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Dideji Kare. 
Svarbiausias atsitikima* ant 

vakarinio karės fronto, ką vo- 

kiečiai laiko svarbiu jų laimėji- 
mu, yra pasitraukimas franeuzų 
iš Bethincourt. Bet franeuzai 
dėl to pasitraukimo nelabai nu- 

siminę; jie sako, jog pasitraukė 
vien sukrutinimui savo linijos ir 

išgelbėjimui kareivių nuo kryži- 
nės vokiečių artilerijos ugnies ir 
nuo apstojimo. Per apleidimą 
Bethincourt paliuosuota šimtas 

tūkstančių kareivių, kuriais su- 

drutinta franeuzų frontas; Be- 
tinhcourt buvo įsikišusi j vokie- 

čių frontą franeuzų pozicija. Bet 

'kaip ten nebūtų, visgi paėmimas 
Bethincourt yra gana svarbus 

vokiečių laimėjimas. Kad jis 
buvo franeuzams gana svarbus, 
rodo tą ir tas, kad per dvi sa- 

vaites franeuzai jj atkakliai gynė ir 

gindami, nemažai nužudė karei- 

vių. Dabar franeuzų linija trau- 

kiasi tarp Cumicres ir Avocourt. 
Vokiečiai. kelis kartus atakavo 

francuzii pozicijas tarp Mort 

Ilomme ir Cumieres, bet visi jų 
užpuolimai su dideliais jiems 
nuostoliais tapo atmušti. Nepa- 
sisekė jiems taipgi užpuolimai 
prie Avocourt ir Forges. 

Ant rytinio kranto upės 
Meuse, prie Dotiaumont franeu- 
zai išvijo vokiečius iš čiclos eilės 

jų grabių, o Caillettc giriose 
franeuzai atmušė visus vokiečių 
užpuolimus. 

Argcnne giriose franeuzų ar- 

tilerija apšaudė vokiečių susinė- 

simų liniją tarp Montfancon ir 
Nautillois. Prie kalvos 285 fran- 
euzai išsprogdino vokiečių minas 
ir išnaikino grabes. Smarkus 
mūšiai traukiasi dar vis ant li- 

nijos Avocourt ir Cumieres. Vi- 
si vokiečių užpuolimai ant Mort 
Homsne tapo atmušti. Vokie- 
čių užpuolimus tarp Avocourt ir 

Forg«.c franeuzai atmušė ranki- 
niais granatais ir durtuvais. 

Prie Douaumont francuzai pa- 
ėmė 150 vardų vokiečių grabių. 
Prie Neuville ir St. Vaast šau- 
dosi priešingų pusių artilerijos. 
Prie St. Eloi anglai paėmė vo- 

kiečių grabes. 
Pasitraukę iš Bethincourt, 

franeuzai užėmė pozicijas ant 

Wvos 304, kurias kelis kartus 
vokiečiai atakavo, taipgi liniją 
iki Mort Homme, bet visur tapo 
atmušti su dideliais jiems nuo- 

stoliais. 
Susirėmimuose ore anglams ir 

francuz&ins teko keli vokiečių 
orlaiviai. 

Berlino raportas praneša, jog 
j pietus nuo St. Eloi franeuzai 
mėgino atgauti nužudytas pozi- 
cijas, bet tas jiems nepasisekė. 
Prie P>assee kovojama minomis 
ir tai gana smarkiai. Vokiečiai 
giriasi, jog j vakarus nuo upės 
Metise jiems pasisekė apstoti 
franeuzų pozicijas vadinamas EI- 
zase ir Lotharingija. Francuzdi 
stengėsi dar į laiką pasitraukti, 
bet Silezijos regimentai juos at- 

gal atmušė. Vokiečiams teko 
14 aficierų ir 700 kareivių, dvi 
kanuolės ir 15 mašininių kara- 
binų. Prie Corbeau girios vo- 

kiečiams teko taipgi 276 nelais- 
viai. Iš nelaisvių skaitliaus ga- 
lima manyti, kad čia mušis nedi- 
delis buvo. Vokiečiai taipgi pra- 
neša, buk jie paėmė piet-vakarinj 
šoną Pipirų kalvos. Vokiečiai 
taipgi giriasi, jog prie Damloup 
ir prie Saline jie pagavo du fran- 
euzišku a'eroplianu, trečias gi nu- 

puolė mieste Loo.s, o ketvirtas 
ginoj L'ajiettc. 

Tas pats Berlino raportas pra- 
neša taipgi apie smarkesnius mū- 
šius prie Hancourt, kur buk 
francuzai labai didelius nuosto- 
lius turėjo ir tapo sumušti. Ta- 
po atmušti trancuzu ažpuolimai 
taipgi aut Terrnitte kalvos. 
Čia vokiečiai paėmė 2,000 metrų 
(netoli <lu. verstu) irancuzu gra- 
bių. Mušiuose čia francuzai nu- 

žudė 15 aiieierų ir 699 karei- 
vius. 

Sudrutiniimii ryšių tarp Ang- 
lijos ir Prancūzijos Londone at- 
silankė Prancūzijos senatoriai ir 
atstovu rūmo pasiuntiniai. Savo 
priėmimo kalboj Anglijos minis- 
terių pirmininkas Asquith užtik- 
rino svečius, jog talkininkai turi 
karę laimėti ir ją tikrai laimės. 

Ir ant šiaur-rytinio karės fron- 
to, apielinkėse Dvinsko eina 
smarkus mūšiai. Eina smarkus 
artilerijų besišaudymas apielin- 
kėse Jacobstadto. Buvo taipgi 
smarkus mūšiai prie Postavų ir 
prie ežero Xaroč, kur vokiečiai 
mėgino prieiti prie rusų grabių, 
bet su dideliais jiems nuostoliais 
tapo atmušti. Maži susirėmimai 
buvo taipgi netoli Rygos. Vo- 
kiečių orlaivininkai metė bombas 
j Dvinską, o rusai j vokiečių 
stovyklas prie ežero Naroč. 

Ant viso šiaur-rytinio fronto 
vokiečiai pradeda otensyvą. 
Smarkiausiai jie veržiasi pirmyn 
prie Rygos. Upė Dvina pasi- 
liuosavo nuo ledų ir tvanai su- 

mažėjo, iš ko vokiečiai ir nau- 

dojasi savo kariumenės pirmyn 
žengimui. Minsko gubernijoj 
prie geležinkelio j Baranovičius 
gana dažnai atlekia vokiški or- 

laiviai ir mėto bombas. 
Ir Galicijoj, ant linijos į vaka- 

rus nuo miesto Tarnopol austrai 
pradeda pirfnyn žengti, bet pra- 
džia jiems nepasisekė, nes tapo 
atgal atmušti. Į šiaurius nuo 
miestelio Latacze rusai užėmė 
kaimą Sarerzko\vce, iš kurio iš- 
vijo austrus, dikčiai jų išmušę. 
Vadovu rusų kariumenės Galici- 
joj caras paskyrė generolą Bru- 
silovą. Tikimasi, kad jis ener- 

giškiau veiks už generolą Iva- 
novą. 

Prie ežero Naroč rusai išvijo 
vokiečius iš jų apkasų ir paėmė 
nelaisvėn 77 kareivius, paėmė to- 
se apielinkėse kaimą Bliznik. Ir 
Pinsko apielinkėse vokiečiai ta- 

po atgal nustumti. 
Ilgai traukėsi, kol rusu kariu- 

menč, užėmusi Erzerum, Armė- 
nijoj, priėjo prie Trebizondos, kur 
pasislėpė turkai, bet dabar rusai 
prie to miesto priėjo iš dviejų 
pusių. Buvo jau čia turkams 
nepasekiningas susirėmimas, nes 

rusai atėmė nuo jų apkasais su- 

drutintas pozicijas miesto apic- 
linkėse. 

Mesopotamijoj, Tigris pa- 
upiuose potviniai sulaikė anglų 
pirmyn žengimą, o nuo Kut-el- 
Amara, dėl potvinio, jie turėjo 
net atgal pasitraukti. 

Ant piet-vakarinio fronto, tai- 
gi prie Austrijos ir Italijos ru- 

bežių, Artico apskrityj eina vis 
ariilcrijų mūšiai. Prie Vodel 
italai nelaisvėn paėmė 5 austrų 
aficierus ir 126 kareivius, bet gi- 
liau Austrijos teritorijon nenu- 

žengė. Prie Carso italų artile- 
rija apšaudė traukiančią iš Kos- 
tangievico austrų kariumenę ir 
daug karei\ ių užmušė. Iš ita- 
lų orlaivių išmestos bombos už- 
degė austrų miestą Opciva, 
Triesto apielinkėse. 

Smarkesni mūšiai vis eina 
Goerz apielinkėse, bet to miesto 
italai iki šiol paimti neįstengia. 
Sniegas Alpų kalnuose trukdo 
italams pirmyn žengimą ir Ty- 
roliuj. Todėl ant austro-itališko 
karės fronto svarbesnių permai- 
nų nėra. Prie Lucinico austrų 
artilerija išnaikino vieną italų or- 

laivį. Prie Sugana italai užde- 
gė miestą Caldanazzo. Prie To- ; 
tiala italai apvaldė dalį austrų 
grabiu. 

Ant Balkanų, prie Salonikų, 
buvo vien raitelių susirėmimai, 
bet ir čia priešingos kariumenes 
rengias pre ofensyvo. 

Rusija uždraudė ką nors iš : 

Rusijos gabenti Rumanijon, kas 
rodo, kad nesitikima Rumaniją 
talkininkų pusėn patraukti, todėl 1 
jie Rumanijai taip jau neužsiti- : 

ki, kaip ir Grekijai. Neleisti nie- 
ko Rumanijon nutarta atsibuvti- 
sioj Paryžiuj talkininkų veikėjų 

konferencijoj. Mat Runianijos 
vokiečiu draugai Rusijoj pirkda- 
vo \isokius reikalingus daiktus 
ir per Runianiją Austrijon ir 
Vokietijon gabendavo. Tam tai 
ir norima gabi padaryti. 

MAŽOJI KARĖ MEXIKOJ. 
Nors iš Mexikos prieštarau- 

jančios ateina žinios, bet visgi 
jau tikrai žinia, kad nei Carran- 
zos, nei Suvienytų Valstijų ka- 
riumenei nepasisekė Vilios pa- 
gauti. Nors girtasi kelis kartus 
sumušimu Vilios, bet jam pasi- 
sekė nuo gaudančių ištrukti ir 
jis dabar yra jam gerai žinomoj 
vietoj Sierra Madres kalnuose, 
kur reguliariškoji kariumenė inei- 
ti negali. Sostinė Vilios yra 
miestas Parral. Su Villa išvien 
eina ir kitas Mexiko banditų va- 
dovas generolas Zapala, kuris, 
kaip sako, turi net 40,000 ka- 
riautojų. Abudu nutarė sujung- 
ti savo pajiegas ir išvien kariau- 
ti su įsiveržusiais Mexikan ame- 
rikonais ir su Carranza, kuris, 
kaip mano, neilgai galės savo 

rankose valdžią palaikyti, nes 

daugelis buvusiu jo pasekėjų, 
įsiveržus Mcxikan amerikonams, 
jį apleidžia ir pereina į jo prie- 
šų pusę. Mat amerikonų Mexi- 
koj nekenčia, tai Carranzą dau- 
gumas kaltina už tai, kad jis 
svetimus Mexikos tvarkytojus 
pakvietė. 

Apart tų puldančių Mexiką 
banditų vadovų atsirado ten dar 
nauja bėda: valstijoj Chihuahua 
kilo nauja revoliucija, nors se- 
nosios revoliucijos dar nesuval- 
dytos. Ją sukėlė priešas Vilios, 
Zapatos ir amerikonų Jose Inez 
Salazar. Į porą dienų Salzar 
surinko jau 800 kariautojų. Jis 
išleido atsišaukimus kviesdamas 
visus stoti kariumenėn ir pasi- 
stengti jsiveržėlius išvyti ir nu- 

bausti netvarką darančius. 
Carranza taipgi, kaip praneša 

iš Mexiko, kreipiasi prieš ame- 

rikonus. Jis pareikalavo, kad 
įsiveržusi Mexikan Suvienytų 
Valstijų kariumenč butų atšauk- 
ta, nes jos įsiveržimo tikslas ne 

tapo išpildytas, ji Vilios nepaga- 
vo. Su Villa jis pats žada, be 
svetimos pagelbos, apsidirbti. 

Iš Kares Lauko. 
VAKARŲ FRONTAS. 

FRANCUZAI ATSIIMA 
MIŠKĄ. 

Paryžius, balandžio 6 d. Fran- 
:uzai, padarę netikėtą užpuolimą 
nakties laiku j šiaur-ryčius nuo 

Verduno, atsiėmė nuo vokiečių 
Jai j miško Cailette. 

Netoli St. Mihiel vokiečiai įme- 
tė į upę Meuse dvidešimts dvi 
plaukiojančias minas, kad jos, 
Tiiplaukę ties Verduno tiltais, iš- 
sprogtų ir tiltus suardytų. Fran- 
:uzai vienok tą patėmijo ir patįs 
išsprogdino jas pirm, negu jos 
itsiekė savo tikslą. 

Ties visu Verduno frontu or- 

laiviai yra labai veiklus iš abie- 
jų pusių. 

VOKIEČIAI PAIMA. 
HAUCOURT. 

Londonas, balandžio 7 d. Vo- 
dėčių oficialis pranešimas skel- 
bia, kad kaimas Haucourt, į va- 

carus nuo upės Mcuse, tapo štur- 
nu užimtas. Francuzai paliko 
vokiečių rankose 11 oficierų ir 
531 kareivį nelaisvj. Mušis tę- 
sėsi visą po-pietų ir vakare fran- 
:uzai pasitraukė atgal. 

Už tai francuzų oficialis pra- 
įešimas skelbia, .kad j rytus nuo 
įpės Meuse, tarp fortų Douau- 
nont ir Vaux francuzai užata- 
cavo vokiečių frontą ir paėmė jų 
Dozicijas ant fronto apie 500 met- 
•ų ilgio ir apie 200 metrų gilyn. 

Kiti vokiečių atakai tą dieną 
)Uvo atmušti* 

Vokiečių laikraščiai paėmimą 
kaimo llaucourt vadina "didele 
pergale," nes,-} ta pozicija buvo 
labai stipriai fortifikuota ir fran- 
cuzams ii buvo labai svarbi. Vo- 
kiečiu nuostoliai prie to : buk bu- 
vę visai mazi. 

i 
FRANCUZAI ATSIIMA: 
TRANŠĖJAS. 

Londonas, /balandžio 8 d. Fran- 
cuzų oficialis pranešimas skel- 
bia, kad vakar francuzai atsiėmė 
tranšėjas tarp Bethincourt ir 
Kalvos 265, kurias vokiečiai bu- 
vo užvakar paėmę. 

Netoli Haucourt vokiečiai bu- 
vo mėginę žengti pirmyn, bet 
tapu atmušti su dideliais nuosto- 
liais. 

Netoli forto Douaumoijt francu- 
zai yra šiek-tiek laimei kovoje 
už tranšėjas. 

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI 
PRIE VERDUNO 
200,000 ŽMONIŲ. 

Paryžius, balandžio 8 d. Su- 
lvg apskaitliavimų, kuriuos ap- 
skelbta iš pusiau-oficialių šalti- 
nių, vokiečių abelni nuostoliai 
ties Verdunu jau pasiekė milži- 
niško skaitlians 200,000 vyrų. 

"Laike protarpio tarp 21 d. 
vasario, kuomet mušis ties Ver- 
dunu prasidėjo ir iki balandžio 
1 d. sužinota, kad <lu vokiečių 
korpusu—3-čias ir 18-tas—tapo 
nuo fronto atitraukti, nes pir- 
muose atakuosc nustojo mažiau- 
siai viso trečdalio kareivių. Jie 
vėl dabar pasirodė ir vėl turėjo 
didelių nuostolių. 

"Laike šitų 40 dienų vokie- 
čiai turėjo prie Verduno> fronto 
tik pirmoj linijoj 239 batalionus 
pėstininkų (batalijonas turi apie 
1,000 kareivių), apie 23 inžinie- 
riškus batalijonus. 

VOKIEČIAI PAIMA 
BETHINCOURT. 

Londonas, balandžio 10 d. Vo- 
kiečiai paėmė miestelį Bethin- 
court, į šiaur-vakarius nuo Ver- 
duno. Čia francuzų frontas bu- 
vo trikampiu išsikišęs pirmyn ir 
vokiečiai jau nuo keliolikos die- 
nų atkakliausiu budu spaudė tą 
trikampį iš abiejų pusių. Pran- 
cūzai laikėsi, kiek galėdami, ir 
pagalios, bijodami, kad vokiečiai 
neatkirstų jiems kelio iš užpa- 
kalio, pasitraukė atgal iš viso to 

trikampio, palikdami vokiečiams 
ir miestelį Bethincourt. 

Prancūzų oficialis pranešimas 
šitą žinią patvirtina. Pasitraukę 
atgal, franciizai ištiesė savo 

frontą ir talkininkų expertai sa- 
ve ramina bent tuom, k?'l dabar- 
tinė francuzų linija yra stipre- 
snė ir saugesnė už pirmąją. 

Į piet-ryčius nuo forto Douau- 
mont franeuzai vėl paėmė apie 
150 metrų vokiškų tranšėjų. 

RUSŲ FRONTAS. 

VOKIEČIAI ATMUŠTI 
NUO RYGOS. 

Petrogradas, balandžio 6 d. 
Vokiečiai, atniušę paskutiniuo- 
sius rusų užpuolimus, patįs pra- 
dėjo rusus užpuldinėti. Susirėmi- 
mai su rusais išsivystė beveik 
išilgai visą frontą, bet didžiau- 
sio savo smarkumo jie pasiekė 
netoli Rygos. Čia vokiečių pė- 
stininkams prigelbėjo net sun- 

kioji vokiečių artilerija ir išsi- 
vystė karštas mušis. Nežiūrint 
smarkių atakų, vokiečiams ne- 

pasisekė laimėti nei vienos pė- 
dos žemės: rusų stiprios pozici- 
jos atmušė juos atgal/ 

Oficialis rusų pranešimas skel- 
bia, kad ledas ant upės Dau- 
guvos jau lūžta. Į pietus nuo 
Dvinsko buva tankus susirėmi- * 

t i mai tarp orlaivių. 
Galicijoj austrai su/ pusėtino- 

mis jiegomis pradejoi ataką ir 
priėjo net prie durtutų mūšio, 
bet, anot rusų pranešimo, au- 
strai turėjo pasitraukti, palikda- 
mi ant lauko dikčiai Užmuštų ir j 

sužeistų. Apielinkėsc Latače ru- 
sai užėmė kaimą Swierzkowce ir 
aplinkinius miškus. 

TURKAI UŽPUOLA 
RUSUS. 

Petrogradas, 'balandžio 6 d. 
Turkai, traukdamiesi atgal prieš 
Rusus Juodųjų juru pakraščiu, 
sustojo ir užpuolė rusų dešinįjį 
sparną ant paties Juodųjų jurų 
pakraščio. Turkams gelbėjo ir 
jų skraiduolis Breslau. Rusai 
šitą ataką atmušė su dideliais 
nuostoliais; tuom tarpu rusai už- 
klupo turkų centrą toj pačioj 
apielinkėj ir užgriebė dalį jo 
pozicijų. Apielinkėse upės Čo- 
ruk rusai išmušė turkus iš visos 
eilės jų stiprių pozicijų kalnuo- 
se 

RUSAI LAIMĖJĘ 
TURKIJOJ. 

Petrogradas, 'balandžio 8 d. 
Juodųjų jurų pakraščiuose rusų 
kariumenė netikėtu atakų užpuo- 
lė ant turkų prie upės Karadere 
ir išmetė juos iš stiprių pozicijų. 

"Prie upės Čoruk'' — skelbia 
oficialis rusų pranešimas,—"mū- 
sų kariumenė, nežiūrint šalčių ir 

baisių sniego darganų, žengia 
pirmyn.'' 

Ant fronto tarp Rygos ir 
Dvinsko eina smarki artilerijos 
kova. Netoli nuo Remershof pa- 
sirodė šarvuotas vokiečių auto- 

mobilius, kuris užatakavo rusų 
tranšėjas iš kulkasvaidžių. Ru- 
sų artilerijai pradėjus j jj šau- 
dyt. jis pasileido atgal. 

Prie ežero Naroč (Viln. gub.) 
vakar buvo labai smarki artile- 
rijos kova. Čia pavakarėj rusai 
užėmė nckurias vokiečių pozici- 
jas prie Bliznik; ne'aisvėn pa- 
kliuvo 78 vokiečiai. 

RUSŲ LAIVAS 
NUSKANDINA SUBMARINĄ. 

Petrogradas, balandžio 10 d. 
Rusų torpedų naikintojas užšo- 
ko ant vokiško submarino Juo- 
dose jūrėse netoli tos vietos, kur 
buvo torpeduotas rusų Raudo- 
nojo Kryžiaus ligonbutinis laivas 
Portugal. Submarinas tapo nu- 

skandintas. 

ĮVAIRUS TELEGRAMAI. 

DIDELI AUSTRŲ 
NUOSTOLIAI. 

Rymas, balandžio 6 d. Smar- 
kus mūšiai ant italų fronto vėl 
prasidėjo. Tai viena, tai kita pu- 
sė užpuldinėja. Paskutinis ofi- 
cialis italų štabo pranešimas 
skelbia, kad pasiutusie austrų 
atakai prie Rauchkcfcl tapo at- 
mušti su nepaprastai dideliais 
austrų nuostoliais. Austrai taip- 
gi atakavo ir prie Isonzo upės, 
bet taip pat tapo atmesti atgal. 

Gen. Zupelli, italų karės mi- 
nisteris, rezignavo iš priežasties 
blogos sveikatos. Jo vieton pa- 
skirta gen. Paolo Morrone. 

HOLLANDIJA RUOŠIASI 
PRIE KARĖS. 

Haaga, balandžio 6 d. Torpe- 
davimas keleto hollandiškų lai- 
vų sukėlė Hollandijoj nepapra- 
stai augštą upą. Jis dar labjaus 
pasididino, kuomet Hollandijos 
valdžia staiga panaikino karei- 
viams ir oficieriams duodamus 
Lirliopus ir pradėjo stropiai stip- 
rinti kariumenę. 

Valdžia negarsina, kas tokius 
jos žingsnius iššaukė. Hollandi- 
jos laikraščiai visaip spėja. Vie- 
ni sako, kad Vokietija turi su- 

traukusi daug kariumenės prie 
Hollandijos rubežiaus ir todėl 
Hollandija rengiasi ginti savo 

tieutrališkumą. Kitas-gi gandas 
skelbia, buk Hollandija sužino- 
jusi apie talkininkų konferenciją, 
nesenai laikytą Paryžiuje. Su- 
lyg šito gando, talkininku kon- 
ferencija Paryžiuje buk nuta- 

riusi, kad Anglija išsodins naują 
armiją Hollandijoj, kad per ją 
perėjus, užklupti vokiečius iš Už- 
pakalio. 

Ilollandijos premieras užgynė 
to gando teisingumą, vienok pa- 
sakė, kad Ilollandijos kariškus 
prisirengimus verčia daryti tū- 
los informacijos, kurias valdžia 
yra gavusi, bet kuriu negalima 
šiuom laiku skelbti viešai. 

VISOS VOKIEČIŲ 
PARTIJOS EINA IŠVIEN. 

Berlinas, balandžio 7 d. Vo- 
kietijos kone1."r o Dr. Von Beth- 
mann-HoKveg prakalba reichsta- 
ge suvienijo visas vokiečių par- 
tijas, [apie kanclerio kalbą, kur 
jis pamini ir apie Lietuvą, telpa 
šiame numeryj atskiras straip- 
snis antgalviu "Kanclerio kal- 
ba." Red.] 

Dr. Peter Spalin, Kataliku 
Centro partijos vadas, ir Fried- 
rich Ebert, socialistų partijos 
lyderis, pasakė parlamente pra- 
kalbas, kuriose jie pilnai užgyrč 
kanclerio politiką. 

MAXIM GORKY SERGA. 
Londonas, balandžio 10 d. Iš 

Amsterdamo ateina žinios, buk 
garsus rusų rašėias Maxim Gor- 
ky labai pavojingai susirgo 
Maskvoj. 

IS AMERIKOS, 
ODINĖS DULKĖS UŽVADA- 
VIMUI ODOS PRIGYDYMO. 

Chicagos chirurgas, dras \\'m. 
Ileld išnetyčių atrado naują bū- 
dą užtraukimo opos oda. Jam 
prisiėjo prigydyti ligoniui oda 
ant žaizdos po operacijai, bet 
jis pamatė, kad ligonio vaikai 
yra sunykę ir negalės duoti savo 
tėvui reikalaujamos odos; paim- 
ti odą nuo ligonio paties iš ki- 
tos vietos taipgi nebuvo galima. 
Tįsyk jis sumanė nejpiaujamu 
skustuvu pasklisti odos skutenų 
nuo šlaunies ir tomis skuteno- 
mis opą užbarstyti. Padaręs tą, 
jis antrytojaus pamatė, kad opa 
yra užsitraukusi nauja oda. Sa- 
koma, kad šitas naujas odos už- 
gydymo būdas galės pakeisti se- 

nąjį, kur nuo kitur, ar nuo kito 
žmogaus nuplėšta oda buvo pri- 
lydoma prie opos. 

PO RINKIMŲ. 
Po paskutinių rinkimų iš sau- 

sų virto vėl šlapiais miestais 
Lockport ir Bloomington. Iš 
šilapių sausais tapo miestai: Mo- 
line, Coal Yalley, Auna\van 
Township, Waukegan, kuriame 
buvo 46 saliunai, Canton, Mat- 
torn ir Dixon. 

VĖL IŠRINKO SOCIALISTĄ. 
Milwaukee, Wis. Per paskuti- 

nius rinkimus vėl miesto majo- 
ru išrinko socialistą Deniclių A. 
Haan, kuris pergalėjo beparty- 
višką kandidatą Gerhardą D. 
Bading. 

DAUG KAREIVIŲ MEXIKOJ 
APSIRGO. 

Iš įsiveržusių Mexikan Suvie- 
nytų Valstijų kareivių, jau ke- 
turi kareiviai mirė. 300 sergan- 
čių kareivių guli forto Bliss li- 
goninėj, nors karėj dar šūviai nei 
vieno kareivio nepasiekė. Matyt 
apie kareivių sveikatą Suvieny- 
tų Valstijų valdžia mažiau rū- 

pinasi negu Europoj. 

ROOSEVELT KANDIDUOS. 
Oyster Bay, N. Y. Buvęs Su- 

vienytų Valstijų prezidentas 
Theodoras Roosevelt apreiškė 
savo pasekėjams, jog ateinan- 
tiems prezidento rinkimams pa- 
sistengs gauti nominaciją prezi- 
dento vietai, tik reikia abejoti, 
kad jis taptų išrinktu. 

UMAI PAKVAIŠO. 
Aurora, 111. Netoli nuo čia gy- 

venančio farmerio Karolo Ro- 
retz 39 metų moteris, urnai ga- 
vusi proto sumaišymą, ko nc- 

užkankino 8 metų dukterį, o 

paskui pati nusišovė. Dukterį 
reikėjo 'ligoninėn gabenti. 

| SUSIMUŠIMAS NEGRŲ KA- 
REIVIŲ SU ŠERIFO 

ŽMONĖMIS. 
Del Rio, Tex. Cia,. susirėmime 

su šerifo žmonėmis, likosi už- 
muštas kareivis 4 regiinento, 
John Made. Šerifas stengėsi su- 
imti 16-to 1 itaiento kartuvių 
sukėlusių ria- », o kareiviai su- 
imti nesiclav i'as ir sukėlė riau- 
šes. Rcgimentas tas susideda ii 
negru. 

GAISRAI. 
Long Branch, N. Y. Gaisras 

išnaikino vasarnamius milijonie- riaus Daniel Guggenheim Elber- 
son. Nuostolių ugnis pridirbo 
ant $125.000. 

IS DARBO LAUKO. 
Brockton, Mass. Sustreika- 

vo čia 4 dirbtuvėse siuvėjai. Jie 
reikalauja io'/c didesnių algų ir 
9 valandų darbo dienos. 

Hegewisch, 111. Pasibaigė 
streikas darbininkų Rain Car 
Co. Darbininkai iškovojo io^o 
didesnes algas ir 9 vai. darbo 
dieną. 

Toledo, O. Čia sustreikavo 
darbininkai ir tarnai gatvinių ka- 
rų. Dabar vienok karų kompa- 
nijos nuosavybę už skolą 885,000 
dol. paėmė miestas. Jis paėmė 
taipgi elektros ir gazo įstaigas. 

St. Louis, Mo. Pressed Steel 
Car Co. perkelia iš čia savo 
dirbtuves j Hammond, lnd. 
(Chicagos priemiestis), Patilps jose 1000 darbininkų. 

\\ Paterson, N. Y. Šilkų au- 

dyklų darbininkai ii/kovojo 9 va- 
landų darbo dieną. Ir čianykš- 
čiai alaus leidyklų darbininkai 
reikalauja \) valandų darbo die- 
nos. 

Washingtcn, D. C. Sustrei- 
kavo tarnaujanti ant priemiesčių 
gatvinių karų, nes kompanija 
pradėjo atleidinėt darbininkus 
prigulinčius unijon. Streikieriai 
reikalauja unijos pripažinimo. 

Ne\v York. Per 4 mėnesius 
streiko darbininkai H. Ka\vinskio 
čeverykų dirbtuvių iškovojo 20% 
didesnes algas. 

New Kensington, Pa. 2000 

angliakasių Alcgheny ir Kiske- 
minetas klonių buvo sustreikavę. ą Jie reikalavo pripažinimo naujai 
sutvertos unijos, ką kasyklų sa- 
vininkai greitai pripažino, todėl 
ir streikas greitai pasioaicė. 

fl Chicago, 111. Bal. 10 d. Ūki- 
ninkų Draugijos streikas dėl pie- 
no kainos pasibaigė. Paskutinė 
sutiko mokėti ūkininkų reikalau- 
jamą kainą Burdeno pieno ben- 
drovė. Dabar ūkininkai gaus po 
$1.55 už 100 svarų pieno per 
ateinančius šešis mėnesius. Par- 
davinėtojai skaitys vartotojams 
tą pačią kainą, 8c. kvortai. 

Ii Gelžkelių unijos pradeda ko- 
vą del aštuonių valandų darbo 
dienos. Keturios gelžkelių dar- 
bininkų brolijos atspaude ir iš- 
siuntinėjo po visus Suv. Val- 
stijų kraštus kelis milijonus la- 
pelių argumentuojančių už 8 vai. 
darbo dieną. Jos taipgi atsišau- 
kia j siuntėjus, aL:kindamos, kad 
prie aštuonių darbo valandų jie 
gaus geresnj patarnavimą. Kiek- 
vienas gclžkelio darbininkas, sių- 
sdamas laišką, visuomet užlipina 
ant jo aštuonių valandų dienos 
darbo ženkleli ir nešioja prisi- 
segęs aštuonių darbo valandų gu- 
ziką. Laukiama atsakymo nuo 

gelžkelių bendrovių bal. 29 d. 

y inkštųjų anglių kasyklų 
darbininkai priėmė naują algu 
skalę, paduotą jiems užtvirtinti. 
Sulig pranešimo iš lndianapolio 
naujoji skalė priimta didele bal- 

sų didžiuma. L'ž kelių dienų 
[Ilinojaus kasyklų savininkai ir 
angliakasiai žada suvažiuoti ap- 
kalbėjimui permainų darbo są- 
lygose nepaliestose kontrakto. 



iš VISUfi. 
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|| Rusijos caras palinosaro 
nuo vadovavimo pietinės kariu- 
tnenės generolą Ivanovą ir jį pri- 
skyrė prie caro patarėjų. Vado- 
vu Pietinės armijos tapo pa- 
skirtas generolas Brusilov. 

|| Rusijos caras paskyrė dova- 

ną geležinkelio sargui Orlovui, 
kuris prieš atbčgimą caro trau- 

kinio susekė, kad yra išardytas 
kelias ir dar j laiką caro trauki- 

nį sulaikė. Matyt čia parengta 
buvo pasikėsinimas ant caro gy- 
vasties ir nuo nelaimės carą iš- 

gelbėjo Orlov. 

J| Anglijoj mieste Kent užsi- 

degė parako dirbtuvės. Ugnis 
pagimdė kelias expliozijas, ku- 
rios užmušė ;.r sužeidė apie 200 

žmonių. 

Vyriausiasis įsiveržusios 
Mcxikon Suvienytų Valstijų ka- 
riumenės vadovas generolas 
Funston pareikalavo atsiusti 

jam 4 kompanijas autobomilistų, 
nes ant taip ilgo fronto reikia 

jįj bent 6 kompanijų. Gavęs to- 

kį pastiprinimą, generolas Fun- 
ston turės Mexikoj 270 automo- 

biliu,. 

Jį Ttalijoj nuo vietos pasitrau- 
kė karės ministeris generolas 
Z upei! i. Jo prašalinimo reikala- 
vo vyriausiasis kariumenės va- 

dovas generolas Cadortia. Zu- 

pelli buvo gimęs Austrijoj. Jo 
vietoj karalius karės ministeriu 
paskyrė generolą Murvooe, va- 

dovą vieno itališkos kariumenės 
korpuso. 

|Į \Yashingtonan atėjo žinia, 
jog su gana skaitlinga kariu- 
menė pietiniuose Mexikos kraš- 
tuose išlipo Felix Diaz. Mano- 

ma, kad jis nesusidės nei su 

Carranza, nei su Villa, veiks 
skyrium atsiekimui savo tikslo. 

'| Iš Londono praneša, buk 
Austrijos ciesorius, sekdamas 
paveikslą vokiško savo draugo, 
rengiasi keliauti ant itališko ka- 
rės fronto. Bet reikia abejoti, ar 

84 metu senelis galės savo už- 

simanymą išpildyti ir ar savo 

ten iškeliavimu jis ką nofs pa- 
gerjs. 

I Xuo i į^sjužio dienos visi 
laikrodžiai Vokietijoj bus vieną 
valandą atgal sugrąžinti ir tokiu 
budu darbo laikas bus viena va- 

landa pailgintas ir sučėdyta ži- 
burio. 

| \Iexikoj, j rytus nuo Rosa- 
rio, Stnalva valstijoj, banditai 
u/kankino 3 amerikonus ir vieną 
ispaną. 

| Vadovas Suvienytų Valsti- 
jų kariumenės paskirtas Mexi- 

*kon, generolas l*u n 9 ton vėl pa- 
reikalavo jo sustiprinimui atsių- 
sti 20,000 naujų kareivių. Jeigu 
taip i>r tol i aus eis, tai reiks Me- 
xikon siųsti visą Suvienytų Val- 
stijų kariumenę. Liuosnorių ne- 

galima rasti pakaktinai nei tru- 

put] tik padidintai .kariumenei. 
Šita kariu menė reikalinga esanti 
saugoti robe/.ių. 

Į| Bavarijos (Vokietijoj) val- 
džia uždraudė pardavinėti mėsą 
Mekinėsc ir cielus kumpius ir 
dešras. Mėsos vienam žmogui 
galima pirkti }<j svaro. Dvi die- 
nas savaitėj mėsos pardavinėti 
nevalia. 

|į 6 balandžio Italijoj, mieste 
Coneto, įsilaužė į etruskų mu- 

zėjų vagiliai ir pavogė didelės 
vertės senų pinigų, kamėjų ir 
kitokių senovės laikų papuošimų. 
Vagilių iki šiol nesusekė. 

Į| Su didelėmis iškilmėmis Vo- 
kietijoj apvaikščiojo 50 metu su- 

kaktuvtj tarnavimo kariumenėj 
garsaus Vokietijos kariumenės 
vadovo Hinder'ourgo. Apart 
daugelio jam suteiktų dovanų, 
gavo jis daugybę telegramų, o 

tarp jų ir pasveikinimus nuo Au- 
strijos ciesoriaus ir Bulgarijos 
karaliaus. 

|| Carranzos užsienių ministe- 
ris Aguilas atstovams Amerikos 
laikraščių apreiškė, jog Mexiko 
valdžia niekada nedavė tiesos 
Suvienytų Valstijų kariumenei, 

įsiveržusiai Mexikon, kokiems 
nors tikslams, ar tai maisto, ar 

amunicijos privežimui naudotiesi 
iš Mexikos geležinkelių. Bc ge- 
ležinkeliu vienok Suvienytų Val- 
stijų kariumenė Mexikoj apsiei- 
ti negali. 

..o " Bulgarijos sostinėj Sofijoj su- 

areštavo buvusį Bulgarijos mini- 
sterių pirmininką Malinovą ir 

užsienių ministerį Genedievą. 
Juos kaltina, buk jie priėmė ky- 
šį riuo Prancūzijos. Sako, buk 

jie gavo per buvusį Prancūzijos 
iždo ministerį Cruppi iš viso 18 
miltjrjiui markių. Suėmė taipgi 
Rusijos šalininkus, Bulgarijos po- 
litikierius. 

|Į Vokiškas kariškis tcftftnas 
dvi moteris, merginą (iabrielle 

I .... 

Pctit iš Nollenbeck, Belgijoj, ir 
Lanisę de Battogone iš Lill'e. 
Prancūzijoj, mirtim pasmerkė. 

|| Į Loredo, Mexikoj, atėjo ži- 
nia. Imk tarp Torreon in Zaca- 
recas banditai užpuolė geležinke- 
lio traukini ir išžudė 50 važiuo- 
jančiu ; tame buvo taipgi mote- 

rys ir vaikai. 

[Į Londone pasimirė vienas iš 

garsiausių šių laikų chemikų, 
Sir Henry Roscoe, išgyvenęs 83 
metus. 

Į| Visokių mokyklų mokytojų 
Prancūzijoj kariumenėn pastojo 
30,000. Iš jų užmušta 2,075, o 

sužeista arba nelaisvėn paimta 
8,000. 

{j Adrijos jūrėse Prancūzų po- 
vandeninis laivas paskandino di- 
delį austrų transportinį laivą su 

visais ant jo buvusiais žmo- 
nėmis. 

|| Nuo vietos pasitraukė Gre- 
kijos iždo ministeris Dragoumis. 
turbut todėl, kad jam nesiseka 
niekur paskolą gauti. Jo vietą 
užima buvęs ministerių pirmi- 
ninkas Rhallis, o dabartiniame 
kabinete teisių ministeris. 

Įj Iš Berlino praneša, jog vo- 

kiečių nelaisvėn pakliuvo Pran- 

cūzijos prezidento žentas. 
i 

Vokiečiai Kauno apskrityj 
įvedė jau savo teismus, nors dar 
negali žinoti, ar Lietuva galu- 
tinai teks vokiečiams. Tie tei- 
smai pradėjo veikti nuo i kovo 
dienos. Teismai tie dalinasi į: 
taikos, apskričių teismus ir vy- 
riausia)] teismą. Kalba teisme 
yra vokiška; jeigu kas nemoka 
vokiškai, tai leidžiama paimti 
vertėją. Nusprendimus teismas 
išduoda vokiškoj kalboj. 

Į| Xuo 15 vasario Vilniuje pra- 
dėjo išeidinėti laikraštis baltgu- 
diškoj kalboj "Belorusskaja Vi- 
lenska Časopis." Spaudintas jis 
lotyniškoms raidėms. 

| Sekdama Vokietijos paveik- 
slą ir Austrija, pailginimui dar- 
bo dienos, viena valanda atgal 
sugrąžino visame krašte laik- 
rodžius. 

! Viena iŠ turtingiausių Chi- 
uų provincijų, provincija K\van- 
Tung, pasigarsino neprigulmin- 
ga. Turi ji -pie 30 milijonų gy- 
ventojų. 

Į| Anglijos išlaidos sekantiems 
metams išskaitytos ant 9,250,- 
000,000 dol. Pereitų metų ne- 

priteklius siekia $56,000,000. 

įj Sulyg Paryžiaus apskaitymo, 
iki .šiol vokiečiai nužudė 2,730,- 
919 kareivių, kuriame tai skait- 
liuje yra 681,437 užmušti ir 
129.891 nelaisvėn paimtas. Ko- 
vo mėnesyj vokiečiai nužudė 
63,545 kreivius, o tame 14,703 
u/muštais. 

|| Rusija uždraudė ką nors iš- 
vežti Rutnanijon. Taip buk tal- 
kininkų nutarta Paryžiaus kon- 

ferencijoj. 

Lietuva ir Karė. 
LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS 

PETROGRADE. 
I^afkraštis "Rieč" praneša apie 

buvusį vasario 23. 24. ir 25 d. 
lietuviu organizacijų atstovų su- 

važiavir/į Petrograde. Šitame su- 
važiavime iš Centr. Liet. Komite- 

to įgaliotiniu pranešimu paaiškė- 
jo, kad padėjimas lietuvių pabė- 
gėlių, išblaškytų po visas Rusijos 
pakampes, yra neapsakomai sun- 

kus: jie kenčia didelį trukumą, 
pakraščiuose priversti yra gyventi 
baisiai nesveikose sąlygose, dažnai 
nėsant namų yra laikomi ant grei- 
tųjų pastatytose kazarmėse ir t. t. 

Pabėgėliai dažnai sako: "Ge- 
riaus jau numirti, kaip po sveti- 
mą šalį trankytis." 

Vietos gyventojai su pabėgėliais 
elgiasi sulyginamai gerai, tik darb- 
daviai dažniausiai juos išnaudo- 
ja, mokėdami jiems už darbą daug 
mažiaus, kaip kitiems, arba nere- 

tai ir visai neužmoka. 
Pranešimuose, paduodama žinios 

ir apie prūsų lietuvius, rusų paim- 
tus nelaisvėn. Šitie lietuviai da- 
bar išsklaidyti po įvairias Sibiro 
vietas ir 'kaikuriitos centralinės 
Rusijos punktus. Sąlygos, kokio- 
se jie pervežama iš vienos vietos 
kiton, yra tokios sunkios, kad 
lydintis juos konvojinis dažnai 
pats kreipiasi į gyventojus, prašy- 
damas jų pagelbėti šituos lietu- 
vius duona, drabužiais, ir t. t. 

Viso Prūsų lietuviu Rusijon iš- 

varyta apie 15.000. Jie turi no- 

rą dirbti kokį darbą, bet neretai 

esti sunku jiems pagelbėti ir pa- 

gerinti jų padėjimą, kadangi dau- 

gelis jų yra be jokių dokumentų. 
Sekcija, aprūpinanti dvasinius 

pabėgėlių reikalus, pripažino geis- 
tinu pasirūpinti priruošti eilią ge- 

rų pedagogų pabėgėlių, o tam rei- 

kią įsteigti laikini kursai mokyto- 
jams ir pedagogams ir lietuviams 

pedagogams sutverti tokios sąly- 
gos, kuriose jie galėtų užsiimti pa- 

bėgėlių vaikų mokinimu. Pripa- 
žinta taipgi pageidaujamu užga- 
nėdiniinui tikybinių reikalų leisti 

tikybinio turinio laikraščius ir 

knygas. 
Organizavimo sekcija pripažino 

pageidaujamu evakuoti pabėgėlius 
lietuvius atgal tėvynėn po karei 

ir išrinkti vieną suvienijantį orga- 

ną uiganėdinimui pabėgėlių ma- 

terialių ir dvasinių reikalų. 
Suvažiavimas nusprendė išreik- 

šti padėką švedų ir lietuvių komi- 
tetui Stockholme už jo energingą 
pasidarbavimą davime pagelbos 
lietuviams užimtoje Lietuvoje. 
Nutarta kreiptis su atsišaukimu į 
Amerikos lietuvius, nurodant tuos 

tikruosius uždavinius, kurie c4abar 
j. 

stovi prieš lietuvių visuomenę su- 

lig davimo pagelbos pabėgėliams 
lietuviams jr likusiems užimtoj 
Lietuvoj. Trukumas Lietuvoje 
ne tik materialis, bet ir dvasinis 
ir todėl yra būtinas reikalas nu- 

rodyti kulturos ir apšvietos drau- 
gijoms Lietuvoje kaip jos savo 

veiklumą galėtų išplėtoti. Tas 

turi ypatingą svarbą dabartiniu 
laiku dėl to, kad gaunama visa ei 

lė žinių apie vokiečių pasistengi- 
mus skiepinti savo kulturą tarpe 
lietuvių. 

Suvažiavimas ypatingą domą at- 

kreipė j klausimą cvakavimo lie- 

tuvių pabėgėlių atgal karei pasi- 
baigus. Nutarta priruošti įgalio- 
tieji žmonės, kurie tuojaus po pa- 
liuosovimui vietos nuo priešo, im- 
tųsi ruoštis prie pabėgėlių priė- 
mimo. Pagal fronto liniją pri- 
pažinta reikalingu užtraukti tan- 

kesni organizacijų tinklą patarna- 
vimui pabėgėlių lietuvių reika- 
lams. 

Suvažiavimas toliaus pripažino 
labai svarbiu ir .neatidedamu da- 
lyku sutverti tarpe pabėgėliu dar- 

bininkų talka:. 
Centralinis Lietuvių Komitetas 

padavė suvažiavimui peržiūrėti 
jau paskelbtą laikraščiuose klau- 
simą apie Kauno ir Vilniaus Obi- 
vatelių Komitetą. Suvažiavimas 
išreiškė savo principialį sutikimą 
su nuomonė privatinio posėdžio 
lietuvių visuomenės veikėjų sulig 
tų dalykų. 

Tikslais apdirtrimo ir sutaiky- 
mo priemonių lietuvių visuomeni- 
nių organizacijų pagelbai duoti 
žmonėms ir įstaigoms nukentėju- 
siems nuo karės, suvažiavimas pri- 
pažino reikalingu įsteigti jungtinę 
tarybą. 

SAMARA. 

Jau antri metai, kaip lietuviai, 
išginti iš savo krašto, gyvena var- 

go dienas, bastomi po baltąjį pasau- 
lį. Ko nėra matę, ko neiskentėję! 
Lietus, šalčiai, badas, trukumas 
rubu ir autuvo, paprastosios ir 
limpamosios ligos, rauplės, šiltinė, 
tymai, ėdra, beširdė giltinė ir mu- 

ši} sulenkėję išgamos—didžiosios 
musų vargų priežastys; gedi šei- 
mynas žuvusių nuo giltinės dalgio. 

Į .QUEF-H VJiLHeLhUNfi, PfZlNCE HgNgY 

HOLLANDIJOS KARALIŠKA ŠEIMYNA. 
Hollandijoj viešpatauja karalienė Wilhelmina. Jos vy- 

ras, Vokietijos kunigaikštis ir vokiečių armijos aficieras, 
neturi jokios vaidilos. Bet jis užjaučia vokiečiams. Hol- 
landijos valdžia, sakoma, laiko jį beveik po areštu, kad 
;;s nepasitarnautų vokiečiams. Pastaromis dienomis Hol- 
landija stropiai pradėjo ginkluotis. 

skundžiasi visi, kataliku lenkų 
skaudžiami... 

Bet gyvenimas, nei srauni upe, 
turi savo reikalavimų, savo jiegų. 
Vos suspėjo apsistoti pabėgėliai, 
gyvenimas .pradėjo reikalauti visa, 
ko truko: pastogės, dangovės, dar- 
bo maisto, jnokyklos. 

LietuviųKomitetas svaidė į 
miestus' ir ^kaimus savo bendra- 
darbiui- [gaiiotinius, nevaržydamas 
jų1 ir rtesišyk.itėdamas, kad tik-butų 
gerai padaryta. Įgaliotiniai, kovo- 
dami iu daugybe visokios rūšies 
kliūčių, stengėsi, kiek galėdami, 
aprūpinti pabėgėlius—didelius ir 
mažus)'-ir •sčeigė tam tikslui Liet. 
Draugijos n. d. š. skyrius. 

Taip barėsi ir darosi visur, taip 
;.r Samaroje. Bet šiuo tarpu kal- 
bėsiu ne apie visus, tik apie pabė- 
gėlių dalį—Lietuvos atžalas, ma- 

niems vaikelius. Jų Samarijoje lig 
trylikos metų amžiaus bus netoli 
šešių šimtų; Mokyklą lanko pus- 
antro šimto* o, dideliems šalčiams 
praėjus, jų skaičius sieks per du 
šimtu. Kalėdoms atėjus, argi gali- 
ma užmiršti toks skaičius žiedelių. 
Reikėjo, žinoma, sutaisyti jiems 
"eglutė." Taigi, taikindamies me- 

tų sąlygoms, sutaisėme mokyklo- 
je tikrai lietuvišką vakarėlį—"egle- 
lę." Miestas atsisakė taisyti del 

epidem. ligų. Tad mums patiems 
teko atsargiai taisyti. Kviesliai, 
lankydami lietuvius, išdalino nu- 

meruotas korteles (350) jaunes- 
niems kaip 13 metų vaikams ir 

kvietė trečią Kalėdų dieną šeštą 
valandą j mokyklą. Ten buvo pas- 

tatyta eglelė ir priruošta dovanų: 
pundeliai riešutų su saldiniais tam 

tikrose įvairiais paveikslėliais uosi- 
nėse bei skepetaitėse (350 punde- 
lių). Tu jaunų atžalėlių vakarė- 
lis labai nusisekė: sukėlė mintyje 
kraujingos karės vaisius—mus var- 

gus, rupesnius ir gyvai vaizdino 

Lietuvą. Moterėlės paslapta šluos- 
tėsi ašaras, dainuojant "Nemuną 
upelį—Lietuvos brolelį" "Oi eisim, 
eisim, mes čia nebūsim," ar dekla- 

muojant "Karės šmėlką," "Nemu- 

ną," "AržuoTą," ir kitas eiles. 

Padalinus dovanas mažiesiems, 
suaugusieji žaidė, šoko ir dainavo, 
o skirstydamiesi širdingai dėkojo. 

V. Palukaitis. 

1 

KIJEVAS. 

Tai gražus ir nemažas miestas. 
Čia gyvena j gana žymus lietuvių 
skaičius.i Labai dažnai sutinki lie- 
tuviškai įkalbančių žmonių, ypač 
darbininkių amatininkų, tarnaičių 
ir kitų Vienok, kad ir keistai tas 

atrodis, čia nėra jokios lietuvių or- 

ganizacijos. Nekartą buvo rūpin- 
tasi įsteigti kokia nors draugija, 
bet iš to nieko neišeidavo. Vieną 
kartą prašymas supelėjo guberna- 
toriaus raštinėje, kitą kartą vėl 
[atsirado kliūčių, trečią sykį karė 
netikėtai užklupo ir visa sustabdė. 

Didžioji visa ko priežastis—tru- 
kumas tinkamos visuomenes darbui 
inteligentijos. Jei yra vienas ki- 
tas inteligentas, tai, žiūrėk, arba 
.sulenkėjęs, arba savais, savo kiše- 
niaus reikalais užsiėmęs, bet, kad 
visuomenei dirbti reikalinga, jo 
niekaip neįtikinsi. Jų skaičius 
drauge su "ex lietuviais" sieks 30 
žmonių. Dabar visi išsiskirstę: da- 
lis Saratove, drauge su evakuoto- 
mis ten mokslo Įstaigomis, medi- 
kai ir pora politechnikų likę Kije- 
ve. treti kariuinenėn paimti, arba 

uždarbiauja kur. Jei lietuvių gy- 
vavimas Kijeve ir apsireikšdavo lig 
šiol, tai vien tiktai moksleivių tar- 

pe. 
Vokiečiams Volinėn įsiskverbus, 

Kijevas pasijuto esąs karės užpa- 
kaliu. Rugpjučio mėn. p. m. čia 
buvo pakilus panika. Daugelis gy- 
ventoju, ypač augštųjų luomu iš- 
važiavo. Iškraustė didžiumą aug- 
štųjų ir viduriniu mokslo įstaigų. 

Pashodė čia ir pabėgėlių lietu- 
vių. Jau pr. m. pavasaryje vienas 
kitas atvyko iš užimtųjų Kauno ir 
Suvalkų gub. vietų. Dideliais bū- 
riais lietuviai čia nevažiavo ir čia 
neapsistodavo, kadangi jie buvo to- 
liau gabenami. Vis tik ir čia at- 

klysdavo atskiri būreliai po 30-50 
žmonių ir apsigyvendavo arba Ki- 
jeve, arba jo apylinkėse. Iš pra- 
džios jie buvo be jokios globos. 
Moką lenkiškai gaudavo pašalpos 
iš lenkų komiteto. Moką vien tik 
lietuviškai iš niekur pagalbas ne- 

gaudavo. Rasdavosi ir tokių, ku- 
rie per kiauras dienas klaidžioda- 
mi, negalėjo su nieku susikalbėti, 
nes jų niekas negalėjo suprasti. 

i'r. m. spaliu mėn. St. Čiurlionis 
gavo iš Liet. Dr. Centr. Komite- 
to įgaliojimą rūpintis pabėgėlių 
lietuviu reikalais Kijeve ir jo apy- 
linkėje. Įgaliotinio uolumo dėka 
pabėgėliai dabar jau visiškai su- 

tvarkyti. Užregistruota dabar yra 
apie 200 žmonių. Vienok tai ne 
*isi pabėgėliai lietuviai. Į įgaliotinį 
tesikreipia tiktai pašelpos reika- 
laujantieji, bėdos prispirti. Ir da- 
bar kasdien randasi vis naujų pa- 
šalpos prašančių pabėgėlių. Klau- 
siami, kodėl pirmiau* nesikreipę 
atsako turėję uždarbio, tad ir ne- 

buvę reikalo kreiptis į įgaliotini. 
Dabar šelpiama 150 žmonių. Per 
įgaliotini kiekvienas reikalaujantis 
darbo gali jį gauti. 50 žmonių 
įtaisyta bendrabutis. įgaliotinio 
rupesniu iš vietos Tatjanos Komi- 
teto skyriaus buvo išgauta šiltų 
drabužių ir autuvo, o taippat ne- 

mokamų pietų maitinamajame 
punkte. Dabar rūpinamasi prade- 
damosios mokyklos steigimu. Vie- 
tos butų tame pačiame bendrabu- 
tyje. Reikia tiktai leidimo, labiau- 
siai—mokytojo ir vadovėlių. 

Tas pats įgaliotinis rūpinasi ir 
apylinkių paliegėliais lietuviais— 
Fastovo, Taraščos ir kit., kur jis 
laikas nuo laiko važinėja. V. AI. j 

NOVGORODAS. 
Jau galime ir mes novgorodie- 

čiai pasakyti, kad pas mus pradėjo 
darbuotis Lietuviu D-jos skyrius 
n. d. š. Steigiamąjį susirinkimą 
sušaukė Centr. Kom. įgaliotinė 
Liuda Vienažinskaitė gruod. 8 d. 
(1915 111. ). Siame susirinkime bu- 
vo išrinkta valdyba, revizijos ko- 
misija ir paskirta k'tiems nariams 
pareigos. 

Nuo to laiko pradėjome taisyti 
susirinkimus, tartis, rūpintis lietu- 
vių reikalais. Dabar turime savo 

mokyklą ir prieglaudą vaikams. 
Be to buvo įsteigta siuvimo moky- 
kla, bet nesant darbininkių ji rei- 
kėjo vėl uždaryti. 

Lietuvių skaičius Novgorode 
kiekvieną dieną vis didėja. Turime 
viltį, kad geresnių laikų žvaigždelė 
pasirodys. 

A 'ar\s. i 

UETUViAl AMcfilKOd. 
BROOKLYNO KRONIKA. 
Balandžio i d. atsibuvo Liet. 

Selp. Fondo vietinio komiteto su- 

rengta svečiams (Bulotams ir Že- 
maitei) vakarienė, kambariuose 
K N A P P MANSI O X. Sve- 
čių atsilankė vakrienen vos apie 
80 (mažiau nei puse, kada čia 
buvo rengiama vakarienė Dr. Ba- 
sanavičiaus ir Yčo priėmimui.) 
Upas svečiuose ir abelnai vakarie- 
nėję dalyvavusiuose buvo labai že- 
mas. Programo, apart keleto kal- 
bų, kitokio suvis nebuvo. Bilietų 
kaina vienai ypatai buvo $2.00, 
porai $3.50. pal buti, kad delci 
peraugštos bilietų kainos ir mažai 
žmonių atsilankė vakarienėm Tu- 
ili mano, kad nepaSekmės buvę tik 

I del to, kad soeijalistai vakariene 
rengė. 

j Nėdelioje, bal. 12 d., atsibuvo 
New Yorko ir ?vc\v Jersey Val- 
stijų Amer. Lietuvių Tautinės 

I Sandaros suvažiavimas bei konte- 

I rencija. Delegatų ir svečių daly- 
|Va\'o apie 50. Sutverta ALTS. 
apskritys. Apskričio valdybon įė- 
jo šie:—V. Leščinskas—preziden- 

tas, A. Žiugžda-:.eilininkas, abudu 
[iš Nevvarkoi sekretorium A. Zails- 
kas iš Elizabetbo. Organizatoriais 
J. V. Liutkauskas ir J. Ambrazie- 
jus—abudu iš Brooklyno. 

Apkalbėta ir nutarta daug daly- 
kų. Svarbesni iš nutarimų yra 
sekanti: 

Atsinešimas link Bulotos ir 
Liet. į>elp. Fondo. Nutarta, jogei 
patol pakol Bulota diskredituoja 
Lietuvių Draugiją nuo karės nu- 

kehtėjusiems šelpti ir pakol be 
skirtumo visus prie minėtos drau- 
gijos ir prie Centralio Komiteto 
veikiančius vadina "davatkomis" ir 
"klerikalais;" pakol pataria pini- 
gus surinktus nukentėjusiems nuo 
karės dabar nesiųsti, o laikyti Liet. 
Šelp. Fonde ir laukti iki po karei, 
—pa tol pataria Bulotos misijos 
neigi Liet. Šclp. Fondo neremti.— 

juo labiaus, jogei Bulota neturi 
nuo jokios kitos draugijos iš Lie- 
tuvos jokiu įgaliojimo. Pritaria- 
ma tik Moksleivių Draugijai "Ži- 
burėliui," kurios atstovybę repre- 
zentuoja p. Bulotienė. 

Iš delegatų pranešimų paaiškė- 
jo, kad p. Bulota savo taktą kal- 

bėjimo jau keičia. Sakoma, buk 
į dalykus žiuri jau suvis kitaip, 
negu kad žiurėjo savo pirmose 
prakalbose. Iš šito apsireiškimo 
gauta abelna nuomonė, kad p. Bu- 
lota pradeda geriaus pažinti ame- 

rikiečių lietuvių gyvenimą ir san- 

tilcius. 
Nutarta remti aukomis Šelpimo 

Draugiją vokiečių užimtoje 
Lietuvoje ir, jeigu dar gyvuoja, 
Muitinimo ir Gydymo Draugiją, 
nesą iš gautų žinių paaiškėjo, kad 
užimtoje Lietuvoje musų žmonės 
badauja ir miršta be jokio prižiu- 
rejtmo ir pageibos. 

Taipgi kalbėta ir tarta apie rei- 
kalingumą siuntimo delegatų į 
Stockholmą ant konferencijos; apie 
"Darbininko" melagingą paskelbi- 
mą, jogei Lietuvos Gelbėjimo Fon- 
das jau buk negyvuoja ir Vitas 
panašias klaidingas žinias, leidžia- 
mas jo špaltose apie ALTS., ir 
apie "Ateities" ir "Tėvynės" ti '.is 
tendentiškus atsitiesimus link San- 
daros. 

Patarta programo komisijai pa- 
sistengti kuogreičinus pagaminti 
AILTSr. įstatus. 

Patarta kreipti didesnę domą 
į AUTONOMIJOS FONDĄ, 
kuriame iki šiam laikui neperdau- 
giausiai aukų suplaukė, o reikalai 

didinasi ir gal but rcikči, ne ti!c 
į Stockholrną, bet ir į po karei 
įvyksiančią taikos konferenciją siu- 
sti delegatus, o fonde pinigu yra 
labai mažai. 

Konferencijoje tvarka buvo la- 
bai graži. Visi klausimai svars- 

tyta rinitai ir aJtvdžiai. 
Konferencijos vedCjais buvo: 

J. Ambraziejus prez., Sakataus- 
kas jo pagelbininku, j. Lapinskas 
sekretorium. Kom. I'. Norkus, 
Pauža ir Lutlcauokas rezoliucijų 
komisijoj. 

Naujai sutverto apskričio fon-" 
dan sumesta $10.50. 

Nutarta varyti agitacija tvėrime 
nauju kuopų ir a beiname ALTS. 
didinime. t 

F.. Mačys tapo nuteisins Magis- 
trato Teisme ba!. 3 d. ant pu.-ės, 
metų j kalėjimą arba $500 kau- 
cijos, kuri turi Imti sudėta kaipo 
gvarancija, kad I'. Mačys užsi- 
laikys ramiai per vieną 
metą linkui vpatos jj skund/.iusios. 
Sakoma, buk P. Mačys buvo ir 
yra įsimylėjęs į p-lę Dr-tę. gi ši 
jo nemylinti. Pirmasai, neatkreip- 
damas ant to atvdos, vis prie jos 
kabindavosr, o tas daręs ant mer- 

ginos nesmagu įspūdį, todėl ši- ir 
areštavo Macį. Dabartinis yra 
jau antras areštavimas. 

Darbai Brooklyne eina pusėti- 
nai gerai, bet pas žmones ūpas lyg 
ir nupuolęs. Gal tai yra delei ka- 
rės, nes tas budelis daugelį širdžių 
užgavo ir jos delei to turi raudo- 
ti : daug giminių ir prietelių—iš- 
žmiė ir delei to daug žmonių gai- 
lės stovyje yra. 

DARBUS. 

IŠ DETROIT, MICH. 

Socialistų prakalbos. Balandžio 
2d. čia buvo socialistų 116 kuo- 
pos prakalbos. Kalbėtojų buvo du. 
Pirmas kalbėjo tūlas Karalius te- 

moje "Žmonijos siekiai gyvenime." 
Jis sakė, kad žmonijos siekiu yra 

i patapti laiminga ir kad laimės pa- 
siekimui reikalinga turėti užtenka- 

jmai maisto kunui ir dvasiai—buti 
pavalgusiems, pasiekti mokslus ir 

gėrėtis dailės tvariniais. Kaip 
žmonija visa tai bus atsiekusi, tai, 

; girdi, bus ir jos siekis, pasiekta, 
I ji bus laiminga. Išeitų tad, kad 
į vienintele žmonėms laime yra pi- 
nigai: juo kas jų daugiaus turi, 

[juo prieinamesnį jam augščiau mi- 
nėtieji daiktai yra ir todėl juo 
laimingesnis jis turi buti. liet 
gyvenimas mums to visai neparo- 
do. Vargiai kas galėtų paskaityti 
Rockeiellerj. Morganą ir kitus mi- 
lijonierius laimingiausiais žmonė- 
mis dėlto, kad jie valgo ką nori 
ir kiek nori, gėrisi kuo nori ir 
mokslą turi. Taip-pat matome ir 
kitos rūšies žmonės, kurių turtą, 
mokslas ir dailė nepadarė Iaimin- 

gais. Prie šitų žmonių galime, pri- 
skaityti .L. Tolstojų, P. Krapot- 
kiną ir ilgą eilę kitų, kurie kalbė- 

tojo sakomųjų dalykų išsižądėfV 
ir laimės nuėjo sau j ieškoti teisy- 
bės suradime, minių švietime. 

Turtai ir jų duodamieji žmo- 
nėms liuonai jų nepadarė laimin- 
gais. Taigi kalbėtojo teoilja su- 

trupa j smulkius trupinus akyvaiz- 
doje šitų visiems lengvai matomų 
teisybių ir jo noras parodyti klau- 
sytojams, kad laimę atneš žmo- 
nėms tik vienas socializmas, kuris, 
kaip socialistai pasakoja, padaris 
rojų ant žemės vien tuomi, kad 
kiekvienas bus pavalgęs ir apsi- 
dengęs, jam visai nepavyko. 

Antras kalbėtojas, tūlas Brazis, 
kalbėjo apie Amerikos lietuvių 
fondus ir jų Šelpimą nukentėju- 
sių del karės lietuvių. Šitas pasi- 
rodė savotiškcsnis kalbėtojo tipas 
i;- už pirmąjį. Jis nupeikė Lie- 
tuvos Gelbėjimo ir Tautos fondus, 
sakydamas, kad jie šelpia tik ku- 
nigus, paneles ir kitus šitos rū- 

šies, bet ne darbininkus. Apsisu- 
kęs jis pagyre Liet. Šelpimo Fon- 
dą ui jo nesiuntimą pinigu į Lie- 
tuvą ir ragino klausytojus dėti 
aukas šitam fondui. 

Jei jis butų pamėginęs supras: 
ką jis pasakojo, tai tikrai butu su- 

sičiaupęs ir nuėjęs šalin, klausy- 
tojų atsiprašydamas. Bet jis, ma- 

tyt, nei pats nežinojo, ką jis kal- 
bėjo. Viena jis perdaug žino, 
sakydamas, kad Liet. Gelb. ir Taf- 
tos fondai darbininku nešelpiaJ 
antra jis nepasako, kame socialis- 

tų fondo gerumas, jei iš jo ligšiol 
ne.siuše'pta dar nei vienas žmogi.< 

Mano nuomone, vietos lietuviai 
nesiūs savo pinigų Bostonan,: kad 
ten jie gulėtų padėti, kuomet Lie- 
tuvos žmonės, pašelpos nesulauk- 

simi, badu miršta, K. S, 



IŠ PORTLANDD, ORE. 
Vietos lietuvių judėjimas ir 

gyvenimas. N'eprasilenksiu šutei-1 

sybe, pasakęs, kad. bedarbiu ne-| 
trūksta nei vienam miestui. Jų 
_\ra ir Portlande. Taipogi neban-j 
dysįu rašyti vien apie blogąją savo 

miesto ir vietos tautiečių pusę; man 

daug maloniau yra žiūrėti j ge- 

rąja pusę. 
Tenka matyti korespondencijose 

aprašymai šio miesto ir čionykščių 
lietuvių gyvenimo, bet kiekvienas 

aprašymas suteikia savotą ir nau- 

ją atšviesj. 
Nors lietuvių šitame mieste bu- 

tą jau nuo senai, bet tik dešimtuo- 
se (1910) mietuose pradėta tarj>e 
jų visuomeniniai veikti. Dešim- 
tuose metuose čia tapo įkurt.7 pir- 
mutinė lietuvių organizacija "Liuo- 

sybės Draugija." Jai gimus kai- 
knrie senųjų portlandiečių sakė, 
kad jai nėra lemta gyvuoti, nes 

nėra užtenkamai lietuviu jos pa- 

laikytinu. Bet vargais ne-galais, 
nors vieti.'Į sykį ir buvo pailsusi, 
ji išsirito ir dabar gyvuoja gerai. 
Sita draugija dabar yri viena nau- 

dingiausiu draugijų visame Paci- 
f:ko pajūryj. 

Jai beįsikuriant, kai-kurie abe- 

jo, ar bus čia gana lietuvių jos 
palaikymui; dabar čia jų yra ga- 
na keturioms organizacijoms, ku- 

rios čia gyvuoja: Liuosybės Drau- 

gijai, SLA., TMD. ir Lietuvių 
Jaunimo Dramatiškam Rateliui. 
Kaikurie lietuviai dar ir prie sve- 

timtaučių organizacijų priklauso. 
Tas parodo, jog paskutiniais pen- 
kcliuis metais čia lietuvių kolioni- 

ja žymiai padidėjo. Butų labai 
malonu, kad vietos lietuviai dau- 

giaus laikytųsi vienybės ir dau- 

giaus visuomeniniai veiktų. 
Mėnesiniuose susirinkimuose sa- 

vo reikalus užbaigus, galima butų 
surengti tam tikri programėliai, 
kurie užimtų valandą laiko, ar 

daugi aus ir jaunimas galėtų pasi- 
rodyti su dckliamacijomis, daino- 

mis, prakalbomis, paskaitomis, ar 

muzika. Gerai surengti progra- 
mai susirinkimų dienose patrauk- 
tų publiką j susirinkimus ir tas 

galėtų duoti organizacijoms dau- 

ginius narių; podraug pratintų mū- 

sų jaunimą prie gimtosios kalbos 
ir visa to, kas yra lietuviška. 

Rožių miestas yra gražus ir au- 

gantis miestas. Jis yra apsuptas 
derlingais laukais; garlaiviai at- 

plaukia j jj iš visokių šalių. 
Oras sveikas ir labai tinka ap- 

sigyventi. Kovo mėnesyje žmonės 

pradėjo sėti ir sodinti daržoves. 
Lietuviai ne vis! mieste gyvena; 
ęera jų dalis dirba miškuose prie 
►irtimo ir gaminimo statomosios 

medžiagos. Prie tų darbų jie už- 
dirba nuo $2.25 iki $5.00 už 101 
vai. darbo dieną. Tokie žmonės 

atvažiuoja j miestą tik retkarčiais, 
^daugiausiai šventėms 

Kukaris. 

IŠ MILWAUKEE, WIS. 

'Aukos. Prasidėjus geresniems 
laikams ir visas judėjimas tarpe 
lietuvių padidėjo. Tai viena, an- 

tra draugija parengia pa.>ilinkmi- 
nimo vakarą. Taipgi vietinis 
"Mihvaukee Fondas, Selipmo nuo 

Karės Nukentėjusių Lietuvių Lie- 
tuvoje,' pradeda gyviau veikti: 
Va., 29 balandžio rengia iškilmin- 
gą halių su įvairinu programų, ku- 
ris atsibus svetainėje po num. 

989—8 th. ave; prasidės 7:30 va- 

kare. Hut:* gera, kad visi Milvvau- 
kiečiai ir aplinkiniai atsilankytų, 
no; visas pelnas eis naudai nu- 

kentėjusių nuo karės lietuvių. 
19 d. Kovo "Fondo" susirinki- 

me V. Stanpicko surinkta $6.85. 
Aukavo šios ypatos: 

Po 50c.: A. Jankauskienė, F. 
Beržanskis, A. Sidabras, J. Dze- 
kunskas, l;. Sagadinas, V. Stan- 
pickas, J. Dzekunskis. 

Po 25c.: J. Ceržanskienė, F. 
Stankūnas, P>. Sungailiutė, B. 
Paracl hne, A. Žim&vičius, A. 
Mazurkevičienė, J. Gobcris, V. 
Paulauskas, V. Polairna A Vai- 
čiulis, F Sta^kuna?, S. Staškunas, 
I>. Sakalauskas. 

* Similkiu ioc. 

A. Jankauskas. 

IŠ HARRISON, N. J. 
Trukšmas del kepurių. Čia 

kiek laiko atgal buvo pradėta 
organizuoti Lietuvių Politikos 
Kliubas. Kiek vėliaus, tulo F. 
M. Petrulionio pastangomis, su- 

siorganizavo draugystė vardu 
Gabijos Rrolių ir Seserų Drau- 
gija. Pctrulionis buvo smarkus 

organizatorius, kad įkalbino mi- 
nėtą kliuhą prisidėti prie Gabi- 
jos draugijos. 

Jšpradžitt viskas ėjo gerai ir 
nariu daug rašėsi—buvo jau be- 
ne daugiaus šimto nariu prisi- 
rašą. Keli mėnesiai atgal tas 

pats p. I'etrulionis davė įnešimą, 
kad reikia esą draugystės na- 

riams ''pasipuošti", nesa laike 
baliaus gražiaus, jeigu nariai esą 
"formoj". Sumanė įtaisyti na- 

riams kepures arba skrybėles. 
Bet kada priėjo prie užsimokėji- 
mo už jas—kaina nustatyta $1.13 
už vieną,—tai mitinge kilo toks 
"lermas". kokio dar nėra buvę. 
\ iena narė, kad paleido liežu- 
vėlį, tai net sienos galėjo už- 
rausti nuo gėdos. Taip su to- 

mis kepurėmis nieko ir nepada- 
ryta, gali sakyt, tik bereikalingai 
mitingo tvarka suardyta. 

Gabiausis. 

IS MERRILL, WIS. 
Čia nedidelis miestelis; gy- 

ventojų suvirsimi tūkstantis 
žmonių. Dirbtuvių yra šešios 
ir visos dirba pilni} laik.j. Čia 
labai puikus oras ir geras, ty- 
ras vanduo. Gyventi čia kiek- 
vienam patinka; kas tik čia už- 
klysta. tas ir pasilieka gyventi 
mieste, ar ant ūkės. 

Čia yra keliatas lietuvių, ku- 
rie pavieniai priklauso prie SLA. 
Ar nebūtų patogiaus jiems su- 
tverus kuopą? 

Greitu laiku laukiama čia ir 
dau-giaus darbų. Tuo tarpu čia 
trūksta trobų statytojų. 

J. Dubra. 

IŠ ATLINA, B. C., CANADA. 
Šovė į briedi, o nušovė žmogų. 

Šita žinutė, gal, nelabai bus įdo- 
mi "Lietuvos" skaitytojams, bet 
ji parodo, kaip, nesant gero apsi- 
žiurėjimo, visokios nelaimės atsi- 
tinka. Užtatai, tikiuosi, man "Lie- 
tuvos" skaitytojai dovanos, jei aš 
jieim ją papasakosiu. 

Pas Atlinos ežerą gyveno du 
draugai: švedas Swanson ir fran- 
euzas Chas. Peaditt. Paprasti 
jiedu gyveno iš medžioklės. Jų 
grįčios buvo atokiai viena nuo ki- 
toi. Prie savo grįčių tam tikruo- 
se ?^artuose jiedu kiekvienas tu- 

rėjo po lapių auglyklą: Ypatin- 
gai Swansono buvo brangios rū- 
šies lapės. 

Vieną pavakarę Svvanson išėjo 
zuikiams spąstus paspęti ir la- 
pėms peno parnešti, o jo draugas 
Peaditt tuo patim laiku išėjo iš 
savo grįčios Amerikos briedžių— 
mūzų šaudyti. Pamatęs karklų 
krumuose S\vansoną krutant, ma- 
nė kad tai briedė ir paleido šuvį 
į jj iš didžiojo karabino. Kulka 
perėjo per plaučius ir jo draueras 
tuojaus nunurė; francuzas, atėjęs 
savo pcrnagj pasiimti, rado jį ne- 

gyva. Francuzui buvo vargo, kol 
jis nušautą savo draugą šunimis 
pargabeno j jo grjčią. Reikia ži- 
noti, kad čia yra kalnuota šalis, 
o sniego prisninga iki 20 pėdų 
storio; todėl čia viskas vežama 
šunimis. 

Jau saulutė pradeda kaitinti ir 
artViasi pavasaris. Paprastai per 
tris mėnesius čia saulė visai ne- 
šviečia. 

Čiabuvis. 

Žinios-Ži neles. 

Cleveland, O. 
— Čia daug iš kitur privažiavo 

žmonių darbo j ieškodami; ypač 
su plūdo daug prastų darbininkų, 
tarp kurių nemaža lietuvių. Dar- 
biį čia gali gauti tik "molderiai," 
mašinistai ir kitoki amatininkai. 
Prastų jų. darbininkų yra pilna. 

Hudson, Mass. 
=-- Kovo 21 d. du policistai po 

'^atvckario tiltu upėje rado pundu- 
lį. kuriame buvo negyvas dienos ar 

dviejų kūdikis. Atsirado liudinin- 
kų, kurie matę lietuvę merginu apie 
tą tiltą besisukinėjant ir papasa- 
koję kur ji gyvenanti. 

Policija, nuėjus j nurodytuosius 
namus, sužinojo, kad tokia mergi- 
na buvus ir kudikj pagimdžius, bet 
kažkur išsikėlus. Kur ji yra dar 
nesurasta. 

Wilkes-Baire, Pa. 
-= Nesenai čia lenkai ir lietusiai 

šios ir aplinkinių vietų gydytojai 
sutvėrė draugiją su tikslu mokyti 
žmones higienos, kaip apsisaugoti 
nuo ligų, kaip vaikus auklėti ir tt. 

Lietuviai gydytojai, prisirašiusieji 
prie draugijos yra šitie: A. Var-! 
nagiris, ir W. J. Zigmantas, iš 

;Wilkcs-Barrės, ir J. Šliupais, iš Į 
Scrantoii. 

" VlV*--"; 
Pottsville, Pa. 

■» Vietos kalėjime lietuvių kali- 
nių nedaug. Kalėjime yra lietu- 

vių knygynėlis lietuvių laikraščių 
redakcijų suaukautas. Į šitą kny- 
gynėlį ateina keli lietuvių laikraš- 
čiai, taipgi laikraščių redakcijų do- 
vanoti, be? jais naudojasi tik tie 

kaliniai, kurie yra liuosi. Liuosie- 
ji juos pasiima sau ir uždarytiems 
neduoda, arba ima už juos pinigus 
nuo anų. , 

Royalton, 111. 
— Šitame miestelyje gyvena apie 

26 lietuvių šeimynos ir dvigubai 
tiek pavienių. Merginų nedaug— 
vos šešios. Apskritai, su kūdikiais 
ir senais čia priskaitoma apie 200 

lietuvių. Sutikimas tarp jų geras, 
tik bloga, kad daugelis mėgsta gir- 
tuokliauti. 

Sioux City, Iowa. 
= Balandžio 2, 3 ir 4 d. buvo 

laikomi fėrai parapijos naudai. 
Buvo leidžiama išlaitnėjimui vi- 

sokių daiktų. Fėrais visi buvo 
užganėdinti, nes daugumas išlai- 
mėjo gerų dalykų. Per visas 
tris dienas svetainė buvo pilna 
žmonių. Reikia manyti, kad pel- 
no parapija turės. Koresp. 

\ 

A, L. T. S. REIKALAI, 
NEW. YORKIEČIŲ. SU- 

VAŽIAVIMAS. 
Sesija I. 

Amerikos Lietuvių, T aut. 
Sandaros Ne\v Yorko apskr. 
(suvažiavimas buvo laikytas Ba- 
landžio 2 1916 p. P. Draugelio 
salėje, 73 Grand str., Brooklyn., 
N. Y. 

1). P-as J. Ambraziejus ati- 
darė susirinkimą 10:45 ryto> pa- 
aiškindamas šio suvažiavimo mie- 
rį. 

2). Suvažiavimo prezidiumu li- 
kosi išrinkta: pirm. J. Ambrazie- 
jus, jo pagelb. P. Sakatauskas, 
sekretor. A. Lapinskas. 

4. Išrinkta rezoliucijų komisi- 
ja: P. Norkus, J. Liutkauskas, S. 
Pauža. 

5. Skaitytas laiškas nuo ALTS. 
pirmininko p. R. Karužos, kuria- 
me jis leidžia laikyti suvažiavimą 
ir išreiškia jam gerus velijimus. 

6. Konf. pirmininkas pakvietė 
Sandaros pirm. p. R. Karužą, kad 
pratartų keletą žodžių. P-as R. 
Karuža paaiškino, kad nesitikė- 
jęs buti šiame suvažiavime ir 
trumpai paaiškino Sandaros tikslą 
ir nurodė link bloko su kitomis 
sriovėniis. 

7. J. Liutkauskas trumpoje pra- 
kalboje nurodė tautininkų orga- 
nizacijos reikalingumą ir jų tik- 
slus. 

3). Delegatų pribuvo: 
1. P. Norkus, Brooklyn, N. Y. 
2. R. Karuža, Philadelphija, Pa. 
3. P. E. Faltinaitis, Paterson, 

New Jersey. 
4. T. Sakatauskas, Passaic, 

Nevv Jersey. 
5. S. Pauža, Newark, N. J. 
6. O Karaliūtė, B'klyn, N. Y. 
7. B. Ščegauiskas, B'klyn, N. Y. 
8. J. Ambraziejus, B'klyn, N. J. 
9. VI. Leščinskas, Ne\vark, 

New Jersey. 
10. K. Jankevičius, B'klyn, 

New York. 
11. P. Narvydas, B'lyn, N. Y. 
12. J. Stanevičius, B'klyn, New 

York. 
13. A. Stankevičius, B'klyn, 

New York. 
14. A. Žiugžda, Newark, N. J. 
15. J. Laučiškis, B'klyn, N. Y. 
16. J. Treigis, B'klyn, N. Y. 
17. A. Laučiškis, B'klyn, N. Y. 
18. M. Buika, B'klyn' N. Y. 
19. J. Liutkauskas, Brooklyn, 

i\ew York. 
20. A. Rinkevičius, Brooklvn, 

New York. 
21. I'. Gasiunas, Lvdhurst, N. 

J- 
22. L. Juzumas, B klyn, N. Y. 
23. J. M. Danielius, B'klyn, 

N. "York. 
24. K. Brazvs, Brooklyn, N. Y. 
25. T. O. Sirvydas, Brooklyn, 

N. York. 
26. A. Lapinskas, Brooklyn, N. 

York. 
27. J. Bindokas, Brooklvn, N. 

York. 
28. J. K. Miliauskas, Brookly;:, 

New York. 
29. J. Juselis, Bayonne, N. J. 
30. Dr. J. Valukais, Brooklyn, 

Nevv York. 
31. J. Urnevičius, Brooklvnr N. 

York. 
32. A. Ramanauskas, Brooklyn, Ncw York. 
33. J. Kripaitis, Brooklyn, N. 

York. 

34- J- Užupis,- lranSi, N. Y. 
35. J. Slavickij 

New York. 
36.' A. S e < 1 o k <* r s llrijį 5^3$ rook 1 y 11, 

Nevv York. 
37. A. Zailskas, ^liitibeth, N. 

Jcrsey. 
38. P. Povilioiiii^. &ri|>klyn, N. 

York. & « 

39. A. Ambrazi^nS, |rooklyn, 
Ne\v York. 

40. M. Litviniut»Brooklvn, X. 
York. * 

41. O. Litvaitienė, New York, 
N. Y. 

42. U. Kriaučiulioniutė, I'rook- 
lvn, N. Y. 

43. M. J. Yinikaitis, Ne\v York, 
i\e\v. lorK. 

8. P. Norkus jneša, išnešti rezo- 

liucija link Bulotos atvažiavimo, L. 
Kaziun&s pritardamas įnešimui 
paaiškina, kad L. G. in;A. F. vie- 

tinėje konferencijoje panaši rezo- 

liucija išnešta. Žiugžda nurodo, 
kad p. Bulota Nevvarke kalbėjęs 
visai bepartyviškai. P. Gasiunas, 
kuris nesenai iš Lietuvos atvykęs 
ir kuris dirbo prie L. Cen. Komit. 
Petrograde, aiškiai nurodė Lietu- 
vos inteligentų veikimą, arba Liet. 
Komitetą. Jis nurodė, kad ten vi- 
si išvieno veikia, o p. Bulota atsi- 

traukęs nuo Liet. veikėjų ir nieko 

neveikia, bet tik kritikuoja kitus. 
Pertraukta sesija pietums. 

Sesija II. 
Atidaro pirmininkas ant 2:30 jk> 

pietn. 
i. Vėl kjla apkalbėjimas link 

p. Bulotos veikimo, pagaliaus tam- 

pa įnešta sekanti rezoliucija: 
Dėlei p. Bulotos atvažiavimo. 
Nesenai iš Lietuvos pribuvo 

nauji aukų rinkėjai p. Bulota, p- 
ni Žemaitė ir p-ni Bulotienė par- 
k-viesti socialistu globojamo L. Š. 
F. Šitie aukų rinkėjai neturi įga- 
liojimo nuo jokios draugijos Lie- 

tuvoje, šelpiančios nukentėjusius 
nuo karės, išėmus p-nią Bulotienę, 
kuri turi įgaliojimu nuo ^'Žiburė- 
lio" moksleivių draugijos. Kiek 
lig šiol žinoma, šie aukų rinkėjai 
rinko aukas tik socialistų globoja- 
mam fondui ir už jį agitavo ir po- 

draug jie užgyrė, kad dabar nerei- 
kia siųsti aukų, ką socialistai darė 
ir dabar daro. Iš kitos pusės, jie 
labai aštriai atsineša, link "Lietuv. 
Draug. nuk. nuo karės šelpti" ir 
linkui Lietuvos Centralinio Komi- 
teto. < 

Kadangi ALTS. savo suvažia- 
vime Philadelphijoje, norėdama 

kuolabiausiai sutaupyti Lietuvos 

spėkas šiame liūdname momente 

užgyrė Lietuvių Draugijos platų 
darbavimosi ir kadangi šioje drau- 

gijoje ir Centraliniame komitete 
matome visą eilę Lietuvos prakil- 
nių vyrų, kaip kurių dirbančių 
jau nuo keletos dešimčių metų, 
kaip va: Dr. J. Basanavičius, adv. 

Janulaitis, adv. Leonas, inžin. Na- 
ruševičius, prof. Jablonskis, rašy- 
toja Čiurlionienė, poetas Baltru- 

šaitis, Dum. atst. Yčas, Šilingas, 
Žmuidzinavičius, Šlogeiis, Volde- 

maras, Purenąs. Jurkonis ('"Kup- 
relio" autorius), Vileišis ir dau- 

gybė kitų. Todėl mųs suvažiavi- 
mas išneša sekančias rezoliucijas: 

1). Mes nepritariame p. Buloto 
tvirtinimui, kad dabar nereikia 
skubinties iš Amerikos siųsti aukas 

del Lietuvos nukentėjusių žmonių. 
2). Pakol p. Bulota renka au- 

kas į socialistų globojamąjį L. Š. 

Fondą, kuris surinktas nuo žmo- 

nių aukas pas save laikosi, t*>l mes 

kaipo pripažjstantieji reikalą kuo- 

greičiausio nukentėjusiems nuo 

karės šelpimu, negalime remti. 
Bet jeigu gi p. P. Bulota šiame 

klausime permainytų savo taktiką, 
—tuomet jisai musų organizacijos 
galėtų buti remiamas, 

PASTABA: Kaslink "Žiburėlio" 
tai mes jam prijaučiame ir pata- 
riame visuomenei remti. 

n > 

3). Mes išreiškiame neužsiga- 
nėdinimą, kad _p. Bulota viešai 

stengiasi diskredituoti Lietuvių 
Draugiją, kuri dirba Lietuvoje ne- 

išpasakytos svarbos darbą, ir ku- 
rion priklauso visa eilė Lietuvos 

žinomų ir užtikėtinų veikėjų, ir 

kurią draugiją musų Philadelphi- 
jos suvažiavimas užgyrėv 

3. Link atsinešilno j Lietuvos 

Draugijas mik. del karės 'šelpti, J. 
O. Sirvydas patarė, 'reniti šias Dr- 

jas: Lietuvių Draugiją, Gydymo ir 
maitinimo ir "Globą:" Taipgi ir 

"Žiburėlį." P. Norkus tam pri- 
tardamas perskaitė laišką Euro- 
pos gerai žinomo veikėjo (Kurio 
vardo nepaduoda), taipgi perskai- 
tė kitą laišką rašytą "Darbininkui," 
(menama, kad to paties autoriaus) 
kuriuose, rašo, kad vokiečių už- 

imtoje Lietuvoje yra susitveręs ko- 
mitetas, Lietuvos Šelpimo Dr-ja," 

\ kurios yrą pirm. Smetona, sekret. 

kun. Dogelis, kurie pasilikę Vil- 
niuje. 

Pakol nežinoma, ar kitos drau- 
gijos veikia užimtoje Lietuvoje, 
patariame, labiausiai, šia draugiją 
remti, nes li/iintoie Lietuvoje yra 
didžiausias sušelpimo reikalas. 

4. Skaitytas telegramas iš Pet- 
rogrado, kurk 111c prašo greičiau- 
sios pagalbos, nes lietuviai po vo- 

kiečiu badu įniršta. 
5. Gana plačiai nurodoma, kad 

nekurie musų organai netaktiškai 
elgiasi, būtent "Ateitis,'' kuri net 

Sandarai užkenkia. P. Norkus 
tam priešinasi, sulyg kurio kiek- 
vienas turi teisę pasakyti tą, ką 
mano, o "Ateitis" nieko tokio dar 
neparodžiusi, kas prieštarautų Phi- 
ladelphijoj priimtiems nutarimams. 
Pagaliaus didžiuma balsų išnešta 
sekanti rezoliucija: 

Susivažiavimo atydžia buvo at- 

kreipta j tulus išsireiškimus "Atei- 
tyje," kuri yra vienu Sandaros or- 

ganų, kad tenai atkartotinai yra 
tvirtinama, jogei ALTS. nėra vie- 
nintelė vidurinės demokratines 
sriovčs organizacija. Mes norime 
bnti visuomenei žinomi, kad šito- 
kiems tvirtinimams nepritariame 
ir kviečiame visą vidurinės sriovės 
visuomenę spiestis prie Philadel- 
phijoje sutvertos ALTS., o mūsų 
jau esančias kuopas laikytis prie 
Philadelpliijoje priimtos platfor- 
mos ir nutarimų. 

6. Likosi sutvertas Xe\v Yorko 
ir Ne\v Jersey Sandaros apskritys, 
kuriam numerį paskirs valdyba. 
Apskričio valdybon išrinkta: pir- 
mininku Leščinskas, iš Nevvarko, 
raštininkas Zailskas iš Elizabeth, 
N. J. iždininkas A. Žiugžda iš 

Nevvarko, organizatorium J. Liut- 
kaviskas ir J. Ambraziejus. 

7. Likosi įsteigtas foncb* dėlei 
agitacijos reikalu. 

8. Skaitytas telegramas nuo 

Petrogrado Centralio Kom., kuria- 
me kviečia dalyvauti Lietuvių su- 

važiavime, kuris bus laikomas 

Stockholme, Švedijoje. Pataria- 
ma tuomi pasirūpinti Centr. Yald. 

9. Taip-pat priimta rezoliucija: 
New Yorko ALTS. apskričio su- 

važiavimas ]>crskaitęs telegramą 
nuo Liet. Centralio Komiteto de- 
lei siuntimo atstovų nuo ameri- 

kiečių j Stockbolmo suvažiavimą 
ir dėlei to, kad dabar artinasi lai- 
kas, kuomet prisieis daug veikti 
Lietuvos liuosybės išgavimui, at- 

kreipiame visuomenės atvdą, kad 
kiek galint daugiaus aukauti Liet. 
Autonomijos fondui. 

10. J. Ambraziejus jneša, kad 
išnešti rezoliuciją link Liet. Šelpi- 
mo Fondo, kuris surinktas aukas 
nesiunčia j Lietuvą badu mirštan- 
tiems žmonėms, bet laikos' pas sa- 

ve. Apsvarsčius likosi išnešta re- 

zouucija: 
v Sulig parėjusių žinių j mūsų 
laikraštiją ir sulig vėliausio gauto 
telegramo, mes dažinome, kad da- 

bar tapo suorganizuotas darbas 

šelpti badu mirštančius žmones 
Did. Lietuvoj po vokiečiu, ką mū- 

sų visuomenei patarė ir p. Leo- 
nas bei Centralinis Liet. Komite- 
tas. Taipgi, dažinome, kad tam 
tikslui tapo legalizuota Lietuvoje 
po vokiečiu "Lietuvos Šelp. Dr-ja." 
Todėl mes atkreipiame visų fondų 
atydą, kad dabar veikiausiai siųs- 
tų aukas j Did. Lietuvą per mi- 

nėtą Draugiją. Jeigu gi Gydymo 
ir Maitinimo Dr-ja taigi Lietuvo- 

je veikia, tai gavus daugiaus žinių, 
musų fondai gaiės dalj aukų siųsti 
ir tai draugijai sulvg to, kiek ji 
veikia 

ii. Kitam suvažiavimui laiką 
ir vietą pavesta paskirt apskričio 
valdybai. 

12. Apskričio suvažiavimas pa- 
geidauja : 

fa). Kad ALTS. komitetais pa- 
sirūpintu, kaip galint greičiau- 
sia, parašyti įstatus. 
(b). Kad ALTS. seimas butų 
sykiu su seimu SLA., kuriame 
tie įstatai butų priimti. 
13. Išneštas nutarimas, kad vi- 

sur, kur tik galima visuose susirin- 
kimuose išnešti rezoliucijas pare- 
tniančias Farro bilių ir jas siųsti 
saviems kongresmanams. 

14. Aukų surinkta į agitaeijinį 
Sami. apskr. fondą—$10.50. 

Susirinkimas uždarytas 6:35 va- 

kare. 
Suvažiavimo pirmininkas: 

J. Ambraziejus. 
Raštininkas: And. Lapinskas. 

VIENBALSIAI UŽ GEGUŽĮ. 
Chicago, 111. Pereitą nedėldie- 

nj viena iš didesnių čikagiškiij 
SLA. kuopų—122-oji nuo To\vn 
of Lake turėjo rinkimus. Susi- 
rinkime dalyvavo arti 50 narių, 

I 
•kurie vienbalsiai iš!-alsavo ant 
SLA. prezidento p. Stasį Gegu- 
žį. Yice-prezidentu nubalsuota 

iP. P. Kibartas, sekretorium--A. 
B. Strimaitis, kasierium—T. 
['aukštis—visi trįs taipgi vien- 
balsiai. Dr. Šliupas gavo apie 
30 balsu, o Dr. (iraičiunas 1 ku- 
sius. Kasos globėjais dauguma 
balsu už Damijonaitį ir S. Ta- 
nanevičių. 

Delegatais į Seimą išrinkta: 
A. Bieržinskis, A. Česna ir Pra- 
nas Strzyneckis. 

IŠ SLA. RINKIMŲ. 
... Šiemetiniai rinkimai SLA. 

centro valdybos eina pusėtinai 
karštai. Vienok jie vedama šiek- 
tiek geriaus, negu anais laikais, 
kuomet varinėta slapta ir pusė- 
tinai šlykšti paslapta agitacija 
(kaip, pav., Bagočiaus laikuose). 

Ir šiuosmet pradėta nominaci- 
joj vartoti tokį pat netikusį bū- 
dą, kuomet nepriklausantis prie 
SLA. garsusis žagaras pradėjo 
slaptai agituoti už Kl. Jurgelio- 
11 j ir kitus socialistų, kandida- 
tus. 

Kuomet "Lietuvoj" tilpusiosį korespondencijos nutraukė ličy- 
ną nuo tos slaptos agitacijos, so- 
cialistai metė slapstęsi ir pradė- 
jo viešai už savo kandidatus agi- 
tuoti—visgi geriaus negu slap- 
tai. Socialistų visi laikraščiai 
vienu balsu šaukia, kad rinkti 
"savo žmogų" p. Jurgelionį,— 
jie net seną prezidentą, p. Ži- 
vatkauską (pusiau socialistą) nu- 

peikia, kad tik įsodinus prezi- 
dento kėdėn p. Jurgelionį ir kilus 
"savo žmones." 

įdomiausia vienok tas, kad re- 
daktoriai tokių socialistiškų laik- 
raščių, kaip "Naujienos" ir "Lai- 
svė." kurie daugiausiai siūlo p. 
Jurgelionj, visai nepriklauso prie 
SLA. ir todėl žmonėms yra pu- 
sėtinai aišku, kad jiems ne tiek 
rupi SLA. gerovė, kiek užgriebi- 
mas SLA. valdybos j savo ran- 

kas, kaip kad Bagočiaus lai- 
kuose. 

Vienok Bagočiaus laikai jau 
pusėtinai žmones pamokino ir% 
šiuosmct jų agitacija, matyt, toli 
gražu neatneša tokių vaisių, ko- 
kių jie tikėjosi. 1' laikraščiu ma- 

tyt, kad kuopos iki šiolei dau- 
giausia balsuoja už p. Stasį Ge- 
gužj, iš Mahanoy City, Pa.,—ge- 
rą lietuvį, kuris j politikas nc- 

fimaišo ir kuris būdamas ang- 
liakasių organizatorium puikiai 
yra apsipažinęs, ne tik su dar- 
bininkų gyvenimu, bet ir su di- 
dėlių organizacijų vedimu. 

Stasys Gegužis ypatingai pa- 
sižymėjo savo taktu ir rimtumu 
laike SLA. seimų. Kuomet tik 
jis buva seimuose, jį visuomet 
renka seimo prezidentu, nes ne- 

daug rasi visoj Amerikoj tokių i 
žmonių, kurie mokėtų taip tvar- 

kingai ir rimtai seimus vesti, 
kaip kad jis veda. 

Ir pats savimi jis yra žmogus 
apšviestas, rimtas ir taktingas, 
suprantantis ir lietuvių tautiš- 
kus ir lietuvių darbininkiškus rei- 
kalus. Iš visų trijų kandidatų 
j SLA. prezidentus jis yra tin- 
kamiausiu ir verčiausiu parėmi- 
mo. 

P-no Živatkausko, seno prezi- 
dento, kandidatūra šiuosmet yra 
daug silpnesnė negu pirma bū- 
davo. Tam yra pusėtinai daug 
priežasčių. Pirmiausiai daugelis 
narių mano, kad tokiai organi- 
zacijai kaip SLA. yra gėda. kad 
jos galva butų "karėemninkas" 
(p. Zivatkauskas turi svaigalų 
"holselį)"; antra, p. Živatauskas 
sau daug užkenkė svyravimais— 
jis ir socialistas ir neva tauti- 
ninkas, o iš teisybės nei šis nei 
tas, nes ant dviejų kėdžių neiš- 
sėdėsi. Svarbiausia fji—tai tir 
p. Živatkausko netaktiškumai: 
apie koki reikalą tik pradeda 
kalbėti, tai vis išeina ir "taip" 
ir "ne",—vis vingiavimas j vi- 
sas puses. Jo nepamatuotas už- 
sipuolimas ant TMD. parodė ji 
pusėtinai blogoj šviesoj ir bc 
abejonės, pusėtinai jo kandida- 
turai pakenks, nes tame užsi- 
puolime pasirodė, kad p. Živat- 
kauskas tikrai nežinojo apie kn 
jis kalba. 

Kaip iki šiolei matyt iš laik- 
raščiu, tai Rytinėse valstijose — 

apie Xew York;i ir Naujoj Ang- 
lijoj—Stasys Gegužis gauna 
daugiausiai balsų. Tokios pa- 
čios ži'iios pasiekia ir iš vaka- 
rinių valstijų—iš Cliicagos apie- 
linkių. Nors K. Jurgelionis yra 
iš Chicagos, bet pranašauja, kad^ 

I / 
į jis savo "namuose' negaus dau- 
giaus kelių dešimčių balsu: či- 
kagiečiai, kaip girdėtis, stovi la- 
hai priešingi Jurgc'ioniui—ge- 
riausiai j j pažįsta. 

Taip dalykams stovint, gali- 
ma beveik tikrai pranašauti, kad 
sekančiu SLA. prez dentu bus 
Stasys Gegužis. Lyginai galima 
iškalno užtikrinti, kad p. lur- 

# 

geiionis iš visų trijų kandidatų 
gaus mažiausiai balsų, nes už ji 
balsuos tik socialistai ir tie. ku- 
riuos socialistai apkvailins. 

P-as Živatkauskas. sėdėdamas 
tarp dviejų kėdžių, gali nukristi 
j pat vidurį—ar jis labai susi- 
muš—tą pamatysim vėliaus. 

SLA. Naryo—senas. 

MIRE Z. VITKAUSKAS.. 
Pereitą nedėlios vakarą mirt 

Chicagos Tuberkulczo Sanatorijoj 
Zigmas Vitkauskas. Džiova 
pirm laiko pakirto jo jaunas 
dienas. 

Velionis gimė Merkinės mies- 
telyj. Trakų paviete, Vilniaus 
gub. iSyo metuose. Amerikon 
atvyko jis 1934 metuose. Čia jis 
pastojo į Valparaiso universitetą, 
kur užbaigė chemijos skyrių ir. 

aptiekorvstę. Mokslą Įgijo be- 
veik išimtinai savo locnomis pa- 
jiegomis ir savo 1'ocnais uždar- 
biais. Būdamas Valparaiše, kur 
taipgi tulą laiką jis vedė ir lie- 
tuvių kalbos lekcijas, jis dirbo 
daug'—permierą daug. 

Vėliaus jis atvyko Chicagon, 
kur—j>er tūlą laiką dirbo labora- 
torijoj vienos chemiškųjų dirb- 
tuvių. Iš čia išstojęs. jis per- 
ėmė nuo Dr. Šliupo vedimą laik- 
raščio "Laisvosios Minties."' ku- 
ri susijungus vėliaus su "Jauna- 
ja Lietuva."' persikeitė į "Pa- 
žvalgą" ir netrukus sustojo ėjus. 
Velionis sakydavo, kad prie ši- 
tų laikraščių jis įdėjęs daug dar- 
bo ir jiegų. 

Mirus "Laisvajai Minčiai" ir 
"Pažvalgai" vtljonis liko be vie- 
tos. Tulą laiką jis mokytojavo 
"Aušros" mokykloj, o vėliaus iį 
pakviesta dirbti išpradžių prie 
"Amerikos Lietuvos." o vėliaus 
prie "Lietuvos." kur jis ir išbu- 
vo apie keletą mėnesių. Apsi- 
reiškus džiovai jis išvažiavo j 
sanatoriją džiovininkams, tikėda- 
masi ten rasti sau sveikatą. 
Ant nelaimės susilaukė ten mir- 
ties. Velionis, dar būdamas mo- 

kiniu daug sandarbininkavo įvai- 
riuose laikraščiuose, sakė turjs 
palinkimą prie* literatiško dar- 
bo, kurį jis mylėjo. Pirmlaiki- 
nė mirtis nedavė progos išsi- 
vystyti jo gabumams nei pilnai 
apsireikšti dideliam darbštumui, 
kuris buvo pažymėtina jo budo 
ypatybė. 

Paliko jauną našlę, su kudi- 
kiu apie 7 savaičių, didžiai var- 

gingame padėjime. 
Būdamas gyvas, jis nenorėjo, 

kad butų laikraščiuose viešai mi- 
nėta apie jo ligą ir padėjimą— 
tikėjosi, kaip ir kiekvienas džio- 
vininkas. greitai pasveikti. Rin- 
kimui aukų, kiek mums žinoma, 
buvo priešingas. l!et dabar, kuo- 
met jo dvasia persikėlė amži- 
natvėm ir kuomet jo našlė ne- 

tikėtai iš tos priežasties pakliu- 
vo kriti^kan padėjimam nu s ne- 

galim toliaus sekti jo noro ir 
skaitome savo priederme pra- 
nešti visuomenei, kad pinigine 
pagclba yra reikalinga. 

Būrelis jo pažįstamų ir drau- 
gų padarė pradžią Zi»mo Vit- 
kausko fondui ir įgaliojo velio- 
nio asmenišką draugą p. J. Nau- 
jalį rinkimui tolimesnių aukų. 
Tarp įgaliavusių yra šie: l)r. A. 
Zimontas. B. K. Balutis, P. 
Uradchulis, P. Kibartas, l)r. 
Draugelis—visi aukavo po $5.00 
ir M. J. Damijonaitis—$2.00. 

Visos aukos i'.ali but siunčia- 
mos per "Lietuvos" redakciją ir 
bus perduotos minėtan lomiau, 
iš kurio pasidengs laidotuvių lė- 
šos ir bus suteikta pagelba vė- 
lionies našlei. 

Velionis palaidotas pereitu sc- 

redą Chicagos Tautiškose Lie- 
tuviu Kapinėse. 

Aukos Vitkausko Fcndan. 
Apart viršpaminėtų aukautojų 

aukavo dar šie "Lietuvos" Re- 
dakcijoj ir Administracijoj: 

J. Ambrosius $5.00: K. Gap- 
siute $2.oo: L. bernas $3.00: V. 
Bigelis, J. Laukis. J. Pajauskas, 
J. Bačiunas ir M. Stapulinuis— 
po $1.00. A. Dlsze\vski, $5.00. 

J. Giraitis—$5.00. 
(Kitos aukos 1>us paskelbtos 

sekančiam numeryj). 



Via! laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai tun butl pažymėti autoriaus pa- 
raSa ir adresu. Pasirašantieji ps«u* 
doni.nais turi paduoti, Redakcijos i>- 
eUk, Ir savo tikroji vardą.' 

Redakcija pasilieka sau teisę at 
siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 
rių! atgal Jo lėšomis. 

R»ikla visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popi«ro pusža, paliekant 
plačius tarpus tarp ellučly. 

Netobulumai. Išvengimui ne- 

susipratimu, męs, lyg nujausda- 
mi, pereitame "Lietuvos" iiume- 

ryj jdėjome prisiųstą iš Petro- 
grado p. Balučiui kablegramą 
apie šaukiam;], lietuvių konfe- 
renciją Stockholman ne tik lietu- 

vių kalbon išvertę, bet ir origi- 
nalėj kalboj. 

■Patėmijome, kad jis tilpo 
"Vien. Lietifvninkų" visai neto- 

bulam vertime, bet "Vien. Lie- 
tuvninkų" bent jokių išvedžioji- 
mų iš to nedarė. 

Dabar tėmijame, kad "Atei- 
tis" (kuri yra pastebėtinai dide- 
liu ekspertu išvadžiojimų dary- 
me), ažuot orientuotis sulyg ori- 

ginališkų šaltinių, persispausdina 
visai netobulą vertimą (mato- 
mai, iš "Vien. Liet.") ir prisika- 
binus ]>rie visai neteisingai iš- 
versto sakinio, priskaldo pusan- 
tros špaltos redakcijinio straip- 
snio. 

Originale i kablegrainoj, pavyz- 
džiui, pasakyta "Nonpartisan 
unity mos t necessary," kas iš- 
vertus turi buti: "Bepartyvė 
vienybė kuolabjausiai (arba lab- 
jausiai) reikalinga." "Vienybė 
Lie'." iš to padaro: "Bepartyvis 
susivažiavimas būtinai reikalin- 
gas," o "Ateitis," užsikabinus už 
to "bepartyvio susivažiavimo, 
pasileido j spėliojimų, galvojimų 
padangę ir galų-gale išvedė, kad 
reikia dar "pagalvoti, ar ALT. 
Sandarai su savo atstovybe rei- 
ketų ten pirštis."' 

Yra ir kitų netobulumų, apie 
kuriuos neapsimoka minėti. Vie- 
nok ištikro reik stebėtis, kaip 
nekurie žmonės, užsipuldinėda- 
mi ant kitų menamo partyvišku- 
mo, nei nepasijunta, kaip paro- 
do savo dar didesnį partyvis- 
kumą ir visai neprakilnų intriga- 
vimą. 

''Ateitis" aiškiai intriguoja, 
vartodama Dr. Šilupo vardą (ir 
jau ne pirmu sykiu). Kodėl Dr. 
šliupas kablegramoj nepakvies- 
tas—spiriasi "Ateitis." Bet pir- 
mu sykiu ir Dr. Šliupas buvo 
kviestas. Ar p. Rimka tuomet 
buvo kitokios nuomonės apie 
centralį komitetą? Jis ir tuomet 
taip pat stengėsi jj dieskrediduo- 
ti. Aišku, kad Dr. Šliupą p. 
Rimka mini ne dėlei Dr. Šliupo 
nuopelnų (apie kuriuos jis pir- 
miau* buvo truputį kitokios nuo- 
monės negu dabar), bet todėl, 
kad Dr. Šliupą sukėlus prieš 
Centralį Komitetą ir Lietuvių 
Draugiją, kuriems p. Rimka vi- 
suomet stengiasi dipliomatiškai 
"koją pakišti." 

Dr. šliupas vienok pasirodė 
augščiaus negudrių intrigėlių 
stovjs ir, kiek mums žinoma, nors 

pats negalįs važiuoti, karščiau- 
siu bildu konferencijai pritarė. 
Nes Dr. Šliupas visų pirmiau- 
siai yra patrijotas ir visuo- 
met pasirengęs dirbti dėlei lie- 
tuvystės labo ir su didžiausiais 
savo politiškais, ar asmeniškais 
priešais,—Dr. Šliupas, nežiūrint 
to, kas ką mano apie jo laisva- 
manybę, yra su kunu ir siela 
visų pirmiausiai karštas tėvynės 
ir lietuvystės mylėtojas, o ne 
smulkus partijinis politikierėlis, 
kurį galėtum pigiais komplimen- 
tais. ant meškerės pagauti. Jis 
tam jau persenas žvirblis. 

Ar ištikro? "Keleivis" rašo, 
buk tarp socialistų Lietuvos Šel- 
pimo Fondo ir tautininkų Lie- 
tuvos Gelbėjimo Fondo prasi- 
dėję tarybos, kad tuodu fondu 
suvienyt krūvon. Tarybos buk 
vedamos neoficiališkai ir tuom 
tarpu pasižadėjo tarpininkauti 
tarp jų p. Račkauskas. 

Lietuvos Šelpimo Fondas, esą, 
žadąs "nusileisti"' ir arba išrink- 
ti abiems fondams naują kaste- 
riu, arba senus palikti, arba kaip 
nori. bet už tai kaslink siunti- 
mo pinigų, tai socialistai, esą, 
"nenusileisią" ir "Lietuvių šelpi- 
mo Draugijai" aukų nesiųsią. 
£ia, girdi, tautininkai turi nusi- 

leisti (ar kad aukas laikyti Bos- 

tone?) 
"Naujienos" rašo, kacl L. Š. F. 

prezidentas (ingis nieko dar apie 
tas "tarybas" nežino. Kiek męs 
žinome, tas pats yra su Liet. 
Gelbėjimo Fondo valdyba. 

Iš to inatyt, kad tą naują "blo- 
k'ą' mėgina sudaryti "Keleivio" 
ir "Ateities" redakcijos, kurios 
pastaruoju laiku lyg apreiškia 
nekuriais atžvilgiais "automatiš- 
ką" susiartinimą. 

Mes abejojame, ar kas nors 
iš to išei.-;, nes kiek buvo matyt, 
iki šiolei socialistai norėtų tai- 
kintis nc tiek nešimui lietuviams 
pašelpos, kiek tam. kad, anot 

jų, "nutrinti ragus klerikaliz- 
mui." Jeigu su klerikalais, ku- 
rie visgi pripažįsta tautystės 
principą, negalima buvo susitar- 
kinti, tai su mūsų socialistais, 
kurie tautystės principo nepripa- 
žįsta ir yra nemažiaus partyvųs 
už klerikalus, susitaikinimas iš- 
rodo visai negalimu. Jų atsisa- 
kymas bendrai veikti su kitomis 
sriovėmis tą aiškiai liudija. 

Vėl Žemaitės laiškai. "Atei- 
tis" pagarsino dar vieną p. Že- 
maitės 'aišką, rašytą dar prieš 
atvaižiavimą Amerikon, bet p. 
Rimkos iki šiolei, dėlei kokiu ten 
priežasčių, negarsintą. 

Laiškas ilgas ir, žinoma—apie 
"Yčinį" kom'tetą,—vadinas, apie 
Lietuvių Draugią nukentėju- 
siems šelpti. 

Atydžiai tą visą laišką perskai- 
čius, męs atvirai turime pasa- 
kyti, kad kiek augiai p. Žemai- 
tę statome, kaipo rašytoją, tiek 
"prastos" esame apie ją nuo- 

monės kaipo apie politišką vei- 
Keją. 

Paėmus visus tuos smulkius 
jos apkaltinimus, net ir stipriau- 
sioj šviesoj, prieš bile kokj teis- 
mą, ar teisėją, iš jų neliktų nei 
vienos čietos ir tvirtos plytelės, 
ant kurios rirr'as apkaltinimas 
galėtų išsilaikyti. 

Šitas neva "apkaltinimas" daro 
j mus tokį pat įspūdį, kaip ir 
pirmieji—geras kumutės pasako- 
jimas, vienok visai neatsakąs 
rimtam apkaltinimui didelės 
draugijos, kuri viena .pati šiądien 
rūpinas? Lietuvių tautos, jeigu 
galima taip pasakyti, organišku 
išlaikymu. 

Męs nenorime btiti aklais ir 
todėl nenorime tvirtinti, kad to- 
kioj milžiniškoj ir ant greitųjų su- 

darytoj dnugijoj, kaip kad Lie- 
tuviu Draugija nuo karės nuken- 
tėjusiems šelpti, nebūtų tulų ne- 

priteklių, tulų klaidų. Jos neiš- 
vengiamos, ypač kuomet atsimin- 
sime, kad nuo 500 metų lietuviai 
niekuomet dar nėra mėginę to- 
kio milžiniško organi>;atyv!o dar- 
bo dirbti ir todėl neturėjo ir ne- 
galėjo turėti jame prityrimo. 

Męs labjaus bijotumės, jeigu 
išgirstume, kad viskas, iki ma- 

žiausių smulkmenų, eina gerai, 
nes tas liogiškai negalimas yra 
(lalykas, ir duotų progą manyti, 
kad ne viskas yra gerai. 

Bet p. Žemaitės laiške abso- 
liutiškai nėra nieko tokio, kas 
mestų šešėlj ant tos Draugijos 
gerų norų, ant jos sąžiningumo. 

Net ir tie užmetimai, kurie jos laiške daromi, yra, viena, nepa- 
tikrinti ir todėl neduoda teisės 
daryti iš to išvadų, o antra, kad 
ir butų net ir patikrinti, tai- jie 
yra tokios rūšies, kad jokiame 
žmoniškame teisme toli-gražu 
neduotų jokio pamato perleidi- 
mui apkaltinamojo verdikto. Jie 
visai nėra "statesman like" ir gi- liaus mąstančių žmonių mintyje —kad net ir prielankiausių p. 
Žemaitei—negali pagimdyti pasi- 
gerėjimo p. Žemaitės politiškais 
gabumais. 

Gaila, kad p. Žemaitė išėjo po- 
litikos dirvon, kuri jai visai, kaip 
regis, neatsako. 

Ir taip blogai, ir taip negerai. 
Kada iš 200,000 lietuvių pabėgė- 
lių Rusijoj Lietuvių Draugija gali 
šelpti tik 70,00c (t. y. tiek, kiek 
jos piniginė išgalė leidžia), tai 
"Laisvė" ir kiti tos rūšies laikraš- 
čiai mėgina tą Lietuvių Draugijai! 
prikišti. Kuomet gi minėta Drau- 
gija, daugiausiai per rūpestingumą 
p. Yčo, pasirūpina gauti lietuvių 
šelpimui pusę milijono rublių, tai 
"Laisvė" rašo, o "Kova" tuojaus 
atkartoja štai ką: 

"Gera krūva pinigų. Matyt, jog klerikalai turi gerą kreditą valdžios akyse ir moka jai tin- 
kamai atsidėkavoti." 
žodžiu—ir taip blogai, ir taip 

negerai—ar eisi pro tvorį gausi 

mušti, ar ueisi—taip gi ,gausi įmuš- 
ti. O nurodinėjimai apie '-atsidė- 
kavojimus" yra insinuacija, kurią 
tik pusėtinai purvinos lupos gali 
paleisti. 

Vieton tokiu insinuacijų, geriaus 
butų pasirūpinti išsiųsti aukas, rū- 

dijančias Bostone socialistų fon- 
de—gal tuomet nereikėtų nuo val- 
džios tiek reikalauti. O dabar sėdi 
ant tų aukų užsisėdę, tarsi toj pa- 
sakoj ant šieno krūvos—"ir patįs 
neėda, ir kitiems neduoda." 

Vertėtų jau bent pasiliauti taip 
begėdiškai urzgėti. 

Iš muzikos srities. Fasirodė 
antras "Muzikos" numeris, kurią 
bene yra geresnis ir už pirmąjį. 
Lietuviai tikrai galime pasidžiaug- 
ti, sulaukę panašios rūšies žurnalo, 
kuris privalo atsirasti kiekvienuo- 
se lietuvių namuose, kur tik yra 
koks muzikalis instrumentas. Šia- 
me numeryj yra/gražių straipsnių 
apie muziką ir apsčiai gaidų (notų) 
dainavimui ir skambinimui. 

Iš organizacijų. Nesenai su- 

sitvėrusi Amerikos Lietuvių Tau- 
tinė Sandara, kurion spiečiasi vidu- 
rinės sriovės žmonės, nepritarian- 
tieji nei klerikalams, nei socialis- 
tams, smarkiai auga. Trumpu 
laiku susitvėrė įvairiuose miestuo- 
se jau 18 sandaros kuopų ir susi- 
organizavo porą apskričių. 

— Susivienijimo Lietuvių Ame- 
rikoj Seimas šiuosmet atsibus Pitt- 
sburge, Ta. nuo 4 iki 10 dienai bir- 
želio. Ten pat atsibus ir Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos seimas 8 ir 

9 d. birželio vakarais. 

Ypatinga liogika. "Kovai," 
suprantama,/nepatiko, kuomet męs 
nurodėme, kad ji, spekuliuodama 
ant to, kas gJi but ir kas gali ne- 

būti, griežtoj, pozityve j formoj 
pranešė, buk "Vilčiai" surinkti pi- 
nigai paskirti "Draugo" dienraš- 
čio leidimui. 

"Lietuva" advokatauja kuni- 
gams"—sako "Kova." Advokatauja 
tas teisybė, tik uę kunigams, o tei- 

sybės ir laikraštinės etikos princi- 
pui. Mus neapėjo ir neapeina tas, 
ką "Kova" įtarė, bet mus labai ap- 
eina tas, kaip "Kova" įtarė. "Ko- 
va" taip iš to teisinasi. 

"P>et nei pati "Lietuva" neuž- 
ginčija, kad "viltiniai" pinigai 
galės buti, kadir laikinai, pa- 
vartoti "Draugo" dienraščio iš- 
leidimui ; "Lietuva" nei vienu 
fakteliu nebando sumušti "Ko- 
vos" įtarimų." 
Tokis argumentavimas yra, atsi- 

prašant, la.bai žioplas. "Kova" 
pasakys pavyzdžiui, kad kaizeris 
už dviejų savaičių galės mirti ir 
reikalaus, kad "Lietuva" nors vie- 
nu fakteliu pamėgintų sumušti 
"Kovos" tokius įtarimuis. Jau to- 
kios "metodologijos;", nei pas me- 

todologijos naujausį ekspertą męs 
nesame dar matę. 

Priminimas "Konkolauckijados 
provokacijos" taippat. yra pataiky- 
mas pirštu dangun, nes jau, kaip 
ne sykį męs minėjome, tenai męs 
pagarsinome kopiją dokumento, 
ant kurio rėmėmės, ir kurio 
autentiškumą męs pasiūlėme kom- 
petentiŠkai komisijai ištirti. 

Kad pasibijojo, ar nenorėjo—tai 
jau ne musų dalykas. Nereikia už 
mamos andaroko slėptis, nes su- 

augusiems vyrams tas nepritinka. 

Socialistai ir Stockholmo kon- 
ferencija-. Paskelbus pakvietimą 
amerikiečiu Stockholmo lietuvių 
konferencijon, męs išreiškėme nuo- 

monę, kad butų gerai, jeigu ir Lie- 
tuvos Šelpimo Fondas, t. y. socia- 
listų frakcija, pasiųsti savo atsto- 
vą. 

Už kelių dienų męs gavome p. 
A. Janulaičio laišką, kuris telpa 
šiame numery j. Jis vėl mus pas- 
katino prie išreiškimo tos pačios 
minties. 

Tuo tikslu pereitą subatą "Lie- 
tuvos" redakcijos nariai, pp. Šer- 
nas ir Balutis kreipėsi prie Lietu- 
vos Šelpimo Fondo prezidento p. 
Gugio, išreikšdami savo nuomonę, 
kad, ar socialistų atstovai sutiktų, 
ar nesutiktų su minėtos konferen- 
cijas nuomone, tai visgi reikėtų 
pasinaudoti ta proga, kad pasiun- 
tus LŠF. delegatą į užimtąją Lie- 
tuvą, kas butų lengviaus atlikti, 
pasinaudojant tarpininkyste Švedi- 
jos valdžios, prie kurios konferen- 
cija, be abejonės, kreipsis. 

P-as Gugis, pripažino naudingu- 
mą siuntimo delegato Lietuvon, bet 
pranešė, kad jų organizacija esanti) 
"demokratiška," kad jis vienas ne- 

galįs nieko pasakyti, kad laikas 
trumpas ir t. t. Pagalios p, Gu- 

gis. pažadėjo nasikalbėti su savai- 
siais Chicagojlfi ir apie pasekmes 
pranešti, 

L'tarninkvv p<-.Gugis telefonu pra- 
nešė kad chicagiečiai socialistai, 
turintieji šiame reikale tokį, ar ki- 
tokį balsą*, (didumu balsu nuspren- 
dė, kad $aukįąmojon Stockholme 
konfercncjjon ^pcialistai jokio de- 
legato ncįjuri reikalo siusti. Kas- 
link stuntįjno t^elegato užimtojon 
Lietuvon, tai sulyg p. Gugio, iš- 
reikšta nuomonė, kad dabar Lie- 
tuvos Šelpimo Fondas neran- 

da reikalingu siųsti delegato, bet 
chikagiečiai patarę išsiųsti iš Liet. 
Šelp. Fondo $5,000.00 vardu A. 
Janulaičio, arba "kito socialisto 
Biržiškos." 

Užklausus, kada siųs tuos pini- 
gus, atsakyta, kad siusią per vo- 

kišką konsulj Clvicagoj, ar New 
:Yorke, kuomet sužinos tikrąjį ad- 
resą viršminėfcų vpatu. 

Bėda tik tame, kad tų ypatų ad- 
resai nežinomi ir išsiuntimas au- 

kų vėl. gali nusitęsti "iki sudnai 
dienai." 

Jeigu Liet. Šelpimo Fondas ne- 

nori siųsti delegato Stockholman, 
lai jis pats savistoviai siunčia ]\ 
užimton Lietuvon (p. Gugis «akė, 
kad labai lengva tai padaryti). 
Tegul tas delegatas sužino tenai 
tikrą dalykų stovį ir tegul Liet. 
Šelpimo Fondas tuomet tuojaus iš- 
siuttčia savo surinktas aukas Lie- 
tuvon. Tolimesnis laikymas aukų 
Bostone ir nieko nedarymas, kad 
paskubinti jų siuntimą, yra prasi- 
žengimu ir prieš Lietuvą ir prieš 
aukautojus. 

Nėr ko atitaisyti. "Darbinin- 
kas" reikalauja, kad męs "patai- 
sytume" pabarimą už įsteigimą 
dviejų Amerikoniškų Komitetų 
Bostone, nesa nekatalikai j j pirma 
sumanė, <o Bagpočius su socialistais 
jiems uaoakiųį užbėgo ir pirmiaus 
sutvėrė. 

Mus tas nėapeina. Ir ne apie 
tai męs rašėm. Męs tik konstan- 
tavome laktą,, kad delei idiotiško 
lietuvių partyviškumo sutverta du 
amerikoniški komitetai, ir dabar 
lietuviai ^vieni kitus kolioja prieš 
amerikoniškus' komitetus, rodyda- 
mi jiems saVo kvailybę. Kaltas 
čia abelftai lietuviškas idiotizmas 
■—ar jis apsireiškia pas katalikus, 
ar pas socialistus, ar pas ką kitą. 

"Darbininkas" clur guodžiasi, 
kad męs pavartojome žodį "Kleri- 
kalai," kurių, girdi, Bostone ne- 

są, o yra tik "katalikai." 
Po žodžiu "katalikai" męs su 

prantame žmonės veikiančius tiky- 
bos srityje, praktikuojančius ti- 
kybą ar užsiimančius jos reikalais. 
Žmonės, užsiimančius politikos rei- 
kalais, reikia kaip nors atskirti. 
Juk negali vadinti kriaučių, šiau- 
čių, kalvių i** dailydžių "katalikais" 
kuomet kalbi apie jų amatą, užsiė- 
mimą—nors jie ir yra katalikų ti- 
kybos žmonės. Jeigu katalikai tve- 
ria politikos sriovę, tai reik kaip 
nors pavadinti, kad nemaišyti su 

tikybine katalikų sriove. Kol jie 
patįs kaip nors nepasivadins, vi- 
sam pasaulyje juos vadinama kle- 
rikalais todėl, kad jie yra klero, 
t. y. kunigų vedami politikos sry- 
tyje. 

"Naujienos" apie Stockholmo 
konferenciją.—Į tilpusį perei- 
tame "Lietuvos" numeryje B. K. 
Balučio straipsnį apie šaukiamąją 
Stockholman konferenciją, "Nau- 
jienos," tarp kitko-, taip atsilie- 
pia: 

Ką-gi tad šitokiame "biznyje" 
gali veikti "socialistų frakcija" 
arba net ir šiaip jau progresy- 
viški, klerikalizmui ir carizmui 
priešingi, žmonės? (Stebėtina, 
ką gali turėti bendro pasitari- 
mas apie Lietuvos šelpimą su 
"klerikalizmu" ar "carizmu." 
"Liet."), Mes jiems tenai vie- 
tos nematome, ir kablegramas 
rodo, "kad jie tenai butu ir ne-\ 
pageidtfujayti. 

P-aš.V. Balutis savo pranešime 
vartoj a> b nepadorios (?) dema- 
gogijoj, įrankius, kada jisai mė- 
gina iptarti nerimtume (?) ir 
nesąžihingunįe (?) tuos žmones 
ir tas įstaigas, kurie nepritars 
Yčo pakvietimui ir Balučio pa- 
raginiimii. J Amerikiečiai žino 
šimtusjųžtųktinai rimtų (?) fak- 
tų apie,tYčą ir tie faktai jiem* 
sako, kari to politikieriaus pienų 
rėmimai' t&'L kaip tik ir butų 
jiems nusidėjimu prieš savo sy~ 
šinę. 
Ką j tai gajima pasakyti ? Mums 

išrodo, kad net garsusis Rusijos 
atžagareivis Puriškevič daugiaus 
parodė ir širdies ir sveiko senso, 
kuomet, karei prasidėjus, jis priė- 
jo Dūmoje prie savo aršiausių 
priešų ir, ištiesęs jiems ranką, pa- 
sakė, kad ne laikas bartis dabar, 
kada jų tėvvnė pavojuj. j 

Janulaičio Laiškas. 
! Žemi auš paduotas laiškas yra 
antras Janulaičio laiškas, pakliu- 
vusis Amerikon, Pirmį laiškį. 
gavo "Dilgėles" pereitų metų 
gruodyje. Tas laiškas savo lai- 
ku buvo sukėlęs pas mus daug 
trukšmo, nes p. Janulaitis, nors 

kairiausių pažiūrų, pripažino pir- 
miausiai, kad visų sriovių bendtas 
darbas yra ne tik galimas, 
bet ir reikalingas,—o antra,-kad 
Lietuvių Draugija, ant kurios 
musų socialistai taip užsipuldi- 
nėjo ir užpuldinėja, nėra savo 

darbais partyvė ("klerikališka"), 
kaip tą čia pas nius stengiamasi 
žmonėms įkalbėti. 

Minėtasai laiškas buvo rašy- 
tas "Dilgėlėms" 23 d. spalio 
1915 m., matomai iš Vilniaus. 

Dabar mums rašytas laiškas 
pažymėtas 15 diena gruodžio 
1915 metu, naujo stiliaus. Iš 
kur rašytas—taippat nepažymėta, 
bet reik manyt, kad rašyta? iš Vil- 
niaus, ar iš Kauno. 

Iš konverio matyt kad perėjo 
per Berliną, bet u/registruotas 
yra Scheweningen'e, Holandijoj, 
vasario 16 dieną šių metų. 

Laiškas neilgas. Jis patvirti- 
na, maž-daug, tas žinias, kurios 
buvo praneštos pirmians, ir nu- 

rodo vieną svarbiausį reikalingu- 
mą—reikalingumą piniginės pa- 
šalpos. Žemiaus paseka laiškas: 

x=x 

Gerbiamicjie! 
Nežinau, ar gavote mano laiš- 

ką, pirm kokio mėnesio rašytą 
(Ant nelaimės, to laiško męs ne- 

esame gavę. Red.). 
Atsitinka vėl proga parašyti iš 

musų krašto, bet duota taip ma- 
žai laiko, kad nedaug tebus ga- 
lima įdėti. 

Ryšiai ir susižinojimai su įvai- 
riomis Lietuvos vietomis apsun- 
kinti. Išrodo, iyg neturėtume 

gelžkelių. Reikia keliauti seno- 

vės budu—pėsti, ar arkliais. Lie- 
tuviai pratę prie visko, gali ir 
taip keliauti. 

Reikalinga pašalpa žmonėms. 
Iš svetur maisto niekas neatveš 
ir negali atvežti, turint pinigų 
galima ve-stis palengva. 

Apie kulturos darbą galima šį- 
tą pranešti. Daug įtaisyta pra- 
dedamųjų mokyklų lietuvių kal- 
ba. Reikia patiems jas užlaikyti, 
{taisyta ir dar taisoma gimnazi- 
jos ir progimnazijos, apie 7-8 iš- 
viso; jau kelios veikia, kitos ne- 

užilg susitvarkys. 

Į Vadovėlius leidžia Lietuvių 
Mokslo Draugija. Su pinigais 
kttoblogiausia—nuo visų atkirsti, 
turtai ir kapitalai išvežti j 
gilumą (čia viena, žodis užbrauk- 
ta. R e d.) 

Daug' painių turime su lenkais 
-dvarininkais ir jų šalininkais. 
Visur mus juodina, kliūtis daro. 
Xori, kad prie Lenkijos prigulė- 
tume. kad butume Lenkijos dali- 
mi, o męs to nenorime. Vyriau- 
sybės akyse slepia lietuvių bu- 
vimą, ar jų skaitlių mažina. 
Reikia atpainioti, o tas taip sun- 
kiai duodasi. Vis reikia laiko ir 
u įuso. uaių gale galima. 

Buvo atvažiavęs iš Stockholmo 
švedas, pasakojo apie Lietuvių 
Komitetą tenai. Tikimės šio-to 
sulaukti. 

Nežinia, kas bus, bet reikia bū- 
ti savimi, kad nežūti ir nebūti 
trintu tarp girnų. 

Lietuviu Komitete įvairių tem- 

peramentų ir pažiūrų. Pakol ei- 
na gerai. Darbo gyvo, organiš- 
ko tiek daug, kad nėra kuomet 
kuom kitu užsiimti. Reikia dirb- 
ti už kelis žmones. 

Tikėdami į geresnę ateitį, dir- 
bame, kas galima. Gal sulauksi- 
me neužilg ir giedresnės dienelė? 
išauštant. 

Jųsų, 
Augustinas Janulaitis. 

P. S. Su laišku galite daryti, 
ką norite: aš vtistick atsakymo 
nesulauksiu. 

[.NUTEISTI LIETUVIAI TURI 
UŽMOKfeTI KA&TUS SAVO 

BUDELIAMS. 
į Laikraštis N ezv Y o r k o 

Times paduoda sutrauką visų 
įstatymų ir paliepimų, kuriuos iš- 
leido vokiečių valdžia Lietuvoje. 
Nekuriuos męs savo. laiku jau pa- 
minėjome (kaip apie įvedimą tak- 

sų, mokesčių nuo žemės, apie už- 

griebimą lietuvių turto ir t. t.) 
Tokių įstatymų išleista sulvjj tie- 
sioginio prisakymo gen. von Hin- 
denburg. Yįršrainėtas laikraštis, 
•peržiūrėjęs šiuos "įstatymus," pri- 
eina prie nuomonės, kad 'Aon 
Ilindenburg laiko užgriebtą 
kraštą geležinėse rankose." 

Toks pasakymas yra gal net 

peršvelnus, nes tarp tų "įstatymų" 
yra įdėta® nusprendimus vokiečių 
teismo, kokio męs dar ir iš bar- 

bariškų turkų neesame giidėję. 
Vokiečių teismas, nei mažiau, nei 
daugiau, nuteisė du lietuviu ka- 

lėjiman ir mirtin ir tttom pačiu 
laiku iškalno nuteisė juos užmokė- 
ti savo budeliams kč-štus,—kad nu- 

teisė juos miriop. 

Štai vertimas dekreto kultūriš- 
kųjų vokiečių teismo: 

"Reikale nubaudimo *** uk 
plėšimą ir už tai, kad neatidavė 
ginklų, pastovus teismas civilės 
administracijos Lietuvoje apskelbė 
sekančius dekretus savo posėdyj 
rugsėjo ir d. 1915 m.": 

"Pranas Kuršis yra nuteistas 
ant 10 metų kalėj iman už mėgini- 
mą apiplėšti byloj Goldingo ir ant 
3 metų kalėjimo už užpuolimą ant 

Bartašienės, išviso ant u metų, o 
už tai, kad neatidavė [vokiečių 
policijai] ginklų, jis yra nuteistas 
mirtin. 

"Petras Gomas yra nuteistas 
ant 7 metų kalėj iman už užpuoli- 
mą ant Bartašienės, ant 10 metų 
už užpuolimą ant Brusinskio ir 
Lukošiaus ir ant penkių metų už 
užpuolimą ant Tolemio—išviso ant 

15 metų, o už neatidavima ginklų 
jis nuteisiamas mirtin! **♦ Nu- 
teistieji 'flip pat turi užsimokėti 
kaštus." 

Mirties dekretai, paskelbti Kur- 
šiui ir Gomui tapo išpildyti jų 
sušaudymu spalio 9 d. 1915 me- 

tų." 
Dar civilizuotam sviete negir- 

dėta, kad nuteistas miriop turėtų 
savo budeliui užmokėti už tai, kad 
jis jam galą padarė. 

Laikraštis N ei v V o r k 
Times, rašydamas apie tai, už- 
dėjo antgalvį, kad "lenkus ver- 

čiama mokėti savo budeliams." 
Už kelių dienų tą klaidą atitaisė 
ačiū p. A. B. Strimaičio, SLA. 
Sekretoriaus, laiškui. P. Strimai- 
tis nurodo, kad viatos, paminėtos 
vokiečių įstatymuose yra Lietuvo- 
je, o ne Lenkijoj ir kad lietuviai, 
bet ne lenkai nuo jų kenčia. 

Prie tos progos p. Strimaitis nu- 

rodo sunkų Lietuvos žmonių pa- 
dėjimą ir prašo, kad amerikonai 
ateitų nelaimingiems lietuviams 
pagelbon. j 

AMERIKONAI DIRBS SU^- 
MARINUS RUSIJOJ. 

Iš Ne\v Yorko pranešama, kad 
vietinė Submarinų Statymo Kor« 
poracija padarė kontraktą su Ru- 
sijos valdžia statymui submari- 
nų. kurie atsieis apie $70.000.000. 

Šitie submarinai bus difbtuui 
Rusijoj po rusiškų inžinierių 
priežiūra. Bus padirbta 50 di- 
delių submarinų po $600,000 
kiekvienas. Apart to bus pada- 
ryta 200 mažų submarinų. kitrie 
bus laikomi ant kariškų laivų ir, 
reikalui esant, juos galima bus 
paleisti nuo laivo vandenin. 

Kiek Atsieina Kare. 
Sulyg specialistų apskaitliavimo, kariaujan- 

čios viešpatijos nuo pat lcarės pradžios iki i 

d. vasario sitį. metų, t. y. per 18 mėnesių karės 
išleido karės reikalams išviso apie 35 milijar- 
dui doliarių. Iš šitos sumos talkininkai išlei- 
do apie 19 miliardų doliarių, o Vokietija su 
savo šalininkais išleido a.pic 16 miliardų do- 
liarių. 

Iš šitų skaitliniu ne visiems yra lengva į- 
sivaizdinti sau, kokia tai milžiniška yra suma 

pinigų. Jeigu surinkti krūvon visą auksą, 
kuris butų reikalingas atmušimui 19 miliardų 
doliarių, tai pasidarytų milžiniškas keturakam- 
pis aukso stulpas, kurio frontas butų 37 fė- 
dos, augštumas 76 pėdos ir storumas 19 pė- 
dų. Kitaip tariant, toks aukso stulpas, pasta- 
tytas prie gatvės, kaip kad namus stato, užim- 
tų pusantro loto frontą, o jo augštuma butų 
beveik du syk didesnė už trijų lubų namą. 

Musų paveikslėlis viduryj parodo toki trijų 
lubų namą.—tai musų laikraščio "Lietuvos" 
išleistuvės namas. Jeigu su juotn sulygintum 
talkininkų išlaidas ir Vokietijos ir jos šalinin- 
kų išlaidas, tai tie aukso stulpai išrodytų to- 
kio didumo, kaip ant paveikslėlio parodyta. 
Talkininkų išlaidos iš kairės pusės, o teuto- 

nų—iš dešinės pusės, 

Talkininku auksinis stulpas svertų apie 3 
milijonus 550 tūkstančių pudų. Kad perve- 
žus tiek aukso geležinkeliu, reikėtų 71 trau- 
kinio po 50 vagonų kiekvienam traukinyj. 
Jeigu šitą stulpą, vieton 36 pėdų pločio ir 19 
pėdų storio, padarius tik po vieną pėdą pločio 
ir vieną pėdą storio, tai pasidarytų ketura- 
kampis aukso balkis daugiatis ne£tt verstų 
ilgio. 

Vokietijos ir jos šalininkų stulpas, kaip ma- 

tome, mažesnis. Jų išlaidos per 18 mėnesių 
buvo trimi milijardais doliarių mažesnės negu 
talkininkų. 

Kodėl? Pirmiausia todėl, kad Vokietija 
buvo prisirengusi ir jau nuo senai turėjo pri- 
sigaminus amunicijos ir ginklų, ir tiems da- 
lykams, karei prasidėjus, ji tuom tarpu ne- 
tiek turėjo išleisti pinigų, kiek talkininkai. 
Antra, teutonai veikia iš vidurio į visas šalis, 
o talkininkai turi veikti išlauko. aplink teuto- 
nus. Tš to aišku, kid talkininkams ir išeina 
ilgesnis kelias pristatant amuniciją ir kariu- 
menę. Pagalios talkininkai turi milžinišką 
laivyną, kuris saugoja visas jūres, blokuoja 
Vokietijos pakraščius ir turi but kiekvieną 
valandą prisirengęs sut'kti vokiečių laivyną, 
jeigu tas kada-nors sumanytų iš savo uostų 
išlysti. 



Parašė JURGIS SAVICKIS. 

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI 
RUSIJOJE. 

/ 

Kartais "stuikavas" žmogus bijodavo atsigręžti 
kad nepamatytų išbalusius, sušalusius kudikius. Ge- 
riausiame atsitikime nubraklindavo nuo savęs skran- 
dinę ir užklmlavo... 

Įsikūrusi tuomet Vilniuje "Globa" savo nedide- 
liais, bet širdingais darbais nevienam davė įsitikin- 
ti j žmogaus sielą. 

Tie, kuriuos vežė pro Vilnių, buvo sutinkami, 
nuraminami, apgobiami ir pavalgydinami. Po so- 

džius buvo renkami":' rūbai, skalbiniai ir grivenos 
(dešimtukai),—geriausi auka. 

Tat buvo tuomet, kaip dar gyvenom visi "namie." 
Iki šiam laikui daug kas naujo įvyko, nevienam teko 

apleisti namus. 

"Globa" (Ufcir gyvuoja Petrograde ir stengi* 
atnaujinti s„vo įs»tatus, t. y. prisitaikinti prie naujų 
•sąlygų. 

Ii Prūsų ištremtieji lietuviai daugiausia sukon- 
centruoti Simbirske (apie 2000 žm), Saratovo ir 
Samaros gubernijose, Orenburgo apielinkėse ir Sibi- 
re. 

Jie gauna per Amerikos konsuiį vokiečių val- 
džios siunčiamus po 10 rublių kiekvienam žmogui. 
Bet dainai ten, kur keliai blogesni, nevisuomet tvar- 

kiai daeina tie pinigai. 
Šiaip jau pašaliniams žmonėms prieiti prie jų 

sunku—negalima. 
Nors ir daug kas "Yokiškumo" laikosi, bet daug 

taipojaus iš jų tarpo supranta atgimusios Lietuvos 
vienijimosi svarbą. Nori kalbėt ta pačia kalba, nori 
turėt bendrus reikalus. 

Jųjų, dauguma kuogražiausiai lietuviškai kalba 
ir guodžiai teiraujas, kaip lietuvių čia gyvenama ir 
kas jie per tokie... 

Ne viena duona žmogus sotus. Aš tikiu, kad 
susitvarkiusi ir priruošusi prie darbo "Globa," pa- 
dės sunkią naštą šiems žmonėms nešti ir ne vienan 
duos suprasti, kad ''Didžiosios" ir "Mažosios" lietu 
viai—tai broliai. 

Musų laikraštija Rusijoje susideda tuo tarpu i* 
trijų laikraščių. 
"Rygos Garsas" eina kaip ėjęs visą laiką Rygo- 
je. "Lietuvių Balsas"—Lietuvių Draugijos 
Centralinio Komiteto organas. Redaguoja Durnos 
atst. M. Yčas. Sekretoriauja L. Noreika. Nuolat 
sandarbininkauja juristas-kalbininkas Masiulisl Iš- 
eina kol kas 2 kart į savaitę. Šiame laikrašty j ė gvil- 
denami daugiausia išeivių reikalai; žadinama visus 
grįžti Lietuvon. Ruošiama sugrįžus naujiems dar- 
bams dirva. Daugel jame žinių iš pabėgėlių gyveni 
nio. Pabėgėliams siunčiamas dykai'. 

"Naujoji Lietuva" neseniai pasiruodžiusi. 
Pažangiosios sriovės organas. Redaktoriauja Du 
mos atstovas p. Januškevičius. Užbriežtieji tikslai 
pirmame numeryje: visų vienijimąsi,/ atsiminus Vil- 
niaus Seimo nutarimą, organizuotas statymas naujo l 
sios Lietuvos—stengimasi prie Lietuvių autonomi- 

jos. 
Lietuvių moksleivija susikoncentravo Voroneže. 

Čia yra dvi, M. Yčo vardu įsteigti, gimnaziji;—vyrų 
gimnazija, įsteigta dar Vilniuje esant, ir merginų— 
kiek vėliau. Vyrų gimnazijoje yra virš 500 mokinių, 
moterų—iki 300. Mokytojų dauguma—įžymesnieji 
musų pedagogai lietuviai. "Saulės" kursai rengia 
visą eilę mokytojų ir kitų specialybių žmonių. 

Visi besimokinantieji Voronže lietuviai mokinami 
dykai. Mosklą, pragyvenimą bendrabučiuose, rublis 
ir visą užlaikymą teikia Centralinis Komitetas, apmo- 
kant tuos visus iškašciti3 iš savo iždo. 

Iš Mariampo'ės moterų gimnazija persikėle Tam 
bovan. Joje yra lietuvaičių apie 200, kurių dauguma 
'taipgi naudojas Centrinio Komiteto subsidijomis 
^pašaipa). 

Toliau, Petrograde prie Lietuvių Centralinio Ko- 
miteto yra tieb'seniai įsteigti abelnai lavinantieji kur- 
sai, kursus lanko 74 mokiniai. Kursai savo progra- 
ma-lyginas gimnazijai; mokiniai išskaidomi sulyg gru- 
pių ir tam.tikrų specialybių,. 

Prie to pat Komiteto visai neseniai įsisteigė 
3-klesf prekybos mokyklą. 

Dar galima pažymėti iš Dotnavos perkeltą Bo- 
gorodickan (Tnlos gub.) vidurinę ūkės mokyklą, ku- 
rioje yra 20 lietuvių, gaunančių pašalpos irgi iš Cen- 
tralinio Komiteto. *). 

Iš pramonijos įstaigų man žinomi,—"Vilija," 
pasekmingai dirbanti Smolenske, pritraukusi ne vic- 
ną^ lietuvį darban ir "Brolių Vailokaičių Bendrovė" 
Maskvoje. 

Tat bus ir viskas. 
Grįžtam vel prie pabėgėlių. 
Šiaip po girias besiblaškant, o tarbelčms ištuš- 

tėjus, pabėgėliai atsidūrė netolimos Vilniaus. Pabė- 
gėliai buvo globiami "Vilniaus Draugijos nukentėju- 
siems del karės šelpti." Prieš pat išsikraustant iš 
Vilniaus Draugija turėjo 112 skyrių, kurie plačiu 
tinklu apėmė v»są nukentėjusią Lietuvą. Draugi- 
ja augo. Jau laike paskutinio mėnesio gyvavimo 
Vilniuje Draugijos biudžetas siekdavo 63,222 rublių: 
per paskelbtą bažnyčiose rinkliavą "Lietuva-Lietuvai" 
ūkininkų d i t k ė m i s buvo sumesta apie 30,000 rub. 

Draugija ėmėsi maitinimo žmonių, po vieškelius 
miestelius ir girias išblaškytų. Jau buvo sistematin- 
gai daitatonii produktai, buvo plačiai steigiamos ar- 

batinės, valgyklos, buvo dalinami miltai, duona, cuk 
rus ir t. t Buvo net pradedama registruoti pabėgė- 
liai. 

Dirbo inteligentai ir sodiečiai, apie nuovargį už 
miršdami. Atsižvelgiant j kitų nuoskaudų, drąsos ii 
energijos jgaudavo. 

Vienok vokiečiams pradėjus iš lakstytuvų svaidy 
ti į Vilnių bombomis, prisiartinus jų kyiumenęi uži 
iR vafstų. Draugija turėjo išsinėšinti Petrogradan 
(Vilniuje pasiliko Draugijos dalis: pp. Šmetonu 
Basanavičius, kn. Dogelis, Žmuidzinavičius, Kymon 
tas ir Irt.) 

•) Paselpa k>kvienam mokiniui C. K. nuatatyta 25 —30 rbl. } mėnesj pagyvenimui; rūbams, mokslui, aki- Ha m<* ■« I 1-- 1 

Tat "toli nuo namų neatsitraukiant," pabėgėliai 
pasijuto netoli Dvinsko, Vitelbsk'o esą... Vieni savo 

valia, o daugelis varu išvaryti. 
I*rieš užeisiant vokiečiams antrą kart Lietuvon, 

rusų valdžios buvo sumanyta kuomažiausia žemes 

turtų vokiečiams palikti, idant "pabadmiriautų." 
Per' valsčius buvo jsakoma, kad vyrai nuo 15-55 

metų amžiaus sudarytų burius, kurie, priešui besiar- 
tinant, sulig duotos tam tikros žinios, turės naikinti 
javus ir kitą naikintiną turtą. Visi šie vyrai pasku- 
tinioje tur išsinėšinti. Šio įsakymo atsakančiam pil- 
dymui, skrajos "baudžiamieji būriai," kurie, radil^ 
kur nesunaikintus javus ir turtą, patys naikins, o nu- 

sidėjusius skaudžiai pabaus. 
Šitaip, kiek menu, skambėjo įsakymas. Atsakan- 

čiai buvo jis ir vykdomas. 
Atsiradus svetimoje šalyj, su arkliais, su lobiu, 

kilo klausimas, kur dėti tą viską. 
Namon grįžti—nebesugrįši. 
Daugelyj vietų gyvavo valdžios jsteigtos rekvizi- 

cijos Komisijos, už pusėtinus pinigus superkančios 
arklius, raguočius, brikus, padarinę ir ūkės smulkme- 
nas. 

Gaila, bet ką, padarysi!. Ilgši branginamas gy- 
vulys galainiui parduotas; liko "kuparėlis" ir platu 
pasaulis... 

Tam tikrą laiką maisto ir ankštos pastogės pa 
bėgėliams patiekdavo mūsų ir svetimos draugijos. 1= 
svetimų draugijų pažymėtinos rusų: "Visos Rusijo 
miestų Sąjunga" ir "Kunigaikštytės Tatjanos Ko 
mitetas." 

Juodvi, plačiai besidarbuodamos, ne vienam lie- 
tuviui yra gero padariusi. 

Beplaukiant vis naujoms ir naujoms minioms, o 

priešininkui irgi ncbesiliekant, karės valdžios nu- 

spręsta buvo aptuštinti miestus nuo prašalaičių,— 
"razgru7.it."... 

Tuomet tai prasidėjo gyvenimas po vagonus. 
Ir musų darbininkus-inteligentns, pabėgėlių glo- 

biamosiose draugijose dirbančius, labiausia galėjai 
sutikti tuomet prie vagono, stotyje, prie 'traukinio. 
Čionai buvo dalinami pietus, čia buvo registruojami 
važiuojanti,—taisomi būriai su tam tikrais palydovais 
priešakyje, studentais ar kitais inteligentais, ir paga- 
lios leidžiami Į platų pasaulj... 

Tau ruduo. Šalta. 
Ryto rasa lapus apšarmoja ir paskutinę žovelę. 

pakanda. ( 

(Toliaus bus). 

Lietuviai Belaisviai Vokietijoje. 
Belaisvių stovykloje Puchheim I. Gefg. Batl. 

randasi šitie Lietuviai: 
Konsajtis, August, Schotti 
Kantakevvič, Bronsil., Dosmjany 
Kjuzes, Dominik, Wornaki, Kauno 
Kabur, Kasitnir, Tsęheshumj, Viln. 
Kravvčun, Pjotr, Pod\voriški, Viln. 
Liman, Waldislaw, Rakischki 
Lukaševvič, Nikolaj, Subotš 
Misiuke\vič, Matf., Remoschi, Vii. 
Močulai, \Vikenti, Kurpik' 
Piwo\vartin, Efim, Pi\vawari, Viln. 
Pawlowski, Os., Praischegolo, liauno 
Purlis, Jossip, Aginjy 
Riatčudas, Franz, Kaneli 
Rutko\vski, Ivan, Smvalki 
Rusgas, Konstant, LepencyschkL 
Rogovvski, Ossip, No\vosjady 
Rymšewič, Stephan, Meshany 
Šimkovvski; Tom., Gimbetiscliki 
Simanowič, Ivan, Jantmalki 
Sahvgajew, Tirenti, Atieny 
Sjutel, Kazirnir, Witschi 

Šitie Lietuviai randasi Karės belaisvių stovykloje 
(Kriegsgefąngenenstammlager) Pr. Iiolland:* 

Adomėnas, Franz 
Adommas, Kasimir 
Banis, Paul 
Balaišis, Michail | # 

Bakaitis, Anlou 
Bokis Pa\vel 
Braknis, Ossip 
Badroka, Anton 
Bikin, Ossip 
Brinkmann, Johannes 
Bulat, Ossip 
Bartas, Clement 
Bolutzki, Ignati 
Cirus, Kasimir 
Daniunas, Ivan 
Dudjuk, Ivan 
Dragun, Vikenti, 
Dusevvski, Alois 
Erdmann, Jakob 
Gajewski, Ossip 
Gaschpfuhl, Wladisiftw 
Grajrs, Ossip 
Gladutis, Norbeit 
Gudjimas, Kasimir 
Gerdus, Ossip 
Grilas, Anton 
Grejevvič 
IIjuk, Franz 
Taškus Ivan 
Jadvviršis, Kasimir 
Januška, Anton 
Joselonass, Jurij 
Jibass, Ivati 
Krazucki, Pjatr 
Kernosicki, Pjatr 
Lukša, Kasimir 
Lasfca, Ivan 
Markim, Franz 
Mišunas, Sigisrnnnt? 
Mikšis, Ossip 
Misukas, Ivan 
Majel. Ossip 
(Reveik visi viršpaniinčti belaisviai iš Pr. Hoi 

land buvo p»mti Kauno tvirtovėj. 

Kas MUeukia Nuo Vokiečiu Pusės. 
Lietuva ir Lietuviai tautoms 

norinčioms sveti motai i s rankomis, 
sau keptas bulves iš ugnies trauk- 
ti, turi atrodyti tikrai geru kąsniu. 

Pereitame ''Lietuvos" numeryj 
buvo indėtas 'Sfraijfenis iš "Liet. 
Balso," kuriaille straipsnio rašė- 

jas parodo, ka^> lerikai bando šei- 
mininkauti Liėtuvojb. 

Šitame noriu parodyti, kaip vo- 

kiečiai ryja seilę, žiūrėdami į Lie- 
tuvos šalį ir jos žmones. Lietuva, 
ir lietuviai vokiečiams atrodo l«bai 
skaniu kąsniu ir jie pasirengę j j 
suvalgyti be duonos. 

Šitą vokiečių įsigeidimą gražiai 
nušviečia p. Ig. Jurkuno vertimas 
Silvio Broedrich-Kurmahleno 

Knygelės "Nauja Rytų šalis" los 

vietos, kur rašėjas rašo apie Lie- 
tuvą ir lietuvius. Šitas vertimas 
ir p. Jurkuno pastabos taipgi buvo 
atspausta "Liet. Balse." Manau, 
kad ypatingai bus jdomus "Lietu- 
vos" skaitytojams patsai vertimas 
ir todcl čia paduodu jį ištisai: 

"Lietuva apima visą Suvalkų, 
Kauno ir,—remiuos etnografijos 
žiniomis,—visą Vilniaus gub. ir 

šiaurinį Gardino gub. pakraštį. 
Gyventojai šitos šalies apskritai, 

jų daugiau negu 2 milijonu, lietu- 
viui ir katalikai. Jie išimtinai 
ūkininkai ir valstiečiai darbininkai. 
Lietuviai laukia prijungiami prie 
Vokietijos; Prašų volstybės glo- 
biamuose lietuviuose jie mato savo 

brolius. Nuo rusifikacijos išgel- 
bėjo lietuvius katalikų bažnyčia. 
Vienok, priešingai pastarajai, pas- 
kutiniaisiais 40 metų jie atsistojo 
į stipriai susivienijusią opoziciją 
lenkų kulturair ir išsiplėtojusiam 
lenkiškumui, kurij politikos pajė- 
ga jau galutinai ten sutrupinta. 

Arti pusės dvarų žemės priguli 
lenkams, kita pusė vyriausybei (vis 
tai seniau konfiskuotas lenkų -tur- 

tas) ir didžiarusiams dvarinin- 
kams, kurių diduma beveik nie- 
kuomet nė negyvena savo dvaruo- 
se, o Petrapily;, ar.kur nors kitur, 
savo tarnystos -vietpj, varo prieš- 
kulturinj darbą. 

Su tais dvarais šitoks dalykas: 
nors mes ir priešingi išgyvendini- 
mui ir išpurceliavimui, čia vienok 
aišku—tai tautos reikalas—augš- 
Čiausios prasmės, q čia jis ir gali- 
mas ir lengvai .{vykinamas. Tik- 

tai tas. negrl paliesti vokiečių dva- 
rininkų ir žemės savininkų. Kiek 
tie visi dvarininkai yra rusai, jie 
jokiu budu ir jokiomis aplinkybė- 
mis nepanorės gyventi vokiečių 
valdžioje, kiek jie yra lenkai, jiems 
galima padaryti atlyginimas kon- 

gresinėj Lenkijoj ir prie jos pri- 
skirtoj Gudų dalyje, kur lenkai 
tokiais pat santykiais susidurs su 

dvarininkais rusais ir, aniems išsi- 
krausčius, gaus sau jų žemes. 

Šitaip statant nuosavybės per- 
kėlimo klausimą ir jį įvykdžius, 
lenkų pretensijoms dei Baltijos 
pakraščio turės buti paskutinis ga- 
las. Viena del to, kad Lenkija 
amžinai išliuosuojama iš Rusijos, 
o antra, lenkai žino, kad jie savo 

savistovybės tegali pasiekti tik 

Kongresinėj Lenkijoj ir tik tada 

jei tas nepakenks Vokietijos rei- 
kalams. Vienok šilas dalykas tu- 

ri buti rimtai išnagrinėtas, jeigu 
toks įtakingas lenkų publicistas, 
kaip Feldmanas, štai ką maždaug 
rašo savo knygoje: "Vokietija, 
Lenkija ir Rusijos pavojus": 
"Dabartinioji Rusijos Lenkija ir 

jos kaimyne šalis, lenkiška kultu- 
ra ir tradicijomis, turinti didelį 
lenkų katalikų dvarininkų nuošim- 
tį, rodo, kad norint atgaivinti Len- 
kų karalystę, nors ir ne visame 

jos istoriniame gražume ir didume 
turinčią vis tik apie 20 mil. gy- 
ventojų, tur turėti kelią j Baltijo- 
jurą ir apie Palangą, kur šalis 
etnografine prasme—lenkiška.'' 

Visas iš to išvadas, kad Palan- 
ga—vienatinis v.d v aras Gruobyno 
apskrityje, Kuršo gub., kuris pri- 
guli lcnktti. Nedidelis žemės plo- 
tas s a gražnm sodu ir maudyklo- 
mis, apgyventas litvių, lietuvių, 
vokiečių ir žycįų, ir vasarą susilau- 
kiąs nemaža svpcitj 4enkų, norinčių 
pasimaudyti, turįs i etnografijos 
žvilgsniu pasielgi Baltiją. Bet ne 
tas rimčiausias parr^ata* kad čia 
atsitiktinai vienas terikas sėdi rice- 
rių dvare, bet tas, kad šitas kraš- 
tas etnografijos prasme esąs len- 
kišku. Lygiai teisėtai galima bu- 
tų spręsti, kad jis ta pat prasme 
yra vokiečių, ar žydų, lietuvių, ar 

latvių. Vokiečiai dvarininkai 
Groobyno apskrityje ir latviai pro- 
testantai valstiečiai butų be galo 
nustebinti tokiu išpustu pretensi- 
niit etnografiniu kuri j ozu, 

,Mes randame šit^ iškrypimą 

taip apgailėtinu, kad neverta butu 
ir minėti, jog lies Palanga susi- 
duria Latvijos ir Lietuvos sienos, 
jog į pietus iš čia—visa Kauno, 
Vilniaus ir Suvalkų gubernijų ša- 
lis, stipri, susijungusi šalis, nieko 
bendra nė turėti neturi su Lenki- 
jos ateities svajonėmis. 

Lietuviams Vokietijos kariuo- 
menė neša išliuosavimą iš masko- 
lių vergijos; lietuviai taip pat žino 
ir tat, kad jie nuo lenkų, Vokie- 
tijos prijungti, bus visai apsau- 
goti. Lietuvių tautinis atgimimas 
griežtai yra pasukęs priešais len- 
kus. Mas nenorim jokiu budu ro- 
kuotts su senomis lenkų tradici- 
jomis: "cujus religio, ėjus regio," 
tuo labiau, kad lietuviai konfesi- 
jonalį prijungimą randa Vokieti- 
joj, nes niekur nėra geresnių ka- 
talikų, negu Vokietijoj; ir šitie 
lojaliai letuviai bus sutikti visu įsi- 
tikėjimu; jie nepažįsta vokiečiu 
neapykantos; pavydėdami ir išsiil- 
gę jie žvelgia j savo brolius gy- 
venančius dvasiniai laisvoj Vokie- 
tijoj, ir visu frontu gręžiasi nuo 

lenkų. 
Ir ištiesti visai mes tikim, Vo- 

kietijos katalikai ir lenkams Vo- 
kietijoj nieko pikta negeidžia, ly- 
giai mažai abejojam, kad tie pa- 
tys katalikai, ramus, tyliu lietu- 
viai ūkininkai, butų kokių nors 

blogų minčių prijungti prie Vo- 
kietijos jie rastų išėjimą į vakarų 
Europos kulturą. Poznanėj ir 
Prūsų vakaruose nesama katalikų 
konfesijai kliūčių, vienok lenkų 
neapykanta prūsams kaip tik esąs 
trukdąs momentas, ir iš lenkų po- 
litikos žodyno galutinai turi buti 
išbrauktas žodis "Pabaltkr&štis" 
pirma negu Vokietijai lenkų sa- 

vistovybė nustos buvusi problema- 
tine. 

Ir kam nori Fcldmanas Balti- 
jos jurų? Ar tai yra būtinas iš- 
stūmimas savistovios lenkų ūkio 
srities? Žinoma ne! Jei prie 
kongresinės Lenkijos priskirti da- 
lį Gudų lig Pinos balų, skiriančių 
Maskolijos kultu r ą nuo Vakarų 
kulturos, tai bus didelė šalis, kuri 
ūkio žvilgsniu prijungta prie cen- 

tralinių valstybių, turėtų lenkų kul- 
turos darbui plačiausius plotus. Iš 
Lietuvos išplaukusiuose dvarinin- 
kuose lenkų kultura savo darbui 

rastų didelj sustiprėjimą. Jų dva- 
rai lieka Lietuvoj vokiečių koloni- 
zacijos tikslams—priverstinumas 
turėtų buti pašalintas—ir Palanga 
nebebūtų daugiau svarbus etnogra- 
finis punktas. Tokiu budu gauna- 
ma nepaprasti plotai, kurie vokie- 
čių katalikiškajai daliai c.iulo di- 
džiausius tautinius tikslus. Beisto- 
ris lietuvis valstietis, kuris tik nuo 

1906 (?!) metų išgavo savosios 
spaudos išliuosavimą—•teisingai 
sprendžiant—be nieko tolimesnio 
įeina į Vokietiją ir per katalikų 
bažnyčią įvedamas į vokiečių švie- 
timą. Didelis 'senų laikų dvasiniu 
kunigaikščių tautos darbas, Bre- 
meno ir Magdeburgo arkivyskupų 
galingas Ordeno veikimas su jo 
pangermanizmo politika—tas dar- 
bas ir tas veikimas turi atgyti ir 

jis katalikų Vokietijai žada daug: 
Lietuvoj vokiečiu valstiečių su- 

tvėrimą, ir nuo seno ten gyvenan- 
čiam lietuviui turi buti įskiepyta 
vokiečio dvasia. 

Stambieji vokiečiai dvarininkai 
turi Lietuvoje ir pasilikti; jų ten 

ir yra maža, ir mes butumem lai- 
mingai nudžiuginti, jeigu musų 
tautos didysai karės vadas butų 
pagerbtas žeme toje tolimoje šalyj, 
kad visuomet stovėtų tautos idėjos 
priešakyj. 

Be galo butų svarbu ir tat, kad 
paėmus Lietuvoje lenkų dvarus 
j vyriausybės rankas, ten pasiliuo- 
suotų visa valstiečių darbininkų 
pajėga. Vis tai lietuviai geras 
darbštus elementas. Iš jų ilgam 
butu tikras šaltinis stambiajam 
ukiui ir Vokietijos pramonei ir tuo 

pačiu jie išsisklaistę po valstybę, 
artimose kartose visai suvokietėtų. 

Šitas liuosas vokiečių vJstybei 
darbininkų šaltinis nevevgiška ge- 
ra darbo pajėga ;—lietuviai ne ver- 

gai ! ir vėl vis tat turi buti pabrė- 
žiama(!l),—sudi.ro visą atlygint- 
iną valstybei už iškeltas j naują 
rytų šalį tautos pajėgas. Natū- 
ralūs mainas, kuris iš vienos pu- 
sės duos vokiečiams gerų vaisių, 
o antra, pigiausia atimtų dvarų 
žemės kaina kviestų vokiečius į ry- 
tus. 

Ypatinga pastebėti, kad kultū- 
rinis Lietuvos dvarų stovis, ben- 
drai imant, taip blogas, taip blo- 
gas, taip mažai dėta kapitalo į 
trobas ir ukį, kad vidutinė kaina už 
žemg paskutiniais trejais mutaii' 

prieš karą, tokia pigi, kad valsty- 
bė su didžiausiu pelnu gali turėti 
kolonizacijai šitiek žemės. Kolo- 
nistas valstybei nieko nekaštuos ir 
greitai praturtės, jei tik bus jos 
aprūpintas tani tikru kreditu. 

Žemė ūkio kolonizacijai turi bū- 
ti, tiktai kad nebūtų perdaug ža- 
liojo stalo globos! Vokiečių tauta 

pati užkariavo rytus ir p?ti turi 
juos valdyti. Tai būtina kiekvie- 
no sveiko, tautinio, kolonialiaus 
pietoj imos sąlyga. 

Lietuvio ūkininko žemė turi likt 
Lietuvoj ir negali buti paliesta. 
Pirmiausia jis žeme tvirtas ir pa- 
lankus vokiečiams; antra, jisai 
darbštus ir gabus; galop, mes vi-l 
sai negalime turėti taip pakanka- 
mai stiprių gerų ūkininkų. Jokiu 
budu j jį negalima žiūrėti, kaip i 
priešininką svetimtautį, kurio val- 

stybė negalėtų kęsti. Į sodinama 
tarp lietuvių ant atimtos dvarų 
žemės vokiečių katalikų valstiečių 
masės, steigiama vokiečių mokyk- 
los visoj šalyj—nes ten savos lie- 
tuviškos mokyMos niekuomet nė 

nebuvo; Įnešama j cionykscią dva- 

sią veiklus tautinis vyriškumas— 
ir per 50 metų t.š Lietuvos bus 

galinga vokiečių pajėga, kuri, neį- 
galima kaip Bavarijos karžygiai, 
šturmu griaus priešininko tvirtu- 
mas." 

Kaip matome, šitas vokietys 
geradėjas mato vokiečiam* darbo 
tik kol jie lenkus iš Lietuvos iš- 
vers, o tą ipadarius, jau bus lengva 
apsidirbti su lietuviais, nes tai yra 
lojaliai, ramus ir tylus žmonės, 
tik jiems nereikia pasirodyti ne- 

draugais, nereikia iš jų žemės at- 
imti. Lenkų dvarus apsodinus vo- 

kiečių masėmis ir užtenkamai Lie- 
tuvoj vokiškų mokyklų pristeigus, 
kad "nuo seno ten gyvenančiam 
lietuviui" butų jose skiepijama vo- 

kiečio dvasia, už penkių dešimtų 
metų, kaip šitas geradėjas laukia, 
Lietuvoj, vietoj Lietuvos ir lietu- 
vių "bus galinga vokiečių pajiega, 
kuri nejgaliina, kaip Bavarijos 
karžygiai, šturmu griaus priešinin- 
ko tvirtumas." Gal? 

Bet sitos, saldžios vokiečių vil- 

ty* išsiveržusios iš-po Broedricho. 
Kurmahleno plunksnos, labai gali 
neišsipildyti, kadangi jos yra de- 
damos nevisai ant tikrų pamatų. 

Teisybė, lietuviai turi ypatybes 
labai tinkamas tiems, kurie nori 
kitais valdyti: yra lojaliai, darbštus 
ir sumaningi. Bet be šitų ji: tu- 

ri dar ir kitas; tarp tų yra nepa- 
sidavimo upas ir narsa, kurie val- 
dovams kaip tik netinka. Ir šitas 
lietuvių ypatybes, kaip p. I. Jur- 
kunas teisingai pastebi, vokiečiai 
turėtų žinoti geriausiai. Per tris 
šimtus metų vokiečiai lietuvius už- 

puldinėjo, žudė, ar kalino ir grobė, 
ar naikino jų turtus, bet jie nepa- 
darė jų "galinga vokiečių pajie- 
ga" ir net neišnaikino jų. Prie- 
šingai, lietuviai patiems vokie- 
čiams Žalgirio kovoje nulaužė jų 
atkaklumo sprandą ant visados. 
Tas atsitikimas, be abejo, prie 
istorijos priklauso—prie lietuvių 
istorijos, iaigi, lietuviai turi sa- 

vo istoriją ir jie atmena ją; o kas 

šitokį savo istoriją žino, tas var- 

pu galibuti geru elementu vokie- 
čių laukiamai pajiegai sutverti. 
Nesutvėrė sau jos iš lietuvių len- 
kai; nesurusino ir neišnaikino jų 
nei Rusijos činovnikai, nors ir 
žiauriausias priemones panaudoda- 
mi tam tikslui. Ir nepavyks tas 

nei vokiečiams,—net jei jie ir lik- 

tų Lietuvoje šci.nininkais.— X. 

BIZNIERIAI, KURIE IR 
RAUSTI NEMOKA. 

Susiginčino socialistų laikraš- 
čiai, kuris iš jų geresnis. Brita- 
nijos lietuvių socialistų laikraštis 
"Rankpelnis" štai kokios yra nuo- 

monės apie Amerikos lietuvių so- 

cialistų laikraščius. 
.Pastatėme męs sau taippat 

klausimą, ar jie [Amerikos so- 
cialistų laikraščiai | žymiai pa- 
gerėjo nuo savo pasirodymo 
Dėja, turėjome pripažinti, kad 
kai-kurie dar pablogėjo. Pavyz- 
džiui, '"Kova" 1915 m. buvo, 
mūsų nuomone, blogesnė, negu 
kokie 6-7 metai atgal, "Nau- 
jienų" dienraštis blogesnis, ne- 

gu buvusis 1914 m. "Naujienų' 
savaitraštis. Pagerėjo tik "Lai- 
svė," norint ji ir 1915 m. neį- 
stengė atsikratyti nuo vieno di- 
džiausių savo trukumų—■sensa- 
cijintų žinių gaudymo. Apie 
"Dilgėles" ir "Keleivį" nieko 
negalime pasakyti, nes senesnių 
numerių neteko mums pažint. 
Žinome tiktai, kad "Keleivis"— 
lai yra laisvamanių laikraštis su 
socializmo užuojauta, ir labai 
mažai rūpinasi social-demokratų 
sąmonės gilinimu." 
Pirmu syk "draugas" "drau- 

srams" nepasidrovi šiek-tiek teisy- 
bes j akis pasakyti, 

Nors Amerikoje, anot "Rank- 
pelnio," yra net šeši lietuviški so- 

cialiau laikraščiai, bet 
"Širdį spaudžia, kuomet juos 

į rankas paimi ir pradedi lygint 
su rimtais sočial-demokratų lai- 
kraščiais, pav. latviu "Stradnee- 
ku." Kiek męs rasime juose tikrais social-demokratij partijos 
pamatais paremtų straipsnių? Kiek rūpina-i jie gilint darbinin- 
kų klosos sąmonę? M&žai, la- 
bai mažai. 

Kiekvienas jų numeris, rašo to- 
liaus "Rankpelnis," užverstas ži- 
niomis-žinelėmis, he jokio parin- 
kimo, be jokios kritikos talpina- 
momis, o "jeigu ir pasilaiko tarp 
tų pelų koks grūdas, tai jis iš- 
vyksta, nepalikęs jokio gile-nio 
įspūdžio. 

Taip nenuplakė musų socialis- 
tiškų laikraščių nei jų priešai. 
P-as Kapsukas (minėtų straipsnių 
autorius) gal nuplaktų juos dar 
labjaus, jeigu geriau juos pažintų. 

Jeigu jis juos pažintų, tai žino- 
tų, kad didesnė ių dauguma lei- 
džiama ne tiek del idėjos, kiek 
dėl bižnio; jis žinotų, kad musų 
įsocialistų laikraščiai, kurie daug 
šukauja apie idėją, kitus laikraš- 
čius mėgina apšaukti "purvinais 
biznieriais," "žmonėmis be doros" 
ir t. t.-ko jie patįs nesidrovi del 
biznio, del pelno ir purviniausio 
doliario. Pavyzdžiu gali buti tas 
faktas, kad visi tautiškieji ir ka- 
talikų laikraščiai atsisakė talpinti 
apgavi ngų, humbugiškų daktarų 
apskelbimus, o "Laisvė," "Kelei- 
vis," "Naujienos"—pilnos jų ir 
iki šiolei. 

Žinoma, "del idėjos" juos tal- 
pina... Darbininkų, sveikatą, r.et 

gyvastį rakaliams už doliarį par- 
davinėja. 

Pasiklauskit jų, ar jie nežino, 
kad tais apgarsinimais saužinin- 
gai, sąmoningai savo brolius lie- 
tuvius apgaudinėja? Jie žino. 
Štai ir tose pačiose "Naujienose" 
nesenai vienas jų skaitytojas (A. 
Sadaitis) nusiskundžia, kad įkišo 
tokiam apgavikui daktarui dau- 

giaus šimto doliarių ir butų įkišęs 
dar 300 doliarių, jeigu butų turė- 

jęs. Tas apgavikas jį dar lab- 
jaus apsirgdino ir žmogus pasvei- 
ko tik ačiu tam, kad laiku susi- 
laikė. nuo to apgavingo daktaro 
atsimetė ir pasiliovė jo nuodin- 

gus vaistus ėmęs. 
Bet tame pačiame "Naujienų" 

numeryj visas laikraštis išmargin- 
tas dideliausiais tokių apgavikų 
daktarų apgarsinimais. 

Arba vėl, iš kitos pusės paėmus. 
Tie ultra-biznieriai žino gerai, kaip 
pagauti tamsų apjakusį žmogelį. 

Švariu raštu, geru straipsniu jų 
nepatrauksi, labai—sunku. Het to- 

kį tamsuną greitai pagausi šlyk- 
štumu, bjaurumu, gyvuliškus jo 
jausmus kutendamas. Ir štai tau 

tuose laikraščiuose straipsniai ir 
neva juokai apie mergas, plikų 
mergų, paveikslai, apie lytišką pa- 
leistuvystę, erzinimai, visoki šlyk- 
štumai ir ant gyvuliškų jausmų 
grajinimai.... 

Idėja? Darbininkų saugojimas 
nuo išnaudojimo? Principai? 
Kaipgi!... 

"Duok šią, kvaily, doliarį— 
that's all!" 

Durnas duoda, mandras ima!.. 
Žmonės gali galą sau įgauti pas 

apgavikus daktarus, žmonės gali 
ištvirkti ir gyvuliais pavirsti nuo 

šlykščių, paleistuvingų brošiūrų ir 
straipsnių.—kas mums galvoj!.. 

Duok šią doliarj, kad ir purviną, 
susmirdusj žmonių ne tik prakai- 
tu, bet ir krauju apšlakštytą do- 
:arį... Doliarj! Doliarj! 

Netrukus socializmas įvvks, 
ai jums, kvailiai, tų doliarių ne- 

reikės !.. 

Ištikro, arčiaus ir su didesne aty- 
:1a tokios rūšies laikraščiams pri- 
sižiūrėjus, noroms ne norom s tu- 
i prieiti prie išvedimo, kad iš visų 

purvinų biznierių, toki laikraščiai 
,ra purviniausi, nes paprastas biz- 
r:ierius bent nesigiria, kad jis žmo- 
nes nuo skriaudikų saugoja, o to- 
«i laikraščiai kaip sykis tą daro. 

Jiems nauda iš to. Bet kas iš 
to jų skaitytojams? Ar juos ap- 
šviečia, pakelia, doresniais padaro? 
.Vagi visai ne, nes aišku, kad 
negalima. Ir pirmiau* minėtas 
Kapsukas, jų pačių "draugas" tei- 
singai pastebi: 

[Amerikos Socialistų] laik- 
raščiai giriasi turj apie 40,000 
skaitytojų, bet kiek tarp jų yra 
tokių socialistų, del kurių mums 

rausti nereikėtų ? 
Nc, p. Kapsukai! Męs čia turi- 

me tokių "biznierių," kurie ir rau- 

sti nemoka—gal todėl, kad raudo- 
nas jau ir parausti negali. Tai 
'raudoni biznieriai" už kuriuos net 
ir "juodiems biznieriams" rausti 
reikia. 



EXTRA. 
BAISUS MUŠIS TIES 
VERDUNU. 

Paryžius, bal. 12 dieną.— 
Penkiasdešimta diena mūšio ties 
Verdunu prasidėjo negirdėtu vo- 

kiečių užpuolimu kuone išilgai 
visą frontą. Taip smarkaus mū- 

šio dar pasaulis nėra matęs. 
Francuzai, atlaikę pirmą ataką, 
tuojauB šoko kontr-atakan, kad 
sulaikius vokiečių vilnis. Kontr- 
atakas buvo pasekmingas ir vo- 

kiečiai po visos dienos mūšio 
vakar nepadarė jokio didesnio 
progreso. Ką jie buvo užėmę 
ties fortu Douaumont, francuzai 

per kontr-ataką vėl atsiėmė. 
Verduno mušis pasiekė jau 

augščiausio savo laipsnio ir ne- 

trukus turės buti išrištas, ar 

šiaip, ar taip. Nuostoliai iš abie- 

jų pusių milžiniški. 

SMARKI KOVA TIES 
DVINSKU. 

Petrogradas, bal. 12 d. 
Rusai duoda pilnas rankas darbo 

vokiečiams ant fronto tarp Ry- 
gos ir Dvinsko ir toliaus į pie- 
tus. Musdai labai tankus. Ru- 

sai, kaip matyt, spaudžia vo- 

kiečius, kad atitraukti kuodau- 

giausiai jų kariumenės nuo Ver- 

duno. 

fwi 
RUOŽAI. 

Verdunas tai dabartinės Euro- 

pos karės vakaru fronto Žalgi- 
ris, kur dvidešimto šimtmečio 

kryžiuočiai dantis atkando j ka- 
rės laimėjimo obuolį. 

Bc abejonės francuzų "Goštau- 
tas" (Juozas Joftre) taiso pie- 
nus patraukti ant šių dienų Mar- 
bitrgo (Berlino), bet "kryžiuo- 
riai" kiek galėdami statis ske- 
:erą ir bandis jj trukdyti. Kad 

ialkininkai "Marburgo" nepa- 
sieks, tai beveik tikras dalykas; 
bet kad ir "kryžiuočiams" turės 

pritrukti vieko aniems priešin- 
tis, tai taipgi reikia laukti. Iš- 
vedima* iš to gali buti vienas: 
"Kryžiuočiams" parsieis pas tal- 
kininkus susimylėjimo prašyti. 

T'crods. šovinistai savo orga- 
nuose, pav. "IJcrliner Lokal An- 
zei^er" bando pasauli prigauti, 
parodydami jam galingą ir rūstų 
Vokiftijoį veidą. Jie grnmoja 
talkininkams brangiu atmokėji- 
mu Vokietijai už jų atmetimą 
vokiečių nusileidimo. Mat Vo- 
kietijos kancleris pernai metų 
pabaigoj yra pasakęs, kad Vo- 
kietija yra pasirengusi pradėti 
tarybas su talkininkais del karės 
užbaigimo, manydamas, kad tal- 
kininkai pulsis vokiečiams išly- 
gas siūlyti. Bet ve koks atkak- 
tanias—jie galingos ir pergalė- 
jusios Vokietijos pasiūlytąsias 
išlygas atmetė. Užtai vokiečiai 
šovinistai dabar ir sako: kad 
neėmėte tiek, tai duosite dau- 
giaus! 

Oi, pi, oi! Ar vis dar vokie- 
čiai didybės liga serga? Jei taip, 
tai jie ištikro sukels savo priešų 
širdyse pasigailėjimo jausmą ir 
tie jiems dovanos biaurius jų 
išdidumo darbus, pasakydami 
drauge su Kristumi, "Alei?k 
jiems Viešpatie, nes jie nežino 
ką daro." 

Bet arčiau dalykui prisižiūrė- 
jus pasirodo, kad nėra taip, kaip 
paviršutiniškai žiūrint išrodo. 
Geriau? prisižiūrėjus matos, kad 
jie ne tiek serga didybės liga, 
kiek jie nori ja apsimesti ir tuo- 
mi pateisinti savo nelemtus dar- 
bus. kuriais jie atsižymėjo šitoj 
karėj. Tai ištikro gudrus jie 
mulkiai! 

"Dabartis" reaguojama d-ro 
Stepu taičio. kuris be vokišku 
akinių nieko nemato, kiek laiko 
atgal, matomai, norėdama dis- 
kredituoti rusų kariuomenės ofi- 
:ierus, atspaude žinią apie vieną 
rusų pulkininką, kuris, sužino- 
ięs, kad jis nekaltai sušaudė vie- 
ną vokietį, ar gal ir prūsų lie- 
tuvj, pats sau galą pasklarč. 

Bet šitas "Dabarties" diskre- 
ditavimas tik kreditą duoda ru- 

sų kariuomenės oficierams. Pri- 
vestasis atsitikimas rodo, kad 
rusu olicierų tarpe yra žmonių, 
pas kuriuos žmoniškumo jau- 
smai nėra užmušti; yra žmonių, 
kokių (vokiečių oficierų tarpe 
nerasime gal nd <tt žvake vi- 
duryj dienos. Vokiečiai oficie- 
rai prisipažjsta patys, kad jie 
pasaulinių nekaltų žmonių iš- 
skerdė ne vieną, bet tukstan- 

čius, ir kad bent vienas jų 1 > u 111 

del to sau galq pasidaręs, tai. 
bent man. ti > neteko girdėti. Iš 
to aš išvedu, kad rusai oficierai 
yra geresni žmones už vokiečius 
oficierus. D. SargunM. 

IR SIS IR TAS APin« 

MEKSIKĄ. 
Meksikos plotas turi 767,290 

ket. mylių. 
Ji turi 15,251 mylių gelžkelio ir 

46,112 myliu telegrafo linijų. 
Šalis turi du oficialius vardus— 

"Estados Unidos Mexicanos" ir 
''Rcpublica Mexicano." 

Nuo šiaur-vakarių j pietryčius 
turi ilgio 1,900 mylių; plotis eina 
nuo 140 iki 750 mylių. 

Juros pakraščio prie Ramau- 
siaus vandenyno ir Kalifornijos 
įlankos yra 4.574 mylios. 

Meksikos įlankos pakraščio yra 
1,400 mylių, o pagal Karibinės 
juras pakraščio 327 mylios. 

Didesnė Meksikas dalis suside- 
da iš augštų lygumų turinčių ugna- 
kalninę paeigą. 

Augščiausios augštunios vietos 
yra Meksikos ir Pueblos valstijo- 
se. Ten augštybė siekia apie 8000 
pėdų. 

Garsiausiais Meksikos kalnais 
yra Popokatepeti ir Ixtaccihuati. 
Pirmasis reiškia "rūkstantis kal- 
nas," antrasis "baltoji moteris." 
Šitie kalnai abudu yra nuo Meksi- 
ko miesto j pietus. Pirmas yra 
17,888 pėdų augščio, antrLS, 
17.343- 

Žemoji Meksikos šalis, gulinti 
abiem pajūriais, yra nesveika. Ši- 
ta dalis yra žinoma vardu "Tier- 
ras Calientes." 

Yra nemaža užgesusių ugnakal- 
nių ir du, ar trys, kurie galima 
pavadinti pusiau veikiančiais. 

Lengvi -žemės drebėjimai nt- 

retai atsitinka visoj šalyj. 
Didelių upių Meksikoje nėra, 

o jos ežerai maži ir jų nedaug. 
Nesamosios smiltys neduoda ma- 

žosioms upėms išsilieti |lankon ir 
uostai prie jų yra sunkus įeiti. 

Vera Cruz suteikia tik atvirą 
inkariamjį stovyklą viduj eilės rie- 
vų. Laivai joje neturi apsaugo- 
jimo nuo šiaurinių vėjų, arba la- 
bai mažą. 

Tampikos uostas yra padarytas 
saugesniu nutiesimu tiltų ir pagi- 
linimu kanalo. 

Meksikos įgabenimai 1910 m. 

siekė $</>,006,880, o išgabenimai, 
$147,451,965. 

Auksas, sidabras, kava, sisalinė 
kanapės, audžiamieji ir kitokie 
valaknai, gumas, odos, kailiai, ta- 

bakas ir cukrus, yra svarbiausiais 
Meksikos išgabenamais daiktais. 

Josios įgabenamieji daiktai pas- 
kutiniu laiku daugiausiai susidėjo 
iš geležinkeliams medžiagos, ma- 

šinų, geležinių daiktų, rakandų, 
kasyklinių daiktų, vaistų ir che- 
mikalijų, popieros, kviečių, kuku- 
ruzų, medvilnės, vilnonių ir rubė- 
nių audimų ir karei daiktų. 

Sulig vėliausio apskaitymo Mek- 
sikos gyventojų yra keli tūkstan- 
čiai daugiaus kaip 15,000,000, vi- 
dutiniškai imant mažiaus kaip dvi- 
dešimts gyventojų ketvirtainėje 
mylioje. 

Trisdešimts aštuoni nuošimčiai 
gyventojų yra indijonai; 43 nuoš. 
maišyto kraujo, arba "mesticai." 
Mažiaus negu 19 nuoš. yra skai- 
toma baltųjų. 

Meksikos indijonai tik nuo 1886 
m. pradėjo šiek-tiek įdomauti vie- 
šais reikalais, nors sulig 1834 m. 

Konstitucijos visi paderminiai 
skirtumai panaikinta. 

Marumas tarpe indi jonų vaikų 
buvo begalo didelis, taip kad mai- 
šyto kraujo gyventojams daugi- 
nanties, indijonų skaitlius mažėjo. 

-Tiesimas gelžkelių vedančių j 
Sitv. Valstijas prasidėjo tik 1878 
m. kuomet prezidentu buvo Por- 
firio Diaz. 

Meksikos Centralis ir Tautinis 
gelžkeliai susiliejo 1908 m., su 

aplamų kapitalu $460,000 Meksi- 
kos pinigais. Valdžia turi virši- 
jančia dali tose linijose, kurios 
eina nuo Meksiko mįesto linkui 
Amerikos sienos. 

Meksiko miestas yra 264 mylio- 
se nuo Vera Cruzo j šiaur-vaka- 
rius ir 7415 pėdų augščiau juros 
paviršio. Mai umas jame pastebė- 
tinai duielie. 

Tūkstančiai indi jonų ir pusiau 
civilizuotų gyvena susikimšusiose 
dalyse ir iki nesenai ten nebuvo 
vandens traukimo {staigų ir gįslų 
po žeme srutoms nubėgti* 

Meksikos mieste yra, ar buvo 
(langiaus kaip 150 išdirbystinių 
jstaigii, priskaitant geležinių dar- 

bų dirbtuves. 
Gražiausia gatvė, platus bulva- 

ras kuone trijų mylių ilgio yra 
Passe de la Reforma. 

Miesto gatvės išvesta mažne su 

nepertraukiamu reguliariškumu, tik 
sulig seno ispanų papračio gatvės 
vardas dažnai kas 'skersgatvis tai 
kitokis. 

1908 m. Meksiko- mieste buvo 
353 valdžios mokyklos ir beveik 
200 privatinių. 

Tautinis knygynas, pašventintas 
1692 m., turi (langiaus kaip 225,- 
ooo tomų knygų. 

Gelžkelis nuo Vera Cruzo iki 
Meksiko miestui yra 264 mylių 
ilgio. J j tiesiant prisiėjo turėti 
didelės inžinierystės sunkenybės 
pergalėti, kadangi jis eina rytinė- 
mis Sierra Madrės paslatstėmis. 
Ties vienu galu vra karšta, drėgna 
pajūrio žemuma, ties kitu vėsi, 
sausa augštuma. Kelias pasiekia 
augštybę 7,924 pėdų augščiau ju- 
ros paviršio lies Boca del Monte. 

Pajūrinių žemumų oro nesvei- 
kumas yra priežastimi mažo gy- 
ventojų >kaitliaus ten. 

Šiokios tokios kasyklos yra ran- 

damos dvidešimts šešiose iš jos 
trisdešimts vienos valstijos ir te- 

ritorijos ir kalnakasystė yra tur- 

tingiausia šalies pramonė. 
Didžiausi geležies klodai yra 

Cerra del Markadoj, arti Duran- 
go. Kalnas 640 pėdų augščio, 
4,800 pėdų ilgio ir 1,000 pėdų 
pločio, girdi, mažne visas vienos 
geiezies. 

Meksikos mineraliais turtais yra 
auksas, sidabras, varis, anglis, pla- 
tina, grafitas, žibalas, asfaltas, 
soda ir marmuras. 

Meksika prieš paskutines revo- 

liucijas buvo trylikta šalis pagal 
cukrinių nendrių užauginimą. 

Sulig užaugininio ryžių ji buvo 
šešiolikta; sulig medvilnės, septin- 
ta : sulig kavos, šešta; sulig švino 
iškasimo, ketvirta; sulig vario, an- 

tra; ir sulyg sidabro, pirma. 
Sulig išvaizdos Meksika yra pa- 

naši j gausos ragą savo atsidary- 
mu j Suvienytas Valstijas. 

REDAKCIJOS AfSAKYPLfti. 
p. Biliūnas, p. Pilypas ir kiti. 

Rankraščius peržiurėsim. 
p. A. Misevičia. Surašą aukų pa- 

skelbs tas laikraštis, per kurj pa- 
siųsite. Kartoti dviejuose išeina tik 
painiava. 

p. New Phila. Dėdė. Norėtume jdė- 
tl, bet kad nieko jdomaus raštelyj 
nerandam. 

p. Doros Mylėtojas, Waterbury, 
Conn. Tik-gi jau dabar ne laikas 
atitaisinėti kokias klaidas iš nume- 
rio 20-to 1915 metų. 

JUOZAPAS MOZERIS ... 

kaipo "Lietuvos" agentas Cirero, 111. 
ir apielinkėse yra jgaliuotas užra- 
šinėti "Lietuvį", priimti prenume- 
ratą, apgarsinimas ir pardavinėti 
knygas. Lietuva Pub. Co. 

Apgarsinimai. 
PAILSIMO JAUSMAS. 

Kartais atrodo mums, kad nak- 
ties pasilsys nedaug mums gero 
davė, kad mes taip pailsę rytme- 
tyj, kaip mes buvome pailsę gul- 
dami. Šitas pailisimo jausmas ne- 

atleidžia mus visą dieną ir kliudo 
mums kasdieniniame darbe. Aiš- 
ku yra, kad kas nors kenkia mūsų 
organizmui ir yra reikalingas iš- 
tikimas sustiprintojas, kuris pra- 
šalintų priežastį ir leistų mums 

grįžti prie musų kasdieninių pa- 
reigų atsigaivinusiais ir pasilsėju- 
siais. Kaip tik pirmieji šito pail- 
simo ženklai apsireiškia, nelaukęs 
imk Trinerio Amerikinį Karčiojo 
Vyno Eliksyrą. Šitas ištikimas 
vaistas prašalins iš tavo organiz- 
mo gazus, kurie pamažu tave nuo- 

dija ir geria tavo energiją; pa- 
gelbės tavo virškinamiems orga- 
nams tinkamai jų darbą atlikti ir 
pagelbės tavo kunui gauti didesnę 
galimą ajįštį energijos iš suvalgo- 
mo maisto. Gaunamas aptiekose. 
Kaina $1.00. Jos. Triner, išdir- 
bėjas 1333-1339 S. Ashland Ave., 
Chicago. 

Jei reikalauji linimento, tai vi- 
suomet vartok gerą, kuris pagel- 
bės nuo visokių skausmų raume- 

nyse, nuo suputimų, ir tt. Trine- 
rio Linimentas yra ištikimas ir ge- 
ras. Pasirūpink jj visuomet turėti 
tam laikui, kuomet prireiks. Kai- 
na 25c. ir 50c. Krasa, 35^ y ^ 

1 o«iifita! 
Draugija "Liaiivū ^Lietuviu Ameri- 

'koje", MinneapdlyJ, Minn. nevaržo nei 
vieno tikybinių jsitllflnimų, yra pri- 
einama visiems ir įjaudinga prigu- 
lėti kiekvienam lietuviui gyvenan- 
čiam Minneapoiyj ijy' jo apielinkėse. 
Drau "jos dabariinė iįaldyba yra to- 
kia: Pirmininkas, A. Peciliunas, 1324 
— 2nd st. So.; Vice-plrm., J. Bieža, 
1815 — 17th Ave., So.; Sekr. M. Bie-! 
ža, 1815 — 17th Ave., So.; Kasinin- 
kas, A. Baltrušaitis, 1418 — 5th St. 
So. Norintieji prisirašyti, malonės 
kreiptis prie L. L. A. D-jos valdybos, 
arba tiesiog ateiti J susirinkimą. Su- 
sirinkimai buva kas pirmą nedėldienj 
mėnes'o 2 vai. po pietų I. O. G. T. 
svetainėje So. 2nd St. 

Pajieškojimai. 
Aš Stasė Miliniukė pajieškau savo 

brolio Mikolo Miliniuko, Kauno gub., 
Panevėžio pav., Naujamiesčio vai., 
Upitės par., Tarnagalės kaimo. 14 
metų Amerikoj. Daugiaus gyveno 
Chicagoj; jis pats ar kas kitas ma- 
lonėtumėt duot žinią, adresu: 

Stanislava Miliniukė, 
Box 21, Wash. Co. Millsboro, Pa. 

Pajieškau savo draugo Stanislovo 
Danilevičiaus, Mažeikių kaimo, Viekš- 
nių vol., Šiaulių pav., Kauno gub. 
Atsišaukti adretiu: 

Frank Sedek, 
113 So. Main st., Los Angeles, Calif. 

Pajieškau savo brolio Franciškaus 
Norkaus, Skretišklo kaimo, Papilės 
vals., Akmenės jįar., Šiaulių pav., 
Kauno gub. Atsišaukti adresu: 

Ignotas Norkus, 
804 Bank St., Waterbury, Conn. 

Pajieškau savo brolio Vincento 
Jakšto Tanenių parap., Raseinių pav., 
Kauno gub. Gyveno Export, Pa., 
paskui išvažiavo j Chicago, 111., apie 
20 metų Amerikoje. 

Atsišaukti adresu: 
Uršulė Jakštaitė, 

2763 Bcechvvood Boulevard. 
Pittsburgh, Pa. 

Pajieškau sa\o draugo Juozo Mar- 
cinkevičiaus, šaktų, parap., Vladisla- 
vovo pav., Suvalkų gub. Apie 7 
metai Amerikoje. Atsišaukti adresu 

Antanab Pranatis, 
130 So. 20th St.; Pittsburgh, Pa. 

Pajieškau saVo draugo Kazimiero 
Kunco, Vilkonių kaimo, Raguvos pa- 
rap., Ukmergės pav., Kauno gub. 
Atsišaukti adresu: i 

Petras Vienažindis, 
2305 Fifth ave., Pittsbrugh, Pa. 

Pajieškau savo pusbrolio Petro 
Jakščio, Kupiškio kaimo, Kupiškio 
parap., Vilkomirdkio pav., Kauno 
gub. ir Jono Juoaapaičio. 

Atsišaukti adresu: 
Laurynas Jonitonis. 

718 So. Hicks St., Philadelphia, Pa. 

Pajieškau savo pusseserių Mari- 
jonos ir Jievos Jekimavičiučių, Pa- 
pečių kaimo, Metelių parap., Šeiny 
pav., Suvalkų gub. Gyveno apie Bal- 
timore, Md., ar Brooklyn, N. Y. abi 
yra vedę. Marijonos vyras Mali- 
nauskas, Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Simno par., Kalesnikų kaimo. 
Atsišaukti adresu. 

Jos. Jekimavičius, 
426 Darien St., Philadelphia, Pa. 

Pajieškau savo tetos Kazimieros 
ir dėdės Andriaus Peslekų, gyveno 
1305 No. 9th st., St. Louis, Mo. ir 
pajieškau savo gero draugo Karolio 
Tijunonio, Gurniškių kaimo, Troškū- 
nų parap., Vilkmergės pav., Kauno 
gub. Atsišaukti adresu: 

Julija Tony Repšiai, 
Box 12, Ledford. UI. 

Pajieškau savo pusbrolio Petro 
Montvido ir pusseserių Anelės ir Ve- 
ronikos Montvidaičių, Medžlenkės 
kaimo, Viekšnių parap., Šiaulių pav., 
Kauno gub. Atsišaukti adresu: 

Mlss Barbora Mileškaitė, 
Box 348, Lewiston, Mg. 

Reikalavimai. 
Reikalingas partnerys Hotelio biz- 

nyje, kurs patsai vienas galėtų vesti 
visą, biznj, nes savininkas, turėdamas 
kelius kitus biznius, negali viską, 
aprėpti. Turi buti teisingas, supran- 
tantis bizni ir norintis dirbti. At- 
sakantis žmogus gali įstoti su labai 
mažais pinigais, nes biznis yra gerai 
išdirbtas. Atsišaukti: 1023 W. Madi- 
son st., Chicago, 111. 

Reikalauja 25 liejikų (molderių), 
nuolatinis darbas, iląam patenkamos 
vietos, nėra jokių ldiučių. Adresas: 
Chicago Malleable Caętings Co., 12000 
So. Racine ave., Chicago, 111, (West 
Pullman). 

Reikalauja:—^oro spaudėjo ir var- 

Btotinių liejikų mažame miestelyj, ar- 
ti Chicagos; dieninė mokeBtis $3.50; 
nuo štukių dirb^ntięji uždirba dau- 
giaus. Streiko nėra. Reikalingi pa- 
stovus žmonės, fcuriė pasilieka drau- 
gijoje. Klausk pas J?f Niemira, 2170 
Milvvaukee Ave.,;^ Chicago. 

j/i tni 

m 'i 

Ant Pardavimo. 
Parduodama prieinama kaina val- 

gomų daiktų sankrova su namu tirš- 
tai lietuvių ir lenkų- (apgyventoje vie- 
toje. Artesnėms žinioms kreiptis 
adresu: 3201 Normai ave. 

Parsiduodama bučernė ir grosernfi 
lietuvių lr lenkų apgyventoje vietoje 
732 W. 19 st. Biznis gerai išdirbtas 
per daug metų. Priežastis pardavi- 
mo: savininkas turi du biznius. At- 
sišaukti adresu: M. R. Narvid, 3312 

įSo. Halsted st., Chicago, 111, 

GERIAUSIA IR PIGIAUSIA ŽEME, 
fr.rmos visokio didumo, parduodama 
lengvomis išmokėsiimis su mažu jmo- 
kėjimu. žemė visa dirbama; pasi- 
skubinkite. Adresas: 

C. K. Bali, 
R. R. 1, Kennedy, Minn. 

BARBER SHOP ANT PARDAVIMO 
geroj vietoj, gera proga lietuviui, 
kuris kalba lenkiškai. Atsišaukite 
šiuo adresu: Jonas Walentynowlcz, 
507 W. 123 St., W. Pullman, III." 

KIEKVIENAS GALI BUTI 
FOTOGRAFISTU. 

Ką-tik išėjo iš spaudos 
pirmutinė lietuvių kal- 
boj knyga, iš kurios 
kiekvienas lengvai gali 
išmokti fotografystės 
amato. PriBiųskite 
$1.00, o gausite šitą 
knygą. Siuntimo lėšas 
apmokame. 

f v Adresuokite: 
NORTH END PHOTO CO., 

376 Selkirk Ave., 
WINNIPEG, MAN., CANADA. 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St, 
CHICAGO, ILL 

Mr. Clemens Radncha, 324 Palraer it., Detroit, Mich., var» 
tojo 8everos Vaisią Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, ir itai ką jisai paraftž mums: "A* sirgau daugiaus 
negu pusantrų metų. Paskui aS sužinojau apie šį vaistą ir li- 
kau išgydytas. Todžl ai galiu patarti jį kiekvienam, kuria 
serga nuo inkstų." 

Ar Jums Skauda Nugara? 
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas gali buti ki- 
lęs dėlei inkstų netvarkos, ir todėl imkite 

Severa's Kidney and Liver 
(Severos Vaistą Inkstams ir Kepe- 
nims) kad pasiekus kelio i sveikatą. 

Ligą nurodo inkstų arba pūslės už- 
degimas. sulaikymas arba ėjimas tirš- 

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kjlantis dėlei keblumų inkstuose, gelt 
ligė ir surugęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver- 
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus. 
tTVĮ_»-X»i»» paprastai eina greta su Inkstu lifomia, U ZKietei įm as 'r k,d pagelbJjus gydyme, SEVEROS VMVAVVVjAAldUtf GYVYBftSBALZAMAS (Severą1* Balsam 
o f Life) dafnal yra pasirodęs pagelbingu padtjtju Severos Vaistui Inkstams ir Kepenims. 

Kaina Severcs Vaisto Inkstams ir Kepenims: SO centų lr $1.00. Kaina 8everos Oyvybės Balzamo: 75 centai. 

Savo aptiekoje reikalaukite Severos Vaistų. Jeigu Jūsų aptieks Jų netu- 
ri, Ui uiiiaakykite tiesiog nuo 

W. F. SEVERĄ C0., Cedar Rapids, Iowa 

Remedy 

JTr Al A 11 I A 1/ Al \į O A 1 T'k ki» >^i° ii spaudos knyga vardu 

MTRAUJA KNYuA' "£SZ&ZT£Ssr£Z 
nantiems ir čion atkeliaujantiems lietuviams. S > Inko V. K. Račkauskas, "TĖVYNES" 
redaktorius. "AMERIKA" yra informacijinis veikalas, kokis jau nuo senai buvo pageidaujamas. 
Jame telpa daug reikalingų ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika. 

Knyga didelio formato 6x9col., 288 puslapių. Kaina tiktai.... .7Bc 
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

M, J. Damijonaitis 901 w 3c^cfoo,"luinoj. 
P. S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokiu 
knygų, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų krautuvės katalogo. 

JEIGU 
norite, kąd jusų spaudos dar- 
bai butų atlikti gerai ir už 

prieinamą kainą, tai paves- 
kite mums. Męs padarome 
Konstitucijas, Knygas, Pro- 

gramus, Atskaitas, Užprašy- 
mus, Laiškus, Pliakatus ir 
visokius kitus spaudos darbus 

MILDA PRINTING HOUSE 
J. J. Bačiunas ir J. P. Pajauskas 

Savininkai 

814 W, 33rd St,, Ghicago, III, 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai steik į 

MILDĄ 
3138-42 So. Halsted St. 
Cia už Sc matysi gražesnį Teatru, kaip 

1 vidurmiestyje r* fOc. 

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

| Subatom ir ncdėiiom 

| 10c balkonas, ISc žemai. 
( Prasideda 7 valanda kas vakar.**. 
> Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietg. 
į Jei nori linksniai pratęsti valanda lino- 
> to laiko užmiršti savo nesmagumus, lai 
> ateik j 
I MILDOS-TEATRĄ. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

fabrikuose ir privatiškuose uamuoae 
Rolkalaujamo 25 vyru po $2.00 | 

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

Atlas Emplcyrrent Office, 
6300 So. Halsted St., Chicago, IU- 

3rd floor. Room F. 

Telefonas Normai 163. 

Negali kąsti, 
Negali svilinti, 
Skonis geras, 

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

taiso tai—ir prašalina kandimą 
ir svilinimę. 

Copyright 1910 
by R. J. Rcynoldi 

Tobacco (Jo. 

į>RlNCE 
Albert M 

the national joy smoke, 1,1 ■■■■■■11 

pilnai pasilinksminkite su savo pypke. Jus galite rūkyti, kiek jus norite 
ir jis nenuplėš jusų liežuvio. Jųs atrasite, kad tik tinka jusų skoniui ir 
JVS jį geriau pamegsite kiekvieną syk jus uždegsite pilną pypkę, yra tai 
taip vėsus, sfcaningas ir sudrutinantis. Prince 
Alberta'as yra taip geras susuktas cigaretuose, 
kaip pypkėje. 

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

l'irkitc Prince Albcrt visur 
raudonuose maišeliuose, 5c; 
raudonos blfkinfs, 10c; sta- 
ro ir pusts svaro blėkos hu- 
inidoriai ir krystalinio stik- 
lo svaro humidoriai su kem- 
finį-drii/intoja virių. 

Ant antro šono raudo- 
nos Mėsinės jgs •■kaity- 
site Procesas, patentuo- 
tas liepos 30 d. 1907 m. 
kuris privertė tris vyrus 
rūkyti pypkes, kuomet 
vienas rukfi pirmiau! 



VIETINES jINIOS. 
Suaukavo per tūkstantį doliarių. 

iVVest sidie.'iai vėl pasižymėjo— 
ir nebilc kaip. Suvienijusios drau- 

gijos surengė nukentėjusių nuo 

karės naudai fėrus, kurie per 4 
dienas davė daugiaus tūkstančio 
doliariu gryno pelno. 

Pereitą nedėldienj buvo sureng- 
tas puikus programas, susidedantis 
iš prakalbų, deklianiaciju, skambi- 
nimo ant mandolituj ir vanlinimo. 

Kalbėjo p. 1'. Grigaitis, gana be- 

šališkai. TMD. draniatiškasai sky- 
rius suvaidino "Aukso Dievaičiai" 

--prisirengta rūpestingai ir su va i- 

dtnta, kad visi rengėjai dirbo stt 

dideliu pasišventimu ir entuziaz- 
mu todėl ir tokios puikios pasek- 
mes buvo. j/.anga buvo Veltui, tai 

žmonių prisirinko tiek, kad dau- 

guma turėjo grįžti atgal, vietų ne- 

gavę. 
Minėtos draugijos susirišo kru- 

von bendram darbui, neatsižvel- 

giant j jokias partijas ir srioves, 
dirbo vienybėje—štai ir vaisiai. 

Turėtų buti geras pamokinimas ne 

tik kitoms draugijoms, bet ir mū- 

sų vadovams, kurie ir iki šiolei ne- 

leidžia Amerikos lietuviams sueiti 

vienyben ir kaip kvaili gaidžiai už 

partijas pešasi. 
Svetainėje surinkta dar $138. 2/ 

aukų. E. 

Kas nori daržų. Dirbantieji 
Stockjardų kompanijose žmonės 

gali gauti prie 47-os ir Kedzie ave. 

darius ir sėklas dykai. Žemė pa- 
dalinta j plotus po 20x100 pėdų, 
bus išarta ir prirengta. Pasiėmu- 

sis tokį daržą visai vasarai turės 
užmokėti tik 50 centų, ir turės pri- 
žiūrėti ir geroj tvarkoj savo daržą 
užlaikyti. Vyriausis daržininkas 
duos uždyką patarimus, kaip sody- 
ti daržoves. 

Darbininkai Stockjardų kompa- 
nijų turi pirmą pasirinkimą virš- 
minėtų .daržų iki balandžio 25 d. 

Pp tai dienai galės atsiliepti ir vi- 
si kiti, kad ir nedarbininkai. Žmo- 
nės su šeimynoms turi pirmesnybę. 
Aplikacijas reik paduoti savo for- 
manui, arba timekeepcr'iui, arba 
j Peoples Stockyards State P>ank, 
47 ir Ashland ave. 

Ant tokio ploto galima prisiso- 
Mint ■drttig daržovių ir toks suma^ 

nymas yra labai žmonėms naudin- 
gas. Lietuviai lai pasinaudoja. 

Manė, kad macoms papjaus. 
Aną dieną buvo toks keistas atsi- 
tikimas: 

Į Kleino krautuvę prie Halsted 
ir 14-tos gatvės atėjo dvi moterįs 
lietuvėj ii So. Englewood. Mo- 
.terėlės buvo jau apsipirkę kitur ir 
čia užėjo dar šio-to pažiūrėti. Vie- 
na moteris jau pirktus kitur daik- 
tus norėjo persiristi geriaus pun- 
deiin. 

Staiga prie jų prišoka krautuvės 
tarnas—žydas ir pradeda jas trauk- 
ti beizinentan. Moteris angliškai 
nei žodžio nesupranta ir pradeda 
priešintis. Subėgo dar keletas žy- 
du ir pradėjo "gvoltu" traukti apa- 
čion. Moterįs sukėlė baisiausį 
riksmą,. Joms atsiminf, kad ne- 

trukus* žydų velykos ir kad tur- 

būt jas; traukia sklepan papjauti 
macoms (taip jos pasakojo pas- 
kui). Moterįs nesvietiškai persi- 
gando ir priešinosi visomis jiego- 
mis, gi tie kvaili krautuvės tarnai' 
traukė jas sklepan. Sudraskė mo- 

terims drapanas ir, nusigabenę 
sklepan, apžiurėjo, ką jos rišuliuo- 
se turi—nes manė, kad tai vagil- 
kos. 

Pasirodžius, kad daiktai ne iš 
jų krautuvės, atidarė šonines duris 
ir paleido, sakydami. '"'Galit eiti, 
jus esat® Good ladies." Bet čia 
viena ngoi^is jau susiprato Lr ne- 

norėjo žydų paleisti. PašatAta 
manadžierisr/ vėliaus rnoterjs prv 
grąi>jno, kad skus už tokį nežmo- 

nišką su jomis pasielgimą. 
Krautuvės savininkai vėliaus 

"užlagadino" moteris. Sakoma, 
joms užmokėta daugiaus negu po 
$100.00, kad byla nepakliūtų teis- 
man. 

Nuo Tov/n of Lake. N'edėlio- 
Je, balandžio 9 d. rytmetyj Sv. 
Kazimiero kapuose tapo iškil-l 
mingai palaidotas Jonas Kalvai- 
tis. Karstą ne.še Baltos Rožės 
Kliubo nariai, prie kurio J. Kal- 

(Tąsa a*t 8-to pusi.) 

PIRKITE NAMUS. 
Kiekvienas sveikas darbininkas gali ir privalo turėii 

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

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

užčėdija, o pirlręs namą, nei nepasijunta, kaip greitai 
jį išmoka ir turi savo locną namą ir tokį žmogų vi-i 
guodoja, vadina Chicagos ukėsu ir niekas nesibijo su 

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

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl? 
I odei, kad dabar darbai visur gerai eina, ir toliau žada 
dar geriau eiti. Ir štai kodėl. Amerika dabar turi dau- 
gybę kontraktu su Europa padirbimui amunicijos, auto- 
mobiliu^ drabužiu, ir; kitu dafykų, kurie ims daugiai 
meti] laiko. Tokiu budu darbo Amerikoje bus dabar 
daugiau kaip kada nors buvo. 

Šjmet taipgi kus rinkimai naujo prezidento. vBe abejonės' bus išrinktas Tepublikonas, o kada tik jjuvo 
republrkoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 
kai. laigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeigu gausime republikoi.išką prezidentą. 

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

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

Čia Paduodame Tiktai Keletą iš Jų. 
39 1 augšto mūrinis namas, ant Union avenue, arti 

32-ros gatvės, 2 fliatai po 4 ruimus, basementas, 
porčiai, gazas, neša randos $25.00. Kaina ....$2,8^9. 

.* '' 

40 3 augštų mūrinis namas ir basementas, ant 
Union avenue, arti 31-mos gatvės, 3 fliatai po 6 
ruimus, toiletai, maudyklės, gazas; barnia atne- 
ia randos $12, išviso atneša randos $G8.00. Kai- 
na $7,000. 

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

60 2 augštų mūrinis namas ant Calumet avenue, 
arti 36-tos gatvės prie gražaus bulvaro, 2 flia- 
tai po 8 ruimus, maudyklės, gesas, neša ran- 
dos $42.00 ) mėnesj. Kaina $3,800. 

51 2 augštų medinis namas ant Emerald -avenue, 
arti 34-toš gatvės; 4 fliatai po 4 ruimus," t»ase- 
mentas, toiletai, gazas, neša randos $40.00 J mė- 
nesj. Kaina $3,500. 

53 3 augStų mūrinis namas ant Union avenue-arti 
34-tos gatvės, 5 fliatai po 4 ruimus, vienas 5 
ruimų ir vienas 3 ruimų, toiletai, gesas, geras 
namas ir gerai ištaisytas, neša randos $75.00 i 
mėhesj. Kairia ! $8,200 

63 2 augštų iš fronto 40 pėdų mūrinis, o užpakaly- 
je 60 pėdų medinis, namas, ant Halsted street 
arti 37-tos atvės, iš fronto ant pirmo flioro yra 
saliunas ir užpakalyje 10 ruimų, ant 2-ro flioro 
"Hali" ir 5 ruimų pagyvenimas, gesas, elektri- 
kas, toiletai viduryje, neša randos i mėnesj 
$122.00, reikia jnešti $3,000. Kaina tiktai ..$10,000... 

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

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

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

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

42 2 augštų medinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, neša randos i mėnesį $33.00. 
Kaina tiktai ....$2,500. 

58 2 augštų mūrinis biznio namas ant akmens fun- 
damento ant pirmo flioro saliunas ir "Hali," ant 
antro flioro 2 pagyvenimai, nea^ randos $160.00 
j mėnesj, randasi gerai apygvonioje lietuvių ir 
lenkų vietoje Melrose Parke, iii. Kaina ..$25,000 

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

49 2 vienodi 3 augštų mūriniai namai ant Emerald 
avenue, arti 32-ros gatvės, po 3 fiiatua kiek- 
vienam, kiekvienas Hiatas turi po 5 gražius 
ruimus, toiletai, gesas, palikta vieta dėl mau- 
dyklių, katros labai pigiai ir gerai galima jves- 

r ti, neša po $45.00 randos j mžnesj, galima pirk- 
ti sykiu už $8,500. 
Atskirai vieną jnešdamas $500 už $4,300. 

44 2 auStų medinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, neša ran- 
dos $32.00 j mėnesi, reikia įnešti tiktai $500. 

Sekančiame "Lietuvos" numeryje rasite tolesnį narni^ surašą. 

A. Olszewskio Bankoje 
3252 So. Halsted St., Chicago* 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
link mal praleisti laikg lr 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
ius, sodus lr puikiausias 
▼Įso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopu su stere- 

oskopais (5 Berijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pači;} 

~—'—v pigiausią kainą—$3.20. 
.Vieno Teleskop& kaina 75c., o B serijų $3.45, bot perkant sykiu. 

parduodam viską už $3.20. 
Katallogą Teleskopų, Stereoakopų ir visokių knygų prisiunčiamo 

uždyką. 
Reikalaudami adresuokite Šitaip: 

LIETUVA PUBLISH INC C O., 
3252 8o. Halstsd etr., Chlcago, III. 

Draugijų Atydai. 
Baliams 

Bankietams 
Šokiams 

Prakalboms 
Mitingams 

Vcselijoms 
Puikiausiomis ir Parankiausiomis 

Yra Dvi Naujos 

MfLDOS SALES 
šios dvi salės yra Mildos Teatro name. 
[Viena ant antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 

bankietus. > 

/ e 
Kita ant trečio augšto talpina 400 ypatų, šio- 

je atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai. 
Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 

linges^ės publikos, yra parsamdomos abidvi salės. 
Tada ^žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir 
stalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo 
draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 
augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

Kainos Parsamdymui Sekančios: 
VIENA SALĖ. 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Balam su programų, nevartojant gėrimų... B»;lam be programo, gėrimus vaętojant .... Bjliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. Baliam be programo, gėrimus vartojant Baliam su programų ir gėrimus vartojant Draugijų reguliariškiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartj. Jei reikia, gali turėti kuknią virimui, toriel- kas,- peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už primokėjiiną. $5.00 extra. 
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Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 1 
A. OLSZEVVSKI ! 3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 į 

vyriškų Drabužių pigumas! nftftitamA hanUUi«!n; V, 
r xiuum/\a ! Męs neesame bankleriai, bet męs gvarantuojame Tamstai suCė- dymą 50% ant TąraetoB pinigų, nusiperkam sau drabužius pas mus. Vy- rams Ir vaiknamB padarome ant orderio naujus siutus nuo *30.00 iki *50.00 už pusę Kainos. Truputėli nešiotur nuo $25.00 iki $60.00 an: orderio darytus siutus parduodame po $5.0U ir brangiau. Naujas ir truputėlį dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau*. Vaikų siutai $2.60 iki $7.50. 

Skrynios ir valyzai. 
S. GORDON, 

1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esu atdaras iki 11 vai. vr.kare. Nedėldienlaia—lkl 6 vai. vakare. 

J)r. G. M, Glaser 
šiuomi apreisklu pagodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą Ir gyveni- 
mą į savo locną, uama po numeriu 

3149 So. Morgan St. 
Kerti Ž2-r03 Batv®8- 
Telefonas Yards 687. 

į Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, Jeg gerbiama publika 
Ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareiKMa^imo dieną ir nak- 
tj. Esiu specialfejns* ilgose vaikų, mo- 
tery ir vyru ir -užsendintose ligosa. Darau visokią operaciją. 

Dr. G. M. Glaser 
3149 So. Morgan S t. 1 

KertS 32-ros flatvės. 

Didelė farma, 2040 akerių žemės, 200 akerų dirbamos žemės; upė eina netoli nuo stubos. žemė gera, su juodžemiu maišyta; tvoros visur ge- ros, pintinės. Barnė didelė, 100 pė- dų ii; "o ir 35 pėdų pločio, tik aut pusių ir salios 14 ir 30 pėdų. Namas nemažas, tik nėra pamurintas. 6 ku- melės, 5 karvės ir 10 vasaros telu- kų. Parduosiu su viskuo tik už 8,000 doliarių: pusę pinigų Jmokėt iš kalno, o kita lai bus išmokestimis. metus gali padaryti pelno $1.000. 'ardavimo priežastis: viena mote- •is beliko—negali varyti farmos biz- įio. Norėdami platesnių žinių, pri- dėkit dvi marki ir rašykit pas; J. P. Bratenas, Summit City, Mich. 

20 akrų ukė bu triobomis, dvie- jose myliose nuo miesto, tuojaus tu- ri buti parduota labai pigiai. $800.00 pinigais, arba išmokestimis, jmokant $300. Atsišaukite tuojaus. Savinin- 
kas Lukasz Polotniuk, 3221 Wall st., Stevens Point, "Wia. 

Pavasarinis Atidarymas. 
Musų krautuvė yra pripildyta 

naujosios mados Siutais ir pa- 
vasariniais Kautais taip, kad 
kiekvienam galime pritaikyti 
kaip užsisakymu darytą. Mušu 
kainos nuo $10.00 iki $30.00, ge- 
riausiu materijų ir ̂ garantuojame 
spalvą visų drapanų. Jei pas 
mus pirktas netinka, tai mes ap- 
mainome. arba pinigus sugrąži- 
name. Taigi gali likėti, kad ne- 

busi prigautas. 
Mūsų krautuvėje randasi vyrų ir vaikų apredalai, taipgi pilna eilė auksinių daiktų. 

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

Nedėliomis iki pietų. 
VIENA KAINA VISIEMS. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, III. 

01szewskio bankos name. 

Ar Numanai Perkeičiamųjų Raidžių Svarbą? 
Ar kuomet pagalvojai apie patoąumą galėjimo rašyti .ašo- 

mąja mašinėle keliomis kalbomis? Taa reiškia, kad ant jos kaip bematai gali pakeisti lietuviškas raides vokiškomis, angliškas fran- 
cuziškomis, ar kokios kitos kalbos raidėmis. 

Net jei nereikalauji {vairių kalbų raidžių, tai visgi yra patogu turėti dideles plačias raides, mažąsias romėniškas, rašy- tąsias, arba itališkąsias—by kokios dvejos visuomet yra ant ma- šinos, o kitos tuojaus indedamos. 

MULTIPLEX HAMMOND yra vienintelė rašomoji gaunama mašina, kurioje šitos tuojautinės permainos gali buti padaromos. 
Veikimas Multiplexo yra Automatinis ir ar klevišiu suduosi smarkiai, ar lengvai jmušimas yra visuomet vienodas. 

Hammond Typevvriter Co. 
Chicaginis pardavinėjimo ofisas: Dirbtuvės ir Namų ofisas: 

189 West Madison St., 6gth St. & East River, 
CHICAGO, ILL. NEW YORK CITY. 

Ar Manote [Kraustytis? 
Jei taip, tai nevilkinkite užsi- 
sakyti savo telefoną perkrau- 
styti. 

Šaukite Official 100 

Paduokite savo užsisakymą 
anksti, tai greitai turėsite tele- 
foninį patarnavimą jusų nau- 

joj vieloj. 
Visi rašyti užsakymai turi buti su telefono numeriu se- 
noj viietoj; taippat pagyvenimas, augštas, ar kam- 

— barys naujoj. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building r. — Oommercial Department 

Official 100 

Skaitykite Lietuvą. 



VIETINĖS ŽINIOS. 
(Tąsa nuo 7-to pusi.) 

r.titis priklausė. Visas kliubas 
dalyvavo iškilmėj ir suteikė daug 
gėlių nabašninkui ant karsto. 
Nabašninkas Ji nas Kalvaitis bu- 
vo vidutinio amžio žmogus ir 
mirė po trumpai ligai. Jis buvo 

plačiai žinomas ir visų pagiria- 
mas verteivis Tovvn of Lake 
miesto dalyj. 

Iialtujij Rožių Kliubas atsižy- 
j mi ne tik tuomi, kad .savo mi- 

rusius draugus gražiai palaido- 
ja, bet ir tuomi, kad išduoda ge- 
ni skaitliu geru atletų. Geriau- 

sieji Chicagos ristikai vis yra iš 

tarpo šito kliubo nariu. 
Tokios mūsų draugijos yra 

vertos pagyrimo ir Tovvn of 
Lake'o jaunimui vertėtų prie jo 
kuoskaitlingiausia prgulėti. 

Įvairumai. Ateinantį nedėldienj 
balandžio if> d., 3 vai. pn pietų 
moterių SLA. 208-tą kuopa ren- 

gia paskaitą temoje "Moterįs ir 

Susivienijimas." Skaitys p. K. 

Jurgelionis. Apart to žada daie 
nuoti p. Viskoškicnė ir ant piano 

i paskambins p-lė Makariutė. Yis- 
kas atsibus Mark VVliite parkučio 
svetainėje. D. 

— Balandžio 8 d. TMD. 118 

kuopa turėjo prakalbas. Buvo aps- 
čiai žmonių. Kalbėjo TMD. cen- 

tralinis prezidentas, I)r. A. Žimon- 

tas, p. P. Gotubickas ir p. B. Len- 
kauskas. 

Prisirašė keliolika naujų narių. 
Vėliaus buvo susirinkimas, išrink- 

ta iš jaunų gerų vyrų valdyba 
kuri prižadėjo smarkiai pasidar- 
buoti. 

— Cliicagos TMD. kuopos nu- 

tvėrė 6 d. balandžio pirmą T M D. 

apskritį. Susirinkimas buvo Auš- 
ros svetainėj ir jame dalyvavo vir- 

šininkai ir atstovai nuo 8 kuopų. 
Į apskričio valdybą išrinkta: B. 

Lenkauskas—prezid.; St. Krittkas 

—vicc-prez.; J. Paunksnis—rast.; 
F. P. Bračulis—kasieirum. 

L. 

SYNTETIŠKAS pienas. 

Reikalas, yra motina išradimų, 
rako patarlė. Kur reikalo nėra. 

ten nėra nei išradimų, tą ma- 

tome prs mažai reikalų turinčias 
laukines tautas. Karės gimdo 
daug naujų reikalų, todėl -karės 

laike buva ir daugiau išradiirtų-j 
jie iš pradžių taikomi karės tik- 

slams, bet paskui ne vieną žmo- 

nes gali sau sunaudoti ir taikos 
laike. 

Dabartinėj karėj žmonėms pri- 
sieina ne vien rupintiesi ginklų 
gerinimu, bet po ginklų prisieina 
rupintiesi ir maistu, kurį iš ki- 
tur nelengva gauti, todėl prisiei- 
na rupinties maisto pagaminimu, 
kad apsaugojus žmones nuo ba- 
do. Ir tnokslo žmonėms sekasi 
bent šiek tiek sumažinti truku- 
mą tūlų maisto produktų viso- 
kiais naujais išradimais. Vokie- 

tijoj mėgina gana pasekmingai 
iš augmenų padirbti mėsą, arba 
bent produktą ją užvaduojančią. 

Angliškas Rritish Mcdical 

Journal Pataria dabar dirbti pie- 
ną i? žemės riešutų (peanuts) 
sodinamų augmenų lotyniškai 
vadinamų arachis- Laikraštis 
syntetiškp pieno darymui pata- 
ria riešutus, nuvalius nuo lukš- 
to, sutrinti. Į tą masą pridėti 
krakmolo, užlieti vandeniu, iš- 
virinti ir paskui duoti nusistoti 
ir skystimą perfiltruoti. Po dvie- 
jų valandų bus pienas gatavas. 
Toks padirbtas pienas yra daug 
pigesnis už karves picn.7. Ka- 
dangi toks padirbtas pienas ne 

kiekvienam gali patikti, tai "Bri- 
tish Medical Journal" pataria jį 
vartoti užbaltinimui kavos, ko- 
kao ir maišymui su kitokiais val- 

giais tei^, kur vartojama karvės 
pienas. 

Augmenys išduodanti riešutus 
paeina ;.š Brazilijos, bet dabar 
juos augina siltesniuose kraš- 
tuose Amerikoj ir Europoj. Jie 
yra vienmečiai, išsišakoję, pa- 
prastai turi 3 iki 72 pėdų, bet 
vaisių išduoda tik žiedai apati- 
niai esanti žem^j, vaisius pana- 
šus j vaisių cukrinių žirnių. Rū- 
šies tos branduolys turi 40 iki 
50% aliejų, panašių Į migdalų 
aliejų; jį vartoja valgiui ir zibi- 
niinui. Augmenys tie tapo iš 
Brazilijos pirmiausia Ispanijon 
pergabenti ir aliejų vartoja ten 

prie dirbimo čekoliados ir mui- 
lo. Augina juo9 ir pietinėse val- 
stijose Siaurinės Ajnerikos ir 
daugelyj kitų šiltesnių kraštų. 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statejas. 

2123 W. 23 rd. St. 

IEVESKIO ESg 
S ?K.iI10KYKia 
il za" iSrnoVrti Anglų kalbos nuo pradines 
1 >lti atgSčuusiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
M Rusų ir Lenkų laibų; Aritmetikos, AugSt. 
M Matematikos, Istorijos, Geogralilos, Politift. 
1 Ekonomijos, Knygvedy st«s,Dailiaraa«io, Lai- 

■ tkų rašymo, Prekybos teisių ir tt čia gali 
■ užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
K PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
■ MA LIETUVlSKAL * 

įfį3106 So.Halsted Stfliicąfo 

PHONS YARS9 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St.t Chicago. 

T«l. YARDS 1532 

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

Gydo visokias ligas moterių, vaiky 
ir vyri). Speciališkai gydo limpančias, 
uisisenėjusiae ir paslaptingas vyry 
ligas. 

Dr.O.Č.HEINE 
MNTUTAft 

gfm-»n»wHlr<« liMHgA 
gSSS mm**.) x mmCiL 

F. P. Bradchulis 
Attcrney & Counselor at Law 

Lietuvis Advokatas 

30 N. USille S!., CMcigo, III. 
Siiok Eiebaifi Bldf., Ratai 1107-1111 

T«lcph««M Froaklin *174 

Eji» 3112 S. halsted St., arU 31-jj 
YarlU 31.19 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mnpca) 

Sutaisė B. K. Balutis 

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

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

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS, 
325J So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

DU-KART NEOELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 meUl 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
„ „ posei metq JL25 

Adresnokit taip: 
W. B. BOCZKOVVSK! C0., 

Mąhanoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) $1.00 

Vaikų Draugas arba kaip mo- 

kytis skaityti ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti 
be mokytojo 10c 

AritmeVik- mokinimuisl ro- 

kundu, su paveikslais (apda- 
ryta) -35c 

Viso $1.60 
Kas iškirpcs šiu apgarsini- 

mu ii.,"Lietuvos" ir $1.00 per mo 
ncy orderi, ui gaus visas 4 knyga» 
jCk. pigiau. 

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

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sioa ra»omo6ios mašl- 
dob (typewrlters) 
"New American" už 
$10.00. 

Jolgu nori turėti dru- 
Pigi? Ir g'erą rašo- 

mąJą mašiną, tai pirk 
) "New American," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

šo taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs Ją j savo ran- 

kas, 11 pirmo sykio su- 

pranta, kpip su JaJa ra- 

šyti. 
Katallogą rašomųjų 

mašinų lr visokiu knv. 

gų prisiunčiamo uidykg. * 

Agentams Ir perkupčlai.-a, perkant kelias mašinas, duodam gerą 
nuoiimi}. 

Reikalaudami adresuokite iltalp: 
LIETUVA PUBLI8HING CO., 

S252 So. Halsted atr., Chlcagc, |jj. 

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

Ofisas 
1725 Wcstl8th Street 
larp Paulina ir Wood jat. 

f hone 1203 
Valandos: 

Xtc6:£0iki 12:00 vai ryto 
Ht7.-COikifl.OOvaL vale. 

Kedelioma 
tno9£Cikl 12.-00vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W,Hafrison Street 

TeL Atatin75/ 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekvienąrjrtf 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Maglkų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, {tikėdami visokiems magikama ir spirltualistams. Nemažai jaunų vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai 
uždirbtus p'nigus sukišo ) pragobėlio magiko kišenių. 

Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knyg?: "Pa- 
slaptys Magijos Ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslapt{B šviesoje mokslo. Šioje knygoje atrasite visas monų lr 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. 

16 kitų vietų užmokesti galima prisiųsti paSto dvicentinėmis markžmi*. 
Adresas: 1 

N. J. Damijonaitis, 
90] West 33rd Street, :s Chic&go, Illinois 

Nuo 1-mos dienos Geguži o-May, 1916 

RUSIŠKOS LINUOS LAIVAI 
Pradės vėl 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 Ameriką gegužio 
1 d. 1916 m. 

^ ^ Šifkortės ir pilną informaciją galite gauti 

A. OLSZEVVSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Jei norite turit |trą laikraštį tai Bžslsakykiti 

"ATEITf" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarninkais. Ketveriais ir Suba- 
tomisir darbo žmongms pilnai atsto- 

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

vaitę paduoda naujausias žinias iš 

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

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa eilė įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 
tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
žj $.*.50 metams ir $2.50 pusei inetų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adresas: 

ATEITIS PUBLISHIN6 CO., 
366 W. Broad way, So. Boston, M&is. 

dėlei ūkių liejuviškose ko- 
lionijose Arkansas ir Louisiana 

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

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

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio mėa perkėliau savo 

ofitą po 

3325 So. IIALSTED ST. 
TELEPHONE YA.RDS >83» 

D r. P. WIEGNER 

Į 
NEW CITY SAVINGS BANK 

||5oi So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, prea. 

Priima bankon pinigus ir moka 2%. Už sudėtus pinigus musų bankoj duo- 
dame čekių knygutę, iš kurios para- 
dyti 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 
\ visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redomis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

Phone Drover 5052 

Dr. K. Draugelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

3261 So. Halsted St, Chicago 

Uislraiyk sau arssv* pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE IIHUVNINKU 
Eina ]aui£0-!us metus. 

Prenumerata $2i00" metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2. 50 metams ; 
$1.25 pusei metą. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusol m. 
Pamatimul vieną r.um. siunčiam dovanai 

Knygų katalogą siun&ame ant pareika- 
lavimo .dovanai. 

J. J. Pauksztis &. Co. 
120-124 Grand Str., 

Brooklyn, N. X. 

i- OlSZEffSKlO tim 
3252 So. Halsfed S*., CHICAGO. 1LL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
y ., , 

Jsteigta 1S93 metuose. 

a,d0 *e'esdešimts bagociausiu Budinku ant Bridgeporto. 

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

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

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgecius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolekluoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

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

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius.be bankos čekių negali šiądien atsa- 

kančiai savo biznj vesti. -i 

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

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iŠ kitų miestų ir farmų gali šioje Baiikojc atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEWSKl BANK 
3252 So. Halsted StM - CH1CAGO, ILL. 

Atvairavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir musiį Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkaifi, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto Iki 9 vakaro. 
Panedeliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedčliomi nuo 9 ryto iki I po pietų. 

Jeigu jhori& #Nusįpirkti Sau 

Na/na arba £>oia 
Be klapaio, rūpesčio, 

dadl-bti <j&aitud, 
* TAI EIK PAS 

u.JJterlma/icmez 
3133 EMERALD AVE. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su ma- 

žais iškaščiaiB gali išmokti gerą ama- 
lą; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir butl pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosaa 
visoj pasaulyj, llašyklte—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 
curlng Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausl 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nanCių. 

Męs duodame visokius darbus Jų 
jie&kantiemB. 

"D R A U G A S" 
l lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandatbiniakų skaičiuje 
yra rimčiausioji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vl- 
Buomenės judėj'mo. Visi dienos klau- 
simai yra sva: Btomi rimtai ir teisiu* 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresrokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SU Chlcago, III. 

Canil. 2113 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEŪ ST CHICA63, ILL 
CORNER ISth STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo kas 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktą reikalingi} kalendoriui žinių, 
jame yra keletas skyrių, kuriuose telpa įvairus Ubai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš hlstorljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L. A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sią rašytojų amerikiečių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. New York, N. Y, 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

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

TELEFONAS DROVER 703 CHICAGO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarninkais, KetvergaU 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

