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Dideji Kare. 
Karės svarbumas vis dar yra 

prie Vcrrhm. Nors mušis ten; 
traukiasi nuo seniai, nors ten Į 
4 kiekiams pagelbon atėjo ir. 
austru sunkioji artilerija ir abi-' 
<lvi besigrumiančios pusės su- 

traukė, kiek tik galėjo, iš kitu 
frontu savo kariumenę, bet nei 
viena kitos iki šiol j veikti ne- 

įstengia ir dar jspėti negalima, 
kuri pusė jj laimės. Ten eina 
dabar toks kruvinas mušis, to- 

kia žmonių skerdyn-", kokios dar 
ant žemės nebuvo ir traukiasi 

jau dvi savaiti. Nuo to kruvino 
mūšio paeina gal ir visos milži- 
niškos karės išeiga, 'todėl abi- 
dvi pusės ten stato visas savo 

pajiegas, visą energiją. Vokie- 

tijos ciesorius, kalbėdamas Į ka- 
reivius, pasakė, jog Verdun turi 

paimti be jokio išsikalbėjimo, 
tokį prisakymą davė ir savo ka- 

riumenės štabui ir generolams; 
kitokiu patarimų nei klausyti ne- 

dori. Be abejonės ir vyriausia- 
<* -• — 

vas, kalbėdamas Į kareivius, sako 
'kad jie, be jokio išsikalbėjimo 
turi Verdu n palaikyti, nes nuo 

to priguli Francuzijos likimas. 
Xct Anglijos štabas užtikrina, 
kari paėmus vokiečiams Yerdun, 
atsirastų pavojuje nc tik Pary- 
žius, bet ir Londonas. Mušis j 
prie Yerdun yra taip svarbus, 
kaip svarbaus dar šioje karėje , 

nebuvo, net prisiartinimas vokie-į 
ėių prie Paryžiaus neturėjo to-! 
kios svarbos. Todėl tai ten ir 
žitva šimtai tūkstančių žmonių, į 
o milijonai stato savo krutinės.1 
kad laimę savo pusėn pakreipus 1 

ir grumiasi taip ilgą laiką. Abie-Į' 
jų pusiu karvedžiai. nežudo užsi- i 

tikėjimo, nors suprantama, kad i 

abidvi pusės vienu kartu mūšio 1 

laimėti negali, bet tik viena, gali 
but tik vienas laimintis, o kitas 1 

įveiktas. 
Prancūzų vadovas vienok ti- 

kisi, kad vokiečiai jo neįveiks. 
Gynimą Verdun ir visą prie jo 
vokiečiams besipriešinimą į savo 

rankas paėmė vyriausiasis fran-' 
euzų kariumenės vadovas gene- 
rolas Joffre. Kuomet anglai vi- 

są savo kariumenę norėjo iš Bel- 

gijos siųsti pagelbon franeuzams, 
"l.rgcnei'olas Joffre pasakė, jog to- 

kio reikalo dar nėra. Jis vienas 
tikisi atsiremti, o anglų kariu- 
tnenė ir Belgijoj reikalinga. Ir 
kaip iki šiol, jis atsiremia prieš 
didesnes vokiečių pajiegas ir i 

įstengia jas -sulaikyti, nors ir 
nežinia, kas mušj galutinai lai-1 
mės. 

Nuo kelių dienų vokiečiai prie' 
Yerdun nieko svarbesnio nenu- 

veikė, nes paėmimas kelių šim- 
tu pėdu mūšio lauko prie svar- 

bių laimėjimų hegali but priskai- 
tytas. Kur eina taip didelis mu- 

šis, ten visuomet bu va ir pasi- 
traukimai ir pirmin kariumenių 
žengimai ant mūšio fronto. Da- 
bar smarkiausias mušis eina prie 
kaimo Douaumont, bet ir čia 
smarkumas vokiečių pirmyn /.en- 

gimo susilpnėjo; tur bu't karei- 
viams atima drąsą krūvos vokiš- 
kų kareivių esančios ant viso 
mūšio lauko, čia žuvo apie 80,- 
000 vokiečių. Ir kaimą Vaux 
'vokiečiai kelis kartus atakavo. 
net visi jų užpuolimai lapo ai- 

mušti; prie to Irsimo tuli vokie- 
čiu regimentai nužudė didesnę 
•kareivių .pusę. Ant viso kelio 
tarp Vaux ir Douatimont vokie- 
čiai užpuolė net deuynis kartus, 
bet visi jų užpuolimai su dide- 
liais jiems nuostoliais tąpo at- 

mušti. Xuo kitų frontų vokie- 
čiai prie Yerdun, užkimšimui ka- 
riu menės eilėse pasidarusių spra- 
gų atsiuntė 250,000 kareivių. 
Nuo Balkanų ir iš Rusijos vėl 
prie Verdun vokiečiai pasiuntė 
keturis savo kariumenės korpu- 
sus, kas jau rodo, kad jiems se- 

kasi negeriausiai. Laimintis, ar- 

ba tikintis iaimėti nereikalauja 
iš toli gabenti kareivių, nes ga- 
teri ima..; ne mažų išlaidų reika- 
lauja, o kareivių visuose fron- 
tuose reikia, nes paskutiniuose 
laikuose vokiečiai nei viename 

rontc toliau nenužengė, o dau- 
jelyj vietų turėjo net atgal pa- 
rtraukti. 

Smarkus mūšiai \ ereliui fron- 
te buvo ir prie Pipiru kalvos, 
eurią v cvkiečiai mėgino veržti net 

26 kartus, bet visi jų atakai su 

lideliais jiems nuostoliais tapo 
itmušti. Vokiečiai giriasi, birk 
ie paveržė nuo f"ancuzų kaimą 
Douaumont, bet ftaneuzų vėles- 
iis raportas paduoda, jog jie ta- 
>0 išvyti iš didesnės to kaimo 
Jalies, Įstengė palaikyti tik rna- 

'^ą jo kraštą. 
Prancūziški orlaivininkai suse- 

jog vokiečiai surinko didelę 
cariumenę j rytus nuo kaimo 
l'aux. Matyt iš tos pusės jie 
įuri veržti Verjun, nes nuo 

Douaumont jiems nesiseka. Prie 
Verdun vokiečiai veikia kaip pa- 
siutę, nepaiso visai nuostolių. 
Kuomet išretinti regimentai mė- 

Ęjiini atgal trauktiesi, jiems kelią 
užstoja švieži regimentai ir vėl 
iciKa su savim musin. jeigu eia 

vokiečiai ir nesitiki perlaužti fran- 
:u7.ų linijų, tai bent stengiasi 
nustumti juos j vakarinę pusę 
upės Meuse. Paimti Verdun vic- 

nelengva, tai nelengva išva- 
ryti francuzus ir j kitą upės pu- 
'V- Jeign ir pasisektų pa- 
imti fortų liniją nuo Cote du 
Privre iki Douaumont, tai ke- 
ią užstoja antroji fortų linija 
ino Froide Terre, Souville iki 

raux, kuriuos norint paimti, nc- 

nažiau reiks kareivių žudyti, 
lors ir iki šioliškus nuostolius 
>rie \*erdun apskaito jau 175,- 
xx) kareivių. Kadangi tvirtovę 
įina dar vis tie pats franeuzų re- 

ęimentai. kurie stojo mūšio pra- 
Jžioj, o rezervos dar į mušj ne- 

itojo, jos dar laukia pašaukimo, 
> jų yra nemažai, tai daugelis 
specialistų abejoja, kad vokie- 
čiams pasisektų paimti tvirčiau- 
sią Prancūzijos tvirtovę Verdun. 

Nuo šiaurių ir šiaurryčių vo- 

kiečiai, matyt, pats mano, kad 
iš tos pusės nepasiseks jiems 
paimti Verdun, tai nuo tos pu- 
ses pasiliovė jų atakai; bet už 
tai vjie smarkiau tvirtovėn ver- 

žiasi nuo vakarų. Per labai smar- 

kų šturmą vokiečiai paėmė kai- 
mą Forges. 10 mylių j šiaur- 
vakaris nuo Verdun. Ir Fran- 
ruzų štabas prisipažįsta prie nu- 

žudymo to kaimo. Franeuzų 
kontratakai tapo atmušti. Vo- 
kiečiai dabar stengiasi apvaklyti 
St. Menehould geležinkelio li- 
niją, nes ją franeuzai tvirtovėn 
gabena visokius reikalingus 
daiktus, kaip maistą ir amuni- 
t "J* 

Gana skaitlinga vokiečių ka- 
riumenė mėgino persikelti į va- 

karinę pusę upės Meuse ties 
Sąmogneux, bet su dideliais 
jiems nuostoliais atgal juos at- 

mušė. 
Smarkiau vokiečiai veikti pra- 

dėjo lygiai Belgijoj, kaip ir 
Champagne distrikte, bet čia jų 
veikimas neturi tokios svarbos 
kaip prie Verdun. Champagne 
distrikte pirmyn besiverždami, 
jie tiki v bent dalį franeuzų ka- 
riumenės atitraukti nuo Verdun. 
Belgijoj prieš vokiečius veikia 
anglai ir jų ten užtenka neleidi- 
mui priešų į pajūrius Šiauriės 
Prancūzijos, nuo kur arti yra 
Anglija. 

Anglijon vėl atsilankė vokiški 
orlaiviai ir visokiose vietose mė- 
tė bomba?, bet jų expliozijos ne- 

daug nuostoliu padirbo, užmušė 
vien keliolika civilistų. 

Nors franeuzams reikia dabar 
visas pajiegas statyti prie Ver- 
dun, bet jie dar vis laikosi Vo- 
kietijos teritorijoj Alzatijoj. Ne- 
atšaukė jie taipgi savo kariume- 
nės nuo Balkanų, nors ji dabar 
ten nieko neveikia. 

Vokiečių povandeniniai laivai 
ir šitą savaitę paskandino diktai 
talkininkų laivų. Daugiausiai 
nuostolių padarė franeuzams; su 

kurių paskandytu laivu Proven- 
ce žuvo su viršum 3000 karei- 
vių. 

Ant pietvakarinio karės fron- 
to, tau;i prie Austrijos ir Italijos 
rubežių nieko svarbesnio neatsi- 
tiko. Italai vien praneša apie jų 
orlaiviu atsilankymą* Austrijoj ir 
mėtymą bombų j miestą Lay- 
bacb, kur i ka/.armcs numestos 

bombos užmušė 800 austrų ka- 
reivių. 

[ Balkanuose karė veik su visu 
apsistojo. Pradėję žengti Alba- 
nijoj j pietus austrai, užėmę 
Dtirazzo, ten apsistojo, nesisku- 
bina žengti prie Avlonos, kur 
yra didesnės italų pajiegos. Ant 
viso rytinio fronto, Bukovi- 
noj, rytinėj Galicijoj tuom 

tarpu taipgi mūšiai pasiliovė; toj 
karės fronto dalyj nei austrai, 
nei rusai veik nieko neveikia. 
Rusai smarkiau veikią vien Azi- 
joj, bet ten jų veikimas mažą 
turi įtekmę ant karės bėgio Eu- 
ropoj, arDa t>ent labai mažą, nes 
vokiečiai buvusią savo kariume- 
nę Balkanuose jau beveik vis.i 

pirma pervežė prie Verduu, o 

taika nepaeina nuo Turkijos, Bul- 
garijos, net ir ne nuo Austrijos 
noro, bet vien nuo Vokietijos: 
kuomet ji panorės taikytiesi, tu- 
rės taikytiesi ir nenorėdami ir 
jos padėtojai, nes be jos karės 
vesti negalės. 

Juodųjų jūrių rusų laivynas 
bombarduoja Turkijos pakran- 
tes. Rusų torpediniai laivai bom- 
barduoja turkų portą Trebižond 
ir visas Terma pakrantes. Tur- 
kai ant rusų šūvių silpnai atsi- 

liepia, turbut, del amunicijos sto- 

kos.- ]takoj upės Terma rusai 
užtiko amunicija prikrautų 30 
turkų laivų; amuniciją sau pa- 
ėmė, o laivus paskandino. Ru- 
sų žemės kariumenė artinasi taip- 
gi >prie Trebizondos ir rengiasi 
apgulti. Manoma, 'kad I rebizon- 
da greitai teks rusams. Trebi- 
zondoj rusų bombos išgriovė 
Jungtinių Valstijų konsuliatą. 

Nesulaikomi, rusai žengia vis 
toliau į pietus ir Persijoj, kuri 
laikosi su Turkija. Iš Konstan- 
tinopolio praneša, buk turkai 
rengiasi ištikro užpulti Egyp.tą, 
bet apie teisingumą tos iv. ios 
reikia abejoti. Juk negalintis at- 
siremti «prieš įsiveržusius i savo 

kraštą priešus, o Turkijon lenda 
vis giliau anglai ir rusai, negali 
nei sapnuoti apie užpuolimą kito 
krašto, ypač žinodamas, kad jo 
apgynimui yra 350,000 gerai ap- 
ginkluotų kareivių. 

Ant karės fronto Rusijoj veik 
nieko neveikiama, nors rusų vei> 
kimas franeuzams butų labai rei- 
kalingas. 

Pradėtas prie Vcrdtm milži- 
niškas mušis vokiečių su francu- 
zais atsiliepia ir ant užsilaikan- 
čių neutrališkai kraštų, sulaiko 
juos nuo įsikišimo karėn; visi 
laukia, kaip ten mušis pasibaigs. 
Vokiečiai pažadėjimais ivoo se- 

niai stengiasi savo pusėj Švediją 
įtraukt karėn, bet jeigu prie Ver- 
dun franeuzai galutinai atsirems 
vokiečiams, jie negalės Prancūzi- 
joj užsilaikyti, bet turės namon 

grįžti priešų vejami. Tąsyk jau 
ir didžiausi pažadėjimai nepri- 
vers Švediją jungtiesi su įveik- 
tais. Jeigu gi prie Vcrdun fran- 
euzai bus -įveikti ir atiduos prie- 
šui savo svarbiausią tvirtovę, 
vokiečiai turės atvirą kelią Pa- 
ryžiun. Tąsyk talkininkai nei 
sapnuoti negalės karėn savo pu- 
sėj įtraukti Rumaniją ir Grekiją. 
Su įveiktais nieks rištiesi nenori. 

Iš Kares Lauko. 

VAKARŲ FRONTAS. 

MUŠIS VEL VERDA 
PRIE VERDUNO. 

Londonas, ikovo 3 d.— Po po- 
ros dienu pertraukos vokiečiai vėl 
pradėjo milžinišką užpuolimą ant 

francuzų tvirtovės Verduno. Apie 
tai pranešama oficialėse žinioje iš 
Paryžiaus. 

"Apskrityj j šiaurius nuo Ver- 
duno,—sakoma, francuzų oficia- 
liame pranešime,—ir AVoeve ap- 
skrityj, priešo artilerijos, veiklumas, 
kuris buvo šiek-tiek sumažėjęs pa- 

šlaitinėmis dienomis, vėl žymiai i 
sustiprėjo išilgai visą frontą, o! 
ypatingai ant Le Mort Homme, 
Cote du Poivre ir apielinkėj forto 
Douanmont. 

"Prie paskiausiai paminėtos vie- 
tos po bombardavimo sekė keletas 

pėstininkų šturmų neišpasakytai 
smarkių. Šita ei?* atakų tapo at- 

mušta per musų karinmenę, ku- 
rios ugnis išskynė priešo ei- 
lės. 

"Musų kanuolių baterijos atsa- 

kinėjo visur energiškai j priešu 
bombardavimą ir apšaudė priešo 
komunikacijų kelius." 

Kitose fronto dalyse mūšiai taip- 
gi sustiprėjo. 

Vokiečių oficialis pranešimas 
sako, kad "dalykų stovis yra be 

permainos" ir kad franeuzai "vėl 

pašventė savo kariumenę bereika- 

linguose kontratakuose ant forto 
Douanmont." 

ANGLAI PRADEDA 

OFENSYVĄ. 
Londonas, 'kovo 3 d.—Vaka- 

rykštis anglų oficialis pranešimas 
nurodo Į tai, kad anglai pradėjo 
smarkų ofensyvą ant savo fronto 

Belgijoj, matomai, su tuom tikslu, 
kad atitraukus dalį vokiečių ka- 
riumenės nuo Yerduno. 

Anglų karės ofisas praneša, kad 
anglų kariumenė atsiėmė nuo vo- 

vokiečių 800 vardų tranšėjų, ku- 
rias vokiečiai buvo paėmę vasario 
14 d. prie Ypres-Comines kanalo 
ir, apart to, dar užėmė nedidelę 
dalį vokiškų tranšėjų. Paimta 
180 vokiečių belaisvėm 

Šulyg Paryžiaus laikraščio P e- 

t i t P a r »ą i e n apskaitliavimo, 
vokiečiai iki šiam laikui laike Yer- 
duno ninšių nustojo apie 125 iki 

130 tūkstančių vyrų, t. y. apie vi- 
są trečdalį savo armijos-,. veikian- 
čios prie Yerduno. 

8o,ooo ŠOVINIŲ KRITO 
Į 24 VALANDAS. 

Paryžius, kovo 3 d.—Apie 
smarkumą mušto ties Verdunu 
pasakoja viena? franeuzų moto- 
raiklinis kurjeras (pasiuntinys), 
tik-k;> pribuvusis iš po Verduno 

Paryžiun. 
"Didžiausią bledj padarė vokiš- 

kos kanuolės tvirtovės Verduno 
citadelėj. Jie pradėjo. koncentruoti 
savo sunkiųjų kanuolių ugnį ant 

paties miesto namų subatoj vaka- 
re, vasario 19 d. ir j 24 valandas 
80,000 šovinių krito anl paties 
miesto. Rezidencijų dalis mieste 
Verdun tapo beveik visiškai nu- 

šluota, bet žmonių užmušta buvo 
vos keletas, nes kariškoji valdžia 
tuoj aus gyventojus iš miesto pra- 
šalino. 

"Antrytojaus, nedelioj, priešas 
mėgino pradėti ataką du gazais, 
bet vėjas putė priešingon pusėn ir 
vokiečiai turėjo pasiliauti. 

"Kaslink nuostolių, tai aš galiu 
pasakyti, kad mūsų nuostoliai ne- 

išneša daugiaus negu ketvirtą dali 

priešo nuostolių. Tą lengva su- 

prasti : ant vieno tik forto Douau- 
mont jie padarė 17 sykių šturmą 
su durtuvais, idant perlaužti mūsų 
kariumenės lanką apie tą fortą ir 
paliuosuoti iš forto savo branden- 
burgiečius, kurie tapo apsupti iš- 
visų pusių." 

DAUG SUŽEISTŲ. 
Amsterdamas, kovo 3 d.—Su- 

lvg atėjusios čia žinios, į Aix le 
Chappclle jau atvyko 225 trauki- 
niai su vokiečių kareiviais, sužeis- 
tais laike mūšio ties Verdunu. 

ANTRAS VERDUNO ŠTUR- 
MAS SULAIKYTAS. 

Paryžius, tkovo 6 d.—'Antrasai 
vokiečių atakas prie Verduno tvir- 
tovės, labjausiai siautusi prie kai- 
mų Douaumont ir Yaux, tapo su- 

laikytas bent tuom tarpu, po ketu- 
rių dienų smarkiausio mūšio. Pu- 
siau-oficiališki pranešimai skelbia, 
kad nuo 40 iki 50 tūkstančių vo- 

kiškų lavonų guli prieš į franeuzų 
tranšėjas. 

Laike paskutinių 48 valandų vo- 

kiečiai negalėjo laimėti ųei vienos 

pėdos žemės. Kainas Douaumont 

yra jų rankose, bet franeuzai la: '£• 

pakraščius ir pakalnes j pietus u 

kaimo. 

Kaimą Vaux, kurį vokiečiai 
šturmavo 8 sykius iš eilės, franeu- 
zai vis dar laiko savo rankose. 
Priešakyj šitos vienos pozicijos pri- 
kaityta 4,000 vokiškų lavonų. 

Paskutiniu sykiu vokiečiai mėgi- 
no paimti kaimą prisidengiant nak- 
ties tamsa ir jų pėstininkai už- 
atakavo visu frontu. 

Vakar pėstininkų atakai jau ne- 

atsikartojo,. bet visą franeuzų fron- 
tą pradėta baisiai bombarduoti iš 
leanuolių. 

Artilerijos mušis eina ištisai visą 
frontą \Yoevre distrikte. 

PASAKOJA APIE VERDUNO 
MUŠĮ. 

Paryžius, 'kovo G d.—Bombar- 
davimas aplink Yerduną yra taip 
baisus, kad nieko panašaus iki šio- 
lei dar nėra buve. Fraifcužų arti- 

lerijos afieieras, kuris dalyvavo šia- 
me mušyj, apskaitliuoja, kad laike 
paskutinių keturių dienų, kuomet 
pradėta antrą ataką ant Yerduno, 
vokiečiai paleido du milijonu ka- 
nuolinių šūvių, daugiausia sunkaus 
kalibro. Francužai tuom pačiu lai- 
ku paleido nemažesni skaitlių. 

Vokiečių plianas prie Yerdumo 
yra toks pats, kaip prie upės Du- 
najec, Galicijoj, kuomet pernai ge- 
gužio mėnesyj jie pradėjo laužyti 
rusų lrontą. x Šitas plianas yra štai 
koks: sudaužyti ir su žeme suly- 
dinti priešo pozicijas ir fortus šo- 
viniais iš didžiųjų kanuolių taip, 
kad franeuzai negalėtų juose išsi- 
laikyti, o paskui paleisti šturman 
pėstininkus dideliais būriais, kad 
tokias sunaikintas pozicijas užim- 

Prancūzų atsiginimo plianas yra 
toks: surasti vietas, iš kuriu veikia 
sunkiosios vokiečių kanuolės ir nu- 

tildyti jas lygaus sunkumo šovi- 
niais, pasitraukti iš suardytų pozi- 
cijų ir po to, kuomet vokiečių pės- 
tininkai vilnimis pradeda plaukti 
linkui tų pozicijų, pagauti juos 
kryžiava ugnim iš kanuolių ir kul- 
kasvaidžių. 

Apie šturmavimą kaimo Yaux, 
kuris yra tiesiog priešakyj prieš 
fortą to paties vardo, pasakojama 
sekančiai: 

Šturmas kaimo Yaux prasidėjo 
vakare kovo 2 d., po neišpasakyto 
bombardavimo kanuolėmis, ir tesė- 
si net iki sekančios nakties. Ko- 
liumnos vokiečių pradėjo žengti 
pirmyn vienu laiku iš šiaurių ir 

šiaur-vakarių, mėgindamos tokiu 
budu apsupti kainą. 

Francuzų artilerija tuojaus ati- 
darė smarkią ugnį, kuri atskyrė 
pirmą vilnį šturmuojančių vokiečių 
nuo užpakalyj likusių. •Nežiūrint 
to vokiečių rezervo? vis žengė pir- 
myn. Iš francuzų pozivijų buvo 
aiškiai matyti, kaip eilės vokiškų 
rezervų įžengdavo į kulkų viesulą 
ir po to pasirodydavo šioj pusėj 
jau tik per pusę plonesnės. Išli- 
kusie gyvais, desperatiškai šoko 
šturman ant franeuziškų tranšėjų 
ir prasidėdavo ranka-rankon mušis 
su francuzų kareiviais, l'asiučiau- 
sis mušis siautė už apvaldymą ke- 

lio, vedančio į Douaumont. Vo- 
kiečiai 8 sykius šoko šturman. Pa- 
skutiniu sykiu didžiausį šturmą 
vokiečiai padarė su 6 pulkais 
(24,000 vyrų), eidami atakan su- 

glaustomis eilėmis. 
J/rancuzu kulkasvaiolžiai padare 

bjauru darbą šitoj suspaustoj žmo- 

nių masoj, o francuzų pėstininkai, 
iki šiolei buvusieji gerai pridengto- 
se tranšėjose, dabar iš jų iššoko, 
idant susitikti užpuolikus su šaltu 

durtuvų plienu. 
Mušis tęsėsi vos keletą minučių. 

Vokiečiai pasitraukė atgal, palikda- 
mi šimtus sudraskytų lavonų, įstri- 
gusių J vielines tvoras ir tūkstan- 
čius tų. kuriuos nušienavo francu- 

zų kulkasvaidžiai pirma, negu jie 
suspėjo prie tranšėjų prisiartinti. 

Bėrimas, kovo 7 d.—Vokiečiai 
užatakavo franeuzus ant vakari- 
nio kranto upės Meuse ir paėmė 
miestelį Forges. 

RUSŲ FRONTAS 

SUNKIOS KANUOLĖS 
VEIKIA TIES DVINSKU. 

Petrogradas, kovo 3 d.—Karės 
Štabas išleido vakar sekantį ofi- 
eialj pranešimą: 

"Apielinkesc ežero Kangcr vo- 

kiečiai bombardavo su laivyno ka- 
nuolėmis kaimus Laprencž ir l>i- 
gauntzem. Skaitlingi vokiečių or- 

laiviai mėtė bombas Rygos distrik- 
te, o taipgi tarp ežero Ikskul ir 
Elisinhof, prie Dauguvos upės. 

"Apielinkese Dvinsko vokiečiai 
bombardavo mūsų linijas netoli 
Alukštos miestelio ir Panevėžio ge- 
ležinkelio su šoviniais 150 svarų 
sunkumo. Vokiečių sunkioji arti- 

lerija bombardavo apielinkes Šven- 
tojo ežero. 

"Mūsų artilerija išvystė pasek- 
mingą ugnj priešais Novo Alexan- 
drovsko (Zarasų) ir prieš Tour- 
mont geležinkelio stotis.'' 

TURKAI VIS BĖGA. 

Petrogradas, kovo 3 d.—Rusų 
oficialia pranešimas praneša sekan- 
čiai apie dalykų stovi ant Kaukazo 
fronto: "Linkui Erzingian (Tur- 
kiškoj Armėnijoj, j piet-vakarius 
nuo Erzerumo) turkai vis traukiasi 
atgal. Čia mūsų kavalerija rado 
keturias kanuoles, turkų pamestas. 
Linkui miesto Bitlis turkai traukia- 
si atgal po musų kariumenės spau- 
dimu. Męs užėmėm Kamalk ir 
Xekevank klioštorlų, 10 varstų i 
šiaur-ryčius nuo Bitlis." 

RUSAI SPROGDINA 
MINAS PRIE ALUKŠTOS. 

Petrogradas, vasario 5 d.—Ru- 
su štabas išleido sekantį oficiali 
pranešimą: 

"Męs išsprogdinome 14 minų 
vakar netoli A Inkštos (Knršeje). 
Baisus mušis kilo už apvaldymą 
Kraterių (duobių, pasidariusių 
nno minų sprogimo). Męs pilnai 
uiėniėm šešis kraterius, Vienam 
krateryj vokiečiai, knric turėjo 
didelių nustolių, yra apsupti. Va- 
kar, apie 3 vai. išryto, vokiečiai 
po bombardavimo, kuris tęsėsi 
apie i/ valandos, užatakavo kai- 
mą Alsevič, j pietus nito mieste- 
lio Krošin ir 10 verstų į rytus 
nno Baranavičių geležinkelio sto- 
ties. Męs atmušėm ugnim šitą 
ataką. 

"Ant fronte, kuriame gen. Iva- 
novo kariuinenė veikia, musų 
skautai užėmė priešo priešakinę 
tranšėją apielinkėse l'scieczko 
(Galicijoję. Męs atmušėm tris 
kontr-atalkus, kuriais vokiečiai 
norėjo atsiimti savo poziciją. 

"Ant Dniestro upės fronto, ne- 

toli Zamušine, męs išsprogdino- 
me miną ir iš dalies sunaikinome 
priešo barikadas. Musų kariu- 
menė užėmė kraterį ir atskiras 
priešakines vokiečių tranšėjas". 

KAIP RUSAI 
PAĖMĖ BITLIS. 

Petrogradas, kovo 6 d.—Rusų 
štabas išleido sekanti pranešimą 
apie paėmimą miesto Bitlis Tur- 
kijoj : 

''Smulkesni raportai apie pa- 
ėmimą miesto Bitlis parodo, kad 

musų kariumenė užatalkavo mie- 
stą, neiššaudama nei vieno šūvio. 
Užpuolimas buvo padarytas nak- 
ties tamsoje laike didelės snie- 
go viesulos. Apie 3 vai. iš ryto 
liepta kariumenei šturmuoti dur- 
tuvais ir turkai, po desperatiš- 
ko pasipriešinimo, tapo išmesti 
iš pozicijų. Turkų artilerijos po- 
zicijos tapo šturmuotos po ran- 

ka-rankon mūšio ir desperatiš- 
kai besiginanti turkai tapo iš- 
mušti. 

"Ant pačios pozicijos ir vė- 
liaus besivejant 'tur'.us, męs už- 

griebėm 20 kamuolių paskiau- 
sios Kruppo mados; visos buvo 

geram stovyje. Ant tų pačių 
pozicijų męs taipgi užgriebėm 
milžinišką skaitlių amunicijos. 
Tarp užgriebtų belaisvėn turkų 
yra 40 aficierų." 

BOMBARDUOJA 
TREBIZONDĄ. 

Londonas, kovo 7 d.—Rusai 
po priedanga savo laivyno ka- 
nuolių išsodino kariumenę netoli 
Tn^izondos ir užgriebė mieste- 
lius Atina ir Maprava, nuvydami 
turkus, kurie jiems' priešinosi; 
_'8o turkit su 2 aficierais ir 2 ka- 
nuolėmis tapo paimta helaisvėn. 

Tuom pačiu laiku rusų laivai 
bombardavo miestą Trebizondą. 
Laike bombardavimo viena kul- 
ka pataikė j Suv. Valstijų kon- 
sulatą. (jyventojai jau senai iš 
Trezizondo beveik visi yra iš- 
bėgę. Turklį kariumenė dar lai- 
kosi. 

Ant fronto tarp Rygos ir Dvin- 
sko eina artilerijos mūšiai, o 

prie Alukštos kova už apvaldy- 
mą kraterių tebesitęsia. 

ĮVAIRUS TELEGRAMAI. 

RUSŲ BELAISVIAI 
PABĖGO 

Rymas, kovo 3 d.—S u lyg atė- 
jusiu Rymau žinių, keletas rusiš- 
ku kareiviu, buvusių r.ustrų ne- 

laisvėj, pabėgo iš belaisvių lagerio 
ir persivogė per austrų linijas, lai- 
mingai atkeliavę pas italus. 

VOKIETIJA PASIUNTĖ 
ULTIMATUMĄ 
PORTUGALIJAI. 

Londonas, kovo 3 d.—Sulyg 
žinių iš keleto šaltinių: Vokietija 
buk pasiuntusi Portugalijai ulti- 
matumą, reikalaudama, kad Į 48 
valandas Portugalijos valdžia pa- 
liuosuotų vokiškus garlaivius, ku- 
rie buvo užgriebti Portugalijos 
uostuose. 

Sulyg telegramų iš Amsterdamo 
(Hollandijoj), eina gandas, buk 
Vokietija paskelbsianti kart; Por- 
tugalijai. jeigu pastaroji Vokieti- 
jos reikalavimo neišpildys. 

Telegramai iš Portugalijos so- 

stinės Lisbonos praneša, kad vo- 

kiečių pasiuntinys Lisbonoj buk 
rengiasi apleisti savo vietą. Ofi- 
cialių patvirtinimų apie šiuos nuo- 
tikius iki šiolei nėra. 

Portugalija visuomet buvo tal- 
kininkų šalininkė ir pernai Portu- 
galijos parlianientas net suteikė 
valdžiai pilną galę elgtis taip, kaip 
reikės, jeigu karė butų apskelbta 

RUMANIJOS KARALIENĖ 
MIRĖ. 

Londonas, kovo 3 d.— Jei e gra- 
mas iš ]>ucharesto praneša, kad 
Rumahijos karaliaus motina, ka- 
ralienė Elzbieta mirė vakar išryto 

Karalienė Elzbieta buvo pagar- 
sėjusi savo raštiškais gabumais ir 
abelnai buvo žinoma vardu "Car- 
men Sylva,kuriuom ji pasiraši- 
nėjo po savo raštais. 

"Carmen Sylva" gimė gruodžio 
2() d. 184^ m. ir paėjo iš menkutės 
vokiškos kunigaikštytės \Yied." 

Ji ištekėjo už kunigaikščio Ka- 
rolo Hohenzollerno, kuris i8(*>8 me- 

tais tapo išrinktas Rumanijos ka- 
ralium. Apsigyvenus Buchareste 
jauna karalienė greitai išmoko 1*11- 

manų kalbą ir papročius ir labai 
rūpinosi žmonių gyvenimu, steig- 
dama mokyklas, ligonbu'ius, dailės 
galerijas ir filantropija. Rumanai 
i,-į taip pamylėjo, kad kitaip jos 
nevadino, kaip "motinėle." Jos 
vyras Karolis I numirė spalio mė- 

nesyj 1914 metų. Nuo to laiko ir 
senukė pradėjo sirguliuoti, ypačiai 
akimis, kurios abidvi liko aptrauk' 
tos katarakta. 

TURKŲ MOTERIS 
KELIA BUNTĄ. 

Odessa, kovo 6 d.—Iš Kon- 
stantinopolio ateina žinia, buk tur- 

kų moteris įsiveržė j geležinkelio 
stotį, kur stovėjo traukinys su ka- 

riutnene, siunčiama į frontą, vyrų 

"neišvengiamon mirtin." Nekurios 

moterįs atsigulė skersai relių prieš 
traukinius. Valdžia nevartojo jo- 
kios speko?, hijodamasi bunto tarp 
kareivių. Kareiviai tapo išsodinti 
iš vagonų, liet vėliaus juos išsiųsta 
paslaptai nakčia. 

Eina taipgi gandas, buk Kon- 

stantinopolyj kilo keletas riaušių. 



VOKIŠKAS LAIVAi, 

SUGRĮŽO NAMO 
Londonas, kovo 6 d.—Vokiš- 

kas skraiduolis M o e \v e, kuris per 
keletą mėnesiu naikino talkininkų 
laivus Atlantiko didjurvj, kuris pa- 

/ gavo taipgi ir laivą A p pa m. da- 
bar esantį Amerikoj, sugrįžo lai- 
mingai į Vokietijos uostą Wil- 
helmshaven. 

Apie tai pranešta oticiališkose 
/.'nio^e. Moevve paskandino 16 

lai n ir laimingai persivogė tarp 
anglišku laivu, dabojančiu Šiaurės 
jūres. Pagrįždąmas, jis parsiveže 
100 belaisvius, nuimtus nuo talki- 

ninku laivu ir $250,000 aukso štan- 

gomis. 
Jis taipgi buvo uždėjęs miną, 

nuo kurios paskendo anglų didelis 
mušto laivas K i n g E d vv a r d 

y 11. 

POPIEŽIUS ŠAUKIA 
PRIE MALDOS. 

Rymas, kovo 6 d.—Popiežius 
l>eiiediktas XVI iš priežasties pra- 
sidedančios gavėnios išleido laišką, 
adresuotą i kardinolą Pompili. 
šiame laiške jis sako, kad jau ke- 

letą sykiu jis mėgino taikinti kovo- 

jančias viešpatijas, bet, ant nelai- 
mės, jo balsas nebuvo išklausytas. 

Dabar, besiartinant gavėniai, sa- 

ko popiežius, reik vcl pakelti baisa, 
idant taika kuogreiciausiai įvyktų. 
Jis kviečia visas katalikiškas šei- 

myna- kariaujančių tautu* idant-jos 
gav< nios laike labjaus negu kita- 
dos atsiduotų maldom? ir prašytų 
Angščiausio, idant šioji skerdyne 
galėtų greičiaus užsibaigti. 

LENKAI KREIPIASI 
PRIE POPIEŽIAUS. 

Rymas, kovo 6 d.—Lenkiškie- 

ji vyskupai kreipėsi prie popie- 
žiaus, prašydami, idant jis prigel- 
bėtų užlaikyti Lenkijos čielybę. 
Jie nurodinėja, kad Vokietija ma- 

nanti ;«p-kelbti Lenkijos autonomija 
ir Austrija mananti prijungti Len- 

kija vien tik todėl, idant gauti iš 

lenkų ! , reivių savo armijoms. 
Vyskupai todėl prašo popiežiaus, 
idant jis kreiptųsi prie kaizerio ir 

Austrijos ciesoriaus, idant jie nie- 
ko nedarytų su Lenkija, pakol ka-' 

rė neužsibaigs. Lenkijos likimas 
tuomet bus išrištas tautų konfe- 

rencijoj. 

is mmm. 
9 JŪREIVIAI ŽUVO. 

Kup, Col. \etoli nuo čia, laike 

fcniego darganos apvirto du ang- 
liniai laiveliai.- Žuvo prie to 9 
jūreiviai. 

MOTERIS UŽMUŠĖ LENKŲ 
KUNIGĄ. 

St. Paul, Minn. čianykščioj 
lenkiškoj Šv. Kazimiero bažny- 
čioj Anelė Dudek nušovė tos pa- 
ra-pios prabaščių kunigą Kazimie- 
rą Zajevvski, Ji buvo apskundusi 
kunigą teisman, buk jis ją -už- 

puolė, kuomet ji sirgo ir už tė- 

vystę jos vaiko, bet bylą pralošė, 
tai užsimanė savo teisinu ji nu- 

baustti ir nubaudė. 

NELAIM.ŽS ANT GELE- 
ŽINKELIŲ. 

Albany, N. Y. Ilį^as prekių 
traukinys jbėgo j stovinti ant ša- 
linių bėgiu vagoną, jj išmetė ir 
sudaužė. Užmušta prie to ^ žmo- 

nes. y 

Watcrtown, S. D. Net*>II nuo 

čia nuo tiito nupuolė pasažieri- 
nis traukinys. Prie to užmušta 
2 žmonės, o sunkiai sužeista 8. 

PASIKĖSINIMAS ANT RE- 

DAKCIJOS "PROVIDENCE 
JOURNAL". 

Providence, R. I. Čia likosi pa- 
degta redakcija pagarsėjusi de- 
maskavimu vokiškų šnipų "Pro- 
vidence Journal". Vyras pagimdė 
e.vplioziją. Apkultas tapo vyriau- 
siasis redaktorius: išnaikinti tapo 
taipgi rankraščiai. 

SUSIAURINO JUODSPALVIŲ 
TEISES. 

St. Lou43, Mo. Čia dideliu gy- 
ventojų daugumu tapo susiaurin- 
tos juodspalvių tiesos. Jie čia 
galės gyventi tik atskiruose dis- 
fcriktuose. negalės gyventi ten, 
kur baltspalvių yra daugiau. 

"Missouri valstija priguli pr^e tų, 
kuriose iki 1864 m., „buvo juod- 
spalvių vergija, o mieste St. 
I.ouis yra dar tirgų. kur negrus 
kaip gyvulius pardavinėjo. 

^ 
^ 

EXPLIOZIJA KASYKLOSE. 

Hempton, W. Va. Kasyklose 
; Davis Coal and C'oke Co. atsiti- 
ko e.vpliozija, kuri užmušė 6 dar- 

bininkus, o apie 70 užbėrė iš- 

griautoj oloj. 
i 

~~ 

EI Paso. Čiany'kšėiame miesto 
kalėjime nuo neatsargumo, mė- 
'itiant su gazolinu išnaikinti bla- 
kes. kilo gaisras. Sudegė prie tc 

20 kalinių, o daug jų pavojingai 
apdegė. 

PADIDINTA KARIUMENĖ. 

Washington, D. C. Kongrese 
<; coialė komisija, po ilgų ginčų 
nutarė padidinti reguliarę Jung- 
tinių Valstijų 'kariumenę iki 137,- 
000 kareivių, daugiausiai iki 140,- 
o;x) kareivių. Tautišką gi sar- 

gybą, įvedamą vietoj dabartinės 
valstijų milicijos, pakelti iki 
424,000 kareivių. Reguliarei ka- 
riumenei reiks 1000 daugiau ofi- 
cierų, kurių nėra iš kur imti. 

i REIKALAUJA 2 MILIONŲ 
LENKIJAI. 

Washington, D. C. Senatorius 
Hitchcoek įnešė senatan reikala- 
vimą, kad iš iždo butų paskirta 

• 2 milbnai dol. sušelpimui nuo 

'karės nukentėjusių Lenkijos gy- 

jventojų; apie lygiai nukentėju- 
sius Lietuvos gyventojus sena- 

toriai nieko nežino, o lenkai juos 
klaidina Įkalbinėdami, buk lietu- 
viai yra tai tie patįs lenkai, nors 

gautoms aukoms lenkai su lie- 
tuviais nesidalina. 

(S DM LAUKO. 
r Buffalo, N. Y. .Sustreikavo 

mechanikai Piercc Arrovv Auto- 
mobile Co., Curtįs Aeroplane Co. 
dirbtuvėse ir keliose mažesnėse. 

Kadangi dirbtuvės turi daug už- 

sa/kymų, tai turės susitaikyti su 

darbininkais. 

It Washington, D. C. Streikuo- 
ja čia gatvinių karų tarnaujanti 
ir per tai sustojo karų bėgioji- 
mas. 

Calumet, Mich. Range Min- 
ing Co. pakėlė ant penktos dajies 
dabartinių algų 2000 savo dar- 
bininkų. 

i$ VISUS, 
ii Italija pagarsino paskolą; pa- 

siūlyta tai paskolai 800,000,000 
dol., taigi daugiau, negu ji rei- 
kalavo. 

Prūsų seimas paskyrė 50 
milionų doliariifl LeiiBcijios ko- 
lonizavimui. Prūsų valdžia mat 
nelaukia nei karės pabaigos, bet 
dabar jau stengiasi Vokiečiu 
Lenkiją priversti, kad lenkus ga- 
lima butu suvokietinti. 

Paryžiaus priemiestyj La- 
courneuve išlėkė į. padanges 

j amunicijos dirbtuvės. Užmušta 
prie to 20 žmonių. 

į| Chintiose, netodi Shanghai 
policija šulinyj vieno ten gyve- 
nančio vokiečio rado 5 amunici- 
jos skrynias. Mano, <kad minė- 
tas vokietis norėjo tą amuniciją 
i Indijas pasiųsti, kur vokiški 
agentai stengiasi prieš Anglijos 
voldžią čiabuvius sukelti. 

Biskaya jūrių įlankoj tapo 
paskandytas 3117 tonų francu- 
ziškas garlaivis, Lacme. Prigė- 
rė prie to 6 įgulos žmonės. 

Vokiškas laivas paskandino 
rusišką 1414 tonų garlaivį "Va- 
sili \'iclikyj". Iš jo įgulos 8 žmo- 
nės prigėrė. 

Ispanai apvaikščiojo 300 
metų sukaktuves mirties vieno iš 
popui iariškiausių savo raštinin- 
kų—Miguel'o de Cervantes Sva- 
pedra. Svarbiausias jo raštas yra 
satyra Don Quixote. Cervantes 
Svapedra buvo teisėjas. Jo vei- 
kalas Don Quixote yra verstas 
veik į visų civilizuotų tautų kal- 
bas; verta butų išversti ir į lietu- 
vių kalbą. 

Į| Australijos valdžia uždraudė 
Amerikos firmai Remington Ty- 
pcuriter Co gabenti Australijon 

į iavo rašomąsias mašinas, kurių 
'buvo Australijoj net 70% visų 

PKJE VERDUNO MŪŠIŲ. 
Viršutinis paveikslas parodo, 

kas pasilieka iš plieninio ir ce- 

mentinio forto, kuomet jį pataiko 
šovinys iš didžiųjų vokiškų ka- 
nuolių. 

Apačioj yra žemlapis Verdu- 
no apielinkių. Aplink Verduną 
yra penki ratai—po vieną anglų 
mylią atstu viens nuo kito. Kry- 
želiai parodo fortus aplink Ver- 
duną. Išsikirpkit šitą žemlapėlį 
—jis pagelbės geriaus suprasti 
kaip eina mušis aplink Verduną. 

Photo hy American Press Asi iclation. 

ten turimu. Uždraudimas.pada- 
rytas todėl, kad minėta firma 
varė biznį ir su teutonais, taigi 
ir Anglijos priešais. Kompanija 
atsišaukė Į užsieniu ministerį 
Lansingą, prašydama pagelhos, 
bet čia, turbut, ministeris nega- 
lės j)agelbėti, jeigu apkaltinimai 
firmos pasirodys teisingi. 

[ Anglija pardavė nuo sveti- 
mi] laivų konfiskuotas prekes ir 
už jas gavo 30 milionų doliarių. 

|j Atkakus iš Nevv Yorko Giris- 
tianion (Norvegijoj) pasa-žieri- 
niui garlaiviui "Oskar II", rei- 
kalaujant Ne\v Yorko policijai, 
tapo suimtas rusiškas pasažicrius 
Josef Holubo\v?ki. Jj kaltina, 
buk jis- Pennsyl vantoj užmušė 
žmogų. 

ĮĮ Del stokos duonos Ispanijoj 
kjlo darbininkų maištai. Mat ten 

pirmiausiai sustreikavo dupnke- 
piai. Dabar ten straikai išsipla- 
tino ir apėmė veik visą Ispaniją. 

ĮĮ Kadangi prisakius Carranzai 
mieste EI Oro pakorė 200 Zapa- 
tos kareivių, tai jis žada atker- 
šyti, paimti miestą ir visus jo 
gyventojus išskersti. Naujojo 
Mexi'ko rcvoliucijonierių vadovo 
Fclixo Diaz generolas Aguslar 
apvaldė veik visą Mexican 
Southern geležinkelio liniją. Pa- 
ėmė miestą Cendad, prie kurio 
užmušta *250 Caranzos kareivių, 
sužeista 180, o 232 nelaisvėn pa- 
imta, kurie, beabejonės, bus pa- 
karti, arba sušaudyti. 

Portugalija 'konfiskavo vo- 

kiškus laivus, buvusius ir jos 
kolionijų iportuose ir konfiskuo- 
jamus papuošė Portugalijos vė- 
liavoms, o vokiškas prašalino. 

|| Vasario mėnesyj paskandyta 
69 angliški pirklių laivai. Žuvo 
prie to 420 žmonių. Tame žu- 
vusių laivų skaitliuje buvo 42 
garlaiviai 56,865 tonų įtalpos. 

|| Prancūzijai užmanius, talki- 
ninkai nutarė ipo karei prekybos 
srityj užmegzti ankstesnius ry- 
šius ir sutarė be žinios ir pri- 
tarimo kitų talkininkų su Vo- 
kietija pirklybos reikalų nevary- 
ti, traktatų nedaryti. 

|| Švedijos užsieniu ministeris 
Trolle apreiškė, jog Švedija, kaip 
laikėsi neutrališkai per 18 karės 
mėnesių, taip laikysis ir toliau. 

|| Italija, savo atsiginimui, nu- 
tarė apginkluoti kanuolėmis vi- 
sus si v o pirklių laivus. 

U Kadangi Portugalija atmetė 
Vokietijos jai pastatytą ultinia- 

tum,. tai gyvenančius Portugali- 
joj vokiečius apėmė baimė, nes 
jie mano. kad gali del to kilti 
karė, todėl Vokiečiai pulkais 'bėga 
Ispanifon; Vokiškos įstaigos bu- 
vusios Portugalijoj, tapo užda- 
rytos. 

j Bulgarija teisman patraukė 
buvusi savo užsienių ministerį 
Genadievą ir kelis parlamento 
pasiuntinius. Kaltina juos, buk 
jie norėjo su talkininkais atskirą 
taiką padaryti. 

|Į Londone gauta žinių, buk 
tuoj iš Portugalijos bus atšauk- 
tas Vokietijos ambasadorius. 

[| Mexiko rcvoliucijonierių va- 

dovas Joosto Orozco, (pergalė- 
tojas Franėesco Madero ir vice 
prezidento Piūs Saurez, tapo Car- 
ranzos teisman patrauktas, o tei- 
smas ji mirtim pasmerkė. 

Ii Sugrįžęs iš Indijų ameriko- 
nas Dras VYilliam S. Abbot už- 
tikrina, jog vokiečių leidžiami 
paskalai apie sukįlimus čiabuvių 
Indijose yra visai be pamato; 
prietikiai Indijose esą su vw>u 

normališki. 

jj Kanadoj, mieste Ouebec su- 

degė geležinkelio rūmas; mano, 
'kad ugnis atsirado nuo padegi- 
mo. 

j New Orleanse gauta žinia, 
buk vidurinėj Amerikoj, repub- 
li'koj Nicaragua rengiama revo-[ 
lincij 

|Į lš Mexiko praneša apie nau- 

ją ten kilusią revoliuciją, kurią 
sukėlė artymas gabiausio Mexi- 
koj buvusio prezidento Diazo 
giminaitis Felix Diaz. Su juom 
iš vieno eina generolas Villa ir 
Zapata. 

|| Rusijos biudžetas šiems me- 

tams taip iždo ministerio durnai 
užtvirtinti išskaitliuotas: surinki- 
mu tikimasi £022,049,398 rublių, 
o išlaidų 3,232,463,698 rublių. Tai 
trūksta išlaidų padengimui 216,- 
414,2^0 rublių. Karės išlaidos 
čia ne priskaitytos. 

|| Atkakęs iš Australijos j Ho- 
nolulbi (ant1 Ifavai salų) garlai- 
vis "Sbnoma" atgabeno žinią apie 
buntą 15,000 australiškų karei- 
vių buvusių: stovykloj netoli Syd- 
uey. .maištininkai išnaikino 15 
greki^kų^ir vokiškų kolionijų. 
Frie malšinimo maišto užmušta 
diktai kareivių, o dar daugiau jų 
si /cista. 

|| Mexikoj, daugelyj miestų, 
del maisto stokos žmonės maiš- 
ius sukėlė; išalkusių žmonių mi-j nius veržėsi į maisto krautuves [ 

ir veržė iš ten viską, kas tik bu- 
vo. Mat krautuvių savininkai 
nenorėjo*,priimti naujujų Carran- 
zos išleistų pinigų po 10 ir 20 pe- 
sų. 

Į į Vokiečių užimtuose Lenki- 
jos plotuose sumažėjo gyvulių 
skaitlius: arklių sumažėjo ant 

205,000, o raguotų galvijų ant 

490,000. Austrų užimtuose kraš- 
tuose sumažėjo: arklių ant 185.- 
000, o raguotų galvijų ant 427,- 
000. Visoj gi Lenkijoj dabar yra 
mažiau: arklių 390,000. o raguo- 
tų galvijų 917,000. 

Į Italijoj, netoli stacijos Pa- 
dasol, Ancona apskrity j, susimu- 
šė vežantis kariumenę traukinys 
su greituoju pasažieriniu. Už- 
mušta prie to 12 žmonių. 

Į} Šveicarijoj, mieste Geneve 
gauta žinia, jog; 37 Austrijos 
r.iicstuose siaučia cholera. 

[Į Sulyg paskutiniu žinių. Prū- 
su seimas paskirtus iš iždo 50 mi- 
lionų doliarių apversti kolioniza- 
vimui vokiečiais ne vien Lenki- 
jos, bet taipgi Lietuvos ir Lat- 
vijos, Tai tau ir žadama vokie- 
čiu neprigulminga Lietuva ir 
Lenkija! 

Į Naujasis Rusijos žemdirby- 
stės ministeris Naumov durnoj 
apreiškė, jog Rusijoj sumažėjo 
plotai javais užsėti, sumažėjo žy- 
miai it^yvulių skaitlius, bet mai- 
sto-kainos pakilo tik ant $/%, 
kuomet Vokietijoj ir Austrijoj 
maistas pabrango ant 70%. Duo- 
nos Rusija turi dviem metam; 
jeigu ji pabrango, tai vien to- 
dėl, kad javus sunku privežti ten, 
kur jų reikia, nes nėra pakakti- 
nai geležinkelių. 

Brazilijos pa'krantėse, prie- 
šais Sebastian Point paskendo is- 
paniškas pasažierinis garlaivis 
"Principe de Arturias". Iš bu- 
vusiu ant jo 445 žmonių išgel- 
bėta tik 143. trūksta gi 338 pa- 
sažierių ir 107 įgulos žmonių, su 
kuriais dar nežinia kas atsitiko. 

Lietuva ir Karė. 
KAS GIRDĖT LIETUVOJE. 
{Speciali korespondencija iš 

Stockholmo). 
Jau antri metai, kaip didžioji pu- 

sė pasaulio nardosi kraujuose. 
Kruvinas karės baisybes, kenčia 
visa Europa, bet mūsų Tėvynė 
Lietuva baisesnės karės dar nema- 
tė. Išleidus j kovą savo sunus, 
pati turėjo petSiešti ant savo pečių 
baisiausius mušius, kurių liudinin- 
kais liko laukai, išmarginti kryžiais 
ir kapais. Kur miestai-miesteliai 

buvo, dabar tik griuvėsiai ir pele- 
nai beliko, vietoje sodybų ir ža- 
liu sodneliu—riogso nudegę, nusvi- 
lę stiebai. 

Jiet ir ten, kur mušiu nebuvo, 
nemažiau nukentėjo Tėvynė mu- 
šu. Ūkininku manta paimta karės 
reikalams; ištuštinti aruodai; ištuš- 
tintos kūtės ir kluonai; voro ir 
tos sukūrentos, lieveik penktoji 
tautos dalis priversta pamesti savo 

tėvu žemę. \ ieni paliko viską, 
kas jiems buvo šventa ir brangu, 
bėgdami nuo šoviniu; kitus išvarė 
rusų valdžia ir kariumenė, degin- 
dama ir naikindama viską, kad 
vokiečiai nepasinaudotų likusia 
manta. 

Si didžiausia banga genamų iš 
Lietuvos musų tautiečių, (vadina- 
mų, nesuprantu kodėl, pabėgėliais), 
issibarstė, kęsdama neišpasakytą! 
vargrt, šaltj ir badą, po visą Euro- 
pos Russiją; dalis jų pasiekė net 
šalto Sibiro sodžius ir miestelius. 

Dabar nėra kur nebūtų lietuvio 
j ieškančio sau pastogės tarp sve- 

timųjų. Daugumą nuo karės nu- 

kentėjusių šelpia ir jais rūpinasi 
"Centralinis Lietuvių Komitetas 
dėl karės nukentėjusiems šelpti." 
Šitas Komitetas, pradėjęs savo vei- 
kimą \ ilniuje nuo 65 rub., dabar 
siekia biudžeto daugiau milijono 
rublių per mėnesį. Centralinis 
Komitetas šelpia dabar daugiau 
negu 70,185 žmones. Išviso lie- 
tuvių pametusių savo gimtines yra 
daugiau negu 200.000 žmonių. 
Pradinių mokyklų Komitetas ati- 
darė iki 1 d. sausio—52, prieglau- 
dų su mokyklomis—41, prieglaudų 
bc mokyklų 23; išviso minėtose 
įstaigose mokinas apie 6,985 vai- 
kai. Be pradinių mokyklų Ko- 
mitetas užlaiko 10 bendrabučių 
Voroneže, kuriuose yra daugiau ne- 

gu 800 mokinių, lankančių dvi Yčo 
gimnaziji. Komitetas šelpia (tai- 
pogi Voroneže) "Saulės" Kursus 
ir Tambove ''Žiburio" mergaičių 
gimnaziją. Daugeliui moksleivių 
visuose Rusijos miestuose r-pmoka 
mokslą iV duoda stipendijas, pra- 
dedant nuo 25 rub. iki 40 rub. 
mėnesiui. 

% Komiteto veikimas diena iš die- 
nos didinasi. Nesenai Komitetas 
atidarė Petrograde prirepgiamuo- 
sius kursus,—pabėgėlių registra- 
vimo ir žinių teikimo biurą, juri- 
dišką skyrių prie Centralinio Ko- 
miteto, kuris teikia visokias žinias 
pabėgėliams; nupirko Jaltoje 11a- 

mus sanatorijos įrengimui ir daug 
dar yra mažesnių įstaigų, ku;ias 
Komitetas šelpia. Veikimas Cen- 
tralinio Komiteto pasiekė jau ir 
užrubežius. Spalių mėn- pirminin- 
kas Centralinio Komiteto Marty- 
nas Yčas ir Sekretorius St. Šilin- 
gas sutvėrė Stockholme "Švedų 
Komitetą Lietuvai šelpti." Komi- 
tetas susidarė iš žymiausių švedų 
veikėjų: jo pirmininku yra Šve- 
dijos Rigsdago atstovas ir Stock- 
holmo miesto Borgmister'is (gal- 
va) Karolis Ginghagen'as: sekre- 
torium filos, dakt. Sendebergas, re- 

daktorius "Stockholms Tagblat,' 
o iždininku yrs notaras Ribbe. 

Pabaigoje spalių mėn. Centrali- 
nis Komitetas delegavo manę prie 
šio Lietuvių švedų Komiteto. At- 

važiavęs čia, pasiėmiau j savo glo- 
bą, be kitų darbų prie Komiteto, 
skyrių susinešimo laiškais su liku- 
siais Lietuvoje. Šio dalyko šve- 
dai nebūtų jvykdinę, nes visam Ko- 
mitete nebuvo nei vieno žmogaus 
mokančio lietuviškai, arba rusiš- 
kai kalbėti. 

Apie svarbumą susinešimo su 

Lietuva nėra ko nei bekalbėti. 
Kiekvienam rupi sužinoti, kaip gy- 
vena jo artimieji; kiekvienam 
rupi savo paliktos vietos. Apie 
susirašinėjimą su Lietuva ir pini- 
gų siuntinėjimą pranešiu sekan- 
čiam laiške. 

Pabaigoje spalių mėnesio grižo 
iš Vilniaus švedų komiteto dele- 
guotas Lietuvon daktaras Sender- 
bcrgas, kuris pradžioje gruodžio 
mėnesio skaitė švedų kalboje ko- 
miteto nariams pranešimą apie už- 
imtą vokiečių Lietuvą. Praplati- 
nęs šį pranešimą, Senderbergas 
kartu su kitu filosofijos daktaru 
Hansenu, žadėjo skaityti lekciją 
viešai. 

Savo pranešime Senderberga6 
daug kalbėjo apie Lietuvą prieš 
karę; daug papasakojo apie veiki- 
mą Vilniaus draugijos nukentėju- 
siems nuo karės šelpti: plačiai nu- 

piešė apverktiną padėjimą mūsų 
oabėgėlių ir apie priverstiną laike 
karės išginimą nutsų tautiečių iš 
jų gimtinių. Didžioji pusė jc 
referato mums lietuviams žinoma 
todėl aš tik paduosiu čia trumpas 

žinias apie dabartini gyvenimą 
musų Tėvynėje. 

Vilniuje clr. SendebergLs matęs 
ir kalbėjusis su visais ten likusiais 
niitsu veikėjais. I>e geležinkelio 
stoties, kuri visai buvo'sudaužyta, 
bet dabar jau, kaip girdėt, atnau- 
jintu, triobų sudaužytų, arba su- 

degintų Vilniuje visai nematyt. 
Vilnius mažai nukentėjo nuo ka- 
rės, suliginus sti kitais Lietuvos 
miestais ir miesčiukais. 

Vilniuje pasiliko daugiausiai žy- 
dų su lenkais ir nedidelė saujalė 
lietuvių. Išeina ten dabar "YVil- 
rjauseber Hlat" keturiose l:albo*e: 
vokiečių, lenkų, lietuvių ir žydų 
žargone. Minėtam laikraštyj 
spauzdinama daugiausiai vokiečių 
štabo pranešimai j vis >kie įsaky- 
mai. Visos iškabos \ ilniuje vo- 

kiečių kalboje ir dažnai galima 
matyt anšlagus: "Es ist verboten 
rusisch žu sprecben." (Yra už- 
drausta rusiškai kalbėli.) 

Lietuvoje kaina rusų rublio nu- 

statyta 160 fenigii, kaina vokiečių 
markės—60 kp. Pinigai Lietuvoje 
vartojami vokiečių ir rusų. Rug- 
pjūčio 25 d- įvestas Lietuvoje ka- 
lendorius naujojo stiliaus; Visi 
skelbimai spattzdinami vokiečių, 
lenkų ir lietuvių kalbomis. Ben- 
drabučių vedėja p. E. Vileišienė 
(žmona Dr. Vileišio) supažindino 
Sendebergą su bendrabučiais ir 
kitomis įstaigomis, kurias Komi- 
tetas užlaiko. Vilniaus Draugijos 
Komitetas užlaiko 5 bendrabučius 
vaikams, kuriuose yra apie 40c 
vaikų : 4 bendrabučius suaugusiems, 
kuriuose yra apie 200 žmonių: be 
to Komiteto globoje keletas namų_ 
ir butų, kuriuose yra apie 100 

žmonių, negalinčių savęs išlaikyt, 
ir 3 mokyklos. 

Daktarų lietuvių, be Dr. Vilei- 
šio, nei vieno Lietuvoje nebeliko. 
Vaikai bendrabučiuose labai nu- 

plyšę. 
Kaip Viliuje, taip ir visoje Lie- 

tuvoje juntama visako didelė sto- 
ka. Reikalingųjų daiktų kainos 
be galo didelės. Daug ko negali- 
ma nė už pinigus gauti, sunkiau- 
sia su drabužiais. Pinigų Vil- 
niaus Komitete buvę visai nebe- 
daug. Vilniaus Komitetas, be mi: 
nėtųjų j^taigų. turi Lietuvoje 141 
skyrių, bet susinešimas su dauge- 
liu skyrių jau pertrauktas. 

Važiuojant geležinkeliu. Sende- 
bergas matęs daug moterų lietu- 
vių. dirbančių prie geležinkelio po 
priežiūra vokiškų ofivierų; nežino- 
ma, ar vokiečiai apmoka iu. dar- 
bą. 

Už vis labiau nukentėjo iš di- 
desnių Lietuvos miestų Šiauliai ir 

Šiaulių pavietas. Nuo Šiaulių 
miestelio likusi tik ketvirta-penkta 
dalis nesunaikintų triobų. Gy- 
ventoju ten buvo apie 40,000 žm., 
dabar vos bepriskaitoma 5,00c 
(pagal vokiečių statistikos). Tai- 
pogi labai nukentėjo Lietuvoje vė- 
jiniai malimai, kurių diduma sto-\ 
vėjo ant augštesn-ių vietų ir buvo 
gerais ištyrimo apylinkės punktais. 
Važiuojant arkliais nuo Heisogo- 
los j Radviliškį (Kauno gub.), 
daktaras matęs visur labai liūdną 
vaizdą: daugelio ūkininkų triobos 
visai tuščios, arba jų vietoje tik 
kaminai su pelenais. Laukai nie- 
kur neapsėti žieminiais javais. 
Gyvulių visai neėsą, jie rekvizuoti 
rusų, arba vokiečių kariuomenės. 

Kainos labai aukštos ant visako. 
Svaras druskos Vilniuje kamuoja 
35 kap., žvakių svaras—i rub. 50 
kap., degtukų dėžutė 8 kap., pora 
batų 30-35 rub., Janavoie (Kau- 
no gub.) rugių pūras 7 rub. 50 
ko>p., kviečių 9 rub. ir 10 rub.-^o 
kap., lašinių svaras 80 kap. ir t. t. 

Po šio pranešimo Lietuvių-švc- 
tlų Komitetas tuojaus pasiuntė bu- 
vusius kasoje 6,000 kronų. Prie 
Komiteto susitaisė ponių būrelis, 
kurios rūpinasi sutaisyniu drabu- 
žių. Nutarta sutaisyti 300 eilių 
vaikams ir 200 suaugusiems, kiek- 
vienam po ištisą eilę drabužių. 
Nupirkta už 200 kronų degtukų ir 

žvakių. S j transportą už S,000 
kronų su minėtais daigtais tik šio- 
mis dienom^ išsiuntėm j Vilnių. 
Susivėluota dėlto, kad Petrogrado 
Centralinis Komitetas negalėjo il- 

gai išsiųst mums pinigų, o. apart 
to, čia gana sunku gauti leidimas » 

išvežimui rubų, o labiausiai odos 
daiktų. 

Švedijoje irgi visą laiką neramu, 
taij) ir manai, kad ryt-po-ryt bus 

pertrauktas su-inešitnas su Angli- 
ja, o paskui noroms-ne-noroms ir 
su Rusija. Dabar ni.tarta sutai- 

syti didesnis transportas Lietuvai, 
bet musų norai išsipildys tik tuo-^ 
'"et. kuomet Centralinis Komitetas 
iš Petrogrado arba gal Amerikos 



Komitetai at-iųs pinigu, o dabar 
nieko negalima dar daryt, nes ka- 
soje tik 400 kronų tebeliko. 

Dabar užvis svarbesnis momen- 

tas, kada reikia kuogreičiausiai 
duoti pagelba nukentėjusiems tau- 

tiečiams, nes artinas pavasaris— 
laikas pasėlio. 

Iš visų žinių matyt, kad Lietu- 

voje vi>ako stoka. Vokiečiai ne- 

sigaili mūsų ž.nonių sunkiai už- 

dirbto. prakaitu apšlakstyto turto: 
ištuštino skrynias, iššluostė aruodus 
ir kerta girias. Neliko Lietuvoje 
nei gyvulių, nei pašaro, nei pa- 
dargų, nei grudų. Jeigu dabar 

męs nepadė>im nieku Lietuvai tai 
rudenį ten bus tikras karės paly- 
dovas- badas. 

Advokatas Jonas Aukštuolis, 
Ccntr. Komiteto Įgaliotinis. 

Stokhol mas, S: r d i ja. 
I'as. 5 d. 1016. 

Ką Pats Mačiau ir Girdėjau 
Lietuvoje 

Kadangi daugeliui įdomu žino- 

ti, kaip gyvena likusieji Lietuvoje 
žmonės, tat aš čia ir paduodu ke- 
letą pastabų iš mano kelionės Šiau- 
lių ir Panevėžio apskričiuose. Tas 
vietas vokiečiai vos kelios dieno-, 
kai buvo užėmę. 

Iš dvaro netoli Lygumu, kame 
aš laikinai buvau apsigyvenęs iki 
ši vieta dar nebuvo užimta vokie- 
čių, aš išvažiavau Pakrojaus pu- 
sėn, bet tenai jau buvo vokiečiai 
ir pats savo akimis mačiau, kaip. 

"susirėmus nedideliems rusu ir vo- 

kiečių kariumenės buriatus, nuo 

granatų užsidegė -odžius tarp Ly- 
gumų ir Pakrojaus. (Sodžiaus 
vardą užmiršau.) (IrĮžęs atgal Į 
Lygumus, nutariau pasitraukti iš 
užimtos vokiečių vietos pėsčias, bet 

išsyk norėjosi pamatyti, kaip atro- 

do gimtosios vietos. Tuo tikslu 
per Degučius ir Šekščius aš nuė- 

jau Šiaulių linkui, užsukdamas pa- 
keliui Įvairiuosna sodžiuosna ir 
dvaruosna. Nors pakeliui sten- 

giausi išvengti vokiečių kareivių, 
i>et vis dėlto dažnai tekdavo susi- 
tikti. Jokių kliūčių jie man ne- 

darė, Tur but manė, kad esu vic- 
tiins gyventojas. 

Šiauliuose, kurių didžioji dalis 
išdegė dar balandžio ir gegužio 
mėn., gyventoju radau labai mažai. 
Buvo šventadienis, [ėjau bažny- 
čion. Meldėsi moterų būrelis. 

Kadangi kunigai buvo pal)ėgę, tai 
mišių tą dieną nebuvo. 

pMŽnyčios langai buvo jšbįrėję. 
Daugelis dangčio skindelių nu- 

nešta sprapnelių. Ant šventoriaus 
sunkų- vokiečių šoviniai išrausė gi- 
lias duobes, l'.endra miesto išvaiz- 
da pasiliko tokia pat, kaip po ba- 
landžio ir gegužės mėn. gaisrų. 

Sutiktas čia pažįstamas žydas 
^ iį Kelmės sakė, kad nuo rubežiaus 
S iki Kelmės vokiečiai nutiesę gelž- 

kelį. Krautuvininkai jau parda- 
vinėję prekes. Vokiečių kariume- 
nės buvę maža. Daugiau jokių 
žinių nesuteikė. 

Iš Šiaulių per (luberniją, f lin- 
kimus, Žeimius aš nukeliavau Pa- 
mūšiu dvaro linkui, o iš ten j Lia- 
borus, nes ties Joniškėliu tikėjausi 
pereiti per Mušą, nes toj vietoj, aš 
maniau, vokiečių dar nėra. Bet 
man čia atvykus, pranešė, kad ke- 
lios dienos atgal ties Joniškėliu bu- 
vo mūšiai ir abudu Mūšos krantu 
šioje vietoje užimtu vokiečių ir ne- 

žinia kur jų rubežius. Tada iŠ 

Liaborų nuėjau Vaškų (Kotistan- 
tinavos) pusėn. Linkuvon nebe- 
užsukau, nes bijojau, kad nesulai- 

kyti! vokiečiai. VaŠkuosna ėjau 
per Dagius, Mikolajutius ir Gotai- 
čius. Neužeidamas j Konstantina- 
vą, pasukau Salotu pusėn. Ties 
Vaškais reikėjo keliai valandas 
prabūti miškelyje, kol praėji dide- 
lis vokiečiu kariumenės būrys. Iš 
Salotu artinantis vokiečiams dau- 

gelis gyventoju buvo išbėgioję. 
Čia aš jau pradėjau sutikti rusų 
žvalgu bureliuv 

Nors man norėjosi kuogreičiau- 
sia persikelti per Mušą, vis tik pa- 
silikau nakvoti pas kleboną: temo, 

patruliai neleido eiti per upę, o be 
to dar buvau gerokai nuvargęs. 

Ant rytojaus perėjau upę ir nu- 

keliavau j Senberarą. Biržų pusė- 
ję girdėjosi anuotu šūviai. 

Iš Senbergo ratais nuvažiavau 
Neiguto stotin, o iš tenai, jau gelž- 
keliu, Pskovo gub. 

Visoj kelionėj sodiečiai maloniai 
priiminėjo, pernakvindavo, vaišin- 
davo, nurodinėjo kelius, kuriais ei- 
nant galima buvo išvengti vokie- 
čiu kareivių. 

Visame minėtame plote. t. y 
Šiaulių, Meškučių, Lygumų, 

kruojaus, Linkuvos, Pašvintinio, 
Konstantinavos, Joniškėlio ir Sulo- 
tu parapijų sodžiai ir miesteliai be 

'Šiaulių, galima pasakyti, kad be- 
veik visai nenukentėjo. Tik vie- 
nas sodžius tarp Lygumu ir Pa- 
kruojatts. kaip jau esu sakęs pra- 
džioje. uždegtas granata. Mažai 
nukentėjo ir javai. Tik pakeliais 
kur traukėsi kariumenė, išmyuioti 
pasėlių diržai, kai-kuriose vietose 
praminti nauji keliai, o be to ar- 

kliams buvo pjaunamos avižos ir 
miežiai. Vietomis žmonės dar pjo- 
vė pribrendusius rugius, bet dau- 
gumoje vietų nusigandę, nežinoda- 
mi ką žada rytojus, sodiečiai tik 
žiurėjo i praeinančius vokiečių rai- 
telius ir pėstininkus. 

Gyventojai, žinodami, kad pirmą 
syk atėjus vokiečiams, buvo rekvi- 

zuojamos karvės ir arkliai, dabar 
suskubo slėpti gyvuolius miškuos- 
įa. Vokiečių kareiviai, užeidami 

pas ūkininkus, pirko kiaušinius, 
sviestą, pieną, arba duoną, mokė- 
dami už tai vokiškus pinigus, apie 
kuriuos dauguma lietuvių sodiečių 
netrrėjo jokio supratimo. 

Kada a> lietuvių klausiau, ar 

nebijo jie visados pasilikti vokie- 
čiuose. tai dažniausia man atsaky- 
davo: "Ar ne v ištiek ? Blogiau, 
tur but, nebus, by tik ūkio nesuar- 

(lytu. 
Dvarai, iš kuriu išvažinėjo savi- 

ninkai ir užvaizdos, labai nuken- 

tėjo: laukus nuganė pabėgėliai, o 

namus išgrobstė "nedori žmonės" 
:ir kareiviai. Tif dvarai, kur pa- 
siliko kas nors iš dvariškiu, nuken- 

I .. i 
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Kad butų žuvę priešininkams bc-| 
sišaiuiant ramių gyventojų, girdė- 
jau tik vieną syk j, bet užtat žinau 

kelius nelaimingus atsitikimus, daž- 
niausia su vaikais, neatsargiai kil- 

nojant neišsprogusius šovinius. 

| l'iyšdami, jie sužeidė ir net užmu-j 
šė kelius žmones. 

I>e to mačiau piemenis, kurie rin- 
ko neiššautus Šovinius ir mėtė juos 
j užkurtus laužus, kas irgi buvo Į 
gana pavojinga. V. Bielskis. 

("J. L.") 

PER TRIS MĖNESIUS 
NAMUOSE NEGULĖJO. 

\ ienas lietuvis iš Šventažerio 
gmino, Seinų pavieto, Suvalkų 
gitb., rašo savo pažįstamam j 
Ilarrisburgą, 111. apie paskutines 
dienas tėvyškėj ir apie ilgą ke- 
lionę, kurią jam sykiu su kitais 

prisiėjo padaryti net j Nižne- 

-Novgorodo gubernijų (Rusijoj), 
kur jis ir dabar yra: 

"fiuvo labai smutnas gyveni- 
mas ir namie su prūsais. Viską 
mūsų paimdinėjo. Ką turėjom i 

.—'kumelę, kiaulę, 'karvę, vežimą,' 
ro karčių avižų, 2 karčiu žirnių 
ir t.t.—viską paėmė. \isokio| 
s t roko turėjom, kavodami savo 

visokius daiktus, o jie viską ras- 

davo, ba jiems buvo reikalinga. 
Daug dienų ir naktų namie 

nemiegojome nuo "snariadų" (šo- 
vinių) ir nuo kulkų. Vis duobėse 
buvome, nes daugumą ir valnų 
žmonių užmušė ir iškoliečino* 

"O dabar parašysiu apie savo 

kelionę. Tris mėnesius važiavom 
arkliais. Kol buvo dar ant lau- 

kų javų. tai dar buvo kuom šer- 
ti, o paskui tai buvo labai sun- 

ku. Pūdas šieno kaštavo rublį ir 
gaut nemožnėjo. Ale paskui kož- 
nam davė šieno ir avižų ir mums 

valgio ir kitų reikalingų daiktų. 
Per tą visą kelionę nei vienos 
nakties męs triobose negulėjom. 
—vis miškuose, kur malkų yra, 
ba buvo visotkio oro,—ir šalta ir 

lijo ir snigo... 
Paskui mūsų arklius ir veži- 

mus papirko, nors jiems jų ir 
nereikėjo, ale dėl žmonių pagel- 
tos pirko nors už pusę čienios ir 
tuos arklius ir vežimus gyvento- 
jams atidavė nžclyką. Kaip li- 
kom be arklu: ir vežimų, tai mus 

pristatė ant kvati^rų—'labai dai- 

lu, kad reikia ant knrpetų vaik- 

ščiot, ir ant mėnesio di'oda kož- 
nam po 5 rublius. Ale viskas 
yra brangu. Dabar męs esame 

Nižne-N'ovgorod^koj gub., }>ala- 
kinskame paviete-" 

AUUMIHUM. 
Šiądien taip platų turintis pri- 

taikymą aliuminum, (be jo gal 
nebūtų Zeppelino orlaivių.) ne tu- 

ri daugiau kaip Z:mtą metų nuo 

jo suradimo gamtoj. Aliuminų 
visi pažįsta, bet ne visi žino iš 
kur tasai baltas, lengvutis meta- 

las atsirado; aliuminum yra iš 
molio ištraukiamas, bet seniau 
nei mis«lin neužėjo, kad molyj 

į 'alėtų buti kas panašaus j aliu- 
[minum. Painiausia angliškas li- 

zika* Sir llumphrey Davy 1808 
patemyjo, kad molį ir tūlas uolas 
padirbo kokia ten keta medega 
ir tu medegą jis pavadino aliu- 
minum, bet jai.1 nepasisekė jos 
iš molio ištraukti ir apturėti gry- 
name paviitale. l ik f856 metuo- 
se fracuzui Deville pasisekė iš 
nni;o apturėti beverk gryną aliu- 
miniu, bet tąsyk jis buvo labai 
brangus, uv. svarą reikėjo mokė- 
ti 300 markiu, nes nors molio, 
is kurio ji ištraukia, yra visur, 
bet ištraukimas buvo painus. Bet 
nuo to laiko gerinosi ir aliu- 
miniaus ištraukimo budai, per tai 
puolė ir jo kaina. 1870 m. už 

svarą mokėjo jau tik 56 markes. 
Tik pritaikius prie aliuminiaus 
ištraukimo elektrą, pradėjo ji ga- 
minti ant didelės papėdės ir pre- 
kė jo vis mažinosi. 1911 111. u v. 

svarą mokėjo tik 1 markę, o 

1914 m. tik 0,54 mrk. Drauge su 

puolimu prekės, didinosi aliumi- 
niaus produkcija. 1886 111. išpro- 
dukuota jo tik iTl> tonos, 1891 
m. jau 75 tonas, o 1911 m. 23,- 
062 tonas, o 1912 vien Suvieny- 
tose \'alstijose išprodu'kuota jo 
32.750 tonų. Augant produkci- 
jai ir puolant kainai, aliuminum 
randa vis platesnį pritaikymą. 

fiusy Dūmos Atidarymas. 
Rusu durnos posėdžiai, po il- 

gos pertraukos, vėl tapo atidary- 
ti vasario 22 d. Šisai atidary- 
mas. kaip jau buvo telcgramuosc 
pranešta, pasižymėjo tuom, kad 
jame pirmu sykiu visoj dūmos is- 
torijoj dalyvavo pats caras asme- 

niškai. 
Atidarant dumą, Rusijos ųžru- 

bežinių reikalu .ministeris Sazo- 
nov valdžios vardu supažindino 
tautos atstovus su abelnu dalyku 
stoviu. 

Beveik pirmuose savo prakal- 
bos žodžiuose jis tvirtai užreiškė, 
kad Rusijos valdžia turi tvytą 
pasiryžimą vesti kovą, kol prie- 
šas nebus pergalėtas. 

"Šita karė,—sakė savo praneši 
mc Sa/.onov,—yra didžiausia pra- 
sižengimas prieš žmoniją. Tie, 
kurie ją iššaukė, neša sunkią at- 

sakomybę ir šiųdien jau pilnai 
nuo jų veidų yra nutrauktos' 
kaukės (maskos). 

"Męs žinome, kas pagimdė tas 

nesuskaitomas nelaimes, kurios 
kankina Europa. Net Vokietijos 
opinija jau pradeda suprasti, kad 
Vokietijos žmonės buvo apkvai- 
linti tų, kurie manė, jog jau atė- 
jo valanda įvykdinimui tų sapnų 
apie plėšimą ir užgriobimą, apie 
kuriuos jie taip ilgai sapsavo. 

Turi Sutruškinti Prusokiškumą. 
"Kuomet turi reikalą su tokiu 

priešu, kaip Vokietija, tai reik iš- 
kalno gerai padūmoti, kaip ge- 
riausiai užkirsti kelią atsikartoji-j 
mui tokių dalykų, kurie taip grei- 
tai pasitaikė 18 mėnesių atgal. 
Musų locnas apsisaugojimai rei- 
kalauja, idant butų padarytas ga- 
las tam beširdžiam egojizmui ir 
plėšimo troškuliui, kuriuorri pa- 
sižymi Prusokiškumas, ir jis pri- 
valo but sutruškintas sykj ant vi- 
sados. Kitaip talkininkų aukos 
butų perniek. 

"Talkininkai sugebėjo sueiti 
pilnan susivienijiman, ir nei vie- 
nas iš jų nenustojo nei trupu 
čiuko savo neprigulmybės ir indi- 
viduališkumo. Su priešu yra ki- 
taip. Vokietijos talkininkai pa- 
virto vasalais [priklausomais nuo 

Vokietijos]. Vargiai galima to- 
liaus kalbėti apie Austro-Vengri- 
ją, Turkiją, ar Bulgariją, kaipo 
apie neprigulmingas viešpatijas. 
Xaguota Vokietijos galybė už- 
griebė valdžią jų armijose ir vi- 
soje administracijos šakose." 

Sazonov taipgi dar sykį atkar- 
tojo, kad gandai apie atskirą Ru- 
sijos susitaikymą su Vokietija 
yra absurdiški, nes visos penkios 
talkininkų viešpatijos yra pasira-' 
šusios po sutartim to nedaryti. 

Lenkijos Klausimas. 
Apie Lenkijos klausimą Sazo- 

nov šiaip išsitarė: 
"Xuo pat karės pradžios Rusi- 

ja ant savo vėliavų užrašė suvie- 
nijimą padalintos Lenkijos ir tas 
niekados neperstojo buti mušu 
tikslu. Vokietija pripažino Len- 
kijai keletą mažesniu koncesijų ir 
už tai, kaip sakoma, mano su- 
rinkti šimtus tūkstančių lenkiš- 
kos kariumenės, kuri turėtų pri- 
sjelbėti įgijimui germanizmo per- 
galės." 

4RL |l-'. I 
Apie santi'kius su'^y^jija, dėrl 

lei kuriu buvo fcilę£jj^'afwis apie ! 
tai, 'kad švedai gafeįtČja karėn 
teutonų pusėj, S a z (v a|įj6p r a n e šė 
sekančiai: ^įĮ- r" 

••v i- V* .. \ įenatinis musų jausmas lin- 
kui Švedijos—yra jausmas šiidin- 
go prieteliškumo. ^Rusijos isto- 
rija nestumia rusu linkui Skandi- 
navijos pakraščių. ,t Rusija turi 
ISryti išėjimą i atvirįfcs jut&*s visai 

kitoj šalyj." Z 
Po to ministeris atsikreipė prie 

santikių su Rumanija ir išreiškė 
nuomonę, kad Rumanija, laikui 
atėjus, žinos, kur yra jos drau- 
gai, o kur priešai. 

Sazonov taipgi pabriežė ir apie 
svarbumą santikių tarp Rusijos 
ir Suv. Valstijų. jis išreiškė vil- 
tį, kad šios dvi šalys užmegs arti- 
mus prekybos ir išdifbvstės ryšius, 
kurie bus labai naudingi kaip 
vienai, taip ir kitai pusei. Šių 
ryšių užmezgimui ir sustiprini- 
mui Rusijos valdžia, sake minis- 
teris, stengsis kuolabjausiai pri- 
gelbėti. 

Caro Kalba. 
Caro kalba durnoje buvo trum- 

pa ir labjausiai lytėjosi rusu per- 
galės prie Erzerumo. 

"Aš džiaugiuosi,—sakė caras, 
—kad galiu susivienyti su jumis 
padėkoje už puikią pergalę, kurią 
Įgijo musų armija ant Kaukazo. 

"Aš esu laimingas, būdamas 
tarp atstovų mano ištikimu žmo- 
nių. Lai Dievas lairfriria jūsų 
darbus šiais sunkiais laikais,.ir aš 
esu -persitikrinęs,, kad jus panau- 
dosi! visą savo prityrimą ir iš- 
mintį ir vaduositės jusu šalies 
meile tuose darbuose, už kuriuos 
jus atsakote prieš šalj ir prieš 
mane. Aš veliju jums vaisingų 
darbų ir pilno pasisekimo!" 

Kas Dūmoje Manoma. 
Žymus dūmos atstovai priduo- 

da caro atsilankymui,didelį' svar- 

bą ir sako, kad gajima tikėtis 
svarbių žingsnių, kurie prilygs sa- 

vo didumu vien "Baudžiavos 
Panaikinimo" aktui, arba 1905 
metų manifestui- 

Berlino telegramai paduoda ži- 
nių apie įvairių dūmos frakcijų 
elgimąsi. 

"Pirm negu durna tapo atida- 
ryta,—sakoma šituose telegra- 
muose,—įvairios partijos turėjo 
savo susirinkimus, kuriuose nu- 

statyta kalbėtojai ir pozicija, ko- 
kią reikės sulyg valdžios užimti. 
Progresyvi ško bloko nariai 
(kurie sudaro visos d u 11103 di- 
džiumą) panaikino savo pirmes- 
nę rezoliuciją, kurioj buvo rei- 
kalauta plačių reformų, ir tuom 

tarpu pasiryžo reikalauti tiktai, 
kad ministerių kabinetas butų 
sudarytas iš vyrų, kurie turi pil- 
ną visuomenės užsitikėjimą. 

"Šita nauja progresyviškojo 
bloko dekliaracija bus apdirbta 
'kadetų (tautiškos laisvės) parti- 
jos lyderio profesoriaus Povylo 
Miliukovo ir nacionalistų partijos 
lvderio V. Šulgino. 

''Progresistai, 'kurie sudaro de- 
šini j į sparną progresyviskam blo- 
ke, patarė jdėti reikalavimą, idant 
butų įvesta parliamcntarė val- 
džia su atsakomais ministeriais. 
Bet šito patarimo neparėmė blo- 
ko didžiuma." 

LIETUVIAUMERIKOJ. 
IŠ NEW BRITAIN. CONN. 
Prakalbos. Aukų rinkimas. Ne- 

senai čia turėjome, gali sakyti, 
naujieną: pirmu sykiu Ne\v Bri- 
tahve turėjome prakalbas, kur 

kalbėtojais buvo merginos. 
Vienos tokios prakalbos atsi- 

buvo vasario 19 d., kurias su- 

rengė Tautos Fondas ir kalbė- 
toja buvo p-le Petrauskiliftė iš 
\Yaterburio. Žmonėms to^ pra- 
kalbos labai patiko ir kalbėtoja net 

pravirkdino kitus klausytojas. 
Tą pačią dieną buvo Hetuvvių 

"Tag Day"—rinko po miestą au- 

kas nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams. Iš viso surinkti apie 
$700.00 ir lame daug r pasidarba- 
vo vietinės mergaitės*: vaikai ir 

suaugusieji. ne 1 

Su aukomis tam pačiam tik- 
slui, kaip girdėtis, žada prisidėti 
ir vietinės -pašalpinės draugystės. 
Šv. Jurgio dr-stė jau paaukavo 
$10.00. Drapanų taipgi surinkta 
kelios skrynios ir išsiųsta per 
Raudonąjį Kryžių. Taigi pas mus 

lietuviai pusėtinai kruta. 
Vasario 26 d. vietinė šv. Onos 

moterių draugija surengė prakal- 
bas, kuriose kalbėtoja buvo p-lė 
Ona Kašėtaitė iš Montello, Mass. 
Jos prakalbos vieniems labai pa- 

liko, 1>et kitiems nepatiko, nors 

mergina nc vieną žo<lį teisybės 
pasakė. 

Kalbėtoja truputį pabarstė pi- 
piru ir merginoms &u moterims 
ir vyrams. Merginas ji pakede- 
no vpač čiagiuies, kurios perdaug 
yra suanierikonėję, sarmatijasi 
ant gatvės lietuviškai prabilti ir 
abelnai yra todėl menkos lietu- 
vaitės. Kalbėtoja čia nelabai pa- 
laikė. nes nors, teisybė, kad pas 
mus yra tokiu merginų, bet su- 

lyginamai labai nedaug. Iž tai 
yra nemažai tokių čiagimių mer- 

ginų, kurios dalyvauja viešam 
lietuvių gyvenime: 

Moterims teko nuo kalbėtojos 
liž narnų nežiūrėjimą ir už "pan- 
iūkiu" uostymą, o vyrams už tai, 
kad pėdės dienoj jie pamirštą 
tiesų kelią iš dirbtuvės j namus, 
bet užsuka pas savo "prietelių" 
saliuuininką, kad "pasistiprinti". 
Besistiprindamas žmogus taip 
nuilsta prie baro stovėdamas, kad 
ir pėdę jam sunku buva namo 

parnešt. Todėl ji tankiausiai sa- 

mine ir nc';<a. 
Kol taip viskas ėjo, buvo ge- 

rai. J'et 'kaip tik paminėjo so- 

cialistus, tai pasidarė "gcvalt." 
Kalbėtoja pašiepė truputį socia- 
listus, tai tie pradėjo kelti trukš- 
tną. Juozas Joknelis ir kiti pra- 
dėjo "reikalauti balso", bet ne- 

gavo. tai vėliaus ir išėjo iš sve- 

tainės. 

Kalbėtoja ragino vietines mo- 

teris ir merginas sutverti R.-K. 
Moterių Sąjungos kuopą. Gal tas 
ir j vyk s, nes, kaip girdėtis, mo- 

terjs rengiasi prie to darbo. 
Abelnai paėmus, susirinkusiems 

Mtos prakalbos patiko ir (klau- 
sytojai nebuvo kalbėtojai skupųs 
^u plojimais. 

Apart prakalbos buvo dar ir 
keletas tautiškų dainelių sudai- 
nuotą, ką atliko vietinių merginų 
:lioras, bei pora dekliamacijų. 

Reje, dar viena naujiena. Y ie- 
nas vyras, gyvenusi s ant Frank- 
lin gatvės, pabėgo nežinia kur. 
Tuščia jo, kad jau pabėgo: ne 

taip gaila jo. kaip kelių doliarių, 
airiuos jis išsinešė nuo gaspa- 
:loriatts, ir auksinio laikrodėlio, 
kurį jis paėmė nuo kito vyro. 

109 jubilee. 

IŠ RACINE, WiS. | 
Šis-tas apie SLA. ioo kuopą. 

Gyvuoja pas mus Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoj kuopa nume- 
ris ioo, ir gyvuoja gerai. Pasta- 
raisiais laikais pradėjo taip spar- 
čiai augti, kad net braška. Stai 
tik per paskutinius 3 mėnesius 
prisirašė prie jos 20 nauju na- 

rių,—ir vis j abudu skyrių—j ap- 
saugos ir į pašalpos ligoje sky- 
rių. 

Kuopa didesniam paraginimui 
nutarė duoti SLA. kalendorių do- 
vanų kiekvienam naujam sąna- 
riui, kuris prisirašys prie kuopos 
jėgyje 3 mėnesių (sausio, vasa- 
rio ar kovo mėnesyj). 

NesefTai kuopa buvo surengusi 
vakarą su teatrališku perstatymu. 
Lošta "Lizdas naminio liūto". 
Va'karas taip gerai pasisekė, kad 
j*ryno pelno liko kuopai pilnas 
šimtas doliarių. Iš tos šimtinės 
Č5.00 paaukauta naudai sergančio 
mtoriaus B. Vargšo, kurio vei- 
kalą loštą: užprenumeruota du 
laikraščiu į viešą j j miesto kny- 
gyną ("Lietuvą" ir "Naujienas"). 
Apart to J. Bačaitis paaukavo j tą 
pati knygyną "Tėvynę", o A. 
Mmanavieia—'"Saulę". 

Kaip matyt iš laikraščių, tai 
<itose lietuviškose kolionijose 
šiuosmet užviešpatavę dideli er- 

geliai. Bet pas mus to nėra. 
Teisybė, kad ir pasitaiko kartais 
šis-tas, bet tai vis menkniekiai,— 
šiaip mūsų žmonės sutikime gy- 
vena. 

Ypatingai gražiu draugiškumu 
pasižymi ioo SLA. kuopa ir ur- 

mą TMD. kuopa. Xet smagu j 
tų kuopų susirinkimus nueiti: 
rodos, jautiesi, kad visi vienos 
šeimynos vaikai susiėję. 

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
T2i-ma kuopa pereitą rudenį taip- 
gi žymiai padidėjo, tiktai neku- 
rie nauji nariai nelabai yra už- 
ganėdinti pereitų metų TMD. 
leidiniais. (O 'ko jie nori? Red.) 

SLA. kuopa išrinko knygiumi 
J. A. Baukų, kurisai pardavinės 
SLA. išleistas knygas. 

Šiai1!* gyvenimas musų mieste- 
lyj slenka ramiai. Darbai, be- 
rods, eina neblogiausiai, bet be- 
darbių yra nemažai. Brangumas 
pragyvenimo yra didelis ir neku- 
rie sumanesni vyrai pradeda kal- 
bėti apie sutvėrimą kooperatyviš- 
kos valgomųjų daiktų krautuvės. 
Tas, 'berods, butų labai mums 

naudinga. J. A. Baukus. 

IŠ ROCKFORD, ILL. 
Susitvers Tautinės Sandaros 

kuopa. Kovo i d. čia susitvėrė 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandarus kuopa. Didžiai ji čia 
buvo reikalinga. Rookfordo lie- 
tiniai pirmiaus pasižymėdavo 
gerti lietuviškumu: tautiški rei- 
kalai jiems rūpėdavo ir visi svar- 

besniuose reikaluose veikdavo 
vienybėje. 

Bet pastaraisiais laikais pri- 
viso čia visokiu "šafcininkų" ir 
tarp Rocktordo lietuvių dingo 
vienybė, o prasidėjo visokios peš- 
tynės. Patėmytina taipgi ir tas, 
kad prie musų vienybės suardy- 
nio prisidėję "Keleivis" ir "Lais- 
vė"—tą žmonės atvirai sako. At- 
silankymas gi čia Mockaus su 
jo tomis "misijomis" dar lab- 
jaus žmones nupuldė. Dabar ir 
susikalbėti vienas su kitu, kaip 
žmogus su žmogum, negali. 

Todėl sakau, kad susitvėrimas 
Tautinės Sandaros kuopos šiuom 
laiku buvo ypatingai geistinas. Į 
Kaip matome iš laikraščių, san- 

dariečiai (tautininkai) šaltai dar- 
buojasi sutnukimui visu susi- 
skaldžiusių sriovių krūvon. Juos 
vieni keikia, kiti kolioja, treti 
iš jų juokiasi ir pravardžiuoja, 
bet jie turi savo aiškų tikslą ir. 
nepaisydami ant visiko, nesikarš- 
čiuodami. traukia visus lietuvius 
vienvbėn. Tai yra geras ženklas. 
Rei'k ti'kėtis. kad ir Rockfordo 
sandarieėiai darys tą patį. 

Kukutis. 

IŠ GRAND RAPIDS. MICH. 
Vakarėlis. Vasario 27 <1. vie- 

tinė L. S. Draugystė surengė va- 

karėlį Liu perstatymu. Buvo su- 
lošta juokingas veikalėlis "Mul- 
kiai ir Mulkintojai". 

Yiršminėta draugystė yra bene 
didžiausia vietinė draugystė, nes 

turi, kaip sakoma, daugiau* 500 
narių. 

Verta šitą draugystę pagirti 
už jos gerus norus. Atidarant 
vakarą, draugystės pirmininkas 
p. I', kaušis paaiškino apie tai. 
kai]) humbugiški apgavingi dak- 
tarai išplėšia iš mūsų žmonių pi- 
nigus per savo "stebuklingus" 
apgarsinimus, kuriuos talpina net 
ir nekurie musų lietuviški laik- 
raščiai del savu pelno nepaisy- 
dami to. kad tuomi daro didžiau- 
sią skriaudą savo skaitytojams 
(Iš lietuviškų laikraščių visi pa- 
doresni ir rimtesni laikraščiai at- 
sisakė talpinti tokių apgavikų 
apgarsinimus. Tokius apgarsini- 
mus iki šiolei talpina socialistų 
laikraščiai: "Naujienos," "Kelei- 
vis" ir "Laisvė": taipgi talpina 
juo.s ir "Saulė". "Lietuva" jau 
nuo kelių metų visus tokius ap- 
gavingų daktarų apgarsinimus iš- 
metė ir jie negali pakliūti Į mū- 

sų laikraštį ir už didžiausius pi- 
nigus. Red) 

"Mulkiai ir Mulkintojai" žmo- 
nėms parodo, kaip tie apgavingi 
daktarai, prisidedant laikraščiams, 
darbininkus skriaudžia. Aktoriai 
savo roles atliko atsakančiai ii* 
žmonės labai buvo užganėdinti. 

Tarp aktų buvo monologų ir 
dainų. A. M. Virbalis. ; 

IŠ WATERBURY, CONN. i 
Lietuvis Dcntistas. \a. paga- 

lios ir mušu VVaterburys pradeda 
susilaukti pas save profesionalių 
žmonių. Čia apsigyveno lietuviš- 
'lentistas, Dr. Stasys Sapranas 
(Šafranauskas) baigusis denti-s-j 
terijos mokslą Cliicagojc. Gali- 
ma tikėtis, kad gyventi jam čia 
seksis, nes dentistas lietuvis bu-; 
vo labai čia reikalingas. 

\Yaterburio lietuvių kolionija 
yra sena ir didelė,—didžiausia vi- 
soj Connecticuto valstijoj, ir 
žmonės su profesija gali padary- 
ti gražų gyvenimą, o inteligen- 
tai mums taipgi reikalingi, ucs 

nutsų tautiška.^ gyvenimas tuo- 
met eitų sparčiau. Tik. 

IŠ WATERBURY, CONN. 
Įvairios žinios. Vasario 26 d. 

T.M.D, 5-ta kuopa laikė savo mė- 
nesinį susirinkimą. Huvo išduo- 
ti raportai apie surengtas pra- 
kalbas ir teatrą. Xuo abiejų va- 

karų liko po keletą doliarių pel- 
no. Nuo teatro pusė pelno ($10.) 
paskyrta Gelbėjimo fondui. Lai- 
ke šio susirinkimo prie kuopos 
prisirašė pusėtinai naujų jaunų 
vyrukų. 

Tuojaus po T.M.D. susirinki- 
mo prasidėjo 11 kuop. Am. Liet. 
Tautinės Sandaros susirinkimas. 
Tapo perskaityta pamatai San- 
daros; prisirašė pusėtinas skait- 
lius tėvynainių; dapildyta kuo- 
pos valdyba, nutarta parengti 
prakalbas 19 d. vasario. Kai- 

■ H 

Jbčtoju bus pakviestas nrdkytoja* 
p. M. Šalčius. Kitas šios kuopoj 
susirinkimas šaukiamas 26 d. ko- 
vo. 

Vakare buvo koncertas, km j 
surengė "Šviesos" Dr-ja. Tarp 
ilgo programo numerių buvo k« 
lėtas ir "Bambinių" kavalk į 
įmaišyta. Žmonių susirinko pil 
na svetainė. Vasario 27 d. pra 
sideda progresyvių draugijų f« 
rai—bazaras. kuris trauksis iki J 
d. kovo. Pelnas skiriamas m1» 

kentėjusiems nuo karės. 
Vietinis. 

IŠ WORCESTER, MASS. 
Apie Kaminkrėtį.'' Musų mo- 

kyklos. (ial bus metas laiko, kaip 
buvo statoma per So. Bostono 
Gabiją \Vorcesteryj "Kaminkrė- 
tis ir Malūnininkas". Tada, kiek 
teko girdėti. vietinis klebonas 
uždraudė žmonėms eiti i tą va- 

karą nes. anot jo. buk ėsąs "be- 
dieviškas". Bet štai ketverge, 
24 d. vasario. ir nedėlioj 27 d. 
bažnytinis choras, su to pačio 
klebono pavelinimu, statė sce- 

noje tą pati "bedievišką"' veika- 
lą ir dabar ragino, kad tik visi 
eitų. Taigi ir suprask dabar žmo- 
gus kas čia pasidarė! 

Pas mus dabar yra tris lietu- 
viškos mokyklos suaugusiems, 
būtent: "Jaunimo Ratelio", ku- 
rioje mokytojauja p. Šeštokas 
ifiokykla bažnytinėj svetainėje ir 
"Ameri'kos Lietuvio" mokykla, 
kurioje mokytojais yra p. Šal- 
čius ir "Amerikos Lietuvio" re- 

daktorė panelė Avieėiutė. šioje 
paskutinėj mokykloje mokina ne 

tik lietuviškai skaityti-rašyti, 
bet ir svetimų kalbų- 

Ku—Ku. 

IŠ GILSUM. N. H. 
Čia yra keli lietuviai ir visi pa- 

vieniai-neženoti. Dirba girių dar- 
bus, daugiausia kerta medžius. 
Šiuotsmet žiema niekai.—tai snie- 
go daug, tai kartais lija, todėl 
ir darbai ne visą laiką eina. Už- 
mokestis yra nebloga: moka po 
S2.25 už 9 valandas darbo. 

Giriu Darbininkas. 

IŠ ELIZABETH, N. J. 
Lietuvis sušalo. Darbai gerai 

eina. Tas Julių Venciu gyveno 
"aut burdo" Juozas Tamulis, apie 
50 metu vyras—nevedęs. Vasario 
29 d. nakčia—jau buvo po pir- 
mai—išėjo aut jardo. Šeiminin- 
kai, patėmijv, kad ilgai negrįžta, 
išėjo pažiūrėt, kas pasidarė. Ri- 
du Tamulį ant jardo sušalusi ir 
vos pusgyvį. Duota žinią poli- 
cijai. atvyko ambulansas ir nu- 

vežta jį ligonbulin. kur jis po 
poros valandų pasimirė. 

Velionis paėjo nuo Simtuo, Kal- 

varijos pav., Suvalkų gub. Ame- 
rikoj išbuvo su viršum 2o metų, 
bet nieko nepaliko. Prie jokit; 
draugysčių taipgi neprigulėjo 
tai reikėjo palaidoti miesto kas- 
tais. Sakoma, jis turįs broli 
Brooklyne, bet niekas jo adreso 
tucm tarpu nežinojo. 

Musų apielinkėse laikosi vidu- 
tiniški šalčiai. Darbai eina labai 
gerai ir darbininkų visur trūk- 
sta—fabrikai negali gauti tiek 
darbininkų, kiek reik. Cia pra- 
deda statyt skyrių garsios Beth- 
lehem Steel Co. (plienines fab- 
rikes), tai, sakoma, reikės dar 
tūkstančių darbininkų. 

Pereitą rudenį čia laimėjo re- 

publikonai, saliunininkų priešai, tai 
saliunus nori visai nedėliomis už- 
daryti. Saliunininkai. žinoma, 
tuomi nesidžiaugia. 

Senas Molderis. 

IŠ NEW YORK. N. Y. 
Išvažiavo Lietuvon. Kun. Bar- 

tuška ir Dr. Bielskis, kuriedu 
buvo išrinkti Tautos Tarybos 
pasiuntiniais i vokiečiu užimtą 
Lietuvą, šiądien, ko\o 4 d. kaip 
girdžiu, išvažiuoja Europon. 
Kaip teko j^ird3ti. tai biedni at- 
stovai neturi jokiu įgaliojimu nuo 

nieko. Sakoma, kun. Bartu.ška 
buvo besikreipęs per vieną ypa- 
tą, kad jam parūpintų paliudiji- 
mą ir įgaliojimą nuo Susivieniji- 
mo Lietuvių Amerikoj, nes esą 
Tautos Taryba ne tik nedavusi 
jokio įgaliojimo ant rašto, bet 
ir negalinti duoti, nes neturinti 
nei antspaudos. Su:>iv. Rvnio- 
Katalikų jeigu ir duotu, tat ne- 

būtų labai patogu todėl, kad pa- 
rodytų slkilimą tarp lietuvių ir 
kad atstovaujama ne visi. ! et tik 
rlalis Amerikos lietuvių. Ar S. 
1.. A. įteikė terka imra paliudiji- 
mą, to neteko sužinoti. 

č S. 
(Vėliausiai pranešama. kad išva- 

žiavimas atidėtas kovo 16 d. Red. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraž- 
ftai turi bntl pažymėti autoriaus pa- 
Tašo ir adre6u. Pasirašantieji psau- 
donimais turi paduoti, Redakcijos i\r 
uiti, ir savo tiknjjj vardą. 

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

Netinkamus laikraščiui rankraščiui 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 
riui atgal Jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna Ir tik 
ant vienos poplero pusės, paliekant 
plačtus tarpus tarp eilučlg. 

Apžvalga. 
Lietuvių Draugijos Atskaita. 

Męs gavome oficialę "Atskaitą 
apie veikimą -Lietuvių Dra'.vgij is 

nukentėjusiems tlel karės šelpti". 
Atskaita yra išleista rusų kalbo- 
je (matyt, skiriama kaipo doku- 
mentas valdiškai revizijai). Apie 
jos pilnumą ir smulkumą galima 
spręsti, jau vien tik iš to, kad ji 
apima vos pirmą draugijos vei- 
kimo pusmetį (nuo lapkričio 22 

d. 1914 m. iki 1 d. liepos 1915 
m.), o sudaro didelio formato 
knygą, daugiaus negu 100 'pus- 
lapių storą. Atskaita yra pa- 
pildyta abelna peržvalga ne tik 
draugijos veikimo, bet ir abclno 
Lietuvos stovio, karei prasidė- 
jus. Išlaidos ir įplaukos (aukos) 
paduota iki mažiausių smulkme- 

nų. 
Tik peržiurėjus šitą atskaitą, 

galima jgyti sidkj-tokį aiškesnj 
supratimą apie didumą ir įvairu- 
mą to darbo, kurį atliko ir atlie- 
ka "Lietuvių Draugija nukentė- 

jusiems del karės šelpti". 
Draugija, be abejonės, išleis sa- 

vo laiku panašią atskaitą ir už 
dabar bėgančius metus. Kus tai 
riįvkinys svarbios medžiagos ka- 
rės istorijai Lietuvoje. 

Matant tą milžinišką darbą, 
kurį ši Draugija atliko ir atlieka 
Lietuvos labui, gaila darosi tų 
nykštukų, kurie delei savo ambi- 
cijos, ar blogų norų, ar ypatiš- 
kunui, ar pagalios, delei savo ak- 
lumo, vis dar nesiliauja minėtos 
draugijos ir jos vedėjų kandžio- 
ję- 

iŠ laikraščių. "Draugas" savo 

paskutiniame numeryj praneša, 
kad nuo ateinančio balandžio 
pradžios jis virsta dienraščiu. 

Redakcijos štabe, kaip matyt, 
j vyks taip pat nuodugnios per- 
mainos. Dabartiniai "Draugo" 
redaktoriai,—p. Julius Kaupas ir 
J. Karosas,—atsisako ir pilnu 
"Draugo" redaktorium busiąs 
kun. Antanas Maliauskas, taip 
greitai Amerikoj pagarsėjusis 
rinkimu aukų buvusiam vilniš- 
kiam laikraščiui "Vikis". 

— "Darbininkų Bailsas" pra- 
neša, kad jo redaikcijoj įvyko 
stambios permainos. Ikišiol-lai- 
kinis jo redaktorius, p. J. Laukis, 
iš redakcijos pasitraukė; jo vie- 
ton tapo pakviestas p. A. Bri- 
unas-Audrius. P. Laukis sugrįžo 
Chicagon. 

"Keleivis'' kalba apie naują 
sumanymą. Pereitame "Lietu- 
vos" numeryj skaitytojai apstpa- 
žino su p. Karužos sumanymu 
tverti "Lietuvių Prekybos ir Pra- 
monės Bendrovę". 

Apie tai išreiškė savo nuomo- 

nę ir "Keleivis". Iš pradžių jis 
nelabai vykusiai mėgina paaiš- 
kinti, kad toksai sumanymas ne- 

esąs jvykdinnmas. Bandoma ir 
argumentais (taip pat nevyku- 
siais) savo išvadžiojimus parem- 
ti, nors rodosi nereikėtų nei ar- 

gumentuoti, jeigu prieinama galų 
gjrfe prie tokios išvados: 

"Bet kaip ten pagalios nebūtų, 
—rašd "Keleivis,"—šitas suma- 
nymas nėra jokia nukentėjusiems 
žmonėms parama, bet gryna tne- 

klerystė, noras pasinaudoti iš 
žmonių nelaimės: po karės au- 
dros pigiai amonių žemes supirk- 
ti. o paskui su geru pelnu jas 
pardavinėti." 
Berods, turėtų but gėda kal- 

bėti apie "meklerystes" laikraš- 
čiui, kuris su ramia sąžine trau- 
kia -au pelną iš apgavingų dak- 
tarų apgarsinimų, visai nepaisy- 
damas. kad tuomi jis ištikro "nau- 
dojasi iš žmonių nelaimės". Tai 
viena. O antra. įdomu, kaip tan- 
kiai ir prastas žmogus daug ge- 
riaus sugebi reikalo svarbumą 
supranti neęfu kad laikraščio re- 

dakcija. 
Stai, vienas tnusų skaitytojų iš 

TV.timore, >Td. šiaip apie tą patį 
sumanymą rašo: 

"Sumanymas labai mane už- 
interestavo ir. pagal mano nuo- 
mone. vra labai puikus ir atneš- 
tų I Jetuvai didelę naudą. 

"Gavę lengvomis reikalingas 
paskolas, ūkininkai ir pramo- 
nininkai lengviatis galėtų išplėšti 
savo veikimą ir turėtu geresni 
pelną, o kur turėtų geresnius 
pelnus, ten ir paprasti darbinin- 
kai galėtu turėti gerus sau už- 
darbius ir nereikėtu lietuviams 
po Vokietiją, Angliją, Ameri- 
ką ir po visus kitus pasaulio už- 
kampius trankytis uždarbiu sau 

jieškoti. Išsi vyčius ukininky- 
stei ir pramonei, lietuviai turėtų 
užtektinai uždarbių ir Lietuvoj. 

"Po karei dar labjaus reikės 
pinigu negu prieš karę—ir uki- 
ninkatns ir pramonininkams. O 
kas juos aprūpins? Kas pinigų 
paskolins? Ogi žydai, vokiečiai, 
arba ruski bankai. 

Žinoma neuždyką. Reikės 
mokėti didelius procentus. Juk 
dar ir prieš karę mokėjo žydams 
po 15%. Tokiu budu, vieton 
pagerinti nkę, arba pramonę, 
augs t i procentai visai lietuvius 
iš ūkių išvarė. 
Pilna Anglija ir Amerika tokių 
lietuvių, pilni lenkiški ir vokiš- 
ki. bei. rusiški dvarai Lietuvoje 
tokių kampininkų. "Labai svei- 
kas sumanymas. Jam prijaus- 
damas, aš pasižadu paimti de- 
šimts šėrų po $10.00 kaip tik 
bus dirbtas galutinas tos ben- 
drovės plianas. 

Jonas Lietuvninkas. 

Jeigu prie to dar pridėti ir 

tik-ką atėjusias žinias apie tai, 
kad Prūsų seimas jau užgyręs 
•paskirti penkias dešimts milijonų 
doliarių kolionizavimui Lietuvos 
vokiečiais, tai bus ištikro aišku, 
kad mūsų skaitytojo laiškelis pa- 
rodo daug daugiaus senso negu 
"Keleivio," matomai, neapgalvo- 
tas straipsnis. 

Sunku nekuriuos žmones supra- 
sti.—Didžiausia Amerikos lietu- 
vių nelaimė šiuom laiku yra be- 
ne tame, kad nekurias jų srioves 

atstovauja ir veda. žmonės, ku- 
riuos ištjkro sunku suprasti, 
[domus, ištikro, tie žmonės! Ką' 
viena ranka mėgina statyt, tą 
kita ranka čia pat sugriauja. 
Mainosi jis, kaip tas gaidukas 
ant stogo su kiekvienu vėjo pa- 
jutimu : štai jis tau rodo j pie-* 
tus, o už pt ! ių minučių—j va- 

karus, j šiaurius—žodžiu j visas 
puses. 

Kad nebūti tuščiažodžiaus, pa- 
imsime bent vieną pavyzdi i.š 
"Darbininko" num. 25-to. Ant 
pirmo puslapio, įžanginiame 
straipsnyje "Sunkiausias dalykas 
—tai pradėt", rašo tūlas F. V.— 
niekam nėra sekretas, kad tai 
yra pats minėto, 'laikraščio re- 

diktorius. 
Svarstydajnas apie reikalingu- 

mą vienybės tarp 'katali'kų ir 
tautininkų-sandariečių jis taip 
paaiškina priežastis, kurios iki 
šiolei prie tos vienybės nepri- 
leido : 

* 

"Kaip pasirodo, tai visas 
trukdymas to. dalyko svarbiausia 
buvo tame, kad mūsų veikėjai 
vieni kitu nesuprato ir vieni ki- 
tais neužsitikėjo, o nesuprato ir 
neuisitikėjo vien tik todėl, kad 
v'ieni kitų gerai nepažino, nepa- 
žino-gi, nes niekados niekur 
bendrai nedalyvavo, nedirbo, ne- 

veikė, ir nesusieidavo.... Žodžiu 
sakant neturėjo tarpu savęs jo- 
kių artimesnių ryšių nei pažin- 
ties. Ir žinoma apie simpatijas 
ir meilę prie viens kito tai ir 
kalbos negali būti- 

Dabar kaip tik susiėjus į vie- 
nybę tėvynės reikaluose galima 
ir turime tikėties, kad ta pažin- 
tis_, ir vienybė su meile sustiprės, 
išaugs ir atneš kuogeriausius 
vaisius visiems. iVes kaip vieni, 
taip kiti pamatys, kad ne taip 
velnias baisus, kaip jį piešia. 

Męs iš savo pusės linkime 
širdingai, kad ta vienybė augtų 
ir bujotų- Ir kad męs tėvynės 
ateitį negriautumėme, bet buda- 
votumėme, keltumėme kaip tos 
skruzdės iš visų kraštų vilkdami 
kožnas savo šapą ką kas valio- 
jatne, ką kas mokame, ką kas 
galime. 

O susilauksime ne tokių laikų 
kaip dar dabar turime—susi- 
lauksime laikų meilės ir vieny- 
bės. o to tai mums labiausiai ir 
reikia." 

Atverskime lapą, ir tame pa- 
čiam to paties laikraščio nume- 

ry j, tas pats rašytojas, kalbėda- 
mas apie tą patj susivienijimą 
katalrkų su tautininkais-sanda- 
riečiais, po savo ginčo su "Atei- 
tim" prieina štai prie kokios nuo- 

Į tnonės: * 

Sandariečiai kaip griovė tikė- 
jimo pamatus, taip ir griaus, 
kaip kniso katalikystės šaknis, 
taip ir knis. Tr dėlto katalikai, 
kaip stovėjome ant sargybos lie- 
tuvystės ir katalikystės, taip ir 
stovėkime- 

Ir suprask tu man dabar, ko 
tas vyras nori ir ką jis ištikro 
mano!... 

Nedyvai, kad vienybę yra sun- 

ku prie tokių sąlygų jvykdinti. 

Iš Tautininkų Sutarties Su Katalikais. 
K U 

Atner. Liet'. Taut. Sandaros Po- 
sėdžio Protokolas. 

1). X c \v Y o r k, X. Y. —Va- 
sario 22 d. \\'aldort Astoria liote- 
lyjc (art t 5 a ve., prie 34 gatvės), 
svetainėje N. 116, turėjo įvykti 
sriovių susivažiavimas. liet ka- 
dangi nepribuvo atstovų iš katali- 
kų pusės, todėl likosi atidarytas 
posėdis Amerikos Lietuvių Tauti- 
nės Sandaros, dalyvaujant jame 

1 daugeliui svečių ir iš katalikų pu- 
sės. 

2). Susi važiavimai! pribuvo: 
J. O. Sirvydas, Dr. Dambraus- 

kas, M. J. \ inikaitis, R. Karuža, 
P. Norkus, J. B. Strimaitis, Kun. 
Dobužinskas, T. Paukštis, Dr. J. 
Šliupas, J. Staknevičius, K. Strum- 
skis, Kun. Žindžius, F. Živatkaus- 
kas, M. Bučinskas, Kun. Švagž- 
dys, St. Gegužis, J. Ambraziejus, 
B. Ščegauskas, Kun. Bukoveckis, 
V. Ambrozevičius, St. Šimkus, Dr. 
Klimas, P. S. Yįlmontas, P. Vait- 
kus, Y. Abranidvičia, J. Lapins- 
kas ir daugelis kitų. 

Susivažiavimą atidarė A. L. 
T. Sandaros pirmininkas ir paaiš- 
kino jo tikslą. -Paskui pakvietė 
p. J. O. Sirvydą, kaipo taikymosi 
su katalikais komisijos narį, pra- 
nešti "apie dalykų stovį. 

4). Pasirodė kad nepribuvo tai- 
kimosi komisijos vienas narys— 
p. A. Rimka Sandaras centro ko- 
mitetas, į jo vietą šiai ^nai nu- 

skirta p. J. Yinikaitį. 
5). Pirmininku visam suvažia- 

vimui nuskirta p. R. Karužą, o 

sekretoriumi p. Norkų. 

Kodėl Tautos Taryba atsisa- 
ko. 

6). P-as J. O. Sirvydas išdėsto 
plačiai visą tą darbą, kurį atliko 
su katalikais taikymosi komisija. 
Pasirodė, kad katalikai nėra pri- 
siuntę šin susirinkiman savo įga- 
liotų atstovų. Preižastis, dėlei 
kurių katalikai neprisiuntė savo 

atstovų, išaiškina T. Tarybos sek- 
retoriaus kunigo P. Kemėšio laiš-. 
kas, kuris skamba sekančiai: 

Am. Liet. T. Sandaros Koalici- 
jos komisijai per p. J. O. Sirvydą, 

Rrooklyn, N. Y. 

Gerbiamieji: 
Ką tik dabar esu gavęs iš Tau- 

tos Tarybos narių jų nuomones 
apie sumanytąjį bloką su sanda- 
riečiais. Trumpai suglaudus, 
tos nuomonės taip atrodo: 

1). Visi Tautos Tarybos na- 
riai norėtų, kad Sandariečiai sto- 
tų į bendrą darbą su lietuviais 
katalikais. 

2). Mažne visi Tautos Tary- bos nariai yra tos nuomonės, kad 
bendras veikimas išpradžių tetu- 

I retu buti politikos dirvoje—ko- 
Į voje už Lietuvos politišką laisvę. 

3). Pasekmingai tarties apie 
bloką tautininkų su katalikais ga- 
lėtų iš pusės tautii/akų tik įga- 
liotieji didžiųjų tautininkų orga- 
nizacijų SLA. ir TMD. 

4). Koalicijos komisija, išrink- 
toji Sandariečių suvažiavime 
Pbiladelphijoje ir 2 d. sausio 
tieuiri įgaliojimo nei SLA., nei 
TMD. Ta koalicijos komisija iš- 
rinkta liuosai suvažiavusiųjų tau- 
tininkų, neturėjusių tikrų įgalio- 
jimų nuo tautininkų organizaci- 
jų, ypač nuo SLA. ir TMD. 

5). Minėtoji koalicijos komi- 
sija negali daryti jokių nutari- 
mų, prie kurių turėtų paskui 
taikinties, didžiosios tautininkų 
organizacijos nėra davusios koa- 
licijos komisijai tam tikrų įgalio- 
jimų,. Tuo tarpu Tautos Tary- ba turi Įgaliojimą nuo visų di- 
džiųjų lietuvių katalikų organi- 
zacijų, veikti politikos srytyje. 
Taigi ir pasitarimas Tautos Ta- 
rybos įgaliotinių su koalicijos ko- 
misija neturėtų tvirtų pasekmių, 
kadangi vienų ir kitų teisės nėra 
lygios. 

6). Dėl išdėstytų priežasčių 
nutarta (mažne vienbalsiai) ne- 

siųsti savo atstovų į Brooklyno 
suvažiavimą 22 vasario, o tik 
nusiųsti laišku Tautos Tarybos 
nuomonę tame dalyke, kartu iš- 
reiškiant pageidavimą, kad Am. 
L. Sandara pasistengti] padaryti 
intekrne j didžiąsias tautininkų 
organizacijas SLA. ir TMD. 
kad šios duotų reikalingus įga- 
liojimus Am. Liet. Sandarai, ar- 
ba jos koalrcijos komisijai tar- 
ties bloko reikalais su Tautos 
Taryba, arba kad stačiai išrink- 
tų savo atstovus j Tautos Ta- 
rybą. prisilaikant jos konstituci- 
jos. 

7). Pagal Tautos Tarybos nu- 
statytų sutvarkymo pamatų, or- 

ganizacijos, turinčios jvairiose 
valstijose nemaži u kaip 1,000 na- 

rių, renka po 1 atstovą j Tau- 
tos Tarybą, gi organizacijos, tu- 
rinčios nemažiau, kaip 5,000 na- 

rių—po du atstovu. Jeigu Am. 
L. Sandara taps pastovi organi- 

zacij£,*tai*/^noma, ir ji galės da- 
lyvauti Tautos Taryboje viršiau 
paminėtomis sąlygomis. 

8). Butu pageidaujama, kad 
tuojau po abiejų susivienijimų 
seilini galėtų suvažiuoti arba įga- 
liotiniui nu® Tautos Tarybos ir 
tautininkų,didžiųjų organizacijų, 
arba, dar geriau—naujoji ir pil- 
noji Tautos Taryba naujoje sąs- 
tatojer' 

Visa tai Tamstoms pranešda- 
mas, liektu 

Su pagarba, 
T. T. Sekr. Kini. F. Kemėšis. 

8). Perskaičius tą laišką ir pasi- 
rodžius, kad šiltom tarpu negalima 
nieko svarstyti link sudarymo blo- 
ko, pradedama svarstyti neatbū- 
tinus svarbius klausimus. 

Lietuvių Delegacija IVashing- 
tonan. 

9). Dr. J. Šliupas, praneša, kad 
vasario 24 d. Suvienytų Valstijų! 

1 kongresas svarstys klausimą, kuom 
Įgali pagelbėti Suvienytos Valstijos 
pavergtoms Europos tautoms. 
Dėlei to klausimo buvo svarstomos 

rezoliucijos, įneštos į kongresą per 
kongresmanus J. Farrą ir Londo- 
ną. Dr. J. Šliupas praneša, kad 
vasario 24 d. dėlei tų įneštų rezo- 

liucijų kongresas išklausys dele- 
gacijas nuo pavergtųjų tautų: len- 
kų, žydų, cechų, etc. Dr. J. Šliu- 
pas praneša, kad jis tą dieną tenai 
busiąs nuo lietuvių ir prašo, kad 
kartu su juomi važiuotų dar keli 
kaip iš tautininkų pu«ės, taip ir iš 
kataliku. 

Sandaros susivažiavimas ir sve- 

čiai iš katalikų pusės tą Dr. J. 
Šliupo pasidarbavimą vienbalsiai 
paremia ir išrenka važiuoti Wa- 
shingtonan ant 24 vasario šiuos de- 
legatus:—Dr. J. Šliupą, R. Karu- 
žą, J. Kazakevičių. P. S. Vilmontą. 
Dr. Bacevičių ir J. VinikaitĮ. 

10). Išsirfeiškiama, kad čionai 
galima butų* panaudoti tie parašai, 
kuriuos yra: surinkusi Tautos Ta- 
ryba. Svečiai iš katalikų pusės 
prisižada, kad jie toje linkmėje 
pasidarbuos, išsiųsdami savo dele- 
gatus. Ir dėlei šio dalyko išnešta 
rezoliucija: v' 

"Tautinas Sandaros Komisijos 
susirinkimas tarties dėlei vieny- 
bės įsu katalikais ir kartu kelios 
dešimt j s -veikėjų šiandien, neį- 
vykus sutarčiai bendro veikimo, 
svarstė tarp kito ko apie -siunti- 
mą delegacijos į Washingtoną, 
nutarė prašyti susirinkime esan- 

čių svečių katalikų sriovės kreip- 
ties kuoveikiausiai j savo orga- 
nizacijas, kad jos pasiųstų iš sa- 
vo tarpo delegatus j Washingto- 
ną. Jeigu gi toki yra siunčiami, 
tai kad nuvažiavę tenai, veiktų 
išvien." 

Svečiai iš katalikų pusės pasi- 
žadėjo, kad jie laike vienos dienos 
susineš su savo organizacijomis ir 
išsiųs kartu kelis delegatus. 

Reik informuoti Vokiečius. 
11). Pasirodo, kad vokiečiai blo- 

gai informuojami apie lietuvius, o 

prie dabartinių aplinkybių, kuomet 
veik visa Lietuva vokiečių rankose, 
tos informacijos būtinai reikalin- 
gos. Todėl nutarta pinigiškai pa- 
remti laikrašti vokiškoje kalboje, 
kuris išeidinės Lietuvoje. Taippat 
dėlei parėmimo to būtino reikalo 
nutarta kreipties j Tautos Fondą, 
kad ir jis prisidėtų prie parėmi- 
mo. 

12). Kjla klausimas, kaip męs tu- 
rime atsinešti į katalikų sriovę. 
Nutarta atsinešti- kogcriausiai. O 
į jų paduotas išlygas (žiūrėk. §6 
Tautos laišką) atsakyta sekančio- 
mis rezoliucijomis: 

Susirinkimas, išklausęs praneši- 
mą nuo Tautos Tarybos ir plačiai 
visus punktus apsvarstęs, išneša 
sekančias rezoliucijas: 

i).°Tautos Tarybos pranešimo 
paragrafas 2-ras linkėja susidėti 
tautiečfų-deftYokratų sriovei ir ka- 
talikų sriovei tik politikos dirvoje. 
Męs, remdamies didžiumos visuo- 
menės' 'opinija ir Philadelphijoje 
buvusib vichirinės sriovės suvažia- 
vimo nutarimais, pasiliekame nuo- 

monė j£ kad gelbėjime Lietuvos 
medžiagiškai ir atbudavojime Lie- 
tuvos *po l&rės, reikia musų vi- 
sų riovių sudėti pastangas. To- 
dėl^ tfi0ttfliiiis darbuodamies de- 
lei bloko, męs šitą linkėjimą 
pastatome. 

2). Jeigu pagaliaus tariame 
tiktai vien politiškajam darbui, 
kaip Tautos Taryba sumano, tai 
ir tam vidurinė lietuvių amerikie- 
čiu sriovė nęmato reikalingos sank- 
cijos nuo SLA. ir TMD., nes tos 1 

dvi organizacijos, viena yra eko-' 

1 

| nomiškai-kulturiška, antra-litera- 
tiškai-kultiuiška. Šitokį politikos 
darbą vidurinėje sriovėje atsto- 
vauja Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara. Ant tokio pamato politi- 
koje męs ir pasiliekame. 

3). Philadelphijos suvažiavimas., 
rinkdamas koalicijos komisiją, ne- 

reikalavo įgaliojimų nuo SLA. ir 
nuo TMD. kaip Tautos Taryba 
reikalaviman pastato. Tas suva- 
žiavimas buvo suvažiavimas poli- 
tiškos organizacijos, pirmiaus žino- 
mos vardu Tautiškoji Partija, 
susidedančios iš kuopų ir klubų, 
kurie egzistuoja jau nuo daugelio 
metų. Todėl suvažiavime išrink- 
toji komisija yra reprezentuojanti 
vidurinės sriovės politiškąją plat- 
formą ir programą. 

4). Mes į Tautos Tarvbą žiūri- 
me kaipo j katalikiškųjų organiza- 
cijų bendrą išpildomąjį komitetą. 
Tokio komiteto vidurinė sriovė ne- 

turi, todėl męs nei nelyginame tei- 
sių Tautos Tarybos su koalicijos 
komisijos teisėmis. Koalicijos ko- 
misija tiktai tarpininkauja specia- 
liam klausimui, būtent suartinimui 
tautininkų ir katalikų sriovių ir 
sutvėrimui bendros Amerikos Lie- 
tuvių Tarybos. 

Prierašas. Į Tautos Tarybos 
reikšmę męs žiūrime kaipo į neuž- 
tektiną lietuvių politiškame gyve- 
nime: i) ji negali buti vadinama 
Tautos Taryba, nes joje nėra at- 

stovų nuo musų visos tautos, k. v. 

iš Didžiosios Lietuvos, iš Mažosios 
Lietuvos Prusnose, iš arti milijono 
lietuvių Rusijos sienose ir naujose 
kolonijose, iš lietuviškų kolonijų 
Škotijoje, Kanadoje, Argentinoje 
ir kitur, kur dikriai lietuvių gyve- 
na ir savo organizacijas turi; 2) 
jeigu ir Amerikos lietuvius imti, 
tai ir jų visų Tautos Taryba ne- 

reprezentuoja, nes joje nėra i nėję 
musų visos trjs, ar bent kokios dvi, 
politiškos sriovės; 3) jeigu paimti 
tik#ir katalikų organizacijas'Tau- 
tos Taryboje, tai ir tai tenai aiš- 
kiai politikiškųjų organizacijų nė- 
ra, išimant L. K. Federaciją, kuri 
vienok nėra organizacija, suside- 
danti iš kuopų ar klubų. 

5). Ant visko, kas augščiau pa- 
sakyta, pasiremdami, męs matome 

negalimu ineiti j Tautos Tarybą, 
nepermainant jos vardo ir sąstato, 
ir jeigu lietuvių kataliku sriovė ne- 

norėtų pakeisti savo pažiūrų ir rei- 
kalavimų išreiškštų.. nuo paragrafo 
2 iki 7. 

6). Lietuvos padėjimas eina kas- 
dieną rustyn, ir nukentėjusių lietu- 
vių šelpimas išvieno taip greitai 
yra reikalingas, kad męs nenorime 
tų karštų reikalų atidėti ir laukti, 
pakol j vyks susivienijimų seimai, 
kurie nieko bendro neturi su Lie- 
tuvos šelpimu. Todėl męs stovime 
u i tai, kad tautininkų ir katalikų 
sriovės veikiai susieitų krūvon rin- 
kime aukų išvieno, kaip tarpe lie- 
tuvių, taip ir tarpe visų Amerikos 
žmonių. 

7). Susirinkimas, matydamas, 
kad nežiūrint į pirmiaus suteiktas 
viltis sueiti į bendrą darbą, v;enok 
šiame sriovių susirinkime Tautos 
Taryba nesutiko dalyvauti, išreiš- 
kia pasigailėjimą, kad katalikų srio- 
vė šiuo sykiu pasielgė netaktingai ir 
vieton suėjimo j bendrą darbą Lie- 
tuvai ir visam mūsų gyvenimui, 
parodė aiškų nepa'sėjimą ant lietu- 
viams brangių vienybės darbų. 

Apie lietuvių dieną Amerikoj. 
12). Pasirodo, kad iš tautininkų 

pusės ir atskirai iš katalikų pusės 
rengiamasi iš Suv. Yalst. valdžios 
išgauti dieną aukų rinkimui po vi- 
sas Suv. Valst. Pasirodo, kad jei 
eis tame klausime atskirai abi pu- 
sės, tai nei viena nieko nepelnys ir 
dienos negaus. Nutarta kaip ga- 
lint eiti išvien, jei katalikų pusė 
gautų rinkimui aukų dieną, tai 
jiems padėti, nežiūrint per kurį 
fondą tos aukos eis. Išreikštas 
tik pageidavimas; kad jei tautiniu- J 
kai veiks, tai kad aukų dalis eitų 
per jų fondą. 

13). Ant vietų Lietuvos Gelbėji- 
mo ir Tautos Fondus jungti krū- 
von, kad jie vienas kitam nekenk- 

tų, nes vis vien aukos iš tų dviejų 
fondų siunčiamos vienon ir ton 

pačion vieton. 

14). Kad sriovių laikraščių re- 

dakcijos, kiek galint, švelnintų to- 

ną apkalbę j imuose įvairių reikalų. 
15). Posėdis užsidarė 9 v. 55 

rain. vakare. 
Posėdžio pirmininkas R. Karuža. 
Posėdžio sekretorius P. Norkus. 

[ 

Aštuonis Mėnesius Lietuvaitė 
Bėgu Nuo Karės. 

Pereitą pėtnyčią atvyko Clii- 
cagon i"-os metu mergaitė, Stel- 
ių Gulbiutė po ilgos kelionės iš 
Lietuvos, (kilbiutė fyra čia gi 
musi mergina. Ji gyveno su sa- 
vo motina Chicagoje, ant Bridge- 
porto po num. 842 W. 33rd stt. 
Turėdama vos 6 metus amžiaus, 
ji su savo motina iškeliavo Lie- 
tuvon, !kur motinai priklausė 
-motas žemės.- 

Karei prasidėjus, kada pradėta 
iš Lietuvos bėgti, mergina per- 
siskyrė su savo motina ir dabar 
nieko nežino, kas su ja atsitiko. 

Apie savo pabėgimą mergina 
pasakojo sekančiai: 

„Liepos 10 d. 1915 m. rusų val- 
džia paliepė Vilniaus gyvento- 
jams apleisti miestą, i^es vokie- 
čiai buvo besiartinę ir Vilnaus 
apielinkėse laukta riaušių. Męs 
išėjome iš Vilniaus be nieko, 
kaip stovime, tik su tais drabu- 
žiais, ką aut savęs turėjome. 
Žmonės buvo labai išsigandę ir 
dideliam sumišime męs netrukus 
persiskyrėm su motina ir pasi- 
metėtu. Kas su ja atsitiko, aš 
nežinau: gal but ji jau žuvo. 

"Mums apleidžiant Vilnių, vo- 
kiški orlaiviai jau skrajojo ties 
miestu ir mėtė miestan bombas. 
Apie penkias mylias męs ėjome 
pėkšti ir visą laiką girdėjome 
vokiečių kanuoles—tai iš vienos, 
tai iŠ kitos pusės. Mūšiai ėjo 
apie aplinkinius kaimus. Sužei- 
stų ir užmuštų kareivių buvo 
visur pilna. 

"Pagalios mus pasodinta ant 
traukinio, bet kaslink valgio — 

tai nedaug jo gavome, nors pusė- 
tinai buvome išbadėję. Geležin- 
keliu^ atvykome į Petrogradą. 
Čia aš prašiau policijos, kad ji 
pagelbėtų man susinešti su ma- 
no tėvu Amerikoj, bet policijoj 
mums atsakė: "Męs neturime da- 
bar laiko j ieškoti tau tavo tėvo". 

"Po to aš gavau tikietą j Vla- 
divostoką, Siberijoj. Kelionė bu- 
vo baisiausia, nes nieko su sa- 
vim neturėjau.—nei pinigų, nei 
valgio,, ir maitinausi tik tuom, 
ką geri žmonės sykiu su manim 
keliavus'eji geležinkeliu, man 
duodavo. 

"Atvykus > Vladivostokas, ga- 
vau darbą. Čia dirbau pustrečio 
mėnesio ir susičėdijau sau 45 
rublius. Vienas lietuvis iš New 
Yorko paskolino man dar 50 
rublių ir aš nusipirkau šitkortę 
į Jokahamą, Japonijoj. Atvykus 
čia, pasijutau, kad aš esu su- 

areštuota ir kad manęs nenori 
išleisti j' Suvienytas Valstijas. 

"Ant laimės aš turėjau laišką 
nuo savo gero draugo Juozo 
Ažuko iš Chicagos (abudu sykiu 
i mokyklą vaikščiodavome), ir 
tas laiškas pertikrino japonų 
valdžią, kad aš tikrai noriu Ame- 
rikon važiuoti. Japonijoj išlaikė 
mane šešias sąvaites. Čia man 

prigeibejo tūlos geros angliškos 
ponio®, kurios sudėjo man už- 
tektinai pinigų, kad nusipirkus 
šifkortę j Seattle, \Yash. At- 
plaukus j Seattle — vėl bėda! 
Amerikos immigracijos valdžia 
nenorėjo mane įsileisti, nes mat 
jauna mergaitė ir pati viena. Aš 
saikiau jiems, kad Amerikoj esu 

gimusi, bet jie nenori tikėti, o 

aš jokių popierų neturėjau, kad 
jiems prirodyti. Chicagoje, kur 
aš kreipiausi, prašydama prisių- 
sti man mano gimimo metrikas, 
negalėjo metrikų surastti. Po 
didelio vargo surado mano krikš- 
to 'tėvą. kuris pagalios paliudijo, 
kad aš esu čia gimusi, ir po to 
mane įsileido Amerikon. Paga- 
lios aš atvylkau Chicagon, Į tuos 
pačius namus, kuriuose aš prieš 
I7:<ką metų gimiau." 

Tuose namuose dabar gyvena 
Mirairckienė, kurį mergaitę pri- 
ėmė ir pasakė, kad Globiutė gali 
čia gyventi, kol ji panorės. 

Tokiu budu užsibaigė ilga ir 
varginga jos kelionė iš Lietuvos 
Amerikon. 

Aštuonis mėnesius laiko už- 
ėmė, kol ji. apsupus beveik tris 
ketvirtdalius aplink žemę, atvyko 
pagalios iš Lietuvos Chicagon. 

T. I 

Jokūbo Kopėčios, 
Seno Testamento Jokūbas tik- 

tai sapne matė ilgas-ilgas kopė- 
čias, kurios nuo žemės, per de- 
besius siekė net paties dangaus 
krašto, c <"0.nis pokėčiomis, kaip 
mums šventraštis pasakoja lai- 

piojo angelai j viršų ir į apačią. 
Amerikos lietuviai, rodos, ne- 

sapnuoja, bet ir jie turi, jeigu ne 

tokias, tai bent šiek-tiek pana- 
šias kopėčias. Į dangų jos tei- 
sybė, nesiekia—knr čia tau 
bus dangus tarp amerikiečių, 
kad per paskutinius metus 
musų visuomeiiškas gyveni- 
mas greičiaus yra panašus 
rikoniškos kopėčios neveda nuo 

amerikiečių kopėčios. Jeigu jo- 
mis lipsi nuo vieno galo iki kito. 
tai perlipsi per visą lietuvių po- 
litiką. 

Paprastas kopėčias sudaro sti- 
pinai, lietuvių politiškas kopėčias 
sudaro musų veikėjai. Vieni jų 
yra kraštutiniai fanatikai iš vie- 
no galo, o kiti toki pat fanatikai 
iš kito galo. Tarp jų yra vidurys 
bet ir viduryj vieni stipinai ar- 
čiaus prie vieno galo, kiti—prie 
kito. 

O tas labai aiškiai pasirodė 
laike paskutinių tarybų, kad pa- 
darius lietuvišką "koaliciją" iš 
visų srovių. 

Kairysis galas (socialistai) iš 
pat pradžių atkrito nua tos koa- 
licijos, ba jie sau taip pasakė: 
"Trjse ant vienos kumelės (vi- 
suomenės) joti negalime.; tai jei- 
gu męj negalime tos kumelės už 
apinasrio laikyti, tai už uodegos 
laikytis taip pat nenorime." 

Vidurys (tautininkai) ir deši- 
nysis galas (klerikalai-katalikai) 
kitaip sanprotavo: "Žinoma.— 
sakė jie,—visi trjs ant kumelai- 
tės joti negalime, bet kam mums 
joti? Jokia partija neprivalo ant 
visuomenės nugaros joti,'—reik 
jai kelias tik parodyti, reik j^- 
vesti." Ir pradėjo jie tartis; kaip < 
geriaus būti visuomenę vesti. 

Turėjo susi važiuoti klerikala1 
su tautininkais vasario 22 d 
Xew Yorkan, Tautininkai atvy- 
ko ; katalikai norėjo atvykti, bet 
klerikalai pabūgo. Jų didysis šta- 
bas iš Tautos Tarybos neatvy- 
KU. 

Taigi ir nuo kito galo pradė- 
jo tos kopėčios lūžti. Viduryj 
vis dar laikosi, nors ir čia jau 
vietomis braška... Nekurie sti- 
pinai linksta... 

Bet kokios gi tos kopėčios 
po šimts dinamitų, yra? Iš ku 
jos susideda? 

Štai* kaip tos politiškos ame- 

rikiečių kopėčios išrodo. 
Jeigu pradėsi nuo pat dešinės 

pusės (žydai visada pradeda nuo 

dešinės skaitliuoti—o jie. ko- 
ki geri ant rokundų).—tai-gi jei- 
gu pradėsi nuo pat dešiniųjų kle- 
rikalų ir eisi kairėn pusėn net | 
iki pat kairiojo galo, tai laipsniš- 
kai lipdamas, rasi štai ką: 

Tėvas Kazmieras, kun. Ma- 
liauskas, Dr. Rutkauskos, kun. 
Petkus, kun. Kemėšis, kun. Do- 
buiinskas, kun. Švagždys... Da- 
bar mažas tarpelis (šok tru- 

puti smagiau, nes iki kito stipi- 
no tarpas truputį didesnis). I-a-^j bai arti prie Švagždžio stovi J. ̂  
O. Sirvydas, paskui eina R. Ka- 
ruža, B. K. Balutis; M. Paltana- 
vičia, Y, Šidlauskas; V. K. Rač- 
kauskas, A. Rimka; Michelsonas, 
Vidtkas; Gugis; Lalis... ant pat 
galo Pruseika. o pačiam kairiau- 
siam ir raudoniausiam kelyje— 
Grigaitis. 

Nuo dešiniojo sparno iki kai- 
riam sparnui visi sustatyti greta, 
vienas šale kito ir vieno nuomo- 

nės visame kame sutinka su nuo- 

monėmis šale jo stovinčiu. Tik 
Grigaiti^ su tėvu Kazimieru, tai 
kaip marsas su žeme—niekados 
nesusieina. 

Dabar pažiūrėk, vyreli, kaip 
su tomis Jokūbo kopėčiomis 
praktikoje išeina. 

Minėjau apie koaliciją. Taigi 
buvo trįs susivažiavimai. Vienas 
Ne\v Yorke, 22 d. vasario. Tą 
dieną, kaip žinai, gimė \Yashing- 
tonas, bet iš šito susivažiavimo 
negimė nei pelė. Klerikalai, jau 
kaip sakiau; pabūgo ir atsisakė, 
o "cicilistai" seniau tą patį bu- 
vo padarę. Bet buvo atvažiavu- 
sių kairiųjų kunigų. Tai tie. pri- 
siklausę, ką tautininkai Ne\v Yor- 
ke porija, re davei sušaukė su- 

sirinkimą dar tą pačią naktį por 
telefonus ir telegrapus į Xe\var- 
ką, N. J. 

Tame susirinkime, išsikalbėjus 
iki gaidžių, nutarė kunigai reika- 
lauti per telegrapus, kad Tautos 

Tarybos bosai duotų jiems pa>- 
partus toliaus vesti su tautinin- 
kais tarybas. Jeigu Tautos Ta- 

rybos bosai nepanorėtų prie to 

prisilenkti, tai kairieji kunigai 
buvo pastanaviję apskelbti Tau- 
tos Tarybos bosams boikotą ir. 
nieko nežiūrint, dėtis Į bloką su 

tautininkais, nes pamatė. kad 
tautininkai mynina lionest husi- 
ness... 



Bet g a irt a telegramai* atsaky- 
mą, kai Tautos Tarybos peivk 
stulpai, nežiūrint pasipriešinime 
I>r. Rutkausko ir jo švogeric 
Šliafek), davė leidimą tarties su 

tautininkais. 
Tokiu bud u j vyko trečias susi- 

rinkimas vasario 24 <\. Philadel- 

pliijoj. { šitą susirinkimą buvo 
palkviesti tiktai dešinieji tauti- 
ninkai, nes kairieji kunigai to 

reikalavo, 'liesa buvo pasiųsta 
ii kairiamjam tautininkui Rim- 
kai telegrama ; t taip pataiky- 
ta, kad šitas/jokiu budtt nesu- 

spėtu posėdirt Phitadelphijoj. 
Ką jie ten padarė—apie tai 

istorija tyli, ir jie patįs dar, ma- 

tyt nežino, 'kas iš to išeis. 

Kaip pranešama, tai kun. Ke- 
mešis "labai atsargiai" veikia— 

jis ir pats tą sako.—Koks čia at- 

sargumas—tai Dievai ji žino. 
Kaip man išrodo, tai tas '"atsar- 
gumas" yra jam reikalingas tam, 

ar nepasiseks jam įvaryt bučiun 
Sirvydą ir Karužą, taip kaip jis 
įsivarė l)r. Rutkauską—ir pats 
nabagas nepasijautė, kaip pasi- 
darė <kemešinesnis ir už Kemešį. 

Taigi dabar visi tie "'angelai*' 
ir laipioja tomis jokubinėmis ko- 

pėčiomis ir augštyn ir žemyn. 
Pažiūrėsim, ką jie išgužinės. 

Pus-Newyorkis. 

Klaida, Atsiprašymas ir vii 
Klaida. 

"Darbininkas,"—kun. Kemešio 
organas,—rašydamas apie reikalin- 
gumą viejimosi kataliku su tauti- 
ninkais, teisingai sako, kad 'tau- 
tos nelaimės, jos kritiškas padė- 
jimas veste veda prie to, kad visi 

tikrieji tautininkai, tėvynės my- 
lėtojai sueitų j bendrą darbą gel- 
bėti Lietuvą nuo pražūties. Visi, 
kurie tikrai tėvynę myli. turi su- 

prasti ir atjausti tos vienybės 
reikalą." 

Gražiai pasakyta, ir kiekvienas 
pilnai po tuom gali pasirašyti. 
Bet mane labai stebina sekantis 
mano nuomone—visai nepama- 
tuotas, išvadžiojimas: 

"Kad lietuviai katalikai myli sa- 

vo tėvynę—apie tai, rodos, ir 
abejonių negalėtu buti. Ruta 
abejonių tik apie taip vadinamus 
tautininkus. Pakol juos vedė 
Dr. Šliupas, Račkauskas ir Rim- 
ka, mums, katalikams atrodė, 
jog jiems tėvynės reikalai rupi 
kuomažiausiai, kad jų pirmasis 
gyvenimo ir veikimo tikslas—tai 

platinimas laisvamanybės. Ta- 
čiau šie paskutinieji metai paro- 
dė, jog ir jų tarpe esama tikrų- 
jų tautininkų. Šie apsireiškė 
per tautininkų suvažiavimą Phi- 
ladelphtjoje r ir 2 sausio šių me- 

tų. Nebuvome tame suvažiavi- 
me, musų korespondentas nega- 
lėjo mus tinkamai painformuoti. 
Žinias apie tą suvažiavimą ėmė- 
me iš kitų laikraščių. Negalė- 
jome pagauti tikrojo tipo ir 
įžvelgti tikrosios svarbom. Iš- 

tyrus visus ten buvusius atsitiki- 
mus, prisižiūrėjus arčiau nau- 

jiems tautininkų veikėjams—pa- 
aiškėjo, jog Philadelphijos suva- 

žiavimas buvo tai svarbus persi- 
laužymas viduriniųjų tarpe. 
Veikimo sufitaima, vadovavimas 
perėjo iš rankų laisvamanių \ 
rankas tikrųjų tautininkų, ger- 
biančių krikščionystę ir jos prin- 
cipus ir geidžiančių sueiti į ben- 
drą darbą su katalikais. 

Mums, lietuviams katalikams, 
labai svarbu yra su šiais tikrai- 
siais naujo typo tautininkais, 
sueiti j artimesnę pažinti ir į 
bendrą drabą." 

Krik atiduoti ''Darbininkui' 

kreditą it/. tai kad jis, nors ir 
neaiškiai, prisipažįsta prie savo 

pirmesnių paklaidų sųlyg tauti- 

ninkų, het podraug reik patėmy- 
ti, kad neprklerėjo pustau-lupų. 
apskelbto atsiprašymo daryti sy- 
kiu su nauju tautininkų Įžeidimu. 
"Darbininkui" gal ir atrodo, kad 

jis yra tik dabar padaręs naują 
didelj "atradimą," kad tautinin- 
kai yra "tikri tautininkai" rnv'iii- 
ti savo tėvynę, bet išrodo, kad 
viršminėti "Darbininko" išvadžio- 
jimai yra tik v ienas iš tų diplo- 
matiškų manevrų, prie> kuriuos 
tautininkai tiek sykių jau pro- 
testavo. 

Męs, tautininkai, negalime ti 
keti viršminėtų "Darbininl^p'^ iš- 
vadžiojimų nuoširdumui, nes jam 
be abejonės yra žinoma, koki bu- 
vo tautininkai (net ir tie patįs it 
jo įvardintų asmenų) laike kun. 
Tumo su Olšauskiu ir laike Dr. 
Basanavičiaus su Yču atsilanky- 
mo. 

Tvirtinti, kad tik dabar "ir jų 
f tautininku] tarpe esama tikrų 
jų tautininkų" yra gal reikalinga 
pasiaiškinimui prieš savo skąi 

ty tojus, bet vis viena tą ganma 
įkaityti, pasiremiant viršminėtais 
nurodymais, falsifikacija ir noru 

įžeisti tautininkus kaipo srovę. 
Maža to. Panašus ''Darbininko" 
manevras mus verčia manyti, 
kad "Darbininko'' noru yra su- 

skaldyti tautininkų srovę bent j 
dvi dalis, ir vėl ne kitaip, kaip 
tik j vedus tikybinį elementą. Tas 
vargiai pasiseks. 

Ištrkro, reik dar sykį atkreipti 
'Darbininku" atydą į tai, kad 

tautininkų srovė nėra tikybinė 
srovė. Savo pa žvalgą į tikybą 
tautininkų srovė aiškiai išreiškė 
paskutiniame savo susivažiavime 
Philadelphijoje. 

Reik "Darbininkui" gerai tą 
j ažvalgą suprasti, tuomet nerei- 
kės "vieniems kitų bijotis." 

Męs, tautininkai, katalikų ne- 

sibijome. Męs su jais, kaip mi- 

nėta, jau ne sykį dirbome tėvy- 
nės labui—ir labai pasekmingai. 
Męs "bijomės" tačiaug politikau- 
jančių katalikų, kuriuos męs va- 

diname klerikalais, t. y. tokių, 
kurie naudoja visas priemones 
įvedimui a-la tikybos į grynos 
politikos ir į kitus reikalus, ne- 

turinčius jokio tiesioginio ryšio 
su tikyba. 

Tautininkai visuomet skaitė to- 
kį systemą blėdingu. Visi atsi- 
tikimai, kurie turėjo vietą tarp 
Amerikos lietuvių šios karės lai- 
ku aiškiausiu budu tokios nuo- 
monės teisingumą patvirtino. 

Bet šitą "šviesą", ant nelai- 
mės, dar ir dabar, kaip matyt, 
ne visi pamatė. Alfa. 

Lietuviu Komercijos ir 
Industrijos Bendrovės 

Įsteigimas. 
(Protokolas). 

N'e\v York Vasario 22 \Val- 
dorf Astoria" hotelyje (ant 5 ave. 
ir 34 gatvės) buvo laikytas įstei- 
giamasis susirinkimas Lietuvių 
Komercijos ir Industrijos Ben- 
drovės. Jame :'ilyvavo visi, ku- 
rie buvo susirinkę tame liotelvje 
dėlei vienijimosi tautininkų su 
katalikais. (Žiur. Tautinės San- 
daros posėdžio protokolo §2). 
Posėdis atsibuvo protarpyje Tau- 
tinės Sandaros posėdžio, kuomet 
buvo jis pertrauktas dęlei para- 
šymo rezoliucijų (Žiur. §11 San- 
daros posėdžio). 

1). Pirmininko vietą užėmė p. 
M. J. Yinikaitis, o sekretoriaus 
—P. J. Norkus. 

2). P-s R. Karuža perskaite 
ilgą tos draugijos projektą 
straipsnio foriroje. (Jfc tilpo 
pereitame " Lietuvos" numery j 
vardu "Naujas Reikalas.") 

3). Veik visi susirinkusieji 
ima balsus. Kiekvienas išreiškia 
nuomonę, kad tokia bendrija 
mums būtinai reikalinga. Nėra 
nei vienos nuomonės, kuri butų 
prieš tai. Apkalba detalius. 
Vienbalsiai nutarta sutverti Lie- 
tuvių Komęrcijinę ir Industri&li- 
nę Bendriją. (Lithuanian Com- 
merciaf and Įndustrial Co.) 

4). Laikiniais direktoriais iš- 
rinkta: 1) Kun. J. Dobužinskas, 
2) V. Ambrozevivius, 3) St. 
Staknevičia, 4) Dr. Bacevičia, 
5) P. S. Vilmontas, 6) R. Ka: 
ruža, 7) Kun. J. Žindžius, 8) 
M. J. Yinikaitis, 9) M. Bučins- 
kas, 10) B. Ščegauskas, 11) J. 
O. Sirvydas. 

Sie direktoriai pasistengs su- 

taisyti bendrijos statutą ir inkor- 
poruoti New Jersey Valstijoje 
nemažiau kaip ant 100.000 dolia- 
rių. 

5). Iždininku susirinkimas iš- 
rinko p. M. Bučinską. 

6). Direktoriai iš savo tarpe 
išrinko centro valdybą: 

Pirmininku—P. S. Vilmontas. 
Yice-pirm.—Dr. Bacevičia ir 

M. J. Vinikaitis. 
Susin. sekr.—R. Karuža. 
Fin. sek.—Kun. J. Dobužins- 

kas. 
Iždininkas viso susirinkimo iš- 

rinktas—M. Bučinskas. 

y). Akcijų didumas—10 do- 
larių. 

8). Rinkti iš žmonių pasižadė- 
jimus pasidėti j bendriją pini- 
gais. kurių 10 nuošimtis turi buti 
sumokėtas bėgyje vieno mėnesio. 

9). Laike susirinkimo vsusirin- 
kusieji nasižadėjo sudėti apie 
2,000 dolarių. 

10). Visas organizacijinis dar- 
bas paliktas direktoriams ir cen- 
tro valdybai. 

Posėdžio pirm. M. J. Vinikai- 
lis. 

Posėdžio sekr et—P. Norkus- 

Julės ^erj^ 
VĖLIAVOS AKYVAIZDftJE, 

Lietuviu kalbon vertė A. Jakunas. '"j t 

(Tąsa.) 

į j 

Sužinojęs, kad leitanantas Davon ir jojou draui- 

gai yra mirę, aš nuliudau. Tačiaus, kad išlaikus siL 

vo rolę—nes jie buvo žmonėmis, kurių aš ne'pįižinor 
jau ir nemačiau niekuomet—aš daboj uosi, kad ne.- 

parodžius savo jausmų. Jokiu budu negaliu suteikti 

jiems pamatą įtarti mane tame, kad tarp "Kardo" 

kapitono ir manęs buvo koksai nors ryšis. Iš kur 
aš žinau,—inžinierius Serko gali labai abejoti apie 
tai, kad tunelis buvo išnetyčių rastas. 

Dalykas, kuris mane labiausiai apeina, tai tas, 
kad šioji netikėta proga man atgyti savo laisvę liko 

pražudyta. Ar kita proga kuomet nors pasitaikys? 
Kaip tonais nebūtų, mano pranešimas pasiekė angliš- 
kąją salų valdžią, ir dabar jau žinia, kur Ker Karra- 

je galima rasti. Kuomet bus pamatyta, kad "Kar- 
das" nesugrįžta į Bcrmudas, tai nėra jokios abejonės 
kad vėl bus padarytas bandymas įsigauti į Apverstos 
Taurės urvą, kuriame, jeigu ne laimingas povande- 
ninio laivo sugrįžimas, aš jau nebučiau belaisviu. 

Aš pradėjau gyventi po senovei. Pasisekus man 

prašalinti neužsitikėjimą manim, man leista liuosai 
vaikštinėti po urvą, kaip ir pirmiaus. 

Yi>as nelaimingasai atsitikimas nepadarė jokios 
blogos įtakos į Tarną Rochą. Geras prižiūrėjimas 
atgaivino jįjį, kaip ir mane. Pilname prote, jisai su- 

grįžo prie savo darbo ir ištisą laiką praleidžia savo 

'aboratorijoje. 
Savo paskutiniu važinėjimu "Ebba" pargabeno 

pundų, dėžių ir krūvą jvairių daiktų, ir aš darau iš- 
vadą, kad eilė laivų turėjo buti apiplėšta laike šios 
paskutinės kelionės. 

Darbas su Rocho mašinų dirbimu sparčiai eina 
pirmyn, ir dabar tų mašinų yra nemažiaus kai pen- 
kiasdešimts. Jeigu Ker Karraje ir inžinieriui Serko 
reikalinga apginti sala, tai trijų arba keturių šiųjų 
mašinų užteks, kad salą padarius visiškai neprieina- 
ma, kadangi mašinos padengs plotą, į kurį nei vie- 
nas laivas negalės ineiti be to, kad jisai nebūtų su- 

plėšytas į gabalėlius. Man rodosi, kad jie nutarė 

įrengti salos apginimo priemones po sekančių jųjų 
padarytųjų išvadų: 

"Jeigu "Kardas" atvyko j lagūną netyčiomis, tai 
dalykų stovis palieka be permąinos, ir jokia valstybė, 
net nei Anglija, nemanys iieškoti "Kardo" urvo vi- 
duryje. Jeigu iš kokių nors nesuprantamų šaltinių 
liko sužinota, kad Apversta Taurė yra Ker Karraje 
slapyviete, jeigu "Kardo" žygis buvo pirmutiniu 
žingsniu, padarytu prieš salą, tai reikalinga bus laukė- 
ti kito žygio—ar pavidale bombardavimo ištolo,i arba 
išsėdusių ant salos kareivių užpuolimo išvaizdoje. 
Todėl, kol męs negalime apleisti Apverstos Taurės 
ir pasiimti savo grobio, tai męs turėsime apginti s3r 
ve Rocho fulgtfratoriaus pagelba." 

Sulyg mano nuomonės, niekdariai savo išvedžio- 
jimuose dar toliaus ėjo sekančiu budu: ♦' 

'"Ar yra koksai nors ryšis tarp musų paslapties 
išdavimo—jeigu tai atsitiko ir nežiūrint kaip atsi- 
tiko—ir abiejų žmonių išvogimo iš "Sveikatos Na- 
mo?" Ar yra žinoma, kad Tarnas Rochas ir jojo 
prižiūrėtojas yra uždaryti Apverstoje Taurėje? Ar 
yra žinoma, kad išvogimas buvo atliktas Ker Karra- 
je labui? Ar amerikonai, anglai, francuzai, vokiečiai 
ir rusai turi pamatą bijotis, kad galingas užpuolimas 
ant salos nepasiseks?" 

Ker Karraje turi labai gerai žinoti, kad šios 
valstybės neabejotų užpulti ant jojo, nežiūrint, kaip 
didelis pavojus butų. Jojo urvo sunaikjnimas yra 
būtina priederme žmonijos saugumo ir labo dėlei. 
Plėšę Vakarų Pacifike, piratas ir jojo draugai švai- 
stosi Vakarų Atlantike, ir jie būtinai turi buti išnai- 
kinti. 

Kaip tenais nebūtų, Apverstos Taurės gyvento- 
jai turi dabotis. Šisai dalykas yra suprantamas, ir 
nuo tos dienos, kuomet "Kardas" liko sunaikintas, 
saugi sargyba laikoma. Ačiu naujam* praėjimui, ga- 
lima slėptis tarp akmenų, nesinaudojant povandeniniu 
tuneliu, ir dieną bei naktį tuzinas sargų yra 
pastatyta aplink salą- Kaip tiktai faivas pasirodo, tai 
apie tai duodama žinoti urvo viduryje. 

Ištisomis dienomis nieko neatsitinka, ir dienos 
slenka viena paskui kitą baisiai nuobodžiai. Plėšikai 
tačiaus nesijaučia Apverstoje Taurėje saugiai po se- 

novei. Kas valandėlė laukiama pranešimų iš sargų, 
stovinčių lauke. Dalykų stovis jau datigiaus nėra 
tas pat nuo "Kardo" atvykimo. Drąsusis leitanante 
Davon, drąsioji įgula, tegul Anglija, tegul civilizuo- 
tos tautos niekuomet neužmiršta, kad Jųs paaukavote 
savo gyvynes žmonijos lauuu 

Aišku, kad dabar, nežiūrint, kaip galingos yra 
jųjų atsiginimo priemonės, net galingesnės negu tor- 
pedų tinkslas, inžinierius Serko ir kapitonas Spade 
yra pilni rupesties, kurią jie veltui stengiasi neišduoti. 

Dažnai jiedu tariasi tarp savęs. Gal jie svarsto 
klausimą apie Apverstos Taurės apleidimą su*savo 
turtais, nes supranta, kad jeigu urvas yra žinpmas, 
ai bus rastos priemonės jojo sunaikinimui, net jeigu 
jojo gyventojai turėtų buti badu išmarinti. 

Žinoma, tai yra tiktai mano spėliojimas. Man 
svarbu tai. kad jie neįtaria manęs paleidime bertai nig, 
kurisai taip laimingai buvo pagautas Bermudoje. Ąf 
uriu pasakyti, kad inžinierius Serko niekuomet nei 

nepamanė apie tokį dalyką- Ne, aš neesmi nei ne- 
žiūrimas. Jeigu butų priešingai, tai aš užtektinai pa- 
žįstu Ker Karraje, kad žinojus, jog jisai mane senai 
butų pasiuntęs lagūnos dugnan pas leitanantą Dąvon 
ir pas "Kardą." v 

Žiemos audros pradėjo smarkiu užti. Vėjas 
staugia per stogo skylę, ir smarkus pūstelėjimai skrai- 
do piliorių mišku, pagindydami garsingus balsus, taip 
garsingus, taip gilius, kad kai-kada galima įsivaizdin- 
ti, jog tai kelių kanuolių šaudymas, Jūrių paukščiai 
krūvomis slepiasi urve nuo audros, ir laike audrų 
pertraukų jie mane savo riksmu beveik apkurtina. 

Reikia manyti, kad tokiame ore, "Ebba" neban- 
dys plaukti jūrės n a, _ne$ Jgiaįsto .ųžtejką vi§am sęzo 

nui. Sale tu, man rodosi, kad grafas d'Artigasas 
ateityje netaip' noriai rodys savo "Kbbą" Amerikos 
pakraščiuose, kame jįjį gali (pasitikti ne taip, kaip iki 
šiolei, ir ne su pagarba, kurios užsitarnauja turtingL- 
sai keliauninkas, bet tokiu budu, kaip Ker Karrajc 
taip labai užsipelno. 

Man rodosi, kad jeigu "Kardo" pasiuntimas bu- 
vo pradžia kovos prieš salą, tai kįla svarbus klausi- 
mai kaslink Apverstos Taurės ateities. Todėl viena 
dieną, palengva, kad neužsitraukus ant savęs nužiū- 
rėjimo, aš pabandžiau pakalbėti apie tai inžinieriui 
Serko. 

Męs buvome netoli Tarno Rocho laboratorijos Ir 
tulą laiką buvome kalbėję, kai inžinierius Serko pa- 
minėjo apie nepaprastąjį anglų povandeninio laivo 
pasirodymą lagūnoje, šį kartą jisai, kaip rodėsi, bu- 
vo palinkęs manyti, kad tai yra pradžia kovos prieš 
Rer Karraje. 

— Tai nėra mano nuomonė,—aš atsakiau, no- 

rėdamas privesti iįjį prie klausimo, kurį aš jam norė- 
jau pastatyti. 

— Kodėl?—Jisai paklausė. 
— Nes jeigu jusų slapyvictė butu žinoma, tai 

naujas bandymas butų padarytas, jei ne įsigauti j ur- 

vą, tai bent sunaikinti Apverstą Taurę. 
— Sunaikinti jąją!—tsušuko Serko.—Imant ome- 

nių musų apsiginimo priemones, tai butų pavojingas 
darbas. 

— Jie negali nieko žinoti apie šj dalyką, p. Sgr- 
ko. Nei sename, nei naujame sviete nemanoma, kad 
išvogimas iš "Sveikatos Namo" buvo atliktas ypa- 
tingai jusų naudai, arba kad jus susitaikėte išlygose 
su Tamu Roclm dėlei jojo išradimo. 

Inžinierius Serko nieko neatsakė į tą pastabą, 
ir, tiesą sakant, į tai nieko negalima buvo atsakyti. 

Aš savo kalbą toliaus tęsiau: 
— Todėl viešpatijų laivų būrys, pasiųstas .sunai- 

kinti šią salą, be jokio svyravimo prisiartintų ir jąją 
bombarduotų. Taigi aš manau, kad jeigu tie laivai 
iki šiolei nepasirodė, tai vargu jie abelnai atvyks, ir 
mano nuomonė yra, kad apie Ker Karraje buveinę 
nieko nežinoma, ir Tamista turite pripažinti, kad ši- 
sai spėliojimas yra kuosmagiausis, kibk tai jisai jus 
liečia. 

— Tai gali buti,—inžinierius Serko atsakė,— 
bet kas yra, tas yra. Ar jie žino ar ne, jeigu karės 
laivai prisiartins penkių ar šešių mylių "artumo prie 
šios salos, tai jie bus nuskandinti pirm, negu jie 
spės vieną šuvį paleisti! 

— Na, ir kas tuomet? 
— Kas tuomet? Galima manyti, kad kiti ne- 

bandys atkartoti to bandymo. 
— Tai gali buti. Tačiaus karės laivai apsuptų 

salą ištolo, anapus pavojingojo ploto, ir "Ebba"' 
negalėtų plaukti į portus, kuriuos jinai pinigaus lan- 
kydavo su grafu d'Artigas'u. Kaip tokiame atsitiki- 
me jųs galėtute gauti maistą? 

Inžinierius Serko tylėjo. 
^ Šisai argumentas, kurį jisai jau turėjo buti pats 

pergalvojęs, buvo perdaug logiškas, kad jįjį atmetus, 
ir aš manau, kad plėšikai plianuoja Apverstos Tau- 
rės apleidimą. 

Tačiatis nenorėdamas Uuti sumuštu, inžinierius 
Serko toliaus tęsia: 

— Męs dar turėtume povandenini laivą, ir ko 
"Ebba" negalėtų padarytį, tą jisai atliktų. 

— Povandeninis laivas?—aš sušaukau.—Bet jei- 
gu Ker Karraje paslaptįs yra žinomos, tai ar Tamis- 
ta nemanote, kad valstijoms taipogi žinoma apie gra- 
fo d'Artigas'o povandeninį laivą? 

Inžinierius Serko pažvelgė į mane įtartinai. 
— Ponas Harte,—jisai tarė,—man rodosi, Ta- 

įnista savo išvadose truputį pertoli einate. 
— Aš, p. Serko? 
— Taip, ir aš manau, kr»d Tamista apie šį da- 

lyką kalbate, kaip žmogus, kurisai žino daugiaus ne- 

gu jisai privalėtų žinoti. 
Šioji pastaba mane tuojaus sulaikė. Buvo aiš- 

ku, kad mano argumentai galėjo sukelti nužiūrėjimą, 
jog aš esmi ne be kaltės nesenai buvusiame atsitiki- 
me. Inžinierius Serko atydžiai į mane žiurėjo, tar- 
tum norėdamas išskaityti giliausias mano mintis. 

— Ponas Serko,—aš pastebėjau,—pagal savo 

profesiją ir taipogi sulyg savo palinkimo, aš esmi 
pripratęs daryti išvadas iš kiekvieno dalyko. Todėl 
aš Tamistai pasakoju savo išvadų pasekmes, kurias 
Tamista galite priimti-ir nepriimti, kaip sau norite. 

Su tuom mudu persiskyrėva. Vienok aš maniau, 
kad mano neatsargumas galėjo sukelti įtarimų, ku- 
riuos netaip lengva gali buti išnaikinti. 

Iš šio pasikalbėjimo aš vienok sužinojau vieną 
svarbų dalyką, būtent: kad pavojingasai Rocho ful- 
guratoriaus plotas yra tarp penkių ir šešių mylių. 
Gal su sekančiu jūrių pakjlimu kitas pranešimas 
kaslink šio reikalo galės pasiekti reikalingosios vie- 
IOS. 

Tačiaus kiek ilgu mėnesių reikalinga bus laukti, 
kol tunelis vėl bus virš vandens! 

Blogas oras toliaus tęsiasi, ir audros yra žiau- 
resnės negu kuomet nors pirmiaus. Ar tai jūrių sto- 
vis nelekjžia vėl užpulti ant Apverstos Taurės? Lei- 
tenantas Davon man griežtai tikrino, kad jeigu jojo 
žygis nepasiseks, jeigu "Kardas" atgal nesugrįž j St. 
George salą, tai bus padarytas kitas žygis kitokiose 
išlygose, idant išnaikinus šią plėšikų landynę. Anks- 
čiaus ar vėliaus teisybės darbas bus atliktas, ir Ap- 
versta Taurė bus sunaikinta, nors gal aš nepergyven- 
siu josios sunaikinimo. 

Ak! Kodėl aš negaliu išeiti ir bent valandėlei 
pakvėpuoti gaivinančiu oru lauke? Kodėl neleista 
man mesti nors vieną žvilgsnį jurėsna, link tolimojo 
Bermudų horizonto? Visas mano gyvenimas yra 
sujungtas viename troškime: išeiti per tunelį sienoje 
ir pasislėpti tarp akmenų. Gal man pirmutiniam pa- 
siseks pamatyti durnus laivų, prisiartinančių prie sa- 

los. 
Vienok šisai manymas yra neįvykdintinas, ne 

sargai dieną ir n^ktį saugoja abu tunelio galu. Be 
inžinieriaus Serko leidimo, niekas negali išeiti 
nei ineiti. Jeigu aš pabandyčiau tai padaryti, tai 
galėčiau netekti savo luosybės, ir dar blogiaus galėtų 
su manim atsitikti. 

£l°Įiąus buąJi 
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AR NEPERANKSTI? 
Prezidentas Wilsonas nori ^uoti laisvę paukšteliui (Filipinų 

saloms). Dėdė Šamas (Amerika) sako, ar nėra peranksti; jis dar 
nesuaugęs ir katė (Japonija) galės jį sugauti. 

Margumynai. 
Lietuviai Prie Dardanelių. 

"Išeivių Draugas'' rašo, kad ir 
prie Dardanelių lietuvių nemažai 
buta. Du lietuviai, kiek žinoma, 
ten žuvo, bet tas laikraštis mano, 
kad ir daugiaus lietuvių ten savo 

galvas paguldė, tik apie juos kol 
kas nežinoma. 

"Iš. Dr." taip apie tai rašo: 
O, rasit, dar daugiau žuvo to- 

kių, apie kuriuos mums neteko 
sužinoti. Pereitais metais tenai 
užmušta lietuvis-tėvvnainis An- 
drius Žakevičius. Dabar ten pat 
krito kitas lietuvis, Kazys Janu- 
šauckas. Abudu vos trumpą lai- 
ką Britanijos kariumenėje ištar- 
navo. 

A. a. Kazys Janušauckas (jo 
tėvas Jurgis paeina iš Veiverių 
kaimo, Starapolės pav., Suvalkų 
red.) gimė ir augo Škotijoj. 
Vos teturėdamas 18 fnetų am- 

žiaus, 5 liepos 1915 m. prisirašė 
prie Britanijos laivyno jurinin- 
ku. Kaipo čiagimis, įstojant 
daug kliūčių nesutiko. Vos po- 
ra mėnesių pamuštravojusį val- 
džia išsiuntė velionį j Dardanė- 
lius. Tenai gavo stoti Į frontą 
jurininkų brigadoje prieš tur- 
kus. N'eilgai už Britaniją ka- 
riavo, smarkiame mušvje 27 
gruodžio krito, kaip valdžios 
pranešta velionio seseriai, teiš- 
gyvenančiai Mossend'e, Škotijoj. 

Velionio Kazio brolis irgi Bri- 
tanijos kariumeneje tarnauja. 
Jis ilgai buvo prieš vokiečius 
Francuzijos fronte. Dabar, ro- 

dos, jau išvažiavo su savo drau- 
gais—anglais ir škotais j Egvp- 
tą. 

Reikia pastebėti, kad dauge- 
lis liettn ių veržte veržėsi įstoti 
į Britanijos kariumenę. ypač 
pradžioj šios karės. Dabar šiek- 
tiek atvėso, bet nevisai. Ypač 
noriai kariumenen stojo čiagi- 
miai lietuvių 18-19 metų jau- 
nikaičiai. Daugelis už kelių sa- 
vaičių po prisirašymui išvežta 

j frontą. Kai kam tarnystei) 
įstoti nepasisekė: mat, kitur gir 
mę svetimtaučiai nepriimama, 
tai iš tų tik tie prisidėjo, ku- 
riems pasisekė valdžią prigauti, 
prisieinu.-, svetimą vardą. Buvo 
ir tokių, ką pabuvę kariumenėje 
keles savaites, ilgiau buti nenorė- 

jo, ėmė veržtis Mgal prie savų. 
Kelius tokius jaunikaičius pasi- 
sekė patinstamiems iš kariume- 
nės išvaduoti. Daugelis tebe- 
tarnauja Prancūzijoj, Belgijoj, 
Egypte ir kitur. Kiti tesimoki- 
11a muštro. 

* * 

Patįs Išsižudė. 

Apie tragišką atsitikimą pasa- 

koja Dr. M. S. Ingliss, Kanados 
kariškas daktaras, nesenai pargrį- 
žusis iš Europos karės. 

Jis papasakojo, kad jis pats ži- 
no apie 17 vokiškų submarinų, ku- 
riuos anglai pagavo milžiniškuose 

plieniniuose tinkluose, kurie tapo 
[anglų pastatyti tose vietose, kur 
Lsubmarinai buvo labjausiai papra- 

tę darbuotis. 
Submarinas, patekęs j tokius 

plieninius tinklus, įsipainioja i 
juos; sparnai šrubo, kuris varo 

submariuą, įsipainioja, nulužta, ar- 

ba negali suktis, ir subniarinas ne- 

gali iš tinklų išlysti. 
Dr. Ingliss pasakoja, kad jis sa- 

vo akimis matė vieną tokį subma- 

riną, ištrauktą % jau viršun. Vis| 
žnones. esantieji ant submarino. 
paprastai žūva, nes jiems oro pri- 
trūksta. Bet šito submarino visa 
įgula, anot Dr. Tngliss, pati išsižu- 
dė. Daktarui leista nusileisti į to 
submarino vidurius. 

— "Idant išsigelbėjus nuo sun- 
kios mirties užtroškimu,—sako Dr. 
Ingliss,—submarino komandierius, 
matomai> nušovė visus vyrus, o 

paskui ir pats nusišovė." 
Dr. Ingliss dar pridėjo, kad an- 

glai dabar vartoja laivus su sti- 
kliniais dugnais, kad butų leng- 
viaus patėmyti submarinus. Jis 
pasakoja, kad per tokį stiklą gali- 
ma matyti iki 50-60 pėdų gilumos. 

Pranešimas Apie Aukas. 

Gerbiamieji! Prašau gerbiamąjį 
Redaktorių neatsisakyti įdėti į sa- 
vo laikraštį šį pranešimą. 

Lietuvių Centralinio Komitete 
atstovas p. Stasys Šimkus, surin- 
kęs aukų iš Amerikos lietuvių, iš- 
siuntė mano vardu dalį pinigų pei 
A. 01sze\vskio banką Chicagoje 
Spalių mėnesio 13 dieną gavai 
cheąue'ą iš A. Qlsze\vskio banko; 
(Xo. 759180,25 sept. 1915 m.)— 
2150 rub. (752,5 dolerių), ku 
riuos turiu gauti per Rusų-Azijo 
banką Maskvoje. Bet Rusu-Azi 
jos banka iki šio laiko negalėjo iš 
duoti tų pinigų, nes negavusi du 
blikato iš A. Olszevvskio bankos 
("Advise" savo laiku buvo sykii 
išsiųsta ir kvitas apie tai nuo toi 
pačios dienos laikomas A. 01szew- 
skio banke. "Dublikatas" taipgi 
išsiųstas,—taip praneša A. 01sze\v- 
skio bankas Red.). Spalių mėn. i« 

dieną gavau iš ''American Expres: 
Co, New-York" per Rusų-Azijoe 
banką (No. 8597) 300 rub. be pa- 
žymėjimo, kieno yra aukos. 

Spalių mėnesio 27 d. ga^au 10c 

rublių iš Fort Dearborn National 
Bank, Chicago, 111." atsiųstu' 
taippat per Rusų-Azijos banką. 
Xors siuntimo blanke nėra pažy- 
mėta kas aukoja tuos pinigus, bei 
iš laiško, kurį aš buvau anksčiau 
gavęs, matyti, kad jie yra siunčia- 
mi u. Pranciškaus Lapinskio iš 
Melrose Park, 111. 

Spalių mėnesio 29 d. gavau 
1.300 rub. per The Russian Ame- 
rican Line" (No. 226,658) irgi bc 
pažymėjimo, kieno tie pinigai ii 
kokiam tikslui. 

Manydamas iš gautųjų iš Ame- 
rikos laiškų (St. Šimkaus ir k.), 
kad tie pinigai yra skiriami nuken- 

tėjusiems dėl karės lietuviams, 
atidaviau visus 1,700 rt(b. Lietu- 
vių Ccntralinio Komiteto nukentė- 
jusiems dėl karės šelpti įgaliotiniui, 
buvusiam antrosios Dūmos atsto- 

vui, advokatui p. P. Leonui, Mask- 
voje. 

Kitus laikraščius prašau neatsi- 
sakyti atsispausdinti šį pranešimą. 

Su augšta pagarba 
Tomas X a r i;šcv ičiu >. 

7-XI 1915. 
> T :iskva. 

Kibirkštis. 
Xa, o kaip, brolau, patinka 

silkės? 
x-x 

Vienos enciklopedijos nesusi- 
laukėni, ba jos Jurgelionis ne- 

parašė, ir Olševskis neišleido, bet 
už tai "Keleivis" galėtu mušu li- 
teratūrą apdovanoti "gadem-sa- 
vanasranu" enciklopedija, kurią 



rūpestingai rengia Džian-Batnba 

brolių darbininku apsišvietimui. 
X—X 

*Tie mūsų socialistai turbut 
lėra visai normaliski: u/ia-šau- 
kia. kad tautininkai pastatė ant 

scenos su klerikalais puikią "ko- 

mediją." ]>et vieton gardžiai juok- 
tis, kaip prie komedijos tiktu, jie 
sielojasi ir putoja. 

X~X 

iŠ v su kunigų "Keleivis" ne- 

gali atsigėrėti tik vienu "kunigu" 
Mockum. (ial todėl, kad ir tas 

'"keliauja". 
X X 

Vokiečiai sako: "Nors plyšini, 
bet Yerduną paimsim." 

"Draugas" virsdamas dienraš- 
čiu: "Nors pats sprogsiu, bet 

"Kataliką" nubankrutysiu. 

X—X 

Ar girdėjot, kaip "Naujienos", 
"Keleivis" ir "Laisvė" giriasi, 
kad kapitalizmą išversią. O net 

tų durnų liumbugiškų daktarų 
apgarsinimų pas save negali iš- 
versti. Delei poros doliarių dar- 

bininkų sveikatą ir gyvastį ap- 

gavikams parduoda, ir vis dar 
apie žmonių skriaudas ir kapi- 
talistų išnaudojimą" plempia... 

X-X 

Kaip matyt iš tų tarybų, tai 
Kemešį, kaip tą ungurį, reikia 
smilčių ant delnų pasibėrus gau- 
dyti, kitaip jis tai galva, tai uode- 
ga išlend. iš tarybų. 

x~x 

Visados, brolau, nepamiršk ir 
nenustok "Vilties": nors "Drau- 
go" sau susilauksi, 

X~X 

Katalikai, sakoma, negali su 

Pr. Šliupu ir Rimka susivienyt. 
Beit, Džyzus Kraist, kaip tauti- 
ninkai su Kemešiu ir Maliauc- 
fcu gali susivienyt? Išrodo, vie- 
nodai sunkus džiabas. 

Jurgis Spurgis. 

j 

EXTRA. 
S 

VpKIEČIAI VIS ARTINASI 
PRIE VERDUNO. 

Londonas, kovo 8 d.—Ne-i 
žiūrint milžiniškų nuostolių, vo-1 
kiečiai su vis didesniu smarku- 
mu atakuoja Verduno apielinkes. 
Negalėdami sulaužyti franeuzų 
fronto iš šiaurių puses, kur fran- 
euzai stipriai laikosi prie fortų 
Douaumont ir De Vaux, vokie- 
čiai pradėjo šturmuoti iš šonų: 
ant fronto tarp Bethincourt ir 

Forges (j šiaur-vakarius nuo 

Verduno) ir apie Fresnes (į piet- 
ryčius nuo Verduno. 

..Vokiečių tbks plainas yra aiš- 
kus—toks pats, kaip kad buvo 
Mockenzeno plianas prie Var- 
šavos: suspausti franeuzus iš šo- 

nų taip, kad jie patįs pasitrauk- 
tų iš Verduno 

GANDAI APIE 

VOKIEČIŲ LAIVYNĄ. 
Londonas, kovo 8 d.— 

Londoną pasiekia atkartotini gan- 
dai iš Danijos, iš Rymo ir iš Švei- 
carijos, buk vokiečių laivynas iš- 
ėjęs iš Kicl kanalo, kur jis iki 
šiolei slėpėsi, j Šiaurės jūrės. Ši- 
tos žinias praneša, buk matyta 
šiaurės jūrėse 20 ar 25 vokiškus 
mūšio laivus 

PREZIDENTAS LAIMĖJO 
KONGRESE. 

Washingtonas, kovo 8 

d.— Iš agitacijos, kuri buvo pra- 
sidėjus kongrese prieš preziden- 
tą Wilsoną, niekas neišėjo. Se- 
natorius Gore buvo įnešęs sena- 

tan, o kongresmanas McLemo- 
re atstoviv butan rezoliucijas, 
kad Suv. Valstijų valdžia už- 

draustų amerikonams plaukioti 
talnininkų laivais, kurie turi ka- 

nuolcs savo atsigynimui. Prezi- 
dentas tam priešinosi, nes tas 

nesutinka su tarpti utiškomis tei- 
sėmis. Vokietija, kaip sykis to 

norėtų. Abudu sumanymai tapo 
sumušti—ir senate ir atstovų bu- 

te. Atstovų butas 276 balsais 

prieš t 42 nutarė remti preziden- 
tą. 

New Yorko laikraštis W o r 1 d 

garsina, kad visa šita agitacija 
! kongrese yra remiama pinigais 
VoKicčių Susivienijimo Ameri- 

|koj. 
mm¥' 

PRIE ST. ŠIMKAUS AT- 

SKAITOS. 

Mano atskaitoj, tilpusioj už- 

praeitos savaitės numeryje, pa- 
sakyta : 

4" Pasiųsta lietuviu Draugijai 
$2216.00". Manau, jog' bus ne pro- 
šal} pasakyti ir kaip tie pinigai 
pasiusti. Taigi: 

Per Olšausko barikij Cliicago'- 
je (2 d. iiepos ir 25 rugpiuėio, 
1915 111.) $796.00. 

Per Paltanavičių, \Vorcester; 
Mass. (14 d. rugp. 1915 m.) 
$1! 1.00. 

Per Ramanauską Lavvrencc, 
Mass. (25 .J. rugp. 1915). $464.00. 

Per National Bank 4-tli str., 
Philatklphia (2 d. gruodžio 1915 
m.) $50.00. 

1 
Per Kazemėką, \Vaterbury, 

|('onn. (30 d. sausio 1916 m.) 
$795.00. Išviso $2216.00. 

j Drauge pranešu, jog aukos, su- 

rinktos per mano prakalbu 
Ansotiijoj, Conn. ($305.22) iš- 
siųsta per p. J. Tareilą; gi aukps, 
surinktos iš Marrisono, X. J. lie- 
tuvių ($73.60), atmetus $7.60 iš- 

laidų, išsiųsta per Kazemėką, 
YVaterbury. 

Jeigu Tautos Fondas, I.avv- 
rence'o, Mass. lietuvių komitetas 
ir kitos lietuvių organizacijos, 
kurios rengė man prakalbas ir 
kurioms aukas palikau, duotų 
šiokią-tokią atskaitą iš mano su- 

rinktų aukų, bučiau begalo dė- 
kingas, nes tas prašalintų visus 
galimus nesusipratimus ir išgel- 
bėtų mane nuo visokių nesma- 

gitmų. 

Lietuvių Draugijos jgaliotinis, 
St. Šimkus. 

REDAKCIJOS ATSAKYMai. 
*- 

p. P-s J-s. Jųsų raštelj ]dėsim j 
sekanti numerj. Rašykit ir tankiau; 
nors rašote, kad mažai mokate rašy- 
ti, bet rašote su sensu; klaidas męs 
pataisysim. | 

p. A. t., Kainae, Knygynietis. Jųsu 
korespondencijos tilps sekančiam 
"Lietuvos" numery J. 

p. Walter B. Rogers. Galima siųsti 
per komitetus. Galite prisiųsti musų 
redakcijon aukas sykiu su vardais 
aukautojų. Vardus męs paskelbsim 
laikraštyje, o aukas perduosim fondan 

(Jums rašytas laiškas sugrjžo). 

VIETINES jINIOS, 
Apie $200 Prieglaudos Na- 

mams. Scrcrloj užsibaigė SLA. 
II-o j o apskričio iėrai, surengti 
Mildos svetainėj. Gryno pelno, 
kuris paskirtas SLA. prieglaudos 
namams, gauta apie $200.00. 
Ypačiai daug prie surengimo yra 
pasidarbavęs p. P. Kibartas. 

Graži apyvarta. Šiomis die- 
nomis Simano Daukanto Skoli- 
nimo ir budavojimo draugija, 
nuo \\ cst Side, pagarsino savo 

>ficialę atskaitą už pereitus 1915 
m. Pilna; atskaitą slkaity tojai 
•as apskelbimų skyriuje. Čia-gi 
\'erta padaryti keletą patėmiji- 
71 it apie pačią draugiją. 

Šita draugija gyvuoja tik 10 

metų, o jos metine apyvarta jau 
perviršija šimtą tūkstančių do- 

liarių. Tai yra ęraži suma, juo 
gražesnė, kad 'kiekvienas centas 

iš šios sumos yra lietuvių su- 

čėdytas ir pačių lietuvių labui 
sunaudotas. Iš visų draugijų ši- 
tokios draugijos užima vieną iš 

pirmiausių vietų lietuvių gerbū- 
vio didinime. Lietuviai patįs sa- 

vo reikalus aprūpina, patjs sau 

pelną pasilieka, patįs savo ka- 

pitalą sutveria ir apart to viso 
dar patįs pačėdlyvumo išmoksta. 

Tokių draugijų vienoj Chica- 
goje yra apie 10 ir visos puikiai 
gyvuoja. Kitos, senesnės, turi 
dar daug didesnę aipyvartą. Vi- 
siems lietuviams patartina apsi- 
pažinti su tokiomis draugijomis 
ir tapti jų nariais. 

Prie šios progos, rasite, nepro- 
šalį bus patėmijus, kad ką to- 

kios draugios atlieka vienam mie- 
ste ir vienoj tik šakoj, tą mano 

atlikti visai lietuvių tautai ma£- 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

Apgarsinimai. 
! ATGAIVINTAS KRAUJAS. 
|Yra gerai žinomas dalykas, kad 

[kraujas vaidina svarbiausią rolę 
(žmogaus kunc ir iš to turėtu bū- 
ti aišku, kad kiekvienas turė- 

tu juomi kuolabiausiai rūpintis. 
Šitas galima atsiekti užlaikant 
virškinimo organus švariais ir 

stipriais. Kaip tik pastebiama, 
kadir mažiausias nesmagumas, 
vartok Trincrio Amerikini Kar- 

Įtausiaus Vyno Eliksyrą. Jei at- 

sitinka nežymus nenoras valgyti, 
pritukęs kvapas, atsirugimas, vi- 
duriu iškėlimas, viduriu užkie- 
tėjimas, nedėk niekais. Šitas pre- 

paratas užlaikis virškinamuosius 
organus švariais, o tas yra pati 
svarbiausia sąlyga tyro ir gau- 
saus kraujo. Jis taipgi labai pa- 
gelbsti nuo daugelio pilvo ir vi- 
durių ligų, nuo nerviškinimo ir 
ligų paeinančių- nuo vidurių už- 

kietėjimo. Kaina yra $1.00. Vi- 
'sose aptiekose. Jos. Triner, iš- 

dirbėjas, 1333—1339 So. Ashland 
ave., Chieago, 111. 

Prašalinimui skausmo iš rau- 

menų ir sunarių ištrink juos Tri- 
nerio Linimentu. Kaina 25 ir 

150c., apmokėta k rasa 35c. ir 60c. 

OAlM 
H f imu 

(aRGU^PECIALTIES Co. 

^^P^^^fhiUdelphia. Pa. 

Dėl Moterių i* ''vrų Plaukų Stiprintojas 
"i/CUMAFUGA" 

Jis jsigėręs j skalpu. prašalina 'pleiskanas, ap- maišo skalpos niežėjimą priduoda audiniams 
naujos gyvybės ir spėka, kartu suteikiant 
skalpai ir plaukams sveiką padėjimą. 

Jei just) plaukai slenka, rašykite reikalau- 
dami t;i iiuikiį} knygutę ir gyduolių ištyrimui, jdėdanii 10 centų sidabru, arba 

_ 
krasos ženk- 

leliais, dėl apmokėjimo lėšų persiuntimo. 
ARGI L SPECIAI.TIKS CO.. 

P. O. Box 37, Pliiladclphia Pa. 

DRAUGIJŲ BEIKAL' I 
METINĖ ATSKAITA SIMANO 
DAUKANTO SKOLINIMO IR 

BUDAVOJIMO DR-JOS. 

Draugijos Valdyba 1916 m. 

J. Raugevlče, prez., 2050 W. 23rd 
st., B. Kazanauskas, rašt., 2141 W. 
23rd PI.. A. Miseviče, vice-prez., 2329 
W. 22nd PI., M. Meldažis, ižd., 2244 
W. 23rd PI. 

Direktoriai: 
K. Tarulis, J. Žilis, M. Yuška, J. 

Kaminskas, J. Petraitis. Advokatas 
John Cochinsky, Notariušas. 

žemiau paduotos skaitlinės yra pa- 
tvirtintos per valdišką, inspektorių 
Valtisjos Illinois. 

ABELNAS STOVIS DR-JOS TURTO. 
Sumokėta: 

Ant akcijų sumokėta .... $87,044.75 
Ant akcijų permokėta 336.75 
Ant akcijų nedamokėta .... 1,537.25 
Depositų 18,774.00 
Atsargos kapitalo 900.00 
Pelnas išdalintas 14,818.00 
Pelnas neišdalintas 891.78 

Viso turto $124,302.53 
Randasi: 

Paskolinta ant namų $118,800.00 
Paskolinta ant akcijų .... 2.325.00 
Nesumokėta procentų 53.45 
Nesumokėta ant akcijų .... 1,537.25 
Insurance 234.80 
Rakandai 196.00 
Pas iždirinkg. 1,156.03 

Viso turto $124,302.53 
ATSKAITA Už 1915 METUS. 

Inplaukė: 
Nuo 1914 m. pas iždininką. .. $138.52 
Mokėta ant akcijų 34,944.75 
Procentų 6,501.77 
Premium 528.50 
Įstojimų 239.50 
Pervedimo 36.25 
Bausmių 48.00 
Paskolų sugražinta 39,775.00 
Insurance 54.00 
Depositų 24,644.00 

Viso $106.910.29 
Išmokėta: 

Paskolinta 
Ištraukta ant akcijų 
Procentų 
Dpozitų 
Procentų už depozitus 
Už insurance 

jVisoki išmokėjimai ... 

Už spaudu 
Alga raštininko 

$62,950.00 
21,384.75 
2,025.59 

18,020.75 
473.52 
288.80 
371.85 

14.00 
225.00 

Viso 
i Pi .a iždininku yra 

$105,754.26 
$1,156.03 

Mr. Clcmėfo Raducha, 324 Fnlraor Rt.., Detroit, Mich., var- 
tojo Sevcros Vaistą lnkutams ir Kepenimis savo keblumams bu Inkstais, ir BUi kt) jisai parašė mums: "Aft sirgau daugiaus necu pmaiitrų. meti). Paskui uft sužinojau apie Sį vaistų ir li- kau iftjfrdytM'. Todėl ai galiu patarti jį kiekvienam, kuris 
aerga 1140 i 2T- 

Ar JumsiSkauda Nugara? 
Tai jieškokitc priežasties. Skaudėjimas gali buti ki- 
lęs dfclei inkstų netvarkos, ;r todėl imkite 

Severa'sKidney and Liver 
Vt 1 (Severos Vaist.ą Inkstams ir Kepe- Bf AjjlAf|fT nims) kad pasiekus kelio j sveikatą. llv'llvU f Life'4 nurodo inkstu arba pūslės už- " 

degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš- 
to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir < 
galvos skaudėjimas, kįlantis dėlei keblumu inkstuose, gelt- i ligė ir surugęs skilvis. Šisai vaistas yra parodas savo ver- 

( tę pataisyme lovos slapinimo pas vaikus. 

Užkietėjimas « 
tu \ iv 

GYVYB4S BALZAMAS (8evera's Balsam or Life) dažnai yra pasirodęs pagelbingu padėjėju Severos Vaistui Inkstams { 
ir Kepenims. 

Kaina Severcs Vaisto Inkstams Ir Kepenims: 50 centų Ir $1.00. Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centui. 

Savo aptiekoje reikalaukite Severos Vaistą. Jeigu Jusi) aptiek* jii netu- ri, tai uisisakykite tiesiog nuo 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa 4 

Akcijų parduota per ir.etuc .. 958 
Mokamų akcijų yra 2.974 
Akcijų užbaigtų ir ištrauktų .... 779 
Draugų viso yra i 237 

Mokėjimai ir išmokėjimai yra mo- 
kami kas sereda nuo 8 iki 9 vakare. 

Susirinkimai laikomi: M. Meldažio 
svet., 2244 W. 23rd Place, keikvienor. 
seredos vakarą, 8 vai. 

Naujos serijos atsidaro kas 3 mėn. 
pirmoje seredoje: Sausio, Balandžio, 
Liepos ir Spalio. 

Akcijų kaina 25c. Mokėjimas užsi- 
baigia per 6 metus ir 3 mėnesius. 

Siniano Daukanto Skolinimo ir Bu- 
davojimo Dr-ju. skolina pini ,us ant 
G nuoš.. ir ant pirmo mortgage. 

Aut ištrauktų pinigų draugija mo- 
ka 3 nuošimtj. 

Nauja 46 serija atsidarys 1 scre- 

dą balandžio šių m. 

Taigi, Tamsta, }ei nepriguli prie 
viršminėtos draugijos, malonėk pri- 
sirašyti, paimdamas- kelias akcijas, o 

po kelių metų turėsi krūvą pinigų 
ir busi laimingas. Norintieii plate- 
snių žinių, atsilaukykit J susirinkimą 
o bus paaiškinta. Dr-jos Valdyba. 

Pajieškojimat. 
Pajieškau savo sesers* Magdalenos 

ir švogerio Povylo Palackių. Pirmiaus 
jie gyveno Sbelburn, Ind. Jie^patįs, 
ar kas apie juos žino", teiksis atsi- 
šaukti adresu: *"> r 

Mrs. Juzė Vaidelienė, 
601 Junio st., Tamaqua, Pa. 

Pajieškau savo pusbrolio Marcijono 
Sruogiaus iš Taučiunų sodos ir kai- 
myno Jono Adamavičiaus iš Kemsių 
sodos. Abudu iš Žagarės parap., Šiau- 
lių pav.. Kauno gub. Meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Kazys Devė, 
224 E. 62nd st., Los Angeles, Cal. 

Paj'eškau savo brolių Jono ir Petro 
Latozu iš Skaudvilės narap., Rasei- 
nių pav., Kauno gub. Jonas 4 metai 
atgal gyveno South Dakotoj, o Petras 
Kenoshoj, Wis. Turiu labai svarbų 
reikalą. Meldžiu p.tsišaukti adresu: 

Adomas Latozas, 
3252 So. Halsted st., Chicago. 111. 

Pajieškau savo draugų: Tamošiaus 
žvirblio, Suvalkų gub., Marijampolės 
pav., Balbieriškės gm.; pirmiaus gy- 
veno Anglijoje, South Banke, paskui 
atvyko Amerikon;—Simano Diškevi- 
čiaus ir Juozapo Vaitkevičiaus, abudu 
gyveno toj pačioj vieloj, South BanRe 
Anglijoj. Turiu prie jų labai svarbų 
reikalą. Teiksitės atsisaukt šituo ad- 
resu: 

S. Marcinkevičius, 
1555 E. 45th st., Cleveland, O. 

Pajie&kau savo tikro brolio Liudvi- 
ko Rutkaus, Kauno gub., Telšių pav., 
Gadunavo parap., Pamarkijos sod., 
vieni metai kaip Amerikoje, gyveno 
Kensingtone, 111., 113 Kengsinton 
ave. Girdėjau, kad yra mirės, bet jei 
jis yra gyvas, teiksis man pranešti 
jis pats, ar kas kitas šituo adresu: 

W. Geo. Rutkus, 
441 Joseph ave., Rochester, N. Y. 

Pajieškau savo pusseserių Liudvi- 
nos ir Anastazijos Dargaičių. Jos 
yra dukters Juozo Dargio, Kauno 
gub., Telšių pav., Gadunavo vol.; 
abi yra ištekėjusios. Jos pačios ar 

kas kitas teiksis man pranešti. 
Domicėlė Dargaitė, 

1313 Coe PI., Seattle, Wash. 

Pajieškau savo pusseserės Antani- 
nos Jacikės; pirmiau gyveno Phila- 
delpliijoje prie Federal gaf. Paeina iš 
Kauno gub. ir pav., Mišiunų kaimo. 
Ji pati, ar kas kitas/'teiksis pranešti 
adresu: 

Kaz. Norkaitis, 
Box 58. Monvllle, N. J. 

Pajieškau savo pusbrolio Jono 
Dumbrauskio, Kauno gab., Šiaulių 
pav., Kuršėnų parap., Kubelių sod. 
Girdėjau jj atvažiavns j Ameriką, 
bet kur jis gyvena nežinau. Jis patp 
ar kas kitas malonės irfan apie jj 

I pranešti šituo adresu: 
Povilas Kaveckis, 

11411 Crystal ave. Kansas City, Mo. 

Pajieškau savo pafios Kazimieros 
Rumšienės, po tėvų Jasinskaitės; ap- 
leido mane 3 savaitės atgal. Girdė- 
jau ją gyvenant Roselande, 111. Ji 
yra apie 30 metų amžiaus, augšta. 
veidas truputį rauplėtas. Kas man 

apie ją praneš gaus $2.00 dovanų. 
Edvardas Rumšas, 

|917 W. 33 ta., Chicago, 111. 

Reikalavimai. 
Reikalaujam kliaučių prie moteriš- 

kų drapanų. Nuolatinis darbas, už- 
mokestis geras. Atsišaukit pat 

Paul Straus & Co., 
272.1 W. Madison st., Chlcago. 111. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

fabrikuose ir privatiškuose namuose 

Reikalaujame daug merginų prie 
restauracijų ir stubų darbo, mokame 
nuo $30.00 ir augščiau J mėnesj, o 

taipgi—duodame užlaikymo.—valgį ir 
kambarj. 
Norint darbo atsišaukite 

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

3rd floor. lioom F. 
Telefonas Normai 163. 

Reikalinga mergina prie namų dar- 
bo, prie mažos šeimynos. Atsakan- 
čiai merginai mokėsime $5.00 j sa- 

vaitę. Atsišaukti 
A. Žukauskas, 

3310 So. Halsted st., Chicago, 111. 

REIKALAUJAME AGENTŲ. 
Po visus miestus ir apygardas, lie- 

tuviais apgyventas. Turėdami kiek 
liuoso laiko nuo savo kasdieninių 
darbų, galėtumėt ir dėl musų Agen- 
tatifl, surasti farmų pirkėjų, kur už- 
dirbsite gerų "Commission" ir pada- 
rysite didj gerų brolians lietuviams, 
prirodysite pas mus aut gerų farmų 
apsigyventi, apielinkėje miesto Scott- 
ville, Mieli., j Didžiausių Lietuvių 
Farmerių Kolionijų Amerikoje, kur 
yra 300 lietuvių farmerių, kurie turi 
savo Draugytses ir kur tuoj rengiasi 
išleisti lietuviams ukininkystės laik- 
rašti, ir turi iš gubermento išsisto- 
roję ukininkystės expert$ patarėjų, 
kuris turi duoti veltui pamokinimus 
geresniam ūkininkavimui. Kurie no- 
rite agentauti prie musų ir pasidar- 
buoti dėl lietuvių gerovės ir sykių 
del savo pelno, kreipkitės j mus ko- 
lionizatorius lietuvių aut gerų ūkių. 
Adresuokite. 

A. KIEDIS & CO. 

Peoples State Bank Building, 
Scottville, Michigan. 

Ant Pardavimo. 
50 arklių pajiegos Auto Truck 

geroje tvarkoje visas per naują 
pertaisytas, veža arti du tonu, 
tinka visokiam bizniui, vertas 
$800, parsiduoda už — $300.00 

Šis truckas buvo savasčia 
Furniture Storo, po pardavimui 
storo jis dabar nereikalingas ir 
užtai parsiduoda pigiai. 

Atsišaukite pas 
DR. J. KŪLIS 

3259 So. Halsted St., 
Telefonas Yards 1532. 

7-nių pasažieirų, 6 cilinderių 
Locomobile Limousinas, model 
1913. Geriausio darbo, geriau- 
sioje tvarkoje, kaip naujas. Yra 
tai geriausia mašina graborio 
bizniui. Verta $3,500.00, parsi- 
duoda UŽ $T,600.00. 

Atsišaukite pas 
DR. J. KŪLIS 

3259 S. Halsted St., 
Telefonas Yards 1532. 

BARBER SHOP J pardavimą. Vie- 
ta sena, kiekvienas gali padaryti sau 
gerą pragyvenimą. Turiu parduoti 
trumpu laiku. 

Jonas Valentinavičius, 
507 W. 123rd st., W. Pullman, 111. 

Parsiduoda grosernė, biznis eina 
gerai, geroje vietoje, 5 dideli pagy- 
venimui kambariai, randa $20 i me- 

nes). Priežastis pardavimo—dvi mo- 
teri-savininki ne Išgali bizni apeiti. 

A. Marciniak, 
917 W. 31 st. Tel. Drover 6715 

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

S. Szlepowicz, 
3314 So. Morgan st., Chicago, 111. 

AME*IK05 
LIETUVIU DIENRAŠTIS 1^ 

VISUOMENES, 
Literatūroj ir Politikos iliustruotas Lai kraitis 

Amerikos Lietuvin Dienraštis "KATALI- 
KAS" paduodu vėliausias žinias apie kari) ir 
viRokiuo atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil- 
nus indomių straipsnių. 

nii>nraStis 11 KATALIKAS'' eina tautiš- 
kai krikščioniškojo dvasioje. 

DIENRAŠČIO KAINA: 
Metams .'S.00. 
Pusei meltj 3.00. 
Trims iii?t«'slams 1.70. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.00. 

Praneškite savo adresą, o gausite 
pasiiiurėjlmui vieną numeri veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kningiį ir Muzikos Krautuvė 
REIKALAUKITE KATALOGO 

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi- 
sados adresuokite šitaip: 

TANANEVICZ PUBUSHING COMPANY 

3249-63 South Morgan Street 
CHICAGO, 1LL., U. S. A. Ii Lb 

Parsiduoda:—pirmos kliasos mčsi- 
nyčia su namu, daro biznj čia jau 17 
metų. Turiu parduoti iš priežasties 
įeitos vaizbos. Geriausiai lietuvia's ap- 
gyventa vieta Chicagoje. Gali taip- 
pat dadtli grosernę. Ateikite arba 
raSykte: 

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

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted Si 
CHICAGO, ILL 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(\Ieipa) 

Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus', 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
laijL kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalykų. 

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

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu i namus. 

Reikalaukit pas 

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

CHICAGO, ILL. 

KODĖL PRINCE ALBERTAS IŠLOŠIA. 
Internacionalis Jo Populiariškumas 
Priklauso nuo Patentuoto Proceso. 

Rūkytojams taip patinka kvapas ir 
fčsuinas ir aroniatap Prince Albert'o 
pypkinio arba cigaretinio tabako, kai! 
lie tankiai stebiasi, kodėl šita tabako 
*ųšis taip galėtų skirtis nuo visų kitų. 

Atsakymas j šitą klausimą galima 
'asti ant užpakalinės šalies kiekvie- 
10. Prince Albert'o pakelio, kur jųs 
perskaitysite: "Procesas užpatentuo- 
.as Liepos 30 d. 1907 m." Tas pasa- 
to visą pasaką. Prince Albert yra 
padarytas patentuotu procesu, kuris 
prašalina kandimą ir peršimą, kuris 
padaro tabaką- taip smagiu ir užganė- 
iinančiu vyrams bile kokio skonio 
kiekvienoj civilizuotoj tautoj visam 
pasaulyj. 

Rūkytojai turėtų suprasti, kad šitas 
patentuotas procesas kainavo tris iš- 
tisus metus darbo ir tyrinėjimo ir di- 
delę sumą pinigų po pagerinimui. Bet 
pasekmė pasirodė esanti vertu viso 
to, kas buvo tam tikslui išleista, nes 

ji paliuosavo visus vyrus, kurie manė. 
kad jie negalės niekados pasidžiaugti 
pypke ar sukami cigaretu. 

Prince Albert. suteikia kiekvienam 
vyrui progą rūkyti pypkę arba susi- 
sukti sau savo locną cigaretą. Ir ne- 
daro skirtumo, kaip švelnus butų lie- 
žuvis, Prnce Albert negali kąsti arba 
peršti. Tas yra prašalinta patentuotu 
procesu ir rukytojui pasilieka tik 
smagumas kvepiančio tabako. 

Yra faktas, kad Prince Albert "at- 
vyko" tik apie šeši metai atgal, jis 
padarė tai, kad dabar tris vyrai ru'co 
pypkę ten, kur pirma rukė tik vienas. 

FARMOS GERIAUSIOS. 
Pirkite šias musy farmas Didžiau- 

siojo Lietuvių Farmei.ų Kolionijoje 
Amerikj. Ta kolionija yra per mus 
uždėta 1905 metais ir męs apgyvendi- 
nome ją su 360 lietuviais furmeriais. 
Mes esame seniausieji ir didžiausieji 
Amerikos lietuviai farnių pardavėjai. 
Męs parduodame teisingiausiu budu 
išduodami užvarantuotus popierius 
Decds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra damokėjimų. Męs turime šim- 
tus 'šokio didumo farmų parduoti, 
išdirb ų su užsėtais laukais, su sod- 
iiuis, su budinkais. žemė derlingiau- 
sia, nes maišosi su moliu ir juodžemiu 
ir molis su gera smielžeme, maišyta. 
Geriausia žemė dėl visokių javų, dar- 
žovių, sodnų, pievų ir gyvulių augini- 
mo-ganyklų. Ir turime daugybė že- 
mės neišdirbtos, geros, kurių parduo- 
dame visokio didumo plotais pigioj po 
$6 akeri lr brangiaus ant lengvų iš- 
mokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti ir mieste dirbdamas 
išmokėti ir likti farmeriu. Pasisku- 
binkite nusipirkti bo prekės greit bus 
daug augštesnės. Atvažiuokite pas 
mus męs tikrai užtikriname jus, kad 
surasite sulyg savo noro farmų pirkti. 
U/, ką busite mums dėkingi. Kvie- 
čiame visus miesčionis darbininkus ir 
iznierius atvažiuoti ir apsigyveni pas 

mus ant farmų tarp savų brolių lie'.u- 
vių farmeriu. Kuogražiausiame ir 
sveikinusiame apgyventame krašte pil- 
pa aplink vaikams mokyklų, bažny- 
čių, geležinkelių ir gerų žviravotų ke- 
lių. Apielinkėje turgaunų miestų Scott- 
villės ir portavtrs miestas Ludington, 
Michigan. Nusipirkite mūsų kolioni- 
joje farinas jums taipos patiks ant 
musų farmų gyventi. Apie miestus 
nei mislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmų užtikrintą, sau gerą gyvenimą. 
Trumpu laiku farma pati per save iš- 
simokės ir padarys jus turtingais t 
kelis metus laiko. Rašyk tuoj, gausi 
lietuvių kolionijos mapą ir kataliogą 
dovanai. Tik įdėkit už 4 centus stani 
pą dėl prisiuntimo kaštų. 

A. KIEDIS A CO. 
Real Estate 

-eoples State Bank Building. 
Scottvilie, Michigan. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio mėn. perkėliau savo 

ofisą po 

3325 So. IIALSTED ST. 
TELEPHONE YARDS >83» 

D r. P. VVIEGNER 

Jei nori pamatyti tikrai 
GERĄ TEATRĄ, 

tai ateik į 

MILDĄ 
3138-42 So. HalstedSt. 
Cia už 5c matysi gražesni Teatru, kaip VR'itnniettyje. •> 50»\ 

Kaincs šiol-iom dienom 
5c ant balkcno, 10c žemai. 

Subatom ir ncdcliom 
lOč balkonas, 15c žemai. 
Vrasidcda 7 vatand) kas vakaras. 

S.ibatomi ir ncililiomi vai. į>o piehj. 
Jei nori linksniai pra!e«ti vata;ul) iiu> 60 laiko užmiršti savo nesmagumus, tai ateik į 

MILDOS-TEATRA. 

ATYDAI SOUTH 

CHICAGIECIŲ. 
Labai pigiai ir ant geru išlygų parsiduoda 2 pagyvenimu medinis 

namas 2957 E. 81 Str. arti Ex- 
change ave., maudyklės, toilctai vi- 
duryje, neša $25.00 randos j mė- 
nesį. Galima pirkti su mažais pi- 
nigai:-, arba labai pigiai už 'casli.' 
Kreipkitės dėl informacijų. 

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

E X T R A 

Parsiduoda medinis namas su bu- 
černb ir visais bučernei reikalingais 
daiktais. Labai gražus Storas ir gero- 
je lietuviu ir lenkų apgyventoje vieto- 
|e. Atsišaukti i A. Olszevvskio Bank). 



VIETINĖS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

4aug panašiai p. Karužos suma- 

nyta "Lietuviu Pramonės ir Pre- 

kybos Bendrovė", apie kurią bu- 

vo rašyta'pereitame "Lietuvos" 

numery j. 

Varduves suteikia $11.00 nuo 

karės nukentėjusiems. Pereitą 
subatą buvo šv. Kazimiero. X«*- 

dėlioj p-lės F. Žuraudkaitė ir O. 

Spaderiutė padarė netikėtą sma- 

gumą p-lei Kazimierai Gapšiu- 
tei, surengdamos gražu privatiš- 
•ką vakarei], Į kurj pakviesta bū- 

relis artimiausių pažįstamų. Po 

žaislų buvo vakarienė, o prie 
vakarienės, žinoma, ir prakalbę1 
lės. Susirinkęs jaunimas nepa- 
miršo apie savo brolius Lietuvo- 

je dabar iš priežasties karės 

vargstančius. Jų sušelpimui su- 

mesta Si r.oo. 

Gra/u yra pažeisti, pasilink- 
sminti. bet dar gražiau, kuomet 
savo linksmybės valandoje ne- 

pamirštama rr varge esančių tė- 

vynainių. O ir jiems itenai var- 

gai lengvėja, kuomet jie žino, 
'kad čia, toli nuo jų krašto, yra 
jų tautiečiai, jais besirupinan- 
tieji. 

P-lė Gapšiutė yra stenograli- 
stė "Lietuvos" administracijoj! 

Aukauta sekančiai: 
Po $1.00: K. Gapšiutė, V. Gap- 

šis, A. Žurauckas, S. Mikolaitis, 
J. Kazanauskas, I)r. K. Drange- 
lis, O. Rudauskaitė, Sinkus, A. 
Glebaitis it- M. Stapulionis. Po 

50c.: O. Spaderiutė ir R. Gap- 
šienė. Y. 

Aukos pasiųstos Lietuvių 
Draugijos atstovui, p. Šimkui, 
per "Lietuvos" redakciją. 

Draugas" traukiamas teisman. 

"Naujienos" praneša, kad jų re- 

daktorius, p. P. Grigaitis, pa- 
traukė teisman "Draugo"' išlei- 
stu vę ant $20,000.00. "Draugas" 
kaltinamas Grigaičio žmonos var- 

do apšmeižime. 

Įvairumai. P-as Juozas T .au- 

kis, neseniai sugrjžušis iš,Balti- 
more, Md., 1cur jis vedė Darbi- 
ninku Balsiį", šią savaitę pradėjo 
dirbti '"Lietuvos" redakcijoj. 

; Pereitą sųbatą šv. Jurgio 
svetainėj buvo surengtas vaka-' 
**as naudai "Vaikų Dieninė# Glo- 
bos". Buvo dainų, prakalbėlių ir 
šokiai. Gražios publikos nema- 

žai prisirinko. 
— Ant rytojaus ten pat atsi- 

buvo šv. Petronelės Dr-stės va- 

karas. Scenoj statyta "Kumu- 
tės". Vakaras nusisekė pusėti- 
nai. 

— Maziliauskui Jonui, kuris 
laiko saliuną prie 3259-S0. Union 

ave., įlindę per langą vagia? pe- 
reitos fsąvaitės 1<etvergo nakčia 
pavogė iš jų buto daugiaus 
&200.00 pinigais ir apie $90 če- 
kiais. Tas atsitiko apie 12 vai. 
nakčia; Maziliauskas su žmona 
dirbo savo saliuric. Vagiliai pa- 
bėgo. 

— Pereitą nedėldienj Strumi- 
los svetainėj, Roselandė, vietinė 
D. L. K. Vytauto draugystė No. 
2 parengė balių su teatrališku 
perstatymu. Lošta dramą "Val- 
kata". 

— Ateinančios sąvaitės ket- 
vergo vakare, šv. Jitrgio svetai- 
nėj atsibus ristynės Petro Ka- 
tausko su švedu Louis Ileltner. 
Ilelmer yra milžinas vyras ir 
sveria 210 svarų. Jis apsiėmė 
paimti Katausiką du sykiu j vie- 
ną valandą. Sakoma, sudėta po 
$50.00 iš kiekvienos pusės. Apart 
šitų ristikų bus dar dvi poros. 
Ristynių surengimu užsiėmė Jo- 
nas Kūlis, kuris, kiek girdėt, pa- 
staruoju laiku virto nianadžie 
rium ristytlių rengime. Kūlis ypa- 
tingai yra įsitikėjęs j savo vy- 
rą—Petrą Katauską—kurj jis 
skaito geriausiu risti'ku savo sun- 

kumoj. R. 
— Pereitą utarnm'ką IVestside? 

draugijų delegatai turėjo susi- 
rinkimą Meldažio svetainėj. Ap- 
kalbėta. kaip parankiau* pradė- 
jus ritVkti aukas nukentėjtįsiem? 
nuo karės. \Vestsidiečiai žada 
pasidarbuoti. 

Parsiduoda:—bučernė ir grosernė 
2438 W. 45th place. Vieta apgyven 
ta lietuviais ir lenkais. He namo yr? 
ąrklvs ir vežimas. Parsinoda lab*' 
pigiai iš priežasties ligos. J3rosemč 
Ir bučernė randasi nanjame name. 

Montviilo. I 2138 W. 45ta p!., CUicaęo, IV j 

PIRKITE NflJIUS. 
Kiekvienas .sveikas darbininkas gali ir- privalo turėri 

savo namą. 
Kodėl? Todt-I, kad neturintis namo nei nepasijun- 

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

užčėdijp, o pir'.ręs namą, nei nepasijunta, leaip greitii 
ji išmoka ir turi savo locną namą ir toki žmogų vi-i 

guodoja, vadina Ghicagos ukėsu ir niekasr nesibijo su 

juom reikalus turėti, o neturintį'•vadina randaunmku, 
ar buroingierium. ir su juom nieko bendro- nenori turėti. 

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl' 
iodėl, kad dabar darbai visur gerai eimu ir tolia'u žadą 
dar geriau eiti. Ir štai kodėl. Amerika dabar turi dau- 
gybę kontraktų su Europa padirbimui amunicijos, auto- 
mobiliu. drabužiu, ir kitu dalyku, kurie ims daugiau 
metu laiko. lokiu budu carbo Amerikoje bus dabar 
daugiau kaip kada nors buvo 

Šįmet taipgi bus rinkiniai naujo prezidento. Be 
abejonės bus Jsrinktas roptiblikonas, o kada tik buvo 
i epublikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 
kai. 1 aigi ir vėl turėsime 'gerus laikus, jeigu gausime 
republikoi.išką prezidentą. 

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

Mos turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis 
kainomis, ant Halsted ir aplinkui, ir parduodame leng- 
\ esnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte 
pirkti. 

Čia Paduodame Tiktai Keletą iš Jų. 
D4 2 augštų mūrinis namas ant 36-tos gatvės, arti 

Auburn ave., 2 pagjvenimai po 6 ruimus, toile- 
tai vlduryjef maudyklės, gesas, 9 pėdų base- 
mentas, lotas 25x150, neša randos $432 j metus. 
Kaina 1 $4.500. 

96 2 augštų mūrinis namas ant Wallace gatvėsi 
arti 32-ros gatvės 4 fliatai: 2 po 4 ruimus ir 
2 po. 5 ruimus, toiletai 5 ruimų Hiatuose yra 
po 3 bedrumius, gesas, didelis basementas( ne- 
ša randos $660j metus. Kaina '...$5,700. 

98 3 augštų medinis namas ant Wallace gatvės, ar- 
ti 38-tos gatvės, 6 pagyvenimai 3 po R ruimus, 
vienas 4 ruimų ir 2 po 2 ruimus, neša randos 
$528.00 j metus, reikia jnešti tiktai $1,000, o li- 
kusius ant išmokėjimų. Kaina $3,000. 

99 3 augštų mūrinis namas aut 33-čio place tarpe 
Morgan ir Halsted gatvių, storas ir 5 pagyveni- 
mai, neša randos $432.00 j metus. Kaina ..$3,400. 

100 2 augštų mūrinis namas ant Auburn avenue, 
4 fliatai: 2 po 4 ruimus ir 2 po 3 ruimus, neša 
randos $432.00 į metus. Kaina $3,400. 

101 Liotas ant Emerald avenue. tarpe 33-čios ir 
:'4-r.os gatvių. Kaina ,..$900. 

102 2 augštų mūrinis" namas ant Parnell avenue, 
arti 33-čios gatvės, akmens fondamentas ir di- 
delis basementas, 4 pagyvenimai po 4 ruimus,, 
kiekvienam pagyvenime toiletas, maudyklė, ge- 
sas, šiltas vanduo, neša randos $696.00 i metus. 
Kaina tiktai $6,000. 

103 3 augStų mūrinis namas ant 35-to place, 6 pagy- 
venimai po 4 ruimus, neša randos $600.00 i 
metus, galima jnešti tiktai $1,000, o reštą, ant 
išmokėjimų. Kaina tfktai $4,300. 

104 2 augštų mūrinis namas ant 38-čio place arti 
Auburn avenue, 4 fliatai po 4 ruimus, kiekvie- 
nam yra toiletai ir gesas, neSa randos $504.00 
} metus. /Kaina $4,200. 

105 1 augšto medinis namas ant 47-to place arti 
U'ilon avenue, 6 ruimų pagyvenimas, gesas, toi- 
Utas, maudyklė, geras basementas, neša ran- 
čos $240.00 į metus, galima pirkti su mažais 
pinigais. Kaina $2,800. 

106 2 medini namai ant 46-tos gatvės, 3 fliatai, mau- 
dyklė ir toiletas. neša randos $360.00 i metus, 
galima jnešti tiktai $500, o reštą, ant išmokėji- 
mo. Kaina tiktai .. $2,800. 

108 3 augštų mūrinis namas ant 35-to place, tarpe 
Morgan ir Halated gatvių, ant pirmo flioro sa- 
liunas ir 4 ruimų pagyvenimas, ant antro ir tre- 
čio flioro iš fronto po 5 ruimus, o iš užpakalio 
po 4 ruimus, toiletai viduryje, gesas, elektrikas, 
lotas 25x147. neša randos $1,270.00 } metus, ga- 
lima jnešti tiktai $500, o likusią, sumą ant iš- 
mokėjimų. Kaina to namo $14,500. 

107 3 augštų mūrinis namas unt Parnell avenue, ar- 
ti 35-toa gatvės, 6 pagyvenimai po 4 ruimus, toi- 
letai, 2 maudyklės, neša randos $756.00 j metus, 
labai maži iškaščiai užlaikymo to namo. Reikia 
jnešti tiktai $500.00, o reštą ant išmokėjimų. 
Kaina $6,000. 

109 3 "augštų kampinis mūrinis namas, labai geras 
dėl biznio, štoras su bučerne ir 2 pagyvenimai: 
vienas 8 ruimų, o kitas 7 ruimų, didelis base- 
mentas, namas 60 ,p§dų ilgio, neša randos 
$840.00 j metus. Kaina $10,000. 

110 2 augštų medinis namas ant Emerald avenue, 
2 pagyvenimai po 6 ruimus, toiletai, gesas, 
neša randos $30.00 i mėnesj. Kaina $2,500. 

Taipogi turime pardavimui labai pigių "ir gerų 
ant lengvų išmokėjimų lotų ir farmų. 

Lotai ant Emerald, Union ir Lowe avenues, tu- 
rime nuo $650 iki $1,000, o kitose vietose dar 
pigiau. 

Farma 20 akrų geros išdirbtos žemės arti mies- 
to ir geležinkelio. Kaina tiktai $650.00. 

Sekančiame "Lietuvos" numeryje 
rasite tolesnį namų surašą. 

A. Olszewskio Bankoje 
3252 So. Halsted St., Chicago*! 

i 

lfileskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksmai praleisti laiką Ir 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
ius, sodus lr puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopą su Btere- 

oskopais (5 Berijos, 174 vi- 
sokio paveikslai) už pačia 
pigiausią kalną—$3.20. 

Vieno Teleskopo kaina 75c., o 6 serijų $3.45, l>pt perkant sykiu, 
parduodam viską už $3.20. 

Kataliogą Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiamo 
uždyką. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
I 

LIETUVA PUBLISHING CO., 
8252 So. Halsted ctr., Chlcago, III. 

Draugijų Atydai. 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Vcselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
"'L* 

0 šios dvi salės yra Mildos Teatro nam^ 

Vična ant antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- 
je amerikoniškos draugijos laiko ^savo mitingus ir 
bankietus. 

KUa ant trečio augšto talpina 4O0 ypatų. Šio- 
je atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai. 

^ Dltlesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
lingesriės publikos, yra parsaindomos 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. 

paprastiem lokiam (baliam) 
Balam su programų, nevartojant gėrimų... Ba;lam be programo, gėrimus vartojant .... 
Bjliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. 
Baliam be programo, gėrimus vartojant 
oaliam 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 
primokėjimą $5.00 extra. 
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Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tarasui sučč- dymę. 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padaromo ant orderio naujus siutus nuo, $30.00 iki 550.00 už pusę* kainos. Truputėli nešiotus nuo S25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.ou ir brangiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiaus Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldienials—iki 6 vai. vakare. 

Dr. G. M. Glaser 
vl .1 qO šiuomi ajįreiškiu pagodotai visuo- 

mcniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgepo.rto,f.įpraktikuojant per 22 
metus, perkeliaudavo ofisą ir gyveni- 
mą j savo locną namą. po numeriu 

3149 Šo. Morgan St. 
Kertė 32'ros gatvės. 

* Telefonas Yards 687. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. .Jfisus ligonius steng- 
siuosi užggi^ėdi^ti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdama, jog gerbiama publika 
ir toliaus njane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tj. Esiu specialias ligose vaiku, mo- 
terų ir vyr-y ir., ̂ sendintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 

Dr, G. M. Glaser 
3149 So. Morgan St. 

Kertė 32-ros gatvė#. 

Parsiduoda:—hotelis su visais ra- kandais ir įtaisymais ant 36 ruimu. Biznis geras ir per ilgus metus gerai išdirbtas. Kas turi supratimą tame 
biznyje gali padaryti puiku pinigą. Parsiduoda dėlto, kad savininkas turi kelis kitus biznius ir negali visur už- žiureti. Kas nori pirkti, gali per ke- lias dienas persitikrit, kaip eina biz- nis. Atsišaukti: 
1023 W. Madison st., Chicago, 111. 

DĖLEI ŪKIŲ LIETUVIŠKOSE KO- 
lipnijose Arkansas ir Louisiana 

valstijose kreipkitės j Imigracijos 
Biurą Rock Island geležinkelio. Tra 
daug progų jgyti g»ros žemės ui 
mažą kainą. Męs galime suteikti 
jums bešališkų teisingų žinių apie 
ūkininkavimą žemės plotuose, ku- 
riuos męs teikiame. Rašykite savo 
kalboje prie L. M. Allen, Passenger 
Traffic Manager, Rock Island LIue3 
Room 713 La Salle Station, Chicago 
IIL (1, 

Bridgeport Clothing Co. 
Dabar laikas pirkti pigiai dra- 
panas. Overkautai ir Siutai, 
kurie parsiduodavo po $28.00, 
$26.00, $25.00, yra parduodami 
po $17.50; pigiaus negu mums 

kaštuoja. Marškiniai, kuriuos 
parduodavome po $2.00, $1.75 
ir $1.50 dabar tiktai 95c. 
Kepaliušai, kurie parsiduodavo 
po $2.00, dabar tiktai $1.85. 

Turime numažinę kainas 
--nr— KicKvienam departamente. 

Kožnam yra proga pasinaudoti mušu tavorų pigumu. Mys ! 
norime padaryti vietos pavasarinėms drapanoms. Taigi ne- 

praleiskite progos, bet pasiskubinkite, kol yra geras rinkinys* 1 

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

Nedėliomis iki pietų. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, 111. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEVVSKIO BANKE) 
3252 5o. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 703 ChlCAOO, ILL % 

Ofiso Valandbs; 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketvergai; 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 

Tūkstančiai Doliariiį išleidžiama per. žmones išgirdimui garsin- 
ki} dainorių ir muzikos. 

Jųs galite vi*a tai išgirsti savo locnuose 
namuose be jokių iškasėtų aut mūsų žino- 
mų "Special' fonografų, kuriuos męs par- duodame už gyvus pinigus, arba ant mūsų reguliariškų fonografų, kuriuos męs par- duodame ant išmokėjimų 

Po $1.00 į Mėnesį 
24 Dainos dykai. 

Parašykit mums ir męs tuojaus išsiusi- 
me jums absoliutiškai DYKAI musų ka* 
talioga sykiu su pilnomis smulkmenomis, kurios išaiškins jums, kaip jųs galite gau- 
ti pa mėginimą UŽDYK.V per i mėnesius. 

Royal Phonograph Oo. 
80-<th Ave., Dept. E. 

NEW YORK, N. Y. 

Naujovinis Besivar= 
tos Budas. 

J^AUGYBE besivartos reikalų, kurie esti 
užmezgami ir nuvedami^iki pasekmingos 

užbaigos Tolimojo Atstumo Telefonų, auga 
kasdien, 
Nedaug yra reikalų, vis viena kokie jie dideli ne- 

būtų. kurių negalima butų atlikti "Bell 'iškuoju 
budu." Kodėl nepritaikinsti šito pasitarnavimo 
savo paties besivartos reikalams. 

Aleivienas Bellinis Telefonas yra Tolimojo Atstumo 
Telefonu. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Otticial 100 

Skaitykite Lietuvą. 



I VOKELIAI, 
KAIP AIRIŠIS AMERIKONŲ 

KALBOS MOKINOSI. 
Be abejonės, jus matėte prie 

geležinkeliu, kur kelias skersai 
geležinkelį pereina, stulpus su pa- 
rašu "Look out!" (Kas reiškia 
Amerikoj "Dabokis!"). Bet ši- 
tas sakinys tikroj anglu kalboj 
turi ir kitą prasmę. Jis reiškia 
'Pažiūrėk laukan." 

Atvažiavo airis Amerikon ir va- 

žiuoja elektrikiniu geležinkeliu. 
Žiuri galvą iškišę.-, per Įaugą ir 
kas kelios minutos vis pastebi iš- 
kabas "Look out!" 

— Aha. mano sau airis—va- 
rlinas liepia žiūrėt laukan... 

Dar labiaus iškišęs galvą iŠ va- 

gono, dairosi. Tuom tarpu vago- 
nas prisiartina prie telegrafinio 
stulpio ir ka"t drož airis galva j 
stulpą,—vos galvos nuo pečių ne- 

nuėmę. net žvaigždės akyse su- 

mirgėjo. 
Apkvaito airis, o kada atsipei- 

kėjo, pamatė ties savim konduk- 
torių. 

— Ar pat- nematei iškabų 
"Look out?! sako piktas kon- 
duktorius. 

— Žinoma mačiau,—atsakė nu- 

sispjaudamas airis, l>ct velniai jus 
žinojo, kad jeigu parašyta "look 

out", tai reik suprast, kad tas 

reiškia "look in" (žiūrėk j vi- 
dų)... 

AR YRA GERŲ DAKTARŲ 
CHINUOSE? 

Vieno chiniečio paklausta, ar 

yra gerų, daktarų ("binijoj. 
"Gerų daktarų?—sušuko clii- 

nietis.—'Cliinijoj yra geriausi 
daktarai visam pasaulyj- Hang 
Pang vienas geras daktaras; jis 
garsus; išgelbėjo mano gyvastį." 

— Ar istikro? Kaipgi jis tai 
padarė? 

"Aš buvau liabai blioga—atsa- 
kė chinietis. Aš šaukia daktalią 
Kati Ling. Davė lickalstvų. Pa- 
dalė liaba-liaba blioga. AŠ šau- 
kia daktalią Siti K011. Davė da 

daugiau liekalstvų- Padalė da 

bliogiau—Reik mirt. Pašaukė 
daktalią llang Pang. Jis netuli 
liaiko-f-neatėjo. Išgelbėjo man 

gyvastį.... Matai? 

PADAREVSKIO "MOKINĖ". 
Kati gudrių biznierių esama ne 

tik tarp vyrų, bet ir tarp moterų, 
apie tai liudija sekanti istorijelė, 
knri, kaip sakoma atsitiko su Ig- 
nacu Padarevslciu, žinomu forte- 
pjanistu: 

Padalevskis, laike savo kelionės 
su koncertais po Ameriką, vieną 
syk sustojo nedideliame miestelyj 
vakarinėje yalstijose. Apsistojęs 
hotelyj, po piet jis išėjo pasivaikš- 
čioti po miesčiuką, nevaikščioda- 
mas, jis išgirdo .piano halsą ir, sek- 
damas jo linkui, atėjo prie namų, 
ant kurių buvo prikalta iškaba su 

sekančiu parašu: 
"Miss B/otvn. Piano lekcijos 

po 25 centus ui valandą." 
Sustojęs paklausyti, jis išgirdo, 

kad mėginama skambinti vieną iš 
Chopin'o nokfurnų. Veikalas bu- 
vo pusėtinai sunkus ir jis matytis 
jai ne kaip «ckėsi. 

Padarevskis priėjo jrrie durų ir 

pabarškino. Miss Bfown atidarė 
duris ir tuojaus Padarevskj pažino. 
Nudžiugusi mergina pakvietė ji 
vidun. Jis, įėjęs, paskambino ant 

piano tą pat j Chopin'o nokturną 
taip, kaip tik vienas Padarevskis 
moka skambinti. Po to jis dar pa- 
sėdėjo valandą laiko, parodydamas 
merginai, kur ji klaidas darydavo. 
Miss Hrovvn padėkavojo jam ir 
Padarevskis išvažiavo. 

Po kelių mėnesių Padarevskis 
vėl grjžo per tą pati miestelį ir vėl 

nuėjo pasivaikščiot tuonr prfčiu ke- 
liu. 

Netrukus jis priėjo prie tų pačių 
namų ir, pasižiūrėjęs į iškabą ant 

namų, perskaitė: 
"Miss Brotvn. Piano lekcijos 

po $f.oo ui valandą (Padarevskio 
mokinė)." 

TRUMPA SĄVAITĖ. 
Tėvas, įpykęs ant dukters, kuri 

prisipažino, kad ji myli Joną: 
— Mano dukrele, tau dar visai 

žalia galvoj... Iš ko jus gyven- 
tut^ Jis uždirba tik $7 per vi«ą 
savaitę •. 

įsimylėjus*. duktė:—Taip, l>ct 

braggus tėveli, savaitė išrodo taip} 
Irumpa, kada vienas myli kita....' 

• 

Tcl. Canal 5355 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2302 S, Leavitt St. Gbicago 

iVESKIO Prekybos 
ir Kalbų 

SfiMOKYKIA 
čia sali išmokti Anglų kalbos nuo pradinis 

ligi augMiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Aug&t. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politiš. 
Ekonomijos, KnyKvedystčs,DailiaraSčio, Lai- 
8kų rašymo, Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. * 

3106 So.Halsted St,Chic&& 

PHONE YARCS 2721 

Dr. J. JON1KAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicago, 

Tel. YARD8 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Hal&ted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyru. Speciališkai gydo limpančias, 
užslsenėjuslas ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTISTA* 

31 Ir Si. lUlttrfriL 
ifimam tirtus**) X OMU* Ui. 

F. P. Bradchulfs 
Attcrney & Counselor at Law 

Lietuvis Advoi<atas 

30 K. USillt SI., C.haga. III. 
įliek Eiehangi 81d?., Romi 1107-111 * 

TcUpbona PrankJIn ti7t 

6|i. 3112 S. Kalstei SI., irti 31-jj 
Ultphooa Yard* 3159 

Naujas Išradimas—Spyna be Raktoi 
Nereikia rakto neiiotia-nora 

ką nei pamesti. 

K«in« įima kitaip 
nkinttf. 

Mnsų naujo išradimo be- 
rakflnis spynos yra padary- 
tos ant neišpainiojamų pa- 
matų ir yra taip įaugioa kaip 
Bankinis Užrakiau. Nusipir- 
kęs mnsų naujo išradimo be- 
raktinę spyną jausiesi saugiau' 
negu kad palicmoną pristaty-1 
tum prie savo užrakto, nes jos 
kitas jokiu budu negalės atra- 
kyt kaip tik jųs. Nelaukdamas' 
pareikalauk nuo musų pilno 

•>} ayyuH uprasymo su paveiKSiaiS; nusistebėsi 
dažinojęs, kaip tvirtai ir saugiai jos yra padary- 
to? ir pigios, Ui praplatinimą mūsų naujo iš- 
radimo beraklinuį spynų duodama didelis ver» 
<M dovanoti. Klausk ii lygų. 

Liitkut nlrkiti llitavlikai [dtdini marlcf »t»ikjmai« 1 

Adrcsuokit Šitaip: 
SECURITY PADLOCK CO. 

848 W. 31 st St. Dipt. k. Chlcago, If«.\ 

Pbono Drovor 8082 

Dr. K. Dranoelis 
LIETUVIS DENTJSTAS 

3261 So. Halsted St, Chictgo 

DU-KAfiT NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 

llarniukais ir Petnyčiamis 
Prenumerata metams $2.50 

„ pašei metą $L25 
Adresuokit taip: 

W. B. B0CZK0WSKI C0„ 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) $1.00 

Vaikų Draugas arba kaip mo- 

kytis skaityti ir rašyti bc mo- 

kytojo 15c 

Njujas Budas mokytis rašyti 
be mokytojo 10c 

Aritmetika mokinimuisi ro- 

kundų, su paveikslais (apda- 
ryta) .35c 

VisolUo 
Kas atsįv iškirpęs šitą apgarsini- 

mu ii "Lietuvos" it $1.00 per ma- 
ne y orderį, tai taus visas 4 knygas 
60c pipiau. 

P. M'kolainis, 
R. F. D. Route 2, Hudson, N. Y. 

tašomos Mašinos. £ 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios mari- 
nos (t y p e v r i t e r s) 
"Ncw American" už 
*10.00. 

Joigu nori turėti dru- 
t?. plgig. ir gera rašo 
mnją mašina, tai pirk 
"Nevv American," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

§o taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs fo J savo ran- 
kas, it pirmo Bykio 3ti- 
pranta, kaip bu jaja ra- 

šyti. 
Kataliogą rašomųjų 

mašinų ir visokių kny- 
gų prisiunčiamo uždyk^. 

Agentams ir perkupčlai. s, perkant kelias mašinas, (Juodam ger^ 
nuošimtj. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHiNG CO., 

!252 So. rlalsted str., Chlcagc, |||, 

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

Ofisas 
1/ 25 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Fhofic Canal 1208 
Vaiandoa: 

rvt 9:80 iki 12:00 vai ryto 
lt c "i:CO Iki 8:00 v&i. valt. 

Ncdeiioms 
too&žlilti 12:00 vaL ryto 

Rezidencija 
5206 W,Harrison Street 

Tel. Austia7J7 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekvieną ryt j 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, įtikėdami visokiems magikams ir spiritualistams. Nemažai jaunų vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai uždirbtus pinigus sukišo i pragobčlio magiko kišenių. Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygą: "Pa- 
slaptys Magijos ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptįs šviesoje mokslo, šioje knygoje atrasite visas monų ir burtų paslaptis ir jas su- 
prasite, nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir jų darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina su prlšiuntimu J namus 
tiktai 60 centų. 

Iš kitų vietų užmokesti galima prisiųsti pačto dvicentinėmis markėmis. 
Adresas: 

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

Nuo l=mos dienos Gegužio-May, 1916 

RDSMOS LINUOS LA1MJ 
Pradės vėl Plaukti 

Iš Archangelsko Amerikon 

Kas norite parsitraukti savo gimines iš- 
bėgusius laike kares Rusijon, tai pirkite šifkor- 
tes dabar, kad jie suspėtų ant pirmo laivo plau- 
kiančio iš Archangelsko j Ameriką gegužio 
1 d. 1916 m. 

Šifkortes ir pilną informaciją galite gauti 

A. OLSZEWSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Jei norite turėt ger; laikrašti, tai užslsakyklti 

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

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

"ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimu visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa eile įžymiausių lietuvių rašytojų. 

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

^ ATEITIS PUBLISHING CQ.# 
366 W. Broad way, S o. Boiton, Masu. 

USŲ metodą išmokinsime jųs an- 

glų kalbą labai trumpame laike, 
jusi} t ame arba kliasose dienomis 
bei vakarais.įtink gniškinimu. DovanaI 

American School of Languages 
731 W. 18th Sf. 1741W. 471h St. 

CHICAGO, ILL. 

AR NORI 
gauti DYKAI dvi geras =ztn- 
fcns ir Kataliogn visokiu geru 
maffi.-'zku srtuku ir kitokiu 
vipokiu dalyku, kuriu tu lo- 

bai nori,_ o nežinai kur jn gaut? 
•)<siįfu taip, tai atsiusk savo pil- 
na '.r aisrkti adrcsti, o bs« tuo- 
jauH ta Katalioga ir ta? sztukas 
tau nusiusiu otkai. Adresuok: 

JUOZAS J. SZNKA8. 
(MAGIKAS 

3261 S. Haisted st, C!!(CA60, ILL. 

NEW^CITY SAVINOS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. Už sudėtus pinigus niusu bankoj duo- dame čekių knygutę, iš kurios para- šyti čekiai tinka visur. Skoiiaa pini- 
gus ant Iieal Estate. Perka ir parduo- da namus ir lotus. Išeamdo bankines 
6kryneles (boxes) po $2.50 metaras. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
J visas svieto dalis. 

Bankos Valandp*: 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 pažjstamlems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIEICVNINKl 
Eina jau 3(Mus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metiį. Kanadoje $2*50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatimui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovand. 
J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Grand Str., 

Brooklyn, N. X. 

PIGI F/YRMA. 
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 lal'Rus, 
adresuodami šitaip: 

Bol. Stelnonis, 
}ox 41, Peacock, Mieli. 

3252 So. H&lsted St, CHICAGO, 1LL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka uz juos 
3 procentą metams. 

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

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

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

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien at la- 

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

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

>■' ? t r 

Liėtiiviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti Ir muaų Banką. 
i 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedčliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Jeigu .Nori 
fusįpirkti Sau 

Mimaarba £cta 
' Be klapato, rūpesčio, 
pigiai ir teisingai; 

č/nkiritisavoJurta, JUdirMi c%ačtu<), 
• TAI EIK PAS 7 

J.JJ&rtma/icMcz, 
3133 EMERALD AVE. f 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su ma- 

ials Iškaščiais gaH Išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš- • 

mokęs barzdaskutystės, busi liuosaaj visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite] 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pltta-, 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausl | 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk žl-1 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus jų 
JieškantlemB. 

"DRAUGAS" 
detuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausioji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
Buomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
Bimai yra svajstomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
Be $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiur<"jimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUELISHING CO. 
IPTO W. 46th St., Chlcago, l|1. 

Cinai. 211S 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1743 SO. HALSTĖD SI CHICAGD, ILL. 
CORNER 18th STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesa nebuvo l.as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinkti} reikalingų kalendoriui žinių, jame yra kcletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- mai: apysakos, eilės, straipsniai Ii hlstorljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
siij rašjtoji} amerikiečiu. 

"5.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L. A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th 5t. New York, N. Y. 

Gyvenimo telefonas Drovcr 7781. Telefonas Yards 551 ir 155 

LIETUVOS APTIEKA. 
Męs žinome, kad lietuvės inoterįs dažna: nusiskundžia, negalinčios gaut norimų žo- lių-vaistų Amerikoje. Atsišaukite pas mus, gausite vi>k»; žolių, lašų Ir visko, ko jųi negaunate anglų aptiekose. Mes laitai atsargiai i&pijdnme Lietuvos daktarų receptus. Duodame rodąs. Rašant pas mus, prir-iųskite 2c markę. 

Provizorius F. A. JUOZAPAITIS 
3601 S. H: Isted st., Cor. 36 st., Chicago, III. 

C3TNAUJA KNYGA' Tik-ką išėjo iš spaudos knyga vardu 
''AMERIKA". Tai yra rinkinys įvai- 
rių faktų, žinotinų Amerikoje gyve- nantiems ir čion atkeliaujantiems lietuviams. S 1 'nko V. K. Račkauskas,^"TĖVYNES" redaktorius. "AMERIKA" yra informacijinis veikalas, kokis jau nuo senai buvo pageidaujamas. Jame telpa daug reikalingų ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika. 

Knyga didelio formato 6x9col., 288 puslapių. Kaina tiktai 75c 
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

M. J. Damijonaitis 901 w 3cmcfoo,c.YL.No,8. 
P. S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokių knygų, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų kraafcvės katalogo* 
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