavas iipla- 
tinimui Jusu aptiekoje, arba tiesiog 
nuo mušt). Tikrai gaukite vienį kopi- 
ją ir laikykite ją parankioje vietoje 
per visus metus. 

W. F. SEVERĄ CO, CEDAR RAPIDS, IOWA 

Pajieškąu Jono Jonaičio ir Juozapo 
Jonaičio, abudu iš Panevėžio pav., 
Kauno gub. J. Jonaitis gyvena Ren- 
ton, 111., metai atgal vadinosi ĮMar, 
o Juozapas rašydavos Jonu. Turiu 
reikalą. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Chos. Karskis, 
Discovery, B. C., Canada. 

Pajieškau Marijonos Vaivažedutės 
iš Kumelionių kairno, 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: 

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

Canada. 

Pajieškau savp švogerio Antano Pū- 
kelio iš Pajeznio kaimo, Laukuvos pa- 
rap., Raseinių pav., Kauno gub. Gyve- 
no Mahanoy City, Pi., o apie 15 me- 
tų atgal išvažiavo lapie Mihvaukee, 
Wis., ar apie Chica^o, 111. Amerikoj 
yra apie 23 n^tus., Atsišaukti ad- 
resu: 

t... 

Franciškus Martinkus, 
% B. MaTBeng, 

2493B Pitkin ava, i Brooklvn, N. Y. 

Reikalavimai. 
r; ■ 

... ,i»f 'i 
Reikalaujami 70 vedusių vyrų su pir- 

momis pilietiškomis poplerqg)is, apsi- 
gyvenimui aut pusiau sekcijos valdiš- 
kos žemės, duodamos dykai, vlBkas 
vienam šmote. Smulkmenas sutelks 
už 11 centų markėmis. R. S. Hamil- 
ton, Baker, Mont. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo reptauracijose, 

fabrikuose lr privatiskuose namuose 
Norint darbo atsišaukite 

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

3rd floor. Room F. 
Telefonas Normai 163. 

Barberys, baigęs mokyklą, pajieško 
darbo barbernėje. Savo darbą, su- 

pranta ir atlieka gerai. Nori gaut 
nuolatinį darbą. Atsišaukti 

Mr. Joe šuštauskis, 
4354 So. Wood st., Chicago, 111. 

Reikalingi: 
25 Benč-molderia! 
10 Kor-meikeriai 

Nuolatinis darbas, Ugai einanti džia- 
bai, jokio trubelio. 

Adresuokit: 
Chicago Malleable Castings Co., 

12000 S. Racine Ave., 
West Puliman, Chicago, 111. 

Reikalingas geras, žinąs savo dar- 
bą, bučeris. Atsakančiam vyrui geras 
užmokestis. Atsišaukti: — 

3310 Auburn ave., Chicago, 111. 

Reikalingas—atsakantis vyras prisi- 
dėti prie kerosino pečių dirbtuvės ir 
prižiūrėjimo darbininkų, žmogus turi 
buti mylintis darbą ir nebijoti ilgų 
valandų. Yra gera proga prie šios iš- 
dirbystės prisidėti ir tapti turtingu. 
Taigi, norėdami šią. vietą užimti, atsi- 
lankykite, arba rašykite laišką koki 
darbą esi dirbęs, ar* kokj biznj esi 
valdęs, kiek tyri iflėtų, kaip senai 
Amerikoj, kiek gorėtum algos ir kiek 
pinigų galėtum jdėti. 

J. Karpis, 
3200 So. Halstedrst., Chicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
u J 

Didelė farma, a^erių žemės, 200 
akerų dirbamos žemes; upė eina ne- 
toli nuo stubos.-'^žente gera, su juod- 
žemiu maišytai tvoros visur geros 
pintinės. Barnė didelė 100 pėdų ilgio 
ir 35 pėdas pločio, tik ant pusių ir 
sailos 14 ir 30* jįiėdij. Namas nema- 
žas, tik nėra pamuravotas. 
6 kumelės, i karvės ir 10 vasaros te- 
lukų. Pavėluosiu su viskuo tik už 
8,000 doliarių: pusę pinigų (mokėt iš 
kalno, o kita lai bus ant išmokėjimo. 
I metus gali padaryti pelno $1,000. 
Pardavimo priežastis: viena moteris 
beliko—negali varyti farmos biznio. 
Norėdami platesniu žinių, pridėkit dvi 
marki ir rašykit pas 

J. P. Bratena:, 
Summit City, Mich, 

50 arkliu pajiegos Auto Truck 
geroje tvarkoje visas per naują 
pertaisytas, veža arti du tonu, 
tinka visokiam bizniui, vertas 

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

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

Atsišaukite pas 
DR. J. KŪLIS 

3259 So. Halsted St., 
Telefonas Yards 1532. 

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

Atsišaukite pas 
DR. J. KŪLIS 

3259 S. Halsted St., 
Telefonas Yards 1532. 

Parduodama—piinas setas kuopos 
(lodž) rakandų (susirinkimų svetainei 
paisyti). National Cash Register ma- 

lšina—gfera kaip nauja; trįs pianai, 
viena9 elektriškas pianas—viskas pui- 
kiausiame stovyje. 

Bile kurj iš vlrSminėtų -pigumynų 
galite pirkti sulyg jitsų loenos kainos. 
.Atsišaukit pas 

J. Ellis, 
6728 State st., Cliicago, 111. 

r Parduodama didelė duonkepykla la- 
bai geroje vietoje; parsiduoda iš prie- 
žasties neapsidirbimo, nes savininkas 
turi kitą biznį. Atsišaukite pas 

S. Szlepovvicz, 
3314 So. Morgan st., Cbicago, 111. 

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

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

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

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

Joe RudONvick, 
1441 Wentworth ave., 

Chicago Heights, 111. 

Parsiduoda:—pirmos kliasos mėsi- 
nyčia su namu, daro biznj čia jau 17 
metų. Turiu parduoti iš priežastie.* 
kitos vaizbos. Geriausiai lletuvia's ap- 
gyventa vieta Chicagoje. Gali taip- 
-pat dadėti grosernę. Ateikite arba 
rasv kte: 

Anton Prozsky, 
2856 Emerald ave., Cbicago, 111. 

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

DEŠIMTS MOJONŲ AKRŲ NEPAJU- 
dintoo žemts Arkansas ir Louisiana' 

laukia gyventojų. Dešimts mėnesių 
ganyklos atdaros, užtektinai lietaus; javai duoda nuo penkių iki penkioli- 
kos tonų maieto ir pašaro ant akro, 
nereikalinga galvijams pastogė ir ne 
apribuotas mėsos reikalavimas yra tai 
pelnas. Geras laukas prie ltock Island 
Linijų nuo $5 iki $10 už akrąu Męs 
suteiksime jums bešališkas ir patikėti- 
nas informacijas apie ūkininkavimo 
patogumus teritorijoje męs tarnauja- 
me. Rašyk savo prigimta kulba } L 
M. Allen, Passenger Traffic Manager, 
Rock Island LiceS, Rocm 718 La Salle 
Station, C'hicago. 111. (3) 

K RŪTOM I PAVEIKSLAI. 
Perstatymas atsibus seredos vaka- 

re, vasario (Feb.) 23 d. 1916 m. Y. 
M. C. A. svetainėj, Broad st., Pittston, 
Pa. Bus kariški paveikslai ir iliu- 
struotos kariškos dainos. 

A. J. Račiūnas. 

Draugijų Atyriai. 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Veselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
Šios dvi salės yra Mildos Teatro name. 
Viena ant antro augsto talpina 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- lingesnės publikos, yra parsamdomos abidvi salės. Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir stalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

Kainos Parsamdymui Sekančios: 
VIENA SALĖ. 
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$10.00 
14.00 
15.00 
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$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

25.00 
30.00 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Balam su programų, nevartojant gėrimų... j Ba-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 reguliariškiem mitingam Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartį. Jei reikia, gali turėti kuknią virimui, toriel- kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už primokėjim^ $5.00 extra. 

Parsamdymui 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 

Šifkortjs 
A OLSZEWSKIO 

BANKA 
3252 South Halsted St. 

CHICAGO, ILL 
L 1 

FARMOS GERIAUSIOS. 
Pirkite šias mūsų farmas Didžiau 

šioje Lietuviu Farmerių Kolionijojt 
Amerikj. Ta kolionija yra per mus 
uždėta 1905 metais ir męs apgyvendi 
nome ją, su 3G0 lietuviais farmeriais 
Męs esame seniausieji ir didžiausieji 
Amerikos lietuviai farmų pardavėjai 
Męs parduodame teisingiausiu budu 
išduodami užvarantuotus popierius 
Deeds ir evstus Abstraktus be jokių 
extra damokėjimų. Męs turime šlm 
tus visokio didumo farmų parduoti, 
išdirbtu su užsėtais laukais, su sod- 
nais, su budinkuis. 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- 
mės neišdirbtos, geros, kurią parduo- 
dame visokio didumo plotais pigioj pc 
$6 akerj ir brangiaus ant lengvų iš- 
mokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti ir mieste dirbdamas 
išmokėti ir likti fanneriu. Pasisku 
binkite nusipirkti bo prekės greit bus 
daug augštesnės. Atvažiuokite pas 
mus męs tikrai užtikriname jus, kad 
surasite sulyg savo noro farmtj pirkti, 
Už kų busite mums dėkingi. Kvie- 
čiame visus miesčionis darbininkus ir 
iznierius atvažiuoti ir apsigyventi pas 

mus ant farmų tarp savų brolių lie'.u- 
vių farmerių. Ivuogražiausiame ir 
Bveikiausiame apgyventame krašte pil- 
na aplink vaikams mokyklų, bažny- 
čių, geležinkelių ir gerų žviravotų ke- 
lių. Apielinkėje turgaunų miestų Scott- 
villės ir portavas miestas Ludington, 
Micbigan. Nusipirkite musų kolioni 
joje farmas jums taipos patiks ant 
musų farmų gyventi. Apie miestus 
nei raislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmų užtikrintą, sau gerų gyvenimą, 
Trumpu laiku farma pati per save iš- 
simokės ir padarys jus turtingais j 
kelis metus laiko. Rašyk tuoj, gausi 
lietuvių kolionijos mapų ir kaialiogą 
dovanai. Tik jdėkit už 4 centus starn- 
pa dėl prisiuntimo kaštų. 

A. KIEDIS & CO. 
Real Estate 

Peoples State Bank Building, 
Scottville, Michigan 

SKAITYKITE "LIETUVA." 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pfanešu, kad nuo pradžios 
Kugpjudo mėn. perkeliau savo 
ofisą po 

3325 So. HALSTED ST. 
TELEPHONE YARDS 5831 

Dr. P. VVIEGNER 

"VARPAS" 
Pirmutinis žadintojas-budintojas lie- tuvių tautiškosios dvasios, redaguota3 Dr. V. Kudirkos. PILNI KOMPLE- TAI 1889-1890-1891 METŲ. Kaina eu prisiuntimu $2.50 už vienų metų "Var- pų." Visus tris kompletus leidžiu už $6.00 su priEiuntimu. 
Kas nori matyti lietuvių tautos jieš- kinlus 27 metai tam atgal, matys juos "Varpe." 
Pinigus siųskite ir adresuolctc šiaip: 

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

Jei nori pamatyti tikrai 
GERĄ TEATRĄ, 

tai steik \ 

MILDĄ 
3138-42 So. halsted St. 
Cia už £c matysi fraiesnį Teatrą, kaip vidurn>ie?tyje už 50c. 

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

Subatom ir nedaliom 
10c balkonas, 15c žemai. 
Prasideda 7 valandą kas vakaras. Subatoini ir ncdiliomi 2 \al. po pietį). 

Jei nori linksmai pratęsti valandą lino- so laiko užmiršti >avo nesmagumus, tai steik į 

MILDOS-TEATRĄ. 

ATYDAI SOUTH 
CHICAGIEČIŲ. 

Labai pigiai ir ant geru išlygų parsiduoda 2 pagyvenimu medinis 
namas 2957 E. 81 Str. arti K.\- 
cliangc avc., maudyklės, toiletai vi- 
duryje, neša $25.00 raudos j mė- 
nesį. (ialima pirkti su mažais pi- nigai.-, arba labai pigiai už 'casli." 
Kreipkitės dėl informacijų. 

A. OLSZEWSKI BANK, 
3252 S. Halsted st., Chicago, III. 

E X T R A 
Parsiduoda medinis namas bu b> černe ir visais bučernei reikalingais daiktais. Labai gražus Storas ir gero- je lietuvių ir lenkų apgyventoje vieto- 

to. Atsišaukti i A. Ol8zew8kio Bank:*. 



VIETINĖS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

Sumanė sujungti visas tos apielin- 
kės draugijas krūvon, idant išvicno 
darbuotis rinkimui aukų nuo ka 
res nukentėjusiems. 

— Laukėm-laukėin pakol mus 

kas suvienys—sakė vienas vvestsl- 
dictis,—ir, nesulaukdami, patįs su- 

sivienijome. 
Iki šiolei kuopon suėjo jau 14- 

šitos apielinkės draugijų ir manoma, 
kad ir likusios taipgi prisidės. Ir, 
tėmykit, visos krūvon susidėjo—ir 
tautiškos, ir bažnytinės ir socialls- 
tiškos. 

Taip susimetusios dra-.igijos ma- 

no rengti tėrus ir užvesti sistema- 
tiką aukų rinkimą ant blankų 
(kaip apie tai buvo laikraščiuose 

sumanyta). 
Sio viso didelio judėjimo pra- 

džiai sumanyta surengti dideles 

prakalbas Meldažio svetainėj šią 
pėtnyčią (vasario 18 d.) vakare. 

Jžanga bus visiems dykai i»- žada- 
ma gerų kalbėtojų gauti. 

Laimingos kloties ir vaisingo pa- 
sidarbavimo! Valio, vvest-sidiečiai! 

Ra—kas 

ioo žmonių apnuodinta. Atvy- 
kus Chicagon naujam antvysku- 
piui Mundelein, iškelta jam per- 
eitą pėtnyčią University Club'e 
bankietą. Pradėjus valgyt sriu- 
bą, aipie too ypatų pasijuto ne- 

gerai ir turėjo prasišalinti. Pa- 

sirodė, kad sriuboje buta nuodų. 
Iš pradžių manyta, kad tas atsiti- 
ko netyčiomis nuo sugedusios 
sriubos, bet chemikai vėliaus iš- 
tyrė, kad sriubon jdėta arseniko 
nuodų. Tą pačią dien pabėgo ir 
kliubo vyriausio kukoriaits pagel- 
■bininkas. 

Policija su detektyvais pradėjo 
tyrinėti ir dabar sakoma, kad už- 
tikta ant pėdsako visos šaikos 
anarchistų, kurių niierui buk bu- 
vo nunuodinti naują antvyskupį 
ir žymesnius svečius. 

Ant laimės blogesnių pasekmių 
nebuvo ir visi svečiai, pa^irgę, 
yra sveiki. Antvyskupiui neteko 
nei susirgti. 

"Teatras" sulyg naujos mados. 
Artistas A. Vitkauskas, spėjusis 
jau sutraukti ir suorganizuoti Chi- 
cagoje teatralę kuopą iš geriausių 
Chicagos lošėjų, praneša laiško for- 

moje apie pastatymą naujo veikalo 
nauju budu. Pranešime sakoma 
sekančiai: 

"Nedėlioj, vasario 20 d. š. m. 

IIull House Teatre (800 So. Hal- 
sted st,. kampas Polk gat.) bus 
surengtas spektaklis, kuriame bus 
perstatytas plačiai žinomas, iš gy- 
venimo paimtas veikalas "M irtų 
V a i n i k a s" 4-se aktuose. 

"Šį veikalą su geriausiomis Chi- 
cagos artistų spėkomis, bandysiu 
statyt pagal sistemos Maskvos dai- 
lės teatro. 

"Prie šios progos pranešu Ta- 
mistai tvarką vakaro: Be 15 mi- 
nučių 7 v. prasidės koncertas ant 

vargonų, lygiai 7 vai. pasikels už- 

danga. 
"Pasikėlus uždangai, -j salę pub- 

liką nebus leidžiama ir tu.ės laukti 
aktui užsibaigiant. 

"Pasikėlus uždangai, malonia* 
meldžiama nekalbėti, pasibaigus 
aktui, arba laike akto, rankomis 
neploti. 

"Iki pabaigai veikalo artistai ant 

plojimo ir publikos reikalavimo ant 
scenos neišeis. 

"Laike antraktų grio ant var- 

gonų parinktus koncertinius veika- 
lus p. Pocius. 

"Visa ta tvarka daroma dėl to, 
kad gerb. publika turėtų progą ra- 

miau žiūrėti ir klausyti veikalą ii 
galėtu užlaikyti jo jspudžius." 

Iš Englewoodo. Vietinė TMD 
65-tą kuopa praneša apie šeimv 
nišką vakarėlį, rengiamą šią subs- 
tą (vas. 19 d.) Baukaus svetainėj 
8430 Vincennes ave. Apart už- 

kandžių bus ir programėlis iš mu 

zikos, dainų, dekliamacijų, kalbi; 
ir 1.1. Bus taipgi dalinamos kny- 
gos "Širdis" ir "Strazdelio Raš- 
tai" tiems nariams, kurie jų da: 
neatsiėmė. Norintieji dalyvauti 
kad ir nenariai, teiksi, anksčiai 
pranešti apie tai rengimo komisija 
(p-lė M. Radzevičiūtė, 8409 rCcrr 
food ave., telefonas: Stevvart 9325 
arba J. Grigaliunui 8009 Vincenne 
ave.). Įžanga visiems 25 centai 

M. R i 

PIRKITE NAMUS. 
Kiekvienas sveikas darbininkas gali ir privalo turėti 

savo namą. 
'Kodėl? Todėl, kad neturintis namo nei nepasijun- 

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

užčedija, o pir!:ęs namą, nei nepasijunta, kaip greitai 
ji išmoka ir turi savo Iocną namą ir tokį žmogų vi.-i 
guodoja, vadina Chicagos ukėsu ir niekas nesibijo su 

juom reikalus turėti, o neturintį vadina randauninku, 
ar burdingierium, ir su juom nieko bendro nenori turėti. 

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

Šįmet taipgi bus rinkimai naujo prezidento. Be 
abejonės bus išrinktas republikonas, o kada tik buvo 
republikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 

ai. Taigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeigu gausime 
republikoi.išką prezidentą. 

Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 
pioperčių kainos eina augštyn. Ir todėl tai dabar yra geriausias laikas namus pirkti, kol yra pigus, o paskui parduoti su geru pelnu, kada kainos pakils. Bet at- 
minkite, kad properčių kainos kila tiktai gerose biznio 
vietoae. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. Svarbiausia biznio gatvė yra Halsted. Jei norite ant 
pirktų properčių uždirbti, tai pirkite jas ant. Bridge- 
porto, ne laukuose. 

Męs turime pardavimui gertj properčių ir pigiomis kainomis, ant Halsted ir aplinkui, ir parduodame leng- vesnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte pirkti. 

Čia Paduodame Tiktai Keletą iš Jų. 
68 2 augštų mūrinis biznio namas ant Halsted ga(> 

ves arti 33-čios gatvės, ant pirmo flioro Storas 
ir trijų Tuimų pagyvenimas, ant antro flioro aštuo- 
nių ruimų pagyvenimas, gesas, toiletai vidury- 
je, labai geroje biznio vietoje, neša randos $900 
J metus, $1,000 {nešti o reštą ant išmokėjimų. 
Kaina tiktai $8,000. 

80 2 augštų naujas mūrinis namas ant Lowe ave., 
arti 32-ros gatvės. 2 pagyvenimai: vienas 6 rui- 
mų, o kitas 7 ruimų, pastatytas pagal paskutinę 
madą, su visais parankumals, neša randos $624 
j metus. Kaina $7,500. 

80a 2 augštų naujas mūrinis namas ant Union ave., arti 33-čios gatvės, 2 pagyvenimai po 6 ruimus, 
maudyklės, toiletai, statytas pagal paskutinę madų, neša randos $600 j metus. Kaina $6.500. 

81 3 augštų mūrinis namas ant Union ave. arti 
32-ros gątvės, 3 pagyvenimai po 6 ruimus, mau- 
dyklės, toiletai, gesast neša randos $600 | me- 
tus. Kaina $5,60v. 

82 1 augšto medinis namas ant Union ave., arti 
30-tos gatvės. 6 ruimų pagyvenimas toiletas, maudyklė, gesas, neša randos $180 i metus/ 
Kaina 

^^j $11600« 

83 2 augžtų mūrinis namas ant Lowe ave., arti 
33-čioe gatvės, 4 pagyvenimai po 4 ruimus, ak- 
mens fondamėntas ir frontas, užpakalyje yra 2 
augštų namas ant dviejų pagyvenimų, neša 
randos $840 i metus, toiletai viduryje, gesas. Kaina 

$7,200. 
84 2 augštų mūrinis namas Ir prie šono tuščias lo- 

tas ant Lowe ave.f arti €2-ros gatvės, 4 pagyve- nimai po 4 ruimus, toiletai, gesas, neša randos 
$600 J metus, Įlotas vertas atskirai apie $l,200i nes turi 27 pėdų pločio. Kaina $6,500. 

85 Namas ant Lime gatvės, du pagyvenimait vie- 
nai 4 ruimų, o kitas 2 ruimų, didelis basemen- 
tas, neša randos $192 j metus. Kaina $1,600. 

**» Įjįį 87 3 augštų naujas mūrinis namas ant 33-člo place tarpe Morgan ir Halsted gatvių, 4 fllata po 4 rui- 
mus, užpakalyje yra mūrinis namas 2 aukštų, 2 pagyvenimai po 4 ruimus, toiletar maudyk- lės, gesas, statytas pagal paskutinę madą, ne- 
ša randos $1 200 i metus. Kaina $12.000. 

1 augšto mūrinis biznio- namas ant Emerald 
ave., arti 37-tos gatves, štoras ir 6 ruimų pa- gyvenimas, neša randos $420 j metus. Kaina $5,000. 
2 augštų mūrinis namas ant Federal gatvės, štcras Ir 5 ruimų pagyvenimas anl pirmo flioro ir 8 ruimų pagyvenimas ant antro flioro, neša 
randos $600 } metus. Kana $5.500. Mažas namukas už $1,000, reikia įnešti tiktai 
$300, o reštų ant išmokėjimų. 

2 augštų medinis namas ant Princeton ave., ar- 
ti 33-čloa gatvės, pusė blioko iki parko ir du 
bliokai iki mokyklos, namas tas yra dviejų pa- gyvenimų po 6 ruimus, toiletai, maudyklės, ge- 
sas, barnia, naujas fundamentas, neša randos 
$348 { metus, galima {nešti tiktai $1,000, o reštą ant išmokėjimų. Kaina $2,100. 

88 

89 

90 

92 

34 2 augštų mūrinis namas ant 36-tos gatvės, arti 
Auburn ave., 2 pagyvenimai po 6 ruimus, toile- 
tal viduryjet maudykles, gesas, 9 pėdų base- 
mentas, lotas 25x150, neša randos $432 { metus. 
Kaina $4.500. 

95 3 augštų namas ant Parnell ave., arti 33-čios 
gatvės, fundamentas akmens pirmas flioras 
muro, b antras ir trečias medžio, trijų pagy- venimų, du 1)0 5 ruimus ir vienas 4 ruimų, toi- 
letai, m^tiyklės, gesas, neša randos $408 į me- 
tus. Kaina $3,500. 

96 2 augštų mūrinis namas ant Wallace gatvės< arti 32-ros gatvėsi 4 flialai: 2 po 4 ruimus ir 
2 po 5 ruimus, toiletai> 5 ruimų Hiatuose yra 
po 3 bedrumius, gesas, didelis basementast ne- 
ša randos $660 | metus. Kaina .'...$5.700. 

Sekančiame "Lietuvos" numeryje 
rasite tolesnį namu surašą. 

A. Olszewskio Bankoje 
3252 So. H&lsted St., CHic&go- 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksmai praleisti laiką lr 
pamatyti svetimų žemių 
mieBtus, gražiausius dar- 
ius, sodus lr puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 
sipirk Teleskopą bu atere- 

OBkopais (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pačią 
pigiausią kalną— $3.20. 

.viouu itjietjtiupo Kaina vt>c., o 5 Beriju $3.45, bet perkant ayltlu, 
parduodam vieką už $3.201 

Eatallogą Teleskopų, Stereoakopy lr visokių knygų prisiunčiama 
uidyką. * 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO.| 

3252 So. Halsted ctr„ Chlcago, III. 

|| DIDŽIAUSIS 
Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas. 

"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYOOS: 
2116 ŽODYNAS Lietuviškal-Angliškos kalbos, 439 pusi 12.00 Kietais audimo apdaraiB 2.60 
2117 ŽODYNAS Angliškai-Lietuviškos kalbos, 835 pusi 3.00 

Gražiais Half Morocco" skuroB apdarais 4.00 
2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas lr Anglii'tal-LietuvlškOB 

kalbų Tienoje knygoje. Formatas lr apdarai tokie kaip No. 2117. Pusi. 1274 «.00 2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No. 2118, tik apdarytas pilnai (Full Morocco) brangia Moro-rc ekura 

2895 Biblija. : $2-S0 4 Allumna Ir Kitos Pasakos. 35 95 Gyvenimo > Vaizdeliai «* .15 126 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių $.150 
Apdaryta,., $2.00 157 Karė'^ Liukuose. v. .r 20 191 Laikrodininko Atminimai 15 195 Lietuvlškba Pasakos Įvairios. Dalia-1.* $1.00 Apdaryta $1.2» 196 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis II. $1.25 Apdaryta. h J $1.50 197 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis III. $1.25 Apdaryta $1.50 198 Lietuviškos Pasakos vairios.Į Dalis IV $1.25 Apdaryta 51.60 216 Makaro Sapnas', Apysaka 15 220" M"a5cifcj:wtetj. Pasakojimai. 25 245 Namelis_ant Volgos 20 

246 Nakvynė 10 265 Olitlpa. Pasaka 25 275 Pagal Įstatymus. 40 286 Pasaka apie Kantriu Alena- 20 287 Pasaka apie Adomą. ir Jievą. 10 298 Ponas ir Bernas. 15 305 Pragaro Atgijimas 10 325 Raistas—The Jtmgle. 85c. Apdaryta $1.15 327 Revoliucijos žmonės 
20 330 Rymas. Romanas. $1.25. Apdaryta $1.60 340 Sapnai, pasakaitės. 20 343 Sidabrini!-. Kryželis '. 45 351 Simukas ir Magdutė ; 

409 žmogus Nepliuškis 
485 Pamokslai Išminties ir Teisybės 
496 Robinzonas Kruzius. Morališka Pasaka 20 600 Akis ui Aki, Dantis už DantĮ 
642 Consilium Facultatis 

15 656 Dekliamatorius 
657 Dėdė Atvžlaavo. 
658 Draugas, drama ...i 
679 Geriaus Vėliaus Negu Niekad 
683 Guminiai Batai. II. Nuo Ausies Lig Ausies. 40 722 Jonukas ir Marytė '.10 737 Katriutės GinUrai 
743 Kunigo Gramulos Raštinyčioje 
760 Lizdas Naminio Liūto 
761 Linksmos Dienos 
771 Medicinos Daktaras, komedija 

20 773 Migla. Komedija. 
774 Mindaugis, Lietuvos Karalius 
775 Milionai Vandenyj 
787 Nastutė, 2 veiksmų Drama 

16 827 Perskyrų Teisėjas, komedija. 10 828 Pletro Caruso [l0 830 Piršlybos. Komedija 
831 Pinigų Nėr. Sceniškas Vaizdelis 

10 832 Pirmi žingsniai \\\ '2Q 837 Pono Feliso Atsilankymas, Komedija 
U 840 Prieš Vėją. NepapusL "'j '20 867 Sulyg Naujausios Mados *>10 869 šalaputris. Komedija 
^ 871 šiaurės Karžygiai. 

908 Vyrų \ergija, Komedija 
20 920 žilė Galvon—Velnią o Vuodegon '10 922 žmonės. Drama ^5 976 Eilėmis ir Proza 
'2g 9&G Girtuoklių Gadzinkos "10 987 il5 1014 Keplos Kančios 

1069 Pirmieji žiedai. Eilės. ... 

1080 Revoliucijos Dainos 
16 1144 Akyvi apsireiškimai Sviete 

1145 Apie žemę i rKitus Svietus, Jų BuvJ ir Pabaigą ]75 Apdaryta $1.00 1149 Apsireiškimai Atmosferoj arba Meteorologija 
Apdaryta* $1.00 ll&l Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus 

40 1182 Dvi KellonJ i Tolimą šiaurę ;20 1190 Gamtos Istorija. 50c. Apdaryta. 

brevioreliai. 
2912 Brevioržlla * 

10U " 

70 2915 " 
__ 

2916 .90 
.45 2917 " 

60 2918 $100 
Taipogi ̂ "Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimų 

spaudų Lietuviškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje. Aglhtams ir perkupčiams duodame gerą nuošimtį. 
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčiame uždyką, afb., 

siųsdami; užsakymą ir pinigus, adresuokite šitaip: 
41 > 

LIETŪYA PUBLISHING CO. 
A. OLSZEWSKI, Prcj. 

3252 S0. HALSTEū ST., CHICAG0, ILL 

Bridgeport Clothing Co. 
Dabar laikas pirkti pijiai 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 pavasar-nėms drapanoms. Taigi ne- 
praleiskite progos, bet pasiskubinkite, kol yra geras rinkinys- 

Krautuvė atdara: Utarninke, Ketverge 
ir Subatoj iki 9:30 valandai vakare. 

Nedėliomis iki pietų. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted St. Chica*o, 111. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankierlai, bet męs gvarantuojame Tamstai suėė- dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 lr brangiaus. Vaikų Biutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomls eatt atdaras iki 11 vai. vakare. Nfdėldieniais—iki 6 vai. vakare. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEWSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 700 CHICAaO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki*6 vai. vakare; Utarnlnkais, Ketvergai* 

Ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 

Telefonuok Pirmiausiai 

Pirm išvažiuosiant kelionėn iš 
miesto, idant pasikalbėti su to- 
limu biznierium pažįstamu, su- 
stok ir per long distancę telefo- 
ną paskirk pasikalbėjimą. 
Papratimas "pirmiausiai telefonuotT ap- 
saugoja nuo bereikalingų važinėjimų, kuo- 
met atvykęs nerandi namie vyro, pas kurį 
važiavai. 

Chicago Telcphone Company 
Bell Telcphone Building 

Offkial 100 

Garsinkites 
"Lietuvoj." 

—4 



UOKELIA!. 
NEIŠMOKO. 

T'vas. išeidamas prie darbo, sa- 

ko savo septynių metų šuneliui.— 

.Vaikeli, štai elementorių- ir šiądien 
turi išmokti šitą lekciją. 

Stums.— (icrai, tai išpildysiu. 
\ akare tėvas parėjęs namon 

klausia sūnelio:- \*a, vaikeli, ar 

nesunku buvo mokytis lekciją? 
Simus.— Neišmokau, tėvuk. 
Tėvas.— Kodėl? 

S.—Nugi mama išvirė tokių gar- 
džių barščių ir kai privalgiau jų, 
tai negalėjau ir mokytis. 
ŠILERIS ŽINOJO, KĄ RAŠĖ 

Europoje, sakoma, yra labai iš- 

siplatinęs sekantis anekdotas: 
Nelabai senai susitiko vokietys 

su daniečiu mieste \Veimar, kur 

yra garsaus vokiečių poeto Šilerio 
namai. Bežiūrint į įvairias lieka- 
na. rūpestingai surinktas to di- 

džiojo vyro paminėjimui, vokietys, 
išpūtęs krutinę iš pasididžiavimo, 
tarė savo svečiui: 

'"Tai stai kur yra vieta, kur mū- 

sų tautiškas poetas* Šileris, gyve- 
no !" 

"Atsiprašau," — tarė danietis, — 

"ne tautiškas, bet tarptai.tiškas." 
"Kaip tai tarptautiškas?—už- 

klausė nustebintas vokietys. 
"Na-gi tik pa/i u rėki m j jo raš- 

tus,"—atsakė danietis. "Jis parašė 
Marija S t u a r t anglams, O r- 

1 e a 11 o Mergelę — trancuzams 

E g mo n t ą—liolandiečiams, Y i- 
1 i ii T e 11 ą—šveicarams"... 

"Gana jau gana... O ką gi jis pa- 
rašė vokiečiams?"—pertraukė dan;| 
vokietys. O danas, nei akim ne- 

mirgtelejęs, atsakė: 
"Vokiečiams jis parašė "Plėši- 

k u s." 
(Čia paminėta svarbiausi Šilerio 

parašyti veikalai; turinys veika- 
lo P 1 ė ši kai paimtas iš vokiečTl; 
gyvenimo. Danas pritaikė tą var 

dą prie vokiečių darbu laike šio« 
karės). 

TEISME. 
Teismo butan i nėjo moteris ii 

atsistojusi priešai teisėją sako: 
— Aš noriu gauti atsiskyrim; 

nuo savo vyro. 
Teisėjas: Kame priežastis? 
Moteris: Jisai smailiai nusišyp- 

sojo į svetimą moterį! 
Teisėjas: Kame čia prasižengi 11 

mas? 
Moteris: Kuomet /.enijo nės, ta 

ji$ man prisiekė, kad visuomet 
bus susiraukęs prie svetimų mote- 

rių, arba merginų! Stai kur prie- 
žastis ! 

TARP JAUNAVEDŽIŲ. 
— Tai kai]), širduk, ar mylės 

mane per visą gyvenimą? 
t— Iki karsto lentos, niekur b( 

tavęs. 
^ Tai gerai. Aš tik to ir noria 

Jisai: Aš einu šį vakarą į teatrą 
o tamsta padabok namus. 

PATĮS SUĖJO 
Mama: Ar tai tu, Jonuk, stival- 

giai tuos saldainius? 

Jonukas: Xe, mamyt, aš neval- 

giau. Jie buvo taip gardus ir ėmt 

man suėjo į pilvą nei nejutant. 
TURI KĄ PASAKYTI. 

— Kuma, eikš šen kambarin, ai 

turiu ką pasakyti. 
Išeina abidvi moteri kitan kam- 

barin. 
(Labai balsiai)—Kuma, pasko- 

link man rublj. 

IŠMUŠĖ VISUS. 
Sūnus: Tėve, ar teisybė, kad 

pats medžiojei pietų Afrikoje ant 

liūtų? O musų kaimynas sakė, 
kad ten liūtų nėra. 

Tėvas: Tai beveik teisinga, tai 
beveik teisinga,—nes aš juos visus 
išmušiau. 

NELAIMĖ. 
Kuomet ėjo "Nedėlios Naujie- 

nos," tai nekurie Chicagos biznie- 
riai turėjo kur savo autobiografiją 
išpiškinti ir dar feisą ant laikraš- 
čio lapo padėti, bet tos šelmės "N. 
Naujienos," gėdos neturėdamos, 
ėmė ir sustojo ėjusios,—nei nesu- 

spėjo visų sutalpinti. 

TEISME 
Teisėjas: Už greit.-} automobilių 

važiavimą bausmės 10 dol. 
Kaltininkas: Aš turiu tik 20 doi. 

su savim. Ar negali man juos iš- 

mainyti? 
Teisėjas: Labai g«rai, aš pakeliu 

bausmę iki 20 dol. 

Te!. Cana! 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statejas. 

2302 S. Leavitt St, Cbicago 

EVESKIO E® 
^UOKYM 

čia gali Umolrti Anglų kalbos nuo pradinės 
lici augSiiausial, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų Ir Lenku kalbų; Aritmetikos, AugSL 
Matematikos, Istorijos. Geografijos, Politiš. 
Ekonomijos, Knygvedystfs.DailiaraAčio, Lai- 
škų raiymo. Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, H1GH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 
3106 So.Halsted St.,Chica& 

PHONC YARCS 2721 

P r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 Sx Morgan StM Chicago. 

T«l. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyrų. Speciali.škal šydo limpančias, 
įužsisenėjusias ir paslaptingas vyrg 
| ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
06NT1STAS 

31 Ir Ii. lUlrftdnt 
tfpMtaU MllMU) X CICtM, KL 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Coonselor at Law 

Lietuvis Advokatas 
30 N. LaSalle Sf„ C.icago, III. 

Ilsėk Eiehangi Bldg., Roams 1107-11H 
Tiliph^u Prukllii 117J 

*)i. 3il2 s. Halsted St., arti 31-jj 
• tlcphoue Yarda 315V 

Naujas išradimas—Spyna be Rakto 
Nvraikla rakto naiiotis-nira 

ką nei pamesti. 

Koim (.pmi kitiip 
rakiMii. 

Musų naujo išradimo b«• 
raktines spynos yra padary- 
tos ant neišpainiojami} pa- 
matų ir yra taip aaugioa irai p 
Bankinis Užraktas. Nusipir- 
kęs musq naujo išradimo ,be- 
Taktinę spyną jausiesi saugiau 
neįu kad palicmoną pristaty- 
tum prie savo užrakto, nes joa 
kitas jokiu budu negalės atra- 
kyt kaip tik jųs. Nelaukdamas 
pareikalauk nuo muša pilno 

j tl) s pyni} aprašymo su paveikslais; nusistebėsi 
dažinojęs, kaip tvirtai ir saugiai jos yra padary- 
tos ir pigios, t/i praplatinimą matų naujo iš- 
radimo berakiinin spynų duodama didelis ver* 
lis dovanos. Klausk iilygtf. 

laiikai nirklti li«t«»Ukai ^Mirai mtrk{ «titkjm«l. 
Admuoklt šitaip: 

SECURITY PADLOCK CO. 
648 W. 31 st 81. D«pt. I. Cklcagi, ill 

Phono Drovor 5052 

Dr. K. Draugelis 
LIETUVIS DENTiSTAS 

3261 So. P.alsted St, Chicago 

OU-KART NEDEUNIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir P iinyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

„ pusei metą $L25 
Adresnokit taip: 

W. B. BOCZKOWSKI CO., 
Mahanoy City, Pi. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) $1.00 

Vaiku Draugas arba kaip mo- 

kytis f.kaityti ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti 
be mokytojo 10c 

Aritmetika inokinimuisi ro- 

kundij, su paveikslais (apda- 
ryta) 35c 

Viso $1.60 
Kas atsiųs iikirpęs Siu apgarsini- 

nų ii "Lietuvos" ir $1.00 per mo- 
ncy ordcrj, tai gaus visas 4 knygas 
60c pigiau. 

P. Mikolainis, 
R. F. D. Route 2, Hudson, N. Y. 

Rašomos Mašinos.? 
Pigiausios ir geriau 

Blos rąžomosios maši- 
nos (typevriters) 
"New American" už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti dru- 
Pigią ir gerą rašo- 

mąją mašiną., tai pirk 
i "New American," o ne- 
sigailėsi. 

"New American" ra- 
šo taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs Ją J savo ran- 
kas, 1C pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jala ra- 

šyti. 
Katallogą rašomųjų j mašiną ir visokiu knv 

gy prisiunCiame uždykį. ~-r~i 

Agentams ir perkupčiat; i, perkant kelias mašinas, duodam ger-3 
nuošimti. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA fUBLISHING CO, 

8252 60. Halited str., Chloro, |||. 

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

Ofisas 
1725 Wc* 18th Street 
Tarp Paolina Ir Woodeat. 

Fhone Casal 1208 
Valandos: 

i ve CEO iki 12:00 vai ryto 
n t 'i £0 iki 8."00 vai. vak< 

Nadslioms 
tuo b M iki 22,-OOvaL ryko 

I«rid»nclja 
5208 W,Harrison Street 

Tel. Aostin737 

Valandos 

tiktai Iki 9:00 kivieną r/tj 

1 Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, {tikėdami visokiems magikama ir apiritualistams. Nemažai jaunų vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai 
uždirbtus pinigus sukišo J pragobčlio magiko kišenių. 

Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygą: "Pa- 
slaptys Magijos Ir Spiritizmo," kurioje išrodama visOs paslaptjs bviesoje 
mokslo, šioje knygoje atrasite visas monų ir burtų paslaptis ir jus su- 
prasite, nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybė? ir jų' 
darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina su prisiuntimu } namus 
tiktai 60 centų. 

Iš kitų vietų užmokestj galima prisiųsti pačto dvioentin€m's markėmis 
Adresas: 

N. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd Street, Chicago, Illinois 

AM£K (KO» 

LIETUVIU DIENRA'.Ti'i 

tautii- 

VISUOMENES,. 
Literatam ir FilitiUs iliutraotu 

Amerikos Lietuvių Dlenraitls ''KATALI- 
KAS" paduoda valiausias žinias apie karą ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil- 
nas indomių straipsnių. 

Dienraštis "KATALIKAS" eina 
kai krikščioniškojo dvasioje. 

DIENRAŠČIO KAINA: 
Metams 95.00. 
P-'-ei metų 3.00. 
Trims mėnesiams 1.75. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.00. 

Praneškite savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui vieną numeri veltui, 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Knlngy ir Muzikos Krautu*! 
REIKALAUKITE KATALOGO 

Raitydami laiftkus ir siųzdami pinigus vi- 
G&dofl adresuokite šitaip: 

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY 
3249-63 South Morgan Street 

CHICAuO ILL., U. S. A. 

Jil norit# turit gerą laikrašti, 1,1 užsisakykite 

"ATEITĮ" 
"ATEITIS" ižeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 

ja dienraštį. 
"ATEITIS" eidama 3 kartus j sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 

visokių atsitikimų visam pasaulyje. 
"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkvuja vi- 
sa eila įžymiausių lietuvių raSytojų. 

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 
tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
v\ $3.50 metams ir 12.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adresas: 

ATEITIS PUBLISHING CO., 
366 W.Broadw*y, So. Boston, Mm. 

USŲ metodą išmokinsime jųs an- 

glą kalbą labai trumpame laike, 
jusų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Iai)k Dovini 

American School of Languages 
731W. 181h St. 1741*. 471h St. 

CHICAGO, ILL. 

AR NORI 
panti DYKAI dvi geras situ- 

j kas ir Kutalioga visolciu geru 
maffiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la- 

ibai noriko nežinai kur ju (raut? 
f Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- 
I na \t aisikn adresu, o ase tuo- 
jaos ta Kat*lioga ir tas sstokas 
tau nusiusiu dikai. Adresuok: 

JUOZAS J. SZLIKA8, 
~ (HAGIKAS) ... 

miS.M«MSV CHIMGO, HLL 

NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BlERZYNSKI, p»es. 

Priima bankon pinigus ir moka 2%. Už sudėtus pinigus musų bankoj duo- 
dant čekių knygutę, iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
j 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 pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30-tiM metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoj*$2.50 metams; 
$1.25 pusei mtiij. Anglijoj, Lietuvoj ir 
kitur $3.00 melams? $1.50 pusei m. 

PamatimuI vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. PauksztSe & Co. 
120-124 Graatf Str., 

c.Brookfyn, N. X. 

PIGPiFARMA. 
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. 

Platesnių žinių klauskit per lat'Jrus, 
adresuodami šitaip: 

Bol. Stelnonis, 
Boz 41, Peacock, Mieli. 

i OlSZEVSKie BUiM 
3252 So. Halsted Si, CHICAGO, 1LL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Coliario iki didžiausių sumų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

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

išmokeseių. 
PERKA ir parduoda Morgecius ir Bondsus, nešančius 4, b ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

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

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausią? būdas 

vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 

kančiai savo biznį vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiki. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus ner laJj- 

kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., - CH1CAOO, ILL 

Atvažiavusius (Š KITUR MELDŽIAME aplankyti ir musiį Banką. 

BANKOS VALANDOS: 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto ik! 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

iš Jeigu Nori 
>Nusįpirkti Sau 

Mama arba £cta 
* Be klapaio, rūpesčio, 
pigiai ir teisingai; 

ynhiritisavo Jurta, JZkUrbti o/Zaitud, 
TAI EIK PAS 

J.JJ(erlmauoawz 
3133 EMERALD AVE. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, Jeigu bu ma- 

žais iškaščiais gali išmokti gerą ama- 
tą; jiur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosaa 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visa.» smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausl 
mokykla aplelinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus Jų 
Jieškantiems. 

"DRAUGAS" 
lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandp.rbininkų skaičiuje 
yra rimCiausieji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai i: rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judčj'.mo. Visi dienos klau- 
simai yra svaistomi rimtai ir teisin- 

gai. 
Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

tams, $1.0.0 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams,- $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimai siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHING CO. 

1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Carui. 2111 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1748 80. UALSTED ST CHICA60, III. 
CORNER ltth STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturšjo, nesa nebuvo l as 

gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktu reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletą? skyrių, koriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš historljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. <, 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato Ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose knihgynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. New York, N. Y, 

Gyvenimo telefonas Drover 7781. Telefonkf Yards 551 ir 15S 

LIETUVOS APTIEKA. 
Mes žinome, kad lietuvės moterįs dažnai nusiskundžia, negalinčios gaut norimų to- 
lių-vaistų Amerikoje. Atsišaukite pas mus, gausite viską; žolių, laių ir visko, ko jųs 
negaunate anglų aptickose. Mes labai atsargiai išpildome Lietuvos daktarų receptui. Duodame rodąs. RaSant pas mus, prisiųskite 2c markę. 

Provizorius F. A. JUOZAPAITIS 
3601 S. H.lsted st., Cor. 36 it., Chicago, III. 

NAUJA KNYGA' Tik-ką išėjo iš spaudos knyga vardu 
"AMERIKA". Tai yra rinkinys įvai- 
rių (aktų, žinot.nų Ainer.koįe gyve- 

nantiems ir čion aticenaujantteros lietuviams. S.- inko V. K. Račkauskas, "TĖVYNĖS" 
redaktorius. "AMERIKA" yra informacijinis ve:ka!as, uck;s jau nuo senai b.ivo pakeliaujamas. 
Jame telpa daug reikalingą ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika. 

Knyga didelio formato 6x9col., 288 puslapių. Kaina tiktai 7Bc 
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

901 \V. 33 r-d Street 
CHICAGO, ILLINOIS. 

P. S. Visas pelnas nuo iios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokiij 
knygų, reikalaukite ii mano lietuviškų kuygų krautuvės katalogo. 

M. J. Damijonaitis 
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