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Dideji Kare. 
Pradėta visuose frontuose tal- 

kininkų otensyvas, su mažomis 

pertraukomis, traukiasi toliau. 

Kaip iki šiol, veik visur talkinin- 
kai ima palengva viršų ant savo 

priešų, bet iš ikišioliškų jų lai- 

mėj imti dar spręsti negalima, ku- 
ri pusė galutinai viršų paims. 
Vokiečiai labjau bijosi rusų ofen- 

syvo rytuose negu franeuziškų ir 

anglų vakaruose, nors ten ypač 
anglų kariumenė tapo žymiai su- 

drutinta. Vokiečiai vienok už- 

tikrina, kad kokius ten talkinin- 

kai laimėjimus turėjo, tas nu- 

veikta franeuzų, bet ne anglų. 
Bet, žinoma, vokiečių užtikrini- 
mams perdaug užsitikėti negali- 
ma, nes jie turi slėpti savo ne- 

pasisekimus nuo locnų piliečių, 
kurie vis drąsiau ir garsiau rei- 

kalauja karės užbaigim). Se- 
niau valdžia areštuodavo ir baus- 

v 
davo kiekvieną vokietį, išdrjsusj 

*"* paabejoti, kad vokiečiai karę lai- 

mėtų, bet kad abejojančių vis 

daugiau atsiranda, tai visų abe- 

jojančių j kalėjimus kišti negali- 
ma, nes gal tiek vietų ten nėra, 

tai slepiama nepasisekimai, nes 

jie labjausiai didina abejojančių 
skaitlių. Dabar su reikalavimu 
taikos prie valdžios kreipiasi jau 
mokslinčiai, dailininkai ir žymus 
veikėjai, bet sunku taiką pada- 
ryti, kad talkininkai nenori išsi- 
žadėti tų tuierių, dėl kurių karę 
pradėjo, o V kietija to jiems pri- 
pažinti be tolesnio kraKjo liejimo 
nenori. Jeigu Vokietija butų bu- 

vusi taip nuolanki ir butų iš gero 
noro išsižadėjusi noro tapti va- 

dove visų žemės kraštų, ir ka- 
rės nebūtų buvę. Lž tą norą 
visam svietui paliepimus davinė- 
ti ir kilo karė su Vokietija, o 

ji karėn ir kitas tautas įtraukė. 
Ir dabar ji seno užsimanymo iš- 
sižadėt' nenori, t?.i ir taikos be 

galutinio {veikimo vienos, ar ki- 

tos pusėl buti negali. 
Ant vakuririo fronto anglai ir 

franeuzai perlaužė jau dvi pir-, 
mutines vokiečių linijas, tai lieka 

jiems tik viena trečioji. Nepai- 
sydami potvinių, smarkių lietų 
pagimklytų, brisdami iki kelių 
vandenyj, anglai veržiasi j vokie- 

į. ėių pilnas vandens grabes. | 
Somnie distrikte. Užėmė jie 
tvirtai įtaisytą redutiį Leipzig, 
kurią vokiečiai rengė ir drutino,, 
kaip tik galėjo, per m mėnesių. 
Toliau anglai atėmė nuo vokie- 

čių didesnę dalį kaimo Ovillers. 
Vokiečiai ten laikosi vien na- 

muose kaimo pakraštyj. { vaka- 
rus nuo La JJoiselle anglai pa-, 
ėmė 1,500 jardu vokiečiu grabių. 
{ šiaurius nu0 i'ricourt paveržė 
nuo vokiečių dvi apkasais sudru-( 
tintas giraites ir 3 grabių eiles. 
Prie Contalmaison vokiečiai mė- 

gino kontr-atakais atgauti nužu- 

dytas pozicijas, bet su dideliais 

jiems nuostoliais tapo atgal at- 
mušti. Čia anglai paėmė 700 vo- 

kiečių ir dikčiai amunicijos. To- 
se vietose eina dar vis smarkus 
mūšiai. Iš i'.elgijos vokiečiai iš- 

gabeno savo kariumenę Francu- 

zijon, į Somme paupius, kur ang- 
lai nuo šiaurių muša vokiečius, 
o franeuzai nuo pietų. 

Ant viso fronto vakaruose 
franeuzai žengia dar smarkiau ir 

anglai susilyginti ne visuomet 
gali, todėl franeuzai kaip kur tu- 

ri net sulaikyti savo pirmyn žen- 

gimą, kol anglai nesusilygįs. 
Tuos apsistojimus pirmyn žen- 
gimo, raminimui gyventojų, vo- 

kiečiai su pasigyrimu aiškina vi- 
sišku išblaškymu talkininkų ofen- 

syvo. Dabar Somme paupiuose 
-*rancuzai sulaikė pirmyn žengi- 
mą, bet už tai prie Verdun pra- 

sidėjo smarkesni mūšiai, nes čia 
vokiečiai vėl pradėjo ofensyvą. 
Vokiečiai vėl užpuolė su visu 
smarkumu francuzų pozicijas 
prie Thiaumont nuo šiaur-ryčių. 
Vienoj vietoj pasisekė jiems įsi- 
veržti j pirmą liniją francuzų 
ęrabių ir dalis jų pasiliko jų 
rankose. Vokiečių rankose yra 
dar fortas Thiaumont. Bet 
Somme paupiuose vokiečiai ne- 

mėgina kontr-ofensyvo todėl, 

kad priešas ■perkirto keluts, todėl 
negalima pergabenti kareiviu, 
kur reikia. Drąsinti kareivius 
ant mūšio lauko Šiaurinėn J/ran- 
euzijon atkako Vokietijos cieso- 
nus. Jau tas rodo, kad Somme 
paupiuose vokiečiai atsirado sun- 

kiame padėjime. Kaip praneša 
vienok iš Hollandijos, užsitrau- 
kiant karei, ypač pasitaikant ne- 

pasisekimams, ir ciesoriaus įtek- 
mė tarp kareiviu puola, jau i: 

jie nedainuoja apie atidavi- 
mą paskutno kraujo lašo už ka- 

zerį; jau ir kareiviai tėvynę auk- 
ščiau stato už ciesorių. Siusti 
į vakarinį ir. ntą daugiau karei- 
viu nėra iš kur, nes rytuose ru- 

sai smarkiai pradeda vokiečius 
atgal stumti, tai iš ten ne tik 

negalima pastiprinimą į vaka- 
rus pasiusti, bet iš vakaru reikia 
siusti ant rytinio fronto daugiau 
kareiviu. 

Ant linijos tarp Oise ir Aisnc 
vokiečiai naktyj užpuolė francu- 
zus prie Moulin suos Touvent, 
l»ct jų užpuolimas tapo atmuštas. 
Smarkiai šaudosi artilerija, nors 

be didesnių pasekmių, taipgi 
apielinkėse I-a Laulte. 

Vokiečiai giriasi, Imk j vaka- 
rus nuo forto Vaux jie atmušė 

francuzų užpuolimą. 
Rusai, atsiųsti Francuzijon, ta- 

po pasiųsti j mušius, jie tapo pri j 

skirti prie francuzų kariumenės. 
Skaitlių jų laikraštis Hxcelsioi 
paduoda ant 250,000 kareivių. j 

Francu/.ai iš trijų pusių prisi- 
artino prie vokiečių užimto mies- Į 
to Pcronne ir prie to miesto pra- 
sidėjo jau smarkus mušis. Fran- 
cu/ai užėmė svarbias vokiečių 
pozicijas prie llardecourt, kalvos 
139 ir liiaches. lokiu budu jų 
rankose yra visi keliai, vedanti j 
Peronne. 

Ant piet-vakarinio karės fron- 
to italų ofensyva eina vis smar- 

kyn. Austrai neįstengia atsi- 
remti, todėl ant visos fronto li- 
nijos traukiasi atgal. Smarkus 
artilerijų mušis eina ant linijos 
tarp Adiga ir Astica. Čia aus- 

trai smarkiai priešinasi, bet turi 
trauktis atgal. Italai užėmė 
svarbias austrų pozicijas prie 
Casera Ze/.io ir Matze Pozza, 
kur nelaisvėn pakliuvo 359 aus- 

trai, paimta 3 kulkasvaidžiai ir 

daug amunicijos. Visi smarkus 
austrų kontr-atakai tapo atmušti. 

Compelle klonyj italai išvijo 
austrus iš jų pozicijų ant kalno 
Maso. Ten paimta suviršum ioo 

nelaisvių. Prie Monfalcone aus- 

trai du kartu atakavo italų pozi- 
cijas, bet abudu jų užpuolimai 
tapo atmušti Italai smarkiai 
bombarduoja austrų pozicijas ant 

Doberdo kalno, užpuolimuose 
vartojo ir rankines granatas, bet 
savo pozicijas austrai iki šiol 
įstengia palaikyti. Austrai taip- 
gi giriasi, jog jie paėmė nelais- 
vėn 306 italus. 

Ir prie Forni italai nustumė 
austrus atgal, atėmė nuo jų dik- 
čiai kanuolių, kulkasvaidžių ir 

amunicijos. Italai apvaldė kal- 
nuose perėjimą Aguella, buvusį 
austrų rankose ir atgavo perėji- 
mą Digiovanne, kurį austrai bu- 
vo paėmę. 

Isonzo fronte veikia vien arr- 

tilerija. Toj fronto dalyj nieko 
svarbesnio neatsitiko. 

Balkanuose nei talkininkai, nei 
jų priešai ©fensyvo dar nepradė- 
jo, bet bent talkininkai prie jo 
savo pajiegas prirengė. Nuo sa- 

los Korfu į Salonikus tapo, nors 

su dideliu pavojumi dėl tykojančių 
austrų povandeninių laivų, per- 
gabenta perorganizuota ir išnau- 
jo apginkluota geresniais gink- 
lais visa serbų kariumenė ir bus 
tuoj mušin pasiųsta drauge su 

talkininkų kariumene. Vien ser- 

bų į Salonikus pergabenta ioo,- 
ooo kareivių. Daugiau ant Bal- 
kanų pussalio nieko svarbesnio 
neatsitiko, iš neutrališkų tenykš- 
čių tautų daugiau nieks karėn 
nejsikišo. 

Turkai giriasi, buk jie, išviję 
rusus iš Persijos miesto Ker- 
mansha, pavijo juos begitrau- 

kiančiui ir suvisu sumušė. Todėl Į 
rusu ofensyvas Kaukazo fronte 
tapo suvisu išnaikintas. Uct ne- 

reikia užmiršti, kad turku pra- 
uašimai visai neištikimi. Jie daž- 
nai ir didžiausius savo nepasise- 
kimus pergalėmis priešų vadina. 
Nei rusai, nei analai, galinti ge- 
rai žinoti apie rusu padėjimą 
Persijoj ir Aziatiškoj Turkijoj, 
nieko nesako apie jų nepasise- 
kimus. 

Iš Petrogrado praneša apie ne- 

siliaujantį rusų pirmyn žengimą 
visame šiaur-rytiniame fronte, 
taigi Lietuvoj, \' )lyniuj ir Gali- 
cijoj. Rusų generolas Brusilov 
ant linijos Stockhod ir Styr, j 
šiaurius nuo Lucko, išvijo vo- 

kiečius iš pirma jų laimėtų pozi- 
cijų ir traukia Kovclio link, ku- 
ris yra svarbi vokiečių tvirtovė. 
Čia susibėga visi svarbiausi Ru- 

sijos vakaruose esanti geležin- 
keliai. Ant linijos Sarny-Kovel 
rusai išmetė vokiečius iš jų po- 
zicijų ir ant 15 mylių linijos nu- 

žengė toliau Į vakarus, vydami 
vokiečius. Gal jie mėgįs dar pa- 
sipriešinti prie Stockhod. Rusai 
persikėlė per upę ir užėmė vo- 

kiečiams pasitraukimo kelią, to- 

dėl čia jie turės arba pasiduoti, 
arba prasimušti. Prie YYale- 

pouutria vokiečiai tapo taipgi su- 

mušti ir nužudė 350 nelaisviais. 
I pietus nuo Kovelio rusai ap- 
valdė kaimus Gulevvicze, Kaczo- 
\va, Arsenovvicze ir Dutch. Pie- 

tinėj Galicijoj rusams teko Dela- 

tyn. Čia rusams teko priešų 
ginklų ir ir amunicijos krautu- 
vės su daugybe ginklu. 

Ir ant Rygos ir Dvinsko lini- 

jos Hindenbubrgui pradeda nesi- 

sekti. Generolas Kuropatkin stu- 

mia jj palengva j vakarus, taigi 
prie Vokietijos rubežių. llin- 

denburg reikalauja pastiprinimo, 
bet vokiečiai visuose frontuose 
to reikalauja, o nėra iš kur dau- 

giau 'kareivių imti, tuom tarpu 
rusai gauna vis daugiau karei- 

vių, jiems jų netrūksta. Dabar 

prieš vokiečius stovi daug dau- 

giau rusų, negu prieš juos stoja 
vokiečių ir negu jie gali pasta- 
tyti. 

Iš Kares Lauko. 
VOKIEČIAI STEBISI 

IŠ RUSŲ. 
Berlinas, per Londoną, liepos 

9 d.—'Vokiečių akįs dabar at- 

kreiptos daugiaus į rytus, kaip j 
vakarus. Pirmutinio vakaruose 

smūgio svarba, manoma, pilnai 
apkainuota ir nežiūrint to, ką 
anglai savo strategija nenuveik- 
tų, viešoji, ir žinovų nuomonė pa- 
silieka nepajudinama sulyg išeigos. 

Yra manoma, kad šeštoji ka- 
riauna, diauge su atsarga, laiko 
padėjimą savo rankose Somme 
fronte ir niekas negali trukdyti 
tolesnio ėjimo ant Verduno. 

Bet rytuose didelis visuotinas 
ofensyvas eina visa linija 
nuo Rygos iki Rumanijos sienai. 
Banga paskui bangą rusų karei- 

vių ir plieno krinta ant vokie- 
čių tvenkinio, kuris tęsiasi sker- 
sai rusų provincijas. 

Vienas užpuolimas seka kitą ir 
vokiečiams, nespėjus sulaikyti jų 
vienur, jie jau gręsia kitur. Nė- 
ra jokia paslaptis, kad vokiečių 
vadai yra nustebę atgaivintomis 
rusų jiegomis ir begaliniu tvanu 

atsargos karevių ir šovinių. 
Tolydžio matosi, kad rusų jie- 

gos kareiviais ir šoviniais jau, ta- 

rytum, baigiasi; tolydžio kores- 

pondentai austrų štabuose pra- 

neša, kad rusų, kareiviai neten- 

ka upe ir užpuolamojo vieko, o 

žiūrėk, už dienos kitos jie vėl 
eina mušin su naujais kareiviais, 
dosniai palaikomi artilerijos. 

Nežiūrint įvairių rusų laimėji- 
mų, kurie, pažymėjus ant ryti- 
nio fronto žemlapio, padaro su- 

lyginamai mažus atlyginimus už 

tą milžinišką eikvojimą kraujo 
ir geležies, čia nesimato jokio 
susirūpinimo, 

OELŽKELINĖS STRATEGI- 
JOS IŠSIŽADA. 

Visuotinas ofensyvas visuose 
frontuose sykiu privertė vokie- 
čius išsižadėti savo numylėtos 
gel/.kelinės strategijos, bet apsi- 
ginamoji strategija, kurią vo- 

kiečiai sava .valia pasiskyrė ry- 
tiniame ir abelnai vakariniame 
frontuose, kol kas, pasirodė pil- 
nai užtenkama sulaikymui są- 
jungininku ofensyvo ir nei kiek 
nepakenkė tolesniam vokiečių 
ėjimui ant Verduno.' Tas yra 
tiesa iki tokiam laipsniui, kad 
vokiečiai vis dar tebelaiko stra- 

tegine iniciatyvu ir neparodo už- 
puolimo atližimo ant didžiosios 
franeuzų tvirtovės. 

RUSŲ SILPNUMAS 

ATITAISYTAS. 

Petrogradas, liep. 10 d. De- 
šinysis gen. BrusilovO kariaunos 
sparnas, puikiais manevrais tar- 

pe Stockodo ir Styro upių nuo 

Lucko j šiaury, sakoma, patai- 
kė sunaikinti visus tuos pato- 
gumus, kuriuos vokiečiai buvo 
laimėję savo atgaliniais ofensy- 
vuis per dvi paskutines savaites 
prieš rusu pajiegas ties Kovelių 
ir visas rusų pietinio fronto 
silpnumas, kuris išsivystė ties 
Lucku per priešingąsias linijas be- 
varant ataką, dabar yra atitaisytas, i 

Vokiečiams besutraukiant sa- 

vo pajiegas ir pasekmingai be- 
ginant Rovno-Kovelio liniją, ru- 

sai padarė netikėtą užpuolimą 
gana atokiai j šiaurę, ties Sarny- 
Kovelio linija, kurią austro-vo- 

kiečiai, matomai, buvo apleidę. 
Šito užpuolimo pasekme buvot 

nuvarymas priešo per penkioliką 
mylių atgal ant Stockhpdo tvirtu- 
mų linijos. 

Gena Priešą. 
Rusai išvarė teutonus ne tik 

iš kiekvienos aptvirtintos pozici- 
jos tarpe Styro ir Stockhodo, bet 
ir ties Ūgli, kur Stockhodo stai- 

ga pasisuka vakarų linkui, jie 
perėjo per upę, ir, sako, smar- 

kiai varosi priešą anoj pusėj. 
Austro-vokiečių kareivijos. sako, 
bėga betvarkėje. 

Karės biuras sako, kad gen. 
Lečicki užėmė Delatiną, Pietų 
Galicijoj, ir užgriebė dideles dau- 

gybes karės daiktų. Delatino 
puolimas atkerta gen. von Both- 

merą nuo jo aprūpinamosios ba- 

zos, kadangi Delatinas yra svar- 

biu gelžkelių susijungimu vaka- 

rinėj Kolomijos pusėj. Dviejų 
dienų mūšyje tarp Styro ir 
Stockhodo paimta 12,000 nesu- 

žeistų belaisvių. 

Kariauna paima 31,500. 

Sulyg vėliausio pranešimo tarp 
birželio 23 d. ir liepos 7 d. gen. 
Lečicko kariauna paėmė nelais- 
vėn 674 oficierus ir 30,875 karei- 
vius ir nutvėrė 18 kanuolių, 100 

mašininių šaudyklių ir 14 amuni- 
cijos skrynių. 

Juodose jūrėse priešų submari- 
nas be persergėjimo paskandino 
ligoninį laivą Vperiod, kuris ga- 
beno atsižymėjimo ženklus. Sep- 
tyni žmonės žuvo; kiti išsigel- 
bėjo. 

Kaukazo fronte; subatoje dvie- 
juose susirėmimuose j vakarus 
nuo Erzerumo linijos viena rusų 
koliumna paėmė 64 oficierus ir 

1,050 kareivių ir pagriebė didelę 
apštj ginklų, šovinių ir inžinie- 
rinės medžiagos. 

ANGLIJA ŠOVINIAIS 
APRŪPINTA. 

Londonas, liepos f? <ih—Angli- 
joje kilus klausimui ar tokiu, 
kaip dabar, eikvojimu užteks 
Anglijai šovinių pergalės pasie- 
kimui, svarbiausis po David 
Lloyd George viršininko šovinių 
ministerijoje Dr. Chr. Addisono 
sekretorius, Kellaway pasakė: 

"Męs dar neišsiunčiame visų 
padaromųjų kanuolių ir bombų. 
Jei vokiečių negalima butų ki- 

taip nuvaryti namon, tai parū- 
pinsime kanuolių tokią daugybę, 
kad, jas sustatę vieną šale kitos, 
nutiesime nuo Soounę iki jurų.''| 

Jis pridūrė, kad parūpinta <jo 
nauju arsenalų ir kad 4,000 kon- 

troliuojamu firmų rūpina šovi- 
nius. 1914 m. visas šovinių dar- 
bininkų .skaitlius siekė 2,000,000, 
dabar gi jų yra 3,500,000. 

Darbo klati :iias, sulyg Kella- 
\vay žodžių, didžiumoje yra išriš- 
tas moterų. Prieš karę karės 

daiktų pramonėse dirbo 1S4.000 
moterų, o dabar jų dirba 606,000. 

FRANCUZAI PAIMA DVI 
POZICIJAS. 

Paryžius, liep. 10 d.—Prancū- 
zams pavyko šiaurinėje Suminės 
pusėje paimti llardecourtą ir, 
kalvą 139 ir dešiniuoju sparnu 
apsi.po Biaches. 

Dabartinis padėjimas yra svar- 

bus tuumi, kad jis ne tik atveda 
francuzus pas pačias Peronnėsi 
duris, bet ir nuvalo visas sun- 

kičisia^ vokiečių kanuolės nuo 

kairiojo Suminės kranto vfsu 
ruožu kaip francuzų ofensyvas 
siekia ir tuomi žymiai padidina ] 
manevrams laisvę. 

Pietinėje Biaches pusėje frau-! 
cuzai paėmė kalvų 97. Tas juos: 
atveda ties 90 kalvos pakalne iri 
pasiekiamame atokume nuo Vii-j 
lers Carbonnel, kuris yra pasku- 
tine aptvirtinta vokiečiu pozicija 
tarp francuzų linijų ir upės visu 
ofensyvo frontu. Villers Carbon- 
nel yra tikruoju vokiečių pasi-: 
priešinimo centru ant kairiojo 
Sumine kranto. 

Anglai laimi ir prakiša. 
Anglai laimėjo ties Ovillers 

ir Contalmaison, bet priversti 
buvo atiduoti vokiečiams Tro- 

ves mišką. 
Prancūzai atakuoja Cbampag- 

ne distrikte ir arti Buttc de Mes- 
nil yra paėmę suviršum 500 jar- 
dų vokiečių apkasų. Kitose vie- 
tose vakarų linijos eina mažesni 
susirėmimai Yogėzų kalnuose 
sunkus vokiečių užpuolimai at- 

mušti. 

SAKO SĄJUNGININKAMS 
NEPAVYKO. 

Berlinas, per Londoną, Jiep. 10. 

Sulyg vokiečių pranešimo iš va- 

karu fronto, telegrafuoto septin- 
tadienyj, sąjungininkų ofensyvas 
beveik visiškai apsistojęs. Taip- 
pat yra tvirtinama, kad šituo 

ofčnsyvu nieko svarbaus nepa- 
siekta ir kad jų laimėjimai toli 

gražu neatlygina jų nuostolių. 
Lokal A n z e i g e r laikraš- 

čio korespondentas telegrafuoja: 
"Ofensyvas yra apsistojęs pas- 
kutinėmis trimi dienomis karš- 
tuose susirėmimuose susimušęs 
į musų antrųjų linijų sieną. Mū- 

sų ginamosios pajiegos sustab- 
dė priešo plūdimą ir jis nepa- 

jiegia surinkti užtenkamų pajie- 
g'J- 

V o s s i s c b e Z e i t u n g ko- 

respondentas sako, kad pirmą 
ofensyvo savaitę "priešas nei 
kiek nepasivarė arčiau savo tik- 
slo." 

CARO "GELEŽINĖ BRIGA- 
DA" SUMUŠĖ KAIZERIO 

"PLIENINĘ". 

Petrogradas, liep. ii d.—Nuo 

pietvakarinės rusų karei vijos 
laikraščiui Ruskoje Slovo 

pranešama taip: 
"Berlinan atėjus žinioms apie 

austru ketvirtos kariaunos va-j 
rymą atgal ir Lucko tvirtumų' 
paėmimą, kaizeris paliepė tuo- 

jaus pasiųsti ten geriausias ka- 

reivijas, atliekamas nuo strate- 

ginės atsargos Francuzijoje. Pir- 
momis kareivijomis pogelbon au- 

strams buvo dešimtas ciesorinis 

korpusas, kuriame buvo 20 Braun- 

5ch\veigo, taip vadinama plieninė 
divizija', apie kurios narsumą 

daug pasakų yra pasakojama Vo- 

kietijoje 

Rusų geležis, o vokiečių plienas. 
"Korpusas pasiekė Vladimirą- 

V olynskj ir antrytojaus išėjo! 
prieš Kalėdinio kariauną. Jų su-i 
sirėmimas įvyko pusiaukelėj tarp 
Vladimiro-Volynskio ir Lucko, 
ties Kielėnu. Vokiečių plieno di- 

mesniuose karės laikuose gavu- 

viziją sutiko rusu divizijų pir- 
si geležinės divizijos vardą. Mi- 
dumi užpuolimui, vokiečiai paleido 
dešii.*iis tūkstančių bombų, be 
pertraukos bombarduodami die- 

Į uą ir naktį per keturias dienas; 
paskui sykis po sykiui ėjo štur- 
mu, bet kiekvienas jų šturmas 
buvo atmuštas. Rusų geležies 
vokiečių plienas nesugebė Įveikti. 

"Antrą dieną vakarė, trumpai 
pertraukai užėjiu, vokiečiai vir- 
šum savo apkasų iškėlė iškabas 
su parašu: 'Rusų geležis neblo- 

gesnė už vokiečių plieną, bet mes 

vis viena jus sumušime". Rusai 
j šitą atsakė: 'Ateikite ir pamč- 
ginkite.' 
Nuostoliai iš abiejų pusių dideli. 

"Braunschuerginiai pradėjo vėl 
šturmuoti dieną ir naktį, bet ant- 

rvtojaus rusai staiga padarė smar- 

kų atgalinį užpuolimą netikėtoje 
vietoje, ir sumušė du batalijo- 
mis. paimdami daugybę kanuolių 
ii mašininių šaudyklių. 

"Po keturiasdešimts antram 

užpuolimui pliuio divizijos liku- 
čiai pasitraukė Vladimiran-Vo- 
lynskin ir ten laukia perorgani- 
zavimo. Vokiečiu korpusas per 
keturias kovos dienas nužudė tris 
ketvirtdalius savo oficierų ir pusę 
savo kareivių. Rusų nuostoliai 
buva taipgi dideii.'' 

PIRKLINIS NARDUOLIS IŠ 
VOKIETIJOS ATPLAUKĖ 
AMERIKON. 

Vokiečiai vėl padarė didelę 
naujieną pasauliui. Liepos 9 d. 
15:15 vakare Baltimorėje, Lape 
Henry įplaukoje pasirodė jų pre- 
kinis narduolis De u t s c h 1 a n d. 

Jis persivogė per anglų blokadą 
ir savo garu pervažiavo per At- 
lantiką 4,180 mylių. 

Laivas yra panašus į povan- 
denines vokiečių valtis, tik di- 
desnis. Didžiausia povandeninė 
valtis neturi 300 pėdų ilgio, šita 
gi turi 315 pėdų ilgio ir išneša 
vieną trečdalį ilgio didžiausių 
prekinių laivų, Vaterlando ir I111- 
peratoriaus. 

Deutschlandu neatvažiavo nei 
vienas pasažierius, bet juonii at- 

vežta 1.000 tonu dažomųjų da- 

lykų. Valties kapitonu yra Koe- 
nig; laivo darbininkų yra 29. 
Kapitonas ir darbininkai paimta 
iš prekinio laivyno. Darbininkai 
yra neginkluoti ir Suv Valsti- 
jos i šitą laivą žiuri, kaip ir į 
kiekvieną kitą pirklinj laivą. 

Anglija buvo laukusi, kad Vo- 
kietija bandys savo narduolius 
su prekėmis siųsti Amerikon ir. 
Deutschlandui prasivogti pro ka- 
rinius anglų ir francuzų laivus 
buvo nepigus daiktas. Taigi vo- 

kiečių narduolis, pamatęs karinį 
laivą, tuojaus nėrė po vandeniu. 
Šitaip pasinėrusį anglų ir francu- 
zų laivai vijosi trisdešimts va- 

landų ir dėlei to jam parsiėjo 
išsukti iš kelio 800 mylių ir pa- 
daryti 4,180 mylių kelio; 1.800 
mylių jis plaukė po vandeniu. 
Visą kelionę atliko j 16 dienų. 
Visas Šiaurės jūres jis turėjo 
plaukti pasinėręs, paskui perva- 
žiavus du trečdaliu kelio per At- 

lantiką, jis vėl turėjo pasinerti, 
pamatęs Hollandijos pirklinj lai- 
vą ant savo kelio. Ooo mylių 
nuo Virginijos pakraščio jį iš- 
gązdino priešų laivai ir jis grįžo 
atgal jurėsna 200 mylių, bet su- 

grįžęs, galėjo išnerti iš vandens. 
Iš to matyt, kaip yra sunkus 
šitas slaptas vokiečių plaukimas 
Amerikon. Bet jie džiaugiasi, 
kad jiems pavyko pro anglų lai- 
vus pralįsti ir dabar sako, kad 
vokiečių narditoliai plaukios iš 

Vokietijos Amerikon kas kelios 
savaitės taip, kaip ir anglų tik- 
rieji pirkliniai laivai. Girdi, ang- 
lų blokada neko nesveria. 

Laivo varomąja pajiega yra 
Dieselio mašinos antvadeniniam 
plaukimui ir baterijos panėrus. 
Špeciale narduolio prietaisa yra 
rngštagamio darymo apartas che- 
miniais budais, kuris padaro ga- 
limu išbūti po vandeniu dvi die- 
ni pavymui. Oras yra vėdina- 
mas mašinomis. Maisto .gali su- 

sidėti trims mėnesiams. 
Tokių laivų Vokietija turinti 

25- 

'KĖSINOSI ANT ARGENTI- NOS PREZIDENTO 
GYVASTIES. 

| Argentinos sostinėje Bneno! 
Aires lit-pos 9 d., apvaikščiojant 

| Argentinos neprigulmybės šimt- 
metines sukaktuves, buvo pasikė- sinta ant Argentinos prezidento 

į gyvasties. Prezidentui ant val- 
stybės namo balkono bestovint ir 

Į bežiūrint į paroduojančius karei 
vius. vienas iš minios išsitraukė 
revolverį ir šovė Į jį. bet kulka 
pralėkė pro salį. Š> mtsį tuojaus 
suėmė. jis. nesakėsi, esąs anarchis- 
tas. 

i Argentinos prezidentu yra Dr. 
Yictoriano de la Plaza, kuris bir- 
želio 12 d. 1910 m. buvo išrink- 
tas vice-prezidentu ir prezidentui 
Saenz Pena rugpjnČio 9 d. 1914 
mirus, jis buvo jo vietą užėmęs. 
Pereito birželio mėnesyj rinki- 
mu-'Se jis tapo sumuštas pirmei- 
viu kandidato Dr. Hipolito Iri- 
goyen. Dabartinio prezidento 
tarnystė pasibaigia ateinančio 
spalio 12 d. 

RUSŲ IR JAPONŲ KONVEN- 
CIJA BENDRAM 
APSIGYNIMUI. 

Tokyo, liepos 7 d.—Japonijos 
užsienio ministerija pranešė pa- 
sekmes Rusų ir Japonų Konven- 
cijos, patvirtintos Petrograde 
liepos 3 U. Tos pasekmes yra 
tekios: 

Viena—Japonija neims daly- 
vunio jokioj sutartyj, ar politi- 
Vnėj sąjungoj taikomoj prieš Ru- 
siją. Rusija neims dalyvumo jo- 
kioj sutartyj ar politikinėj sąjun- 
goj taikomoj prieš Japoniją. 

Antra—Sulyg teritorijinių tei- 
siu. ar specialių reikalų t Simuo- 
se rytuose vienos kontraktuotų 
pusių, kuriuos kito j i pripažįsta, 
Japonija ir Rusija pasitars viena 
su k:ta kaslirrk būdų apsaugoji- 
mui ir apgynimui tųjų teisių ir 
reikalų. 

Tokyo yra manoma, kad kon- 
vencija yra padaryta pasiprieši- 
nimui vokiečių pasistengimams 
išplėsti savo Įtekmę tolimuose 
rytuose. Konvencija esanti pa- 
daryta dešimčiai metų. 

VOKIETIJA RL'NGIA 
ZEPPELINŲ LINIJĄ 
SKERSAI ATLANTIKĄ. 

Amsterdam, liep io <1. Sulig 
žinių, specialiai apturėtų Chica- 
gos A F. x a m i n e r laikiaš- 
čio korespondento Vokietijoje 
yra sumanymas įtaisyti 
skersai vandenyną oriai vino pre- 
kių ir pasažierių vežionę. šitos 
žinios gauta iš ištikimų šaltinių. 

Rengiamoji vežionė, sakoma, 
prasidės tokiu i;ui budu. kai d ir 
mėginamoji kelionė nardtioliais 
priLuvimii Deutschlando pas Vir- 
ginijos pakrantes. 

Pirmasis orlaivis, vienas nau- 

jausios rūšies didžiulių Zeppeli- 
nų. pribusiąs Amerikos tu sta.i 

apie rugpjūčio vidurj, joi- 
sumanytieji plianai išsipildys. Jo 
vardas busiąs "Z-Deutschland." 
Xuo jo išmėginamosios kelionės 

priklausys susidarymas skersat- 
lantinės vežionės. Taip kaip 
narduolis Deutcliland, taip tuo 

patini vardu Zeppelinas gaben- 
siąs dideles apštis dažų, clie- 

mikalijų, krasą ir, jei galima 
bus. kiek pasažierių j Su v. Val- 

stijas. 

KARĖS VEIKLUMAI 

BALKANUOSE VĖL 
PRASIDEDA. 

Paryžius, licp. io d.—Navas 

agentūra iš Salonikų praneša, 
kad Makedonijos pasieniu arti- 

lerija pradėjo veikti kanuolių be- 
sišaudvmas vakar įvyko pagal 
franeuzų linijas Kilindiro sri- 

tyje. Francuzij eroplanai užpuo- 
lė Monastirą ir mėtė bombas ant 

kariniu krovynių ir stovyklų 
Petriche ir ant Rupelio forto, 



15 AMERIKOS, 
SUV. VALSTIJOS SIUNČIA 
ŽINOVUS VAIKŲ PARALY- 

ŽIAUS EPIDEMIJOS 
STABDYMUI. 

Washlngtcn, D. C., liepos 7 d. 

Suvienytų Valstijų sveikatos ta- 

ryba savo susirinkime nusprendė 
pasiųsti .šešis įžymiausius specia- 
listus chirurgus New Yorkan pa- 
dėti miesto ir valstijos sveikatos 

perdėtiniams jų darbe laboratori- 

joje ir lauko pusėje. Kiekvienas 

.šitų specialistų yra gerai apsipa- 
žinęs su vaikinio paralyžiaus epi- 
demijomis. 

BEDUMĖ IR BEBALSĖ 
KANUOLĖ 

Ncw York. Gyvenantis čia 
chemikas Albert C. Albertson 
išrado šaujančią be balso ir da- 
nui kannolv- Ją, jeigu mėgini- 
mai pasiseks, mano nuo išradėjo 
nupirkti karės ministerija, i'ir- 

mi mėginimai išpuolė gerai. 

BANDITŲ UŽPUOLIMAS. 

St. Mnrys, Kansas. Banditai 

jsiveržė j St. Marys State Ban- 

ką, sunkiai pašovė keturi-, žmo- 

nes, vieną mirtinai ir ištuštino 
'banko kasą. Kuomet vyrai vei- 
kė banko viduryj, nuo gatvės lai- 
kė sargybą moteris. 

LIEPOS 4 DIENOS AUKOS. 

Apvaikščiojant sukaktuves pa- 
garsinimo neprigulmystės, taigi 
liepos 4, šjmet Suvienytose Val- 
stijose užmušta ii žmonių, o 

sužeista 376. Iš sužeistų, be abe- 

jonės, dar keli mirs. Mažiau 

aukų tų sukaktuvių apvaikščio- 
jimas davė tik 1914 m., ties tą- 
syk užmušta tik 9 žmonės. 

VAIKŲ PALIEGIMAS. 

Nevv Yorke, ypač Brooklyne, 
smarkiai siaučia vaikų pabėgimo 
epidemija, nuo ko miršta daug 
vaikų. Vieną dieną miršta ten 

vidutiniškai po 24 vaikus, o iki šiol 
mirė jau 270 vaikų, o Brooklyne, 
)3; susirgimų viso 1278. 

ŽADA IŠ KARIUMENĖS 
PALIUOSUOTI VEDUSIUS 

Karės ministeris žada paleisti 
visus vedusius milicijos karei- 
vius, nes jiems kariumenėn iš- 

ėjus, nėra kam jų šeimynas už- 

laikyti. 

VĖTRA IR AUDRA. 

New Orleans, La. Liepos 6 
dieną kilo Mexikoniškoj įlankoj 
audra ir vėtra, kuri pridirbo nuo- 

stoliu ant daugelio milijonų do- 
liarių. Tikrai žinia, kad vėtros 

išmestų jurų vilnių % pagimdytuo- 
se potviniuose prigėrė 17 negrų, 
bet. be abejonės, auku yra dau- 
giau, tik kad vėtra išnaikino te- 

legrafu \iclas, tai pilnų žinių 
apie vėtros padarytus nuostolius 

gauti negalima. Išnaikinta yra 
ir daug farmų. 

28 NAUJI ORLAIVIAI. 

Washington, D. C. Karės de- 

partamentas padarė kontraktus 
su dirbtuvėmis padirbti 28 nau- 

jus orlaivius. Kaip tik bus tie 
orlaiviai padirbti, bus jie pasių- 
sti prie Mexikos rubežių. 

DAUG TINKAMŲ 
KAREIVIŲ. 

Valdžia mano, kad Suvienyto- 
se Valstijose yra 21 milijonas tin- 
kamu kariumenėn vyrų. Vyrų 
tinkamų gali tiek buti, tik kas- 
žin kiek metų reiktų parūpinti 
tokiai milžiniškai kariumenei 
ginklus ir maistą, o amunicijos 
nors savaitei laiko? Rusija gy- 

ventojų turi, turbut, netoli dusyk 
daugiau negu Amerika, o bet gi 
ir ji nesvajoja apie kariumenę iš 
20 milijonų kareivių, nes tokios 
armijos neįstengtų, kaip reikia, 
užlaikyti nei vienas kraštas. 

DAUG NETINKANČIŲ 
KARIUMENĖN. 

Springfield, III. Mobilizuojant 
Illinois valstijoj tautišką kariu- 
menę, labai daug atsišaukusių 
reikėjo paleisti, nes buvo netin- 
kami; daugiausiai netinkamų, 
nes net 17%, pasirodė tarp neg- 
ru. o mažiausiai, nes 4%, buvo 
iš pietinių valstijos pavietų. 

Norfolk, Va. Gaisras, siautęs 
vagonų dirbtuvėse Seaboard Air 
Line pridirbo nuostolių ant 

$ 150,00a 
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Pbotos by American Press Associatlon. 

ROCKEFELLERIO INSTITUTAS IR BEŽDŽIONĖ, PER KURIĄ NORIMA SURASTT, 

KAIP VAIKŲ PARALYŽIUS PLATINASI. 
V 

New Yorko miesto sveikatos skyrius drauge su Rockefellerio tyrinėjamuoju institutu sumanė 
ant beždžionių ištirti, kaip vaiky paralyžius platinasi. Kadangi beždžionių Suv. Valstijose neuž- 
tenka tam tikslui, tai buvo užsakyta ioo beždžionių Filipinų salose- Bet dėlei išsiplatinimo 
ten šitos ligos, išsiuntimas beždžionių sustabdyta.. Todėl dabar rūpinamasi gauti specialis lei- 
dimas šitas beždžiones pasiųsti j Suv. Valstijas. Beždžionė yra vienintelis gyvulys, ant kurio 
galima padaryti ištyrimas suradimui to, kaip liga yra perduodama kitam. Ligšiol daktarai ne- 

žino, kaip šita liga yra užkrečiama ir todėl yra sunku jos besiplatinimą sulaikyti. 
> 

MIRĖ LIETUVIO VAIKAS. 

Baltimore, Md. Nuo apsireiš- 
kusios Amerikoj vaiku paliegimo 
epidemijos čionykščioj ligoninėj 
mirė lietuvij tėvų vaikas. 

NELAIMĖ ANT 

GELEŽINKELIO. 

Hatticrsburg, Miss. Netoli 
nuo Bond iš bėgių iššoko j šiau- 
rius bėgantis pasažierinis Gulf 
& Ship Jsland geležinkelio trau- 

kinys. Užmušta prie to trauki- 
nio vedėjas ir kūrėjas, o daug 
pasažierų sužeista. 

TRŪKSTA LIUOSNORIŲ 
KARIUMENEI. 

Washington, D. C. Kuomet 

Suvienytų Valstijų kariumenė ta- 

po pakelta iki 120,000, reikėjo 
33.000 liuosnorių tai padidintai 
kariumenei, bet iki šiol surasta 

tik 11,000 liuosnorų, tai nesu- 

rasta nei pusės reikalingo skait- 
liais. 

LAUKIAMA NEGERIAUSIO 
UŽDERĖJIMO. 

Washington, D. C. Žemdir- 

bystės departamentas, iš surink- 

tų žinių sprendžia, kad Suvie- 

nytose valstijose šįmet galima 
laukti geresnio užderėjimo negu 

1910 iki 1914 m., bet prastesnio 
negu pernai. 

MEXIKOJ UŽMUŠTUS AME- 

RIKONUS GABENA NAMON. 

EI Paso, Texas. Kunus dvie- 

jų oficierų ir 9 kareivių negrų, 

užmuštų susirėmime su mexiko- 

nais prie Carrizal išgabeno iš 

Mexikos namon palaidoti. 

Youngstown, O. Susimušė čia 

du traukiniai elektriško Youngs- 
to\vn-Sliaron gelžinkelio. Sun- 

kiai sužeista prie to 16 žmonių. 

Tarp jų yra ir mirtinai sužeisti. 

IS DARBO LMIKO, 
Washington, D. C. Darbo 

departamentas grasina, jog lau- 

kų nuvalymui valstijose North 

Dakota, Kansas, Minnesota, 
Missouri ir kitų reikalaujama 
iocvdoo darbininkų. 

iš visusi. 
|Į Nepaisant karės, Vokietijoj! 

padėliai taupomose kasose pasi- 
didino čielu milijardu markių, j 
Pernai taupomose kasose padėtai 
2,500,000,000 daugiau negu iš jų 
paimta, o šįmet padėta 3,500,- 
000,000 daugiau negu paimta. 

Įį Mexikos revoliucijonierių 
vadovas generolas Villa, apie ku- 
rį manyta, kad jis tapo užmuš- 
tas, vėl atsirado. Dabar jis su 

r.200 kariautojų yra Parral apie- 
linkėse ir stengiasi įsiveržusiems 
Mexikon amerikonams perskirsti 
susinėsimus Prie Jimminez 
Villa sumušė dalį Carranzos ka- 
riumenės. 

Į| Pietinės Amerikos republi- 
kos, Venezuela ir Peru, susirišo 
prieš republikas Ecuador ir Co- 
lumbia, nuo kurių nori paveržti 
po žemės šmotą. Galima todėl 
ir Pietinėj Amerikoj sulaukti ka- 
rės, tik, žinoma, ne taip didelės, 
kaip Europoj. 

Į| Argentinos sostinėj, mieste 
P>uenos Aires, laike 100 metų 
neprgulmystės sukaktuvių ap- 

vaikščiojimo, kuomet prezidentas 
Dr. Victoriano de la Plaza nuo 

valdžios rumo balkono žiurėjo į 
kariumenės parodą, koksai įsi- 
maišęs į žmonių minią anarchis- 
tas paleido į jį kelis revolverio 
šuvius, bet nepataikė. Šovėjas 
tapo suimtas. Prezidentas de la 
Plaza išrinktas vice- 

prezidentu 1910 m. Prezidentu 

jis tapo mirus prezidentui Saenz 
Pena. 

j| Anglijoj amunicijos dirbtu- 
vėse dirba 3,500,000 darbininkų 
(1914 metuose jų buvo tik 2 mi- 

lijonai). Dabar dirba 666,000 
moterų, o 1914 m. jų amunicijos 
dirbtuvėse dirbo tik 184,000. 

|Į Direktorius Holsteino oro 

tėmyklos sako, jog kanuolių šū- 

viai laike mūšio angliško laivy- 
no su vokišku Hollandijos pa- 

krantėse aiškiai tėmykloj buvo 

girdėt, nors mušis buvo už 340 

lių nuo jo^ 

|Į Tarp Rusijos ir Japonijos 
tapo padarytas sutarimas, kuris' 
Mkran ryšin riša abidvi tautas. 

Rusija pasižada nedalyvauti jo- 
kiame sutarime, kuris gali buti 
prieš Japoniją apverstas, Japoni- 
ja tokj jau pasižadėjimą duoda 
Rusijai. Jeigu dabar kas nors. j 
kol Rusija užimta kare Europoj,! 
norėtų kenkti Rusijos siekiams,; 
Japonija apsiima Azijoj ginti Ru- 
sijos reikalus. Sutarimas tas: 
kreipiamas lygiai prieš Vokieti-1 
ją, kaip ir prieš Ameriką, jeigu 
ji bandytų Azijoj, paveikslai1 į Chinuose, savo įtekmę platinti ir 
kenkti ten Rusijos siekiams. 

|| Francuzijoj likosi užmuštas 
chicagietis A. G. Spaulding, su- 
nūs savininko didelės sporto 
daiktų pardavinės. Jis, kaipp 
liuosnoris, tarnavo Anglijos ka-' 
riumenėj. j 

|| Anglijoj yra jau 40,000 karės, 
našlių, kurių užlaikymu val- 
džia turi rūpintis, o Vokietijoj 
milijonas. 

|| Rusijos durna prieš išsiskir- 
stymą užgyrė sulyginimą kai- 
miečių teisių su teisėmis kitų luo- 
mų, .panaikinti visus jų aprube- 
žiavimus, kaip tai yra vakarinėj 
Europoj. 

Prancūzai Salonikuose arešta- 
vo 11 grekiškų oficierų už už- 

puolimą ant redakcijos ir sumu- 

šimą redaktoriaus Venizeloso 
partijos laikraščio. 

|| Žinomas Italijos vulkanas 
Stromboli vėl smarkiai veikti 

pradėjo. Lava platinasi ir nai- 
kina pakrantes. Namus išdegi- 
no, o žmones privertė bėgti to- 

liau nuo kranto. Daugelyj vie- 

tų Italiją r jslugo žemė. Toki 

įslugimai ftiivo Adriatiko pakran- 
tėse prie Ancona, Rimini, Ilel- 
vedose, Marreitten ir kitose vie- 
tose. 

|| Francuzijoj vėl tapo užmuš- 
tas mušyj amerikonas orlaivinin- 
kas leitenant P. Quaile, tarna- 

vęs francuzų orlaivių laivyne. 
Jis susirėmė su vokiečių orlai- 

vininku prie Fricourt. Tėvas 

užmušto orlaivininko yra majo- 
mylių nuo jos. 

|| Anglijąs teismas pasiuntė 3 
metams kalėj imau amerikonu Ig- 
natą Tribich Lincolną, kuris bu- 
vo kaltinamas už šnipinėjimą 
vokiečiams. Teismas rado j} 
kaltu. 

|| Vokietijos valdžia pagarsi- 
no» j°J? turku kariumenėj tar- 

nauja 260 vokiškų oficierų ir 
1867 unteroficierai. Tarnaujanti 
žemės kariumenėj ir ją moki- 
nanti oficierai ir unteroficierai, 
atkako Turkijon per Rumaniją 
1915 m., o tarnaujanti laivyne 
vokiečiai yra tai įgulos buvusiu 
vokišku kariškų skraiduolių 
Breslau ir Goeben ir įgulos vo- 

kiškų laivų, pasislėpusių Turki- 
jos portuose. 

|| Carranza sugrąžino 200,000 
uncijų aukso konfiskuoto jo val- 
džios. Auksas tas priguli ame- 

rikoniškai Alvarado Mining and 
Milling Co. 

|| Mušyj Vilios kariautojų ir 
Carranzos prie Carral Ranch ta- 

po užmuš'tas Carranzos genero- 
las Ignacio Ramos. 

|| Rusai užtikrina, jog nuo pra- 
džios generolo Brusilovo ofcn- 
syvo austrai nužudė mažiausiai 
500,000 kareivių. 

|| Sicilijoj (Italijoj) siautė 
smarkus žemės drebėjimas, kuris 
išgriovė sieros kasyklų olas, ku- 
riose žuvo apie 300 darbininkų. 
Žemės drebėjimai buvo ir kitose 
Italijos vietose. Veikia ten da- 
bar visi trjs Italijoj esanti vul- 
kanai: Vesuvius, Aetna ir Strom- 
boli. 

|Į Ant salos San Domingo, iš- 
lipę tuio kariškn laivų ant kranto 
Suvienytų Valstijų kariškų lai- 
vų jūreiviai turėjo smarkų susi- 
rėmimą su tenykščiais sukilė- 
liais. Užmušta 27 sukilėliai, o 

5 nelaisvėn paimta. Amerikonų 
vienas užmušta, o 8 sužeista. Su- 
sirėmimas tas atsitiko liepos 1 d. 

|| Austrai stačiatikių soborą 
Lubline pavertė į katalikų ka- 
riumenės bažnyčią. Pirma rusai, 
užsimanę, veržė sau katalikų 
bažnyčias. Vilniuj veik visos 
cerkvės yra tai buvusios katalikų 
bažnyčios. Dabar vokiečiai ir 

austrai tuom pačiu atmoka ru- 

sams. 

|| Vokiečiai garsina, jog jų po- 
vandeninis laivas, gabenęs laišką 
ciesoriaus VVilhelmo Ispanijos 
karaliui, grįždamas namon, Šiau- 
rinėse jūrėse paskandino talki- 

ninkų torpedų naikintoją. 

Pittsburg, Pa Siautė čia gais- 
ras miesto viduryj, kuris išnai- 
kino kelias triobas ir pridirbo 
nuostolių ant $250,000. 

|| Iš Petrogrado paduoda, jog 
Rygos apskrityj rusai perlaužė 
pirmą vokiečių atsigynimo lini- 

ją ir varo juos atgal. 

|| Bulgarijos valdžia visus gy- 
venančius Bulgarijoj piliečius 
talkininkų suvarė j tam tikras 

stovyklas ir laiko juos po sar- 

gyba. 

|| Šveicarijon ateina iš Vokie- 

tijos žinios apie maištus, pana- 
šius jau į revoliuciją, kjlančius 
daugelyj vietų Vokietijoj. Žmo- 
nės vis garsiau ir smarkiau rei- 

kalauja susitaikymo, užbaigimo 
karės. Susirėmimuose su polici- 
ja užmušta daug žmonių. 

|| Suvienytų Valstijų užsienių 
ministerija gavo žinią, kad Azia- 

tiškoj Turkijoj, Syrijoj, 50,000, 
syrijonų krikščionių miršta nuo 

bado, o Turkijos valdžia nelei- 

džia ten maisto privežti. 
|| Telegrafiški susinėsimai Bul- 

garijos su Grekija tapo per- 
traukti. 

|| Pabėgėliai, atkakę j Noga- 
les iš Sonora provincijos, Mexi- 

koj, atgabeno žinią, buk tenai 

sukilę Yaqui indijonai išskerdė 

300 Carranzos kareivių. Susirė- 
mime su amerikonais netoli 

Anapra užmušta 14 mexikonų. 

|| Kaukazo fronte tapo užmuš- 

tas vienas iš žymiausių armėnų 
poetų, Daniel Varugian. Mok- 

slą jis baigė Turine, Italijoj. 

|| Caro paliepimu paleista iki 

lapkričio 14 d. Rusijos durna. 

Ilgas mat turės ji vakacijas. 

Lietuva ir Karė, 
LIETUVIAI BELAISVIAI. 

Lietuviai belaisviai rusu paimti 
Dvinsko apielinkėje vokiečių a[< 
kasuose ir atvaryti j l'.-kovą pa- 
sakoja, kad juos vokiečiai varu 
varė apkasus ir sustiprinimus ka- 
sti; juos paėmė iš Vilniaus ba- 
landžio pabaidoj; mažne vi>i Vil- 
niaus miesto gyventojai vyrai iš- 
siųsta j liiclostoku ir Vokietiją 
Vilniuje nekarės žmonių nedaug 
beliko. Vokiečiai daugumą vi- 
suomenės įstaigų pavertė ligoni- 
nėmis. "Viktorijos" fabrikas esąs 
atnaujintas ir jame įtaisyta karės 
daiktų dirbtuvė. Vilniaus gelž- 
kelio stotis tik paviršutiniai pa- 
taisyta, paramstyta. 

PABĖGĖLIŲ TARYBOS 
POSĖDIS. 

''Liet. Balsas" praneša, kad 
Petrograde geg. 25 d. buvęs tam j 
tikros pabėgėliu tarybos posC-dis, 
kurLmc pirmininkavęs vidaus rei-! 
kalų ministcrio tarybos narys V. 
G. Kondoidi. 

Posėdyje tartasi apie Įsteigimą 
centro ir vietos komitetu, kurie 
duotu pabėgėliams paskolas. Cen- 
tro komitetas bus Petrograde. 
Kandidatai komitetan renkami 
tam tikroje taryboje ir patvirtina- 
mi vidaus reikalu ministcrio. 

(ieg. 25 d. centro komitetan iš- 

rinkta šitie kandidatai: Vilniaus 

bajoru vadas Masalskis, senato- 

rius Sudeikinas. M. Fedorovas, 
bar. Šilingas, kn. Svetopolk-Čet- 
vertinskis, adv. Slijozbergas, Čak- 
stė ir Trigratovis. Pavaduoto- 

jais: prof. Reinas, Vai. Tarybos 
narys Rimskis-Korsakovas. M. 

Ščepkinas, M. Šeftelis, Radič- 

šcerba, Sleževičius, Lesnevskis, 
Cijabrovas ir Kreicbergas. 

Vietos komitetai busią: Vil- 
niaus ir kauno gubernijų pabėgė- 
lių komitetai busią Petrograde; 
Varšavos ir Lomžos gub.—(Mask- 
voje; Kališo, Kielcų, Liublino ir 

Radomo gub.—Kijeve; Cholino 

gub.—^Kazanėje; Gardino gub.— 
Kalugoje; Vitebsko gub.—Viteb- 
ske; Minsko gub.—Minske; Vo- 

lyniaus gub.—Žitomire; P>esara- 

bijos gub.—Kišene ve ir Kuršo 

gub.—(Dorpate. 

DEGTINĖ IR ALUS LIE- 

TUVOJE. 

Visoje Lietuvoje, pasakoja vie- 
nas išbėgęs neseniai iš Lietuvos, 
atidaryta vėl degtinės ir alaus 
dirbtuvės. Dvarininkams, pradė- 
jusiems dirbti alų ir degtinę, vo- 

kiečiu valdžia atleido bulbiu iri 

miežių sekvestruotu iš vietinių 
gyventojų. Dirbtuvės gi. kurių 
valdininkai išbėgo j Rusiją, paim- 
tos valdžion. 

("I. Draug."). 

ATBĖGO IŠ LIETUVOS. 

I>al. 27 d. du vaikinu broliu 

Moningiuku: Konstantinas iŠ 

metų ir Antanas 22 metų nuo Sė- 

dus, Telšių pa v. atbėgo iš Lietu- 
vos. Juodu buvo paimtu vokie- 
čiu prie tranšėjų darbų vokie- 
čiams pernai pavasari užpuolus 
Telšių apielinkę. i'o sodžius va- 

žinėję oficierai ir rinkę vaikinus 
11110 17 iki 23 metų. Iš tų vaiki- 

nų sutaisė darbininkų burius po 
kelias dešimtis žmonių ir išvarė 

prie kelių taisymo ir tranšėjų ka- 

simo. Moningiukai darbavosi j 
nuo pradžios prie gelžkeliuko 
(siaurabėgio) tiesiamo iš Telšių 
į Mažeikius, kurį pravedė prie Ma- 

žeikių prieš Velykas. Paskiaus 

juos išvarė prie tranšėjų kasimo 

Mintaujos fronte. Moningiukai 
paskutiniu laiku dirbo P.enės apic- 
linkėje, iš kur trečią Velykų die- 

ną pabėgę, kad jų užveizdėtojas 
gerokai įkaušęs užmigo. Tran- 

šėjoms vokiečiai pirma išvarą su 

garine mašina gilų griovį, kuri 

paskiaus reikia aptaisyti ir ap- 
kloti mediniais balkiais, padaryti 
kiaurines ir tt. Dirbti reikėdavę 
nuo šviesos lig tamsos. Rytą 
ir vakarą visus darbininkus su- 

skaitydavę ir sergėdavę, kad ne- 

pabėgtų ir su aplinkiniais gyven- 
tojais nesusieitų. Todėl tuodu 

pabėgėliu nieko negalėjo papasa- 
koti. kas dedas Lietuvoje. Tik- 

tai matę, kad Lietuvoje ir Kur- 

še žmonės gyvena, laukus aria. 

Gyvulių yra po keletą palikę kiek- 

vienam ukininkui. l'er Ventos 
upę prie Tirkšlių sutaisytas til- 
tas, kuriuo eina gelžkeliukas. 
Mažeikiu miestas tebėra kaip bu- 
vęs, nežymu kad butu perdaug 
nukentėjęs. Pakelėje nuo Telšių 
lig Mažeikių nematyt buvo v .kie- ^ čių kariuomenės. Rodėsi, kad jo- 
<ios atmainos neinvykę apie'inkė- 
je. Žmonės važiuoja j turgus ir 
-u visokiais reikalais, kaip ir pa- 
prastai. Visi vyresnieji vyriškiai, 
nuo 30 metų. pristatyti prie iau- 
\U darbų. Darbas tranšėjose 
sunkokas, bet pakenčiamas, tiktai 
už darbą nieko nemokėję per vi- 
sus metus ir j ki > raščiuko neda- 
vę. Valgyti dttodavę tris syk j 
dieną: rytą ar'.-atą su balta duo- 
na. cukraus po 3 5 plyteles ant 
sykiu; pietums virdavę kopūstų, 
bulbinės, grucios. (iulėti užim- 
davę aplinkines triobas. l'žveiz- 
dos su darbininkais kalbėdavę lie- 
tuviškai, savo gi tarpe—vokiškai. 
Buvę labai ilgu, kaip kalėjime, 
\isus metus uždarytiems esant, 
todėl susitaręs ir pabėgęs gerokas 
būrys darbininkų, bet Rygon te- 

atvyko į Lietuvių Komitetą tik- 
tai augščiaus minėtu du Monin- 
giuku. kuriuos tuotarpu savo glo- 
boti paėmė p -iicija. 

("R. G.'') 

JIKŠKO GIMIMŲ. 
Petrauskas Kazimieras, karės 

belaisvis jie.-k > savo giminiu Ka- 
zimiero Kero ir Antano Petriš- 
kio, kurie gyveno Clvicagoje ir. 

Šimkus Kazimieras. Raseinių 
pav., Tauragės vai., Puikiu kai- 
mo, taipgi karės belaisvis jie^ko 
savo švogerio Baltriaus Jakučio, 
dirbo cukraus dirbtuvėj Chicago- 
je, švogerio Miko ĮJanzino. žen- 
to Juozapo šaulio ir broliu Jono 
ir Antano Šimkų. Abudu reika- 
lauja pagelbos.—Adresas jų: Ger- 
manv, (»erpriift Kommanduntur, 
Holzminde^i. Priifungstelle Kaži- 
mir Pctrovvski. 

Ulinskas Viktoras, karės belais- 
vis, kadaisia gyvenęs Chicagoje 
j ieško savo brolio Juozo Ulinsko 
Adresas: Wikt«>r L'linski. Kriegs- 
gefangenen, Lager \Vorms. 4. Ha- 
tai. 20 Rota Xo. 134. Deutsch- 
land. 

Samulevičius Antanas, karės 
pabėgėlis, jiesko savo broliu Ta- 
do ir Konstantino. Adresas: Ru- 
ssia, g. Yitebsk. 2 Yictrennaja, 
No. iŠ, Anton Saruilevic. 

Karaliūnas Povilas, karės pabė- 
gėlis, Kauno gub., X .vo Aleksan- 
drovo pav., jiesko savo dėdės A11- 
tano Kairio ir Selatnijos Kamin- 
skienės. Adresas: Russia, g. Vi- 
tebsk, 2-ja Vietrennaja, No. i«^ 
l'avlu Karaliunasu. 

Jaglinas, karės belaisvis jiesko 
savo giminiu Antano ir Tamo- 
šiaus Mitkų, Kauno gub., Šiaulių 
pav.. Kuršėnų vai.. Antras metas 

gyvena Vokietijoj ir negauna jo- 
kių žinių. Adresas: Germany, 
Kriegsgefatigcnenlager \Yorms, 
1 tglin, Rota No. 46^, Koman lantu' 

332. 

.Semaška Alfonsas, karės belais- 
vis, Kauno gub., Novo-Aleksan- 
drovo pav., j ieško savo brolio Ka- 

zimiero Semaškos. Adresas: Ger- 

many, Kriegsgefangenenlager, 
Langensalza, 11 Hataill, 6 C<>m- 

pagnie, 1 reg., Alfons Scmas/.ka. 

Savickas Antenas, Kauno gub.. 
Panevėžio miesto, karės belaisvis 
yra blogame padėjime ir jieško 
savo brolio Vladislovo Savicko, 
gyvenančio Chicagoje, molderio, ir 

švogerio Jono Janu.ševskio, gyve- 
nančio Bridgeporte, Gmn. Adre- 
sas: Germany, Altdamm Kriegs- 
gefangenen Lager No. i. Kat- 

hol. Compagnte fiir Antoti Sa* 

\vicky. 

Čerikas Aleksandras, karės be- 

laisvis. Kauno gub., jieško savo 

pusbroliu Juozapo ir Konstanti- 

no Mackevičių ir Jono Sutkaičio. 
Laukia pagelbos. Adresas: Ger- 

many. Kriegsgefangenen-Lager 
Heilsberg, Gepruft Nr. 4. Baracke 

11, Aleksandar Tschierck, No. 

1086. 
I 



Pacilauskas Stanislovas iš Sil- 

dlavos, karės belaisvis jieško sa- 

vo švogerio V incento Jovaišo ii 

brolio Jurgio Milinavičiaus. Ad- 
resas: Germany, l\ricg.«gefange- 
nenlager llamcln, Xo. 27308, Sta- 

v nislaw l'ucilovvski. 

Andrejanov Damian, karės be- 

laisvis, Pakalniškiu kaimo, Nau- 

miesčio jav., Suv. gub. jieško sa- 

vo giminių, brolio Kazimiero Sa- 
kalausk ir tetos Onos Kairaitie- 
nės, Adresas: (lermany, an den 

Krie^s^efan^enen: l'archim (Me- 
ck.), Arbeitslager: Hremcn 13. 

Šaknaitis Jonas, karės belaisvis 

jieško savo giminės Jeronimo 
Mikšino, gyvenančio \\ atei'luiryj. 
Conti. Adresas: Germany, kriegs- 
gefangencplager \Vorms tur [wan 
šaknaitis, III Hat., 13 Rot, No. 

5or. 

Vainoris Augustinas, karės be- 

laisvis, jieško savo giminės Vla- 
dislovo Markaus. Adresas: (ier- 

many, K riegsgefatigenenlager 
\\ ornis fiir A. VVainoris, III L>at. 
13 Rota \o. 521. 

Bičkus Kajetonas ir jo pati Ve- 
ronika. ištremtieji Vokietijon, 
Sauginiu kaimo, Kurtavėnų par. 
jieško savo su n u Petro ir Roko 
J»ičku. Adresas: Germany, Ko- 
mandantur llolzminden. No. 
6c//), Baracke 18, Kajetan liic- 

U klls- 

Tevelavičius Ignotas, karės be- 
laisvis. 2 metai kaip paimtas, 
Kauno gub., Žirlikiu vai., jieško 
savo brolio Prano Tevelaičiaus, 
gyvenusio Chicagoj. Adresas: 
Germany, Ignach Tewelowiz No 
87ii) Gefangenen-Lager Quedlin- 
burg, (lef.-Komp. 3, Baracke 17, 
A. 

Atkočaitis Domininkas, karės 
belaisvis jieško savo brolio Jono 
Atkočaičio gyvenusio Chicagoj. 
Adresas: Germany, Kriegsgefati- 
genenlager Hameln (Hannover) 
Dominik Atk;czaitis, Komp. 12, 
No. 18574. 

Kodaitis Jurgis, karės belaisvis, 
Suvalkų gub., Naumiesčio apskr., 
Gelgaudiškiu gm., Mozuriškių1 
kaimo jieško savo brolio Juozo' 
Kodaičio gyvenusio Coiiinsvillėj, 
111. Adresas: Germany, Kriegsge- 
fangenen St. Gorlitz Russen La- 
ger No. 4. Kucbe No. 17, Georgę 
Kodaitis. 

Ertmanas Motiejus, karės be- 
laisvis jieško ^avo brolio Kazi- 

^ miero Ertmano, gyvenusio Pitts- 
burge, Pa. Adresas: Germany, 
Guben. Kriegsgefangenen Matei 
Krtman. Rota 8. 

Geištoraitis Jonas, pabėgėlis 
jieško savo l>rolio Antano Geiš- 
toraičio. Antano sunaus. Adre- 
sas: Russia, g. Voronež, Litov- 
skij Komitet, I učetiičeskoe obš- 
čežitie, Ivanu Geištaraitisu. 

LiEiuvii! ameboj. 
IŠ NEWARK, N. J. 

Lietuviu paroda ir "cicilikai." 
Viena svarbiausiu parodu, kokią 
lietuviai kuomet Amerikoje su- 

rengė, buvo Nevvarke, N. J. birže- 
lio 17 d., 1916 m. l ai buvo vie- 
na didžiausiu lietuvystės demon- 
stracijų, kuri atkreipė j save an- 

glų laikraštijos dūmą ir per kurią 
lietuviai įgijo sau širdingą ameri- 
kiečiu ir svetimtaučių užuojautą. 

Šitos parodos jvvkinimui dirbo 
išsijuosę visi gerais norais lietu- 
viai. Het vietiniai "cicilikai" nu- 

tarė stengtis, kiek galint, kenkti 
šitai lietuvių dienai, manydami, 
kad ji nepavyks. Pirmiausia jie 
mėgino gauti kitą, lietuvių socia- 

„ listu dieną ; negavę jos, jie bandė 
kenkti šitai parodai kitais budais. 
Turėdami Įtekmę kaikuriose tau- 
tinėse draugijose, jie pervarė jose 
nutarimą, kad tų draugijų nariai 
nedalyvautų parodoje po baus- 
me, Kiti gązdino narius net iš- 
metimu iš draugijų. Draugijos 
straikavo. Straikavo "Palangos 
Juzės" Dr-ja, "Vytauto" D-ja, 
Jaunuomenės Kliubas, "Lietuvos 
Dukterų" D-ja ir visas cicilikų 

štabas. Tvisą purviną darbą 
jie atliko lietuviu t: utinių drau- 
gijų vardu, l'arodoje oficialiai 
dalyvavo tik SLA. kuopa, l'MD. 
kuopa ir L. T. Sandaros kuopa. 

Parodos renginio komitetas, 
matydamas >itą cicilikų surengtą 
straiką, prieš parodą parengė pra- 
kalbas ir padarė formalj atsilie- 
pimą apskritai j visus minėtu 

draugijų narius, nekaltindami pa- 
či 11 draugijų, tik jų nepašauktus 
vadovus, ir kvietė pavienius daly- 
vauti. Žm nės paklausė ir da- 
lyvavo. Moterįs, matydamos to- 

kias vyrų kvailybes, pačios ap- 
sitaisė lietuvių >p,aivomis, aprengė 
šimtus vaikučių, papuošė tnusų 
parodą ir tuomi labiausiai patrau- 
kė amerikiečių užuojautą. Be 
to dar parodos pasi.-e!\iniui daug 
padėjo skaitlingi liarrisono ir 

Kearny draugijų pulkai. Taigi 
nežiūrint visų tų šunybių, kurias 
cicilikai darė, paroda pilnai nusi- 
sekė. Nežiūrint smarkaus lietaus 

parodoje dalyvavo 5000 žmonių. 
Iš daugelio kitų pažymėtinų pa- 
rodos vaizdų vienu buvo veži- 
mas ištaisytas kaipo lietuvių mo- 

kykla anais spaudos draudimo 
laikais. Buvo tai lietuviška kai- 
miečio grinčia po šiaudiniu stogu, 
kur kaimietė verpdama mokino 
du vaikučiu iš maldaknygės skai- 
tyti, o už durų rusų žandaras per 
langą žiuri ir šnipinėja. Para- 
šas ant vežimo buvo toksai: Li- 
thuanian Scbool irom 1804 to 

i«X>4. (Lietuvių mokykla nuo 

i8f>4 m. iki 1904 m.). 
Kadangi paroda pilnai nusise- 

kė, tai cicilikai iš piktumo kailyje 
negalėjo tvertis. Kaikurie, pasi- 
samdė automobilius, trukdė paro- 
dą, maišydamiesi tarp moterų ir 
vaikų. Julius Sueetra (pravardė 
iškreipta) "Laisvėje" aprašyda- 
mas parodą ir pačią parodą ir pa- 
vienius jos veikėjus visaip išnie- 
kino. 

Parodos rengimo komitetas sa- 

vo susirinkime nutarė išnešti re- 

zoliuciją nupeikimui J. Svveetros 
ir kartu pačios, "Laisvės." 

V. Ambrozevičia. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 

Jubilejinis apvaikščiojimas. Ge- 
gužio 30 d. šv. Petro ir Povilo 
D-ja apvaikščiojo savo 25 metu 

gyvavimo sukaktuves. Apvaikš- 
čiojimas prasidėjo 2 valandą po, 
pietų ir traukėsi iki pusiau šeštos, j Žmonių prisirinko pilna svetainė. 
Iš organizacijų nebuvo kviesta 
tik SLA. kuopa ir LSS. kuopa. 

Iš šito apvaikščiojimo labiau-; 
siai man įsidėjo p. Stonkus su 

savo kalba. Kiek laiko atgal jis 
nepripažino nei patriotizmo, nei 

tautybės, sakydamas, kad jam 
tėvynė yra ten, kur jis gauna 
pavalgyti. Lietuva, anot jo, tai 
tik kvailių svajonė. Bet dabar 
jis užėjęs ant estrados visai ki- 
taip ėmė kalbėti. Gircli, mūsų 
broliai ir seserjs neprapuls musų 
tėvyškėje; męs juos išgelbėsime, 
tik duokite aukų L.ŠF.!—visai ki- 
tokis vėjas papūtė iš jo. Tas, 
kuris vadino patriotizmą kvailių 
Svajone, pats tai svajonei pasida- 
vė. 

Po kalbai buvo aukų rinkimas 
f.. S. Fondan. Surinkta $5. Į tą 
tarpą man nepažįstamas vyrukas 
paklausė kalbėtojo, kodėl LŠF. 
laiko Bostone $12,000 ir nesiun- 
čia jų Lietuvon. Stonkus jam 
'paaiškino, kad Anglija konfiskuo- 
janti pinigus ir-todėl negalima 
siųsti: plačiaus, girdi, paaiškins 
apie tai p. Bulota, kaip atvažiuos. 

K. Jakimavičius, turbut, maty- 
damas šitą Stonkaus aiškinimą 
silpnu, pasisiūlė pats paaiškinti. 
Bet jis užėmęs balsą, pradėjo aiš- 
kinti visai ką kita—kad Ccntrali- 
nis Komitetas Lietuvoje ne alka- 
iius žmones maitina, bet sunau- 

loja pinigus klioštoriams ir ku- 
li ga m s. 

Sėdjs sale mano draugas norėjo 
itsiiiepti j šituos socialistų aiški- 
nimus. bet aš pertariau jį, saky- 
damas, kad nėra verta su tais 
žmonėmis ginčytis. 

Ten buvęs. 

IŠ PHILADELPHTA, PA. 

Esperanto išgelbėjo nuo cypės. 
Liepos 3 d. S. Lesniauskis su sa- 

vo šeimyna išvažiavo į Fairmonto 
parką. \*akare šeimyną paleidę? 
namon, pats užsimanė paike per- 
nakvoti. Apie vienuoliktą va- 

landą ji užtiko parko sargas ir 

prikėlus liepė eiti namon, bet jis 
paėjęs toliau vėl atsigulė ir už- 
migo. Sargas surado jį antru sy- 
kiu ir liepė jam eiti namon. Jis 
neva nuėjo, bet nuėjus toliaus 
tankumon vėl atsigulė ir užmi- 
go. Sargas turėjo mažą šunytį ir j 
su to šunyčio pagelba Lesniauskįi 
vėl rado bemiegant. Dabar jis 
jį norėjo gabenti cvpėn, bet pir- 
ma užsispyrė jį iškrėsti. Krės- 
damas rado pas ji lietuvių espe-j 
rantistų susirinkimo protokolą iri 
paklausė Lesniauskio kas tai do 
raštas. Jis jam pasakė, bet sar- 

gas norėdamas ištirti, ar jis tie- 
są sako, užkalbino jį Esperanto 
kalba. Lesniauskis jo nesuprato 
ir sargas, palaikęs jį meiagium, 
norėjo gabenti kalėjimam Tas 
vienok nenusiminė ir paaiškino, 
kad jis tik nesenai pradėjęs dar 
mokytis tos kalbos. Priparody- 
mui gi, kad jis mokinasi jos pa- 
sakė kelis Esperanto kalbos žo- 
džius ir juos angliškai paaiškino. 
Tas įtikino sargą ir jį paleido 
namon, atleidęs jam jo prigaudi- 
nėjimą. Jo Svainis. 

IŠ BOSTON MASS. 

Neužganėdinti "Darbininku." 
Bostono kriaučiai pusėtinai yra 
supykę ant vietinio laikraščio 
'Darbininko," kuris, anot jų, no- 

rėjęs užkenkti jų streikui. To- 
kią savo nuomonę kriaučiai įgijo 
iš to. kad "Darbininke" tilpo tū- 
lo Pranulio straipsnis, kuriame 
anot kriaučių, dalykų stovis bu- 
vo klaidingai aprašytas ir kuria- 
me, sakoma, tasai rašėjas apšmei- 
žęs M. Dusevičių—lietuvių sky- 
riaus organizatorių,—įbuk jis 
kriaučių uniją "pardavęs." 

Šisai straipsnis privedė prie to, 
kad "Amalgamaied Clothing 
\Yorkers" unijos Jungtinė taryba 
sušaukė nepaprastą susirinkimą, 
kuriame nutarta, tarp kitko, pa- 
traukti teisman "Darbininką" už 

menamąjį šmeižimą. 
Tos unijos 149 skyrius taipgi 

išnešė protesto rezoliuciją, kuri 
skamba sekančiai: 

"Mes, Bostono kriaučiai, 
Amalg. Clothing \Vorkers of 
America unijos 140 skyrius, savo 

susirinkime priimam sekančią pro- 
testo rezoliuciją: 

Protestuojam prieš "Darbinin- 
ko" redaktorių p. Kemešį už pa- 
talpinimą savo vedamame laik- 
raštyje, num. 70-tame bjauraus 
melo, kame musų unijos organi- 
zatorius įtariamas pardavime dar- 

bininkiškų reikalų kompanijoms. 
Mes, Bostono kriaučiai esame 

dėkingi musų organizatoriams už 

jų teisingą tarnavimą unijos la- 
bui ir darbavimąsį darbininkų ge- 
rovei. 

Męs piktinamės ir pasmerkia- 
me "Darbininko" redaktoriaus 
pasielgimą, skelbiantį bjaurų me- 

lą, kuomet teisybė taip aiški." 
Pasirašo Komitetas: 
Pirmininkas A. Wartawiczia. 
•Vice-ipir., S. GrubliausįkaSj, 
Pr. raš. K. Savickas. 

IŠ BINGHAMPTON, N. Y. 

Vietos sąlygos. Binghampton 
yra vienas gražiausių Su v. Valsti- 
jų miestų, kur lietuviai yra apsi- 
gyvenę. Čia yra visokių dirbtu- 
vių. Plačiaus žinomos yra avali- 
nės dirbtuvės Johnson Kompani- 
jos, kuri beveik kas metas savo 

fabrikus didina. 
Lietuviai dirba jvairiose pramo- 

nėse. Uždarbis nelygus nuo ^-*.50 
iki $5.00 į dieną; dirba po 10 ari 
u vai. j dieną. Lietuvių šeimynų 
yra aj^ie 80 ir nemaža jaunimo. 
Merginų nedaug, bet yra ir gerai 
uždirba prie tabako, cigarų ir kito- 
kių darbų. Yra tokių merginų, 
kurios uždirba ir po $20 j savaitę: 
api kritai padaro po $15, $18. Žmo- 
nės skaito visokius laikraščius. 
Daugiausia čia yra socialistų, bet 
kiti jų mažai ką supranta apie so- 

cializmą. Tarpe socialistų yra tit- 

la> Bučinskas, kuris yra vadina- 
mas socialistų karaliumi. 

Dažniausiai jį rasi smuklėje ir 
jis atsižymi tuomi, kad moka ne- 

švariais žodžiais niekinti nesocia- 
listiškus laikraščius ir uoliai atkal- 
binėja žmones nuo skaitymo jų. 
Bet šitas socialistų karalius socia- 
lizmui daugiaus bloga padaro, kaip 
gera ir socialistams butų daug 
sveikiau, jei tokių karalių, kaip 
Bučinskas, jų tarpe nebūtų. 

Reporteris. 

IŠ KEARNY, N. J. 
Lietuvių gyvenimas. Laikai 

yra geri, bet kaip lietuviai gy- 
vena, tai sunku yra žiūrėti. Kalta 
tam jų girtuoklys|e. Cierais norais 
ir doro gyvenimą žmonių yra gal 
kokia trečia dalis. Kiti visi nežino 
nieko daugiaus kaip alaus bačkutę 
ir gužynes. Nešvarumas; tamsu- 

mas, apsileidimas neišpasakytas; ci- 
vili/.uotumo j^as juos nerasi nei 
kiek. Kadangi šitų tamsuolių yra 
didžiumą, tai tie, kurie norėtų ką 
gero tarpe jų veikti, negali. Tam- 
suoliai tyčiojasi iš anų veikimo ir 
traukia sau alų. 

Atėjus, licp. 4 d. šventei kitu 
tautu žmonės išvažinėjo kur šviežiu 
oru pakvėpuoti ir gražiai laiką 
praleisti dvasią atgaivinančiose žais- 
mėse, o mūsiškiai tamsuoliai tuo- 

jaus susidėjo ant alaus bačkutės 
ir traukia sau. Ypatingai gyve- 
nantyje, taip vadinamame \ arlu- 
pių kaimelyje yra gėrime paskendę 
Jo gyventojai atrodo aršiaus kaip 
indijonai. I'obelės apsipešę, ap- 
skretę ir turbut nesiprausę kaip 
Amerikoje gyvena: pastatytum to- 

kią baidyklę j kanapes, tai nei vie- 
nas žvirblis neatlėktų j jas. O kal- 
bos nešvarumas nemažesnis už ją 
pačią. Net gaila tokių žmonių, 
kari jie taip baisiai j^itjs save kan- 
kina. 

Argi nelaikas jau butų buti žmo- 
nėmis ? 

Pilypas iš Kanapių. 

IŠ HOMESTEAD, PA. 

Tėvas sunų nušovė. Vieno 
slovako namuose sunus pjarėjęs na 

mon pradėjo šaudyti. Motina no- 

rėjo iš jo revolverį atimti ir jis 
jai ranką peršovė. fąsyk tėvas 
ištraukė iš jo revolveri ir jį nušo- 
vė. Liep. 6 d., 9 vai. ryto sunų iš 

bažnyčios nuvežė j kapines, o tė- 

vą j kalėjimą. Kuomet bus teis- 
mas nežinia. 

Tą pačią 4 d. liepos vienas ru- 

sas susiginčijęs su savo draugu, 
metė jam plyta j galyą ir ant vie- 
tos užmušė, bet pats suspėjo pa- 
bėgti. 

Negražiaus čia pasielgia ir lietu- 
viai. Liepos 3 d. SLA. kuopa su- 

rengė pikniką ir, kad daugiaus už- 

dirbus, pasirūpino turėti gerą ap- 
štį alaus ir kitų svaiginamu gėri- 
mų. Pasekmė to buvo tokia, kad 
du vyrukai susimušė ir apsikruvi- 
no. Konštėbeliai nuteisė juos savu 

teismu ir kiekvienas užsimokėjo 
pp $5 bausmės. Tokios tai gir- 
tuoklystės pasekmės. 

Ten buvęs. 

IŠ E. CHICAGO, IND. 

Bereikalingas prisikabinimas. 
Liep. 4 d. LSS. 22 ir 27 kuopos 
surengė pikniką. Mano draugas, 
jaunas vyrukas užsispyrė manęs 
prašyti, kad ir aš su juomi nu va- 

žiuočiau j tą pikniką. Paklausiau 
jo ir nuvažiavome. Ties vartais 
paėmė nuo mus įžangos tikietus, 
bet jokio ženklelio negavome. Ne- 
davė tai nedavė, tiek to su tuo. 

Męs įėjome daržan ir maišėmės 
drauge su kitais. Bet už valan- 
dėlės prieina prie manęs tvarkda- 
ris ir sako man, kad aš per tvorą 
daržan įlindęs ir turiu arba išeiti, 
arba užsimokėti. Aš jam teisi- 
nausi kiek galėjau, bet neturėda- 
mas tikieto, negalėjau jam paro- 
dyti savo žodžių teisingumą. Vie- 
nok aš jam prižadėjau atvesti liu- 

dininką, kuris matė mane tikietą 
perkant. 

Kada aš savo liudininką atve- 

džiau pas jį, jis įtci klausyt neno- 

rėjo ir viešai mane iškoliojo, buk 
aš tikrai įsivogęs daržan. 

Šitokie tvarkadariai, kurie beroi- 
kalo žmones iškoli'oja, padaro gė- 
dą ne tik sau, bet 'ir tai draugijai, 
kurio vardu jie veikia. 

Su tokiais žmonėmis ypatingai 
socialistams neprivalėtu kas ben- 
dra turėti. 

L. A. 

| 
IŠ TAMAQUA, PA. 

Liepos 7 d. čią p. Martus tu- 

rėjo prakalbą. Jis kalbėjo apie 
tai. ką jis matė savo akimis lai- 
•ke šios karės. Pabaigus Martui 
'kalbą ir pradėjus salėj rinkti au- 

ikas,- 2 "draugai" pasirodė ką 
jie gali. Jų vienas publikoje at- 

sistojęs pradėjo Martų "kritikuo- 

ti": "Nevermai, tų musų nepri- 
gausi, męs ne grinoriai. Sakai, 
tu buvai Lietuvoj, o atvažiavai 
iš Xe\v Vorko ir moniji mus. 

O kad tu buvai krajuj, tai kaip 
tu stardavai tą kelionę? O kad 
tu būtum ten buvęs, tai vaiskus 
tau butų sudraskęs visas keli- 
nes. Šimkus prisirinko $2,000 
pinigų, o dabar dykauja. Tai ir 
tu taip padarysi."' Vienas tų 
vaikėjų įtarė p. Šimkų vagim. 
Tas p. Martų išvedė iš kantry- 
bės ir jis davė "draugams" pievą 
kuisančio paukščio vardą. I5e to 

p. Martus, kai]) vėliau sakėsi, kad 
jau norėjęs pašaukti policiją, 
kad pareikalauti prirodymų, iir 

tikrai gerb. Šimkus užsitarnauja 
tokio vardo. Tuom tarpu gerb. 
kun. (iudaitis užtarė irgi už 
j). Šimkų. Pagalios atsirado 
salėje ir dar vienas, pirmiems 
panašus paukštis su ilgais plau- 
kais, kaip sako, "vyčius." Šis 
išvertė akis, ir reikalavo: "Kodėl 
mano pinigai, pasiusti j kraiu 
seseriai, atgal sugrįžo ir t. p. 

Kad tokiu vaikėzų mys, lietu- 
viai, turime, tai galime už tai pa- 
dėkavoti savo spaudai. Nors p. 
M artus turėjo gerą laždą ir atsi- 

gynė iš dviejų pusių užpuolusius, 
bet aš Martui norėčiau biskį pa- 
tėmyti. P. Martui nieko neklau- 
sus reikėjo patraukti teisman 
tuos. kurie poną Šimkų krimina- 
liškai Įžeidė. Tai butų buvę dau- 
geliui gera lekcija. (Tą j;ali pa- 
daryti tik pats p. Šimkus, ant 

kurio šitie prasimanymai yra ver- 

čiami; p. Martrs galėjo traukti 
tieson tik už jo paties asmens 

įžeidimą, o ne p. Šimkų apgin- 
damas.— Red.). 

Svečias. 

IŠ PITTSTON PA. 

Lietuvių dieną.—Liepos 4 d. 
Pittstono, Scrantono, \\ ilkes-Bar- 

rės, Plymoutho ir kitų aplinkinių 
miestelių lietuviai turėjo parengę; 
išvažiavimą Yalley Vievv parkati,! 

[inkermane, l'a. Žmonių suvažia- 
vo tūkstančiai šitan apvaikščioji- 
man. Apvaikščiojinias butų gra- 
žus, tik nebuvo tvarkos. Komi- 
tetas tvarkos vedimui apie tvar- 

ką, matyt, nieko nenusimanė. Pas 
vartus, įeinant parkant ženkle-, 
liams pasibaigus įžanga vistiek! 
buvo imama, o pinigams kontro-, 
lės jokios nebuvo. Kas gali tikė- 
ti, kad tie pinigai bus priskaityti 
prie įplaukų. 

Šiaip programas buvo įvairus; 
buvo visoi :us žaismės, bėgtynės, 
ristynės ir kuštynės. Kumšėia- 
vosi lietuvys L. Pikunas, 147 
svarų sunkumo su svetimtaučiu: 
Shefierdu, 145 svaru sunkumo.1 
Pikunas pasirodė gabiu kumšti- 
ninku ; kumščiavosi šešias eiles 
ir antgalo garbė tapo pripažinta 
lietuviui. 

Bet svarbiausią vietą pramogo- 
se užėmė ristynės. kuriose ėmė 

dalyvumą plačiai pagarsėjęs ris- 
tikas Antanas Kundrotą. Kur 
tik jis pasisuko, ten jj minios ap- 
spitę sveikino. Atėjus ristyniij 
laikui, parke pakilo didelis su- 

bruzdimas. Mat parke pasirodė 
ir ristvnių vedėjas ir rengėjas iš 
Chicagos Jonas Kūlis, tai kiti 
pradėjo sakyti, kad ristikai yra 
atvažiavę iš Chicagos ir tas su- 

kėlė žingeidumą. 
Jonui Kuliui perstačius risti- 

kus, A. Kundrotą ir garsų slavų 
iripuolį M. VVailace, supoškėjo 
garsus delnų plojimas. VVailace 
gražiai nuaugęs ir pagarsėjęs 200 

svarų ristikas dar nei sykj nebu- 
vo buvęs parristu. liet Kundro- 
tas jj paguldė j 8 minutas ir pe- 
čius prispaudė prie matraco. 

Ristvnių žiūrėti susirinko apie 
rsooo žmonių; daugumas sulipo 
i medžius, kad geriatis pamačiu>, 
Po šito laimėjimo Kundrotą visi 
sveikino su pergale. 

Bėgtynėse, Marathono bėgyje,— 
septynių mylių tolio—lietuviai 
pranešė šitaip: V. L. Lukoševi- 
čia iš Ed\vadrsvillės antras ir 

Juozas Venčiauskas penktas. 
Trijų mylių bėgyj: antru E. 

Jančaitis iš Forest City. 
Šimto ma .tų bėgime F. L. Ju- 

šakas, iš Kingstono, trečiu. 

Mergaičių lenktynėse laimėjo 
Ona Levanavičaitė iš Pittstono; 
vaikų lenktynėse, Leonas Vara- 
navičius taipgi iš Pittstono. 

Reporteris. 

r 

Žinios-Žinelčs. 
Manchester, N. H. 

= Vasaros laiku veikimas pa- 
siliovė. Liet. Jaunimo Ratelį iš- 
taksavojo tik už $6.80, nors ten 

buvo įdėta gana daug pinigų. 
Vietos draugijos persikėlė Airiu 
Svetainėn, o Menas "Kareivis" 
turku ir armėnu svetainėn. Ar 
vieta neužganėdinti, ar nesusi- 
pratimai kokie kilo. bet pereita 
panedėlį jau nebegrojo. Išsiskir- 
stę i.š Jaun. Ratelio svetainės vi- 
si pakriks. Nenoriu kaltinti ta- 
me vienos kokios organizacijos, 
nes visos tam kaltos. Visos bu- 
tu lengvai galėję tą svetainę pa- 
laikyti. LSS. If rajono agitacinis 
komitetas rengia prakalbas lie- 
pos d.; kalbės lietuviai ir an- 

glai kalbėtojai. 
Pamiškalnietis. 

Baltimore, Md. 
= Birželio 26 d. Strouse an«l 

Bros. firmos kišenių dirbėjai su- 

straikavo, firmai, atsisakius mo- 

kėti visur kitur mokamos mokes- 
ties po 15 c. nuo kišeniaus. Strai- 
ką iššaukė I. W. \V. Unija; jai 
pritarė Am. Darb. I;ed. kirpikai, 
prikirpikai ir egzaminuotojai. bet 

Amelgatneitų unija stojo straik- 
laitžiauti, ir net rengiasi parsi- 
kviesti straiklaužių iš kitų miestų 
Straikuojančių yra 600, straiklau- 
žiaujančių 300. 

E. F. D. 

Philadelphia, Pa. 
= Birž. 25 d. LSS. 1 kuopa 

surengė vakarienę V. Kapsuko 
naudai. Įžangos tikietai buvo 

po $1.00. Stalas parengtas apie 
40 žmonių. Svečių susirinko 
apie 100. Kuopa džiaugiasi, kad 

pelno liko arti $f>0. 

Detroit, Mich. 
Birž. 27 d. apie pusiau dešimt:] 

valandą vakare traukinys užmu- 
šė du lietuviu Juozą Čekauską ir 

Edvardą Mardosą. Buvo įsigėrę. 
Cekauskas buvo vedęs, palik.> pa- 
čią ir 4 vaikų dideliame varge, 
Mardosa nevedęs. Mirtis abie- 

jų. sako, yra dideliu nuostoliu 
smulkėms. 

Superior, Wis. 
= Nuo Liepos pirmos šitas 

miestas liko "sausu"' sulig nubal- 
savimo bal. 4 d., 1916 m. "Sau- 
sieji'' gavo viršų 2b balsais. Iš 

viso uždaryta 1O6 smuklės. 
Darbai šiame mieste eina gerai 

ir darbą galima gauti. Uždar- 
biai nevienodi. Kėdžių dirbtuvėj 
nuo $1.75; iki $2.50; prie karu 

taisymo $2.40; ant anglinių dokų 
$2.85. Visur dirba po 10 valandų 
j dieną. Superiorietis. 

Pittston, Pa. 
= Šiais metais užbaigė augštą- 

ją mokyklą (High School) šie 
ietuviai: Juozas Katkauskas, Ona 
Kasiuliutė, Klara Arlauskitttė ii 
Marė Kižiutė. 

Bridgeport, Conn. 
= Dirželio 27 d. anksti ryt mė- 

ty j nusišovė Teresė l'estinykienė. 
Buvo persidirbus ir sirgo nervų -ni- 
rimu. Ji laikė apie 20 įnamių ir 

padėjo vyrui dirbti smuklėje, ku- 
rią jie nesenai nusipirko. Buve 
34 metų amžiaus. Kūnas sude- 
ginta krematorijoje. 

Des Moines, Iowa. 
= Šitame mieste viso lietuviu 

yra 397. Vyrų 158; vedusių 70; 
pavienių 74; našlių 8. Moterų 
80; vedusių 70; našlių 1; gyva- 
našlių 2. Vaikų 133, berniukų 
85; mergaičių 74. Vedusių vyrų 
mokančių skaityt ir rašyti 55: ne- 

mokančiu 29. 1 'avienių vyrų mo- 

kančių skaityt ir rašyti 54: ne- 

mokančių 29. Moterų mokančių 
skaityti ir rašyti 62; nemokančių 
—18.' 

Rockford, 111. 
= Atėjus šiltoms dienoms 

kompanijos sumanė rengti pikni- 
kus ir versti darbininkus pirkti 
tikietus ir Į jų piknikus važiuoti. 
Jei kas atsisakytų, tai darbams 
prasčiaus pradėjus eiti. fortnanas 
tuojaus iš darbo atstatytų ir to 
prisibijodami darbininkai stengiasi 
užganėdinti kompanijų norus. 

East Vandergrift, Pa. 
== Cieg. 27 d. Liet. Dram. Ra- 

telis surengė vakarą. Statyta 
scenoje "Daktaro Kabinetę," 

Į irocktcn, Mcis. 
= Pastaruoju laiku Supcrior 

Court ivuhaudė keliat;; lietinių už 
pardavinėjimu svaiginančių tfėri- 
mų. Vienas nubausta $50 ir 3 
mėnesiais kalėjimo, kitas ^75. o 
trečias $100 ir triini mėnesiais 
kalėjimo. 

Atskaita aukų su- 

rinktų nukentėju- 
siems nuo kares 

per p. A M, MARTŲ 
CHICAGOJE. 

ANT TOWN OF LAKE. 
Antanas J. Bierzynskis $50.00. Pranas Kibortas $50.00 St. Marcink vicia 25.00*. J. D. Maliszewski 3o.00 New City Savings Bank 10.00. Julionas Szlickis 10.C0. H. J. Mallon 10,00. .Antanas Ežerskis 10.00. 
Viktorija Marcinkevičiūte 10.00. 
Žemaitis Printing Ilouse 10.00. 
A. Barcius 10.00, Vaclovas Pierzynskis 10.00. 
Jonas J. Zolp 10.00. 
John J Natkowski 10.00. 
Jonas Szukevičia 5.00. 
Michalina Marcinkevičiūte 5.00. 
Stasys Beinortus 5.00. 
Dr. C. Z. Vezel 5.00. 
J. P. Eudeikis 5.00. 
Boleslavv Zaleski 5.00. 
A. B. Žemaitis 5.00t W. P. Smith 2.00. 
Sanniel Rizza 2.00. 
W, L. Jansen 2.00. 
A. P. Czėsna 2.00. 
Mikas \Vaicikauskis 2.00, 
Mary Brenza 2.00. 
Xawery Rimkievicz 2.Q0. 
J. J. Jankauskis 2,00. 
K. K. Strzyneckis 2.00. 
Kazys Vaičys 1.00. 
J. Ramanauskis 1.00. 
A. Mikulskis 100. 
Mikolas Survilas 100, 
F. K. Strzyneckis 2.00. 
P. Mikolaitis 100 
Stasys Linkus 1.00, 
Jenas Wiczkus 1.00. 
John DeGerald 100. 
Frank Bielinski 100. 

i Benedikt Paszkiewicz 100, 
į J. J. Zolp 100. 
'john Szukiewicz 100. 
SLouis J, Ceithaml 100. 
J. Yankov.Fki 1-00. 
J. D. Maliszevvski 100. 

, Roman Kozolovvski 1.00. 
i Vaclavv Pierzynski 100. 
J. Jonikas 100. 

'K. Pajauskas 100. 
J Mockus 100. 
A. V. Bagdonas 1.00. 
M. Brodo\vski 100. 
Pranas Kailis 100, 
G. Slakis 1.00. 
J. G. Kawall 100, 
Mrs. P. J. Smith 1.00, 
Vincas Jasulaitis 1-00. 
V. Viscalis 1.00. 

1 A. Stanevvicz 100. 
M. Mickewicz 100. 
W, Biskupaitis 1.00. 

Smulkiu auku surinkta.. 17.65. 

Viso ant TOWN OF LAKE 
surinkta $346.00 

ANT BRIDGEPORT. 

Kazimeras Kasputis $50.00. 
Julius Chmelauskas 2500. 
Dr. Antanas Zimontas 20.00 
S. F. Tananevičia 10.00. 
P. P Bradchulis 10.00. 
A. Olszeuski 10.00. 
Dr. A. Tananevičia 5.00. 
Dr. J. Jonikaitis 5.00. 
J Sinkus 5.00. 
John \V. Zacharevicz 5.00. 
Dr. K. Draugelis 5.00. 
Dr. J. Kūlis 5.00. 
Dr. A. L. Greičiūnas 5.00. 
J. šernas 5.00. 
F. A. Jozapaitis 5.00. 
R K Balutis 5.00. 
Dr. P. \Viegner 3.00. 
Jos. Leszczynski 2.00. 
P. Žilinskas ...2.00. 
J. Kūlis 2.00. 
J. Rakauskas 2.00. 
P. Kenut's 2.00. 
J. J. Hertmanouicz 2.00. 
A. J Žukauskas 2.00. 
J. A. M .2.00. 
P. Conrad Studio 2.00. 
V. Sarpaliud 1.00. 
V. Bigells 1.00. 
/j. j. Tananevicz 1.00. 
Paul P. Baltutis 1.00. 
A. Jablonskis 1.00. 
T. Adomaitis 1.00. 
I'. Mažeika 1.00. 
Miss C. K. Gapsiute 1.00. 
Olga Speder 1.00. 
F. Zurauskaite 1.00. 
A. Masiulis 1.00. 
J. Kazlauskas 1.00. 
B. W. Juc i 1.00. 
I>. Gapsis 1.00. 
V. J. StanKunas 1.00. 
P. Bastis 1.00 
K. Kūlis 1.00. 
Miss Grace Toleik 1.00. 
B. Varasius 1.00. 
J. Liepa 1.00 
K. Tamas/.auskis 1.00 
S. Dangelavičia 1.00. 
J. Seskauskas 1.00. 
J. Vizbara 1.00. 
Stankauskas 1.00. 
X 1.00. 
Grigalius 1.00. 
f.ernikas 1.00. 
černikas 1.00. 

Smulkiu auku 9.11 

Viso ant BRI3KPORTO su- 
rinkta {>234.11. 

(Bus toiausj 



Visi laikraščiui siunčiami rankraS- i 
Clal turi buti pažymėti autoriaus pa-i 

ražu lr adresu. Pasirašantieji psaa-' 
donlmals turi paduoti. Redakcijos ŽU 

nlal. Ir savo tlkrąjj vard^. 
Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščiui 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 

riui atgal Jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna lr tik 

ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučlg. 

J 

Apžvalga. 
Keista politika, i'-nas Bulota, 

kaip žinome, savo prakalbose at- 

virai, bet bo rimty prirodymu, pa- 

sakoja savo klausytojams, kad, 
anot jo, yėinis komitetas (Lietu- 
vių Draugija, kuri je dirba rimti 

žmonės) suaukauius nukentėju- 
siems nuo karės i inigus mėto vi- 

somis pusėmis be jokio atsižiū- 

rėjimo. 
Tokis jo pasielgimas buvo 

mums gana keistas, bet jį p. I.eo- 

nas išaiškino. "Jeigu su manim 

taip pasielgė (neišrinko į komi- 

teto narius), tai ir aš tokios drau- 

gijos nesigailėsiu,"—p. nulotos 

žodžiai, pasakyti p. Leonui. Da- 

bar mums aišku, kam p. Hulota 

be jokių prirodymų pasakoja tuos 

šaltus "faktus." Jis pildo savo 

žodį, duotą [>. Leonui ir keršina 

draugijai už tai. kad ji neišrinko 

jo j komiteto narius. 

Taigi mums dabar aišku, kad 

p. Bulota atvažiavo Amerikon ne 

aukų rinkti tiems, kurie, kaip jis 
sako, yra yčinio komiteto užmir- 
šti, tik keršinti tam yeiniam ko- 

mitetui ; kitaip sakant, jis atva- 

žiavo nukentėjusių šelpimo darbą 
trukdyti. 

Kad tai yra negražus darbas 
tai aišku. Negražumą savo dar- 

bo, turini t, mato ir patb p. Bulo- 

ta ir, turbut, dėlto jis jį daugiau- 
siai atlieka ne pats, bet per nieko 

nekaltas moteris, kad jos savo 

geru vardu ir širdies gerumu ji 
užslėptų. Jis pirma papasakoja 
savo šaltus "faktus," paskui lei- 

džia p. Žemaitei papasakoti tą, ką 
ji matė karėje. Laukiamas ir iš 
dalies gaunamas rezultatas yra 
tas, kad p. Žemaitės gyvai nu- 

pieštas karės baisybių paveikslas 
padaro gilu įspūdį į klausytojus 
ir jie, užmiršę tuos jo "faktus" 
šaltai perkratyti, duoda aukas. 

Šitokį aukų rinkimo budą p. Bu- 
lota vadina "'be sensacijų." 

liet keisčiausiu jo pasielgimu 
yra tas, kad jis niekur nebando 
savo pozicijos apginti pats, bet 
leidžia tai padaryti kitiems—p. 
Grigaičiui, p. Jurgelioniui, arba p. 
Žemaitei. Pastaroji tą daro savo 

pastabose, Naujienų" iCro nu- 

meryje, bet atlieka tą darbą la- 

bai prastai. Ve kaip ji teisina pir- 
meivius ir podraug p. Bulotą: 

"Iš-pat karės pradžios Vilniaus 
komitetas pabėgėliams šelpti, 
kol darbavosi sykiu su kunigi- 
niais ir tie prakeikti pirmeiviai, 
kitaip veikė. Tuomet valdybos 
nariai ne tik savo darbo ir su- 

gaišties laiko nieko nerokavo, 
bet dar iš savo kišeriiaus į kasą 
mokėjo, kiek kas išgalėjo. Kas 
dešimtį, kas dvidešimt penkis, 
kas tris arba vieną, arba pusę 
rublio,—patįs save taip mėne- 
siniais mokesčiais apkrovė pabė- 
gėlių naudai. Bet toks darbas 
nepatiko klerikalu vadovams. Jie, 
pasikvietę talkon kauniškius: 
von! von!—iš savo tarpo už au- 

sų išmėtė iki šiol veikusius to- 

kius pirmeivius. Argi sunukau- 

tų ir valdžios skiriamu pinigų 
nėra? Argi negalima pasinau- 
doti? Apsigarsins plačiau, bus 
dar daugiau pinigų. Ogi ameri- 

kiečiai kiek suaukaus? Pirmi- 
ninkai dabartinės garsiosios yči- 

" 
nes šelpimo įstaigos lakšto, va- 

žinėjasi po visus Rusijos paša- 
lius. Taip sunkiai dirbdami, ga- 
•li ir sveikatos nustoti, reikia iš 
anksto pasirūpinti poilsiu, pasi- 
gydymui sanatoriją nusipirkti. 
Ir į kitas valstybės reikia nuva- 

žiuoti garbės pasirinkti, pasiro- 
dyti su kokiu "pasišventimu" 
Lietuvą gelbsti, šelpia, m t pas 

šventąjį tėvą nukeliauti, nusilenk- 
ti. Koks tai garbingas darbas!" 

Taigi, iš to, kas čia pasakyta, 
įšeina tik graži pasaka. Tcisy- 

bės joje nematyt. Niekas netikės, 
kad iš draugijos galima ką už au- 

sų išmesti, arba kad aukos nuken-» 
tėjusiems dėl karės, dedamos įvai- 
rių jvairiausiii organizacijų, yra 
laikomus be jokios kontrolės. La- 
bai gali buti, kad klaidos atsi- 
tinka, bet jei p. Bulota vietoje 
mažinus jas, dar jas išpučia, kad 
savo žodį išpildžius, tai jo pasiel- 
gimas, mažiausiai pasakius, yra 
keistas. Tuomi labiai'.s, kad jis 
sau kaštonus iš ugnies bando 
traukti p. Žemaitės rankomis. 

Geras sumanymas. I ėvynės" 
27 nuiti. redakcijos peržvalgoje 
randame šitokį sumanymą: 

"Ar tarpe Amerikos lietauviij ras- 

tųsi 1,000 ypatų, kurios sutiktų 
mokėti kas metai po $10.00 j 
Autonomijos Fondą, politiškiems 
Lietuvos reikalams? 

'' l okiu bildu pasidarytų $10.000 
nuolatinių pajamų tan fondan ir 
i skalno butų galima žinoti, koki 
suma įplauks, kad pagal tai ap- 
svarsčius ir nustačius pačių dar- 

bų planą. 
"Agitacija žodžiu ir raštu yra 

gražus dalykas. Bet agitacija pa- 

vyzdžiu-darbu yra dar gražesnis. 
Męs paduotume šitokį sumany- 

mą: visuose laikraščiuose, kurie 

užjaučia Lietuvos Autonomijos 
klausimui ir pačiam Autonomijos 
Fondui, talpinti tam tikrą atsi- 

šaukimėlj, kviečiantį Amerikos 
lietuvius pastoti Aut. Fondo na- 

riais, užsimokant jin tam tikrą 
metinę mokestį. Narius galima 
butų padalinti į kelis skyrius, 
pvzd. 1.—« tikrieji nariai, auko- 

jantie $5.00 kas metai; 2.— na- 

riai-rėmėjai, aukojantic $10.00 
kas metai; 3.— garbės nariai, au- 

kojantic 25.00, ar daugiau kas 
metai." 

Sumanymas, musų nuomonė, yra 
labai geras ir gali buti praktingas. 
Mums neužtenka vien kalbėti apie 

tai, kati męs savo tėvynę mylime, 
bet ir darbu turime parodyti, kad 

męs ją istikro mylime ir norime 

matyti ją geresniame padėjime. 
Nevvarko, N. J., lietuvių rezo- 

liucija. N'cvvarko lietuviai, ap- 
vaikščiodami savo dieną Nc\varko 

250 metų gyvavimo sukaktuvėse, 
sustatė rezoliuciją ir pasiuntė ją 
Suv. Valstijų Kongresui. Čia pa- 
duodame ją sulig "Žvaigždės" 26 

num. 

''Kadangi dideliame Europos 
tautų susirėmime musij tėvynė 
(Lietuva) likosi išpustyta, o jos 
gyventojai prispausti ir didelia- 
me skaitliuje kaipo nekaltos ka- 
rės aukos, ir. 

"Kadangi Suvienytos Ameri- 
kos Valstijos, būdamos didžiau- 
sia pasaulio neutrališka valsi.ja, 
turi didelę įtekmę į besikaujan- 
čias pajiegas; 

"Tadgi mes, Newark'o ir 

apie linkės lietuviai—'Lietuvių 
Dieną apvaikščiodami, mass 

meetinge, sudarytame po globa 
American Relief Fund for Li- 
thuanian \Var Sufferers, susi- 
rinkę, kurie iš savo prigimtos ša- 
lies Lietuvos (kurią slavai-rusai 
ir lenkai tankiai tik šiaurine Len- 
kija vadina) išemigravome į šitą 
laisvės ir neprigulmybės šalj, vi- 
sad išreiškiame savo lojališku- 
mą šitai savo naujai šaliai, tikrai 
tikėdami ir gyvenimu įvykindami 
Amerikos principus, vienok są- 
jaučiam musų nelaimingiems 
broliams tėvynėje ir todėl, širdin- 
gai prašome ir maldaujame sa- 

vo—Xe\v Jersey's—valstijos at- 

stovų Suv. Valstijų Kongreso 
Žemesniame ir Augštesniame 

j 1 Inte (Senate), idant visas savo 

pastangas, pajiegas ir įtekmę su- 

naudotų užbaigimui šitos dide- 
lė-; karės, arba nors sumažintų 
prispaustųjų lietuvių kančias-var- 
gus, apgintų jų teises, anų na- 

mus (šeimynas), gyvastį, budu, 
kokj savo diskrecijoje ras ge- 
riattsiu. Taipgi prašome, kad 
priimtu abiejuose Suv. Valstijų 
Kongreso Hutuose rezoliuciją, 
paskiriančią dieną pašalpps nu- 

vargintai Lietuvai (aukas visoje 
šalyje renkant) irgi reikalaujan- 
čią, idant po karei Taikos Kon- 
ferencijose Lietuvai, lygiai kaip 
ir kitoms nuskriaustoms tau- 

toms, hutų suteikta laisve. 
'"Ir tebūna nutarta, kad šitų 

rezoliucijų kopija atspausta ir 
"Amerikos Pašalpos Fondo Lie- 
tuviams nuo karės nukentėju- 
siems" prezidento ir sekretoriaus 
taipgi pp> K. Vaškevičiaus, S. 
Pranio ir V. Ambrozevičius au- 

tentikuota butų pristatyta Su- 
vienytų Valstijų Senato ir Kon- 
greso nariams iš New Jersey val- 
stijos, kad anie rūpintųsi palikti 
nemirtinos musų tautos bičiuo- 
liais, idant męs pergyventumėme 
tą didelj susirėmimą." 
Socialistai priešingi savo prin- 

cipams. ".Vien. Liet," redakcija, 

įsikišdama į "Kovos" ginčus su1 
"Laisve" ir "Naujienomis dėl so- 

cialistu privatinių laikraščių rašo 
taip: 

Socialistai, užstodami už priva- 
tiškuslaikraščius kaijtf) už priva- 
tiškus laikraščius kaipo už priva- 
savo principus, jie tampa ne so- 

cialistais. Taigi kaip tik prakti- 
koje socialistai susiduria su gy- 
venimo klausimais, visos to> teo- 
rijos, visi tie principai išnyksta 
it šešėlis. Tas atsitiko sn V o- 

kietijos social-demokratija, tas 
atsitinka ir su mušu socialistais, 
nors pas pastaruosius menknie- 
kiuose. 

Kad panaikinti privatišką nuo- 

savybę, reikia perauklėti visą 
žmoniją, kad ji neturėtų prisiri- 
šimo prie tos nuosavybės. Kol 
žmonija, kaipir dabartiniai so- 

cialistai, bus prie jos prisirišę, 
tol veltus darbas. Kol nepanai- 
kinta priežastis, tol niekas ueiŠ- 
naikins pasekmės. O socialis- 
tai, ypač mus socialistai, kaip tik 
ir naikina tas priežastis, ne- 

aitklėja žmonijos, net tokiame 
menkame klausime, kaip priva- 
tišku laikraščių klausimas, jie 
palaiko viską seną. senus žmonių 
palinkimus, prisirišimą prie pri- 
vatiškos nuosavybės ctc. Tad ne 

iš socialistų laukti užtekančios 
aušros. 

Taip tai taip. Męs ištikro nesu- 

lauksime užtekančios aušros iš so- 

cialistu darbo, nes jie tik kritikuo- 

ja dabartinę tvarką, o geresne ne- 

sirūpina. Norint ką nauja pasta- 
tyti, reikia ne tik seną sugriauti, 
bet ir naują pastatyti. Tame męs 
su "Vien. Liet." pilnai sutinkame. 
Bet .statant naują, reikia vėl apsi- 
žiūrėti. ar pastatytasis bus statymo 
vertas. Į šitą mušu socialistai vi- 
sai neatsižvelgia. Jie nenori, kad 

jų teorijas, ar darbus kas kritikuo- 

tu. Kas juos kritikuoja, tuos jie 
vadina socializmo ir podraug žmo- 

nių priešais. Taigi, mums rodosi. 

veltui ir laukia buvo aušros už- 
tekant iš socialistų pusės. 

Pasigavo, tik ne už to galo. | 
"Liet." 27 muii. męs įdėjome, 
straipsnį antrašu: Kriminalištai, | 
geri kareiviai. Šitame straipsnyje 
aprašyta begalinis kriminalistu ka- 
reiviu narsumas ir jų noras prie- 
šą mušti. I'o straipsniu mušu pa- 
čiu buvo pasakyta, kad iš jų pa- 

vyzdžio galima matyti, jog net di-i 

j džiausi piktadėjai yra prakilnumo 
pilni, jei gauna progą jj parodyti. 
"Naujienų" apžvalgininkas, many- 
damas radęs jame gerą mums j ieš- 

mą pašonėn, persispausdino jį su 

musų pastaba ir sako: 

Taigi karė esąs toks daiktas, 
kuris duodąs progos apreikšti 
savo prakilnumą net ir didžiau- 
siam piktadariui; vadinasi, labai 

prakilnus daiktas! 

Taip, ištikro, kare yra tuoju 
daiktu, kuris kriminalistui gali duo- 

ti progą savo prakilnumą parodyti. 
Kareivis, nors jis tarnautų ir daž- 

iniausiai tarnauja priešdraugiji- 
i niatns reikalams, yra apskritai skai- 

tomas ir jis pats dažniausiai save 

'skaito draugijos reikalų apgynėju. 
Kriminalistu gi męs vadiname tą 

žmogų, kuris yra nubaustas už jo 
j stengimąsi užganėdinti savo norus 

be atsižiūrėjimo j kito skriaudą. 
Kitaip sukant, kriminalistas yra 

J draugijos priesas. liet iei šitas 

priešas stoja apgynime savo 

draugijos, tai jis būtinai tuomi pa- 

rodo savo prakilnumą, nes jis vei- 

kia be savymeilės tikslo. Jis gali 
buti žiaurus, arba gali klaidingai 
savo veikimo vertę suprasti, bet jo 
motivai nei kiek nuo to nebus ki- 

tokie. Ir fas musų buvo pasakyta, 
o ne išgyrimas karės žiaurumų, 
kaip "Naujienų" apžvalgininkas tą 
nori mums primesti. 

J. Savickas. ,, , 

BELAISVIAI 
Kviečiama visų gaminti belais-Į 

viams siuntinius (valgomieji daile-j 
tai, tabakas, muilas, rūbai), ir ytitij 
prašoma siųsti belaisviams knvgų.j 
Šitokių siuntinių gaminimas, pini- 
ginių aukų bei knygų rinkimas ar i 

tiegeriausia vyktų, steigiant prie da- j 
bar esančių Amerikoje skaitlingų 
draugijų—draugijėlių tam tikrus 

būrelius, gal but daugiausia 
iš moterų susidedančius. 

Toki būreliai visuomet primintų 
vietos žmonėms apie belaisvių šel- 

pimo reikalą; jie taij\gi visą tą šel- 

pimo darbą vestų ir kontroliuotų. 
Pirmiausia, žinoma, atsilieptų 

lietuviai, bet tikiu, kad ir Amerikos 
visuomenė užjaustų tokiam belai- 

svių šelpimo darbui ir tą ameriko- 

nų užuajautą galima butų sunau- 

doti. Tuomet susipiltų tikri aruo- 

dai, iš kurių galėtume pakliuvusius 
nelaisvėn vargšus musų brolius 

šelpti. 
Kiek jų nelaisvėje yra? O, ar- 

mija mūsų brolių, pakliuvusių ne- 

laisvėn, yra nemaža. Ji siekia apie 
20,000 žmonių. Tokį skaičių leng- 
vai galėtume aprūpinti ir jų sun- 

kų nelaisvės gyvenimą galėtume 
palengvinti, jeigu tik norėtume, jei- 
gu išvien dirbtume. 

Man matos, čia pats gyvenimas 
iškelia aikštėn klausimą, kaip įstei- 
gus prie dabar gyvuojančių Ameri- 

koj organizacijų—arba dar geriaus, 
bendrai nuo visų sriovių,—tam ti- 
kras sekcijas, ar skyrius. 

Man toli nuo Amerikos bebunan- 
iam apsibrėžia šią valandą tris sek- 

cijos, kurių įsteigimu vertėtų ame- 

rikiečiams kuogreičiausiai pasirū- 
pinti. Jos yra sekančios: 

1.—Sekcija Lietuviais Belais- 

viais Rupinties. 

Organizuoti tarp pavienių asme- 

nų, ar draugijų—draugijėlių pinigi- 
nių aukų rinkimą. Pasiųsti, su- 

blokštas krūvon, aukas toliąu. Rink- 

ti, bei sutraukti iš visur jau drau- 

gijėlių surinktus belaisviams siun- 
tinius. Daryti visokius besiteiravi- 
tnus belaisvių dėlei. Turėti inicia- 
tyvą ir nuolat supažindinti visuo- 
menę su belaisvių gyvenimu bei jų- 
jų šelpimu. Tuomet Petrogradas 
sutrauktų krūvon aukas iš Rusijos, 
Amerika—savo tariamon sebcijon, 
o Kopenhagą, ar gal—Friburgas 
butų skirstymo bei dalinimo belais- 
viams punktu, 

2.—Sekcija Susirašinėjimo 
: '--i i 

Amerikos Lietuvių su Tėvyne. "rj.^ 7. 
Susirašinėjimo su Lietuva L»iu- 

ras Petrograde, prie Centro, ku- 
riame dabar dirba daugiau 20 žmo- 

nių ir kuris daugiausia tarnauja 
Rusijoje gyvenantiems lietuviams, 
nėra patogus nei prieinamas ameri- 
kiečiams, nes i&elio. Pasiųstas iš 

Amerikos tuo tikslu Petrogradan 
laiškas bereikalingai klaidžiuotų. 
Amerikos lietuviai, atjausdami trj, 
naudojas Stockholme esančiu "Šve- 
dų—-Lietuvių Komitetu" (Adresas: 
Birger Jarlsgatan 12, Stockholm, 
J. Aukštolis). Vienok laiškai at- 

siunčiami beveik visi vokiškon kal- 
bon neišversti, tat esantiejie Stock- 
holme lietuviai nesuspėja šitų laiš- 

kų versti. 

Užtai man matos, būtinai re' Į 
kalinga Amerikoje tam tikra įstai- 
ga, kuri iškarto sutvarkytų siun- 
čiamus laiškus, ir jau išverstus vo- 

kiečių kalbon asiųstų Stockholmo 
Švedų—lietuvių komitetam kuris 
tuoj pasiųs laiškus Lietuvon. *). 

3.—Sekcija Knygoms Rinkti. 

Šitai sekcijai paskiriu savystovę 
vietą dėlei kalbotnojo reikalo svar- 

bos. Savo rašinėlyje apie pabėgė- 
lius, jau pirma, tilpusiam "Lietu- 
voje," ėsu minėjęs apie knygų sto- 

ką. Rusijoje visai nėra lietuviškų 
knvgų. Kurias buvo tik galima' 
kur nupirkti, seniai supirktos ir su- 

naudotos—išdalintos. Tiesa, ga- 
minama naujų, o ypatingai Centrui 
įsisteigus savo spaustuvę, bus ga- 
minama daugiau knygų. Vienok 
visko iškarto nepadarysi. Skaityti 
yra kam. , Tūkstančiai ūkininkų 
lietuvių, Rusijos• plotmėj gyvenan- 
čių, tėvynės nustojusių yra ištroškę 
knygos. Šimtais galima priskaityti 
mokyklų, bendrabučių, knygynėlių, 
kursų—visur reikalinga knyga. 

Męs visuomet norėjom ir norim 
susiartinti sų^vo broliais iš Ma- 
žosios Lietuvos. Dabar proga kaip 
tik geriausi tam. Parodysim kartu, 
kiek esam pribrendę savo plianus 
vykinti. Neužmirškime lietuvių iš 

Prūsų (Mažosios) Lietuvos—jie 

•) NB. Pasirodžiusi, žinia Rusi- 
joje išeinančiuose lietuviu laikraš- 
čiuose, jog Korespondencijos Biuras 
prie Centro laikinai nustojęs laiškus 
imti. Ta žinia dera tik Rusijoj gy- 
venantiems lietuviams. Amerikos gi 
lietuviai gal ir privalo jau daugiau- 
sia naudoties "švedu—liet. Komit." 
ir siųsti ravo laiškus bei pinigus Lie- 
tuvon, 

dabar vargsta "katorgą" Rusijos 
gilumose. Jiems reikia -teigti kny- 
gynų, mokyklų tas darbas jau ir 
pradėtas. Apie tai neužmiršta nei 
valandos "(iloba mušu broliams lie- 
tuviam-; iš Mažosios Lietuvos šelp-į ti." Prisideda ir Centralis Komi-i 
tetas. Męs, norim ir turim susi-' 
vienyti. 

-X- 
Yienok u/, vi us liūdniausios die- 

nos—lietuvio belaisvio. Prigimtas 
žodis jam lupuose -ustingo. Žinia 
joki i.š pasaulio nepasiekia jj. 
Jis vilties ir jiegų nustoja. Neuuo- 
kim nykti jam. Męs galim nuo jo 
naštos dalį nuimti. Reikalas steig- 
ti belaisviams lietuviams kilnoja- 
mus knygynėlius gyvai atjaučia- 
mas. 

Užtai ir kviečiama Amerikos lie- 
tuviai neapleisti to reikalo, orga- 
nizuotai surinkus knygas, siusti 
Kopenliagon—tos, .kurias galima 
bus persiųsti belaisviams—bus siun- 
čiamos. (Paprastai nauju nelei- 
džiama, nors kartais pavyksta). 

Kita gi tu knygų dalis bus atiduo- 
dama "Globai" ir dalis Centrui. Apie 
knygų pakraipą nei nemenu—vi- 

sos privalo būti renkamos ir siun- 
čiamos, o toliau jau kvalifikuoja- 
mos—tvarkomos j knygynėlius. 

Iv,u bandęs pasių.-ti belaisviams 
kelias dešimts numerių "Lietuviu 
Halso" laikraščio. Kaip pavyks— 
dar nesu tikras. Pavykus, be abejo 
privalom neužmiršti jiems laikraš- 
čiu pasiųsti. Bet apie tai vėliau. 

'lik susimetus buriu darbas gal 
vykti. Nevienas atsiras, kuri; no- 

rėtu padovanoti vieną-kitą knygą, 
ir tas darbą palengvins. 

Man matos, jog visos šios trįs 
sekvijos—kaip tik yra bepartyviš- 
kiausios ir reikalingiausios. Tat ar 

negalima, hutų hent > i t ą darbą va- 

ryti tarpe trijų Amerikos sriovių? 
Ar negalima hutų visų trijų srio- 
vių bendrais pinigais užlaikyti tuos 
biurus laiškų siuntinėjimui? 

I*. S. Adresas yra toks: Jurgis 
Savickis, Skodsborg, Kobctihavn. 
Danmark. Šituo adresu galima 
siųsti pinigus, laiškus, užklausimus; 
siuntiniams bus vėliau nurodytas. 
Danų Raudonojo Kryžiaus adre- 
sas ar kalbamojo Lietuvių Komi- 
teto adresas. J. S. 

Atsiminimai iš Kares 
Išbuvęs apie 10 metu Amerikoj 

ir baisiai pasiilgęs tėvynės, 1914 
metais, pavarsarį, nutariau grįžti 
Lietuvon. Nutarta—padaryta. 15a- 
landžio mėnesio pabaigoj jau bu- 
vau Šiauliuose. Maniau visiškai 
jau pasilikti Lietuvoje, nes širdį 
man taip traukė tėvynėn, kad išbūti 
Amerikoj ilgiau negalėjau. 

Gražu, linksma ir ramu buvo 
Lietuvoje. Žmonės linksmi, tarsi 
tie viturėliai ore, triusė-dirbo lau- 
kuose, nei nemanydami, kad paša- 
liais jau renkasi juodi debesiai mil- 
žiniškos audros, slenkančios ant 

mūsų nelaimingos tėvynės—debe- 
siai didžios europinės karės. 

Pirmi Griausmai. 

Kaip prieš besiartinančiu audrą 
žmones persergsti pirmas tolimas, 
trumpas, neaiškus griausmas, taip 
buvo ir čia Lietuvoje prieš karę. 
Pirmu kartu pradėjo žmonės žodį 
"karė" minėti pradžioje liei>os mė- 
nesio, kuomet tapo užmuštas Au- 
strijos sosto įpėdinis su savo žmo- 
na. Laikraščiai, padavę žinią apie 
šitą atsitikimą, pradėjo pranašauti 
apie galimą karę. Iš laikraščių, 
šita žinia, kaip tas griaustinis per 
debesius, pradėjo ristis jjĮer žmones. 

— (lazietos rašo, kati užmušė 
austrų karalaitį ir kad gali but vai- 
11a...—pasakojo vienas kitam žmo- 
nės Lietuvos miesteliuose ir kai-1 
iriuose. i 

— Gal Dievs duos praeis, gal 
nebus...—kalbėjo kiti. 

Nors laikraščiai kasdien vis gar- 
siau apie besiartinančią audrą kal- 

bėjo, žmonės lyg ir nenorėjo tikėti. 
— Gal praeis, gal nebus.... 
Bet nepraėjo. Štai 17 d. liepos; 

—sulvg naujo kalendoriaus 30 d.j 
—trenkė pirmas perkumas. Ap-1 
skelbė pas mus mobilizaciją. 

Baisi tai buvo diena! Vieną 
dieną, kaip visa Lietuva persimainė.' 
Dingo linksnumai, juokai. Užvieš-j 
patavo ašaros ir nusiminimas. Ki-I 
tus žmonės žinia ap;e karę taip už- 

gavo, kad negalima buvo nuo jų' 
ir žodžio išgauti. Kalbi j žmogų, 
klausi jo, o jis—nei žoJžio: iš nu- 

siminimo, iš didelės netikėtos per- 
mainos pamiršo žmogus kalbą, žiu- 

ri—sakytum, pusiau beprotis,—ir 
net dviejų žodžių krūvon surišti) 
negali... 

— Karas! Dievulėli mano, bus 
karas!... Kiek ašarų, išlieta, kiek 
širdies priskaudėta jifcr tas dvi die- 
ni—pėtnyčią ir subatą—pirmas dvi 
mobilizacijos dieni. 

Nedėlioj—1 d. rugpjūčio—žmo- 
nės, parėję iš bažnyčios, ji dtnešė 
žinią, .kad karė tikrai prasideda. Vo- 
kietys formališkai apskalbė Rusi- 
jai karę. 

Mobilizacija ir Rekvizacija. 
Mobilizuojant, paėmė pas mus 

visus "zapąsnuosius," vadinas tar- 

navusius kariumenėj raudonbilie- 
čius. Paėmė visus net iki 42 metų. 
Liko tik "ratnykai"—mėlynbiliečiai, 
balt-biliečiai ir raudonbiliečiai, ne- 

tarnavusieji kariumenėj pilno laiko. 
Netrukus atėjo iš valdžios žinia,! 

ir prisakymas, kad žmonės nieko i 

nepardavinėtų žydams ir p,ašali-j 
nėms ypatoms. Žydeliai—andliavi 

žmonės: tuojaus pradėjo varyti biz- 
nį : kur slaptai, kur viešai pradėjo 
supirkinėti javus, gyvulius. Val- 
džios prisakyta žydams nieko ne- 

pardavinėti ir apskelbta, kad val- 
džia supirks rugius, avižas, mie- 
žius ir t. t. ir kad mokės po rublį 
už pūdą javų. 

Kuomet prasidėjo rekvizicija 
tiek ir mokėjo. 

Kaslink gyvulių, tai iš parube- 
žio—kaip iš Telšių ir Raseinių pa* 
vieto Kauno gubernijoj ir iš pa- 
rubežių Suvalkų gubernijoj—visus 
gyvulius valdžia tuojaus paėmė: 
karves ėmė visas; palikdavo tik po 
vieną karvę ant penkių žmonių, o 

iš arklių ėn.ė tik geresnius. Rek- 
vizuojant šituos gyvulius, valdžia 
mokėjo: išdavinėjo kvitas, o žmo- 
nės su kvitomis ėjo į k a z n a č c i s- 

tvą, kur išmokėdavo pinigais. 
Už arkliu- mokėdavo .-ulyg klia- 

sų—nuo 115 rublių iki 275 rublių, 
sulyg jų gerumo, l'ž geras pie- 
nines karves, žinoma, rekvizicija 
niekados neatmokėdavo tiek, kiek 
jos buvo vertos—išeidavo vis ma- 

žesnė kaina. Karves ir arklius da- 
lindavo taipgi j tris rūšis ir sulyg 
rūšies mokėdavo: už pirmą' rtiši 
brangiausiai, už trečią—pigiausiai. 
Karvė, kuri nesvėrė 12 pūdų, skai- 
tėsi trečios rūšies ir už ją 
mokėdavo po 2 rub. 75 kap. už pū- 
dą gyvo svarumo; nuo 12 pudų 
iki 20 pudų—skaitėsi antros rū- 

šies ir mokėjo i*> 3 rub. 7S kai). 
nuo pucio; karvės, sveriančios (lan- 
giaus 20 pūdų, skaitė®! pirmos rū- 

šies ir už tokias mokėdavo po 4 
ruh. už pudą. 

Rekvizicija prastiems žmonėms 
buvo sunki—žiauri, kaip žmonės 

sakydavo. Tas žiaurumas buvo ta- 
me, kad rekvizicijos č i n a u 11 i n- 

k a i, sulyg amžino rusiško papro- 
čio. gali sakyti, buvo vagį s—ky- 
šiu ėmėjai, ir todėl prastiems žmo- 
nėms buvo skriauda, o turtingiems 
buvo lobis. Atvažiuos j rekvizici- 
jos punktą kaimietis su savo gy- 
vuliais, tai jo gyvulius peržiūri, i>- 
mieruoja ir nusveria sulvg įstaty- 
mų. aštriai; o atvažiuos koks dvar- 
ponis, įkiš tokiam činauninkui ky- 
šį, tai kad jo kumelė butų ir pu- 
siau pastipusi—žiūrėk antro-, arba 
net ir pirmos rūšies ji išeina, ir 
dvarponis gauna tokiu budu dau- 
giaus užmokėti, negu kaimietis. 

Ant kyšių tie rekvizicijos činau- 
ninkui buvo labai gašųs—ėmė, lu- 
jjp, kiek tik liūdo, ir žmonės už tai 
labai pyko ir baisiai tuomi piktino- 
si. 

Po Pirmos Suirutės vel Ramu. 

Kuomet apskelbta karė, žmonės 
tikėjosi, kad vokietys tuojaus už- 

puls—ar tai truks, priešui perė- 
jus rubežių, iki Šiaulių daeiti? To- 
dėl žmonės išpradžių ir buvo bai- 
siai sujudę ir nusiminę. 

liet perėjo dienos, perėjo savai- 
tės ir mėnesiai, o priešo vis nėra: 
vis nematyt. Žmonės pamažu pra- 
dėjo apsiprasti, nurimo. 'I i!< ret- 

karčiais, koki gražų rytą iš pietų 
pusės galėjai išgirsti lyg ir neaiš- 
ku marmčjimą-dutidčjimą. Iš laik- 

raščių žinojome, kad tai apfie Su- 

valkijos rubežių eina imtynės musų 

kariumenės su vokiečiu—tai ki- 
nuolės mūšyje baube. 

Taip buvo ramu iki 16 d. balan- 
džio 1915 m., sulyg senojo kalen- 
doriaus. Žmonės taip jau buvo 
apsipratę su kare. kad ant jos, gali * 

sakyt, nei nepaisė. Pavasariui užė- 
jus, žmonės ėmėsi lauko darbų. 
Apdirbo žemę ir skubiai pradėjo 
sėti vasarojų. 

Tik štai visai netikėtai 15 d. ba- 
landžio atėjo iš miesto žinia, pra^ 
dėjo lipdyti ant sienų, tvorų it 
stulpų valdžios prisakymus, kad vi- 
si žmonės pasitrauktų nuo vokie- 
čių rubežiaus per šimt;į vcr.-tų 
Žmonės rokuodavo, kad anoti pu- 
sėn. j šiaurius nuo geležinkelio, bė- 
gančio iš Liepoj aus per Šiaulius 
vokiečių neleis. 

Pirmi Priešai. 

[ Dar nes^j j o šitų apgarsinimu 
Kaip reik islipdinti, ogi ant ryto- 
jaus, apie pusiau penktą po piet 
žiūrim—per laukus pradėjo rait 
eiti pirmi /.valgai—vokiečiai. Joje 
nedideliais būreliais—apie po 5c 
vyru. Traukė linkui Šiaulių, Jo- 
niškio ir Mintaujos. 

Trukšmas, sumišimas pasidarč 
tarp žmonių didžiausis. Žmonės, 
kaip sakoma, ir vėl "pametė gal- 
vas," kaip kad pirmose karės die- 
nose. Daugelis pradėjo galvatrūk- 
čiais nuo vokiečių bėgti. 

Vokiški raiteliai, kur pamatė bė- 
gančius žmonės, paprastai užbėg- 
davo jiema už akių, grąžindavo at- 

gal. 
— Eikit atgal,—sakydavo,—gy- 

venkit savo namuose ir nesibijoki! 
—nieko nedarysim. 

Kas spėjo iš aplinkimių kainu; 
atbėgti į Šiaulius ir paskutinį trau- 

kinį paimti—tie pabėgo visi. Ii 
tų, kurie leidosi bėgti nuo vokie- 
čiu pėsti, ar arkliais važiuoti—labai 
retai kas išspruko: vokiečių žval- 

gai daugumui užkirto kelią ir su- 

atgal. 
Ant rytojaus, 17 d. balandžio, 

nuo pat ryto pradėjo traukti vokie- 
čiai sii visa "šyla:" per visą dieną 
didžiuoju Tauragės pliautu nuo 

Kelmės ir visai keliais nuo Telšių, 
Luokės ėjo raiteliai ir artilerija. 
Pėstininkų nebuvo. Traukė linkui 
(iruzdžių ir Šiaulių. 

Jokių mūšių šiuom tarpu nebuvo. 
Tik parubežiniai kazokai, bėgdami 
prieš vokiečius pirmą dieną, apsi- 
mainė su priešu keliais šūviais. 
Jiems perbėgus, nebuvo jokių susi- 
rėmimų. Tiesą pa-akins, vokie- 
čiams nei nebuvo su kuo.n muštis. 
Rusų. matyt, nesitikėta tokio grei- 
to vokiečių užpuolimo šitose vietose 
ir rusų kariumenės Šiauliuose ii 
apielinkėj, gali sakyti, vi-ai nebu- 
vo. Kiek jų ir buvo, tai besiarti- 
nant vokiečių didesniam skaitliui, 
j c pabėgo traukiniu, kiek jų jame 
tilpo. 

Kurie nesuspėjo, ar j traukinį 
nesutilpo, tie parbėgo pas žmones, 
nusimetė kareivišką formą, persi- 
rėdė j civiliškas drapanas ir apsi- 
gyveno tarp žmonių. 

Šiauliuose daugelis kareiviu bu- 
vo lietuviai iš apielinkių. Toki. 
nesuspėjusie išvažiuoti su kariu- 
mene. persirėdę, kitą syk pargrgjžc 
net ir namo. 

Po Vok'ečiu. 

Tuomet man teko buti Kuršė- 
nuose. Vokiečiai ėjo ir praėjo. 
Likome po vokiečiu. 

Iš pradžių nei nepajutome "nau- 

jos valdžios." Kaimuose i>er iš- 
tisas dienas nei nepamatydavai vo- 

kiečio. Miesteliuose stovėdavo bū- 
reliai vokiečių. Čia jie ir blėdies 
pridirbdavo: išmėtydavo, išplėšda- 
vo krautuves—ypatingai godus bu- 
vo ant aptiekti ir valgomųjų daik- 
tų krautuvių. 

Kaimuose gi, kaip minėjau, iš- 

pradžių buvo viskas ramu: žmo- 
nės vėl ėmėsi lauko darbų, kad 
greičiau atsėti, nes ėjo gandas, kad 
vokiečiai viskį atimdinėsią. 

(landas pasirodė teisingas. Vo- 
kiečiai netrukus pradėjo ntic žmo- 

nių viską imti. Labjausiai ėmė 

arklius ir avižas. Karvėms buda- 
vo lengviaus: tik kur jie sustoda- 

vo, ten vieną-kitą sau pasipjauda- 
vo. Užtai paukščiams tai padarė 
tikrą I Terodo skerdynę: nelaiminga 
buvo žąsis, antis, ar višta, kuri pa- 
kliuvo j vokiečio rankas—čia pat 
jai buvo ir galas. Siuom laiku 
žmonės pirmu sykiu pajuto vokie- 
čio sunkią ranką. Vokiečiai pasi- 
rodė žiaurus, ir visai neblogi plė- 
šikai. Atėję j namus, plėšdavo vis- 



Ic:į : lajinius nukabindavo, pieną iš- 

gerdavo, maistą pasiimdavo be jo- 
kio užm >kcsčio ir be jokio klausi- 
mo. ttuvo daug atsitiki.nu, kad 

/icdus numaudavo, sidabrinius laik- 
rodėlius nukabindavo; būdavo net 

taip, kad geresni .švarką ant žmo- 

gaus pamatę, jj be jokių ceremoni- 
jų nuvilkdavo. Kituose vėl kai- 

muose vokiški saldotai, besidabin- 
dami prie lietuvišku mergaičių, do- 

vanodavo joms įvairių Šukų ir kito- 

kių net sidabrinių padabinimų, ku- 
riuos jie buvo išlupę kur kitur. 

Vokiečiu "balius" Šiauliuose 

Kaip jau minėjau, daugelyj vie- 

tų vokiečiai, neva ir pagarsėję kai- 

jk) kultūriška tauta, elgėsi visai ne- 

žmoniškai,—gali -akyti, gyvuliškai. 
Pavyzdžiui galima paimti nors 

ir ši tolei atsitikimą Šiauliuose. 
Šiauliuose yra dvarininkų kliu- 

bas—rodos. Balčiūnas, buvo to 

kliubo užvaizda. Vokiečiai, užėmę 
Šiaulius, j tą kliubą sustatė savo 

arklius, padarė iš jo arklidę. 
Kiek laiko praėjus, užsimanė vo- 

kiečiai sau pasidaryti "balių." liet 
visa- kliubas užterštas, pilnas ar- 

kliu mėšlo. Vokiečiai tuomet pasi- 
leido po miestą j ieškoti ''darbinin- 
ku." Susitiks gatvėje žydą, ar 

šiaip kokj miesto pilietį, ypač inte- 
ligentą—nuima jam kepurę, paka- 
bina ant tvoros, lazdelę ištraukę iš 
rankos, pa-tato prie tvoros, paduo- 
da šluotą ant "peties ir—marį kliu- 

bą čystyt, mėšlus iš kambariu nešti. 
Arkliu mėšlą, didesniam žmo- 

gaus pažeminimui, liepė į skrandus 
dėti ir skrandais išnešioti. Nuo 
tokio "darbo" neišsisuko nei pats 
kliuljo užvaizda—viršminėtas Bal- 
čiūnas. Pasakojama taipgi, kad 
tarp kitu toks pats likimas patiko 
ir vieną užsilikusj Šiauliuose lietu- 
vi studentą, tulą p. Raj-są. Susi- 
tiko jį vokiečiai gatvė beeinant. 
Jie ypatingai dal>odavo, kas gc- 
riaus pasirengęs; prie tokio tuo- 

jaus kibdavo, matyt, norėdami la- 

bjaus iš žmogaus pasityčioti ir la- 
bjaus jį nužeminti. 

Taigi pagriebę aną studentą, 
bruka jam šluotą ant pečių ir lie- 

pia eit tą kliubą nuo mėšlo valyt. 
— Jus negalit mane priverst tą 

^ 

daryti—aš esu juristas,—aiškinasi 
studentas. 

— C), tas nieko—marš!—juok- 
damiesi sako vokiečiai. Ir nuvarė 

kliuban. 

Panašių ir aršesnių atsitikimų bu- 

vo nemažai. 
(Toliaus bus). 

Šis-tas apie nau= 

jovinius sprogalus 
Istorija naujoviniii sprogalų, var- 

tojamu dabartinėje karėje, prasi- 
deda nuo 1888 m., kuomet tapo 
išrastas bedumini* parakas. Iki 
tam laikui šaudomasis parakas bu- 
vo vartojamas taip šautuvo užtai- 

symui, taip bombo- išsprogdinimui, 
ir nors po 30 metu darbo, vartoja- 
mo šaudomojo parako formos taip 
puikiai buvo pritaikyta prie daro- 

mojo darbo, kad užtaisytasis para- 
kas buvo tokiu varytuvu, kurio šo- 
vinio pasekmes galėjai tikrai atspė- 
ti ; bet kadangi daugiau kaip pusė 
parako sunkumo buvo varoma iš 
šautuvo durnų formoje, tai tas vir- 
to nepergalima kliūtimi. 

i886 in. didžiausios kanuolės 
svėrė i to tonų, šovė prizminio pa- 
rako q6o svarų ir metė bombą sve- 

riančią 1700 svarų, turėdamos 16.25 
colių skersumos, todėl buvo dides- 
nės negu 16 colinės kanuolės, ku- 
rias vokiečiai dabar turi. ameriki- 
nės gi didžiausios kanuolės ant 

naujųjų superdrėdnotų (bebaimių 
laivų) dabar yra 15 colių, meta 

2000 svarų bombą vamzdiniu greitu- 
mu 50 nuos. didesniu negu 16.25 co- 

linės kanuolės paraku užtaisomos. 
Šito vcikumo padidėjimo paslaptis 
yra tame. kad suvis, paleistas iš 
senosios 110 tonų kanuolės, turėjo 
varyti tie tik kulką, bet ir 500 sva- 

rų durnų; veikmingojo šūvio buvo 
mažiau kaip 50 nuoš. 

J vedus greitašaudes mašinines 

šaudykles, durnai buvo dar didesne 
kliūtimi ir beduminis parakas vir- 
to neapsieinamybe. 

Sprogalas gali buti tinkamas tik 
tąsyk, kuomet jis išpildo tam tikras 
sąlygas. Jis turi galėti sutraukti 
mažon vieton tokius kunus, kurie 
veikia j vienas kitą nepriklausomai 
nuo oro baisiu greitumu, pagamin- 
dami kuodidžiusią apsti dujos, ku- 
ri turėdama surasti išėjimą, pada- 

ro sprogimu. Jei šita permaina 
paima tulą laiką, tai tas kūnas ga- 
li na panaudoti kaipo "varytuvas' 
šaudyklėje; Ai tos rūšies yra šauja- 
ma-i-> parakas. 15et jei permaina 
j vyksta kaip bematai, tai jo negali- 
ma vartoti šaudyklėje ir jis yra 
vartojamas smarkiai sprogstančiose 
l>omlx)se, torpedose ir minose; to- 

kiu- kunus vadiname "smarkiai 
sprogstančiais," jų pavyzdžiais gali 
Imti šaudomoji medvilnė ir nitro- 

gliceriną. Kuomet, sprogime kic- 
timams bepavirstant j dujas, pasi- 
daro ir kitos kietiminės sudėtinės, 
tai kietimai yra išpučiami smulkio- 
mis dalelėmis ir iš jų pasidaro dū- 
mai. Šaudomąjį paraką iššovus 

| pasidaro (langiaus kaip pusė sun- 

kumo kietimų ir todėl pasidaro de- 
besiai dumti. Šaudomoji medvilnė 
vi.-a pavirsta i dują ir durnų ne- 

j duoda. 

Kuomet prireikė beduminio pa- 
rako, tai, suprantama, daugiausiai 
doma buvo atkreipta Į šaudomąją 
medvilnę, bet visi pasistengimai 
permainyti ją iš "sprogalo" j "va- 
rvtuvą" nepavyko, kol nebuvo at- 

rasta, kad josios degimo greitumas 
galima palėtinti sunaikinant jjjir- 
mykstj medvilninį -aidėjimą, kuris 
yra dar pasilikęs šaudomoj medvil- 
nėj. Medvilnės valaknus ištyrus 
jx) mikroskopu, yra surasta, kad jie 
susideda iš laibyčių dūdelių ir med- 

e bedarant šaudomąja, išmir- 
kant ją stipriausių salietrinės ir sic- 
rinės rukščių mišinyj, paskui visas 
rukštis išplaujant ir išdžiovinant, 
šitas sudėjimas pasilieka ir šaudo- 

mąją medvilnę panaudojus šaudy- 
mui iŠ didelio šautuvo, kadir la- 
biausiai ją suspausi, degamoji liep- 
sna j šitas dūdeles įeis irj degimas 
tiek palengvės, kad kaip bematai 
įvyks sprogimas, tempiantis šautu- 

vą ir suteikiantis silpjiią greitumą 
kulkai. 

Nitrogliceriną dar smarkesnis 
sprogalas negu šaudomoji medvil- 
nė ir panaudojus ją šautuve, ji su- 

plėšytų jį visai kulkos neišvarius. 
Bet Nobel išrado, kad žemosios 
formos šaudomąją medvilnę nitro- 

glicirinoje išmirkius, ji pavirsta į 
drebučius, visas medvilnės sudėji- 
mas išnyksta ir abudu sprogalai) 
savo veikimu patampa tokie suval- 

domi, kad jie sekasi panaudoti be- 

duminiu varytuvu ir gali buti pa- 
daromu tokioj formoj, kokioj jis 
viršija šaudomąjį paraką. Šitą są- 
voką pagerino Sir Frederick Abel 
ir Sir James Dewar, kurie išrado, 
kad nemirkytoji nitroglicerinoje 
šaudomoji medvilnė galima paver- 
sti j drebučius su nitrogliceriną, jei 
panaudojus jų sumaišymui bendrą 
tirpintuvą, sakysime, acetoną, ir 
paskui jj išgaruodinus ir dadėjus 
5 nuoš. vazelinos, padidinimui jo' 
kietumo ir patepimui šautuvo, pa- 
daro naujovinj šaudomąjį korditą, 
taip pavadintą dėlto, kad jis yra 
tiuliejamas į stukius tokio didumo, 
kokis tinka vartojamam šautuvui. 

Meduminis parakas, vartojamas 
vokiečių, neturi savyje nitrogliceri- 
nos ir susideda iš nitruotos medvil- 
nės sudrebučiuotos alkoholiu, ar 

eteriu, kurie sunaikina medvilnės 
sudėjimą. Kadangi visi naujovi- 
tiiai sprogalai yra padaromi iš ne- 

kalčiausių daiktų, tokių, kaip med- 

vilnė, gliceriną ir degutas, tai šitie' 
daiktai ir draudžiami Vokietijon 
gabenti. 

Tikrai* smarkieji sprogalai visi 
gali pasiduoti staigiam išsidešty-' 
mui, vadinamam plyšimu, kuri* bū- 
va šaujant juos drauge su maža 
dalimi gyvsidabrinės trenkiamosios] 
druskos, kuri kaip bematai paver-j 
čia juos į dują ir padaro tokį baisų 
ir toki staigų spfiudimą, kad bom-j ba pripildyta smarkiuoju sprogalu 
ir paskui iššauta su plėštuvu, yra' 
suplėšoma į skeveldras ir padaro' 
baisų sunaikinimą. 

Kiek degimas nuo plėštuvo padi- 
dėja. galima numanyti iš to, kad 
suslėgtą Šaudomos medvilnės ritinį 
uždėgus atvirame ore, ima pusę1 
minutos nudegti pusei colio, bet ši- 
tokiu ritinių virtinę uždegus su plė- 
štuvu, sprogimas eina greitumu 200 

mylių į minutą ir bekenksmis de- 
gimas pasidaro baisiu sprogimu, 
kuris naikina viską ant savo kelio. 
N'aujoviniai smarkieji sprogalai 
vartojami sproginimui bombų, tor- 

pedinių viršūnių, minų ir lakuninių 
bombų, yra daugiausiai sąjungo- 
mis padarytomis nitrinimu tam ti- 
krų deguto išdarinių. 

Fenolinė. ar karbolinė rukštjs ap- 
turėta iš žibalo dalies deguto disti- 
liavimu, sunitrinus išduoda tikri- 
nę rukštį, bazą anglų liditui. fran- 

[cuzų melinitui ir japonų "Simosc' 
■parakui, kuoiųet sprogalas, atkrei- 
piantis dar didesnę domu šitoj ka- 

rėj, yra išgaunamas tokiu jau ni- 
trinimu iš tolueno, randamo neda- 
rytame benzolyj, apturimame dis- 
tiliavimu deguto, o didesnėmis ap- 
štitnis benzolyj apturėtame beva- 

| lant degutinę, ar koksu domno du- 

ją su sunkum aliejumi. 
Liditinės bombos vartojant jas 

l'ietų Afrikos karėje, parodė ne- 

vienodą savo budą, kartais išsprog- 
damos su baisiu smarkumu, kar- 
tais su menku, paleisdamos tirštą 
gelsvai žalią ruką. Tas buvo taip 
dėlto, kad pikrinė rnkštis tinka- 
mam sprogimui reikalauja smar- 

kaus plėštuvo, o kadangi bijotasi, 
kad sprogimas neįvyktų šautuvę, 
tai nebuvo dėta plėštuvas gana sti- 
prus. Vėliaus japonai, kurie var- 

tojo pikrinę rukšti "šimose" para- 
ko vardu savo karėje su rusais, 
šaudė labai pasekmingai vartodami 

j kitokį plėštuvą, bet kartais jiems 
bombos sprogdavo šautuve 

Apie nuišj ties Somme 
Paryžius, Liepos O d.—Vakar 

i'rancuzų kariumenė į pietus nuo 

.įpės Somme nesulaikomai ėjo 
pirmyn. Šiądien ji jau yra arti 
i'errone priemiesčių. l'eronnc 
yra didelis ir svarbus geležinke- 
liu centras, kurį franeuzai nori 
užgriebti. Vokiečiai, jausdami 
lavojų kontr-atakavo desperatiš- 
kai ir tankiai. Iki miestui t'ran- 
aizams lieka paimti dar apie tris 
•linijas vokiškų tranšėjų, kurios 
jau nėra taip stipriai padarytos, 
kaip pirmesnės. 

Vakar franeuzai šturmu užėmė 
ištisą vokiečių antrą liniją, pada- 
rydami spragą apie 2 angl. mylių 
ilgio netoli upės Somme; jie taip-; 
gi užėmė ir kaimą ilens. Žemiaus 
franeuzai išmetė vokiečius iš Es-l 
tress ir užėmė jų antras linijas 
net iki Belloy—apie 6 angl. my-Į 
liti ilgio. 

Iki šiolei vieni francuzai paėmė 
apie 10,000 vokiečių nelaisvėn; 
anglai paėmė apie 5,000. Talki- 
ninkų grobis, matyt, didelis, nca 

sulyg oficialio pranešimo tik vie- 
nas franeuzų korpusas, veikiantis 
aplink Somme, paėmė Go vokiškų 
kanuolių. Franeuzų armiją šioj 
vietoj veda jau pagarsėjusis gen. 
Focli. Abelni vokiečių nuosto- 
liai, sakoma, iki šiolei jau siekia 
apie 60,000. 

LIUDININKŲ PASAKOJI- 
MAI, 

Paryžius, Liepos 6 d.—įdomus 
tas dalykas, kad franeuzų nuo- 

stoliai laike šio mūšio iki šiolei 
yra netikėtinai maži. Pavyzdžiui, 
vienas korpusas, lošusis svarbią 
rolę šiame mūšyje, nustojo tik 
800 vyrų. Pulkai, kurie paėmė 
Flaueourt, nenustojo nei vieno 
vyro. Tas paaiškinama tuom, kad 

pekliška kanuolių ugnis atliko 
visą darbą, o kuomet ji sustojo, 
tai pėstininkams liko tik užimti 
su žemėmis sumaišytas vokiečių 
pozicijas. 

Paryžiun jau atvyko pirmieji 
sužeisti kareiviai ir oficierai. Vie- 
nas jų pasakoja šitaip: 

'"Kas mus labjausiai nustebino 
—tai maži mūsų nuostoliai. Kuo- 
met męs išlipome iŠ savo tranšė- 
jų ir pasileidome bėgti šturman 
linkui vokiškų tranšėjų, tai tikė- 
jomės pakliūti j tikrą lietų vo- 

kiškų kulkų. Bet ką jus pasaky- 
sit, aš perbėgau ang. mylią ir nei 
vienos kulkos nei prabyzgiant ne- 

girdėjau. Tik kuomet aš jšokau 
j vokišką tranšėją mauzerio kul- 
ka griebė mane rankon aukščiau 
alkūnės. 

'"Vokiečiai tiesiog buvo j para- 
ką sutrinti musų kanuolių bom- 
bardavimu. Tie, kurie buvo likę 
dar gyvi požeminiuose kamba- 
riuose, kuomet męs prisiartinom, 
išlindo ir pasidavė ramiai. 

šešios dienos musų kanuolių 
bombardavimo 'buvo tiesiog bai- 
sios. Kuomet atėjo laikas pra- 
dėti ataką, musų majoras pasa- 
kė: 'Xa, vyručiai, generolas tiki- 
si, kad savo užduoti atliksite.' 
Po to jis išaiškino mums, koks 
yra tikslas musų atako; ką męs 
turime paimti ir ant galo pridū- 
rė: 'Kuomet męs paimsim tą, 
tai. žiūrėkit, kad nei coliu pirmyn j 
neitumet.' Męs atlikome sau 

^pavestą darbą visa valanda grei- 

čia u negu buvo mums pri- 
*1 • tc 

sakyta. 
Kitas francuzų oficieras pasa- 

koja apie vokiškas pozicijas, ku- 
rias užėmė anglai netoli Mon- 
tauban. 

"Mos pasiekėme kaimo Mari- 
court, kurj vokiečiai per visą nak- 
tį bombardavo šrapneliais... Na- 
mai, medžiai, daržai—iviskas bu- 
vo sugriauta, sunaikinta. L'ž kai- 
mo prieš musų akis atsidarė di- 
delė lyguma. Visa ji buvo su- 
arta 4-colinitj šoviniu, kurie dar 
ir dabar vietomis sproginėjo, leis- 
dami savo žalsvus durnus. 

''Einant pirmyn, visas nitisu ke- 
lias buvo nusėtas sprogusių šoviniu 
skeveldomis. Ant kiekvieno žing- 
snio duobės—mažesnės ir didės- 

1 nės. 

"Priėjus prie pirmu vokišku 

tranšėjų—nepažintum, kad čia 
dar nesenai yra buvę- tranšėjos: 
iš jn liko tik suverstos, suartos i 
žemės mišinys. 

Į Visokios ruši«s šoviniai pada- 
Į rė iš jų vilniootą, duobėtą, su- 

raustą, suartą žemės sklypą. 
"Akstinuotų vielų (dratų) tvo- 

ros buvo sunaikintos visiškai—tik 
J sulaužyti stulpeliai, sutraukyti 
I vielų galai rodė, kad čia tų tvorų 
butą. 

"Komunikacijinės tranšėjos, vė- 

čiusios iš pirmos linijos Į antrą, 
'—tik neaiški vaga, suardyta šo- 
vinių sprogimu. Ant kiekvieno 

j žingsnio po kojomis sulaužyti 
šautuvai, pamestos granatos, iš- 
<barstysti patronai, suplėšyti šine- 
liai ir dalįs kitokių kareiviškų 
padargų. Aplinkui visur lavonai. 

Pats kaimas Montauban, kaip 
ir daugelis kitų kaimų, gali sa- 

įkyti, nušluotas nuo žemės pavir- 
j šio. Francuzų ugnis jį nušlavė 
kol jis vėl .pakliuvo iŠ vokiškų 
rankų j francuzų rankas; dabar 

j vėl vokiečių artilerija jo liekanas 
bombarduoja. Vokiečiai prieš tai 

[išvarė visus gyventojus Vokieti- 
jon ir kuomet anglai j jį įėjo—jis 

į buvo visai fušęias." 

Virtuvinė cMja ir nutaiky- 
tas valgis reikalingi sveikatai 

(Rašo Frederic J. Haskin.) 
Žmonės tik pradeda, įdomauti; 

tuo, ką jie valgo. Papūtė vilnis 
{domavimo valgiais. Yra rašoma j 
įvairiausios knygos apie tai kaip' 
sutaisyti valgius. Ant galo iš-' 
sivystė korespondencijiniai mok- 
slinio valgymo kursai. 

Paskutine šito naujo krypsnio1 
paAieciania vieta yra pati virtuvė. 
Namai iš visų įstaigų yra kon- 

ervatyviausiais. Pamatinius tau-^ 
tos įstatymus atmainysi pirmiaus" 
negu permainysi savotišką bulvių 
virimo budą. Šitas konservaty-j 
vumas nėra blogas daiktas, nes 

daugybė pirmesniųjų maistinių 
užsikepėlių ir tyrinėtojų išvadų 
pasiro<lė esą paremti neužtenka- 
mais daviniais; liet dabar vir- 
tuvė pradeda klausimus statyti, j 

Suprantama, maistinis klausi- 
mas yra visų svarbiausias. Pu- 
sė musų ligų galima nusekti iki 
netinkamo maitinimo. Niekas' 
nežino to geriaus, kaip šeiminin-Į 
kė, bet kuomet ji kreipiasi prie 
mokslo klausdama paaiškinimo' 
pas kokį akiniuotą šviesuolį, tai 
tas linksmai nusišypsojęs jai pa-j 
sako, kad visas tas klausimas, 
yra be galo prastas, ir paduoda 
jai puslapį cheminės forinuios, 
kuri atrodo chiniškuoju mįslių ir 
duoda beveik tiek pat supratimo, 
kai]) ir receptas graikų kalba ra- 

sytas. I 

Vienok klausifnas savo esmė- 

je yra prastas; maistas turi tris 
funkcijas žmogaus kune—patai- 
syti nudėvėtas dalis, suteikti ku- 

ralą žmogifiiam lokomobiliui ir 
nustatyti gyvastines ai^as. Šitą 
paskutinj fcždavinį pirmesnieji 
maistų tyrinėtojai apleisdavo ir 
susimaišydavo patys ir sumaišy- 
davo savo idgfelimius valgius. Jie 
apskaitvdavo kūno reikalavimus 
gramais ir šilčio laipsniais ir atė- 

jo prie nuomonės, kad žmogus 
paprastai valgo daugiau negu 
jam tinka. Jie parinko maistus, 
turinčius labiausiai koncentruotą 
peną, ir pasakė, kad, atsižiūrint į 
spulumą. tokie daiktai kaip žyd- 
kopustis ir špikakai, yra bereika- 
linga eikvone, kadangi jie suside- 
da iš 90 nuoš. vandens, kurį pirk- 
damas iš miesto gali gauti 1000 

galionų už 15 centų. 
Šitas sąprotavimas neatsižiuri 

'į psichologinę daugelio daržovių 
| veikmę, kuri yra būtina sveikatai 
jdel jų mineralinių dalykų juose 
'esančių. Tarp jų špinakai, žyd- 
jkopusčiai ir salierai yra geriau- 
si. Jie ypatingai yra gausus ge- 
ležia, fosforu ir kalkėmis. Šitie 
mineralai padaru kaulus ir to lei 
turi didt'ię svarbu vaikų valgyje. 

r>e augšeiaus minėtų daržovių 
tokie mineralai yra apsčiai ran- 

dami sėtiniuose, morkose ir pas- 
tarnokuose. Sėtiniai ilgai buvo 

!numylėtu valginių surūgėlių kri- 
itikavimo daiktu, kurie sakė, kad 
jie susideda be\eik tik iš medžio 
ir vandens; bet tolesnis tyrinėji- 

Imas iškilmingai pateisino jų vie- 
j tą ant valgomojo stalo. Ne ti!< 
daržovės, bet ir daugumas vai- 
siu, ypač apelsinai, turi savyje 
apsčiai kalkių. Kitaip sakant, 
jie yra kaulų tvėrėjais. Pienas 
taipgi yra turtingas .šituo mine- 
ralu ir tai yra svarbiausia prie- 
žastis, kodėl jis taip gerai tinka 
augančiam kunti i. Pieno stikle 
yra daugiaus ištirpusių kalkių, 
negu jų galima ištarpinti stikle 
vandens. 

Kita šaknų ir augmenų vėrtč 
yra tame. kad didžiumoje jų kie- 
tosios daljs yra nesuvirškinamo- 
mis. Išpirmo tas atrodo klaidin- 
ga, bet dalykas yra tame, kad 
musų civilizacijinai valgiai daro- 
si perdaug k mcentruotais. Savo 
taisytais ir virškintais maistais 
mes atimame darbą musų virš- 
kinimo organams. Vaisiai ir dar- 
žovės duoda jiems šiek-tiek dar- 
bo, duoda jiems sąlygą reikalin- 
gą jų sveikatai ir gerovei. Virš- 
kinamieji organai yra darbštus 
mechanizmas, kuris be darbo ne- 

gali buti. 
Re to yra tam tikra sezoninė 

vertė žaliųjų maistų, kuri dar nė- 
ra pilnai suprasta, bet remiasi 
senu žmonijos papročių valgyti 
tam tikrus augmenis tam tikru 
jų nusirpimo laiku, kaip* kūnas 
pradeda jų reikalauti. Šito prin- 
cipo paprastai prisilaikoma kai- 
muose, kur pavasarį lapienės yra 
taip tvirtai įsigyvenę, kaip ir pa- 
čios žalisos. l.et miestų gyven- 
tojai yra palinkę to nepastebėti. 

Visos šitos daržovių ypatybės 
parodo tą, kad yra pavojinga 
spręs.ti apie maistus sulig jų ku- 
ralinės vertės. Pavadinimas— 
maisto vertė—yra dažnai panau- 
dojama ir tinkamai suprantama 
tik šitoje prasmėje, kuralinė ir 
maitinamoji medžiagos vertė yra 
vertinga rodykle perkant, ar ver- 

dant. P»et nors pupelės turi 15 
kartu tiek kuralinės medžiagos 
kunui kiek špinakai, jos visgi nė- 
ra 15 kartų vertingesnių maistu. 

Vienok vaisiai ir daržovės, pa- 
sakius daugiausiai, yra tik rei- 
kalingais pricvalgiais. Pirmiau- 
siai kūnas reikalauja ko-nors to- 
kio, kas atitaisytų jo nudėvėtas 
dalis ir suteiktų energiją jo die- 
nos darbui. Šitą energiją dau- 
giausiai duoda visokie grudai, 
kelios tikrai maistingos daržovės, 
pienas, kiaušiniai ir mėsa. Šios 
dienos klausimu yra nustatymas | 
proporcijos kiekvieno. 

Kadangi valgybos propaganda 
virto paprastu dalyku, tai pa-: 
prastas žmogus, ar žmona ausis: 
suglaudę bėga šalin išgirdę tik 
vardus proteidų (augmeninių bal- 
tymų), karbohydratų (angliadrė- 
kių) ir riebalų. Jie be al>ejo, bu- 
vo centru technikinio ginčo mig- 
los, kuri nesugebė dalyką daug 
nušviesti, vienok jie yra gana 
svarbus, kad j juos d imą atkrei- 
pus. j 

Proteinai yra svarbiausiais ir 
podraug jie daro didžiausią kliūtį 
nustatymui tinkamos proporcijos. 
Žmogaus kūnas susideda apie iš 
dviejų trečdaliu vandens, bet pa- 
silikusioji trečia tikrai kietos me- 

džiagos dalis turi daugiau kaip 
pusę proteino. Liesoji mėsos da- 
lis, žinoma, yra gausi proteinais 
—augalinais baltymais, kadangi] 
gyvuliai turi tą pačią cheminę' 
proporciją, kaip ir žmonės. Mil- 
tuose yra tam tikra proteino ema- 
lis, o žirniai ir pupelės turi ^o 
apsčiai. Kiaušiniai ir pienas yra! 
proteininiais maistais; didžiuma j 
žuvų taipgi turi jo apsčiai. 

Pioteinai sakoma yra reikalin- 

gi atitaisymui nusidėvėjusių kū- 
no audinių. Kitaip sakant, an- 

gliadrėkiai (karbohidratai), tokie 

kaip cukrus ir kukuružinis krak- 

molas, ir riebumynai, kaip saky- 
sime, svietas ir taukai, duoda ktt- 

nui šilumą ir energiją darbui. 

Bet jei raumeninis darbas nudė- 

vi raumeninius audinius, arba jei 
smegenų darbas nudėvi kaikurias 

nervų taislo akeles, lai tik pro- 

teminiai maistai gali atitaisyti 
nudėvėtas dalis. 

O kadangi šitos mikroskopi- 
nės kuno daljs tolydžio nusidėvi, 
tai proteininių maistu vieta val- 

giuose yra ai.:ki. Klausimas vra 
tik tame, kiek jų reikia valgyti? 

Iš vėliausių patyrimu paaiškė- 
jo, kad perdi lelis vartojimas pro- 
teinu t a i p j u L vra kenksmingas, 
kaip ir permalus. Dar vis nėra 
žinia tikrai, ar perdidelis protei- 
uij vartojimas vietoje atitaisyti, 
nesuardo; liet yra gerai žinoma 
tas, kad perdidelis proteinu val- 
gymas yra sunkenybe inkstams. 
Vienok žinovai dar vis plačiai 
skiriasi savo nuomonėmis sulig 
to. kokia tikrai apsti s proteino 
kasdien reikėtų vartoti. Vėliau- 
sios nuomonės pastato jį gana 
žemai ir sulig jų mes visi valgo- 
me perdaug mėsos. Bet tas. su- 

prantama, priklauso nuo aplinky- 
bių. 

Riebuminiai ir angliadrėkiniai 
maistai yra mažiaus delikatnu 
veikimu lauku. J11 funkcijos yra 
prastesnės ir jų perdėjimas ne 

tiek kenkia, kiek proteinai. An- 

gliadrėkis yra tąją forma, kurią 
maistingieji elementai priima 
mažne visuose augaluose. Tipin- 
gu angliadrėkiu yra cukrus; mil- 
tai ir bulvės savo maitinamąja 
verte didžiumoje priklauso nuo 

šitų sudėtinių. Angliadrėkis yra 

vertingu valginiu elementu, ka- 
dangi didžiumoje savo formų jis 
neapsunkina virškinimo organų ir turi šiluminę vertę nemažesnę 
už proteidų. 

\ ietį k pirmesnių kuraliniu 
maistu yra riebumai. Uncija rie- 
bumu turi dvigubai tiek kurali- 
nC-s vertės k;ii;> uncija angliadrė- 
kio, ar proteido. Del to jie yra 
geru mai>tu šaltam orui užėjus; 
eskimas suvalgo lajines žvakes, 
lempinį aliejų ir nedarytą varvelį 
ir jaujiasi gerai. Bet riebumy- 
nai civilizuotam žmogui, kuris 
veda šėlimą gyvenimą, dažnai 
esti sunkus suvirškinti. 

Žinovai susitaiko savo tarpe su- 
lig to, kad žmogui nedirbančiam 
sunkiai, pavalgius vieną sykį j 
dieną mė.-'os drauge su kitais pro- 
teiną turinčiais maistais, proteino 
knnui u: tcnka. Riebumynų dau- 
gi aus galima valgyti žiemos me- 
tu negu vasaros. Kas atsieina 
apšties maisto reikalingo kunui 
padarymui energijos, tai nuomo- 
nės skiriasi. Vieni sako dvigu- 
bai tiek. kiek kiti. Vienas žino- 
vas, dedantis mažiausią proporci- 
ją, bandymą darė su kareivių bu- 
riu, kurie spuliai jo maitinami 
nakčia pasivogdami valgė dešras 
su pupelių viralu. Geriausiu nu- 

rodymu, kiek reikia angliadrėkių 
valgyti, yra tikras noras valgyti, 
o ne j ieškojimas smagurių. 

(T*»a) 
I 

PRAKILNUSIS. 

Prisiartino laikas didelės šven- 
tos, kuri buvo apvaikščiojama kas 

j penki metai. llabylone buvo 
poprotys kiekvienų penkerių me- 

tu pabaigoje iškilmingai apreikšti 
kas iš piliečiu yra atlikęs per tą 
laiką prakilniausi darbą. Teisė- 
jais būdavo didžiūnai ir magai 
(kunigai, burtininkai). Pirmasai 
satrapas, buvęs miesto valdinin- 
ku. paskelbdavo visą eilę prakil- 

1 nių darbu atliktų jam esant val- 
dininku. Balsavimai turėdavo 

1 
nusverti, kas bus laimėjęs dova- 
ną, ir karalius apreikšdavo galu- 
tiną ištarmę. { tą šventę susi- 
rinkdavo žmonių iš tolimiausių 
pasaulio pašalių. Tam. kurs lai- 
mėdavo, karalius savo rankomis 
įteikdavo aukso taurę, papuoštą 
brangiais akmenaičiais; prie to jo 
didenybė pridėdavo šiuos žo- 
džius : 

— Priimk šitą atlyginimą už 
savo prakilnybę ir lai dievai duo- 
da man daugiau tokiu geru paval- 
diniu, kaip tu! 

Atėjo jau ta diena. Ant sosto 

pasirodė karalius, apsuptas di-j 
džiunais ir magais ir visokių sve- 

jfcimų šalių atstovais, atėjusiais pa- 
žiūrėti švenčių, kur garbę galima 

|buvo įgyti ne ačiu arklių greitu-1 
mui, ne ačiu kuno tvirtumui, beti 
tik ačiu savo dorybei ir prakilnu-1 

; mui. Pirmasis satrapas garsiu, 
balsu apreiškė tokius piliečių dar- 
bus, už kuriuos jie turėtų gauti 
dovanas. Jis neminėjo dvasios 
prakilnumo, kurs apsireiškė, kuo- 

met Zadigas sugrąžino savo prie- 
šui visus jo turtus, nėsa tai nebu- 
vo imta atidžion. svarstant dova- 
nos klausimą, ir nemanyta, jog 

IZadigo pasielgimas yra vertas do- 
! vanos. 

l'irmoje vietoje satrapas reko- 

mendavo prie dovanos kokį tai 

teisėją; per to teisėjo klaidą vie- 
nas pilietis neteko visų savo tur- 

tų, užtai teisėjas, pamatęs klaidą 
atidavė tam piliečiui visą savo 

turtą, kurs buvo lygus pražudyta- 
jam. 

Toliaus jis rekomendavo vieną 
jaunikaiti.—jis buvo iki ausų įsi- 
mylėjęs į kokią tai moterį ir no- 

rėjo vesti ją sau už pačią, bet 

atidavė ją savo draugui, kurį ji 
mylėjo,—del to tas jaunikaitis tik- 

tik nenumirė; visą savo turtą jis 
atidavė draugui. 

Pagaliaus satrapas rekomenda- 
vo vieną kareivį, kurs laike karės!1 
prie Hircania apreiškė didelį dva- 
sios prakilumą. Priešai paėmė 
nelaisvėn jo mylimąją, ir jis mu- 

šėsi už ją iki paskutiniųjų. Tuo 

pačių momentu jam pranešta, kad 
kitas priešų būrys pagriebė ir 

jau vedasi jo motiną; jis apleido, 
verkdamas, savo mylimąją ir nu- 

bėgo pagalbon motinai. Vėliaus 
jis sugrįžo pas mylimąją ir rado 
ją jau mirštančia. Jau jis buvo 
beketinąs pats pcrsidurti kardu; 
motina pabarė jį už tai. sakyda- 
ma, kad jis beliko nenutėle jos 
gyvenimo parama: jis tuokart su- 
silaikė ir nenusižudė. 

Teisėjai buvo linkę pripažinti 
dovaną kareiviui; bet karalius, 
peržiūrėjęs rekomenduojamųjų pi- 
įliečiu rekordus, tarė: 
1 — Pasielgimai kareivio ir tų 
kitų dviejų ištikrųjų yra gražus, 
bet juose nėra nieko įstabaus. 
Vakar Zadigas atliko tokj darbą, 
iš kurio aš labai stebėjaus. Pirm 
kelių dienų aš įžeidžiau savo my- 
limąjį ministerį Korebą. Aš ko- 
liojau jį bjauriausiais žodžiais; vi- 
s-i mano dvaronįs tvirtino man, kad 
aš ir taip dar ppr mandagiai pa- 
sielgiau su Korebu. Paklausiau 
Zadigo. ką jis apie tai mano. ir 
Zadigas pasirodė tiek drąsus, kad 
nupeikė mane. J vairiose knygose 
aš skaičiau pasakojimus apie tai, 
kaip žmonės atiduoda savo turtus 
kitiems, arba kaip apleidžia my- 
limąsias nelaimėje, arba kaip bėga 
pagalbon motinai; bet aš niekados 
nebuvau girdėjęs apie dvaronį, 
kurs drįstų gerai atsiliepti apie 
ministerį, pasielgusį priešais val- 
dono norą. Kiekvienam tų, ku- 
riuos minėjo satrapas, aš skiriu 
dovanų po 20 tūkstančių auksinių 
pinigų, bet taurę aš pavedu Za- 
(Ilgui! 

, 
— J usų didenybe,—atsiliepė 

Zadigas.—taurė priklauso tau. Tu 
apreiškei did/iausį prakilnumą: 
būdamas galingu valdonu nepasi- 
j 11 tai užgautas, kuomet tavo nu- 

žemintas vergas pradrįso tavo rū- 

stybę nupeikti. 
Ir karalius ir Zadigas sukėlė 

monių nusistebėjimą,—abudu pa 
sirodo prakilniais. Teisėjas, kurs 
atidavė savo turtu klijentui; ka- 
reivi1?. kurs, bėgdamas pagalbon 
pas motiną, apleido nelaimėn pa- 
tekusią savo mylimąją: jaunikai- 
tis, atidavęs savo mylimąją drau- 
gui,—visi jie gavo nuo karaliaus 
dovanas, ir jų vardai liko įrašyti 
prakilniųjų vyrų surašau. Zadi- 

gui suteikta buvo taurė, ir kara- 
lius jgijo vardą labai gero val- 
dono, tik neilgai jis tuo savo var- 

du džiaugėsi. Tą dieną buvo 
visokie pasilinksminai, kurie už- 

truko ilgiau, negu buvo įstatymų 
1-ista. Tas šventės atminimas dar 
ir dabar yra užsilikęs Azijoje. 

Zadigas po tos šventės tarė j 
save: 

— Pagaliaus, dabar čia laimin- 
gas! 

Vargšas Zadigas,—jis prigaudi- 
nėjo save. 

(Toliaus bus 



PANAMOS KANALAS ESĄS 
NEPATAISOMAS. 

Montreal. Can?*4- 'icdos 7 d 

Vietos laikraštis l inancial 'J imcs 

praneša, kad jis gavę* privatinių 
žinių iš lx)tidono, sulyg kurių An- 

glijos inžinieriai yra įsitikinę, kad 

Panamos kanalas yra nepataiso- 
mas, nes išvesta- per tokią pelkę, 
kur užgriuvimai buvo ir l>us. 

Si to kanalo išvedimas Suv. \ ai- 

sti joms atsiėjo apie $500.000,000. 
Pradėjus tie> Culebrr- perkirtimu 
žemei užgriūti, pasirodė, kad ka- 

nalą bevalant žemių daugiau yra 

išimta, negu jų prigriuvo. Kitaip 
sakant, juo (langiaus tas kanalas 

bus valomas, juo daugiaus ji- už- 

grius, nes jis yra išvestas per bai- 

sią pelkią, kurios negalima nu- 

džiovinti. 

PRANEŠIMAS. 
VII A|»kr. SLA. išvažiavimas. 
SLA nuo pat savo u/gimimo 

rūpinasi visais musų tautos rtika- 

'ais. 
Ištikus Europinei karei. SLA. 

pirmas suteikė gausią auką nu- 

<entėjusiems nuo karts. Pasta- 

rasis seimas taipgi paskyrė 
£2000.00. 

To visgi dar neužtenka. Mušu 

tėvynėje, Lietuvoje vargai taip 
dideli, kad panašios aukos, tai tik 

lašas vandens j mares. Mes, jei 
turime nors truput] pasigailėjimo 
badaujantiems ir su ašaromis vai- 

tojantiems mušu tėvams ir bro- 

liams, jei norime juos sušelpti, 
tai privalome bepaliovos dirbti, 

žadinti viens kitą, kad nepasigai- 
lėtų kelių centų sušelpimui ne- 

laimingųjų. 
SLA. kuopos ir apskričiai tą 

viską supranta, atjaučia ir tam 

labui darbuojasi. 
Štai VII SLA. apskritys Wil- 

kcs Barre ir' ScrantonV> apielin- 
kėje, suselpimui nuo karės nu- 

kentėjusių rengia išvažiavimą 
(Lietuvių Tautišką I>ieną) liepos 
20 d., Valley Vievv park e. 

Išvažiavimo programas gana 

platus ir jvairus. Visokių žais- 

mių ir pasilinksminimų bus labai 

daug; tikimės visus atsilankusius 
užganėdinti. 

Apie 5 vai. vak. bus prakalbos. 
Taigi, visi lietuviai ir lietuvai- 

tės, kurie gerbia savo tautą, ku- 
rie myli savo tėvynę ir atjaučia 
vargus badaujančių ir išblaškytų 
po svetimas šalis mitsų tėvų ir 

brolių, kviečiama atsilankyti, pri- 
sidėti prie skaitliaus tikrų tėvy- 
nainių ; tuomi parodysime, kad 

pažangiųjų lietuvių yra gana di- 
delis skaitlius ir kad jie lietuvių 
tautos reikalus skaito svarbiau- 
siais, ir todėl jais daugiau-ia rūpinasi 

Apskričio Komiteto Narys. 

KONSTANTUI MALUKUI 
ATVIRUTĖ. 

"Lietuvos" redakcijoje yra atėju- 
si Konst. Matukui atvirutė nuo 

karės belaisvio Vlad. Maluko iš 

Vokietijos, het kadangi K. Ma- 
tukas yra niirys siu metų birž. 
pabaigoj, tai gal jo giminės no- 

rės ją atsiimti. 

Vėliausios žinios 
Rusai sumušė austrus Bukovi- 

noje. bet vokiečiai sulaikė juos 
priešais Kovelį Per penkias 
paskutines savaites rusai paėmė 
271,000 belaisvių. 

Eerlinas sako, kad rusų pa-* 
skelbimas apie vokiečių pasitrau- 
kimą iš Pinsko yra neteisingas. 

Italijos ofensyvas privertė Au- 

striją atsižadėti savo jau beveik 
baigiamų pienų pasiųsti didelę 
dalį savo kareivi jos iš Trentino 
j rytų frontą. 

Anglai paėmė mažne visą Tro- 
nes mišką, per 10 dienų pabaig- 
dami imti 14,000 jardų vokiečių 
pimųjų apsigynimo eilių. 

Paryžius prisipažįsta prie leng- 
vų nuostolių pralaimėtų vokie- 
čiams Verduno sektore. 

Rymas, liepos 11 dieną. — 

Kaizeri? Vilius ir Austrijos cie- 
sorius Franz Josef pasiuntė 
prašymą £'ulgarijos carui Ferdi- 
nandui, kad iis pasiųstų savo ka- 
reivi jas į Galicijos ir Trentino 
frontus pagelbėti sulaikyti rusų 
ir italų ofensyvus. Caras atsa- 

kė, kad, Bulgarijos kareivijas iš- 
traukus ten, talkininkai tuojaus 
pradėtų ataką nuo Salonikų 
Vienok jis žadėjo šitą prašyma 
perduoti Bulgarijos generaliair 
štabui. 

VIETINES ŽINIOS. 
ATSKAITA AUKU. 

Nukentėjusiems nuo kares lie- 

tuviams. 

Surinktų S. L. A. Antrojo Ap- 
skričio laike p. A. M. Martaus 

prakalbų. 
Poseiminis mėnesinis SLA. An- 

trojo Apskričio posėdys įvyko bir- 
želio mėnesio pabaigoje, kuriame 
buvo išduota atskaita visu surinktų 
atiku nukentėjusiems nuo karės. 
Kuopų atstovai priėmė atskaitą ir 
nutarė vienbalsiai ir įgaliojo Ap- 
skričio valdvbą pasiųsti žemiaus 
skelbiamas aukas Lietuvos (ielbėji- 
1110 l'ondan iždininkui p. T. ['aukš- 
čiui. Apskričio Valdyba, prisilai- 
kydama viršminėto nutarimo, su-' 
rinktąsias aukas siose dienose ir 
pasiuntė, L. (i. I\ iždininkui, p. T. 

| ['aukščiui. 

Gerbiamieji Aukautojai S. L. A. Į 
Antrojo Apskričio yra meldžiami' 
atleisti už suvėluotą paskelbimą jų 
vardų. Visiems gi aukautojams 
antrasis Apskritys nuo savęs išta- 
ria širdingą ačiū. Lyginai ištaria 
labai dideli ačiu panelėms Vikto- 
rijai Marcinkevičaitei, S. Čurliotiiu- 
tei ir poniai M. Damijonaitienei už 

pagelbėjimą rinkime aukų, kurios 

i savo liuosą nuo užsiėmimo laiką 
: paaukavo šiam prakilniam ir lab- 

j (taringam darbui. Daugiaus mums 

tokiu lietuvaičiu! Gerb. p. A. M.' 
I I Vfartui SLA. Antrasis Apskritvs i .... 
taria sirdingiausj aciu už atvykimą 

! Cbicagon pagelbėti surinkti šią 
! skaitlingą auką, kurios be jo naRc'* 
bos 2-i s Apskritys butu nepajiegęs 
surinkti. 

Su tikra pagarba SLA. 

2-j o Apskričio Valdyba. 
Pranas Kibortas, 

Pirmininkas. 

Dr. A. L. Graičiunas, 
Pirm. Pagelbinin. ir 
Gen. Organizatorius. 

F. K. Strzyneckis, 
Sekretorius. 

Antanas J. Bierzynskas, 
Iždininkas. 

(tąsa ant 7-to pusi.) 

I » 

Apgarsinimai. 
KAS YRA SVARBESNIO. | 
Svarbesniu dalyku yra ištuštin- 

ti vidurius, kaip pilvą prikimšti, ne j 
tik ligoje, bet ir sveikam esant. 

Jei tavo viduriai dažnai, ar nuola- 
tos užkietėję, tai imk Trinerio 
Amerikinio Karčiojo Vyno Elik- 
syro. Jis suliuosuos vidarius ir 
palaikys juos minkštais ir išvaly- 
tais ir neleis išmetamiems daly- 
kams kune rinktis. Šitas puikus 
vaistas susidedantis iš parinktinių 
karčiu žolelių ir gryno, raudonojo 
vyno, sutaiso norą valgyti ir virš- 
kinimą, prašalina vidurių užkietė- 
jimą ir sutveria energiją. Jis su- 

stiprina virškinamuosius organus ir 
padaro juos galinčiais priimti ir 
suvirškinti užtenkamai maistingo 
maisto. Pilvo, kepenų ir žarnų 
ligose Trinerio Amerikinis Kar- 
čiojo Vyno Eliksyras suteikia už- 

ganėdinimą. Kaina $1.00. Gauna- 
mas aptiekose. Josepth Triner, fa- 
brikantas chemikas 1333-1339 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

Nuo ramatų, ar neuralgijos 
įtrink Trinerio Linimento į skau- 
damąsias kuno dalis ir temk, 
kaip veikiai palengvės. Aptiekose 
kaina 25c. ir 50c. Per krasą 35c. 
ir 60c. 

DMIĮI REIKALO 
PAINESDALIEČIAMS ŽINOTINA. 
Lietuvon Sunų Dr-ja, Paineadale, 

Mich. liepos 15 d. 1916 m. rengia 
apvaikščiojimą. atminčiai D. L. K 
Vytauto, sun ušusio vokiečius Žalgirio 
mūšyje. Kviečiama visus susirinkti 
{ finų svetainę, kur 10 vai. ryto 
bus mišios, o po mišių maršavimas 
benui gTojant. 7 vai. vakare bus 
prakalbos, teatras, dekliamacijos ir 
šokiai. Vietos ir apielinkių lietuviai, 
vyrai, moterjs ir jaunimas širdingai 
kviečiama atsilankyti. Svaiginančių 
gėrimu nebus; girti lš svetainės bus 
prašalinami. Nariams tikietas 50c., 
kitiems po 25c. Svečiai bus kuoge- 
riausiai užganėdinti. 

Kviečia KOMITETAS. 

Paieškojimai. 
Pajieškau savo sūnaus Kazimiero 

Šiatilio, kuris ketino buli Pittsburge, 
Pa., bet man čia atvažiavus, aš jo 
neradau. Sako išvažiavęs į Cleve- 
1-indtf. Jis pats, ar kas apie ji 
žinotų prašau pranešti adresu: 

Juozapas šiaulis, 
28th St. Library, No. 13, 

I'ittsburg, Pa. 

Pajieškau savo brolių Ka/.iniiero 
ir Adomo Juknų, Purplių sodos, Lai- 
žuvos parap., Šiaulių pav., Kauno 
Kiib. Atsišaukti adresu: 
I'eter F. A. Jukno 316, 2 Company 
218 Ratallon, Sarcee Camp, ('algery, 
Alta, C'anada. 

Pajieškau savo švogerių Adomo 
Nainio ir Vincento Mačekonio Jau- 
čiunų kaimo, Joniškio vals., Šiaulių 
pav., 'Kauno gub. Atsišaukti adresu: 

Wn.. Rumbauskas, 
Rox 204, Buckner, 111. 

JIEŠKO PARTNERIO. 
Pajieškau partnerio smuklės biz- 

nyje. Biznis geroje vietoje ir lietu- 
viu apgyventoje. Esu nevedęs ir vie- 
nam perdaug yra darbo. Partnery^ 
turėtų jnešti $200. Adresas toks: 
Gold Mine Buffet, 1155 Mihvaukee 
Ave., Chlcago, 111. 

Reikalavimai. 
Reikalauja merginos prie darbo lie- 

tuvių viešbutyj. Mokėjimas anglų 
kalbos nereikalingas. Mokestis gera. 
Adresas toks: A. Draginis, 400 So. 
Spring St.( Beaver Dam, Wis. 

REIKALAUJA DARBININKIŲ: 
25 šerdžių dirbėjų (core makers); 

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

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

Chicago, 111. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra darbo vyrams ir mote- 

rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chica- 
goje. Vyrams $2.50 j dienų, nuo 
25c. iki 30c j valandų. Adresas toks 

Atlas Employment Office, 
6300 So Halsted St., Chicago, 111. 
3rd PI., Room F. Tel. Normai 163 

REIKALAUJA 
2 laukų darbininkų, 2 darbininkų i 
dirbtuvę, 10 vaikų j dirbtuvę 16 ir 
daugiaus metų, $0—$10; 2 prastų 
darbininkų prie vidaus darbo, gera 
mokestis; 2 ugnakurių pagelbininkų, 
28c. i vai.; katilų plovėjo $14: 10 
merginų } dirbtuvę 14 ir daugiaus 
metų nuo $4.50 iki $6.60 j savaitę; 
2 tvartininkų; 2 darbininkų prie 
sriubų mašinos; 2 ugnakurių $70— 
$80. 

SOUTH PARK EMP. AGENCY, 
4193 S. Halsted st., Viršui Krasos. 

Ant Pardavimo. 
Parduodam® vienas dviejų biznių 

—geležinių daiktų ir vyrų apsiren- 
gimų sankrova Melrofie Parke. Vie- 
natinė šitos rųšies sankrova, arba 
smuklė Grant Worke (Cicero) prie 
50 ir 12-tos gat. Savininkas negali 
abiejų tinkamai prižiūrėti. Adresas: 

Jos. Stefankievvicz, 
5001 W. 12th St., Cicero, 111. 

ŽEMĖ Į PARDAVIMĄ. 
Langlade Countyje, Wisconsino val- 

stijoj dvi mylios nuo miesto ICO akrų 
išskirstos girios; 80 akrų 3 mylios 
nuo miesto; 80 akrų 2 mylios nuo 
miesto. Parduodama po $15 akrui. 
Išlygos kuogeriausios. W. W. Dreisa, 
2911 S. Halsted St. Chicago. 

I PARDAVIMĄ. 
2 pagyvenimais, medinis, akmens 

apačia namas. Augštas ir sausas po- 
namis. 7 pfedų šildytuvas pirmam 
pagyvenimui. Gera plytų daržing. 
Lotas 33 per 125. Randos $43.00 
mėnesiui. Kaina $3,800.00. Vieta 
620 W. 35th St. Kreiptis adresu: 

J. A. Burke, 
736 W. 36th St. Tel. Drover 6673 

NAUDOKITĖS PROGA! 
Parsiduoda labai pigiai 2 lotai ties 

Union Ave. ir 19-ta gat. Apielinkė 
apgyventa lietuvių ir lotai prie pat 
lietuvių bažnyčios. Vieta tinka vi- 
sokiam bizniui, bet geriausiai tiktų 
aptiekal. Pasiskubinkite, kad ne- 
tektų svetimtaučiams. Artesnėms ži- 
nioms reikia kreiptis adresu: 

J. Globis, 
1610 N. Lincoln St. 

Reikalauja Darbininkų. 
prie kelių vedimo Vermilliono ppskrityj, Illinois valstijoj, apie 
Catlino ir Hoopestono miestus, lur dabar eina darbas. Darba;, 
tęsis visą vasarą ir rudenj. Gera užmokestis ir gera stovykla. 

Atsinešk šitą apskelbimą su savim. 

GRANITE CITY LIME & CEMENT CO. 

Granite City, 111. 

Ką tu Manai 
apie 

Gelžkelius? 
Sėskis ilcibar ir parašyk mums, ką ištikro 

manai. Kiti tą padaro. Męs sakome tą 
ne juokais. Męs vertiname svetimą nuo- 

monę tiek, kad jie&kome jos. 

Tamistos pažiūros pageidaujamos paro- 
dymui to, kaip gelžkeliai atrodo tamistai. 
Tamistos patarimai pagelbės gelžkeliams 
suteikti tamistai geresnį ir patinkamesnį 
patarnavimą. 

Tamista apie gelžkelius manei—gal ne- 

visuomet prielankiai. Dabar yra proga. 
Pasakyk, ką turi omenyje apie gelžkelių 
patarnavimą, jų stotis, jų finansus, jų už- 

laikymą, jų prietikius su visuomene. 

Kalbėk atvirai. Męs neprašome pagyri- 
mo. Męs prašome be baimės, ar pataika- 
vimo papasakoti tai, ką ištikro manai. 
Taigi parašyk šiandien- Tamistos laišką 
palaikysime draugišku ir atsakysime į 
tamistos klausimus. Adresas 

ANDERSON PACE, Managcr 
Bureau of Railway Publicity of Illinois 

37 So. Dearborn St., Chicago 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
LIETUVIŲ PALSAS rupbasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir 

stiprina Jų dvasią.;kad kantriai lauktų karo pabaigos. 

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina 

tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 

dora ir naudinga, o nesigabenti grjžtant tėvynėn neko, kas žemina 

musų tautą. 
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 

viena tautos ir tėvynę meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvj, 

kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grjžtų Lietuvon, nes 

tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 

griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 

skelbimus-jieškojimus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda 

eurasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažjstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 

3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.* 3 mėnesiams 

1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 

9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 

60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 

numeris 5 centai. 
Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 

j užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 

puslapį j keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. 

Pabėgėliams, jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 

—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 

petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė. 

AdreszB-. "Lietuvių Ba\sas" 
PETROGRAD, 

BASKOV PtIR., 29 RUSS\A. 

Nerviški Žmonės 
džiaugsis dažinojus, kad jų sveikata gali būti žymiai pagerinta ir, kad ji/ nervų 
systema bus pfstcbėtinai sustiprinta t. y., 
jeigu tokie ž.n.iJč'8 vartoa 

Severa's 
Nervoton 

(Severos Nervotoną) nuo pat prasidėjimo 
jų nervų suirutės. Toji gyduolė yra visiš- 
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairių 
nervų ligų, ji trumpame laike parodys sa- 
vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei- 
daujantį palengvinimą nuo 

proto slėgimo 
insomnijos bei nemigio 
nervų issemimo 
histerijos ir nerviškumo. RiStuoji S1.N 

Rašykite ir reikalaukite musų cirkuliorių: "Severos Nervotonas" 
—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai. 

Severos Preparatai parsiduoda visur aptiekose. Reikalauk vardą Seve- 
ros, o tuomi apsisaugosi nuo prigav.vstės. Negalint gauti Severos Prepara- tų savo apielinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant: 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapide, Iowa. 

GERA FARMA. 

20 akrų žemes farma, su trobomis 
visa apsėta, daugybė vaisinių medžių 
valstijoje Illinois arti Joliet, nepcr 
toli nuo Chicago, žemė visa gera ii 
vaisinga, savininkė yra našlė su ma 

žais vaikais todėl parduoda pigiai 
kadangi pati neįstengia apdirbti. Da 
sižinokite A. 0LSZE\VSK10 BANK 

6IS LAIKRODĖLIS 

DOVANŲ. 

Kas prisius $3.00 prenumera- 
tos, gaus "Lietuvą" per pusantrų 
metų ir šį laikrodėlį dovanu. 

Šis yra Ingersoll Nikelinis 
Laikrodėlis, visur parsiduoda po 
$1.00, bet jis yra taip geras, kaip 
kitas už $15.00. Gerai eina, lai- 
ką palaiko teisingai ir yra gua- 
rantuotas vieniems metams. Jeigu 
laike metų pagestų, męs jį sutai- 
sysime uždyką. 

Šitų laikrodėlių turime tik 100 

ant rankos, todėl pasiskubinkite 
nes juos išdalinus daugiau jų 
neturėsime. 

Yra gera proga gauti gerą 
laikrodėli uždyką. 

LIETUVA PUB. CO. 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

JUOZAPAS MOZERIS ... 

kaipo "Lietuvos" agentas Cirero, 1 
ir apielinkėse yra įgaliuotaa uži 
šlnėti "Lietuvą", priimti prenun 
:atą, apgarsinimus ir pardavini 
knygas. Lietuva Pub. Co. 

PINIGAI 
■Bnaramn 

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 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai steik į 

MILDĄ 
3138-42 So. HalstedSt. 
Cia ;.i 5c vėtysi gražesnį Teatrą, kaip 
vid jrmiestyje fOc. 

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

Subntom ir nedėliom 
ICc balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valandą kas vakaras. 
Stibatomi ir nedėliomi 2 vai. po pietį). 
Jei nori linksmai praleeti valanda liuv 

so laiko užmiršti savo nesmagumus, tai 
ateik j 

M LDOS-TEATRĄ. 

J0N&4 KULI8 
n t 

Geaerališkas "Lietuvos" Agentas 

keliauja po vls& Ameriką. Kur Jis 

atsilankis, ten per J{ galima atnau- 

jinti, ar užsirašyti "Lietuva" arba 

užsisakyti visokių knygų, jam pini- 

gus užmokant tefi«ksto. Už jj mes 

tsakome. 'Lietuva Pub. Co. 

4i,e atvirutės tinka visokiame reikale: kaip tai susirašinėjime, tajp ir visokiems pasveikinimam#. 

Nuo Kares Nukentėjusių Lietuvių 
Naudai. 

Gerai žinomas jaunas lietuvių artistas-piešėjas, p. A. J. DULBIS, 
išleido labai dailias atvirutes, kurių paveikslėlis čia įdėtas. Visas pelnas nuo 

parduotųjų atviručių yra skiriamas Lietuvos Gelbėjimo Fondui, šelpimui 
nukentėjusių lietuvių nuo karės. 

Atvirutės yra puikiai nudailintos ir atspaustos dveijpos rūšies: 
Vienos yra atspausdintos ant baltos "4 ply'' Federal Bristol popieros; 
antros yra speciališkai dailės mylėtojams pagamintos ;.r rankomis koloruotos 
8-se spalvose. 

Kainos: Paprastųjų atviručių—2 už 5c.; 6 už 15c.; tuzinas už 25c. 
Rankomis spalvuotų: 10c. už vieną; 25c. už 3; 50c. už 6 ir $1.00 už tuziną. 

Užsisakant šias atvirutes, siųskite pinigus šiuom adresu: 

A. OLSZEWSKI 
Pres. 

Lietuva Publishing Company 
3252 SO. HALSTED STREET. : 1 1 .1 CHICAGO. ILLINOIS 
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VIETINĖS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo 6-to pusi.). 

Iš South Englewood, Čia kaip 
jau žinoma, yra vietinis 
Lietuvos Gelbėjimo ir Au- 

tonomijos fondo skyrius, kuris 

nepaprastai sparčiai darbuojasi 
nuo pat karė-; pradžios. Skaityto- 
jai jau žino, kad ačiū šio komi- 
teto pasidarbavimui šita maža 

liettiviu koli mijukė surinko ir 

pasiuntė iki šiolei apie $500.00 
nukentėjusiems nuo karės—tikrai 
dabar nepamenu kiek. 

Pereito birželio pabaigoj vieti- 
nis minėto fondo skyrius turėjo 
savo posėdį, kuriame, tarp kitko, 
sekretorius pranešė, kad į šitą 
komitetą nuo gruodžio 1915 m. 

iki birželio 15 d. 1916 m. įplau- 
kė šimtas doliarių. Jo raportas 
buvo sekantis: 

Nuo S I-A. 182-ros kuopos 
vakarėlio $ 2.00 

Nuo Engle\voodo parapi- 
jos viešo susirinkimo .... 6.50 

Nuo TMD. 65-tos kuopos 
šeimyniško vakarėlio .... 18.60 

Nuo lėrų liko pelno ..77.(12 
Pas kasteriu buvo likę pir- 

miau s 45-fy 

Viso $150.4; 
Išklausius sekretoriaus, p. I>. 

Janulio, tokio raporto, susirinki- 
mas nutarė iš virštninėtų pinigų 
paskirti ir išsiųsti Lietuvos (icl- 

bėjimo Fondui $100.00, o Lietu- 

vos Autonomijas Fondui $25.00. 
Pas kasierių lieka dar $25.47 to- 

limesnių aukų "vaisinimui." 
Vietinis. 

Nuo Redakcijos. Čekį ant 

$125.00 nuo p. B. Janulio gavo- 

me ir jų aukas persiuntėme Lie- 

tuvos Gclb. ir Autonomijos Fon- 

dui. 
Redakcija jau nesykį buvo mi- 

nėjus apie So. englewoodiečių pui- 
kų pasidarbavimą, bet apie gerą 

darbą niekados nėra pertrauku 
minėti. Lai pavyzdys So. Engle- 
\voodo lietuvių paskatina ir ki- 

tas kolionijas prie didesnio veik- 

lumo. 

Nors koją nusilaužė, bet vaiką 

išgelbėjo. Liep. 5 d. Jonas Ba- 

gis, gyvenantis, vakarinėj mies- 

to dalyj pas Ka ičius, 2425 So. 

YVestern Ave. sumanė eiti pameš- 
kerioti Micliigano ežere. Eida- 
mas pasiėmė su savim šeimininko 

vaikutj Jonuką 4 metų. Eidamas 
16 gatvės prieplauka jis nešė vai- 

kutį ant rankų. Jo koja kažkaip 
pakrypo, jis griuvo ir koją nusi- 

laužė. Griūdamas vaikutį išme- 

tė į vandeni ir jis pats įsirito eže- 

ran. Nežiūrėdamas, kad jam ko- 

ją skauda, jis šoko vaiką gelbėti 
ir su vargu jis priplaukė su juo 
prie prieplaukos. Čia kiti žuvi- 
ninkai atėjo jam j pagelbą ir abu- 
du ištraukė iš vandens. 

JUOKELIAI. 
KRIKŠČIONYBĖS VIENYBĖ. 

"{steigkime sau tikybą!" 
"Gerai, jsisteigkime." 
"Pirmiausiai męs turime turėti 

Dievą." 
"Paskui męs turime priklaupti 

prieš jj aut dešinio kelies." 
"Ne. ne, ant kairiojo." 
"Sakau, kad ant dešinio." 
"O aš sakau, kad ant kairio." 
"Formalistas!" 
"Farizėjus 
"Fanatikas!" 

"Kvailys!" 
"Atskalūnas!" 
"Netikėlis!" 
"Bedievis!" 

"Piktžodžiautojas!" 
"Velnio sėkla!" 
"Eik sau j pragarą!" 
"Eik sau po velnių!" 
"Aš tau nosį sudaužysiu! Ve 

tau r 
"AŠ tau galvą nusuksiu! Še 

tau r 

Pykšt! Pokšt! Trynkt! 
Iš Roy Wilhelmo. 

JO PAPROTYS. 
"Turi liautis rūkęs—tarė dakta- 

ras." 
"Aš nerukau." 
"Tai liaukis gėręs." 
Aš negeriu." 
"Tai kokis tavo, paprotys?" 
"Neturiu jokio—jei bent tiek kad 

vaistus imu." 

PIRKITE NAMUS. 
Kiekvienas sveikas darbininkas gali ir privalo turėti 

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

ta, kaip jo sunkiai uždirbti pinigai sudyla ir nieko ne- 

užčėdija, o pi.'ięs namą, nei repasijunta, kaip greitii jį išmoka ir turi savo locną namą ir tokį žmogų visi 
gundoja, vadi n;. Cliicagos ukėsu ir niekas nesibijo su 
jnom reikalus turėti, o neturintį vadina randauninku, 
ar burc'iingierium, ir su juom nieko bendro nenori turėti. 

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl? 
lodėl, kad dabar darbai visur gerai eina, ir toliau žada 

geriau eiti. Ir štai kodėl. Amerika dabar turi dau- 
gybę* kontraktu su Europa padirbimui amunicijos, auto- 

^bilių,^ drabužiu, ir kitu dalykų, kurie ims daugiau įlietu laiko. I okiu budu darbo Amerikoje bus dab.ir 
daugiau kaip kada nors buvo. < 

Sjnict taipgi bus rinkimai naujo prezidento. Bc 
a )cjonės bus isrinktas respublikonas, o kada tik buvo 
rcpublikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 

a!* ,r turėsime gerus laikus, jeig t gausime repubhkoi.išką prezidentu. 
Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 

propcrčiij kainos eina augštvn. Ir todėl tai dabar yra ger ausias laikas namus pirkti, kol yra pigus, o paskui j parduot! su seru pelnu, kada kainos pakils. Bet at- S 
m m "i te, kad properėių 1 ninos k i 1 n tiktai gerose biznio 
pietose. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. Svarbiausia biznio gatvė yra Halsted. Jei norite ant pirktų propercių uždirbti, tai pirkite jas ant Brid^c- porfo, ne laukuose. 

^ę.s tlir,:'ne pardavimui gerų propercių ir pigiomis kainomis, ant Ila'sted ir aplinkui, ir parduodame leng- vesnėmis i^lygomi;, kaip nuo ko nors kito galėtumėte pirkti. ; 

Gia Paduodame Tiktai Keletą iš Jų. 
2 1 augšto mūrinis namas ant Emerald avenue 

arti 29-tos gatvė? 2 fliatai po 5 ruimus kiek- viename maudyklė, toietai, gazas, neša randos $25.00. Kaina $2,500. 6 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, arti.30-tos gatves, 6 ruimų pagyvenimas, mau- dyklė, toiletas, gazas, šiltas vanduo, 2 rui- mai basemente su sinku, neša mados $20.00. Kaina $2,500.1 10 2 aukšti] kampinis mūrinis namas, ant Emerald 
avenue, tarpe 31-mns ir 35-tos gatvių. 2 fliatai: vienas 7 ruimų, antras 6 ruimų, toiletai ir vie- 
nas gražus tuščias lotas, neša randos $45.00. Kaina 

$7,000. 14 1 aug?.to mūrinis namas ant Emerald avenue, arti 35-tos gatvės, 2 fliatai vienas 7 rui- 
mų ir vienas 4 ruimų, neša randos $24.00. Kaina $2,700/ 15 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, tarpe 36-tos ir 37-tos gatvių, 6 ruimai, maudyklė, toiletas, gazas ir vienas tuščias lotas, neša ran- dos $20.00. Kaina $3,000.\ 16 2 augštų murinin namas (naujas) ant Emerald 
avenue, arti 36-tos gatvės, 2 fliatai po C ruimus,* maudyklė, toiletai, gazas, neša randos $40.00, Ir sykiu gražus tuščias lotas. Kaina ..$5,000.f 19 2 augštų medinis namas ant Emerald avenue, arti 36-tos gatvės, 2 fliatai po 6 ruimus, neša randos $24.00 j mėnesj. Kaina tiktai $2,000. 20 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, 2 fliatai: vienas 5 ruimų ir vienas 4 ruimų, mau- 
dyklės, toiletai, barnė, neša randos $22.00. Kai- 
na $3,200 24 2 augštų medinis pumas, ant Emerald avenue, arti 37-tos gatvės, 3 fliatai: vienas 6 rui- 
mų, maudyklė, toiletas, 2-ras 4 ruimų Ir 3-čias 3 
ruimų, neša randos $32.00. Kaina $2,500.!fc 25 2 augštų medinis namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvėj, 4 fliatai, neša randos $35.00. Kaina 

$2,500. 26 2 augštų medinis namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvės, 2 fliatai—vienas 6 rui- 
mų ir vienas 5 ruimų, neša randos $24.00. 
Kaina $2,430.f 27 2 augštų mūrinis namas ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvių, 2 fliatai po 6 ruimus, toile- tai, gazas, porčiai, neša randos $29.00 j mė- nesi- Kaina $3,000 29 2 augštų mūrinis namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvės, 2 fliatai, 5 ruimai kiek- 
vienam, toiletai, gazas, neča randos $22.00. Kaina $2,000. 30 2 augštų namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvės, viena pusė rnurinė ir kita me- 
dinė, 2 fliatai, vienam 6 ruimai o kitam 8 rui- 
mai. Užpakalyje 2 ruimų fliatas su klozetu. 
neša randos $32.00. Kaina $2,200.^ 31 2 augštų 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 J metus. Kaina tiktai $4,500. 37 2 augštų mūrinis namas, ant Union avenue, arti 
31-mos gatvės, 3 fliatai, vienas 8 ruimų, o du 
po 4 ruimus, toiletai, maudyklė, gazas, neša 
randos $40.00. Kaina $3,800. 38 3 augštų mūrinis namas, ant Union avenue 
arti 31-mos gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, mau- 
dyklės, toiletai, gazas, akmens frontas, labai 
stiprus Ir gražus namas, neša randos $60.00. 
Kaina $6,000. 39 1 augšto mūrinis namas, ant Union avenue, arti 
32-ros gatvės. 2 fliatai po 4 ruimus, basementas, 
porčiai, gazas, ne^a randos $25.00. Kaka $2,800. 

40 3 augštų mūrinis namas ir basementas, ant 
Union avenue, arti 31-mos gatvės, 3 fliatai po 6 
ruimus, toiletai, maudyklės, gazas; barnia atne- 
ia randos $12, išviso atneša randos $68.00. Kai- 
na $7,000. 41 2 augštų mūrinis namas ant Union avenue, arti 
32-ros gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, akmens fun- 
damentas, neša randos $50.00 j mėnesj. Kaina $5,200. 

42 2 augštų medinis namas ant Union avenuo, arti 
33-čios gatvės, neša randos i mėnesj $33.00. 
Kaina tiktai $2,500. 

43 3 augštų mūrinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, maudyklės, 
toiletai, naujas pliumbingas, didelis basementas 
10 metų senas, neša $60.00 randos j mėnesj. Kaina $7,500. 

44 2 auštų medinis namas ant Union avenue, arti 33-čios gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, neša ran- dos $32.00 } mėnesj, reikia inešti tiktai $500. Kaina .t $3,200. 

A. Olszewskio Bankojeį 
3252 So. Halsted St., Chicago j 

NAUJAI ATSPAUSTA 
Apie Žeme ir Kitus Svietus. 

Ši knyga pati aiškiai pasako apie savo vertę, nes taip 
dažni jos reikalavimai, nuo žmonių vis ateinanti, mus priver- 
tė vėl ją atspausdint. Šioje knygoje aprašoma APIE ŽEMĘ 
ii kitus svietus, jų buvį ir pabaigę. Pagal Heilperną, Falbą 
ir kitus sutaisė ŠERNAS. Aprašo, kas yra žemė- iš ko ji su- 
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra saulė, žvaigž- 
dės, mėnulis, planetos, kometos ir kitos retai matomos žvaigž- 
dės. Su 30 astronomišku paveikslu. Chicago, Illinois 1896, 

Pusi. 255 75 
Ta pati apdaryta $1.00 

Užsisakant šią knygą, siuskite pinigus šiuomi adresu: 

A. OLSZEWSKI 
PRES. 

LIETUVA PUBLISH1NG CO. 
3252 Soulh Halsled Street. 

Draugijų Atydai 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Vcselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

iMSLDOS SALES 
šios Idvi salės yra Mildos Teatro name. 
Vien* ant antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 

bankietus. 
1 V 
Kita ant trečio augšto talpina 400 ypatų. Šio- 

je atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai. 
Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 

lingėsnės 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. 

is a 
Kalncs Parsamdymui Sekančios: g 5 

VIENA SALĖ, Sali o o 3 2 
•* S w ? o © ® 
~ — > 

■cn m a 

$10.00 
14.00 
15.00 
20.00 

25.00 
30.00 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Balam su programų, nevartojant gėrimų... Ba/iam be 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 sutartį. Jei reikia, gali turėti kukni.7 virimui, toriel- kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už 
primnkčjimį $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 

KONSTITUCIJA 
^ra kiekvienos draugijos fundamentas, 
todci reikia turėti ją gražiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
kon$titucijų dirbime. s : : ; 
Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
siųskite mums laišką, o męs prisiusime 
kainą. Jeigu dar neturite, o norėtu- 
mėt rengti konstituciją, tai pareika- 
laukite "sampelių," o męs prisiusime, 

f tik malonėkit parašyti kokia draugija: 
katalikiška, tautiška ar partijinė. 

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

Savininkai 

814 W. 33rd St., Chicago, III. 
.Tclephone Drover 7184 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksmai praleisti laiką ir 
pamatyti svetimų žemii; 
miestus, gražiausius dar 
tus, sodus lr puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu 

Bipirk Teleskopą bu stere 

oskopais (5 serijos, 17-J vl 
šokte paveikslai) už pačią 
pigiausią kalną—$3.20. 

Vieno Teleskopo kaina 75c., o 6 Beriju $3.45, >t ptrkant sykiu. 
parduodam viską už $3.2n. 

Katallogą Teleskopų. Sterooskopų lr visokių kny?ų prisiunčiamo 
uždyką. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHINC CO., 

8252 So. Halstid ctr., Chlcago, III. 

NAUJAI 
AtspaustA 

TIK KĄ IŠ SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo lietuvišky 
Veliy Bei Velny. 

Pasakos surinktos d-ro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje 
telpa keli šimtai gražių pasa- 
kų, apie rojų (dangų), čyščių, 
peklą; apie giltinę, marą, cho- 
lerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimąsi ir t. t. 
Pasakos užrašytos tokioje tar- 

mėje, kokioje buvo girdėtos. 
Panavčžyj—pagal tarmę pane- 
vėžiečių: Šiauliuose—pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub., 
ir t. t. Chicago, 111. 1915 pusi. 
47° l-S° 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. Olszeiski 
Pres. 

Lietova Publishing Co. 
3252 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

fabrikuose ir privatiškuose namuosa 
Roikalaujame 25 vyru po $2/0 J dieną, nuolatinis, švarus darbas dirb- 

tuvės vidui per apskritus metus. 
Nor'nt darbo ats'šaukite 

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

3rd floor. Room F. 
Telefonas Normai 163. 

Liet. Knygų Krautuvė. 
Apart daugelio įvairių knygų, dar 

galima gauti mano krautuvėje se- 
kančias knygas: 
1. Amerika. Rinkinys (vairių faktų, 

statistika ir t.t.. 2S8 pusi 7t 
2. Tūkstantis Naktj ir Viena. Ara- 

biškos istorijos, su paveikslais ir 
audimo apdarais. 7u4 pusi. ..$2.25 

3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 
Nauja knyga iš sryties psycholio- 
gijos. 148 pusi 40 

4. Iš Ko Kįla Melai ir jvairios skriau- 
dos žmonijoje. ITT pusi 75 

5. Inkvizicija, arba atpirkimas žmo- 
gaus nuo šėtono. Parašė kun. 
Dembskis. 352 pusi $1.25 

6. Kankintoja1 ir kankin.'iniai už 
mokslų. 184 pusi $1.00 

7. T. Liet. Kalbos Grr.matika. J. 
Damijonaičio. 119 rusi 35 

8. Vadovėlis vokiečių kalbai pramok- 
ti. įdubai paranki ii' naudinga kny- 
gelė 35 
Į kitus miestus pasiunčiu užsaky- 

mus. Adresas: 

M. J. DAMIJONAITIS, 
Į 901 West 33rd St., Chicago, 111. 

Phone 
Canal 9 

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven 

Delivered prompflyfoyouin 
any parf o( the city, from one 
of ouc 11 distributing stations. 

Priėjimas Pirmą 
Kitu. 

T> AŠAUKIMAS per telefoną tuojaus atkreipia do- 
mą. Tas, kuris kalba per telefoną, prieina pir- miau už tuos, kurie laukia pasikalbėjimo asmeniškai. 

Bello Tarnystė suteikia progą paduoti propoziciją per telefoną be jokio atidėjimo. Tolumas nedaro kliūties—Bello Tarnystė pasiekia kiekvieną miestą ir kaimą šalies. 

Chicago Telephonc Company 
Bell Telephone Buildinę 

Commercial Department 
0Sičiai *00 



1 VOKELIAI. 
SOCIALISTŲ SESIJA. 

Socialistų laikraščiai bereika- 
1in< jai aimanuoja, kad SLA. Sei- 
mas šiuosmet buvęs, girdi, visai 
"bur/ud/iskas." Kiek mačiau, tai 
nors jame buvo beveik vieni tauti- 

ninkai, bet viena sesija tai buvo 

pilnai socialistiška. Iluvo taip: 
Laike seimo sukinėjosi p. L. Pru- 

seika, "Laisves," redaktorius ir iŠ 
raudonu raudoniau>is socialistas. 

Jo ir sporto ne Lile kokio esama— 

perneša ir bile "bttržują": .-u uode- 

guotu surdutu ( ką vadina lap- 
sardaktt), su portfeliu, o to 

! a p s a r d a k o antlape užsikišęs 
raudonutėlę kvietką; jo "adjutan- 
tai" -taipgi su to\'iomis pat "so- 

cialistiškomis" kvietkomis. 

Chicagos delegatui Bračuliui, 
matyt, tos raudonos kvietkos bai- 

siai patiko: išsit.aukė jis delega- 
tus iš strytkario, užėjo j kvietiki- 

nyčią ir visus iškaišė tokiais, pat 
raudonais, kaip kraujas "karneiše- 

nais." Dar "bunčiy" pasiėmęs su 

savim, Seimo svetainėj delegatams 
padalino. 

Netrukus po to Skritulskas iš 

New Hritain, Conn., kaip tyčia 
atsitcmj>ia—atsitempia svetainėn 

kity glėbį kvietkų, ir taipgi raudo- 

nų ir taipgi delegatams išdalino. 

Visi gėles sau užsikišo, tai sa- 

kau, brolau, kad pažiūrėsi i sve- 

tainę—tai net raudonuoja visas 

seimas. 
Raudoncsnio Seimo, turbut, nie- 

kados nebuvo. Delegatas. 

KLAUSO DAKTARO. 

Negrai (juodukai) baisiai myli 
vištieną. Pietinėse valstijose, kur 

jų yra daugiausia, negrai gyvena 
labai vargingai. Neturėdami savo 

vištų, jie yra pagarsėję vištų vo- 

gimu. Delei šito negrų palinkimo 
prie vištų vogimo daug labai juo- 
kų daroma, štai vienas anekdotas: 

Vienam kaime p r y č e r i s vėly- 
vu vakaru, belyjant, užklupo senį 
negrą, beklupšciojant ant savo kie- 

mo aplink vistinyčiiį. 
— Ei, dėde Ibram (taip senį 

negrą vadino),—man rodosi, kad 
tavo reumatizmui bus labai bloga, 
jeigu čia špacieruosi laike lietaus, 
—sušuko p r y c e r i s, žinodamas,! 
ko senis negras apie vištinyčią su- 

kinėjas. 
— Tai kad daktaras liepė,—at- 

sakė juodukas. 
— Kaip tai daktaras liepė?—už- 

klausė nustebintas p r y č e r i s— 

Ar tai jis tau liepė slankioti aplink 
vištinyčią per visą nactį? 

— No-sir! Xe vis; i taip, sir— 
atsakė juodukas,—bet jis man lie- 

pė vištieną valgyti. 

SULYGINO 

Jonas: Kamgi rašai tam liur- 
bai "Gerbiamas Pone?" 

Baltrus: O tai kaip turiu ra- 

šyti? 
Jonas: Rašyk tiesiog: "Mie- 

las Drauge." 

VIŠTA GERESNIS BIZNIE- 

RIUS UŽ ŽĄSĮ. 
Vienas senas amerikonas papa- 

sakojo tokį pamokinimą jaunes- 
niems : 

— Kuomet žąsis sudeda kiauši- 
nį, tai ji tuoj aus nulinguoja sau 

šalin, tarsi ji savo kiaušinio sar- 

matytua—nes, matote, ji yra žą- 
sis. Bet kuomet višta sudeda kiau- 
šinį—tai, oh !—ji sukelia tokį gvol- 
tą, tarsi dangų ir žeme šauktu bū- 
ti liudininkais jos to didvyriško 
darbo. Todėl, matote, ir vištos 
kiaušinių daugiaus reikalaujama 
negu žąsies kiaušinių, ir višta tu- 

ri, taip sakant, pilnas rankas biznio 
savo tavorą kostumeriams gamin- 
dama. 

NE VISAI BE PROTO. 

Pati (sentimentališkai). Jurgu- 
ti. ką tų darytum, jeigu aš nu- 

mirčiau ? 

Jurgis (taipgi sentimentališkai) 
—Aš iš proto išeičiau, mano mie- 
la. 

Pati—Argi nejieškotum kitos 
pačios ? 

Jurgis.—Nežinau ar aš taip toli 
is proto išeičiau 

i 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 W. 23 rd. St. 

EVESKIO j»; 
SsOTYM 

Čia gali ijmoVti Anglų luibos nuo pradinės 
ligi auf.Sčiausui, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Kasų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt. 
Matematikos. Istorijos, Geografijos, Politi.'. 
Ekonomijos, Koygv«<!ystės,DailiaraSčio. Lai- 
f.kų raSyrr.c, Prekybos teisių ir lt čia gali 
užbaigti PUBLIC SCKOOL, HIGH SCHOCL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

3106 So.Halsted St.,Chic&fe 

PHOHE VARŪS 2721 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicago. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLES 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halstcd St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyru. Speciališkai pydo limpančias, 
užsisenejusias ir paslaptingas vyry 
ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
DANTISTAS 

yiW—Impm 31 Ir l». Btttfid oi 
.) x mm, «l 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Counselor at Law 

Lietuvis Advokatas 
30 H. LaSiile St„ Ciilcago, III. 

Stok Ezehangs Bldf., Rosms 1107-1114 
Tciepbonc Fraoklin 1174 

6yv. 3112 S. Haisted St., arti 21-,n3 
'»«l«|.hone Vordj 3159 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mapo) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
r'iose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenki; ir lietuvių ir dauge- 
lį kitų dalykų. 

"Geriausis žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Perslstato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie jj visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

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

CHICAGO, ILL. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Einajau 25 metai 

Utarninkais ir Petnyčiomls 
frenumerata metamj $2.50 

H H pusei metą $L2S 
Adresuoki t taip) 

W. 6. 80CZK0WSKI CO., 
Mabanoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika anglištos 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- 

kundų, su paveikslais (apda- 
ryta) 35c 

Viso $1.60 
Kas atsiųs iikirpcs apgarsini- 

me iš "Lietuvos" ir $1. JO per mo- 
ney orderi, Ui gaus visas 4 knygas 
60e tigiau. 

P. Mikolainis, 
R. F. D. Rcute 2, Hudson, H. Y. 

Kasomos Mašinos. 
IJisiai!3ica ir geriau- 

sios ražomortos ma"l- 
nos (t y p e w r i t e r a) 
"Nevv Amprican" už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti drū- 
tą. pigia >r Kei'a rašo 
maia mašiną, tai pirk 
"New American," o m- 

BisailėsJ. 
"New American" ra 

60 taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100 
Jos sistema ta!p p-, 
prasta, kad kiekviena?, 
paėmęs ja j savo ran- 

kas, ir pirmo sykio ju- 

pranta, kaip su jaja ra- 

šyti. 
Katalioga rašomųj, 

~r~ — mašinų »r visokiu kny 
flŲ prlBlunClame oždykf. 

Agentams Ir perkupčlar.'®, perkant kelias mašinas, uucaam ger$ 
nuošlmt). 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLiSHING CO., 

3252 So. Halstec*. Itr, Chicago, |fl. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir WoodįjaL 

Phonc Canal 1208 
Valandos: 

ivt iki 32:00 vai ryto 
tVL?:C0 iki 8:00 vaL vak. 

isedėiioms 
rco fc 'J)L iki la.-(J0vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin 73/ 

Valandos: 

tiktai lkl 9:00 klekvienąrytf 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankleriai, bet męs gvarantuojame Tamstai suč6- 

dym$ 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- 
rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputei) nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.0u ir brangiau. 

Naujas ir truputėlį dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau*. Vaikų siutai $2.50 iki $7.C0. 
Skrynios ir valy-ai. 

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

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

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 į Ameriką gegužio 1 d. 1916 m. 

Šifkortes ir pilną informaciją galite gauti 

A. OLSZEVVSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Jei norite turėt gerą lilkrittĮ, ttl užsisakykite 

"ATEJTĮ" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į ravai- 

tę: Utarninkais, Ketvcrgais 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 eilė įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 

tams ir $1.50 pusei metų. Įužrube- 
žį$3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adreus: 

ATEITIS PUBLISHIN6 CO., 
366 W. Broadvray, So. Bocton, Mati. 

SUPAŽINDINKITE ANGLUS 
SU LIETUVA, 

platintindami Dro Jono Šliupo 
parašytą anglų 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 tik- 
ras nuošimtis. Reikalaukite mū- 

sų redakcijoje, arba pas autorių, 
Dr. J. šliupą, 

i4ig No. lftain av., Scranton, Pa. 

NEW CITY SAVINGS BANK 
||6oi So. Ashland ave., Chicam 

A. J. BIERZYNSKI, prea. 
Priima banko u pinigus lr moka 3%. Už sudėtus pinigus mustj bankoj duo- dame čekių knygutę, Iš kurios para- dyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 

gus ant Real Estate. Perka ir parduo- da namus ir lotus. Išsamdo bankines skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
ledomis, ketvergais ir subatomla nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomls, utar- 
nlnkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
C vakaro. 

Phon« Drover 8052 

Dr. K. Dranaelis 
LIETUVIS DENTISTA6 

3261 So. Halsted St, Chicago 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj befcAmerlkoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina |au 30-tus petus. 

Prenumerata $2.00 matams; $1.00 
pusei meti]. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anjiljo), Lietuvoj ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatimul vieną num. Jiyačiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. Pauluztis A Co. 
120-124 Orand Str., 

Brooklyti, N. X. 

i OISZEVSKfe BMM 
3252 So. H&lsted St.. CH1CAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta ls9< metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių suinų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkiniui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda iVlorgeuus ir Bondsus, nesančius 4, o ir u procentą. 
ATVAŽIAVUSiEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose batikose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusiion 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 

kančiai savo biznj vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentaliskus rastus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 So. Halsted St., . CHICAOO, ILL 

Atvažiavusius IS KITUR MĘLDŽIAME aplankyti Ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarnlnkais, Ketvergais ir 5ubatomis nuo 8 ryto ik! 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 0 vakaro! 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Jeigu J^ori« 
-Nusipirkti Sau 

Narna arba £ota * 

Be klapato, rūpesčio, 
pigiai ir teisingai; 

zmduritisavojuirfa, JfcUtirfoU <Ž/Čačtud, 
TAI EIK PAS 

J.JJ(ertmanwtcz, 
3133 EMERALD AVE. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio mčn. perkeliau savo 

ofisą po 
3325 So. HALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS S85» 

D r. P. VVIEGNER 

•DRAUGAS" 

detuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 

yra rimčiausieji ir iymlauBiejl lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
Buomenės Judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
gai 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.60 pusei metų. 

Pažiūrėjimai siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chlcago, III. 

CcnaL 2118 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED SI CHIGA60, ILL 
CORNEK 18tt> STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, tiesa nebuvo Kas 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktą reikalingą kalendoriui žinių, 
jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa į%fairųs labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš hlstorljos, hygienos, 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 W. 30-th St. New York, N. Y. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEVVSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 700 CHICAUO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakar®; Utarnlnkais, Ketverjęai; 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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