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Po dviejų mėnesių kruvinti 
mušiu rikl/iausia francuzų tvir- 
tovė Verdun vis dar laikosi, o 

Vokietijos ciesorius jau senai, 
savo tautą ramindamas, užtikri- 
no, jog taika bus Yerdune pada- 
ryta. liet vokiški laikraščiai ne 

labai tiki ciesoriaus žodžiais. 

Daugelis laikraščių mano, kad 
Yerduno paėmimas, nors tas pa- 

sisektų, taikos neatgabęs, nes 

francuzų kariumenės vadovas tu- 

rėjo laik > užtektinai ir, be abe- 

jonės, iki Paryžiui parengė ne 

vieną, bet kelis tokius jau Yer- 
dunus, o gal dar geriau įtaisytus 
Juk ir prie Yerduno smarkiausi 
mūšiai eina ne už pačią tvirtovę, 
kuri dabar neturi tokios didelės 

vertės, kaip seniau, bet už atski- 
ras pozicijas, o tvirtu pozicijų 
franeuzai iki Paryžiui galėjo pri- 
rengi daug, o jos gali sulaikyti vo- 

kiečius taipjau, kaip ir prie Yer- 

duno; ja>3 veržiant, reiks gal ne- 

mažiau kareivių žudyti, kaip ir 

prie Yerduno, kur žuvo jau apie 
200,(xx> vokiečių. Žinoma, ten ir 

franeuzų žuvo nemažai, bet kad 
jie vien ginasi sudrutintose po- 
zicijose, kurių vokiečiai nepaima, 
tai jų žuva mažiau. 

m<> negu trancuzų, kadangi rusai 
labjan kraštą naikina negu fran- 
cuzai. Ttiom tarpu bent iki šiol 
rusai prieš vokiečius nesigriebia 
namieje otensyvo, bet \ien ne- 

leirlžia jiems Rusijon giliau žengti. 
Daugelis mano, kad Rusija vi- 

>us tinkamus vyrus neįstengia 
priderančiai apginkluoti, todėl 
juos, kiek pramokintisi, siunčia 
talkininkams, kurie gali jiems 
greičiau ginklus ir amuniciją pa- 
rūpinti. Tuli laikraščiai užtikri- 
na, jog Ruisja turi net 6 milio* 
aus kareivių, kuriems ginklų ne- 

turi, tai juos gali pasiųsti ant 

vakarinio karės fronto, kur jie 
gali Imti apginkluoti geriau ne- 

gu Rusijoj, o tie svetur pasiųsti 
rt: -i-<i kareiviai taipjau gelbėtų 
vakarų talkininkus, kaip ir Ru- 

siją. Nežinia tikrai, ar dabar 
Francuzijon atgabenti rusiški ka- 
reiviai atkako su ginklais, ar be 

jų. Bet laikraščiai rašo, kad jie 
j mušius atkaks prie \ erduno tik 
po kokių dviejų savaičių, nors 

prie V erduno jie galėtų i vieną 
dieną atkakti: tai reikia many- 
ti. kad jiems ko nors trūksta, 
jeigu jų tuoj nesiunčia ant ka- 
rės lauko, o trukti gali vien 

ginklų. Vokiečiu pirmyn žengimas ir 
francuzų pozicijų veržimas prie 
Vcrcluno pasiliovė, ten eina da- 
bar vien smarkus artilerijų bc- 
sišaudyinai. Smarkiausiai mušė- 
si vien prie Mort Homnie, kurj 
vokiečiai jau buvo paėmę, bet 
paskui turėjo iš ten pasitraukti, 
Mušėsi ir už pozicijas tarp Yaux ir 
Meuse, iš kur franeuzai nesenai' 
vokiečius išvijo. Išvijo francu-j 
zai vokiečius iš jų pozicijų girio- 
se Courettes. Stumia jie vokie- 
čius atgal taipgi iš jų užimtų 
pozicijų prie Douaumont ir lfau-j 
dromont. Prie Douaumont fran-' 
euzai paėmė nelaisvėn kelis šim-' 
tus vokiečių ir dvi mašinini ka- 
ti uoli. 

Ir vokiečiai stengiasi talkinin- 
kams patarnauti ir prieš Angli- 
ju airius sukelti. Jiems pasise- 
kė Dubline mušius ant gatvių 
pagimdyti. 

Balandžio 25 d. i rytinius Ang- 
lijos kraštus vėl atsilankė 3 vo- 

kiški Zeppelino orlaiviai ir į 
miestus mėtė uždegančias bom- 
bas. Ar jos daug blogo pridir- 
bo. apie tai dar pilnų žinių nėra. 

Ant Balkanų nieko svarbesnio 
neatsitiko, l'rie Salonikų buvo 
vien maži franeuzų susirėmimai 
su vokiečiais, bet čia, matyt, kad 
talkininkai rengiasi prie ofensy- 
vo. Per Grekiją talkininkai prie 
Salonikų gabena naujai suorga- 
nizuotą serbų ir montenegrų ka- 
rinmenę, taipgi su talkininkais 
besilaikančius albanus, nors Gre- 
kiją, verčiama Vokietijos, prieš 
besinatidojimą iš jos geležinke- 
lio ir teritorijos protestuoja. Vo- 
kietija reikalauja, kad Grekija 
r.'leistų talkininkams tai daryti, 
bėt ji nemėgina reikalavimą iš- 
pildyti, nes jeigu su ginklu tal- 
kininkams pasipriešintų, butų 
karčn įtraukta, o daugumas jos 
gyventojų labjau pritaria talki- 
ninkams negu vokiečiams; jeigu 
karalius stotų vokiečių pusėj, 
gyventojai galėtų prieš jj revo- 

liuciją sukelti. 

Prasišalinęs iš Albanijos ka- 
rės pradžioj jos karalius kuni- 

gaikštis \Yietl, kuris pastojo Vo- 

kietijos kariumenėn ir buvo 
Prancūzijos fronte, dabar vėl su- 

grjžo savo karalystėn ir pakvie- 
tė savo albanus stoti karėn aus- 

trų pusėje, bet kasžin, ar jo pus- 
laukiniai piliečiai pakvietimo pa- 
klausys. 

Smarkių atakų prie Yerduno 
vokiečiai tuom tarpu vengia, nes 

s.i tomis pajiegomis, kokias tu- 

ri. matyt nesitiki nieko pelnyti, 
bet jie rengiasi atnaujinti ata- 

kus. nes gabena, iš kur tik gali, 
daugiau kareiviu, nors jų ir ki- 
tuose frontuose perdaug neturi. 

-»Ta rodo, ir tas kad Vokietija šaukia 
^ kariutnenen 17 metų vaikus ir 

senius, dalyvavusius karėj su 

austrais 1866 m., iš kurių, tur- 

but, didelės naudos nebus. 

Svarbiu atsitikimu ant visos 
karės reikia laikyt atėjimą rusų 
kareivių Francuzijon, kurie galės 
uždengti bent Irancuzų nuosto- 

lius prie \ erduno. Rusų kariu- 
menė tapo išsodinta Prancūzijos 
porte Marseilles. Iš kur rusų 
kareiviai atgabenti Francuzijon 
ir kiek jų atgabenta, tikrai ne- 

žinia: sulyg vienų ;;;nių atgaben- 
ta jų 250,000, sulyg gi kitų, tik 

50,0(30. Paskutinė skaitlinė bu- 

cų permaža, kad ji daug sverti 
galėtų, nes traneuzai vien prie 
\ erduno daug daugiau kareivių 
nužudė. Bet Rusija gali atsių- 
sti Francuzijon daugiau savo ka- 
reivų, nes žmonių jai netrūksta, 
tik atgabenimas yra gana sun- 

kus, nes vokiečiai, sužinoję ke- 
li;:. savo povandeniniais laivais 
galėtų užpulti kareivius gabe- 
nančius laivus. 

Italai vis laiko užėmę Alba- 
nijos portą Avloną, o austrai, ku- 
rie traukė iš ten italus išvyti, su- 

laikė savo kariumenę ir vijimą 
italu ant toliau atidėjo. Turbut 
Albanijoj permažai turi kareivių, 
0 gal bijosi talkininkų laukiamo 
'ofensyvo. Ir vokiečiai laukia jų 
ofensyvo. Kad tai talkininkams 
apsunkinti, naikina jie geležin- 
kelių tiltus. 

Ant austro-itališko fronto nie- 
ko svarbaus neatsitiko. Vien Al- 

pų kalnuose italams pasisekė pa- 
imti drūtas, sunkiai prieinamas 
austrų pozicijas, kurias jie nau- 

jais apkasais sudrutino. 
Itališki orlaiviai balandžio 24 

1 dieną bombardavo miestą Triest. 
i Užmušta ten 9 civilistai, o tame 

5 vaikai, o kiti 5 sunkiai sužei- 
sti. Bombos išgriovė Salezionių 
vienuolyną, kurio koplyčioj klau- 
sė pamaldų 400 vaikų. 

Italai vėl smarkiai bombarduo- 
ja šiaurinę dalį miesto Cioerz. 
Tik prie Col di Lana italai me- 

i^ino pirmyn žengti, bet austrų 
artilerijos ugnies tapo sulaikyti. 

Dabartinė karė, nors eina ke- 
liuose frontuose, yra viena, nes 

jeigu vokiečiai laimi viename 
fronte, blogai atsieina ir kitiems 
talkininkams, kadangi vokiečiai 
turi litiosą kelią is vieno fronto 
kitan ir ten siunčia iš vieno 
fronto kitan savo kareivius; da- 

r bar ji daugiausiai turi kareivių 
prie Verduno. kur ginasi 700.000 
franeuzų. Bet franeuzams Ru- 
sija gali padėti ir be siuntimo 
kareiviu l'rancuzijon; užtektų jai 
pradėti ofensyvą ant viso Rusi- 
jos fronto, tai iš ten vokiečiai 
negalėtu Francuzijon savo ka- 

reivių pasiųsti, priešingai, turė- 
tų kareivius Rusijon siųsti ir iš 
Francuzijos,, nes vokiečiai labjau 
bijosi rusų Vokietijon įsiverži- 

Nepasisekė italams pirmyn žen- 
gimas taipgi prie Sungana ir prie 
Spcrones. 

Svarbiausias atsitikimas ant 
karės fronto Azijoj buvo paėmi- 
mas Trebizondos. Likučius, ne- 

pakliuvusius nelaisvėn turkus ru- 

sai veja pietų link. 
Turkai giriasi dideliais laimė- 

jimais Mesopotamijoj, kur buk 
anglai ti.po sumušti, nužudė 2000 

kareivių, liet anglai prisipažį- 
sta, kad jie apleido senasias po- 
zicijas. bet ne dėl turku laimėji- 
mo, bet dėl potvinio jas apsėmu- 
sio. Anglų gi pranešimas visgi 
ištikimesnis už turkišką. Giriasi 
taipgi turkai sumušimu anglų ir 
Egypte, bet kaip rodosi, ten bu- 
vo \ ietį 'patrolių susirėmimas. 

Ant šiaur-rytinio karės fronto 
nieko svarbesnio neatsitiko; ne- 

buvo ten nei svarbesnių mušiu. 
Raportai praneša vien apie bom- 
bardavimą Ilukštos tilto, bet nei 
pagadyti jo jiems nepasisekė, nes 

rusų artilerija jų kanttoles nu- 

tildė. Ir prie Jakobštadto šau- 
dėsi vien artilerija. Pre Olyka 
ir Galicijoj rusai atmušė austrų 
visus atakus. J rytus nuo Dvin- 
sko vokiečiai atmušė silpnus ru- 

sų atakus. 
Berlinc gauta jau Amerikos 

prezidento nota, kurioj jis rei- 
kalauja, kad Vokietija liautųsi 
skandinimo pirklių laivų. Bet 
veik visi vokiški laikraščiai ne- 

pritaria nusilenkimui prieš Ame- 
riką. Laikraščiai užtikrina, buk 
Amerika nuo senai geidžia karės 
su Amerika, tai gali jos su- 

laukti. Dabar vienok dar nega- 
lima įspėti, kaip tie vaidai pa- 
sibaigs. 

MAŽOJI KARĖ MEXIKOJ. 
Laikraščiai mano, kad Mcxiką 

valdo ne Carranza, bet jo ga- 
biausias generolas Obregon. Pa- 
skalai apie mirtį gaudomo Vilios 
yra neteisingi, žinovai sako, kad 

jis yra visai sveikas, tik ameri- 
konai nežino kur jo j ieškoti. 
Padėjimas įlindusiu Mcxikan 
amerikonų yra negeriausias. Vil- 
ios pagauti nepasisekė, o su 

Carranza nuolatai didinasi nesu- 

sipratimai. Dažnai pasitaiko su- 

sirėmimai amerikoniškos kariu- 
menės su Carranzos kariumene. 
Carranza neleidžia naudotis nei 
iš telefonų, nei telegrafų, nei iš 
geležinkelių; stato visokius že- 
minančius amerikonus reikalavi- 
mus, o tarp tų svarbiausias yra 
—kad Suvienytų Valstijų kariu- 
menė pasitrauktų iš Mexikos. 
Tai Suvienytoms Valstijoms nie- 

ko daugiau nelieka, kaip vien 
arba grįžti namon, arba su 

Mexika tikrą karę pradėti. Bet 
kilus karei, be abejonės, visos 
partijos .suitaikytų ir eitų išvien 

prieš visų nekenčiamus ameriko- 
nus. 

Iš Kares Lauko. 
VAKARŲ FRONTAS. 

FRANCUZAI TVIRTAI 
LAIKOSI. 

Londonas, Balandžio 13 d. 
Verduno apgynėjai vakar atmu- 

šė stiprų vokišką ataką tarp Le 
Morte Homme (Negyvo Žmo- 
gaus Kalva) ir Cumieres. Vokie- 
čiai, eidami šitan atakan, nešėsi 
priešakyj dūdas, iš kurių jie pa- 
leido uždegtą skystimą. 

J rytus nuo upės Meuse vo- 

kiečiai šiek-tiek yra laimėję Cail- 
lette miškelyj; vokiečiai, anot to 

paties vokiško pranešimo, taipgi 
yra atmušę tris franeuzų atakus 
Poivre miškelyj. 

Vėliaus, anot pranešimo iš Pa- 
ryžiaus, pėstininkų mūšiai pa- 
siliovė išilgai visą Verduno fron- 
tą. išskyrus apskritį Argonne 
miškų, kur eina mūšiai su ranki- 
nėmis granatomis. 

TALKININKAI RENGIA 
OFENSYVĄ. 

Paryžius, Balandžio 21 d. Ru- 
sų kariumenės išsodinimas Pran- 
cūzijoj sukelia daug kalbų (apie 
-rusų išsodinimą Francuzijoj 

skaityk atskirą straipsnį ant 4 
puslapio). 

Laikraščiai ir expertai išva- 
džioja. kad talkininkai, matomai, 
rengiasi prie didelio ofensyvo. 

Išpradžių įiianyU, kad talki- 
ninkai buvo n u skyrę 1 d. gegužio 
pradžiai abelno uzjpuolimo ant 

vokiečių, vienok dsjbar ta nuo- 

monė persikeitė. Gen. Joffre, esą, 
dar nesąs tikras, ar vokiečiai 
jau išvystė savo augščiausią ga- 
lybę prie Verduno. Jis lauksiąs, 
kol vokiečiai nesiliaujančiais 
šturmais prie Yerduno nusilpnės ! 
ir tik po to, sakoma, pradės abel- 

ną užpuolimą ant vokiečių. 
KODĖL RUSAI ATVYKO 
FRANCUZIJON. 

Paryžius, Balandžio 21 d. Tik- 
ro skaitliaus atvykusių Francu- 
zijon rusų negalima paduoti. Ofi- 
ciališkai yra išaiškinta, kad ru- 
sai atsiuntė savo kariumenę į 
francuzų frontą, idant parodyti 
ir patvirtinti draugiškus ryšius, 
kokie yra tarp talkininku. Bet 
gali but ir daugiaus priežasčių. 

Francuzija turi neišpasakytai 
daug amunicijos. Tuo žvilgsniu 
ji perviršija visus talkininkus. 
Ties Yerdunu franeuzai išeikvo- 
davo kasdien net pb 250,000 šo- 
vinių, o savo keliu amunicijos 
niekuomet jiems nepritrukdavo. 
Iš kitos vėl pusės, Rusija turi 
šiuom laiku apie šešis milijonus 
vyrų tinkamų kariumenci, bet 
neturi jiems užtektinai nei gink- 
lu, nei amunicijos. Prie dabarti- 
nių išlygų yra lengviaus Rusi- 
jai išsiųsti j Prancūziją vyrus, 
negu parsigabenti iš ten užtekti- 
nai amunicijos. 

Ekspertai mena, kad Rusija 
nuolatai djibar sius kariumenę 
Francuzijon ir kad galima ti- 
kėtis, jog su laikų Rusija prisius 
Francuzijon apie 2>> ,?oo vyrų. 

FRANCUZAI ATSIIMA 
TRANŠĖJAS. 

Paryžius, Jlal. 22 d. Pereita 
naktį francuzai padarė stiprų 
kontr-atakjj Verduno apskrityj, 
užpuldami vokiečių pozicijas į 
rytus ir j vakarus nuo upės 
Meuse. 

J vakarus nuo Meuse smar- 
kiausis atakas buvo apielinkej 
Le Mort Homnie, kur francuzai 
įgijo laimėjimų ir užgriebė be- 
laisvėn 4 oficierus ir 150 karei- 
vių. 

Į rytus nuo Meuse francuzai 
išmetė vokiečius iš jų tranšėjų į 
pietus nuo forto Douaumont. 

TRISDEŠIMTS VOKIŠKŲ 
DIVIZIJŲ PRIE VERDUNO. 

Paryžius, Balandžio 24 d. 
Francuzų oficialis pranešimas 
skelbia, kad nuo pat pradžios 
užpuolimo ant Yerduno net iki 
šiai dienai užtėmyta -prie Ver- 
duno jau 30 vokiškų divizijų. 
Patėmyta, kad vokiečiai dabar 
daro užpuolimus ant Verdu 110 

jau su didesniu atsargumu ir lab- 
jaus čedija žmones negu iki šio- 
lei. Vokiečiai laiko savo divizi- 
jas (divizija turi 20,000 vyrų) 
net iki tam laikui, kol ji gali 
kovoti; po to siunčia ją užpaka- 
lin, perorganizuoja, papildo nau- 

jais kareiviais ir vėl siunčia mu- 

šiu. Patėmyta, kad nekurios 
vokiečių divizijos tokiu budu 
grįždavo mušiu jau net trečiu ir 
ketvirtu sykiu. 

RUSŲ FRONTAS 

RUSAI ŽENGIA UŽ 
TREBIZANDO. 

Petrogradas, Balandžio 19 d. 
Rusų oficialis pranešimas skam- 
ba sekančiai: 

"Musų kariumenė ir toliaus iš- 
plėšineja iš turkų'rankų jų po- 
zicijas Į vakarus nuo Erzerumo. 
Apskrityj Bitlis męs atmušėm 
visus priešo atakusi I pietus 
nuo ežero Urnmiah .męs sumu- 
šėm kurdų pulkus, kurie sku- 
biai pasitraukė j pietus." 

ATMUŠĖ ATAKUS. 
Londonas, Balandžio 19 d. Ru- 

sų oficialis pranešimas skelbia, 
kad išilgai Dauguvos upės buvo 

.: 'S j 

tik kanuolių besišaudymas. Apie 
Olyka gelžkelio stotį rusai at- 
mušė vokiečiu užpuldinėjimus. 

Pranešimas iš Berlino pasa- 
koja, kad netoli Garbunovka, į 
šiaur-vakarius nuo Dvinsko, ru- 

sai buvo mėginę atakuoti nak- 
ties laiku su keliomis rotomis, 
•bet buvo atmušti. 

NUTILDĖ VOKIEČIŲ 
KANUOLES. 

Petrogradas, Bal. 21 d. Rusi} 
oficialis pranešimas skelbia se- 

kančiai : 

"Vokiečių lengvoji ir sunkioji 
artilerija bombardavo musų 
tranšėjas prie Ikskull tiltagalio, 
bet tu u su baterijos nutildė dalj 
vokiškų kanuolių ir kulkasvai- 
džių. 

CARAS VOS NEŽUVO 
NUO BOMBOS? 

Berlinas, Balandžio 23 d. Te- 
legramai iš Stockholmo prane- 
ša, kad nesenai caras vos ne- 

žuvo nuo bombos, kurią numetė 

austrų lakūnas, kuomet caras 

peržiūrinėjo kariumenę pietinėj 
fronto dalyj. Telegramai iš 
Stockholmo pasakoja sekančiai: 

"imperatorius peržiūrinėjo ka- 
riumenę sykiu su gen. Brusilov, 
vyriausiu vadu rusiškųjų armi- 

jų pietinėj dalyj fronto, kuomet 
netikėtai pasirodė austro-vengriš- 
kas orlaivis ir numetė daug bom- 
bų tarp kariumenės, kuri išbėgio- 
jo didžiausioj betvarkėj. 

"Sulyg gando, caras tapo su- 

žeistas ir vos išsigelbėjo nuo di- 
desnės nelaimės. Delei tos prie- 
žasties gen. Brusilovas tapo 
smarkiai subartas, ir jo vieton 
pakviesta atgal gen. Ivanovą." 

(Pirmesnės žinios oficiališkai 
pranešė, kad 14 d. balandžio 
austrų orlaivis užatakavo rusus 

prif Ivanec, Galicijoj. Caras tuo- 
met peržiūrinėjo tenai karįume- 
nę). 

RUSAI NUSTOJO PULKO. 
Berlinas, Bal. 23 d. Vokiečių 

pranešimas skelbia, kad nesenai 
rusai padarė smarkų užpuolimą 
ant vokiečių netoli Dvinsko, bet 
tapo atmušti. Tric to rusų nuo- 
stoliai buk siekė vieno pulko 
žmonių. 

ĮVAIRUS TELEGRAMAI. 

VOKIEČIŲ SUOKALBIAI 

AMERIKOJ. 
New Yorkas, Balandžio 19 d. 

Suareštavus čia keturis vyrus, iš- 
ėjo aikštėn, kad vokiškų agentų 
ir šnipų pilna po visą Ameriką— 
nuo Atlantiko net iki Pacifiko. 

Charles von lvleist prisipažino, 
kad daugiaus negu 200 bombų 
tapo padaryta padarymui gaisro 
ant laivų, išplaukiančių iš Xe\v 
Yorko su amunicija. Suareštuo- 
tieji vokiški šnipai sako, kad ši- 
tuose suokalbiuose yra j vilktas 
ne tik von Papen ir Boy-Ed 
(kurie jau tapo prašalinti iš Ame- 
rikos), bet kad buk net pati vo- 

kiečių ambasada \Vasliingtone 
turinti ryšius su šiais suo- 

kalbininkais. 

KIEK DANIJAI 
KARĖ ATSIĖJO. 

Kopenhagenas. Balandžio 19 d. 
Laike karės nuo submarinų ir 
minų žuvo 42 daniški laivai, ku- 
rių vertė išneša $2.750.000. o 

nuskandintos su jais prekės buvo 
vertos 5 milijonų doliarių. Sy- 
kiu su tais laivais žuvo ir 87 Da- 
nijos piliečiai. 

ITALAI ŠTURMUOJA. 
Rymas, Balandžio 19 d. Italu 

oficialis pranešimas skelbia, 'kad 
jie išmušė austrus iš labai stip- 
rių pozicijų kalnuose netoli Ri- 
va ir Perone. Austrai buk tu- 

rėję didelių nuostolių. 
Kiek vėlesnis pranešimas iš 

Berlino užtikrina, buk italai vėl 
tapo iš tų pozicijų išmesti ir 
kad visi jų atakai todėl nuėję 
perniek, 

— ?r —- 

VOKIEČIA. ^IOJA 
AMERIKĄ. 

Londonas, Balandžio 21 d. Vo- 
kiečių laikraščiai, dėl 
notos, kurią Suvienytos Valsti- 
jos pasiuntė Vokietijai, pradeda 
kolioti ir Ameriką ir preziden- 
tą \\ ilsoną, kuris pareikalavo, 
kad Vokietija pasiliautu užpuldi- 
nėti su savo submarinais ant pa- 
sažierinių laivų ir grasino per- 

I traukti diplomatiškus ryšius, jei- 
gu Vokietija atsisakytų. 

Laikraštis Deutsche Ta- 
g e s-ze i t u n g rašo, kad Vo- 
kietija niekados nepasiduos 
Amerikos reikalavimui ir pasku- 
tinę Amerikos notą vadina pre- 
zidento W ilsono "bluff'u". 

trrafas Reventlo\v tame pačia- 
me laikraštyj rašo: 

"Jeigu amerikonai mano, kad 
męs šliaužiosim šiame atsitikime, 
tai lai jie žino, kad lokio sma- 

gumo męs jiems nesuteiksim." 
Amerikos grasinimas ir jos ne- 

prisirengimas prie karės, sako 
jis toliaus, gali sukelti tik juo- 
kus. 

PUSĖ MILIJONO 
ARMĖNŲ ŽUVO. I 

New Yorkas, Balandžio 21 d. 
Nesenai sugrįžo Xe\v Yorkan 
Rev. Charles T. Riggs, redakto- 
rius laikraščio Orient, ėjusio 
Konstantinopolyj. Rev. Riggs 
išgyveno Konstantinopolyj 7 me- 
tus ir papasakojo, kad turkai iš- 
mušė apie 500,000 armėnų. 

RIAUŠĖS BERLINE. 
Paryžius, Bal. 20 d. Laikraštis 

J o 11 r 11 a 1 d e s D e b a t s tal- 
pina telegramą iš (Šveicarijos), 
kuriame pranešama, kad didelė 
demonstracija buvo sukilusi Ber- 
line prieš Reichstagą, kuomet 
I)r. Kari Liebknecht paskutiniu 
laiku užsipuolė.ant vokiečių val- 
džios. 

Anot šito telegramo, kariumenė 
turėjo sulaikyti milžiniškas žmo- 
nių minias nuo reichstago; pa- 
galios kariumenė buk šovė j mi- 
nią ir (langiaus negu 200 ypatų 
tapo užmušta, šitas telegramas 
'vienok nėra patvirtintas iš jokių 
kitų šaltinių. 

VON DER GOLTZ MIRĖ. 
Amsterdamas, Balandžio 22 d. 

Baronas Kolniar von der Goltz. 
vyriausis vadas pirmos turkiš- 
kos armijos, mirė pereitą sercdą 
nito "dėmėtos karštligės". Sita 
žinia oficiališkai patvirtinta iš 
Bcrlino. \*on don Goltz buk sir- 
gęs tik 9 dienas. 

Von der Goltz buvo skaitomas 
kaipo vienas iš gabiausių vokiš- 
kų generolų. Jis turėjo 72 me- 

tus amžiaus ir savo gyvenime 
dalyvavo ne vienoj karėj. Jis 
buvo karėj vokiečių su austrais 
ir vėliaus karėje vokiečių su 

francuzais. 1883 metais jis tapo 
pasiųstas i Turkiją perorganizuo- 
ti jos armiją. Turkijoj jis iš- 
buvo per 13 metų. 1914 me- 
tuose jis tapo paskirtas karišku 
gubernatorium užimtoj Belgijoj, 
vienok po kelių mėnesių jis vėl 
tapo sugrąžintas j Turkiją, kur 
likosi paskirtas Konstantinopolio 
komendantu ir veikiančiuoju ka- 
rės ministeriu. 

Vėliausi telegramai buvo pra- 
nešę. kad jis buvo vadu turkų 
armijos ties Erzorumu ir kad 
tapo tenai rusų sumuštas. Pran- 
cūzų laikraščiai praneša, kad buk 
jis tapo turkų pašautas; sulyg 
kito gando jis buk buvęs mūšyje 
su rusais sužeistas ir, bėgdamas 
iš mūšio, susirgo tifu. 

VĖLIAUSIOS ŽINIOS. 
— Pereitą utarninką mieste 

Marseilles netikėtai vel išsodinta 
antrą siuntinį rusų kariumenės. 
Francuzai sutiko rusus su dideliu 
trukšmu. Rusų skaitlius nežino- 
mas. 

— Tą pačią dien vokiečių 
skraiduoliai užpuolė ant Lowe- 
stock, Anglijoj.. Anglų laivynas, 

j šaudydamas nuvijo juos atgal. 
— Dubline Airijos sostinėj, 

kilo riaušes prieš Angliją. 

I MILIJONAS KAREIVIU. 
VVashington, D. C. Senatas 

priėmė sumanymų padidinti Su- 
vienytu Valstijų kariumenę taip, kad ji turėtų su viršum milijoną 
kareivių. Taikos laike Suvienytų V alstijų kariumenė turėtų 250,- 
000 kareivių. Liuosnorių kariu- 
menė turėtų 261.000 kareivių, o 

valstijų milicija, kuri bifs po val- 
džia karės ministerijos, susidės 
iš 280,000. \part to dar bus su- 
tvertas korpusas 200,000 iki 400,- 
000 kareivių iš augšte>nių mo- 
kyklų mokinių. r>ct surinkti tiek 
kareivių iš samdomų liuosnorių 
nebus galima, nes dabar nesi- 
randa liuosnorių užtektinai nei 
kaiiumenei iš 140.000 kareivių; 
reiks todėl ir Amerikoj įvesti pri- 
verstiną tarnavimą kariumenėj ir 
parūpinti ginklus milijonui karei- 
vi"'. nes esančių arsenaluose ir 
dabartinei kariumenei neužtenka. 

UŽSIENIŲ MINISTERIS NE- 
PRIĖMĖ VOKIETIJOS 

AMBASADORIAUS. 
Vokietijos ambasadorius Dems- 

torl'f, turbut norėdamas sužinoti, k;j 
Amerika mano dar\ti dcl vaidu ki- 
lusių už skandinimą pirkliu laivų 
be perspėjimo, atsilankė pas užsie- 
nių ministerį Lansing. Bet už- 
sienių ministerU ambasadoriaus 
nepriėmė ir atsakė, jogf tam rei- 
kale su juom dabar tartis ne- 
mano. 

VOKIETIJOS AMBASADO- 
RIUS PROTESTUOJA. 

Washingt.on, D. C. Dėl suėmi- 
mo Vokietijos ambasados są- 
nario von lgel ir paėmimo iš jo 
tulų dokumentu. nurodančių jo 
intrigas, nuo kurių nuimta fo- 
tografijos ir jas norėta pagarbin- 
ti. vėl pas užsieniu ministerj 
Lansingą atsilankė \*okietijos 
ambasadorius ir šiuoni kartu ta- 

po priimtas. Ambasadorius ne 

tik pareikalavo paleidimo von 

[gelio, bet ir panaikinimo foto- 
grafiškų klišių nuimtų nuo raštų 
pas ji dokumentų. Dar vienok 
nežinia, ar visi ambasadoriaus 
reikalavimai bus išpildyti. Jis 
dar ir per>ipraš\ mo reikalauja. 

SUAREŠTAVO VOKIETIJOS 
ATSTOVĄ. 

Washington, D. C. 18 balan- 
džio suareštavo pagelbininką bu- 
vusio Vokietijos kariumenės at- 
stovo prie vokiškos ambasados 
kapitono von l'apeno, von Igclį 
už prisidėjimą prie išvyto iš 
Amerikos l'apeno intrigų. lgel 
nenorėjo pasiduoti ir smarkiai 
priešinosi valdžios agentams, bet 
tapo suvaldytas. 

AMERIKOS ŽYDAI PRAŠO 
POPIEŽIAUS UŽTARIMO. 
New York. Komitetas Įtek- 

mingų Amerikos žydų atsišaukė 
prie popiežiaus su prašymu už- 
tarti už žydus, tuose kraštuose 
gyvenančius, kur jie yra perse- 
kiojami. Toki kraštai yra vien 
Rusija ir Rumanija Kardinolas 
Gaspari atsakė, jog kiek tas bus 
popiežiaus galėj. jis žydų prašy- 
mą išpildys. 

PERTAISYTAS BURNETTO 
BILIUS. 

Washingtcn, D. C. Atstovų 
rtuno priimtas garsus liurnetto 
bilius. kuris reikalauja, kad Ame- 
rikon nebūtų įleidžiami nemo- 

kanti rašyti ateiviai, eina sena- 

tam Senato užsiimanti ateivių 
reikalais komisija pataria biliuje 
padaryti tulus pataisymus. Ji 
pataria nuo bilaus apsunkinimų 
išskirti visus politiškus nusidė- 
jėlius. Turi but įleidžiami visi 
bėganti nuo persekiojimų, nors 

jie ir nepažintų rašto. 

JAPONIJA PROTESTUOJA. 
Washington, D. C. Japonija 

protestuoja prie- sumanymą nau- 

jame apsunkinančiame atelvystę 
Įbiliuje išskirti visai i:i<l:is ir mon- 

golus, tame ir japonus nuo atei* 



vių ir jų neleisti Amerikon. Ja- 
ponijos ambasadorius jau atlan- 
kė prezidentą NYilsoną iv su 

juom turėjo pasikalbėjimą. 

12,000 KVORTŲ ALAUS 
PASKANDINO. 

Scattle, Wash. Prisakius mie- 
sto majorui, paskandino jūrėse 
vieno laivo krautuvėj surastą a!u. 
J2uvo ten 12,000 kvortų alaus. 
Vertė to alaus buvo r, 160 dol. 

BANDITŲ BYLA 

Dcmrring, N. D. Teismai rado 
kaltais 7 meksi-koniskus banditus 
dalyvavusius užpuolime ant mie- 
sto Columbus. Teisė juos kaipo 
žmogžudžius. Viii jie pakliuvo 
j amerikonu rankas sunkiai su- 

žeisti. Ką su jais galutinai pa- 
darys, dar nežinia; gal pakars? 

PIENAS PABRANGO. 

Chicago, 111. Didžiausia pieni- 
nė firma Bordens pranešė savo 

ėmėjam^, jog nuo dabar ji už 

pieno kvortą, vietoj 8c. kaip iki 
šiol ėmė, ims po 9 centus. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS. 
"VVasihngton, D. C. l'rietaisos 

Ceorgetoun universiteto temy- 
klos 18 bal. d. paženklino smar- 

kius žemės drebėjimus. Kur jie 
buvo, to prietaisos, žinoma, ne 

paduoda, bet galėjo but 4200 my- 
liu nuo VVashingtono. 

SUKURYS. 
Kaimas City, Mo. Viduriniuo- 

se Mis-ouri valstijos kraštuose 
19 balandžio vakare kilo suku- 
rys, laike kurio užmušta 11 žmo- 
nių. Ir jo padaryti materiališki 
nuostoliai yra labai dideli. 

NELAIMĖ ANT GELEŽIN- 
KELIO. 

Bradford, R, I. 17 balandžio 
netoli nuo čia, susimušė du ge- 
ležinkelio traukiniai. I'ric to už- 
mušta ir sužeista apie 30 žmonių. 

!S DIRBO UUKO. 
Chicago, 111. 400 telegrafistu 

New York Central geležinkelio 
reika'auja ant 13% didesniu al- 
gų. Pasiūlymą padidinti algas 
5/o telegrafistai atmetė. 

Ateiviu 'biuras, 815 So. \Va- 
•bash ave., 23 balandžio, 2 vai. 
po pictii painformuos apie rei- 
kalavimus- darbininkų. Reika- 
laujama darbininkų su .šeimy- 
noms. Darbo yra 5 mėnesiams. 
Darbas yra prie cukrinių buroku 
pliantacijose Michigano Sugar 
(Jo. Alga yra po 20 dol. už akrą, 
apart to namai ir kelionė. No- 
rinti darbą priimti, turi šią sa- 

vaitę atsišaukti taipgi j 602 kam- 
barį Morrison hotelyj. 

r Chicago, 111. Sustreikavo dar- 
bininkai Methers Stock Car Co. 
Jų yra apie 500, daugiausia lenku 
ir lietuvių. Dirbtuvė tapo užda- 
ryta, nes kompanija streiklaužių 
negauna. 

f New Ycrk. United States 
Steel Corporation pakelia vėl ant 
G'% savo darbininkų algas. Pa- 
didintas algas darbininkai gaus 
nuo 1 gegužio dienos. 1 vasario 
■dieną padidinta darbininkų algos 
ant 10%. 

rt New York. Pasibaigė strei- 
kas 10,000 požeminių geležinke- 
lių darbininkų jų laimėjimu. 
Kontraktoriai sutiko paprastiems 
darbininkams mokėti po 2 dol., 
o išlavintiems po $2.75, jų pa- 
gelbininkams po $2.20. 

r New York, bal. 22 d. \Yest- 
inghouse'o d'rektorių tarybos 
pirmininkas pasakė, kad tarp 13,- 
»>oo ir 14.000 darbininkų didžia- 
jame bendrovės fabrike E. Pitt- 
sbnrghe sustreikavo. Darbinin- 
kai formališkų reikalavimų, gir- 
di. nestatė, bet yra suprantama, 
kad jie nori reikalauti aštuonių 
.valandų darbo dienos ir dide- 
snės mokesties. 

f New York, bal. 23 d. Ilenry 
Ford nupirko 83 akrų nudžiovin- 
tos žemės plotą Xe\v Jersey val- 
stijoj tarpe Xe\v Yorko ir Xe-| 
warko ir žada statyti automobi-j lių fabriką už $5,000,000. 

f Philadelphia, Pa. Darbinin- 
kai dirbanti minkštų anglių ka- 
syklose susitaikė SU kasyklų sa- 
vininkais ir padarė dviem metams1 

kontraktus. Darbininkai dirban- 
ti kasyklose vidurinės Pcnnsylva- 
nijos gaus 5% didesnės algas. 
Pripažinta taipgi darbininkų uni- 

ja. Xuo dabar darbininkai gaus 
už dienos darbą po $2.77. vietoj 
$2.64. 

r Pittsburgh, Pa. Bal. 24 d. 
Šerifai saugojantieji \Yesting- 
houso Klekros ir Išdirbystės 
bendrovės fabriką East Pittsbur- 
ge, kur 13,000 darbininku strei- 
kuoja, j.j rytą pavartojo lazdas 
prieš pikietivojančius darbinin- 
kus, kad praleidus streiklaužius 
vidun. Didžiausia kova j vyko 
ant Talbot gat. tilto, kur prkieti- 
ninkai rankomis susikabinę ban- 
dė nelei.-ti tu, kurie norėjo eiti 
dirbti. Ten buvo gana didelis 
susirėmimas, bet 2,000 ar ^,(X>o 
pavyko Įsiveržti fabrikan. 

r Wilkes Barre, Pa. Gatveka- 
rių streikas eina toliaus. Orui 
atšilus vėl niekas nevažiuoja ka- 
rais. Šerifas pašaukė dar dvi 
Pennsylvanijos '"kazoku" kompa- 
nijas ; dabar kompanijos turtą 
gina 160 Pen-jos "kazokų." Xe\v 
York o valkatas, užėmusieji dar- 
bininkų vietas, nemoka karų val- 
dyti. 

Youngtovvn, Ohio. Sustrei- 
kavo 800 darbininkų General 

l;ireproofing Co. del prašalinimo 
kelių veiklesnių unijos organiza- 
torių. 

Worcesfrr, Mass. Streikavę 
nariai Ladies Garment VVorkers1 
sugrįžo darban. Algos jietns pa- 
kelta 10%. 

tf Daugiaus kaip šešiose dc-! 
šimtyse Pittsburgo Anglies' 
Bendrovės kasyklų, kur dirba apie 
24,000 darb. sustojo darbas. Suv. 
Am. Kas. Darbininkų 5 apskri- 
čio tarybai ir prezidentui Vau 
Bittnerui paliepus darbininkams 
nedirbti. Šitas sustojimas išėjo 
delei nesusitaikymo priimti ne\v- 

yorkinę sutartį, leidžiančią dar- 
bininkams pakelti algas 5 nuoš. 

Septyniosdešimts šešios mt 

talu išdirbystės bendrovės, kurių 
dirbtuvės yra Pittsburge ir jo 
api< liukčse, paskelbė, kad po pri- 
deramam apsvarstymui jos su- 

rado, kad jos negalį sutrumpinti 
darbo valandų savose dirbtuvėse. 

Šiuox City, Ia. Balandžio iŠ 
d. Arrnour Co. odų (skurų) sky- 
riaus darbininkai išėjo streiican. 
Reikalauja 24 centų į valandą, 
vieton 21 c. Koresp. 

Chicago, 111. Bal. 20 d. Chi- 
cago and Nortlnvestern gelžkelis 
pakelė algas raštininkams, sto- 
čių agentams ir kitiems neorga- 
nizuotiems darbininkams, kurie 

gauna mažiaus kaip Siio į mė- 

nesį. Vidutinis pakėlimas išne- 
ša $5 j mėnesį. Skaitlius tų, ku- 
rie gavo .šitą pakėlimą, yra 4000; 
iŠ jų 1800 dirba visuotinose raš- 
tinėse prie Jackson Blvrd. ir 
Franklin St., Cliicagoje. 

Chicago, 111. Bal. 19 d. Eže- 
riniu Jūreivių Unijos sekretorius 
Victor A. Olander pasakė, kad 
algų klausimas ant laivų, plaukio- 
jančių po didžiuosius ežerus iš- 
sirisa lengvai. Girdi, laivų savi- 
ninkai pasirašą po padidintųjų 
algų kontraktais, kad luiti prisi- 
rengusiais savo laivus operuoti. 
Todėl visuotinas jūreivių strai- 
kas didžiuosiuose ežeruose, kaip 
buvo laukiama, neįvyks. 

jj Italijoj gaisras išnaikino sa- 

ną katedros bažnyčią mieste 
Audria. Ugnis atsirado vyskupo 
name ir greitai bažnyčion persi- 
kėlė. 

|] Vokietijoj, Wilhelmshavene 
išlėkė j padanges vokiečiu torpe- 
dų dirbtuvės. Expliozija užmušė 
daug žmonių, o dar daugiau j u 

sužeidė. 

Iš Paryžiaus praneša, jog 
Rusijos duma tapo paleista todėl, 
kad tuli jos pasiuntiniai agitavo 
už atskirą susitaikymą su talki- 
ninkų priešais. Bet gal tai buti 
paprastas dūmos paleidimas Ve- 

lykoms. 

j| Portugalijos valdžia užgyrė 
išvyti visus netinkančius kariu- 

CMCTVE*.** 
Uncle Sam: "Don't yc.i knovv my arrny is busy in Mexico?'' 

—Carter in New York Evening Sun. 

EPIRIA KARĖN... 
Santikiai tankiai taip susideda, kad tauta turi kariauti prieš savo norą. Štai 
kad ir Amerika: ji yra neprisirengusi ir karės nenori, bet Vokietijos elgimąsi 
gali ją priversti stoti karėn net ir prieš savo norą. 

menėn vokiečius, o tinkančius su- 

varyti j koncentracijos stovyk- 
las. Prisakyta konfiskuoti vokie- 
čiu nuosavybę. Kaltina Portu- 

galijoj gyvenančius vokiečius, 
buk jie kursto prieš valdžią gy- 
ventojus ir stengiasi sukelti re- 

voliuciją. 

į] Varšavoj sustreikavo lenkai 
politechnikos studentai del ko- 
kio ten vokiečiu valdžios pada- 
vadijimo. 

Kaip praneša- i* Petrogrado, 
Vokiečių valdžia Varšavoj su- 

konfiskavo esančius krautuvėse 
rakandus, .'kailius ir visokius va- 

rinius indus, gyventojų turimus. 
Varšavoj tapo atidaryta žydiš- 

ka mokykla. Mokslas ten veda- 
mas vokiškoj kalboj ir žydiškam 
žargone. Mokytojų turi i/. Ją 
lanko 167 žydukai nuo 8 iki 14 
metų. 

|Į Mexikoj, miestuose Torreon, 
Larcdo ir Gomez Palacio buvo 
smarkios nepr i lankios ameriko- 
nams demonstracijos. Visi, tikri 
mexikonai buvo sukviesti susi- 
rinkti teatran mieste Gomez l'a- 
lacio. Ten susirinkę žmonės šu- 
kavo: Lai gyvuoja Mexika! Mir- 
tis gringams (taip Mexikoj va- 

dina nekenčiamus amerikonus). 

Į| Apart aprubežiavimo dau- 
gelio kitu dalykų vartojamo, da- 
bar Vokietijoj viešpatystės ta- 

ryba nutarė aprubežiuoti ir mui- 
lo vartojimą. Manoma leisti vie- 
nam žmogui pirkti vien ioo gra- 
mų muilo mėnesiui, o kitokių 
muilą užvaduojančių medegų ne- 

daugiau kaip 500 gramų. 

|| Hockkoenig aplinkinėse, Al- 
pų kalnuose, nuo kalno nusiritu- 
si sniego lavina pagriebė 52 žmo- 
gų. Atkasė 42 negyvų žmonių 
kunus, bet ir dar nesurastų ne- 

sitikima gyvais atkasti. 

|| Archangelsko portas tapo už- 

darytas visiems laivams, jis ati- 
darytas vien laivams vežantiems 
valdžiai reikalingus daiktus ir 
kareivius. Apie tai praneša Ru- 
sijos ambasadoriui \Vashingtone. 

Prancūzijoj, mieste Bor- 
dcaiuc, amunicijos dirbtuvėse 
expliodavo parakas. Expliozija 
užmušė 20 žmonių, o daug jų 
sužeidė. 

|| Kaip praneša iš Shanghai, 
prie Chusau salų Chinų skrai- 
duolis "Ilaisung", susimušė su 

garlaiviu "Hsingri" ir j j paskan- 
dino taip greitai, kad žmonių ne- 

spėta išgelbėti. Hsingri gabeno 
kareivius i Taocho\v. Prigėrė su 

viršum tūkstantis kareivių ir 
įgulos žmonių. 

! Visame civilizuotame sviete 
23 balandžio apvaikščiojo 300 
metų mirties sukatuves didžiau- 
sio dramų rašėjo anglo Willia- 
mo Shakespearo. Ir Vokietijoj1 

tas sukaktuves iškilmingai ap- 
vaikščiojo, liet vokiečiai, kad su- 

mažinti anglu garbę, užtikrina, 
kad Shakcspeare buvo vokietis. 

j Paryžiaus medicinos akade- 
mijos susirinkime D ras A. Gui- 
pe\v pranešė apie stebėtiną ligoni- 
nei Peatt jo paties padarytą vie- 
nam kareiviui operaciją. Nors 
tam kareiviui išimta .trečdalys 1,1 1 

smegenii, bet jis visai tapo is-. 

gydytas. Bet nežinia, ar ir ka- 
reivio protas yra ir dabar toks 
jau, koks buvo prieš smegenų 
prašalinimą. 

| Visos pasakos iš Mexikos 
platinamos apie mirti gaudomo 
Vilios buvo vien pasakos lei- 
džiamos su tikslu. k..d jį gaudan- 
ti Suvienytu Valstijų kariumenė 
prasišalintų iš Mexikos. Villa 
yra sveikas, tik Amerikos kariu- 
menės vadovai nežino, kur jo 
jieškoti. Padėjimas Mexikoj 
Amerikos kariumenes nevertas 

pavydėjimo. Carranza sudraudė 
jai naudotiesi iš telegrafų ir te- 

lefonų linijn, taipgi iš geležin- 
kelių nei reikalingiausių daiktų 
privežimui. Į amerikoniškus or- 

laivius šaudė Carranzos kareiviai 
ir gyventojai. 

Anglijos valdžia pranešė 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Dr-jai, kad nuo dabar neleis jos 
skyriams esantiems V okietijoj nei 
jokių daiktų gabenti. Pertai 
prirengti išsiuntimui Broaklyne 
daiktai tapo sulaikyti. 

Į| Al'banijos karalius kunigaikš- 
tis \Yied vėl sugrįžo savo kraš- 
tan ir j tautą išleido atsišaukimą, 
kuriuom pakvietė visus vyrus eiti 
kariumenėn ir stoti Austrijos pu- 
sėj. Jis buvo vokiečių kariume- 
nėj Francuzijoj. Didesnė vienok 
albanų dalis yra talkininkų pu- 
sėj. 

Lietuva ir Kare, 
VORONEŽAS. 

Tatjanos Komiteto bendrabu- 
tis. Lietuviu bendrabutyje buvo! 
iš viso 15, dabar liko 12. Kiti 
turėjo išsikelti iš jo del nesuti- 
kimų su privcizdėtoja, kuri yra 
surusėjusi lenkė ir iš pat pradžių 
pradėjo nekęsti lietuvių ir prie- 
šintis jų įstojimui bendrabutin. 
Ji tebekovoja ir dabar ir visaip' 
lietuvius persekioja. Jei prašo 
kokio reikalingo daikto lenkas, 
ar rusas, tai ji tuojau paduoda, 
bet jei lietuvis, tai palauk, bro- 
leli. 

Čia lenkai apskritai daug blo- 
ga daro lietuviams; pav.. vienas 
lenkas davė vienam mokiniui du 
rubliu, kad tik tas nestotų Yčo 

gimnazijon, kurios jie nekenčia 
ir kiek galėdami niekina. 

J. Dagilis. 

SIMFEROPOLIS. 
Lietuviai čia jaučiai skaudžia- 

mi lenkn. Skaudžia juos bažny- 
čioj, skaudžia ir pašelpą teikiant. 

Lenkai, kuriu čia ir prieš karę 
buvo nemaža kolionija. dabar pa- 
ėmė Į savo rankas pabėgėliu rei- 
kalus. Sudarę komitetą jiems 
šelpti ir lietuviai esą šelpiami 
drauge su rusais. Na ir nenuo- 

stabu, .kad lietuviai, ar tai ne- 

mokėdami rttsu kalbos, ar tai iš 
sodžiaus pakliuvę miestan, savo 

nedrąsumu sutinka kliūčių ir šel- 
pimo reikaluose. 

•Nemanau aš kaltinti lenkų. 
Priešingai, jie reikia tik pagirti 
už darbštumą. Negalima kaltin- 
ti ir mūsiškių, lle abejo, yra 
sunku aprūpinti išsisklaidžiusius 
po plačią Rusiją lietuvius kaip 
dvasios jų reikalus, taip ir me- 

džiaginius, 
Ardicku Juozas. 

"Dzennikc Poznanski'ame" iš- 
spausdinta "Komiteto pagelbai 
teikti Lenkijoje" apyskaita. Jo- 
je aprašyta, kaip ir kas buvo dir- 
bama, kiek pinigu išleista. 

Iš pirmiau (lig 1915 111. liep. 
mėn.) paskelbtų Komiteto apy- 
skaitų matyti, kad vyriausias jo1 
uždavinys buvo—papenėti išal- 
kusias minias vokiečių užimtose 
vietose. Komitetas turi įsteigęs 
nemokamų, arba pigių žmonių 
valgyklų. Lig 1915 m. liepos 1 

d. Komitetas išleido 479.530 mar- 

kių. 
Po liepos 1 d. Komiteto darbai 

daugiau išsiplėtė. Iš visur gir- 
dėti šauksmas padėti: iš Plocko, 
Lomžos, Yaršavos, Gardino, Vil- 
niaus, Kauno. Mes šelpiame vi- 
sus, kame tik matome reikalą, 
naudodamiesi lėšomis, gautomis, 
daugiausia, iš Šveicarijos Komi- 
teto. Komitetas, matydamas pa- 
vargėlius, rūpinosi visur turėti 
savo žmonių, kurie eitų šelpdami 
ir tiesdami pagelbos ranką netoli 
kovos lauko. Komitetas turi 
įsteigęs daug vaikų prieglaudų 
(sakysime, Lodzėje yra 12 prie- 
glaudų po 175 vaikus kiekvieno- 
je. Nuo 1915 m. liepos 1 d. lig 
1916 m, sausio 1 d. Komitetas 
išleido 611,824 markes ir 145.845 
rub. 

Iš Lietuvos miestų, kuriuos šel- 
pė Komitetas, jo apyskaitoje pa- 
minėti tik šitie: 

Suvalkai—3000 markių. 
Seinai—10,000 ir 6500 markių. 
Vilkaviškis, Kibartai—1000 

markių. 

Viennoje leidžiamame lenku 
laikraštyje "Kurjer l'olski," pa- 
rašyta, kad Viennoje esąs įsteig- 
tas "Komitet Ochrony žiemi Pol- 
skiej" (Lenkų Komitetas žemei 
ginti). Jo uždavinys—saugoti, 
kad lenku žemė nepatektų j sve- 

timas rankas. Jam turį rūpėti 
teikti pagelbą mažiems ir dide- 
liems ukįajns, 

"kurjer \Yarszaws!:i ra .'o, kati 
Lttblinn mieste esanti Į teigta 
žydu gimnaziją. Visu dalyku 
esą mokinama žydiškai, išskyrus 

|tik vokiečiu ir buku kalbą. 

"Vienuos "Fremdenblatt" raše 
apie "t kraiuų Tautos Tarybą.' 
Siu metų sausio 5 d. Taryb? 
priėmusi tam tikrą rezoliuciją, 
kurioje išreikštas ukrainų tautos 
uor;ii. Girdi, politikai, maža pa- 
tys žinodami, skelbia nuomonę, 
kad etnografinės ir istorinės Uk- 
rainų žemės (Galicija ir Rti!«m- 
na) turinčios luti atskirtos nuo 

Austrijos ir prikergtos prie to 
valstybės organizmo, kirį suda- 
rysianti Lenkų Karaliją. l"':rai- 
nu Tautos Taryba be galo stebi- 
si taip negirdėtu tokių politikų 
siaurumu, politiku, užmirštančių 
tikruosius pačiu l'krainų tautos 

norus—aspiracijas. O tos as- 

piracijos tokios: ukrainai pasi- 
lieka ištikimi Austrų valstybei. 
Taryba tvirtina, kad ukrainai, 
sutikdami su austrų pamatiniais 
dėsniais, rupinąsi sustiprinti sa- 

vo ukrainų kraštus ir Įgyti sa- 

vistovybę lygiai su kitomis ma- 

žomis tautomis. To turi neuž- 
miršti diplomatai, liesdami to- 
kius klausimus. 

K "Liet. Balso." 

LIETUVOS KOLONIZACIJA. 
Laikraščiai rašo, kad atsirado 

vokiečių spekuliantų, kurie pra- 
dėję supirkinėti Lietuvoje žemes. 
Kaina jau pakilusi nuo 30c/c iki 

50%. Vokiečių žemės reforma- 
torių sąjunga ("Bund Deutscher 
Bodenreformer") kreipėsi j Vo- 
kietijos Kanclerį, kad jis užkirs- 
tų kelią žemės spekuliantams už- 
imtuose kraštuose. Lapkr. 4 d. 
1915 m. vokiečių valdžia užt 'au- 

dė pardavinėti žemę be specialio 
valdžios leidimo. Vienok. tas 

uždraudimas maža teliečia "sa- 
vuosius žmones," nes. kaip pra- 
neša "Dabartis" 27 num., \ ilniujc 
ir Kaune jau įsteigė savo sky- 
rius pusiau valdžios ir sutvertas 

grynai germanizacijos tikslams 
"Ostbatik fiir I landei u tu' Ge- 
\verbe." 

Naujoji Lietuva." 

PINSKO PELKĖSE. 

Xauji veikimai Rytų fronte ir 
rusu tvirtinimas, kad "tikrasis 
užpuolimas" ant vokiečiu linijos 
prasidėsiąs ledui paleidus, dar 
syki atkreipia domą Į savotišką 
padėjimą, kokiame kovojantieji 
šitoje apygardoje yra. Mes at- 

mename tą didelę veikmę, kokią 
pelkės Rytu Prūsuose padarė pir- 
mutiniam*' Hindenburgio žygyje, 
kur, tarytum, neatsilaikomi rusų 
atakiai pasekmingai buvo atmuš- 
ti ir rusai ištisais būriais buvo 

Mozūrų Ežeruose prigirdyti. Ar 
rusai, ledui paleidus, nebandys tą 
pati šposą iškirsti vokiečiams? Yra 
pamatas tikėti paskalais, kad 
rusai apie vidur-vasari turėsią 
dvyliką milijonų gerai išlavintų, 
apginkluotų ir amunicija aprū- 
pintų kareivių ir kad Pinsko apy- 
garda dar aršesnė ir už Mozūrų 
Ežerų apygardą. 

Bet reikia neužmiršti, kad vo- 

kiečiai nesnaus ir neleis lengvai 
save j kilpas įtraukti. Štai Phi- 
ladelphijos laikraštyj, "Public 
Ledger" yra parašyta įdomus 
straipsnis apie vokiečių apsika- 
simą Pinsko pelkėse, kurios ge- 
riaus yra žinomos Rokitnos, ar 

Pripečio pelkėmis. To laikraščio 
korespondentas, norėdamas ap- 
žiūrėti visą apsigynimo sistemą, 
nustebo priėjęs augštą stulpą su 

parašu Dardanellen Stellung 
(Dardanelinė pozicija). 

Šita pozicija yra pelkėje ant 
krantelio, išnešatičio apie 50 
pėdų ilgio ir apie 30 pėdų pločio. 
Bavarai pastatė ant jo keturias 
žemas trobeles iš rąstų, kurių 
kiekviena turi apie 15 ketv. pėdų. 
Iš lauko pusės tos trobelės ap- 
dėtos dervine stogams dengti po- 
piera, kuri sulaiko lietų, šalt] ir 
sniegą. Aplinkui kranteli iškas- 
ta ravas, tai yra, dinamitu išardy- 
ta ledas per 30 pėdų aplinkui. 
Už ravo nutiesta dešimts eilių 
karbuotosios vielos. Visas kran- 
telis taip tvirtai apsaugotas, kad 
keli žmonės su mašininių kanuolių 
pagclba gali lengvai apsiginti 
nuo užpuolimo iš visų pusių. 

Šitokių aptvirtintų krantų yra 
šimtai Pripečio pelkėse. Visos 
jos sujungta telefonu ir lieptais, 
bet jos lengvai yra atidalinamos, 
nutraukus lieptą, arba pastačius, 
kaip vokiečiai vadina, "ispanus] 

jojikus"—pernešamąsias korbuo- 
tos vielcs tvoras. 

Kokį pusmylį paėjėjus toliaus 
liumpuojančiais 1 eptais, nuties- 
tais ant plonu kuolų, sukaltų plo- 
/on. ateini prie paskutinės tvir- 
tumos. Šita tvirtuma yra lygiai 
:okia kaip anoji Dardanellcn 
Stelk-n^, tik daug stipriart vis- 
kas padaryta. Sakysime. aplin- 
kui eina 24 ei "s karbuotųjų vie- 
lų tvorų, ęnrniz nas yra dvigu- 
bai didesnis, dvigubai tiek ma- 

šininių k:inuo!ių, o apkasai maž- 
ne tokie pat baisus, kaip ir drū- 
toje žemėje. 

Paėjėjęs apie mylią atgal lin- 
kui kramto, prieini Stucpunkt, 
antrą pelkinių tvirtumų rūšį. Ši- 
toji tvirtumų rūšis tai;ona ten, 
kur pelkėse krantelio nc iranda: 
ji susideda iš tli i -'.i > rastinio na- 

mo, pastatyto ant stulpų. Ap- 
linkui namą eina eilė sukaltų 
stulpų, ant kurių nutiesta medi- 
nis pagrindas apie 10 ar 15 pėdų 
pločio. 

Kamaraitė, kurios sienos ap- 
muštu, kad balsas neatsimuštų. 
buvo šūvių kontroliavimo stoti- 
mi, žvalgykla ir telefono centru 
tai pelkės daliai. "Telefoninė 
mergina" turėjo gauruotą, pra- 
žilusią barzdą ir sėdėjo prie keis- 
čiausios sujungiamosios lentos, 
kokia kuomet salėtum sau įrivaiz- I ; 

|dtnti—prie savotiško namų darbo 
padaro iš skardinių indų, supintų 
vielų ir geležinių vašių, išsiki- 

į Šančių iš kalkėmis baltintos sie- 
nos. 

VOKIETIJOS KANCLERIO 
KALBA APIE NAUJOS 

EUROPOS SUTVARKYMĄ. 
Vokietijos parlamente kancle- 

ris Bethman Holhveg laikė svar- 1 
bią kalbą, kuri, kaip ir veik vi- 

; sos valdžios atstovų kalbos da- 
bar, rado karštą parlamento at- 

stovi] pritarimą, išėmus vien 
Liebknechto partijos atstovus. 
Savo kalboj Vokietijos kancleris 
stengėsi išteisinti Vokietiją, buk 
ji karės nenorėjo ir -jos nepra- 
dėjo, nors visi žino. l.ad ii karę 

i pradėjo ir pirmutinė veržėsi 
Francuzijon per neutrališką Bel- 
giją. o Francuzija pilnai karėn 
nebuvo prisirengusi, taigi, matyt, 
ir ji karės nenorėjo. 

Svarbiausia dalis Vokietijos 
kanclerio kalbos yra apie surė- 
dymą ateinančios Naujos Eu- 
ropos. Apie tą Europos surėdy- 
mą kancleris taip drąsiai kalbė- 
jo. nors karė dar toli nuo galo, 
lyg kad naujoji Europa surėdyti 
butu pavesta vien Vokietijos 
kancleriui. Jis pasakė, jog ki- 
toks, negu jis nori. Naujos Eu- 
ropos surėdymas karės neuž- 
baigtų, pagimdytų po kokiam lcu- 
kui kitą karę, dar gal baisesnę, 
nors ir dabartinė dar sau 1>- 
gios neturėjo. Bet taipjau gerTn^ ir išpildymas Vokietijos kancle- 
rio geismų gali naujas kares pa- 
gimdyti, nes vokiečių geismai 
gali but nemieli kitoms tauioms. 
o tos ir nori vokiečių aroganciją 
sumažinti. 

Kancleris pasakė, kad šiuom 
kartu vokiečiai yra išliuosuotojai 
mažų tautų, todėl naujoj Euro- 
poj lenkai, lietuviai, latviai 'r 

flamandai turi buti tokiose san- 

Ivgose. kad savo kalbą, papro- 
čius ir kulturą galėtų kelti taip 
kaip jiems tinka. Belgija turi 
but tokiose apystovose, kad Vo- 
kietijos priešai jos prieš skie- 
čius panaudoti negalėtų, taigi 
reikia manyti, kad kancleris no- 

rėtų Belgiją Vokietijos globoj 
palaikyti. 

Kancleris vokiečių vardu žada 
silpnesnėms tautoms jas iš jun- 
go ir prispaudimo paliuosavęs, 
suteikti tokias išlygas, kad jos, 
be abejonės po Vokietijos spar- 
nu, kelti ir auklėti savo kalbą ir 
kulturą galėtų. Gražus tai žo- 
džiai, tik jie vokiečių lupose 
skamba kaipo pajuoka. Kur Li- 
da ir kokią silpnesnę tautą nuo 

prispaudimo iie paliuosavo, jei- 
gu pats dar biauriau jos spausti 
negalėjo? Vokietija silpnų tautų 
kraštų negrobė tik ten. kur grob- 
ti negalėjo, bijodama galingesniu 
pasipriešinimo. 

Dabar Vokietijos kancleris ža- 

jda lenkams, vokiškų kareivių 
atpirktiems ir lietuviams palikti 
laisvę patiems savo reikalus tvar- 

kyti ir auklėti savo kalbą, o ki 
jie pats darė su lenkais ir lietu- 
viais Poznaniaus ir Rytinių Prū- 
sų provincijose? Juk tuos kraš- 
tus baigia vokietinti. Vokiečiai 
giriasi, kad lenkus ir lietuviu* 
ištautina augštesnė vokiečių kul- 



tur?, bet ištikro ir tame yra kas 

kitas. Jeigu vokietinimas butų 
pavesta vien vokiečiu kultūrai, 
tai nereiktų skirti milijardų mar- 

kių vokiečių kolior.izavimui len- 

kų ir lietuvių apgyventų krantų 
su skriauda pirmiau ten gyve- 

nusių tautų. Jeigu butų palikta 
vien vokiškai kulturai, tai juk 
ne butų reikė j v be jokio prasi- 
kaltimu vyti iš Prūsų Lietuvos 

ir Poznaniaus nuo dešimtmečių gy- 

venančių žmonių, paeinančių iš 

Lenkijos ir Lietuvos. Nieko pa- 
našaus paskutiniuose šimtme- 
čiuose niekur neišdryso daryti, 
darė tai vien Prusuose. Daryta 
tai vien ap^ilpninimui ne vokie- 

čių rytiniuose Prūsų kraštuose. 
Ir dabar, nors taikos dar ne- 

matyt. jau vokiečiai mėgina vo- 

kiečiais karės invalidais kolio- 
nizuoti Lenkiją ir Lietuvą, nors 

ir vietiniai gyventojai žemės per- 
daug neturi. 

Reikia dar paklausti, koki už- 

tikrinimą vokiečių "išliuosuotos" 
smulkios tautos gali turėti, kad 

kanclerio Bcthmann llolluego 
pažadėjimai bus ispiluyti ir jotus 
nebus trukdoma auklėti savo 

kalbą ir kultūrinai kilti? Juk 
kanclerio jpcdi'nis gali visai ne- 

paisyti (lal)artinio kanclerio pa- 
žadėjimu. Juk vokiečiai papratę 
su lengva širdžia lau/}ti net jii 
karalių smulkioms tautoms duo- 
tus pažadėjimus. Juk po pasku- 
tiniam Lenkijos padalinimui vo- 

kiečiai užimtuose Lenkijos 'kraš- 
tuose pažadėjo nekliudyti Prū- 

sams tekusiu kraštu lenkams kel- 
ti ir auklėti savo kalba ir papro- 
čius. o kas iš tu pažadėjimu liko? 

Nieko. Kods, iki 1872 metu len- 
kiškose provincijose ir Prūsų 
lietuviu apgyventuose pavietuo- 
se. buvo lenkiškos ir lietuviškos 
mokyklos, bet kuomet įveikimas 
franeuzn vokiečiams galvas ap- 
suko, visos tos mokyklos tapo 
vokiškomis pakeistos, o paskui 
jose tapo net uždrausta lenkiš- 
kai ir lietuviškai mokyti. Tokios 
tai mat vertės yra tie vokiečiu 
smulkioms tautoms duoti paža- 
dėjimai. jeigu jos turi nelaimę 
bu t i po vokiečiu globa. 

Todėl ir dabar, praeities pa- 
mokytos, vokiečių neva paliuo- 
suotos nuo kitu prispaudimo 
smul'kios tautos neturi pamato 
perdaug pasitikėti Jlcthmann 
Ilollvvego pažadėjimais ir išsi- 
žadėti galimos geresnės ateities, 
jeigu tam proga pasitaikys. Tr 
dabar karė dar nepabaigta, todcl 
nežinia kas tvarkys tą naująją 
Europą. Bet jeigu ją sutvarkys 
vokiečiai, tai bus gana neužganė- 
dintu, o kur yra neužganėdinti, 
tCTi buva vaidai ir karės. 

Apart to, kancleris mėgino ir 
amerikonus raminti, nes apreiš- 
kė. jog Vokietija niekur Ameri- 
koj žemės >au griebti nemano. 

Tam. bent dabar, tikėti galima, 
nes dabar Vokietija ir Europoj 
turi k;i veikti, apie glemžimą 
Amerikoj žemės ir sapnuoti nc- 

gali. 
Kancleri? žada ir Belgijos fla- 

mandus (jie vokiškos kilmės) 
paliuosuoti nuo franeuzu prispau- 
dimo. bet nežinia, ar jie nori to- 
kio paliuosavimo, kokį vokiečiai 
jiems primesti norėtų. Juk antai 
alzatai gyventojai 1871 m. nuo 

Prancūzijos atimtos Al/atijos 
net kalba vokišku dialektu, o 

bet ypač pirmų labiausiai neken- 
čia gal 11c be pamato, jie ir vo- 

kiškai kalbėdami, jaučiasi fran- 
c u žais. 

LIETUVIAI AMERIKOJ, 
IŠ HARRISON, N. J. 

Atsakymas korespondentui. 
"Lietuvos" 15 num. tūlas kores- 
pondentas, pasirašęs vardu Ga- 
biausi*. rašo, kari čia buvo or- 

ganizuojamas Lietuvių Politikos 
Kliubas. o paskui k i t* k vėliaus, 
girdi, tula> F. M. Petrulionis savo 

pastangomis suorganizavęs Ga- 
bijos Brolių ir Seserų Draugiją ir 
prikalbėjęs minėtą kliubą prie 
Gabijos Draugijos prisidėti. 

C'ia yra dalis teisybės, tik ji ne- 

visai aiški. Lietuvių kolonija čia 
susideda iš 80 šeimynų ir Nepri- 
gulmiiig&s Politikos Kliubas gy- 
vuoja jau ^ metai. Bet atsirado 
tokie, kurie norėjo pakenkti šitam 
kliubui ir pradėjo organizuoti kitą, 
nepiliečių kliubą. Nepilicčiai norė- 

jo piliečiams teises nustatyti, bet 
nesurado tokių piliečių, kuriems jų 
teisės butų patikę. Kliubui išgy- 
vavus o dienas, prisidėjo prie jo 
F. M. Petrulionis ir įnešė, kad vie- 

toje organizavus kokią kenksmingą 
organizaciją, suorganizuoti tokią, 
'kuri yra naudinga ir reikalinga net 

moterims, kadangi, neskaitant kuo- 
pų, čia moterų pašelpinės draitgi- 

įjos nėra. Su šituo Petrulionio 
[įnešimu visi minėto kliubo nariai, 
išskiiiant vyriausį, sutiko. Ant 

galo sutiko ir tas, ir sekančiame 
po to susirinkime duota draugijai 
vardas (labijos Brolių ir Seserų 
D-ja ir išrinkta tas pats organiza- 
torius jos pirmininku. Šita drau- 
gija yra bepartinė. 

Kas atsieina F. M. I'etrulionio 
įnešimo apie kepures, tai tas buvo 
visai kitaip negu kad koresponden- 
tas sako. 

Huvo įnešta, kad reikia parengti 
Imliu, pakviesti kalbėtoją, surengti 
maršą tik iš (iabijos nariu ir j vie- 
tą kukardų, kuriu draugija neturi, 
pažymėjimui ir papuošimui narių 
gauti pramogines skrybėles (outing 
liats) su kaspinu aplinkui ir pa- 
rašu ant kaspino: (.iabijos Drau- 
gija : moterims duoti lazdeles su 

Amerikos vėluko kaspinu, o vy- 
rams su Amerikos vėlukti, nes tas 
balius pripuola Vainikų Dienoj 
(Decoration Day). Kadangi prie 
Draugijos priguli daug dainininku, 
tai po maršui padainuoti himną ir 
I'ctrulionis ketino pasakyti mono- 

1 \gą "Grįžimas iš baliaus." 
Antra proga kepurių panaudoji- 

mui—tai N'eu arko 250 metų sukak- 
tuvių apvaikščiojimas, kuriame ža- 
da dalyvauti ir lietuviai. Taigi 
šitas įnešimas nėra kenksmingas ir 

i jis buvo priimtas vienbalsiai. Ko- 
misija, išrinkta skrybėlių išrinki- 
mui, kurioje Petrulionis visai ne- 

buvo, išrinko trejopas: po 38c, 50c. 
ir $1.13 ir padavė susirinkimui nu- 

balsuoti. Didžiuma nubalsavo aug- 
štesniąją kainą ir išrinko komitetą 
pinigus nuo narių surinkti. Iš- 
rinktojo gi komiteto nariai vieni 
pinigus rinko, kiti pradėjo intrvgas 
varinėti. Prie intrigantų prisidėjo 
ir pats pirmininkas; jis sušaukė 
extra susirinkimą ir susirinkime 
pradėjo trukdyti skrybėlių suma- 

nymą. Taigi susirinkime suirutę 
sukėlė ne skrybėlių sumanymas, tik 
tie, kurie nežinodami nei patys del 
ko, buvo priešingi šitam sumany- 
mui. Suirutę sukėlė intrigantai. 

Negabiausis. 

IŠ POTTSVILLE, PA. 

Politikierių byla. Balandžio 11 

d. čia, apskričio teisme, turėjo 
b u t i nagrinėta, jau pradėta, bet 

pertraukta, Xcw 1'hiladelpliijos 
miesto tarybos byla, kurioje di- 
džiuma yra lietuviai. J. Pilius ir 
A. Aukštakalnis skunde kitus po- 
litikierius už "kreivą politiką.'' 
M. Staneliunas, būdamas ant kal- 
tinamųjų suolo, bandė meluoti ir 

jj sugavo. Be to. teisėjas E. 
Bechtel patėmijo ji esant girtu, 
bet jo apgynėjas senatorius C. 
Snyder tvirtino, kad tai Staneliu- 
no toks būdas ir kad jis, kaip se- 

nai jis jį pažįstąs, tą dieną buvęs 
blaiviausiu. 

Tulkui prisiekus, kad iš Sla- 
neliuno bunios išeina blogas kva- 
pas. teisėjas Staneliunui davė 48 
valandas laiko išsipagirioti ap- 
skričio kalėjime, o bylos nagri- 
nėjimą atidėjo ant bal. 17 d. 

Pasibaigus paskirtam laikui, 
norėtą kalinys išimti, bet nesant 

teisėjo namie. M. Staneliunui pri- 
siėjo sėdėti viršlaikį. H e to Sta- 

neliunas gavo protlige ir dabar 
gydytojas jj kalėjime lanko.— 

Report. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 

Prakalbos. Balandžio 16 d. D. 
L. K. Vytauto draugystė turėjo 
parengusi prakalbas. Kalbėtojum 
buvo Dr. A. L. Graičiunas iš 
Chicagos. Ragino žmones kibti 
prie amatų ir tapti šios šalies 
itkėsais. Publiką kalbėtojas pil- 
nai užganėdino. 

Kalbėdamas apie musų žyme- 
snius veikėjus, daktaras paaiški- 
no, kad reik žiūrėti i jų gerus 
darbus; už gerus darbus reik 
juos pagerbti, o už blogus gali- 
ma ir papeikti. Bet pas mus, sa- 

kė jis, kaip jau imą ką peikti— 
lai be galo, o kaip ima ką gerb- 
ti—tai vėl be mieros. Paminėjo 
apie Dr. Basanaviėią, apie Dr. 
Šliupą ir kitus. Buvo ir aukų 
nukentėjusiems nuo karės su- 
rinkta. tik nežinau kiek. 

Po to jis buvo užėjęs dar j 
[20 TMD. kuopos prakalbas, kur 
kalbėjo du moksleiviai iš Ada, 
Ohio—pp. Zykus ir Bagdonas. 
Kuopos pirmininkas J. Žilinskas 
užkvietė Dr. Graičiuną ir čia 
pakalbėti. Nurodė naudingumą 

Tėvynės Mylėtoju Draugijos ir į 
aiškino, kodėl verta prie j<>s pri- 
gulėti. čia taip pat publiką už- 
ganėdino. Vietos gyventojai bu- 
vo labai dėkingi ir pasakodavo: 
kad pas mus tankiau butų tokių 1 

/uloniškų kalbėtojų, kaip l'ur-į 
vis ir L)r. (iraičiunas—tai butų 
kas kita, o nuo tokių veikėjų 
'kaip Žagaras- tai apsaugok mus 

Viešpatie. Patriotas. 

IŠ SPRING VALLEY, ILL. 

Apie darbus. Šiame miestelyj 
dabartiniu laiku gyvenimas kaip- 
ir apmiręs, nes anglių kasyklose 
darbai eina silpnai. Delei tos 

priežasties šitos vietos lietuviai] 
ir tautiškai mažai darbuojasi. 

V iršutinių darbų Spring Val- 
ley'jc visai nėra ir todėl čia nėra 
nei jaunų vaikinų; jei randasi 
koks, tai dirba La Sallės dirbtu- 
vėse. 

V. 

IŠ PERU, ILL. 

Semestrui pasibaigus. Balan- 
džio 16 d. Šv. Bedės Kolegijos 
lietuvių moksleivių S. L. R. K. 
A. 3-čioji kuopa prieš apleidžiant] 
mokyklą Velykų dyklaikiui turė- 

jo litcratiuj susirinkimą. To su-j 
si rinkimo programas buvo gana 
turiningas ir įvairus ir susidėjo 
iš prakalbų ir paskaitų. 

Minėtos kuopos pirmininkas, 
A. Linkus davė gerus patarimus, 
kaip. apleidus mokyklą, reikia už- 

silaikyti. 
Antras kalbėtojas, J. Arbačiau- 

skas, kalbėjo apie doros auklė- 
jimą; A. Dikselis—apie mokslą. 
Al. Rupšis skaitė paskaitą iš et-J 
nologijos apie cliinų kalbą ir jos 
rašybą. K. Montvidas deklama- 
vo Vaičaičio eiles "Malda," V J 
Pamaža papasakojo iš apysakos 
"Septyni broliai miegantieji." 

Susirinkimai nebus laikomi iki 
sekantis bertamis prasidės. 

Vargdienis.' 

IŠ MANCHESTER, N. H. 

Draugijinis veikimas. Man- 
eli estery j tarpe lietuvių šiuo tar- 

pu jokio veikimo nėra. Ratelis, 
surengęs vieną vakarėlį Tautos 
Fondui, apsnūdo, o presos komi- 
tetas taipgi tyli. 

Bal. 16 d. kun. Tyla iš Nashuos 
klausė velykinės išpažinties. Pe- 
reitą mėnesj čia ant gelžkelio sto- 

ties u/mušė vieną lietuvį. M. Za- 
lanskį; jis paėjo iš Vilniaus gub. 
Palaidotas Nashuos katalikų ka- 

puose. 
Liet. Jaun. Ratelis sekantiems 

metams išrinko savo valdybon 
šitas ypatas: 

Pirmininku, A. Zubkus-tas 
pats; padėjėju, A. Žukauskas; 
sekr., V. Kušleika-tas pats; fin. 
sekr., K. Žukauskas; kasininku, 
P. Kutkus; maršalka, J. Maciu- 
levičius. 

Šio mėnesio 27 d. S. L. R. K. 
A. 119 kp. rengia prakalbas. 

Pamiškalnietis. 

IŠ DAYTON OHIO. 
Pakalbos ir kiaušiniai. Kol 

Daytone nebuvo socialistų, tol ir 
svetimtaučiai nieko nežinojo apie 
lietuvius ir jų nesutikimus savo 

tarpe. Jei kartais ir pasitaikyda- 
vo kuriam stoti tieson del kokio 
nesmagaus atsitikimo, tai anglų 
laikraščiai turinčiuosius tuos ne- 

smagumus paprastai pakrikštin- 
davo ungarais, ar paliokais, o lie- 
tuvių vardas stebuklingu budu 
išlikdavo nesuteptas amerikiečių 
visuomenės akyse. Bet atsiradus 
čia socialistams, yra kitaip. 

Socialistai ir katalikai, nors*yra 
priešingi vieni kitiems sulyg sa- 

vo įsitikinimų, bet abeji yra vie- 
nodo budo: ir vieni ir kiti susi- 
riesdami savo idėjas platina. 
Katalikai tuo tikslu rengia mi- 
sijas, kurios tęsiasi visą savaitę, 
o socialistai, katalikais neapsileis- 
dami, rengia prakalbas, kurios ka- 
talikams nepatinka ir, dalgiui ant 
akmenio pataikius, pasipila ug- 
nis. kuri parsieina gesinti teisme. 

Pereitą savaitę vietos socialis- 
tai parsikvietė iš Detroito. Mieli. 
V. Ambrazaiti, ir pristatė jį sa- 

kyti pamokslus-prakalbas pen- 
kias dienas. Šitos prakalbos la- 
bai nepatiko katalikams ir penk- 
tą prakalbų vakarą "gerosios" 
katalikės atėjo kalbėtojo klausy- 
tis su gera apštimi kiaušinių sa- 

vo krepšeliuose. Atėjus prie ar- 

gumentų pasipylė kiaušiniai ir kal- 
bėtojas nuo bombardavimo išliko 
sveikas tik ačiū barikadoms, kuriasi 
jis ant greitųjų pasidarė iš kėdžių. 
Daugiausiai kiaušinių teko kuo-į 

— 

rr 
pos rastiniitkutf'ij^prakallni ren- 

gėjams. į 
Žinoma, ši$«. įįidijj truksimi 

tuojaiis pajiit<}^ iRs^oIicija, kuri 
privarė pilną ii^b^aiią kariautojų, 
ir ciir anglams:^aaiškėjo, kad tai 
yra lietuviai, ftfcį stlaip smarkiai 
kovoja. f V 1 ;• Ir, 

Trys moterjg. .ku|ios prisipaži- 
no metusios 'vf kalbėtoją kiauši- 
niais, tapo nubaustos; visi kiti 
paleista. 

Daytcnictis. 

IŠ MERRILL, WIS. 

Neveikia ir bijo savo vardo. 
Nors jau aną sykį buvau rašęs 
"Lietuvoje" apie .Merrillo lietu- 
vius, rašydamas apie šitą vietą, 
bet dar čia noriu pridurti (lan- 
giaus. Šiuo kartu noriu padary- 
ti sulyginimą lietuviu su kitų 
tautu čia gyvenančiais žmonė- 
mis--vokiečiais ir norvegais. 

Kur tik geresnė vieta, ten pa- 
prastai gyvena norvegas, ar vo- 

kietys, o lietuviai geriausias vie- 
tas apleidžia ir yra pasiliki* kitų 
tautų žmonių užpakalyje. Ta- 
rytum. lietuviai taip yra darbš- 
tus. kaip ir anie ir gali išmanyti 
taipgi nemažiaus už anuos, tik, 
bėda, lietuviai nesistengia savo 

proto išlavinti. Vokiečiai ir nor- 

vegai l>e laikraščio neapsieina; 
jie kiekvienas skaito ne po vie- 
ną. 1>et po kelis, o lietuviams tas 

visai nerupi. Čia yra dešimts 
lietuvių ūkininkų ir keliatas gy- 
venančių pas kitus, o laikraščių 
neateina nei vieno. Ir tas pada- 
ro skirtumą tarpe mūsų žmonių, 
kurie nieko neskaito, ir tų, kurie 
skaito. Tie lietuviai kurie pas 
kitus dirba, gyvena čia jau po 
kokią penkiolika metų ir vis 
jiems patinka, kaip juos svetim- 
taučiai už nosių vedžioja. Tuo 
tarpu čia galima gauti ir iš val- 
džios žemės, ir nusipirkti lengvo- 
mis išlygomis,, bet jie skursta 
pas kitus ir tiek. Ir negana to, 
kad jie pas kitus skursta; jie net 

gėdijasi savo lietuviško vardo, ir 
visai nenori lietuviškai kalbėti. 

Butų labai gerai, kad čia apsi- 
gyventų tokių lietuvių, kurie ne- 

sibijo savo tautystės. Jei kas 
norėtų arčiaus sužinoti, galite 
rašvti, čia paduotu adresu. 

D. J. 
Box 38. Merrill, V.'is. 

IŠ WORCESTER, MASS. 

Per prakalbas parengtas p. Bu- 
lotai, j). Bulotienei ir p. Žemaitei 
surinkta auku virš poros šimtų 
doliarių Lietuvos Šelpimo Fon- 
dui ir virš $80 Žiburėliui. Nors 
buvo du kartu rengiamos, būtent 
balandžio 7 d. vakare ir bal. 8 
dieną, bet žmonių susirinko ne- 

daug abu kartu. Priežastis to 

gal buvo blogas oros, o gal su- 

laikė ir tas, kad įžanga buvo ap- 
mokama. Bet ant \akarienės, 
kuri buvo bal. 8 d. vakare, suėjo 
virš 300 ypatų. 

Balandžio 16 dieną vietinė 
Sandaros kuopa parengė prakal-! 
bas, kuriose kalbėjo "Ateities" re- 

daktorius p. Baniulis, ir pp. Šal- 
čius, Blažys ir Paltanavyčia. Po 
prakalbų buvo užduota keliatas 
klausinių, 'bet reikia pasakyti, 
kad klausimai buvo duodami ne 

kokių prastu žmonių, bet vis 
"gramotnų," kurie moka ir "ga- 
zietą" skaityti, nes klausimo da- 
vėjas atsistojęs pirma paskaito 
iš "gazietos," o tik paskui už- 
klausia ; kiti iš sklypelio popie- 
ros skaitė, kuriame užsirašę apie 
ką norėję klausti: bet ar jie pa- 
tys perskaito savo raštą—neži- 
nau. Po kožnam užklausimui 
buvo didelis rankomis plojimas 
kojomis trankymas j grindis, ma- 

tyt buvo išanksto suplanuota, kad 
negalėtų atsakyti į taip vadinamus 
užklausimus. Ant galo klausimų 
davėjai, matydami, kad nei tuo 

nepergalės, pradėjo kalbėtojus 
šaukti mulkiais ir ant pabaigos 
pakėlė tok j trukšmą. kad prisiėjo 
išprašyti "raudonukus'" laukan. 

Noroms-nenoroms prisimena, 
socialistų tvirtinimas, kad lietu- 
viai dar nera .pribrendę prie au- 

tonomijos. Ir iš tikro, kaip pa- 
sirodo. tai jie nėra pribrendę ir 
viešuose susirinkimuose dalyvau- 
ti. Ku-ku. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 
"Sportų" gyvenimas. Čia yra 

nemažas būrelis lietuvių ir visi gy- 
vena sutikime. Kcliaias lietuvių 
turi savus namus-ir pusėtinai lai- 
kosi. Bet didžiumoje lietuvių iš- 
siplatinusi girtuoklystė. Kitas, už- 

mokestį paėmęs, visą smuklėje ir 

I 
palieka; tok'.s namcn pareina ke- 
ivirpėsčias ir tik ant rytojaus pa- 
mato, kad u/ 3 ar 4 savaites jo 
nemokėta mėsininkui, ar sankro- 

I vitiinkui.' I'as smuklininką gėręs 
kokias 2,-3 dienas, antgalo užsima- 

iUo ir valgyti, bet kad senasis mė- 
sininkas jžiil daugiau jam neduoda 
be pinigu, tai jis eina pas kitą, su- 

meluoja jam ir toliaus kitas jį mai- 
tina, kol antgalo mėsininkai pama- 
to, kad jis visus jitos lygiai apgau- 
dinėja. ir ima jj gaudyti. 

Jei fabrikas sustoja kokiai sa- 

vaitei laiko, tai tokie "sportai" ne- 

žino nei už-ko tvertis: nei pinigu, 
nei duonas pas juos nėra ir užeina 
badas. Amsterdamietis. 

IŠ ELIZABETH, N. J. 
Darbai ir pragumai. Darbai 

čia eina gerai; nors algos kiekvie- 
name fabrike yra pakeltos, bet dar- 
bininkų visur trūksta. Tuo tarpu 
darbai dar žada padidėti. <larsųs 
llethlcbem Steel Kompanija žada 

pradėti statyti didelei dirbtuves, kur 
reikės 3000 visokių darbininkų. 
Yra viltis, kad musų miestas pakils' 
augštyn taip sulig pramonės, taip 
sulig vaizbos, kad tik musų tautie- 
čiai laikytųsi vienybės. Lietuvių biz- 

nierių, išskiriant smuklininkus, ku- 
rių yra net perdaug, kol kas pas 
mus kaipir nėra ir visi lietuvių už- 
darbiai eina žydams. Valgomų 
daiktų sankrovų, mėsinių, mastinių 
prekių, čeverykų sankrovų lietuviai 
nelaiko ir lietuviai vartotojai pri- 
versti yra- -remti -svetinitamčius. 
Butų gerai, kad atsirastų su pi- 
nigais suprantančių lietuvių ir už- 
sidėtų čia biznius; galėtų daug j 
gero padaryti ir sau ir visuomenei. 

Daugelis čia yra nusiminę, ne- 

gaudami jokių žinių iš tėvynės. 
Vienas lenkas bandė pasikarti, bet 
jj atgelbėjo ir jis nuvežtas ligoni- 
nėn atsigaivino. Dabar kitas, iš- 

girdęs apie savo šeimyną, esančią' 
blogame padėjime, pasipiovė. 

Koresp. 

Žinios-Žinelčs. 
Hoboken, N. J. 

= llobokenc yra didele dirbtu- 
vė R. Ne\vman & Co. "Faney 
Lcather \Vorks," kur ilirba nema- 
ža ir lietuvių. Nesenai šitos dirb- 
tuvės darbininkai pradėjo kalbėti 
apie unijos reikalingumą ir, nors 
darbdaviai gązdino darbininkus, 
kad jie nesi rašytu unijon, unija 
tuojaus pasiuntė komisiją pas 
darbdavius ir pareikalavo per ją 
sutrumpinimo darbo valandų ir al- 
Kų pakėlimo. Darbdaviai, maty- 
dami darbininkų vienybę, nesiprie- 
šino ir jų reikalavimus išpildė. 

Montello, Mass. 
= Montelloje prie Canton gat. 

bal. 8 d. vienas lietuvis su savo 
žmona parėjo iš krikštynų gerai 
įsikaušę. Parėję užsimanė Adomą 
su J ieva atvaidinti ir nusimetę vi- 
sus drabužius pradėjo šokti. Ka- 
dangi j u užmiršta langų užlaidas 
užsitraukti, tai policistas, eidamas 
pro šąli, pamatė juos bešokant ir 
pasipiktinęs tuo šokiu, pasišaukė 
sau pagelbininką, įsilaužė trobon 
ir Adomą su J ieva nuvedė nuova- 

don, kur abu užsimokėjo po $25.00 
bausmės. 

Philadelphia, Pa. 
— Pietų pusės Philadelphijos 

lietuviai antrą dieną Velykų su- 

rengė atidarymą naujos tautinės 
svetainės prie Moyamensing Ave. 

Divernon, 111. 
= Bal. 14 d. čia bylinėjosi J. D. 

su savo motcria. Moteris skun- 
dė vyrą už sumušimą. Jos pusę 
gynė du advokatai, jo pusę vie: 
nas. Teismas rado jj kaltu ir pri- 
teisė jam užmokėti $50 baudos ir 
teismo lėšas. Jis tuom nepasiten- 
kino, apeliavo augštesnin teisman 
ir turėjo užsistatyti $300 kau- 
cijos. 

Mihvaukee, Wis. 
= Darbai Mihvaukee *je kiek 

pagerėjo. IJet tuo pačiu laiku 
pradeda kilti ir darbininkų strai- 
kai. Dviejų dirbtuvių darbinin- 
kai jau išėjo j straiką. Nuo i d. 
geg. žada išeiti daugiau. 

Herrin, 111. 
= Pastaruosius du metus šis 

miestelis neva buvęs negeriamas. 
Nesenai piliečiai nubalsavo pada- 
ryti jj geriamu, taigi vietoje slap- 
tųjų smuklių vėl bus atviros. Ku- 
rios jų pavojingesnės, sunku pa- 
sakyti, 

Darbai vietinėse anglių kasyklo- 
se eina silpnai. Kitos kasyklos 
stovi uždarytos nuo bal. i d. ir 
paskahs eina, kiul j<;< negreitai 
r.tsidan si;). 

Batavia, 111. 
l'avasariii be iartinant pas 

mus pradeda atsirasti ir darbų 
daugiaus, kurie paskutiniu laiku 
buvo labai sumažėję. Čia lietu- 
viu nemažas būrelis, bet jiems iš- 
siskirsčius j partijas, jie negali 
daug ką nuveikti. 

Rochester, N. Y. 
— LSS. 7 kuopa po Velykų ža- 

da statyti scenoje istorinę trage- 
diją "Živilė." Aido choras, kuris 
per išti-lis metus beveik nieko ne- 

veikė, griebėsi mokintis dainų. 
Visi giedoriai mokinasi su atsi- 
dėjimu. 

Pattcrson, N. J. 
-= \ i-^os dirbtuves dirba pilną 

laiką: darbą gali gauti kas tik 
nori. \ ienai šilkų dirbtuvei pa- 
žadėjus straikuoti, darbdaviai iš- 
pildė darbininku reikalavimus; 
taippat visos kitos sumažino dar- 
bi > vahndas ir pakėlė mokesti. 
Dabar darbininkai dirba po 9 va- 
landas ir gauna daugiaus, negu 
pirmiaus gaudavo už 10 vai. 

Sunderland, Mass. 
= l'kininkai labai skundžiasi, 

kad negalį gauti užtenkamai dar- 
bininku : kurie turėdavo po 30, 40 
darbininku, tie dabar negalį dau- 
giaus gauti kaip 3, ar 5. 

Cleveland, O. 
— T.MD. 20 kp. sumanymu 

spartesniam rinkimui aukų n. d. 
pasidarbavus p. J. l'lerpai, kovo i 

d. buvo sušauktas pirmas progre- 
syviųjų to miesto draugijų įgalio- 
tinių, T.MD. 20 kp.. SLA. 14 kp. 
ir Y. Kudirkos D-ios. Įgalioti- 
niai nutarė pakviesti ir kitas drau- 
gijas. Antran įgaliotinių .-usirinki- 
įrtan atėjo įgaliotiniai nuo 8 drau- 
gijų. Aukų rinkime nutarta lai- 
kais kuodidžiausio bepartyvumo: 
viena dalis eis L. Š. 1\, kita T.. 
G. Fondui. 

Nashua, N. H. 
= Nashuos darbininkų straikas 

neva užsibaigė, bet kaip dar bus 
nežinia. Didžiuma straikininkų 
dar nedirba, nes jų vietas laiko 
užėmę straiklaužiai. 

Fitchburg, Mass. 
= Bal. 16 d. čia buvo pareng- 

tas tarptautinio protesto susirin- 
kimas; protestas kelta prieš kary 
ir ginklavimąsi. Kėlė protestu Į 
lietuviai, suomiai ir anglai sočia-j listai. 

U Pasekoja p, Msrtus. 
Tik-ką pargrįžo Amerikon p. A. 

M. Martus, pusėtinai amerikie- 
čiams pažįstamas tėvynainis, ku- 
rį karė buvo užklupusi Lietuvoje 
ir kuriam teko daug pasidarbuoti 
laike karės lietuvių labui. Tarp 
kitko, jis vedė 7.000 lietuvių pa- 
bėgėlių nuo Vilniaus net už Smo- 
lensko. 

]'-as Martus dabar žada pava- 
žinėti po Amerikos kolionijas ir 
papasakoti amerikiečiams, ką savo 
akimis yra matęs. Černiaus tal- 
piname jo laišką, prisiųstą p. 1>. 
K. Balučiui: 

Gerbiamasai Draugo! 
Iš Petrogrado aš išvažiavau 12 

d. kovo šių metų. Pribuvęs Stock- 
holuian, maniau važiuoti Lietu- 
von, o iš ten sugrįžęs—Amerikon. 
Ret pasirodė dalykai keblus: rei- 
kėjo gauti speeiališką leidimą nuo 
vokiečiu kariškos valdžios ir nuo 

vyriausiojo štabo. Tie turi surink- 
ti apie mane visas žinias iš Lietu- 
vos (nes mat aš ten esu buvęs) ir 
tik sužinoję viską, duotų man lei- 
dimą. Visa tai butų užėmę ne 

mažiaus 2-7 mėnesių laiko, o tai]) 
ilgai sėdėti Stockholme ir laukti 
aš negalėjau. Taigi tik parašiau 
laiškus Dr. Basanavičiui j Vilnių 
ir p. Vidunui Tilžėn, prašydamas 
jų, kad atsiųstų vieną žmogų prie 
manęs Amerikon. Aš manau pa-! 
važinėti po lietuvių kolionijas ir 
papasakoti, kas iš amerikiečių ge- 
ri aus gali pargrįžti po karės ir ap- 
sigyventi Lietuvoj—kaip darbinin- 
kai, taip žmonės su mažu kapitalu, 
taip ir pramonininkai. 

Būdamas Lietuvoj, turėjau pui- 
kią progą patėmyti, ko trūksta vi- 
soj Lietuvoj. 

Lietuvoj ya, sulyginamai, už- 
tektinai lietuvių su augštu mokslu. 
Bet dauguma iš jų, žiūrint ameri- 
kiečio akimis, negali išsižadėti tų 
senobinių tradicijų ir visokių kan- 
celiariškų formališkumų. 

Ir tuomi visi jie lygiai serga— 
ar klerikalai, ar socialistai, ar pir- 
meiviai. 

j Ko Lietuvai labjausiai trūksta— 
tai praktiškų žmonių. Kol tų 
praktiškų žmonių neatsiras, tol ir 
Lietuvos gerbūvis nepakils, nes, 
kaip žinome, visur praktiški žmo- 
nės visų -aiie.s gyvenimo ratą su- 
ka. 

Kovo u d. buvo Petrograde su- 

važiavimai, kurį sukviettč Centra- 
linis Komitetas. Iš nutarimų ver- 
ta pažymėti, kad reikia leisti kitą 
laikraštį, nes kunigai esą neužga- 
nėdinti dabar p. Yčo leidžiamuoju 
"Lietuvių Halsu." 

Nutarta taipgi išdrožti geras pa- 
mokslas amerikiečiams. Amerikie- 
čiais Lietuvos veikėjai pusėtinai 
neužganėdinti. Sulvg jų nuomo- 
nės. amerikiečiams lietuviams sto- 
ka kulturiškumo (turi jie tame 

didelę teisybę. R e d ) 
Iš C.'entralinio Komiteto darbų 

ypačiai galima gero tikėti iš Lietu- 
vos Atbudavojimo sekcijos. Čia 
prie to darbo yra susitelkę inži- 
nieriai ir dailvdės ir jų užduotim 
yra išdirbti p'.ianus tinkamam Lie- 
tuvos namų atbudavojimui po ka- 
rei." A. M. Martus. 

P-a s Martus dar pamini, kad ir 
Lietuvoj partijos tarp savęs poli- 
tiką varinėja ir delei jos pešasi, 
kas. kaip teisingai iis pastebi, šia- 
me svarbiame momente darbą truk- 
do. 

ŠIRDINGAI AČIU 
DRAUGAMS. 

Mirus mano mylimam vyrui, 
a. a. Z. Vitkauskui, nežinojau, j 
kurią sali kreiptis ir kas daryti, 
kad uždengus bent laidotuvių 
lėšas, nes buvau be pinigų. Bet 
geri jo draugai, kurie ji pažinojo, 
pasistengė kuogreičiausiat man 
pagelbėti ir pasirūpino velionio 
laidotuvėmis.—a. a. Z. Vitkau- 
skas tapo palaidotas kuopuikiau- 
siai. 

Būdamas ligonbutyj, ne kar- 
tą ji^ man kalbėjo apie savo atei- 
ti. ką jis nuveiksiąs pargrįžęs 
namo. 

Literatūra buvo jo mylimiau- 
sis užsiėmimas. Paliko daug ne- 

užbaigtų raštų ; kai-kurie jo raš- 
tai buvo veik pabaigti. Velionis 
manė, pasveikęs, juos užbaigti, 
ir daug planavo apie tolimesnius 
raštus. Bet netikėta mirtis pa- 
kirto jo jaunas spėkas, vos te- 

pradėjusias žydėti. 
Susivienijimas "Laisvosios 

Minties" su "Jaunaja Lietuva" 
dabaigė jo sveikatą, nes ilgos 
valandos, sunkus redaktoriaus 
darbas ir rupesnis sunaikino jo 
ir taip nedrūtą sveikatą. Velio- 
nis, nors buvo neturtingas, bet 
buvo labai priešingas aukoms. 
Nekartą meldė manęs nepriimti 
jokių aukų. Bet pasimirus jam, 
aš pasilikau su mažu šuneliu di- 
deliame varge. Kad nerūpestin- 
gi jo draugai, neimčiau galėjus 
jo nei atsakančiai palaidoti. La- 
biausiai ačiū p. B. K. Balučiui, 
kuris nemažai pasidarbavo jo 
laidotuvių surengime: taipgi ačiu 
p. Bračiuliui ir p. N'aujaliui. ku- 
ris. būdamas moksleiviu pasi- 
šventė rinkti aukas uždengimui 
velionio laidotuvių iškaščių. Ačiu 
taipgi I)r. Zimantui. p. Damijo- 
naičiui. p. Vitkauskui, p. Ki- 
bartui. Dr. Draugeliui. Dr. Juš- 
kai. Dr. Jonikaičiui ir kitiems, 
kurie teikėsi mane toj valandoj 
pagelbėti. 

Ačiū p-lėms L. C'iai/.aitei, A. 
(iaižaitei. M. Vaičaitei. F. Žiu- 
rauskaitei ir Čiurlioniutei nž'ju 
geras širdis ir suraminimą ma- 
no nubudusios širdies. Labiau- 
siai gi ačiui pp. Žiurauskams už 
ju rūpestingumą, nes, jeigu ne jie 
tai neimčiau turėjus kur par- 
vežti velionio kūną, nes ten, kur 
gyvenau, atsisakė jį priimti: p. 
Čiurauskas. būdamas pats ne- 

turtingu. darė ką galėjo. nežiū- 
rėdamas ant jokiu išk?.ščiu. 

Dar kartą tariu šinlingą ačiū 
visiems draugams ir draugėms. 
Niekados neužmiršiu ju geru šir- 
džių. Tikiuosi, kad ir ateityj ne- 

užmirš jie manęs su šuneliu. 
Liūdna man be mano mylimo 

vyrelio, kuris buvo mano vi i 

laime ir mano širdies paiieka 
Lai ilsis jis ramiai. 

Elzbieta Vitkauskienė 
ir Edmundas Vitkauskui. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraA 
ilai turi butl pažymėti autoriaus pa 
ražu ir adresu. Pasirašantieji psaa 
dontmals turi paduoti, Redakcijos al 

olai, Ir savo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau teisę at 

siunčiamus jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto 
rlui ats?al jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos popioro pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučly. 

Apžvalga- 
'Blokas su socialistais- Apie 

bloką tarp socialistų ir tautininkų 
nesenai pradėjo kalbėti "Keleivis " 

Gandas plačiai paleista, užtikrinta, 
kad is abiejų pusių esama tokių, 
kurie tokiam susivienijimui prita- 
ria ; nurodyta, kad p. Račkauskas 
net apsiėmęs patarpininkauti tarp 
tautininkų ir socialistų, P-as Rač- 
kauskas, teisybė, užsigynė, praneš- 
damas, kad nieko apie tai nežinąs, 
savo keliu paskutiniame savo 

numeryj "Tėvynė" plačiai 
apie tą vienybę prabilo. Kašo p. 
Živatkauskas, rašo p;*ti redakcija 
ir net paduodama dar "vieno žy- 
niaus niusų laikraštininko" abiejų 
fondų susijungimo išlygas." 

L'-as Živatkauskas, su paprastu 
sau "iškalbumu ir nuoseklumu," iš- 

rodinėja, kad tokia vienybė tarp 
tautininkų ir socialistų būtinai rei- 
kalinga ir net logiška, nes, anot jp, 
"žodžiu sakanti visi [tautininkai 
ir socialistai ] vieną ir tą patį jau- 
čia ir veikia." Jis karštai pataria 
"kaip greit galima" sueiti į krū- 
vą," t. y. sudėti abudu fondu į 
vieną... ir veikti išvieno, nes abie- 
jų tas pats tikslas." 

"Tėvynės" redakcija, matomai, 
taippat tokiam blokui tarp socialis- 
tų ir tautininku pritaria. Ji jieško 
"bendro punkto," ant kurio sutik- 

tų abudu fondai ir atranda, kad 
tuom "bendru punktu" yra šelpi- 
mas lietuvių, likusių tėvynėje po 
vokiečiu. 

Atradus bendrą, punktą (teisy- 
bę pasakius, jo niekuomet nestoka- 
vo), reik sujieškoti "budus, kaip 
prie tos vienybės priėjus. 

"Vien. Lietuvninkų" vienybės 
klausimui pritaria, nes "męs, kaip 
ir visuomet, stovime už vienybę." 
Anot "Vien. Liet.", viskas galima 
padaryti, tiktai reikia daugiau no- 

rėti gero Lietuvai, negu savai srio- 
vei, negu savai partijai. 

Toliaus "Tėvynė" paduoda net 

tūlo misteriško, bet anot "Tėvy- 
nės" vieno žinomo mūsų laikraš- 
tininko" (Rimkos?) išlygas, kurio- 
mis tautininkų fondas galėtų su- 

sivienyti su socialistų fondu. Tos 
♦šlygos štai kokios: 

"1.—Abiejų srovių bendrame 
komitete turi butl po lygų skai- 
čių narių; 

"2.—Iš tautininkų pusės turėtų 
butl iždininkas, iš socialistų pu- 
bos—pirmininkas, arba musų pu- 
sės pirmininkas, o jų pusės iž- 
dininkas; 

"3—Socialistai per savo spau- 
du turėtų prižadėti pagerbti idė- 
jų Lietuvos Autonomijos; kitaip 
veltas butų musų darbas; jei 
butų jų niekinama tai, ką mes 

gerbiame, arba jei mes niekin- 
tume tai. ką jie gerbia, būtinai 
turėtų prieiti prie suirutės; 

"4.—Pinigal-aukos turi butl 
kuoveikiausiai siunčiami Lietu- 
von, labiausiai J vokiečių užim- 
tąją Lietuvą, nes ten aukų la- 
biausiai reikia; 

"5.—Aukos Lietuvon turėtų 
butl siunčiamos ne sulig ten 
esančių srovių, ar partijų, bet 
sulig reikalo, sulig didumo vei- 
kimo. žinoma, negalima butų 
siųsti aukas tiems, kurie aiškiai 
atsisako šelpti 'ne-katallkus'..." 

Įdomu tiktai, kodėl visas tas ta- 

rybas apsupama tokios giliai diplo- 
matiškos paslapties skraiste. Ik- 
sai" duoda sumanymus, "(irekai' 

♦ išdirbinėja išlygas, kitos "nežino- 
mos kiekybes" veda derybas ii 
viskas pridengta tokia didele mis- 
terija. 

Ir k;$ čia su šilkinėmis piršti 
naitėmis čiupinėti! Dalykas aiš- 
kus kaip diena. Tautininkai i.; 
principo eis blokan su bile viena 
ar su visomis sriovėmis, svarbit 
tautiškų reikalų atlikimui. 

Bet aiški taipgi ir išlyga: ar ta 

butų socialistai, ar tai butų kleri 
kalai—jie turi atsisakyti nuo save 

partyvinių tikslų. 
Tautininkai jau ėjo sykį vieny 

bėn su socialistais—ir "apdegė na 

gus" Brooklyno seime, kur sočia 
listai apreiškė rūpinimąsi ne tie! 
tautos reikalais; kiek reikalais sa 

vo partijos. Tas netrukus pri 
vertė tautininkus atsiskirti ir aiš 
kiai pakelti tautystės vėliavą. 

Ar socialistai po Brooklyno sei 
mo bent kiek atsimainė? Laiky 
mas surinktų aukų Bostone pa: 

savo kasierių ir nesiuntiinas jti 
Lietuvon iki šiolei pusėtinai aiškiai 
parodo, kad partijinis socialistų 
prisirišimas vis dar ir iki šiam lai- 
kui ima viršų ant tikrai tautiniOj 
lietuviškojo jausmo. 

Sio susivienijimo sumanytojai 
aiškiai pasisakė, kail svarbiausiuo- 
ju moty vi tokiai vienybei turėtu 
Imti "laužymas ragu klerikalams." 
Pobūdžiai, kaip matome, visai pa- 
šaliniai ir siaurai partvviai. lo- 
dei iš tokios vienybės, jeigu ji ir 
įvykti], nieko lemto negalėtu išeiti. 

Tautininkai nesivienys nei su 

klerikalais, idant "socialistams no- 

sis nušluostyt," nei su socialistais, 
idant "klerikalams ragus laužyti,' 
bet jie, kaip jau minėta, vieny tusi 
tikrojo tautiškojo darbo atlikimui. 

Todėl ir dabar, bekalbant apie 
tą menamąją vienybę su tautinin- 
kais, socialistai turėtų savo party- 
vius apetitus ir politikavimą palikti 
už durų, pirm negu jie įt'is j de- 
rybų runuis. 

Ar jie gali tai padaryti-? Mums 
rodos, kodėl ne? Ar jie tai pada- 
rys dabar? Praeities pamokinti, 
visą jų "istoriją" atsiminę, męs 
drūčiai apie tai abejojame. 

Tautystė jiems ir dabar, anot 

"Laisvės," s m i r d a, patriotizmą 
(tėvynės meilę) jie ir dabar iško- 
neveikia ("Keleivis," "Naujie- 
nose"). Koki-gi kiti stipresni 
ryšiai pasilieka to susivienijimo 
sudarymui ? 

Kaip reikėtų šelpti lietuvius? 
Vienas iš žymiausių lyderių tarp 
lietuviškųjų socialistų, p. Kapsu- 
kas, štai kokius patarimus duoda 

per "Rankpelnį" mūsiškiems Ame- 
rikos socialistams sulyg aukų su- 

naudojimo. Jis reikalauja: 
1. Kad visos aukos eitų dar- 

bininkų ir pakliuvusiu j darbi- 
ninkų eiles susišelpimo reika- 
lams; 

2. Kad ne kokie buržuazijos 
komitetai juos šelptų, filantro- 
pija (labdarybe) užsiimtų ir 
tuo budu savo klesos intaką stip- 
rintų darbininkų eilėse, o butų 
pavesta pačių reikalaujančių pa- 
šalpos susišelpimo draugijoms; 

3. Kad tos darbininkų drau- 
gijos butų tarptautinės draugi- 
jos, nes tuomet, jos lengviausia 
galėtų apsiginti nuo tautinės 
buržuazijos intakos ir rūpintis 
tikrais darbininku klesos susi- 
šelpimo reikalais. 

N e kurie laikraščiai užmėtitiėja, 
buk Lietuvių Draugija ir Lietuvių 
Cetitralinis Komitetas "sijoja per 
rėtį" tuos, kuriems pašalpa sutei- 
kiama. Bet viršminėta.-. reikala- 
vimas ne tik "išsijoja," bet ir "iš- 
lukštena." Nedarbininkas gali ir 
badu pastipti—negaus pagelbos, 
nes visos aukos turi eiti tik "dar- 

Įbininkų" sušelpiami. Pats p. Kap- 
sukas to sušelpimo negalėtu gauti, 
nes jis nėra joks "darbininkas." 
Laimikis, kad panašiuose atsitiki- 
muose galima sušelpti ir "pakliu- 
vusius j darbininkų eiles." Ko- 
mitetai, žinoma, turi būti "tarptau- 
tiški,"—vadinas, iš lietuvių, žydų, 
lenkų, baltgudžių, vokiečių etc.— 
kad, Dieve saugok, patįs lietuviai 
neapsipenėtų ir s«u "buržuazijos" 
neišaugintų. 

Argi galimas daiktas, kad tau- 
tininkai su panašiais plianais kada- 
nors turėtų sutikti? 

"Nėra kur siųsti." "Amerikos 
Lietuvis," išgirdęs apie tai, k&d 
Lietuvių Šelpimo Fondas paga- 
lios išsiuntė 1,000 rublių "Glo- 
bos" draugijai rašo: 

Tikrai reikia stebėtis, kaip 
LSF., surinkęs tukstančius nu- 
kentėjusiems nuo karės, laiko 
Amerikos bankose, o tik trupi- 
nėliais (kaip šj kartą, keletą. 
Šimtų dolerių) siunčia paskir- 
tam tikslui. Labai nenuoseklus 
yra pasiteisinimai, kad nės$ kam 
ir kur siųst i. Jei yra kam pa- 
siųsti šias mažas sumas, kurio- 
mis LšF. taip didžiuojasi, tais 
pačiais keliais galima butų pa- 
siųsti ir daugiau aukų. 

Lietuvių Šelpimo Fondas "ne- 
turėjo kam ir kur" siųsti aukų, 
kuomet Lietuva buvo dar "po 
ruskiu." neturi kur ir kam sių- 
sti dabar, kuomet Lietuva yra 
"po vokiečiu." Išvada: kada pa- 
galios LŠF. turės "kur ir kam" 
pasiųsti aukas—gal kuomet Lie- 
tuva visai pražus? Kodėl nebu- 

1 
vo tokios "bėdos" su "revoliu- 
cijos aukų" siuntimu? 

Lietuviai gausiai aukoja len- 
kams. Mums prisiųsta numeris 

: Chicagos diecezijos organo "Tlit 
Xe\v World," kuriame pažymėta 

I kiek aukų surinkta Chicagos die- 
■'cezijos bažnyčiose Lenkijos nau- 

j dai. Iš viso surinkta $50,000 
■. Tame skaitliuje daugiaus tuk- 
į stančio doliarių yra suaukauta 

» lietuvių bažnyčiose. Nekuriot pa- 

rapijos, kaip Aušros V.art u bei šv, 
Jurgio suaukavo daugiaus negu pu 
$200.00. 

Męs tiicko negalime turėti prieš 
tai, kad lietuviai aukauja nukentė- 
jusiu nuo karės lenkų naudai. Jų 
toks pat padėjimas, kaip ir nuken- 
tėjusių nuo karės lietuvių. 

P.et visgi žingeidu mums butų 
žinoti, kiek lenkai kadanors sudė- 
jo aukų savo "brolių lietuvių" 
pagelbėjimui. 

Antras dalykas taipgi akyvas. 
Lenkijos naudai aukos prisakyta 
rinkti bažnytinės vyriausybės, ir 
todėl jas rinkta bažnyčiose. Lie- 
tuviai gali rinkti bažnyčioje aukas 
lenkams, bet lietuviai negali savo 
locnose lietuvių bažnyčiose rinkti 
aukų lietuviams: lietuviams rinkti 
aukas jie gali tik svetainėse—taip 
bent nekurtose parapijose paaiškin- 
ta. 

Lietuviai dabar turėtų pasirū- 
pinti, idant butų paskirta ir "Lie- 
tuvių Diena" C'hicagos diecezijos 
bažnyčiose. 

Darbininku "rojus." Įsivyra- 
vę dabartiniu laiku ginčai tarp 
laikraščių dažnai verčia ir mus, 
noroms-nenoroms, tuose ginčuo- 
se dalyvauti. Nesmagus tai dar- 
bas, bet ką padarysi: kuomet, 
anot patarlės, visos ožkos pra- 
deda tau ant pečių lipti, tai galų- 
gale trūksta kantrybės, esi pri- 
verstas ne tik pasipurtyti, bet 
kitą kart net ir pasibarti. 

Šiuom sykiu paliksime barnius 
nuošaliai ir supažindinsime skai- 
tytojus su trupučiuku humoristi- 
kos, dėlei kurios ir barnių negali 
buti. 

Kur yra darbininkų ''rojus?'' 
Iš to, ką "Kova" rašo (o ji, bū- 
dama "darbininkų" organu, turi 
žinoti apie tai), galime spręsti, 
kad jis yra—Mcxikoj. 

Štai ką apie tai ji rašo: 
Jeigu gi įvyktu karė tarp Me- 

xikos ir Amerikos, tai butų smū- 

gis ne tiktai Mexikos demokra- 
tiniam darbininku judėjimui, bet 
taipgi ir kitų kraštų darbininkų 
žengimui prie politikinės ir eko- 
nominės laisvės. Nes prie da- 
bartinės valdžios Mexika yra 
demokratiškiausia šalis pasau- 
lyje. Mexikos valdžia daro dau- 
giau darbininkų klesos labui, ne- 
gu kokios kitos valstybės val- 
džia ant žemės kamuolio. Nau- 
dai darbininkų ir mažažemių da- 
bartinė valdžia paima savo ran- 
kosna didžiuosius žemės plotus 
iš klioštorių, bažnyčių ir dvarų 
ir dalina žemę norintiems ją ap- 
^irbinėti beturčiams ir mažatur- 
čiams. Valdžia daugelyje vietų 
paėmė įvairias išdirbystes ir pa- 
pigino jose išdirbamus darbinin- 
kams daiktus. Darbininkų uni- 
jos prie dabartinės valdžios }gijo 
daugiau teisių, negu kokios kitos 
šalies unijos, ir tt., ir tt. 

Ycs, sir! Upės pieiln tekėjo, 
medus per itsus varvėjo ir taip| 
toliaus, ir taip toliaus.... Jeigu 
netikit, galit patįs nuvažiuot ir 
persitikrint. 

Tikrai "pamelavo". "Naujie- 
nos" savo skaitytojams pranešė: 

"Jisai (Balutis' pereitą suba- 
tą. su "dėde" Semu atėjo pas 
L. š. P. prezidentą., K. Gugi, 
ir stengėsi prikalbinti j], kad 
minėtasai fondas būtinai dele- 
guotų į Stockholmą savo atsto- 
vą. Kada K. Gugis pastebėjo, 
jogei i konferenciją kviečiama 
tiktai pritariantis Yčo politikai 
žmonės, tai p. Balutis atsakė, 
kad reikalas esąs taip svarbus, 
jogei amerikiečiai neprivalą to 
paisyti; girdi, štai ir Dr. šliupas 
važiuojąs i konferenciją, nors 
nesąs kviestas; p. Balutis gavęs 
žinią, kad šliupas tikrai važiuo- 
jąs. O kad savo argumentus pa- 
darius dar stipresniais, p. Balutis 
taip-pat pranešė, kad jisai aptu- 
rėjęs ir laišką iš Jf-.nulaičio, ir 
kad iš to laiško, esą, matyt, kaip 
reikalingos aukos Lietuvai. 

"Dabar-gi pasirodė, kad "ži- 
nia" apie šliupo važiavimą buvo 
melas. P-as Balutis pavartojo tą 
"žinią", kad suklaidinus L.š.P. 
prezidentą ir jbrr.kus jam savo 
"skymą". 

P-as Balutis nesakė p-ui Gu- 
giui, kad "gavęs žinią, kad Šliu- 
pas tikrai važiuojąs". Jisai pa- 
sakė p-ui Gugi ui. kad nuo tau- 
tininku yra išrinktas p. Karuža 
ir Dr. Šliupas; kad Karuža va- 

žiuos ir kad Dr: Šliupas taip pat 
bene važiuos".—Taip'buvo p-ui 
Balučiui iš rytiniu valstijų tuo- 
met pranešta. Dras Šliupas iš 
tikro savo krivūlėj pritarė siunti- 
mui delegato, bet pats atsisakė 
delei priežasčių, kurias jis pats 
išdėstė: delei stokos laiko ir tru- 
kumo pinigų Autonomijos fonde. 

Taigi, ištikro, kas nors "pri- 
imdavo"—tik ne p. Balutis. 

AUKAUKITE 
LIETUVOS GELBĖJIMO 

IR AUTONOMIJOS FONDUI. 

Rusų Armija Franctizijoj. 
Nepaprastu atsilikimu liudinin- 

kais prisieina nuims buti laike ši- 
tos didžios karės. Balandžio 20 

d. rusai išsodino didelę armiją 
Francuzijoj, Marseilles. Sita ar- 

mija. kurios tikrojo skaitlingumo 
nepaduodama, atėjo pagelbon 
franeuzams, kovojantiems ties 
Verdunu. 

Tuom pačiu laiku vokiečiai pa- 
liepė sutraukti j franeuzų frontą 
visas savo atliekamas jiegas iš 
Serbijos ir rusų fronto. Tokias 
žinias atnešė telegramai pereitos 
savaitės pabaigoj. Iš tokio dalykų 
stovio sprendžiama, kad ir talki- 
ninkai ir teutonai, matomai, pasi- 
ryžo "pastatyti viską ant kortos" 
ir arba laimėj.), arba pralaimėti vi- 
są karę milžiniškame mūšyje, ku- 
ria dabar siaučia ties Yerdunu. 

Francuzai didžiai nustebinti. 
Išsodinimas rusu kariumenės 

Prancūzijoj buvo didžiai netikėtas 
atsitikimas ne tik ,visam pasauliui, 
bet ir patiems Prancūzijos gyven- 
tojams. Tiktai pat augščiausi 
Prancūzijos ir Rusijos valdininkai 
šitų paslaptį žinojo. Menama, kad 
net patįs rusų kareiviai nežinojo 
apie savo kelionės tikslą, pakol ne- 

įsėdo į laivus. 
Kiek tos rusų karinmenčs atvy- 

ko į Marseilles—tikrai nežinoma, 
nes cenzoriai nepraleidžia apie tai j 
žinių. Vienok žinoma, kad atvv- 

I kusi rusn jiega yra didelė ir kad 
reikėjo viso laivyno transportu, 
kad šitą kariumenę pervežus iš 
Rusijos į Prancūziją. 

Trukšmingas priėmimas. 
Kuomet vežantieji rusų kariu- 

menė laivai pasirodė ties Marseil- 
les uostu, visas miestas išsipylė 
pasveikinti ir priimti naujus drau- 
gus, atvykstančius kovoti už Fran- 
ouzijos li uosy bę ir visų talkininkų 
pergalę. Nuo Francuzijos valdžios 
oficiališkai svečius pasveikinti at- 

vyko pasiuntiniai nuo vyriausio 
franeuziškų armijų vado gen. Jof- 
fre ir nuo Prancūzijos prezidento 
Poi ncare. 

Ketverge, 3 vai. po piet, didelis 
laivų būrys priplaukė prie kranto. 
Prancūzų kariumenė su šeštu Hu- 
sarų pulku ir su 115-tu teritorialių 
pėstininkų pulku priešakyj, išsitie- 
sė išilgai uostą, idant priėmus at- 

plaukusius svečius. 
Kuomet pirmas transportinis lai- 

vas La T o u c h e T r e v i 11 e pri- 
plaukė prie kranto, franeuzų jū- 
reivių orkestras pasveikino juos, 
grodamas rusų tautiškąjį hymną. 
Rusų oficierai ir kareiviai tuom 

tarpu sustojo linijomis ant trans- 

portų ir rusų orkestras atsakė į 
franeuzų pasveikinimą, išrėždamas 
franeuzų tautiškąjį hymną "Mar- 
seilietę." 

Prie tiltelio, kuriuom turėjo išlip- 
ti rusai nuo laivų,' stovėjo franeu- 
zų gcneralio štabo oficierai ir aug- 
šti civiliški valdininkai, atvykusie 
perduoti svečiams franeuzų val- 
džios pasveikinimą^ Du "garbės 
pulkai" ir jūreivių "orkestras saliu- 
tavo rusų kariumenės vadą, gen. 
Lučevskij (?), kuomet tas su 

savo štabo aficierais nužengė nuo 

laivo ant kranto. 
Minios žmonių, kurios laikyta 

atokiai nuo kranto, trukšmingai 
pradėjo sukauti, kuomet pama- 
tyta pirmus tamsius rusiškų ka- 
reivių uniformus ir auksu blizgan- 
čius oficierų epoletus; bet kuomet 
rusų kariumenė čia pat ant kranto 
pradėjo taisytis j ilgas eiles, minių 
entuziazmas pakilo iki augščiausio 

laipsnio. Žmonės, nei vieno žo- 
džio nemokėdami rusiškai, giedojo 
rusų tautišką j j hymną su tokiu 
pat karštumu, kaip kad valandėlę 
atgal jie giedojo savo "Marseilie- 
tę" 

Niekuomet dar Marseilles mies- 
tas nebuvo taip sujudintas, ka'p 
šiuom sykiu, pamatęs kareivius 
savo drauges, tolimos Rusijos. 
Net ir pernai, kuomet tame pa- 
čiame mieste sveikinta anglu ka- 

riumenę iš Indijos, nebuvo tokio 
trukšmo ir tokio entuziazmo. 

Rusai—rinktini vyrai. 
Kuomet kariški cenzoriai palei- 

do žinią apie rusų kariumenės at- 

vykimą, telegrafas akie> mirksnyje 
išnešiojo ją po visą Prancūziją, 
kur, sakoma, pakilo toks didelis 
upas, kokio nebuvo nuo laikų vo- 

kiečiu sumušimo ties upe Marne. 
Tuoni tarpu rusų kariumenė, 

susieiliavus ir susitvarkius, perėjo 
maršu per miestą Marseilles ir nu- 

vyko j didelį lagerį, kuris jau iš- 
anksto buvo jiems parengtas už 
miesto. 

Francuzų ofieierai su nusiste- 
bėjimu žiurėjo ir milžiniško ugio 
rusiškus kareivius—parinktus tarp 
geriausiu rusiškų kareivių, šauniai 
aprėdytus, puikiai apginkluotus 
ir gerai išdiseiplinuotus. Rusija 
pasiuntė Prancūzijai savo parinkti- 
niausius vyrus. Francuzų ofieie- 
rai, į juo? žiurėda^ni, lingavo gal- 
vomis ir vienas kitam sakė: 

"Jeigu šitie vyrukai yra abel- 
nas pavyzdys rusų kariumenės, tai 
Varšava netrukus bus vėl jų ran- 

kose." 

Nors retai kas iš rusų kareivių 
moka franeužiškai, tačiaus pasi- 
rodė, kad ji'c moka "pasižmonėti." 
Kareiviai, paleisti miestan, greitai 
su franeuzų kareiviais susidrau- 
gavo.. 

Viena iš smagiausių rusams nau- 

jienų buvo, kuomet tik-ką išsė- 
dus jiems iš laivų, jiems praneš- 
ta, kad rusa: paėmė Trebizondą 
rytuose. 

Francuzai čia įtaisė rusų karei- 
viams pirmą rusišką laikraštį 
Francuzijoj; įrengta jiems taip 
pat ir cerkvė. 

Generolą Joffre sveikina. 

Vyriausis talkininkų armijų va- 

das gen. Joffre išleido oficialį pa- 
sveikinimą atvykusiai rusų kariu- 

I menei. Pasveikinimas yra išleistas 
''Dienos prisakyme," kuris išlei- 
džiamas kasdien visoms armijoms, 
Savo pranešime gen. Joffre šiaip 
sako: 

"Musų ištikima talkininkė, 
Rusija, kurios armijos jau taip 
narsiai kovoja su Vokietija; 
Austrija ir Turkija, panorėje 
duoti Fn-ncuzijai dar didesnį 
užtikrinimą savo prietelystės,— 
dar didesnį prirodymą savo pa- 
sišventimo abelnamjam reika- 
lui. 

''Rusų kareiviai, parinkti i.; 
tarpo narsiausiųjų ir vadovau- 
jami garsiausių aficierų, atvyko 
pas mus kovoti drauge su mu- 
mis musų edėse. 

'"Jus priimsite juos kaipo bro- 
lius. Jųs parodysite jiems tą 
karštą užuojautą, kurią jųs jau- 
čiai? prie tų vyrų, kurie aplei- 
do savo tėvynę, idant atvykti ii 
kovoti šale musų. 

"Prancūzų armijos vardu aj 
sveikinu Rusijos aficierus, pa- 
aficierius ir kareivius, kurie iš- 

j sėdo Francuzijoj. Aš lenkiu 
galvą prieš rusų vėliavas, anl 
kurių netrukus bus užrašyti gar- 
bingi vardai musų pergalių." 

Kaip rusai atkeliavo. 
Viskas buvo ir iki šiolei dar yra 

laikoma tokioj paslapty j, kad tik- 
rai nei nežinia, iš kur ir kokiu ke- 
liu atvyko rusų kariutnenė j Mar- 
seilles. Nekurie manė, kad bene 
šita kariutnenė tapo susodinta j 
laivus V ladivostoke, Siberijoj, ir 
iš čia aplink Aziją ir per Suezo 
kanalą atplaukė j pietinę Francu- 
'jiją. Šitoksai vienok manymas 
yra mažai tikėtinas, nes kelionė 
iš Rusijos per Siberiją ii aplink 
Aziją yra pertolima. 

Nėra beveik abejonės, kad ši 
kariumenė atplaukė iŠ šiaurinių 
Rusijos pakrančių—iš Archangel- 
sko. Tą patvirtina ir žinios, kad 
Archangelsko uostas tapo uždary- 
tas privatiškiems susinešimams ir 
pavestas vien karės reikalams. 
Bet Archangelsko uostas iki pat 
paskutinių laikų buvo dar užšalęs, 
laivai, delei ledų, negalėjo pereiti 
per Ledines jūres. Todėl nekurie 
mano, kad laivai išplaukė iš naujo 
rusų uosto šiauriuose—Ekaterinos 
uosto. 

Šisai uostas yra prie šiaurės Le- 

dyno juru. Nors jis yra daug 
toliaus į šiaurius negu Archan- 
gelskas, bet jis yra arti šiltos jurų 
sriovės, kuri teka išilgai Norvegi- 
jos krašto ir todėl Ekaterina uos- 

tas neužšala per visą žiemą. 
Nuo pat karės pradžios rusai su 

dvigubu greitumu iš abiejų galų 
tiesė dvieili geležinkelį nuo Petro-1 
grado j Ekaterina, idant turėti ne-' 
užšalantį uostą. Pereitais metais J buvo likusi jau sulyginimai nedi- 
delė to geležinkelio spraga ir, ra- 

site, ru.-ai jau spėjo jį užbaigti. 
Rusų kariumenę. kaip galima 

spręsti iš vardo vieno paminėto 
transporto, vežė iš Rusijos į Fran-j 
euziją traneuziški transportai. Jie 
turėjo padaryti dideli la.iką j šiau- 
rius, o paskui plaukti toli Atlanti- 
ku, kad nepataikius ant vokiškų 
submarinų, veikiančių Anglijos 
pakrantė. 

Atsiuntimas rusų kariumenės 
Francuzijon parodo, kad francu- 
zams pradeda, matomai, pritrukti 
vyrų. Rusija turi jų užtektinai, 

! tik negali visų ant sykio tinkamai 
1 apginkluoti. 

I 
Ką Vokiečiai Rašo 
Apie Lietuvius? 
Berlino laikraščio Daheiin" 

82 l^irės numeryj tilpo straip- 
snis parašytas Kūno \Valten-( 
niath po antgalviu: Lietuviui. Au- 
torius apie lietuvius taip rašo: 

"Kada 20 metuose pereito, 
šimtmečio Austrijos politiškas j veikėjas grafas Stadion atkreipė 
atidą Į rusinus, juokėsi ir pašie- 
pi jog grafas Stadion juos iš- 
rado, o jų visai nebuvo. Taip 
giliai buvo šita tauta praeityj 
paskendusi. 

Visai panašiai ir su lietuviais 
atsiėjo. Ir jie beveik išnyko iš 
atminties vakarų. 

Vokiečių visuomenei plotai 
lietuvių apgyventi buvo lenkų 
kraštais. Mat pirmiau jie prigu- 
lėjo Lenkijai. Bet Vilniuje, vi- 
duryj lietuviškų kraštų žiauriam 
lenkų persekiotojui, kruvinam 
atsiminimui pastatė paminklą 
Muravjevui. 

Artimi lietuvių kaimynai Ru- 
sijoj, rusai ir lenkai, nematė nau- 

dos pataisyti musų žinias apie 
lietuviu tautą. Priešingai, jie 
baimingai stengėsi palaikyti nuo- 

monę, kad ta tauta priguli prie 
slavu. Ištikro vienok lietuviška 
kalba yra visai savistovi, su sla- 
viškomis mažai susigiminiavusi, 
vien tiek. kiek jos su indo-ger- 
maniškomis. Ir iš mirusių kal- 
bų ji arčiausiai stovėjo prie tra- 

kų ir frygų kalbos. Ir savo iš- 
vaizda lietuviai skiriasi nuo len- 
kų ir rusų. Rusai daugumoj 
yra trumpagalviai, platoki, turi 
daug mongoliško kraujo, taipgi 
kūniškai susigiminiavę su užsi- 
likusiais Japonijoj ainais. Taip 
mano antropologai; jie nurodo 
ir ant tirštų rusų apzėlimų. 

: Akių ir plaukų spalva labai 
įvairiuoja: imant apskritai, šiau- 
riuose gyvenanti rusai yra blon- 
dinai, pietuose gi gyvenanti yra 
daugiau tamsus, nors ir tarp 
mažrusių pasitaiko blondinai. 
Lenkai, gyvenanti Kongresinėj 
Lenkijoj, yra taipgi trumpagal- 
viai, bet mongoliško kraujo prie- 
maiša yra menkesne negu pas 
rusus, o airių priemaišos nėra. 
Tas pats yra ir pas(Galicijos len- 
kus, ypač pas krakoviečius. Lie- 
tuviai vienok yra visai kitokio 
typo. Rusai ir^ lenkai gyvenanti 

arčiausiai lietuvių, baltgudžiai 
Gardino, Minsko, Smolensko, 
taipgi Lenkijoj buvusioj Suval- 
kų gubernijoj yra labai panašus 
j lietuvius. Tas paeina vienok nuo 
to, kad šitie baltgudžiai yra su- 
slavinti lietuviai. Tu tikrai gali- 
ma sakyti apie baltgudžių gi- 
minę Krivičius, ką rodo net jų 
vardo panašumas į vardą vy- 
riausio lietuvių kunigo Krive- 
Krivaitis. Menama, kad lenkų 
ir rusų išnaikinta j et vingų, tauta 
gyvenusi prie viršutinio Nemu- 
no ir Bugo, buvo lietuviškos kil- 
mės; su ja ir vokiškas kryžio- 
kų ordenas nuolatines kares ve- 
dė. Apielinkėse Skidel, netoli 
Gardino, žmonės kalba baltgu- 
dišku dialektu su lietuvišku ak- 
centu. Apskritai tarp lenkų ir 
oaitgudžių yra daug lietuviško 
kraujo. Lenkų bajorija šiauri- 
nėj dalyj senovės Lenkijos yra 
lietuviškos kilmės; tai yra pa- 
sekmė daugelio šimtmečių susi- 
rišimo lietuvių su lenkais. Tas 
rodo. kad lenkai turėjo galę pa- 
traukti bajoriją tų tautų, kurios 
priverstos, ar iš gero noro, su 

Lenkija buvo susirišusios. Xe- 
aprubežiuota bajorijos sauvalia 
senovės Lenkijoj buvo perdaug 
patraukianti, kad kitn tautų ba- 
jorai butų galėję ilgai susilaikyti 
nuo pi iėmimo lenkiškos Kalbos 
ir susiliejimo j vieną kuną su 
taip galinga lenkų kasta. Grei- 
tai ukrainišiki bajorai rytinės Ga- 
licijos ir Volvniaus, kalbėję maž- 
rusiškai, po prašalinimo rusiškos 
kalbos Lenkijoj, sulenkėjo kaip 
ir vokiečiai bajorai Vakarinių 
Prūsų. Pastebėtinai giliai Ru- 
sijon prisigriebė lietuvių kraujas. 
"S"ra lietuviški vietų ir upių var- 
dai visoj Vakarinėj Rusijoj, iki 
netoli Maskvos, o rusų kroni- 
kos nurodo, ant vienos lietuviš- 
kos giminės gyvenusios viduri- 
nių amžių gadynėj arti tos tikro- 
sios Rusijos širdies. Buvo tai 
Galėdų giminė, kuri gyveno prie 
upės Vovotavos, jpuolančios j upę 
Maskvą, j vakarus nuo miesto 
Maskvos. 

Su lyg tyrinėjimu Dorpato uni- 
versiteto profesoriaus Bermer- 
sohno, lietuviai yra vidutinio 
ugio. turi tvirtų ir proporciona- 
liš!cą kuno sudėjimą. Nutukę, 
stori labai retai pasitaiko. Vei- 
dai balti, pas jaunas merginas 
dainai stebėtinai tyri. Plaukai 
tiesus ir tik retai lengvai susi- 
garbiniavę, beveik visuomet švie- 
sus, arba satinai, retai tamsus, 
o dar rečiau juodi. Vidutinio di- 
dumo akjs. dažniausiai mėlynos. 
Galvos paprastai vidutiniškai 
trumpos, kiaušas dažniausiai vi- 
dutinis. Dažnai pasitaiko ir vo- 

kiškos ilgos galvos. Veidas pa- 
ilgai apvalus, niekur nėra išpustų 
veidų kaulų, kaip tai buva pas 
rusus. Kakta vidutiniokai aug- 
šta, o tiesi nosis primena seno- 

vės grckų formą. Dažnai pasi- 
taiko veidai primenanti klasiškas 
grekiškas formas, todėl tuli ty- 
rinėtojai buvo suklaidinti ir ma- 

nė. kad lietuviai stovi artimoj 
giminystėj su senovės grekais. 
Prie tokio manymo prisidėjo ir 
panašumas kalbos skambėjimų. 
Vienas ištikimas tėmytojas Či- 
tos tautos kartą parašė: "Jų kal- 
ba. dėl savo pilnų formų ir skam- 
bėjimų taip panaši j grekiŠką, 
kad kartą laike lietuviško pa- 
mokslo jis bereikalo įtempė aty- 
dą, nc jdamas žodžius suprasti 
nes manė. kad pamokslininkas 
kalba grekiškai." Vidutiniškas 
meliodiškas skambėjimas padaro 
kad ta kalba mus patraukia, da- 
ro ją miela ir brangintina. 

Visa tauta yra labai gabi. pro- 
tinga ir ištikima. Tas matyt ir 
žmonių dainose, kurių labai daug 
turi. Nieko panašaus nėra j 
lenkiškas, arba verksmingas ru- 

siškas: širdies ištikimumas, mei- 
lė tėvynės, daug gerumo ir jaus- 
mų gilumo turi lietuviškos dainos 

Rytprūsių landšturmistai ir 
laiidveristai, kurie turi sergėti lie- 
tuvių kraštą, stebisi daugeliu ar- 

timų sau patiktų apsireiškimų 
tarp gyventojų, bet rytprūsiečiai 
didesnėj dalyj tai suvokietinti 
prusai, artimiausi lietuvių gimi- 
naičiai, kurie kalbėjo viena kal- 
ba. kaip ir iu prabočiai. 

Bet ne su visu yra teisinga 
nuomonė, kad prusai su visu ta- 

po išnaikinti; net ir Ermland< 
(Varmijoj) jų įpėdiniai save 

kraują užlaikė (ten vienok prū- 
siškai niekas nekalba, net kai- 
miečiai kalba sudarkyta lenki-ks 
kalba. Red.). Ypač apielinkėse 
Mehlsack. prie \Yarna c/cro, to- 
liau į pietus nuo Braunsbergo, 



abiejose pu sese upes Passarga ir 
toliau iki {puolimo \Valsch ir 
Drjvvcnz pakrantės prie Alle iki 
(iuttstadt užsiliko gana tirštai 
prusai gyventojai. Daugelį iš- 
tikimu vienos kilmės ponai ap- 
dovanojo žemės šmotais. Prūsų 
bajorai tiesose tapo sulyginti su 

vokiečiais prie žemės valdymo. 
Tirštai prūsų apgyventos buvo 
net po vokiečiu užkariavimo, 
apielinkėse Vehlsack ir kaip 
daug prisidėjo lietuviškaiJprusiš- 
kas elementas prie Rytprūsių ki- 

limo. tą geriausiai parodo tas, 
kad 1410 metuose 220.000 prū- 
sų, drauge 350.000 vokiečių gy- 
veno Rvtprusuose. Per tykų 
germanizavimą tie prusai iki pa- 
baigai 17 amžiaus perėjo į vo- 

kietystę. 
Dabartiniai lietuviai daugiau 

yra darbštus ir tykus žemdirbiai 
ir giriu darbininkai. Kaipo kai- 
miečiai gyvena mažuose šiau- 
dais dengtuose namuose, kurie 
labai panašus j Skandinavijos 
ūkininkų namus ir taip kaip ir 
tie turi prieaugę prie namų du- 
rų. Nuo tulo laiko vienok grie- 
biasi Lietuvon kosmopolitiški 
franiuziški namai. Kad seniau 
lietuviai buvo karingi, to dabar 
nematyt. 

Kas tuos draugiškus, ramius 
žmones mato, negali tikėti, kad 
jų 'bou.ii tvėrė branduolį, kuris 
šutei!- Lenkijai galybe ir įtek- 
mę. t '<ai tai gerai žino ir jų 
politiški raštininkui laiko visai 
suprantamu, kad lietuvių apgy- 
venti kraštai vėl tvers dalį nau- 

jos sutvertos lenkų viešpatystės. 
Bet prieš tai kreipiasi vėl lietu- 
vių inteligentija, kuri sapnuoja 
gražų sapną apie savistovią lie- 
tuvių viešpatystę. Bet vieno ga- 
lima laukti, būtent, kad teisingi 
lietuvių reikalavimai laisvės auk- 
lėti ir palaikyti savo kalbą bus 
užganėdinti. Vokietijai tas reiš- 
kia sutvėrimą naujo tvirto bu- 
fero prieš Rusiją. 

Kibirkštįs. 
Meditacija po V e 1 ykų: 

Tai man čia buta vyrų—kiauši- 
niais mušė L. Ana rausų bernai 
taip nusivelykavo, kad — said vo- 
kais sumušė sau snukius... Tai 
bent buvo Velykos L. 

x-x 
O kad tu surugtum! Ir so- 

cialistai susigriebė už "blokinės 
•komedijos" ir vadina ją jau ne 

komedija, bet "opea." 
X—X 

Nesirūpink, brolau, jeigu ne- 

matei krokodilio verkiančio. Be- 
veik toks pats cudas pasidaro, 
kuomet aukų kvapas "Laisvei" 

^ nosį užsuka: tuomet ji net štai 
kaip moka ''patriotiškai" sušuk- 
ti: "Šalin juodaskverniai klerika- 
lai, mūsų tautos naikintojai" 
(Pastebėk: "tautos."). 

X=X 
Tautiškojo Susivienijimo urėd- 

ninkus taip įbaugino, kad jie su- 

tiko duoti įgaliojimą klerikalams 
su maža išlyga, o tautininkui 
Karužai atsisakė duoti įgalioji- 
mą ir be išlygų. "Bepartyviš- 
kurnas." 

X=X 

Dr. Šliupas su Bagočium nuo 
vienos estrados kalbėjo. Kas- 
žin, ar ir pasisveikino? Garbė 
šiais laikais labai pigi. 

X-X 
Jeigu burna butų armota, o 

liežuvis butų durtuvas, tai, 
sprendžiant iš p. Maliausko ir 
Dr. Rutkausko čikaginių prakal- 
bų, jie butų galėję senai visus 

s Verduno fortus sugriauti. 
x-x 

LSS. Administratorius nusi- 
skundžia, kad kol "Naujienų" 
nebuvo, tai Chicagoje buvo 500 
socialistų narių, o dabar, pačiam 
"lietuviškam Marksui" besidar- 
buojant, liko, girdi, tik apie 150. 
Ar ne dyvai? 

Visai ne! Už tai "Naujieno- 
se" humbugiškų daktarų apgarsi- 
nimai auga, kaip grybai po lie- 
taus. Neužilgo jų (apgarsini- 
mų) bus daugiaus negu socialis- 
tų. Jurgis Spurgis. 

VELYKŲ VELIJIMAS. 
Gaspadinė tarnaitei: 

Veliju tau Onute, kad butum svei- 
ka ir laiminga. 

Onute: O aš poniai veliju, 
kad mudvi daugiau.* nesibartum. 

Parašė JURGIS SAVICKIS. 

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI 
RUSIJOJE. 

(Tąsa iš pereito numerio). 
'te 

"Ką,—nenorima?... Nenorima! lai jus matėt... 

Nagi pažiūrėkit pas mane yra "rozkladka." Roz; 
kladkoj, tiesa, aiškiai nurodoma, kiek žmonių ir į ko- 
kius pavietus siunčiama. Žmonių vienok nenorima 
ir tiek. Iš "buvaunesnių" vieno-kito net draudžiama.Į Xa, čia jau buvo paveikiama j žmones tam tikru bu- 
du, beveik bypnotizmu, nes asmuo liekas asmeneni- 
nii,—laisvas. Truputį už rankovės paimama, trupu- 
ti) kumštelėjama, truputį rankovę atplėšiama... tru- 

putį "kuparėlis" ant briko uždedamas... 
Labiausia pagrasinimas—maisto ir gulto nebus. 
Važiuodavo. 
Nuplyšę, nuvargę, kunigo nematę,—nors mirk 

be paskutiniosios, su savo šeimyna persiskyręs. Kiek- 
vienas sau po margo svietelio nežinomas sali". 

Paliktieji gi tuose "restoranuose" ir kinemo'se 
laiko turėjo ik valiai. Daugiausia tai buvo moterys. 

Merginos išeidavo darbo jieškoti. Be kalbos— 
sunku. C) tokių daugiausia. Bet nereikėdavo ir vaikš- 
čiot. Pas juos pačius ateidavo darbdaviai. Ir Vil- 
gis, ir alga, ir visokie patogumai, ir vaikščiosi krak- 
moluose ir šokia ir tokia... Na, ar negerai? Tik kaž 
kodėl šie ponai vėliau buvo policijos gaudomi... 

Motinos rymodavo ant pokų, sudėdavo nagines, j 
Arba nupirkdavo arbūzą, raugytą agurką, ar kitą ko- 
kį skanėsį "širdžiai atgavus," dalydavo vaikams. Vie- 
nok nedirbdavo. 

Vaikai, tai tie ik valiai turėjo laiko. Po gatves 
bastės, rusiškai mokinos. Vieną^kitą kartą rusui 
pirkliui padalinus "nabagams" po kapeikėlę, vėliau 
patys specializavos elgetauti. Laibais balseliais šauk- 
dami, yt žvirblių kaimenė, apstodavo praeivį: "Barin 
dai kopeikų, ja bieženiec"*). Na, toki, žinoma, irgi 
"nedirbo." I 

Šitokiose aplinkybėse pradėjo ve&ti tautines 
organizacijos, tarpe jų ir lietuviai. N'cpasilikę už- 

pakalyje, o gal dar kai kame ir pralenkę kitus. 

Vyriausi lietuvių draugija Rusijoje pabėgėliams 
! ;r kitiems karo nukentėjusiems šelpti yra Petrograde 
ir vadinas: "Lietuvių Draugijos Centralinis Komite- 
tas nukentėjusiems dėl karo šelpti."**). 

Šita Draugija viso darbo atlikimui priskaito šim- 
tus darbininkų inteligentų. Draugijos presidiumą 
sudaro šie žmonės: pirmininkas,—Durnos atst. Mar-į 
tynas Yčas; se'-retorius—bar. Stasys Šilingas; iždi- 
ninkas—buv. Dūmos atst., Juozas Kubilius; pirm. 
draugas,—buv. Dum. atst., Petras Leonas, (gyvena 
Maskvcje): presidiumo nariai:—inž. Naruševičius 
(gyvena Maskvoje) ;—kn. Vau. Olšauskis ir adv. K. 
Tumėnas, abu begyvena Voroneže. 

Svarbesniems reikalams aptarti visų šių narių 
suvažiuojama krūvon Petrogradan. 

Draugijos visų reikalų vedėju yra kun. Juozas 
T uma3. 

Draugijos skyriams ir įgaliotiniams darbą tik-' 
sliai nustatyti ir tą darbą pertikrinti Draugija turi tris, 
nuolat kelyje, revizorius, būtent—adv. Sleževičius, 
adv. Valiukas ir Turas. 

Atsikrausčius Petrogradan, iškarto kilo klausi- 
mas, kas bus daryti, iš kur lėšų imti. O darbo galo 
nesimato... 

Bet energijos žmonių buvo daugkas padaryta, 
kad tas kliūtis pergalėjus ir prašalinus. 

Kiek išviso yra lietuvių pabėgėlių Rusijoje? 
Visai tiksliai atsakyti šiuo tarpu j tai yra gan 

sunku. Vienok iš turimų visų žinių lietuvių pabėgė- 
lių bendras'skaičius galima nustatyti 200,000 ypatų. 
Apart to, yra daug lietuvių išeivių, dirbusių Rygos, 
Mintaujos, Revelio dirbtuvėse, o dabar kart su dirb- 
tuvėmis išsikėlusių Rusijon. Jie kuoširdingiausia 
bendrauja su "tikrais" pabėgėlais ir įneša jų įliudu- 
sin gyveniniati kiek įvairesnio tempo ir smagumo. 

Lietuvių Draugijos Centralinio Komiteto turima 
48 skyrius ir 40 vietose darbuojamasi Draugijos įga- 
liotinių. Išviso Draugijos yra apžiūrima ir užlai- 
koma (kuomet šie žodžiai rašomi) 61,185 žmonės. 

Kaip buvo varomas iš pat pradžių darbas? 
Kadangi žmonės pluko iš visų pusių ir neži- 

nia buvo, kur jie sustos, kur jų labiausia susikoncen- 
truojama, Ccntralio Komiteto buvo siunčiami tam tik- 
ri žvalgai-organizatoriai. 

Atvykus miestan tokiam Draugijos įgaliotiniui 
jo pirm visako buvo nustatomas bendras lietuvių pa- 
bėgėlių skaičius. Jis susipažindavo su miestu, su 

žemietija, su vietos komitetais ir draugijomis; patirda- 
vo jų pažiūras ir veikimą pabėgėlių šelpimo klausi- 
me. 

Siunčiant betvarkiai mišriomis masėmis lietuvius 
sodžiun, mūsų įgaliotiniai protestuodavo ir kaip įma- 
nydami stabdyl vo. 

Teikiama pirmutinė pašalpa ir pagelba reikalau- 
jantiems lietuviams. 

Sujieškoma vietos inteligentai-lietuviai. ir su jų 
pagelba organizuojamas tolimesnis tvarkus šelpimas. 

Kartais jau vietos žmonės inteligentai be lėšų ir 
nuovokos dirbdavo. Įdomus reginys, kaip žmogus 
ilgai Rusijoje pabuvęs, svetimos kulturos įgavęs, lie- 
tuviškai dažnai pamiršęs, lig atsibuvo ir su dėmė- 
tinu jaunumu ir pasišventimu imdavos ruošties, idant 
savo viengenčius, netikėtai iš tolimos pas jų atvyku- 
sius, kuo įmanant gelbėti. Neatsiradus inteligentui 
nei tarpe seniau gyvenančių, nei pabėgėlių tarpe, žval- 
go-organizatoriaus duodama žinoti Centran. kuris 
tuo; išsiunčia tvarkintinon vieton inteligentą darbi- 
ninku 

*) Ponuli, duok kapeiką. AS pabžęilis. 
••) Lietuvių CentraHnio komiteto adresas: "Central- 

nl Komitet Litowskago Obnčestwa. Baskow 29—10. Petro- 
grad". Kreipianties prie Draugijos visokių sekcijų, biurų, laikraščio ("Lietuvių Fal*' mokyklų, bendrabučių ir kt. 
reikia taa pats adres u ^t> su atsakanfcos firmos j>rir kergi mu. 

Taigi atsiradus tokiam žmogui,-gaunančiam lė- 
šas ir tam tikras direktyvas (nurodymus-paliepimus) 
iš Centro; pirmučiausia jo su savto pagelbininkais rū- 

pintasi, kati sustabdžius lietuviu blaškymą po sodžius; 
kalbama, davadžiojama "galę turtintiems" žmonėms. 
Subruzdavo visi "savo" butu j ieškoti. Kaip tas buvo 
nelengva, net įsivaizdvti sunku. sMokjykloms, dirbtu- 
vėms, bankams, pratnonijos įstaigom^ ir kt. daugel 
Rusijos gelmėn išsievokavus, (i&kra^fsčius), ligoni- 
nėms ir kariumenei pasidauginu *liuosų butų kaip ir 
nebuvo. Pabėgėliams gi visai nenuomuodavo ("pini- 
gai netikri." "nešvara"). O jei darydaVo "loską," tai 
kainas bent trigubai nustatydavo. Su dideliais iškaš- 
čiais dažnai prisieidavo visiškas laužas atnaujinti, iš- 

valyti, atitaisyti, paversti Į žmonių gyvenamą namą. 
Dažnai tekdavo surasti sau buveinę už miesto. 

Šiaudai menkas guolis. Gana ant jų prisigulėta 
"traktuose" ir "skirstymo punktuose,"—paskubomis 
kaustoma pačių pabėgėlių gultos iš lentų. (Čia reikia 
prikergti, kad visas darbas pabėgėliams aprūpinti: 
siuvimas, virimas ete,—visuomet atliekamas pačių pa- 
bėgėlių). Toliau ingyjama ..stalai, balčiui. Maž-po- 
rrtaž įvedama daba, švarumas'.* Ir^au "sa o" pastogė. 

Daug lietuvių likdavo svetimuose, mišruose ba- 
rakuose, miesto, ar žemietijos šiam reikalui duodamų. 
Tautinių organizacijų atstovams reikalaujant, pabė- 
gėliai tuose namuose vėliau būdavo atskiriami sulyg 
savo tautybės ir kiekvienas namas priduodamas atsa- 
kančios tautos globėjui. 

Stotyse nuolat dežuruodavo (stovėdavo sargybo- 
je) žmogus, kad nedavus prasprukti saviemsiems, kad 
sustabdžius, patarus. 

Besiguodžiant vis daugiau ir daugiau, kad nėra 
dvasininko, nėra kam dvasės reikalus atlikti—numa- 
rinti, pakrikštyti,— Centralio Komiteto rūpinamasi 
saviemsiems žmonėms patiekti lietuvius kunigus. Ne- 
užmirštama taippat ir kitų tikybų. Lietuviams re- 

formatams dvasės reikalus patenkinti keliauja kun. 
\. Šernas. Latviams-katalikams vis daugiau ir dau- 

giau besiglaudžiant prie lietuvių, parūpinta jiems ku- 
nigai lietuviai, įmokantieji gerai latviškai. Vėliau val- 
džios buvo apmokami ir siunčiami pabėgėliams, kuni- 
gai. kurių skaitliuje buvo labai daug ir lietuvių kuni- 
gu 

Valdžia—kiek laiko praėjus, vėliau išduodavo val- 
giui 15-20 kap. (vadinas mėn. 4.50—6 rbl.) ir 1 rub- 
lis butui j mėn. Šie pinigai ministerijos yra siunčiami 
miestų ir žemietijų valdyboms. Šios pastarosios pa- 
prastai perduoda tautinėms organizacijoms, idant jos 
savo žmones ir maitintų. Vadinas pietums apart savo 

pinigų yra dar ir šitie. 

Išpradžių. kuomet Įgaliotiniui ir jo padėjėjui bū- 
davo tiek neapkuopiamo darbo, apie valgį nebuvo ka- 
da temanyti. Išduodama 15-20 kap. kiekvienam— 
ir galas. Žinokis sau. Virkis. 

O darbo vienok prisirinkdavo. Iš stoties par- 
vežk žmones. Nuo tėvų pasimetusius vaikus apvilk' 
ir ištrink, pavalgydink. Svetimose vaikų prieglau- 
dose ir mokyklose pakliuvusius lietuvių vaikus eik 
atsiimk. (Nevisuomet gal but taip viskas ''lengvai" 
išeidavo, kaip tas atrodo). Ligoninėn timai ir įtaria- 
mai susirgusj nuvežk. Žmonės pradėję buvo1 sirgti 
cholera, kruvinąja, viduriais; vaikai—tymais, gerkle. 
Sujieškok gydytoją ir vaistų. Nupirk karstą... Kaip 
dažnai, i nėjus pabėgėlių bendrabutin, smilkėdavo vaš- 
kinės, o ant lentos gulėdavo parėdytas vaikutis, kar- 
tais net visa ėilė!.. 

Vėliau, kaip jau naujoje vietoje insigvventa, dar- 
bų dauguma apdirbta, pradedama rupinties ir valgiu. 

Taisomos atskiros valgyklos. Didelės krosnys, 
didėli puodai ir skardynės,—pietums ir vandeniui vi- 
rinti. Iškarto pamatyta, kad pigiau, sveikiau bus—ir 
del puodų nereik susibarti ir pasitąsyti. Norma val- 
giui Centro yra nustatoma 7 r. 50 k. mėnesiui, bet ir 
ji, kaip ir kiekviena norma, kaitaliojas. 

Kadangi visai nehigieniškai buvo plaujama :r 

džiovinama skalbiniai gyvenamose trlobose, visur tai- 
soma atskiros plovyklos—skalbyklos. 

Idant sutvarkius darbo j ieškojimą bei darbo da- 
vimą, steigiama darbo biurai. Gaunantieji darbą per 
biurą visuomet yra Draugijos žinioje. 

Pabėgėlių yra begalo daug pasimetusių, atsisky- 
rusių su artimaisiais gyrninėmis. Pavyzdžiui, vo- 

ketys užėjo, kazokai varo traukties, o vyras valsčiuje 
"stuikon" išvažiavęs, arba Kaune prie fortų dirba... 
O dažnai atsitikdavo, ypač tarp jaunesniųjų, kad, ge- 
ležinkeliu bekeliaujant, pasimesdavo. Suprantamas 
čionai nejaukumas, kuomet žmogus nežinai, kur ir 
kokiame padėjime yra tavo artimiausias žmogus. 
Kreipiamasi prie įgaliotinio, teiraujamasi... Ką atsa- 

kysi ir ką patarsi? 

Pabėgėlių surašinėjimai. 
C'ia pats gyvenimas iškėlė aikštėn didelės svarbos 

klausimą, būtent visų pabėgėlių surašinėjimą. Rug- 
pjūčio pabaigoj Centralio Komiteto buvo įsteigtas 
"Pabėgėlių rašomasis ir žinių teikiamasis Biuras," ku- 
ris ir dabar gyvuoja ir dirba po priežiūra adv. Kazio 
Šalkauskio. 

Jau įsteigus Biurą, iškarto paaiškėjo kiek jis yra 
naudingas ir neatbūtinas. Visiems įgaliotiniams ir 
Draugijos skyriams buvo cirkulerais įsakyta surašy- 
ti pabėgėlius sulyg tam tikrų, Biuro nustatytų ir šiam 
reikalui siunčiamų, blankų. Ilgai nelaukiant, pradėjo 
plaukti užpildytos korčiukės su tikrais pabėgėlių ad- 
resais ir kitomis apie pabėgėlius žiniomis* o iš kitos 
gi pusės pradėjo skaitlingai plaukti užklausimai. 

Vėliau Biurui prisiėjo rinkti žinias ne tik apie 
atskirų paliegėlių gyvenimo vietą, bet ir sužinoti apie 
įvairi ų-įvairiausias įstaigas,—rekvizicijos "komisijas, 
Lietuvoje veikusius teismus, mokyklas, policiją, vals- 
čiaus valdybas etc., nes su tokiomis įstaigomis pabė- 
gėliai turėjo reikalų—kitą kart labai svarbių. 

Biuro teikiami pabėgėliams veltui taipogi įvairios 
rūšies juridiniai teisių patarimai ir išaiškinimai. 

Šiam Biuro darbui perdaug išsiplatinus, Komite- 
to įsteigta spccialė "Juristų kuopa," kurioje nuolat 
dirba keli advokatai, turintieji daug darbo, pabėgė- 
liams įvairius jtridinius patarimus beteikdami. bei jų 
reikalus begindami ir šiaip jau juridinius klausimus 
begvildendami. 

{Toliaus bus), 

GEROSIOS ALKOHOLIO 
VARTOJIMO PUSES. 

Kokį gyveninio klausimą mes 

nepaimtumc svarstyti, visuomet 
privalome prisižiūrėti jam gerai 
iš visų pusių. Kitaip mes išri- 
šime jį klaidingai ir su nenauda 
patys sau. 

Alkoholio vartojimas lig šiol 

pas mus buvo apšnekamas vien 
alkoholio kenksningumo žvilg- 
sniu. Alkoholio vartojimas vi- 
suomet buvo nupeikiamas kaipo 
pragaištingiausias daiktas taip 
vienatai, taip tautai. 

Bet ne visi taip mano; yra 
manančių ir kitaip. Ir negana 
to, kad jie kitaip mano, bet dar 
savo manymams turi ir, kaip ro- 

dosi. teisingą pamatą. 
Vieną tokių visų peikiamo al- 

koholio pateisinimų paduodu čia. 
Nors su kaikuriais šito straip- 
snio raščjo išvedimais nesutinku 
aš pats, bet randu jo straipsnyje 
daug teisingų nurodymų, kurie, 
manau, nebus pro šalj įdėjus 
"Lietuvon." 

Aš nesutinku su tuo, kad žmo- 

nija, be alkoholio pagelbos, ne- 

galėtų žengti pirmyn, nors pri- 
pažįstu, kad praeityj, kaip ir da- 
bar, kur gyvenimas yra be ga- 
lo sunkus, žiaurus, šaltas ir vie- 
nodas, alkoholis—nuodai yra tik- 
ru palaiminimu žmonėms. Vie- 
nok aš nemanau, kad jis bus rei- 
kalingas, kaip žmonių gyveni- 
mas atsimainis ir pagerės; kaip 
nebus priežasties jo vartojimui. 

Šitaip žiūrėdamas į alkoholiz- 
mo klausimą, paduodu čia augš- 
čiau minėtą straipsnį, kuris man 

buvo gana įdomus: 

Peruninių (Peruna tai paten- 
tuotas alkoholinis vaistas) blai- 
vininkų ir svaiginamųjų gėralų 
reikalų tvirtinimas, kad prisiver- 
stinė blaivybė nieko neprisiver- 
čia, žinoma, yra teisingas. Bet 
jei degtininis Velniūkštis butų 
bent šimtine dalimi to praryjan- 
čio slibino, kokiu jį fanatikai sa- 

ko esant, tai galima butų surasti 
ir butų surasta būdas, kaip jo 
nusikračius ant visados—sakysiu 
net, kad jis jau senai butų buvęs 
surastas. 

Jei viena šimtinė dalis tų ne- 

suomonių ir "statistikos", kurias 
draustininkai skelbia, butų tei- 

singa tai mes visi, kurie būtu- 
me galėję išli'kti, butume bepro- 
čiais, silpnapročiais, išsigimėliais 
ir silpnaviekiais. 

Jei viena dešimta dalis, tojo 
šlamšto—taip vadinamos mediku 

žinovų nuomonės,—kuri yra 
skamlbinama j ausis vaikams vie- 
šose mokyklose senmergių mo- 

kytojų, butų teisinga, tai ''deg- 
tinėje sumirkę" slavai, teutonai, 
lotynai ir anglosaksai būtinai 
butų pražuvę del fizinio ir proti- 
nio nupuolimo.. 

Jei, kaip yra mokinama, alko- 
holis pagimdo baisias kuno ir 
proto ligas, kurios pavildu perei- 
na ant vaikų; jei girtuoklių vai- 
kai butų silpnapročiais, girtuok- 
liais ir tam panašiais, tai indo- 
e u ropinės tautos niekuomet ne- 

būtų galėję išlaikyti tūkstančius 
metų atsidavimo alkoholiui. Jos 
būtinai turėjo arba liautis ji ger- 
ti, arba nuo jo pražūti ir šian- 
dien visa Europa ir Amerika 
butų apgyventos tų kraštutinių 
draustinin'kų—turkų, kurdų ir 
arabų. 

Žinoma, visa tas netiesa. Keli 
metai atgal Anglijoje buvo pa-] 
daryta mokslinis ištyrimas u- 

sprendim.ui protinio ir fizinio 
skirtumo tarpe vaikų £ girtuok- 
lių tėvų ir vaikų visai negerian- 
čių tėvų. Rezultatas buvo tokis 
kad, paėmus visa ką domon, gir- 
tuoklių vaikai beveik pranešė ki- 
tus. 

Aš esu priešingas draustinei 
blaivybei nc todėl, kad ji sunku 
įvesti, tik todėl, kad ji butų pa- 
vojinga žmonių pažangai ir ge-Į 
rovei. 

Aš sakau, kad tautos, kurios! 
alkoholį vartoja. laiko jį 
ne prakeiksmu, tik protinės ir 
medžiaginės pažangos tarnu,— 
ką skaitlingai parodo istorija. 

Aš sakau, kad tautas, kurios 
atvedė pasaulį iš barbarizmo j 
civilizaciją ir veda pasaulį šian- 
dien, yra, kaip blaivininkai mėg- 
sta sakyti, degtinėje sumirkę. 
Sakau dar daugiau, kad tautos 

yra stiprios kunti ir tvirtos protu 
beveik sulig to, kiek jos alkoho- 
lio suvartoja. Milijonai žemės 

gyventoju niekuomet alkoholio 
nepaliečia; tarp jų didelė didžiu- 
mą yra chinai, indusai, arabai ir^ 

visokie mahometonai. Parody- 
kite man tokius žmones ir aš 
parodysiu jums, kad jie stovi ant 

vietos, arba slenka atgal žmoni- 
jos evoliucijoje. Visa istorija 
mokina tą pačią pamoką. 

Vyną gėrusios Graikija ir Ro- 
ma paliko savo ncišdylamas žy- 
mes mintyje, dailėje, literatūro- 
je, valdyme per visus laikus taip, 
kaip nei viena kitų tautų nėra 

padariusi. 
Vėliaus, kuomet Europa atsė- 

do nežinystėn ir prietaruosna at- 

gal, užėjo bevynių mahometonų 
tuntai ir bandė apveikti nupuo- 
lusius "deginte j e sumirkclius" 
europiečius, tolydžio vedusius 
kares savo' tarpe. Tikrai, jei 
visiška blaivybė turėjo kuomet 
auksinę progą parodyti savo di- 
deli prasinašumą ant girtybės 
tai toji proga buvo tąsyk. Bet 
Karolio Martelio ir Karolio Di- 
džiojo degtinininkai atvarė van- 

dens gėrikus atgal. Pužėtos is- 
panai išlipę Meksikoje ir Peruvi- 
joje atrado žmones augštai civi- 
lizuotus pagal tą laiką, bet, jei 
aš gerai atmenu, negeriančius 
alkoholio. Kurie ju buvo vyriš- 
kesni, narsesni ir iš man i ilgesni? 
Paklausk istorijos. 

Kuomet laivas Mayflower ties 
Plymouth Rock'u paleido ant 

kranto savo dievotus keleivius 
nešančius degtinės bonkas drau- 
ge su savo naminiais daiktais", 
juos sutiko šiurkštus, karingi, 
raudonodžiai blaivininkai. Kaip 
ilgai \andens gėrikai išlaikė savo 

žemę nuo Piligrimų, kurių ainiai 
buvo parsigėrę Jamaikos rumo, 
ir galų gale vieku ir gudrumu 
įstengė, statytis su visokiais vi- 
siškais blaivininkais vienas apie 
su penkiais. 

Senos pietų valstijos prieš Na- 

minę Karę išdavė diplomatus, 
galvotojus, kareivius mokslo vy- 
rus ir apšviestas, narsias ir ge- 
rai išauklėtas moteris. Kunti ir 
protu pietiečiai buvo nepavejami, 
kuomet jie sulig blaivininkų 
tvirtinimo turėjo buti bepročiais 
ir sunykeliais, nes degtinės bon- 
ka pas juos buvo kiekvieno įdau- 
joj, distiliuotuvė ant kiekvieno 
ūkio, kiekvienam gerti buvo pa- 
prastas dalykas ir mažne kiek- 
vienas paėjo iš Didžiosios Bri- 
tanijos "raugo." 

Iš kur atėjo drąsus ir narsus 

bastūnai, kurie sutvėrė Anglijos 
ciesorystę; kurie įkūrė Ameriką 
ir padarė ją sava; kurie apjuosė 
žemy ir pasiėmė tai, kas jiems 
patiko; kurie prasiskynė kelią 
iki žemgalių? 

Iš kur atsirado vyrai, kurie 
vedė pasaulį moksle, dailėj, val- 
dyme, žinyboj apie per tūkstan- 
tį metu—kurie prijaukino žaibą 
ir padarė savo tarnu, kurie su- 

sikalba per didžiuosius vandenius, 
kurie SKraido kaip paukščiai ir 
plaukia po vandeniu? 

Ar tie stebukladariai atėjo iš 
vandenį geriančiųjų pasaulio? 
Aš manau ne. Beveik be išim- 
ties, ar visai be išimties, jie pa- 
eina iš tautų "mirkusių" degti- 
nėje šimtmečius. 

'Pasižiūrėkime į vokiečius—bai- 
sus valgi'kai ir gėrikai! Ar kas 
pastebėjo, kad jiems trūksta fi- 
zinio, ar protinio vieko po jų 
kaipo tautos ilgam lėbavimui? 
Manau ne. 

Taigi tam turi buti priežastis. 
Tai negali buti tik paprastu at- 

sitikimu, kad visi blaivininkų ar- 

gumentai istorijos faktais yra 
paverčiami [ niekus. 

Aš vi££: nenoriu sal/yti, kad 
alkoholis kiekvieną tautą padaris 
pažangia. Priešingai, jis tik gal 
paskubins išnaikinimą tų žmo- 
nių. kurie negali plėtotis ir ženg- 
ti pirmyn, kaip va Amerikos in- 
dijonai, Kongos laukiniai. Bet 
tvirtos tautos reikalauja alkoho- 
lio ir reikalaudamos jo, vartoja 
ji. Jei jis butų blogu daiktu 
jiems, užkariautojams pasaulio ir 
gamtos paslapčių, tiems žmo- 
nėms, kurie veda pasaulį dabar 
ir vedė jj seiliaus pažangoj, civi- 
lizacijoj ir krikščionybėje, tai jie 
seniai jj butų atmetę, arba jis 
butų padaręs juos ne viešpačiais 
ir šeimininkais, bet vergais, nu- 

silpėliais ir nmpuolėliais. Tie, 
kurie tyrinėja draugijos sąlygas, 
vis daugiaus pradeda tikėti, kad 
girtuoklystė daug dažniaus buva 
skurdo pasekme, kaip priežasti- 
mi. Daugybės yra menkų, ar 

silpnapročių žtnoni'Ą piktadarių 
ir visokių nedarugėlių, kurie ge- 
ria. Be alkoholio jie nc mažiaus 
butų nevykusiais, ar beverčiais 
ir gal pavojingais, kaip su alko- 
holiu, tik alkoholis jų stovį pada- 

la —A f I 

ro aiškiu ir ant jo numetama 
kaltė. Blogos alkoholio pasek- 
mės visuomet buva atviros ir 
aiškios, jo gerumas mažne vi- 
suomet užtemdintas, nes jis dau- 
giausiai esti psichologinis, 

į Alkoholis yra blogas ponas, 
bet geras tarnas ir smegenys 
kiekvienos stiprios tautos žmo- 
nių jo reikalauja, kad juomi at- 

sigaivinus. Alkoholis tiesiu ar 

aplinkiniu budu, yra buvęs pa- 
gelba ir įkvėpimu didelei daliai 
literatūros, dailės ir muzikos ra- 

šytojų, kaipo ir visokiems ki- 
tiems genijams pasaulio istori- 
joje. 

Galima pasakyti, kad alkoho- 
lis yra pavojingas nuodas. Bet 
nuodais taipgi yra strichnina, ku- 
ri didesnėmis apštimis užmuša, 
bet mažomis, sustiprina kunį ir 
nervus. 

Galima pasakyti, kad del al- 
koholio papildyta ne viena pi'kta- 
dėjystė ir ne vienam jis nelaimes 
atgabeno. Bet tą patį galima 
pasakyti apie meilę; del meilės 
daugiaus papildyta žmogžudysčių, 
ir piktadėjysčių ir del jos dau- 
giaus yra nelaimingų ir kenčian- 
čių. negu del ko-nors kito pasau- 
lyje; bet nei vienas dievotasis 
draugijos kėlėjas nepatarė dat 
del meilės visą žmoniją išromy- 
ti. 

Daug galima priekaištų, ir tei- 
singų priekaištų, alkoholiui pa- 
daryti, bet kas apskaitys jo nuo- 

pelnus žmonijai? Kiek jis juoko, 
džiaugsmo ir laimės yra padaręs, 
•kiek malonumo, broliškumo, mic- 

lašindystės ir dosnumo jis yra 
įkvėpęs; kiek suvargusių sielų 
jis palinksmino ir suramino; kiek 
skausmingų rūpesčių palengvino 
ir padėjo juos užmiršti nors va- 

landėlei? 
Gyvenimas yra pilnas sielvar- 

tos ir visai žmonių didžiumai yra 
gana žiaurus ir baisus. Kodėl 
nedavus jiems vieno didžiausių 
suraminimų, paliktų žmogui?" 

Vertė X, 

AR MATYT IŠŠAUTA 
KULKA? 

Kad greitai lekiančios karabi- 
no kulkos liuosomis akimis ne- 

galima matyt, nes ji lekia labai 
greitai ir yra maža, tas tiesa, 
bet to negalima pasakyti apie 
daug palengviau lekiančias di- 
deliu kanuolių kulkas. 

Kaip rašo iš karės lauko, le- 

kiančią didelių kanuolių kulką, 
kadangi ji lekia per pusę pa- 
lengviau negu karabino kulka, 
vos 200—400 metrų j sekundą, 
galima lengvai matyti liuosomis 
akimis be jokių prietaisų. Rei- 
kia tik stoti lygiai su karuoles 
vamzdžiu jo užpakalyj apie 100 

iki 200 metrų nuo jo, tai prie 
iššovimo lengvai galima matyti 
greitai lekiančią kulką, kuri, be- 
sitolindama, greitai ntažinasi. 
Bet iššovus iš mažesnių kanuo- 
lių, kurių kulka lekia 400 met- 

rų, o kartais ir dvigubai grei- 
čiau, nieko negalima matyti; dau- 
giausiai jeigu patėmyjo ką, tai į 
žaibą panašaus, bei ir tokios lė- 
kimą nuima totografiškas apa- 
ratas, kuris užvaduoja akį ge- 
riau, negu pati akis. Fotografiš- 
kas aparatas nuima paveikslą ir 
lekiančios karabino kulkos, kuri 
lekia su greitumu 800 metrų se- 

kundoj ; fotografiškas aparatas 
nuima paveikslus visko, kas tik 
yra, net daiktų, kokių akjs ne- 

mato; nenuima vien dvasių pa- 
veikslų, nes jų gal nėra. Bet ne 

tik fotografišką paveikslą le- 
kiančios karabino kulkos galima 
matyti, bet galima su žiuronu ir 
pačią kulką matyt. Mat žiūrint 
per žiūroną lekiantis daiktas iš- 
rodo daug arčiau; taip, paveik- 
slam kulka esanti 100 metrų nuo 

akies, išrodo kaipi kad butų tik 
10 metrų, o nuo tokios tolumos 
nesunku ir taip mažą daiktą, kaip 
karabino kulka, matyt. Kad iš- 
ti'.cro kulką tokiu budu galima 
matyti, galima apie tai persi- 
tikrinti, šaudant kareiviams. 

Mirė žymus lietuvis. Laik- 
raščiai praneša apie mirtį Silves- 
tro Paukščio iš Ed\vardsville, Pa. 
\ elionis buvo brolis buvusio 
"Vien. Liet." leidėjo, Juozo Pauk- 
ščio; kitas jo plačiai amerikiečiams 
žinomas brolis Tarnas iš Pittston 

yra SLA. ir Lietuvos Gelbėjimo ir 

Autonomijos Fondo išdidininku. 
Silvestras taippat buvo pramo- 

nininku. Jis buvo įsteigėju bene 
pirmo lietuviško bravoro Bartels. 
Mirė 58 metų amžiaus. 



M£SA IR SPANGOSIOS ŽAR-! 
NOS UŽDEGIMAS. 

Paskutiniuose laikuose Ameri- 

koj daugiau negu kur nors kitur; 
žmonių apserga spangosios žar-; 
nos uždegimu. Profesorius llar-t 
vardo universiteto i)r;is K e w ton 

mano. kad tas atsitinka todėl, 
kad Amerikoj daugiau negu kur, 
nors kitur tas atsitinka todėl, 
kad fia žmonės daugiau negu 
kitur valgo mėsos, taigi kad čia j 
jos valgo perdaug, daugiau ne-, 

gu reikia. Api* savo nuomones 

profesorius Neuton patalpino) 
stra'psnj studentų Cambridge 
1'niversiteto Pranešimuose. Pro-1 
fesorius Nevvton nurodo, buk 

tautos mintančios vien augme- 

nų maistu, paveikslan, tautos Af- 

rikos, liuosos yra nuo spangosifts 
žarnos uždegimo, jo nuomonės 
parėmimui dar pridėsime, jog ir 

Chicafoj j keiių mėnesių laiką 
net keliems lietuviams daryta 
operacijos epangosios žarnos, o 

Lietuvoj, turbut. ta liga ir dak- 
taratus mažai žinr.ma, bent jie 
operacijų nedaro. Tai gal Lie- 
tuvoj tos ligos nėra, nes žmonės 
ten mažiau mėsos valgo. Tas 
turėtų paremti Dro N'evvton ma- 

nymą. liet nereikia užmiršti, 
kari visos medėjų tautos, tame 
ir Amerikos indijonai, mito ir 
minta vien sumedžiotų žvėrių 
mėsa. jeigu jos kam trūksta, tas 

badauja. 0 bet gi apie apsirgimus 
uždegimu spangosios žarnos pas 
tas mčsėdes tautas nieko ne- 

girdėt. 

PRANEŠIMAS. 
Šiuomi pranešu Pennsylvanijos 

ir Ohio valstijų gerb. lietuvių vi- 
suomenei, kad gegužė.-; mėnesyj 
važinėsiu po tiedvi valstiji ir dėl- 
to kas nori gauti mane už kalbė- 
toją sutvėrimui, arba padidinimui 
ALTSandaros organizacijų, tesi- 

kreipia j mane išanksto šitokiu 
adresu: 15 Millburv st. \Vorcester, 
Mass. S11 pabarga, 

M. Šalčius. 
Xauj. Anglijos AI/f S. Apskri- 

čio (Organizatorius. 

VITKAUSKO LAIDOTUVIŲ 
ATSKAITA. 

Įplaukos : 

Pirmiaus paskelbta aukų $178.30 
Iš Rockford per p. A. Vit- 

kauską priduota (aukau- 
tojų vardai bus sekan- 
čiame numeryj) $10.^5 

P. Mažeika (graborius) 
aukavo $5.00 

Viso $193.55 
Išlaidos: 

Graboriaus J'. Mažeikio 
bila $98.70 

Už lotą užmokėta $40.00 

Viso $138.70 
Sutrauka: 

Viso jplaufku .. $'93-55 
Viso išlaidu .. 138-70 

Lieka $54.85 
Likusioji suma $54.85 įteikta 

■•elionio Vitkausko našlei. 
Juozas Naujalis. 

VIETINES JINIŪS. 
ATVAŽIUOJA SVEČIAS 

Gauname žinią, kad ateinančiu 
subatą (bal. 29.) Chicagon at 

važiuoja p. A. M. Martus, tik-k< 

pargiįžusis Amerikon iš Euro 

po3. P-as Martus išbuvo Lietu 

voj per visą karės laiką iki pai 
paskutiniy laiku, kuomet vokie 
čia! užėmė Lietuvą. Amerikie 
čiai daug žingeidaus tik'si nu< 

jo išgirsti, nes jam teko daug 
važinėti po visą beveik Lietuvą 
o vėliaus jis vedė 7,000 lietuvn 

pabėgėliu nuo Vilniaus Rusijoj 
jilumon. 

Chicagoje jis žada kalbėti api< 
sietuvą ir jos padėjimą laik< 
saržs—tą, ką pats jis matė ii 

Datyrė. Prakalbas visose Chica 

»os kclionijose ir apielinkės< 
("engia Antrasai SLA. apskritys 

Al M 2 I I A %į Al \S A * Tik-ką iiijo iš spaudos knyga vardu 

ih-ST NAUJA IvrlTUAI-'•.a«er,ka -« 
^ ritj faktų, žiaotinų Amerikoje gyve- 
nantiems ir čion atkeliaujantiems lietuviams. Slinko V. K. Račkauskas,^"TĖVYNĖS" 
redaktorius. "AMERIKA" yra informacinis veikalas, *okis jan nuo senai buvo pageidaujamas. 
Jame telpa daug reikalingi) ir naudingą patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuviu statistika. 

Knyga didelio formato 6x9col., 288 puslapių. Kaina tiktai. 7Sc 

Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

M. J. Damijonaitis 00'.w 
P. S. Viaas pcloa-s nuo iios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S, L. A. No. int kitokiai 
knygų, reikalaukite ii mano lietuviškų knygų krautuvės katalogo. 

Smulkesni apgarsinimai kaslink 
salių ir t. t. bus pranešti plaka- 
tuose. 

Reikalauja darbininku. "Illi- 
nois l'ree Kmployment Offices'' 
prašo mus pagelbėti surasti jiems 
darbininku, kurie yra reikalingi 
vienoj didelėj dirbtuvėj apie 25 
angį. mylias j pietus nuo l'hicagos. 
Jie rašo sekančiai: 

"Męs galėtume sunaudoti 10 ar 

15 gerų jaunų vyrų, nevedusių ar 

vedusių, (bet velijame vedusius), 
kurie norėtų išmokti amatą, pavyz- 
džiui dailydės (cabinet maker). 
Tie, kurie turi šiokį-tokį suprati- 
mą kaip vartoti tulšis, gali grei- 
čiaus išmokti. Reikalaujama, kad 
jie įsitaisytų pusėtinai gerą rinki- 
nį tulšių. (Pirkti galima ten pat 
ant lengvų išmokėjimų). 

"Męs mokėtume nuo 22]/* iki 
25c per valandą. Velytume gauti 
Skandinavų,—svetimgimių, ar čia- 

gimių, arba švarių italų, lietuvių 
ar lenkų. Męs norime tik tokių 
vyrų, kurie pusėtinai yra a ps i paži- 
nę su anglų kalba. 

"Męs taipgi galime paimti tiek 
pat vyrų ir tokia pat alga, iš- 
mokimui pianu polišavimo: mokė- 
tume pradžiai po 22J/c. už valan- 
dą. 

Pas mus nėra jokių darbininkiš- 
kų nesusipratimų; nebuvo jokio 
streiko per paskutinius 30 metų." 

Kas iš lietuvių norėtų gauti (lan- 
giaus žinių apie šiuos darbus tegul 
tuoj aus atsišaukia Į centralinį offi- 
są prie 526-528 So. Dearborn st., 
arba 520 \V. Monroe st., Čbicago- 
jc- 

Gavo aukas. Ponas A. Vit- 
kauskas šiomis dienomis gavo pra- 
nešimą nuo p. T. Leono iš Mask- 
vos, kad aukos, kurias čikagiečiai, 
sulošę "Genovaitę," pasiuntė nu- 

kentėjusiems nno karės, tapo gau- 
tos. Cbiėagicciai tuomet siuntė p. 
Leono vardu 226 rub. I1. Leono 
naujasai adresas yra: P. Leonas, 
Moskva, Srietenka 26, Litovskij 
Koniitet. 

Pavasarine šventė. Užbaigimui 
sezono "Birutė*' rengia labai įdo- 
mu vakarą, kuris tapo pavadintas 
"Pavasarine švente" šis vaka- 
ras įvyks pirmoje subatoje po Ve- 
lykų, balandžio 20 d., 8 vai. vak. 
"Mildos didžiojoj ir mažojoj sve- 

tainėse. įžanga vyrams 50c. ir 
moterims 25c. 

"Birutės" rengiamasai vakaras 
yra pirmas tokios rūšies vakaras 
nevien Chicagoje, bet ir Ameri- 
koje. Pradedant šiais metais, "Bi- 
rutė" žada tokią šventę rengti kas- 
met. Ji savo įvairumų gyvumu 
daug kuom primins atsilankrusiems 
pavasario atgijimą. Mažoji sve- 

tainė bus papuošta išsprogusių 
medžių šakomis ir daugumu nami- 

nių gėlių. Čia bus galima pasi- 
kalbėti, užkandžiauti etc. Didžio- 
joj svetainėje bus šokiai ir žais- 
mės. Svečiai gali atsilankyti įvai- 
riais kostiumais pasipuošę. 

Galima sakyti, kad atsilankiusie- 
jie į šią "Birutės" pavasarinę šven- 

tę pilnai užsiganėdins ir smagiai 
pasilinksmins. Kurie neturėjo pro- 
gos išgirsti "Birutės" didelio Ga- 
vėnios Koncerto, patartina atsilan- 
kyti į šią Pavasarinę Šventę, nes 

jis bus šį vakarą atkartotas. O yi 
ko, kad žinotum, pasiklausyti— 
kad aš taip gyvas! 

Biruliais 

Vakarėlis. "Vaiku Dieninės 
Globos" draugija rengia pėtny- 
čios vakare (bal. 28 d.) vakarei; 

su Velykų pyragais, margučiai; 
ir kuokiais gardumynais." Vaka- 
rėlis atsibus Fcllovvsliip House 

831 ^r- 33 r d. st. Lietuvaite: 
kviečiama atsilankyti tautiškuo- 
se ritbitose. 

Gražiai velykas praleido. Ve- 

lykų dienoje susirinko būrelis 

svečii; pas pp. V. fiapsius prie 
3120 Enierald ave. Prir vakarie- 
nės atsiminta apie savo viengen- 
čius. prislėgtus karo vargais i: 
kad pagelbėjus jiems kuom nors 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

Dr. G. M. Glaser 
fciuomi apreiškiu pagodotai visuo- 

ineniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
ni?}. j fiavo locną namą po numeriu 

3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-rcs gatvės. 
Telefonas Yards 687. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tj. Esiu specialistas ligose vaiku, mo- 

terį; ir vyru ir užsendintose ligos,1. 
Darau visokią operaciją. 

Dr. G. M. Glaser 
3149 So. Morgan St. 

Kertė 32-ros gatvės. 

JONAS KŪLIS 
Generališka9 "Lietuvos" Agentas 

keliauja po visą Ameriką. Kur jis 
atsilankis, ten per ji galima atnau- 
jinti, ar užsirašyti "Lietuvą" arba 
užsisakyti visokiu knygų, jam pini- 
gus užmokant išanksto. Už ji mes 

j i.tsakome. Lietuva Pub. Co. 

; KAIP KAD NAUJAI GIMĘS. 
j Taip ponai Andy Soltisai jau- 
įčiasi po vartojimui Trincrio Ame- 
rikinio Karčiojo Vyno Eliksyro. 
Perskaityk ką rašo: "Brangus l'o- 
ne Trincri: Pereitą mėnesį aš- ra- 

šiau tamistai, kad aš pranešiu apie 
| pasekmes vartijimo jusų vaisto. 

| Taigi dabar aš rašau kelis žodžius, 
pranešdamas, kari jusų Amerikinis 
Karčiojo Vyno Eliksyras buvo la- 

Įbai pagelbingas man ir mano žmo- 
nai ir mes esame įsitikini', kad jis 

' 
yra labai geras. Mes abudu jau- 
čiamėsi kaip ir kad išnauja atgi- 
mę ir norime išreikšti savo padėką. 
Dėkodami jums labai, pasiliekame 
su pagarba Andy ir Rose Soltis, 
Rogers Mine, Iron River. Mieli.' 
Trincrio Amerikinis Karčiojo Vy- 
no Eliksyras visuomet atnaujina 
visą organizmą, prašalina silpny- 
bę, priduoda naujo stiprumo; jis 
nenaikina organizmo, tik sustipri- 
na ir paskudrina jį prie naturalio 
veikimo. Kaina. $1.00. (rauna- 
mas aptiekose, Jos. Triner. išdirbė- 

jas, 1333-1339 S. Ashland Ave. 

Chicago. 
Jei kuomet reikalauji gero lini- 

mento nuo suputinių, raumenų pa- 

vargimo, skausmų sunariuose ir 

| tt., klausk Trincrio Linimento. 
1 Kaina 25c. ir 50c. Krasa 35c. ir 

Į 60c. 

DRAUGIJŲ BEIKAU) 
Draugija "Laisvė Lietuvių Ameri- 

'koje", Minneapolyj, Minn. nevaržo nei 
.vieno tikybinių įsitikinimų, yra pri- 
Į einama visiems ir naudinga prigu- 
lėti kiekvienam lietuviui gyvenan- 

čiam Minneapolyj ir jo apielinkėse. 
; Drau 'jos dabartinė valdyba yra to- 
kia: Pirmininkas, A. Peciliunas, 1324 

!— 2nd st. So.; Vice-pirm., J. Bieža, 
į 1815 — 17th Ave., So.; Sekr. M. Bie- 

|ža, 1815 — 17th Ave., So.; Kasinin- 
kas, A. Baltrušaitis, 1815 — 4tli ave. 

Sj. Norintieji prisirašyti, malonės 

I kreiptis prie L. L. A. D-jos valdybos, 
arba tiesiog ateiti į susirinkimu. Su- 
sirinkimai buva kas pirmą, nedėldienj 
mene:,'o 2 vai. po pietų I. O. G. T. 
svetainėje So. 2nd St. 

Paj ieškojimą i. 
Pajieškau savo brangiausios moti- 

nėlės, Kigavičienės, kuri pirmiau gy- 
veno Chicagoje, 111. po to jau eina 
septinti metai ir aš jau esu didelė. 
Motinėle brangi, atsižvelgk j mane 

siratą. Atsišaukti adresu: 
Elzbieta Kigavičaitė, 

4319 So. Wood ts., Cbicago, 111. 

Pajieškau savo pusbrolio Domi- 
ninko Liutkevičiaus, Uršulės ir Onos 
Liutkevičiučių; Kiršiu kaimo, Gižų 
gmino, Vilkaviškio pav., Suvalkų 
gub. Atsišaukti adresu: 

Jonas Taukevičia, 
259 Cordone ave., Detroit, Mich. 

Pajieškau savo draugo Jurgio Ko- 
raiOio, su kuriuo gyvenau Californi- 
joa ir Washingtono Valstijose, 1913 

meluose jis gyjeno ^Mcagoj kažkur 
prie (,'anal St. r i«tt sfc.aukti adresu: 

Joln> Streikas, 
F'. O. Box 4u, .Riverton, 111. 

Pajieškau Aritano,'.tis'aujalio, Suval- 
kų gub. Gyveno Ne«f Badeno, iš ten 
išvažiavo j Bellvillę.j^abuvo 4 metus 
ir išvažiavo j Chicagd Bellvillėj jain 
yra pinigų, jei gMtai neatsišauks 
bus pasiųsti \s \Va$įingtoną 1). C. 
Atsišaukti adresu: 

J. Šonas, 
Box 118, Ne\v Baden, 111. 

Reikalavimai. 
REIKALINGAS JAUNAS 

VAIKINAS 

j Banką prie o/iso darbo. Turi 
būti vaikas gerti tėvu, gerai iš- 

augintas, gabus, ir baigęs Public 
arba ir augštesnę mokyklą. Ge- 
ram vaikinui yra gera proga iš- 

sidirbti j auštesnę poziciją. At- 
sišaukti tiktai raštu, nurodant 
kiek metu, kokią mokyklą yra 
baigęs ir ką dirbęs. A. 01sze\v- 
ski Kauk. 3252 So. Halsted st., 
Cbicago, 111. 

Reikalauja 25 liejikų (molderių), 
nuolatinis darbas, ilgam patenkamos 
vietos, nėra jokių kliūčių. Adresas: 
Chicago Malleable Castlngs Co., 12000 
So. Kacine ave., Chicago, 111. (\Vest 
Pullman). 

REIKALAUJA DARBININKIŲ: 
25 šerdžių dirbėjų (core makers); 

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

Chicago Malleable Castings Co. 
12000 So. Kacine ave., West Pullman, 

Chicago, 111. 

Cinkos kasėjų reikalauja i Illinois 
ir \Vlsconsin po $2.50 j dieną už i) 
valandas darbo. Diamond Labor 
Agency, 567 W. Madison st. 

Reikalauja darbininkų, vidaus dar- 
bas, po $2.25 i dieną; 2 pagelbininkų 
skalbykloj, automobilių plovėjo— $18; 
4 ugnakurių, $70: bušelmano, $15; 
smuklinių portėrių 8e septintadienio 
darbo; prie skylinin preso darbinin 
kų; 2 vaikų indais nešiotK $7.50, 
valgis bo septintadienio darbo; 2 
ugnakurių pagelbinihkų—20c. j va- 

landą; indų plovėjo, $30 j mėnesj, 
kambarys ir valgis; 6 ofisinių namų 
sargų, $50.—$52.50 mėnesiui. Puodų 
plovėjo $9 ir valgis; 3 darbininkų 
mokančių su jrankjais apsieiti 25c. 
vai.; $52.50 mėnesiui; anglių aėmėjo 
kų $52.50 mėnesiui; anglių aėmėjo 
$15; 3 langų plovėjų. 

SOUTH PARK AGENCY, 
4193 So. Halsted st., Viršui krasos. 

H*"*' 

Reikalauja dviejų prityrusių masti- 

nių prekių pardavinėtojų moterų, ku- 
rios gali susikalbėti lietuviškai ir, jei 
galima, lenkiškai. Gera mokestis ir 
nuolatinis darbas. Bach Department 
Store, 3641 So. Halsted st. 

Reikalauja dviejų prityrusių mote- 
rų čeverykams pardavinėti, tur mokėt 
lietuvių kalbą. Gera mokestis. Nuo- 
latinis darbas. Bach Dept. Store, 
3641 So. Halsted st. 

KIEKVIENAS GALI BUTI 
FOTOGRAFISTU. 

Ką-tik išėjo iš spaudos 
pirmutinė lietuviu kal- 
boj knyga, iš kurios 

> kiekvienas lengvai gali 
išmokti fotografystės 

t amato. Prisiimkite 
I $1.00, o gausite šitą. 
knygę. Siuntimo lėšas 
apmokame. 

/ v Adresuokite: 
NORTH END PHOTO CO., 

376 Selkirk Ave., 
VVINNIPEG, MAN., CANADA. 

Ant Pardavimo. 
GERIAUSIA IR PIGIAUSIA 2EME, 
farmos visokio didumo, parduodama 
lengvomis išmokestimis bu mažu jmo 
kėjimu. žemė visa dirbama; pasl 
skubinkite. Adresas: 

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

KAM 
LEIDI SLINKTI 
SAVO PtAUJCAMSJI 

Neturėsi jūdaufcau kai 
tunuotų, krintan- 
čių, plejpkaiijaįitų, ap- 
mirusių, •Į>.ocS$ju—ligui- 
stų plauKį—l&ę turėtu- 
mei visuomet y^dinties, 
nes ta9 daroy^au nc- 

apsakom;jĮJ nejnalonumą 
—jeigu fot ifffSai pra- 
dėsi vareSt fctfbsų su- 
taisytus plaukams vais- 

tus "DermafugaT^. Genesnių plaukams 
vaistu už "Dermafugą" nėra! ą 
>"Dermafuga" padarys tą, kad Ta- 
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistųsl 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 
užvardytą: "Puikus Plaukai". • 

ARGIL SPECIALTIES COn 
• Dept. » 

P. O. Boz 37, Philadelphia, Pi 

i 
I PARllAVlMA Valgomi) daiktų, 

Cigaru, Tnbako ir Saldainiu sankro- 
vą, Miss M. Comibkey, 50G W. 39 st. 

Parisduoda saliunas lietuvių apgy- 
ventoj vietoje. Biznis gerai Išdirb- 
tas per 15 metų. Norinčiam padaryti 
pinigų yra gera proga. Atsišaukit: 
Lapinski and Jasiulis, 23rd and Lake 
st., Meirose Park, 111. 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St, 
CHICAGO, ILL 

SUPAŽINDINKITE ANGLUS 
SU LIETUVA, 

platintindami Dro Jono Šliupo 
parašytą anglu kalboje knygą 

LITHUANIA IN 
RETROSPECT AND 

PROSPECT 
išleido Amerikos Lietuvių Spau- 
dos Draugija. Kaina—50 centų. 
•SLA.. TMD. kuopoms, draugi- 

joms ir knygų platintojams, 
imantiems daugiau 10-ties eg- 
zempliorių. nuleidžiama tam jik- 
ras nuošimtis. Reikalaukite mu- 

šu redakcijoje, arba pas autorių, 
Dr. J. Šliupą, 

i^ig No. Main av., Scranton, Pa 

Mr. Clemens Raducha, 824 Palmer lt., Detroit, Mich., Tar- 

tojo Severos V n i s ii Inkstams ir Kepenims .savo keblumams bu 
inkstais, ir fitai ką jisai parašo mums: "Ag sirgau daugiaus 
negu pusantrų metų. Paskui u S sužinojau apie M vaistą ir li- 
kau išgydytas. Todčl aš galiu patarti ji kiakvienam, kuris 
eerga nuo inkstų." 

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

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

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

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos iv 
galvos skaudėjimas, kjlantis dėlei keblumų inkstuose, gelt 
ligė ir surugęs skilvis. Šisai maistas yra parodęs savo ver- 

tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus. 
f X—»« paprastai eina greta n inkstą ligomis, 
UZKlBteiim&S ir kad PWlbHu« gydyme, SEVEROS 
vuiuvbvjiiliuu GYVYBES BALZAMAS (SeTera's Balsam 
of Life) darnai yra pasirodęs pcgelbingu padSjėju Severos Vaistui Inkstams 
ir Kepenims. 

Kaina Severcs Vaisto Tnkstams ir Kepenims: 50 centų ir $1.00. 
Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai. 

Savo aptiekoje reikalaukite Severos Vaistų. Jeigu Jusu aptiek* Jų netu- 
ri, tai uitiaakykite tiesiog nuo 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa 

Reiedy 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankierial, bet męs gvarantuojame Tamstai suCė- 

dymą 60% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- 
rams ir vaiknaras padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iii 
$60.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 an: 
orderio darytus siutus parduodame po $5.0U ir brangiau. 

Naujas ir iruputėlj dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau#. 
Vaikų siutc.1 $2.50 iki $7.G0. 
Skrynios ir valyzai. 

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

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedčldieniais—iki 6 vai. vakare. 

DABAR 
yra laikas rengti į spaudą 
Konstitucijas, Knygas, Plia- 

katus, Užprašymus, Vizitines 

Kortas, Tikietus Ir t.t. ir t.t. 

Męs užtikriname, kad darbą 
atliksime kopuikiausiai ir už 
: : žemiausią kainą. : : 

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

Savininkai 

814 W, 33rd St., Chicago, III, 
Telephonc Drovcr 7x84 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai ateik į 

M IL D " | 
3138-42 So. Halsted Sto 
Cia ui Sc matysi gražesnį Teatrą, kaip 
vidurmiestyjc > r0c. 

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

Subatom ir nedčiiom 
10c balkonas, 15c žemai. 
Prasideda 7 valandą kas vakaras. 

Subatomi ir nedėliomi 2 vai. po piety. 
Jei nori linksųiai pratęsti valand.) liu> 

so laiko ur.r.iriti savo nesmagumus, ta: ateik į 

MILDOS-TEATRA. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

fabrikuose lr privatlškuose uamuosa 
Reikalaujame 25 vyru po $2.00 i 

dieną, nuolatinis, švarus darbas dirb- 
tuvės vidui per apskritus metus. 

Nor'nt darbo atsišaukite 
Atlas Err.ploymcnt Office, 

6300 So. Halsted St.r Chicago, ||» 
3rd floor. Room P. 

Telefonas Normai 163. 

Tabakas, kurį 

jųs pamylesite 

geriau už viską! 

Copyrlghi !>:« 
by R. J. Royuulils 

Tobacco Co. 
M ■ 

"W ^ W WKKB į& W pirkit* Prtace Alb«rt v»ip ( |, 

PRINCE ALBERT mms 
the national joy smokc 

turi skanumą, kuris yra skirtingas nuo bile pypkės tabako jys 
kada rūkėte. Patentuotas procesas, kuriuo jis yra dirbamas, 
sutaiso tai ir nukerta kandimą ir svilinimą. Jųs geriau pamy- 
lėsite Prince Albert'ą, nes jis yra taip geras ir taip užganėdi- 
nantis. Jųs galite rūkyti daugybė ir jis nckandžios tavo lie- 
žuvio ir -nenuvargins tavo skonies! 

Jųs pirkite Prince Albert tuojau ir patįs žinokite, kad ką męs 
jums* pasakom yra faktas, nes vyrai visose Suvienytose Val- 

stijose ir visame pasaulyje reikalauja jo, negu kito kokio taba- 
ko. Ir jei jie atranda jį taip geru, jųs tikrai neapsivilsits. 
Prince Albert geras pypkei ir cigaretams. 

1 R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winston-Sa!em, N. C. 

Ant kitos Du:ii iito; biti nisjutilp 
V?i'e. WP«H"lMI»i Uitai *Cd.1£07. kuris privirti tris »yrui ru_ M'1 P;P*ts, kur ru.l I «nai pirmiau 



VIETINĖS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

sumesta jų naudai $12.50. Reik 

pažymėti, kad pp. (iapsiai jau 
kelintu sykiu atsiliepia broliška 
savo širdimi j lietuvių vargus. 
Kad daugiaus butų tokių tikrai 
•lietuviškų, patriotiškų šeimynų, 
amerikiečiai jau butų galėję šim- 

tus tūkstančių nukentėjusiems 
nuo karės pasiųsti. 
Aukavo šios ypatos: 

I. Girdzijauskas $2.00; M. Jo- 
cius (iš Kenosha, YYisconsin), 
J. Gapšis, M. Gapšienė, K. 
Sakalas, K. Gapšienė, C. Gapšiu- 
tė, V. Gapšis. J. Jocius (iš Wau- 
kegan), C*. Minskas, M. Stapulio- 
nis, po $[.00; A. L'rbeliutė 50c. 
Viso $12.50. M. 

(Aukos priimtos ir pasiųstos 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui. Re- 
da k c i j a). 

Tautininkai tveria kuopą. Šią 
pėtnyčią, balandžio 28 d. vaka- 
re (apie 8 vai.) bus prakalbos 
Mildos viršutinėj svetainėj (3142 
So. Halsted st.). Chicagos tau- 

tininkai žada suorganizuoti Ame- 
rikos Lietuvių Tautinės Sandaros 
kuopą. Pra»«Jbose bus išaiškinta 
Amerikos tautiečiu siekiniai ir 
tikslai ir kuomi jie skiriasi nuo 

socialistu ir klerikalų. Įžanga 
visiems nemokama. A. R... 

TMD. kuopos susirinkimas. 

28-oji TMD. kuopa šią pėtnyčią 
(28 d. bal.) laikys savo mėnesinį 
susirinkimą Mieldažio svet., (ant 
\Yest Siflc) apie 7 vai. vak. 

Kviečiame narius atsilankyti, 
nes bus rinkimas delegatų į T. 
M. D. seimą ir svarstymas įneši- 
mų seiman. Kurie nariai dar nė- 
ra užsimokėję už 1915 ir 1916 
metus, neatbūtinai ateikit ir už- 
simokėk i t ir atsiimkit knygą 
"Motina". Šiais metais išleidžia- 
ma didelė krūva knygų,—kas no- 

rit jas gauti uždyką—atsilanky- 
kit j šį susirinkimą. 

Šita kuopa taipgi rengia 13 d. 
gegužio draugišką vakarėlį su 

įvairiais pasilinksminimais. Ga- 
lit tuojaus sau vietas rezervuoti. 

Valdyba. 

22-ros TMD. kuopos susirin- 
kimas atsibus nedėlioj, 30 d. ba- 
landžio "Aušros" svetainėj, 3001 
So. Rlarfst£d,!st.\ 2 v^al. po piet. 
Daugelis svarbių reikalų—atsi- 
lankykit visi. 

A. Stankauskas. 

Motina, kuri savo mergaitę 
pardavė. 

Pereitame "Lietuvos" num. 

buvo paduota žinia apie Rozin- 
skienę, kurt savo dviejų metų 
mergaitę Roža, (Roželę) parda- 
vus už $2. Motinos tikra pavar- 
de Rozicka. Policija ją atrado 
vienoj smuklėje su dviem vyrais 
ir teismas už negražų pasielgi- 
mu nubaudė ją $75 ir užmokėji- 
mu teismo lėšų. Teisėjas sakęs, 
nebaudęs jos sunkiaus dėlto, 
kad ji vėl yra nėščia ir neužilgo 
gimdysianti, todėl jis nenorėjęs, 
kad josios kūdikis J>ridewcllėj 
gimtų. 

Josios parduotą mergaitę surado 
pas buvusį smuklininką J. Pra- 
jovskį, kuris sakosi, nepirkęs nuo 

jos mergaitės, tik ji pati ją pali- 
kusi, o jis jai davęs $2 drabu- 
žiams pirkti kitiems vaikams, 
i'iti du jos vaikai, Mikutis ir 
\k*k*andrukas yra vaikų prie- 
glaudoje. j 

Suėmė už pabėgimą nuo tėvų. 
Pernai metais Marė Anuliutė iš 

Mantono, Mieli., kuriai pereitame 
liepos mėnesyj suėjo 13 metų, ir 
Juozas Jokuzunas, dešimčia metų 
už ją vyresnis, pabėgo nuo jos tė- 

vų ir atvažiavo Chicagon. 
Čia jis dagi r (tęs, kad valdžia 

juos susekė, rugs. 28 d. greitai 
pasisalino, nespėjęs nei savo už- 

dirbtų $15 atsiimti iš Chieago 
Bridge & Iron Kompanijos. Vie- 

nok, nenorėdamas savo pinigų 
Kompanijai palikti, sugrįžo juos 
atsiimti ir čia jj agentas Hilliard 
sugavo. Jis nuvedė agentą pas 
Marę po nurri. 12246 S. Union 
Ave. ir ta parodė apsivedimo pa- 

liudijimą; jų apsivesta vas. 16 d. 
Crovvn Pointe, Intl. Valdžia jų ne- 

paleidžia iki nepribus teisėjas j 
P.reen, bet vra manoma, kad juos: 
paleis. I 

PIRKITE NAMUS. 
Kiekvienas sveikas darbininkas gali ir privalo turėri 

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

ta, kaip jo sunkiai uždirbti j)inigai sudyla ir nieko ne- 

užčėdija, o pi:'.:ęs namą, nei įvepasijunta, kaip greitai 
jj išmoka ir turi savo loeną namą ir toki žmogų viri 
guodoja, vaditK. Chicagos ukėsu ir niekas ne.ibijo su 

juoni reikalus turūti, o neturintį vadina randauninku, 
ar burdingierium, ir su juom nieko bendro nęnori turėti. 

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. -Kodėl? 
Todėl, kad dabar darbai visur gerai eina, ir toliaiKžada 
dar geriau eiti. Ir štai kodėl. Amerika dabar turi dau- 
gi bę kontraktu su Europa padirbimui amunicijos, auto- 
mobiliu, drabužių, ir kitų dalykų, kurie ims daugiau 
metų laiko, lokiu budu darbo Amerikoje bus dab.ir 
daugiau kaip kada nors buvo. 

Šįmet taipgi bus rinkimai naujo prezidento. Be 
abejonės bus išrinktas republikonas, o kada tik buvo 
įepublikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 
kai. laigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeig-.t gausime 
republikoi.išką prezidentą. 

Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai i c 

properčių kainos eina augštyn. Ir todėl tai dabar yra geriausias laikas namus pirkti, kol yra pigus, o paskui j parduoti su geru pelnu, kada kainos pakils. Bet at- 
minkite, kad properčių kainos kįla tiktai gerose biznio 

pietose. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. Svarbiausia biznio gatvė yra Halsted. Jei norite ant 
pirktų properčių uždirbti, tai pirkite jas ant Bridge- 
porto, ne laukuose. 

Męs turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis kainomis, ant Halsted ir aplinkui, ir parduodame leng- 
\ esnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte 
pirkti. b 

čia Paduodame Tiktai Keletą iš Jų. 
31 2 augštij mūrinis namas prie Emerald ave., 

arti 38 str., 5 pagyvenimai, ir vienu pagyve- 
nimu su daržine namas užpakalyje, išviso 
6 pagyvenimai, kiekviename pagyvenime išei- 
namoji vieta, gazas ir 1.1., duoda $612.00 ran- 
dos { metus. Kaina tiktai $4,500. 

113 2 augštu namas, mūrinis prie Parnell ave. 
arti 37 str., 2 pagyvenimai, duoda randos į 
metus $264.00. Galima jnešti $200.00, o li- 
kusius ant išmokėjimo. Kaina tiktai $2,300. 

114 Mūrinis namas dviem mažais pagyvenimais 
prie 32 str., arti Lowe ave. $300.00 įmokėti, 
o likusius išmokėjimu. Kaina $1,000. 

115 2 augštu mūrinis namas prie 34 str., arti 
Auburn ave., 2 pagyvenimais po 6 ruimus, išei- 
namosios vietos, gazas, gerame padėjime, at- 
neša randos j metus $432.00. Kaina $5,000. 

120 2 augštu medinis namas prie VVestern ave., 
North Side, arti North ave., 4 pagyvenimats po 

4 ruimus, ponamis, palėpis, porčiai, išeina- 
masios. gazas, atneša $600.00 randos j metus, 
labai lengvu išmokėjimu. Kaina $4,200. 

121 Kampinis mmas prie Parnell ave., 3 pagyveni- 
mais, atneša $30.00 j mėnesi, gfcliflią.įjįyjjšti 
tiktai $500.00. Kaina i $3,000. 

122 2 augštu mūrinis namas prie Union ave., arti 
33-čios str., pryšakis akmeninis, fundamentas 
taipogi akmens, 3 pagyvenimais po 6 ruimus, 
išeinamosios vietos ir maudyklės viduje;' prie 
to namo taipogi priguli dar vienas tuščias lo- 
tasi užpakalyje yra mūrinis namas 5 fuiiiiais, 
atneša randos į metus išviso $876.00. Kaina $8,300. 

123 2 augštų medinis namas prie Wallace ir 44-tos 
str., 4 pagyvenimais po 4 ruimus, išeinamo- 
sios vietos, maudyklės, gazas, atneša randos 
1 metus $480.00. Kaina liktai .i...i... $3,000 

124 Medinis namas prie Charlton ir 33-čios str., 
2 pagyvenimais. Kaina $1,500. 

125 2 mediniai namai: vienas triml pagyvenimais, 
o kitas 5 pagyvenimais, išeinamosios dietos 
viduje, randos atneša { metus $864.00. Kai- 
na abiejų tiktai $4,500. 

126 6 ruimais mūrinis namelis, prie Lowe ave., arti 
33-čios str., atneša randos $216.00 į metus. 
Kaina $2,500. 

127 Mūrinis namas prie Lowe ave., arti 33-čios 6tr„ 
6 ruimais ir galima padaryti pagyvenimą, apa- 
čioje, išeinamoji vieta, maudyklė, atneša 
$300.00 randos j metus didelė gera daržinė, 
atneša $5.00 j mėnesi. Kaina $3,000. 

128 Vieno augšto medinis namas prie Halsted str., 
arti 31 str., štoras ir 4 ruimais pagyvenimas, 
atneša $360.00 randos J metus, labai gera 
vieta b.zniui. Kaina tiktai $3,700.' 

129 3 augštij mūrinis namas prie Emerald ave., 
arti 35 str., 3 pagyvenimais: vienas 7 ruimais, 
o du po 6 ruimus, išeinamos vietos, maudyk- 
lės, gazas, atneša $000.00 | metus randos. 
Kaina $6,500. 

130 Du namai ant dviejų lotų prie Winchester 
ave., arti 63-čios, abu mūriniai, 5 pagyveni- 
mais po 6 ruimus ir 2 pagyvenimais po 4 rui- 
mus, gazas, elektra, maudyklės, išeinamosios 
vietos, statyti pagal paskutinės mados, atneša 
$122.00 randos j mėnesj, galima jnešti tiktai 
$3,000. o likusius išmokėjimu. Kaina .... $12,000. 

131 Vieno augšto medinis namas, 2 pagyvenimais 
prie Auburn Ave.. arti 33-čics, atneša randos 
$240.00 | metus. Kaina $2,500. 

132 2 augštų naujas mūrinis namas prie Union av., 
arti 33-čios, statytas pagal paskutinę madą, 
elektra, gazas, maudyklės, Išeinamos vietos, 
visai naujas. Kaina $7,700. 

133 2 augštų miro kampinis namas prie Union 
ave., tarpe 31 ir 35 str. trimi pagyvenimais 
ir Storas, geras namas ir labai geroje vietoje. 
Kaina $10,500. 

A. Olszewskio Bankoje 
3252 So. Halsted St., Chic&go* 

Teleskopai ir Stereoskopai. 
CB* *.<25 

.... 

Jei nori savo namuose 

linksmai praleisti laiką Ir 

pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
žus, sodus ir puikiausias 
viso svieto vietas, lai nu 

slplrk Teleskopą su stere- 

oskopals (5 eerijos, 174 vl 
BOkle paveikslai) už pačio 
pigiausią kalną—$3.20. 

vieno Teleskopo kaina 75c„ o 6 serijų $3.45, b^t perkant sykiu. 
parduodam viską už $3.20. 

Kataliogų Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiamo 
uždyką. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO* 

8252 So. Halsted ctr., Chicago, III. 

Draugijų Atydai. 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Vcsclijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
r 

Šios dvi salės yra Mildos Teatro name. 
Viena ant antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- 

je amerikotiiškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankietus. 

..i 

Kita £nt trečio augšto talpina 400 ypatų. Šio- 
je atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai. 

Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
lingesnės publikos, yra parsamdomos abidvi salės. 
Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir 
stalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo 
draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 
augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

S 
J= § — 

® Kainos Parsamdymui Sekančios: S ® 
o 

_ 

VIENA SALĖ. g S 5 | o o s 3 o K d 
o S> 

<0 Q 

$10.00 
14.00 
15.00 
20.00 

25.00 
30.00 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Balam su programų, nevartojant gėrimų..! Ba/iam bė programo, gėrimus vartojant .... Bjliam su programų ir gėrimus vartojant 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. 
Baliam be programo, gėrimus vartojant Baliam su programų ir gėrimus vartojant Draugijų reguliariškiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartj. Jei reikia, gali turėti kukuią virimui, toriel- 
kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už yrimokėjimg. $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

45.00 
50.00 

5.00 

j PRANEŠIMAS I 
Gerbiamąja! publikai šiuomi pru- nešu, jog aš perkėliau savo Real Estate Offisą. iš Depositors State and Savings Bank ant Tawn of Lake j savo naują namą po No. 

3133 S. EMERALD AVE. 

Pasitikiu, jog visi tie, kurie nori 
pirkti, arba parduoti namus, ar lotus, pasiskolinti pinigų, padaryti raštus, ar Inšiurinti bile kokj turtą, nepa- sigailės, atėję pas mane. 

Pirkdamas, parduodamas ir staty- 
damas naujus namus per pereitą. 10 
metų jgijau nuodugnu supratimu tų reikalų ir ši;ą patyrimą pavedu nau- 
dai mano kostumerių. 

Kad turiu didelj pasiskyrimą vi- 
■okių properčių ant Bridgeporto, Towu of bake ir kitose dalyse Chi- 
cagos, kiekvienam, turėjusiam su 
manim reikalus, yra nuo senai ži- Į noma. 

Todėl, būdamas gatavas kiekvie- 
nam visada patarnauti, pasilieku. 

Su pagarba 

J.J.HERTMANOWICZ 
3133 SO. EMERALD AVE. 

TEL. YARDS 1311. 

Mušu krautuvė yra pripildyta 
naujosios mados Siutais ir pa- 
vasariniais Kautais taip. kad 
kiekvienam galime pritaikyti 
kaip užsisakymu darytą. Mušu 
kainos nuo $io.oo iki $30.00. ge- 
riausiu materijų ir garantu )jame 
spalvą visti drapanų. Jei pas 
mus pirktas netinka, tai n:cs ap- 
mainome. arba pinigus sugrąži- 
name. Taigi gali liklti, k .d ne- 
busi prigautas. 

Musit krautuvėje randasi vyrų ir vaikų apredalai. taipgi 
pilna eilė auksinių daiktų. 

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

Nedėliomis iki pietų. 
VIENA KAINA VISIEMS. 

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

01szewskio bankos name. 

PIRMU DIDELĘ PAVASARINĘ 
ŠVENTĘ 

Užbaigimui Sezono 

Rengia 

Pirmoj Subatoj po Velykų 

3138 So Halsted St. 
Pradžia 8 vai. vak. Įžanga vyrams 50c., moterims 25c. 

Bus šokiai, dainos, užkandžiai ir kiti margumynai. 
Svetainė bus išpuošta žaliumynais. Ateikite visi ir link- 
smai sutikite pavasarį. Pageidaujama, kad atsilankytu- 
mėte įvairiuose kostiuir vose (rubuose) apsirėdę. 

Kviečia "BiRUTĖ". 

Gegužio Ima tai Kraustymo 
Diena. 

Sutaisyk telefono patarnavimą savo raujoj 
vietnj dabar. 

Trisdešimčia dienų pirmiau 
reikia pranešti apie telefono permainymą 
terp Ba'andžio 15 d ir Birželio 15 d. 
Šiuk Offici 1 100—nemokamai. 

Nauja Adresine Užbaigiama 
Gegužio 15 d. 

Paduok mums ravo perkėlimo užsisakymu t tokiu 
budu tavo vardas, pavardė ir adresas tila.,i b;,s įd^ta i 
naują Teiefono Adresinę, kuri eina spaudon gūžio 15 d. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commcrcial Department 
Oficial 100 



juokeliai; 
MATAI, KAIP PATAIKĖ. 

Sarmatlyvas jaunikis negalėjo 
vis i>(!rj-«ti pakalbint mergelės, ku- 
ri jam labai patiko. 

Ant Velyk i nuėjo pas jos tė- 
vus pasveikinti su Velykomis. Ra- 
do daugiau svečiu. Tėvas su bu- 
teliu trajankos, vadinasi, ant sve- 

čių užgeria, o mergelė— Elžbietėlė, 
su peiliu ir sakute sukasi aplink 
kumpius, dešras ir kitokius vely- 
kinius gardumynus—užkandį kiek- 
vienam gamina. 

Xa, o tamista ką pavelysit— 
atsikreipė ji prie sarmatlyvo jau- 
nikio—žąsies šlaunį, kumpio, ar 

gal anties sparną... 
— Aš, aš—sumiksėjo mušu jau- 

nikis,—velyčiau tamistos, Elžbie- 
tėle, rankelę, ba jau dangiaus be 

♦-avęs gyventi negaliu. 

PRIEŠ ŠVENTES. 
— X*a gi, ana žiūrėkit! Dar 

!r Velykos neatėjo, o Jurgis jau 
girtas.... 

— O, su juoni tai vis taip: jis 
per visus metus kasdien toks girtas 
grįžta namo. 

— O ką gi jis per Velykas da- 
rys ? 

— Nagi nusilaks, kaip atsipra- 
šant gyvulys,—ba, žinai, kam gi 
ir šventės hutu... 

IŠBALO. 
— Nagi kas tau. Jonai, pasida- 

rė, kad tokis išbalęs,—klausė savo 

kaimyno Jurgis tuojaus po vely- 
kų. 

— O ką nori. per visą didžiąją 
savaitę nuo Verbų net iki Vely- 
kų..,. 

— C), pasninkavai? 
— Visai ne, bet visą savaitę 

mano boba vis pinigų Velykoms 
griežė.. 

KĄ KAS MANO APIE MEILĘ. 
— Meilė susirenka žmogaus šir- 

dyj net ir tada, kada visi susirin- 
kimai yra uždrausti per valdžią. 

Rusiškas Biurokratas. 

— Meilė tai gėlė (kvietka), žy- 
dinti ne tik palociuose, bet ir beiz- 
mentuose. 

» * 

Poetas. 

— Meilė tai politika: viena pu- 
uė apgaudinėja antrą ir toclei pa- 
sekmėj buva liūdnas apsigavimas 
arba karė. j 

Politikas. ] 

— Meilė vra fundamentas, ant1 
... I kurio negalima budavoti didelių' 

namų, nes bile kas j j galį sugriau- 
ti. 
Namų Statymo Kcntraktorius. 

— Meilė tai sujungimas dviejų 
gažu. Prie augštos temperatūros 
pasidaro expliozija, kuri papras- 
tam gyvenime vadinasi— apsipačia- 
vimu. 

Chemikas. 

— Meile tai labai išsiplatinusi 
•irdies liga, kuri tankiai baigiasi 
mirtim. Kaipo vaisią nuo jos, ne- 

kuric pataria šaltas aplikacijas ant 

galvos, bet geriausiu vaistu nuo 

to yra laikas. 
Daktaras. 

— Meilė yra partnerystė, kurioj 
✓ienas iš partnerių suteikia firmos 
vardą, o kitas partneris- -kapitalą: 
tankiai .šita partnerystė nebūva pa- 
sėkiu i nga 

Advokatas. 

— Meilė tai korporacija, orga- 
nizuota iš dviejų narių, su teise 
jgyti jų daugiau. Jos patvirtini- 
mui tankiai reikia kunigo, bet jos 
i.šaidvmui neatbūtinai yra reika- 
lingas advokatas. 

Advokatas. 

— Meilė tai puikus duetas, ku- 
ris visuomet skamba kuogražiau- 
eiai, nors giesmininkai tankiausiai 
falšuoja. 

Muzikas. 

— Meile—tai visa eilė diaiiogti, 
kurie baigiasi operette, aiba me- 

lodrama—sulyg to, koki aktoriai 
veikia. 

Aktorius. 

— Meilė panaši yra į laišką, ku- 
ris tankiai nueina ne tenai, kur 
buvo adresuotas. 

Laiškanešys. 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Gcneralis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 W. 23rd. St. 

LVESKIO Prekybos 
ir Kalbų 

Dieninė ir" 
Vakarinė. 

čia sali išmokti Anglų kalbos nuo pradines 
ligi augMiausiai, teipgi Lietu- ių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Aurršt. 
Matematikos, Isterijos, Geografi]o3, Polittt. 
Ekonomijos, Knygvedyst2s,DailiaraSCio, Lal- 
fikų rašymo, ?r?!r/bos teisių irtt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCIIOOL, HIGU SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAL * 

3106 So.Halsted St.ChiCĄfe 

PHONE YARDd t7Z\ 

D r. J. JOMKAIT1S 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicago. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Hal9ted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
lr vyrų. SpecialiSkai gydo limpančias, 
užsisenčjusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTOTAS 

SfiMŽ-hmm 31 Ir 80. flatitoi 
famms mitutu.) X HKifll (U. 

i 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Counselor at Liw 

Lietuvis Advokatas 

20 N, LaSalle St., Ciicigo, III. 
ilcck Eiehangi Bldgf., Rooms 1137-1111 

Telephone Franlclln il?i 

6)'i. 3112 S. Halsted St., arti 31-jj j 
11U (.te na Y a da 3159 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(M apa) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Pa rodo lietu vii} 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenku ir lietuvių ir dauge- 
lį kitų dalykų. 

"Geriausis žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Persi6tato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie Jį visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu i namus. 

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

CHICAGO, ILL. 
MII 'H'W f — m — — 

DU-KART NEDELIN1S LAIK- 
RAŠTIS 

tinajaa 25 metai 
litarninkais ir Pėtnyčiamis 

Frenumerata metams $2.50 
„ „ pusei metų $L25 

Adresaokit taip: 
w. B. B0CZK0WSKI CO., 

Mabanoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) $1.00 

Vaikų Draugas arba kaip mo- 

kytis skaityti ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti 
be mokytojo 10c 

Aritmetika mokinimuisi ro- 

kundi), bu paveikslais (apda- 
ryta) 35c 

Viso |1.60 
Kas atsiųs iškirpta ši u apgarsini- 

mi iš "Lietuvos" ir *1.00 per no- 

ncy orderį, Ui gaus visas 4 knygas 
60c Pigiau. 

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

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t y p e w r 11 e r s) 
"New American" už 
$10.00. 

Jolgu nori turCtl (Iru- 
tę. pigia ir genj rašo- 
mgjąi madinę, tai pirk 

| "New American," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

£o taip gražiai, kaip 
maSina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją J eavo ran- 

kas, i£ pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jaja ra- 
šyti. 

Katallogį rašomųjų 
maSlnij lr visokių kny- 

gų prisiunčiamo tlidylrą. 
Ag^ntama Ir perkupčiai. e, perkant kelias mašinas, duodam gerą nuošimti. 
Reikalaudami adresuokite Sltalp: 

LIETUVA FUBL1SHINO CO* 
!252 So. Halsted 81 r., Chlcajjc, |}|. 

D -re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaiku ligų specialiste 

uiisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina Ir Woodjat. 

f hone Canal 1203 
Valando#: 

Itc fif.O iki 12:00 vai ryto 
xvi 1 ;G0 il<i 8:00 vai. valu 

Ncdeiloms 
tncGiCiiii 12:00 vaL ryto 

Rezidencija 
5208W,Harrison Street 

Tel. Austin 73/ 

Valandos: 

liktai Iki 6:00 kiekvienąrpti 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, {tikėdami visokiems maeikami ir spiritualistams. Nemažai jaunų vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkia 
uždirbtus pinigus sukišo j pragobėiio magiko kišenių. Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk kaygį: "Pa 
slaptys Magijos ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptjs šviesoj* 
mokslo, šioje knygoje atrasite visas monų ir burtų paslaptis ir jas su 
prasite, nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybės lr j\ 
darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina su prisiuntimu i namui 
tiktai 60 centų 

Ia kitų vietų užmokesti galima prisiųsti pačto dvicentinėmts markėmis 
Adresas: 

M. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd Street, :: Chicago, Illinois 

Nuo 1-mos dienos Gegužio=May, 1916 

RUSIŠKOS UNIJOS LAIVAI 
Pradės vėl Plaukti 

Iš Archangelsko Amerikon 
* Kas norite parsitraukti savo gimines iš- 

bėgusius laike karės Rusijon, tai pirkite šifkor- 
tes dabar, kad jie suspėtų ant pirmo laivo plau- 
kiančio iš Archangelsko i Amerika gegužio 
1 d. 1916 m. 

Šifkortes ir pilną informaciją galite gauti 

A. OLSZEVVSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Jtl nsrits turėt gerą laikrašti, tai užslsakyklti 

"ATEETj" 
"ATEITIS" išjKna.3 kartus į savai- 

tę: Utarninksris, Ketvergąis ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 

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

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa cilo įžymiausių lietuvių rašytojų. 

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

ATEITIS PUBLISHIN6 CO., 
366 V.' Brond v/ay, So. Boston, Mass. 

DEŠIMTS MILIONŲ AKRŲ NEPAJU- 
dintos žemės Arkansas ir Louisiana 

laukia gyventojų. Dešimts mėnesių 
ganyklos atdaros, užtektinai lietaus; 
Javai duoda nuo penkių iki penkioli- 
kos tonų maisto ir pašaro ant akro, 
nereikalinga galvijams pastogė ir ne- 
aprobuotas mėsos reikalavimas yra tai 
pelnas. Geras laukas prie Rock Island 
Linijų nuo $5 iki $10 už akr?. Męs 
suteiksime jums bešališkas ir patikėti- 
nas informacijas apie ūkininkavimo 
patogumus teritorijoje męs tarnauja- 
me. Rašyk savo prigimta kalba j L. 
M. Allen, Passenger Traffic Manager, 
Rock Island Lines, Room 718 La Salle 
Station, Chicago, 111. (3) 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio raėn. perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 5831 

Dr. P. VVIEGNER 

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, pres. 
Priima bankon pinigus ir molu 3%. Už sudėtus pinigus niusy bankoj duo- 

dame čekių knygutę, iš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotuB. Išsamdo bankineB 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
J visaB svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redomis, ketvergais ir subatomiB nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
€ vakaro. 

Phono Drover 5052 

Dr. K. Dranoelis 
LIETUVIS DENTiSTAS 

3261 So. Halsted St, Chicago 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jiu 3Ortus metus. 

Prenumerata *$2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. ^Anglijo], Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatimui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame int pareika- 

lavimo dovarJ. 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Grand 5tr., 

Bftotlyn, N. X. 

3252 So. H&lsted Si., CHICAGO. 1LL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

fsteigta 1893 metuose. 
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku antBridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juoa 
3 procentą metams. 

SKOLINA pini gus pirkiniui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda lYiorgecius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir o procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ru^kų. 
SIUNČIA pinigus j Lietuva, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

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

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 

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

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MgLDŽIAME aplankyti Ir mūsų Barimą. 

BANKOS VALANDOS; 

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

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Jeigu Nori|B> 
^Nusipirkti Sau 

Namačiiba £ota 
' Be klapaio, rūpesčio, 
pigiai ir teisinjgai; 

čmkiritisavo Jurta, 
Mdirlfti (jKa&tiid, 

* TAI EIK PAS 

J.JJ(erimanowicz 
3133 EMERALD AVE. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su ma 

žais Iškaščiais gali išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu 
rėti Ir buti pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosas 
visoj pasaulyj.' Kašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Ilairaressing ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausl 
mokykla aplelinkC'je. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus Jų 
jieškantiema. 

"D R A U G A S" 
lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" aandarbininkų skaičiuje 
yra rlmčiausieji ir žymiausieji lietu- 
viu veikėjai lr 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- 
tam?, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUELISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chlcago, III. 

UnaL 21IS 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED ST CHICAGO, ILL, 
CORNER 18th STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesa nebuvo l as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui iinių, jame yra keletas skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- mai: apysakos, eilės, straipsniai iš hlstorljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 VV. 30-th Si. ■ New York, N. Y. 

JUOZAS A, AMBROSIUS 
Attorney A t Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

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

TELEFONAS DROVER 703 CHICAGO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarnirikais, KetvergaU 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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