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Pradėtas prie \ erdun niilži- < 

niškas mušis, c!ar vis neužbaig-! 
tas. nors kaip kur ten vokiečiai' 
ir nužengė toliau, bet tas dari 
visai nerodo, kad laimė jau krvp-! 
tu jų pusėn: kaip kokiose vie-' 
tose traneuzai atgavo pirma nu-' 

žudytas pozicija*, iš ju vokiečius 

išvijo, o kaip kokiu, nors gar-Į 
šiai gyrėsi, visai vokiečiai ne- 

buvo užėmę. Nors vokiečiai už- 

tikrina, kad prie Verdun jie, su- 

lyginant, mažus nuostolius tu- 

rėjo. kuomet traneuzai buk mil- 

žiniškus nuostolius turėjo, bet. 

turbut, ne taip yra. kaip Vokie- 

tijos valdžia garsina. Prisipa- 
žinti prie didelių nuostolių yra 

gana pavojinga, nes del didelių 
nuostolių dideliuose Vokietijos 
miestuose gyventojai kelia de- 

monstracijas ir taikos reikalau- 

ja; žinios apie didelius nuosto- 

liu* atima drąsą kareiviams, o 

be to mušiu ir geriausi vadovai 

v, laimėti negali. 
r |»et nėra abejonės, kad prie 

Verdun vokiečiii milžiniškus 

nuostolius turėjo. Tą rodo jau 
ir tas. kad po taip ilgu skerdy- 
nių tvirtovės paimti neįstengia; 
rodo tą ir tas-, kad ten vokiečiams 

jveikimui franeuzų trūksta jau 

kareivių, per tai toliau žengti 

jie negali, negali ir veržimuij 
franeuzų pozicijų tiek Ijc apsi-1 
žiūrėjimo kareiviu aukauti, kiek' 

aukavo mūšio pradžioj; ir pa-j 
laikyti užimtas pozicijas vis stin- 

ikiau. Pagelboi: vokiečiams 

austrai prie \*erdun atsiuntė sa- 

vo sunkiąją artileriją. Dabar j, 

\'okietijos valdžia atsišaukė prie 

Bulgarijos su prašymu atsiųsti 
Fraticuzijon keturias savo 'kariu- 

menės divizijas. Kas gi pats ga- 

li atsiremti, tas svetimos pagel- 
bos nešaukia. Matyt vokiečių 
kariškos pajiegos pradeda išsi-j 
semti, jie neturi jau kuom ka-( 
riumenėj pasidariusių spragų už- 

kimšti, todėl turi šaukttesi pa- 

dėtoji] pagelbo.s. nors ir tų pa- 

dėtoji} padėjimas negeriausias, 
nes ir jie neturi kuom girtiesi. 
Tr vokiečiu garsinimai jų laimė- 

jimu ne taip dideli. Jie garsi- 
na, jog prie Yerdun paėmė ne- 

laisvėn 26,000 traneuzų ir 189 
kanuoles: franeuzai vienok už- 

tikrina, jog taip išpuola vien to- 

dėl. kad vokiečiai priskaito ne 

tik nesužeistus paimtus priešus, 
bet taipgi užmuštus ir sužeistus,' 
taigi viską, kas jiems ant mūšio 

lauko teko. Kanuolių gi fran- 

euzai nužudė vien 84. taigi nei 

•pusės vi:kiečių paduotos skait-l 
linės. Ir vokiečių paimtas ka-1 
nuoles franeuzai pagadino, o pa- 
liko jas todėl, kad išvežimui ne- 

buvo arklių, nes daug jų už- 

mušta. Didina vokiečiai ir fran- 

euzų orlaivių skaitlių vokiečių 
išnaikintų, o žinias apie savo iš- 

naikintus slepia. 
Abiejų pusių atakai prie Yer- 

dun ir apskritai ant vakarinio 
fronto susilpnėjo. Eina vienok 
smarkios artilerijų imtynės abie- 

jose pusėse upių Meuse ir Alo- 
selles. Buvo gana dideli patrolių 
susirėmimai Somme paupiuose, 
taipgi Pretre giriose, bet toki 

susirėmimai neturi svarbos. Ar- 

tilerijų mūšiai buvo taipgi Ar- 

^onne ir Champagne distriktuo- 

5e. Netoli Maisons de Cham- 

pagne fraticuzų sunkioji artile- 

rija išardo vokiečiu atsigynimo 
įtaisas. Smarkiai šaudė abiejų 
pusiu artilerija aplinkinėse La 
M orte Homme Bourrus giriose, 
1 et !>c svarbesnių pasekmių. 
Nieko svarbesnio neatsitiko ir 

prie Vcrdun. Čia vokiečiams ne- 

tik nesiseka pertraukti francu- 
<ų linijų, bet negali jų nei Įlenkti. 

Ant karės fronto Belgijoj, kur 
.u vokiečiais grumiasi belgai ir 

ingiai, nieko svarbesnio neatsi- 
liko; abidvi pusės stovi senose 

lavo pozicijose ir nesiduoda iš 

\i išstumti. 
Ant austro itališko karės fron- 

to italai smarkiai bombardavo! 
Austrijos miestą Goerz. bet nors 

ti'.i jau nuo seniai daro, miesto 

I 

paimti neįstengia. \ len prie Sei/.: 
iialai ir su infanterija mėgino; 
pirmyn žengti, bet tapo atmušti. į 

Ant Balkanų austrai, užėmę 
Durazzo, pradėjo žengti j pietus, į 
prie porto Avlona, kuri laiko 
italai, bet prieiti neįstengia, nors 

Avlona netoli nuo Durazzo. 
.Matyt austrai nenori, ar nedry-i 
sta stoti didesniu nuišin su ita- 
lais. 

I 

So'.onikuose talkininkai druti- 
na savo kariumenes, ten gabena 
pabėgusius iš tėvynės serbus, 
montenegrus ir albanus. Tikisi į 
sutraukti iki pavasario pusę m i- į 
lijono kareiviu ir pradėti pir-1 
niyn /engimą. Prieš bulgarus ir! 
austrus esančius Albanijoj pusės 
milijono kareivių užtektu, jeigu 
jų nereiktų kitur pasiųsti. 

Kaip įs l,ondono praneša, tal- 
ninkams bev;;k jau .pasisekė 
Rumaniją karėti savo pusėn 
įtraukti. Sulyg tų einančių iš 
Londono žinių. Rusija padarė su 

Rumanija sutartį. Rusij leidžia 
Rumunijai pirkti Rusijoj reika- 
lingą karės medegą, o Rumani- 
fa leidžia Rusijai iš svetur per 
savo teritoriją gabenti tokią me- 

rlegą. L'ž tai Rusija atiduoda 
Runianijai dalį Besarabijos tirš- 
tai rumanų apgyventą. 

Jeigu žinia ta teisinga, tai ji 
rodytų, jog Rumanija galutinai 
pakrypo talkininkų pusėn, I.ci- 
limas gabenti Rusijon per Ru- 

manijos teritoriją ginklus butų 
iau atviru sulaužymu ncutrališ- 
<umo. ko Austrija ir Vokietija 
eisti negalėtų; reikalauti turėtų 
uždraudimo Rusijai tai daryti, bet 
i. besiremdama ant padaryto 
sutarimo, savo teisių neišsižadėtų, 
f r, kaip matyt, Rumanija ir ren- 

giasi pasipriešinti vidurines Eu- 
"opos tautų ryšiui, nors reiktų 
tarėn stoti. Rumanija jau sit- 

nobilizavo 450,000 kareivių ir 
įuos sutraukė prie Austrijos ir 
Bulgarijos rubežių. jeigu jos mė- 
ęintų Rumanijon veržtiesi. Ma- 
iu). kad atviras Rumanijos susi- 
rlėjimas su t.-'kiniukais padrąsis 
ir Grekiją tą pat j daryti Dabar 
jos su atviru karėn įsikišimu 
dar vis laukia, kaip pasibaigs 
mušis prie Verdun. 

Azijoj rusai žengia vis toliau 
i pietus. Rusų kariumenė tapo 
išsodinta prie Trcbizondos. Ma- 
no. kad turkai neleis ten rusams 

save apstoti, bet pasitrauks be 
didelio pasipriešinimo. bengia 
nesulaikomai rusai gilyn ir Per- 
sijoj. o persai traukiasi atgal, kol 
turi dar kur trauktiesi. Rusai 
paėmė miestą Kerind ir nesulai- 
komi arti: ...si prie Bagdado, ap- 
valdo vis daugiau svarbiausio 
Turkijos Bagdado geležinkelio. 

Ir ant šiaurrytinio karės fron- 
to rusai mėgina pradėti smar- 

kiau pirmyn žengti, kad tuom 

padėti franeuzams atsiremti prie 
Verdun. Kaip praneša iš Vien- 
uos. rusai prie Dniestro ir prie 
Besarabijos rubežių mėgino pir- 
myn žengti, bet tapo atgal at- 
mušti. Turbut pirmyn žengimą 
pradėjo su mažoms pajiegoms; 
Rusai vienok praneša, jog jie 
paėmė austru pozicijas prie La- 
toeza. 

TA Petrogrado praneša, buk vo- 

kiško garnizono kareiviai Šiau- 
liuose. del blogo maisto, riaušes 
sukėlė, bet vokiečiai giriasi sa- 

vo kareivių disciplina ir užtikri- 
na, jog vokiškoj kariumenėj riau- 
šės kilti negali. Bet maisto sto- 

ka ir geriausiu kareivių discipli- 
ną išardo. 

Ant karės lauko Lietuvoj ir 

Latvijoj nieko svarbesnio neat- 

sitiko. Čia buvo vien patrolių 
ir artilerijų susirėmimai. 

Jau talkininkų pusėj karėn ta- 

po jtraukta Portugalija, galinti 
duoti talkinimkams apie 300,000 

kareivių. Vokietija jai jau for- 
mališkai apšaukė karę, bet savo 

kareivių Portugalijon pasiųsti 
negali. Su ja pertraukė ryšius1 
ir Vokietijos draugė Austrija. 

VAIDAI JUNGTINIŲ VAL- 
STIJŲ SU MEXIKA. 

Su Mexika Jungtinės \ iilsti- 
jos ilgai labai pakantriai elgėsi. 
Vien protestus siuntė, kuomet iš 
plėšikų j revoliucijonicrių vado- 
vus persikeite, u'.inušinėjo ten 

Jungtinių Valstijų piliečius. Tas 
pakantrumas ir drąsino Mexikos 
pusėj ji<s avanturistus, buvusius 
plėšiku.-, kurie išdryso net taip 
toli nužengti, kad jų begėdišku- 
mo ir prezidentui \Yilsonui pa- 
sirodė perdaug ir jis tapo pri- 
verstas griebtiesi šiurkštesnių už 
protestus priemonių. 

Pereitą savaitę garsus neva 

rcvoliucijonierių vadovas V i 11 a. 
turbut svetimi!, ar gal tūlų pa- 
čios amerikonų iMexikoj turin- 
čių kokias įstaigas sukurstytas, 
su savo banditais peržengė ru- 

bežių ir mieste Columbus pa- 
rengė amerikonų skerdynes. 
Užmušta keliolikas civilistų ir 
kareivių, kol juos atgal išvijo. 
250 raitelių peržengė rubežių. 
bet su taip menkoms pajiegoms 
plėšikų toli vyti nebuvo galima. 

Tas atsitikimas padarė galą 
prezidento Wilsono pakantru- 
mui. Nuspręsta siųsti Mcxikon 
kariumenę gaudyti Vilią. Apie 
tai pranešta tuomtarpiniam Me- 
xikos prezidentui Carranzai. Xuo 
jo užsilaikymo dabar paeis, ar 
viskas apsirubežiuos vien Vilios 
gaudymu, ar kils karė Jungtinių 
Valstijų su Mexika. Jeigu Car- 
ranza pasipriešintų Jungtinių 
Valstijų kariumenės rubežiaus 
peržengimui, tai karės nebus 
galima išvengti. Tuom tarpu 
Carranza vien reikalauja, kad 
gaudant Vilią ir jo kariumenė 
galėtų peržengti rubežių ir rink- 
tiesi Jungtinių Valstijų pusėj. 
Tokią teisę prezidentas "YVilson 
ir užsienių ministeris jam pripa- 
žįsta, nes tą jam ir sena sutar- 
tis pripažįsta. Gal todėl apsieis 
be karės. Jungtinių Valstijų ka- 
riumenė rods sutraukta prie ru- 

bežiaus, bet jo dar neperžengė. 

Iš Kares Lauko 

VAKARŲ FRONTAS. 

IMA FRANCUZUS 
NELAISVĖN. 

Berlinas, kovo 9 d.—Vakar 
išleistas oficialis vokiečiu praneši- 
mas paduoda sekančias žinias apie 
dalykų stovį ties Verdun: 

"Ant kairiojo krauto upės Meu- 
se męs šturmavome francuzų po- 
zicijas ant abiejų šonų Forges upe- 
lio, žemiaus Bethincourt. Kaimai 
Forges ir Ragneville yra mūsų ran- 

kose. Francuzų kontr-atakai tapo 
atmušti su skaudžiais nuostoliais. 
Paimta nelaivėn 58 aficicrai ir 
3,277 kareivių; užgriebta 10 ka- 
nuolių ir dikčiai kitos medžiagos. 

"\Yoevre distrikte francuzai ta- 
po išvaryti iš paskutinių namų kai- 
me Fresnes. Skaitlius čia paimtų 
belaisvių paaugo iki 700 vvrų. 

Keletas kulkasvaidžių užgriebta." 

Paryžius, kovo 9 <1. Apie tą 
patį franeuzų oficiališkame prane- 
šime skelbiama sekančiai: 

"| vakarus nuo Meuse upės 
priešas mėgino daryti naują pir- 
myneigą. Po priedanga smarkaus 
bombardavimo didelis užpuolimas 
padaryta ant musų pozicijų prie 
Betbincourt, bet priešas tapo at- 

muštas. 

"Kontr-atakas, kurj męs padarė- 
me ant Corbeaux miško, kur vokie- 
čiai buvo vakar įsiveržę, išmetė 
vokiečius iš didesnės to miško da- 
lies. 

"Ant dešiniojo upės Meuse kran- 
to bombardavimas vėl pasidarė pa- 
siutusiai smarkus Douaumont'o 
apielinkėse, kur vokiečiai nepasek- 
mingai mėgino atakuoti musų lini- 
jas. 

"\Voevre apskrityj (apie Fres- 
ne) labai smarki artilerijos kova 
siautė. Musų batarėjos ant Meuse 
augštumų pasekmingai atsakinėjo 
vokiškų k^nuolitj bombardavimui/ 

NULYGINO KALNĄ, 
UŽTVENKĖ UPELĮ. 

Londonas, kovo 9 d. Laikraš- 
čiu Daily Mail korespondentas pa- 
duoda ilgą aprašymą itpic dabarti- 
niu .mušiu baisumą aplink Verdu- 
ną. Aprašinėdamas muši apie For- 
ges ir JJcthincourt, jis, tarp kitko, 
taip sako: 

"Daugelyj vietų ant franvuzų 
fronto pereitą nedėldicnj ir pane- 
dėli krisdavo, aplamai paėmu> po 
100,000 dideliu šoviniu kas 12 va- 

landų. Miškai šioje apielinkėje 
tapo šoviniu sulyginti su žeme* 
Forges upelis dingo, nes apie še- 
šiose vietose jis tapo užverstas, o 

kalnas* numeris 213, netoli Forges, 
dabar yra daug žemesnis: plyštan- 
tieji šoviniai nunešė nuo jo viršū- 
nės mažiausiai 30 pėdų žemės. 

"Panedėlyj po piet, "po baisaus 
bombardavimo vokiečiai jejo j For- 
ges. renki vokiečių pulkai tapo 
pasiusti šturman. Du Syk jie tapo 
atmušti su didelia's nuostoliais, 
bet trečiu sykiu pasisekė francu- 
zus išstumti. 

"Francuzų oficierai apskaičiuo- 
ja, kad vokiečių buvo šioj vietoj 
mažiausiai 20,000 vyrų. Tarp 
šturmojaučių kareivių patėmyta 
numerius daugiaus negu penkioli- 
kos atskirų batalijonų (batalijonas 
paprastai turi nemažiaus 1,000 ka- 
reivių)." 

I 

VOKIEČIAI ATMUŠA 
FRANCUZUS. 

Londonas, 'kovo 13 d. Pasta- 
ru j ų kelių dienų telegramai iš 
Berlino ir Paryžiaus apie daly- 
kų stovį prie Verduno buvo vie- 
nas kitam priešingi: vokiečiai 
garsino apie paėmimą vis nau- 

jų francuziškų pozicijų, o tran- 
cuzai skelbė, kad tas netiesa. 
Pavyzdžiui yra volanų oficia- 
liška žinia apie tai, kad fortas 
Dc Yaux buvo paimtas. Fran- 
cuzų pranešimas tam užginčino. 
Vokiečiai vėliaus tą žinią at- 
šaukė, pranešdami, kad francu- 
zai fortą atsiėmė atgal. Tas pats 
atsitiko beveik ir visose kitose 
pozicijose: kur vokiečiams pasi- 
sekdavo paimti pozicijas, fran- 
cuzai tuojaus atakuodavo ir vo- 

kiečius tankiausiai atgal išmes- 
davo. 

Vakar vokiečių pranešimai jau 
nieko neskelbė apie savo laimė- 
jimus. Atpenč, jie praneša, kad 
franeuzai dabar užpuldinėja, bet 
kad jų atakai tapo atmušti. 
Tuom tarpu vokiečių štabas ap- 
skaitliuoja. kad nuo pat pradžios 
nuišio ties Vcrdunu, t. y. nuo 21 
d. vasario, vokiečiai paėmė 26,- 
472 franeuzų belaisvėn ir užgrie- 
bė 189 kanuoles bei 232 kulka- 
svaidžiu. 

Negalėdami perlaužti franeu- 
zų linijos ties Verdunu. vokie- 
čiai pereitą nedėldieni užataka- 
vo frontą netoli Reimso. Šio ata- 
ko tikslu, kaip manoma, yra ne- 

leisti franeuzams sutraukti ka- 
riumenės prie Verduno. Vokie- 
čių atakas ant Reimso fronto ta- 
po atmuštas. 

VOKIEČIŲ ATAKAI" 
PASILIOVĖ. 

Londonas, kovo 14 d. Vokie- 
čiu atakai ant Verduno tvirto- 
vės pasiliovė,—bent tam laikui. 
Vakar ir užpereitą naktj įbuvo tik 
artilerijos mūšiai išilgai kuone 
visą frontą. 

RUSŲ FRONTAS. 

BUNTAS ŠIAULIUOSE? 

Petrogradas, kovo 13 d. Ko- 
respondentas laikraščio Birže- 
v i j a V i e d o m o s t i telegra- 
fuoja iš Dvirvsko, kad vokiška- 
me garnizone, kuris stovi Šiau- 
liuose, kilo tarp kareivių bun- 
tas. Bunto priežastim esanti 
stoka maisto. Iškilusį buntą nu- 

malšino kavalerija; vienas afi- 
cieras ir trjs kareiviai prie to 

tapo užmušti, o didelis skait- 
lius esą sužeistų. 

Devyni šio bunto vadai, anot 

korespondento, tapo atiduoti ka- 
riškan teisman ir sušaudvti. 

1" ~ 
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RUSAI EINA 
LINKUI BAGDADO. 

Petrogradas, kovo 13 d. Jeij^u 
anglai, pradėjusio kampaniją nuo 

Persu įlankos linkui Bagdado, 
negalėjo to miesto pasiekti iš 

pietų pusės, tai j j gali pasiekti 
rusai iš šiauriu pusės. Te- 
legramai praneša kasdien apie 
paėmimą vis naujų miestu Per- 
sijoj. Vakarykštis rusų štabo 
pranešimas apie dalykų stovį ant 

Persijos fronto skelbia sekančiai: 
"Mrs užėmėni miestą Kirind, 

Persijoj, pakeliui į Bagdadą." 
Bagdadas yra senoviškas ir 

svarbus miestas, kurio paėmimas 
užduotų Turkijai didelį smūgi ir 
paliuosuotų anglus, kurie dabar 
yra turkų apsupti prie Kut-el- 
Amara. 

ĮVAIRUS TELEGRAMAI. 

TURKAI IŠSKERDĖ 
ARMĖNUS. 

Londonas, kovo 9 d. Rusai, iC-ję 
Erzernman, atrado tik 16 gyvų ar- 

mėnų, kuomet jų paprastai mieste 
būdavo apie 40.000. Reuterio te- 

legramas praneša, kad Erzerumo 
gyventojai-turkai pasakojo, jog ke- 
liomis dienomis prieš Erzerumo 
paėmimą visus armėnus polici j a 

išvijo iš Erzerumo j vakarus, kur 
kurdai išskerdė juos visus" 

RUSAI PAIMA DU 
MIESTELIU. 

Petrogradas, kovo 9 d. Rusų 
kariumenė paėmė miestelį Riza 
prie Juodųjų jūrių, 35 angl. mylios 
į rytus nuo Trebizondo. Jie laip- 
gi užėmė ir kitą miestelį Seną, į 
šiaurius nuo Kermanša, Persijoj. 

Rusų torpediniai laivai smar- 

kiai veikia Juodųjų jūrių pieti- 
niame pakraštyj, kur jie bombar- 

duoja turkų iortifikuotas pozicijas 
išilgai visą jūrių pakraštį. Rusų 
skraiduoliai toliau* bombarduoja 
Trebizondą. 

GILUS SNIEGAS ANT 

ITALŲ FRONTO. 
Rymas, kovo 9 d. Italų štabas 

praneša, kad nežiūrint gilaus snie- 
go kalnuose, kur nekuriose vietose 

priversta po pėdų sniego, italų 
kariumenė ''parodo daug veiklu- 
mo." 

MONTENEGRO KARALIUS 
FRANCIJOJ. 

Paryžius, Kovo 9 d. Montc- 
negro sostinė, kuri persikėlė iš 

Montencgro j Francuziją ; iki 

šiolei buvo mieste Lyons, dabar 
tapo perkelta j miestą Bordeaux. 
Montenegro karalius su savo šei- 

myna ir ministeriais persikėlė Į 
naują vietą, kur franeuzų valdžia 
pagamino jiems butus netoli [>or- 
deax, piet-vakarinėj Francuzijos 
daly j. 

VOKIEČIŲ LAIVYNAS 

SUGRĮŽO. 
Londonas, kovo 9 d. Vokiečiu 

laivynas—apie 50 mūšio laivų,— 
kurie buvo išplaukę j Šiaurės jū- 
res, vakar sugrįžo vėl Į savo uos- 

tą Kiel Kanale. 

TURKIJA NORI 
TAIKYTIS? 

Petrogradas, kovo 9 d. Čia at- 
kartotinai ateina gandai apie tai, 
buk Turkija nori taikytis su Ru- 

sija. iki šiam laikui vienok nėra 

oficiali.ško pranešimo apie tai, kad 
Turkija butu prašiusi pradėti lai- 
kos tarvbas. 

rURKŲ VADAS, 
SAKOMA, NUŠAUTAS. 

Londonas, kovo 9 d. Atkarto- 
tinai platinasi fkindas, buk Enver 
Paša, Turkijos karės ministeris ir 
svarbiausis visos Turkijos "bosas," 
esąs nušautas. Laikraščio Daily 
M a i 1 korespondentas iš Atėnų 
praneša: 

"Turkų legacija(atstovybė) čio- 
nai užginčija šio gatulo teisingu- 
mą, bet laiškai iš Konstantino- 

polio sako, kad gandas yra teisin- 

gas. Sulyg gaunamų čia žinių 
iš gerų šaltinių, Enver Paša tapo 

^šautas ir gal mirtinai sužeistas 

karės ministerijoj- Aticieras, so- 

vusis j Knver I 'ašį, tuojaus pats 
norėjo nusižudyti, bet sargai vos 

nesuplešė jo pirm, negu jis spėjo 
pavartoti savo revolverį." 

VOKIETIJA APSKELBĖ 
KARĘ PORTUGALIJAI. 

Berlinas, 'kovo 10 <1. Vokieti- 
ja apskelbė 'karę Portugalijai va- 

kar pusiau ketvirtą po piet. Ka- 
rės apskelbimą pridavė Portu- 

galijos valdžiai vokiečių ministe- 
ris Lisbonoj. Tuom pačiu laiku 

Portugalijos ministeriui Berline 

sugrąžinta jo pasportai. Vokie- 
tija, apskelbdama karę. aiškina, 
kad tas buvo reikalinga todėl, 
kad Portugalija užgriebė vokiš- 
kus laivus, stovinčius Portuga- 
Iijos uostuose. 

Portugalija yra jau trylikta 
viešpatija, stojanti karėn. Jos 
reguliari ška armija turi 30.000 
kareivių ir 230,000 kareivių re- 

zervistų. Abelnas jos kariškas 
stiprumas yra apskaitliuojamas 
ant 870.000 vyrų. Portugalija 
gali susitikti su Vokietija, tik 
išsiųsdama savo kariumenc i 
Francuziją. arba Afrikoj, kur 
Vokiškos kolionijos susiduria su 

portugalų koliouijomis. 

BULGARIJA VALDO 

SERBIJĄ. 
Sofia, kovo !2 d. Beveik visa1 

Serbija, išskyrus Belgradą ir 

apielinkes, yra dabar po Bulga- 
rijos valdžia. Bulgarai padalino 
Serbiją Į 17 departamentų ir 86 
distriktus. Visuose departamen- 
tuose ir distrjktuo.se įvesta tei- 
smai. 

LAIVAS TORPEDUOTA 
BE PERSERGĖJIMO. 

Paryžius, kovo 12 d. J. B. Os- 
borne. Amerikos konsulas mies- 
te Havre. Francuzijoj, sakoma, 
išsiuntė AVashingtonan oficiali 
pranešimą apie tai. kad vokiečiu 
submarinas torpedavęs be per- 
sergėjimo norvegišką žėgliui lai- 
vą S i 1 i u s ant kurio buvo ir 
keletas amerikonų. 

S i 1 i u s vežė avižas iš Ame- 
rikos Francuzijon ir tapo už- 

kluptas submarino netoli Hav- 
re. Amerikonai, sakoma, išsigel- 
bėjo. Torpedavimas neutrališko 
prekinio laivo gali turėti svar- 

bias pasekmes. 

•RU MANI J A EIS 
SU RUSIJA? 

Londonas, kovo 13 d. Tarp 
Rumanijos ir Rusijos tapo pa- 
daryta sutartis, kuri. kaip sako- 
ma. parodo aiškiai, jjg Ruma- 
nija galutinai palinko prie tal- 
kininkų. Apie tai praneša Bu- 
charesto telegramas, kuris sako. 
kad sulyg tik-ką padarytos su- 

tarties, Rusija leidžia Rumani- 
jai pirktis karišką medžiagą Ru- 
sijoj ir traukti toki j pat medžia- 

gą iš kitur per Rusiją. 

TURKŲ MIESTAI 
NORI TAIKOS. 

Londonas, kovo 14 d. Teleg- 
ramas iš Atėnų praneša, kad gy- 
ventojai miestų Brussa. Konieli 
ir kitų kteipėsi prie Turkijos so- 

sto įpėdinio, kad jis permainy- 
tų valdžią ir pradėtų tarybas del 
susitaikinimo su Rusija ir kitais 
talkininkais. 

KARĖ MEXIKOJ. 

PREZIDENTAS SIUNČIA 
KARUMENĘ MEXIKON. 

Washington, D. C. Kovo 10 d. 
Vakar prezidentas \Vilson pa- 
siryžo padaryti galą Meksikos 
banditams revoliucijonieriams, 
kurie po vadovyste garsaus gen. 
Villa, vakar užpuolė ir sudegi- 
no Suv. Valstijų parnbežinj mie- 
stą Columbus, X. M.; 17 ameri- 

konų prie to užmušta. 
Prezidentas \Vilsonas nutarė 

siųsti kariumenę Meksikon, kad 
paganti gen. Villa, nes Carranzos 
valdžia, matomai, negali duoti 
sau rodos su tuom revoliucijo- 
nieriu. 

Valstijos sekretorius Lansingi 
tuojaus pranešė Carranzos at- 

stovui \Vashingtone apie prezi- 
dento \Yilson'o pasiryžimą. -)a- 

aifkindamas podraug, kad Suv. 
Valstijos nemano kėsintis ant 
Mexikos neprigulmybės ir kad 
jos nenori užimti jokių Mc.vikos 
žemės iplo.tų: pagavus \ illą ir 
sunaikinus jo bandas. Amerikos 
kariitmenė sugrįžtų atgal. 

Tuom pačiu laiku paliepta Amerikos kariumenei traukti 
prie Monikos rubežiaus. 

CARRANZA PRIEŠINASI 
AMERIKAI. 

Mexico City, K vo i-' d. Car- 
ranza. pripažintas Mcxikos res- 
publikos prezidentas, šiądien iš- leido į visą tautą manifestą. Iš šito manifesto galima spręsti, kad Amerikai gali prisieiti ka- rianti ne tik su Vilius revoliuci- jonieritj bandomis, bet ir su vi- 
sa Meksika. 

Prezidentas \Vilsonas pasiryžo pagauti Vilią ir sunaikinti jo bandas, nežiūrint to. ar Carran- 
za sutiks geruoju leisti Ameri- kos kariumene Mexikon, ar ne. 

Carranza savo manifeste da- bar aiškina, kad jis sutiks leisti Amerikos kariumenę Mexiko:i, bet jciyu Amerikos valdžia pri- pažins tokią pat teisę Mexikos kariumenei.—.kad ji galėtų taipgi pereiti Su v. Valstijų rubežių. Carranza remiasi sutartim, kuri buvo padaryta 1880 ir i8$(> me- tais tarp Suv. \ aistiju ir Mexi- kos. kuomet Amerikos indijonai užpuolė Mexikos parubežinius miestus tokiu pat budu. kaip da- bar Villa užpuolė Columbus. 
Tuomet buvo sutarta, tarp Suv. 
Valstijų ir Mexikos, Irad abiejų viešpatijų kariumene gal- liuo- 
sai pereiti viena kitos rvbežių išnaikinimui indijoniškų bandų. Savo manifeste Carranza da- 
bar sako: 

"Konstitucijinė (Carranzos) valdžia paliepė savo agentui \Ya- 
shingtone tuojaus pranešti Su v. 
Valstijų valdžiai, kad jokios ap- 
linkybės. nežiūrint jokių Suv 
Valstijų aiškinimų ir motyvų neišteisins Suv. Valstijų gink- 
luoto Įsiveržimo j Mexikos te 
ritoriją. jeigu ttiom pačiu laiki 
nebus suteiktos tokios pat to 
sės mexikonams ir kad nei ar. 

valandėlės toksai įsiveržima 
Mexikon... nebus pakenčiamas.' 

Tas reiškia, kad Carranza rei 
kalauja sau lygių teisių ir kar 
ginkluotas Įsiveržimas Mexikon 
Carranzos reikalavimo neužganė- 
dinus. gali sukelti karę tarp 
Meksikos ir Suv. Valstijų. 
VILLA GRASINA 
MORMONŲ KOLIONIJAI. 

Columbus, N. M-, kovo 13 d. 
Gen. \"i 11 a su 3.000 revoliucijo- 
nierių išardė geležinkeli prie 
Carralitos. kuris yra tarp K1 Pa- 
so (Suv. Valstijose) ir Casas 
Grandės, kur yra kolionija iš 
500 amerikoniškų mormonų. 

Mormonai, išgirdę apie sker- 
dynes mieste Columbus. pasiry- 
žo bėgti j F.l Paso, Į Suv. Val- 
stijas. Gen. Villa apie tai su- 

žinojo ir kad perkirsti jiems ke- 
lią. išardė geležinkeli viršniinė- 
toj vietoj. Villa grasina, kad jis 
išskersiąs visą amerikonų kolio- 
n i ją Casas Grandės miestelyj. 

CHICAGOS KARIUMEN2 
Į MEXIKĄ. 

Chicago, 111., kovo 13 d. Ka- 
riumenė esanti Fort Sheridan'c 
gavo šiądien prisakymą tuojaus 
važiuoti prie Me.vikos rubežiaus. 
Pirmas eskadronas 5-ojo kavale- 
rijos pulko rengėsi traukiniais 
išvažiuoti šiądien, bet paskui nu- 

tarta laukti tolesnių paliepimu. 

WILSONAS SUTINKA 
SU CARRANZA. 

Washingtcmas, kovo 14 d. Pre- 
zidentas \Vilsonas. apsvarstys 
su savo kabineto nariais. Car- 
ranzos reikalavimus, pripažino, 
kad ir Mexikos kariumenė galės 
pereiti Suv. Valstijų rubežių, 
jeigu to reikėtų Vilios banditu 
sugavimui. Tokiu Inulu abidvi 
valdžios priėjo prie susitaiky- 



mo ir Amerikos kariuincnė, pa- 
dėdama Carranzos kariumenci, 
pradės Vilios gaudymą. 

Suvienytos Valstijos sutraukė 

j Columhus, X. M., apie 12,000 

kareivių, iš kur prasidės įsiver- 
žimas Meksikon. Amerikos ka- 

riumene vadovauja gen. F'crsh- 

ing, o vyriausia vadovystė yra 
rankose gen. l'unston. 

Carranzos valdžia yra pasky- 
rusi $20.000 dovanu už Vilios 
kuno pristatymą. 

is mm 
DIDELIS MAISTO SIUNTI- 

NYS EUROPON. 
KTew York. Didelėse čianykš 

tiose Maldyklose išsiuntimui Eu- 

ropon prirengta: 41 mil. svaru 

šviežios mėsos, 2 mil. sv. sū- 

dytos. 8 mil. svarų sviesto. Šai- 
dvklose yra taipgi 250.000 skry- 
nių kiaušinių. [3 milijonų svarų 
paukštienos. 

NAUJAS SUVIENYTŲ VALS- 

TIJŲ KARĖS MINISTERIS. 
Suvienytų Valstijų karės tni- 

nisteriu. vietoj pasitraukusio mi- 
nistcrio Daniels, tapo paskirtas 
buvęs CIevdando miesto majo- 
ras N'cvvton L). Uaker. Jis žino- 
mas yra Amerikoj taikos šali- 
ninkas. priguli prie daugelio tai- 
kos kliuhų ir organizacijų. 

LENKŲ AUKOS. 

Sušclpimui nuo karės nuken- 
tėjusių tautiečių, Amerikos len- 
kai iki šiol sudėjo S r 24.216.45. 
Tai gana dideli pinigai, didesni 
negu lietuvių panašiam tikslui 
Amerikoj sudėti. Bet lenkai, 
apart socialistu, veikia visi is- 
vieno. 

6TDELI ŠALČIAI 
Duluth, Minn. Žiema ir tai 

sibirinė, vėl atlankė šiaurvakari- 
nes valstijas j 25 vai. su dideliu 
šalčiu siautė baisu.® sniego pus- 
tymas. Kaip kokiose vietose 
sniego yra ant 10 pėdų giliai. 

MOTERIMS DUODA BAL- 
SAVIMO TEISES. 

Frankfort, K y. Valstijos se- 

natas f5 balau prieš 8 pripažino 
'iitoj valstijoj moterims balsavi- 
mu teises. Senato priimtas bi- 
lius dabar eis j atstovi! butą, 
bet tikimasi, kad jis ir ten bus 
priimtas. 

EXPLIOZIJA DIRBTUVĖSE. 
Niagara Falls, N. Y. Čianyks- 

čiose elektro-chemiškose dirbtu- 
vėse atsitiko exp!iozija, kuri pa- 
gimdė gaisrą. Dirbtuvių užveiz- 
das užtikrina, jog exp1iozija pik- 
tadariu pagimdyta, buk ją pa- 
gimdė iš lauko Įmestos bombos. 
E\p!iozijos pagimdytas gaisras 
pridirbo nuostolių ant 150.000 
dol. 

VILLOS KARIAUTOJAI UŽ- 
PUOLĖ MIESTĄ COLUM- 

BUS, N. M, 
Columbus, N. M 1500 gink- 

luorų Vilios vyrų perėjo Jungti- 
nių Valstijų pusėn ir užpuolė 
miestą Columbus. Nors juos iš- 
vijo Jungtinių Valstijų raitclliai, 
bet jie nemažai nuostolių pri- 
dirbo. Išdegino miestą ir šaudė 
j bėgančius amerikonus. Uždeg- 
tame Central hotelyj, kaip sako, 
dai'g žmonių sudegė. 

AUSTRIJOS PAČTAS LEN- 
KIJON LAIŠKŲ NESIUNČIA. 

Lenkiškas laikraštis D/.icnnik 
Zvvią/.kovvy informuoja, jog Au- 
strija grąžina net rekomen- 
duotus laiškus, pasiųstus Autsru 
užimtos Lenkijos rlalin. Ant su- 

grąžintų laiškų yra paaiškini- 
mas. jog privatiški laiškai visai 
neleidžiami. Tokiu budu gyven- 
tojai austrų užimtos Lenkijos 
visai iiegali iš pačto naudotiesi. 

SUIMA NEIŠTIKIMUS 
MEXIKONUS. 

Rogaies, Arūz. Suėmė čia (lik- 
tai neištikimų mexrkonų, ne? 

juos laiko Vilios šnipais. Jų gy- 
venimuose rado paslėptus gink- 
lus ir amuniciją. Surašą Villo« 
šnipų atsiuntė Mexikos valdžia. 
Tarp suimtų yra ir buvęs Vilios 
generolas Camheres. 

DIDŽIŲJŲ MĖSININKŲ 
PELNAS. 

•Anglijos valdžia už jos kon- 
fiskuotą siunčiamą iš Amerikos 
Vokietijon mėsą užmokėjo heveil 
ptlną jos verte. Mėsa ta verta 
15 milijonų doliariij. 

ABI PUSĖS PRIIMA NAUJĄ 
ALGŲ SKALĘ ANGLIA- 

KASIAMS. 

Po karstu ginčų besitraukusiu 
mažne 6 valandas, tarpvalstijinis 
suvažiavimas angliakasiu ir ka- 
syklų savininku minkštosios ang- 
lies apygardos vakarų Pcnnsyl- 
vanijoj, Ohioj, Indianoj ir llli- 

iojuj, atstovaujantis mažne 200,- 
x >0 kasyklų darbininkų, kovo 8 
1. \'evv Yorke padarė naują al- 
;ų konlra'ktą. apdirbtą darbda- 
vių ir darbininkų komisijų. 

Sulig šitos sutarties kasyklų 
larbininkų inplaukos tose val- 
tijose padidės apie $15,000,000 
>er dviejų metų kontrakto lai- 
<ą ir šita sutartis turės veikmę 
i algines konferencijas laikvsia- 
na-. minkštųjų anglių apygar- 
lo.se vidurinės Pennsylvanijos, 
Vakarų Virgirijos, Michigano, 
fovvos, Kentucky'ės. Missouros, 
Kansaso, C)k!ahomos, Arkansaso, 
Tesaso, VVyomingo, Montanos 
r \Vashingtono. 

CiELŽKELIŲ DARBININKAI 
STATIS REIKALAVIMUS. 
Suviršum 90 nuoš. gelžkelių 

darbininku Snv. V alstijose kovo 
) <1. nubalsavo naudon reikala- 
vimo 8 valandų darbo dienos ir 
'aiko ir pusės už viršlaikį, Šitą 
išdavą parodė pirmos dienos 
skaitymas balsų (ireat N'ortbern 
viešbutyj, C'hicagoje. Halsus 
skaitė di lieji keturių brolijų at- 
stovai ir keturi pildomosios ta- 

rybos viršininkai, kurie šituos 
reikalavimus sustatė. 

Reikalavimai žadama statyti 
gelžkelių bendrovėms prieš ba- 
landžio i d. Atsakymo bus lau- 
kiama prieš geg. i d. 

Yra sakoma, kad gelžkelių ofi- 
cialai žada pritarti šitiems rei- 
kalavimams ir juos išpildyti. 

CvARY kaltinamas ohio 
STRAIKO BYLOJ. 

Youngstown, O. kovo 8 d. 
Mahoning apskričio tyrinėjama- 
sis teismas pabaidė tyrinėti 
straiko riaušes, buvusias saus. 
7 d. E. Youngstovvne ir surado, 
kad Suv. Valstijų Plieno Korpo- 
racijos pirmininkas E. II. CIary 
ir šešios didelės plieno bendro- 
vės buvo padarę suokalbi nu- 
statyti darbininkams algas ir ge- 
ležies bei plieno išdirbiniams kai- 
nas Mahoningo apskrityj. Skun- 
dėjas Henderson pasakė, kad suo- 
kalbininku bylos nagrinėjimas 
bus u/, mėnesio laiko. 

DIDINS FABRIKUS. 
New Yorke, kovo 8. Sulig ofi- 

cialio pranešimo plieno išdirby- 
stes Gary'je. Ind., žadama padi- 
dinti dastatymu dūdų fabriko už 
$25,000,000. 

Suvienytų Valstijų Plieno Kor- 
poracijos direktorių tarybos pir- 
mininkas Klbert M. Gary pasa- 
kė, kad Garyje indėlis $65,000,- 
000 bus padidintas $25.000.000 ir 
kad naujo dudų fabriko staty- 
mas tuoj auš prasidės. Tie to dar 
netrukus žadama šitij indėlį pa- 
didinti dar $10,000.000, taip kad 
Garyje fabrikai išneš visą Sroo,- 
000,000. 

Yra manoma, kad šitame nau- 

jame fabrike bus reikalaujama 
nuo 12.000 iki 15.000 darbinin- 
kų. Fabrikui vieta parinkta prie- 
šais plieno fabriką ir užims dvi 
myli paežerio Garyje ir Miller'- 

!yj, Ind. 

STATIS FABRIKĄ 
KANADOJ. 

New Yorke, kovo 9 d. Yra 
pranešta, kad Suv. Valstijų Plie- 
no korporacija žada išleisti $50,- 
>00.000 pastatymui didelio fab- 
riko Kanadoje. Fabrikas bus sta- 
tomas arti Suv. Valstijų sienos 
nrie rudos kasyklų Suv. Valsti- 
jose. 

PLIENO IŠDIRBYSTĖ 
KLĖSTI. 

Pittsburgh, Pa. kovo 9 d. Plie- 
no išdirbystėje užėjo nepapra- 
stas pirkimo bruzdesys. Pitts- 
burgo plieno išdirbėjai šią sa- 
aitę žada padaryti sutartis ant 

^oo.ooo tonų statomojo plieno. 
T ie kasdien gauna užsisakymus 
daiktų gelžkelių tiltams ir fab- 
rikų bei dirbtuvių statymui. Ka- 
dangi gelžkelių bendrovės pernai 
metais turėjo didelius pelnus, tai 
dabar žada visur kelius gerinti, 
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—Donnell in St. Louis Globė-Democrat. 

DĖDĖ SAMAS IR KARĖ. 

Vienas 
Viršutiniame paveikslėlyj kariško prisirengimo priešas sako Dėdei Šamui restauracijoj: tamistos didumas nubaidytų bile vieną piktuolj, kuris pasirodytų jųsų priešu. Apačioj, kuomet reikėtų storam Dėdei Šamui muštis su bile Europos viešpatija, Dėdė Šamas sako: "At- leiskit tamista, bet aš turbut turėsiu atidėti šitas imtines ant poros metų, kol neišsilavinsiu.'' 

I 

|| Surinkimui daugiau iždui pi- 
nigu, Vokietija pakelia mokes- 
čius pacto, telegrafo ir tdefono: 
nuo paprastų laiškų 5 pfenigius, 
nuo vietinių laiškų ir postkorčių 
J pfenigius. 25 pfen. nuo telegra- 
mų. Nuo telefonų mokesčiai bus 
pakelti 20% dabartinių. Iš to 
šaltinio tikimasi ir surinkti 200 

milijonų markių. 

Įį Austrijos apgynimo minis- 
terirt Pearce apreiškė, jog pagel- 
bon francu/.ams prie Verdun ta- 

po pasiųsta čiela brigada Au- 
stralijos kariumenės. 

... 1 
j Anglijos laivyno tninistcris 

lordas A. J. Balfour apreiškė 
žmonių atstovų rume, jog nuo 

karės pradžios Anglijos laivy- 
nas pasidaugino i milijonu tonų 
laivų Įtalpos, o oro laivynas pa- 
sidaugino 'keturis syk. 

Į| Iš Amsterdamo praneša, buk 
prie Verdun tapo užmuštas vy- 
riausiasis vokiečių artilerijos ve- 

dėjas generolas von Lellerer. 

J| Iš Paryžiaus praneša. Imk 
Vokietija ir Austrija nuo Bal- 
kanų atšaukė savo kariumenes 
ir turbut prie Verdun pasiuntė, 
o savo draugams Balkanuose pa- 
liko patiems grumtiesi su prie- 
šais. 

!| Švedija pakėlė per savo am- 

basadorių Vokietijoj labai smar- 

kų protestą todėl, kad Vokie- 
tija Švedijos vandenyse paklojo 
minas, jau Švedijos krašte. Vie- 
nas Švedijos laivas užbėgo ant 
tokios minos ir tapo paskandy- 
tas. 

jį Kaip praneša iš Hollandijos, 
Vokietijos sosto įpėdinis, kadan- 
gi jam paimti Verkiu n nesiseka, 
mano su naujai suorganizuota 
kariumene mėginti apvaldyti li- 
niją Verdun Belfort. Todėl tai 
sosto įpėdiniu įprasi šalinį nuo 
Verdun ir iškeliavo Alzatijon, 
kur peržiūri kariumene paskir- 
tą veržimui Belforto. Sosto įpė- 
dinio kvatiera dabar esanti Mil- 
hausene, Alzatijoj, netoli Bel- 
forto. 

]Į Dėl karės Europoj veik vi- 
sur ten pabrango valgio produk- 
tai. nors ne visur vienodai; dau- 
giausiai pabrango maistas kraš- 
tuose susirišusiuose su Vcfkieti- 
ja. Daugiausiai del to kenčia 
Austrijos sostinės gyventojai. 
Yiennoj mėsos svaras metas at- 
gal buvo 20 centų, dabar yra 47 
centai. Berline jautienos sva- 

rajj j vienus metus pakilo nuo į 
22c. ant 35 centų; veršiena nuo 

I 22c. ant 30c., kiauliena nuo 20 

ant 30c., rūkyta kiauliena paki- 
lo iki 64c., arba dusyk brangiau 
negu buvo pernai. Kumpio sva- 
ras dabar yva 58c. Tuzinas kiau- 
šiniu 80c. Ąjiglijoj maisto pro- 
duktai pabrango 440;. Prancū- 
zijoj 23//Č. .Mažiausiai maistas 
pabhangu Italijoj. 

j Kopenhdgcne atsibuvo susi- 
važiavimas ministerių pirminin- 
ku ir iižsieftių ministerių visu 
trijų Skandinavijos kraštu (Da- 
nijos. Norvegijos ir Švedijos). 

,i 

Į Australijos valdžia pėr visą 
la&ą. kol E u r Opoj traukiasi ka- 
rė, visiems Vokietijoj gimusiems 
gyventojams, o ton tokių yra 
diktai. atėmė balsavimo teises 
ir šimtus vokiečių suvarė j at- 
sakančias stovyklas ir po sar- 

gyba pastatė. 

|Į Netoli Torreon Vilios gene- 
rolas Cliaco pakorė su viršum 
30 nelaisvėn paimtų Carranzos 
kareivių. Generolas Pcrsbing 
atsišaukė prie Carranzos, prašy- 
damas leisti 

* 

jam Mexiko pusėj 
gaudyti Vilios plėšikus užpuo- 
lusius miestą Columbus. kur už- 
mušta mažiasiai 16 amerikonų. 
Jungtines Valstijos sutraukė prie 
Mexiko rubežių visą. kokią tik 
galėjo, kariumeno ir rengiasi 
traukti Mexikon ir ten syki galą 
nesiliaujančioms revoliucijoms 
padaryti. Taigi gal ir Amerika 
nereikalaus kraujo liejimo Eu- 
ropai pavydėti, nors tas čia gali 
buti labai menkas, su Europa su- 
lyginus. 

Vokietijoj, prie Reino, iš- 
degė gana svarbus miestas Glad- 
bach. Sudegė čia daugybė pre- 
kių krautuvėse ir daugybė krau- 
tuvių. 

Kadangi Vokietija apšaukė ka- 
V Portugalijai ir iš ten atšau- 

kė- savo ambasadorių, tai paprašė 
Ispanijos paimti į savo rankis 
atstovavimą Vokietijos Portu- 
galijoj. Be abejonės Ispanija 
prašvma išpildys, bet tas nieko 1 

.nu 
nereiškią. 

Į| Rusijos caras atleido kaltę 
ordinatui BUping. kuris Yarša- 
vos teisimo, už užmušimą kuni- 
gaikščio Drupkio-Lubcckio buvo 
4 metauis katorga pasmerktas. 
Bet rodofei, kad Bisping dar ka- 
torgon nebmfo išsiųstas, bet bu- 
vo laikomas Yaršavoj, kuria 
dabar vokiečiai valdo, tai ten 
caro mąjonė 'gali Bispingo nepa- 
siekti. 

H Rytinėse Anglijos pakran- 
tėse vokiškų minų ta-po paskan- 
flvtas angliškas torpedų gaudy- 
tojas "Coquette" ir torpedinis 
laivelis Xlit't. Su "Cocptette" pri- 
gėrė vienas oficieras ir 21 jurei- 

į \ is. o su torpediniu laiveliu 3 
ofieierai ir 20 jūreivių. 

[Į Nuo 20 kovo dienos Vokie- 
tijoj ne tik duonos ir sviesto, 
bet ir bulvių be atsakančių kvi- 
tų nebus galima gauti. Nuo 15 
kovo dienos Vokietijoj uždrau- 
sta kepti ir pardavinėti pyragai- 
čius. 

I i 
!| Kaip praneša iš Odesos, ne- 

toli Rahovo buvo jau kruvinas 
susirėmimas Rumanijos kariu- 
menės su bulgarais. 

Anglijos valdžia praneša, 
jog prie rytinių Anglijos pa- 
krančių angliškas pagelhinis 
skraiduolis "Fauvette"' u/.bCgo 

,ant minos ir tapo paskandytas. 
Iš jo įgulos prigėrė 14 žmonių, 
o tame 2 ofieierai. 

|| \Yashingtouc gauta žinia. I 
buk Mexikos generolas Obregęn į prašalino nuo vietos tuomtarpi-! 
n i prezidentą Carranzą ir pats! 
valdžią į savo rankas paėmė. Bet i 
patvirtinimo tos žinios iki šiol 
dar nera. 

ĮĮ Vokietijos karės apšaukimas 
Portugalijai sukėlė prieš vokie- 
čius taipgi Brazilijos gyvento- 
jus ir dar labiau pakėlė vokie-j čių nekentimą. 12 kovo mieste 
Rio Janeiro žmonės kėlė neprie- 
lankias vokiečiams demonstra- 
cijas. Laikraščiai veik visų pa- 
kraipų išreiškia pritarimą talki- 
ninkams ir norą. kad jiems pasi- 
sektų vokiečius sumušti ir kal- 
bina morališkai ir materiališkai 
prisidėti, kad tas išsipildytų. 
Matyt vokiečiai, del jų brutališ-į kuino visur yra nekenčiami. 

ĮĮ Vokiečiai apskaito, jog fran- 
cuzai iki šiol nužudė, jau 2,500.- 
000 kareivių. Francuzai gi. atly- 
dindami už melą vokiečiams, jų 
nuostuolius apskaito ant 2,800,- 
000, tame net 1.400.000 užmuš- 
tais. Bet, turbut, ir vienų ir kitų 
skaitlinės perdaug padidintos. 

Į| Apvaikščiojant vokiečiams 
savo Kaiserio gimimo dieną 
mieste Montevideo. republikoj 
Uraguay, neprielankus vokiečiams 
gyventojai surengė vokiečių mu- 
šimą. Gelbėti Kaiserio garbin- 
tojus turėjo policija ir ugniage- 
siai, leisdami šalta vandeni i de- 

•1 monstrantu eiles. v 
V 

|| Iš Berlino praneša, buk Per- 
sija apšaukė šventą karę prieš 
anglus ir rusus. 

ĮĮ Anglija konfiskavo vokiškų 
ir hollandiškų procentinių popie- 
rų, prigulinčių vokiečiams, už 
12 milijonų doliarių. 

ĮĮ Popiežius leido žibinimui 
bažnyčiose, vietoj aliejaus, n ar-1 
toti ir kitokias medegas; vietoj 

aliejaus, kur vien jis buvo var- 

tojamas, iki karės pabaigai, gali- 
ma bus ir elektrą vartoti. Mat 
kol traukiasi karė, aliejaus ne- 

galima gauti. 

11 Portugalijoj nuo vietos pa- 
sitraukė ministerija, jos vietą už- 
ims iš visų partijų surinkta kraš- 
to apgynimo ministerija. 

Į Mūšiai eina ne vien Euro- 
poj. bet taipgi vokiškose kolioni- 
jose Afrikoj. Angliškas genero- 
las Van (le Vlater, su pietinės 
Afrikos boerais užėmė vokiškoj 
kolionijoj miestą Clnla. o paskui 
užpuolė Tavetą. Dalis vokiečių 
iš ten pabėgo, kita dalis su ma- 

šininiais karabinais pasidavė prie- 
šams. Generolas Tighe užėmė 
miestą Salaita. 

Į| Nors Prancūzija prie Verdun 
turi smarkias imtynes su vo- 

kiečiais, bet nuo Solonikų ji sa- 
vo kariumenės neatšaukė; siun- 
čia ten daugiau kareivių, nes 

rengiasi vėl mėginti pirmyn 
žengti, bet tam, rodosi, perma- 
nai turi kareivių. Prie Solonikų 
yra dabar 85.000 franeuzų. 12,- 
000 anglų, 16,000 serbų. Iš Mar- 
sai lies pasiųsta ten dar 15.00c 
franeuzų. tai iš viso bus ten 128,- 
000 kareivių po vadovyste frau- 
euziško generolo Serrail. Prieš 
tas franeuzų pajiegas bulgarai 
gali pastatyti dvigubai didesnes. 

Vokiškas laikraštis "Koel- 
nische Zeitung" užtikrina, jog 
Rumanija jau veik pilnai sumo- 

bilizavo savo kariumenę ir ją 
sutraukė prie Austrijos ir Bul- 
garijos rubežių. Sumobilizuota 
450.000 kareivių. Kariuinenė la 
turi 600 naujausių kanuolių ir 
300 revolveriniu kanuolių. Ka- 
dangi laikymas sumobilizuotos 
kariumenės, reikalauja didelių iš- 
laidų. tai reikia manyti, kad 
Rumanija greitai mano karėn 
Įsikišti. 

Į Ant salos Kortu yra 134.- 
000 serbų, kurie jau susiorgani- 
zavo ir greitai bus prie Salonikų 
pasiųsti. Ten su talkininkais 
krūvon sueis taipgi montenegrai 
ir su talkininkais besitaikanti al- 
banai. 

Xuo pavasario talkininkai 
rengiasi pradėti pirmyn žengi- 
mą ir Balkanuose, bet pirma nori 
surinkti 520.000 kareivių, ko 
prieš bulgarus užtektu. Turkai 
gi, rusu ir anglu mušami Azi- 
joj. bulgarams negalėtų padėti, 
o vokiečiai ir austrai taipgi di- 
delės pagelbos duoti negalės, kol 
galutinai franeuzų neįveiks, o 

kaip rodosi, gali jų visai neįveik- 
ti. Tąsyk, žinoma, karėn šoktų 
dabar bijančios ir svyruojančios 
Cirekija ir Rumanija. 

Prie Trebizondos. kur nuo 
Erzerum pasitraukė rusų sumuš- 
ti turkai, rusai laivais atgabeno 
savo kariumenę ir ant kranto iš- 
sodino. Iš Trebizondos pasi- 
traukė vokiškas konsulius. o at- 
stovauti Vokietiją ir daboti kon- 
suliatą pavedė Jungtinių Val- 
stijų konsulini. 

|| Pasiuntiniai Cliili ir Brazi- 
lijos jau užklausė Jungtinių Val- 
stijų. kaip toli jos mano eiti su 

savo kariuiiiene Mexik<»j. Žino- 
ma. nors darymas tvarkos nera- 

mioj kaimyniškoj republikoj yra 
reikalingas, bet įsiveržimas ten 
su kariumene nepadidįs užsiti- 
kėjimo ispaniškų Amerikos rc- 

publikų Jungtinėms Valstijoms. 

Į| Pasimirusi Vengrijos sostinėj* 
l'csztc Irma Krail visus savo 
turtus, 5 milijonus doliarių, pa- 
liko kėlimui žmonių apšvietimo. 
Męs tokiu apšvietimo kėlėjų ne- 

turime. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ MANCHESTERIO, N. H. 

Lietuvių Jaunuomenes Ratelio 
balius ir teatras; darbai eina silp- 
nai. šeštadienio vakarą, kovo 
4 d. Lietuvių Jaunuomenės Ra- 
telis turėjo pirmą teatrą ir balių. 
Scenoje buvo pastatyta viena- 
veiksmė komedija "\ea t mezga- 
mas mazgas". 

Reikia pasakyti, kad Manclie- 
sterio jaunuomenė yra gana ne- 
veikli ir. matyt, mažai supranta 
lietuviukų susirinkimų ir teatrų 
svarbą,. Pažymėtina, {kad net 

patys rateil iečiai teatirį suren- 

gimu maža rupiriosi. Kuomet 

Ratelis nutarė pastatyti virsmi- 
nėtą voikaKi, tii tar. o ra.tclio- 
ėių neatsirado žmonių, kurie no- 

rėtų ir galėtų paimti ro'ies ir jas 
išpildyti ir Ratelio viršininkas, 
A. Zubkus, buvo priverstas 
kreiptis j pašalinius; bet čia at- 
sirado vėl kliūtys: pašalinės ypa- 
tos, paėmusios roles, buvo prie- 
šingos Rateliui spalvos. \'ienok 
ačiu A. Zubkaus veiklumui ir 
visų kitų aktorių pasišventimui 
galų-gale sulaukėme ir teatro. 
Xors ".Veatmezgamas mazgas" 
yra trumpytis veikalėlis, bet puh- 
lika buvo juomi užganėdinta. 

Svarbiausias roles turėjo: \ik. 
A. Rasteirs—d-ro Kana^inskio 
rolę; išvaizda ir pasikrutinimais 
jis atrodė tikru daktaru; pas jį 
yra pažymėtinas gabumas sce- 
nos mene: p-lė Stefanija Cepo- 
naitė, Marytės rolėj: kaip del pir- 
mo sykio, tai reikia pasakyti, kad ji puikiai ją atliko ir pub- 
lika stebėjosi, kad darbininkė 
mergaitė taip puikiai gali vai- 
dinti. Sykiu turiu pasakyti, kad 
p-lė S. čeponaitė yra gabiausia 
ratelietė; jei Ratelis turėtų dau- 
giaus tokių merginų, tai galima 
b*tų pastatyti ir ilgesni ir ge- 
resni veikalai. 

Vincas Kušlis. Vijurko rolėj 
veikė prastėliau kaip kiti. bet ir 
jis pats teisinosi, kad tokia rolė 
esanti jam persunki: vienok jis 
ją atliko gana gerai. 

P-lė Kastancija Matuliukė Btt- 
rokienės rolėj. Povilas Grinke- 
vičius.-Mazgelio ir Miškinis, žy- 
do rolėje irgi neblogai pasiro- 
dė. Ir nors atsitiko kelios klai- 
dos. het publikoje matėsi vis^i ~ 

paliktas malonus įspūdis. 
Po teatrui buvo ponios 

kabinskienės monologas iskas 
aut vienos galvos". Atliko ji A. 
Zubkus pusėtinai. Ant pabaigos 
visiems veikėjams mėtojus sce- 

noje, Lietuvių Benas "karei- 
vis" sugrojo tautišką himną 
"Lietuva Tėvynė Musų". Ji gro- 
jant. publika sustojo pagerbi- 
mui. anot A. Z., suvargusios 
Tėvynės. 

Toliaus sekė šokiai: tarp jų 
buvo ir lietuviškų. Muzikai gro- 
jant ir A. /.. vedant, buvo šo- 
kama "Aguonėlė" ir "Noriu 
miego". Svetimtaučiai stebėjosi 
lietuvių šokių gražumu. I'ir- 
mjaus į lietuvių parengtus ba- 
lins visuomet ateidavo ir lei.kų. 
bet ši syki jie tą pačią dieną 
tnrCjo savo teatrą ir šokius ir 
;*as lietuvius neatsilankė. Atėio 
tik lietuviai ir keletas franeuzų 
su anglais, todėl ir pelno var, 
ąuu beliks. 

Kaip girdėjau, aktoriai pagy- 
rimais padilginti per gavėnią 
rengiasi mokintis geresni vei- 
kalą. kad parodžius publikai, ką 
Ratelis gali. Geros kloties! 

l»eje, apie darbus. Arnosbeage 
Mfg. Co.. medvilnių audyklose 
darbas »eina gana silpnai.—vis tik \ 

no 4 dienps i savaitę: darbininkų 
daugiau nepriima, o jei kas dar- 
bą pameta, tai audeklus isvėžia 
ir stakles palieka tuščias. Ma- 
tyt. Manchesteryj užeis "blogi 
laikai". 

Čevervkų dirbtuvėse dirba ^c- 
rai. Kainas. 

IŠ PITTSTONE, PA. 
K'-n. Kemešio prakalba; Lie- 

tuviu Knygyno Dr-jos vakaras 
ir kiti veiklumai. Vasario 2<) d. 
"Darbininko" redaktorius, k u n. 
Kemcšis laike prakalbą bažny- 
tinėje svetainėje. Jo kalba buvo 
padalinta Į dvi dali: abelnas lie- 
tuviu gyvenimas ir darbininku 
klausimas. Kalbėjo gana rimtai, 
nieko neužkabindamas. Publi- 
kos buvo su viršum pora šimtų. 

Kovo 2 d. Lietuviu Knygyno 
Draugija Liet. Knygyno svetai- 
nėje surengė vakarėlį su įvairiais 
pamarginimais. Seėn<s m vieto- 
jai iš Scrantono pastatė scėnojt 
komediją "Užburtas Jackus". 
\raidinimas pavyko neblogiausia. 
Be to buvo pasakyta keli mono- 

logai. |f P»et daugiausia šitą vakarėlj 
papuošė dainelės ir dekliatnaci- 
jos šiti^jc apielinkėje plačiai pa- 
garsėjusių dainininkių ir deklia- 
įvra torių p-lių Aldonos ir \ne- 
les Pieteriurių, iš \Vilkes I ■:. r 

rės. Pa. J'>s dekliamavo ir dai- 
navo keliais atvejais ir vis pa- 
darė malonu jspadj j publiką. 
Dainas iliustravo vietinis foto- 
grafas. A. Valinėms. 

Publikos buvo pilna knygyno 
svetainė. 

Lietuvių Knygyno Dr-ja sa- 

vo veiklumu praneša visas kitas 



čia esančias draugijas ir kuo- 
pas. Negana t ». kad ji užlaiko 
knygyną. C.<ur 1 i e'C it v i;i i gauna 
ncnu kainai pasiskaityti Įvairia? 
knygas, ji dar surengia prakal- 
bas it* teatrus. Paskutini kiek- 
vieno mėnesio septintadienj ji 
surengia vaikant su prakalbomis, 
diskusijomis ir Įvairiais pamar- 
ginimais. Vienu paskutinių ir 

svarbiausiu josios veikimų ga'i- 
nui pažymėti Įsteigimą mokyč- 
io?; suaugusiems. .Mokytoją ga- 
vo iš V. M. C. A. Mokins no 

tik anglų kalbos, rašybos, bi't ir 

aritmetikos ir kitu dalykų. Kū- 

rintiems mokintis yra gera pro- 
ga. nes mokslas bus nemoka- 
mas. 

N»orin'ticj» mokintis tegul krei- 

piasi i knygyną. Knygynietis. 

IŠ SIOUX CITY, IOVVA. 

Gyvulių skerdyklose visuoti 
r.as darbininkų straikas. Vasa- 
rio J j d.- gyvulių skerdyklose 
2500 darbininkų metė darbą ir 

pareikalavo užmokesčio nuo va- 

landų. Tarp jų yra apie 700 ar 

800 lietuvių. Lietuviai straike 
užima ne paskutinę vietą; net 

anglai stebisi, kaip jie sumaniai 
laikosi vienybes, kaip vieno tė- 

vo vaikai. 

Tiesa, čia lietuviai yra jau pri- 
pratę straikuoti: Siottx ' ity]c 
kas pavasaris straikas iškila. 
.Straikuoti darbininkus verčia 
ekonominį ;ų padėjimas. Ypa- 
tingai apgailėtinas yra padėji- 
mas paprastųjų darbininku; 
daugumas jų uždirba po S9.00. 
$10.00. $11.00 j savaitę. Šitiek 
uždirbant prie dabartinio bran- 
gumo anglies, valgių ir kitų ne- 

apsieinamų daiktų, kaip galima 
su šeimyna išgyventi? 

Pirmiausiai mete darbą apie 
200 kiaulių mėsininkų, paskui 
visi kiti darbininkai pas Cudahy, 
Armour. pareikalaudami po 5 
centus j valandą daugi.ius mo- 

kestieg. 
Darbdaviai pasiūlė jiems '/c 

j valandą daugiaus. bet darbi- 
ninkai nesutiko. Tąsyk darbda- 
viai bandė prigabenti straiklau- 
žių ir straiką sulaužyti, bet 
straikininkai apstatė pakuotu ves 

ir skerdyklas aštria pikieta ir 
st raiko laužymas darbdaviams 

nepavyko. T'e to straikininkai 
gavo Sioux City miesto žmonių 
užuojautą, o toji prilenkė ir ka- 

talikų bažnyčią jų pusėn. Ka- 
talikų bažnyčios vadovai, pama- 
tę kad darbininkai smarkiai rei- 
kalauja geresnių sąlygų ir gali 
jas laimėti, atėjo jiems taipgi į 
pagelbą. Vasario 29 d. Sioux 
City katalikų d-ecezijos vysku- 
pas P. J. Garrigan pasiuntė laiš- 
ką 5v. Kazimiero lietuvių baž- 

nyčios klebonui, kun. M. Cibul- 
skiui, kad jis ji perskaitytų lie- 
tuvių susirinkime. Šitame laiš- 
ke vyskupas šaukia darbininkus 
nestraikuoti ilgiaus ir grjžti at- 

gal prie darbo, nes bendrovės 
jau duosią 2rc j valandą ir dirb- 

sią 8 valandas j dieną. 
liet ar darbininkai gali buti 

tuomi pakakinti? 
Omahos Unionis. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
8v. Kazimiero Choro teatras; 

kodėl nepavyko. Kovo 5 d. Šv. 
Jurgio svetainėje 'buvo pastatyta 
scenoje veikalas "Živilė". Vei- 
kalas. galima sakyti, nenusisekė, 
bet tam nenusisekirrmi buvo kal- 
ta< scenos mažumas. Scenoje 
»kl< riu daug negali sutilpti ir 
ta^ padaro veikalo neaiškumą. 

Kaikurie aktoriai vaidino gana 
gyvai; saūysime, Živilė ir Vai- 
dyla atliko savo roles gana ge- 
rai. Kiti ir aktoriai buvo dar 
persilpni, o kas labiausiai ga- 
dina. tai neatsakanti sccnerija 
ir aktorių apytaisas; net vie- 
nas aktorius nebuvo apsitaisęs 
pagal veikalo dvasią; be to dar 
daug veikalo vietų buvo išleista. 
To lei, atsižiūrint Į visa tai. rei- 
kia aktoriam- duoti kreditą už 
jų lošimą; jie darė, kiek jie ga- 
lėjo ir prie duotų sąlygų savo 

uždavinį atliko gana gerai. Ypa- 
tingai gi jiems priklauso garbė 
už tai. kati jie pastate istorini 
vokalą. Mūsų žmonės nedaug 
U/ino savo tėvynės istorijos, ši- 
tas gi veikalas primena jiems 
Lietuvos praeitį ir parodo, kad 
lietuviai ne iš akmens išdygę, 
bet, kaip ir kit s tautos, turėjo 
«avo valdžią ir laisvę. 

P»e to nebus pro šalį paminė- 
ti. kaip yra sunku čia teatro my- 
lėtojams ir vakarų rengėjams 
rengi i teatrus. Žinant, kad Grand 
Rapidse lietuvių yra trys ar ke- 
turi tūkstančiai, ne v ienas pa- 
sakis, kad publikos teatrui ne- 

'pairtu pritrukti. I'ct ne taip yra. 
'Padarius mažą Įžangą, ioc., 15c.. 

\ c-• i 11 bus pusėtinai, bet pada- 
rius įžangos 250.. galima 
laukti, kad iš draugijos išdo par- 
sieis pridėki. Svarbesnį veikalą 
statant, bntinai reikia padaryti 
didesnė įžanga, o tą padarius 
daugumas tnusn vyrukų pasa- 
ko; l'.t, ką ten lietuviai gali ge- 
ro pastatyti ir eina sau ridini u 

badyt. arba sėda prie sialo ka- 
/.irm t ir taip vengdami augštos 
įžangos teatran. apsižiūri, kad 
jiems du-trys doleriai sudilo kaip 
bematai. 

Mat čia yra apie trys drau- 
gijų svetainės, kur viršus išduo- 
dama teatrui, o apačioj laike 
teatro draugija varo biznį su 

baru. 

Rūtų labai gera. kad draugijos, 
išduodamos svetainę kokiam te- 
atrui. paimtų už ją vieną, kitą 
doleri brangiau ir iki teatras, ar 

vakaras prasideda, durys nuo ba- 
ro butų uždarytos. 

Teatrų Mylėtojas. 
! IŠ POTTSVILLE, PA. 

Bylos. Kovo 7 dieną l'otts- 
Killės teisme buvo šaukiami tie- 
son šitie Sbenandoabrio lietu- 
\ iai: 

Ona Lukominienė, už trukš- 
mą; užsimokėjo teismo lėšas, 

i Adomas Rakaus'kis ir Jonas 
Sakaitis už nemokėjimą už bu- 
tą, vienas Palionei Sakaitienci 
kitas Juozui l'rnučiui(?) (l'rn- 
tes); a-buclu buvo išteisinti ir 
skundėjai teismo lėšas .panešė. 

Antanas Mėta, apskustas už 

apgavingą panaudojimą anglia- 
kasio popiet ų, turėjo užmokėti 
lėšas. 

Antanui Aidukui, skundusiam 
už sumušimą, paskirta vienas 
trečdalis lėšų, o kaltininkai turė- 
jo užsimokėti kitus du treč- 
dalius. 

Jonas Dulinskas, iš Mahanoy 
City, skundžiamas už prigavy- 
sto. prisipažino prie kaltės ir ta- 
po nubaustas paprasta bausme. 

IŠ BALTIMORĖS, MD. 
"D. Balso" B-vės vakarienė. 

Vasario -?8 d. "Dar. Balso" B-vė 
surengė puikią vakarienę išlei- 
stuvėms ir pagerbimui buvusio 
"D. Balso" redaktoriaus p. J. 
Laukio. Jžangos buvo padaryta 
50c. vyrams ir 25c. moterims. 
Svečių susirinko apie šimtas ypa- 
tų. Laike vakarienės pasakė po 
puikią, tam vakarui pritaikytą! 
prakalbą šitie svečiai: A. Ku- 
rilaitis. buvusis "D. B."' redak- 
torius J. Laukis, dabartinis re- 
daktorius A. Brijunas, V. Cės- 
na, A. Lietuvninkas, J. č'ėsna, 
A. Laukaitis, Gurklis, Lazaus- 
kas ir kiti. Visi savo kalbose 
išreiškė didelį užsiganėdinimą iš 
parengtos vakarienės, p. žymė- 
dami, kad tai pirmutinė tokia 
vakarienė Baltimorės mieste, ir 
parodė didelį prielankumą "D. 
P>." P>-vei ir jos leidžiamam 
laikraščiui, " Darb. Balsui". N-e- 
kurie svečių pasakė, kad jie ne- 

sitikėjo matyti tokio didelio 
draugiškumo "D. B." B-vėj-e ir 
tiek gerų norų. Užjauzdami 
B-vei ir jos leidžiamam laikraš- 
čiui, jie nuo to vakaro pasižadė- 
jo buti "D. B.'' B-vės dalinin- 
kais. P. P. Lazauskas paaiš- 
kino tokios viešos vakarienės 
prasmę ir priminė, kad pirmiau 
Baltimorėjc buvo redaktorių, bet 
jie atvažiavo ir išvažiavo taip 
kaip nežinomi; jiems niekas tft- 
kios išleidžiamosios vakarienės 
nesurengė, o tas reiškia, kad jie 
nedirbo visuomenės labui ir tie- 
l uvo lietuviais, ucs buvo per- 
laug vienpusiškais partijos /.mo- 
lėmis. 

Toliaus jis sakė, kad nėra gana 
būti .gerais unijistais, ar gerais 
socialistais, bet dar reikia buti 
ir gerais lietuviais. 

Visi kalbėtojai kalbėjo su jau- 
smu ir jų kalbos svečiams labai 
patiko, ką liudijo didelis delnu 
plojimas. 

\ntga1o nebuvo užmiršti ir 
nukentėjusieji dcl karės Lietu- 
voje. Ankų tą vakarą buvo su- 

mesta tam tikslui $10.02. 
Visi svečiai po draugiškam pa- 

sikalbėjimui prie visokių užkan- 
džių. išsigėrę po bonkelę alaus, 
apie \2 valandą linksmais vei- 
dais išsiskirstė kas j savo ua- 

mus pasilsėti. P-s J-s. 

Reikale šaukimo bendro su 

lenkais susirinkimo nukentėjusiu 
del karės reikalais. Kovo f> d. 

į Nukentėjusių nuo Karės Lietu- 
voje šelpimo konferencija laike 
Isavo susirinkimą. Delegatai sių- 
sti pas lenkus pasitarti delei 

rengiamo tarptautinio susirinki- 
mo. panašaus i tą. kuris buvo 
Scrantonc. Pa., pranešė, kad 
lenku vadas nuo !<■ atsisakė, sa- 

kydamas. jog lenkai buvo siuntę 
savo komisiją j \Vashing'toną 
v ien tuoju tikslu ir kad jie dabar 
jau renka parašus, kuriuos jie 
žada siusti i Taikos Konferen- 
ciją. 

Be to jis pasakė, kad lenkai 
sutinka rinkti aukas išvieno su 

lietuviais. (iirdi. mes galime 
rengti koncertus, balius ir juose 
surinktas aukas siųsti tėvynėn 
bendrai, nes. girdi, po karei Lie- 
tuvos jau nebus; bus viena kal- 
ba ir vienas tikėjimas. 

šitas lenku atstovas tokia savo 

kalba duoda lietuviams supra-Į 
sti, ką lenkai apie Lietuvą ir 
lietuvius mano. Matyt, jie vis 
tikisi lietuvius pavergti ir nėra 
abejonės, kad jie bandis kenkti 
išgavimui autonomijos Lietuvai 
kiek galėdami. Akyva iždo j e Ti- 
to mūsų veikėjams reikėtų gerai 
apsižiūrėti, kad lenkai mums ko- 
jos nepakištų. P. Jas- 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 
Darbininkų bruzdėjimas ir po- 

licija. Iškilus skerdyklų darbi- 
ninkų straikui Sioux City j e ir 
čia darbininkai pradėjo jau drą- 
siau kalbėti apie s t raiką. Sker- 
dyklų savininkai turėjo savo su- 

sirinkimą ir apkalbėjo budus 
straiko išvengimui, l'akuotuvių 
darbininkų priskaitoma 5000 ar 

6000; tarp jų lietuvių yra gal 
kokie 700 ar 900. Vasario 29 d. 
skerdyklų darbininkai bandė su- 

šaukti susirinkimą Akromo sve- 

tainėje. 36 1' gat., bet policija 
uždraudė susirinkimą laikyti. 
Kaip tik apie šitą susirinkimą 
sužinojo policijos kapitonas 
Briggs, tuojaus atmarmėjo su 
savo tarnais, uždraudė Sioux 
City agitatoriams 'kalbėti ir su- 

sirinkimą išvaikė, o svetainės 
savininkui prigrasino bausme 
svetainės agitatoriams neduoti. 
Po to kitoje vietoje, prie 28 ir 
Q gatv. norėta sušaukti susirin- 
kimą. bet susirinkusius policija 
taipgi išvaikė. Negana to Sioux 
City agitatorių policija .suareš- 
tavo ir iš Omalios išgabeno at- 
gal Į Sioux City. kad darbinin- 
kai negalėtų susivienyti. 

\ iena pakuotuvių bendrovė 
pasiskelbė, kad nuo vasario 28 
d. be strai-ko paprastiems darbi- 
ninkams pridėsianti po 2c. j 
valandą. A. Z. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. I 
Kunigo pasidarbavimas. Kun. 

Jurgis Jonaitis, vietinės lietuvių 
Sv. Antano parapijos klebonas, 
sumanė klabinti pašalpos nuken- 
tėjusiems dcl karės lietuviams 
pas svetimtaučius ir tuoju tik- 
slu atsiliepė j juos per vieti- 
nius anglų laikraščius: "Omaha j 
Daily Ne\vs", "Omaha Evening 
I5ce" ir "Morning \Yorld lle- 

,rald". 
Paskutiniame, priminęs, kad 

lietuviai nei patįs nedaug težino 
apie savo giminių padėjimą Ru- 
sijoje del cenzūros aštrumo, bet 
rūpinasi jų šelpimu ir patįs vie- 
ni jau nusiuntę jų pašclpai apie 
$50.000. jis sako: 

"Mes žinome, kad 4,000,000 
žmonių užpludo priešo karei- 
vijos. Vaikai tapo atskirti nuo 
savo tėvų. kurie daugelyje at- 

sitikimų buvo užmuštais. Mo- 
terys ir vaikai bėgo nuo atei- 
nančio priešo ir dabar yra iš- 
blaškyti po visą Rusiją, be dra- 
bužių ir maisto. Kiti ipasiliko 
savo namuose, bet po priešo 
kareivijos priespauda ir be jo- 
kių pragyvenimui daiktų. 

"Męs girdime daug apie sun- 

kenybes lenkų ir jiems siunčia- 
mą ipagelbą. Lietuviai yra to- 
kiame pačiame padėjime, kai]) ir anie, bet siunčiama lenkams 
pagelba jų nepasiekia; jų var- 
gai yra mažai žinomi kitiems 
ir jiems parsieina gelbėtis pa- 
tiems". 

Vietos laikraščiai šitą kun. Jo- 
naičio atsiliepimą sutiko su užuo- 
jauta ir išsireiškė, kad Suv. Val- 
stijos turėtų ateiti lietuviams su 

pašelpa. 
Gal jo pasidarbavimas ir atnėš 

naudą nukentėjusiems musų tė- 
j vynainiams. 

IŠ SHEBOYGAN, WIS. 
Vyčių kuopą sutvėrė. Kovo 

4 d. buvo čia prakalbos lietuvių 'bažnytinėj svetainėj. Kalbėjo 
Fr. Pakštas apie organizacijas 
net tris vakarus ir sutvėrė Vy- 
čių kuopą. 

Kovo 5 d. M. Ringo svetai- 
nėje buvo didelis balius Lietu-, 

-»>*. a* 
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vos Sunų I ^jo^^utdt'kliamacijo- 
mis. Žmonių J^si^ko apsčiai. 

.. J J- K. 

IŠ MINNEAPOLIS, MINN. 
> 

Balius; dalis pelno paskirta 
nukentčjusiems^nuo-|karės ir iš- 
gavimui autonpmijd^ Lietuvai. 
\"ictinc Amerikos lietuviu Lai- 
svės Dr-ja vasario jo d. turėjo 
balių; pusė pelno nuo jo buvo 
išanksto paskirta nukentėjusiems 
nuo karės Lietuvoj. 

Kalius pavyko gana gerai: žmo- 

nių prisirinko su viršų m 300; 
apie pusė svečių buvo svetimtau- 
čiai. bet baljus visiems patiko 
ir visi gražiai linksminosi. 

Gryno pelno tiko $114.96. 
Draugija savo susirinkime kovo 

5 d. nutarė, kad reikalinga ne 

tik nukentėjusius sušelpti, bet ir 
autonomiją Lietuvai išgauti. 
Taigi, atsižiūrint Į tai pelnas 
nuo baliaus liko padalintas i tris 
lygias dalis, po $38.32 kiekvie- 
11011 ir jos paskaidyta taip: Vie- 
na dalis nukentėjusiems del ka- 
rės; kita dalis autonomijos iš- 

gavimo reikalams ir trečia dalis 
Draugijos Kaso n. L'inigai pa- 
skirti nukentėjusių sušelpimui ir 

autonomijos išgavimo reikalams 
per "Lietuvos" redakciją tapo 

pasiusti Lietuvos. < lelbėjimo Fon- 
do kasininkui p.. T. Paukščiui. 
Pittstone, Pa. Kadangi dvi pel- 
no dalis padaro 76.64. o persiun- 
timo lėšų pasidarė 56c.. tai pa- 
starąsias atitraukus, buvo pasių- 
sta M. O. $76.08. 

Vakaro rengėjai taria širdin- 
gą ačiu visiems dalyvavusiems 
tame baliuje, liūtų gražu, kad 
ir kiti surengtų balius tuoju tik- 
slu. 

Lietuvių Laisvės D-jos Komi- 
tetas : 

Ant. Masiokas, 
Mik. Bieza, 
Ant. Baltrušaitis. 

IŠ CLEVELAND, O. 
Iš lietuvių gyvenimo. Kovo 

5 d. Centro 1>-vė surengė link- 
smą vakarėlį su prakalbomis ir 
dainomis. Vakaro pelnas paskir- 
tas sušelpimui Lietuvos. P>c t<> 

dar buvo renkamos aukos tam 

pačiam tikslui; aukų surinkta 
$400.10 

Kalbėtoju buvo p. J. Račkus. 
Kalbėjo jis gražiai; galima pa- 
sakyti, kad jis moka pagirti 
tuos. j kuriuos jis kalba. Tas, 
žinoma, nieko bloga. Blogumas 
yra tame, kad jis bereikalo iš- 
peikia kitus. 

Šitoj savo kalboj jis perdaug 
nugyrė clevelandiečius ir per- 
daug išpeikė chicagiečius. Anot 
jo kalbos Chicagos lietuviu gy- 
venimas yra daug silpnesnis už 
Clevelando lietuvių. Girdi. Cle- 
velando lietuvių draugijos tur- 

tingesnės .pinigais ir prakilnes- 
nės; be'to pas juos yra benas ir 
dang gerians sutaisytas lietuvių 
choras. 

Jei tame vakarėlyj nebūtų bū- 
vy žmonių buvusių Cbieagoj ir 
apsipažinusių <=u Chicagos lietu- 
vių gyvenimu, tai gal kits ir bu- 
tų patikėjęs, ikad Chicagos lietu- 
vių kolionija. kur tiek daug yra 
lietuvių inteligentų ir įvairiau- 
sio veikimo, r.avo darbais stovi 
užpakalyj Clevelando lietuvių 
kolionijos. 

Kadir geriausias kalbėtojas bu- 
tų. jis negali patikti žmonėms, 
jei jis su teisybe prasilenkia. 
Tą ir šisai kal'bėtojas turėtų 
atminti. # 

Gyvenęs Chicagoj ir Clevelande. 
(Tą pat j vakarą plačiau s apra- 

šo p. K. Aksomą i t is). 

Kovo 5 d. Acnic svetainėje 
tapo surengtas bendras katali- 
kų drai%ijų vakaras tikslu pa- 
rinkimo aukų nukentėjusiems del 
karės Lietuvoje. Kalbėtojais bu- 
vo <pp. I'. Purvis ir A. Račkus. 

Pirmas 'kalbėjo P. Purvis,-pe- 
dagogijos kursų moksleivis. Iš- 
<pradžių jis buvt> užkimęs ir ro- 

dės, kad jis negalės, kalbėti; bet 
toliaus jo baisa spasitaisė ir jis, 
kalbėdamas apie dabartinę Euro- 
pos kare, pasakė tokią jautrią 
kalbą, kad net klausytojus pra- 
virkdė. 

Antras kalbėjo "Vyties" re- 

daktorius A. Račkus; kalbėjo jis 
gana ilgai ir gana gerai. Jis savo 

kalboj neužkabino nei v:eno, va- 

dino visus, socialistus ir laisva- 
manius. broliais ir ragino visus! 
tėvynės labui dirbti. 

Xors ant rytojaus, kalbėdamas] 
vyčiams, jis davė pipirų sočia-j 
listams, bet taip jis. kaip ir P. | 

Į Purvis yra gerais ir darbščiais 
tėvynainiais, Pastarasis šiemet 

žada 1>aigti savo mokslą ir pa- 
baigęs jieškosis >au vietos Cle- 
velande. prie Uiyh School. Pa- 
baigę mokslą. jis žada atsiduo- 
ti tautus darbui visa širdžia. 
(iirdi, tąsyk galėsite mane pasi- 
kinkyti kaip arklį ir aš jums 
dirbsiu. Taigi yra viltis, kad 
clevelandiečiai netrukus susi- 
lauks sau gerą veikėją. 

liet grįštu j j r i e tautos vakaro. 
Jame dainavo didžiausi lietuvių 
chorai: C. L. Teatrališkas Cho- 
ras ir Vyčiu choras. Ypatingai 
atsižymėjo C. L. Teatrališkas 
choras. Be to gana jausmingai 
padainavo solo p. (ireiėiuvienė. 

Aukų surinkta $400: už tikin- 
tus tam pačiam tikslui suplaukė 
apie $300. Aukos buvo renka- 
mos visiems trims fondams. < icl- 
bėjimo Fondui perduota (lan- 
giaus kaip $40: Šelpimo Fondui 
(langiaus kaip $jo ir Autonomi- 
jos Fondui $1.50. 

Žinoma, čia nėra viskas. Cle- 
velandieeiai nori sudaryti visą 
$1000 nukentėjusiems del karės 
Lietuvoje ir todėl draugijos ža 
da dar daugiaus aukoti. Cleve- 
landieeiai šitam tikslui išnaudo- 
ja kiekvieną progą: vestuvėse, 
krikštynose—visur, kur tik yra 
susirinkimas, yra renkamos au- 

kos. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, PA. 
Teatras karnavalą užbaigiant. 

Vietos "Giedorių Draugija" kaip 
kas metas, taip ir šiemet, karna- 
valo užbaigimui surengė vakarą. 
Kovo 5 d, po bažnyčia salėje 
buvo pastatyta scėnoje "Užbur- 
tas Jackus" ir "Žydas statinėje". į 
l'ricš vaidinimą mažos mergai-j tės sudainavo dveitą dainelių ir j 
padekliamavo eiles. Po vaidini-j mui minėtos D-jos choras .padai-j 
navo: "Tai gražios dienos", Sto-Į 
kini broliai". "Kur bėga Šešupė" 
ir "Lai gyvuoj mus tauta". 

Vaidinimo laiku keli svečiu. 
pasirodė lygir nesusitupėjusiais:, 
jie rėkavo ir kliudė kitiems klau-! 
syti s. j 

Publikos buvo "pilna svetainė.1 
Daugelis žmonių buvo iš aplin- Į 
kinių miesteliu: Tamaquos, Mid-I 
dleporto, Cumbolos, St. Clairės, j 
Minersvillės ir Pottsvillės. Pub-j 
likai vaidinimas patiko. 

Koresp. ! 

IŠ BELOIT, ILL. 
Balius; prakalbos. Lietuvių 

Apšvietus Kliubas kovo 4 <1. nu- 

rengė balių naudai nukentėju- 
sių del karės Lietuvoje. Svečių 
susirinko apsčiai ir linksminosi 
iki 12 vai. nakties. Kiek buvo 
įplaukų, nepatyriau. 

Kovo 5 d. 2 vai. po pietų Liet. 
Apšvietos Kliubas parengė pra- 
kalbas. Kalbėtojumi buvo pa- 
kviestas garsus l'altimorės. Md. 
marksistas (taip buvo garsina- 
ma plekatuose) K. Geležėlė. 
Kalbėjo jis apie padėjimą ir var- 

gus nukentėjusių del karės Lie- 
tuvoje ir ragino visus aukauti po 
penkines ir dešimtines jų sušel- 
pimui. 

Toliaus jis aiškino karės prie- 
žastis ir kas iš karės naudą tu- 
ri. Čia kliuvo carui, kaizeriui ir 
kitiems politikierams. diploma- 
tams ir apskritai visiems pliuto- 
kratams; jis tvojo juos. apsi- 
vartydamas ant visų šonų. l'ž- 
baigdamas jis šaukė visus glau- 
stis po raudona vėliava. 

Antras kalbėjo socialistų laik- 
raščių agentas Petraitis, Pirma 
jis pasakė monologą apie krau- 
tuvininką išpuvusiais dantimis. 
paskui aiškino apie socializmą— 
socializmą pagirdamas, o kapi- 
talizmą nupeikdama?. Tis ragino 
skaityti geras knygas ir laikraš- 
čius—'Naujienas, 'Keleivį', 'Lai- 
svę'. 'K«vą' ir net satyros laik- 
rašti "Šakę". Jis taipgi ragino 
spiestis po raudona, bet socializ- 
mo vėliavą, sakydamas, kad tik 
šita socialistų partija darbuoja- 
si darbininkų labui.—tik ji nu- 

griaus kapitalizmą ir atgabens 
darbininkams rojų (tai bus ge- 
rai L.). 

'Poliaus panelė S. iš Rockfor- 
do, 111. pasakė monologą "Gaila 
man brolio". Nudavė labai dai- 
liai ir klausytojus užganėdino, 
kurie jai gausiai plojo. 

Antru sykiu K. Geležėlė kal- 
bėjo apie Kruvinąjį Nedėldicnj. 
buvusi sausio 2> d. dešimts me- 

tų atgal Petrograde, kur tūk- 
stančiai darbininkų popo Gapo- 
110 vedami ėjo pas carą malonių 
prašyti, o kariuomenė sutiko juos 
šu viais. 

Bacevičius iš Rockfordo pa- 
dainavo dveitą lietuviškų daine- 
lių, panelei J. Stankevičiūtei 
akompanijuojant pianu. Po to 

Rocki'ordo jaunimo kvartetas pa- 
giedojo Lietuvos himną ir tris 
daineles ir dvi merginos parin- 
ko auk ij. kuriu svečiai sumelė 
$26.00 su viršum. 

Tvarkos vedėjui pasakius, kad 
aukos' bus pasiustus ir pagar- 
sintos soc. laikraščiuose, šitą 
rašantis pasiprašys halso, pata- 
rė. kad visi aukavusieji nutar- 
tu i kuri fondą aukos turi buti 
pasiusta ir kokiuose laikraščiuo- 
se jos turi bre pagarsintos, kad 
nebūtu kokiu nesusipratimų. 

Tvarkos vedėjas socialistas, 
norėdamas buti bešališku ir pa- 
rodyti. kokis laikraštis yra dau- 
giaus skaitomas, paprašė pakelti 
rankas tiems, kurie skaito "Nau- 
jienas". I»et iš šimto su viršum 
svečiu pakėlė rankas vos 3. 

Trečiu kartu K. J. Geležėlė 
aiškino apie pramonieėių dar- 
bininkų uniją. Ant pabaigos p-lė 
Stankevičiūtė paskambino piani- 
11a ir vienas rockfordietis padai- 
navo turčiaus dainą. 

P. Vaičiulaitis. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 
Vos nebuvę "trubelio". So. 

Bostone ne 'kokios žinios. Po 
Įtekme paskalų, kokius čia pla- 
tinama tarp žmonių, vos tik ne- 
atskilo Naujos Anglijos Tauti- 
nės Sandaros kuopos nuo Centro. 
Kaip išrodo, tai tam atskilimui 
darbuojasi tuli vyrai iš dviejų 
pusiu: socialistai platina visokias 
žinias apie Sandaros Centrą, kad 
sukelti vietiirus tautininkus 
preš Sandarą. Tas aiškiai pa- 
sirodė jau ir "Keleivyį", kur tū- 
las Iksas, žynius vietinis socia- 
listas, kviečia atvirai socialistus 
priimti taip vadinamus "rimki- 
niits" tautininkus savo glėbin. 

ls kitos pusės pasakojama, kad 
p. Rimka, neužganėdintas tau- 
tininku susivažiavimu Pliiladel- 
pbijuj laukia tik progos, kad Nau- 
jos Anglijos tautininkus atskelti 
nuo Sandaros ir sujungti juos 
su socialistais. Tokią progą da- 
vė "Darbininko" intrigos, kuris 
taip pat stropiai darbuojasi, kad 
tautininkų Sandarą suskaldžius. 

Paskelbus "Darbininke" iš- 
kraipytas žinias apie komisijos 
veikimą Xc\v ^ orke, \cwarke ir 
paskui lMiiladelpliijoj. p. Rimka, 
kaip teko girdėti, ir jo šalinin- 
kai vos tie pasiuto ir pradėjo at- 
virai prieš Centrą eiti.r—-kaip sv- 
kis ko "Darbininkas" ir norėjo. 

Atvažiavimas Bulotos dar už- 
pylė aliejaus ant ugnies ir p. 
Rimka susaukė Vau jos vnglijos 
tautininkų kuopų susivažiavimą 
Bostonan. ant 12 d. šio mėnesio. 
\*isur kalbama, kad Naujos Ang- 
lijos tautininkai, kuriais vado-l 
vauja p. Rimka, skils nuo Cent- 
ro. Tr vos to nepasidarė. Tik 
atėjusis pu'kutinis "Vien. Liet." 
numeris, kur dalykų stovis iš- 
aiškinta. sulaikė tą sk'limą ir da- 
bar manoma, kad to skilimo 
nebus, nors Bostono susivažiavi- 
me dar nežinia kas gali išeiti. 

"Ateitis" tuoni tarpu, kaip gir- 
dėtis. pradėjo bylinėtis sn "Dar- 
bininku". Pradėjo, sakoma, nuo 

trečiųjų teisino, o užsibaigti gali 
valdiškame teisme,—visaip gali 
Imti. nes santikiai yra labai! 
Įtempti. j 

lai tokios pas mus tokelės. 
Barnių ir nesutikimų karštligė 
platinasi visur, kaip gaisras. Tr 
kas gero iš to viso išeis! 

K. ir S. 

Žinios-Žineles. 
Rochester, N. Y. 

— Vietinė rubsiuviu organi- 
zacija A. C. \Y. of A. pradėjo 
organizuoti neorganizuotus dar- 
bininkus. rengdamas juos prie 
kovos- straiko. kuris anksčiau ar 
vėliaus turės j vykti. 

Hartshorne, Okla. 
— Kovo 4 d. L.S.S. 24^ kp. 

parengė pasilinksminimo vakarą 
su monologais, dekliamacijomis, 
pasikalbėjimu Maikio su tėvu ir 
Džan Dambos spyčiais. 

Waterbury, Conn. 
= Kovo 5 <1. L.S.S. 54 kp. cho- 

ras surengė koncertą Consilium 
Facultatis svetainėje. Koncer- 
tas pavyko, (ieriausiai atsižy- 
mėjo J. J. I'ruselaitukas. 

Montreal, Canada. 
Kovo 1 d. čia sudėgė Grand 

T runk gelžkelio stotis, statyta 
1886 m. Ji buvus istoriniu pa- 
minklu ir kainavus šimtus tūk- 
stančių dolerių. Spėjama, kad ją: 
padegė vokiečiu agentai, bet pa-j degikai nesuimti. 

We3tville, 111. 

Moterys platina girtuoklys- 
te,-. Jus su'kolektuoja pinigų, nu- 

perka bačką alaus, pasikviečia 
lietuvius muzikantus su armo- 
n'uumis ir kelia "vakaruškas", 
kur galima prisiklausyti ne visai 
gražių dalykų. 

Cleveland, O. 
— C. L. Teat. Chor. l)-ja ren- 

giasi statyti Č. Sasnausko epiš- 
kai lyrišką kantatą "Brolirn". 

San Francisco, Cal. 
= Per 7 metus (nuo 1903 iki 

1910 m.J vietos lietuviai turėjo 
savo draugijas. Nuo 1910 111. iki 
1916 m. San Fraticisco'je.nebuvo 
jokios lietuvių organizacijos. 
()igani/acijinis darbas pradėta 
tik sausio 23 d. 1916 m. 

Nashua, N. H. 
= T. Bakanauskas apturėjo 

žinią nuo Amerikos Konsulio iš 
Berlyno, kuri praneša, kad jo 
tėvai. Juozas ir Helena Baka- 
nauskai yra Merkinėje, namie 
ir sveiki. 

New Britain, Conn. 

Lietuvių klebonas kun. E. 
(irikis vas. 19 d. parengė 

" I ag 
Day" rinkimui aukų nukentėju- 
siems dcl karės Lietuvoje. Su- 
rinkta $700.35. Daugiausiai au- 
kavo svetimtaučiai. 

Hartshorne, Okla. 
= \ a>. 10, vakaruškose, kur 

buvo parristas 52 galonų bertai- 
nis alaus, Juozas Didreižis pei- 
liu supiaustė savo pačią, kuri 
buvo nuo jo atsiskyrus ir j ieš- 
kojo perskirti. Jis jos nekentė 
dėlto, kad ji buvo našlė ir turė- 
jo 3 vaikus po pirmam vyrui. 

Old Tcnvn, Me. 
— American \Yoo!en Co. au- 

dykla skubinai dirba Rusijos už- 

sisakymą milo kareivių šine- 
liams. Išsisakymas turi buti 
pristatytas geg. 15 d. Nuo saus. 

3 d. darbininkams pakėlė 5c. ant 
dolerio. 

Jerome, Pa. 
= Yas. 20 d. buvo mirtinai 

pašautas Kajetonas .Mamavi- 
čius; ant rytojaus mirė ligoninėj IJolinstoune. {tariami užmušime 
Leonas Martinkevičius. S. Le- 
vickas ir A. Stankelevičionis. 

i>i jie drauge su velioniu ves- 
tuvėse buvo susivaidiję. 

Nashua, iJ. H. 
-- Kovo 6 d. policijai užpuo- 

lus ant straikininkų susirinkimo 
gatvėje ir nutvėrus J. Tamulio- 
nj straikininkai ji beatimdatni 
vieną policmoną gerai apkūlė. Po 
to pribuvo daugiaus policijos ir 
toji suareštavo 9 vyrus ir 2 mo- 

teris: visi suareštuoti yra lietu- 
viai. 

Sheboygan, Wis. 
— Kovo 5 d. vietiniai lietuviai 

apvaikščiojo Lietuvių Dieną. 
Aukų sumesta $41.16. Išlaidų 
buvo $6.32. Tautos Fonilan pa- 
siųsta S33.84. 

Middleboro, Mass. 
= Lietuvių mažas būrelis. < iv- 

vena kaip žmogui pritinka gy- 
venti—sutikime, negeria ir skai- 
to knygas ir laikraščius. 

Valparaiso, Ind. 
= Yas. 26 d. pasibaigus ber- 

taininiams kvotimams lietuviai 
moksleiviai surengė vakarėli su 

muzika, dainomis, prakalbomis, 
dekliainacijomis ir žaismėmis. 
Svečių ir viešnių buvę ir iš kitų 
miestų. 

Pittsburgh, Pa. 
— Vas. 9 ir to d. jvvko Tau- 

tos Fondo naudai bazaras. Viso 
labo pinigais surinkta $301.01. 

Chicago, 111. 
— Kovo 4 d. lietuviu Seserų 

\ iciuuJync Įstojo j Noviciatą ir 
•ra v o vienuolių abitus šios kan- 
lidatės: Emilija Senkevičiutč iš 
\\ ilkesbarre, Pa. vardu Sesuo 
Marija Leonora; F.milija Kripai- 
tė iš P.aUimorės, M 1. vardu Se- 
suo M. Ucrnardina: Adelė Moc- 
sfabiutė iš Mt. Carinei. Pa.—Se- 
suo M. Reniną ir Izabelė Čilin- 
skiiite iš Mt. Carinei. Pa. -Sesuo 
M. Darata. 

Pranešama, krd netrukus Ame- 
rikon tikrai ?ada atvažiuoti p. 

Juozas Gabrvs. [i siunčia "Lie- 
tuviu Draugija", kad pflsirumntŲ 
p-?uti Lietuvai pašalpos iš ame- 

nikonų. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi butl pažymėti autoriaus pa- 
rafiu ir adresu. Pasirašantieji psau- 
donlmals turi paduoti. Redakcijos ii- 
niai, Ir savo tikroj) vardą. 

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

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 

riui atjęal Jo lSšomls. 
Roikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos poolero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp HIučIų. 

Apžvalga. 
Santaika ir skilimas- Taip va- 

dinamas blokas tarp tautininkų ir 

klerikalų-katalikų pradeda, kaip ro- 

dos, irti. 
Iš tautininku puses girdime sti- 

pru nepasitenkinimą "katalikų at- 

stovais, kurių vadu yra kun. Ke- 
mėšis. 

Ištikro, yra labai įdomus apsi- 
reiškimas, kad kuomet kun. Ke- 
mešio nebuvo pirmame sriovių su- 

važiame n»rooklyne), buvo pilna 
vienybė ir kuomet veikėjai ir vie- 
nos ir kitos pusės pilnai išsikalbė- 

jo, tai pasirodė, kad toki* suvieni- 
jimas yra pilnai galimas, liet nuo 

t<> laiko, kaip tik prie tarybų pri Įėjo 
savo lengvą rankelę kun. Kemėšis, 
pradėjo viskas irti-ir-irti, kol be- 

veik prie paties plyšimo nepriėjo. 
Šitas apsireiškimas turėtų duoti 
progą rimtai pagalvoti visiems, 
kurie tokios vienybės trokšta. 

Kun. Kemešio organas "Darbi- 
ninkas" atranda vėl, kad tautinin- 
kai nėsą verti "pasitikėjimo," kad 
jic net klastų pridirbę, kad jie sa- 

ve tik giria "tuščiai pasididžiuoja" 
ir t. t. 

Žodžiu, matyt, kad iš visa ko išei- 
na "košė,"—daugiaus nieko. Kas 
tame bus kaltas—ateities istorija 
tą parodys. 

i uo tarp'! pas pačius tautininkus 

kilo nesusipratimai. P. Rituka per 
"Ateitį" sukibo su Sandaros Cen- 
tru ir "Vienybe Lietuvninkų.'' 

"Vienybė Liet." apkaltino "At- 

eitį" daryme "jorrnarko" ir kėlime 
nesusipratimų pačios Sandaros vi- 
duryj. o "Ateitis" aiškina, kad ji 
turėjo teisę tą "jortnarką" kelti, 
nes su p. Rimka pasielgta negerai. 

P. Rimka per "Ateitį" jau var- 

toja naują terminą "ateitininkai," 
kas. Uir buti, reikšti "Ateities" 
pasekėjus pačių sandariečių tarpe. 

(domiausia tas, kad "Ateitį" u 

"\ ien. Lietuvninkų" ir matomai 
su Centru supjudė "Darbininkas" 
su straipsniais, kuriuose jis užsi- 

puldinėjo ant p. Rimkos, Šliupo ir 
Račkausko. 

Męs nesiimam dabar spręsti, ku- 
ri pusė—p. Rimka, ar "V ien. Liet." 
su Sandaros Centru turi daugiaus 
teisybės, bet aiškus vienas dalykas, 
kad kaip klerikalams, taip ir so- 

cialistams bus iš to džiaugsmo: 
socialistai pjudė ant Sirvydo' ir 
Karužos, o klerikalų organas 
'Darbininkas" ant Rimkos, Šliupo 
ir Račkausko,—ir supjudė 

Dabar, sulyg nuomonės musų 
prietelių iš dešinėsės ir kairėsės, 
nelieka nieko daugiaus, kaip tik 
"pasidalinti:" "Darbininkas" kvie- 
čia pas save Karužą ir Sirvydą su 

jų pasekėjais, o per "Keleivį" tūlas 
Iksas (kaip pranešama, vienas iš 
artimų "Keleivio" draugų) kviečia 
prie socialistų Rimką ir Račkau- 
®ką. 

Tw ir parodo, kad "šeimyna, 
kuri savo tarpe yra pasidalinusi, 
negali išlikti" ir turi žlugti. 

Nėra abejonės, kad tautininkai 
iš visos širdies troško ir trokšta 
vienybės su abietn sriovėmis, 
jeigu tik tos sriovės atsisakytų nuo 

partijinio politikavimo. Bet pasi- 
rodo, kad tą jų troškimą kitos srio- 
vės nori panaudoti pačių tautinin- 
k'j suskaldymui. 

Tautininkams laikas yra atsi- 
peikėti. Stiek together! 
Laikykitės krūvos! Tautininkai 
yra lygsvarą daranti jiega tarp 
amerikiečių. Jeigu tautininkai skils, 
tai tarp Amerikos lietuvių neliks 
nieko, kaip tik kova "klerika- 
lizmo" su "bedievybe" ar "laisva- 
manybe" (toki yra obalsiai socia- 
listų ir klerikalų). 

Mums gi dabar reikalinga ne- 

tokia fanatiška tikybinė kova, bet 
<ęova už lietuvių tautos išlikimą. 

Kodėl pageidaujamas yra Lie- 
tuviŲ-Latvių susijungimas. Dr. 
Šliupas, rašydamas '"Tėvynėj," iš- 
rodinėja, kodėl butų naudinga tu- 
rėti Lietuvių-Latvių respubliką. 
Jo nuomonė tame reikale štai ko 
kia: 

"Viena, historiškoji evoliucija 
stumia mus prie Pan-Lithuanizmo, 
kaip kad skelbiamas svetur buvo 
Paa-Gcrmanizmas, Panslavlzmas 

ir tt. Antra, iš ekomoniškojo atžvil- 
gio Lietuvių ir Latvių republika 
turi geri#, ateitj, nesa geografiškas 
padėjimas tų dviejų genčių, gulin- 
čių Raitijos pajūryje, lemia joms 
didelį išsipletojimą, jeigu mokėal- 
m<* juros ir upių bei ežerų spėkas 
išnaudoti. Trečia, Latvlškai-Lletu 
viškoje republikoje viešpatauti tu 
rės demoki ntybės idealai, o ne 
theokratija. ir aristokratija. Musų 
republika užtarauja tik liaudis, (?) 
o ne kunigai ar ponai. Net suber 
bėjusi apšviestunija tokios musų 
republikos nepageidauja; arba mus 
apšviestunija Iki ausų pasinėrusi 
yra nuolankume ar dvasiškiems ar 
svietiškiems aristokratams, ar bent 
jų užmačioms. Europoje žinomi 
yra pataikūnai Dr. Steputaitis. !<un. 
Gaigalaitis, Amerikoje -Dr. Rut- 
kauskas, p. Kantža, p. Sirvydas, et 
tutti aiianti. 

Toliaus I)r. Šliupas aprašinėja 
apie savo darbavimasi tos idėjos 
apie r.ictuviškai-Latvišk.'i respubli- 
ką praplatinimui ir apie savo sykiu 
■>u kitais atsilankymą \Vashingto- 
ne, kur lietuvių deputacijos vardu 
l)r. Šliupas perstatė kongreso ko- 
misijai lietuvių tautos reikalu^. 

I)r. Šliupas yra žinomas ir karš- 
tis lietuvis-tėvynainis, netingintis 
darbuotis lietuvių tautos naudai 
taip, kaip jis tik supranta, išmano 
ir pajiegb. Bėda su Dr. Šliupu 
yra rik tame, kari jis, jeigu ir apie 
astronomiją kalbėtų, tai butiniai 

nepamirštų ir apie kunigus pasa- 
kyti, taij) pat kaip kun. Kemėšis, 
kad ir šermenyse būdamas, nepa- 
mirš "šliuptarnystės" priminti. 

Tvirtinti, kad musų respublikos 
nepageidauja nei kunigai, nei po- 
nai, nei "suberbėjusi apšvietu- 
nija," bet "vien tik li'-udis"—mums 
išrodo pasakymas dikčiai perdėtas. 

Tokią respubliką musų liaudis 
kaip sykis, kol-kas, mažiausiai ūž- 
ta rauja,—ne todėl, kad ji jos ne- 

geistų, bet todėl, kad ji mažiausiai 
dar yra su šituom klausimu su- 

sipažinus. Jeigu tą mintį kas iki 
šiolei palaikė ir platino, taip kaip 
sykis apšviesttmija (sakysim, kad 
ir lietuvių-latvių konfe-encija Švei- 
carijoj, kurioj p. Gabrys dalyva- 
vo),—ta pati apšviestunija, prie; 
kurio ir Dr. Šliupas priklauso. 

Męs esame papratę atiduoti l)r. 

šliupui, kas yra gero, todėl negali- 
me praleisti nepažymėję ir to, kas 

musų manymu neatsako tikreny- 
bei. 

Atvažiavo Bulotai ir Žemaitė. 
Pereitą savaitę pagalios art v y ko 
New Yorkan pp. Bulotai ir Že- 
maitė. P-as Bulota atvyko Lie- 
tuviu Šelpimo Fondo kviečiamas 
atikas rinkti nukentėjusiems nuo 
karės. P-nia Bulotienė—aukas 
rinkti "Žiburėlio", moksleivių 
draugijos, naudai; p. Žemaitė,— 
abiems, berods, prigelbčs. 

Vos spėjo šitie svečiai iš lai- 
vo išlipti, jau prasidėjo visoki 
gandai ir spėliojimai: kaip šitie 
svečiai elgsis sulyg kitu sro- 

vių. ypač sulyg "'Lietuvių Drau- 

gijos"? Ai jie užsiims savo dar- 
bu taip, kaip p. Šimkus darė, 
kuris apreiškė, kad "aš atvykau 
ne pas partijas, bet pas lietu- 
vius", ar elgsis priešingai—už- 
sipuldinės ant Lietuvių Drau- 

gijos, su kuria ypač p. Žemaitė 
savo laiku laiškais į Ameriką 
storai kariavo. 

Iš Xc\v Yorko girdime, kad 
busianti "audra"; tas pats ma- 

tyt ir iš "Naujienose" tilpusios 
žinios. Tačiaus nenorėtume 
tiems gandams, kol-kas, "duoti 
kredito". 

Kas-kas, bet "audra", be abe- 
jonės, amerikiečiams nebūtų 
geistina, nes jau ir beto antri 
metai pas mus "uraganai siaučia." 

Aiškinasi. "Dilgelės" aiškinasi 
:Hei pastales, kurią męs užperei- 
tatn muneryj padarėm apie "Dil- 
gėles kuomet jos padarė "šnipu" 
ne tik kun. Laukaitį, bet ir Lietu- 
viu Draugiją išvadino "šnipų drau- 
gija." "Dilgėlės" mano, kad męs 
norime "apginti" kun. Laukaitį. 

Turime patėmyti, kad mus kun. 
Laukaitis visai neapeina, bet mus 

apeina laikraštinis principas, kuris 
draudžia pasakoti aiškią neteisy- 
bę. (ji toji neteisybė yra tame, 
kad kun. Laukaitį apskųsta štai 
ui ką (žodis į žodį atkartojame): 
"Kad jisai f kun. Laukaitis]... ar 

pats nuėmęs kopiją uždaryto... pri- 
vatinio laiško, ar nuo bito ją ga- 
vęs, leido sau pačiam ją skaityti ir 
•kitiems rodyti bei skelbti." O 
"Dilgėlės" šitą skundą perdavė 
štai kokiais žodžiais (atkartojame 
iš "Dilgėlių" taipgi žodis žodin): 

"Jis f kun. Laukaitis]... ėmė 
grobti, atplėšinėti kitų tos drau- 
gijos komiteto narių privatiškus 
laiškus... Taip tas šnipas-kunigas 
atplėšė laišką M. Sleževičiaus [ tą 
pati laišką, apie kurj augščiau kal- 
bama. "L." Red.J. 

Sulygimus šiuo du apkaltinimu, 
lengva pastebėti skirtumas: pats 
apkaltintojas parodo, kad jis ne- 

žino, kokiu budu kun. Laukaičiui 
pakliuvo kopija, o "Dilgėlės" griež- 
tai tvirtina, kad jis "ėmė grobti, 
atplėšinėti," kad jis "taip atplėšė 
laišką." 

Falsifikavimas žinios yra taip 
aiškus, kaip diena, ir po to joki 
išsiteisinimai netinka, nes jie neiš- 
laiko jokios kritikos. Primetimas 
"Lietuvai" konkolauskijados taip 
pat "Dilgėlėms" nieko negali pri- 
gelbėti. Ką "Lietuva" pasakė apie 
lą "konkolauskijadą," tam ji turi 
tikrus prirodymus ir už tai ji pa- 
ntimi ant saręs pilna atsakomybę. 

Labai Įdomus ir kitas "Dilgėlių" 
išvedimas tame pačiame reikale. 
Jos sako, kad "šnipų draugija" jos 
išvadino tik Petrogrado Lietuvių 
Draugiją, o ne "abelną" Lietuvių 
Draugiją, apie kurią jos "nė mislies 
neturėjo" ir "negalėjo turėti, nes 

toji Lietuvoj po vokiečiu." "Dil- 
gelės" rašo: 

Juokai, kaip "Lietuva" gali va- 

dinti Yčqi tos "abelnosios" draugi- 
jos prezidentu! Kur koja, kur ran- 
ka... Jis pabėgęs j kitą. šalj, o ta 
jo draugija likus Lietuvoj, po vo- 

kiečiu; aišku kaip diena, kad čia 
niekas jau jo nelaiko už prezi- 
dentą.. Jei jis nori, gali vadintis 
tuo prezidentu; taip gali vadintis 
ir p. Balutis, būdamas Ohicagoj! 

Jei Rusijoj yrą tokia abelna drau- 
gija, tai vistiek, dar negirdėta, kad 
Yčas butų buvęs išrinktas tenai 
prezidentu "Rusijos Lietuviu Drau- 
gijos." 

"Dilgėlės" vėl "klaidu" padarė. 
"Lietuvių Draugija" yra ne "j>o 
vokiečiu", bet veikia Rusijoj. Pe- 
reitam numeryj buvome padavę 
net ir jos oficialę atskaitą. Vokie- 
čiams užklupus Vi!uių, "Lietuvių 
Dr-ja" paliko nekuriuos savo na- 

rius Vilniuje, o savo centrą perkėlė 
Rusijon ir iš ten veikia. Jos pre- 
zidentu kai}) buvo, taip ir yra Yčas. 

Berods, apie tai gerai žino visi 
amerikiečiai,—vertėtų žinoti ir 

"Dilgėlėms," tuomet tokių "klaidų" 
nebūtų. 

Šitam reikalui pašventėm (lan- 

giaus vietos todėl, kad nors atsiti- 
kimas yra menkas, bet principas 
yra užgautas svarbus; laikraščiai 

neprivalo daryti '"iš balto juodą,"— 
tas pagimdo visus tuos barnius ir 

neapykantą, kurie nežinia kur lic-, 
tuvius gali nuvesti. 

Dr. Šliupas pakviestas kalbėti. 
'Tėvynė" talpina Dr. Šliupui 

prisiųstą pakvietimą nuo Frederic 
C. Howe, direktoriaus "The Peo- 

ple's Institute" Nevv Yorke. Mi- 

nėtame institute rengiamos prakal- 
bos 21 d. kovo, kur bus gvildena-j 
mas pavergtųjų Europos tautų li- 
kimas. M r. ITovve kviečia Dr.' 
Šliupą pakalbėti apie lietuvių tau- 

tos padėjimą. 
"Tėvynėj" nepranešama, ar Dr.1 

Šliupas pakvietimą priėmė. Bc 

abejonės, tokios prakalbos galėtų j 
buti lietuviams labai naudingos. i 

"Katalikas" naujose rankose. 
Ikišiolei p. Jono M. Tananevi- 
čiaus leidžiamas "Katalikas" per- 

ėjo į rankas jo jaunesnio brolio, 
į p. Stasip M. Tananevičiaus ran- 

kas. Senasai laikraščio leidėjas 
nuo šio laiko pasilieka sau vien 
tik banko reikalus, o "Kataliko" 
išleistuvė pereina pilnon nuosa- 

vybėn p. Stasio Al. Tananevi- 
čiaus. 

Naujasai "Kataliko" leidėjas, 
pranešdamas apie tai, paaiškina 
tolimesnę laikraščio pakraipą se- 

kančiai : 

"Laikraštis eis tautiškai-krikš- 
čioniškoje pakraipoje, kaip ir ėjęs. 
Bunant laikraščiui katališku, aš 
taCiaus griežtai tvirtinu, kad jisai 
jokiu budu NEBUS KLER1KALIŠ- 
KU. Jisai stovės musų žmonių, 
plačiu minių, liaudies reikalų reiš- 
kėju ir apgynėju. Apgindamas ka- 
talikybę nuo visokių užpuolimų, 
"Katalikas" bus griežtai priešingas 
visoms pastangoms politiką, su- 
jungti su tikyba... 

Ant rytojaus po šio paskelbi- 
mo. naujasai leidėjas paskelbė, 
kad "Katalikas" iš dienraščio 
virsta vėl savaitiniu. 

NAUJI RASTAI. 

Naudingo žmogaus gyvenimas. 
Pagal lenkišką sudėjo M. Un- 
tulis. Kaina 15c. 

tlžsipelnė diplomą. Drama 
vienoje veiksmėje iš Lietuvos 
dvarponių gyveninio parašė J. 
B. ir E. L. Kaina 10c. Abi iš- 
leistos "Vienybės Lietuvninkų" 
spauda ir lėšomis. 1916 m. Brook- 
lyn, N. Y. 

Rašytojų žiniai. Iš rusų kal- 
bos į lietuvių. M. Untulis verčia 
Dorose v ičiaus knygą 200 pusla- 
pių "Legendi i skazki vostdka". 

,IŠ TARYBŲ. 
•» n 

Tautininku ir kataliku taikos ta- 

rybos 24 vasforro 1916 m. atnau- 
jintos po keliu nenuoseklių bandy- 
mų, iššaukė tulu'ose mūsų visuo- 
menės rateliuose' neužsitikėjimą, 
Reikia pasiaiškinti. 

Rašantis šiuos žodžius buvo, yra 
ir (sąlygoms daleidžiant) bus tau- 

tininkų-katalikų bendrame tauti- 
niame veikime susiartinimo šali- 
ninku. Priežastys: valandos kri- 
tiškumas, tautinių spėkų konserva- 
vimo šiame momente reikalingu- 
mas,—.stiprios tautinės rezervos iš 
lietuvių-amerikiečių sudarymo 
geistinumas. 

Paminėtos priežastįs ir paskati- 
no tautininkų ALT. Sandaros Phi- 
ladelphijos seimą prie nustatymo 
tinkamų sąlygų kaslink musų visų 
sriovių susiartinimo. Socialistai 
atsisakė artintis su mumis. Ka- 
talikai. nors kelis kartus gan skau- 
džiai mus suviliojo, paliko, tačiaus 
yra šiek-tick vilties musų abiem 
sriovėm sueiti bendrame tautinia- 
me veikime. 

30 sausio katalikų tik neoficia- 
liški atstovai sutiko musų taikos 
komisiją. 22 vasario—ealutinėn 
tarvbon paskirtoj dienoj—-katalikai 
dar skaudžiau mus užgavo, laišku 
atsisakydami nuo tarybų. Papras- 
tame, betvarkiame tnusų visuome- 
niniame gyvenime toksai pasielgi- 
mas butų privedęs prie didesnių 
barnių, peštynių, ginčų- Tauti- 

ninkai, taciaus, Waldorf Astoria 
hotelyj (Xe\v Yorke) 22 vasario 
susirinkę, parodė daugiau takto ir 
tautiškai politiško subrendimo, ne- 

gu ligšiol mūsų viešame bei poli- 
tiškame gyvenime buvo parodyta. 
Tautininkai atsinešė prieš katalikų 
sriovf kaip politiškai subren- 
dusia elementas gali atsi- 
nešti prieš mažiau .subrendusius: 
išreiškė katalikų netaktingumui 
apgailestavimą ir viltį, jog vėliaus 
katalikai, perinate savo klaidą ir 
atspėjo abiejų sriovių susitaikymo 
reikalingumą;—pataisys padarytą 
klaidą ir vėl pradės taikymosi 
tarybas. 

Proga tani atsitiko. Kun. I. 
Dobužinskiu '(iš Ne\varko) tarpi- 
ninkaujant, įvvko kai-kurių abiejų 
sriovių veikėjų susirinkimas, ku- 
riame buvo išrodytas kataliku klai- 
dingas kaslink tautininkų pasielgi- 
mas, ir iš katalikų pusės kilo tuo- 
met užmanymas pataisyti padarytas 
klaidas. Katalikams pareikalavus 
iš jųjų Tautos Tarybos įgaliojimo 
tartis su tautininkų sriove, sekantįs 
katalikų veikėjai tapo telegramo- 
mis įgalioti išnaujo pradėti tary- 
bas su tautininkais: kun. F. Ke- 
mėšis, kun. dr. V. Bartuška ir dr. 
J. Bielskis. 

24 vasario Philadelphijoj, C on- 

tinental hotelyj, įvyko, pagal su- 

tartį, tautininkų ir katalikų komi- 
sijų susirinkimas dėl pasitarimo 
kaslink susitaikymo. Susirinkimas 
tęsėsi iki 5 vai- ryto, bet galutinai 
nesuspėta aptarti visą reikalą. Ta- 
čiaus aptarta kai-kurie pamati- 
niai punktai ir užbaigti tarybas; 
išrinkta komisija iš p. J. O. Sirvydo 
ir kun. F. Kemėšio, kurie, suėjus 
pamatiniuose klausimuose, turės 
pavesti visą sutartį ALTS. ir Tau- 
tos Tarybos valdyboms patvirtinti. 

Černiaus paduodame pamatinių 
nutarimų memorandumą ir projek- 
tą kai-kurių reikalų tolesniam 
aptarimui. Pilnas protokolas bus 
paskelbtas taryboms pilnai užsibai- 
gus. 

Ar katalikai ineis su tautininkais 
j bendrą tautinį darbą, ar nc—klau- 
simas, kuris išsiris ateityje. Tau- 
tininkai, tačiaus, savo pusėje turi 
pilną sąžinės ramumą, jog atlikq 
savo tautinę priedermę iki^galui— 
nepaisyta iš tautininku pusės į siau- 

rą "sriovine garbę," pilnai išvengta 
partinumo ir smulkių '"laimėjimų,'' 
—nes omenyje turėta vien tik tau- 
tinis darbas, tautos gerovė, l'rieto 
pažymime, jog. norčdami sueiti blo- 
kan su katalikais, įjfles nemanome 

skaldyti savo s^iovė^ ar vėl išsiža- 
dėti savo įsitikinimu. Dalykai, ku- 
riuose visi tautininkai geidžia su- 

siartinti su katalikais, yra Lietuvos 
šelpimas, politika ir.^estauracija. 

Ir štai dabarties>jnusų pozicija. 
Męs laukiame įsitikinę, jog musų 
katalikuos- plaka irgi lietuviška 
širdis, kuri ir privers juos, susiar- 
tinime su tautininkais, suspiesti 
kuodaugiausiai tautinių jiegų. Męs 
tikimės, jog tautininkų pusėje nėrai 
nei vieno žmogaus, kuris, matyda- 
mas nelaimingą musų tautos padė- 
jimą, išdrįstų prasižengti tautiniam 
idealui ir iškeltų siauro partyvišku- 

mo obalsj vietoj c.ugšto> tautinės 
idėjos. Męs geidžiame, kad musų 
sriovė savo visatoj, šioj nelaimin- 
goj valandoj sutiktų bendramt 
tautiniame veikime savo brolius ka- 
talikus, ir, išgelbėjus tą, kas dai 
yra išgelbėjimui, bendrai pradėti; 
būdavot i Lietuvos ir tautos geresių 
ateitį. Ar taip bus—laikas parodys 

Romanas Kamia 
ALTS. pirmin 

MEMORANDUM. 
Katalikų ir Tautininkų posė- džio 24 d. vasario t<)iO m* l'hi- 

ladelphijoj, Pa.,—nutarimai: 
1). Abi sriovi atranda, jog galima bendrai darbuoties: 

(a) Lietuvos šelpime, (b) Lie- 
tuvos liuosybes išgadinę, (c) Lietuvos atstatyme. 

2). Bendram sriovių veikimui 
reikalinga aukščiausioji įstaiga— Amerikos Lietuvių Taryba. 

3). ALTarybos sqstata- 
(a) Sulyg katalikų atstovų pa- 
siulijimo atstovai renkami i> di- 
džiųjų (>rga n i zac i j ų. 
(b) Pagal dab^rtinj abiejų srio- 
vių organizaeijinį stovj, ALTa- 
ryba susideda tuo tarpu iš 12 na- 
rių: 7 katalikų ir 5 tautininkų, 
o toliaus, naujoms ar dabar gy- vuojančioms katalikų organizaci- 
joms siunčiant į ALTarybą dau- 
giau atstovų,—tautininkai ant 
tiek irgi didina savo atstovybę tokiu pat budu, ar, negalint to 
padaryti, darenka iš ALTS. rei- 
kalingą atstovų skaitlių. Tokia 
išimtis pamatuojama tuomi, kad 
katalikų sriovė stengiasi tverti 
vis daugiau organizacijų, kadan- 
gi tautininkų veikime apsireiškia 
palinkimas koncentruoti organi- 
zactjas. 

(4) Svarbesniuose Įnešimuose 
visą ALT. nariu trečdalis, susi- 
dedantis iš vienos bv kokios srio- 
vės atstovu, gali sustabdyti nuta- 
rimą ir pavesti j nešimą savo di- 
džiųjų organizacijų valdybų nu- 

sprendimui. Pastarųjų nuomonė 
gali nedaleisti nutarimo. 

5). l'idnriniai santikiai tar[>c 
.srioi'ių. Pasekmingesniam ben- 
dram darbui lietuvių gyvenime 
abidvi sriovės, ineinančios Į blo- 
ką, stato sau išlygą gerbti 
vieni kitus ir nekariauti prieš 
krikščioniškus principus. 

Reiktų nutarti:— 
6) Pasekmingam aukų rinki- 

mui geistina sujungti abiejų srio- 
vių šelpimo fondus ir išvien veik- 
ti aukų rinkime. 

j) Abiejų šelpimo fondų su- 

jungimas turi būtis pamatuotas 
sekančiomis išlyg: 
(a) Gelbėjimo Fondas likvi- 
duoja savo veikimą ir įstoja į 
Tautos Fondą. 
(b). Visos aukos inplaukian- 
čios j bendrą Tautos Fondą, yra 
skiriamos vien tik šelpimui. 

8). Politika, (a). Abi sriovi 
palaiko savo politiškus fondus: 
Katalikai atskiria iš Tautos Fon- 
do politiškąjį skyrių, iš kurio ir 
sudaro savo Politiškąjį Fondą,— 
priskiriant jį prie L- R. K. Fe- 
deracijos. C ii tautininkai palaiko 
savo Autonomijos rondą j>ose- 
novei prie ALT. Sandaros; 
(b). Kiekvienas sriovė atskirai 
darbuojasi inplaukų rinkime j sa- 

vo politiškus fenilus; (c). Rei- 
kalingus politiškiems reikalams 
pinigus Amerikos Lietuvių Ta- 
ryba išgauna iš abiejų politišku 
fondų proporcijoj pagal atstovy- 
bę. 

9). Lietuvos restauracija. 
ALTaryba rems visus užmany- 
mus ir darbus, vedančius prie lie- 
tuviškų kapitalų spietimo įvedi- 
mui Lietuvon. 

10). Šitoji sutartis tarpe ka- 
talikų ir tautininkų sriovių yra 
tik laikinė ir gali buti permainyta 
ar patvirtinta Visuotinuoju Sei- 
mu. kurj geistina but sušaukti 
drauge su, ar tuoj po.—abiejų 
sriovių didžiųjų organizacijų sei- 
mų. 

Nuo redakcijos. Ant kiek gir- 
dėjome, tai ALTS. Centro Val- 
dyba dar neužtvirtino šj katalikų 
paduotą projektą. 

("rietu Liet-") 

PEKLA TIES VERLiUNU. 

(Aficiero pasakojimas). 
Prancūzų aficieras, pargrįžęs iš- 

po VerdfinHtf) Paryžiun, paduoda se- 

kantį aprašymą apie pradžią mu- 

šiu ties Yerdun, kuomet vokiečiai 
pradėjo tos tvirtovės šturmą. Jis 
aprašinėja apie muši prie Gaures 
miško, netoli kaimo Maumont, į 
šiaurius nuo Verduno tvirtovės: 

"Buvo 15 minučių po septynių 
išryto, vasario 20 d., kuomet vokie- 
čiai pradėjo rengtis prie atako,— 
pasakoja šisai aficieras. Męs tuo- 

met per keturias dienas laikėmės 
savo tranšėjose po vadovyste lei- 
tenanto-pulkininko Driant. Ant- 
ugnies fronto męs turėjome vieną 
batalioną (1,000 vyrų), o kitas ba- 
talionas buvo rezervoje užpakalyj, 
ant Moronat farmos. 

"Bombardavimas musų pozicijų 
prasidėjo su nepaprastu pasiutimu, 
ir musų priešakinės sargybos, su- 

lyg gauto prisakymo, pasitraukė at- 
gal ant mušu pirmos linijos, kur 
męs laukėme atako. 

Bombardavimas. 
"\ iesula kulkų pavydale pradė- 

jo lėkti augščiaus musų pozicijų j 
užpakalį (vokiečių kanuolės, atlikę 
savo darbą ties pozicijomis, pradė- 
jo šaudyt užpakalin, kad neprileisti 
rezervų ir tokiu budu jas nuo 11111-Į 
sų atkirsti). 

"Ištikro, tai nebuvo viesulą, tai 
buvo daugiau negu viesulą,—tai 
buvo tikras geležies tvanas* Musųj 
pasikavojimai (požeminiai kamba- 
riai), net ir tie geriausiai sutaisyti, 
tapo sunaikinti. Apie 11 valandą 
pozicija, prie kurios aš buvau, tapo 
nušluota kulkų vėtros ir 14 karei- 
vių sykiu su 1 aficieru tapo už- 
griauta požeminiame kambaryj. 

"Čia mūsų kareiviai nei valandė- 
lės neabejojo, bet šoko pirmyn, 
idant išgelbėjus iš-po griuvėsių sa- 
vo sužeistus draugus. Seržantas 
(feldfebelis) Caplain su pagelba 
kitų išgelbėjo devynis užgriautus 
kareivius ir tie, atsipeikėję, vėl pri- 
sirengė pasitikti priešą. 

"Apie 5-tą valandą po piet vo- 

kiečių artilerija sumažino ugnį ir 
mums truputį palengvėjo. Artile- 
rijos nusiraminimo priežastis buvo 
tame, kad vokiečiai rengėsi prie 
šturmo ant kaimo Haumont. 

Vokiečių apgavystė. 
"Priešakinės vokiškų kareivių ei- 

! lės buvo užsimovę kepures, pana- 
šias į mūsų kareivių. Jų šita 
apgavystė vienok tapo greitai pa- 
ste'oėta ir jie gavo nuo mus karštą 
pasveikinimą. Vienok po tulo lai- 

iko jiems pasisekė įsilaužti j mūsų !pirmos linijos tranšėja's, kur jie ir 
apsistojo. Per visą naktį męs juos 
kontr-atakavome ir po karšto mū- 
šio rankinėmis granatomis męs «š- 
laikėm beveik visas savo pozicijas. 

"Vasario 22 d. vokiečiai ?tnau- 1 

jino bombardavimą su didžiausiu 
pasiutimu. Musų tranšėjos nuo šo- 
viniu sprogimo tajxj gretai su žeme 
sulygintos, susinėsimo tranšėjos 
(t. y. tos tranšėjos, kurios jungia 
priešakinę eilę tranšėjų su užpaka- 
linėmis tranšėjomis) tapo sunaikin- 
tos ir net miškas daugelyj vietų ta- 

jjo kaip dalgiu nušienautas. 

Karštas mušis. 

"Apie pietus mes patėmijome di- 
delius burius priešų, kurie, prisiar- 
tinę prie Haumont miško, užsuko 

j linkui Gaures miško, norėdami už- 
eiti mums iš užpakalio. Visos mu- 

šu telefonų linijos tapo sunaikintos! 
vakar vakare, ir męs negalėjome 
susinešti su pat svarbiąja dalim sa- 

vo kariumenės kitaip, kaip tik per 
kurjerius (raitus pasiuntinius), 

į Daugelis atsirado liuosnorių i kur- 
jjerus, bet nei vienas iš jų jau nesu- 

grįžo. 
'•Vokiečių atako smarkumas visi 

augo. Leitenantas šoko savo kom- 
panijos (rotos) priešakiu, idant at- 
mušti priešą- Jis tapo sužeistas 
rankon tuč-tuojaus. Jis perrišo] 
ranką nosine skepetaite ir Šoko vėl 
priešakiu, rėkdamas: "Pirmyn!' 
Antra kulka perkirto komandą jo i 

lupose pusiau ir jis nedabaigė viso' 
žodžio. Jam bekrintant ant žemės, j kitas aficieras šoko pirmyn užimti į 
jo vietą. Vbs keletą žingsnių jis į 
padarė pirmyn, kulka pervėrė jam 
gerklę. 

"Priešas su daug didesnėmis jie- 
go*uis, turėdamas visą brigadą ka- 
riumenės, gali sakyt, užvirto ant 

mus. Nuo pereito vakaro net iki 
rytui mūsų du batalionai gynėsi po | 
baisiausia priešo ugnim. Vokiečiai' 
pasiryžo užlaužti abudu musų 
sparnus ir męs kovojome iš visų j 
savo jiegų, kad neleisti priešui mus J 
apsupti iš šonų- 

"Apie pusiau ketvirtą po piet | 
padėjimas stiiga pasidarė kritiš- 
kas. Vokiečių lankas pradėjo j 
laipsniškai mus apimti iš abiejų 
šonų. Vokiečiai atsigabeno net 

didelę kanuolę, kuri bombardavo 
patį vidurį musų pozicijos. 

Nori geriaus mirti. 
"Tuom laiku pašaukta mauc 

prie pozicijos, Leitenanto-pulki- 
ninko Driant, kuris gynė priešaki- 
nę liniją, ir kuris neapleido savo 
vietos nuo pat pradžios atako. 

'"Driant stovėjo atsirėmęs an! 

šautuvo, o aplink ji stovėjo ko- i 
mendantas Renouard, kapitonas ■ 

\"incent ir kapitonas llamel. En- 
ergiškai, l>et ramiai jis apreiškė I 
mums: < 

"Jeigu lauksim dar kelias mi- 1 

nutas, tai mums reikės arba mirti, \ 
arba pakliūti nelaisvėn- Aš vely- 1 

čiuu mirti." A." a ros riedėjo pet 
veidą, ir mys vi.-i negalėjom nuc 
ašarų susilaikyti. Labiausiai su- 

kietėję kareiviai, tai matydami 
negalėjo susilaikyti nuo sujudimo 

"Kr»nendentas Kcnouard tuomet 
tarė: "Tai bent pamėginkim išgel- 
bėti šituos nar.-ius mu>ų vyrus 
(kareivius 

."M usų traukimasi atgal prasi- 
dėjo. Mušu koliumnų priešuk >. 

išeinant jam iš miško, tapo jKisvei- 
kintas kryžiava ugnim iš vokiškų 
kulkasvaidžių. Dalįs karirmenės. 
kuriai pasisekė išl>ėgli iš -ito> 
apielinkės, susirinko ir susitvarkė 
kaime Haumont, kur buvo pirma 
eilė mūsų antros linij« »> pozicijų 

I įeitenanto-pulkininko I >riaiv 
niekas nuo to laiko nematė. P.« 
žuvo, kaip to pats norėjo. 

PAVOJAUS ŽENKLAI. 
Naujai susitverei vidurinės srio- 

vės organizacija. Amer. Liet. 1". 
Sandara, kaip išrodo, gali turėti 
pusėtinai sunkią pradžią. Tau- 
tininkai turės parodyti nemaža 
senso ir šalto užsilaikymu, jeigu 
jie nori šitą organizaciją pasta- 
tyti ant sveikų ir tvirtų pamatų- 

Kaip ir kiekviena nauja orga- 
nizacija, Tautinė Sandara išs\k 
susitiko su priešais. 

Socialistų laikraščiai vienu bal- 
su stojo prieš naujai apsireiškusią ir 
stiprėjančią tautininkų sriovę. 
Tas nestebėtina,—jie manė, kad 
socialistai yra neužginčinami lietu- 
vių visuomenės vadai, ir štai ne- 

tikėtai pasirodė, kad tos vadovy- 
stės vadelės jiems iš rankų sprū- 
sta. Šitie priešai, vienok, nėra 
Sandarai pavojingi. Daug pavo- 
jingesni vra pastarųjų kelių savai- 
čių apsireiškimai. 

Klerikalai, kurie iš pradžių taip 
pat užsipuldinėjo ant tautininkų 
kaip ir socialistai, staiga permainė 
frontą, ir pradėjo kalbėti apie vie- 
nybę. Tautininkai nuoširdžiai tai 
priėmė. 

Koks yra klerikalu tikslas? Ar 
jie ištikro geidžia viem'oė- su tau- 
tininkais? Norime manyti, kad 
taip- Neturime nei mažiausios 
abejonės, kad katalikų v i s u o- 

m c ii ė jos geidžia taip širdingai 
kaip ir tautininkai. Neabejojame, 
kad ir d a u guma liet u v i š- 
k ų j u k u n i g ų geidžia to paties. 

Bet iš to, kas atsitiko laike pa- 
starųjų kelių savaičių laike tarybų, 
męs spėjame, kad motyvai tų, ku- 
rie katalikus oficiališkai reprezen- 
tuoja. nėra taip tyri ir širdingi, 
kaip kad katalikų visuomenės. 

"Darbininko" taktika tą aiškiai 
mums parodo. Jis (o tas reiškia 
kun. Kemešį) nuo kelių savaičių 
veda smarkią kampaniją, kurios 
tiesioginiu ir aiškiu mieriu yra 
perskelti tautininkus j dvi dali. 
"Vieni—sako jis,—yra geri, o kiti 
—visai blogi-" Tokiu bud u, kaip 
nuims išrodo, norima sukelti pačioj 
Sandaroj truks..ją, pasinaudojant 
momentu, kuomet tautininkai v ra 

pasiryžę nusileisti, kiek tik galima, 
idant vienvbėn suėjus. 

Tokios taktikos vai-ių gal ne- 

trukus ir susilauksime. Po vado- 
vyste p. Rimkos šaukiamas yra 
Naujos Anglijos tautininkų susi- 
važiavimas. kuriame, kaip nekurie 
nano, tversis Sandaros frakcija 
x> p. Rimkos vadovystė,—frakci- 
ja, kuri. menama, nesolidarizuosis 
>u visi Tautine Sandara, nes. kaip 
JaStebčta, paskutiniais laikais 
>lyšis tarp p. Rimkos ir Sandaros 
Valdybos dikčiai prasiplatini), la- 
biausiai ačiū pusėtinai diplomatiš- 
kai kun. Kemešio politikai- 

Ar šitas spėjimas išsipildys, pa- 
natysime Bostono suvažiavimui 
vykus. Tuom tarpu gi yra ytin 
svarbu žiūrėti visiems sandarie- 
riams plačiomis akimis j tai. kas 
vplink juos darosi. Kiekvienas iš 
iandariečiy, ypač iš jų vadovų, kn- 
is prisidėtų prie šiokio ar tokio 

Sandaros skaldymo, arba vidurinių 
įesutikimų sukėlimo, pasjradvtų 
msėtinai aklu Sandaros priešų 
raukiu. 

Kaip minėjome pradžioj, tauti- 
įinkų vadams reikės parodyti pu- 
sėtinai daug takto ir šalto kraujo, 
dant apgalėjus .tą pavojų, kuris 
tręšia Sandarai ne tik iš lauko, 
>et ir iš vidaus* 

Męs tikimės, kad tautininkai tu- 

vs daugiaus senso ir neduos 
)rogos mikliems "diplomatams" 
gardžiai j rankovę pasijuokti. 

Tautininkai nuoširdžiai nori tai- 
cintis ir išvieno Lietuvos labui 
Urbti, bet jie neprivalo leisti savo 

riduryj suirutes gimdyti. Toki 
>asikėsinimai nėra linkui tautiniu- 
:ų prieteliški. D. A* U 



Julės Verne. 

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE. 
Lietuviu kaibon vertė A. Jakunas. 

(Tąsa.) 

Nuo mušu paskutinio pasikalbėjimo inžinierius 
Scrko persimainė link manęs. Jisai žiuri į mane nc 

su senuoju paliepimu, J>ct tieužsi tikinčiai ir aštriai 

ka»p ir Ker Karraje. 
Lapkričio 17 d.—Šiądien pietų Avilyje buvo 

didelis sujudimas, ir vyrai, garsiai šaukdami, išbėgo 
i s savo kambarėlių. 

Aš buvau prigulęs ant savo lovos, vienok tuo- 

jaus pakilau ir pasiskubinau laukan. 
Visi plėšikai skubėjo link naujojo tunelio sie- 

noje, kurios priešakyje buvo Ker Karraje, inžinie- 

rius Scrko. kapitonas Spade, vyresnis jurininkas 
Eftrondant inžinierius (iibson ir didis grafo d'Artiga- 
s'o tarnas maljietis. 

(ireitai aš sužinojau triukšmo priežastį, nes sar- 

gai jbėgo vidun, garsiai šaudami. 
Keletas laivų pasirodė iš šiaur-vakarių—karės 

laivų, kurie pilnu greitumu plaukė link Apverstos 
Taurės. 

SKYRIUS XVI. 
Dar Keletas Valandų Tiktai. 

Kokią įtaką šioji žinia padaro j mane, ir kokius 

jausmus jinai sukelia mano sieloje! GJas, aš jaučiu, 
jau prisiartini. Tegul jisai buna tokiu, kokis civi- 

lizacijai ir žmonijai reikalingas. 
Iki šiam laikui aš savo užrašus dariau valanda iš 

valandos, minuta iš minutos. Kas žino, gal paskuti- 
nėje valandėlėje Tamo Rocho paslaptis bus man ati- 

daryta ir aš turėsiu laiko ją užnšyti! Jeigu aš mir- 
siu laike užpuolimo, tai tegul Dievas duoda, kad ma- 

no užrašai už penkiuosius mėnesius, kuriuos aš pra- 
leidau Apverstoje Taurėje, butų surasti ant mano kū- 
no ! 

Pirmiausiai Ker Karraje, inžinierius Scrko, ka- 

pitonas Spade ir kolcta> jųjų sandraugų užėmė vietą 
salos lauke. Ko aš neduočiau, kad galėjus sekti 

paskui juos ir akmenų tarpuose daboti prisiartinau- 
cius kares laivus! 

Už valandos laiko plėšikai sugrįžta, palikę porą 
dešimčių vyru sargybai. Kadangi dienos šiuo j u mė- 

ty laiku yra labai trumpos, tai nėra ko bijotis iki 

rytui. Vargu bandys laivai užpulti nakčia ir išso- 
dinti kareiviu burj, nes jie turi manyti, kad vieta yra 
pilname atsigynimo stovyje. 

Per visą naktį plėšikai dirba Įvairiose kranto 

vietoje, statydami ožius mašinoms dėti. Šeši ožiai 
liko išnešti per praėjimą Į iškalno parinktas vietas. 

Tai atlikus, inžinierius Serko nueina pas Tarną 
Rochą jojo laboratorijon. Ar jisai pasakys Rochui, 
kas dedasi, kari laivų eskadra yra netoli Apverstos 
Taurės ir kad jojo fuigura torius bus pavartotas sa- 

lai apginti? 
Kas yra tikra, tai tas, kad pusšimtis mašinų, kurių 

kiekviena yra užtaisyta keletu svarų sprogalo ir me- 

džiagos, geresnės negu by kokia iki šiolei padaryta 
šaujama medžiaga, yra paruošta savo naikinančiam- 
jam darbui. 

Kaslink deflagratoriaus skystimo, tai Tanias 
Rochas turi tulą skaitlių stiklinaičių jojo ir—aš tai 
tikriausiai žinau—neatsisakys pagelbėti su juom Ker 

Karrajc plėšikams. 
Laike šių prisiruošimų užėjo naktis! Tiktai 

Avilio žiburiai užžibinti, ir urve viešpatauja apy- 
tamsa. 

Aš sugrįžtu į savo kambarį. Mano paties labui 

reikalinga laikytis iš plėšikų akių, nes dabar, kuo- 
met karės laivai artinasi, inžinieriaus Serko nužiū- 
rėjimai gali atgimti. 

Bet ar užtėmytieji laivai toliaus plauks šioje 
linkmėje? Ar negali jie būti tiktai keliaujančiais į 
Bermudą? Valandėlei šioji abejonė ineina mano 

omenin. N'e, ne, to negali buti! Šale to, aš ką tik 

girdėjau kapitoną Spade pranešant, kad jie stovi sa- 

los akyvaizdoje. 
Prie kokios tautos jie priklauso? Ar anglai, 

norėdami atkeršinti už "Kardo" sunaikinimą, vieni 
pradėjo šį žygį ? Ar negali buti kitų tautų skraiduo- 

lių su jais? Aš nežinau, ir to negalima patikrinti. 
Ir galop, kas tame svarbos, by tik šioji lindynė butų 
sunaikinta, net jeigu aš turėčiau griuvėsiuose žūti, 
kaip didvyriškas leitenantas Pavon ir drąsioji jojo 
ĮKum r 

Inžinieriui Serko prižiūrint, prisiruošimas prie 
atsigynimo toliaus varomas ramiai ir tvarkiai- Sie 

plėšikai, matyt, yra persitikrinę, kad jie galės sunai- 
kinti savo užpuolikus, kaip tiktai pastarieji ineis j 
pavojaus plotą. Jųjų užsitikėjitnas Rocho fulgura- 
torium yra visiškas- Perimti mintitn, kad šie kar^s 
laivai yra bejiegiai prieš juos, plėšikai nemano apie 
sunkenybes ir kliūtis besislepiančias ateityje. 

Man rodosi, kad mašinos yra pritaisytos ant 
šiaur-vakarinio kranto taip, kad šauti galima butų 
j šiaurius, vakarus ir pietus. Rytuose, kaip jau sa- 

kyta, sala apgina retežis uolų, kurios tęsiasi tolyn 
link Bermudų. 

Apie devintą valandą aš išeinu iš savo kambario. 
Plėšikai mažai atydos j mane teatkreipia, ir gal 
tamsoje jie manęs nepatėmys. Ak! kad aš tiktai 
galėčiau persimauti per pereigą ir pasislėpti už kokio 
nors akmens, taip kad galėčiau matyti, kas dėsis pa- 
ryčiu! Ir kodėl man tai neturi pasisekti dabar, kuo- 
met Ker Karraje, inžinierius Serko, kapitonas Spade 
ir plėšikai užėmė savo vietas lauke? 

Ežero krantai tusti, bet inėjimą j tuneli saugoja 
grafo d'Artigas'o mala j ietis. Be jokio tikslo, aš ei- 
nu link Tarno R<xho laboratorijos. Tas ėjimas pri- 
mena man mano santautietį- Pagalvojęs, aš noriu 
manyti, kad jisai nieko nežino apie laivų eskardą 
prie Apverstos Taurės. Kasi, inžinierius Serko ne- 

praneš jam nieko Apie tai iki paskutinės valandėlės, 
kol jisai neišrodvs Rochui keršto, kurj šisai gali at- 
likti. 

Tuomet man ateina mintis pačiam išaiškinti Ta- 
rnui Rochui ta atsakomybę, kurią jisai užsitraukia 

ant savęs. ir parodyti jam šioje svarbioje valandoje, 
kas per žmonės yra tie, kurie nori, kad jisai talkinin- 
kauti] jiems kriminališkuose juju užmanymuose. 

Taip, aš tai pabandysiu, ir lai pasiseka man už- 

degti j liepsną tėvynainystės kibirkštėlę, kuri dar gali 
būti suerzintoje jojo sieloje. 

Rochas yra užsidaręs savo laboratorijoje. Jisai 
turi buti vienas, nes jisai niekuomet niekam neleidžia 
jineiti vidun tuom laiku, kai jisai ruošia savo detlag- 
ra toriu. 

Praeidamas pro prieplauką. r»š pastebiu, kad po- 
vandeninis laivas yra prirakintas paprastoje savo 

vietoje. Man pasirodo išmintinga busiant, jeigu aš 
eisiu užpakalyje pirmos eilės piliorių ir prieisiu prjc 
laboratorijos iš užpakalio—ačiu kam, aš gabiau pa- 
matyti, ar kas kitas yra su Rochu. Kuomet aš šiek- 
tiek nueinu tamsiąja gatve, tai pamatau aiškią šviesą 
kitoje lagūnos pusėje- Tai Rocho laboratorijoje elek- 
tros žiburys, matoma- per siaurą priešakinį langą. 

Išskiriant ši langą, pietinis ežero krantas yra 
tamsoje, tuom tarpu kai priešingoje pusėje Avilys 
yra apšviestas iki pat jojo galui prie šiaurinės sienos. 
Per plyšį stoge virš ežero aš galiu matyt žvaigždes 
blizgant. Dangus yra giedras, audra nutilusi, ir vėjo 
pūstelėjimai jau nesiveržia į Apverstos Taurės vidų. 

Piiėjęs prie laboratorijos, aš slenku pasieniu ir 

paž' elgiu per langą. 
Tanias Rochas tenai vienas. Šviesa pilnai muša 

jam j veidą. Jeigu veidas ir yra kiek suraukšlėtas 
ir kaktos linijos yra aiškesnės, visgi jojo veidas bent 

parodo ramumą ir susivaldymą. Xe, jisai nėra (lan- 

giaus "Sveikatos Namo" bepročiu, ir aš užklausiu 
savęs, ar jisai neišgijo' visiškai, ar yra dar pavo- 
jaus. kad jojo protas žus galutiniame priepuolyje. 

Jisai ką-tik padėjo dvi stiklinaites ant stalo ir 
laiko trečią savo rankoje. Jisai pakelia ją prie švie- 
sos ir žiūrinėja tyrumą skystimo,.esančio stiklinėje. 

Aš beveik noriu įbėgti, pagriebti stiklinaites ir 

sudaužyti jas, bet man ateina omenin mintis, kad ji- 
sai turės laiko padaryti daugiaus skystimo. Geriaus 
laikytis pirmojo pliano. 

Aš atidarau duris ir incinti. 
— Tame Roche!—aš sušunku. 
Jisai neišgirdo nei nepamatė manęs- 
— Tame Roche!—aš atkartoju. 
Jisai pakelia savo palvą, pasisuka ir žiuri j mane. 
— Ah! Tai Tamista, Simone 1J arte,—jisai at- 

isako ramiai, net neatbodamas. 
Jisai žino mano vardą. Inžinierius Serko turė- 

jo pranešti jam, kad tai Simonas Ilartas, o ne sar- 

gas Gaydonas dabojo jijj "Sveikatos Name." 
— Ar jus žinote, kas aš? aš tariau. 
— Taip, kaip ir žinau, kokiu tikslu Tamista už- 

ėmėte tąją vietif. Jus tykojote išgauti paslaptj, už 

kurią jie nenorėjo užmokėti tiek, kiek jinai tikrai buvo 
verta! 

Tanias Rochas žino viską, ir, atsižvelgiant į 
tai, ką aš rengiuosi sakyti, gal tas ir gerai- 

— Jums, Simone Harte, nepasisekė ir šisai da- 
lykas,—jisai prikergė, mosikuodamas stiklinaite, nie- 
kam kitam nepasisekė ir niekuomet nepasiseks. 

Taigi, kaip aš ir maniau, jisai neišdavė savo de- 
flagratoriaus sudėjimo paslapties. 

Žiūrėdamas jam tiesiog veidan, aš atsakau: 
— Jiu>, Tame Roche, žinote, kas aš esmi, bet 

ar žinote, Kur jus esate r 
— Pas save!—jisai sušunka. 
Tai matai, j ką Kcr Karraje leido jam įtikėti. 

Išradėjas mano, kad jisai Apverstoje Taurėje yra pas 
save namie, kad šiame urve surinktieji turtai yra 
jojo ir kad jeigu šioji vieta yra užpulta, tai su tikslu, 
kad pavogus tai, kas jam priklauso! Ir jisai ginsis, 
manydamas, kad turi teisę tai daryti. 

— Tame Roche,—aš tęsiu,—paklausykite manęs- 
— Ką Tamista, Simone llarte, norite man pa- 

sakyti ? 
— Šį urvą, j kur j mus atgabeno, yra užėmusi 

plėšiku gauja, ir 
Rochas neduoda man laiko pabaigti sakinį—aš 

abejoju, ar jisai suprato mane. 
— Aš atkartoju,—jisai smarkiai pertraukia ma- 

ne,—kad čia sukrautieji turtai yra mano išradimo 
kaina* Jie užmokėjo tiek, kiek aš reikalavau už savo 

fulguratoriu—kas man visur kitur buvo atsakyta— 
net mano gimtinėje šalyje—kuri taipogi yra ir Ta- 
mistos ir aš neleisiu savęs nuskriausti! 

Kas galima atsakyti į tai? Aš tačiaus tolyn kal- 
bu : 

— Tame Roche, ar Tamista atsimenate "Svei- 
katos Namą"? 

— "Sveikatos Namą," kame aš buvau uždary- 
tas po tam, kaip sargui Gaydonui buvo įsakyta šnipi- 
nėti, kad išplėšus iš manęs mano paslaptį? Taip, aš 
atsimenu. 

— Tame Roclie, aš niekuomet nesapnavau atim- 
ti iš Tamistos paslapties pelno. Aš niekuomet ne- 

būčiau prisiėmęs tokio darbo. Bet Tamistos išradimas 
jusu protas buvo netvarkoje ir Tamistos išradimas 
buvo perbraukus, kad jįjį pražudžius. Ta.p, jeigu 
Tamista butum laike savo priepuolių išdavęs paslaptį, 
tai visa jos nauda ir garbė butų tekus Tamistai! 

— Utikrųjų, Simone llarte!—Rochas panieki- 
nančiai atsako.—Garbė ir nauda! Tamistos tvirtini- 
mai truputį pavėlavo! Tamista užmirštate, kad po 
neva beprotystės priedanga aš buvau įmestas į kalė- 
jimą. Taip, tai buvo priedanga tiktai, nes protas 
niekuomet nebuvo apleidęs manęs, nei valandėlei, 
kaip tai Tamista galite matyti iš to, ką aš atlikau nuo 
to laiko, kai esmi liuosas- 

— Liuosas! Ar jus, Tame Roche. manote, kad 
esate liuosas? Ar Tamista nesate daugiaus tiždarv- 
ti šitame urve negu "Sveikatos Name"? 

— Žmogus, kurisai yra savo namuose,—jisai 
piktai ..Lako,—išeina, lcaip ir kada jam patinka. Aš 
turiu tiktai tarti žodi, ir visos durįs prieš mane atsi- 
darys. Šioji viet# yra mano. Grafas d'Artigas ati- 
davė man jąją su visa kuom, kas čia yra. Nelaime' 
.tiems, kurie bandys užpulti. Aš čia turiu, Simone 
Harte, priemonę juos sunaikinti!—Išradėjas, bekal- 
bėdamas, smarkiai mosikuoja stiklinaite. 

} (Toliau* bus.) 

Lietuva ir Kare. 
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Iš VILNIAUS. 
Iš pradžių Vilnius buvo gana 

toli nuo karės .lauko, bet kuomet 
vokiečiai pradėjo,j. rengtiesi prie 
pirmyn žengimo,prusai pradėjo 
rengtiesi pasitraukti iš Lietuvos 

j*— \ 'C" «. 

sostines, jau birželio ir liepos 
mėnesiuose pereitu metų visos 
valdžios įstaigos, pačtas ir mo- 

kyklos tapo Rusijon perkeltos. 
Rusai išvežė paminklus Katari- 
nos, Mnravjero ir Puškino. 
Murai, archyvai pasiliko, nors iš 
Muravjevo muzėjaus išvežė do- 

kumentus, turinčius susirašiusį su 

paskutiniu lenkų sukįlimu Lietu- 
voj. Archyvas mokslinio ap- 
skričio, centralis archyvas, vie- 
šasis knygynas ir keli archyvai 
yra miesto globoj. 

Vokiečiai užėmę Vilnių, pada- 
rė iš jo centrą Vilniaus guber- 
natorystės, kuri apima buvusią 
Vilniaus guberniją. Vilniuje li- 
ko senoji miesto taryba. Mie- 
ste vokiečiai ėmė visokius daik- 
tus, pradedant nuo valgio pro- 
duktų, ėmė net užklodalus ir lo- 
vas. Pramonė del mašinų sto- 

kos. nes jas rusai išgabeno, bu- 
joti negali, per tai darbininkai 
ypač kenčia didelį vargą. Iš- 
lipinėta mieste atsišaukimai 
kviečianti darbininkus eiti dirbti 
Vokietijon. Atkako Vilniun kon- 
traktuoti darbininkus ir kokių 
ten vokiškų kasyklų agentas. 
Pirklyba sustojo, bet miestas pa- 
virto kaipir j vieną alinę. Alinių, 
nes be jų vokietvs apsieiti nega- 
Ii. visur pilna. 

Besirengiant rusams iš miesto 
išeiti, ant gatvių pasirodė pilie- 
čių sargyba, kuriai buvo pave- 
sta daboti tvarką ir ramumą 
mieste užlaikyti. Ji tapo vokie- 
čių perorganizuota Į miesto mi- 
liciją apginkluotą mediniais kni- 
peliais. Dabar ant gatvių pasi- 
rodė jau ir vokiški policistai. 

Laikraščių nėra, vokiečių val- 
džia leidžia vien .keturiose kal- 
bose: lenkiškoj, lietuviškoj, vo- 

kiškoj ir žydiškoj telegramus ir 
pranešimus nuo karės lanko. Vo- 
kiškų laikraščių vienok netrūk- 
sta. Vilniuje leidžia vokišką ka- 
riumenei lapelį. * 

Mieste tapo sutverta archeolo- 
giška komisija, kuri stengiasi; 
miesto gatvėms sugrąžinti se-| 
nus jų vardus. Yra jau Univer-j 
siteto. Mickevičiaus, Sierokom-į 
lios. Bazilijonų gatvės. Miesto i 
taryba turi priimti komisijos nu-' 
rodomus vardus. 

Susinešimams su provincija 
reikia ismelsti komendanto lei- 
dimą. bet su Varšava, ypač ge- 
ležinkeliu susinešti leidimo gau- 
ti beveik negalima. 

Vilniuje jrengta (liktai pradi-! 
nių mokyklų. Parengta dvi vi-j 
dutinės lenkiškos mokyklos ir 
viena lietuviška gimnazija. Lap- 
kričio mėnesyj susitvėrė liau- 
dies universitetas Mickevičiaus! 
vardo. Iš pradžių norėta jame 
įtaisyti "keturis skyrius: lenkiš- 
ką, lietuvišką, baltgudišką ir žy- 
dišką. Yra vienok tik lenkiškas 
skyrius. Lapkričio mėnesyj su- 

sitvėrė taipgi Edukacijos komi- 
sija, 'kuri prižiūri visas esančias 
Vilniuje ir jo apskrityj mokyk- 
las. Nuo pradžios šių metų su- 

siorganizavo augštesnių mokslų Į 
is.ui sai. 

Prūsų valdžia pareikalavo nuo 

miesto nurodymų, ko trūksta mo- 

kykloms. Paduotas nurodymas 
reikalingumo Vilniuje universi- 
teto. 

Nors miestan mažai ateina ži- 
nių iš (provincijos, bet visgi ži- 
nia. kad Vilniaus apskritys nuo 

karės tiek nenukentėjo, kiek nu- 

kentėjo Suvalkija. 
Sulyg paskutini# Vilniaus gy- 

ventojų suskaitym'6, ant 200,000 

gyventojų yra: 53% lenkų. 43% 
žydų. 3% foaitgudžių ir 1% lie? 
tuvių, bet žinios tos yra iš len- 
kiško šaltinio, todėl neištikimos. 

LEIDO SIŲSTI Į LIETUVĄ 
TRUMPUS' LAIŠKELIUS. 

(Iš "Lietuviu Balso") 
Centralinio "Lietuviu Komiteto 

Laišku Shintinefanioji Sekcija 
jau gavo iš Stocddio'kno iš Cent- 
ralinio Liet. Komiteto įgaliotinio 
Jono Augštuolio laišką, kuriame 
jis praneša, kad pirmasis takas 
susižinoti su Lietuva jau esąs 
pramintas. 

Švedų Komitetas Lietuvai Šelp- 
ti, nelaukdamas atsakant į savo 

prašymą, įduotą Vokiečių vy- 
riausybei leisti susirašinėti su 

pasilikusiais Lietuvoje, pasiun- 
tęs vieną savo narj d-rą Seude- 
bergą j .Vokiečių pasiuntinį 

Stockholme pasikalbėti su juo 
tuo reikalu. Pasiuntinys malo- 
niai priėmęs Komiteto delegatą, 
pritaręs reikalui ir prižadėjęs iš 

į savo pusės užtarti jj Berlyne. Bet 
'kadangi tat gali dar užsitęsti, 
pasiuntinys 'kul kas jau leidęs 
siųsti per jj į Lietuvą trumpus 
laiškelius paklausimus. Juose ne- 

galima nieko daugiau rašyti, 
kaip tik paklausti apie pasiliku- 
siųjų sveikatą, ar visi tebėra gy- 
vi, ar jiems ko netrūksta. To- 
kie laiškeliai leista siųsti j Lie- 
tuvą per Ispanų pasiuntinį. 

Trumpi laiškeliai su tokiais 
trumpais paklausimais reikia sių- 
sti Cent. Lietuvių Komitetui, 
įdėjus į vidų 3 pašto markes po 
10 kap. Laiške turi buti para- 
šytas to žmogaus adresas, ku- 
riam siunčiamas laiškas, ir to, 
kas jį siunčia. 

Be laiškų, galima jau siųsti ir 

pinigai. Jie reikia siųsti Centr. 
Lietuvių Komiteto įgaliotiniui 
Stockholme, Jonui Augštuoliui 
(Suede. Stockholm, Komite Rus- 
se, j. Aukschtole.) Jis pasiųs to- 

liaus kam reikia nurodytu ad- 
resu. 

Lietuvių sanatorija Jaltoje. 
Užsidarius užsieniams gydy- 

mosi vietos sergantiems plaučių 
ligomis ir apskritai tuberkulozu 
pasidarė neprieinamomis. Ka- 

dangi lietuvių sergančių tu- 

berkulozu yra nemaža, tai Liet. 

Centr. Kum., norėdamas paleng- 
vinti tokių ligonių padėjimą, 
ypač dabar, kada mažne visi yra 
pabėgėliais. įsteigė sanatoriją 
Krime, prie Juodųjų jurų. Jal- 
toje. Sanatorija jau įtaisyta ir 

ligoniai jau priimami. Tilpti ga- 
lės iki 40 lovų. 

Baigė mokslus. 
Voroneže baigė pedagogijos 

'kursus ir įgijo mokytojų teises: 
Teresė Ivanauskaitė, Julė Lau- 
rinčikaitė. Marcelė Šaupvtė, Kas- 
tancija Tekorytė, Juzė šemcliu- 
tė. Anielė Oželytė, Jonas Tut- 
kus. Petras Kalinauskis. Simas 
Svencickis, Peliksas Sa-1 tonas. 

Lietuvių dailės paroda Maskvoje. 
Maskvoje apsigyvenus dide- 

liam lietuviu pabėgėlių burtui, 
kilo tarpe jų įvairus sumanymai; 
tarp krito 'ko buvo sumanyta su- 

taisyti pabėgėlių dailininkų vei- 
kalų parodą. Buvo pasiūlyta iš- 

statyti toje parodoje ir Ciurlio- 
nies paveikslus, kurie atgabenti 
Maskvon su Liet. Dailės D-jos 
turtu. Kadangi Čiurlionis su pa- 
bėgėliais dailininkais nieko bend- 
ra neturi, tai kilo sumanymas 
sutaisyti ats'kirą Ciitrlionies vei- 

kalų parodą ir imta rūpintis tuo 

reikalu. Kreiptasi į Maskvos 
Dailės Mokyklos direktorių ku- 
nigaikštį Lvovą, kad leistų ža- 

damąją parodą sutaisyti mokyk- 
los salėje. 

Gavus leidimą naudotis aktų 
sale nuo t<)i6 m. sausio 11 d. su 

sąlyga paskirti 10 nuoš. gryno 
pelno neturtingiems tos mokyk- 
los mokiniams, sumanyta, taisy- 
ti Čiurlionies ir kitų lietuvių dai- 
lininkų parodą Maskvos Lietu- 
vių Komiteto nukentėjusiems 
del karės šelpti vardu lietuvių 
pabėgėlių naudai. 

Toji paroda buvo paskirta pra- 
dėti nuo sausio T" d. ir tęsti visą 
mėnesį. 

Vokiečių projektai sulig Lietu- 
vos pasilaikymo. 

Vokiečiai, gerai numanydami, 
kad Lietuvos negalės prie Prū- 
sų prikergti, bet taip-pat neno- 

rėdami jos atgal grąžinti, jau 
smailina dantis ir svarsto viso- 
kius sumanymus, kaip ją geriau 
suvartojus saviems tikslams. 

Išpradžios buvę trys sumany- 
mai: i. Sudaryti Lietuviu kara- 
liją, pasodinti ant- jos sosto Jo- 
kymą, tretį j i Vilhelmo sumj, su- 

rišus tą naują valstybę su Vo- 
kietija: 2. Prikergti Lietuvą 
prie Vokietijos ir duoti jai auto- 

nomiją; 3. Prikergti prie Vokie- 
čių ir apgyvendinti vokiečiais. 

Dabar vėl iš Kopenhagos te- 

legramas praneša, kad Berlyne 
vėl esąs svarstomas lenkų liki- 
mas ir kad tai besvarstant esanti 
liečiama ir Lietuva. 

Telegramas sako, kad svarsto- 
mi e?ą taip-pat trys projektai: 
vienu projektu, kurio autoriais 
esą pats Vilhelmas. Betman 
Hohvegas ir Delbriukas. norima 
Prūsams atiduoti Lomžos, Su- 
valkų ir Kuršo gubernijas, o 

Lenkija sudaryti iš likusiųjų 
lenkų gubernijų, pridėjus Vil- 
niaus, Minsko, Gardino ir Kau- 
no gubernijas. Lenkija busian- 

1 ti sujungta viena muitine su Vo- 
Į kiečiais. Antruoju sumanymu, 
kurio autoriais minima kronprin- 

jcas ir 1 linderburgas, Vokiečiai 
pasimsią pajūrių gubernijas ir 
tris penktąsias Lenkijos dalis su 

jVaršavos miestu. Trečiuoju pro- 
jektu Lenkija sujungiama su 

'Austrija ir gauna autonomiją, 
tokią, kaip Chorvatai kad turi, 
ir Austrų karalius yra Lenkų 
karaliumi. 

Kame galima gauti žinių apie 
tarnaujančius kariuomenėje? 
i. Apie užmuštuosius ir ne/.i- 

|nia kur dingusiuosius ^aliina su- 

žinoti kreipianties šitokiu adre- 
su: Petrograd, Karavannaja, No. 
i. Osobojc diel<xproizvodstvo 
'Glavnago štaba. 

2. Apie sužeistuosius: Petro- 
grad. Baskova ul. No. 12, Spra- 
vočnyj Otdiel pri Glavnom Up- 
ravlenii Krasnago Krėsta. 

3. Apie pakliuvusiuosi'us i ne- 

laisvę: Petrograd, Inžinernaja 
No. 9, Centralnoje Spravočnoje 
Biuro o vojennoplennych pr 

Glavnom Upravlenii Ross. Obš- 
čestva Krasnago Krėsta. 

Baigė mokslus. 
Gruodžio 27 d. aukštuosiuose 

Bcstužcvo kursuose iAlaike pa- 
skutinius egzaminus p. Jadvyga 
Cliadakauskaitė. Baigusi augš- 
tųjų mokslu istorijos b i lite- 
ratūros 5-kvrių, ji bus istorijos 
mokytoja priruošiamuosiuose Iii 
tuvių kursuose prie Centr Lie- 
tuviu Komiteto. 

PABĖGĖLIŲ TARYBA. 
Sausio 25 ir 26 d., 1916 m. buvo 

tam tikras Pabėgėlių Tarybos po 
sėdis. Iš karto tik atskiroje ko- 

misijoje. paskui ir visos tarybo.- 
posėdyje buvo nutarta kuoplaeiau- 
siai sunaudoti pabėgėlius žemė? 
ukiui. kadangi jau ir praėjal- 
mėtais rusų sodžiuje bv.vo didelė 
darbininkų stoka. 

Kad sunaudojant pabėgėlius ie- 

atsitiktų jokių painiavų ir kalbų 
tarp pabėgėlių. Taryba nutarė pa- 
bėgėliams. kurie eis j ūkės darbu?, 
palikti jų gaunamą pašelpą iš pa- 
bėgėlių šelpiamųjų organizacijų ir 

Įstaigų- Be to. Taryba pripažino 
reikalingu žiūrėti ir kai-kurių dva- 
sios reikalų k. t.: nesklaidyti šei- 
mynų ir taip-pat stengtis vieno 
sodžiaus, gminos, valsčiaus žmones, 
kiek galima, siųsti Į darbus Į vie- 

ną vietą. Darbas turi buti nepri- 
valomas. bet liuosti noru dirbamas. 

IČIMAS, 
Tobolsko gub. 

Karei išblaškius lietuvius ne tik 
po Europos Rusiją, bet ir po visus 
Sibiro sodžius, miestelius ir iv ies- 
tus, jiems grėsė baisus pavojus— 
nutautimo, užmiršimo kas sava, 
lietuviška, reikėjo, kad kas juos 
trauktų kuopon, neduotų plėtoties 
svetimai įtakai, globotų juos iki 
karės pabaigos ir paskui visus ga- 
bentų Lietuvon. 

Tą nelengvą darbą Sibiro v aka- 
ruose apsiėmė atlikti p. Kuzma, 
įgaliotinis Liet. Dr- t'cntr. Komit. 
n. d. k. š. Jis Vlaug darbo ir var- 

go padėjo, važinėdamas ir jieško- 
damas lietuvių pabėgėlių po so- 

džius ir miestus. Jo rupesniu su- 

traukta Išitnan pabėgėliai lietuviai 
iš \ovo-\ikolajevsko, Kurgano, 
Celiabinsko, Makušino ir Tume- 
nės. Nesenai jie paliko tėvynę, bet 
jau užsikrėtė visokiomis rusybėmis. 
mergaitės pamėgo "zaznobuškas" 
ir kitas gatvines daineles- 

Viso pabėgėlių lietuvių čia atva- 

žiavo 140 žmonių. Jie sutalpinti 
7 bendrabučiuose, gauna 15 kap. 
dienai, butą, kurą ir šviesą. Pa- 
prastų darbų: vežikų, sargų, tar- 

naičių ir kitų labai daug ir kaiku- 
rie jų jau gavo darbą, bet daugu- 
mas nenori dirbti, sakydami: "Mus 
išvarė iš Lietuvos, tegul ir peni.' 
Atsisako nuo darbo daugiausiai be- 
žemiai. Dėl šito lietuviai beveik 
visoje Rusijoje įgijo vardą tingi- 
nių. apsileidėlių. 

Eug' Masiulytė. 

JEGORIEVSKAS, 
Riazanės gub. 

Apskritai imant, Riazanės gui>. 
pabėgėlių yra apie keturi tūkstan- 
čiai. Didelė jų dalis yra lietuviai. 
Lietuvių dalelė, pustrečio šimto 
suviršuni. susispietė Jegorievskie ir 

jo apielinkėse. 
Iki gruodžio mėn. (1915 m.) jie 

gyveno kas sau: niekieno nelanko 
mi. nešelpiami ir neorganizuojami. 
Tik gruodžio pradžioje, pravažiuo- 
damas Centralinio Liet. Komitet; 
delegatas ev.-ref Kun. šernas ap 

I 

lankė juos ir nekurtuos sušelpė. Pet 
šventes atvyko ir katalikų kuni- 
gas, tai|>gi Centr. Koni. deleguo- 
tas. Pamaldas laikė mieste vieno 
pabėgėlio bute* Paskučiausiu lai- 
ku Jegorievske pabėgėlius atlankė 
iš Riazanės Liet. Dr. d. k. n. š. 
įgaliotinis Gaigalas, kuris ir skyrių 
minėtos draugijos čia atidaris. 

P. Lieknelis. 

Tragedija Lietuviškos "Gra- 
fiuišs" Namuose. 

Savo laiku (pereitų metų vasa- 

rą ) buvo rašyta apie nepaprastą 
į "laimę," kuri patiko L. Gilaičių 
šeimyną. Ginaitis buvo prastas 
lietuvis, tarnaujantis džianitoriu 
Chicagoje, bet 30 duktė, Liudvika, 
ištekėjo už ispaniško grafo- 

Gavęs tokį žentą, Ginaitis metė 
džianitoriavęs ir išvažiavo j pieti- 
nes valstijas gyventi prie savo 

žento grafo. Nuo to laiko nieko 
i apie juos nebuvo girdėti. Tik 
štai pereitą savaitę ateina žinia, 
kad Ginaitis iš revolverio nušovė 
savo žmoną Giuaitienę, norėjo nu- 

jauti savo žentą-grafą ir dukterį, 
ir pagalios nusišovė pats save. 

Ginaičių istorija—nepaprasta is' 
torija. 

Apsivedimo apgarsinimas. 
L. P. Ginaitis buvo džianito- 

rium apartamentiniuose namuose 

prie 805 Bradley place, Chicago- 
je. Pernai, birželio mėnesio pra- 
Ižiojk viename iš vietinių angliškų 
'aikrašėių pasirodė sekantis ap- 
garsinimas : 

Ap3iveskit. 
Motina ir tėvas turi tris dukteris 

ir sūnų. Duktė 16 meti) amžiaus 
r.ori ištekėti. Jos motina taipgi iš 
tekėjo 16 metų. Nori gauti gera 
turtingą vyrą su augštu mokslu, ku 
ris supranta teisybę kuris mylėtg dukterį ir apsivestų su ja visam 
gyvenimui. 

Ji yra 5 pėdų ir 5 colių augšCio. 
Ka-j norėtų matyt šeimynų, gali ją 
matyt apie 5 vai. po pietų prie 
Grace st. ir Sheridan Road. palei 
ežeru. Motina ir duktė bus apsi- 
rengusios baltomis "veistėmis" it 
turės juodas stangas aut kaklo 
North Side. Chlcago. Telefonai 
Graeeiand 5915. 

Tikras grafas pasirodė. 
LUiriai žmonių susirinkdavo nu- 

1 

rodytoj vietoj pažiūrėti ant tos 

nepaprastos šeimynos, g&rsinusioj 
tokiu buclu savo dukterį- 

| Po kelių vienok savaičių pasi- 
rodė jaunikis, kuris kaip ameri- 

j kantai sako, "mvnino biznį,"—va- 
idinas, ištikro norėjo ženytis. Ii 

jaunikis buvo ne bilc kokis. Tei- 
sybė, jis turėjo pilnus 74 metus 

amžiaus ir "jaunikio" vardas jair 
Į gal ne visai tiko. l>ct užtai jis tu- 

rėjo grafo titulą. Jo pilnas var- 

das buvo toks: Sebastian CarroL 
Braganza de la Coralla; apart ilge 
vardo, jaunikis turėjo, kaip sako- 

1 ma, ispaniško grafo titulą, ir buve 
pusėtinai turtingas. Liudvika (ii- 
naičiutė ir Ginaičiai sutiko: ište- 
kėti už tikro grafo, turėti tiknį 

I grafą savo žentu... ji.k tai ištikre 
kaip toj stebuklingoj pa?akoj i: 
"Tūkstančio ir vienos nakties !"•„ 

Išvažiavo j Tcxasą. 
Grafas su Liudvika (iinaičiutė 

išvažiavo j Cro\vu Point, lud.. ir 
ten apsivedė. Vėliaus senis < ii- 
naitis "mikvitino" savo džianito- 
rystę ir sykiu su dukterimi ir žen- 
tu nuvažiavo j Texas valstiją, kur 
visi gyveno ant grafo "rendžiaus" 
(dvaro) Matagorda, prie Mata- 
gorda Įlankos. 

Niekas nieko nuo to laiko apie 
juos negirdėjo, 'l iktai štai perei- 
tą savaitę atėjo žinios apie baisiu 
žmogžudystę. 

Ciinaitis, kaip sakoma, nesutiko 
su savo žmona kaslink tikybos. 
Nedėlioj išryto (iinaitienė mėginc 
prikalbinti savo vyrą, kad jis eitų 
sykiu su ja bažnyčion, (iinaiti- 
nenorėjo- Iš to kilo ginčas, c 

paskui ir barnis. Panedėlyj išry- 
to ( iinaitis, išsitraukęs revolverį 
nušovė mirtinai savo žmoną, mė- 

gino nušauti grafą, o paskui pats 
nusišovė. 

(Irafas išliko gyvas tik ačiu 
tam, kad kulka neiššovė, nes (ii- 
naitis turėjo revolveri j grafą tie- 
siog atrėmęs, kuomet patraukė 
ringelį. Duktė-grafienė t'.tom tar- 

pu buvo kambario kampe pasi- 
slėpusi, kuomet st-iiis, nutyt. iš 
proto išėjęs, pradėjo visus aplin- 
kui šaudyti. 

Senas grafas mėgino fiinaitį 
nuginkluoti, liet Ciinaitis buvo per- 
liptus. Pagalios ji< pats sau iš- 
varė kulką galvon ir nuvirto šalę 
;avo moters lavonu 



Kibirkštis. 
'"Męs visi pri>ilaikom tos nuo- 

nonės. kad musų fondas (Lietu- 
vos Šelpimo Fondas) yra bepar- 
tyviškas, besirūpinąs tik su>el- 

pimu nuo kares nukentėjusių— 
"S a u j i e 11 o s." 

Tr męs visi tos pačios nuomo- 

nės: Bostono bankai yra siur !>c- 

bepartyviški, ir Bostono "nuo karės 

nukentėjusie". Nieks kitas tų 
aukų dar beveik nematė. 

x-x 
Klerikalas (anuomet): Jei- 

gu Šimkus rinks aukas, tai au- 

'kaut gali visi, bet tos aukos eis 
ti'k i musų Tautos Fondą. 

Socialistas : Jeigu f»ul«>- 
ta rinks aukas, tai aukaut gali 
visi, bet tos aukos eis tik i musų 
Šelpimo Fondą, bet ne j kokius 
kitus fondus. 

Abudu v i c 11.1 s k i t a m : 

Seik c liend! Męs abudu "bepar- 
tyviški", 

X -X 
"Darbininkas" turėjo darbo kol 

tautiečius tarp savęs supjudė, 
bet darbą padarė. 

x-x 
Turėdami Šimkų. Maliauską, 

Bulotą, Žemaitę, susilaukę Gab- 
rio ir pridėję dir savo vietines 
spėkas.—su pageli a Dievo ir pir- 
meivystės ir ant naudos musų 
tėvynei Lietuvai galime pradėti 
mexikom£kę revoliuciją. * 

X=X 
Teisybė yra visur ta pati. tik 

ne visiems ji vienodai isrotlo.— 
priklauso nuo to, kokius akinius 
ant nosies turi kas užsikabinęs. 

Excuse-Me! 

Lietuvos Gelbejimo 
Fondo Atskaita. 

Lietuvos Gelbėjimo Skyrius. 
Lakštas 59: 

Eactharr.pton, Mass., Lietuviu per 
A. B. Strimaiti $3.00 

Per A. B. Strimaiti $.15 
New Britain, Conn., nuo Lietuviu 

Jaunuomenės parengtos vakarienės: 
E. Bašinskas, J. Brokas, A. Jageliu- 
nas—po $1.00 M. Malinauskas, J. žl- 
žinskun—po 55c. J. Skritulskas, M. 
Skritulskienė, A. Ąžuolaitis, P-ni Ku- 
dirkienė, J. Janušaltis, S. Stelglutė, 
J. Grūstas, J. Pustelnikas, A. Pauža, 
K. Kazlauskiutė, M. Tutliutė, A. Lis- 
kanskas, F. Kelly, M. Turskis—po 
50c. A. Mikalauskas, S!. Mikalauskie- 
nė, P-ni Cisinf.kienė, J. Adomaitis, S. 
Balinskas. P. Stankevičiūtė, A. Ado- 
mavičius, A. Grimala. A. Mazuronis, 
KotHerka, S. Brokas, A. Kardokas, 
A. Rėkus, J. Geisonas, A. Petrauskas, 
P. Gesevičlu*, A. šulca, J. Arzuolai- 
tls, J. čeponia, ,J. Mikulskas,—po 26c. 
Smulkių—$2.71. Nuo jžangos tikietų 
-$19 ,25. (Daiktais aukavusiu pra- 
moninkų vardus paliekame korespon 
dencljon). Viso $38.04 

VVaterbury, Conn., nuo SLA. 11 kp. 
prakalbų. J. Zeniantauskas $2.00. I. 
Zanaviėius, K. Gubinas, S. Vasauskar?, 
J. Pocius, ,f. Bukauskas. M. C'ernau- 
skiufė, J. Marcinkus, A. Kuzeniutė, 
A. Verbylienė, P. Mazlaveckas, J. 
Mazlaveckas, V. Zadrackis—po 50c. 
M. Karosas, V. Dvlleckis, V. Kama- 
nauskas, J. Pabilionis. A. Lazdauskas, 
P. žemaitis, A. Kuncaitis, J. Maukus, 
—po 26c. SmulKių $2.60. Viso 
$13.60 

Naugatuck, Conn., pas Petraitj krik- 
štynose per "Ateitj:" M. Petraitis, 
P-ni Petraitlcnė, M. Butkus—po $1.00. 
J. Jovaiša, P-ni Butkienė—po 50c. 

Stapleton, N. Y. —n'io SLA. per 
200 kp. per A. B. $14.00 

Toronto, Ont, Canada, vestuvėse 
J. Butkaus su Adele Sužinskiutė 
>10.00 

Chicago, III., per J. A. Ohmieliaus- 
ką: S. P. Tananevičius $5.00. V. V. 
Valančiauskas $.50. Viso $5.50. 

Jurgis Kazakevičius, Pittston, Pa 

pažadėta mėnesinė auka už vasari 
Ir kovi> $2.00 

Viso per savaitę $90.29 
Buvo Lakšte 58 $8,092.06 
Viso inplaukė Kondan $8,182,35 

LIETUVOS AUTONOMIJOS. 
SK7RIUS. 

Lakštas 56: 
Waterbury. Conn., nuo SLA. lt 

kp. prakalbij: Al. Aidukonis 50c. J. 
Tareila 50 nuoš. už parduotas kny- 
gutes "A. A. kun. žebris"—$3.30. 
Viso $3.80. 

Toronto, Ont., Canada., pp. But- 
ku vestuves $3.80. 

Viso per savaitę $7.60. 
B'.ivo Lakate 55 $1,029.25 
Viso inplaukū Fondan $1,036.85^ 

..Viso per abi dali fondo $9,219,20 
J. O. Sirvydas. 

L. G. ir A. F. fln. Sekr. 

EXTRA. 
LATVIAI ATSIŽYMI 

Petrogradas, kovo 15 d. 
Rusu štabas išleido sekantį pra- 
nešimą : 

"Į pietus nuo ežero Babyte, 
ant Rygos fronto, buvo smarkus 
šaudymas. Vienoj dalyj šio fron- 
to latvių batalijonas, perlaužęs 
barjeras, įsiveržė į vokiečiu tran- 

šėjas durtuvais išvarstė vokie- 
čius ir sugrįžo be nuostoliu." 

Galicijoj eina tik mažesni pa- 
trolių susirėmimai. 

ITALAI PRADEDA 

DIDELĮ MUŠI. I 
Rymas, kovo 15 d. Italai 

pradėjo stipru užpuolimą ant 
austru išilgai upės Isonzo. Ma- 
noma, kad šio užpuolimo mieriu 
yra neleisti austrams pasiųsti 
kariumenę pagelbon prie Ver- 
duno. 

VOKIEČIAI VĖL 

ATAKUOJA VERDUNĄ. 
Londonas, kovo 15 d. Po 

36 valandų bombardavimo vo- 
kiečiu infanterija včl pradėjo 
smarkius atakus, nuo kuriu gali 
priklausyti visa Verduno ateitis. 
Iki šiolei visi vokiečiu atakai 
yra atmušami, sulyg franeuzų 
pranešimo, išskyrus tarp Bethin- 
court ir upės Meuse, kur vokie- 
čiai dviejose vietese Įsiveržė j 
franeuzų tranšėjas. 

Mušis apie Verduną tęsiasi 
jau ketvirta savaitę. 

LAIŠKAS J REDAKCIJĄ. 
Gerbiamoji Lietuvos Redakcija! 

Lcisfkite mums Jusu gerbiamo 
laikraščio skiltyse tarti j "Mu- 
zikos" skaitytojus šiuos kelis 
žodžius. 

Mums labai nemalonu, jog iki 
šiol "Muzikos" negalėjome išleist 
punktualiai savo laiku. Mat. iš 

priežasties karo (Vokietijos 
spaustuvėms sustojus), gaidų 
spaustuvės Amerikoje begalo 
užverstos darbais ir nei mažiau- 
sio užsakymo neatlieka savame 

laike. Ateityje stengsimės pa- 
gelbėti tam, o dabar savo ger- 
biamus skaitytojus tiktai malo- 
niai atsiprašome. Antras "Muzi- 
kos" numeris išeis apie 25 d. 
kovo. Tuo pačiu laiku išeis ir 
dainos, kurios "Muzikos" Re- 

dakcija neišsiuntė ant pareika- 
lavimu ("Plaukia sau laivelis" ir 
"Šią nedėlėlę"). 

Su pagarba. 
"Muzikos" Redakcija ir 

Administracija. 
Pliiladelphia, Pa. 

14 d. kovo. 1916. 

RUSIJA LEIDO VAŽIUOTI 
AMERIKON. 

Karei prasidėjus. Rusijos val- 
džia neleido tu" vyrams nė mote- 
rims išvažiuoti Amerikon nė Į 
kitus užrubežius, taip kad nė 
vyrai negalėjo parsigabenti sa- 
vo pačias iš Europos nė vaikus, 
nė tėvus, nieko. 

Dabar Rusijos valdžia, nuo 

i d. šit) mėnesio suteikė liuosy- 
bc visiems tiems, kurie nepri- 
klauso prie kariumenės, važiuoti 
Amerikon ar kur nori. Taigi 
dabar moterys su mažais vaikais 
ir vyrai virš 45 metu gali gauti 
nuo valdžios užrubežinius pas- 
portus ir važiuoti Amerikon pas 
savo gimines. Da'*ar galima at- 
važiuoti iš Rusijos per Švediją, 
o nuo 1 d. gegužio 1916 m. ga- 
lės važiuoti ir ant Rusiškų laivu 
iš Archangelsko. Šifkortes ga- 
lima gauti 

A. 01szewskio Banke, 
3252 S. Tfalsted st.. Chieago, 111. 

Apgarsinimai. 
RIMTAS DALYKAS. 

N'ustojiinas noro valgyti vi- 
suomet yra rimtas dalykas, ku- 
ris turėtu akreipti į save domą, 
nes jis visuomet esti simptomu 
kokio sugedimo virškinimo or- 

ganu. Reikia tuoj aus paimti 
Trinerio Amerikonio Kartausiaus 
Vyno Eliksyro, kaip tą padare 
Rud. Karafiat, kuris mums rašo 
šitaip: "Aš nebuvau \isai ser- 

gančiu, bet nustojau noro val- 
gyti ir negalėjau nieko suvirš- 
kinti. Aš buvau pilnas dujų, nuo 

kurių man buvo labai nesmagu, 
kol aut galo pradėjau vartoti 
Trinerio Amerikini Karčiojo 
Vyno Eliksyrą. Tai yra geras 
vaistas, kuris tuojaus pagelbsti. 
Dabar aš jaučiuosi visai svei- 
ku." Jis reikia imti nuo susilp- 
nėjimo. nerviškinimo, vidurių 
užkietėjimo, nerviškumo. Kai- 
na Si.oo. (iaunanias aptiekosc. 
Jos. Triner, išdirbėjas, 1333— 
'3.7C> So. Ashland ave.. C'bicago. 

Skaudėjimas strėnose paprastai 
esti skaudus. Pabandyk Trine- 
rio Linimento. Pirma uždėk ant 
skaudamos vietos karštą, šlapią 
skudurą, paskui subraukyk lini- 
mentu. Kaina 25c. ir 50c. Per 
krasą 35c. ir 60c. 

^ARGILSPECIALTĮE^o. 
Philadelphin. Pa. 

Dėl Moterių ir Vyrtj Plaukt; Stiprintojas 
"DERMAFUGA" 

Jis įsigėręs į skalpo, prašalina pleiskanas, ap- 
maišo jkilpos niežėjimu priduoda audiniams 
naujos gyvyhės ir spėką, kartu suteikiant 
skalpai ir plaukams sveiką ^-dėjimą. 

Jei justj plaukai slenka, rašykite reikalau- 
dami tą puikia knygutę ir gyduolių ištyrimui, 
įdėdami 10 centų sidabru, arba k rasos ženk- 
leliais, dėl apmokėjimo lėšų persiuntimo. 

ARGU. SPECIALTIKS C<>., 
P. O. Hox 37, Pliiladelphia Pa. 

DRAUGIJŲ SEIMUI 
METINĖ ATSKAITA SIMANO 
DAUKANTO SKOLINIMO IR 

BUDAVOJIMO DR-JOS. 

Draugijos Valdyba 1916 m. 

J. Kaugeviče, prez., 2050 W. 23rd 
st., B. Kazanauskas, rašt., 2141 W. 
23rd PI.. A. Miseviče, vice-prez., 2.129 
\V. 22nd Pl„ M. Meldažls, i/.d., 2244 
W. 23rd PI. 

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

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

žemiau paduotos skaidinės yra pa- 
tvirtintos per valdišku inspektorių 
Valtisjos Illinois. 

ABELNAS STOVIS DR-JOS TURTO. 
Sumokėta: 

Ant akciją sumokėta .... $87.044.75 
Ant akcijų permokėta 336.75 
Ant al'cijų nedamokėta 1,537.25 
Depositų 18,774.00 
Atsargos kapitalo 000.00 
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 procentu 53.45 
Nesumokėta ant akcijų .... 1,537.25 
Insurance 234.80 
Rakandai 196.00 
Pas iždininką 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 0,501.77 
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 $62,950.00 
Ištraukta ant akcijų 21,384.75 
Procentų 2,025.59 
Dpozitų 18,020.75 
Procentų už depozitus 473.52 
Už insurance 288.80 
Visoki išmokėjimai 371.85 
Už spaudą 14.00 
Alga raštininko 225.00 

Viso $105,754.26 
Pas iždininką yra $1,156.03 
Akcijų parduota per metus ., 958 
Mokamu akcijų yra 2.974 
Akcijų užbaigtų ir ištrauktų .... 779 
Draugų viso yra 237 

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

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

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

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

Simano Daukanto Skolinimo ir Bu- 
davojimo Dr-ja skolina pinigus ant 
G nuoš., ir ant pirmo mortgage. 

Ant ištrauktų pinigų draugija mo- 

(ka 3 nuošimtj. 
Nauja 46 serija atsidarys 1 sere- 

dą balandžio šių m. 

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

1 po kelių metų turėsi krūvą pinigų Į ir busi laimingas. Norintieii plate- 
snių žinių, atsilankykit } susirinkimą 
o bus paaiškinta. Dr-jos Valdyba. 

[ 

!■ 
PajieškojimaL 

PsjieSkau savo sesers Magdalenos 
! ir švogerio Povylo Palackių. Pirmiaus 
'jie gyveno Shelburn, lud. Jie patjs, 
ar kas apie juos žino, teiksis atsi- 
šaukti adresu: 

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

Pnjieškau 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. \Vash. 

Pajieškau savo pusseserės Antani- 
nos Jacikės; pirmiau gyveno Pbila- 
delpbijoje prie Federal gat. Paeina iš 

ffr. Ckmeng Hadueha. 324 Palmer «t„ TVtroit. Mitb., var- 
tojo Severo s Vaistą Inkstams ir Kepenims naro keblumams su 
i n kalni a, | h t (ii ku jieai paruSė mmns: "Ai sirgau dnugiaua 
nesu pusantrų metu. I'askui u& siiiinojiiii apie f į vaistų ir li- 
kau iftgvdyu*. Todėl aš galiu patarti jį kiekvienam, L aria 
Bciga uiio* iikstų." 

Ar Jfln& Skauda Nugara? 
Tai jiellcokitc priežasties. Skaudėjimas gali buti ki- 
lęą^dėlči inkstų netvarkos, ir todėl imkite 

(Severos Vaistą Inkstams ir Kepe- 
nims) kad pasiekus kelio j sveikatą. 

Ligą nurodo inkstu arba pūslės už- 
degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš- 

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kliautis dėlei kėblumij inkstuose, gelt 
ligė ir surugęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver- 

tę pataisyme lovos slapinimo pas vaikus. 

Remedy 
¥ T VI » —»• papvnstni eina greta su inkstų licomis, 
uzKieteiimas ir k8'1 gydyme, sevebos 

VVJ11IIUO GYVYBĖS BALZAMAS (Scver!-.1 s Balsam 
of Life) dainai yra pasirodęs pagelbingu padėjėju Severos Vaistui Inkstams 
ir Kepenims. 

Kaina Severcs Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 centų ir $1.00. 
Kaina Severos Gyvybės Bulzumo: 75 centui. 

Savo aptiekoje reikalaukite Severos Vaistų. Jeigu Jubu aptielcA jų netu- 
ri, tai užsisakykite tiesiog uuo 

W. F. SEVERĄ C0., Cedar Rapids, Iowa 

Kauno gub. ir pav., Misiūnų kaimo. 
Ji pati, ar kas kitas teiksis pranešti 
adresu: 

Kaz. tforkaitis. 
Box ū8, Monville, N. J. 

Pajieškau savo pačios Kazimieras 
Rumšienės, po tėvų Jasinskaitės; ap- 
leido mane 3 savaitės atgal. Girdė- 
jau jų gyvenant Roselande, 111. Ji 
yra apie 30 metu amžiaus, augsta. 
veidas truput j rauplėtas. Kas man 

apie ją praneš gaus $12.00 dovanų. 
Edvardas Rumšas, 

017 W. 33 ts., Chicago, 111. 

Pajieškau savo vyro Marcijono Ta- 
lakauskio kuris apleido mane du me- 
lai atgal, Kelmės miestelio, Raseinių 
pav., Kauno gub. Jis yrc. septynių 
dešimtų penkių metų senumo. Atsi- 
šaukti adresu: 

Talakauskienė, 
3211 l'niou avej, Chicago, 111. 

Pajieškau savo pusbrolio Stanislo- 
vo Totoraičio, šilgaiių vaitystos, But- 
viliškių kaimo, Slavikų purap., Nau- 
miesčio pav., Suvalkų gub. Gyveno 
VVestvillėje 10 metų atgal, dabar gir- 
dėjau gyvena Chięagoj. Atsišaukti 
adresu: 

Jurgis Tutkus. 
813 So. 34th st., Herrin, 111. 

Pajieškau savo seserų Marijonos 
ir Zuzanos .Tomantukių, Kauno gub., 
Raseinių pav., Raudonės vol., kaimo 
Naukaimio. Marijona apie 10 metu 
Amerikoj, buvo ir rodosi yra Pitts- 
burghe. Pa. Zuzana, po vyru Kli- 
inaitienė, apie 2% metų Amerikoj, 
rodosi yra Chicagoj. Jos pačios, ar 
kas kitas malonėkite duoti žinią ad- 
resu : 

Antanas Jomantas. 
797 Rank 3t., Waterbury, Conu. 

Reikalavimai. 
Reikalinga mergina prie namu dar- 

bo, prie mažos šeimynos. Atsakan- 
čiai merginai mokėsime $.j.00 j sa- 
vaitę. Atsišaukti 

A. Žukauskas, 
5310 So. Halsted st., Chicago, 111. 

REIKALAUJAME AGENTŲ. 
Po visus miestus ir apygardas, lie- 

Luviais apgyventas. Turėdami kiek 
lluoso laiko nuo savo kasdieniniu 
darbų, galėtumėt ir dėl musų Agen- 
Lauti, surasti farmų pirkėjų, kur už- 

dirbsite Kerą. "Commission" ir pada 
rysite didį geni broliams lietuviams, 
prirodysite pas mus ant geru farmų 
apsigyventi, apielinkėje miesto Scott- 
ville, Mieli., j Didžiausią Lietuvių 
Parmenu Kolioniją Amerikoje, kur 
yra 3ti0 lietuviu farmerių, kurie turi 

|savo Draugytses ir kur tuoj rengiasi 
išleisti lietuviams 'ukininkystės laik- 
raštį. ir turi iš gubermento išsisto- 
roję ukininkystės expertą patarėją, 

Į kuris turi duoti veltui pamokinimus 
[geresniam ūkininkavimui. Kurie no- 
rite agentauti prie musų ir pasidar- 

įbuoti dėl lietuviu gerovės ir sykių 
del savo pelno, kreipkitės į mus ko- 

lonizatorius lietuvių ant gerų ūkių. I Adresuokite. 
A. KIEDIS & CO. 

Pcoples State Bank Building, 
Scottville, Michigan. 

Reikalaujame moterų siuvėjų mat- 
racams užvalkėčius siūti. Kreiptis 
pas Bnglander Spring Bed Co., 615 
W. 391 h st. 

Ileikalaujame merginų prie darbo 
dirbtuvėje. Kreiptis pas Englander 
Spring Bed Co., 615 W. 39th st. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

fabrikuoso ir privatiškuose namuose 
Reikalaujame 25 vyru po $2.00 j 

dieng. nuolatinis, švarus darbas dirb- 
tuvės vidui per apskritus metus. 
Nor'nt darbo atsišaukite 

Atlas Employment Office, 
6800 So. Halsted St., Chicago, III. 

3rd floor. Room F. 
Telefonas Normai 163. 

Reikalaujame ištikimu vyrų po vi- 
sas lietuvių apgyventas apygardas; 
geriems laikams sugrįžus, visiems 
darbo yra užtenkamai ir biznis gerai 
eina. Mes turime labai gerą progą 
užt iltiniam vyrui. Norintis pasidar- 
buoti liuosu laiku—nedėliomis. va- 
karais, nemezdamas dienos darbo, 
gali pasidaryti gražaus pinigo grei- 
tu laiku. Mes išmokinsime šito dar- 
bo. Adresuokite: 

The Chicago Realty Sales Co. 
Room 35, 154 W. Randolph st. 

Chicago. Iii. 

Ant Pardavimo. 
DIDELIS PIGUMAS. Parduoda-1 rna namas 16 ruimais. Kreiptis ad- 

resu: 963 W. 36th st. 

BARBER SHOP | pardavimą. Vie- 
ta sena, kiekvienas gali padaryti sau 
*erą pragyvenimą. Turiu parduoti 
iru m pu laiku. 

Jonas Valentinavičius, 
"07 \V. 123rd st., W. Pullman, 111. 

Parsiduoda grosernė. biznis eina 
gerai, geroje vietoje, r> dideli pagy- 
venimui kambariai, randa $20 j mC- 
nesj. Priežastis pardavimo—dvi mo- 
teri-savininkl ne išgali bizni apeiti. 

A. Marclniak, 
917 W. 31 st. Tel. Drover 0715 

Parduodama pigiai naujas mūrinis 
namas dvejomis lubomis, 4 pagyve- 
nimais po 4 didelius kambarius su 
maudyklėmis. Pastatytas ant pla- 
taus 27 pėdu loto. Tas namas tikrai 
yra vertas $7500; parduodame tik 
už $0800 lengvomis išmokestlmis. 
Jis yra po num. 3033 W. 41st Pi., 
arti Prane Co. nauju fabrikų. Pigu- 
mas. Atsišaukite adresu: VVestern 
Realty Co., 4616 S. Western avc„ 
Chicago, Iii. 

Parduodama pigiai medinis namas 
dvejomis lubomis, 2 pagyvenimais po 
4 didelius kambarius, 3216 W. 39 st.. 
prieš pat Crane Co. Naujuosius fa' 
rikus, kur dabar medžiais sodinama 
didelis parkas. Namas yra vertas 
$3309. Parduodame tik už $2800, 
lengvomis išinokestimis. Atsišaukite: 
Western Realty ("o., 4616 S. Western 

[ave., Chicago, 111. 

Parduodama pigiai naujas didelis, 
medinis biznio namas dvejomis lubo-, 
Tiis, pastatytas ant. viso ilgio 125 
pėdų loto su vienu lotu grota. Ce- 
mentinis pamūrys ir didelis ponamis 
po visu namu; ponamis visas ce- 
mentuotas. Krautuvėje dabar yra j 
smuklė. Didelė svetainė užpakalyj 
šokiams ir susirinkimams su didele 
estrada. Ant antro augšto 4 pagyve- 
nimai po 4 didelius kambarius ir iš- 
einamomis vietomis, prie Main St. 
ir 15 Ave.. Gary, Ind. Gera proga 
smuklininkui (saiiunininkui), kaip 
dabar Chicagoje smuklės uždarytos 
nedėldieniais. Gary'je jos atidary-1 
tos ir biznis eina labai puikiai, nes i 
visi darbininkai dabar gerai dirba. 
Netrukus vėl pradės statyti tenai du 
didelius fabrikus, kurie atsieis apie 
$100,000,000. (Pasižiūrėkite, ką ame- 
rikiniai laikraščiai rašo apie Gary. Ind.). 

šitą puiku namą mes tik-ką Išmai- 
nėme ant ehieaginės nuosavybės už 
$10,000., kuris tikrai yra tiek ver-1 
tas; bet mes jį parduosime dar pi- 
ęiaus ir lengvomis išlygomis. Ge- 
ras pirkinys. Atsišaukite pas: 
VVestern Realty Co„ 4616 S. Western 
ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—pirmos kliasos mėsi- 
uyčia su namu. daro biznj Čia jau 17 
metu. Turiu parduoti iš priežastie* 
kitos vaizbos. Geriausiai lietuvia's ap- 
gyventa vieta Chicagoje. Gali taip- 
-pat dadėti grosemę. Ateikite arba 
ra m k'tc: 

Anton Prozsky, 
12856 Emerald ave., Chicago, 111. 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

Copyright 
liieby 
R. J. 

Rfynold» 
Tobacco 

C«. 

Ant priešingos 
pusės švaros 
Dlčkos jus skai- 
tysite: "Proce- 
sas patentuotas 
liepos 30 d., 
1907 m.," kuris 
privertė tris vy- 
rus rūkyti pyp- 
kes, kur pir- 
miau rukė vie- 
nas! 

Šitas tabakas 

negali kasti 
jusy liežuvį ar svilinti jusu gerklę. Jis yra 
dirbamas patentuotu procesu, kuris prašalina 
tuos nepriimnumus. 

Jus pamylėsite Prince Albertą, taip-gi, nes jis 
turi tokį puiku skonį, nes jis yra saldus ir vė- 
sus ir ilgai degantis ir suteikia tavo pypkei 
tokį gerą skonį. 

the national joy smoke 

yra tai vyru pasirinkimas po visą pasaulį. Ne- 
žiūrint kaip daug jus rūkysite Prince Alberto, 
jis nekąs jusų liežuvio. Ir jis jums nenusibos. 

Jei jųs mylite sukti cigaretus, jus pabandykite 
Prince Alberto. Jis suteiks jums naują ciga- 
retų smagumo mintį. 

Pirkite Prince Albert visur raudonuose maišeliuo- 
se 5c.; raudonose blėkinėse 10c; svaro ir pusės 
svaro humidoriuose ir svaro krystaliniuose stiklo 
humidoriuose su kempine-dregintoja viršų. 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO..ffins!on-SaIem,N.C. 

a_ja m_i" « ai v n. 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEfrtLAPIS 

( \1 r.\ j in) 

Sutaisė B. K. Balutis 

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

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

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu j namus. 

Reikalaukit pas 

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

CHICAGO, ILL. 

E X T R A 

Parsiduoda medinis namas eu bu- 
černe ir visais bučernei reikalingais 
daiktais. Labai gražus Storas ir gero- 
je lietuvių ir lenku apgyventoje vieto- 
je. Atsišaukti Į A. 01sze\vskio Bank;}. 

FARMOS GERIAUSIOS. 
Pirkite šias musų farmas Didžiau- 

siojo Lietuvių Farmerių KOlionijoje Amerikj. Ta kolionija yra per mus 
uždėta 1005 metais ir męs apgyvendi- 
uonie jį su 360 lietuviais farineriais. 
Męs esame seniausieji ir didžiausieji Amerikos lietuviai farmų pardavėjai. 
Męs parduodame teisingiausiu budu 
išduodami užvarautuotus popierius 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokiu 
extra damokėjimų. Męs turime šim- 
tus visokio didumo farmų parduoti, 
išdirbtu su užsėtais laukais, su sod- 
nais, su budinkc.is. žemė derlingiau- 
sia, nes maifo3i su moliu ir juodžemiu 
ir moliB su gera smielžeme, maišyta. 
Geriausia žemė dėl visokių javų, dar- 
žovių, sodnų, pievų ir gyvulių aucini- 
mo-ganyklų. Ir turime daugybė že- 
mės neišdirbtos, geros, kuri.ą parduo- 
dame visokio didumo plotais pigioj po 
$6 akerj ir brangiaus ant lengvų iš- 
mokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti ir mieste dirbdamas 
išmokėti ir likti farmeriu. Pasisku- 
binkite nusipirkti bo prekės greit bus 
daug augšte9nės. Atvažiuokite pas 
mus męs tikrai užtikriname jus, kad 
surasite sulyg savo noro farmų pirkti. 
Už ką busite mums dėkingi. Kvie- 
čiamo lisus miesčionis darbininkus ir 
i/.nierius atvažiuoti ir apsigyventi pas 

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

A. KIEDIS & CO. 
Real Estate 

*eoples State Bank B u i I d i n g, 
Scottvilie, Michigan. 

! X Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuc pradžios 
Rugpjučio mėn. perkėliau savo 
ofisą po 

3325 So. HALSTED ST. 
TELEPHONE YARDS S8.U 

Dr. P. VVIEGNER 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai ateik Į 

MILDĄ 
3138-42 So. Halsted St. 
čia uz 5c matysi gražesnį Teatru, kzip vidurmiestyje v» fOc. 

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

Subatom ir nedeliom 
10c balkonas, 15c žemai. 
Prasideda 7 valandą kas \ ikaras. 

Subatonu ir ncdtliomi 2 vai. po pinų. 
J«.i nori linksmai pratęsti valandą ]įna- šo 

a 
taiko užmiršti buvo nesmagumus, tai ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

ATYDAI SOUTH 
CHICAGIEČIŲ. 

Labai pigiai ir ant gerų išlygą 
parsiduoda 2 pagyvenimų medinis 
namas 2957 E. 81 Str. arti Ex- 
change ave., maudyklės, toil tai vi- 
duryje, neša $25.00 randos į mė- 
nesį. Galima pirkti su mažais pi- 
nigais, arba labai pigiai u/, 'cash.' 
Kreipkitės dėl informacijų 

A. OLSZEWSKl BANK, 
w S. Halsted st., Chicago, liL 



VIETINES 2IM>. I 
Žada paminėti Sasnauską. "Bi- 

rutės" draugija stropiai rengia- 
si prie koncerto, kuris atsibus 

■pradžioje ateinančio mėnesio ir 

kuris yra rengiamas paminėji- 
mui nesenai mirusio lietuviu mu- 

ziko ir kompozitoriaus Česlavo 
Sasnausko. 

Pirma koncerto dalis susidės 
išimtinai iš velionio Sasnausko 

veikalų, idant parodžius publikai 
nepaprastą grožybę Sasnausko 

kompozicijų. "Birutė" tikisi taip- 
gi turėti tame vakare p. Stasį 
Šimkų, kuris išaiškins velionio 
Sasnausko nuopelnus lietuvių 
muzikos ir dainos srityje. 

Antra koncerto dalis bus mai- 

šyta ir susidės iš įvairių kliasiš- 

kų veikalų, tarp kurių pažymė- 
tini šie: sikstetas iš operos "Lu- 
cia Dc Lamermour". Čaikovskio 
"Pater Noster" ir 1.1. 

Aukos. P-s Juozas J. Mačiū- 
nas perdavė "Lietuvos" redak- 

cijai $18.62 au£ų. kurios tapo su- 

rinktos privatiškam čikagiečių 
būrelio vakare. Aukos skiriamos 
naudai nukentėjusių nuo karės 

lietuvių ir tapo išsiųstos Lietu- 

vos (lelbėjimo Fondui. 
Aukavo sekančiai: Po St.oo. 

Broliai Sarpaliai, J. Lipskis, l)r. 
Vezel, p-lė S. Urbiutė, Jonas 
7.olpis, Z. l'rbanovič, S. Mosej. 
B. Szimczak (lenkas), B. Pier- 
žinskis. Kroliko\vskt (lenkas), f. 

J. Bačiunas, Žilius, J. Kalvaitis. 
S. Z. Z. (pravardė neįskaitoma) ; 

Ignas Zolpis Sr.25; smulkiomis 

$3.37. Viso $18.62. 

— Streikas tarp Chicagos 
kriaučių vėl, sakoma, grtsia pa- 

vojum. Chicagon atvyko kriau- 

čių unijos prezidentas ir apreiš- 
kė, kad kriaučių streikas gali 
įvykti apie ateinantį mėnesį. \'ors 

kriaučių padėjimas šiek-tiek bu- 
vo pagerintas po paskutinio 
streiko, bet ne pilnai. Kriaučiai 
dabar mato progą išlaimėti strei- 
ką. nes kompanijos, kurios pirma 
laikės išvieno, dabar persiskyrė. 

— Sustreikavo apie 800 plo- 
vikli Pullmano karuose. ŠĮ darbą 
atlieka daugiausiai svetimtau- 

1 ..čiai—lenkai, lietuviai, cechai, žy- 
dai ir 1.1. Streikieriai reikalauja 
po 2 re. mokesti'cs j valandą ir 
kitų pagerinimų. Jie taipgi rei- 

kalauja prasalinimo išnaudojimo 
iš "bosų" pusės: foremanai, sa- 

koma. ima nuo darbininkų ne 

mažus kyšius. Streikierių vedė- 

ju yra lenkas Zając, o komitete 
yra ir vienas lietuvis—P. \e- 
viera. 

Argo (Chicagos priemiestis), 
III. Kovo 13 d. Didžiulis, turbut 
didžiaitsis savo ruši-es pasaulyje 
javinniių išdirbinių fabrikas, už- 
imantis 43 akrus žemės, del ki- 

lusio straiko tapo uždarytas ir 
su juomi drauge, prezidentui 
\Vilsonui prašant, riaušių išven- 
gimui tapo uždarytos smuklės ar- 

timame kaime Summit. 

Fabrikas dirbo pilną laiką su- 

vartodamas 55.000 bušelių javų 
kasdien ir padirbdamas iš jų 
krakmolą, cyrupą, dirbtinį gu- 
mą ir daugybę kitų daiktų. 

Dirbo jame 1.100 darbininkų, 
daugiausiai rusai, lenkai, bulga- 
rai. Sustraikavo jų 250 žmonės, 
•pareikalaudami 25c. j valandą. 
Didžiuma darbininkų gauna 
T/z^c j valandą. Daliai darbinin- 
kų sustraikavus, kiti negalėjo 
darbo aprėpti ir visas fabrikas 
turėjo stoti. 

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

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

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

Atsišaukite pas 
DR. J. KŪLIS 

3259 So. Halsted St., 
Telefonas Yards 1532. 

7-niu pasažieriu, 6 cilindernj 
Locomobile Limousinas, model 
1913. Geriausio darbo, geriau 
šioje tvarkoje, kaip naujas. Yra 
tai geriausia mašina graborio 
bizniui. Verta $2,500.00, parsi- 
duoda už $ r,600.00. 

Atsišaukite pas 
DR. J. KŪLIS 

3259 S. Halsted St., 

Kiekvienas .-veikas darbininkas gali ir privalo tureli 
savo namą. 

Kodėl r Todėl, kad neturintis namo nei nejvisijun- 
ta, kaip jo sunkiai uždirbti pinigai sudyla ir nieko ne- 

užčėdija, o pir'.:ęs namą, nei r.epasijunta, kaip greitai 
jj išmoka ir turi savo loeną namą ir toki žmogų vi i 
guodoja, vadina C liieagos ukėsu ir niekas nesibijo su 

juom reikalus tureti, o neturintį vadina randauninku, 
ar burūingicrium, ir su jucm nieko bendro nenori turėti. 

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl ^ 

I odėl, kad dabar darbai visur gerai eina, ir toliau žada 
dar geriau eiti. f r štai kodėl. Amerika dabar turi dau- 
gybę kontraktu >u Europa padirbimui amunicijos, auto- 
mobiliu, drabužiu, ir kitu dalyku, kurie im> daugiai 
metu laiko. lokiu būdu darbo Amerikoje bus dabar, 
daugiau kaip kada nors buvo. 

Šįmet taipgi bus rinl ;imai naujo prezidento. Be 
abejonės lnis isrinktas ropublikonas, o kada tik buvo 
republikoniska valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 
kai. I aigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeig't gausime 
republikoi.išką prezidentą. 

Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 
pioperėiu kainos eina augštyn. Ir todėl tai dabar yri 
ge:įausias laikas namus pirkti, kol yra pigus, o paskui 
parduoti su geru pelnu, kada kainos pakils. Bet at- 
minkite. kad properčiu kainos kjla tiktai gerose biznio 
pietose. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. 
Svarbiausia biznio gatvė yra llalsted. Jei norite ant 
piratų properčiu uždirbti, tai pirkite jas ant Bridge- 
porto, ne laukuose. 

Męs turime pardavimui geru properčiu ir pigiomis 
kainomis, ant llalsted ir aplinkui, ir parduodame leng- 
v csnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte 
pirkti. 
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Gia Paduodame Tiktai Keletą iš dij, 
94 2 augštų mūrinis namas ant 36-tos gatvės, arti 

Auburn ave., 2 pagyvenimai po 6 ruimus, toile- 
tai vidnryje< maudyklės, gosas, 9 pėdu base- 
montas, lotas 25x150, neša raudos $432 J metus. 
Kaina $4.500. 

90 2 augštų mūrinis namas ant Wallace gatvės. 
arti 32-ros gatvės 4 fliatai: 2 po 4 ruimus ir 
2 po 5 ruimus, toiletai, 5 ruimų fliatuese yra 
po 3 bedrumius, gesas, didelis basementas. ne- 
ša randos $660 į metus. Kaina .'...$5,700. 
3 augštų medinis namas ant Wallace gatvės, ar- 
ti 38-tos gatvės, 6 pagyvenimai 3 po 5 ruimus, 
vienas 4 ruimų ir 2 po 2 ruimus, neša randos 
$528.00 į metus, reikia jnešti tiktai $1,000, o li- 
kusius ant išmokėjimu. Kaina ....$3,000. 

99 3 augštų mūrinis namas ant 33-čio place tarpe 
Morgan ir Halsted gatvių, storas ir 5 pagyveni- 
mai, neša randos $432.00 i 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 j metus. Kaina $3,400. 

101 Liotas ant Emerald avenue, tarpe 33-čios ir 
34-tos gatvių. Kaina $900 

102 2 augštų murinis namas ant Parnell avenue, 
arti 33-eios gatvės, akmens fondąmentas ir di- 
delis basementas, 4 pagyvenimai po 4 ruimus, 
kiekvienam pagyvenime toiletas, maudyklė, ge- 
sas, šiltas vanduo, neša randos $69G.OO j metus. 
Kaina tiktai $6,000. 

103 3 augštų murinis namas ant 35-to place, 6 pagy- 
venimai po 4 ruimus, neša randos $600.00 J 
metus, galima jnešti tiktai $1,000, o reštą ant 
išmokėjimų. Kaina tfktai < $4,300. 

104 2 augštų murinis namas ant 33-čio place arti 
Auburn avenue, 4 fliatai po 4 ruimus, kiekvie- 
nam yra toiletai ir gesas, neša randos $504.00 
i metus. Kaina *. $4,200. 

105 1 attgšto medinis namas ant 47-to place arti 
Union avenue, 6 ruimų pagyvenimas, gesas, toi- 
letas, maudyklė, geras basementas, neša ran- 
dos $240.00 j 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 Halsted gatvių, ant pirmo flioro sa- 
liunas ir 4 ruimų pagyvenimas, ant antro ir tre- 
čio flioro iš fronto po o ruimus, o iš užpakalio 
po 4 ruimus, toiletai viduryje, gesas, elektrikas, 
lotas 25x147. neša randos $1,270.00 j metus, ga- 
lima jnešti tiktai $500, o likusią, sumą ant iš- 
mokėjimų. Kaina to namo ....%.. .$14,500. 

107 3 augštų mūrinis namas ant Parnell avenue, ar- 
ti 35-tos gatvės, 6 pagyvenimai po 4 ruimus, toi- 
letai, 2 maudyklės, neša randos $756.00 J metus, 
labai maži iškašCiai 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, storas su buferne ir 2 pagyvenimai: 
vienas 8 ruimų, o kitas 7 ruimų, didelis base- 
mentas, namas 60 pėdų ilgio, neša randos 
$840.00 } metus. Kaina $10,000 

110 2 augštų medinis namas ant Emerald avenue, 
2 pagyvenimai po 6 ruimus, loiletai, gesas, 
neša randos $30.00 j mėnesj. Kaina $2,500 
Taipogi turime pardavimui labai pigių ir gerij 
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 gerrs išdirbtos žemės arti mies- 
to ir geležinkelio. Kaina tiktai $650.00. * 

Sekančiame "Lietuvos" numeryje rasite tolesnį namu surašą. 

A. Olszewskio Bankoje 
3252 So. H&lsted St., Chic&go' 

Teję^opai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksmai praleisti laiką ir 
pamatyti svetimų žemiŲ 
miestus, gražiausius dar- 
žus, sodus ir puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopą su stere- 

oskopinis (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pači!} 
pigiausią Kainą—*3.20. 

Vieno Teleskopo kaina 75c„ o 5 serijų $3.45, Vt perkant sykiu. 
parduodam viską už $3.20. 

Kataliogų Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiuučiame 
'iždyką. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHINC CO., 

«2u2 So. Halstsd ctr., Chicago, III. 

Draugijų Atydai 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Vcselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
-!l I 

$jįbšjavi salės yra Mildos Teatro name. 
ityiena ant antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- 

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
banlrifetus. 

Kita ant trečio augŠto talpina 400 ypatų. Šio- 
je atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai. 

pįdesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
lingesnėš' publikos, yra parsamdomos abidvi salės. 
Tada"' žeHiesnėje salėje buva gėrimams baras ir .. .• i- y< v/i r. 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. s S 
S O 
•* S o .2 
55 a 

$10.00 
14.00 
15.00 
20.00 

co a 

25.00 
30.00 

Paprastiem šokiam (baliam) .. 

Bal am su programų, nevartojant gėrimų... Būviam be programo, gėrimus vartojant .... Bjliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. 
Baliam be programo, gėrimus vartojant 
Baliam tu 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. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

VXRiSKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Mę» neasįame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- djm# P0% ant.^mst'os pinigų, nusiperkam sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknajnfi "padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pus$»>ainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant siiHus parduodame po $5.uu ir brangiau. 

irtiputėlį dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau#, tai; $2.50 iki $7.50. 
ir VfLlyzal. 

: S. GORDON, 
1415 90pm.*lĄLSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas apdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. SubatomiB esti atdaras iki 11 vial. vakare. Nedėldienials—iki 6 vai. vakare. 

orderio d* 

Naujasp 
VaUfiįji 
SkrJ-d 

•Avi 

Dr. G. Glaser 
šiuomi apreijfkiul&agodotai visuo- 

meniai, jog esra gydytojas 
ant Bridgeportip praktikuojant per 22 
metus, perkėli#£ šifre ofisą ir gyveni- 
mą j savo lociMnamą po numeriu 

3149 SĮ*j, Morgan St. 
Kertė 1*2-n^ gatvės. 
Telefoftls l&lrds 687. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo® Visus ligonius steng- 
siuosi užganėtoti^Raip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas,^og'^jerbiama publika 
ir toliaus mane^eiSs, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Esiu specia^ata^'jigose vaikų, mo- 
terų ir vyrų ir ųžseudintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 

Dr. G. M. Glaser 
3149 So. Morgan St. 

I Kertė 3Ž-ros gatvės. 
t 

Parsiduoda:—hotelis su visais ra- kandais ir Įtaisymais ant 36 ruimų. Biznis geras ir per ilgus metus gerai išdirbtas. Kas turi supratimu tame biznyje gali padaryti puikų pinigg. Parsiduoda dėlto, kad savininkas turi kelis kitus biznius ir negali visur už- žiurėti. Kas nori pirkti, gali per ke- lias dienas persilikrit, kaip eina biz- nis. Atsišaukti: 
1023 W. Madison st., Chicago, 111. 

EIKIT ATGAL ANT FARMŲ! APSI- 
rinkit v ietį prie Rock Island Gele- 

žinkelio. Didelės progos farmerystei 
Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Tex- 
as, Ne\v Mexico, Colorado ar Missouri 
valstijose. Nepapastai gera žemė už 
pigią, kainą. Musų Immigracijos Biu- 
ras gali suteikti jums bešališkų, išti- 
kimų informacijų apie farmeriavimo 
progumus teritorijoj, kur bėga musų 
geležinkelis. Rašykit jusų locnoj kal- 
boj pas L. M. Allen, Passenger Traf- 
fic Manager, Rock Island Lines, Room 
718 La Salle Station. Chicago, 111. 

Dabar laikas pirkti pigiai dra- 
panas. Overkautai ir Siutai, 
kurie pasiduodavo po $-?8.co, 
$26.00, S25.00, 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.oo, dabar tiktai $1.85. 

Turime numažinę kainas 
kiekvienam departamente. Kožnam yra proga pasinaudoti mūsų tavorų pigumu. Mos 

norime padaryti vietos pavasarinėms drapanoms. Taigi ne- 
praleiskite progos, bet pasiskubinkite, kol yra geras rinkinys* 

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

Nedėliomis iki pietų. 

Bridgeport Clothing Co, 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, UI. 

JUOZAS A. AMBROSlliS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

-;A. OLSZEWSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS OROVER 703 CHICAGO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; litarninkais, Ketveriais * 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 

Tuksiančiai Daliariu išleidžiama per žmones išgirdimui £ar>in- dainuriij ir {Muzikos. 
Jųs sa'ite visa tai i-girsli savo locnuose 

namuose Ir jokių iškaš,"ių ant inisų zri.j- 
iiių "Sptcia!" fonogranj, kuriuos męs pir- duodame ai ryvi:- pinigus, arba ant 
rcguliaiiškg fonografų, kuriiros mes pai duodame ant išmokėjimų 

Po $1.00 j Mėnesį 
24 Dainos dykai. 

Parašykit mutns ir męs tuojaus išsiusi- 
me jums absoliutiškai DYKAI m tisų l.a- talioK-j sykiu su pilnomis smulkmenomis, kurios išaiškins iums kaip jų* galite gau- ti pan.C'pinimą UŽDVKį per i mėnesius. 

Royal Fhonograph Go. 
^ 80- 11 Ave., Dept. E. 

YORK, N. Y. 

Imkis Telefono 
kuomet neatidedamas reikalas atokiame mies. 
te reikalauja tavo paties atsidėjimo. 

Papratęs Tolimąjį Atstumą var- 
toti, pamatysi, kad tuomi gali 
daug žygių užvaduoti ir greites- 
nes pasekmes gauti. 

Kiekvienas Bellinis Telefonas j ra Tolimojo Atstumo 

Skaitykite Lietuva. 

Telefonu 

•Lhicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Ofticial 100 
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ABUDU SAKO TEISYBĘ. 1 

Parėjo vyrus namo vėlai va-, 

karo ir jau pusėtinai išsigėręs.; 
Pačią turėjo su nepaprastai ilgu 
liežuviu, tai tikėjosi nanre cr- j 
gelio, l'aip ir atsitiko. Vos v y-; 
ras koja per slenksti, o žmonai 
kaip pradės ji barti. Rėžia bo-; 
ha pamokslą apie girtybę neblo- 
giau ir už biie jegamastį. 

— liijokis tu Dievo, tu rakali 
tu išmetinėja ji vyrui ar ne- 

gali imti pavyzdžio nors nuo gy- 
vulių: jie geria tiktai tada. ka- 
da yry ištroškę, o tu kaip 110 

Dievo sutvėrimas nusilakei... 
— Je, J c!...-—atsakė vyras 

mikčiodamas, bet jie ir liežu- 
viais nemala kaip girnomis. | 

VISAI NE NAUJIENA. 
— Tai susilaukėme laiku!... Žiū- 
rėk žmonės lekioja... 

— Tai mau čia hutą naujie- 
nos!... Ana pas mane jau nuo 

'kada—kaip tik galiu atmvt—vi- 
si namai lekioja: pati ant pliat- 
kų, duktė ant šokių, sunus po 
gatves... 

— O tamista pats? 
— Hm... Hm... aš tai. šito, 

no,., tik man. kaip matai jau visi 
dantjs iš burnos išlėkę... 

KO MOTERIS KLAUSIA 
Turėdama 20 ineu.. Ka> jis?— 

30 metų: kiek jis turi pinigu? 
—40 metu: kur jis?—50 metų: 
jau neklausia, tik dusauja. 

GAL BUT IR TEISYBĖ. 
Bautrius Žemaitis susitiko ant 

gatvės kampo Kaulą Dzūką, ir 

pradėjo apie >j—apie tą: apie 
orą, apie sveikatą, apie namiš- 
kius, apie laikraščius, o paskui 
ir apie m u su lietuvišką politiką. 

— Ar žinai, I'autrau, toj \isa 
palitikė, ku mūsų gazietos \aro, 

man, znočinas, parodo, kad cie 
mušu pravadyrai tankiai padaro 
omilkas, nelyginanč, kap pieme- 
njs: vieton u/veršč stotkus nuo 

gėrybės, tai jie tau ims ir su- 
bruks ciesiok in rugius. 

Tep ir mus gazietos ir ridak- 
torai—daro omilką ir viskas... 

— Tiasibia. t i/- ibia, bruol, 
saka —pridūrė Bautriu. Žemaitis 
išlengvo žodžiais tęsdamas.— 
Kaad omilka, taa omiika, bat 
uvuožok, sun kykvynu ta-ap aci- 
tink: veziek ir aš vakar insėdau 
in stritkarj, kau ėjo visai kiton 
pusėn. 

IŠMINTINGO ŠELMIO BUTA. 
Pirmoji kumutė: O j ką pana- 

šus naujai gimęs Jurgaičių kū- 
dikis—j tėvą. ar Į motiną? 

Antroji kumutė: Jis yra ne- 

utrališkas... 

NAMIE AUGINTA RELIGIJA. 
Užvažiavo ponai pas vieną ūki- 

ninką. gyvenusį netoli bažnyčios, 
šviežio pieno išsigerti. Klausi- 
nėja, kaip einasi ir 1.1., o pas- 
kui kalba užėjo apie bažnyčią ir 
kleboną. 

(iražią bažnytėlę turite!— 
tarė ponia. 

— (iraži, tai graži, bet aš nei 
nosies ten nerodau...—atsakė kai- 
mirtis. 

— () kodėl? Ar klebonas nie- 
kai?—Įsiki.-o panas. 

— O, matote ponuli, taip iš- 
ėjo. Senas klebonas pirkdavo 
pas mane pieną, kiaušinius ir 
sviestą, ir surj. Matydamas, kaip 
jis žmogy remia, aš ji taipgi 
rėmiau. Bet šitąs naujas kuni- 
^u/is baisiai mandras: pats lai- 
ko ir karves ir vištas; sako, "na- 
mie auginti" produktai geresni 
ir sveikesni... Tai aš sau ir mis- 
tinu: jeigu taip, tai. gerai—ir męs 
taipgi galime turėti "namie-au- 
gintą" religija... ir daugiau baž- 
nyčion neinam—kad taip, tai 
taip... 

DRĄSUS KAREIVIS. 
— Tai girdžiu, Juozai, kad at- 

sižymėjai karėj—sako, išgelbėjėj 
gyvastį. 

— Taip išgelbėjau. 
— O kokiu budu, papasakok 

apie tai! 
— Aš išgelbėjau pats save. iš 

karės pabėgdamas. 

LIETUVIŲ POLITIKA. 
— Tai kaip matau, kūmai, tarp 

lietuviu vėl prasideda peštynės 
ir jormaika? 

— Nedy/ai .nedyvai kaimyne! 
Užėjo mrroh.s, o morčius, žinai, 
katinu mėnesis. 

Te!. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2302 S, Leavitt St. Chicago 

iVESKIO SttS 
Dieninė i?1 
"Vakarinė j 

čia Kali išmokti Aoglų kalbos nuo pradines 
ligi aaKščiausiii, teipsi Lietnvh], Vokiečiii, 
Pasų ir Lenkų kalbu; Aritmetikos. AogSt. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos, KnycvedystSs.DailiaraSėij, Lai- 
ikil radyr.10, Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PU3LIC SCROOL, HIGH SCHOOL ir 
PKEKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. * 

3106 So.Halsted St,ChiCĄfti 

PHONE YARCS 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicago. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. j. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So- Halsted St.r Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaiky 
ir vyrų. Speciaiiškai gydo limpančias, 
tr/.sisenėjusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
OBNT18TAS 

Į.Wi~!Urcpn 31 ir 8». HitsM fii 
Ųtjmtm «rt X &W%, ILL 

F. P. Bradchulis 
Attcrney & Cotmselor at La* 

Lietuvis Advokatas 

30 N. LaSalie St„ C įsago, Iii. 
Stccfc Eichangs Bldf., Rooms 1107-11U 

Telephon® FraokUn U7i 

6)1. 3112 S. Halstad SI., arti 31-u 
• tUpt.onc Yardi 315<) 

Naujas Išradimas—Spyna be Rakto 
Nereikia rakio ne*iotis-nira 

ką nei pamesti. 

Koina spyna kitiip 
rakinasi. 

Musų naujo išradimo V>C« 
raktines spynos yra padary- 
tos ant neišpainiojamą pa- 
matą ir yra taip saugios kaip 
Bankinis Uiraklas. Nusipir- 
kęs mušt} naujo išradimo be- 
rakticę spyną jausiesi saugiau 
negu kad palicmoną pristaty-' 
tum prie savo užrakto, nes jos 
kitas jokiu bodu negalės atra-' 
kyt kaip tik jųs. Nelaukdamas 
pareikalauk nuo musų pilno 

ti{ npynt} aprašymo su paveikslais: nusistebėsi 
da/inoję kaip tvirtai ir sausiai jos yra padary- 
tos ir pigios. Ui praplatinimą mus n naujo is* 
radimo berakiinin spyną duodama didelės vc;* 
lis dovanoKlausk išlygą. 

Liiikus rašykit* ii«tu«':ikii Įdėdami mirk; tlukymuit 
Adrosuofcit šitaip: 

SECUHSTY PADLOCK CO. 
648 W. 31 st St. Dept. k. Chlcago, IIL1 

Phono Drovor 5052 

Dr. K. DMl'IS 
LIETUVIS DENTISTAS 

3261 So. Halsted St., Chicago 

DU-KART NEDELINiS LAiK- 
RASTIS 

1*51 1 V 
f §-|ffl®# 

*rtm flfturt." 
tina jau 25 metai 

Itarninkais ir Pėtnyčiamis 
Prenumerata metams $2.59 

„ „ pusei metę $L 25 

Adresuokit taip: 
W. B. B0CZK0VVSK1 C0.f 

Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA- 

Gramat'ka angliško3 kalbos 
mokytis be- mokytojo (apdary- 
ta) $1.00 

Vaiku Draugas arba kaip mo- 

kytis skai;\ii ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 

Naujus Budas mokytis rafyti 
bo mokytojo .1tc 

Aritmetika mokinimui?! ro- 

kundų, fu pavfikslais (apda- 
ryta) .35c 

Viao $1.60 
Kas atsiųs iškirp<s šit* apgarsini- 

mi ii "Lietuvos" ir ęi.00 per rao- 

ncy ordi.-j, tai ga-.:s visas 4 knygas 
60c pigiau. 

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

Rašomos Mašinos. 
rigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (typewriters) 
"New American" už 
$10.00. 

Joigu nori turėti dru- 
fn, pigin. ir gerą rašo- 
ni:jmašiną, tai pirk 
"New American," o ne- 

BigailSsJ. 
"New American" ra- 

60 taip gražini, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
pačmęs ją J eavo ran- 

kas, ir pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jaja ra 
fcyti. 

Katallogą. rašomuiu 
masini; ir visokių knv- 

gų pr!siun5If.rao uždyk*. 
Aflentama Ir perkupčlai. e. perkant kelias ma&inas, duodam gerą 

nuoilmtj. 
ncikalaudam! adresuokite Šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO., 
3252 So. Halsted str., Chica^c, 1(1. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaiku ligų specialiste 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

Ihocc Canal 1203 
Valandos: 

JI c 6:20 iki 12:00 vai ryto 
Ii 11 ;CO iKi 8:00 vai. vale, 

Kcdčlioms 
tncflCiki 12:00vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W .Harrison Street 

Tel. Austin 73/ 

Va landom 

tiktai iki 9:00 kiekvieną ry t į 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuviu dar labai save vilioja, jtikėdami visokiems magikams 
ir spiritualistains. Nemažai jauny vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai 
uždirbtus pinigus sukišo J pragobelio magiko kišenių. 

Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygį: "Pa- 
slaptys Magijos ir Spiritizmo," kurioje išrodaina visos paslaptjs šviesoje 
mokslo, flioje 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 prisiuntimu i namus 
tiktai 60 centų. 

Iš kitų vietų uzmokestj galima prisiųsti paeto dvicentinėmis markėmis 
Adresas: 

M. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd Street, :: Chicago, Illinois 

Nuo 1-mos dienos Gegužio=May, 1916 

RUSIŠKOS UNIJOS LAIVAI 
Pradės vel Plaukti 

Iš Archangelsko Amerikon 

Kas norite parsitraukti savo gimines iš- 
bėgusius laike karės Rusijon, tai pirkite šifkor- 
tes dabar, kad jie suspėtų ant pirmo laivo plau- 
kiančio iš Archangelsko j Amerika gegužio 
1 d. 1916 m. 

Šifkortes ir pilną informaciją galite gauti 

A. OLSZEWSKIO BANKE 
3252 S. halsted St., Chicago, UI. 

Jei ncrlt: turėt gerą laikrašti, tai užsisakykite 

"ATEITI" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarninkais, Ketveriais ir Suka- 
tomis ir darbo žmonėms pilnai atsto- 

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

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarhininkauja vi- 
sa eile įžymiausių lietuvių rašytojų. 

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

ATEITIS PUBLISHIN6 C0.f 
366 W. Broadv/ay, So. Boston, Mass. 

USŲ metodą išmokinsime jųs an- 

gių kalbą labai trumpame laike, 
jusų n*me arba klia:;o»e dienomis 
bei vaknrūis.laiyk piilikinimij. Drtnai 

American School ot Languages 
731 iK, 18th St. 1741W. 47111 St. 

CHICAGO.ILL. 

AR NORI 
cnnti DYKAI dvi peras sztu- 

} kas ir Kntalioga visokiu Keru 
magiszku sk tukli ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu ln- 

M>ai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Meitru taip, tui atsiu.sk savo pil- I na ir aisrku odresn, o nst tuo- 
jaus ta Katalioga ir įas estukfcs 
tan nusiusiu dikai. Adrosuok: 

JUOZAS J. SZLIKAS. 
(MAGIKAS1 

3261 S. Haistsd St CHICAGO, ILL. 

NEW CITY SAVINGS BANK 

(jooi So. Ashland ave., Chica^o 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankou pinigus ir moka Zr/0. Už sudėtus piuigus mušu bankoj duo- dame čekių knyįi'-tę, į§ kurios para- šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus J visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redoniis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina iau 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje$2.50 metams; 
$1.25 pusei melų. Anglijoj. Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatimul vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 
J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 ClrandTStrJ, 

(firobklyti, N. X. 

Parduodama farma 20 akrų; po 
mišku, 5 akrai; dirbamos 15 akrų. 
/Vrti miestelio, 10 minučių eiti. že- 
mė labai gera, ne akmenuota. Par- 
siduoda už $1000.00: $500.00 turi 
imokėti pinigais. o likusius išmoke- 
3timis. Atsišaukti adresu: 

E. Gollnick, 
>339 So. Paulina st, Chica; j, 111. 

iB \m} 

3252 So. Halsted Si., CHICAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta IS93 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

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

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

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

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

las ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius '.>«* bankos čekių negali šiądien atsa- 

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

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestu ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEWSKl BANK 
3252 So. Halsted 5t., CHICAGO, ILL. 

Atvadavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir mūsų BanAą. 

BANKOS VALANDOS: 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Pąnedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro! 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

^JEIGU J^ORIŽjrft 
"«Nusįpirkti Sau 

Be klapato, rūpesčio, i 
pigiai Ir teisingai; j 

$i&uritžsavo. Jurta, į įdirbti &aėtu4, 
TAI EIK PAS 

JJJieftrumotpici 
3133 EMERALD AVE. I 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su nia- 

iais iškaščiais gali išmokti gerj ama- 
t?}; kur tik tinka ten gali darbi} tu 
rėti ir butl pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosaa 
visoj papaulyj. Rašykite—o gausite 
\xsas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Ilairdresslng ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausi 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus jų 
Jleškantiemo. 

"D R A U 0 A S" 
detuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" saudarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausioji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėj'mo. Visi dienos klau- 
Eimai yra sva:stomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tams, $1.00 pusei metu. Kitose šaly- 
Be $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
Dieris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Canal. 2113 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO 3T CHICAGD, ILL. 
CORNER 18tb STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
^9"SG metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar returSjo, nesą nebuvo 1 as 

gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keleU-pskyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: epysakos, eilės, straipsniai Iš hlstorijos, hygisnos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", grabais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popicros, 
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 VV. 30-th St. Nev/ York, N. Y. 

Gyvenimo telcfo-.as Drcur 7781. Telefonas Yards 351 ir 15S 

LIETUVOS APTIEKA, 
Męs žinome. kad lietuvės inotcrįs dažnai nui kuiul/ia, negalinčios gaut norimų ž> 
lių-vaistų Amerikoje. Atsišaukite pas raus, gausite viską; žolių, la^ų ir visko, ko jųs 
negaunate anglu aptiekose. Męs labai atsargiai išjiildome Lietuvos i'ak'.Tg receptus. Duodame rodąs. Rašant pas mus, prisiųvkite 2c markę. 

Provizorius F. A. JUOZAPAITiS 
3601 S. Hilsted st., Cor. 36 it., Chlcago, l!i. 

C3-NAUJA KNYGA' TiV-ką išijo ii spaudos knyga vardu 
''AMERIKA". Tai yra rinkinys j •'ai- 
ni; laktų, žinotinų Amerikoje gyve- nantiems ir čion atkeliaujantiems lietuviams. S nl.o V. K. Račkauskas,. "TĖV YNSS" 

redaktorius. "AMERIKA" yra informacijinis veikalas, nokis 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 

Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

M. J. Damijonaitis 901 w 

y. S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokių knygų, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų krautuves kalalojįo. 
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