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vMA JLA Z^TJTL C 

Dideji Kare. 
Karės svarbumas vis dar yra 

prie Vcrduno, kur mūšiai trau- 

kiasi jau beveik du mėnesiu ir 

nors abidvi pusės žudo daugybę 
žmonių, nei viena pusė kitos 

įveikti neįstengia. l-'rancuzai ap- 
skaito vokiečiu nuostolius prie 
Verduno ant 250,000, o vokie- 
čiai franeuzu nuostolius paduoda 
ant 150,000 kareiviu. l'»e abejo- 
nės skaitlinės čia paduotos yra 
perdaug padidintos, bet jos vis- 

gi yra ne mažos, vienok vokie- 
čiu turi buti didesnės, nes jiems 
prisieina veržti sudrutintas prie- 
šų pozicijas ir tvirti vės gerai 
Įtaisytus tortus. Vokiečiai šiek 
tiek laimėjo teritorijos Verdu- 
no aplinkinėse, jie apskaito, kad 

jie laimėjo 100 ketv. kiliometrų, 
bet tas nieko nereiškia, l-'ran- 
cuzai apleido toliau nusistumu- 
sias savo pozicijas, o kariumenę 
labiau krūvon sutraukė, todėl li- 
kusios francuzii pozicijos ne tik 

netapo apsilpnytos, bet jos yra 
dabar tvirtesnės, negu buvo tuo- 

met, kuomet kariumenė buvo la- 

biau išskirstyta. 
Kad su toms pajiegoms, kokias 

prie Verduno turi. vokiečiai ne- 

sitiki tvirtovę paimti, tą rodo ir 

tas. kad jie ten siunčia vis dau- 

giau kareiviu nuo kitu frontu. 

Matyt jie \ėl ant visos Verdu- 
110 linijos mano atnaujinti už- 

puolimus ir pasistengti tą fran- 
euzu tvirtovę paimti, nors tam 

reiktu daugiausia kareivių pa- 
aukauti. Pereitą savaitę prie Ver- 
duno atkako net 7 vokiečių divi- 

zijos. taigi 140,000 kareivių. Tos 

naujosios vokiečių pajiegos tuoj 
tapo j mušius pasiųstos. -Su su- 

drutinta kariumenė vokiečiams 
pasisekė paimti 500 jardų tran- 

euzų grabių prie Mort 1 lonune, 
bet ten nužudė 30,000 kareiviu, 
taigi daugiau negu šmotelis lai- 
mėta grabių yra vertas. Bom- 

bardavo vokiečiai taipgi kalvą 
304, mėgino atakuoti franeuzų 
pozicijas j pietus 11110 Douau- 
niont, bet visi jų užpuolimai ta- 

po atmušti. Kariški kritikai ma- 

no, kad prie Verduno artinasi 

kruvinų mušiu pabaiga, 1 es da- 
bar vokiečiai yra taip apsilpnyti, 
kad ne greitai galės pradėti nau- 

ją ofensivą; tam reiktų sutrauk- 
ti dar daug daugiau kareivių, bet 

jų nėra iš kur imti, nes reikia 

gintiesi visuose frontuose nuo 

priešų pirmyn žengimo, o tą 
priešai pradeda daryti visuose 
frontose. Todėl vokiečių atakai 
prie Verduno susilpnėjo, eina 
ten visokiose vietose artilerijų 
imtynės, bent tuon tarpu infan- 

terija mušiuese nedalyvauja. 
Anglai prie Yermelles minomis 
drūčiai pagadino vokiečių apka- 
sus. bet svarbesnio nei viena pu- 
se nenuveikė. Ir ant anglų fron- 
to viskas pasilieka taip, kaip bu- 
v o. 

Apsistojus vokiečiu pirmyn 
žengimui, kaip kur francuzai 
grie'jiasi pirmyn žengimo. Jie 
su didelėms pajiegoms užpuolė 
vokieči'i pozicijas prie Douau- 
mont, kur vokiečiai tapo sumušti". 

Nuo 9 iki 15 balandžio vokie- 
čiai mėgino kelis kartus atakuo- 
ti francuzų pozicijas Meuse pa- 
upiuose. 30 kovo, kadangi be 
mūšio francuzai pasitraukė, vo- 
kiečiai užėmė Malancourt, o 9 
balandižo, Bethincourt, o pas- 
kui nuo tų pozicijų užpuolė For- 
ges. T% pačią dieną atakavo 
Frančuztj pozicijas nuo Hau- 
court ir Cumieres, taipgi pozi- 
ci jas prie Avocourt ir Malan- 
court; ant dešiniojo kranto upes 
Metise prie Haudroniorit, bet jvi 
užpuolimai visur tapo atmušti, 
jiems teko vien menka, neturinti 
svarbos pozicija į pietus nuo Be- 
tbincourt ir į rytus nuo Yache- 
ranville, 12 balandžio su didelėms 
pajiegoms atakavo jie francuzų 
pozicijas giriose Cąurettes, bet 
taipgi tapo atmušti. 

Dabar ant dešiniojo upės 
Meuse kranto šaudosi artilerijos 
tose pačidse vietose, kur vokie- 

čių atakai tapo atmušti, o prie 
Douaumont užėmė dalį vokiečių 
pozicijų; čia nelaisvėn pakliu- 
vo > 200 vokiškų kareivių ir du 
ofieierai. Bet svarbesnio ant vi- 
so V erti u 110 fronto nieko neatsi- 

tiko; vien daugelyj vietų smar- 

kiai veikia abiejų pusių kanuo- 
lės. 

Vokiečiai giriasi, jog Flandri- 
joj jie pagavo vieną franeuzišką 
aeroplianą. Ir prie Prrone vo- 

kiečiai pagavo viena anglišką or- 

laivi. Orlaivio vedėjas tapo už- 
muštas, o tėmytojas sunkiai su- 

žeistas. 
Tarp Avre ir Oise franeuzų 

kanuolių šūviai išnaikino vokie- 

čių apkasus prie Beuvreignes ir 
Lassigny. I'rie Baugnois mi- 
noms išnaikinta vokiškas stovyk- 
las. Bet smarkesnis mušis bu- 
vo tarp upės Meuse ir Douau- 
mont. Čia balandžio 17 d. vo- 

kiečiai su dviem- kariumenės di- 

vizijomis užpuolė franeuzų pozi- 
cijas ant ploto keturių kiliome- 
tru", bet mašininės kanuolės nu- 

stumė juos atgal, 'l ik avienoj 
vietoj "hauftcnr giriose jiems 
pasisekė ant mažo ploto atsi- 
laikyti. Prie Pipiru kalno jr 

II laudromont giriose tame susirėmi- 
1 
mc vokiečiai labai daug kareivių 

r nužudė. 
I Belgi joj, aplinkinėse Voonne- 
v.ele ir Dickebusch, taipgi tarp 
St. Eloi ir Ypern kanalo anglai 
smarkiai su vokiečiais šaudėsi iš 
kan uolių; tas pats buvo aplinki- 
nėse Hehuterne, tarp Carnoy ir 
Somme ir prie Couchez. 

Pereitą savaitę vokiečiai, kaip pa- 
prastai, be persipėjimo, paskandino 
čielą eilę pirklių laivų, o tarp tų 
buvo ir neutrališkų kraštų, dėl ko 
ir neutrališkų kraštų gyventojai vis 

labjau prieš vokiečius šiaušiasi. 
Ant piet-vakarinio karės fron- 

to, nors didelių permainų nėra, 
bet visgi nors mažesniais laimė- 
jimais italai pasigirti gali. Ada- 
mclles apškrityj italai sumušė 
austrus ir nuo jų atėmė čielą 
eilę pozicijų. Tas atsiekta su di- 
deliu vargu, nes pozicijos tos bu- 
vo sunkiai prieinamos. Italai, 
laike smarkios sniego darganos 
turėjo rangytis ant slidžių, le- 
du uždengtų kauni, nes kito ke- 
lio prie austrų pozicijų nebuvo. 
Nuo kalno Lobia Alta po smar- 

kiam mušiui austrai tr.po nuvyti; 
nelaisvėn čia paimia diktai aus- 

trų. Pozicijas, nuo austrų atim- 
tas, italai sudrutino naujais ap- 
kasais. Austrai gi pranešė, jog 
jie nuo italų atėmė priešakines 
jų pozicijas prie Monte Xero, 
bet italai apie tai nieko nesako. 

' Smarkus artilerijų mūšiai eina 
ant fronto nuo Judicarien iki 

1 Hugana, taipgi prie viršutinio 
'Degano. Sugar.a klonyj austrai 
su visu smarkumu užpuolė italų 

I pozicijas ant Monte Colio, bet 
1 italai kontr-ataku juos atgal at- 
mušė ir 60 kareivių nelaisvėn pa- 
ėmė. Prie Isonzo ir Carso smar- 

kesnio veikimo nebuvo, bet arti- 

lerija veikia kaip ir pirma. 
! Ant piet-rytinio karės fronto 
nieko svarbesnio neatsitiko. Ant 
Balkanų buvo maži franeuziškų 
patrolių susirėmimai su vokie- 
čių ir bulgarų patrolėmis Salo- 
nikų distrikte. Ten talkininkai 
nuo salos Koriu, nors Grekija 
protestuoja, per Grekija. gabena 
išnaujo suorganizuotą serbų ir 

įnontenegrų kariumenę. Grekijos 
protesto nepaiso talkininkai. Nuo 
čia neužilgo talkininkai rengiasi 
pradėti pirmyn žengimą. 

Angliškas orlaivis atlėkė ties 
Konstantinopoliu ir miestan mė- 
tė bombas, kurios, išsprogdino 
kariitmenės kazarmes ir parako 
krautuves. Azijoj nieko svar- 

besnio pereitą savaitę neatsiti- 
ko. I'rie Kaukazo rubežių ir ap- 
linkinėse Trebizondos buvo vien 
maži patrolių ir priešakinių ka- 
riumenės dalių susirėmimai. Kal- 
bos apie rusų užėmimą Trebi- 
zondos buvo perdaug suskubin- 
tos, net rusai tik dabar prie to 
miesto prisiartino, veržti jo dar 

nemėgino. Bot aplinkinėse bu- 
vo jau maži priešų susirėmimai. 
Turkai Trebizondoj tapo sudru- 
tinti; ten dabar yra 90.000 tur- 

kiškų kareivių. Kiek prieš tuos 

turkus stovi rusų, tikrai nežinia, 
nes rusai apie savo kariumcrrČs 
skaitlingumą nei jokių žinių ne- 

garsina. 
Ir Mesopotamijoj, kai)) garsi- 

na anglai, turkai tapo sumušti, 
nors pirma jie gyrėsi anglų per- 
galėjimu. Dabar anglai vėl ren- 

giasi pradėti pirmyn žengimą 
prie Bagdado, kaip tik keliai, 
potvinių pagadyti, kiek nors iš- 
džius. 

Ant šiaur-rytinio karės fron- 
to svarbesnio, galinčio ką dau- 
giau sverti ant viso karės bėgio, 
nei uvo. Pradėta rusų ofensyva 
Dvinsko, Ilukštos, Postavių ap- 
linkinėse, taipgi Rygos fronte vėl 

apsistojo. Jos žengimą sulaikė 
pavasario potviniai. Bet rusų 
kariumenė prirengta prie pirmyn 
žengimo: ji sudrutinta naujais 
regimentais ir aprūpinta amuni- 
cija, ir viksuom. kas reikia, ge- 
riau negu kada nors pirma laike 
šios karės. 

Vaidai Suvienytų Valstijų su 

Vokietija dėl skandinimo 'be per- 
spėjimo neutrališkų kraštų pirk- 
lių laivų, ypač gi dėl paskandi- 
nimo garlaivio Susstx, didinasi, 
ir gali privesti iki karės. Vo- 
kiečiai giiųisi, buk to laivo jie 
nepaskandino ir ten, kur jis plau- 
kė, vokiškų povandeninių laivų 
nebuvo; bet Prancūzija u/tikri- 
na, jog jos laivynas tą vokišką 
povandeninį laivą pagavo, o jo 
įgulą yra Prancūzijoj nelaisvėj. 
Todėl vokiečių užsigynimas bu- 

tų tikras melas. Dabar prezi- 
dentas vėl pasiuntė Berlinan 

energišką notą. Nuo Vokietijos 
atsakymo paeis, ar bus karė ir 
ar Amerika pertrauks tuoj di- 

pliomatiškus ryšius su Vokieti- 
ja. Nei prezidentas \Vilson, nei 

užsienių ministeris Lansing ne- 

mano perdaug lenktis prieš Vo- 
kietiją. 

MAŽOJI KARĖ MEXIKOJ. 
Iš Mexikos, kadangi nėra tik- 

rų žinių, laikraščiai turi talpinti 
visokius viens kitam prieštarau- 
jančius paskalus. Kad Carran- 
zai negeistinas Suvienytų Val- 
stijų kariumenės šeimininkavi- 
mas jo valdomame krašte, tas 

suprantama, todėl jis stengiasi 
pasiliuosuoti nuo negeistinų glo- 
bėjų visokiais budais. Jis pir- 
miausia stačiai pareikalavo at- 

šaukimo iš Mexikos Suvienytų 
Valstijų kariumenės; reikalauja 
kad* ta kariumenė neturėtų dau- 
giau kaip 1,000 raitelių, uždrau- 
dė svetimiems ateiti į miestus. 
Bet, kad to \Yashingtone >neno- 

,r; klausyti, tai jis mėgina ir ki- 
tokiais budais priversti ameriko- 
nus iš Mexikos pasitraukti, Da- 
bar garsina, buk gaudomas Villa 
yra negyvas. Carranzą kaltina, 
kad jis surengė užpuolimą ant 

Suvienytų Valstijų kariumenės 
mieste Parral, nes užpuolime buk da- 

lyvavo ir Carranzos kareiviai. 
Taigi pasirodo, kad Carranzai 
Suvienytų Valstijų kariumenės 
vadovai perdaug užsitikėti ne- 

gali, o Mexikoj yra pertoli nu- 

žengusios Suvienytų Valstijų 
kariumenės dalis tarp Carranzos 
ir Vilios kairumenių. Jeigu Car- 
ranza su Villa susitaikytų, Su- 
vienytų Valstijų kariumenė at- 

sirastų dideliame pavojuje. Car- 
ranza pasiuntė Japonijon savo 

speciali pasiuntinj. Bijosi, kad 
jis Japoniją prieš Ameriką ne- 

sukurstytų. 

Iš Kares Lauko. 
VAKARŲ FRONTAS. 

RUSAI ARTINASI : 

PRIE TREBIZONDO. 
Petrogradas, Ba^ndžio 16 d. 

—Trumpi oficiališki pranešimai iš 
Kaukazo fronto neduoda skaityto- 
jams gero supratimo apie svarbu- 

m.'i kariškii operacijų, kurios eina 
ant to tolimo fronto. Pavyzdžiui, 
šiandien oficiališkai pranešama, se- 

kančiai : ^ 

"Juodųjų jurų pakfaštyj ir to- 
liaus j pietus, po desperatiško mū- 

šio, 11111 s*\ kariuino'ie, ^paremta ka- 

nuolių iš jurų ir sausžjemio, išmėtė 
turkus iš stipriai nrgajiizuotų pozi- 
cijų ant kairiojo krairto upės Karą 
Dere, 25 verstuose j rytus nuo 

Trebizondo. Męs vejamės priešą 
energiškai." 

Pranešimas išrodo "nekaltas," o 

reik žinoti, kad tai yra pranešimas 
apie pabaigą vieno iš ismarkiau- 
sių mūšių, kuris tęsėsi per šešias 
dienas. 

Pralaimėję Erzerumo tvirtovę, 
turkai greitai pradėjo trauktis at- 

gal, rinkti krūvon sąvo sumuštus 
ir išsklaidytus ptilkusj Perorgani- 
žavę savo kariumenę jišnaujo, tur- 
kai mėgino sulaikyti iplimesnį ver- 

žimąsj rusų pirmyn, j Didžiausias 
pastangas jie padarė,' sustoję ties 
upe Kara Dere, kur pasitikimui 
rusų jie prirengė stiprias fortifi- 
kacijas. Cia jie pasiryžo stoti mu- 

šin su rusais, kad neleidus jų ar- 

čiaus prie Trebizondo,—svarbaus 
turkų miesto ir uosto prie Juodų- 
jų jurų. 

Rusai greitai pajautė turkų su- 

stiprėjimą ir oficiališki rusų pra- 
nešimai pradėjo skelbti apie "at- 

kaklų turkų pasipriešinimą." lš- 

tikrųjų gi turkai, sustoję stipriose 
pozicijose, sumanė ne tik kad prie- 
šintis, bet užklupti ant rusų ir nu- 

mirti atjra! Ijnknr Kniika>:<< 
Šitie susirėmimai išsivystė į 6 

dienų mušį—vieną iš smarkiausių 
mūšių po Erzerumo paėmimo. 

Turkų planai buvo ambitiški: 
ei mažiau-nei daugiau—jie sumanė 

sukirsti rusus ir atsiimti atgal nuo 

jų Erzerumą. Šita plano jkuniji- 
mui, turkai netikėtai- ir smarkiai 
užklupo ant rusų dešiniojo spar- 
no, kuris randasi pačiam Juodųjų 
jūrių pakraštyj. Šio užpuolimo 
tikslu buvo priversti rusus ati- 
traukei daugiaus savo kariumenės 
iš savo centro į Juodųjų jūrių 
pakraštį ir apsilpninti tokiu budu 

rusų centrą (vidurį). 
Manydami, kad mušiui prasidė- 

jus, rusai tą ir pabarė, turkai palei- 
do savo pačias svarbiausias jiegas 
ant rusų centro, kuris stovėjo į va- 

karus nuo Erzerumo. Turkai ti- 
kėjosi perlaužti rusų centrą, ir tuo- 

met rusų dešinysis sparnas Juo- 
dųjų jurų pakraštyj butų pats 
atšokęs atgal, idant nebūti apsup- 
tu per persilaužusius per centrą 
turkus. 

Planas, kaip matome, buvo ge- 
rai sugalvotas. 

Bet jis nepasisekė. Rusų kariu- 
menč pasekmingai atlaikė visą eilę 
turkiškų užpuolimų, nei žingsnio 
nepasitraukdama atgal. 

Fo šešių dienų smarkiausio mū- 

šio turkai, pagalios, neįkandę kieto 
riešučio, atšoko atgal, o rusai, iš- 
metę juos iš ši*v' stiprių pozicijų, 
pradėjo vėl žengti pirmyn linkui 
Trebizondo. 

SMULKUS SUSIRĖMIMAI 
ANT RUSŲ FRONTO. 

Petrogradas, Balandžio 17 d. 
—Pereita savaitė praslinko ant ru- 

sų fronto, sulyginamai, rainiai, 
Smulkių susirėmimų netruko, bet 

^ nieko ypatingai svarbaus neįvyko. 
Vakarykštis oficialis pranešimas 
yra typiskas pereitos savaitės pra- 
nešimas ! 

"Vokiečių artilerija bombardavo 
Ikskul tilta-galį. Į šiaurius nuo 

Smurgonių vokiečiai subatoj uaš- 
tant pradėjo užpuolimų, bet, ačiu 
musų sukoncentruotai Ugniai, visi 
jų bandymai žengti pirmyn nepa- 
sisekė. Vokiečiai naudojo troški- 
nančių gazų bombas, laike priren- 
giamojo bombardavimo. "Į pietus 
nuo Olyka męs nužengėm pirmyn 
keliose vietose." 

VOKIEČIAI NEGALI PER- 
LAUŽTI VERDUKO LINIJŲ. 

Londonas. Balandžio 16 d. Pe- 
reitos savaitės pabaigoj vokiečiai, 
užėmę Bethincourt, išvystė pasiu- 
čiausi m 11 šį ties Verdurio frontu^ 
Tokio smarkumo, kaip sakoma,j 

dar nebuvo matyta nuo pat karės 
pradžios nei vienoj vietoj. Vokie- 
čiai po 50 dienu atakavimo, mato- 

mai, pasiryžo vienu nežmonišku 

pasistengimu sutruškinti francuzų 
pasipriešinimą ir perlaužti jų fron- 
tą kurioj nors vietoj. Bet francu- 

zų hutą prisirengusių: visi vokiečių 
pasiučiausi atakai atsimušė kaip į 
uolą, nepadarydami francuzų lini- 

jose nei vienos spragos. 
Į rytus nuo upės Meuse fran- 

euzai patįs užkontratakavo vokie- 
čius j pietus nuo Douaumont for- 
to ir sulyg francuzų pranešimo, 
užėmė tūlas dalis francuzų tran- 

šėjų, paimdami taipgi 200 vokiečių 
nelaisvėn. Visa tai parodo, kad 
francuzų lipas nėra nupuolęs ir 
kad jie yra tikę ne tik prie gini- 
mosi, bet ir prie užpuolimo,—ge- 
rai progai pasitaikius. Talkininkų 
specialistai taip ir mano. Jie spė- 
ja, kad gen. Petain, į kurio rankas 
pavestas yra Yerduno apginimas, 
eigiasi įanai atsargiai ir gaidriai: 
jis laiko priešakines pozivijas pa- 
tol, pakol, jas galima laikyti su 

mažais savo kareivių nuostoliais. 
Tuom pačiu laiku jis stengiasi pa- 
daryti kuodidžiausius nuostolius 
vokiečiams, idant juos apsilpninus. 
Jis tikisi ties Ycrdunu nuleisti vo- 

kiečiams tiek kraujo, kad jie tu- 

rės nusilpnėti žymiai, o tuomet 

gen. Petain, išrinkęs patogu laiką, 
trenks j nusilpnintus vokiečius sa- 

vo sviežias rezervas. 

AČIUOJA SAVO 

KAREIVIAMS. 

Paryžius, Balandžio 17 d. Pu- 
siau-oficialis pranešimas, išleistas 
vakar, paduoda aplinkraštį gen. 
Petain, vyriausio franeuzų vado 
ties Yerdunu. Geti. Petain šiame 
aplinkraštyj dėkavoja savo karei- 
viams už narsumą ir giria juos už 

sulaikymą paskutinio milžiniško 

vokiečių užpuolimo ant Yerduno. 
Tarp kitko, šiame atsiliepime kai- 
bama sekančiai: 

"Devintoji balandžio diena yra 
garbinga diena musų ginklams. 
Pasiutusieji kronprinco kareivių 
užpuolimai tapo visur sulaužyti. 
Pėstininkai, artileristai, saperai ir 
lakiniai Vienuoliktos armijos—visi 
lenktyniavo didvyrystėj. Garbė vi- 
siems. Vokiečiai, be abejonės, vėl 
atakuos. Lai kiekvienas daboja ir 

dirba, idant vėl j gyti toki pasise- 
kimą, kaip vakar. Turėkite drąsą. 
Męs jiems parodysim." 

EXTRA. 
RUSAI PAĖMĖ 
TREBIZONDĄ. 

Petrogradas, Balandžio 18 d. 
Trebizond'as, svarbiausis forti- 
fikuotas turkų miestas prie Juo- 
dųjų jūrių, tapo rusų paimtas. 
Pereitą nedėldienj sumušę tur- 

kus prie upės Kara Dere. 18 

verstų atstu nuo Trebizondo, 
rusų kariumenė nesulaikomai 

pradėjo veržtis linkui tvirtovės. 
Rusu laivynas, kaip pranešama 
oficiališkai, puikiai gelbėjo savo 

kanuolėmis rusų kariumenei, 
esančiai ant kranto. 

"Mušu karžygiškoji kariumenė 
—sakoma pranešime—po smar- 

kaus mūšio prie Kara Dere, 
spaudė turkus be atleidimo, vi- 
sur sulaužydama pasiutusį tur- 

klj pasipriešinimą. Gerai pritai- 
kintas elgimąsi musų laivyno 
leido padaryti rizikaunus išso- 
dinimus kariumenės ir prigel- 
bėjo savo kanuolėmis kariume- 
nės operacijoms ant kranto." 

KRIZIS TARP AMERIKOS 
IR VOKIETIJOS. 

Washin.gton, D. C. Balandžio 
19 d. Šiądien tapo sušaukti Se- 
natos ir Atstovų Butas bendran 
posėdin, kad išklausyti preziden- 
to YVilsono pranešimą apie da- 
lykų stovį su Vokietija. Mano- 
ma, kad Amerika pasiųs Vokieti- 
jai ultimatumą,, reikalaudama, 
idant toji pasiliautų užpuldinėti 
submarinais neapginkluotus lai- 
,vus be persergėjimo. 

IS AMERIKOS, 
JEIGU NE HUMBUGAS, TAI 

SVARBUS IŠRADIMAS. 
Laikraščiai praneša, jog su- 

ims inžinieriaus John llays 
Hammond padirbo nepaprastą,' 
kokio dar nieks neturi, laivą nai- 
kinimui priešų laivu ir pakran- 
čių. Laivą tą gali kontroliuoti 
aparatai bevielinio telegrafo. Ant 
vandens paviršiaus jis gali 
■plaukti 50 myliu j valandą, o 

po vandeniu po 28 mylias. Jo 
vedimui pakanka vieno žmogaus, 
kuris gali buti kur nors pasislėpvs 
ant kranto. Laivą tą galima 
prikrauti smarkiausiai explioduo- 
janeioms medegoms ir pasiųsti 
prieš priešų laivyną. Tą išradi- 
mą buk turi Suvienytų Valstijų 
valdžia, bet pamatus jo slepia 
nuo kitų. 

KATALIKAI SUVIENYTOSE 

VALSTIJOSE. 
Sulyg žinių "Official Catholic 

Directory", Suvienytose Valsti- 
jose ir jų valdybose, katalikų \ra 

apie 25 milijonai, taigi netoli ket- 
virta gyventojų dalis. Iš atskirų 
valstijų daugiausiai katalikų turi 
Xe\v York valst ja. nes 2,899,- 
223, Pennsylvanioj katalikų yra 
1.802.977. Illinois 1479.291, Mas- 
sachusetts 1,400.834. Daugiau 
nei vienoj valstijoj nėra milijono 
katalikų, net buvusioj katalikiš- 
koj respublikoj Texas yra tik 
412.190 katalikų. 

Iš Suvienytų Valstijų valdybų 
daugiausiai, daugiau negu kokia 
nors 'valstija turi katalikų Filipi- 
nų salos, nes 7,285.458. Alaskoj, 
Panamos konalo juostoj, ant sa- 

los Guam, Samoa, ant 1 lavai sa- 

lų, ant Porto Rico salos drauge 
katalikų yra 1,072.495. 

MOTERIS UŽDARBIAUJAN- 
ČIOS AMERIKOJ. 

Washington, D. C. Sulyg val- 
džios surinktų žinių, Suvienyto- 
se Valstijose yra su viršum 8 

milijonai uždarbiaujančių mote- 

rų. Moterų stenografių yra 263,- 
315, linotypiij 14,061, tarnaičių 
2.530,846, dirbtuvėse dirba 1.820.- 
980 moterų, akušerių yra 111,117, 
farmų darbininkių 2 milijonai, 
100,000 dirba duonkepėse, yra 8.129 
telegrafo operatorių, 88.262 tele- 
fonų operatorių. 

AMERIKONAI TAIKYTOJAI 
NUKLIMPO ŠVEDIJOJ. 

Penk i amerikonai, su garsia 
Fordo expedicija iškeliavę Eu- 
ropon taikyti karę vedančias 
tautas, nuklimpo Švedijoj, nega- 
li namon sugrįžti, turi Stockhol- 
me pasilikti. Vokietijos valdžia 
neleidžia jiems per Vokietiją ke- 
liauti llollandijon, nei j kokio 
kito krašto port;}, iš kokio eina 
garlaiviai Amerikon. 

GAZALINOS PAKEITINYS 
PO ij/.c GALIONUI. 

New York. Balandžio 13 d. 
chemikas iš Farmingdale, L. I. 
Louis Enricht, išrado pakeitini 
gazolinai, kuris bus pardavinėja- 
ma po -K'c galionui. Jis sako, 
kad sumaišius nedaugiaus kaip 
2 unciji jam žinomo tirpalo su 

kvorta vandens, pasidarąs miši- 
nys padarąs tokius jau sprogi- 
mus, kaip ir gazolina. Jis sako, 
kad šituo mišiniu galima auto- 
mobilius varyti. 

FRANCUZIJA JIEŠKO 
PASKOLOS. 

Fraiicuzija vėl nori Amerikoj 
pasiskolint} karės vedimui 200 

milijonu doliarių. Parūpinti pi- 
nigus pasižada Morgano (Jo. 

APSIRGO TRICHINOMS. 
Hardvvick, Minn. Iš čia išva- 

žiavo j Luberna du broliai, Ge- 
org ir Ferdinand Petersonai ap- 
dirbti lauką savo giminaičio Du- 
lefo Strob, nes ten visi apsirgo. 
Bet ten nuvažiavę ir abudu bro- 
liai dar. smarkiau apsirgo. Iš 
pradžių manyta, kad liga yra 
tai influenza (gripą), bet dabar 

daktarai apreiškė, kad tai yra 
trichinosis. Liga jie visi užsi- 
krėtė nuo žalios dešros. Visi 
hai pavojingai serga. 

EXPLIOZIJA. 
Blumfic'd, W. Va. Netoli nuo 

čia esančiose parako dirbtuvėse 
j atsitiko expliozija. Dirbtuvės 
verk su visu išnaikintos. Nuo- 
stoliu padaryta aut 110.000 dol. 
Ant vietos užmušta 3 žmonės, o 
kiti tapo mirtinai sužeisti. 

GAISRAI. 
Scranton, Pa. Laike gaisre 

Patrieko M ari 011 namuose žuvo 
penketas vaikų nuo 1 iki 10 me- 
tu. Moteris, su kunu sudegusio 
vaiko, iššokusi per langų nuo 

augštutinių lubų. sunkiai apsiku- 
lė; sužeistas tapo ir prie degan- 
čių namų stovėjęs vyras ir pats 
namų savininkas. 

Į 
Dctroit, Mieli. Sudegė čia na- 

mai pn. 754 Marlborough ave. 
sudegė prie to 22 metų moteris 
iLillian Diebler ir dvejatas jos 
mergaičių. Dorothv Diebler, i.š- 

I šokusi per langą, nusilaužė ko- 
\h- 

IŠ DARBO LAUKO. 
New Kensington, Pa. Stt- 

straikavus 8000 angliakasių 38 ka- 
syklose Allegheny ir Kiškime- 
neta klonyj, turės sustoti darbai ii 
šitų aplinkinių dirbtuvėse. 

Boston, Mass. American 
\Voolen C'o. pakėlė algas savo 
25,000 darbininkų ant 10'c. Su- 
tiko pakelti darbininkų algas 
taipgi panašios dirbtuvės Arling- 
tono, La\vrence ir Merrimac dirb- 
tuvės. 

[[ Talkininkai sodina savo ka* 
riumenę ant prigulinčios (ireki- 
jai salos Kefalonika: nors Gre- 
kija protestuoja, bet talkininkai 
1 rotesto nepaiso, o pasipriešinti 
Grekija negali. Grekija paleidžia 
atsargos kareivius pašauktus tar- 
nvston pašaukimų nuo 1882— 
1880 m. ir raiteMus 189(3 metu. 

New Haven. Conn. Balan- 
džio 3 d. sustreikavo visi italai 
darbininkai, dirbantieji prie 11a- 

11111 statymo; reikalauja 28c. i va- 

landą: ant ūkių dirbantieji rei- 

kalauja $2.00 už 8 vai. darbo, 
arba $2.75 už 9 vai. Xuo mėne- 

sių dirbantieji reikalauja vieto* 
je $50 į mėnesį—$55.00. 

Springdale, Conn. Bal. 3 d. 
čia sustreikavo Stanįford Rolling 
Mills fabriko darbininkai; dalis 
jų norėtų grįžti senomis išlygo- 
mis, bet bijosi kitų streikinin- 
kų. šitie gi žada liikytis, kol 
streiką laimės. Jie reikalauja 300 
į valandą vietoje mokamų 25c. 
Rūgščių skyriuose reikalauja iš 
darbdavių gumii ių žiurstų, ba- 
tų ir pirštinių. 

IT Chicago, 111. Balandžio 13 d. 
Buvusis gelžkelio konduktorius 
A. K. Hunt iš Dalias. Tex. pa- 
šaukė Su v. Valstijų apskričio tei- 
sman Cliicagos Visuotinųjų l'ž- 
veizdų Susidraugavimą, kaltinda- 
mas jį juodojo sąrašo užlaiky- 
me ir nelaikyme dar!.? senesniu 
darbininkų kaip 45 metų am- 

žiaus. Jis reikalauja nuo val- 
džios pakrikdymo šito susidrau- 

gavimo ir $50.00 sau ypatiškų 
nuostolių atlyginimo. 

r New York. Adytojų unijos 
darbininkų streikas, kuris tęsėsi 
du mėnesiu, pasibaigė. Darbi- 
ninkai gauna daugiaus algos nuo 

10. iki 15 nuoš., 52 valandas dar- 
bo į savaitę ir pripažinimą uni- 
jos reikalavimų sulyg apsisaugo- 
jimo nuo ugnies ir sveikatos są- 
lygų. Šitie laimėjimai liečia tris 
tūkstančius darbininkų. 

Tarptautinės. Amerikos Jū- 
reivių Unijos pirmininkas A11- 
drew F. rųseth išsiuntinėjo dar- 
Į ninku "oms pranešimą, ku- 



rianie jis sako. kad jūreivių įsta- 
tymas nėra įvedamas ga'tn. 

Ansonia, Corrn. Darbininku 
streikas misingio fabrike An?e- 

rican Brass Mills formališkai pa- 
sibaigė. Darbininkai grįžta prie 
darbo, sutikdami priimti 15 nuoš. 

pakėlimo algų. Jie buvo reika- 

lavę 20 nno.š. pakėlimo, bendro- 
vė gi siūlė tik 10%. 

f[ New York. N'cvv Vorke 20,- 

000 maliorių, popieruotojų ir 

dekoraotojų nubalsavo straikno- 
ti del S5 į dieną vietoje dabar 

gaunamų Sį.oo. 

Chicago, 111. Paj-ibai.^ė strei- 
kas darbininkų odų i.šdirbyklosc 
The Horvving Tanncry Co. Dar- 
bininkams pridėta po doliarį sa- 

vaitei. 

r Chicago, 111. Pasibaigė strei- 
kas Pu U mano vagonu valytojų. 
Kompanija išpildys tik dalį strei- 
kierių reikalavimu. Dabar gaus 
vyrai 20j/>c už darbo valandą, o 

moterys 15c. Reikalauta liuoso 
nedėldienio, o pripažinta liucrsas 
tik kas trei ias nedėldienis. 

i VM. 
r 

Įį r>eT gabenimo Austrijon ir 
Vokietijon iš Rumanijos mai- 
no, del ko pabrango maistas 
pačioj Rumanijoj, tokiuose jos 
miestuose, kaip Braila, Salina, 
C'onstan/.a ir kituose buvo gy- 
ventojų maištai. Reikėjo šaukti 
kariumenę gelbėti Austrijos ir 
Vokietijos konsuliatus. 

Pereituose metuose Rusija 
svetur išgabena savo prekių už 
791 milijoną (lol., o iš svetur 

parsigabeno už 658 milijonus. 
Amerikon atgabenta prekių iš 

Rusijos už $2.512,000, o Rusijon 
amerikoniškų išgabenta už $32,- 
474,000 (turbut amunicijos). 

j Kaip praneša iš Ispanijos, 
daugelyj vietų Portugalijoj buvo 
maištai. Sostinėj maištus su- 

kėlė kariumenės gvardija. Rei- 
kėjo suvaldymui maišto siųsti 
kariško b.ivvr.o jūreivius. 

f| Prusai rengiasi nukasti du 
kanalu: vienas eis nuo Glogan 
aplink'nių iki Vislai. Nukasimas 1 

atsieis 40 milijonų markių. Ki~ 
•tas kanalas bus nukastas nuo 

Thorno į Insrutę, Prūsų Lietu- 
voj, oliatt iki Nenumo. Tokiu bu- 
<lu l)us sujungta Lietuva su Ode- 
r0 paupiais ir su Vokietijos vidu- 
riu. 

|Į Lenkai negavo- rhsų valdžios 
leidimo parengti lenkų mokyklą 
pabėgėliams Tomske, Sibcrijoj. 
Lenkai labai pyksta, kad ten lie- 
tuviams leista jsteigti lietuvišką 
mokyki.'}. 

Įį | Vilnių atkako deputacija 
bulgarų oticierų. Vokiškas Vil- 
niaus kariškas gubernatorius pa- 
rengė iškilmingą priėmimą. Po- 
kilin Ihivo pakviesti ir lenkų at- 
stovai—miesto majoras VVęslavv- 
«ki ir knygų krautuvės užlaiky- 
tojas Zavvadzki, bet nei vienas 
iš pakvietimo nesinaudojo, po- 
kylin neatėjo. 

|| Gubernatorius Chinų provin- 
cijos Kiangsi pasigarsino visai 
nuo Chinų neprigulmingu. 
Kiangsi yra viena iš pietinių 
Chinų provincijų.—turi 72,000 
•ketvirtainių mylių ir 20 milijonų 
gyventojų. Sostinė jos yra mie- 
stas Kaučang. 

ĮĮ Prie Chinų ir angliškų val- 
dybų rubežių 300 chiniškų re- 

voliucijonierių užpuolė 200 val- 
džios kareivių, kuriem* vienok 
atėjo pagelba iš 400 kareivių. 
Revoliucijonieriai tapo sumušti. 
Užmušta apie 50 žmonių. Ir prie 
Kvang Tu buvo susirėmimai val- 
džios kariumenės su revoliucijo- 
nieriais. Čia užmušta net keli 
šimtai kariautojų iš abiejų pusių. 
t 

[t Grekija t i jalandžio apvaikš- 
čiojo sukaktu< es savo neprigul- 
mystes, kurią ji gavo padėjus 
Francuzijai, Anglijai ir Rusijai. 
Atėnuose karaliaus priešai su- 

kėlė riaušes. Žmonės gatvėse 
šukavo: šalin valdžia, šalin Au- 
strija, šalin Vokietija, tegul gy- 
vuoja Venizelo! Suareštuota 
daug žmonių. 

Aorglijoj išduota karaliaus 
prokliamacija, kuri žymiai išpla- 
tina daiktu surašą, kokius ta!" 
v-įlinkai laikys karės kontraban- 
da ir kaipo tokią, konfiskuos, kur 
nepagautų. Dabar, tarp kitko, 
kares kontrabanda bus laikomi 
.aipgi; auksas, sidabras, auli- 
niai ir popieriniai pinigai ir vi- 
sokios užstojanti s pinigus po 
^cros ir vekseliai. 

Mexikoj, miesto Guaymas 
aplinkinėse, Sonora valstijoj, 
v ilios banditai užmušė vėl, arba 
sužeidė d i k t a i -amerikonu. Pul- 
<as Vilios šalininku užpuolė mie- 
stą Sierra Mojada ir miestą iš- 
pilė. Vau >vu tu plėšikų buvo 
pJits Villa. t'žpuolimas atsitiko 
'•> balandžio dieną. 

i Kaip praneša iš Paryžiaus, 
'nuo bado Albanijoj išmirė jau 
[50,000 žmonių, o jeigu greitai 
nieks nesuteiks pagelbos, išmirs 
dar 50,000. Apie tai praneša 
Amerikonas \Villiam VV. Ifo- 
vvard, sekretorius Gelbėjimo ko- 
miteto. 

j; Tarp Suvienytu Valstijų ir 
N'icaraguos padaryta sutarimas, 
sulyk kurio už 3 milijonus ftolia- 
rių Nicaragua duoda teisę Su- 
vienytoms Valstijoms nukasti 
antrą taip vadinamą N'icaraguos 
kanalą, jungianti Atlantiką su 

Pacifiku per to paties vaędo 
siaurumą. Leidžia taipgi pa- 
rengti kariškam laivynui staciją 
prie Loseca įlankos. Nicaragua 
jau ratifikavo tą sutarimą, be abe- 
jonės ratifikuos ji ir Suvienytos 
Valstijos, 

i Penki chiniški kariški laivai, 
stovinti porte Kanton, perėjo j 
revoliucijonierių pusę. Iš ten 
atšaukė dvi žemės kariu tfienės 

divizijas, nes bijotasi, kad jos 
nepereitų j revoliucijonierių pu- 
sę. Revoliucijonieriai nori pri- 
versti buvus] ciesorių, o'dabar- 
tinį prezidentą Juan-Shikai nuo 
valdžios su visu pasitraukti, bet 
jis nenori pasiduoti. 

\Vasliingtonan iš M-exikos 
itėjo privatiška ir nepatvirtinta 
žinia, buk garsus Mexikos ban- 
I i t ų vadovas Villa nuo žaizdų 
pasimirė. Bet žinia ta paleista 
,'arranzos valdžios, todėl neišti- 

kima. 
Dabar Mexikoj yra 13.000 Stt- 

/ienytų Valstijų kareivių, o pri- 
stigtų len pasiųsti yra 18.565. 
Tai Suvienytose Valstijose liko 
■cguliariškos armijos tik 4,000 
careivių, kiti yra ant Filipinų, 
f-Ia vai ir kitų Suvienytų Valstijų 
tžimtų salų. Su tiek kareivių 
tegalima nei su Montenegro mė- 

ginti karėn stoti. 

[Į Ispanijoj atsibuvo parlamen- 
to atstovų arba Cortesų rinkimai. 
Išrinko 250 liberalų, 80 konser- 
vatorių ir 15 radikalų. Vadovu lai- 
mėjusios rinkimuose liberalų par- 
tijos yra dabartinis ministerių 
pirmininkas Grafas Romanones. 

Villa ir Kas ii Palaiko, 

Prezidento Wilsono prisaku 
Suv. Valstijų kariauna, susidedan- 
ti iš 3000 kareivių Meksrkįoje 
vejasi garsų Meksikos plėšiką Pan- 
elio Vilią, kad jį sugavus ir pri- 
stačius į Suv. Valstijas "gyvą, ar 

mirus|"—toks Prezidento prisa- 
kas. 

Šitas gaudymas Vilios prasidė- 
jo po to, kaip jis su -savo gauja 
užpuolė ant pasienitiio Suv. Val- 
stijų miestelio Columbus, Ne\v 
Mexico valstijoj ir užmušė 19 
Suv. Valstijų valstiečių. 

Kam Viliai reikėjo tas mieste- 
lis užpulti ir tie 19 žmonių už- 

mušti, išaiškina Bcrnard Galant 
straipsnyje atspaustame Ne\v Yor- 
ko laikraštyj Tribūne. Ši- 
to straipsnio rašėjas yra ilgą lai- 
ką gyvenęs Meksikoje ir su jos 
gyvenimu yra gerai apsipažinęs. 
Paties to straipsnio mums neteko 
skaityti, bet iš jo ištraukos buvo 
perspausta rusų laikraštyje "Go- 
los Truda," kuriomis mes ir pa- 
sinaudojame. 

"Keli mėnesiai atga!,—sakoma 
tame straipsnyj,—Yilla nusiėmė 
paveikslą ant vienos fotografijos 
su gen. Pershing, amerikiečių va- 

du, dabar besivejančiu jį.' Tuo- 
met Villa buvo geruoju su Ame- 
rika ir amerikiečiais. Kaip jj 
Carranza apveikė ir jis jautėsi, 

ncjsicn^sjrrr. toliuos' hovc.i, jis ap 
rciš&ė, kdd iis -pereisiąs gyvent 

j Suv. Valstijas... 
"Be to,—sako toliaus Galant, 

tą syk jis apreiškė savo draugams 
kad jis padarė klaidą, išeidami 
prieš Carranzą. Jis kaltino save 

oatarėįus, nuvedusius jį nuo tei 
■ingo kelio savo žadėjimais j 
ipauksuoti. Jie sukėlė pas jį gar- 
bėj godumo instinktus ir tiek v u- 

kė j jj, kad jis praefėjęs svajoti 
apie "Karimą" ir "Valdymą" 
Meksika. 

"Tuomet, keli mėnesiai tam at- 

ęal, Villa, matomai, neturėjo nei 
cento. Pinigus, jo surinktus, kuo- 
met valdžia buvo jo rankose, jis 
visus perdavė savo broliui, kuris 
sudėjo juos nžsKMiio bankose. 
Staiga Villa permainė savo plė- 
nis. Kaž-kas perkalbėjo jį, kad 

jis išeitų prieš Ameriką. Kaž-kas 
davė jam reikalingus pinigus. 
Kas-gi tas "Kaž-kas?" 

"Jau senai yra žinoma,—atsako 
j tai Galant,—kad tūli Suv. Val- 
stijų finansininkai yra kalti už 
.V.eksikos tragediją. Man yra ži- 
noma, kad šitie bankininkai prie- 
šinosi Carranzos valdžiai po to, 
kaip ją pripažino VYilson Jie 
darė viską, kas buvo j u galėj ę, 
kad C'arranzai pastačius kliūtis. 
Šita gauja yra kalta už dabarti- 
nius vaidus. Ji pasistengė nuves- 

ti Suv. Valstijas prie karės su 

Meksika. Šitie ponai stovi už 
Vilios pečių ir jie atsako už jo 
mušeikystes. 

'Dar nevisai išaiškinta aplin- 
kybės užpuolimo Columbuse. Man 
tikrai yra žinoma, kad Amerikos 
pasienio valdžia žinojo apie ren- 

giamąjį užpuolimą. Ji buvo pra- 
sergėta, kad ji saugotųsi \ tuos. 

Amerikos kareiviai dviem dienom 
pirm užpuolimo žinojo, kad Yilla 
rengiasi padaryti "užpuolimą" ant 

Columbuso ir jie atviriai apie tai 

kalbėjo. Laikraščiai esantieji ta- 
me rajone, rašė apie rengiamą 
užpuolimą, bet, nežiūrint to, sie- 
nos apsaugojimui niekas nedary- 
ta. 

"Villa gauna ginklus ir amu- 

niciją iš Suv. Valstijų; jam visa 

rai pristatoma kontrabandos ke- 
liu. Žmonės, aprūpinantieji jj 
amunicija, žino, kad ji bus pa- 
naudota prieš amerikiečius, bet 
jų tas. neapeina. Matyt jie yra 
"patriotai" tik savo kišenini. 

"Mes turime priparodymus, 
kad užpuolimas Vilios surčngtas 
Amerikos miestelyj, yra tik da- 
limi programos Amerikos finan- 
sininkų, norinčių priversti Suv. 
Valstijas pradėti karę su Meksi- 
ka. Mes turime priparodymus, 
kad tam tikra amerikinė "tele- 
grafo agentūra" žinojo apie su- 

manytąjį užpuolimą kur-kas pir- 
ma jo išpildymo. Ir šitoji agen- 
tūra pasiuntė Gol.umbusan visą 
eilę reporterių ir fotografų, kad 
buti vietoje ir iš šitos istorijos 
sutverti puikią sensaciją." 

"Kodėl kareiviai pas sieną ne- 

padarė būtinų prisirengimų, rei- 
kalingų miestelio apgynimui? 
Kodėl amerikiečiai valstiečiai pa- 
rūpino amuniciją Viliai, žinoda- 
mi, kam ji bus panaudota? Ko- 
dėl "telegrafinė agentūra," pa- 
siuntusi atsitikimo vieton kuo- 
pelę reporterių, nepranešė val- 
džiai apie sumanytąjį užpuoli- 
mą? Amerikos žmonės privalo 
reikalauti atsakymo į šituos 
klausimus. Iš atsakymo jie su- 

žinos daug baisiu ir netikėtinų 
faktų." 

Straipsnio pabaigoje Galant 
išreiškia pageidimą, kad Viila 

butų suimtas gyvas, nes "tik tą- 
syk Amerikos ir Meksikos žmo- 
nės sužinos tikrą tiesa, nuo ku- 
rios abi šalys sudrebės. 

Nėra abejonės, kad viskas, ką 
Galant sako, yra tikra tiesa. Ši- 
tą patvirtina net prezidento \Vil- 
sono prokliamacija, nesenai iš- 
Jeista. 

"Mano priederme yra,—rašo 
VViison,—prasergėti Su v. Valsti- 
jų žmones, kad pas rausų sieną 
(su Meksika) yra žmonės, ku- 
riems rupi sudaryti, ir platinti 
seusacijiniai ir trukšmingi pas- 
kalai, visai neparemti jokiais 
faktais. 

"Tikslas šito fabrikavimo ir 
platinimo paskali yra aiškus. 
Norima iššaukti aštrus besftry- 
nimas tarp Sitv. Valstijų valdžios 
ir pripažintosios Meksikos val- 
džios tikslu musų įsikišimo del 
reikalu nekuriu Amerikos kapi- 
talistų Meksikoje. 

'Šitas tikslas negali būti at- 
siektas, kol Strv. Valstijų val- 
džią susideda iš dorų žmonių... 

MOTINA IR SUNUS. 
Svarbią ir įspūdingą mintį išreiškia šisai paveikslėlis, 

kurį pagamino mums mūsų jaunas artistas. Motina, likusi 
Lietuvoje, išsiuntė savo sunų Amerikon laimės jieškoti. 
Pati nelaiminga būdama, varguose skęsdama, nenorėjo, kad 
jos sunus tokiuose pat varguose skęstu. Paskutinius centus 
sukrapštė, skolos užsitraukė ir išsiuntė sunų—kad jam ge- 
riaus butų. 

Dienų-dienas vargdama, naktų-naktis nemiegodama, ji vis apie savo "brangiausį sūnelį' mislija- jo paveikslą prieš akis laikoj juomi rūpinasi,—kaip jam ten nabagėliui mieliau- 
siam Amerikoj... 

Auksinė motinos širdis!... Berybė, angeliška jos linkui 
savo vaikų meilė!... Vilties angelas niekuomet jos neaplei- 
džia, rodydamas jai jo sunaus paveikslą—paveikslą sunaus, 
kuris neužmiršta savo motinos, pasiunčia jai pinigų, ar bent 
meilų laiškelį. 

l: 

Viltim gyvendama, ji, žilgalvė senutė, kasdien laukia 
nuo savo sūnelio nors žodžio, nors laiškelio, o gal ir pa- 
gelbos... 

Jaunas brolau, kuris j šitą paveikslėli žiūrisi! Pasakyk, 
kokis sunus tu esi? Ar toks, kaip žemesniam paveikslėlyj— 
mylintis, pamenantis savo močiutę? A.- gal toks, kaip vir- 
šutiniam paveikslėlyj parodyta? 

Jeigu tokiu, ant nelaimės, butum, apie saliunus atmin- 
tum, bet motiną pamirštum—pagalvok! Pamislyk, kaip jai 

•širdį skaudėtu, jeigu ji tave tokiu matytų!... 
Buk tokiu, kaip angelas vilties jai tave rodo. Nepamiršk 

jos! Nors žodeliu ją atlankyk! Ji viską tau davė—širdį, meilę, 
savo visą gyvenimą pašventė, kad tik tu butum laimingas. 

Padaryk ir tu senutę-žilgalvėlę laiminga! 

Suv. Valstijų jžmonės turi žinoti! 
apie juodus ir prasikaltingusĮ 
suokalbius žmonių, besistengiau-1 
čių gauti.,ctaką, ir jie neprivalo! 
tikėti vispkįopjis pasakomis, atci-! 
nančiomij? nuo. Meksikos sienos." 

Šitie Prezidento žodžiai išblaš- 
ko visokią abejonę sulig to, kas 
stovi už Vilios pečių ir kas kal- 
tas už jo užpuolimą ant Suv J 
Valstijų miestelio. 
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Polemika. 
DELEI P. JURGELIONIO 

KANDIDATŪROS. 
"Lietuvos" No. 14 tamstos 

indėjote Chivagos Apskričio Na- 
rio straipsnelį "S. L. A. Nomi- 
nacijos į Pilodmąją Tarybą." 
Tame straipsnelyje yra kalba- 
ma apie mano asmenį sąryšyje 
ir be sąryšio su mano kandidatū- 
ra į SLA. prezidentus. Kalbama 
su nemažu įniršimu, ir tur but 
dėlto tyčia, ar netyčia paduoda- 
ma neteisingų apie mane infor- 
macijų. 

Nenoriu ir negaliu ginčyties del 
savo asmens. Esu koks esu, ir 
kas nori gali ant manęs pykti, ar 

nepykti. Tečiaus negaliu leisties, 
kad kas nors iš-pykčio, ar iš mei- 
lės mane apmeluotų. 

Suprantu, kad tamstos minė- 
tąjį Chicagos Apskričio Nario 
straipsnęlį indėjot savo laikraščio 
skiltysna be patikrinimo jo infor- 

macijų teisingumo, ir tikiuos, kad 
tamstos neturėjot ir neturit noro 

žmogų apmeluoti, ir nenorėsit jį 
palikt apmeluotu. Todcl prašau 
tamstų irfdėti ''mano atitaisymus 
(jie yra tik faktiški) sekančiame 
"Lietuvos" ntfmeryje, tikėdama- 
sis kad ttto tik doudu tamstoms 

progą ir galimybę pasilikti tei- 
singais. !" 

1). Minėtame' straipsnelyje sa- 

koma: "Jurgelionis dar nėra vi- 
sai 3 metų kaip prisirašė SLA." 

Faktas-gi vra, kad prie SLA. 
priguliu nuo sausio mėnesio 1913 

Įmetu, taigi su viršum 3 metai. 

2). Straipsnelyje sakoma: "lai- 
ke šių 3 metų buvo net 2 syk su- 

spenduotas'. paskutinį sykj net per 
9 mėnesius."—Niekad pu1 9 mė- 
nesius nebuvau suspenduotas. 

3). Straipsnelyje! sakoma: 
"nors buvo 36 kp. išrinktas or- 

ganizatorium 1914 m., bet jokio 
naujo nario neprirašė, nei jokie 

raporto savo urėdo neišdavė kuo- 
pai." 

Faktas-gi yra, kad SLA. 36 
kuopa niekad manęs savo orga- 
nizatorium nebuvo išrinkus, ir to- 
dėl aš kuopai jokio raporto iš ne- 
suteikto man urėdo neturėjau ir 
negale jau išduoti. Buvau tik iš- 
rinktas Antrojo Apskričio gene- 
raliu organizatorium 1913 metais 
(žiūrėk "Lietuvos" \'o. 11, 1913 
m.), ir kaipo toks sakiau prakal- 
bas SLA. kuopoms, dalvvavau or- 

ganizavime naujų kuopų, padėjau 
kuopų organizatoriams prirašinėti 
naujų sąnarių, o kaikur ir pats 
tiesiai prirašinėjau; taip, pats as- 

meniškai, kaipo apskričio organi- 
zatorius; prie vienos SLA. 36 kuo- 
pos prirašiau tais metais su vir- 
šum 20 naujų sąnarių, nor- kuo- 
pa turėjo savo organizatorių, 
kurs irgi prirašinėjo naujus są- 
narius. Nuo kovo mėnesio 1913 
metų iki liepos mėnesio 1913 me- 

tų prie SLA. 36-tos kuopos ma- 

no buvo prirašyta penki nauji są- 
naiiai arit $1000, penki ant $f>oo, 
penki ant $300 ir keletas ant $150. 
Bene už pusę už tuo laiku mano 

prirašytų prie 36 kuopos naujų 
sąnarių man buvo atlyginta ir or- 

ganizatoriaus mokestis, ką gali pa- 
liudyti SLA. 1913 metų atskaitos. 
Be to visko, kaipo organizatorius, 
"Tėvnėje" vedžiau skyrių "Gy- 
vasai Reikalas," kurį pradėjau 
dar 1912 metais. Už to skyriaus 
vedimą susilaukiau ne vienos pa- 
dėkos, nors tąsyk mažai kam bu- 
vo žinoma, kas tą skvriu veda. 

4). Straipsnelyje rašoma: 
"Buvo apsiėmęs j Komisiją per- 
žiūrėjimo kuopos (36?) finansų 
knygų už 1914 metus—irgi jokio 
raporto nėra išdavęs kuopai." 

Tiesa, kad pats to raporto ne- 

buvo išdavęs, bet darbą buvo at- 

likęs. Raportą-gi išdavė kiti ko- 
misijos sąnariai. 

5). Straipsnelyje rašoma: 
"Antra, p. Jurgelionis dar tik 

pereitą gruodžio _ mėnesį išsiėmė 
antrus pilietystės popierus; ir tai 
kad gavus policmano vietą, kurią 
jisai ir dabar užima." 

Mano antrosios pilietystės po- 
pieros yra išduotos District Court 
of the U. S.. Nortberu District 
of Illinois, No. 532535, ir yra da- 
tuotos April 15, 1915. 

Jokios policmano vietos aš ne- 

užėmiau ir neužimu. Užimu-gi 
vietą Cook County Jaunųjų Teis- 
me (Juvenile Court) vaikų globė- 
jo (probation officer), o porą 

mėnesių atgal tapau paskirtas pre- 
liminariam peržiūrėjimui visų lie- 
tuviu apleistųjų vaikų bylų (?), 
kokios tik esti paduodamos j mi- 
nėtąjį Juvenile teismą. Tą vietą 
ir turiu iki šiol. Pilietvstes po- 
pieras ėmiausi visai nesitikėdamas 
kokios nors valdiškos vietos gauti. 

Cliieagos Apskričio Narys dar 
ir kitokių prasimanymų apie ma- 

ne paskelbė savo straipsnelyje, 
bet apie juos nekalbėsiu, nes jie 
yra daugiaus pravardžiavimu, ne- 

gu kuo kitu. Tiek tik galiu už- 

reikšti, kad j SLA. prezidentus 
veržte nesiveržiu, už save ar prieš 
kitus neagituoju, ir j savo kandi- 
daturą žiuriu kaipo Į pasiaukav- 
mą patarnauti SLA. labui sivo 

patyrimais ir pažinojimais apdrau- 
dos srityje. Ką aš žinau apie 
apdraudą—tamstos galite itirti 
iš mano straipsnių tilpusių SLA. 
kalendoriuje, "Tėvynėje," o taip- 
gi ir "Lietuvoje (?). 

Su pagarba, 
A7. Jurgelionis. 

ATSAKYMAS. 
Nariams Susivienijmo Lietuvių 

Amerikoje neapeitų nei nebūtų 
žingeidu žinoti, ar p. Jurgelionis 
yra poliemonu, ar kokiu insurance 
kompanijos agentu, arba kuom ki- 
tu, jeigu jisai savęs nepirštų i 
Prezidentus SLA. per ypatas ir 
laikraščius, kurie nieko betullro 
nenori turėti ir susivienijimo pa- 

matinių principų (tautiškos dva- 
sios kelinie) nepripažįsta. l>elj 
kadangi Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Prezidento v:eta yra 

žymi ir kadangi į prezidentus 
yra pageidaujamos tik ypatos, ku- 
rios yra apsipažinę su jojo pra- 

etim, kurios yra pasidarbavę j >jo 
labui, kiekvienam iš mus yra žin- 

geidi! žinoti šiek tiek apie kiek- 

vieną kandidatą į Susivienijimo 
Pildomąją Tarybą. Ir iš to at- 

žvilgio tiktai norėjau nors trum- 

piausiai supažindinti SLA. narius 
su p. Jurgelionio tinkamumu j SLA. 

prezidentus, bet ne iš "pykčio" ar 

iš '"meilės," kaip p. Jurgelionis, ma- 

no. Yisųpirmiausiai, ar pridera 
jam, p. Jurgelioniui, vartoti tokius 

išsitarimus, kaip "meluoja," "me- 

lagingai," kurie daugiaus tinka 
vartoti kaip sykis policmonui, o ne 

norinčiam buti prezidentu SLA?] 

Dabar eisim, prie kitų punktų. 
P. Jurgelionis prisipažįsta, kad 

liko priimtas prie SLA. Sausio 
mėn. 1913 tu., nors faktas yra, 
kad vasario mėnesyj tų metų yra 
priimtas; bet neužginčija, kad "per 
tą trumpą laiką buvo uet du syk 
suspenduotas 1914 ir 1915 m. Jis 
užginčija, kad buvo suspenduotas 
1915 m. per 9 mėnesius. Matyt, 
kad p. Jurgelionis gerai išska't- 
liavo, kadangi narys ttegal but 
suspenduotu per 9 mėnesius, o 
tiktai per 6 mėnesius, po 6 me- 
nasiu skaitosi išbrauktu iš skait- 
liaus SLA. narių. 

P. Jurgelionis gal suiipainiojo, 
sakydamas, kad kaipo organiza- 
torius yra prirašęs j 30 kiiopą net 
20 narių. Tais metais p. Jurge- ^ 

lionis buvo insurance agentu ir 
vaikščiojo po namus, prirašinotla- 
mas lietuvius prie Insurance Kom- 

panijos ; gal but, kad tiek lietu- 
viu prirašė prie Insurance Kom- 
panijos, bet ne prie 36 kp., kur iki 
šiolei nieks apie jokius _>0 narių 
prirašytų per p. Jurgelionį neži- 
no. 

Diena ir numeris antrų p. Jur- 
geiionio piliety stčs popierių netil- 
po kalbamame straipsny i, kada-gi 
numeris p. Jurgelionio pilietystės 
popierų nėra žingeidus SLA. na- 

riams, bet yra žingeidu žinoti, kad 
p. Jurgelionis yra Amerikos pi- 
liečiu neilgiaus vienų metų ir kad 
Amerikoje jis gyvena vos apie 6 
metus. 

I'. Jurgelionis, tur but, jaučiasi 
nužemintu savo dabartinio užsiė- 
mimo urėdu ir, būdamas socialis- 
tu, bijosi vadintis policmonu, ka- 
dangi policmonas yra labai neap- 
kenčiamas lietuviškųjų socia- 
listų, todėl p. Jurgelionis save 

vadina "Probatjion Officer," o 

'Naujienos" j j vidina "Investigoto- 
rum." Yis-gi, kokiais tiltulais jj 
nevadintum, nariams SLA. vra 

žingeidu žinoti, kad jojo užsiėmi- 
mas yra tvarkos dabotojas, kaip 
ir kiekvieno poliemono; skirtumas 
yra tik tame, kad policmonas tu- 
ri daugiausiai reikalo su suaugu- 
siais vyrais, o "probation officer" 
—su vaikais; taigi, ar ji taip va- 

dinsi. ar kitai]), vis viena išeis, 
kad jis yra net nepilnas policmo- 
nas, nes tik vaikų policmonas. 
Juk "probation officer" svarbiau- 
sia užduotis yra vaikus gaudyti 
ir pagavus už sprando tą mažą 
duselę nuvesti j "belangę," kol jos 
kaltė nebus ištirta. 



1'. Jurgelionis sako, kad jisai 
nesiveržė i SI.A. Prezidentus, o 

tiktai, girdi, nori "pasiaukauti' 
SLA. tarnavimui. Jau geriaus p. 
Jurgelionis juoku nedarytu. Chi- 
eagiečiams yra gerai žinoma, ir 
net visi žvirbliai ant tvorų čirkia 
ir žino, kad "Naujienų" editoria- 
lai ir pseudonimiškos koresponden- 
cijos yra ne kas kitas, kaip p. 
Jurgclionio pristatytas materiolas. 
Xuo laikų Bagočiaus nei vienas 

kandidatas taip begėdiškai nesi- 
veržė j SLA. prezidentus, kaip 
p. Jurgelionis- ar neteisybė? 

Kaip ten nebūtų, mums, SLA. 
nariams, yra žingeidu žinoti p. 
Jurgelionio tinkamumas į SLA. 
Prezidentus iš šių taktų: 

i į Kart p. Jurgelionis yra Ame- 
rikoje vos apie b metai. 

2) Kart prie jokios draugijos, 
kuri užsiima gaivinimu lietuviš- 
kos tautiškos dvasios, jis nepriguli. 

3) Kad prie SLA. prisirašė dar 
tik vasario meti. 1913 metu. 

4) Kad laike šių 3 metų jau 
buvo du syk suspenduotu (žiūrėk 
''Tėvynė" No. 2(), o; 15 m.) 

5) Kad jokioj Komisijoj Su- 

sivienysimo nėra tarnavęs, nei ant 

vieno seimo net delegatu nėra bu- 

vęs ir kad yra be patyrimo Su- 

sivienyjmio reikaluose. 
M Kari buvęs suspeiyluotu, ne- 

siskaito nariu, esančiu gerame 

stovyje, per du metu pr> savo su- 

spendavimo, ir dclei šitų visų 
priežasčių visai nėra tinkamas į 
SLA. prezidentus, o jeigu butų 
per slaptą, ar viešą agitaciją is- 

s. rinktas SLA. prezidentu, tai pri- 
dirbtų Susivienijimui tokios pat 
košės, kaip anais metais pridirbo 
p. Hagočius. Ypatiškai man p. 
Jurgelionis nerupi, bet man rupi 
už vis daugiausiai SLA. gerovė; 
ta gerovė inpi ir daugeliui narių, 
lairie daug darbo padėjo SLA. 

buriavojimui ir jo atnaujinimui, 
kada kiti jį griovė ir į ji spjaudė. 
Kuomet SLA. buvo bėdoje, tuo- 

met tų "geradėjų" nebuvo ma- 

tyt, o kuomet jis vėl per darbštu- 

mą geresnių narių pasitaisė, atsi- 

gavo, tai tų "geradėjų" vėl pilna 
atsirado. Tai ir viskas. 

Chicagos Apskričio Sarys. 

liEM AMERIKOJ. 
IŠ McNOUGHTON, WIS. 

Kviečia apsigyventi. N'ors čia 

lietuvių ūkininkų yra geras būre- 
lis, bet lig šiol neteko matyti nie- 
ko parašyta apie šitą kraštą. Nors 
nesenai Čia gyvenu, bet teko šis- 

tas patirti ir norėčiau tnonii pa- 
sidalinti su kitais. 

Šitas kraštas yra labai tinkamas 

apsigyventi; jo oras yra sausas, 

sveikas ir beveik nieku nesiskiria 
'nuo oro mušu paliktoje tėvynėje, 
Lietuvoje. Be to šitas kraštas yra 
labai gražus. Visur kalneliai, pa- 
kalnės ir daugybė mažų ežerėlių: 
mažne kiekvienas ūkininkas turi 
savo žemėje ežerėlį, ar upelį, ku- 

riuose yra daugybė visokių žuvų. 
Taip-pat čia yra daugybės stirnų, 
kurias šaudo iš miesto atvažiavu- 

sieji ir vietos gyventojai. Žodžiu 
sakant, čia smagu gyventi, tik 
trūksta (langiaus gyventojų. Ap- 
sigyventi gi čia labai gera vieta; 
žemė yra derlinga ir joje auga 
\isokie ja\ai; keliai ištaisyti; yra 
kelios mokyklos; čia pereina C. 
\V. R. R. gelžkelis; miestas neto- 

li, ūkininkams yra* rinka. Lietu- 

vių čia apsigyvenusių jan yra 14 

šeimynų* ir kas sykis vis (langiaus 
jų atvažiuoja, čia gyvena tik dvi 
tautos: lietuviai ir vokiečiai, kurie 
gerai sugyvena. Yra dvi suva- 

žiuojamos vasarą vietos, kur va- 

sarą iš įvairių miestų, daugiausiai 
gi iš Mihvaitkee's ir (.Tricagos, su- 

važiuoja daugybe žmonių. Vie- 
nas turtingas žmogus, tnrėdamas 
valdišką vietą Chicagoje, gyvena 
čia-pat. augina kelis šimtus avių 
ir iš jų gėris pinigus padaro. 

Apsigyvenimui vietos dar čia 
yra ir lietuviai norintieji apsigy- 
venti, už nedidelius pinigus galė- 
tu įsigyti sau žemes. Dabar čia 
reikalingas yra kalvis ir jei iš lie- 
tuviu jis atsirastu, galėtu sau gerą 
gyvenimą padaryti. 

M. A. Šarka.. 

IŠ HARRISON, N. J. 
Smarkiausias vyras. J. Gur- 

skis dažnai pasipešdavo ir ne sy- 
kį gavo gerai galvą apdaužyti, 
poakius užmušti ir pinigu užsi- 
mokėti j policijos kasą. Jis tar- 

pe Harrisono gyventojų yra įgi- 
jęs vardą "Smarkiausio tarpe lie- 

tuviu." 1 Jai. i d., norėdamas pa- 
gąsdinti vietinį smuklininką M. 

[Sinkevičių, išsitraukė įvvolveri 
iš kišeniaus ir grasino jam peršo- 
vimu. Ar jis tą butų padaręs,' ue- 

įžinia, nes kažin iš kur atsiradęs 
polivistas pertraukė jo šitą kome- 

diją ir jis turėjo smukti. 
Tuo tarpu jam pavyko ištrukti 

iš policisto rankų, bet už dveitoj 
dienų jis tapo suimtas, pasodintas, 
už grotelių ir iš ten jis galėjo išeiti1 
tik už? i statęs $iooo. Kadangi nei 
vienas neatsirado, kuris butų pa- 
norėjęs už. ji šilą kauciją užstaty- 
ti, tai jis tuojaus tapo nugabentas 
j Jersey City kalėjimą ir ten te-1 

begėdi, nes niekas nenori jo išim-( 
ti. Tur bu t parsieis ponaičiui ak- 
menys skaldyti ant gerai žinomo 
vietiniams "Kaukazo"—S11 ak e ITill 

drauge su kitais smarkuoliais. 
(iaila, kad mūsų lietuviai ačiu 

savo neišmintingam pasielgimui 
j papuola Į tokias klintis ir paskui 
gauna doros mokintis kalėjimuo- 
se. 

1*/ šitą atsitikimą, be abejonės, 
buvo kaltas ir smuklininkas, kuris 
leidžia tokien vyrukams iš ka- 

zyrti lošti. 
Pilypas iš kanapių. 

IŠ SO. OMOHA, NEB. 

T.MD. kuopa veikia. Vietine 
T M D. 17 kf>. savo mėnesiniame 
susirinkime, laikytame hal. 3 d. 

tarp kit-ko nutarė, kad kiekvienas 
minėtos kuopos narys pasirūpintu 
prirašyti prie kuopos bent po vie- 
ną narį. Buvusieji susirinkime 
nariai mielu noru apsiėmė tą nu- 

tarimą išpildyti. 
Smagu yra pažymėti, kad po 

aplaikymui knygų "Širdis" ir 

"Motina," mu.su kuopa smagiai 
padidėjo narių skaičiumi ir pra- 
dėjo šį-tą veikti. 

Sausio mėnesyje buvome suren- 

gę agitatvviSką vakarą tikslu pa- 
didinti kuojos narių skaitlių. 
Tačiaus, tas vakaras, ačiū neku- 
riems "geriems" tėvynainiams, ne- 

pavyko. Dabar antra nedčldienį 
po Velykų turėsime parengę va- 

karą su dideliu programų. Bus 
statoma scenoje du veikalai: 
"Mulkinę ir Mulkintojai" ir "Už- 
kerėtas Jackus. 

šiame susirinkime prisirašė vie- 

nas naujas narys: J. Navickas. 
Kovo mėnesyje prisirašė du: Jo- 
nas Andrikonis, ir Teatrališko 
Ratelio Knygynas. Dabar jau tu- 

rime 34 narius. Nors tai 
nėra perdaugiausia, tečiaus, sulig 
mušu kolionijos lietuvių skaičiaus, 
yra gana gerai, jei ir tiek turimu 
Vienok, laikui bėgant, surasime ir 
daugi aus. 

J. Baliunas. 

IŠ LAWRENCE, MASS. 

Išėjo j straikę. Kai. 6 d. čia 
sustraikavo Arlington Mills dirb- 
tuvės darbininkai, pareikalaudami 
2 centu j valandą daugiaus mo- 

kesties; buvo išėję laukan apie 
50 žmonių. Vyriausias už ve iž- 
das susigrąžino juos atgal, pri- 
žadėdamas jiems visus jų reika- 
lavimus išpildyti už dviejų die- 

nų. liet darbininkai, nesulauk- 
dami išpildymo to prižadėjimo, 
panedėlyje, 10 š., mėn.-dieną ryt- 
mety j vėl išėjo laukan, šj sykį 
jau daugiaus kajp 200 žmonių. 
Kaip žmonės susirinko i vieną 
vietą dirbtuvėje, minėtasis už- 
veizdas atėjęs ėmė prašyti, kad 
darbininkai grjžtų prie darbo ir 
dirbtu, iki devynių, o devyniose, 
kad iš kiekvieno ruimo ateitų po 
vieną j ofisą ir tąsyk jis jų rei- 
kalavimus išpildysiąs. P»et žmo- 
nės jo pasakojimų jau nebeklau- 
sė ir visi išėjo straikan. 

Darbininkas. 

IŠ JOHNSTON CITY, ILL. 

Turėjo apsivesti. Cia nesenai 
buvo nepaprastas atsitikimas, — 

gavėnioje apsivedė. Vienas jau- 
nas vaikinas, lietuvis, prieš 
metus laiko mylėjosi su tū- 

la lietuvaitė ir žadėjo ją ve- 

sti, bet kaž-kas ten tarp Juodvie-Į 
jų atsitiko, kad jie susipyko iri 
vaikinas išvažiavo į Chicago. Po Į jo išvažiavimui jo merginai gar-i 
nys atnešė vaiką. Vaikinas ap- 
siklausinėjęs, kad mergina neno- 

rinti jo vesti, pargrįžo atgal ir j 
manė. kad viskas 'bus ramu. P>et 
kur tau. Tuojaus "dėdė" su žva- 
ke atėjo pas jj ir nusivedė šalto- 
jon. Ten vyras, noroms-neno- j 
roms, prisipažino prie kaltės ir 
atsidavė likimui. Žinoma, buvo 
pareikalauta, kad jis tuojaus ap- 
sivestų su savo mergina ir tokiu 
budu Marion miestelyje teisme,; 
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kaclir pavėnius laiku, jis buvo su- 

ristas moterystės ryšiu. 
Jolmstonr li-ctu\ iij yra pusėti- 

nas būrelis ir visi sutikime gyve- 
na. nors nuveikt nieko nenuvei- 
kia. kadangi nėra kam prie to. pa- 
raginti; nėra inteligentų. 

Nors miestas buvo virtęs ne- 

geriamu. kaip sako "sausu." bet 
alučio visur galėjai gauti kiek 
tik nori. Lietuviai daugiausiai 
girkšnoja ir iš pinigu lošia po 
išmokesties dienai, l iesa, tą da- 
ro nevisi, bet daugumas. Yra ir 
gražiai gyvenančių žmonių, kurie 
yra prasigyvenę ir turi po kelias 
nuosavybes. 

Šiemet rinkiniuose gėrikai su- 

mušė negėrikus ir miesto smuk- 
lės bus vėl atidarytos, 

C ia kitokiu darbų nėra, kaip tik 
kasyklose. Kasyklose darbas ap- 
sistojo; vienos dirba po viena die- 
ną j savaitę, o kitos po daugiaus. 
Važiuoti j čia lietuviams nepa- 
tarčiau. 

Ten buvęs. 

IŠ ADA, O. 

Lietuvių moksleivių draugija. 
Lietuviai Ohio Northern Uni- 

versiteto moksleiviai kovo 31 d. 
sutvėrė Lietuviu Literatūros 
Draugiją. Šitos Draugijos tik- 
slu bus apsipažinti nariams su 

lietuvių literatūra ir traukti ki- 
tus lietuvius moksleivius prie ši- 
tos mokyklos—O. N. U. Drau- 
gijos viršininkais išrinkta: pirm. 
Jonas Kaulinas; vice-pirm. Jo- 
nas J. Bagdonas; rašt. Karolis 
Žėkus; kasininku. A. Lauktis. 

Draugija žada laikyti savo su- 

sirinkimus kas mėncsis sykį ir 

per lietuvių laikraščius supažin- 
dinti kitus Amerikos lietuvius 
su šitos mokyklos darbais. Da- 
bartiniu laiku šitoje mokykloje 
lietuvių moksleivių yra 8. Jie 
yra prašę iš universiteto valdy- 
bos lietuviams atskiros klesos-' 

lietuvių kalbos gramatikos, re- J 
torikos ir literatūros. Valdyba' 
jiems yra prižadėjusi duoti lie- 
tuvį mokytoją ir jam už moki- 
nimą primokėti, tik reikalauja 
turėti. daugiaus ntokinių. 

A. J, Rail. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Mirė netikėtai. Bal. ii d. čia 
netikėtai pasimirė J. Siratavičius. 
Tą pačią dienų rytmety j jis svei- 
kas išėjo j darbą ir darbe numi- 
rė. Formalias pasiuntė jį ma-^ liavoti gazines dūdas ir. turbut, 
dūda buvo trukusi ir gazas sun-j kėsi. Po penkiolikos minučių 
rado J. Siratavičių negyvą. Jis į 
paeina iš Kauno gub., Panevė-į 
žio pav., Rozalino vai., Klovainių' 
miestelio. Išgyveno Amerikoje1 
5 metus. Ruv0 25 metų amžiaus. 
Prigulėjo prie SLA. ir vietinių: 
Liet. Sus. D-jos ir S. Daukanto 
l->-jos. 

Lai buva jam lengva šios ša- 
lies žemelė. 

Draugas. 
Ginčai del L. Š. F. Bal ii dJ 

S. S. D-jos susirinkime iškilo gin- 
čas del L. Š. Fondo. Mat susi- 
rinkime buvo pakeltas klausimas, 
ar nereikėtų dabar atvažiavusius 
svečius, pp. Balotus ir p. Žemai- 
tę parsikviesti j Grand Rapids, 
su tąj;j mintim, kad šitas įneši- 
mas bus priimtas. Bet, visai ne- 

tikėtai, atsiliepė priešingi 
balsai. Kadangi šitoje draugijo- 
je yra komitetai visų trijų fondų, 
ta v nuo L. Š. Fondo komiteto 
pradėta reikalauti paaiškinimo, 
kodėl L. Š. Fondas, surinkęs dau- 
giatis kaip $12,000, laiko juos 
Bostone ir nesiunčia jų Lietuvon, 
kur reikalinga yra greita.pašelpa. 

Komitetas neturėjo ką atsaky- 
ti ; ir kuo toliau, tuo daugiau at- 

sirado narių priešingų šitam fon- 
dui: kitj net grieštai pradėjo rei- 
kalauti. kad pasiųstieji L. Š. Fon- 
dan pinigai butų atimti iš jo. 
Žinoma, kiti. taip vadinamieji so- 

cialistai, karštai gynė šitą fondą, 
bet nesusipratimai tarpe narių del 
šito fondo vis eina didyn ir neži- 
nia kuo jie pasibaigs. Gal ir par- 
sieis panaikinti L. Š.F. Komite- 
tas Liet. Sus. D-joje, jei Centras 
elgsis taip toliaus, laikydamas 
surinktus pinigus Bostone vie- 
ton siųsti juos Lietuvon. 

S. S. D. Narys. 
Kas Kaltas? Pas mus Grand 

Rapids'e dešinieji visuomet rėkia 
ant laisvamanių, kad ji-e doroje 
žemai nepuolę. Ogi, kaip tyčia, 
pasidėkavojant L. S. D-jos val- 
dybai, bal. 8 d. L. S. D-jos sve- 

tainėje tarptautiniai socialistai 

g: jį.— 
surengė konccrt:fį.^\G§|*enas pa- 
vyko neblogiaiisia|^et£.§š m- apie 
jį noriu rašyti, tj^ apjb tai, kas 
lįHIYO I>1» to. 

Po koncertui prasidėjo šokiai 
ir traukėsi iki 2 vai. ryto. Kei- 
kiu žinoti, kad šitoje -draugijoje 
yra daug1 karštif| katalikų, ku- 
riems Šitas kiliusjmcpapko. Tai- 
gi šitas balius £fa &iežastimi 
galimiems draugijoje atsitikti 
nesusipiatimanrs. Ko-ko, bet ne- 

susipratimų draugijoje reikia 
vengti. Ir ypatingai šitas deda- 
ma priedermėm draugijos valdy- 
bai. Ji žino, kad Draugijos kon- 

stitucija liepia vengti ne tik ti- 
kėjiminių dalyku, bet ir priešti- 
kėjiminiu. 

Antra vertus, šitas pasilinks- 
minimas netiko ir iš kitos pusės. 
Visa Lietuva yra karės bangose, 
kuriose žuvo ne vienas mūsų pa- 
žystamas, draug.' š ir artimas gi- 
minė, o čia musų lietuviai rudžio 
prisitraukę, pasirengę šokti kad- 
ir ant savo motinos kapo. Tas 
tikrai nc vietoj. 

Pašalinis. 

IŠ HARRISON, N. J. 
Pastaraisiais laikais pasirodo ga- 

na daug korespondencijų iš mūsų 
mažos kolionijos, kuomi reikia 
pasidžiaugti; tik gaila, kad nekurtos 
korespondencijos panaudojamos 
šmeižimo įrankiu; tas atsitinka 
daugiausiai "Laisvėje."' 

Taipgi 12 num. "Lietuvos" tilpu- 
si korespondencija apie lietuvį, 
amerikįnį kareivį, kur aprašoma 
kaip jis yra suamerikonėjys. 

Aš čia nesiginčysiu kas link to, 
ar tas tiesa, ar ne, bet aš noriu 
viešai pranešti per "Lietuvą," kad 
minėtas kareivis neteisingai užsi- 
puola ir grūmoja ant F. M. Petru- 
lionio ypatos. 

Kadangi aš nesu rašęs tos kores- 

pondencijos, nes apie jo ameriko- 
nizmą aš nieko nežinau ir ipanęs jis 
neapeina, čia patariu kareiviui pir- 
ma sužinoti, kas muiėtą...korespon- 
denciją rašė, surasti kaltininką, 
paskui jam grūmoti. Kadangi aš 
tos korespondencijos nerašiau, tai 
nei grūmojimo nebijau. 

F. M. Petrulionis. 
P. F. M. Petrulionis nieko ben- 

dro su minėta korespondencija ne- 

turėjo. Redakcija. 

IŠ ROCKFORD, ILL. 

Acsakymas korespondentui. 
"Lietuvos" 14 num. atspausta p. 
Kukulio žinutė, kurioje aprašyta 
T M D. prakalbos, buvusios kovo 
26 d. 

Nenorėčiau užvesti ginčų su p. 
Kukuliu, bet matydamas, kad jo 
prirašyta daug tokių dalykų, ku- 
riais skaitytojas gali pasipiktinti, 
noriu juos atitaisyti. TMD. yra 
bepartvvė organizacija, todėl apie 
j;j rašant reikėtų prisilaikyti (lan- 

giaus nuoseklumo ir vengti vpatiš- 
kų nesutikimų, juodas dėmes metant 

kitokių idėjų šalininkams. Aš, bū- 
damas T M D.- nariu ir pilnai už- 

jausdamas jai, nenorėčiau skaity- 
ti tokių žinučių, kurios keliais žo- 

džiais gali vaidus sukelti tarpe or- 

ganizacijos narių. 
Turbut ir p. Kukulis žino, kad 

j tas prakalbas buvo kviesti trys 
chorai: D. G. D. Kanklių, S. P. 
L. J. Rateilo ir Aido. Bažnytinis 
choras, Aidas, tiesa, neatsilankė, 
bet kiti du atsilankė ir kuopui- 
kiausiai savo užduotis atliko. P. 
Kukulis Kanklių Chorą dar pami- 
nėjo, o apie Ratelio chorą nei pu- 
se lupų nieko nepasakė-kodel ? 
Gal kad jie giedojo Internacionalą 
ir franeuzų Marselietę? Bet p. 
Kukulis turėtų žinoti, kad TMD. 
yra bepartyvė organizacija. \ isai 

neabejoju, kad, Ratelio ,chorui ne- 

atsilankius, p. K. tuojau^ butų pa- 
rašęs, kad internaęipualistai šiokie 
ir tokie, jie netik tautos reikalams 
neprijaučia, bet dar^stengiasi jiems 
pakenkti. l!et dabar, kuomet jie 
dalyvauja drauge ir todėl prijau- 
čia tiems reikalams, tai jis, matvt, 
tyčia apie tai nepamini, kad to- 

liaus galėtų jiems priekaištus da- 
ryti. 'f 

Gal but jis apleido netyčia, per 
savo nesugebumą, kaip ir kad pa- 
rašė, jog du vyrai ,solo giedojo.— 
kas girdėjo, kad du vyrai solo 
giedotų? (gali giedoti—vienas po 
kitam. Red). Bet toliaus matyti, 
kad jam ir bešališkumo trūksta. 
Jis rašo: ''Penkieli metai atgal mū- 

sų kuopa buvo nupuolusi net iki 
šešių narių ir jau buvo manyta, 
kad liko auka internacionalistų"— 
ir kam, rodosi, reikėtų užsipuldi- 
nėti ant kitų? Aš ąaliu užtikrin- 

ti, kad toji kuopa šiandien, vieto- 
— 

je buvusiu šešių narių, gai, turėtų 
lik tris, jei tie patys va- 

dovai ją vestu. Tai ne partijos 
šalininkų buvo kaltė už jos pakri- 
kimą, tik kuopos vedėjų. 

Toliaus jis nesąmones rašo, sa- 

kydamas, "kad "•urengdavo kokj 
balių, tai turėdavo rengėjai iš savo 
kišeniaus pridėti," ir vėl kaltinda- 
mas už tai internacionalistus. Aš 
gerai žinau, kad tie patys interna- 
cionalistai tuoju laiku dar (lan- 
giaus pridėdavo iš savo kišenių 
surengę balių, bet jie nekaltina ta- 
me patriotų. To priežastis yra kur 
kitur; viena, tuomet Rockforde 
mažiaus buvo lietuvių, o antra gal 
maža buvo išgarsinama, ar gal 
oras buvo nepatogus, ar kas kita. 

Daug galėčiau padaryti patėmi- 
jiinų ]>. K. dėlei tos žinutės^ bet 
gaila laiko ir laikraštyje vietas. 
Vienok norėčiau dar jam priminti, 
kad TM1). nėra kokios nors po- 
litikos organizacija, tik draugija 
grynai pašvęsta žmonių švietimo 
reikalams ir kaipo j tokią visi mes 

privalome žiūrėti. 
Mokslas ir apšvieta yra reika- 

lingi visiems lygiai, taip patrio- 
tui, taip internacionalistui ir mums 

čia ne vieta kokius ginčus varinė- 
ti, ar bereikalingus priekaištus da- 
ryti. Anot P. Višinskio "apšvieta 
ir mokslas tai musų galybė." 
Supraskime tą ir eikime prie jų. 

J. M. Stružas. 

IŠ NEW PHILADELPHIA 
PA. 

Į vyrą mesdamas vaikui išmu- 
šė dantis. Balandžio 10 d. smuk- 

lėje susipešė Stasys Andruškevi- 
čius su Vincu Jenulcvičitim. An- 
druškevičius, matydamas, kad bus 
riestai, smuko per duris laukan, 
bet Jenulevičius, jo nepaleisdamas, 
vijosi paskui jį su stiklu rankoj. 
Jenulevičius, išbėgęs pleciun, nu- 

sitvėrė plytą ir paleido j Jenulevi- 
eiu, bet vietoje pataikyti jam, pa- 
taikė tiesiog j burną 10 metų vai- 
kui Vincui Apšegučiui ir išmušė 9 
dantis. Vaikas tuoj aus nugaben- 
ta j Caldillo ligoninę: jis yra blo- 

game padėjime. Dėdė. 

IŠ PITTSTON, PA. 

Policija neleido Mockui kalbė- 
ti. Balandžio 8 d. vakare vieti- 
nė socialistų kuopa buvo paren- 
gusi prakalbas. Kalbėtoju buvo 
kviestas tas neva "kunigas" Moc- 
kus. Bet prakalbos neįvyko. 
Mat katalikai pranešė, sakoma, 
policijai, kad Mockus sukelia 
riaušes, tikybą beniekindamas, 
todėl policija, dabodama "public 
peace and safetv," neleido Moc- 
kui stt prakalbomis rodytis. 

Dabar yra rengiamos prakal- 
bos Stunmerville—atstu apie dvi 
angliškos mylios nuo Pittstono. 
Sakoma, ten prakalbas jiaveli je' 
laikyti ir net svetainv už dyka da- 
vę. Džiaugiasi, kad ir socialis- 
tai susilaukė bent vieno "ku- 
mgo. 

Lietuvos Gelbėjimo ir Auto- 
nomijos Fondo iždininkas, Ta- 
nias Paukštis, gavo iš Rusian- 
American Line Co. pranešimą 
kad nesenai išsiųsti to fondo pi- 
nigai (10,000 rublių) nukentė- 
jusiems nuo karės Lietuviams, 
tapo jau priimti p. Leono Ma- 
skvoje. 

Balandžio 8 d. vietinė 7-ta 
SLA. kuopa turėjo balsavimus 
j SLA. centro valdybos urėdnin- 
kus. Socialistai prie kuopos pri- 
klausantieji, labai agitavo už sa- 

vuosius, ypatingai už Jurgelionį 
j prezidentus, ir už Neviacką j! 
kasierius, bet jų sunkus darbas 
atnešė mažą vaisių, nes sume- 

džiojo vos 16 balsų. J preziden- 
tus gavo daugiausiai balsų F. 
Živatkauskas (44), j Sekretorius 
A. Ii. Strimaitis (46), Į iždinin- 
kus Tanias Paukštis (43), j dak- 
tarus—kvotėjus Dr. Šliupas (48). 

Vis-ka. 

ATSAKYMAS KELMYNO 
PEMPEI. 

"Lietuvos" 12 num. indėta ko- 

respondencija iš Sioux City, Io\va, 
tūlos Kelmyno Pempės, kurioje 
man, Tilvikui, daroma priekaištas, 
buk aš tolydžio u/.sipuldinėjąs tai 
ant tautiečių, tai ant katalikų. 

"Naujienose" 60 num. kores- 
pondencija iš Sioux City, Io\va, 
po kuria pasirašo "Tilvikas," yra 
rašyta 11c* mano; ją turėjo parašy- 
ti kas kitas, mano slapyvardę pa- 
vartodamas. Kas atsieina mano 

užpuldinėjimų ant tautiečių ir ant 

kątalikų. tai aš prašyčiau gerbia- 
11 o si o s ii 

pr i parodytu kada. ir kokiuose lair- 
kraščrtiose aš, Tilvikas, esu be- 
reikalingai užpuldinėjęs vienus, ar 

kilus. 
'ii':. Tilvikas. 

Žinios-Ži neles. 

Baltimore, Md. 
= I>al 24 d., antrą Velykų die- 

ną visi l'altimorės lietuviai, tauti- 
ninkai ir katalikai rengia "Tag 
Oay" aukoms rinkti tarp svetim- 
taučiu gatvėse, darbavietėse ir vi- 
sose viešose užeigose. Surinktieji 
pinigai bus padalinti pagal rinkikų 
skaitlių T. Fondui ir Liet. Gelb. 
Fondui. 

Hartford, Ccnn. 
— Kovo jj. d. vakaro e:»simuše 

\"včių organizacijos nariai: darbe 
buvo nc tik kulokai, bet ir pei- 
liai. Policija vyčius uždarė be- 
iangėn: ant rytojaus teismas už 
narsumą apdovanojo 3 py 30 die- 
nu kalėjimo, o 2 po 4 mėnesius. 
Vyčiai vienok nesutiko su tuo ir 
pasidavė augštesnin ^tei-man. Jų 
bylos nagrinėjimas bus birželio 
mėnesyj. Tuo tarpu 3 vaikinai 
nžsisteltė kauciją ir pasiliuosavo iš 

kalėjimo. 

New Haven, Conn. 
—-* Vienas jaunuolis ii kitur at- 

vykęs atkalbino nuo tėvu 16 metų 
merginą ir tėvams nežinant abudu 
išvažiavo j \Vaterbury, kur bal. 1 

d teisme apsivedė. l'ž dveito die- 
nų apsilankė pas pažystamus, bet 
pas tėvus neužėjo. Turbut bijojo, 
kad neužkurtų pirties. 

Easton, Pa. 
= Šioj apielinkėj yra suvirs 

1000 lietuvių. Pastaruoju laiku, 
ačiū kun. P. Gudaičio pasidarbavi- 
mui. tapo nupirkta bažnyčia už 
$18,000.00. Pirmos pamaldos bu- 
vo kovo 21 d. Bažnyčia paimta 
ant skolos, bet tikimasi ią išmokė- 
ti. 

Jeannette, Pa. 
= Bal. i d. keturi lietuviai ėjo 

namon miestelyje Bradis, Pa. 
Jiems atėjus prie gelžkelio, kurį 
reikėjo pereiti, atėjo traukinys. 
1 i e, palaukę kol jis praeis, norėjo 
pereiti per gelžkeli, bet tno tarpn 
iš kito galo užėjo greitasis trauki- 
nys ir vieną jų užmušė ant vietos, 
kitam abi koji nuvažiavo, o tre- 

čią baisiai sutrankė. 

Jeannette, Pa. 
— Vaikams bežaidžiant s/ierli- 

niu, sviedinys Įkrito į šale stovin- 
čią po langu statinę su vandeniu. 
H metu mergaitė priėjus pasilen- 
kė ir norėjo išimti j j, bet perdaug 
persisvėrė ir Įkrito stačia galva sta- 
tinėm Kitiems vaikams tas buvo 
juokai ir jie nėjo jos gelbėti. 
Ant galo jie pamatė, kad mergai- 
tė prigėrus. 

Montello, Mass. 
= Šitas; miestelis yra negeria-j 

mas, bet smuklių netrūksta. Dau- 
giausia tų "spykyzių" (kalbėk paty-1 
loms) užlaiko lietuviai. Vietos' 
lietuvių kunigas sako, kad tas j smukles užlaiko socialistai, socia- 
listai gi ginasi. Nesenai policija' 
padarė kratą ir rado 11 slaptų 
smuklių; didžiuma jų savininkų 
lietuviai, ir kaip socialistai sako,' 
gerieji kunigo parapijonai. 

Girardville, Pa. 
= "Musų miestelio lietuviai yra 

begalo tamsus ir bc girtuoklystės 
nieko kita nežino. Jie net j svar- 

bius susirinkimus ateina girti. Ne- 
senai angliakasių 918 lokalo susi-1 
rinkime i >e j o tikras "kermošius;" 
kalbėjo po 6 ant syk ir nieko 11c- 

nutarė; dabar nežino, ką jie daris 
senam kontraktui pasibaigus— 
straikuos, ar dirbs toliaus senomis 
išlygomis." 

Kewanee, III. 
= Bal. 4 d., ačiū moterims, 

Kewanee vėl porai metu liko ap- 
valyta nuo smuklių. Prieš balsa- 
vimus bravorai, smuklininkai, ka- 
talikų kunigai, ypač lenkai, ir jų 
pasekėjai, girdi, visas pastangas 
dėję, kad smuklės vėl butų atida- 
rytos. Girdi, katalikų kunigai net 

banžyčiose agitavę už smuklių ati- 
darymų. 

Thomas, W. Va. 
= Vietos angliakasiai susiorga- 

nizavo j l'niją. Davis Coal Co. 
užsispyrė iri pa'"rikdyti. Uždarė 

Įkeliat.'i kasyk*'u ir jų darbininkus' 
paliko be darbo, paskui per agen- ^ 

tus kalbino darbininkus atsisakyti 
nuo unijos. Nieko nepešus, pasi- 

I skelbė vktos laikraščiuose, kati jai 
reikalingas tūkstantis darbininkų— 
jie.;ko neunijistų. Het gel/.kelių 
darbininkai žada atsisakyti v t-/.U 
anglis, jei ten neunijistai dirbs. 

Pittsburg, Pa. 
Visas lietuviškasis Pittsburg su 

apielinkėmis juda., kruta ir laukia 
SLA. ir TMD. S?imų. Seimų 
rengimo komisijos laukia savų su- 

sirinkimų. svarsto, taria, kad tik 
Į viskas butų kuogeriattsia, kuograr 
iriausia. 

Athol, Macs. 
= Dešimtas nuošimtis Atholio 

gyventojų yra lietuviai, bet jie pa- 
daro klerikalų drutvietę. Dau- 
giausia čia vabalninkėnai, (jų \ra 
apie 500). kurie yra tokie "dievo- 
ti." kad jei kas prieš septynias iš 
rylo nenori Į bažnyčią nueiti, tai 
pas juos gyventi negali. 
Merginos uždirbančios po $4 ar 

$5 j savaitę, ant bažnyčios aukoja 
po $70 ar SSo.oc, neskaitant "afie- 
rų." 

San Francisco, Cal. 
— Tik-k:i susitvėrus SLA. 106 

kuopa mieste San Francisco, savo 
visuotiname susirinkime kovo 12 
d. galutinai nutarė rūpintis lietu- 
viais pabėgėliais, atvažiuojančiais 
per San Francisco uostą. 

Valdžios ateivystts draugijų su- 

rinktos žinios parodo, kad karės 
laiku per San Francisco uostą 
atvažiavo apie 200 lietuvių, bet tik 
maža jų dalis lietuviais pasidavė. 

Gilbcrtcn, Fa. 
= Maizviiles liet. parapijos kle- 

bonas Kun. Augustaitis ir vysk. 
Prendergast įnešė bylą Pottsvillės 
teisman prieš Harleigh l»rock\vood 
Coal Co., prašydami uždrausti mi- 
nėtai bendrovei imti anglis iš po 
bažnyčios, kurios sienos jau su- 

truko ir pamatas pradeda grimsti. 
Bažnyčia nesenai statyta; atsiėjo 
$15,000.00. 

MARGUMYNAI. 

Auka iš tolimy Šiaurių. 
Šiomis dienomis "Lietuvos' 

redakcija aplaikė laiškelį ir $10. 
aukų nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams iš mažiausios ir to- 
liausiai j šiaurius esančios lie- 
tuvių koliinijos. 

Sale tolimos Alaskos, Yukono 
Teritorijoj (Kanadoj) yra mie- 
stelis Dawson. C'ia gyvena tik 
du lietuviu—Juozas Kazlauskas 
ir Juozas Aushrot. Ir jie išgirdo 
šauksmą tolimos tėvynės, reika- 
laujančios pagelbos, ir prisiuntė 
po penkinę. Jų aukos pasiųsto? 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui. 

Clevelandiečių auka. 

Dr. Graiėiunui atsilankius C'.e- 
velande, buvo prakalbos, sureng- 
tos D. L. K. \rytauto Gvardijos 
ir Lietuvių Piliečiu Sandaros 
Amerikoj ( H> ir 17 d. balandžio). 
Laike šitų prakalbų surinkta iš- 
viso $41.95 aukų nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. Aukos 
paskirtos Lietuvos Gelbėjimo 
Fondui. (Minėtas aukas priėmėm 
ir pasiuntėm Gelbėjimo F011- 
dan: platesnis aprašymas tilps 
sekančiam numeryj. R e d a k c i • 

j a). 

Lietuvis gavo medalį. 
"Dilgelės" praneša iš Pittsbur- 

go, Pa.: 

"Juozas Karpavičius iš Kast 
Pittsburgo, lankantis Pitlsburgo 
Carnegie'o Technologijos Insti- 
tuto vakarinius kursus, gavo pi 
m o laipsnio medalį už techniš- 
kus piešinius, skyriuje Design 
C a b t 1 r o n už "Grill Design". 

Ten pat rašoma, kad kiti du 
lietuviai Jonas Jurevičius ir Jo- 
nas Blažaitis. taip pat buvo lau- 
kį* tuos kursus—vienas illiustra- 
virno skyriuje, o kitas elektros 
skyriuje. 

(jerai, labai gerai, kad nutsij 
jaunimas taip naudingai sunau- 

doja vakarus. 

Martynas Savinčkas, esantis ne- 

laisvėje Vokietijoje, paeinantis iš 
Kauno gub., L'kmergės pav., Ko- 
var>ko vai., Repšių sod., j ieško 
pagelbos pa= savo gimines ir drau- 
gus Amerikoje. Jis yra parašęs 
atvirutę ir pridavęs savo adre-ą 
Petrui Gindrėnui, 309 Prospec* 
St., Binghamton, N. Y. 



Visi lailęra.sčiui siunčiami rankraš- 
čiai tuvi butl pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji psau- 
donimais turi paduoti, Redakcijos žl« 
nial, lr savo tikroj) vardą. 

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

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina aulo- 
riui atgal jo lėšomis. 

Reikia visada rušyti plunksna lr tik 
ant vienos poplero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
LINKSMŲ VELYKŲ! Su- 

laukę Velykų šventės, tėvų-pro- 
tėvių papročiu, siunčiame vi- 
siems savo bendradarbiams, rė- 

mėjams, skaitytojams ir drau- 

gams geriausius ir širdingiau- 
sius velijimus—Linksmų Velykų! 

N,uo neatmenamų fcikų šita 
švente buvo didele švente. Dar 

prieš krikščionybės laikus ji bu- 

v<3 stabmeldžių švenčiama ir iš- 
kilmingai apvaikščiojama. Ji tuo- 

met reiškė apmirusios gamtos 
prisikėlimą iš žiemos kapo. Nuo 

krikščionystės laikų ją apvaikš- 
čiojama paminėjimui prisikėlimo 
iš numirusių Kristaus, kuris pa- 

žadėjo žmonėms "naują g yve- 
n'mą." 

Linksma tai šventė, nes ji vi- 
suomet reiškė ir reiškia, jog gy- 

vybė yra mirties pergalėtoja. 
Nelinksmos mums lietuviams 

yra šių metų Velykos, nes mū- 

sų tauta, musų tėvynė yra, gali 
sakyt, numirėlių kapuose. Vie- 
nok turėkįm viltį, jog gyvybė 
paims viršų ant mirties. Tikė- 

kim, kad mums besidarbuojant, 
susilauksime laiko, jog ir musų 
Lietuva 'kils iš numirusių.' 

LINKSMŲ VELYKŲ! 

Vėl apie vienybę! Mušu žmo- 

nėse vienybės obalsis yra įlei- 
dęs gilias šaknis. Plačiųjų minių 
balsas ir nuomonė vis labjaus 
spiria musų pakrikusius vadus ne 

tik kalbėt', bet ir rūpintis įvyk- 
dinimu tarp lietuvių vienybės 
šiame,svarbiame momente. Tau- 

tininkų srovė ir jos vadai nuo 

pat pradžios stovėjo už vienybę 
tarp visų srovių, atmetus tuom 

tarpu partijų reikalus. Kitų sro- 

vių vadams, ant nelaimės, matyt, 
rūpėjo ne tiek vienybė, kiek sa- 

vu partijų reikalai ir todėl jie 
nuo vienybės atsisakė, arba savo 

partijų reikalus pastatė augš- 
čiaus visos tautos reikalų. 

Kiek vėliaus klerikalai lyg ir 

pamatė, kad visgi toks iširimas 
yra negeras ir pradėjo tartis su 

tautininkais delei vienybės. Ant 
nelaimės, ir čia dar neatsisakyta 
pilnai nuo savo partijinių užma- 
čių ir iš vienybės klausimo vėl 
nieko neišėjo. Dabar, kaip iš- 
rodo, socialistai norėtų sueiti 
vienybėn su tautininkais. Tas 
butų visgi geriaus, negu skir- 
stytis, nes, anot patarlės, ir šiau- 
dinė vienybė yra geresnė už auk- 
sinį nesutikimą. 

I»etgi ir čia išrodo, kad socia- 
listai, taip pat kaip klerikalai, ne- 

įstengs pasiliuosuoti nuo savo 

partijinių tikslų ir "politikos, ir 
todėl ir iš šitos "vienybės" nieko 
negalės išeiti. 

Bet visgi gerai/ kad apie tai 
dabar bent kalbama, kuomet pir- 
miaus ir kalbėti nenorėta. Visgi 
progresuojame šiek-tiek. Pasi- 
malsim dar, o gal ir susilauksim 
iš tų miltų duonos. Gal supra- 
sim visi, kad reikia mums lietu- 
viams atmesti šiuom laiku savo 

partyviškas pažiūras ir visiems 
eiti vienybėn, kuomet Lietuva 
ne musų partijinių principų, bet 
DUONOS prašo. 

Išvažiavo Europon. -Tautinės 
Amerikos Lietuvių Sandaros pre- 
zidentas, p. Ramonas Karuža, ba- 
landžio 19 d. išvažiavo laivu 
"Frederick VIII"' Europon. Ge- 
gužio 1 d. jis žacia buti jau Stock- 
holme, Švedijoj, kur tą dieną 
įvyks Lietuviu Konferencija. 

Tai bus pirmas suvažiavimas 
lietuvių atstovų iš Rusijos, iš Lie- 
tuvos po vokiečiu ir iš Amerikos., 
Menama, kad bus. lietuvių ir iš 
Anglijos. 

Iš amerikiečių šioje konferen- 
cijoj bus, apart p. Karužos, dar 
kun. Bartuška ir Dr. Bielskis, ku- 
rie kiek pirmiaus yra išvažiavę 
kaipo Tautos rondo atstovai. 

Gaila, kad (langiaus amerikiečių 
nenuvažiavo. Ypač gaila, kad 
musų socialistų frakcija griežtai 
atsisakė pasiuntinius siųsti, pasi- 
remdama techniškumais ir paga- 
lios "principu," kad jie nedaly- 

vaus ten, kur "Yčinis" komitetas 
veikia. 

Toks "principas" yra, mažiau- 
siai pasakius -keistas. Socialistai 
sakosi tiki i "parlamentariškumą," 
bet tokio "principo" prisilaikau* jie, 
matyt, nedalyvautų net ir Lietu- 
vos parlamente, jeigu toksai bu- 
tu ir jeigu anie butu Yčas ir jo 
frakcija; jie nieko bendro neno- 

rėtu su juom turėti, kaip ir dabar 
nenori. Iš to galima padaryt iš- 
vadą: perdaug yra fanatiškos tie- 

apikantos. 
Visgi iš minėtos Stockholmo 

konferencijos galima tikėtis daug 
svarbaus ir naudingo. '"Lietuva" 
savo laiku paduos platu tos kon- 
fenrencijos aprašymą. 

Tarp kit-ko. "Ateitis" gar- 
džiai pasijuokia iš nekuriu musų 
redaktorių "gudrumo." Ji sako, 
kad einantis Petrograde laikraštis 
"Naujoji Lietuva" persispausdina 
beveik visas žinias apie Prūsų 
Lietuvą ir apie Lietuvą po vokie- 
čiu iš "Ateities." Nekurie Ame- 
rikos laikraščių redaktoriai, pama- 
tę tas žiniais "Naujojoj Lietuvoj," 
perspausdina ja> kaipo originales 
iš "Naujos Lietuvos," nors jos 
jau buvo žinomos Amerikoj ma- 

žiausiai mėnesio atgal iš 
"Ateities." 

Męs tą patjs, ištikro, pastebėjo- 
me. Nekurios musų redakcijos 
moka dar ir geresnių "baikų" pri- 
dirbti. Pavyzdžiui, kuomet musų 
redakcijos narys, p B. K. Balu- 

tis, gavo kablegramą iš Petrogra- 
do nuo Lietuvių Centralinio Ko- 
miteto apie konferenciją Stock- 
holme, redakcija pasiuntė pilnas 
kopijas to kablegramo Chicagos 
ir nekuriems kitiems lietuvių laik- 
raščiams. Atsirado tokių, anot 
"Ateities" išsitarimo, "gudrių" re- 

daktorių, kad jie netik nepaminė- 
jo šaltinio, iš kurio gavo minėtą 
kablegramą, bet nekurie dar "nu- 

kirpo" adresą, kam buvo siustą 
ir tuomi pakeitė tnlose vietose ka- 

blegratno tikrą sensą. o vienas lai- 
kraštis buvo net taip "gudrus," 
kad padarė taip, jog išėjo, kad 
net pats kablegramas buk gautas 
visai kitos ypatos. 

Taigi išeina, kad kitą kartą ne- 

kurie redaktoriai pasielgia netin- 
kamai taip sau—iš žioplumo, o ki- 

tą" vėl kartą taip sau—dėlei "ne- 
kaltos vaikiškos politikėlės.".. 

Kaip sau norit, bet tas šlykštu. 
Kas butu, jeigu nukentėjusiais 
nuo karės lietuviais ir pabėgė- 
liais niekas nesirūpintų? Kas 
butų, jeigu Lietuvių Draugija ne- 

sirūpintų išgauti lėšų ir aukų tų 
nelaimingų lietuvių gelbėjimui 
nuo bado, nuo ligų, nuo despe- 
racijos? 

Ją apšauktų netikusia, ją iško- 
liotų, išspardytų ir visaip išnie- 
kintu. Tas butų nenuostabu, 
nes tuomet vertėtų. Bet štai, 
kuomet ta draugija per savo 

viršininkų, ypač per p. Yčo rū- 

pestingumą. išgauna dideles su- 

mas pinigų iš visur, iš kur tik 
'galima gauti, tos Draugijos ir p. j 
Yčo politiški priešai ne tik kad 
neduoda už tai jokio "kredito" 
(kaip tikriems vyrams tai pri- 
derėtų), bet "spardo, spjaudo" 
dar aršiau negu tuos, kurie nie- 
ko nedaro (tų po teisybei ir ne- 

kabina). Tas jau ištikro stebė- 
tina. 

"Laisvė" ypač tuomi pasižy- 
mi. Štai kaip ji vėl rašo: 

Klerikališkos mašinos ratai] 
pašraeruoti iki sočiai ir tie žmo- 
nės, kurie sėdi ratuose ir laiko 
vadžias, netiktai patįs gali gy- 
venti pertekliuje lr nejausti ka- 
rės vagų, bet yra galėję užlaikyti 
šimtus ištikimų favoritų, inteli- 
gentiškų darbininkų, paskiriant 
jiems riebiai apmokamai vietas 
komiteto kanceliarijose, štai ko- 
de! mus visai nestebina, kad ko- 
miteto (Lietuvių Centralio ko- 

miteto] kanceliarijose knibždėti 
knibžda netiktai aiškių klerikalų, 
bet ir naujai iškeptų karjeristų 
'.š buvusių pirmeivių ir net so- 

cialistų. Juk tai niekam nėra 
^naujiena, kad inteligentija tar- 
nauja ten, kur stambus ir sal- 
dus lašai varva iš gausybės tau- 
rės." 

Tokiu budu "Laisvė" nori dis- 
kredituoti. pažeminti tuos visus 
vyrus (net ir iš socialistu tar- 

po), kurie, matydami tėvynę ne- 

laimėj. metė nartijinius k i virčiu s 

ir, kaip tikriems Lietuvos vai- 
kams pridera, stojo darban, pa- 
davę viens kitam rankas. 

Pereitam "Lietuvos" numery j 
b«vo socialisto Janulaičio laiš- 
kas. kuriame jis trumpai, bet 
aiškiai pasako, jog nelaimingoj 
tėvynėj dabar yra tiek darbo, 

kad apie partijas, ar ką kitą ne-1 
ra laiko galvoti. 

Panašiu žmonių patriotizmą ir 

tėvynes meilę, "Laisvė" vadina 
"karišku patriotizmu", kuris esą 
turįs "išvirkščią pusy", ir kuri 
esą "smirda iš tolo kiekvienam 
tikram demokratui." 

Alums gaila "Laisvės",—ištik- 
ro gaila, kad ji savo mintyse 
yra tokia smulkutė, tokia neto- 

lerantiška, tokia nelietuviška, 
(ial but, kad "Laisvei" smirda 

f 11. 'JI 
ir p. Yčasj ir visa Lietuvių Drau- 
gija, bet šimtams tūkstančių lie- 
tuvių, kuriuos ta draugija ir tie t i; u 
inteligentiški veikėjai gelbėjo ir 
gelbsti—tiems tūkstančiams 
smirdės "Laisvės" neapikantos 
ir partyvaus fanatizmo žodžiai 
linkui tų/ kurie ne pliku liežu- 
viu, bet darbu1 gelbsti Lietuvos 
žmones. l!Xutf' panašių įtarimų 
liekasi toks pats įspūdis, kaip 
nuo sumušto pagedusio kiau- 
šinio Velykų rytmety j. 

Kaizerio Sunus Lietuvos Karalium? 
Įdomią žinia paskelbė pereitą 

savaitę telegramų agentūra "In- 
ternational Xe\vs Servįce." Pra- 
nešama nei mažiaus-nei daugiaus,, 
buk Lietuva įgijo karalių, šita 
žinia tilpo Paryžiaus laikraštyje 
P e t i t Journal ir skamba 
sekančiai: 

"Apleisdamas Verduną, kai- 
zeris, lydimas princo Oskaro ir 
fieldmaršalo von Hindenbur- 
gio, nuvažiavo Vilniun ir at- 

vyko tenai b.-.landžio 2 d. At- 

lankęs kapus (tombas) senų 
Lietuvos karalių, kaizeris su 

palydovais užlipo ant kalvos 
Į ant Gedminkalnio|, kur stovi 
griuvėsiai senovės lietuvių pi- 
lies ir čia kaizeriui buvo pa- 
duota peticija su reikalavimu 
sugrąžinti Lietuvos neprigul- 
mybę ir su prašymu paskirti 
Oskarą Lietuvos karalium. 

"Perskaičius peticiją, minios" 
susirinko į pilį (chateau) ir 

pradėjo sukauti ^,'Lai gyvuoja 
karalius Oskar!" 

"Peticiją, kaip manoma, su- 

rengė, Prūsų Lietuvos deputa- 
tai p. Gaigalaitis ir p. Stepu- 
taitis, kurie važinėjo po Lietu- 
vą ir Kuršą, rinkdami po peti- 
cija parašus.'' 

Toks yra telegramas. Iš to, 
kas čia pasakyta, reik labai abe- 
joti tos žinios teisingumu. Vie- 
na, steigti karalystę ir apšaukti 
savo sttnų karalium, kuomet dar 
karė nėra užsibaigusi—yra pai- 
kas dalykas, kurio kaizeris ne- 

padarytu. Antra, pačiam teleg- 
rame nėra jokių nurodymu, kad 
Oskaras, šisai penktas kaize- 
rio sunus, -butų buvęs paskir- 
tas Lietuvos karalium. Telegra- 
me kalbama tik apie įteikimą kai- 
zeriui peticijos ir apie menamąjį 
minių šukavimą: "Lai gyvuoja 
karalius Oskaras!" Nei žodžio 
nesakoma apie tai. ar kaizeris 
atsakė ką į tą peticiją, ir ką at- 
sakė ; nei žodžio nesakoma tie- 
sioginiu budu apie tai. kad prin- 
cas Oskaras butų buvęs paskir- 
tas Lietuvos karalium. 

Išad peticija galėjo buti kai- 
zeriui įteikta, apie tai galima ir 
neabejoti, bet kad toji peticija į 
reikalautų neprigulmingos Lietu- 
vos, sunku šiuom laiku tikėti. 
Ir štai kodėl: peticiją, sakoma, 
surengę yra žinomi prūsų lietu- 
viai—Dr. Gaigalaitis ir Dr. Ste- 
putaitis, dabartinis atsakomasai 
"Dabarties" redaktorius. lviek lai- 
ko atgal girdėjome nuo Dr. Gai- 
galaičio užtikrinimą, kad Prūsų 
Lietuva neprisidėtų prie nepri- 
gulmingos Lietuvos, net jeigu 
tokia neprigulmybė jai butų su- 

teikta—prūsų lietuviai, sakė Gai- 
galaitis, velija pasilikti "vierni 
Vokietijos cieso^stei". Kokiu 
budu galėtų įvykti tokia greita 
permaina? 

Kad Dr. Gaigalaitis ir Dr. Ste- 
putaitis galėjo keliauti po Lie- 
tuvą ir Kuršą ir rinkti parašus 
po kokia nors kaizeriui prielan- 
kia peticija—to galima tikėtis. 
Tą jie galėjo daryti ir savo noru, 
o gal ir sulyg vokiečių valdžios 
įkvėpimo: vokiečiams yra svar- 

bu įgyti užuojautą lietuvių, esan- 

čių čia pat užpakalyje jų fronto. 
Vokiečiai dar karės pradžioj 
skleidė tarp lietuvių lapelius, ku- 
riuose žadėta lietuviams kaize- 
rio sunus karalium. Tai yra pa- 
prastas kariaujančių pusių "for- 
telis", kad įgijus vietinių žmo- 
nių užuojautą, ypač tamsesnių 
žmonių, kurie abelno dalykų sto- 
vio nesupranta. Minėta peticija, 
gal but, yra vienas iŠ tos rūšies 
"fortelių"—kad pritraukti lietu- 
vius vokiečių pusėn. 

Tai viena galimybė. Bet gali 
buti ir kitaip. Jeigu vokiečiai iš- 
tikro prielankiai žiuri į lietu- 
vius (o tam reik drūčiai abejo- 
ti), tai kodėl panaši žinia pasi- 
rodė ne iš vokiškų šaltinių? Vo- 
kiečiai <puikiaus už talkininkus 
moka save rekliamuoti visokia- 
riopais budais—pradedant nuo 
'bev-ieUnio telegrafo telegramų ir 

baigiant krutamaisiais paveik- 
slais. Kodėl tokia svarbi ir vo- 

kiečiams šiuo laiku "naudinga" 
žinia nepasirodė iš vokišku šal- 
tinių, bet tilpo franeuzų laikraš- 
tyj ir iš ten tapo išplatinta Ame- 
rikoj? Yra labai galimas daiktas, 
kad šita istorija yra paleista iš 
tam tikrų šaltinių, kurie rūpi- 
nasi svetimtautiškoj spaudoj pa- 
•!:elti Lietuvos atgaivinimo klau- 

simą. Gal tai yra, taip sakant, 
"diplomatiškas grajus", kad pri- 
vertus daugiaus apie Lietuvą kal- 
bėti. 

Kaip ištikrųjų yra, apie tai 
vėliaus, be abejonės, sužinosim. 
Tuom tarpu gi, ar ten butų vie- 
naip, ar ten butų kitaip—šitas 
telegramas Lietuvos neprigul- 
mybės klausimui yra labai nau- 

dingas. Nekalbant jau apie tai, 
kad tokia žinia galėjo būti at- 

kartota ir kituose francuzų laik- 
raščiuose, reik nepamiršti dar ir 
to, kad ji tapo perduota ''Inter- 
national Xe\vs Service", kuri pa- 
duoda žinias daugybei angliškų 
laikraščiu—Anglijoj ir Šiaurinėj 
Amerikoj. Toks* Lietuvos nepri- 
gulmybės klausimo paskelbimas, 
yra mums lietuviams lengvai ver- 

tas keletą šimtų tūkstančių do- 
liarių. 

Kad minėtoji žinia turės ne- 

mažai įtekmės', apie tai galima 
spręsti jau riors ir iš to, kaip 
lenkai i ją žiuri. Lenkai, kaip 
žinome, yra l'abai sulyg Lietuvos 
klausimo''jauslus. Jie yra gerai 
susiorganizavę, laiko daugybę 
jvairių biuru skleidimui sau prie- 
lankiu ir naudingų žinių ir kuo- 
labiausiai stengiasi "palaikyti 
Lietuva sau." 

Panašios- žinios pasirodymas 
buvo perkūno trenksmas lenkų 
politikai. Lenkų tautiškojo susi- 
vienijimo organas "Dziennik 
Związko\vy", (Chicagoje), pa- 
vyzdžiu1. visai iššoko iš rimtu- 
mo včžių" ir, nustojęs lygsvaros, 
šiaip piktai pašiepiančiu tonu iš- 

vedžioja apie savo "brolius" lie- 
tuvius : 

"Nuo ilgesnio jau laiko musų 
broliai lietuviai rėkia gvoltu, kad 
toliaus musų broliais buti nenori 
už jokius pinigus, nes perdaug 
terorizuojame juos—kultūra. Męs 
nieko prieš tai neturime, jeigu 
kas nori pertraukti istoriškus ry- 
šius, nors ir taip senus. 

"Dabar brolių lietuviu velijimai 
pildosi. Jie bus atskira "kara- 
lyste" Vokietijos Imperijoj (w 
Rzeszy Niemieckiej). Jų kara- 
lium bus princas Oskar von Ho- 
henzollern. "Na bočvvinę i taki 
sas-kroniec dobry...." (Lenkai, 
ntrėdami lietuvius pašiepti, vadi- 
na juos "bočwina"—batviniai; — 

viršminėtas sakinys reiškia: 
"Ant batvinių ir toks sas-kro- 
niec(?) geras..."). 

"Nenorime tikėti, kad butų tei- 
sybė tas, ka laikraščiai paduoda, 
kad musų broliai Lietuviai, ainiai 
tų, kurie po Žalgiriu sykiu su mu- 
mis rėžė krūtinėn amžino prie- 
šo, šiądien su džiaugsmu priim- 
dinėja iš rankų ciesoriaus Vi- 
liaus, Ulricho vou Jungingeu ai- 
nio, tokį "morną" yrusokišką, 
"Oskarėli" ant savo socto. Tegul 
broliai lietuviai užgina tam kuo- 
greičiausiai, arba... kitaip pradė- 
sim žiūrėti į ainius Vitauto ir 
Jogailos..." 

Be abejonės, nėra reikalo nei 
minėti', kad lietuvius visai ne- 

apeina, kaip j juos pradės žiū- 
rėti "broliai lenkai". Butų ge- 
riausia, kati jie visai nei j juos, 
nei j Ličtuvą "nežiūrėtų". 

Męs pripažįstame, kad lenkai, 
nors ne delei musų gerovės, bet 
buvo tūlos rtošies "kulturos ne- 

šėjais" Lietuvą, lygiai, kaip, 
pavyzdžiui, vokiečiai yra ''kul- 
tūros nešėjais" lenkams Pozna- 
niaus provincijoj ir Silezijoj. Bet 
jeigu jau lenkai ištikrųjų su 

tyra sąžine fsąko, kad jie lietu- 
viams tiek gero padarė su savo 

"kultura", tai lenkai dar nėra 
suradę dėkingesnių už lietuvius 
žmonių: juk ar ne lietuviai davė 
lenkų kulturai tokias žvaigždes, 
kaip, sakysim, Mickevičių, Syro- 
komlą ir visą eilę kitų didžių 
vyrų, magnatų, karvedžių etc.? 

Ištikro, jeigu lenkai bent ką ir 
padarė lietuviams gero (kaipo 
tautai jie nieko nepadarė, bet ją 
bevčik užifoušė), Ui lietuviai 
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gausiai lenkams už (ai atsimo- 
kėjo. ir dar su pridečku... Taigji dabar "k\vita byka za indyka...' 
ir tolimesnėms pretensijoms iš 
lenkų pusės njra ir neprivalo 
but vietos. 

Buvęs lenkonunas. 

i. A, L. T. S. REIKALAI. 
ALTS. PRANEŠIMAS. 

Prie ALTS. Centro Valdybos 
ofivialio atsiliepimo, tilpusio "Atei- 
ties" \'37, buvo padėtas „Nuo 
Redakcijos" prierašas, kuris, kri- 
tiškai peržvelgė minimą "atsilie- 
pimą", padarė* daugelį išvadų, 
užgaunančių ALTS. ir josios pir- 
mminką. / J 

Nemanydami gaišint laiko ir 
laikraščio vietos perkratinėjimui, 
visų tu negeistinii išvadų ir prieš 
Sandarą užmetinėjimų, peržiūrė- 
si m tik kai-kuriuos pamatinius. 
Ir taip. 

i.) „Ateities" redakcija nesu- 

tinka, kad „ALTS yra pripažinta 
už- vienintelę vidurinės sriovės 
kulturiškai-politišką organizaci- 
ją," — nežiūrint to fakto, kad 
Sandaros įsteigiamojo suvažiavi- 
mo protokolas, kuris lig šiam lai- 
kui kone išimtinai išvaduoja dar 
neužbaigtąją konstituciją, skyriu- 
je "Organizacijos Vardas," turi 
užrašytą: 

„Kadangi mums, Amerikoj gy- 
venantiems lietuviams reikalinga) 
yra turėti pastovi politiškai-kul-1 
turinė organizacija, todėl mes pil-| 
nai užtvirtiname žingsnį padary- 
tą.... kuriuomi tapo sutverta Lie- 
tuvių Tautiškoji Partija. Bet ka- 
dangi ši ^organizacija, dclei grynai 
įcumišKiĮ icimcių, negalėjo šioje j 
šalyje vadintis "partija," todėl 
ines, suvažiavusieji, nutariame 
vadinti šią organizaciją "Ameri-! 
kos Lietuvių Tautine Sandara."..! 
„reikalinga yra turėti pastovi po-, 
litiškai kultūrinė organizacija") 
reiškia,* kad tokios mes neturėjo- 
me ir kad tokia patapo, sutver- 

toji A LTS. 
2). „Ateities" Redakcija už- 

meta ALTS. pirmininkui, kad ji- 
sai stengiasi dalyvauti tarybose 
su katalikų sriove kaslink „blo- 
ko" ir prikiša jam kokias tai pa- 
darytas klaidas, — nežiūrint to. 
kad jokių klaidų tarybose nebuvo 
padaryta, kad ALTS. pirmininko 
priedermė yra stovėti arti visų or- 

ganizacijos komisijų — (todėl ir 
„koalicijos komisijos"), ir kad 
„ALTS. veikimo budai" apie Cen- 
tro valdybą (kurios augščiatisiuo- 
ju išpildytoju yra pirmininkas) 
pasakyta: „Susirinkusieji (S-os 
seime) atstovai aptaria visus AL 
TS. reikalus ir išrenka Centro 
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Valdyba, kuri ir išpildo susivažia- 
vimo nutarimus ir rūpinasi bėgan- 
čiais reikalais iki kitam seimui. 

3). „Ateities" redakcija apkal- 
tina Sandaros j/irmininką būtent 
kad jisai bepamatiniai užmetė ant 

p. Rimkos, "Ateities" redaktoriaus 
apkaltinimą, kad jisai stengiasi 
griauti Philadelphijos nutarimus j ir kliudė „blokui"' su katalikų _ 

sriove. Ir šioj vietoj "Ateities" 
redakcija šiurkščiai išsireiš-kia: 

„Jeigu g. pirmininkas šito („At 
eities" straipsnių patvirtinančių 
užmetimą-užcitavimo — ALTS 
prierašas) nepadarys, mes busime 
priversti duoti jam tok j „būdvar- 
dį, kokio jisai savo pasielgimu 
užsipelnė". 

Kadangi j tą visą apkaltini- 
mą sunku atsakyti keliais žo- 
džiais, turime tik pabriežti, *jog 
griovimo darbas gali but varo- 

mas raštų pakraipa, tonu, tam- 
tikro tipo sukėlimu, ir kad tan- 
kiausia gaiima daugiau pasaky- 
ti „tarpe eilučių" negu „eilutė- 
se." Pagaliaus, galime primin- 
ti ir „Ateities" redakcijos straip- 
snius, įs Kurių, Kai-Kur, padarysi- 
me ir citatas. Štai jie: „Ateities 
No. 3, straipsnis "Vidurinės srio- 
vės suorganizavimui praėjus" 
(kur išreikštas nettžsiganėdini- 
mas tuomi, kad suvažiavimas ne- 

priėmė tamtikrų '"ekonominiai so- 

tialių" įnešimų) — Xo. 5 — „Ant 
Kryžkelio" (plėtoja tą-pat mintį) 
—No. 6 "ALTS. ir mes" "tė- 
rnyk, skaitytojau — ir mes), kur 
aiškiai pasiūlyta „liaudininkų or- 

ganizacija, ir štai citata: „kol 
nepaaiškėjo dalykų stovis., (ir t. 

t)., mums rodosi, kad tie žmonės, 
kurie supranta ir pripažįsta rei- 
kalą visuomeniniai politikines or- 

ganizacijos, turėtų organizuotis į 
autonomiškas ALTS. liaudininkų 
kuopas. Jeigu Sandara išsivysty- 
tų į visuomeniniai politikinę or- 

ganizaciją, tuomet viskas butų at- 

likta, o jeigu j draugiją federa- 
ciją, tuokart liaudininkų kuopos 
Sandaroj taipgi galėtų prigulėti 
(reiškia, galėtų ir neprigulėti!) 
kaipo atskiros draugijos, arba, 
gal dar pirma susivieniję j liau- 
dininkų sąjungą". 

„Ateities" Ko. 4 straipsnis „Fa- 
natizmo vaisiai" — No. 9 „Ar tai 
keliai prie vienybės'' ir „Bažny- 
čia ar.,.," — nors ir palyti tikrai 
peiktinų faktų, nereikkrjo juos tal- 
pinti tuomet, kuomet buvo reng- 
tasi prie bloko ir kuomet panašus 
raštai teudentiškai iššaukia srio- 
vių trmimąsi, ginčus. Musų gyve- 
nimas taip pilnas nenuoseklumų, 
kad juos visus talpinant laikraš- 
čiuose, naudingiems dalykams vie- 
tos pritruktų. 

Pagaliaus, "Ateitis" Xo. 15, 
straipsnyje "Pirmajai Koalicijos 
Konferencijai praėjus" — pilnai 
apgailestaujama neįvykusi su so- 
cialistais susiartinimą ir išreiškia- 
ma abejojimas kaslink bloko su ka- 
talikais, nors tasai abejojimas 
tuomet nebuvo dar pamatuotas, ir 
nors toksai elgimasis gadino tik 
busiančioms taryboms tipą. Gi ką 
reiškia toksai išsitarimas, kaip 
va: „Mūsų socialistai per savo.ofi- 
ciaJe ir vyriausią įstaigą iš visų 
pusių apsitvėrė save kyniška sie- 
na, nes net nemano eiti blokan 
su ALTS. kad ir prieš klerika- 
lus?".. Užteks pavyzdžių. 

4). „Ateities" redakcija užme- 
ta ALTS. pirmininkui indėj imą į 
katalikų ir tautininkų sriovių su- 

tarties projektą „gerbimo krikš- 
čioniškų principų" punktą, kaipo 
prasižengimą prieš laisvąją mintį. 

Visų pirmiausia ALTS. pirmi- 
ninkas nieko panašaus nepadarė: 
tarybas vedė „koalicijos" *komi- 
sija, im jinai tą padarė. Toliaus, 
minimas punktas skambėjo: 
"abidvi sriovės, ineinančios į blo- 
ką, statosi sau už išlygą, kiek ga- 
lint, gerbti viena kitos idealus ir 
nekariauti prieš krikščioniškus 
principus." Yisųpirma reikia 
pastebėti, kad „Ateities" redak- 

cija padarė labai apgailėtiną fal- 
sifikaciją, pasakydama, kad mūsų 
komisija priėmusi nuo katalikų- 
klerikalų išlygą šitokią: „gerbti 
vien tik krikščionybės principus" 
(ir šitą žodį „vien" net pabrau- 
kė). Šitokio žodžio visai nebuvo. 
Tai nedovanotinas suklastavimas. 
O jisai permaino visą to punkto 
prasmę. 

Toliaus, jei dvi pusi daro kokią 
sutarti, ar gali but uždrausta vie- 
nai, ar kitai, statyti ir priiminėti 
išlygas? Katalikų sriovė (nors ir 
be pamatų) galėjo juk bijotis, 
jog bendram veikimui prasidėjus, 
jų įsitikinimai kai-kur nukentės. 
Todėl ir dėjo daug svarbos, kad, 

minimą punktą įvedus į sutartį. 
Tautininkai gi, matant minimame 
punkte tik pakartojimą "tikėji- 
miškos tolerancijos" punkto, pri- 
imto Sandaros įsteigiamojo seimo' 
platformėje (todėl, priduodant vi- 
sam dalykui mažą reikšmę), kad 
neatbauginus katalikų sriovės 
nuo bloko, sutiko ant minimo 
punkto. 

Pagaliaus, nejaugi ''laisvoji min- 
tis" būtinai turi apsireikšti dog- 
matiniais budais, t. y. liuosumu 
užpuldinėti ant kokių nors įsiti- 
kinimų, ar tikėjimų? Kaip tik— 
ne. Tautininkai, sulyg "toleran- 
tiškumo principo," visuomet yra 
pasiryžę nekariauti netik prieš 
krikščioniškus, bet judaiškus, ma- 

hometoniškus, ar šiaip kokius ti- 
kėjimiškus principus, tuo gi la- 
biau prieš 'krikščioniškus, kurie 
yra brangus milžiniškai musų tau- 
tos didžiumai. 

5). „Ateities" redakcija užmeta 
ALTS. pirmininkui, kad jisai ofi- 
cialiame atsiliepime papeikė Nau- 
jos Anglijos Apskričio nutarimą 
kviesti p. A. Bulotą su prakalbų 
serij?. 

P-as A. Bulota, ant kiek jisai 
diskredituoja ,,Lietuvių Draugi- 
jos" ir josios „Cent. Komiteto" 
(kur darbuojasi milžiniška didžiu- 
ma Lietuvosx žymiausių veikėjui 
darbus, prasižengia prieš tautinin- 
kų idealus ir principus, kurie, ta- 
me ypatingame klausime, kaip 
tik ir išreiškė tam tikrą Sanda- 
ros Įsteigiamojo seimo priimtą re- 

zoliuciją, užginančią "Lietuvių 1)- 
jos" veikimą. Apskričio ypatin- 
gas rėmimas ypatos, kuri veikia 
prieš visos organizacijos idealus, 
vra, beabejo, smerktinas, ir jo 
daleiditnas reiškia Sandaros su- 

skaldymą. 
61. ..Ateities" redakcija prikai- 

šioja ALTS. pirmininkui, kad ji- 
sai ..papeikia ir pasmerkia kata- 
likų sriovės vadų bandymus kiš- 

tis j mūsų sriovės naminius rci 
kalus tik po to, kaip pačios tary- 
bos iau pertrauktos".. 

l'žtek.; patėmyti, kad kuomet 
tarybos eina, patsai mandagumas 
reikalauja "per pirštus" žiūrėti 
i daugelį kitos pusės prasižengi- 
mų, nes tankiai jie paeina delei 
paprasto nesusipratimo, ar su- 
klaidinimo. Tarytoms trukus, 
galima jau liuosiau išsireikšti, ucs, 
paprastai, dalykai yra tuomet 
jau pilnai paaiškėję. 

y). "Ateities" redakcija, baig- dama savo prierašą, štai ką sako. 
"jeigu g. pirmininkas savo tokiu 
raštu norėjo save ant juoko paJ 
sistatyti, tai savo tikslą pilnai at- 
siekė. liet jeigu norėjo ALTS. 
gero padaryti, tai savo raštą pa- 
siuntė ne ten, kur jam vieta bu- 
vo. 

Toksai „Ateities" redakcijos 
išsireiškimas, apart jojo jau ne- 
nuoseklumo, negudrumo ir nerim- 
tumo, yra dar užgaunantis ALTS 

% pirmininko autoritetą, todėl ir 
yra didžiai kenksmingas visai 
organizacijai. 

Paminėtų faktų akvvaizdoje, ii 
atsižvelgiant į tai. kad panašios 
rūšies redakcijos prierašai nega- 
li turėti vietos organizacijos or- 

gane, ALTS. Centro Valdyba šiuo 
mi papeikia tokį "Ateities" redak- 
cijos pasielgimą ir persergsti. jo« 
toksai cigimasi-. tolesniame laike 
privers ALTS. paliauti skaičiusi 
"Ateitį" už savo organą. 

Romanas Karuža, 
ALTS. Pirmininkas 

ANT SANDAROS LAUKO. 
Newark, N. J. Čionai susitvė- 

rė (bal. i d.) nauja ALTS. kuops 
iš 9 narių. Xauja kuopa tuojau* 
išrinko ir delegatus j apskričio 
suvažiavimą, atsibuvusį Brooklvne 
X. Y., pp. Šiugždą, Yl. Leščinskr 
ir S. Paužą. Sandarietis 

Nauja mus kuopa Sandaroj* 
gauna iš eilės 19 Xum. Girdėtis 
kad Tatersone, X. J., irgi tveriąs 
nauja kuopa. Kuopos meldžiamo? 
agituoti Į savo vietines draugijas 
kad įstotų j Sandarą, taipgi rengt- 
prakalbas, paskaitas, debatus ir t.t. 
kad auklėti mušu miniose tyrą de- 
mokratiją. 

Įtekmė Karės Ant Zvėriy. 
Ilgai besitraukianti smarki da- 

bartinė karė duoda progą tuom 
užsiimantiems tėmyti, kaip mū- 

šiai, kanuolių ir karabinu šū- 
viai veikia ant žvėrių. Patėmy- 
ta, kad mušiu triukšmas ir šū- 
vių baladonė ne vienodai veikia 
ant visu laukinių sutvėrimų. 
Apie tai laikraštyj "L'mschu" dis- 
trikto veterinorius Reuter patal- 
pino straipsnį apie savo patėmy- 
j imtis. ^ 

I Xors laukų ir girių žvėrys ir 
į paukščiai pripranta prie medėjų 
karabinų šūvių, bet ir jie negali 
ilgai pakęsti kanuolių ir tūkstan- 
čių karabinų šūvių, negali ilgai 
išlaikyti musių triukšmo. Nuo 
karės pradžios patėmyta, kad 
laukiniai žvėrys iš karės apimtų 
llelgijos ir Prancūzijos apskri- 
čių pulkais bėgo į ramesnes vie- 
•tas Į Luxemburgą, Šveicariją, 
Vokietiją ir į karės neužgriebtu* 
Prancūzijos kraštus. Pirmiausiai 
bėgo meškos, stirnos, elniai; su 

jais traukė j ramesnes vietas it 
garniai, o taip baugus zuikiai 
ilgiau mušiu triukšmą išlaikė. 
Musių triukšmas išvijo ir dides- 
niu* paukščius, tame ir jūrių arą 
iš Mozūriškų ežerų distrikto. 
Xet vilkai neilgai išlaikė mušiu 
triukšmą, bet tas triukšmas be- 
veik neturėjo įtekmės ant gie- 
dančių paukščių; jie pasiliko ant 

vietos; taipgi kurapkos, sakalai 
varnos ir juodvarniai. Patėmyta 
taii^ęi, kad aviniuku šunes, taip- 
gi arfcliai greitai pripranta prie 
mūšių baladonės. Buvo atsitiki- 
mų, kad nuo expliozijų ir bala- 
donės, iš baimės ir nervų suer- 

zinimo gaišo arkliai, nors nebu 
vo šūvių užgauti; tas pats atsi 
tiko su stirnomis, net su Ia 
pėmis: jie stovėjo šūvių balse 
užgauti be pasikrutinimo taip 
kad juos pagauti buvo galima 
Patėmyta, kad grynos rasės la- 
biau išlaiko mušiu triukšmą ne- 

g u pagerintos, taigi labiau išle- 
pintos. Patėmyta taipgi, kad vo 

kiški kareivių arkliai greičiai 
prie šūvių ir espliozijų pripran 
ta negu ritsišfki. 

Patėmyta, kad šūvių balsai 
cxpliozijns taipjau veikia an 

žvėrių dvasios ir nervų, kaip i 
ant žmonių. 



VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE. 
Lietuvių kalbori vertė A. Jakunas. 

(Tąsa.) 

l!aisųs džiaugsmo riksmai, šauksmai "Ura"— 

laukinių žvėrių kaukimas, aš teisingiau statyčiau,— 
pakjla plėšikų gaujoje. 

Toje valandėlėje inžinierių*. Serko apleidžia Ker 

Karraje, kurj jisai palieka su kapitonu Spade, ir in- 

eina j urvą, be abejonės, tam, kad atsivedus Tarną 
Rochą. 

Kuomet Ker Kat raje .palieps R och ui paleisti sa- 

vo šuvius i laivus, tai ar atsimins jisai, ką aš jam 
sakiau? Ar pamatys jisai savo prasižengimą pil- 
noje jojo baisybėje? Ar atsisakys jisai pildyti palie- 
pimą? Ne, aš esmi persitikrinęs priešingame. Vel- 

tui butų svajoti apie tai. Išradėjas tiki, kad čia 

jojo nuosavybė. Jie rengiasi užpulti ant jos. Jisai 
jm g>ns. 

Penki karės laivai palengva plaukia artyn prie 
sa'or.. C jai jie mano, kad Tarnas Rochas neišdavė 

plėšikai įs paskutinės ir didžiausios savo paslapties— 
ir teisybė, jisai to nebuvo padaręs, kuomet aš ber- 

tainj jniečiau Į lagūną. Jeigu laivų vedėjai mano 

išsodint užpuolimo burius ir jeigu laivai ineis j pavo- 

jingąjį plotą, tai greitai iš jųjų neliks nieko dau- 

giaus, kaip tiktai gabalėliai plaukiojančių griuvėsių. 
Štai ateina Tarnas Rochas, inžinieriaus Serko 

lydimas. Išėję iš tunelio, jiedu prieina prie maši- 

nos, atkreiptos link priešakinio laivo. 
Ker Karraje ir kapitonas Spadc jųjų laukia. 

Kiek aŠ galiu spręsti, Rochas yra ramus. Jisai 
žino, ką darys. Jokia abejonė nekankina sielos šio 

nelaimingo žmogaus, kurį neapykanta paklaidino. 
Tarp jojo blizga stiklinaitė su detlagratoriaus 

skystimu. 
Paskui jisai pažvelgia linkui artimiausiojo laivo, 

kitrisai randasi apie penkių mylių tolumoje. 
Tai skraiduolis apie dviejų tūkstančių penkių 

šimtų tonų—nedaugiaus. 
Laivas neturi jokios vėliavos, tačiaus iš jojo 

sudėjimo aš priskaitau jįjį prie tautybes, prie kurios 

jokis franeuzas negali jausti kokios nors ypatingos 
pagarbos. 

Keturi kiti laivai yra pasilikę užpakalyje. 
Sis skraiduolis bus pirmutiniu užpultas. 
Tai tegul jisai pavartoja savo kanuoles, jeigu 

piratai leidžia jam prisiartinti, ir tegul pirmašai šū- 

vis smogia Tarną Rochą! 
Inžinieriui Serko išskaitėuojant tolumą, Rochas 

atsistoja užpakalyje vieno ožiu. Ant jojo guli trjs 
mašinos, pilnos sprogalo. Jeigu bombos nukr?s kelių 
šimtų mastų tolumoje nuo laivo, tai jos bus užtekti- 
nai arti, kad visiškai sunaikinus laivą. 

Laikas atėjo. 
— Tame Roche!—sušunka inžinierius Serko ir 

parodo ] skraiduolį. 
i'astarasai palengva plaukia link šiaur-vakarinio 

salos išsikišimo ir yra tarp keturių ir penkių mylių 
atstumo. 

Rochas galvos linktelėjimu išreiškia sutikimą, ir 
rankos pamojimu varo kitus užpakalin nuo ožių. 

Ker Karraje, kapitonas Spade ir kiti pasitrau- 
kia atgal apie penkiasdešimts žingsnių. 

Paskui Tarnas Rochas nuima kamštį nuo stikli- 
naitės, kurią j.sai laiko savo dešinėje rankoje, ir pa- 
eiliu įpila į skylę kiekvienos mašinos užpakalyje po 
keletą lašų skystimo, kurisai susivienija su medžią- 

ga viduje. 
Praslenka keturiasdešimts penkios sekundos— 

laikas, reikalingasai medžiagų susivienijimui—ketu- 
riasdešimts penkios sekundos, laike kurių rodosi, kad 
mano širdis paliovė plakusi. 

Paskui pasigirsta baisus švilpimas, ir trįs maši- 
nos neria per orą, padarydamos pailgą užsisukimą 
trijų šimtų pėdų augštumoje, ir pralekia pro skrai- 
duolį. 

Ar jos nepataikė? Ar pavojus praslinko? 
Xc! mašinos sugrįžta prie pasmerktojo laivo, 

tartum australiškas bumerangas. 
Sekančią valandėlę orą sudrebino griausmas, ku- 

ri.sai galima sulyginti su melinito ar dinamito sandė- 
lio sprogimu. Apverstoji Taurė dreba iki pat savo 

pamatų. 
Skraiduolis išnyko—suplėšytas į gabalėlius. Pa- 

sekmė yra ta pati, ką ir Zelinskio bombos, tiktai be- 

galinės Rocho fulguratoriaus jiegos šimtą kartų pa- 
didinta. 

Kokį triukšmą „ukelia banditai, bėgdami link sa- 

los išsikišimo galo! Ker Karraje, inžinierius Serko 
ir kapitonas Spade pasilieka prikalti prie savo vietų, 
vargu galėdami tikėti tam, ką jųjų akį-> matė. 

Kaslink Tamo Rcxho, tai jisai stovi su sukryžia- 
votomis rankomis ir žibančiomis akimis, pasididžia- 
vimu ir džiaugsmu žibančiu veidu. 

Aš suprantu iojo jausmus, nors ir bjauriuosi jais. 
Jeigu kiti karės laibai prisiartins, tai juos patiks 

skraiduolio likimas. Jie neišvengiamai bus sunaikin- 
ti. Ak! kad jie tiktai atsisakytų nuo mūšio ir pasi- 
traukiu saugumon, jeigu ir mano paskutinei vilčiai 
reikėtų žūti! Tautos gali pasitarti ir prieiti prie vie- 
no ar kito pliano, kaip sunaikinti salą. Jos gali ap- 
supti šią vietą laivų diržu, per kurį piratai negalėtų 
prasimušti, ir hadu išmarinti juos, kai žiurkes oloje. 

Tačiaus aš žinau, kad laivai nepasitrauks, net 

jeigu jie žino, kad eina tikron mirtin. Vienas po ki- 
tam jie visi bandys. 

Ir mano teisybė. Jie apsikeičia signalais. Be- 
veik tuojaus dūmų debesiai pakįla, ir laivai vėl eina 
priekin. 

Vienas jųjų, smarkiai varydamasis, pralenkia 
kitus, norėdamas greičiaus pradėti darbą savo kanuo- 
lėniis. 

Neatsižvelgdamas j pavojų, aš išlendu iš skylės 
ir žiuriu į prisiartinantį laivą uždegtomis akimis, 
laukdamas, bet negalėdamas sulaikyti kito? nelaimės. 

Laivas, kurisai regimai auga didyn, prisiartinant 
jam, yra skraiduoliu apie tokio pat didumo, kaip ir 
pirmasai laivas. Ant jojo nėra jelcios vėliavos, ir 
aš negaliu įspėti jojo tautybės. Jisai pilnu greitumu 
jrias: piryiyn, kad perbėgus pavojingąjį plofcj. pirm 

negu kitos mašinos-bombos gali bitti paleistos. Ta 
čiaus kaip gali jisai pabėgti, jeigu j oš sugrįžta 
»>rie jojo? 

Tanias Roclias stoja užpakalin antrojo ožio tuom 

tarpu, kai laivas plaukia link paviršiaus bedugnės, 
kuri ir jįjį praris. 

Jokis bildėsis nepertraukia tylumos. 
Staiga nuo laivo pasigirsta dugno traškėjimas ii 

trimito balsas. 
Aš pažįstu šio trimito bals;]: tai francitzų trimi- 

tas! Dieve! Tai vienas mano tėvynės laivyno laivu, 
ir franeuzas išradėjas rengiasi jįjį sunaikinti! 

Ne! Tai neturi buti. Aš šoksiu prie Tamo Ro- 
cho—suriksiu jam, kad tai franeuziškas laivas. Ji- 
sai nežino to, negali žinoti. 

Padavus inžinieriui Serko ženklą, išradėjas pa- 
kelia stiklinaitę. 

Trimitas skamba garsiaus ir skaidriaus. Tai 
yra pasveikti.;'nas vėliavai. Vėliava išsiplečia pa- 

veju—trispalve vėliava, kurios mėlynas, baltas ir 
raudonas ruožai aiškiai apsibrėžia prieš dangų. 

Ak! Kas tai? Tania Rochą užžavi savos tautinės 
vėliavos reginys. 

Palengva nuleidžia jisai ranką, vėliavai kįlant 
prie stiebo viršūnės. Paskui jisai pasitraukia atgal 
ir rankomis uždengia savo akis. 

Viešpatie! Tai reiškia, kad visas tėvynainjtstės 
jausmas nėra numiręs šioje užkietėjusioje širdyje, 
p'asdaneioje, matant savo šalies vėliavą! 

Mano sujudimas yra nemažesnis už jojo. Iš- 

statydanias save p«.vojun buti pamatytu—ir ką aš 
atboju dabar, jeigu mane pamatys—aš slenku per 
akmenis. Aš busiu tenai, kad palaikius Tanią Roclią 
ir neleidus jam nusilpnėti. Jeigu man ir reikės už- 
mokėti savo gyvybe, aš dar kartą prabilsiu į jįjį jojo 
šalies vardu. Aš sušuksiu jam: 

— Prancūze, tai trispalvė vėliava plevėsuoja te- 

nai virš to laivo! Francuze, tai yra Prancūzijos da- 
lis, kuri artinasi prie tavęs! Prancūze, ar tu butum 
tokiu kriminalistu, idant smogti j jąją? 

Tačiaus mano įsimaišymas nebus reikalingas. 
Tarnui Rochtti neužėjo vienas tų priepuoliu, ką pir- 
miaus užeidavo. Jisai visiškai sveikas. 

Kuomet jisai pasijuto vėliavos akyvaizdoje, tai 
jisai suprato—ir pasitraukė atgal. 

Keletas plėšikų prisiartina, kad vedus jįjį prie 
ožio vėl. Jisai priešinasi ir atstumia juos nuo savęs. 

Ker Karraje ir inžinieritls Serko pribėga. Jie 
rodo j greitai prisiartinanti laivą. Jie liepia jam pa- 
leisti savo mašinas. 

Tarnas Rochas atsisako. 

Kapitonas Spade ir kiti, įsiutę, grasina jam— 
keikia jįjį —muša jįjį—-stengiasi išplėšti iš jojo stik- 

linaitę. 
Rochas įlieta jąją ant žemės ir sumindžioja kojo- 

mis. 
Tuomet neišpasakyta baimė užpuola niekdarių gau- 

ją. Skraiduolis perėjo pavojingąjį plotą, ir jie negali 
šauti į jįjį. Bombos pradeda kristi visur ant salos, 
sprogindamos akmenis į visas puses. 

Tačiaus kur yra Tarnas Rochas? Ar viena bom- 
bų užmušė jįjį? Ne, aš matau jįjį paskutiniu kartu, 
kaip jisai šoka į tunelį. 

Ker Karraje, inžinierius Serko ir kiti seka pas- 
kui jįjį, jieškodatni saugumo viduje Apverstos Tau- 
rės. 

Aš jokiu budu negrįšiu į urvą, net jeigu man 

tektų buti užmuštam, esant toje vietoje, kame esmi. 
Aš ušrašysiu paskutines savo pastabas, ir kuo- 

met franeuzai jurininkai išsės ant salos išsikišimo, 
tai. aš eisiu.... 

(Inžinieriaus Simono Harto Užrašų Pabaiga) 

SKYRIUS XVIJI. 
Ant Laivo "Tonnant." 

Nepasisekus leitananto Davan žygiui su "Kar- 
du," anglų valdžia veltui laukė jojo sugrįžtant ir ga- 
lop įsitikrino, kad drąsus jurininkai žuvo. Tačiaus 
ar "Kardas" žuvo, susiskaldęs j akmenis, ar jįjį su- 

naikino Ker Karraje plėšikai—to, suprantama, ne- 

galima buvo sužinoti. 
Tikslu žygio, paremto ant nurodymų dokumen- 

to, rasto bertainyje, kurisai buvo išmestas ant St. 
George salos kranto, buvo pagriebti Tarną Roclią, 
kol jojo mašinos neužbaigtos, ir atgauti atgal fran- 
cuzą išradėją—neužmirštant inžinieriaus Simono 
Ilarto—jisai turėjo buti perduotas Bernnidos valdžios 
globon. Tai atlikus, nebūtų reikalo bijotis jojo ful- 
guratoriaus, kuomet bus užpulta ant saloms. 

Vienok, kuomet "Kardas" buvo pripažintas žu- 
vusiu, tai buvo nutarta parengti kitas žygis kitoniškos 
rūšies. 

Laikas, kuris praėjo—beveik aštuonios savaitės 
—nuo dienos dokumento radimo bertainyje, buvo pri- 
imtas omenin. Buvo manoma, kad bėgyje to laiko 
Ker Karraje galėjo įgyti Roclio paslaptis. 

Jūrinės valstijos padarė sąjungą, kurios pasekme 
buvo penkių karės laivų pasiuntimas į Bernutdos van- 

denius. Kadangi viduje Apverstos Taurės buvo 
didelis urvas, tai liko nutarta pabandyti sunaikinti 
urvą, kaip tvirtovės sienas, bombarduojant jįjį ga- 
lingąja moderniškąja artilerija. 

Eskadra susirinko prie Chesapeake, Virginijoje, 
ir nuplaukė prie Archipelago, kurisai liko pastebėtas 
vakare lapkričio 17 d. 

Sekanti rytą laivas, paskirtas pirmam užpuoli- 
mui, nuplaukė pirmyn. Jisai buvo apie keturias ir 
pusę mylias nuo salos, kuomet trjs mašinos, praėju- 
sios pro laivą, apsisuko aplinkui ir sprogo apie še- 
šiasdešimts rhastų atstu nuo jojo. Laivas tuojaus 
nuskendo. 

Fasekmė sprogimo, kurisai buvo galingesnis ne- 

gu visa, kas pasiekta iki tol naujais sprogalais, buvo 
akymirksninis. Xet tolumoje, kurioje keturi likę 
laivai buvo nuo tos vietos, sprogimas buvo smarkiai 
jaučiamas. 

Du dalykai turėjo buti išvesti iš šios staigios ne- 
laimės :— 

1.— Piratas Ker Karraie jgijo Rocho fulgura- 
torfų. 

2.— Naujoji mašina turėjo tokią naikinamąją 
Ijiegą, kokią josios išradėjas skelbč 

Išnykus nelaimingam j am skraiduoliui, likę laivai 
nuleido valtis/ kad" surinkus neskaitlingus išsigelbė- 
jusius vyrus,"kur'i1^ laikėsi plaukiojančių gruvėsių. 

Paskui laivai apsikeitė signalais ir pradėjo plauk- 
ti linkui salos. 

Greičiausias iš jųjų. "Tynnant," francn/.ų skrai- 
duolis, išplaukė priekin t u cm tarpu, k h i j > kiti padi- 
dintu greitumu stengė .-i jjjj pavyti. 

"Tolinant,',' išsjstatydamas save pavojun buh su- 

plaišytu į gabelėliu.-, įplaukė į pavojingąjį plotą ir 
tuomet pakėlė.;savo, vėliavą, stengdamasis užimti į o- 

ziciją kanuolėms pradėti šaudyti. 
Nuo tiltelio oficierai galėjo matyti Ker Karraje 

,raują, išsisklaidžiusią tarp salos akmenų. 
Tai buvo puiki proga paleisti į juos šūvį. pirm 

negu jųjų landynės bombardavimas pradėta, ir ug- 
nies atidarymas turėjo pasekme tai, kad piratai šoko 
prie inėjimo į urvą. 

Keliomis valandėlėmis vėliaus ištiko užtektinai 
baisus sprogimas, kad nuvertus dangų žemyn. 

Kur buvo kalnas—nieko, tiktai krūva tūkstančių 
krintančių akmenų buvo matyt. Apversta Taurė ta 
po krūva uolų, į kurias mušė ir putojo jūrės, kurios 
valandelei buvo atmestos atgal, tartum milžiniška 
oanga. 

Kas buvo sprogimo priežastim? 
j i ji tyčia pagimdė piratai, kuomet jie suprato, 

kad pabėgti negalima? 
Laivą "Tolinant" lekiantįs akmenįs nesunkiai su- 

daužė. Jojo valtjs liko nuleistos ir prisiįrė prie to,, 
kas liko iš Apverstos Taurės. 

Išsėdę ant žemės jurininku būriai ištyrė gruvė- 
sius ir rado keletą baisiai sumankytų lavonų. Urvo 
nebuvo matyti nei kampelio. 

... 
i 

Vienas kūnas, ir tiktai vienas, buvo rastas čielas. 
Jisai gulėjo šiaur-rytinėje akmenų pusėje. Vienoje 
rankoje, drūčiai sugniaužtoje, buvo užrašų knygelė, 
kurios paskutinė eilutė buvo neužbaigta. 

Arčiaus ištyrus, pasirodė, kad tas žmogus dar 
kvėpuoja. Jisai liko pergabentas į laivą "Tonnant," 
kame iš užrašų knygelės sužinota, kad tai Simonas 
Kartas. 

Tulą laiką buvo abejonama apie jojo išlikimą gy- 
vu, bet galop jisai pasveiko, ir iš atsakymų, kuriuos 
jisai davė į klausimus, buvo padarytos sekančios iš- 
vados : 

Sujudintas iki pat savo sielos gelmių trispalvės 
vėliavos reginiu, galop suprasdamas prasižengimą, ku- 
rj jisai rengiasi papildyti prieš savo tėvynę, Tanias 
Rochas šoko per tunelį prie sandėlio, kame buvo su- 
krauta gan daug jojo sprogalo. Paskui, pirm negu 
tam galima buvo pasipriešint, jisai pagimdė baisuj j 
sprogimą, kurisąi sunaikino Apverstos Taurės salą.* 

Ir dabar Ker Karraje ir jojo piratai yra išnykę 
—ir drauge su jais Tarnas Rochas ir jojo išradimo 
paslaptis. 

•J GALAS. 

i 

Parašė JURGIS SAVICKIS. 

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI 
RUSIJOJE. 

(Tąsa iš pereito mimerio). 

Ištisų savaičių vagonuose važiavimas. 

Šiurpu, baugu, nuobodu ir alkana. 
.Vis moterįs, vaikai. 
Dažnas kosėjimas. 
O ar nepradės mažieji sloguoti, viduriais sirgti— 

mirti? O, ta mažųjų nesiliaujanti mirtis!.. 
O sale vagono, ilgas valandas traukiniui besto- 

vint, tykojantis kareivis, miestelėnas. Todėlei kas 
yra draustina, o dabar taip pigu. 

Nuo karštų žodžių įkaitęs veidas; gobtuvėlis 
nuslinkęs nuo gelsvų kasų. 

Traukiniui besujudus eiti, merginų pasilikimas 
su kareiviais, ten kur ''geriau," kur miesto linksmy- 
bes. 

O to buta. 
Ar jųs žinot, kaip doros buta apleista, j viską 

ranka pamota? 
Ištisais mėnesiais gyvenimas tarp pavojaus. 
Koks pavojus?...—Bažnyčion nenueisi; baltus do- 

bilėlius neb'auginsi—knygon neįdėsi. O tie kaimy- 
nai, ką iš kairės gyvena, seniai padegėliais virto. 

Viską iš namų išnešus, naktimis prisieina sodne 

gulėti. Tairisios naktį s—šiurpu. Tuoj belauki, kad 
blogo kas atsitiks: ar granatos pradės pulti, šakas 
kapodamos, ir namus padegs, ar kareiviai, tamsoje 
prisišlėję, iššoks ir, klykdmi, kovon puls...—Kas dar 
blogiau. 

Akies per kiaurą naktį kaipir nesuvėręs rytą 
atsikėlęs, nežinai, ko stverties,—nei tau lauko darbas, 
nei namų ruoša... 

Vokietys. Rusąs. Ne diena, ne dvi po laukus 
gyvena. Įvargo, sužiaurėjo. Nuo draugų, artimųjų1 
atitolę, namų ugnavietės nesušildomi. ^ 

Gudrus žvilgsnis, rankos glostelėjimas, kartais ir 
pinigas. , !> 

O kartais toks > įtikrinantis, tylus ir "geras" bal- 
sas. Toks draugiškas... Nenoromis širdį suspaudžia 
nejaukus atsiminimas: "O k-.ir tas jos, balandėlis, 
Stasys.".. > V- 

Bėgtum, visk#' pametus, kad čia nevargtum ir 
nieko nematytum. 

Bet kur išbėgsi ir kame pasislėpsi? Nebent pro 
"vartą" (sargybą)' išspruksi. Antai bažnytkiemyje, 
po triobas sulindę, ilgas savaites kareiviai gyvena. 
Berūksta viryklės. Ryt vėl ateis sau duonos ir pie- 
no, o arkliams maisto; vėl kalbos, žvalgymas akysna 
ir įkirtu juokavimas. Ar žinosi ką atsakyti? 

Dažnai—grūmojimas, šauksmas, kivirčijimasi. 
Žmogus suprantantis valdimieriu esąs. 

Vokiečio, ruso, "blogo," "gero" dažniausia vie- 
nodos minties turima: "Prauž diena—vėjai manę ka- 
ži kur rytoj nui»»>-^'dS besuvaikys mane rytoj?... Nuo 
mirties atsikiJČitiiA" 

P1 uo Karės Nukentėjusių Lietuvių Naudai. 
— "Ei choziajuška, navai moločka. Cto kipia- 

tok jest, čai... Ech, guliat, tak guliat!" *). t 

— "Ech, "panienka!" 
Gestai artimi glėbiavimui. Užia, kaip bitės avi- 

lyje. 
— "Morgen, "Pani. Habcn Sie Eicr? **) 
— "O mein liebes Madchen!" ***) 
Gestai artimi glėbiavimui. Girimasi, šauksmas; 

ginklų žvangesys. 
Šoktum ir paliktum, bet kur nubėgsi? Ten "var- 

ta," o ryt... Pagalios ko čia drovėties? Viskas pra- 
eis. Ir; pagalios, kas čia blogo gal atsitikti, reikia 
tik mokėt apsieiti.. 

Armonika. Skanėsiai. Kava. "Karklyne" dū- 
šelei raminti, pelkėse ar trakuose "kriaučio—specia- 
listo" išvaryta, supa ir migdo senais vaizdais. 

Gerklėj lig pakarto nuo seniai ragautos degtinės, 
o kartu—ir midus ir taip alsu. 

Dainom pasklydo. Jinai pritartų, bet vely žiū- 
rėtų, klausytų. "Ak anas, anas.".. 

Ūsai juodi, kaip siaura "štučkelė." 
O gal tur numylėtą. Toks drūtas ir lupos rau- 

donos, kaip vyšnių išdažytos. 
Tarytum praeitais metais... Ką jinai norėjo pa- 

sakyti... 
Iš mišparų sugrįžus, jis v's kalbėjo; staigiai nu- 

tvėrė už rankos ir pabučiavo. Ir nubėgo. Jis bijojo 
jos. Ha-ha, juokdarys!... Ir jinai bailiai žiūrėdavo 
jam j akis. Taip stebėtina susitikus... 

Linksma buvo. 
Bet kam šito lupos tokios raudonos? Xc, Xe. 

Ką jis daro? Jis bučiuoja. Ką Tamista darai?.. 
Taip nereik! Taip negerai... 

Užia vėjas, topelių viršūnes supdamas... Užia 
jaunos dienos. 

"Plačiai" buvo gyvenama Lietuvoje. Taip pla- 
čiai, kad ne vieną sesutę susitikęs pažinti negalėjai. 
Ypač atsikeitė tos, kurios "parakvijų dabitomis" šau- 
kėsi, kurių šaunesnių buta. Merginos pirmos pra- 
šalaičio glėbin šlėdavos, gudriu žvilgsniu jį itžmasin- 
davo. Draugai išsisklaidę, kaimenės išsirusios,—nėr 
kas sudraustų, nėr kas širdį nuramintų. 

Nebent raudonos pašvaistės, ar patrankų gro- 
jimas. 

Po ištisų savaičių vagonuose važiavimo pabė- 
gėliai atsirado rusų sodžiuje. Tarp nepažįstamų 
žmonių, tarp svetimų papročių ir gyvenimo. 

Kaip rusų "mužikas" sutiko lietuvį? 
Ogi neblogiausia. Žinoma, kaip kame. 
Antai Lietuvių Draugijos žmogui sumanius ir "pa- 

siturbacijus," Ribii.sko rusų ūkininkų buvo sumesta 
lietuviams rūbais ir valgomaisiais daiktais apie 500 
rublių vertės. Atsitinka panašiai ir kitur. Dažnąi 
visai gražiai dalinamasi ir bulvėmis ir grikių kruo- 
pomis ir duona. Kliasikiniui samovarui ant stalo 
bešnypščiant, vaišinama svečią ir klausoma "baiseny- 
bių"—pasakojimų apie tolimos šalies prietikius. 
Grinčios nesigailima, nes atjaučiama: "Pone Dieve, 
neduok pačiam tokiu įnamiu rasties.".. 

O antra vertus, męs gerai žinom išgales ir iš- 
kaščius ruso sodžiaus gyventojo. P>ėdos—ir tiek. 
Apymenkė karvė, bakūžė jkrypusi. Kiekviena nau- 

ja "žiotis"—jau krizis. Koks čia tau malonumas, 
jei tavęs daug neklauzdami, atveža ir priduoda vie- 
ną, dvi, tris pabėgėlių šeimynas. Laikyk, ir galas! 
Patiems ankšta, nekaž-kokių turtų turima. Pyktis. 
Būdavo "per neapsišvietimą" doriausi pabėgėliai "vo- 
kieiiais—šnipais" įvardinti tapdavo. Latviams tame 

dalyke ar tik neblogiausia buvo. Tų kalbos ištar- 
mei j vokiečių esant panašiai, jie greičiausia būdavo 
vokiečiais paskaitomi, įtariami ir dabojami. Xaba- 
gams prisieidavo net specialius valdžios paliudijimus 
■gaminties, jų tautybę, latvunią nurodančius. Bet ga- 
lainiui rusų sodžiaus apsiprasta ir nusiraminta. 

Kaip sutiko mestiečiai?— 
Jiems žodis 'pabėgėlis" tapdavo sinonimu žo- 

džiams—"brangu," "nedirba," "nenor dirbti.*' Tuo- 
met, turbut, Rusijoje tapo sudarytas žodis' "pabėgė- 
lis." 

Iš daugelio tėmų darniausia teapkalbamos "ka- 
ras," "brangu," pabėgėlis" (su vingeliu:—"nedir- 
ba"). Iš čionai susidaro kombinacijos nevisai ma- 

lonios, upą gadinančios. 
Taigi visokių "organizacijų" į penktą dieną pa- 

valgydinti, pabėgėliai tiesiog nno stoties, iš prekinio 
vagono, buvo vedami į skirstymo punktus, "barakus," 
disinfekcijos vietas ir į kitus, panašiais gražiais žo- 
džiais pavadintus namelius. 

O kartais po vėsiu dangumi, ant vėsaus laukelio. 
Sukimšti į kokius tai migius,—restoranus, kine- 

matografus, miesto pašiuręs, pabėgėliai ilgai vienok 
nebuvo laikomi—savaitę, gerai dvi: "gali dirbti- -eik, 
o ne—j sodžių." 

(Toliaus bus). 

♦) Ei, gaspadinėle, duok pienelio. O ką, verdančio 
vandens ar yra, crhatos... Ech. uliavot, tai uliavot. 

**) Labą ryt^ "Pani." Ar turite kiaušiniu? 
***) O, mano mielos mergelės. 

Gerai žinomas jaunas lietuviu 
artistas-piešėjas, p. A. J. Dulbis, 
išleido labai dailias atvirutes, ku- 
rių paveikslėlis čia įdėtas. Vi- 
sas pelnas nuo parduotųjų atvi- 
ručių yra skiriamas Lietuvos 
Gelbėjimo Fondui, šelpimui nu- 

kentėjusių lietuvių nuo karės. 
Atvirutės vra puikiai nudai- 

lintos ir atspaustos dvejopos rū- 
šies: Vienos yra atspausdintos 
ant baltos "4 plv" F c d e r af l 
B ris tol popieros; antros yra 
speciališkai dailės mylėtojams 
pagamintos ir rankomis koloruo- 
tos 8-se spalvose. 

K a i n o s : Paprastųjų atviru- 
čių—2 už 5c.; 6 už 15c.; tuzi- 
nas už 25c. Rankomis spalvuotų: 
ioc. už vieną; 25c. už 3; 50c. už 
6 ir $1.00 už tuziną. 

Galima gauti musų redakcijoje ir visose didesnėse knygų krau- 
tuvėse, arba siųskite užsisakymus 
stampomis, pinigais arba Money 
Orderiu pas: 

A. J. Dulbis, 
43 Holly Sst., Flushing, N. Y. 

P. S. Agentai gali kreiptis sta- 
čiai pas išleidėją, p. Dulbį,— 
jiems bus nuleidžiamas tam tik-» 
ras nuošimtis. 

Kibirkštįs. 
Kaizeris, sakoma, nepasigailė- 

jo lietuviams j karalius princo 
OSKAR. Lietuviai nori kara- 
liaus, o ne "Rakso" (skaityk žodį 
"Oskar" iš užpakalio). 

x=x 
Gelbėkit, vyrai. "Draugą"! 

Raidės didesnės už patj laikraštį, 
todcl nėr vietos nei žinioms. ^Tas 
patvirtina patarlę, kad didelis 
razumas per mažas lupas negali 
išlysti. 

x=x 

"Tėvynėje" Kipšas pataria Bu- 
lotai pamėgint suvienyt socia- 
listus šu tautininkais. 

Kipšo tik tas paprastai klauso, 
kas nori sau galą gauti. 

x=x 
Šimkus dabar gali pasidžiaugti, 

sakydamas Bulotai: "Matai, brat- 
ku, koks tas Amerika paškud- 
nas krajus: aš įlindau Keme- 
šio-Rutkausko balon, bet ir pats 
Jųsų Mylista įtūpei Socialistų- 
Rimkos duobėn." 

X=X 
Su tais musų socialistais ir 

lietuvių konferencija išeina taip, 
kaip su ta merga: "Netekėsiu, 
sako, kad ir pasikartum, kol su 

piršliais ir "išgertuvėms" pas 
mane neatvažiuos." 

X=X 
Susimildami, parodykit socia- 

listams. kur yra Lietuva. Klam- 
podami po Internacionalką, už- 
miršo Lietuvon kelią ir negali 
aukų pasiųst, kad juos ir už- 
muštum. 

x=x 
Pirmas naujo "Draugo" re« 

daktoriaus nuopelnas—įvedimas 
humbugiškų daktarų apgarsini- 
mų. Gal kun. Maliauckas jiems 

į išrišimą davė. ko negalėjo pada- 
ryt svietiški redaktoriai—pp. 
Kaupas su Karosu. 

į "Darbininkas" tikrai moka 
"žuvis gaudyti"—ve, ir vėl pa-» 
sigavo vsau Karosą. 

Jurgis Spurgis. 
* 

REDAKTORIŲ TARPE. 

"Kataliko'' redaktorius p. P. 
Brandukas šiomis dienomis ap- 
leido "Kataliką'' ir, kaip girdėt, 
perėjo dirbti pas Draugą". 

Kas p. Branduko vietą užima 

"Katalike", tuom tarpu neteko 
sužinoti. Gandas ėjo, buk p. 
Chmieliauskas tą vietą užėmęs, 
tačiaus p. Chmieliauskas sako. 
kad tas netiesa. Redakcijoj «-"om 

tarpu dirba p. Strimaitis. 



R. KARUŽA, 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros prezidentas, išvažiavu- 
sia \() d. balandžio į Lietuvių 
■Conterenciją Stockholmo. 

PATAISYMAS. 

Pereitam ^Lietuvos" numeryj, 
Apžvalgos straipsnvj "N'ėr ko 
atitaisyt" jsiskverbė /ecerio klai- 
da. Atspausta: "Darbininkas" 
reikalauja, kad męs "pataisytu- 
me" pabarimu už įsteigime dvie- 
jų amerikonišku komitetų R os- 
tine. nesa nekatalikai ji pirtna 
sumanė, o liagoėius su sc.vialis- 
tais jiems už akių užbėgo ir j»ir- 
miaus sutverė." 

Siame sakinyje, vietoj žodžio 
'nekatalikai'' privalo buti "ka- 
talikai". .Redakcija. 

PRIE Z. VITKAUSKO 
MIRTIES. 

Zigmas Vitkauskas, kaip jau 
buvo pranešta, tapo palaidotas 
\z d. balandžio Lietuvių Tau- 
tiškose Kapinėse, kur jam pa- 
rūpinta atskiras lotas. 

Laidotuvės atsibuvo iš pp. 
Žiurauckų namu, prie 2b 14 So. 
Montgomery avc. Ant velionio 
karsto sudėjo vainikus velionio 
'iraugai su parašu "N'uliuditsieji 
Tavo Draugai", taipgi buvo gra- 
žus tfėlių vainikas Onos ir 
Lconos (lūlattią bei Matildos 
VaitaviČKitės, ir keletas kitu. 

Šermenyse dalyvavo, apart gi- 
minių, būrys velionio draugų ir 
pažįstamų. Tarp jų—"Lietuvos" 
redakcijos atstovas H. K. Ba- 
lutis. I)r. Zimontas <u žmona, 
Žiurauckai, p. Olševskeinė, pp. 
Iirąčuliai, Damijonaičiai, p. Ki- 
bartas. Strzyneckis, Visbaras, A. 
Vitkauskas, Vaitiekūnas, Dr. 
Draugelis ir kiti. 

Ties velionio kapu paskutinį 
5ii velioniu atsisveikinimą pasa- 
kė I)r. Kazys Draugelis, apgai- 
lestaudamas, kari žiaurioji mirtis 
nedavė jaunam ir tik dar besi- 
vystančiam lietuviu tautos dar- 
binink'ti progos pilnai pražydėti 
savo darbais. 

Čia pat velionio draugai ir pa- 
žįstami sumanė pastatyti ant ve- 

lionio kapo tinkamą paminklą. 
Ant šermenų atvyko ir p. Čep- 

liauskas iš C.'ollinsville, 111.,—jau- 
nos našlės tėvas. Jis pranešė, 
kad tuom tarpu paims pas save 

velionio našlę su mažu kudikiu, 
nes ("nieagoje nėra jokiu gimi- 
niu nei jo, nei jos. 

Iki šiam laikui aukos j Vit- 
kausko fondą pusėtinai plaukia 
iš Chicagos. Vertėtų, kad buvu- 
sic valparaisiečiai ir šiaip kiltc- 
sni lietuviai ir iš tolimesnių vie- 
pti pasirūpintų parinkti aukų, kad 
bent pradžiai parėmus naš-lę. li- 
kusią be jokios pagclbos su ma- 
iu kudikiu. Tinkamas paminklas 
lai]) pat reikia pagaminti. Au- 
ta- galima siųsti Vitkausko fon- 
ian ir per "Lietuvos" redakciją. 

A. J. 

AUKOS Z. VITKAUSKO PA- 

LAIDOJIMUI IR JO 
MOTEREI. 

Aukojo: Dr. A. K. Rutkau- 
skas ir John M. Tananovicz po 
$10.00. 

Dr. Zimontas, 1». K. Balutis. 
•Dr. DrangeHs, P. Kibortas, F. 
BradcIvuTis, Josepli Molis, Z. S. 
Micke\vicz, S. Čiurlioniutė ir 
Leoiia Gaižaitž-rpo $5.00; 

J. A. Jokantas ir St. P. Tana- 
no\vicz—po $3.00; 

M. J. Damijonaitis, J. A. 
Chmieliiuskas, J. J. Čižauskas, 

I 

X, C. Krukonis, 1'. (irigaitis, 
Buchinskas. J< sc-pli Szkutas. Kr. 
Poszka, Dr. J. Kūlis. 1". Juoza- 
paitis. I.cveckis ir i\. (ingi.-.— 
po $2.00; I 

{ A. Petraitis, K. A rišimas, I'.; 
A. Meita, J. Sakalas. Ad. Mice- 
vicz, Y (jrcbliunas, J. Mickus, 

'A. Yisbaras. A. Davidonis, Jo- 
nas J. Ka/.anauskas. Tustin Kū- 
lis. W. J. Stankūnas. J. lirukas. 
O. 1 vas/.ke\vicz. St. Šakalskis. P. 
Kussas. J. Bogučiauskis ir A. l'» 

Žemaitis—po $i.oo. I 
K. Petrauskas. J. Andrišunas. 

J. Kakauskas. P. Pliuškus, K. 
Širvinskas, Adomas Zalatoris, 
Mat. Žilvitis. J. J. Shrules, J. F. 
Pudrik. L. Kvietkauskas. \V. P>. 
Jucn>. T»ridge|>ort Clo. Co.. S. P. 
Kozlovvski, F. A. Bukauskas, P. 
Simušas. (,'hrist Kirbas ir P. 
(jura—po 50c. 

l\. Tamašauskas. F. Alisscs, K. 
Klemensas, \Vilkes, F rauk Za- 
vist, t'. Conrad, P. Kenutis, R. 
Ežerskis, K. Kreiza, A. Zulanas, 
J. Vilimas, K. Bogučiauskis, F. 

i 2emaičiutė, Antanas .Grigas, J. 
Slozas, Alfonsas Gudelis, Adol- 
fas Žekas, J. L'rban, V. Globis, 
St. Prikodski, A. Strauinski. J. 

įJurkaitis. J. Kušleikis, Ignacas 
Įjasius, Antanas Grigaitis, S. 
Martinas, K. Paršukaitė, P. Dau- 
baras ir J. Gustaitis—.po 25c. 
Smulkių aukų—55c. 

'Vr p. B. K. Balutį iš '"Lietu- 
vos" redakcijos—$25.00. Per p. 

|A. Vitkauską aukojo: Petras 
Adomaitis, p-nia ()lszewskienė 

!ir J. E. Bružeuicz (\Yaukegan, 
|I1I.)—po $5.00. \V. K. Sarpalius, 
Olga Spader, A. Mitcluilis, Kar- 
p's, ir Yi tas—po $1.00: B. Pod- 

Įgowski, ^Francis Zuranckaitė. 

j Tlios. Pothvok—po 50c.; 1. S. 
Nalau, Ana Baltraitis ir P. Žmui- 
dzinavičius—po 25c. M. J. I)a- 
mijonaitis antru syk) $2.00. Vi- 
so $178.30, Juozas Naujalis. 

1 

PADĖKAVONĖ. 
Šiuomi išreiškiame širdingą 

padėką pp. Žiurauckams ir vi- 
siems veliono Zigmo Vitkausko 

{draugams ir pažįstamiems, kurie 
! suteikė velioniui Zigmui pasku- 
jtinj patarnavimą ir nepamiršo jo 
likusios dideliam nuliudime naš- 
lės su kudikiu; ačiu visiems, ku- 
rie suramino, paguodė, sustipri- 
no ir parėmė mus šioje sunkio- 
je valandoje; ačiu tiems, kurie 

papuošė velionio karstą gėlių 
vainikais; ačiu tiems, kurie pa- 
lydėjo jį j amžino atsilsio vietą. 
Nuliūdusios jo našlės, mažo kū- 
dikio ir senelio jos tėvo ašara 
lai bus jums visiems mušu šir- 

dingiausios padėkos išreiškimu. 
E. Vitkauskienė ir J. Čepliauskas. 

VIETINES ŽINIOS, 
Račiūnas atvažiavo. Pereitu 

seredą atvažiavo Chicagon p. 
A. T. Račiūnas. Mano užsilikti 

j ant keleto sąvaičių ir rodys vė- 
liausius krutomus paveikslus. 

Truputį pertoli važiuoja. 
Mums pranešama, kad garsusis 
musų "prietelius", kun. Maliau- 

!skaš, pastoju sis dabar "Draugo" 
redaktorium, pereitą nedėldienj 
Aušros Vartų bažnyčioje ant 

\Yest Side, laike pamokslo smar- 

kiai iškeikė visus laikraščius— 
socialistiškus ir tuos, kuriuos ji- 
sai vadina "bedieviškais". Tarp 
šitų "bedieviškų" laikraščių jis. 
sakoma, paminėjęs ir "Lietuvą". 
Maža to: jis, sakoma, net mėgi- 
nęs žmones suklupdyti ir pri- 
siekdinti. I<ad jie tų laikraščių 
neskaitytų, o skaitytų vien tik 
"Draugą", kurį redaguoja pats 
jegamastis-pamokslininkas. 

Jeigu tas tiesa, ir jeigu šisai 
kunigas-redaktorius priėjo jau 
net prie to, kad boikotas skel- 
biamas net bažnyčioje ir net su 

prisiega, tai mums išrodo, kad 
kun. Maliauskas jau truputį per- 
toli nuvažiavo. Taip dar nei vie- 
nas kunigas nėra daręs, ir joks 
-iek-tiek senso turintis žmogus 
taip nedarys. Žmonės, kaip 
mums pranešama iš \Vest Side, 
išėję iš bažnyčios juokiasi vieni 
kitiems pasakodami, ka»! tokio 
pikčiurnos kunigo dar nės;. ma- 

tę: visus laikraščius, saka, iš- 
keikė tik savo "Draug?'* išgyrė, 
kaip tas tėvas, ką turėjo raup- 
lėtą. šleivą, kreivą dukterį, kn- 

(Tąsa ant /-to pusi.) 

BEB&KGJos lamini* 
"Naujicnomc". Nenorėdami suga- 

dinti Velykų apetito, atsakymu j Jū- 
sų komentarus apie "revoliucijines 
r.ukas" ijamo nuir.cryj apleidžiame. 
Jwe;i išvadžiojimu klaidingumu paro- 
dysim sekančiuose numeriuose. 

p. J. Kulio. Norėtume parašyti Jums 
laiškę, paduokit dabartini savo ant- 

rašu 

Drugelio ra:" t u. prisiųsti; šia savai- 
tę negalėjime sunaudoti delei stokos 
vietos. Pasistengsim įdėti sekančiuo- 
se numeriuose. 

p. E. Vitkauskienei. Jūsų prisių- 
stas st-aipsnelis tilps sekančiam nu- 
mery,}. 

JONAS KŪLIS 

Generališkas "Lietuvos"" Agentas 
keliauja po visą Ameriką. Kur jis 
atsilankis, ten per jj galima atnau- 
jinti, ar užsirašyti "Lietuvą," arba 
užsisakyti visokių knygų, jam pini- 
gus užmokant išanksto. Už jį mes 
r t sakome. Lietuva Pub. Co. 

JUOZAPAS MOZERIS ... 

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

Apgarsinimai. 
NUO UGNIES LINIJOS. 
Žymus francuzų žurnalistas S. 

Lcfąre, rašydamas apie sąlygas 
ugnies linijoj, yra parašęs taip: 
"Visi medikaliai francuzų korpu- 
sai dabar vyną, ypatingai rau- 

donąjį, skaito sustiprinančiu ir 

higieniniu maistu ir visųgeriau- 
siu higieniniu gėralu. Yra paste- 
bėta, kad kareiviai, kurie turė- 

jo vyno parciją nuolatai, išliko 
neliesti vidurių karštinės ir di- 
zenterijos ir geriaus išlaikė nuo- 

vargj ir blogą orą." Trincrio 
Amerikinis Karčiojo Vyno Elik- 

zyras yra padarytas iš išsistovė- 
jusio raudonojo vyno ir žolių 
pritirtų turint gydomąją vertę ir 
tas išaiškina jo stebuklingas pa- 
sekmes. Jis nenaikina ir neple- 
šia nusidėvėjusių audinių, tik 
juos atataiso ir atnaujina; su- 

taiso organizmą ir pagelbsti jo 
natūraliems' veikslams, (jauna- 
mas apliekose. Kaina $1.00. Jos. 
Triner, išdirbėjas, 1333—1339 
So. Ashland a ve., Chicago, 111. 

Atsitikus ramatoms raumeny- 
se, sąnariams sustirus, bandyk 
Trinerio Linimento. Kaina 25c 
ir 50c. K rasa, 35c ir 60c. 

DRAUGIJŲ REIKAUI 
Draugija "Laisvė Lietuvių Ameri- 

koje", Minneapolyj, Minn. nevaržo nei 
vieno tikybinių Įsitikinimų, yra pri- 
einama visiems ir naudinga prigu- 
lėti kiekvienam lietuviui gyvenan 
čiam Minneapolyj ir jo apielinkėse. 
Drau 'jos dabartinė valdyoa yra to- 
kia: Pirmininkas, A. Peciliunas, 1324 
— 2nd st. So.; Vice-pirm., J. Bieža, 
1815 — 17th Ave., So.; Sekr. M. Bie- 
>.a, 1815 — 17th Ave., So.; Kasinin- 
kas, A. Baltrušaitis, 1418 — 5th St. 
3o. Norintieji prisirašyti, malonė? 
kreiptis prie L. L. A. D-jos valdybos, 
arba tiesiog ateiti j susirinkimą. Su 
jirinkimai buva kas pirmę. ncdčldienj 
mėner.'o 2 vai. po pietų I. O. G. T 
svetainėje So. 2nd St. 

PajieškojimaL 
Pajieškau savo brangiausios moti 

nėlės, Kigavičienės, kuri pirmiau gy 
veno Cbicagoje, 111. po to jau eina 
septinti metai ir aš jau esu didelė 
Motinėle brangi, atsižvelgk j man« 

siratą. Atsišaukti adresu: 
Elzbieta Kigavičaitė, 

4319 So. \Vood ts.f Chicago, 111 

Pajieškau savo tetos ir dėdės Pes 
leku, gyvenusių 1305 N. 9th st., St 
Louis, Mo., Mozurijoj ir Karolio Ti 
junonio, Gurniškiu kaimo, Troškuni 
parap., Vilkmergės pav., Kauno gub 
Taip-B^t paįieškau Marijonos Morkų 

-.aičios, Kauno aib., Vilkmergės pr.v., 
iroškunv. par.,' Pajnostincs kaimo. 
Atsišaukti r.dreeu: 

Antūr.a** Rcp'Ms, 
?.o\ 12, L?dford, 111. 

t 

Pajie&kau savo pa|vstamos, Dara- 
>.03 Bražinskiutės iš^Suvalktj Mib.. 
Seinų p^v., Leipum) ^gminos, l)ide- 
sėlio kaimo. Ji., pati, ar kas kitas 
malonėkitee pranešti man adresu: 

Miss Ona Savollonlutė, 
l^ft—132 New York ave., Ne\vark, N.J. 

Pajicškau Jono žebrio, Antano Ba 
bicko ir Jurgio Babicko visi trys 
V legionu kaimo, Kupiškio parap., 
Kauno gub. Atsišaukti adresu: 

A. žebrovski, 
Niskvalley, Brovvn's Ranch, Wash. 

Aš Stasė Miliniuke pajieškau savo 

brolio Mikolo Milinitiko, Kauno gab., 
Panevėžio pav., Naujamiesčio vai., 
Upitės par., Tarnagalės kaimo. 14 
metų Amerikoj. Daugiaus gyveno 
C'hicagoj; jis pats ar kas kitas rna- 

lonėtumėt duot žinia adresu: 
Stanislava Miliniuke, 

Box 21, Wash*. Co. Millsboro, Pa. 

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

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

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

Atsišaukti adresu- 
Uršulė Jakštaitė, 

2763 Beech\vood Boulevard, 
Plttsburgh, Pa. 

Pajieškau savo draugo Juozo Mar- 
cinkevičiaus, šakių parap., Vladisla- 
vovo pav., Suvalkų gub. Apie 7 
metai Amerikoje. Atsišaukti adresu 

Antanas Pranatis, 
130 So. 20tli St., Pittsburgli, Pa. 

Reikalavimai. 
Reikal'ngas partnervs Ilotelio biz- 

nyje. kurs patsai f vienas galėtų vesti 
vlbą. biznį, nes savininkas, turėdamas 
kelius kitus biznius,? negali viską 
aprėpti. Turi buti teisingas, supran- 
tantis biznį ir tllorihVis 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, ilgam patenkamos 
vietos, nėra jokių kliūčių. Adresas: 
Chicago Malleable Castings č'o., 12000 
So. Raclne ave., .Cbicago, 111. (West 
Pullman). 

REIKALAUJA DARBININKIŲ: 
25 Šerdžių dirbėjų (core makers); 

taip-pat merginų mokintis šerdis dirb- 
ti. Gera mokestis, nuolatinis darbas, 
jokių kliūčių. 

Ohicago Malleable Castings Co. 
12000 So. Racine ave., West Pullman, 

Chicago, 111. 

REIKALAUJA MERGINOS prie na- 

mų darbo, septintadieniais dirbti ne- 
reikia. Providence JDay Nursery, 
3052 Gratten ave. 

REIKALAUJA: 
4 namsargių ofisiniame name; 4 

vaikų indus nešioti, septintadieniais 
nedirbama. Vyro skrynias užkalinėti 
20c. } valandą; vyro indams plauti, 
$10—$11; dviejų vaikinų j kepyklą, 
$10; 2 laukų darbininkų; 4 darbinin- 
kų smuklėje, $10; vyniotojo siunti- 
nėjamame kambaryj, $12; viešbutin 
indų plovėjų; 4 mokančių su jran- 

įkiais apsieiti, 25c. vai.; vaikų j dirb- 
tuvę, $9,—$12; 2 ugnakurių, 30c. vai.; 
2 ugnakurių pagelbininkų, 3 molde- 
rių, vyro prie darbo valgykloje, $1.00 
i dieną, ir valgis, automobilių plovi- 

iko, $1S; darbiuinkų prie evidaus dar- 

,bo, 20c vai., dailidės, porterių val- 
gykloje. vyro prie darbo skalbykloje, 

i South Park Employment Agency, 
4193 So. llalsted st., Augščiau krasos. 

Ant Pardavimo, 
I PARDAVIMĄ Valgomi; daiktŲ, 

Cigarų, Tabako ir Saldainių sankro- 
vą, Misa M. Comi&key, 50G W. 39 Bt. 

KAM 
LEIDI ŠLINKTI 
SAVO PLAUKAMS?! 

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, rėsvų, krintan- 
čių, pleisk^nuoty, ap- 
mirusių, • žodžiu—ligui- 
stų plaukų-»ko2:turėtu- 
mei visuoiųgt fwdinties, 
nes tas daro Tau ne- 

apsakomą nemalonumą 
—jeigu tikiuumai pra- 
dėsi vartoji musų su- 
taisytus plaukams vais- 

tus "Dermafuga". Geresnių plaukams 
vaistų už "Dermafuga' nėra! # 

# "Dcrruafuga" padarys tą, kad Ta- 
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty- 
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo, plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius! 

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui "sampilą". 

[ Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę "Der- 
mafugos" veltui, sykiu ir brošiūrą 

■ užvardvtą: "Puikus Plaukai". 
■ ARGIL SPECIALTIES CO, f » Dept. /- 

!. P. O. Bos 37, Philadclphia, Pt 

GERIAUSIA IR PIGIAUSIA ZEME, 
farnios visokio didumo, parduodama 
lengvomis išmokeslimis su mažu jmo- 
kėjimu. žemė visa dirbama; pasi- 
skubinkite. Adresas: 

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

BARBER SHOP ANT PARDAVIMO 
geroj vietoj, gera proga lietuviui, 
kuris kalba lenkiškai. Atsišaukite 
šiuo adresu: Jonas Walentynowicz, 
507 W. 123 St., W. Pullman, 111. 

KIEKVIENAS GALI BUTI 
FOTOGRAFIS1 U. 

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

/ w Adresuokite: 
NORTH END PHOTO CO., 

376 Selkirk Ave., 
VVINNIPEG, 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 

Kr. Clomcns Raduchn, 32-i Peimer it., D«!roit, Mieli., vsr* 
tojo Sereros Vaisrij Inkstams ir Kopjaims saro ktbiuinams su 
inkstais, ir fitai ką jisai parciO mums: "Al sirgau daugiaus 
ii c 11 pusantrų motų. Paskui aš sužinojau ajiio ii raistą ir li- 
kau iJgydytas. TodSl a£ galiu patarti jį kiekvienam, kuris 
serga nuo inkšti)." 

V 
% % 

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

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

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

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kįlantis dėlei keblumu inkstuose, gelt- 
ligė ir surugęs skilvis. Šisai vaistas yra parodei savo ver- 
tę pataisyme lovos šlapin'imo pas vaikus. 

Remedy 
paprastai oina *reta su inkstu Miromis, 

U7Klcl.filimįflR ir k"d paBP'bPjus pydyme, BEVEE08 " 
GYVYBfiS BALZAMAS (Severa's Balsam 

Oi Life) dainai yra pasirodęs pagelbingu padėjėju Scveros Vaistui Inkstams 
ir Kepenims. 

Kaina 8eyercs Vaisto Inkstams lr Kepenims: 50 centų ir 51.00. 
Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai. 

Savo aptiekoje reikalaukite Sevcros Vaistų. Jeigu Jusų aptieka jų netu- 
ri, tai užtiaakykite tiesiog nuo 

W. F. SEVERĄ C0.# Cedar Rapids, Iowa 

PTNAUJA KNYGA! 

M. J. Damijonaitis 

Tik-ką išijo ii spaudos knyga vardu 
"AMERIKA". Tai yra rinkinys įvai- 
rių faktų, žinotinų Amerikoje gyve- 

nantiems ir čion atkeliaujantiems lietuviams. S>). jiko V. K. Račkauskas, "TfiVYNES" 
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 76c 
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

poi W. 33-rc! Street 
CHICAGO, ILLINOIS. 

P. S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokiu 
knygų, reikalaukite iš lano lietuviškų knygų krautuvės katalogo. 

jeigu 
norite, kad jusų spaudos dar- 
bai butų atlikti gerai ir už 

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

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

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

Savininkai 

814 W, 33rd SI., Cliicago, Iii. 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai steik į 

MILDĄ 
3138-42 So. Halsted St. 
Cia ui 5c matysi gražesnį Tcalvą, kaip 
vidurmieityjc rt 50c. 

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

Subatom ir nedeliom 
10c balkonas, 15c žemai. 
Prasideda 7 valamlj kas vakaras. 

Subatomi ir nedėliomi 2 \al. po piclų. 
Jei nori linkimai pratęsti valandj liuo- 

fo laiKo užmiršti savo nesmagumus, ta: ateik j 

MILDOS-TEATRĄ. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

fabrikuose ir privatiškuose namuose 
Reikalaujame 25 vyru po $2.00 t dieni}, nuolatinis. Svarus durbas dirb- 

tuvės vidui per apskritus metus. 
Nor'nt darbo atsišaukite 

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

3rd floor. Room P. 

Telefonas Normai 163. 

—™ 

——-— 
KEROSININIU AUtto, 

Beliepsnis Kepimas Tiesiog Pečiuje 
TEBeTINA, nauja, vidutiniškos kainos aliejinė priė- ję taisą su atskirtu pečium, kurisai gali buti vartojamas 
Beliepsniam Kepimui! Kepa ir apkepina palengva ir 

greit, kaip tik jums reikalinga! Tik uždarykite, silpninto- 
je uždarykit liepsną, ir turit "Pečių Beliepsniam Kepimui." 
Pamatvklte šį stebėtinu NEW A J?" pamatysite, kad jie visi yra at- 
PFI?FF(TTO\t Periu tvis sn v,iŠL, s"Min\. len.gvi vartojimui, len»vi 1 l-ili r 1U^> 1 ctlų j)«ls hil \]y vPy l>rižiur("jimui. Degėjai uždegami vie- vo krautuvninką. Jis tu- jK—^ Į nu briežuko palytėjimu ir tuo- ri jijj dviejuose rtidumuo- T/ D B3L lt jN jaus roeuliuojaini. NEW PER- 
se kaip ir (lautfelj kitų 1 * į'EGTION yra pastovių papro- 
■\TTTW P'P'Tf'PTPCTinN' K« ^ KKMnMnuU ^ nllejmiu penum—užtekti- rj^Kl-iLOi IUJN J\C- jS^BsaBSSm. nai lilum©*—visuomet gatavas painųjį Pečiy. kaip gaias. 

"Dabar Aptarnauja 2,000,000 Namų" 
Parsiduoda ui vidutiniškus kainas geležinėse, rakandų, departamentinėse ir ahelnose krautu- 

vėse, arba kur tik jųs pamatote NAUJOS TOBULYBES MERGIN.į (New Perfection Giri). 

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

^ A 
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v VIETINĖS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo 6-to pusi.) ^ 

rios jokiu hudu joks jaunikis 
nenorėjo imti; jie vis prie kito 

kaimyno merginu dabinosi, tai 
tėvas iš piktumo vos galo negavo. 
Bet juo labjaus jis savo rauplė- 
tą. šleivą, kreivą dukterį gyrė, 
juo labjaus kitas kaimynu mer- 

ginas peikė ir keikė, tuo labjaus 
jaunikiai nuo šl ei vės kreipėsi ša- 

lin. 
Kad tik taip neišeitų ir su kun. 

Maliausku. su jo pamokslais ir 

jo "Draugu". Užšoks su laiku 
dalgis ant akmens—-ir kai išskils 
šukė, tai neužteks ir dešimties 

kunigu Maliausku tos šukes už- 

lopinimui. 
"Draugas" turi jau vieną bylą 

u/, garbės plėšimą ir Šmeižtą. 
Jis gali susilaukti ju ir dau- 
ginus. ties ačiu Dievui. Amerika, 
nors yra "bedieviška" šalis, ta- 

čiau* ji turi įstatymus, kurie ga- 
li apginti ir žmones ir įstaigas 
nuo panašios rūšies "darbininku 
■Viešpaties vy nv c i o j." 

Iš West Side. \Vest Sides su- 

sivienijusios draugijos aiškiai 
inato, kad vienybėje tiktai gali- 
ma lengvai didelius darbus, nu- 

veikti. Štai jos puikiai palaiko 
viešą knygyną jau kelinti metai. 
Dabar del karės nukentėjusiems 
taipgi daug padaryta ir dar vei- 
kiama. Gvildenama ir kitas su- 

manymas: pastatyti savo svetai- 
nę. Praeitame susirinkime "Lie- 
tu vos L kininko" draugijos buvo 
pakeltas šitas klausimas, bet, ine- 
šėjas nebuvo to klausinio pilnai 
apdirbęs, tad pasirodė, kad tas 

<larbas pakol kas yra clar tieįka- 
bimmas,—ypač dabar, kada ren- 
kama aukos nuo karės nukentė- 
jusiems. Vienok abejonės nėra, 
ka(f su laiku ir tas 'bus įkūnyta, 
jeigu tik vvestsidiečiai ir toliaus 
laikysis vienybėje. 

\\ estsidėj yra dvi lietuviškos 
"spulkos" ir gan pasiturinčiai 
gyvuoja. Dabar manoma su- 

tvert trečią. Tuli darbuojasi ir 
turi surinkę jau 200 akcijų. Kad 
jsteigti "spulką", sakoma, reikia 
500 akcijų. Naujoji spulka bus 
skirtingesnė tuomi, kad 10 akci- 
jų t. y. ($1,000.00) galima bus 
išmokėti j tris metus. 

Eskulapas. 

Pardavė savo mergaitę kad nu- 

sipirkus degtines. Po nu m. 825 
Milton ave., mažoj landynėj ant 
užpakalinio galo loto gyveno na- 

šlė lenke Rozinskienė su trimi 
vaikučiais: dviejų metu Rožele, 
4 metų luošu Mikučiu ir 7 metų 
Aleksandru. Jos vyras mirė 
(pirm () mėnesių ir ji po jo gavo 
apdraudos pinigų $175. Palaido- 
jus vyrą, Rozinskienė taip ėmė 
gerti, kad kasdien būdavo smu- 

klėje iki vėlų išvakarų. palikusi 
vienus vaikui namie ir padavus 
jiems duonos bandelę. Antgalo 
ji pragėrė visus pinigus. Netu- 
rėdama už ką degtinės nusipirkti, 
ji pardavė kažkam savo mergaitę 
už $2.00. Kitų vaikų, matyt, ji 
niekam negalėjo įsiūlyti. Ant- 

galo kaimynai pranešė policijai 
ir toji du vaikučiu pridavė į Ne- 
mečiu užlaikymo namus. Kur 
yra pati motina, ir kam ji savo 

mergaitę pardavė, dar nesurasta. 

Brangus cirkas. Balandžio r6 
d. P. Pranckeviėius, eidamas nu- 

sipirkti tikietus ant "cirkous", 
turėjo kišeniuje $25.00. Prie 
kantoro.s pardavimo tikittų bu- 
vę tirštai žmonių. Nusipirkęs ti- 
kietus ir išlindęs iš to susikim- 
šimo. pasijuto neturįs tų $25.00. 
Tegul bu Via pamoka ir kitiems, 
k?.d ati.3rgiat»s elgtųs. A. B. 

Atėmė laisnj. Xuo saliuninin- 
.cės A. Juknienės, 1620 So'. Union 
ave., 'ėmė laisnj 14 d. balandžio 
už tai, .kad jau trečiu kartą su- 

gavo bepardavinėjant svaiginan- 
čius gėrimus nedėldieniais. Ji 
stengėsi išsiteisinti ir atgauti 
laisnj. bet nežinia kaip tas pa- 
siseks. C. D. 

REIKALINGAS JAUNAS VAIKINAS 
) Ha n ką prie ofiso darbo. Turi butl 
▼alkas gerų tėvu. gerai išaugintas, 
gabus, ir baigęs Public arba ir augš- 
tesnę mokyklą. Geram vaikinui yra 
gera proga išsidirbti ) augštesnę po- 
ziciją. Atsišaukti tiktai^ raštu, uuro- 
dant kiek metų, kokiį. mokyklą yra 
baigęs ir ką dirbęs. A. Oiszew3ki 
Bank, 3252 S. Halsted 8t. Chicago. 

PIRKITE 11 
Kiekvienas sveikas (darbininkas gali ir privalo turea 

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

ta, kaip jo slinkiai uždirbti pinigai sudyla ir nieko nc- 

užčėdija, o pir/.ęs namą, nei r.epasijunta, kaip greitii 
jį išmoka ir turi savo locną namą ir toki žmogų M-1 
guodojar, vadina Čhicagos ukėsu ir niekas nesibijo su 

jiiom reikalus turėti, o neturinti vadina randauninku, 
ar burčingierium, ir su juom nieko bendro nenori turėti. 

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl? 
Todėl, kad dabar darbai visur gerai eina, ir toliau žada 
dar geriau eiti. Ir štai kodėl. Amerika dabar turi dau- 
gybę kontraktų su Europa padirbimui amunicijos, auto- 
mobilių, drabužių, ir kitų dalykų, kurie ims daugiau 
metų laiko. Tokiu budu darbo Amerikoje bus dab.ir 
daugiau kaip kada nors buvo. 

Šįmet taipgi bus rinkimai naujo prezidento. Be 
abejonės bus išrinktas republįkonas, o kada tik buvo 
republikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 
kai. I aigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeig't gauSimc republiko:.išką prezidentą. 

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

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

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 raudos $25.00. Kaina ....$2,800. 

40 3 augštų mūrinis namas ir basementas, ant 
Union avenue, arti 31-mos gatvės, 3 fliatai po 6 
ruimus, toiletai, maudyklės, gazas; barnia atne- 
id landos $12, išviso atneša randos $68.00. Kai- 
na $7,000. 

47 2 aušti; medinis namas ant Union avenue, art! 
44-toa gatvės, 2 fliatai po 5 ruimus, neša ran- 
dos $30.00 i mėnesį. Kaina $3,000. 

50 2 augštų mūrinis namaB ant Calumet avenue, 
arti 36-tos gatvės prie gražaus bulvaro, 2 flia- 
tai po 8 ruimus, maudyklės, gesas, neša ran- 
dos $42.00 j mėnes|. Kaina $3,800. 

51 2 augštų medinis namas ant Emerald avenue, 
arti 34-tos gatvės; 4 fliatai po 4 ruimus, base- 
raentas, toileta!, gazas, neša raudos $40.00 i mė- 
nesj. Kaina $3,500. 

53 3 aug.'tų mūrinis namas ant Union avenue arti 
34-tos gatvės, 5 fliatai po 4 ruimus, vienas 5 
ruimų ir viejias 3 ruimu, toiletai, gesas, geras 
namas ir gerai ištaisytas, neša randos $75.00 | 
menes). Kataa $8,200. 

63 2 augštų lš fronto 40 pėdų mūrinis, o užpakaly- 
je 60 pėdų medinis, namas, ant Halsted street 
arti 37-tos atvės, iš fronto an"t pirmo flioro yra 
saliunas ir užpakalyje 10 ruimų, ant 2-ro flioro 
"Hali" ir 5 ruimų pagyvenimas, gesas, elektri- 
kas, toiletai viduryje, neša randos į mėnesi 
$122.00,'reikia jneštl $3,000. Kaina tiktai ..$10,0u0.. 

50 3 augštų mūrinis namas ant Emerald avfenuė, 3 
fliatai po 6 ruimus, foiletai viduryje, maudyk- 
lės, gesas, neša $44.00 randos j mėnesi, $1,000 
casb, 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 
fliatai: 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 į 
mėnesj. Kaina tiktai ;$5,200. 

4'1 2 augštų mūrinis namas ant Union avenue, arti 
32-ros gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, akmens fun- 
damentas, neša randos $50,00 } mėnesj. Kaina $5,200. 

62 2 augfittf mūrinis namas-naujas, akmens frontas 
ant Union avenue, arti. 33-čios gatvės, trjs flia- 
tai: 6, 5 ir 3 ruimų, šildomas šiltu vandeniu. 
Elektrikas, gesas, maudyklės, pastatytas pagal 
paskutinios mados technikos, neša randos į mė- 
nesį $77.00. Kaina $8,500. 

42 2 augštu medinis namas ant Union avenue. arti 
33-čios gatves, neša raudos J mėnesj $33.00. 
Kaina tiktai $2,500. 

59 2 augštų mūrinis biznio namas ant akmens fun- 
damento ant pirmo flioro saiiunas ir "Hali," ant 
antro flioro 2 pagyvenimai, neša randos $160.00 
l mėnesi, randasi gerai apygventoje lietuvių ir 
lenkų vietoje Melrose Parke, iii. Kaina ..$25*000. 

43 3 augštų mūrinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, maudyklės, 
toiletai, naujas plhimbingas, didelis basementas % 
10 metu senas, neša $60.00 randos į mėnesj. 
Kaina ..$7,503. 

49 2 vieuodi 3 augštų mūriniai namai ant Emerald 
avenue, arti 32-ros gatvės, po 3 fliatus kiek- 
vieham, kiekvienas fliatas tari po 5 gražius 
ruimus, toiletal, gesaa, palikta vieta ^.ėl mau- 
dyklių, katros labai pigiai ir gerai gaiima jves- 
ti, neša po $45.00 raodos J menes], galima pirk- 
ti sykiu už .-.V $8,500. 

• Atskirai vienį jnešdamas $500 už $4,300. 

44 2 auštų medinis namas aut. Union avenue, arti 
33-Cios gatves, 4 Hiatai po 4 ruimus, nešs. ran- 
dos $32.00 i mėnesj, reikia Įnešti tiktai $500. 
Kaina $3,200. 

Sekančiame "Lietuvos" numeryje rasite tolesni namų surašą. 
/ 

A. Olszewskio Bankoje 
3252 So. Halsted St., Chicago' 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksmai praleisti laik$ ir 
pamatyti s\ Btimų žemių 
miestus, -ražiausius dar- 
ius, sodus lr puikiausia* 
viso svieto vietas, lai nu- 

sipirk Teleskopą bu srere- 

oskopais (5 serijos, 174 vi- 
6okiS paveikslai) už pači:) 

— — 

pigiausią kainą—$3.20. 
.Vieno Teleskopo kaina 75c., o 6 Beriju $3.45, !}Pt perkant sykiu, 

parduodam viską už $3.20. 
Katallogą Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiama 

uždyką. 
Reikalaudami adresuokite Šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING GO., 
8252 8o. Halstsd ctr.^ Chicago, III. 

Draugijų Atydal. 
■. V- -• •••... 

Baliams 
Bankietams 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Veselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
>i rr> 

šįos ,$vi salės yra Mildos Teatro name. 
Viena ant antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 

bankiėtu^ 
Kita ant trečio augšto thlpmd 400 ypatų. Šio- 

je ątflibuva didesni baliai, bankfetai ir šokiai. 

I^idesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
lingesnės ^publikos, yra parsamdomos abidvi salės. 
Tada; žetnesnėje salėje buva gėrimams baras ir 
stalai.sy-CŠiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 
augšt'esnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

Kainos Parsamdymul Sel.anČIos: 
VIENA SALĖ. 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Balam su programų, nevartojant gėrimų... Baliam be programo, gėrimus vartojant .... Bjliam su propramu ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. Baliam be programo, gėrimus vartojant Baliam su programų ir gėrimus vartojant Draugijų reguliariškiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartį. Jei reikia, gali turėti kuknią. virimui; toriel- kas, peilius, šaukštus, staltieses ir 1.1, už prjjaankgjimą $o.00 extra. 
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Pa'rsamdymui kreipkitės pas salės Navininką: 
A. OLSZEVVSKI 

, 3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! Męs neesame bankleriai, bet męs gvarantuojame Tamstai bučS- dymą, 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant Bau drabužius pas mus. Vy- rams Ii* vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Tiuputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus Biutus parduodame po $5.00 ir brangiau. Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branglaus. Vaiku siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. y 1 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTFD STREET ... >• -- oirtEET CHICAGO, LL. storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis eat' atdara b iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakaFč 

tM '*1 

Dr. G. r$\f Glaser 
-Siuomi apreiškiu pagodotai visuo- 

meniai, jog esvr eerifSuslas gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
raetus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą į saro locną hanų* po numeriu 

3149 Sd'.'Mofgfan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yftrds 687. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo.ii :Visua ligonius steng- siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, gterblama publika 
ir toliaus mane Jrenis, eslu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo- 
terų ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 

Dr. G. M. Glaser 
3149 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro# gatvės. I 

-J 

Didelė farma, 2040 akerių žemės, 200 akerų dirbamos žemės; upė eiua netoli nuo stubos. žemė gera, su juodžemiu maišyta; tvoros visur ge- ros, pintinės. Barnė didelė, 100 pė- du iii "o ir 35 pėdų pločio, tik ant pusiu ir Bailos 14 ir 30 pėdu. Namas nemažas, tik nėra pamurintas. 6 ku- melės, 5 karvės ir 10 vasaros telu- kų. Parduosiu su viskuo tik už 8,000 doliarių: pusę pinigu Įmokė t iš kalno, o kita lai bus išmokestimis. metus gali padaryti pąlno $1.000., 'ardavimo priežastis: viena mote-1 •is beliko—negali varyti farmos biz- įio. Norėdami platesnių žinių, pri- j dgkit dvi marki ir rašykit pas: J. P. Bratenas, Summit City, Mich. 

20 akrų ukė su triobomis, dvie- 
jose myliose nuo miesto, tuojaus tu- 
ri buti parduota labai pigiai. $800.00 
pinigais, arba išmokestimis, įmokant 
$300. Atsišaukite tuojaus. Savinin- 
kas Lukasz Poiotniuk, 3221 Wall st., Chicago, liir 

Mūsų krautuvė yra pripiUy.a 
naujosios mados Siutais ir ; 
vasariniais Kautais taip. i::; 1 
kiekvienam galime \ riLaikyti 
k;>ip užsisakymu darytą. M u. j 
kainos nuo $10.00 iki 830.01, ge- 
riausių materijų ir garantu ;.:c 
spalvą visų drapanų. Jei pas 
mus pirktas netinka, tai 1 r.c; ap- 
mainome. arba pinigus sugrąži- 
name. Taigi gali lik Iii, k:, i nc- 

% busi prigauta.:. 
Musų krautuvėje randasi vyru ir vaiku aprcvlnhi. tb.ij.gi pilna eilė auksinių daiktu. 

iunvė atdara: Utarninke, Ketverge 
ir suoatoj iki 9:30 valandai vakare. 

ę Nedėliomis iki pietų. *■ 

VIENA KAINA VISIEMS. 

Bridgeport Clothing Co. 
<5246-3248 So. Halsted St. Chicio, Iii. 

01szewskio bankos narr.c. 

Ar Numanai Perkeičiamųjų Raidžių S vai L ą? 
Ar kuomet pagalvojai apie patogumą galėjimo rašyti rašo- 

mąja mašinėle keliomis kalbomis? Tas reiškia, kad ant jcs kai? bematai gali pakeisti lietuviškas raides vokiškomis, angliškas ftan- 
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 ne- šinos, o kitos ̂ tuo jaus indedamos. 

MULTIPLEX H A M M O N D yra vienintelė rašomoji gaunama mašina, kurioje šitos tuojautinės permainos gali buti padaromos. 
Veikimas Multiplexo yra Automatinis ir ar kleviniu suduosi 

smarkiai, ar lengvai įmušimas yra visuomet vienodai. 

Hammond Typewriter Co.. 
Cliicaginis pardavinėjimo ofisas: Dirbtuvės ir Namų ofisas: 

189 West Madison St., 6()th St. & East River. 
CHICAGO, ILL. NEW YORK CITY. 

Ar Prisirengei 
Kraustytis? 

Jei esi pasirinkęs naują gyvenimui a besi- 
vertimui vietą, tai paduok mums uisisa- 
kyma 

Perkelti savo Telefoną. 
Mes norėtume gauti kraustymo užsisakymus pirm trisdešimts dienų. 

perkraustymui tarp Bal. 15 d. ir Birželio 15 c*. 
Lengviausi?.? būdas paduoti užsisakymą, tai per telefonu, šauk Official i00—nemokėsi. 

Jei siusi žinią raštu, tai žiurek. kad paduotum telefono nu- 
merį savo seno' vietoj; taip-pat pagyvenimu, augšt^, ar kambario numerį naujoj. 

Chicago Telephonc Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100 

Skaitykite Lietuva- 



(.JUOKELIAI. 
VAI. NIEKIS, KUOMET 

NORI ŽENYTIS 

Apie tai pasakojama vienam 
francnzti laikraštyj. Tūlam ka- 

lėjime ilĮ^ai ilgai sėdėjo vienas 
prasižengėlis, kuriam galų-gale 
leista apsivesti su tame pačiame 
kalėjime esančia moterim. Pa- 
kaukta kunigą. Tas klausia "jau- 
na vededžio 

Ar prieš tai jau buvai ve- 

dęs? 
— Taip. 
— Ar tavo pirma pati dar gy- 

va: 
— Ne. 
—- Ar trtrr kokius dokumentus, 

kad prirodyti, jog jau mirė? 
— \'c. neturiu,—atsakė "jau- 

navedys." 
— \'a, tai aš negaliu duoti 

ši i ubo kol nebus prirodyta, kad 

pirmoji žmona yra mirpsi,— at- 

sakė kunigas. 
"Jaunavedys" nusiminė, pa- 

krapštė galvą, pagalios tarė: 
— Aš manau, kad aš galiu pri- 

rodyti. kad ji yra negyva. 
— Kokiu budu?—užklausė ku- 

nigas. 
— l'.a aš likau nuteistas į šitą 

kalėjimą už jos užmušimą—atsakė 
"jaunavedys." 

"Jaunoji," ir to neišsigando, bet 
už io ištekėjo. 

VIEŠNINGUMAS. 
Tmva gi viešingų žmonių! 

Vieną syk užeinu pas savo pažį- 
stamus,' kurie buvo surengę mažą 
baliuką. Seimininkė tupčioja ap- 
link stalą, svečius valgyt raginda- 
ma. 

Prie vieno priėjus, sako: 
— Ket kad Tamista mažai, vi- 

sai mažai valgote. Paragaukit ši- 
to!... Ve aš Jums padėsiu šito... 
Valgykit sveteliai, valgykit, kad 
nereikėtų rytoj kiaulėms išmesti... 

Jonas. 

FILOZOFAS. 

Laike vienų prakalbų Chicagoje 
Vajbėtojas ragino suvo klausytojus, 
kad nesigailėtų aukų, nukentėju- 
siems nuo karės lietuviams. 

"Musų broliai,—sakė, kalbėto- 
jas,—badu tenai Lietuvoj' rhtršta. 
J! ,.is reikia pagelbos kuogrcMčiau- 
sia. Aukaukit, kiek kas išgalit. 
Aukaukit tuojaus, nes pamykit, 
kad paskui gal jau bus pervėlu. 
Pamykit, kad "kas duoda tuojaus, 
tas duoda dvigubai."... 

Žjnonės, matyt, atjautė, kad kal- 

bėtojas sako teisybę, bet kampe 
sėdintis apžėlęs ir susiraukusiu 
veidu vyras po nosini sau sumur- 

mėjo : 
Jo, žinoma "dvigubaiduo- 

si dabar, tai neužilgo reikės duot 
jr antru kartu. 

Jonas. 

GERAI IŠROKAVO. 
-- Jonuk—sakė tėvas savo ma- 

žam šuneliui—kaip .užaugsi, tai 
kuom tu norėtai buti? Ar ne- 

norėtai but furmonu" (toremanu) 
—matai, kiek žmonių jo prisaky- 
mu klauso. 

— Ne, -atsakė Jotjukas—aš no- 

riu bntii mama. 
— Mįna?— 
— Je-e.., ba mamos ir papa 

felauso. 

PAS DAKTARĄ. 
Atėjo nervuotas vyras pas dak- 

tarą. "Apžiūrėk, sako, daktare, 
kas man yra: labai nesveikuoju." 

l)aktaras apžiurėjo apklausė ir 
sako: 

— O, tamista persidirbai: rei- 
kalinga tamistai gerai pasilsėti—tai 
viskas... 

— Tai jau neteisybė—sako pa- 
cientas—dvi valandas sėdėjau jų- 
5-ą ofise-, kol prie jus priėjau tai 
bučiau per tą laiką ir pasveikęs. 

MANDRAS VAIKAS. 
— Petruk, ar tu žinai, kad tavo 

JfTama j ieško tavęs?—užklausė kai- 

mynka. 
— Žinoma, kad žinau—atsakė, 

Petrukas,—todėl ji ir negali manęs 
rasti. 

ŽINOMA, TEISYBĖ. 
— Kodėl Amerikoj sako aj>ie 

Kandidatus. kad jie "runina" (bė- 
ga) ant tokio ir tokio urėdo? 

— Ha ją taip daug yra, kad tas 
kuris "city," niekados neprieitų. I 

Tel. Canal 5395 

J. 6. Mezlaiszkis 
Gencralis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 W. 23 rd. St. 

iVESKIOPreHyb0S ir Kalbų 
noiom Dieninė L 

Vakarinė J 
čia rali iSmo'rti Aoiflti kalbos nuo pradines 

ligi augSCiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rosų ir L«nkų kalbų; Aritmetikos, Augit. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS. 
Ekonomijos, KnygvedystSs.Dailiaraielo, Lai- 
Slcų raSymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. * 

3106 So.Halsted St,Chica& 

PHONE Y*RO» 2721 

D r. J. JONIKAlTIb 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan StM Chicago. 

Tai. VARDS 1532 

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

Gydo visokias ligas moterių, valkų 
Ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
uislsenėjusiaa ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
DOfTISTAS 

ĮfilAI—Imgti 31 Ir It. ItitM ui 
dilini mmmm.) X mm, ol 

F. P. Bradchulis 
Altoroey & Coaasebr at La f 

Lietuvis Advokatas 

130 K. UStlIa SI.. C Icagt, III. 
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I DIDELIS 

SUVALKUOS 
ŽEMLAPIS 

(M«ri®) 
Sutaisė B. K. Balutis 

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

"Geriausia žemlapia lietu- 
vių kalboj. — Perslstato 
labai puikiai."—T'.'p atsi- 
liepė apie ji visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS, 
325-; Sa Halsted St.# 

CHICAGO, ILL. 

DU-KART NEDEUNIS LAIK- 
RAŠTI S 

Einajaa 25 metai 
Utarninkais ir Petnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
„ „ pusei metij $L25 

Adresookit taip: 
W. B. B0CZK0WSK1 C0„ 

Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) 51.00 

Vaikų Draugas arba kaip mo- 

kytis skaityti ir rašyti be mo- 

kytojo .15c 

Niujas Budas mokytis rašyti 
be mokytojo 10c 

Aritmetika mokinimuisl ro- 

kundij, su paveikslais (apda- 
ryta) .j.35c 

Viso $1.60 
Kas ar*ii}» iiltirpęs Aitj» apgarsini- 

m'i ii "Lietuvos" ir^$1.00 per mo- 
ncy orderį, tai gau9 visas 4 knygas 
60c Irigiaa. 

P. Mikolainls, 
R. F. D. Route 2, Hudscn, H. Y. 

Rašomos Mašinose 
Pigiausios lr guriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t y p e w r i t e r s) 
"New American" už 
510.00. 

Joigu. nori turėti (iru- 
t?. Pigia ir gera rašo- 
m«jją mašiną, tai pirk 
•'Npw Auerican," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

Eo taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją i Bavo ran- 
kas, ir. pirmo sykio su- 
pranta, kaip su jaja ra- 

šyti. 
Kataliogą rašomuiu 

w maSim; lr visokių kny- | 
gŲ prlelanClame tiždyk*. 

Agentams Ir perkupčlai/a, perkant kelias mašinas, duodam ^..ą nuošlmt|. 
Reikalaudami adresuokite šitaip: 

LIETUVA PUBLI6HING 
3252 80. Halsted str., Chlore, |||. 

—————■^ 

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

unsas 
1/ 25 West 18th Street 
larp Paulina ir Woodzat. 

f tone 1203 
Valandos: 

lt 19:£0 iki 12:00 vai ryto 
li t ri ."C0 ik i 8:00 vai. vale. 

Nedeiioms 
«.t:c8:itilii 12.-00viL ryto 

Rezidencija 
5208 W .Harrison Street 

Tel. Attstin73/ 

Valandos 

tiktai iki 8.-00 kiekvieaąrytf 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, {tikėdami visokiems magikams ir epiritualistains, Nemažai jauni; vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai 
uždirbtus pinigus sukišo j pragobolio m agi ko kišenių. l?*tai nesiduok bent ant toliau savęs Išnaudoti, nusipirk knygą.: "Pa- 
slaptys Magijos Ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptis šviesoje mokslo. Sloje knygoje atrasite visas monų ir burtų paslaptis ir Jas su- 
prasite, nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos; (daptybės ir jų darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina su prisiimtimu J namus 
tiktai 60 centų. 

io kitų vietų užmokestj galima prisiųsti pačto dvicentinftmis markėmis. 
Adresas: 

s 

M. J. Damijonaitis, 
901 VVest 33rd Street, :: Chicago, Illinois 

Nuo l«mos dienos Gegužio-May, 1916 

RUSIŠKOS UNIJOS LAITAI 
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 Amerika gegužio 
1 d. 1916 m. 

Šifkortes ir pilną informaciją galite gauti 

A. OLSZENVSKIO BANKE 
3252 S. Halstęd St., Chicago, 111. 

Jai ovlte toret tai uftiukyklti 

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

tę: Utarninkaisi Kttvergais ir Suba- 
tomisir darbo žmonoms pilnai atsto- 
ja dienraštį. 

"ATEITIS" eidama 3 kartus j sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias U 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa eilo įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik *2.50 me- 
tams ir *1.50 pusei sietų. Į užrube- 
fcį J3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. AdriSJS: 

ATEITIS PUBLISHIK6 CO., 
366 W. Broad way, So. Boston, Mass. 

EIKIT ATGAL ANT FARMŲ! APSI- 
rinklt vietg. prie Rock Island Gele- 

žinkelio. Didelės progos farmerystel 
Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Tex- 
as New Mexico, Colorado ar Missouri 
valstijose. Ncpapastai gera žemė už 
pigią kainą. Musų Immigracijos Biu- 
ras gali suteikti jums bešališku, išti- 
kimu informacijų apie farmeriavimo 
progumus teritorijoj, kur bėga mūsų 
geležinkelis. Rašykit jusų locnoj kal- 
boj pas L. M. Ailen, Pas&enger Traf- 
fic Manager. Rock Island Lines, Room 
718 La Salle Station, Chicago, 111. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi praneša, kad nuo pradžios 
Kugpjučio men. perkeliau savo 

ofisą po 

3325 So. HALSTED ST. 
TELEPHONE YARDS 5S34 

Br« WIECNER 

NEW CITY SAVINOS BANK 

4601 So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. Už sudėtus pinigus musy bankoj duo- dame čekių knygutę, iš kurios para- šyti čekiai Uoka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir iotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
i visas svieto dalis. 

Bank08 Valandos: Panedėllais, se- 
redomis, ketvergais Ir subatomia nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
€ vakaro. 

Phone Drovar S05S 

Dr. K. Dranoelis 
LIETUVIS DENT1STAS 

3261 Sc. Haisted S t, Chicago 

| Užsirašyk sau ar eavo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

I VIENYBE UEIBVNINKU 
Eina jau 30>tus «etus. 

I Prenumerata $2.00 itetims; $1.00 
Į pusei metų. Kanadoje (2.50 metams; 
Į $1.25 pusei meti). 'Anglijoj, Lietuvoj Ir 
| kitur $3.00 metami; $1.50 pusei m. 

| Pamatimui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygij katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

i J. J. Pauksztis 6c Co. 
I 120-12J 6ran<TSlr.T 
l Brooklyn, N. X. 

i OLSOTEIO MM 
3252 So. Halsted Si., CHICAGO, 1LL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicago')- 
{steigta U 93 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagociausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno loliario iki didžiausių suinų ir moka už juos 
0 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
., , iš parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 
1 Smok esčių. 

PERKA ir parduoda Morgeuus ir Bondsus, nesančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportu3 

važitioajntiems 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 bą bankos čekių negali šiądien atsa- 

kančiai savo biznj vesti. , 

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

cnė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitu miestų ir farmų gali šioje Bankojc atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEWSKl BANK 
3252 5o. Halsted 5t., . CHICAGO, ILL 

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti Ir muši£ Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedčllais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedčlioml nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Jeigu Nori 
♦nusipirkti Sau 

Mama arba Šota ' Be klapaio, rūpesčio, 
pigjai ir teisingai; 

&ktir/?tč 
TAI EIK PAS 

J.J.Jierbrummicz 
3133 EMERALD A VE. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su ma- 

cais lškaščlais gali išmokti gerą. ama- 
t^; kur tik tinka ten gali darb? tu- 
rėti lr buti pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosa3 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 
euring Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. 'Seniausi ir atsakančiausi 
mokykla apielinkčje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus Jų 
Jieikantlems. 

"DRAUGAS" 
Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų Bkaičiuje 
yra rimčiausioji lr žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėj'.mo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
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. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chlcago, III. 

CanmL 31U 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED SI CHICA60, ILL 
COSNER lStb STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, ncsa nebuvo l as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinkti} reikalingų kalendoriui žinių, jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus lsbai naudingi pasi&lsaity- mai: apysakos, eilės, straipsniai Ii hlstorljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt» S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šiallais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
Jo. Je! negevtumet 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 51. New York, N. Y. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Lavv 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLS7EWSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 703 CHICAGO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketveriais 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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