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Dideji Kare, 
Ant vakarinio karės lauko, 

kaip žadėjo talkininku štabas, 
užstojus šiltesniam orui, kuomet 

į mūšius galima siųsti ir šiltų 
kraštų kolionijų kariunvines, pra- 

sidėjo ant visos linijos smar- 

kesni mūšiai, nors, kaip rodosi, 

jie nepasibaigė, nes abidvi pu- 

sės giriasi savo laimėjima:\ /.\- 

nios nuo vakarinio karė-i Jauko 

} ra prieštaraujančios. Sulyg vo- 

kiečių štabo raporto, muš/j prie 
N'cuve Chapelle angliški karve- 

džiai pagimdė tokį sumišimą, ko- 

kio. turbut, dar nebuvo ant mū- 

šio lauko: su lyg vokiečių rapor- 
to, anglai mušyj nužudė 25,000 
savo kareivių, o iš to skaitliatis 

10,000 krito nuo locnu kanuoliu 

šūvių, nes anglai savo art'ile- 

rij:t nukreipė 11c j priešą,- bet į 
šavo kariumenės eiles. Rods, to- 

ki paklydimai kartais pasitaiko, 
bet karės vedėjai greitai klaidą 
patėmija, nelaukia, kol locnos 

kantiolės išmuš 10,000 locnų ka- 

reivių. Ant galo vokiečių sta- 

bas juk negali žinoti, kiek ang- 

jų krito nuo jų locnų kanuoliu 

šūvių. 
Vokiečiai, pagelbon savo ka- 

riuinenei Belgijoj, nuo rytinio ka- 

rės lauko pasiuntė pusę miliono 

kareivių. Francu/ai užtikrina, 
buk vokiečiai vėl rengiasi mė- 

ginti veržti franeuzų portą Ca- 

lais, nuo kur yra arti Anglijon, 
bet Vokietijos karės niinisteris 
užtikrina, jog vokiečių kariume- 

nė nemano dabar jau Anglijon 
veržtis, tai jiems nėra reikalo 
veržti Calais ir veržiant daug 
kareivių žudyti. 

Talkininkai *vienok žinojo apie 

Mulrutiiiirią Fliaudrijoj vokiečių 
kariumenėH, tai ir talkininku ka- 

riumenė ten tapo -taipgi atsa- 

kančiai sudrutinta ir ji vokie- 
čiu pirmyn /engimą sulaikė ir 

atgavo pirma paveržtas pozici- 
jas. Nuostoliai abiejų pusių bu- 
vo dideli, bet- vokiečiai, turbut, 
nužudė daugiau >»vo kareivių, 
ypač milžinišku- nuostolius jie 
turėjo mušiuose prie Moorslede 
ir Jascheiulale. (ielež inkelių 
traukiniai kasdieną gabena į ry- 
tus daugybę sužeistu kareivių. 
Vokiečių pirmyn žengimas IJelgi 
joj tapo sulaikytas, bei talkinin- 
kai laukia atnaujinimo jų užpuo- 
limų, dar su didesniu smarkumu, 
nes jie čia sutraukė suviršum 

puse miliono savo kareivių. Vo- 
kiečiai su visu smarkumu mėgina 
periaužti franeuzų linijas pie 
(onibres. 

Talkininkai pradėjo pirnvyn 
žengimą dviejose vietose — ant 

dešiniojo sparno Alzatijoj ir kai- 

riojo Belgijoj, o vidun, kur yra 
svarbios tvirtovės, jie vien gina, 
laukia musių išeigos ant kairio- 

jo ir dešiniojo sparnu. Prancū- 
zai smarkiai {.radėjo vokiečius 

stumti ant linijos tarp Metise ir 

Mosselle, paver :e kelias svarbias 
kalvas Al/.atijoj, stengiasi apval- 
dyti kelius, vedančius j svar- 

biausias vokiečių tvirtoves vaka- 

rinėj upės Reino pusėj: kolmar, 
Muelhauseu, Strassburg ir Metz. 

S u lyg Irancuzų stabo raporio, 
Cbampagne provincijoj, prie 
Beausejour vokiečiai mėgino p'u- 
niyn žengti, bet tapo sulaikyti. 
Nepasisekė jiems taipgi mūšiai 

tarp upės Meuse kalvy, prie Les 

Kparges. St. Kerny ir Colonnc jie 
tapo sumušti. Prie Les Eparges 
vokiečiai labai didelius nuosto- 

lius turėjo, visos kalvos išklotos 

užmuštais vokiečių kareiviais. 
Prie Colonne išsyk franeuzai tu- 

rėjo trauktis, bet paskui paverž- 
tas vokiečių grabes jie vėl at- 

gavo. Prie Colonne vokiečių bu- 
vo dvi kariumenės devi/ijo?. 
Prie llartmannsv/eillerkopf vo- 

kiečiai ant kalvų užvilko sunkias 
savo kanuoles. Visur mūšiuose 
vokiečiai vartoja uždraustas tarp- 
tautiškų sutarimu bombas, pripil- 
dytas nuodingų gazų, bet ir nuo 

jų franeuzai išmoko apsisaugoti. 
Ant šiaur-rytinio karės lauko, 

taigi Lietuvoj ir Lenkijoj, nieko 

svarbesnio neatsitiko.. Susirėmi- 
mai vokiečių kariutnenės su ru- 

sais buvo vien tarp Liudvinavo 
ir Kalvarijos, kur, kaip praneša 
Petrogrado raportas, vokiečiai ta- 

po sumušti ir turėjo bėgti. Kei- 
kia todėl manyti, kad rytinė Su- 
valkijos dalis iki Kalvarijos-Ma- 
riampolės linijos tapo nuo vokie- 
čiu išvalyta. 

Su lyg' tų pačių Petrogrado ži- 
nių, j Prūsų Lietuvą, Klaipėdos 
apielnkėj, vėl įsiveržė rusų rai- 
telių dideli pulkai, kurie vokiečių 

!generolui ilindenburg nori per- 
kirsti susinėsimus su Vokietija 
ir tokiu budu priversti jo kariu 
menę trauktis iš Lietuvos. 

Vokiečių kariški laivai bom- 
bardavo kelis Kuršės pajūrių kai- 
mus, bet nedaug ten nuostolių 
pridirbo. 

Svarbiausi mūšiai dabar eina 
Karpatų kalnų perėjimuose, ku- 
riuos rusai nori apvaldyti, kad 
apturėjus liuosa kelią nuo šiaurių 
\ engrijon. I*er kruvinus mušius 
rusai apvaldė keturis svarbiau- 
sius Beskidų perėjimus. Austrai 
ii vokiečiai surinko didelę kariu- 
menę Vengrijoj ir nuo ten pra- 

dėjo atakuoti rusų apvaldytus 
parėjimus, arba bent norėdami 
jų Vengrijon neleisti. Dabar 
kalnuose eina kruvini mūšiai, o 

smarkiausi mūšiai eina Uzsok 
perėjime, kur rusai nespėjo tvir- 
tai atsistoti. Su lyg Austrijos 
štabo pagarsintų paskutinių ži- 
nių, l'/sok perėjime ne tik rusai 
tapo nulaikyti, bet tą perėjimą 
apvaldo austro-vokiečių kariume- 
nė. Bet patvirtinimo tos žinios 
iš Petrogrado iki šiol nėra; ne- 

žinia todėl, kįek teisybės yra 
Austrijos štabo pranešime. 

Kituose perėjimuose rusai su- 

stojo, nemėgina žengti pirmyn 
Yengrijon, kol visi perėjimai ne- 

teks galutinai j jų rankas, kol 
visuose neatsistos ant tvirtų ko- 
jų, o dalj savo kariumenės iš 
Karpatų pasiuntė Lenkijon prieš 
generolo Hinrlenburgo armiją, 
kuri tapo apsiipninta, nes iš Len- 

Į kijos dikčiai kareivių pasiuntė 
i Bvlgijon ir J'rancuzijon. Rusai 
'stengiasi perlaužti apsiipninta 
j Hindenburgo armiją ir užimti jai 
užpakali. Todėl j l'rusų Lietu- 

! vą rusų vadas pasiuntė daug 

Į raitelių, kurie atsirado jau K!,a- 
pėdo> apielinkėse. 

Kad mūšiai ant rytinio karės 
iauko yra labai svarbus, tą rodo 
ir tas, kad pas rusų kariumenę 
Karpatuose atsilankė, išsižadėjęs 
baimės, Rtisijos caras Nikalojus. 
Jis paprastai bijojo savo žmonėm 
pasirodyti, nuo jų slėpėsi savo 

rūme mieste Carskoje Selo, iš- 
tikimos kariumenės apsuptas; da- 
bar ^i jis atlankė už jo garbe 
besimušančius kareivius Karpatų 
kalnuose ir Bukovinoj, nuo kur 
rusai mano veržtis Transylvani- 
jon, kad padrąsinus Rumaniją ir 
pri\ertus ją greičiau karėn įsi- 
kišti. 

Iš Rymo praneša apie nera- 

munią Austrijoj. Neramiausiai 
užsilaiko italu apgyventos Aus- 

i ... v"* ... 

trijo- provincijos, bet riausm ne- 

trūksta ne tik slavų apgyventuo- 
se kraštuose, bet net tarp sosti- 
nės vokiečių, tik, žinoma, ne 

visur neramumo priežastis yra 
tos pačios: italai kelia riaušes, 
nes Austrijos nekenčia; slavai 

nenorėdami didesnio vokiečių su- 

sklrutinimo, o vokiečiai dėl duo- 
nos stokos; neužganėdinti nei 

Yengrjios magyarai, kuriems 
leista buvo Vengrijoj skriausti 
visa> kitas tautas. Vengrai nori 
taikos, nes karė didelių išlaidų 
reikalauja, o magyarai didesnių 
mokesčių mokėti nenori. Aus- 

jtrijos valdžia, lyg nesuprasda- 
j ma laiko svarbumo, er/.ina širvo 

besielgimu visokių kilmių gyven-j 
! tojus. Valdžia niekam neužsiti- 
; ki, areštuoja kiekvieną, kas jai 

1.-2 ištikimu išrodo, ir tuom 

neužganėdinimą ir neramumą pa- 
laiko. Minios žmonių užpuola 
traukinius, gabenančius kariutue- 

nei miltus ir duoną ir sau ver- 

žia, nes valdžios porcijų neuž- 
tenka. 

Kad nuraminus Trentino ita- 
lus, Austrija pasiūlė jiems 
autonomiją tokią, kokią turi Vo- 

kietijos miestai Jlamburg, Lire- 
men ir Lubeck, bet gyventojai 
tuom nepasiganėdina, jie reika- 
lauja, kad butų prie Italijos pri- 
skirti. 

Talkininkai smarkiau pradėjo 
veikti Dardanelių jūrių siauru- 
moj prieš turkus. Bombardavi- 
mas tvirtovės fortų, knris buvo 
pasiliovęs, tapo atnaujintas su 
visu smarkumu. Siuom kartu 
vienok talkininkai nepasiganėdi- 
na vieno laivyno' veikimu, bet 
ant kranto išsodino ir žemės ka- 
riumenę porte Enos, prie Bul- 
garijos rubežių ir ant pussalio 
Gallipoli, portuose Savla ir Bu- 
lair. Svarbiausis Azijoj portas 
Smvrna smarkiai bombarduoja- 
mas, kas rodo, kad ir čia tal- 
kininkai mano išsodinti žemės 

kariumenę ir nuo čia taipgi už- 

pulti Dardanelių tvirtovę. 
Rusijos Juodųjų jūrių laivy- 

nas bombarduoja Turkijos Bos- 
foro siaurumos tvirtovės fortus 
ir tokiu budu padeda talkinin- 
kams veržti Dardanelių tvirtovę, 
nes sulaiko turkų karišką laivy- 
ną ir dalį jos kariumenės. 

Turkiškoj Armėnijoj, \ an ap- 
skrityj, taipgi šiaurinėj Persijoj, 
turkų policija užsiundė nuož- 
mius kurdus ant armėnų ir su- 

rengė jų skerdynes. lš>kersta 
pora tūkstančių armėnų, o apie 
30,000 pabėgo Rusijon ir atsidū- 
rė Tiflise. .. 

Italija, taipgi Grekija ir Rtt- 
manija dar užsilaiko ncutralis- 
kai, bet, kaip manoma, bent Ita- 
lija, turėdama jau sumobilizuotą 
milioną kareivių,' ilgai neutra- 

liškumą užlaikyti negalės, nes di- 
desnė gyventojų dalis karės rei- 
kalauja ir talkininkai reikalauja, 
kad Italija liautųsi dviveidės po- 
litikos ir sykj stotu, ar su 

talkininkais, ar prieš juos. Prie- 
tikiai Italijos su Austrija labai 
įtempti. Tarybos Vokietijos pa- 
siuntinio ftuelov.' su Italijos už- 

sienių ministeriu Sbnnino iširo. 
Italijos užsienių ministeris \ 

atsisakė priimti Vokietijos pa- 
siuntinį ir tokiu biulu skaudžiai 
įžeidė Vokietiją. 

Iš Kares Lauko. 
Paryžius. Žinomas italų pul- 

kininkas Garibaldi, esantis -dabar 
Paryžiuje, pranešė laikraščiu ko- 
respodentams, kad sulyg jo nuo- 

monės Italija neatbūtinai stos 

karėn, ir tai nevėliaus gegužio 
15 d. Pulk. Garibaldi pasakė, 
kad Italija, sykį pradėjus karę, 
galės pagelbėti ir Prancūzijai, 
pasiųsdama dalį savo kariume- 
nės Belgijon. Sulyg jo nuomo- 

nės, pirm negu karė užsibaigs, 
Rumanija ir Grekija, o gal ir 
Bulgarija, dar turės šion karėn 
taipgi įsimaišyti, hjulvg jo nuo- 

monės, karė galės užsibaigti atei- 
nančios žiemos pradžioj. 

Washingtonas. Kapitonas vo- 

kiško pagelbinio skraiduolio 
Kronprinz "VVilhelni'o, kuris ne- 

senai pasislėpė Amerikos uoste 

Ne\vport Xc\vs, Va., apreiškė, 
kad jis pasilieka Amerikoj iki 
karės užbaigimo. Skraiduolis 
bus nuginkluotas^ 

Washington, D. C. Praeitą 
savaitę Amerikos Valstijos de- 
partamentas įteikė vokiečių am- 

basadoriai, grafui von «Bcrnstorff, 
oficialiŠką atsakymą ant patė- 
mijimų, kuriuos von Bernstorff 
prieš kelias dienas buvo padaręs 
Suvienytoms Valstijoms. Vokie- 
tijos ambasadorius von Bern- 
stortf nusiskundė ant Amerikos 
ir reikalavo, kad Amerika su- 

stabdytų siuntinėjimą Europon 
ginklų, nesą tai darydama Ame- 
rika, sulyg ambasadoriaus nuo- 

monės. laužo neutrališkumą.. Val- 
stijos departamento .oficiališkas 
atsakymas sako, kad Amerika -įe- 

laužo neutrališkumo tiesų ir man- 

dagioj, bet aiškioj fonnoj duoda 
ambasadoriui suprasti, kad Vo- 
kietijos ambasadorius pasielgė 
nemandagiai ir užvedė kalbas net 

apie tokius dalykus, apie kuriuos 
Amerika neskaito reikalingu nei 
kalbėti. 

Amerikos atsakymas tvirtina, 
kad Amerika negali užginti išve- 
žimą ginklų Europon todėl, kad 
jeigu ji tai padarytų, tai tuomi 
pasitarnautų Vokietijai, kuri ne- 

gali gauti ginklų jš Amerikos. 
Užgynimas siųsti ginklus Eu- 
ropon,—toliaus atsakinėja Ame- 
rikos valdžia—butų neneutrališ- 
kas pasielgimas prieš talkininkus, 
kurie, užkovoję jūres ir kontro- 
liuodami jas, turi pilną teisę pirk 
liauti su Amerika. 

Po valdžios atsakymu pasirašo 
\ alstijos sekretorius \Y. J. Bry- 
an, bet visas atsakomas, spren- 
džiant sulyg jo kalbos ir sti- 
liaus, \ ra sustatytas ar apdirb- 
tas paties prezidento \Vilsor.G 

Londonas. Išsodinę prie Dar- 
danelių 20,000 kariumenės, tal- 
kininkai mano padafryti didelį ata- 
ką ant turkiškų Dardanelių for- 
tų sykiu nuo sausžemio ir iš jū- 
rių pusės. Žinių labai mažai 
ateina iš Dardanelių apielinkės. 
Vakarykščios žinios praneša, kadi 
vakar buvo susirėmimas tarp tur- 

kiškų fortų ir talkininkų eskad- 
ros. Iš to sprendžiama, kad tur- 
kai mėgino neleisti talkininkams 
išsodinti kariumenės iš laivų. 

Berlinas. Oficiališkai Berline 
pranešama, kad rusų orlaiviai mė- 
tė bombas iš orlaivių ant Gum- 
binės, ir Įsručio, Prusij Lietuvoje. 
Vokiečiai, už tai atkeršydami, už- 

puolė orlaiviais miestą Bialysto- 
k.'i, Gardino gubernijoj, ir nu- 

metė ten 150 bombų. Užmušta 
keletas ypatų, bet svarbesnių 
nuostolių nepadaryta. 

Genoa, Italijoj. Atėjusios čia 
žinios praneša, kad Italijos val- 
džia sustabdė plaukiojimą visų 
itališkų laivų tarp Amerikos ir 
Italijos. Pasažieriams. kurie bu- 
vo jau išsipirkę tikietus, sugrą- 
žinta jų pinigai. \>ldžia, sak 
ma, reikalauja visų laivų kariu- 
menės reikalams. 

r 

Londonas. Nuo balandžio 
22 d. visi plaukiojimai laivų tarp 
Anglijos ir Hollandijos tapo su- 

laikyti sulyg tiesioginio Anglijos 
valdžios paliepimo. Jš Berlino 
pranešama, kad apielinkėse Hel- 
goland salos, Šiaurės jūrėse pa- 
stebėta angliškus' povandeninius 
laivus. Iš to išvedama, kad ne- 

trukus galima Šiaurės jūrėse ti- 
kėtis nepaprasto veiklumo, kuris 
gali priversti prie mūšio tarp 
angliškos ir vokiškos' eskadrų. 

Petrogradas. Rusija žada at- 

silyginti kokiu nors budu vokie^ 
čiams už tai, kad jie mėto bom- 
bas ant nefortifikuotų Lenkijos 
miestų. Apie tai pranešama iš 
'"tabo ofiso, kuris išvadina už tai 
vokiškus lakunus "apašais." Ru- 
sai grasina, kad vokiški lakūnai, 
kurie bus sugauti, bombarduo- 
jant ramius, nefortitikuotus mies- 
tus, taps atiduoti kariškan teis- 
man ir jeigu bus prirodyta, kad 
nuo jų darbų žuvo niekam nieko 
nekalti civiliški žmonėm, tai teis- 
mas tokius lakunus nuteis 1111- 

riop. 

Paryžius. Vienas liudininkas, 
savo akimis madttsfs f rančiau 
operacijas prie St, Milticl, šiaip 
pasakoja apie atsibuvusius ten 
mušius: 

"Visas Ailly miškas, kuris bu- 
vo gerai vokiečių fortifikuotas, 
yra dabar visiškai francuzų ran- 

kose. Čia ėjo šturman kariu- 
menė iš Francuzijos vidurio-; ata- 

kus daryta paprastai po kelių 
dienų gero bombardavimo priešo 
pozicijų kantiolėmis; į « 

"Nekuriose vietose vokiečiai sa- 

vo apkasuose įtaisė apie 1.2 jardų 
(36 pėdų) pločio. ypatingas per; ;- 

kadas, prikaldami žemėn apie 61 

pėdų augščip viršun užaštrintu 
kuolu ir apipintų akstinuotomis 
vielomis taip gudriai, kad jokiu 
instrumentu jų negalima buvo 

sukapoti. 
"Francuzai, sukoncentravę ar- 

tilerijos ugnj vienon vieton, pa- 
darė dideles spragas šiose išpin- 
tose vietose, o po to minos tapo 
padėtos iš apačios ir išsprogdin- 
tos. Tuomet francuzų infanteri- 
ja šoko atakan su durtuvais; tris 
linijas atakuojančių francuzų ve- 

dė ketvirta priešakinė linija su 

rankinėmis granatomis (rankinės 
granatos yra mažos bombos, ku- 
rias kareiviai mėto rankomis, 
kuomet vieni yra arti kitų). 

"Tokiu bildu francuząi i.sji:u"iė 
vokiečius iš trijų linijų tranšėjų. 

"Apie 3 valandą po piet vokie- 
čiai, paremti stiprios artilerijos 
ugnim, padarė kontr-ataką, mė- 

gindami išvyti franeuzus atgal, 
bet jų užpuolimai tapo atmušti 
francuzų artilerijos ugnim. !\Ju- 
sų atakai ant rytojaus vėl atsi- 

naujino ir išsivystė į despera- 
tišką mūšį ranka-rankon. Dur- 
tuvai ir rankinės granatos buvo 

vartojamos kaip franeuzų, taip 
ir vokiečių. Laike šitų mušiu 
šešios vokiečių kompanijos (ro- 
tos) neskaitant paties forto gar- 
nizono, *apo sunaikintos." 

Petrogradas. Stipri rusų ka- 
valerijos koliumna vėl įsiveržė 
Prūsų Lietuvon netoli nuo Klai- 
pėdos ir grasina užpuolimu vo- 

kiečių kairiamjam sparnui. 

Kopenhagenas, Danijoj". Nor- 
vegų laikraštis Bergen Tidende 
praneša žinią, kurioj sakoma, kad 

finų armija bus atnaujinta ir kad 
caras atnaujins Finliandijai tą 
pačią konstituciją, kokią ji tu 
r ėjo iki i<)o8 m. Su lyg šitos mi- 
nios pranešimo, spėjama, kad se- 

:ioji finų gvardija ši pavasarj taps 
pašaukta karėti. 

(Nuo pat savo prijungimo prie 
Rusijos, pradžioj icj-to šimtmečio, 
Finliandija turėjo plačią konsti- 
tuciją ir naudojosi plačia savi- 
valda net iki 1908 metų; nuo tų 
metų Rusijos valdžia pradėjo 
siaurinti Finliandijos tiesas, mė- 
gindama galutinai Finliandija 
prie Rusų Imperijos .prijungti. 
Tas sukėlė dideli neužsiganėdi- 
nimą Finliandijoj ir finliandiečiai 
per savo skaitlingus užrubež'inius 
biurus sukėlė prieš Rusiją visos 
Furopos opiniją (nuomonę). 

Rymas. 'Austrai ir vokiečiai, 
gyvenanti Italijoj, kasdien bū- 
riais apleidžia Italiją. Tą patį 
daro italai, gyvenanti Vokietijoj 
ir Austrijoj. Mat jie bijosi, kad 
karė neužkluptų jų svetimam 
krašte. Italams, gyvenantiem* 
Austrijoj ir Vokietijoj, itališki 
konsulai patarė išvažiuoti. Tūk- 
stančiai italų grįžta atgal. 

Kopenhagenas. Sulvg žinios iš 
miesto Basei finansinis (pinigi- 
nis) Austrijos padėjimas, sako- 
ma, esąs labai kritiškas. Austrų 
kariumenė, kovojanti Karpatuo- 
se, gauna tik pusę paprastos al- 
gos, o kareiviai Bukovinoj gauna 
tik ketvrt-dalį algos. Pastaruo- 
ju laiku Austrijos valdžia pašau- 
kė kariumenėn jaunikaičius 18 
metų, ir tas, sakoma, sukėlė di- 
džiausias riaušis po visą Austriją. 

Berlinas. Sulyg pranešimo vo- 

kiškos admiralijos, Vokietijos 
laivynas, kuris iki šiolei stovėjo 
Kiel kanale, išplaukė į Siaurės 
jūres, j ieškodamas Anglijos es- 

kadros. Sitlyg oficiališkų vokiš- 
kų žinių vokiečiai iki šiolei buk 
negalėję rasti angliškos eskad- 
ros, nors vokiečių laivai buk pa- 
siekė net Anglijos vandenų. 

Paryžius. Talkininkų orlaiviai 
bombardavo turkišką miestą 
Smyrna. 

Bernas, Šveicarijoj. Šveicarija 
palaikymui savo neutrališkum© 
laiko visą laiką savo kariumenę 
oo ginklu; tas jai iki šiolei atsi- 
ejo 60 milionų doliarių extra iš- 

kaščių; dar daugiau ji nustojo 
nuo to, kad jos prekyba su ap- 
linkinėmis viešpatijomis beveik 

sustojo. 

Petrogradas. Mūšiai Suvalkų 
gubernijoj vėl atsinaujino. Vo- 
kiečiai pereitos subatos nakčia 
buvo mėginę pramušti rusų linij i 

tarp Kalvarijos ir Liudvinavo, 
bet nepasekmingai—rusai atmušė 
juos atgal (Liudvinavas yra mies- 
telis beveik pusiaukelėj tarp Ma- 
rianipolės ir Kalvarijos. 

Petrogradas. Specialis kores- 
pondentas International Xews 
Service kompanijos praneša se- 

kančiai : 

"'Kaizeris, kuris pereitą savaitę 
buvo Kroką ve sykiu su Austri- 
jos sosto Įpėdiniu, deda visas 
pastangas, kad austrų ir vokiečių 
kariumenes suvienyt vienon ar- 

mijom Be abejonės, jis gerai 
supranta, kad rusų jiega Galici- 
joj yra dabar tokia, kad jie gali 
užpulti arba i pietus, arba j 
vakarus (linkui Kroką vo)." 

Londonas. Oficiališki praneši- 
mai, atėjusie nuo fronto Belgi- 
joj, praneša, kad talkininkai pa- 
sekmingai sulaikė desperatišką 
vokiečių šturmą Belgijoj, netoli 
nuo miesto Ypres. Vokiečiai su- 

traukė čia apie pus? miliono ka- 
riumenės ir didelę daugybę ka- 

nuolių, mėgindami perlaužti tal- 
kininkų liniją ir pasiekti miesto 
Galais, ant kranto Anglijos ka- 
nalo. Pereitą su.batą jie padarė 
milžinišką ir desperatišką šturmą 
Ypres apielinkėse ir atmetė tal- 
kininkus ant keleto angliškų my- 
lių atgal. Sulyg vokiškų žinių, 
vokiečiai įgijo čia svarbių laimė- 
jimų, bet talkininkų ofic iafiški 
pranešimai sako, kad talkininkai 
savo linijas išlaikė nepertrauktas 
ir kad jie stumia vokiečius at- 

gal. Be galo kruvini mūšiai dar 
vis eina ir nuostoliai iš abiejų 
pusių, sakoma, yra dideli. 

Rymas. Santikiai tarp Italijos 
ir Austrijos darosi vis labjaus 
įtempti. Diplomatiškose sferose 
manoma, kad atviras susinėsimų 
pertraukimas greitai Įvyks. 

Austru ambasadorius kasdien 
laiko konferencijas su popiežių i 

ir kardinolu Ga.-pari ^Valstijos 
sekretorium). 

Popiežius, sakoma, pataria Aus- 
trijai. kad ji atiduotu Italijai rei- 
kalaujamas provincijas, bet tie- 

sioginiu keliu popiežius nenori 
kištis i tas tarybas. Telegrafiš- 
kos žinios iš Įvairių Italijos vie- 
tų nurodo ant didelių italų ka- 
riumenės judėjimų. 

: kT\ 

Londonas. Korespondentai pa- 
siklausė pas Vokietijos ambasa- 
dorių Ryme, princą von Buelo\v, 
kokiomis išlygomis dabar \'o 
ivietija norėtų su savo priešai1 
taikintis, tai von Buelo\v atsa- 

kė, kad Vokietija gal sutiktų tai- 
kinos sekančiomis išlygomis: 

i) Talkininkai turėtų sugrąžin- 
ti Vokietijai tas jos kolionij«.s, 
kurias jie užgriebė; 2) Vokietija 
turi gauti Belgijos didelę kolio- 
niją Afrikoj—Kongo, arba tam 

lygią dalį iš angliškų ir fran- 
euziškų kolionijų; 3) talkininkai 
turi užmokėti Vokietijai už tai, 
kad ji pasitrauks iš Belgijos ir 

4) kad Belgijos jūrių pakraštys 
turi but neutralizuotas. 

Talkininkai j tokius vokiečių 
pasiūlymus nieko neatsakė. 

Petrogradas. Mūšiai Suvalkų 
gubernijoj yra maži ir nedaug 
kariumenės juose dalyvauja. Pe- 
reitą subatą nakčia vokiečiai mė- 

gino užpulti rusų pozicijas tarp 
Liudvinavo ir Kalvarijos. Vo- 
kiečių buta tarp dviejų rotų ir 

batalijono, t. y. nuo 500 iki 1,000 

vyrų. Sulyg rusų pranešimo: vi- 
si vokiečių atakai šiost apielin- 
kėse tapo lengvai atmušti, ir prie- 
šas leidosi bėgti atgal betvarkėj. 

Petrogradas. Oficiališkai pra- 
nešama, kad prie miestelio Pa- 

langos, ant Baltiko jūrių kranto, 

balandžio 25 d., vokiškas skrai- 
duolis bombardavo du kaimu, bet 
l>e jokiu pasekmių. 

Londonas. Anglu ir franeuzų 
kariuntenė, po priedanga kanuo- 
lių nuo talkininkų eskadros, ba- 
landžio 25 d. užbaigė savo krau- 
stymąsi nuo laivų ant (iallipoli 
pusiausaiio prie Dardanelių. Ka- 
riškas anglų ofisas paskelbė, kad 
abelnas atakas ant Dardanelių 
fortų—'šiuom syk nuo jūrių pusės 
ir nuo sausžemio—jau prasidėjo. 
Tikras skaitlius talkininkų išso- 
dintos kariumenės yra nežino- 
mas, bet menama, kad jos bus 
nuo 100,000 iki 200,000. Si ka- 
riumenė yra pu vadovyste angliš- 
ko generolo lati Hamilton o. Pa- 
sirodo, kad didesnė dalis kariu- 
menės, apie kurią manyta, kad 
ji pasiųstų j Belgiją ir Francu- 
ziją, tapo pasiųsta prie Darda- 
nelių. 

Turkų fortai mėgino neleisti 
talkininkams išsodinti kariume- 
nės ant (iallipoli pusiausaiio, bet 
kanuolės nuo laivų greitai for- 
tus privertė nutilti. 

IS AMEBOS; 
ŽEMĖS DREBĖJIMAS. 

Tacoma, Wash. Lengvas že- 
mės drebėjimas davėsi jaustis 
praeitą savaitę netoli nuo miesco 
Tacoma, \Yashingtono valstijoj. 
Jokiu nuostoliu nepadaryta. 

GALIMA UŽDYK4 
NAUDOTIS KRASA. 

Washington, D. C. Žmonės, 
gyvenantieji Suvienytose Y ilsti- 

'jose ir turintieji savo gimines 
arba draugus kareivius, esančiu5 
belaisvėje bilc kurioj iš kariau- 
jančiu viešpatijų, gali siusti jiems 
laiškus, dovanas ir net motiey 
orderius be jokio apmokėjimo 
persiuntimo lėšų. (Bet reik ne- 

pamiršti. kad tas lyti si tik ka- 
reiviu. pakliuvusių nelaisvėn, bet; 
nei jokių kitokių ypatų). 

GELEŽINKELIAI PAKELIA 
KELIONĖS KAINAS. 

Jeigu teismas neatmes, nuo 

rugsėjo i d. 10 valstijų bus pa- 
kelta ant 2'l>c. už mylią kelio- 
m'r- geležinkeliais kaina. V alsti- 
jos, kuriose mėginama tas nau- 

į jas teises Įvesti, yra: lllino'S, 
\Yisconsin, ()hi<>, Indiana. Michi- 
gan. Minnesota. Xebraska, Kau- 
šas. Io\va ir Missouri. Iki šiol 
geležinkeliai už mylią ima -?c. 

IŠLAIDOS PROTESTONIŠ- 
KOMS MISIJOMS. 

New York. Dešimtis didelių 
protestoniškų ini«ijo:iieriškų 
draugijų nuo balandžio i d. iki 
tokiam jau laikui šių metų mi- 
sijoms Amerikoj surinkt) $73,- 
000,000. Iš tų pinigų protesto- 
niškoms misijoms Amerikoj iš- 
leista $55,000,000. o kituose kraš- 
tuose $18,000,000. Išviso protes- 
tonų tikėjimo ir jo sektų reika- 
lams išleista $410,000,000. 

GAISRAS. 

Decatur, 111. Siautė čia gana 
didelis gaisras, kuris išnaikino 
Decatur ir Areade liotelius. lrg- 
nis pridirbo nuostolių ant 

ooo. Nuo ko užgimė gaisras, ne- 

žinia; jis atsirado Areade lio'te- 
lyj. 

AREŠTUOJA STEBUKLIN- 
GUS GYDYTOJUS. 

New York. Policija suarešta- 
vo čia 54 stebuklingus neva gy- 
dytojus ir neva tokių vaistų ga- 

mintojus ir pardavinėtojus už 

žmonių išnaudojimą. Tarp suareš- 

tuotų yra daktarai, aptiekininkai 
ir kitoki, yra vyrų ir moterų. 

DINAMITO EXPLIOZIJA. 
Erie, Pa. Namuose Samuel'o 

Leonov e\i)liodavo dinamitas. 

Expliozija užmušė patį Leonovą, 
sužeidė mirtinai jo pačią, o sun- 

kiai sužeista 15 pašalinių žmo- 

nių. 



MOTERIS MIESTO 

MAJORAS. 
/ ^iVarren, 111. Per paskutinius 
rinkimus, labai mažu balsų dau- 

gumu miesto majoru tapo išrink- 
ta 74 metų moteris A. K. Can- 
field. Bus tai pirmutinė mote- 

ris miesto majoru Illinois val- 

stijoj. Miestelis \Varren turi 

V,500 gyventojų. 

SAUSI IR ŠLAPI MIESTAI. 

Springfield, 111. Po paskutiniu 
rinkimų Illinois valstijoj dauge- 
lyj vietų laimėjo sausieji. Bus 

uždaryti saliunai .sekančiuose 
miestuose: Atkiuson, Auburn, 
Cardner, Lebanon, Litchfield, 
Lombard, N'apcrville, N'ew Doug- 
las, Pontiac, Sycamore, \Vest 

Chica&o, Georgetovvn. Saliunai 

pasilieka sekančiuose miestuose: 

Audalusia, Bath, Beardstoįvn, 
Cullom, Dietrich, Dixon, Dupo, 
Klmhurst, Morris, Peotone, Troy, 
[\\ ilmington. 

NUGRIUVO SIENA. 

Birmingham, Ala. Nugriuvo 
siena gaisro išnaikintų narnų ir 

nžniušė 12 žmonių, o sunkiai su- 

žeidė 20. Siena griuvo ant kai- 

mynišku pardavinitj, kuriose bu- 
vo daug pirkėjų. 

LIETUS. 
Dalias, Texas. Šitose apielin- 

kt'se smarkiai lijo; tas pagimdė 
tvanus, kurie daug nuostolių pri- 
dirbo laukuose. 

DIDELI TVANAI. 

I žgimė dideli tvanai Texas 

valstijoj. Vanduo apsėmė klonis 

\Vallcr, ir Shoal Creek ir nu- 

nešė daug namų. Prigėrė čia 

apie 20 žmonių. Apielinkėse 
Dalias mažiausiai 8 žfnonės žu- 

vo laike audros. Sugriauta 20 

namu. Oklahomoj, apielinkėse 
Shka\vntes vėtra sugriovė nema- 

žai namų. 

MOTERIMS NEPATINKAN- 
TIS REIKALAVIMAS. 

Columbus, O. Lcgisliaturos 
narys Hamilton įnešė reikalavi- 

mu, kad turinčioms 45 metus 

moterims butu uždrausta baltin- 
ti veidą, parvuoti plaukus ir sve- 

timus nešioti. Bet taip seny mo- 

terų, žinoma, jų nuomonėj, nėra 

pas civilizuotas tautas. 

RAUPLĖS PATAISOS 
NAMUOSE. 

Joliet, 111. čionykščiai patai- 
sos namai yra kvarantinoj, nes 

juose apsireiškė rauplės. 

MILIONAS DARBININKAMS 

New York. Nesenai pasimiręs 
liampų fabrikantas Frederick 
Diet/. užrašė savo darbininkams 
miiiouą doliarių. 23 darbininkai 
jo dirbtuvių Syracuse gauna po 
$3,000. Dirbanti darbininkai ki- 
tose dirbtuvėse gauna po $50 iki 
$5,000, žiūrint, kaip kuris ilgai 
dirbo Diet/'o dirbtuvėse. 

JAVŲ IŠGABENIMAS. 
Washington, D. C. Kovo mė- 

nesyj iš Amerikos Europon iš- 
gabenta javų, medvilnės, aliejaus, 
galvijų, mėsos ir isdirbinmų ir 
pieno už $134,159,760, o pernai 
per tą mėnesį išgabeno tų daiktų 
tik už $75,110,776. Per paskuti- 
nius 9 mėnesius tų produktų iš- 
gabenta už $956,023,393 (pernai 
per tuos mėnesius išgabenta tik 
už $891497,919). Vienų javų šį- 
met kovo mėnesyj išgabenta už 
$59,661.063, o pernai tik už 
$8,060,403. 

DIDELIS GAISRAS. 
Poitland, Ore. Cia užsidegė 

Blakc-McFall šešių augštų na- 

rnai, kurie randasi pat vidurmies- 
tyje. Apart savo biznio, kas 
užėmė tris sketvirtdalius visų na- 

mu, ten radosi per 40 kitų biz- 
nių ofisų. Begesinant gaisrą, bu- 
vo pri troškę 30 ugniagesių, ku- 
riems buvo reikalinga greita pa- 
gelba. Pastatymas jų kaštavo 
$135.000; dabar gaisro padary- 
tus nuostolius apskaito ant su- 
mos $300,000. • 

GAISRAS ESĄS VOKIŠKO 
ŠNIPO DARBU. 

Milvvaukee, Wis. Šios savai- 
tės utarninko naktį buvo padeg- 
tas grudi. elevatorius. Gaisras 
pridirbo $20,000 nuostolių. Iš 
šio clevatorio buvo pasiųsta daug 
gftidų anglams. Manoma, kad 

elevatorį padegęs kokis vokiška? 
tnipaa. 

iŠ DARBO LAUKO, 
fl C-ary, Intl. Susirinkime di- 

rektorių United States Steel Cor- 
poration, kadangi akcijonieriams. 
nei .n o dividendo, norėta suma- 
žinti darbininkų algas, bet tani 

pasipriešino direktorių dauguma, 
dėlko pasiliko senosios algos. 

Chicago, 111. Streikuoja ci- 
garų dirbėjai Cuba Cigar Co., 
kadang- jiems algos tapo numa- 

žintos. Kompanija j ieško streik- 
laužių. Lietuviai, cigarų dirbė- 
jai, tegul apsisaugos. 

f[ Lackawanna, N. Y. Čionyk- 
ščio* j plieno dirbtuvėse darbai 
eina gerai, nes dirbtuvės gavo 
užsakymų šrapnelių nuo karę ve- 

dančių Europos tautų. Išviso 
Amerikos dirbtuvėse užsakyta 
fx)0,ooo tokių šrapnelių, j 

Winnipeg, Kanada. Datig 
~.ia vra darbininkų be darbo. Be- 
darbiai kelia demonstracijas, rei- 
kalaudami darbo arba duonos. 
Bedarbiai reikalauja išdalinimo 
valdžios rankose esančios žemės 
tarp bedarbių. 

Seattle, Wash. Nesenai čia 
buvo sumanyta strvtkarių darbi- 
ninkų streikų kelti ir bene pradė- 
ta. Dauguma darbininkų tačiaus 
pasirodė priešingi unijos k vieti- 
niams streikuoti. Bandyta priversti 
prie streiko. Prie to išdihižyta ke- 
liems karanr langai ir taip pada- 
ryta strvtkarių kompanijai kiek 
nuostolių, [simaišiusi policija su- 

stabdė betvarke, ir tvarkos ardy- 
toje i teismo nubausta po $15—$20. 

iš mm. 
į| Vieton panaikintų monopo- 

liu, Rusijoj tapo įsteigti "tautiš- 
kieji namai" (narodnyje (loma), 
kur žmonės susirenka pasilink- 
^mi.iimui ir laiko praleidimui. 
Menama tokius namus įsteigti 
visoj Rusijoj ir jau daug toj link- 

mėj padaryta. Apie šie pliano 
didumą galima spręsti iš to, kad 
vienoj tik Poltavos gubernijoj 
tapo atidaryta ar nutarta atida-1 
ryti *300 tokių namų. Šiuose na- 

muose yra įtaiąyt6s skaityklos, 
salės susirinkimams ir žaidi- 
mams, arbatinės ir 1.1. 

!| Rusiški orlaivininkai atlėkė 
balandžio 20 d. į Prūsų Lietuvą 
ir mėtė bombas j miestą Įsrutj. 
Bombų expliozijos užmušė vieną 
moterį ir du vaiku. Mieste nuo- 

stolių padaryta nedaug; 

!j Varšavon vis daugiau atkan- 
ka netekusių turto ir pastogės 
žydų, nor; lenkai labai žydų ne- 

kenčia. Varšavos žydų "Kaba- 
l?.s" atsišaukė j centralį žydišką 
komitetą Petrograde su prašymu 
pašelpos. Iš ten telegrafu tuoj 
atsiuntė 10,000 rubl. 

Lietuviškame Minske yra 3,000 
benamių žydų. 'Jų užlaikymui 
reikia 600 rublių kasdien. 

'Į Iš Berlino pranešama, buk 
Austrijos ir Vokietijos valdžios 
nutarė skirti kas mėnesis po 500, 
000 doliarių sušelpimui nuo ka- 
rės nukentėjusių lenkų. Austri- 
ja ton sumon įdeda trečdalį. Vo- 
kietijos valdžia uždraudė nuo 

Lenkijos gyventojų veržti maistą 
ir pašarą savo kariumenei. Bet 
ar taą, kariumenės yra pildoma, 
nežinia. 

!j Alzatijoj, girioj j rytus nuo 

Muelhausen rado nupuolusi fran- 
cuzišką orlaivį, o jame kunus 
Iviejų franeuziškų aFicierų. Kū- 
nai abiejų buvo šrapnelių su- 

draskyti. 

!i Hollandijon atkako vokiškų 
socialistų atstovas Dr. Rreit- 
scheidt apkalbėti su kitų kraštų 
socialistas klausimą, ant kokių 
pamatų vedančios karę tautos 

turėtų susitaikyti. Vokiški socia- 
listai, kaip sako Dr. Breitscheidt, 
visi pritaria susitaikymui be Vo- 
kietijos padidinimo, bet jie nesu- 
tinka taipgi, kad Alzatija ir Lo- 
taringija butų Prancūzijai su- 

grąžintos. Jie nori iš tų buvu- 
sių Francuzijos provincijų pada-! 
ryti visai nepriguhningą kraštą, 
toki kaip Šveicarija. Vokietijoj 
dabar nei laikraščiuose, nei susi- 
rinkimuose, kaip sako Dr. Breit- 
scheidt, socialistai negali nei apie 
taiką kalbėti, nei kritikuoti savo 
[valdžios. t*s už tai jra ikiodžios 
bzssmės. 

■ SOLDIčRS MAKIN6 kf£RRY tH CfiMP. ClfiRĮNA SEfllED AT BEOS IDE OF WQUMD£D RUSSUW10fif/C6J2. j 

13 KARŽ3 LAUKO. 

Viršuje—Rusų kariumenėą lageryj Lenkijoj. Kareiviai lenksmina- 
•i: viens, pasirėdęs meška, Šoka^ kitas ant armonikos birbina. 

Apačioj—Cariene ir jos dukteris kareivių ligonbutyj. Carienč sėdi 
tarp dviejų kareivių. 

Dardaneliu siauruma galinti, 
socialistu nuomone, vien tąsyk 
tapti neutrališka, kada iš Euro- 
pos viešpatysčių susitvers Su- 
vienytos Europos Valstijos. Taip 
kalba vokiški socialistai, bet tai 
yra vien kalbos. Socialistai ir 
Europoj neturi tokios įtek- 
mės, kad valdžioms galėtų savo 

norus primesti. 

Į j Maskvos policija susekė or- 

ganizaciją netikrų popierinių 500 
rubl. pinigų dirbėjų. Nuo dide- 
lių mat pradėjo, nors tokius sun- 

kaiu negu mažus išleisti. 

Il "ž kalbėjimą per te- 

lefoną latviškai, nubausta 10 rb. 
Ona Aškalis ir Martinas Luksti- 
nas. 

1 

Į| Tapo atidarytas Vengrijos 
seimas. Pirmoj sesijoj tautos at- 

stovas atmetė pirmame skaityme 
ministerių apdirbtą biudžeto su- 

manymą, kuriame reikalauta di- 
delių kreditų karės vedimui. Tai- 
gi pasirodė, kad parliamentas ne- 

užsitik' valdžiai ir nenori karės. 

Įj Kovo 26 d. Krokave pasi- 
mirė vienas iš žymiausių lenkiš- 
Ku mokslinčių, lenkas Dr. Karo- 
lius Olszevvski, chemijos profe- 
sorius Jagelionų universiteto. Jis 
ypač pagarsėjo drauge su prof. 
YVroblevvskiu dėl pavertimo tulų 
gazų, o tame ir oro, j kitą kuną. 

|| Prūsų Lietuvoj, mieste Sol- 
dau, rusu nelaisvių stovykloj ta- 

po įrengtas liaudies universitetas, 
•nes tarp siuntinių y a dikčiai 

buvusių profesorių ir studentų. 
Parengta fakultetai: teoliogiškas, 
juridiškas, dailės ir pirklybo? 
mokslų. Daugelis mokinasi vo- 

kiškos kalbos. 

j| Giasgovve, Škotijoj, sustrei- 
kavo didelių laivų jūreiviai, todėl 
tuli laivai negalėjo Amerikon iš- 
plaukti. Jūreiviai reikalauja al- 

gų padidinimo. 

|| Anglijoj vokiečių nuosavy- 
bės yra už $425,000,000. Val- 
džios atstovai užtikrina, kad po 
karei ta vokiečių nuosavybė bus 
taip Anglijos valdžios sunaudo- 
ta, kaip jai patiks; ji mat yra 
konfiskuota. 

•|j Sulyg žinių, surinktų Lon- 
dono laikraščio Daily Telegraph, 
Anglijoj buvo karę vedančių tau- 

tų piliečių, kareivių neskaitant, 
suimta: lapkričio mėn. suimta 
17,283, paleista 850; gruodžio mė- 
nesyj suimta 18,205, paleista 
1,113; sausio mėn. 18,333, pa- 
kista 717; vasario mėn. suimta 

18,670, o paleista tik 233. Taigi 
suimama kas mėnuo vis daugiau, 
paliuosuojama gi labai mažai. 

f; ,b 
[Į Stačiatikių vyskupas ElOgius 

praneša, buk Galicijoj 52 uni- 
jotų parapijos perėjo i stačiati- 
kiu tikėjimą. Turbut parapijonai 
netvirti buvo ,unijotai. Rusijos 
valdžia organizuoja Galicijoj 62 

stačiatikiu parapijas, kurioms pa- 
rupią;lio popų. 

Į| Lenkijoj, žinoma, littosuose 
nuo vokiečių apskriėiuose, pa- 
šaukė kariumenėn vyrus, gimu- 
sius 1895 ^metuose. 

ĮĮ Serbijos parliamentui valdžia 
padavė reikalavimą naujų kredi- 

tų karfs vedimui 200 milionų do- 

liarių (40 milionų doliarių). Rei- 
kės juos pasiskolinti. 

|| Ryme už fnilioną doliarių li- 
kosi parduotas Austrijos amba- 
sados rūmas. 

|| Aziatiškoj Turkijoj, prisa- 
kius policijai, miestuose Arzisy 
Kalih ir Suktam mahometonai iš- 
skerdė visus armėnus; išsigel- 
bėjo išviso 24 vyrai. 

jį Italijoj valdžia, idant nepri- 
truktų mėsos, uždraudė pjauti 
veršius, neturinčius 140 svarų 
svarumo. 

Į| Kaip praneša Suvienytų Val- 
stijų konsulis, Chinų provinci- 
joj Szechnan baisus badas. Dau- 
gelis žmonių išmirė, o daug žmo- 
nių dėl bado pats nusižudė. 

|| Suvienytų Valstijų valdžia 
skubiai rengia tvirtoves apgyni- 
mui Panamos kanalo ir Filipi- 
nų salų. Iš Europos praneša- 
ma, buk Hollandija užmezgė ry- 
ši su Suvienytomis Valstijomis, 
ir sulyg 'nutarimo Amerika ap- 
siima apginti Hollandijos kolio- 
nijas pietinėj Azijoj ir Australi- 
joj. MJ U 

* 

(| l Prusus,'.j- apielinkes Klai- 
pėdos, vė)< įsiveržė gana skaitlingi 
rusiškų raitelių, /pulkai. 
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LIETUVIA! AMERIKOJ. 
/rji '. 

IŠ PH1 LA DELPHI A, PA. 
Truputis apie mūsų merginas. 

Daug pas mus yra merginų. Die- 
vas jų užtektinai mums, tai yra 
vietos lietuviams, prisiuntė. Ga- 
lime jomfe iš visos širdies pasi- 
džiaugti ir pasigrožėti. Bet gro- 
žėjanties, visuomet reikia žiūrėti, 

į kad stovėtum ne paveju, nes svei- 

kam gali visas akis užberti. Ne- 
suprantate? Na, tai paaiškinsiu. 
Musų merginos yra gražios. Bet 
jos nori buti dar gražesnės. Nuo 
senai žinoma, kad kas raudona, tai 
gražu. Teisybę sakant, nevisai taip 
yra. Pavyzdžiui, raudona plyta 
toli-gražu nėra graži. Bet su jos, 
tos negražios plytos, pagelba gali- 
ma daug stebuklų padaryti, Ga- 
lima, sakysime, kam nors makau- 
lėje skylę padaryti arba ir nosį Į 
blyną paversti. Bet galima ją 
(plytą, o ne nosj), sakysime, ir j 
miltelius paversti, arba iš ameri- 
kancko—pauderį iš jos sufiksinti. 
Na, o šisai "pauderis" turi stebėti- 
nas ypatybes. Jeigu mergina juotn 
''išsipeintuoja" (o kuri iš musų 
merginų to nedaro?), tai mergina, 
žiūrėk, visai fain išrodo—tikra 
"leidė." Musų merginos žino tą 
sjkretą. Todėl jos taip gražios.! 
Visa bėda yra tame, kad kai-ku- 
rios nori buti pergražios. Tada, 
atsistojus paveju, tau, brolau, ply- 
tinės pieskos užbers visas akis. 
Jeigu vėjas stiprus, tai ir visai ak- 
las gali pasilikti. Dabar supra- 
tai? Daugiau neaiškinsiu, nes bi- 
jausi musų leidžiu—pęrdaug jpvks. 

Antra, musų leidęs labai mėg- 
sta "spykinti,"—ne kalbėti, bet spy- 
kinti. Lietuviškuose baliuose prieik 
prie jų, tai lietuviškai su jomis 
nesusikalbėsi. O k?i-kurios iš jų- 
jų skaito save didelėmis tautie- 
tėmis,—bent priklauso prie tau- 

tiškų organizacijų. Nabagui gri- 
noriui tikra bėda. Grinorius. 

IŠ U'ORCESTER, MASS. 

Nesusipratimai su vakarienes J pelnu. Keletas savaičių atgal vie-i 
tinės socialistų kuopos rupesčiu bu- Į 
vo surengta vakarienė. Darant at-l 
skaitą, pasirodė, kad tikietų devy- 
nios galybės, o pinigų kaip ir nėra. J 
Sąryšyje su tuom iškilo nesmagių, 
nesusipratimų, į kuriuos, sakoma, | 
esąs įmaišytas ir "Šakės" redakto- 
rius. "Draugai" pareikalavo iš jo] 
dvylikos doliarut. Ponas redakto- 
rius, pamatęs, kad ir tarp "drau: 
gų" yra "netikęs surėdymas," ne 

tiktai iš kuopos išstojo, bet. saV 
koma, net žadąs "mufintis" į Clii- 
cagą. • Gegittč. 

IŠ PROVIDENCE, R. I. 

Prakalbos naudai nukentėjusių. 
Nesenai vietinis komitetas rinkimui 
aukų nukentėjusiems nuo karės 
Lietuvpje parengė prakalbas nau- 

dai nukentėjusių nuo karės Lie- 
tuvoje. Buvo kviestas kalbėti kun. 
J. J. Jakaitis iš VVorcester, Mass. 
paskutinėse dienose prieš prakal- 

bas jisai pranešė negalėsiąs atvykti 
paskirtuoju laiku ir savo vieton 

prisiuntė du kitu vyru. Nors su- 

sirinkimo vedėjas pasakė, kad ge- 
riau butų buvę žinomąjį Bagočiti 
turėti, nesą "nieks kitas negali 
mums taip išaiškinti, kaip Bago- 
čius," atvykusieji vyrai pasirodė 
esą geri kalbėtojai ir nuosekliai bei 
vaizdingai kalbėjo apie karės bai- 

senybes, mušu brolių vargą ir rei- 

kalingumą šelpti nelaimingąją Lie- 

tuvą. Daugelis klausytojų ir aša- 
ras braukti turėjo. Prakalbų per- 
traukose buvo renkamos aukos. 
Surinkta išviso $11.97. Tai pirmą 
kartą čia laike prakalbų tiek su- 

J rinkta. Prakalboms pasibaigus, 
kalbėtojams buvo užduota klausi- 
mų, j kuriuos kalbėtojai pasekmin- 
gai atsakė. Žmonių buvo neper- 
daugiausia susirinkę. Priežastim 
tam buvo, kaip manoma, klaidingas 
pranešimas, kad įžanga prakalbosna 
busianti 10 centų ypatai. Tas, sa- 

koma, sulaikė daugelį nuo atsi- 

'ankymo. Plunksnarašis. 

IŠ BYESVILLE, O. 
Darbai. Iš lietuvių gyvenimo. 

Darbai čia eina tuom tarpu silpnai. 
Išskiriant anglių kasyklas, čia jokių 
kitokių darbų nėra. Kasyklos dir- 
ba po 2—3 dienas į savaitę. Trįs 
įikasyklos dirba tiktai po vieną die- 
ną į savaitę. Darbo jieškantiems 
nepatartina į čia važiuoti. 

Lietuviškų laikraščių čia pareina 
gerokas pluoštelis—išviso apie še- 
šiolika. Esanti šioje vietoje SLA. 
kuopa gyvuoja neblogiausiai. 

J. Sharbauskas. 

IŠ MILWAVK.EE, JVIS. 
Iš jaunimo veikimo. Mtisų jau- 

nimas darbuojasi. Dramatiškas 
Ratelis, apie kurį minėta "Lietu- 
vos" 13-tame numeryje, galop šio 
mėnesio 11 d. jau susitvėrė. Kiek 
teko girdėti, narių esą 13 prisirašę. 
Ratelis mano sparčiai darbuotis. 
Yittinis komitetas nukentėjusiems 
nuo karės šelpti rengia vakarą ge- 
gužio 22 d. Vakaro pelnas eis nu- 

kentėjusių naudai. Ratelis žada 
prisidėti prie to darbo ir vakaro 
programo atlikimą paimti ant sa- 

vęs. Vakaro programas busiąs 
įvairus. 

I Smagu matyti, kad vietos jauni- 
,mas kruta. Geros kloties! Tik 
pasekmingą veikimą trukdo darbų 
stoka. Pašešupio Karklas. 

IŠ IVESTFIELD, MASS. j 
Nauja "Vyčių" kuopa. Bedar- 

bės vargai. Vietinis klebonas su- 

tvėrė "Vyčių" kuopą. Klebonas 
rūpinasi žmonių apšvieta bei blai- 
vybe ir ragina žmones darbuotis 
tose srityse. 

Viskas butų gerai, kad tik dar- 
bai geriaus eitų. Dabar visiškai 
prastai eina. Daug yra lokių šei- 

mynų, kurias miestas turi maitin- 
ti. Darbų jokiu budu negalima 
gauti, ypač atvažiavusiems iš kitų 
miestų. Laikraščiuose buvo rašyta, 
kad darbai VVestfield'e gerai einą. 
Tas netiesa. Tegul niekas neva- 

žiuoja čia darbų jieškoti. 
Pinavijas. 

IŠ HAVERHILL, MASS. 
Gedimino Kliubo svetainės ati- 

darymas. Balandžio 19 d., vadi- 
namoje "Patriots" Day" ^Patriotų 
Dienoje), tapo atidaryta lietuvių 
Gedimino Kliubo svetainė, esanti 
prie kampo Morgan ir River gat- 
vių. Atidarymas buvo su prakal- 
bomis ir šokiais. Po pietų 3-čią 
valandą prasidėjusiose prakalbose 
pirmiausiai kalbėjo miesto majo- 
ras. p. A. L. Bartletas, kurisai, 
trumpai perbėgęs Suvienytų Valsti- 
jų istoriją, pabaigė savo prakalbą, 
pagirdami čionykščius lietuvius, 
kaipo .gerus piliečius. Antru kal- 
bėjo p. M. Andruškevičius, kliubo 
pirmininkas, kurisai ragino lietu- 
vius laikytis vienybės. Pasibaigus 
prakalboms, šokiai tęsėsi iki 10. 
vai. vakaro. 

Publikos atsilankė apie 400. Bu- 
vo svečių iš įvairių Massachusetts 
valstijos miestų, kaip tai iš Law- 
rence, Montello ir iš kitur. Visas 
atidarymas pavyko kuogeriausiai. 

Pati svetainė yra pastatyta iš 
baltų cemento plytų. Žemiaus sve- 

tainės, apatiniame augšie, yra va- 

dinamas Club Room'is narių susi- 
rinkimams vakarais ir ncdėldieniair^. 
Visas svetainės įtaisymas apsieis 
apie S i0,000.00. Kliubieti...v 

IŠ PITTSTON, FA. 
Dvejos prakalbos. Bąlančio 

5 d. pobažnytinej svetainėje kleri- 
kas j. Hiliauckar, laikė prakalbą. 
Jo prakalbos tema: "Ne socializ- 

linas ir socialistai išganys žmoniją, 
r bet patįs žmonės per mokslą, per 
'apsišvietimą, evoliucijos keliu pri- 
eis prie geresnio socialio gyvenimo, 
ir prašalins blogą dabartinį drau- 
gijos surėdymą." Šiokią kalbėtojas 
turėjo mintį, bet išaiškinti jos jokiu 
budu neįstengė. Marksas, socialis- 
tai, bedievystė, Dievas, dūšia ir 
visi kiti klausiniai bei kitoki izmai 
maišėsi jo kalboje. Kadangi p. 
M. yra dar jaunas ir čiagimys lie- 
tuvis, tai reikia palinkėti, kad jis 
ir ant toliau lavintųsi, ir stotų į 
eiles lietuviškų kalbėtojų. Gal to- 
liaus gt-iau seksis gvildenti palies- 
tieji klausimai. Vienas dalykas 
reikia 'patėmyti. Klausimai prir 
valėtų buti rišami po vienų, atski- 
rai. Priegto ponui M. trūksta lie- 
tuviškų žodžių. 

Balandžio 18 d. LSS. VII Ra- 
jonas parengė prakalbas. Kalbėjo 
Bagočius. PliakaUtose buvo pasa- 
kyta, jog kalbės "garsus kalbėto- 
jas advokatas Bag<3čius, vienas iš 
garsiausių." Tai gi ir nudulinau 
pasiklausyti. Patarlė sako, jog di- 
delis debesys atneša mažą lietų. 
Tas pats atsitiko su "garsium ad- 
vokatu." Ponas Bagočius, išėjęs 
ant estrados, pasakė, jog jis kalbė- 
siąs "apie mokslišką socializmą." 

Taigi ir pradėjo nuo paties galo: 
nuo atsiradimo žmogaus ant žemės 
ir dar nuo* anksčiaus: "Kokiu bu- 
du tvėrėsi žemė ir kaip atsirado 
žmogus." Bagočius pasakė, jog se- 

novėje, prieš milonus n .etų, buvo 
dideli miškai ir žmogus, nemokė- 
damas pasidaryti batų, vaikščiojo 
basas. Žmogus pamatė šliaužiantį 
•kirminą. Persigandęs, jis paėmė 
akmenį ir metė į kirminą. Akmuo 
atsimušė į antrą akmenį, pasidarė 
urjnis ir aplinkui užsidegė žabalas ir 
medžių šakos. Kalbėtojas kalba 
toliaus apie socializmą. "Socializ- 
mas,—sako kalbėtojas—neužsiima 
nei dora, nei moralybe, nei tikėji- 
mu, nei kunigų gaspadinėrais. bet 
vien gryna politiška ekonomija. 
Jei,—tęsia jis toliaus,—aš Bago- 
čius, Rockefelleris, Morganas Car- 
negie važinėjame automobiliais, 
tai nc socializmo reikalas. Socia- 
lizmas automobiliu iš turčių neati- 
ma." Priešingai, socializmas visai 
žmonijai automobilius įteiksiąs. 
(Rankų plojimas. Kurgi neplosi: 
rodos, imi ir važiuoji automobiliu). 
Tik štai, tarsi perkunu trenksmu, 
kalbėtojas visą viltį numuša žemyn. 
Jisai toliaus tęsia: "Didesnėji dalis 
socialistų tai tikri mulkiai. So- 
cializmas negali įvykti, nors prie 
LSS. prigulėtų visi Amerikos lie- 
tuviai, nors prigulėtų ir visi Ame- 
rikos žmonės, susidedanti iš šimto 
miliono žmonių. Tas dar vis ne- 
bus tikrasis socializmas." 

Po valandos ir pusės laiko pra- 
kalba pasibaigia, ir prasideda dis- 
kusijos. P. Zurys klausia: "Ką 
socializmas turi su I\Y\Y." Kalbė- 
tojas atsako, jog nieko bendro. J. 
Miliauskas stato kelis klausimus. 
Apart kitų: "Ką socialistai mano 

apie Uebelio parašytą knygą ir lais- 
vąją meilę?" Dalis sociailstų pakė- 
lė lcrmą. L'et Uagočius liepia 
jiems buti džentelmenais, nes, sa- 

ko, "aš turiu reikalą su žmogum 
mokytu. .Paaiškina,' kad socialis- 
tai supranta, jog Bebelis savo kny- 
goje nurodo, kad žemoji žmonių 
kliasa yra nupuolusi nedoros pur- 
vynen. Socializmas keliąs žmoniją 
augstyn medegiškai ir kartu mora- 
liškai. Miliauckas vėl klausia: 
"Kuri dalis žmonijos yra labjatt 
nupuolusi: žemoji ar vidutinė?" 
Atsakymas j šj klausimą, nors te- 
sėsi ilgai, bet likosi neįtikrinautis. 
Ir klausėjas ir atsakytojas pasiliko 
prie savo nuomonių. Prakalba 
užsibaigė, ir ant galo p. FJagočius 
pasakė, jog Pittstono lietuviai esą 
džentelmonai. nes nei vienas iain 
neuždavęs nemalonių klausimų, 

j Kitur lietuviai "tai tikri bjaury- 
bės." Vidugiris. 

IŠ ALBAS Y, N. Y 

Parapijos reikalai. Dar praeitų, 
1914 metų, balandžio 1() d. buvo 
pirmutinis vietos lietuvių susirin- 
kimas dėlei savos parapijos stei- 
gimo. Tuomet buvo nutaria, kad 
tie. kurie duos po S5.00 naujosios 
parapijos naudai, bus užrašyti kaipo 
parapijom steigėjai ("fundatoriai"). 
Apart to, buvo nutarta i inkti nuo 

paraj; i jo' narių po 50c mėnesinės 
mokestifs. Pinigų rinkiniui tapo 
paskirti šeši vyrai, kurie vaikščio- 
jo po grįčias ir rinko nutartuo- 
sius pinigus. Tokiu budu per de- 
vynis mėnesius likosi surinkta iki 
$1.300. Jau nupirkta ? lietai, u/ 

kuriuos užmokėta $3,300. Kadangi 
parapijai savų pinigų neužteko, tai 



buvo pasiskolinta $1,200. Galima 
butų pradėti manyti jau ir apie į 
bažnyčios statymą ir kunigo pzrsi- 
kvietimą. Tam tačiaus kliudo tam 

tikros priežastįs. Lietuviai čia dar 
ne nuo senai yra apsigyvenę. Tat 
nėra nei savų biznierių, nei taip 
turtingų žiroviių, nei abe'nai dau- 
giau pamo^yfų vyrų. Nesant va- 

dų, negalima n j i darbo varyti to- 
liau Jei čia atsirastų mokytų vy- 
rų, iruric tiktų vietos lietuviams j 
vadovus, tai jie patjs sau galėtų 
gerai gyvenimą susitvarkyti ir at- 

neštų naudos vietos lietuviam 
Parapijai duota šv. Turgir parap' 
jos vardas. /libanietis. 

J3 SIOUK CITY, JOIVA. 

Vietoj lietuvių socialistai. Pas 
fnus yra gan didelis būrelis lietu- 
vių. Sutikimo tarp vietos lietuvių 
nesimato jokio. Svarbiausiai jie 
yra pasidalinę į dvi sr.oves: tikin- 
čiuosius ir laisvamanius. Pasta- 
rosios rų.šies lietuviai čia vadina sa- 

ve socialistais. Jie manosi esą 
žmonių švietėjais, r.ors patjs var- 

gu ką išmano apie socializmą ir 
mažai, o kartais ir nieko, apšvictoii 
teko jiems ragauti. Daugelis iš 
jų atvažiavę iš Lietuvos abėcėlės 
nemokėjo, bet šiądien a ve augštai 
^tato ir į kitus ,>u paniekinimu žiu- 
ri. Svarbiausiai jųjų "socializ- 
me" susideda iš to, kad "nereikia 
Dievo, nereikia kunigų; kunigai— 
ilgaskverniai, Dievo agentai" ir t.t. 
Įdomiausia tas, kad šie patįs šau- 

kiantieji "nereikia Dievo" savo ku- 
dikius krikštija sulyg bažnyčios 
reikalavimų. Nieko sau, geras nuo- 

seklumas. Kelmyno Pempė. 

/.? AT H O L, MASS. 

Vakaras. Jaunimo būrelis buvo 
•urenai gražų vakarą pobažnyti- 
nėjc svetainėje balandžio 19 d. vie- 
tines šv. Pranciškaus parapijos 
naudai." Programas buvo gan įvai- 
rus. Pirmiausiai buvo atvaidinta, 
"Tėviškė," vieriveiksmis dramatiš- 
kas veikalas. Vaidinime rolės bu- 
vo sekančiai paskirstytos: Senoji 
Kavolinė—p-le V. Dragūnaitė, (iri- 
ta Kieiikė—p-15 Elz.' Rraskjtė, 
Ocrtrudė Kavolikė—p-iė M. (ie- 

daitytė, Elze Kavolikė-- p-lė L. 

Dragūnaitė, Balandienė p-lė M. 
Vrbonytė, Pušienė—p-lė S. Pet- 
rauskaitė, Drebulienė—p-lė V. l>ra- 
zinskaitė, Milkus Kavolė--J. Ja- 
šinskas, Endrus Kavolė—K. ša- 
delskas, darbininkas—p. Aidikonis, 
girtuoklis—J. Petrulis, Tamošius— 
J. A. (iailiunas, Kari Kavoliukas— 
Y. Gedaitis, Franz Kavoliukas—P. 

Dragūnas. 
Ar.tru vaidintu veikalu buvo 

"Knarkia Paliepus," komedija vie- 
name akte. Dalyvavo šios ypatos: 
Burskis kapitonas—J. Petrulis, 
Irena -p-lė M. Urbonytė, Dratev- 
ka—K. Sadelskas, Jonas—J. A. 
(įailiunas. 

Tris monoliogus sudekliamavo: 
"Lietuvos Krivūlė'VA'l. Matulis. 
"Motina"—p-lė M. Dragūnaitė, 
"šeimininkė"—J. Tamošauskas. 

Po monoliogų buvo sekančios 

dekliamacijų: "Rinkimas vaikinų" 
p-lė Ona Panevėžytė, "Apie Lai- 

me" p-lė Ona (iedraitytė, "Lygu- 
mos Bažnyčios"—p-lė A. Vincu- 
naitė, "Kur Girdėt"—p-lė P. Bal- 
tru.siunaitė, "Mylėkime"--p-lė M. 
? fonkiaučiutė, "Lietuva Mūsų"— 
J. Gatautis, "Našlaitis"—K. Su- 
kinskas, "Už Giružės"—J. Paeė- 

kajis. Mažų mergaičių choras pa- 
dainavo tris daineles. 

Ynas platus programas labai 

grajiai nusisekė. Kai-kuric artis- 
tai savo roles labai gerai atliko. 
Publika, kiek buvo matyt, buvo 

užganėdinta vaidinimu. 

\ ietos lietuviai nori kaip į., .int 

grc'liau įgyti naują bažnyčią, jau- 
nimas darbuojasi tam tikslui. Pa- 

geidaujama, kad mušu jaunimas 
nepatingėtu pasidarbuoti toliaus ir 

tautybės labui. 
\ isas likusis pelnas buvo įdur- 

tas vietos klebonui bažnyčios nau- 

dai— $19.11. "Aušros Vsrtii" dr- 
-stė veltui davė savo svetainę va- 

karui ir tuom užsitarnauja širdin- 

gą rengėjų padėką. Rengėju pa- 
dėkos užsipelno ir p. P>ra->kis, kuris 
veltui davė vietą repeticijoms da- 
ryti. 

Publikos buvo daugiau dviejų 
šimtų. Visi užsilaikė pusėtinai. 
Dauguma publikos—:vis jaunimas. 
Musų senieji nepripratę prie vaka- 
ru lankymo. Gailiuiias. 

Iš II'.ITURbURY, co.v.v. 

Si::;cny!ų draugijų fčrai. Kaip 
tik po visuotinų praeito meto sei- 
mu NVaterburio lietuviai -ubrurtdo 
veikti, \ patingai >tojo darban Si.A. 
11 kp., kuri sumanė suvienyti pa- 
žangesne? tautiškas darugijas Į vie- 
ną ryšj. kad tuorni butu galima 
veikti išvien naudai nukentėjusios 
nuo karės Lietuve-. Susnanymr.s 
pavyko, ir 14 draugijų veikia iš- 
vien jau ketvirtas mėnuo. I am ty- 
čia išrinktoji komisija renka atikas 
ir ruošia vakarus. Taip pat i'- kiti 
tų draugijų nariai, kurie lur įtek- 
mės tarp svetimtav.čių, darbuojasi, 
kad ti; gavus daugiau aukų. 

Nuo balandžio 12 d. iki balan- 
džio 17 d. tapo suruošti "fėrai," 
kur visi pasidarbavo, kas kiek iš- 
galėjo. Ir kaip menama, minėtieji 
fėrai bene apie tūkstantinę atnešė 
nukentėjusiai Lietuvai. Ypatingai 
amerikonai ir kiti svetimtaučiai da 

į vė iš s'iv o krautuvių gausias dova- 
nas tėrams. Kai-kuric daiktai ver 

ti j o kelis desėt <us doliarių. Pub- 
1 i k s skaitlingai lankėsi. Jaunimas 
elgėsi pagirtinai ir jokių trukšmų 
nekėlė, kaip tai kitados atsitikda- 
vo. 

Kai-kuriems, rasi, ir pavydu bu- 
vo matyti tokį puikų pasisekimą. 
Vienas komiteto narys nusiskundė, 
jogei jį vienas blaivininkas pa.-iga- 
vęs ir baręs už tai, kad suaukau- 
tuose daiktuose buvo ir vyno botv 
ka, kurią drauge su kitomis auko- 
mis išleido taipgi ant laimėjimo, 
(iirdi, "šelmiai," nevalia svaigalų 
laikyti, o jįjs dar ir pardavinėjate. 
Pranešiu policijai, tai visus jusų 
fčrus nukraustys i "polyc sleiše- 
ną." Sakoma, vėliaus paaiškėję, 
buk jis bandęs tą daryt, bet nieko 
nepešęs. /. M—nis. 

% 

IŠ SO. OMAHA, XIIH R. 

"Birutės" P. K. vakaras. Ne- 
dėlioj. balandžio 18 d. "Birutės" 
i •. K. (Dramos Kuopelė? Red.) 
parengi vakarą, kurio programas 
suaidėjo iš dainų, dueto ir deklia- 
macijų. 

• 

Atidarius pirmininkui, p. A. Ak- 
romui, vakarą, visu pirma p-lės M. 
ir T. Maslauskaitės paskambino ant 

piano "Duetą," kuris atsilankiusiai 
publikai iabai patiko. Paskui "Bi- 
rutės" daitioriai padainavo didelį 
koncertinį veikalą "\ skaras paju- 
ryje." Veikalai gan gerai atlikta, 
tiktai šiek-tiek "pjovėsi" (buvo dis- 

harmonijoje) vyrų balsai. Po šiam 
numeriui p-lė K. Bazariutė dai- 
navo "Jojau Dieną, Jojau Naktį.'' 
Vienoms merginoms labai vykusiai 
padainavus "Paukšteliai meili," p-lė 
M. Makauskaitė dainavo dzūkišką 
dainą: "Siu Nakceli," kuri visą 
publiką labai prijuokdino. P-lė 
Maslauskaitė buvo nuo scenos pa- 
lydėta gausiu delnų plojimu. Ga- 
lop p-lė Z. Bukauskaitė gražiai pa- 
deklianiavo, ir vieni vaikinai sudai- 
navo: "Kur Bėga Šešupė." Vaka- 
ras baigėsi Šokiais. 

Patartina "birutiečiams" parū- 
pinti daugiau vakarų su didesniais 
dainų programais. Daina, muzika 
žadina prakilnesnius žmogaus jaus- 
mus ir energiją. Atsilankęs į to- 
kius vakarus, žmogus turi daug 
smagumo ir grįžta namon sura- 

mintas, sutvirtėjęs, griežčiau pasi- 
ryžęs vesti sunkiąją ir varginančią 
gyvenimo kovą. Daugiau tokių 
vakarų! Jie mums reikalingi. 

Jnrcjis Bilinnas. 

IŠ MAMANOY, CITY, PA. 

SnžcidČ. Adomas Pajavis, dir- 
bantis Nortli Mahanoy anglių ka- 
sykloje, likosi sužeistas. Anglies 
gabalas Įlindo jam Į ak j. P. R. 

PAAIŠKINIMAS IR ATSAKY- 
MAS / TILPUSI "LIET." No. 
9, "PROTESTĄ IR ATITAISY- 

MĄ" IŠ UTICA, N. Y. 

Anųjų pasirašiusiųjų gerb. "pro- 
testantų" raitelyje yra man užme- 
tama kelios "neteisybės," būtent: 
1) Kad fcuvusis teatro vakaras nc 

TMD. 133 kp. narių buvęs pareng- 
tas, bet buv. varg. p. A. Vilčinsko 
ir artistų. 2) Kad TMD. kp. 
pirm. J. M. Leonas, nesiklaus- 
dama-^ jųjų, atspausdino pliakatus 
ir tikieius savo draugijos (TMD.) į 
vardu. 3). Kad nupeikė "artistes" 
už jų negirtinas "nuomones," lie- 
čiančias gelbėjimą nukentėj®ių ir. 

General VON HINPENBURS ABOUT 7o ENTER MOTOR..SLEIGHr ■» ♦ 

HINDENBURGAS LENKIJOJ. 
Vokiečių armijos rytuose vyriausis vadas, gen. von Hinden- 

burg, sėda į automobilines roges~ Lenkijoj. Hindenburgas yra 
augštas vyras paveikslo viduryj. 

tebekenčiančiu nuo karės Lietu- 
voje, ir pagalios 4) Kur dingę tie 
pinigai ($1.25), kuriuos sudėję ar- 

tistai.'!... Kodėl neatiduota vieti- 
niam šelpimo komitetui (čikaginio 
1. F. brcnčius) ir 1.1. 

Sekančiai Į kiekvieną užmetimą 
paaiškinančiai atsakysiu. 

1) Vietinė apšvietos draugija 
"Aušrinė" (153-eia TAI D., kuopa) 
jau lapkričio mėn. 1914 m. rengėsi 
.sulošti trijų veiksmu dramą "Iš 
tamsos į šviesą" ir keturių aktu 

| dramą "Alkani žmonės,'' bet ne- 

tinkamų aplinkybių dėlei vis' stu- 

įmėsi toliau. Atvykęs į l'ticą p, 
Vilčinskas, kaipo vargoninkas, ža- 

dėjo daug patarnauti "Aušrinei": 
padėti scenai, mokinti chorą ir 1.1. 

Tatgi su mielu noru "Aušrinės" 
valdyba j j priėmė. Ponas Vilčin- 
skas, sulyg savo pasimėgimo, pra- 
dėjo "Aušr." draugams piršti savo 

"Kerštingą Meilę." Nors valdyba 
ir nepatenkinta jautėsi tuomi vei- 
kalu, kuris nieko prakilnaus neturi 
savyje, bet—vengdama inicijatoriui 
ugadinti apetitą—perdaug nesiprie- 
šino. Taigi gruodžio 13 d. p. m. 

padaryta susirinkimas spektaklio 
aptarimui bei rolių pasidalijimui. 
Susirinkime to paties p. Vilč. buvo 
įnešta: ar "Aušrinės" (TMD.) 
vardu garsinti rengiamąjį vakarą, 
ar tuojau sutverti kitą draugystę? 
Susirinkimas nubalsavo, kad "Auš- 
rinės," t. y. TMD. 153 kp. vardu. 
Ir-gi nutarta įsirašyti "Aušrinėn" 
tiems, kurie da nepriklauso, o daly- 
vaus scenoje, kaipo artistai, nevė- 

liaus vasario 1 d. š. m. Taipogi 
nutarta pusę grynojo pelno pavesti 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui, kitą gi 
pusę pusiau šv. Jurgio parapijos 
ir "Aušrinės" naudai. Spaudos 
darbus pavesta atlikti p. J. M. Leo- 

nui. Jukgi aišku, kad ir buv. varg. 
p. A. Vilčinskas ir artistai buvo 

TDM. nariais (išskiriant mergi- 
nas ir p. I.. Dylį, kuris vėliau pa- 

sižadėjo Įstoti "Aušrinėn."). 
2) Imdami atydon minimojo su- 

sirinkimo nutarimus, matome, kad 
"Aušrinės" dr-jos pirm. p. J. M. 
Leonas teisingai pasielgė atspaus- 
dinęs tikictus ir pliakatus savo 

draugijos vardu. Užmetimas, kad 

jis nesiklausdama? tai daręs, yra 
neteisingas. J. M. Leonas parašęs 
originalus įteikė ir perskaitė p-nui1 
Vilčinskui ir kitiems labjau šiame 

dalyke nusimanantiems, kurie gi 
mielai pritarė ir patvirtino. Rytą' 
metą originalai liko atiduoti spau- 
don (300 bilietų ir 500 pliakatų). 
Kuomet jau buvo atspausdinta ir 

pasidalyta, tuomet ponui Yilč. pa- 
sirodė "per maža" ir jis nuėjęs j 
spaustuvę dar tiek užsakė. Bilietus 
taip pat—TMD. 153 kp. vardu, o 

ir pliakatus toje pat prasmėje, tik 
"biskį" kaip angliškai, taip ir lie- 

tuviškai "sumililo," nekalbant jau. 
apie sudarkytą rašybą. 

3) "Gerbiamųjų artisčių nuomo- 

niu" nupeikimą nevadinkite ap- 
šmeižimu, ir kaip ponai "protes- 
tantai" norite jas suprasti nedorė- 

i' 

lėmis—lam aš esti priešingas. Ur 
netinkamu laikraštinei etikai nuo- 

monių neatkartojimą, da negalima 
vadinti jas nedorėlėmis, Taigi j n 

garbė pasilieka neįžeista. Čia pat 
turi atremti p. Vilčinskui ir sėb- 
rams, kad jie neužgauliotų Uti- 
cos lietuvius vadindami juos ne- 

turinčiais supratimo apie1 "lietuviš- 
ką teatrą"!... Gal daugelis Uticos! 
lietuviu apie teatro prasrt'ię ir nau-į dą iš jo geriau iš mario ir supran- j 
ta už pačius pp. "protės'tantus." Į 

4) Klausia ant galo, IVg nežino-1 
darni, kur dingę* tie piiiigai (nito! 
karės nukentėjusiems)-,"kariuos su- 

dėję artistai?—Čia atrado lyg ana 

pasakaitė apie žydeli, viurihtj j sau 

lę ir klausiantj: ui žmogau, ar aug-Į 
štai saulė?... Tik jau ir nelemtos i 

drąsos reikia taip išsitarti. Ar ne! 
vienas iš jūsų (p. Yilč.) įrašė pro-i 
tokolan (13.XII.14.) ir kelis.syki 
atkartotinai perskaitė? Ar "Auš-, 
rinės" pirmininkas p. J. M. Leonas 
po spektakliui susirinkime neragi-' 
no, kad gelbėti Lietuvą ir kur pa- 
gelbą siųsti?—Todėl keli ir sumetė 
nors po 25c. Ponas M. Dylis pa- 
tarė, kad ir už merginas (artistes) 
uždėtų po "kvoterį," bet "kitiems 
nepritarus—liko be pasekmės. Po j 
25c dėjo: L. Dylis, A. Vilčinskas, 
J. Ryla, M. Dylis ir A. Mockevi- 
čius. Sykiu $1.25. Vėliau pridė- 
jo: P-lė Rožė Jaruševičiutė (artis- 
tė) 30c., J. M. Leonas $1.00 ir St. 
Inčiuras $1.00. (P-lč R. Jar. nėra 
iš tų, kurios neprielankiai nuo 

karės nukentėjusių pagelbai atsi- 
liepė. Ji lyg numanydama to "mi- 
tingo rezoliuciją'' po spektakliui, 
prasišalino). Viso labo $3.55, ku- 
riuos "Aušrinės" valdyba ir nu- 

siuntė Lietuvos Gelbėjimo Fondui. 
Pagalios minimojo "oro t esto" au- 

toriai "Liet." No. 7, mano kores- 
pondencijoje surado "artisčių ap- 
šmeižimą," o neperskaitė, kad su- 

aukuotieji pinigai pasiųsta Lietu- 
vos Gelbėjimo Fondan. Ir dar 
drjsta klausti, kur ninieai dinsre! 
Sakosi turį L'ticoj.e šelpimo chica- 
ginio Tautos Fondo komitetą. Te- 

gu taip, bet minimąjį jam šelp. ko- 
mitetui aušriniečiaij-nesiųipatizuoja 
ir nepripažįsta janį -j monopolio ant 

Uticos lietuvių. O, jei kprie iš su- 

agituotųjų nepatenkinti L. G. Fon- 
du. gali sau sveiki by kuomet gau- 
ti savo kvoterius atgal iš "Aušr." 
valdybos. "Aušrinės" 'Valdyba, iš 
savo iždo atpuolėliatns 'sugrąžinusi, 
praneš L. G. ir A.į F.tisekretoriui 
jų vardus ir tą pinigų- dalį nuo 

savęs paves Liefums Autonomi- 
jos Fondui. Galų gjife pažiūrėkim, 
kas tie "protestantai." buvo. nekal- 
bant jau apie paties* protesto auto- 

rius. Jono J. ttylos visai nepa- 
žįstame: tokio '"Aušr," nario nė- 
ra.—Gal pseudo-paraša> ar zecerio 
klaida?- P-lė Ona Kasparavičiūte 
yra iš kito miesto (Rome, N, Y.) 
nieko bendro su teatru neturinti, 
nemačiusi, negirdėjusi ir nei ant to 

spektaklio nebuvusi. "P-nas Jonas 
Machis taipgi nieko bendro su tuob 

visu neturi. Jei tik tas but jų są- 

ryšis, kad jie visi yra "dvasiškų 
Įstaigų" tarnai, išskiriant tris vir- 
šutinius po "protestu" pasirašiu- 
sius. Po "protestu" parašai buvo 
renkami per balių, vasario 15 d. 

vakare, atsibuvusiam p. Sadžio sa- 

iiuno svet. Visgi, matyt blaivi at- 
mosfera buvusi, kad taip mažai 
"protestantų" tepasisekė surinkti. 

Teiksis gerb. '"Lietuvos" Redak- 
cija ir gerbiamieji jos skaitytojai 
atleisti man už taip neįdomių ži- 

nelių pranešimą, bet būtiną paaiš.- 
kinimą.'kad tuli žmonės neklaidin- 
tų lietuvių visuomenėj 

T ei y/i t~s Mylėto jas. 

Paliudijimas. Apšvietos draugi- 
jos "Aušrinės" (153-čios TMD. 
kuopos) vardu, męs žemiau pasi- 
rašiusieji esame aktyviškai prisidė- 
ję ir turtu ir triusu, rengę ir daly- 
vavę scęnoje, pilnai patvirtiname 
augščiau tilpusiąją p. Tėvynės My- 
lėtojo korespondenciją ir už jos 
teisingumą męs atsakome. 

J. M. Leonas, pirm. 
St. Inčiitras, rašt. 

Rožė Jarušez ičiutč 1 nariai, 
Adomas Mockevičius j artistai. 

Redakcijos prierašas. Drauge su 

šiuom straipsneliu, Redakcijai pri- 
siųsta raštelis-protokolas. Rašte- 
lyje kalbama apie susirinkimą, bu- 

vusį gruodžio 13 d. namuose prie 
95 Lafayette gatvės. Susirinkimo 
dalyvais minima Leonas, L. Dilis, 
J. Rilla, A. Mockevičia, M. Ma: 
čienė ir A. \ ilčinskas. Nutarta 
vaidinti sausio 30 d. "Kerštinga 
Meilė" ir pelną paskirstyti šiaip: 
pusę Lietuvos ((ielbėjimo) Fondui, 
ketvirtadalį šv. Jurgio parapijai ir 
likusią dalį "Aušrinės" naudai. Ten 
patį paskirstyta r.jiės ir pažymėta 
pirmas bandymas. Nutarta prisi- 
rašyti prie "Aušrinės" nevėliaus 
vasario 1 d. (suprantama, nepri- 
gulintiems .prie draugijos). 

Prisiųsta Redafccijon taipgi 2 ti- 
kit-tai, kuriu vienas, sulyg siuntė- 
jo žodžių, priklauso prie p. Leono 
užsakyto skaitliaus, antrasai—p. 
V ilčinsko užsakytųjų. Ant abiejų 
tikietų paminėta, kad sausio 30 d. 
vakarą rengia Tėv. Myl. Dr-jos 
153-čia kuopa. 

Iš dviejų prisiųstų pagarsinimų 
vienas, sulyg siuntėjo žodžių, 
spausdiita p. Leono priežiūroje, 
antrasai—p. Vilčinsko. Pirmame 
sakoma, kad sausio 30 d. vakarą 
rengia Tėv. Myl. Dr-jos 153-čia 
kp., antrame vakaro rengėjai va- 

dinama "Lietuvių Miletoju Drau- 
gija. Antrojo pagarsinimo rašyba 
silpna. i 

Iš to visko galima padaryti rsva- 

Ją, kad vakarą rengė TMD. 153- 
-čia kuopa. 

Davę abiem pusėm išsireikšti už- 

aigiame ginčus šiame reikale. 

1$ LIETUVOS. 
SUVALKIJOS MIESTAI 

PADEGTA. 
Laikraščiai rašo, kad kovo 22 

dieną vokiečiai padegė Mariam- 
polę, kovo 23 d.—Vilkaviškį ir 

Kalvariją, kovo 24 d.—Jurbarką, 
Virbalį ir Seirijus. Beveik visi 
didesni Suvalkijos bažnytkiemiai 
ir sodžiai esą sitnaikiuti. Suvirs 
200,000 suvalkiečių likę be pa- 
stogės ir maisto. 

VILNIUS. 
Liet. Globa šelpti mūsų broliams 

lietuviams belaisviams iš Prūsų 
Lietuvos iš pasiųstųjų Rusijon sa- 

vo delegatų—inž. tech. Kairio ir 
atstovo Keinio yra gavusi laišką, 
rašytą kelyj iš Penzos į Samarą. 
Jame rašoma, kad belaisviais jau 
pradėję rupinties miestų valdybos 
ir žemietijos. Visų motyvų e«ą 
apsaugoti vietos gyventojus nuo 

epidemijos, nes mat "turkai" jau 
esą užkrėtė beriamaja šiltine kai- 
-kurias vietas. 

Nežiūrint į tai, radę daug vargo 
ir tik vien Saratove palikę { 540 
rub. Visltr atsiranda gerų žmo- 

nių, kurie neatsisako pagelbėti. 
Delegatai sužinoję, kad daug be- 

laisvių esama Ufos ir Orenburgo 
gubernijose. 

— Suvalkų gub. komiteto stei- 
giami suvalkiečiams pabėgėliams 
trįs punktai: Varėnoje, Alytuje ir 

Druskininkuose, kur bus išduoda- 
ma pašelpos vargingiemsiems pa- 
bėgėliams. Minėtuose punktuose 
darbuojasi P. Bugailiškis. Komi- 
tetas tikisi greit įgyti vėžiojamasias 
virtuves,, su kuriomis lengviau bu- 
tų teikti maitinimo pagelbą. Be to 

žadama siuntinėti ant vietų pirmo- 
sios reikmenės prekių, kurios bu- 
tų pardavinėjamos tomis kaino- 
mis, kiek jos apsieina perkant,— 
vadinas, bc uždarbio. 

— Lydos pa v., Viln. gub. žmo- 
nės pradėjo sirgti beriamaja šilti- 
ne. Jau susirgo 30—50 žmonių. 
Gubernijos daktarų taryba išsiun- 
tė į tas vietas du daktaru suval- 
kiečiu. Lydoj yra tam tikra ligo- 
ninė Sodžiuose dezinfekcijai da- 
ryti sutvarkyta tam tikras būrys. 

Gubernijos daktarų inspekto- 
rius kreipėsi į Pildomąjį komite- 
tą prašydamas paskirti 21,920 rb. 
kovai su limpamomis ligomis. 

PANEVĖŽYS. 
Čia nesenai buvo Įsteigiama- 

sis susirinkimas skyriaus dėl ka- 
rės nukentėjusiems šelpti. Mat. 
čion pirmiaus buta atvykta Žmui- 
dzinavičiaus iš Vilniaus, kuris pa- 
sirūpino skyrių įkurti. Nariais 
draugijos čia užsirašė ir po 3 
rb. užsimokėjo kol-kas 42 žino 
nės. 

Vaklybon išrinkti penki žmo- 
nės: kun. Milvidas pirmininku, 
daktar. Vinslavas sekretorium, ku- 
nigas Stakauskas pirm. padėjėju 
ir klebonas Macijauskas vai. na- 
riu. Revizijos komisijon, kun. 
Stakauskui patarus, išrinkti a<l- 
vok. Liutkvičius (lenkas) ir ad- 
vok. Pūkas. 

Susirinkimas nusprendė įrašyti 
protokolan, jog renkamosios au- 
kos bus pirmučiausiai vietoje su- 
1 audojamos dėl karės nukentėju- 
siems šelpti. Jau keliems žmo- 
nėm.; ir pašalpos išduotos. 

ŽAGARĖ, 
Šiaulių Apskr. 

Žmones prie karės priprato. 
Dabar lik šiaip sau kare įdo- 
mauja ir tiek. Turbut "prūso- 
kus" pamatę ne taip išsigąstų. 

Piimiaus čia tekdavo matyti la- 
bai giažus jaunimo elgimasis. 
Jaunimas susiėjęs pažaisdavo, pa- 
šokdavo, padainuodavo ir t.t. Da- 
bar to nesimato. Mat, atsiliepė 
nelemtoji karė. 

Naujosios Žagarės monopolyje 
parsiduoda denatūruotas spiritas 
lik tiems, kuiie įuri tam t ikru > 

ieidimus. 

Mažeikiai, 
Kauno Gub. 

Jau ii anksčiau reikėjo "stui- 
kon" važiuoti. 

Gi paskutinį laiką jos gerokai 
padidėjo. Reik vežti iš parubežio 
paimtuosius nelaisvėn vokiečių kar- 
eivius, jų ginklus, o taip-pat Prūsų 
gyventojus. Jųjų dauguma lietu- 

vių. Žmonės labai įdomauja vo- 

kiečių kareiviais ir jų ginklais. 

PLUNGĖ, 
Telšių Apskr. 

Septin. mėn. jstabaus nieko nic- 
cas musų ramiame kampe nebema- 
:ė; dabar viskas antraip virto—• 
karė ir čia prasidėjo. Greitiai 
turbut pasiduos ir Klaipėda, pa- 
i-mus Klaipėdą vokiečiai irgi iš 

Tauragės turės pasitraukti. Kovo 
I d. Plungėn parvežė pirmą sužeis- 
tųjų transportą, dėl vietų stokos 
nažiau sužeistieji gabenami toliaus, 
silpnesniuosius palieka. Tarp su- 

žeistųjų yra ir vokiečių, jų tarpe ir 
uote r s, kurios iš apkasų su vyrais 
šaudė j rusų kariumenę. Kovo 
5 d. laukiama gan didis būrys be- 
laisvių, vyrų ir moterų. Tomis 
dienomis buvau aplankas visą pa- 
sienį, labjausiai nukentėjo Nauja- 
miestis, miestas beveik sunaikin- 
tas. Kovo 3 d. dėl vokiečių bom- 
bardavimo sudegė bažnyčia. De- 
gučiai ir-gi beveik sunaikinti. Vi- 
sai nieko nekliuvo šviekšnai, tru- 
puti kliuvo Kretingai, daugiau 
Gargždams. 

Pasienio gyventojai atsidavė 
'Dievo valiai," kas suskubo išva- 
žiuoti—išvažiavo, likusieji šiaip- 
■taip dar turis, vienok daug so- 

diečių arčiau sienos, o ypač apie 
Naujamiesčio, liko be pastogės— 
daug sudegintų. 

KUPIŠKIS. 
Kovo 12 d., 9 vai. ryto užsi- 

degė ir sudegė Kupiškio Varto- 
tojų Dr-jos butas. Kadangi tą 
dieną nemaža buvo privažiavę 
žmonių, tai prekės kuone visos 
pasisekė išgabenti, sudegė tik ke- 
li šimtai dalgių ir, žinoma, be- 
gabenant daugybė prekių sugedo, 
susidraskė, stikliniai—susikulė. 
Spėjama, kad nuostolių maž-daug 
busią apie pusantro tūkstančio 
rublių. 

ZYPLIAI, 
Naumiesčio Apskr. 

Zyplių apielinkėje vokiečių šei- 
mininkavimas žmones sunkiai pa- 
baudė. Vokiečiai ėmė javų, gy- 
vulių, pašaro ir kitų jiems rei- 
kalingu daiktų. Mokėti, žinoma, 
ir nepamanė. Iš Akėčių kaimo 
išvarė kuone visus gyvulius, daug 
paėmė ir iš Kuprių kaimo. Im- 
dami javus, jieško jie labjausia 
avižų. Galima sakyti, jog avižų 
visoje apielinkėje nei grūdo ne- 

beliko. Zyplių dvaras visiškai 
ištuštintas. Žmonės slapstosi 
miškuose, ir tik naktimis grįžta 
į namus paimti valgio ir gyvu- 
liams pašaro. Kai-kurie pasako- 
ja, kad Šakiuose vokiečiai nema- 
ža ja nų vyrų surinkę ir su sa- 

vim išsivarę. Apskritai daugiau- 
sia kenčia ti<2 žmonės, kurie ar- 

čiau miestelių gyvena, čia jau 
vokiečiai drąsiai šeimininkauja ir 
viską ima, artyn miškų kol-ka? 
bijo eiti. 

SEIRIJAI. 
Seinų Apskr. 

"Kur. Lit.'' rašo: 
J nėję j Seirijus vokiečiai pir- 

miausia puolė Į geriausius namus. 

Mat norėta turtinguosius nelaisvėn 
paimti, bet tai nepasisekė, nes kas 
galėjo, tas anksčiau bėgo. Vokie- 
čiams pasisekė paimti tik vieną Ge- 

gužinskį, kurj ir išvežė Vokietijon. 
Seirijų apielinkėj vokiečiai pa- 

ėmė apie 5 tukst. jaunų vyru, kar- 

vių, arklių, vežimų ir 1.1. Karves 
ten pat pjovė, mėsą sudiio ir ;jo 
į bosus. Apielinkės valsčiuose su- 

deginta daug dvarų ir sodžių, bū- 
tent: Mankunai, Sava,ra. < iinčio- 

riys, Noragėlė, dalis Gcrvėnų, Stai- 
gų ir Šventežeriu. Žmonėms duo- 
Jama 10 minučių išnešti savo daik- 
tams, o paskui uždegama. Viską 
plėšia ir naikina. Miestelyj šrap- 
įelis užmušo 2 ypata ir sudegino R 
įamus. Mankunuose užmušta ke- 
eta žmonių. Apskritai, apielinkėj 
lilelis vargas, savomis spėkomis 
tmonės jo nenusikratys. 

RATNYČIA, 
Traku Apskr. 

Tikras smiltynų kraštas. Smil- 
tys laukuose, smiltys miškuose, 
kaimuose, rn^aliaus, patsai Rat- 

nyčios miestelis iš smilčių iš- 

dygęs, lyg jomis butų užneštas. 
Ir įstabu rodosi, iš ko čia žmonės 

gyvena, verčiasi, iš ko čia pasi- 
statė net muro bažnyčią, dabar 
gi miesteliui sudegus statosi na- 

mukus. 
(Iš laikraščių.) 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi butį pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais tnrt paduoti, Redakcijos ži- 
niai. ir savo tikrąjį vardą. 

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

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 
riui atgal jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Peticija valstijų kongresui. Pra- 

eitos savaitė-. "Drauge" likosi iš- 

spausdinta pcticija, kuri ma- 

noma pasiųsti susivažiuosianciam 

po kares valstijų atstovų kongresui 
ir po kuria visi lietuviai yra kvie- 

čiami kuoskaitlingiausiai pasirašyti. 
Kaip Lietuvos" skaitytojai pame- 
na, toji pcticija buvo ruošta seniau, 
ir vadinamoje "Lietuvių Dienoje" 
( Kovo 4 d.) buvo plianuota rinkti 

parašus po ja visoje Amerikos lie- 

tuvių kolionijose. Tuomet "Lie- 

tuvoje" buvo nurodyta, kad pana- 
šaus darbo negalima taip snt grei- 
tųjų daryti, kad reikia tokią peti- 
cijų gerai, su žinovų-diplioniatų 
pagelba apdirbti, idant iš to neiš- 

eitų 'kokio nors nesmagumo, arba ir 

net gėdos lietuviams. 

Peticija tuomet buvo sulaikyta. 
Lietuvių Diena" praėjo b^ pasi- 

rašymų po peticija. 
Nuo to laiko praslinko du tnė- 

ne>ki. Pažiurėjus į peticiją, ma- 

tosi, kad jinai likosi tokia pat, ko- 

kia buvo pačioje pradžioje. Ma- 

tomai, palaikyta jinai tiktai kiek 
laiko pagulėti. Kokiam tikslui— 
sunku įspėti. 

Tokiu budu, kaslink peticijos ga- 
lima pasakyti beveik tą pat j. kas 
buvo pasakyta pirmiaus. Geriau 

butų buvę, jeigu jinai butų buvusi 
atlikta prityrusių žinovų priežiū- 
roje. 

J šią peticiją, rodosi, ir patįs jos 
statėjai žiuri tiktai kaipo j progą 
lietuviams viešai pasirodyti ir pri- 
traukti Kuropos priejautą. Tat 

juo rūpestingiau turėjo bu t i jinai 
sustatyti. 

Peticijos reikalavimai šioki: 

"Męs, žemiau pasirašusieji Lie- 

tuvių tautos nariai, remdamiesi tau- 

tų principų, reikalaujame suvieni- 

jimo visų Lietuvos dalių į vieną 
politiškai-administrafyvj kuną, ku- 
riam turi būti suteikta autonomija, 
idant musų tauta niekeno nevar- 

žoma ir netrukdoma, galėtų plė- 
totis ir nešti žmonijai naudą. 

"Tuo tikslu mes reikalaujame 
atskyrimo Suvalkų giib. nuo Len- 

kijos, lygiai kai ir... Rytprūsių ap- 

skričių (Klaipėdos, Tilžės, Gumbi- 
nės ir Karaliaučiaus) ir priskyrimo 
jų prie didesnės Lietuvos dalies,— 
Vilniaus, Kauno ir Gardino gu- 
bernijų." 

Iš šios trumpos ištraukos matyt, 
kad reikalas ant greitųjų padary- 
tas ir net prisileidžiama tokių keis- 

tumų, kaip: ''remdamiesi tau- 

tų principu.'/ Kokiu principu: 
tautų lygy V- p", laisvės, ar kokio 
kito? Išsireiškimas "tautų prin- 
cipu" yra labai neaiškus. Šiądien, 
pavyzdžiui, "tautų principas" gali 
buti daugelio didžiųjų valstijų su- 

prastas šitaip: "Valdyk kitus ir 

augk kitų lėšomis." Praktikoje 
taip jųjų ir daroma. 

Antroje istraukos dalyje tasai 

pats skubumo,I vaisius: "reikalau- 

jame atskyrimo SuvaKaj gub. nuo 

Lenkijos, lygiai kaip ir... Rytprū- 
sių apskričių... ir priskyrimo ji| 
prie didėsės Lietuvos..." Iš saki- 
nio galima suprasti, kad reikalau- 
jama Rytprūsių apskričių atskyri- 
mo nuo Lenkijos. Jeigu sakiniui 
nepriduoti tokios prasmės, tai ja- 
me visai jokios prasmės (dalyje 
apie Rytprūsių apskričius) negali- 
ma surasti. 

"Lietuvos" redakcija nepreten- 
duoja žinoti, kaip dipliomatiškos 
notos turi buti parašytos. Męs 
abejojame, vargu ar atsirastų pas 
mus, Amerikos lietuvius, nors vie- 
na redakcija arba šiaip įstaiga, kuri 
galėtų tokio darbo atsak. nybę 
paimti art savęs. Tačiaus kiek- 
vienas gali pastebėti tas peticijos 
klaidas, j kurias augščiaus nuro- 

dyta. 
Panašiai peticijos rengti reiškia 

nepermatyti dalyko svarbos. Vy- 
ručiai, taip rimti dalykai nesidaro 

Parašus po šia peticija žadama 
rinkti gegužio 31 d. (Decoratiori 
Day). Peticiją parengė ir dieną 
parašams rinkti paskyrė "Tautos 
Taryba Amerikoje." 

Tie Hammerlingo apgaisini- 
mai. Keliuose šimtuose Amerikos 
laikraščių, tame skaitliuje ir kele- 

į toje lietuviškujij, tilpo viso pus- 
lapio atsišaukimas, kad Suvienytos 

valstijos paliautu siuntinėjusios 
ginklus talkininkams. Tttom, gir- 
di. butu sutrumpinta dabartinė kru- 
vinoji karė Europoje. Tegul tik 
Suv. \ alstT/u gyventoje i sustabdo 
ginklu siuntinėjimą iš savo šalies. 
Žmoniškumas to reikal/jjąs 

Atsišaukimas tilpo laikraščiuose 
kaipo apmokamas apgarsinimas. 
"Tėvynė" praneša, kad vienas lie- 
tuviu laikraštis už tr» atsišaukimo 
patalpinimą gavęs $190. Tą apgar- 
sinimą-atsišaukimą laikrašėiatns iš- 

siuntinėjo žinomoji "svetimtautiš- 

kų laikraščių bendrove," kurios 
prezidentu yra" p. Hammerling. 
Sulyg pranešamų paties llain- 

mcrling'o žodžių, to apgarsinimo- 
-atsišaukimo patalpinimas atsiėjęs 
suvirš šimtą tūkstančių doliarių. 
Beje, po tuo atsišaukimu pasirašė, 
tarp-daugybės kitų, regis, ir devy- 
nių lietuviškųjų laikraščiu atsto- 

vai ir leidėjai. Pinigai tam daly- 
kui, sakoma, vokiečių valdžios duo- 
ta. Patsai atsišaukimas, pirm ne- 

gu leidus ji spaudon, buvęs peržiū- 
rėtas ir patikrintas vokiečių val- 
džios atstovo U'asIiYngion'e. 

Atsišaukimas gali suvedžioti no 

vieną dalykų nepermatantį žmogų. 
Karės sulaikymas, žmoniškumas, 

pertraukimas baisių skerdynių Eu- į 

ropoję, kuriai Suv. Valstijų fabri-; 
kai išdirba šrapneles, kulkas ir ki- 
tokius karės jrankius—rods, yra 
labai gražus ir pritraukianti žo- 
džiai ir reikalavimai. 

Met tų reikalavimų išpildymas 
butų griežtai priešingas neutrališ-.i 
kutno tiesoms. Sulyg nusistovėju-1 
siu ir iki šiol vartotų neutrališku-1 
mo tiesų, neutrališkos valstijos tu- J 
ri pilną teisę" šelpti kariaujančias j 
valstijas karės reikmenotnis. Iki į 
šiol daugiausia naudojosi taja tei- Į 
se ta pati Vokietija, kuri dabar 
stovi šio viso judėjimo užpakalyje. 
Laike Krymo karės Vokietija šel- 

pė rusų kariumenę ginklais. Laike 

turkų-rusų karės Vokietijos išdirb- 
tum ginklus ir amuniciją vartojo Tur- 

kija. Laiko ftalkanų karės balka- 

niečių valstijos buvo irgi tos pa- 
čios Vokietijos aprūpinamos karės 

reikmenomis. Vokietijos ginklų 
dirbtuvės praturtėjo svarbiausiai 

ginklų ir amunicijos pardavimu 
svetimoms valstijoms taip taikos, 

taip karės laiku. 
Žodžiu sakant, iki šiol buvo aiš- 

kiai suprasta, kad kariaujanti val- 

stija gali buti neutrališkos šalies 

Šelpiama karės reikmenomis, ir 

prieš tai niekas nieko nesakė. 
Dabar Vokietija, minėtojo ap- 

garsinimo-atsisaukimo pagelba ir 
kitokiais budais, kelia protestą prieš 
to'ci dalykų stovj. Vokietija pyk- 
sta ir išmetinėja Suv. Valstijų val- 
džiai, kam jinai neužsilaikanti 

į neutrališkai ir leidžianti siųsti tal- 
kininkams kerės reikmenas. Pro- 

testuoja ta pati Vokietija, kuri vi- 
suomet pardavinėjo kariaujantiems 

j karės reikmenas ir niekuomet ner 

.nesapnavo, kad tai butų neneutra- 

liška! 

| Vok iečiai nori Suv. Valstijų val- 

įdžios poziciją matyti neneutrališ- 
ka, ties karės reikmenomis, paga- 
mintomis Suv. Valstijose, naudoja-1 
si—vien tik talkininkai, kurie, ap- 
valdę jūres, vokiečiams, taip sa- 

kant, nei nosies neleidžia laukan 
iškišti. Ne Suv. Valstijų kaltė, 
jei vokiečiai negali naudotis Suv. 
Valstijų išdirbiniais. Suv. Val- 
stijos noriai pardavinės karės reik- 
tnenas ir vokiečiams. Tegul jie tik 
atvažiuoja ir, nusipirkę, pasiima 
jas. Ne Suv. Valstijų kaltė, kad 
Vokietija negali prisiųsti savo lai- 
svų. Talkininkai padėjo daug jie- 
gų, kad nuvalius vokiečius nuo jū- 
rių. Tai yra teisotas kariškas tal- 
kininku nuopelnas, kuriuom į'\c 
naudojasi. Uždrausti talkininkams 
pirktis karės reikmenas butų to 

nuopelno naudos atėmimas iš jų, 
ir Suv. Valstijos, taip pasielgda- 
mos, pasielgtų neneutrališkai, nes 

iš uždraudimo siuntinėti ginklus iš 
•;ia butų skriauda taklininkams ir 
tokiu budit nauda Vokietijai. 

Suv. Valstijos parodė, kad jos 
griežtai prisilaiko neutrališkumo 
tiesų, nežiūrėdamos, kuriai pusei 
iš to nauda. Kuomet vokiškas pa- 
ribinis skraiduolis "Prinz Eithel,' 
bėgdamas nuo talkininkų, pasislėpė 
uoste Newport News, Va., tai Suv. 
Valstijos davė jam prieglaudą, už- 
tektinai laiko reikalingiemsiems pa- 
taisymams, užlaikė paslaptis dėlei 
manytojo pabėgimo ir pasiuntė 
savo šarvuočius saugoti, kad tal- 
kininkų skraiduoliai neįsiveržtų 
trijų mylių neutrališkon zonon ir 
neužpultų pasislėpusio uoste "Prinz 
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Kitliel'io." Tas pat su antruoju 
pagelbiniu skraiduoliu "Kronprinz 
\Vilhclm." 

Iš to visko natyti. kad Suv. 
Valstijos laikosi griežtai neutrališ- 
kos politikos, kokia dabar yra vie- 
iiititolii i galima, norint išvengti ne- 

susipratinu: ir komplikacijų. P»e 
abejonės, Suv. Valstijų žmončs no- 

ri matyti šią karę kuoveikiau už- 

baigtą, liet šale to, valdžia turi 
žiūrėti, kad ši šalis nebūtų įtraukta 
karės sukurin ar kad kaip nors 

kitaip nenukentėtų. Tam vienin- 
teliu Vaistu yra griežtai neutrališka 
politika. Todėl visos tos vokiečių 
pastangos kivirčyti Suv. Valstijų 
žmones su valdžia, sunkinti ir be 
to jau sunkų dabartinį Suv. Val- 
stijų valdžios padėjimą turi būti 
suprastos kaipo kėsinimasis už- 
kenkti šiai šaliai ir atnešti naudai 
Vokietijai. l'rie tos rūšies pa- 
stangų turi buti priskaitytas virš 
minėtasai atsišaukimas-apgarsini- 
mas. Lakraščiai talpina jj kaipo 
apmokamą apgarsinimą, bet tegul 
žmones supranta tikrąją to atsi- 
šaukimo reikšmę, t. y. kaipo dar 
vieną vokiečių gudrumą, ir i jj 
kaipo tokj tegul žiuri. 

"Olszevvskio služauninkai." 
''Laisvė" savo 32-ranie numeryje, 
užgindama teisingumą tilpusio 
"Amerikos Lietuvoje" tvirtinimo, 
kad "Laisvė" rašiusi, buk Bernar- 
das Montvydas prigulėjęs prie so- 

cialistu, sako: "Olszeuskio slu- 
žauninkai iš nykščio išsilaužė tą 
pranešimą." Iš straipsnielio turi- 
nio matyti, kad tai taikoma tiek į 
"Lietuvą." kiek j "Amerikos Lietu- 
vą." , 

Skaitome reikalingu pranešti 
"Laisvei" ir visiems, kuriems tai 
reikalinga, kad "Lietuvą," kaip tai 
savo laiku buvo pranešta, lei- 
džia jkorporuota bendrovė Lietuva 
Publishing Company, kurioje p. 
Olszeu'skis yra šėrininku ir prezi-į 
dentu. Ta pati bendrovė leidžia ir 
"Amerikos Lietuvą."- 

Jeigu vartoti "Laisvės" liogiką ir 
išsireiškimo budus, tai to laikraš- 
čio redaktoriai yra "služatminkais" j 
arba "gizeliais" prezidento arba 
kokio kito šėrininko "Lietuvių Ko- 

-operatyviškos Spaudos Bendrovės, į 
kuri leidžia "Laisvę." Toliaus 
tuom keliu einant, sakysime, "Nau- 
jienų" redakcijos nariai butų, re- 

( 
gis, p. Reynold'o, didžiausio "Nau-( 
jienų" bendrovės, šėrininko "siu-( 
žauninkais"; "Keleivio" redaktoriai, 
butų p. Gegužio "služauninkais" ir 
t.t. 

Kur protas ir mandagumas? 

Dėlei laikraštinio švarumo ir 
etikos. Amerikos lietuvių laikraš- 
tijoje dar nesenai buvo daug kal- 
bėta ir ginčytasi dėlei laikraštinio 
švarumo, kitais žodžiais tariant, 
dėlei nešvarumo, kurisai vartoja- 
ma kai-kuriuose laikraščiuo. e, ma- 

tomai, kad prisitaikius prie saliu- 
ninio savo skaitytojų "smoko." 
Prie laikraštinės etikos vis laiks 

nuo laiko vėl sugrįžtama. Toki 
sugrįžimai yra vieno musų švarių- 
jų laikraščių tartum nupeikiami. 

Tie sugrįžimai mums rodosi la- 
bai reikalingi ir tinkami. Pakal- 
bėti apie kokį nors dalyką ir paskui 
palikti viską "po senovės" yra'vel- 
tus dalykas, (ieriau tuomet visiš- 
kai nieko nei nepradėti. 

Žinomas statistikas, skelbiantis 
savo patėmijimų vaisius per "Vien. 
Liet.," jeigu jisai dar vis varo sa- 

vo darbą, be abejonės, užrašė to- 
kius pavyzdžius, kaip: "Suskretęs 
Baltimorės anarchistuojančių sin- 

dikalistų "organas" įprastu nacha- 
liškumu tvirtina"... Kitas pavyz- 
dis "telegramo" pavidale: "So. 
Boston, Mass. "Vėžio" (socialistų 
laikraščiai "Ateitį" taip va- 

dina. "Liet.") liogeriuose atsirado 
utėlių. Tautininkas sako, kad ta- 
sai "brudas" "Yėželį" apspito iš 
priežasties didelio skurdo"... Šie 
du pavyzdžiai iš vieno socialistiš- 
ko laikraščio numerio išskaityta pra- 
e'tą savaitę. Panaši kalba ištisai ir ne 

tik to vieno "darbininkiško" laik- 
raščio .vartojama. Ir tų laikraščių 
skaitytojai skaito ir tėmija visus 
tuos "perlus," kuriuos vartoja Jų- 
jų "švietėjai," tų laikraščių redak- 
toriai. 

Įdomiausia tai, kad visai mažai 

1 kas ir pastebi, jog tai neįprasta ir 
nešvaru taip kalbėti arba rašyti. 

Kitas labaii įcfoiints dalykas tai tas, 1 kad tame'pafcfefne raštelyje (edito- 
Į riale), kaiaie kalbama apie aną "su- 
į skrętusį"ix teiktiaštį, pastarasis yra 
mokinamas, kad slapyvardžio spė- 
jimas esąs ^nešvarus laikraštinis 
paprotys." Ar reikia geriau? 

Susitinkant su tokiais faktais, 
prie laikrašjių etikos ir aplamai 
švarumo yra reikalinga ir privalu 
grįžti. 

( 

Busiantieji prezidento rinkimai. 
Laikraščiuose vis daugiau* kalba- 
ma apie busiančius sekančių me- 
tų rudenyje prezidento rinkimus. 

| V ietį u r-k i tu r daroma žingsniai, 
kurie gali buti skaitomi kaipo 
primosianti j neužilgo prasidė- 
siančią priešrinkiminę kovą. Į 
Svarbiausiu dabar klausimu yra: 
kas laimės ateinančius metus, de- 
mokratai ar republikonai? Pro- 
gresyvė partija matomai nyksta, 
ir bene ji susilies vėl su rcpubli- 
koniškaja, 11110 kurios buvo at- 
skilusi. Republikonai mato, kad 
žemė slystanti iš po demokratų 
kojų. Praeito rudens rinkiniai 
kongresan Ijuvo nesmagiu pyra- 
gu demokratams. Šalis pasirodė 
linkstanti prie republikonų. Be- 
darbė, abelnąs, pramonės ir pirk- 
lvbos apmirimas yra primetama 

FARMŲ PIRKIMO' Kl AUSIM E. 
Prieš porą savaičių "Lietuvoje" 

tilpo p. "Stasio" straipnis, kuriame 
aimanuojama už tai, kad Amerikos 
lietuviu spauda ir abelnai vadovau- 

jantieji žmonės mažai atydos te- 

atkreipia j farmų pirkimo klausi- 
mą, tuom tarpu kaip patįs Ameri- 
kos lietuviai, kaipo prigimti ūki- 
ninkai, įdomauja fermomis, kurias 
jie ypač pastatuoju laiku skaitlin- 
lingai perka. Įvairiems agentams 
iš to pelnas, bet perkantieji far- 
mas nekartą sunkiai apsirinka, pra- 
dėję gyventi ant savo ūkės. 

Pono "Stasio" tvirtinimai yra vi- 
siškai teisingi. Lietuviu kolioriiza- 
ciją, taip sakant, tvarko agentai, 
farmas pardavinėjantieji. Galima 

sakyti, kad beveik vien iš tų agen- 
tų ir jųjų apgarsinimų męs turime 
visas savo informacijas apie ūki- 
ninkų kolionizaciją. Šaltinių, ku- 

rie bešališkai supažindintų mus 

su ūkininkavimo sąlygomis įvai- 
riose vietose, su geromis ir blogo- 
mis kurios nors vietos ūkininka- 
vimo pusėmis, pas mus visai nėra. 
Perkantis farmą pažįsta jąją tiktai 
iš tų gyrimų, kuriuos girdi iš agen- 
to. Paprastai medalis turi dvi pu- 
ses. Ket antrosios pusės lietuvis, 
perkantis farmą, nemato. Pama- 
to ją, tą antrąją, blogąją pusę, ka- 
da jau jisai yra nusipirkęs farmą 
ir pradėjęs ant jos gyventi. Grįž- 
ti atgal tuomet jau pervėlu, nes 

pinigai už farmą užmokėti, ir agen- 
tas neatpirks jos iš tavęs atgalios. 

Tokiu budu lietuvis, pirkdamas 
farmą, yra pavojuje nusipirkti ką 
nors netikusio. 

Antra, jei perkamoji farma ir 
yra tikusi, jinai gali buti peraug- 
štai apkaiimota. Žmogus gali už- 
mokėti už jąjįį daug daugiau negu 
jinai yra verti. Už tuos pinigus, 
kurios pirkikis užmoka už farmą, 
rasi, galima butų įgyti daug ge- 
resnę farmą. jeigu butu. iš kur pa- 
sirinkti, jeigu žinoti, kokia kaina 
yra už farmas įvairiose vietose. 

Iš agento tačiaus nėra ko tikė-į tis gauti tas visas informacijas.: 
Jisai supažindins tave tiktai sn to- 

mis farmdmis, kurias jisai pats tu- 

ri pardavimui.! Apie kitas, ne j o j o 
^ 

parduodamas farmas, ypač dar jei-, 
gu jos savo pirkimo išlygomis ar- 

ba abelnaij'savo vietos gerumu, sa- 

vo rušimi-arbai kokiomis nors kito- 
mis sąlygomis,stovės augščiaus už 
jojo parduodamąsias farmas, agen- 
tas pasistfąngs;(yisiškai užtylėti. 

Žinoma; agento už tai nėra ko 
kaltinti. Jisai ; daro savo biznį ir 
žiuri, kad jarfl, o ne kitam, ko- 
kiam agentui tektų pelnas. Jeigu j 
jisai teisingai perstato savo prekę 
(tavorą) tokia, kokia jinai ištik-1 
rujų yra, tai jojo biznis yra tei-J 
singas, ir agento už tai negalima, 
peikti. Ne jojo kaltė, jeigu pirki- [ 
kas nežino, kur galima buti ge- 

Įresnėinis išlygomis tokų pat prekę 
įgyti. 

Bet pirkiką tas labai apeina. Ka-J dangi kiekvienas visuomenės narys 

gali buti pirkiku, tai visuomenės 
priederme yra suteikti informacijų, 
kuriomis atskyri jos nariai galėtų 
naudotis. 

Kaij) tokių informacijų galima 
butų teikti? Męs neturime laik- 
raščių. kurie specialiai butų pa- 
švęsti ūkininkavimo reikalams: Ant 
mūsų laikraščių negalima uždėti tos 
naštos rinkti ir teikti visuomenei 
reikalingąsias informacijas. Už- 
tenka to, kad laiks nuo laiko, prie 
progos, tie laikraščiai atveria savo 
špaltas ūkininkavimo reikalams 
gvildenti ir suteikia vieną-kitą 
pludštelj informacijų. 

Atkyri žmonės irgi negali rū- 

pintis tokių informacijų rinkimu 
ir teikimu visuomenei. Kiekvie- 
nam reikia žiūrėti, kad butų kas 
valgyt, o šisai dalykas, informaci- 
jų rinkimas, nesuteiks atskvram 
žmogui jokio pelno. 

Vienintelis išėjimas, kurisai lie- 
kasi, tai turėti organizuotą kūną, 
kurisai užsiimtų tuom visu reika- 
lu. Tenai butų sukoncentruojamos 
visos žinios apie farmas įvairiose 
vietose, apie jųjų pirkimo išlygas, 
apie gyvenimo sąlygas ant jųjų ir 
t.t. 

Žinoma, kad lietuviai kolfonizuo- 
jasi įvairiausiose Suv. Valstijų 
vietose. Vienur sąlygos geresnės, 
kitur blogesnės. Informacijų or- 

ganizacija (arba gal galima butų 
pavadinti tai biuru) galėtų sužino- 
ti smulkiai tas sąlygas ir pranešti 
visuomenei per spaudą ir atsky- 
riems, atsikreipiantiems į ją asme- 
nims. 

Agentai bando tverti naujas ko- 
lionijas ir per apgarsinimus kvie- 
čia lietuvius jųjų tveriamose kolio- 
nijose apsigyventi. Čia vėl tokia 
organizacija galėtų pasitcii iauti, iš- 
tirti, koksai yra gyvenimas ant tų 
naujų kolionijų, ant kiek atskyram 
lietuviui apsimoka tenai apsigy- 
venti. 

Apart visų sutvertųjų ir dar 
tveriamųjų lietuviškųjų kolionijų, 
gali buti vietų, kur visai nėra apsi- 
gyvenusių lietuvių, bet kur gyveni- 
mo aplinkybės yra geros ir kur 
lietuviams apsimokėtų apsigyven- 
ti. Čia minėtoji organizacija ga- 
lėtų buti lietuviams geresne pagel- 
bininke negu by kas kita. 

Valdžia dykai dalina žemę. Su- 
vienytose Valstijose dykai dalina- 
ma žemė, regis, jau visai išsisėmė 
ar jau baigiasi. Kanadoje val- 
džios dalinamos žemės, kiek man 

žinoma, yra dar daug, ir valdžia 
noriai matytų jąją apgyventa. Šia- 
me reikale toji organizacija irgi 
butų geriausia pagelbininke. Kaip 
galima tokią valdžios dykai dali- 
namą žemę jgyti, kur kreiptis, ko- 
kia yra ta dalinamoji žemė. ar ap- 
simoka ant jos apsigyventi, kokio- 
se vietose butų geriau ir t.t. ir t.t.j —vis tai yra svarbus manančiam 
ukininkauti klausimai, kuriuos ga-: 
lėtų išrišti kalbamoji informacijos 
organizacija. 1 

demokratu šeimyninkavimui 
Nauju persergėjimu demokratams 
buvo nesenai turėtieji Chicagoje 
rinkimai, kuriuose žmonių prie- 
lankumo pasvirimas republikonų 
pusėn pasirodė esąs milžiniškas. 
Pagal šiuo du faktu, praeito 
meto rinkimus kongresan ir ne- 

senai buvusius Chicagoje, mena- 
ma, kad sekantis prezidentas be- 
ne vėl bus republikonas. Dau- 
gelis tą jau dabar griežtai tvir- 
tina. V iskas rodo, kad šie pra- 
našai gali buti teisingi, liet pa- 
gyvensime—pamatysime. 

Motery taikos konferencija. 
Šią savaitę Haagoje. Ifollandiji,)- 
je, laikoma taikos konferencija, 
kurion suvažiavo įvairiu šalių 
moterįs. Suvienytas Valstijas 
konferencijoje reprezentuoja 40 
moterų, pasiekusių jau ilaagos. 
Konferencijos tikslu yra sulai- 
kyti dabartine kruvinąją karę 
Europoje. 

Vargu iš tų grudų bus miltų. 
Prancūzijos moterįs atsisakė kon-į 
ferencijoje dalyvauti. Sulyg ne- 

senai pasirodžiusių pranešimų, 
Vokietijos valdžia uždraudusi sa- 

vo moterims imti dalyvumą kon- 

ferencijoje. 
Bet jei franeuzės prielankiai 

atsineštų j konferenciją ir vokie- 
tės dalyvautų joje—ir vargu kas 
naudos butų. Konferencijos ir 

rezoliucijos jokios karės nesulai- 
kė. Nesulaikys nei šios. Velti 
tik kelionė, veltus triukšmo kė- 
limas. 

LIETUVA ŠAUKIA PAGELBOS! 
Į jus, gerbiamieji Amerikos lietuviai, męs kreipiamės, melsda- mi pagelbos; ne dėl savęs, tik dėl savo brolių, sesučių, tėvų ir 

! motinų. Męs tai darome vardan žmoniškumo, vardan artimo mei- 
j lės! Ant Lietuvos žemelės siaučia baisi karės audra, kuri kasdieną surija šimtus tūkstančių gyvasčių. Iš vienos šalies eina armijos Rusijos, iš antros—Vokietijos kaizerio; tos dvi pagairės su savo 
milioninėmis armijomis veda Lietuvos ir visos žmonijos ateitį į 1 

pragaištingą galą. Dar didesnė musų nelaimė, kad karė yra vedama 
užvis lr/jau ant Lietuvos žemelės. Dėl to Lietuva turi daugiau- sia nukentėti. Nuo Baltijos jūrių iki Nemuno krantų perėjo iš- 
ilgai šimtai tūkstančių Rusijos, tai Vokietijos kareivių. Kur jit perėjo, ten nepasiliko akmens ant akmenio! Musų kaimai tapo išdeginti, lietuvių turtas tapo sunaikintas. Jauni vyrai paimti j kariumenę; seneliai,. moterįs ir maži kūdikėliai—vieni išvaryti j Rusijos gilumą, antrus vokiečiai išgabeno į Vokietijos gilumą. Kurie pasiliko ant vietos, turi slapstytis miškuose, urvuose ir ne- 
gaudami iš niekur pagelbos miršta iiš bado. 

Taigi męs, Amerikos Lietuvių Gelbėjimo'Fondo Komitetas 
atsiliepiame į visus lietuvius ir draugystes, melsdami Lietuva 
pagelbos. Jusų vienas grašis, vienas doliaris, nušluostys verkian- 
čių ašaras, suramįs nuliudusius ir išgelbės nevieną nuo bado ii mirties. Su tikra pagarba. 

LIETUVOS GELBĖJIMO FONDO KOMITETAS. 
Dr. J. Šliupas, Prezidentas, 
Dr. K. Drangelis, Sus. Sekretorii\,, 

J. O. Sirvydas, Fin. Sekretorius, 
Tarnas Paukštis, Kasierius, 

13 Mill St., Pittston, Pa. 

Tai yra keletas pavyzdžiu, kurie 
parodo, kaip reikalinga tokia orga- 
nizacija. Lietuvių kraustymasis ant 

farnuj yra pasiekęs gan didelio 
laipsnio. Galima manyti, kad ta- 
sai judėjimas ilgainiu eis ne ma- 

žyn, bet vis stiprės. Todėl tokios 
informacijas teikiančios įstaigos^ 
reikalingumas yra, rodos, neabe-i 
jotinas. Nereiktų lietuviams, no- 
rintiems apsigyventi ant farmų,' 
klaidžioti ir amžinai bijotis apsiga- 
vimo ir paskutinių sunkiai uždirbtų 
skatikų prakišimo. Kiekvienas at- 
sikreipiantis į toki;j įstaigą žinotų, 
kad tenai rūpinamasi ne doliario 
išgavimu, bet jojo, lietuvio, gero- 
ve ir kad suteiktųjų informacijų 
teisingumas yra neabejotinas. 

Tokia organizacija galėtų buti 
nuolatiniame susirišime su ūkinin- 
kais, ir ačiit jai, Amerikos lietu- 
viai taipogi daugiau žinotų, kiek 
abelnai yra Amerikoje lietuvių ūki- 
ninkų ir kaip jiems klojasi. Kiek- 
vienas galėtų aiškiau spręsti, ar ap- 
simoka jam pačiam apsigyventi* ant 

fanuos. Toji organizacija butų 
nuolatiniu gyvu ryšiu tarp Ame- 
rikos lietuvių miestelėnų ir farme- 
rių. 

Tokia organizacija yra labai rei- 

kalinga. Kodėl jos negalėtų buti?. 
Amerikonas.' 

Kaip Išrodo M. Lietuva. I 
Associated Press korespondentas,' 

aplankęs Mažąją Lietuvą po rusu 

įsiveržimo, aprašo padėjimą, kuria- 
me dabar Mažoji Lietuva yra. 

TukstancL' žmonių be pastogės,' 
—sako korespondentas,—tūkstan- 
čiai namų iki pamato išdeginta, ir 
šimtai tūkstančių, jei ne milionų 
doliarių nuostoliai—tokia yra kai- 
na rusų įsiveržimui, 'kuris už si-j baigė rusų apsilankymu Klaipedoje. 

Nuo Rusijos-Vokieti jos rube-Į žiaus, prasidedančio 15 mylių ii 
šiaurius nuo Klaipėdos, iki Bialos, 
gulinčios gan toli pietuose, ir iš- 
tisomis myliomis Prūsų gilumon, 
vietose, kurios pirmiau buvo tur- 

tinga ukininkystės šalim, dabar 
stovi išnaikinti, •išdeginti kaimai. 
Išnaikintoji dalis turi 150 mylių 
ilgumo ir nuo penkių iki penkias- 
dešimts mylių platumo. Tasai plo- 
tas guli pačiu parubežiu. Čia riogT 
so vien griuvėsiai. 

Sulyg Prūsų valdžios apskaitlia- 
vimų, pastogės neteko išviso apie 
300,000 gyventojų. Taipgi apskait- 
liuojama, kad iš gyventojų paimta 
išviso apie 100,000 arklių ir apie 
150,000 galvijų. Kiek išneša nuo- 

stoliai taip' turtu—kol kas neap- 
skaitliuota, tačiaus manoma, kad 
šie nuotsoliai sieks milionų do- 

liarių. 
Kaslink rusų kariumenės papil- 

dytų žiaurumų, tai pati vokiečių 
valdžia po tyrinėjimui pripažįsta 
juos tiktai įsisvajojimais, nors iš 
kitos pusės pripažįstama, kad at- 

skyrų žiauraus elgimosi atstikimų 
ir galėjo buti. Tie patįs tyrinė- 
jimai yra parodę, kad daugelis gy- 
ventojų, ypač moterių ir vaikų, li- 
kosi Rusijon išgabenta. 

Prūsų Lietuvos miestai, gulin- 
tieji kiek toliaus nuo rubežiaus, 
mažai ką jautė rusų įsiveržimą. 
Įsrutis (Insterburg) visiškai nieko 
nenukentėjo nuo rusų įsiveržimo. 
Į rytus nuo Įsručio gulinčioji Gum- 
binė, kurios apielinkėse ėjo karšti 
mūšiai tarp rusų ir vokiečių, mažai 
nukentėjo, sulyginant su miestais, 

arčiaus prie rubežiaus stovinčiais 
Nuo Gumbinės iki Tilžės yra dau- 
gelis daugiau ar mažiau nukentė- 
jusių kaimų. 

Iš Pilkalnio, kuris guli prie ge- 
ležinkelio iš Tilžės j Stalupėnus, 
likosi tiktai griuvėsių krūva. Keli 
tūkstančiai gyventojų, kurie pir- 
miaus ramiai čia glaudėsi, išbėgio- 
jo. Daugelis jųjų matyt vaikščio- 
jant be tikslo tarp griuvėsių. Nuo 
kanuolių ir abelnai nuo šaudymo 
Pilkalnis visai nenukentėjęs. Gy- 
ventojai pasakoją, kad rusų karei- 
viai tulą laiką gyvenę mieste ir 
paskui, traukdamiesi prieš ateinan- 
čius vokiečius, miestą padegę. 

Nuo šaudymo nukentėjusi Gol- 
dapė. Tenai gyventojai išbėgioję, 
ir apielinkėj matyt didelis sunaiki- 
nimas. 

Širvinta, gulinti prie pat Suval- 
kijos rubežiaus, priešais Naumiestį, 
tuščia tartum kapinynas. Bažny- 
čios bokštai, kurie ištoli matomi, 
esą šūviais prakiurdinti. \ tenin- 
tėlisis miesto gyventojais juod- 
varniai. draskanti užmuštų arklių 
lavonus. 
-Toliaus j pietus, link Lyck, ne 

tiek viskas išnaikinta, kiek abelnai 
visas gyvenimas karės sulaikyta. 
Vokiečiai tvirtina, kad tarp Lyck 
ir Suvalkijos rubežiaus rusai ne- 

palikę nei vieno namo čielo. 
Klaipecloje visų krautuvių langai 

buvo išdaužyti. Kuomet rusai ar- 

tinosi, tai gyventojai, pagriebę kas 
pasisekė, bėgo tolyn įjuo rubežiaus. 
Tūkstančiai bėgančių užtvino ke- 
lius. Kur žmonės bėgo—jie ir 
patįs nežinojo. 1\' tiktai toliaus 
nuo besiartinančių rusų pabėgus. 

1 rytus ir šiaurius nuo Klaipėdos 
sunaikinimas vra labai didelis. Ru- 
sai dviemi koliumnomis žengė pir- 
myn, mušdamiesi su pasitraukian- 
čiais atgal vokiečių kareiviais. Tat 
tose vietose, kur rusai praėjo, labai 
mažai kas čiela pasilikę. Klaipė- 
dos miesto galva likosi durtuvu 
sunkiai sužeistas ir guli miesto li- 
gonbutyje. Iš Klaipėdos ir apie- 
lūkės rusai išgabenę Rusijon apk 
500—600 žmonių, suprantama, 
daugumą lietuvių. 

Abelnai, liūdnas, sunkus dabai 
reginys Prūsų Lietuvoje. 

NUTEISIMAS MIKOLO PET- 
RIKONIO, IšDINAMITAVU- 

SIO KUN. J. KUDIRKOS 
NAMĄ. 

Praeitame numeryj buvo trum- 
pai paminėta apie lietuvio \liko- 
lo Petrikonio nuteisimą n—3c 
metu kalėjimo už juodrankiškų, 
grasinančių laiškų rašymą King- 
ston'o, Ta., klebonui, kun. J. Ku- 
dirkai, ir vietinės klebonijos iš- 
sprogdinimą dinamitu. 

Laikraščiai paduoda daugiau 
smulkmenų apie tą visą dalyką. 
Snlyg laikraščių pranešimų, kun. 
J. Kudirka gavęs išv.so <) laiš- 
kus, kuriuose grasinta u/muši- 
mu, jeigu reikalaujamoji suma 

pinigų nebus padėta tam tikron 
vieton. Pinigų reikalauta išpra- 
d/ių $1.000. Vėliaus ta suma 

padidinta iki $1,060. Iki balan- 
Ižio 5 d., kuomet likosi išsprog- 
dinta dalis Kingston'o kleboni- 
jos, kun. Kudirka gavęs 8 grą- 
žinančius laiškus. Paskutinis, 
devintas, laiškas gauta jau po iš- 
sprogdinimui, ir to paskutinio 
laiško pagelba piktadaris likysi 
suareštuotas. 



Gautieji laiškai, sulyg praneši- 
fnų tvirtinimo, iabai rupinę ktin. 

Kudirką. Jisai laiškus perdtto- 
davęs policijai. Kuomet devitt- 
tasai laiška> buvo gautas, tai 
k ui). KtKlirka padėjęs nurodytoje 
laiške vietoje tulą suma pinigu. 
Aplink pasislėpė policija. Apie 
10 vai. vakare atėjo ton vieton 
kokia tai ypata, pasiėmė padė- 
tuosius pinigus ir jau buvo be- 

pradėjusi eiti. Policija tuojaus 
sučiupo pinigu paėmėją. Pasuo- 
<lc, kad tai Mikola* Petrikonis. 
Jisai prisipažinęs grasinančių 
law.<ų rašyme kun. Kudirkai ir 

klebonijos prieangio isę-prog !;ui- 
me. Išsprogdinimas padarė su- 

lyginamai nedaug nuostolių. Sa- 

koma, kad kuomet Petrikonis po 

susprogdinimui sužinojęs, kad 
kuti. Kudirka likosi nesužeistas 
ir nuostoliai sprogimo nedideli 
padaryta, tai jisai nusidžiaugęs. 
Paklaustas, kodėl jisai reikala- 
vęs pinigų, Petrikonis atsakęs 
esąs be darbo ir turįs keletą do- 
liarių skolos. Mintis apie gra- 
sinančių laiškų rašymą atėjusi 
jam, beskaitant laikraščiuose pra- 
nešimus apie kun. Žcbrio užmu- 

šimą. Tarp skaitytųjų laikraš- 
čių pažymėta keli: "Keleivis," 
"Katalikas' ir "Žvaigždė." Pet- 
rikonis pasisakė neprigulįs prie 
jokios anarchistų organizacijos ir 
visa ką savistoviai daręs. Suareš- 

tuotojo namuose, sulvg vieno 

pranešimo, nieko nerasta, sulyg 
kito—rasta keletas socialistiško 
turinio knygelių. 

Petrikonis Amerikoje gyvena 
apie 7 metai. Didžiausią dali to 

laiko jisai praleidęs Naujoje Ang- 
lijoje. Paskiausiai jisai dirbęs 
Black Diamond anglių kasyklo- 
se. Petrikonio amžius paefuoda- 
ma įvairiai: 21, 22 ir 29 metai. 

Sielos Troškimas. 
Aplinkui naktis. 
Gludi, tamsi naktis. 
Viršuj ten toli danguose žvaig- 

ždės tnirgena. 
Čia apačioje tamsu, tamsu. 

Tiktai retkarčiais pasigirsta iš- 
tolo gludus užėsys užmigusio mies- 
to. 

Pasigirsta, sujudina tamsiąją ty- 
lą ir vėla už valandėles apmiršta- 
-nutyla. 

Vėl tyli tamsa viešpatauja. 
Šitasai pavasario nakties vėjelis, 

glosto plaukus, širdį ramina. 
Jauku pavasario naktyje. 
Širdis nori skriesti prie žvaig- 

ždžių, augštumon pakilti, virš visų 
vargų ir rūpesčių, pakilti berybinėn1 
tolumon, susilieti su Praamžia Dva-j 
sia, viešpataujančia padangės plo-! 
tuose, susilieti su ja ir užmiršti visa,1 
kas tenai apačioje palikta. 

Siela skrieja, veržias iš siaurumų 
begalinėn erdvėn. 

Ten tarp žvaigždžių laimė, ten | 
šviesa, ten amžinas džiaugsmas. 

Ten auksinis Didžios Praamžios 
Dvasios Sostas, iš kurio šimtai sau-1 
liit skaisčiai spindi. 

Tenai Džiaugsmo Šaltinis, kurio 
vandens išgėrusis nežino daugiau, 
ką reiškia liūdėti, ką reiškia nelai- 
mė ir sielvarta. 

Tenai ^eilės Aukuras, kuriame' 
dega Amžinoji Lgnis. Keno vei-, 
dą apšvietė kartą Amžinoji Ugnis, 
to širdis nežino juodosios neapy-j kantos, nežino pavydo, neužsitikė-, 
jimo nei baimės. To širdyje am-j 
žinai žydi meilė, broliška meilei 
visiems žmonėms ir gyvūnams,1 
šventas už si tikėjimas ir begalinėji 
drąsa. Pati širdis virsta meilės au-' 
kuru, kurio spinduliai apšviečia ir į 
šildo kiekvieną praeivį. Kiekvie-j 
nas, kuriį prisiartins prie širdies, 
mačiusios augstybių Meilės Au ! 
kurą, nejaus niekuomet savyje j 
tamsiojo pavydo, kunsai ardo pa- 
saulio darbą ir žmones nelaimin- 
gais daro. 

Jeigu Praani/ios Dvasios Sostas 
butų ant žemės, neturėtu žmoni- 
ja skausmu, nematytų kraujo upe- 
lių, užtvinusių visą žemę, nebūtų 
girdėti vaitojimo balsų, skriejančių 
su karsta j a malda padangių augšty- 
bėsna. 

Jeigu Amžinoji Ugnis nors vieną 
spindulėlį numestų ant žemės, vi- 
si žnu>nės butų broliais, vienas ki- 
tam ranką paduotų ir meilėje 
dirbtų išvien... 

Siela skrieja, veržias begalinėn 
erdvėn. 

Kad tik sutraukius žemės pan- 
čius ir nuskriejus tenai. 

Kad parnešus atgal skaustančiai 
žmonijai Džiaugsmo Šaltinio laše- 
lj, Meilės Aukuro kibirkštėlę. 

'/cmė virstu dangum. Užtekėtų 
ir per amžius nepaliautų švietusi 
Palaimos saulutė. Žnionės skaus- 
mų nežinotų. 

Siela veržias iš žemės pančių i 
padangių augštybes. 

Nakties tyloje, pro duslius žmo- 

nių kančios aidus, vos girdimus, 
vos tesugaudomus, veržias >iela. 

Kad tik išsiveržtų, kad tik aug- 
štvbių pasiektų... 

L indis Ncrymas. 

VAIZDAS IŠ DABARTINIO 
SUVALKIJOS PADĖJIMO. 
Antrasai vokiečių įsiveržimas 

Suvalkijon atsižymi dar didesniu 
žiaurumu negu pirmasai. Po da- 
bartinės bangos atslūgimui Su- 

valkijos padėjimas, ir be to jau 
buvęs bbisiu, bus tiesiog nepaken- 
čiamas. Apie tai, kas dabar' Su- 

valkijoje dedasi, galima matyti 
is jdomžus laiško, kurj atspausdi- 
no "Amerikos Lietuva"* ir kurį 
mys čia perspausdiname. 

* * 

Pusėtinai Įdomų laišką gavo 
Jonas Sutkaitis iš Virginia, 
Minu., nuo savo brolio Prano 
Sutkaičio iš šakių miesto, Nau- 
miesčio pavieto, Suvalkų guber- 
nijos. Naumiesčio pavietas yra 
pat kampe tarp Nemuno ir Prū- 
sų rubežiaus ir jo bei Vilkaviš- 
kio pavieto gyventojams prisiėjo 
nukentėti gal daugiau negu ki- 
tiems pavietams, esantiems to~ 

liaus nuo Prūsų rubežiaus. 
Sutkaitis rašo laišką kovo 4 d., 

taigi jau kuomet vokiečiai antru 
kartu buvo Suvalkiją užplukdę. 
{vairių prityrimų jo turėta, bet 

apie tai tegul papasakoja jo pa- 
ties laiškas, kurj zemiaus paduo- 
dame : 

"Šiuom tarpu — rašo Pranas 
Sutkaitis—aš esu sveikas, o ma- 

no moteris ir vaikučiai taipgi 
sveiki. Brolis Antanas ir jo vi- 
sa šeimyna taipgi kol-kas laikosi 
gerai. Juozukas, brolis, dar kol- 
kas kariurnenėn nepaimtas, bet 
jau šneka, kad netrukus ims. Tik 
nežinia, kuriam pateks—ar rusui, 
ar vokiečiui. 

O aš savo visą turtą palikau 
šakiuose vokiečiams—pats išbė- 
gau į Kalnūkus pas švogerį Duo- 

bą (Kalnukų kaimas yra jau 
Svetošino gmine). 

Buvo Jį Vokiečiai Pagavę ir 

Aplupę. 

"Mane vokiečiai buvo pagavę. 

Turėjau su savim trisdešimts 
rublių, tai tuos atėmė. Kitus 
turėjau užsikasęs, tai tie vokie- 
čiams neteko. 

"Neduok Dieve, kaip tie vokie- 
čiai kankina žmones. Kaip ma- 

ne pagavo, tai uždarė į kalėjimą. 
Ten mane laikė ir valgyt nedavė 
—vis badu marino, kad pasaky- 
čiau, kur mano pinigai padėti. 
Bet pasakyt aš jiems> nepasa- 
kiau. O kaip atėjo naktis ir 
pasidarė maišatis, tai aš, ačiu 
Dievui, iš kalėjimo pabėgau. 

Slapstėsi v") Medžių Krūvomis. 

"Pabėgus, buvo blogai — butų 
vokiečiai pagavę, tai butų galą 
padarę. Ištrukęs i.š kalėjimo, ne- 

galėjau jokiu budu iš miesto iš- 
trukti, tai per dvi ( ienas gulėjau 
po medžių krūva pasislėpęs, kol 
pasitaikė proga iš miesto pa- 
bėgti. Visą mano krautuvę ir 
alinę vokiečiai išrobavojo. Kaip 
bėgau iš miesto, tai namas dar 
srovėjo, ale dabar, tai gal jau ir 
namas sudegintas. 

"Jau septyni mėnesiai, kaip to- 

ji karė žmones kankina, bet taip 
baisiai pirmiaus nebuvo, kaip da- 
bar yra. 

Afičierai Blogesni už Kareivius. 

"Vokiečiai visą turtą nuo žmo- 
nių atimdinėja—net ir paskuti- 
nius drabužius nuplėšia, ir viską 
gabena Vokietijon. Dar nuo jų 
kareivių tai galima atsiprašyt, ale 
jeigu drauge ir jų afičierai yra, 
tai nei jokiu budu gerumu neat- 

siprašysi. Neduok Dieve, kad 
męs patektume po vokiečiu: ta- 
da jis smaugtų mus per visą 
musų amžių. 

"Daug jaunų vyrų suėmė vo- 

kiečiai ir išvežė j Vokietiją, o 

jeigu kurie mėgino priešintis, ne- 
norėdami atiduot savo turto, tai 
tiems tuojaus ant vietos smerti 
padarydavo. 

Išvežė Gimnazistą. 
"Praną Užupi iš Advernų kai- 

mo. Sintautų gmino, kuris buvo 
Vilkaviškio gimnazijos mokiniu,' 

vokiečiai pasigavo ir Vokietijon 
išvarė. Ką su juotn padarė ir 
kur jis yra, niekas nieko iki šio- 
ki nežino. O brolis Antanas, 
tai, anot patarlės, gyvena visam 
.Miete: savo gyvenimą turėjo ap- 
leist ir bėgt nuo vokiečių lini- 
jos. Vokiečių linija dabar (t. y. 
kovo 4 d.) daeina iki Bridžių 
(kaimas 6 verstuose į piet-ryčius 
nuo Šakių miesto). Jeigu vo- 

kiečiai trauks artyn prie Nemu- 
no, tai turėsim visi kraustytis 
skersai Nemuną Kauno guberni- 
jon." 

KAM TIKĖTI.' 

Ir iš I'rusų Lietuvos Ameri- 
kon ateina laiškai su nurodymais, 
kad lietuviški laikraščiai privalo 
tikėti vien vokiečių oficiališkoms 
žinioms, kurioso yra vien prane- 
šimai apie vokiečių laimėjimus, 
riet ištikro nėra tikro t>amato 
labjau tikėti vokiečių garsina- 
moms žinioms negu vokiečių 
priešų, ypač jau nelabai ištiki- 
mos žinios Amerikoj garsinamos 
vokiško ambasadoriaus \Vashing- 
tone. Jo raportuose apie vokie- 
čių nepasisekimus dažnai užty- 
lima, o kitus net laimėjimais per- 
statoma; kad tie laimėjimai buva 
kartais keisti, tas pasirodo paskui 
iš kariumenių pasikrutinimų. 

Bet pasirodo, kad ir I'rusuose 
ne visi tiki vokiškos valdžios ra- 

portams. Jiems ne visuomet ti- 
ki net vokiečiai socialistai; jiems 
perdaug netiki ir Prusnose ■gyj 
venanti lenkai, kurie juk turi to- 
kias jau žinias, kaip Prūsų Lie- 
tuvoj gyvenanti. 

Kad lenkai perdaug neužsitiki 
vokiškos valdžios raportams, pa- 
rodo tai Chicagos lenkiškam laik- 
raštyj "Dziennik Z\\ iązko\vy" 
No. 73 patilpęs laiškas vieno 
lenko, Kazimiero Krauz, iš Poz- 
nanians provincijos, kurio iš- 
traukas čia paduodame. Laiško 
autorius rašo savo broliui Ame- 
rikon. 

"Tu rašai, kad galime jaustiesi 
laimingais, kad musų karė dar 
nepasiekė, bet žinokic, kad butų 
jau geriau, kad rusas čia ateitų 
(ir tai rašo rods turintis vokiška 

pravardę lenkas, nors Vokietijos 
ciesorius lenkams neprigulmystę 
žada. Bet tiek kartų prigauti, 
matyt jau lenkai Vokietijos rai- 
džios pažadėjimams netiki). Męs, 
lenkai, jau noriau rusus priimtu- 
me, bet tfaip dabar pas mus yra, 
tai yra blogiau, negu kad čia ka- 
rė degtų. Badas Čia tok* ateis, 
kokio svietas dar nematė. Duo- 
nos be valdžios kvitų jau gauti 
negalima nuo duonkepių; turi- 
me kvitas iš policijos 14 dienų. 
4 svarai miltų arba duonos iš- 
puola žmogui savaitei. Kas gaus 
duonos nusipirkti, tas miltų jau 
negauna Musų yra penketas, 
tai 3 «varų bandutė duonos die- 
nai iuri užtekti, o reikia mokėti 
45 pfenigius. 

"Mėsa labai brangi: svaras 

kiaulienos 1.10 mrk. Žiburio vi- 
sai neturime. Vargas didelis, kaip 
velniai. Kariumenėn ima visus 
—kuprotus, kreivus. Todėl žmo- 
nės nerimsta, net patįs vokiečiai 
r u goja. 

"Taip pas mus eina; bet męs 
čia taipgi daug žinome, nežino- 
me tik nieko apie musų kariu- 
menės nepasisekimus, už tai lai- 
mėjimus visuomet padidina. Ru- 
sus iš rytinių Prūsų vėl itvijo, 
jau jų nėra, labai netikusiai mu- 

šasi, todėl turime laukti galo." 
Taigi mat ir Vokietijoj nc visi 

tiki' valdžios pranešimams, nei 
jos pažadėjimams; iš nevokiškų 
tautų jai tiki protestonuski mo- 

zūrai, nes juos Prūsų valcH.a ina- 

žmit- perseki'.jo, bet už tai nei 
lenkai, nei franeuzai, nei danai 
vokiečių valdžiai netiki. 

Taigi kam tikėti? Geriausiai 
netikėti niekam. Apie karės bė- 
gi visi meluoja, vien franeuzų 
oficiališkuose raportuose žinių 
mažai ir jos trumpos, be pasi- 
gyrimų pranešimai, tai ten ir me- 

lo mažiausia. Daugiausia gi me- 
lo yra turkų ir austrų žiniose, o 

jas atkartoja ir vokiečių oticia- 
liški raportai. Negalima tikėti 
nei karę vedančių tautų pažadėji- 
mams, duotiems jų prispaustoms 
tautoms. Valdžios toms tau- 

toms, kol jų pagelba reikalinga, 
žadės viską, bet reikalui praėjus, 
iš pažadėjimų gerai jeigu nuo 

perg.nėtoji stalo bent trupini?ii 
nukris. 

VokieCiai-—Barbarai, 
Pirmu žvil vokiečių tautos 

vienybė ir pašventimas pasirodo 
pagarbos, pagelti <i)> ir sekimo ver- 

ta, ir nevienastf.iM: Hetuvių ir kitų 
politiškos laisv&s;.nustojusių tautų 
tėvynainų, be -iiUajonės, mano ir 
pageidauja, kad ittjijų tauta butų 
pilna tokio patj;pft*išventusio patrio- 
tizmo. kaip fctifoječjai. Patriotiz- 
mas, kaipo patriotizmas, t. y. gim- 
tinės šalies meilė,--abelnai imant 
—yra ne peiktinu, bet pagirtinu ap- 
sireiškimu visos žmonijos draugi- 
jiniam gyvenime. Patriotizmas 
yra normališka psycbiška tautos 

funkcija, arba veikmė. 
Bet pas vokiečius, kaip dabartinė 

didėji karė parodo, šita psycbiška 
veikmė išaugo ne tik j šovinizmą, 
bet tiesiog j visos žmonijos panie- 
kinimą ir neapykantą 

Jiems nieks kitas nerupi, kaip tik 
visos žmonijos pavergimas. Jų kai- 
zeris, kuris yra tikru vokie- 
čių typu, nekalbėjo neaiškiai. Jo 
išsitarimai civilizuotam sviete su- 

kėlė vien tik paniekinanti nusišyp- 
sojimą tarpe rimtai mąstančių žmo- 

nių, kada jis, išleisdamas savo kar- 
eivius j Chiniją, patarė pasielgti 
su cbinais, kaip hunai savo laiku su 

pergalėtomis tautomis pasielgė. 
Šiądieniniai vokiečių darbeliai pa- 
rodo, kad jų valdono žodžiai ne- 

buvo juokavimu. 
Vokietija, galima bc perdėjimo 

sakyti, buvo savo kariumenę su- 

rengusi daugiau kaip 20 me- 

tų atgal. Vokietija buvo stipriau- 
sia ant sausžemio, bet idant ji 
galėtų visą pasaulį užkariauti, rei- 
kėjo jai atsakančio laivyno, ir 
per paskutinius 15 metų ji visas 
savo pastangas dėjo tam, kad susi- 
lyginus ant jūrių su Anglija. 

Technika Vokietijoj yra aug- 
štai pakilus, ir, tani pasidėkavojant, 
vokiečiai galėjo pasigaminti tokias 
kanuoles, su kuriomis galima nuo 

šiaurinių Francuzijos įplaukų pa- 
sekmingai apšaudyti beveik Ang- 
lijos pajūrio mieštus. 

Neznau, ar kas nors su manim 
sutiks, man sakant, kad Vokietija 
20-tame amžiuje yra tuomi, kuomi 
Ispanija buvo 16-tame šimtmety j. 

Jo valdonas iš tulų atžvilgių yra 
panašus į Ispanijos karalių Phi- 
lip ą IT. 

Ispanija buvo1 pilna talentuotų 
vyrų, žinoma savo garsiais teplio- 
riais ir talentuotais architektais; ji 
turėjo beveik sumonopolizavojus 
visasvietinę vaizbą, ir jos gabus 
karės vadovai buvo besirengią visą 
Europą politiškai užvaldyti, kuo- 
met Ilolandija, menka šalis, jiems 
mirtiną smūgį—su Anglijos pagel- 
ba—suteikė. Karalius Philipas 
I T, kaipo asmuo, neturėjo jokio 
speciališko gabumo ir talento, bet 
likimas suteikė jam gerus ir ga- 
bius, talentuotus karvedžius, su 
kuriais jis net šiaurinę Afriką 
užkariauti bandė. 

Nors Philipas II nebuvo karei- 
viu iš prigimimo, bet visi jo žino- 
mi paveikslai rodo jį kareiviškuose 
aprėdaluose. Jo geismu buvo, kad 
ateinančios gentkartės jį matytų 
kaipo kareivį ir karvedį. 

Vokietija yra pilna talentuotų 
vyrų, garsi savo išdirbvste ir veda 
prekybą po visu pasauliu. Kaip 
Ispanijos viešo gyvenimo vyrai 
svajojo apie visos Europos užval- 
dymą, taip ir Vokietijos, protingi 
ir liberališkų nuomonių vyrai sva- 

joja apie vokiečių užviešpatavimą j 
visoje Europoje. 

Gerą pavyzdį turim iš Ernst 
Haeckel'io, kuris stojo viešai su 

išsitarimu, kad Vokietija užims 
nevien visas Pabaltniario rusiškas 
gubernijas,* bet ir Belgiją, su svar- 

biausiais šiaurinės Francuzijos pa- 
jūrio miestais. Jų ciecorius pats 
tiki, kad jo'prigimta pareiga yra 
daboti viešus Vokietijos reikalus, 
ir su jos pagelba visasvietinę tvar- 
ką užlaikyti. > i Vokiečiai per prie- 
vartą atima žemes* iš ne-vokiečių, 
gyvenančių Vokietijos rybor- Tą 
patj darė ispanai <su maurais. 

Ispanai gyrėsi išnaikinimu IIo-» 
landi jos. Iš -liitos^ pusės paimkime 
vokiečius ir išnaikintą Belgiją. Iš- 
patiai metė visas kaltes ant '"here- 
tiškos" Anglijos.L Vokiečiai kal- 
ba, kad Anglija ''pradėjo" dabar- 
tinę karę. 'Ispafnija degino ant 

laužų tūkstančius "heretikų" "die- 
vo garbei." Vokiečiai namie kaip 
mokslainėse, taip priaugančiai 
gentkarčiai įkalbinėja, kad "dievas 
nubaus Angliją." 

Iš šitų pavyzdžių kiekvienas 
žmogus gali persitikrinti, kad vo- 
kiečiai 20-tame šimtmetyje tokią 
lošia rolę, kokią ispanai lošė 16-ta- 
tne amžiuje. 

Žmonija ir šiądien gėrisi IspjŲii- 
jos talentuotu vyru darbais, bet 
ant ispanų, kaipo ant tautos, žmo- 
nija žiuri su pasipiktinimu ir pa- 
sibjaurėjimu kaipo ant barbarų( ?). 
Žmonija—nenoriu buti pranašu- 
gėrėsis ateinančiose, gentkartėse pra- 
kilnių Vokietijos vyrų darbais, bet, 
kaipo ant tautos, turbut, žiūrės 
su pasibjaurėjimu ir pasipiktinimu. 

Žodis "barbarai" čia vartojama 
žiaurumu ir nežmoniškais darbais 
atsižyminčių žmonių prasmėje. 
Pocatello, Idaho. D. Sarguiias. 

kibirkštis. 
Japonijos ciesoriaus vainikavi- 

mui paskirta du milionai dolia- 
; rių—despotiškumas. Chicagos 
'miesto majoro išrinkimas atsi- 
ėjo tiek pat — demokratiškumas. 
Visgi siaura-akiams japoniečiams 
atsieina pigiau. 

* * 
\ 

Jau 30 vokiškų socialistų bal- 
suoja prieš karę... Ura!—šaukia 

|''Lcisvė." Netrukus visi vokie- 
čiai šauks taippat—pažiūrėsit!.... 
Tegul tik talkininkai pradės jiems 
geriaus kailin pilt. 

* * 

Tautos Taryba sutaisė lietuvių 
peticiją busimam tautų kongre- 
sui. Reikėjo pasikviest geresnį 
lipdintoją. Dabar toj peticijoj 
nei kuno, nei dvasios—vieni tik 
grobai. i)ar gali \ isą kongresą 
išbaldyt. 

* * 

Ginčytis apie tai, ar gali geras 
katalikas buti socialistu, yra vis 
vien, ką ginčytis apie tai, ar 

gali kada nors Jurgelionis likti 
redaktorium. 

rf: d: 

Anot "Naujienų" ir "Laisvės"] 
lietuvių laikraštis "Darbininkų' 
Balsas" esąs "Republikonų Bal- 
sas." Šiur Maifk! Darbininku 
gali but tik tas, kas yra socia- 
listas. Ot, sakysim, Grigaitis, 
Pruseika, Michelsonas, Jurgelio- 
nis—tai tikri darbininkai "su pūs- 
lėtais delnais" ir "kruviną procę 
dirbanti." 

♦ * 

"Tėvynė" sako, kad už tris 
apgarsinimus to didelio vokiško 
atsišaukimo, kuris tilpo nekuriuo- 
se laikraščiuose aut viso pusla- 
pio, vienas lietuviškas laikraštis j 
gavęs $190.00. Nedyvai, kad 
"Naujienos" tą tavorą taip gyrė. 

* * 

Karė yra puikus dalykas. Lie- 
tuviams bent nereikės tuom syk 
dėti aukų dykaduoniams, kurie 
"jieško mokslo" po Šveicarijos 
kalnus. 

* * 

Kaizeris jau nekalba apie per- 
galę, bet apie susitaikinimą. Tą 
pat j daro "Katalikas." prieš šį- 
metinį Rymo-Katalikų Susivieni- 
jimo seimą. Matyt, abiems nėra 
"čenso išgrajyt." 

* * 

"Drauge" kas ten mokina p-nią 
Bulotienę lietuviškai rašyt, nes 

surado jos rašte vieną rusicizmą. 
Nežinojo, turbut,, neišmanėlis, kad 
p. Bulotienei, kuri yra pati rusė, 
nesarmata padaryt tik vieną ru- 

sici/.mą lietuviškai rašant. Sar- 
mata daugeliui musų lietuvių, 
kad, budatni lietuviais, kreveizo- 
ja, kaip Bagočius bibliją. 

* * 

Nekurie mandragalviai mano, 
kad revoliucija—tai saldesnis py- 
ragas už karę. 

* * 

Lietuvos Šelpimo Fondas tuo- 
met išsiųs savo aukas Lietuvon, 
kada žmonės iš bado jau bus 
išstipę. 

* * 

'"Naujienos" prisispyrusios tvir- 
tina, kad Amerika nenori už- 
drausti talkininkams gabenti 
ginklus iš Amerikos todėl, kad 
girdi tas neša pelną kapitalis- 
tams: juo ilgiaus karė, juo di- 
desnis jiems pelnas. 

Aha! Tai dabar ir Jurgiui 
aišku, kodėl "Naujienos" ir jų 
bičiuliai taip labai nori revoliu- 
cijų: juo daugiaus revoliucijų, 
juo daugiaus pelno (aukų) po- 
nams!1 revoliucionieriams. Jau 
kad biznis, tai biznis. 

♦ * 

Stebuklingas vaistas nuo bedar- 
bės (geresnis už humbugišku 
klinikų vaistus): 

"Lauk, kol vokiečiai antru syk 
garsins reikalavimus apie sustab- 
dymą ginklų iš Amerikos; pasi- 
rašyk po tuom apgarsinimu, tai 
gausi $190.00. Už tą galėsi ir 
laikrašti užsidėt, jeigu neturi kur 
apgarsinimo talpint." Yzi mony'.i 

Jurgis Spurgis. j 

Pašnekėlii] Kampelis. 
605. Kas pagimdo žemės dre- 

bėjimus. Žemės drebėjimus pa- 
gimdo kelios įvairios priežastįs. 

Viena yra veikimas ugninės ma- 

sės, esančios žemės viduryje. Kaip 
žinoma, kictasai žemės sltiogsnis, 
ant kurio mes gyvename, yra suly- 
ginamai plonutis—vos apie 60—75 
varstų. Sulyginus su žemės skri- 
tulio didumu, tai yra tiktai plo- 
nutė žievė. Po šia žieve yra ug- 
ninė, tiršta masė. Sios masės ir 
joje esančių milžiniškų garų vei- 
kimas kartais praplėšia žemės žie- 
vę ir sudaro naujus vulkanus. Kar- 
tais gi atnaujina senai jau "užmi- 
gusius" vulkanus, kurie pradeda 
išnaujo veikti: mesti iš savo gerk- 
lės karštą, tirštą lavą, pelenus, ga- 
rus ir durnus. Vietomis taip at- 

sinaujinę vulkanai palaidoja po 
savim ištisus kaimus ir net mies- 
tus. Kartais požeminės jiegos 
nepajiegia praplėšti žemės kieto- 
sios žievės ir tiktai jąją gerai su- 

drebina. Žemės žievės sudrebinimai 
atsitaiko taipogi, kuomet požemi- 
nėms jiegoms pasiseka praplėšti 
kietąjį sluogsnį. Taigi, šios rūšies 
žemės drebėjimai paeina iš pože- 
minių karštos masės jiegu veikimo. 

Antrosios rųšies priežastįs, pa- 
gaminančios žemės drebėjimus, yra 
gilesniųjų kietųjų sluogsnių judė- 
jimas. (jiliai žemėje guli akmeni- 
niai žemės sluogsniai, kurie suda- 
ro tartum "fundamentą" visam 
kietamjam žemės lukštui. Kaip ant 

žemės paviršiaus, taip ir tenai gi- 
lumoje eina amžinas gamtos jiegų 
darbas, kurisai kartais priverčia 
tuos sluogsnius išnaujo "susitvar- 

kyt." Tarp tu sluogsnių kartais 
pasidaro dideli tarpai. Tuomet vir- 
šutinieji sluogsniai turi nusileisti 
žemyn, nugulti, susiderinti naujoje 
tvarkoje. Žemutiniųjų sluogsnių 
judėjimas sukrutina ir augščiaus 
gulinčiuosius sluogsnius ir pasie 
k->. net žemės paviršiaus. Tokia 
yra antroji žemės drebėjimų prie- 
žastis. 

Bet yra žemės drebėjimų, kurie 
nepriklauso nei prie vienos iš šied- 
viejų rųšių. Tokiu buvo ištikęs 
praeito sausio mėnesyje baisus že- 
mės drebėjimas, kurisai užmušė 
apie 40,000 Italijos gyventojų ir 
padarė nuostolių už suvirs $i>0. 
000,000. Sis baisus žemės drebė- 
jimas dar pas visus stovi atmin- 
tyje. Jisai tęsėsi vos tiktai 34 
sekundas, bet pasekmės likosi bai- 
siausios. 

Tyrinėtojai-mokslininkai negalė- 
jo priskaityti šio drebėjimo prie ku- 
rios nors iš augščiaus minėtųjų 
dviejų rųšių. Buvo, matomai, ko- 
kia nors kitokia priežastis. Kai- 
-kurie žinovai tuomet nurodė pir- 
mu kartu dar j vieną priežastį, 
kuri g?li žemės drebėjimus pagim- 
dyti. Tai yra žemės poliaus svy- 
ravimai-. 

Kuomet žemė sukasi apie tą tie- 
sią liniją, kuri vaizdingai yra va- 

dinama žemės ašim, tai jinai svy- 
ruoja. Tą svyravimą galima butų 
sulyginti su besisukančio ant ne- 

lygumos "vilkučio* svyravimu. 
Astronomai yra ištyrę, kad žemės 
"ašis" sugrįžta normaliu savo pa- 
dėjiman kas septyni metai. Pa- 
tėmyta, kad kuomet "ašis" savo 

nelygiame svyravime padaro stai- 
gu pasisukimą, tai žemės pavir- 
šiaus pasikrutinimai žymiai padi- 
dėja. Iš to ir išvedama, kad že- 
mės "ašies" svyravimas buvo prie- 
žastim nelaimei Italijoje ir kitiems 
panašios rūšies žemės drebėjimams. 

□EO 
606. Kaip maži paukščiai per- 

lekia didelius tolumus? Kas ru- 
denis ir pavasaris vidutiniškai šiltų 
kraštų gyventojai mato ilgus pul- 
kus pietuosna žiemai lekiančių ir 
pavasaryje atgal "namon" grįžtan- 
čių paukščių. Tie paukščiai savo 

kelionėje padaro tukstančius ir 
tukstančius mylių, turi perlėkti 
kartais labai didelius plotus van- 

dens, kur nėra jiems vietos pasil- 
sėti. Didieji paukščiai, kaip gar- 
niai, gulbės ir kiti, gali pajiegti tai 
padaryti. Bet kaip su mažaisiais 
paukščiais, kurie vargu gali turėti 
jįegų taip tolimai ir sunkiai kelio- 
nei? 

Rasi, didesnieji paukščiai pa- 
gelbsti mažesniems toje kelionėje? 
Senai žinoma, kad, pavyzdžiui, gul- 
bės ir kai-kurie kiti galintieji plauk- 
ti paukščiai dažnai nešiojo jaunik- 
lius ant savo pečių, plaukiojant 

| vandenyj e. Laukinė antis, paėmu- 

si savo mažulį, perlekia su juom 
ant kito medžio arba nusileidžia 
žemyn. Glušokas (angl.: \vood- 
cock), norėdamas pernešti savo 

jauniklį, prispaudžia jį kojomis 
prie krutinės ir lekia. 

Senai manoma, kad mažieji pauk- 
ščiai pasinaudoja gervių patarna- 
vimu, perskuodžiant Viduržemio 
jūres. Buvo bandyta patikrinti tos 
nuomonės teisingumas. Keli pauk- 
ščių tyrinėtojai rudenį matė Pa- 
lestinoje pulkus gervių, atlėkusių 
iš šiaurės. Kuomet gervės skraidė 
padangėmis, maži paukštukai paki- 
lo nuo žemės ir, prilėkę prie ger- 
vių. atsitūpė ant jųjų pečių. Tuom 
tarpu iš tenai jau girdėjosi ma- 

žųjų paukščių čiulbėjimas. 
Kitas tyrinėtojas matęs, kaip 

maži paukščiai būriais kilo nuo 

gervių pečių, kuomet buvo paleis- 
tas šūvis iš šaudyklės. Tūlas ke- 
liauninkas švedas matęs prie 
Rhockes salos pulkus garnių su di- 
deliu skaitlium mažų paukščių, ''jo- 
jusių" ant garnių. Nesenai Ang- 
lijoje jūrių pakraštyje buvo paste- 
bėta iš Šiaurės jūrių atlekianti 
didelė pelėda. Kaip tiktai jinai 
nutupė ant kranto, tuoj mažas 
paukštukas pakilo nuo jos nugaros 
ir nulėkė tolyn pajuriu. Su pelė- 
dos pagelba mažulis paukštukas 
perskrodė audringas Šiaurės jū- 
res, ko jisai vienas savo jiegotnis 
jokiu budu nebūtų pajieges pada- 
ryti. 

Visa, kas augščiaus rašyta, lei- 
džia manyti, kad mažieji paukščiai 
tolimoms kelionėms labai daug nau- 
dojasi didžiųjų paukščių pagelba. 

□ian 
607. Kur yra nykštuku tauta? 

Nykštukų, arba pigmėju, tai yra 
nepaprastu ugio mažumu atsižy- 
minčiu žmonių, tautos yra žino- 
mos iš gilios senovės Grekijos lai- 
kų. Pirmutinės žinios apie nyk- 
štukus buvo grynais prasimany- 
mais, kuriuose pigmėjai buvo per- 
statomi kokiais tai nepaprastais su- 

tvėrimais. Šiądien tačiaus žinios 
apie pigmėjus yra sutvarkytos ir 
patikrintos. Pigmėjų tautų, arba 
greičiau giminių, yra neviena. Vie- 
nos iš jųjų gyvena ant Pacifiko sa- 

lų. prie Australijos. Čia jie pasi- 
skirsto j kelias dalis. Abelnas var- 

das, suteikiamas šiems pigmėjams, 
yra: negritai. 

Antroji dalis gyvena Afrikoje, 
kame jie vadinasi negrilais. Jie 
daugiausia yra apsigyvenę centra- 
lėje Afrikoje, prie pat ekvatoriaus. 
Pigmėjai čia gyvena miškuose. 
Ypač daug jųjų randama Bel- 
gijos valdyboje Kongo. Tačiaus 
yra jųjų ir kitose, kaimynėse vie- 
tose. Jie, kaip ir Pacifiko salų 
negritai, skirstosi j savitas tauteles. 

Nesenai franeuziškame Kongo 
buvo rasta nauja pigmėjų tautelė, 
kurios iki šiolei nežinota. Jie gy- 
vena visai sau atskyrium nuo kitų 
giriose būriais po 5 iki 30 ypatų. 
Jie atsižymi vienu nepaprastu pa- 
pročiu; moterįs turi valgyti namų 
valgius, o vyrų maistas susideda' 
iš to, ką jie medžiokle jgija. 

Prie pigmėjų yra priskaitomi ir 
bušmenai, gyvenanti pietinėje Af- 
rikos dalyje. 

Pigmėjų Ugis siekia nedaugiaus 
4 pėdų ir 8—9 colių. , 

n (ei n 
608. Kur bezdiionis yra resto- 

racijos tarnautoja? Tolima Javos 
sala, gulinti prie pict-rytinio Azijos 
krašto, gali pasigirti vienu dalyku, 
kurį vargu galima užtikti kur nors 

kitur. Tai yra beždžionių, tarnau- 

janti restoracijoje už "vvaiter'į" 
(lekojų). Apie tai pasakoja tūlas 
anglas, kurisai, bekeliaudamas po 
svietą, užsuko į Javos miestą Iia- 
tavia, kame yra apie 120.000 gy- 
ventojų. Tame mieste anglui te- 
ko pakliūti į vieną restoraciją pie- 
tauti. Atsisėdęs prie stalo, jisai 
nemažai nusigando, pamatęs didele 
bezdžionį ateinant ir atsistojant 
prie jo stalo. Anglas nebuvo gir- 
tas. Tat nesisapnavo jam bez- 
džionis. Su dusia, kaip sakoma, 
gerklėje jisai pažiurėjo į bezdžionj: 
t>ji stovėjo ir. žiūrėdama į jį. laukė. 
Apsidairęs aplinkui ir pamatęs, kad 
visi kambaryje ramiai sau valgo, 
jisai suprato, kad bezdžionis rtlie- 
ka lekojaus rolę. Greit paėmęs 
valgių kortelę, jisai pažymėjo kele- 

tą valgių ir padavė beždžionei, kuri 
greitai su kortele išsinešdino pro 
duris. Už valandėlės bezdžionis 
sugrįžo, nešdama krūvą indų ir 



vaiguj. Atėjiu prie s tilo, jinai 
gražiai iš ltste visk.) ir, patrynusi 
torie'.ką, pakišo prie anglo ant sta- 

lo. Kuomet piety pabaigoje bez* 
džionis atnešė kavų ir desertą, ang- 
las padavė jai kišį. Paduotą j j pi- 
nigą bezdžionis paėmė su regimu 
pasitenkinimu i.' džiaugsmu. Yė- 
liaus angias sužinojęs, kad tie pi- 
nigai suvartojama pirkimui riešu- 
tu bezdžioniai. 

Tas pats anglas sako, kad bez- 
džionįs Javoje vrr. naudojamos ::c- ( 

tiktai lekojavįmui, bet taipogi kam- 
bariu valymui ir net prekių par- 
nešimui iš krautuvių. Pastaram 
tikslui, bezdžioniai įduodama rci-l 

kalingųjų daiktų surasas. ir jinai re-j 
tai padaranti klaidą. Bezdžionis 
naudojamos ir darbams daržuose.į 

Jeigu Darvviu'as butų žinojęs apie 
šias bezdžionis, jisai be abejonėm 
butų įrašęs jas gar.s ton savo kny- 
gon "Žmogaus Kilmė.'' 

KLAUSIMAI. 
•. 609. Kaip toli gali siekti švie 
soj spindulys? 

610. Ar saulž yra balta? 
611. Ar paukščiai turi skonį? 
612. Kur auga rašalas (atra- 

mentas)? 
(Atsakymai bus kitam numeryj.) 
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P. A. Raklis, A. Lohn, J. 

• Meškevičius, J. Eidentas, J. 
Nibas, H Tveranavičius, P. 
Nevedomekis, A. Kaupas— 
po 25c. A. Petrėnas 15c. 
A. Grabis, J. I.'rbaltis, J. 
žilvitis, J. fonn, J. šemetris, 
P. P'idzevieža po 10c. T;ii 
šte h*. biznierių. 

Surinkta Cicero po stubas: 
O. Jakaičlutč. K. Gasiunas 
—po $1.00. M. Vaitkevičius, 
J. Stniginifl. A. Jonaitis, D. 
Vaitkus, J. Miknilfufl, B. 
Korsakas, A. Samaška, A. 
Grinevičius, K. Sukis po 50c; 
V. Stankus, K Marozas, O. 
Gužails, A. Rimkus, D. Dir- 
žus. J. Trakšalis, L. Pas- 
/Mus, A. Klimik, M. KaupaH 
a. Valickaa, "A. Maksvltls, 
V. Jaeilionis, L. Vackus, J. 
ftoutin, A. Cukoževič. A. Ra- 
bažnauskaa, O. .laksčfa, O. 
Tamullonis—po 25c. J. Gais- 
konis 20c. M. Puščnas 15c. 
P. Kavaliauskas. P. Kru- 
kauskas. J. Rpstauskaa, J. 
Mockus, V. Kžors'/'utė, A. 
Sitankevifius. P. štmk is, A. 
BruiJR, R rapas, A. Ora/.u- 
Hs. A. Varneli?, M. žukaus- 
TUntė, K. Pušia, J. Žukaus- 
kas. P. Ramanauskas, K. 
Tilvikas po 10c. 

Nuo SLA. 122 kuopos, vis 
por P. K. Ctrzyneckj $30.00 
Viso iš Cliica o, 111.. per 

L. O. ir A. F. vietini komitetą $100.00 
Viso per dvi auvaiti $100.50 
Vuvo Lakšte XVI $4.127.39 
Viso Įplaukė Foridan $4,227.89 

Lietuvos Autonomijos Skyrius. 
L a k š tas XIX: 

M. Ramažauakis, Tcrrington. 
('orui $ .50 

Waterbury, Conn.. likusi suma 
nuo draugijų sąryšio, per A. 
.T. Povilaiką 3.00 

Waterbury, Conn., suvienyti) draugijM konferencija, likusį 
fortą, per G. J. Lasky 5.61 C'hicaKO. UI., vietinis L. G. 
ir A. F. komitetas, per F.. 
K. Striyueckj: Dr. A. J. ZU 
inontas $1.00. Iš kitur su- 
linkta $4.00. Viso $5.00 Viso per dvi savaiti ....... .$14.11 Buvo lakšte XVIII $380.36 Viso įplaukė $394.47 Viso per abi dali Fondo... .$4.622.36 

J. O. Sirvydas, 
L.G. ir A.F. fin sekr. 

NAUJI RAŠTAI 
Darbininkams Atlyginime Įsta- 

tymas. Išleistas New Yorko val- 
stijoje gruodžio mėn. 1913 m 
"\ ienybės Lietuvninkų" spauda ir 
lėšos, 120 (irand .-t., Drooklyn, X. 

puslapių 96, kzina 30c. 
Pasikalbėjimas apie Laime. Iš 

lenkti kalbos vertė l.apuga. Šv. 
Kazirriero Draugijos leidinys No. 
170. Kaunas Saliamono Kanaičio 
sprustuvė, 1). Vilniaus g., 34, 
1915 m. Puslapju 32, kaina nepa- 
žymėta. 

Legendos apie Kristų. Lietuviš- 
kai išverto hm. .1. .liekna. Įžangą 
parašė I. Jakštas. Selma f. a (/er- 
inį, Sv. Kazimiero Draugijos lei- 

diny- Xo. 169. Ksunas Saliamo- 
no Banaičio spaustuvė, D. Vilniaus 
gatvė, .54, 1(>14 m. Puslapių 136, 
kaina nepažymėta. 

.Vaujasai Popiečius Benediktas 
AT. Parašė kini. A. Dambraus- 
kas, "Draugijos" redaktorius. Sv. 
Kazimiero Draugijos leidinys No. 
167. Kaunas Saliamono Banaičio 
spaustuvė, D. Vilniaus gatvė, 34. 
1914 m. Puslapių 20, kaina ne- 

pažymėta. 
» c»c»*^ 

VIETINES ŽINIOS, 
šeimyniškas vakaras. Pracitoj 

subatoj, balandžio 24 d., M. Mel- 
tlažio svetainėj atsibuvo TMD. Dr- 

-jos 28-*os kp. šeimyniškas vaka- 
rai. Svečiu buvo prisrinkę 32 ypa- 
tus*. Pirm vakarienės ii programo 
gerokai pasišokta ir žaista įvai- 
riausia žaislų. Užkandžiai buvo 
labai rūpestingai surengti, vaišin- 
mas buvo tikrai puikus ir draugiš- 
kas, j »ačios šeimyninkės dabojo, 
kad svečiai butu tinkamai pavai- 
šinti. Truputi užkandus, prasidė- 
jo programas. Ponas B. Lenkaus- 
kas kalbėjo, ragindamas jaunuo- 
menę, kad. pristotu prie TMD. 
Ponas J. Malinauskas papasakojo 
pora pasakaičių, iš kurių publika 
turėjo juoko. Ponas f. Kriukas 
pagyrė jaunuomenę ir ragino, kad 
kuodaugiausiai rašytųsi prie šios 

organizacijos (TMD.). Ponas Ž. 
Mickevičius pagyrė \Yest Sid3s 

jaunimą, o ypač TMD. 28 kp. na- 

cius, kad jie, palikę, savo partyviš- 
kus ki/irčils... griebiami naudingo 
daibo. I"-les Burduliutė, A. Šlia- 
kiutė,- S:- -čilvičiutė ir A. Ulkaitė 
padekiiamavo pluošteli gražių ei- 

lių. Taipgi neužmiršta ir musų 
brolių, nukentėjusių nuo karės Lie- 
tuvoje. Surinkta $7.67. Aukavo 
šios ypatos: Saunora—$.3, Z. Mic- 
kevičius- SI'• po —^Dragūnas, 
1». Lenkauskas, M. Kanapeckas; 
jx> 25c—J. Yakifka'itė, J. Kriukas, 
Malinauskas, D. Kutiza, P. Len- 
kauskas, V. Lenkauskas; smulkių 
aukų surinktai 67c. Visos aukos, 
$7.67, bus pasiųstos drauge su 

Lietuvos Ūkininko Draugijos au- 

komis j Vilnių l.iet. Mokslo Drau- 
gi j;.'i. Vakaras užsibaigė antrą va- 

lančią nakties, ir visi ramiai išsi- 
skirstė. A m uras. 

Žilinskas sugrįžo. Žinomas 
lietuvis ristika^ P. Žilinskas šią 
savaitę sugrįžo iš Dcs Mpines, la. 
Jisai turi dvejas ristynes parengtas 
Kctitucky valstijoje, kur neužilgo 
jisai atsilankys. Išvažiuosiąs į ry- 
tus apie gegužio 15 d. Tarp kit- 
-ko, jau susitaikinta dėlei Žilinsko- 
-TJancevičiaus' ristynių, kurias ža- 
da huti gegužio 14 d. Pulasky sve- 

tainėje, prie. Ashland avc., ir 18-tos 
gatvės, liancevičius labai spyrėsi, 
kad turėjus progą ristis su Žilin- 
sku. Dabar jisai tą progą jau ga- 
vo. Ristynėsc teisėju bus serbų 
sunkios svaros ristikų čampijonas 
Huchoff, kuris aną pėtnyčią Hay- 
market teatre negalėjo paristi Ži- 
linsko į 45 minutas, nors buvo pri- 
žadėjęs tai padaryti net du kartu. 

R. 

Vanduo šokių svetainėse. Vie- 
šuose šokiuose, su lyg išleisto įsta- 
to, turės buti užtektinai tyro van- 

dens šokiu lankytojams. Už ne- 

pildymą—bausmė $200.00. 

Bus didelė byla. Sį utarmnką 
federalė (Suv.. Valsti}ij> grand 
jury apskundė (indieted) 82 kon- 
traktorius, korporacijas bei taip 
įstaigas ir 18 unijiniu agentų,,.su- 
daryme didelės paslaptos sutar- 
ties'. Sulyg apskundimo, apskų- 
stieji esą sudarę sutartį laikyti 
vietinį biznį savo rankose. Tam 
tikslui, jie nustatydavę.patįs kai- 
nas ir streikų pagęlHa neprilcis- 
di>vę svętimų kontraktorio imti 
darbus. Laukiama didelės bylos. 

Rengs 'tag-day.' Dienines vai- 

kį prieglaudos draugija, esanti 
j ric Fello\vship Jlouse, Bridge- 

rporte, rengiasi ruošti gegužio 
30 dieną (Decoration Day) taip 
vadinamą "tag-day" steigiamos 

.prieglaudos naudai. Rūpinamasi 
'išgauti iš miesto leidimą. 

^ 

Vakarėlis dieninei vaiky prie- 
glaudai. Praeitą savaitę buvo 
vakarėlis dieninės vaiki! prieglau- 
dos draugijos naudai tos drar.gi- 
jo> pirmininkės, p. Zimontienės, 
namuose. Svečiai, kurių prisi- 
rinko gražus būrelis, tarp žais- 
mių ir pasikalbėjimų sumetė 

pluošteli aukų prieglaudos nau- 

dai. Išviso sumesta $37,50. 
Prieglaudos draugijos vaMyba 

uoliai darbuojasi, kad kaip galint 
veikiau surinkus reikalingąją 
prieglaudos steigimui sumą pini- 
gu. R. 

Parduoda Kaičio turtą. Šią 
pėtnyčią, balandžio 30 d., val- 
džios paliepimu parduodama tur- 

tas P. M. Kaičio, kurisai susi- 
bąnlęrutijo ir pabėgo iš Chicagos 
nežinia kur. Pabėgėlio turto 1 i o i 

tacija bus jojo buvusios krautu- 
vės vietoje, 1607 X. Ashland av. 

Licitacijos pradžia pusiau-vienuo- 
liktą valandą išryto. Tarp iš- 
licituojamų daiktų yra galanteriji- 
nių ir visokių kitokių daiktų. 
Tarp kit-ko, parduodama ir Kai- 
čio spaustuvės jtaisymai. 

"Prosperity Day" paroda. Sj 
panedėlį Chicago apvaikščiojo >a- 

vo naujojo majoro, \Ym. Hale 
Thompson, tarnystes pradėjimą di- 
dele paroda, kurioje dalyvavo de- 
šimčiai tūkstančių žmonių. Ap- 
skaičiuojama, kad vien automobi- 
liu parodoje buvę 6,000— H,000. 
Parodos linija buvusi apie 12 my- 
lių ilga. Parodoje dalyvavo ir ke- 
lias dešimts lietuvių su automobi- 
liais. 

Savivalda miestui. Majoras 
Thompson važinėjo Springfield'- 
an, Illinojaus sostinėn, reikale iš- 
gavimo pilnos -savivaldos Chica- 
gai. Dabar valstija prižiūri dau- 
gelį dalykų, kurie, savivaldą įve- 
dus, butų miesto prižiūrimi ir 
tvarkomi. Prie tokių priklauso 
taip vadinamų "utilities'' (gazo, 
elektros, strytkarių ir 1.1.) kom- 
panijų kontroliavimas. Valstijos 
kongresas prielankiai atsineša j 
klausimą. 

Moterų pavasarinė šventė. l"el- 
1o\vship Ilouse YYomeu's Club lai- 
kys savo metinę pavasarinę šventę 
ir "bazarą" ketverge, petnyčioj ir 

sutartoj, balandžio 29, 30 ir gegužio 
1 d. Bus žingeidi šios (Bridge- 
port'o) apielinkės moterų rankų 

j darbo ir mokyklos paroda. Taip- 
gi bus pigus išpardavimas visokių 
gražių smulkių daiktų. Ketvcrgo 
vakare bus atidarymas su įvairiais 
žaidimais ir pasilinksminimais. 

Su pagarba, 
M. Damijonaiticnč. 

Pranešimas. Balandžio 23 d. 
Brighton Park miėstačlalyje po 
numeriu 3824 So. Kedzie ave. su- 

sitverė naujas kliubas. Jauni vai- 
kinai ir inerginoš vra užprašoma 
atsilankyti j kliubo susirinkimą, 'ku- 
ris įvyks balandžio 30 d. 8 valandą 
vakare viršminėtuoju antrašu. Bus 
valdybos rinkimai ir kitų kliubo 
reikalų svarstymas. Komitetas. 

Mirė. Praeitą savaitę mirė 
52 metų saliuninkas T. Eidimtas, 
4548 \\'entwort1i ave. Lietuvoje 
baigė 4 kliasas gimnazijos. Chica- 
goje išgyveno apie 23 metus. Lie- 

tuvoje paliko brolį ir dvi seseris, 
Amerikoje—žmoną, tris vaikus ir 
2 broliu. R. 

JUOKELIAI. 
NĖRA KO LAUKTI. 

Po operacijai ligoni įnešė į kam- 
barį, kame gulėjo du vyrai, gijanti 
po apendieitiso operacijai. Kuo- 
met įneštasai atsigaiveliojo nuo 

chloroformo garų, tai apsižiūrėjo 
aplink ir pradėjo kalbėtis su savo 

kaimynais. 
— "Kaip tau einasi?—užklausė 

jisai dešinėje gulėjusio. 
— Viskas gerai. Tik vakar gy- 

dytojas vėl pravėrė man vidurius: 
buvo užmiršęs juose savo žirklai- 
tes. 

—" Na, o kaip tau?-—užklausė jis 
kairėje gulėjusio, 

— Viskas kuopuikiausiai butų. 
bet vakar man pilvą vėl perskruo- 

dė: gydytoj asT£«*»i palikęs juose 
savo pirštinę. I Į i uom tarturtS<&aWbann jnėjo gy- 
dytojas, j ieškodamas kepurės. 

Ligonis d a u gutlf^ne laukė ir šoko 
per langą s&JĮį 

BUTŲ BUJ%& VIETOJE. 
$T%\ Lina ūkininkas' aMfkan kirst me- 

džiu. Jis neturėjg^ilto apsiausto, 
o* šiauris šalt;j6' včjAs vis labjaus 
galando ji pkfljoKflSrte apsivilkime. 

—• šaltas šiauri, kur tu buvai, 
kada aš rugius pjoviau pereitą 
metą ? 

VIEŠBUTY J. 

Kartą atvažiavo Į miestą far- 

merka. 
Ji nesuspėjo susipirkt tą pačią 

dieną visu reikmenų, ir jai prisiėjo 
viešbutyj nakvot. Ji atėjo vieš- 
bučio ofisan, užmokėjo 65c už kam- 
barį ir vaikas vedė ją Į jai pa- 
skirtą kambarį 6-tame augšte. 

— O tai ne. aš nemokėsiu tokiu 

pinigų už toki urvą. (ial tu mis- 
lini, kad aš nemiesčionka, tai bile 
kur gali Įkišt mane,. 

— Eik vidun, eik!—Vaikas su- 

siraukęs pasakė.--.Ci*a ne tavo kam- 
barys, čia eleveiteris. 

BILE TIK NEMIRŠTA. 

— Jonai, Jonai,—šnabždėjo nu- 

sigandusi moteris, badydama savo 

mieguistam vyrui' Į šoną.—Kelkis, 
Jonai, kamaraitėj vagįs, suvalgys 
visus mano piragaičius. 

— Na, tai ko mudu paisova,— 
versdamasis ant 'kito šono vyras 
niurzgėjo.— Bile tik nemiršta stu-1 

boje. 
1 

GERIA UŠ BUSIU NE VED ELI U 

Augštas, drūtas airišis inėjo 
kambarin, kur -buvo išmėginami, 
kandidatai j polieistus. 

-— Nusivilk!—Paliepė policijos 
gydytojas. 

— Kam pone? 
— Nusivilk'^ir greičiau.—Gydy- 

tojas sušuko ant to vyro. 
Airišis nusirėdė,* gydytojas pa- 

mieravo jo krutinę, padaužė nu- 

garą. i' A „V 
— Šok per tą virvę,—buvo se- 

kantis gydytojo paliepimas. 
SWai^i'įil>sp|ft,8irf. JRVkrA*į 

to ant grindų. 
— SuglaUsk kelius, Stojas laikyk' 

tiesiai, lenkis ir pirštų galais pa- 
siek grindis. 

Vyras'tai padarė. 
— Dabar sulenk kojas per ke- 

lius ir pasiremk pirštų galais j 
grindis atgal. 

Vyras siekė, bet neatsilaikė ir 
1 parkrito aukštielninkas ant grin-i 

dų. Jis buvo supykęs, bet buvo 
kantrus. Gydytojas parodė j ledų 
maudynę. 

— Dabar šok į tą vėsumą. 
— Tikrai tas navatnai išrodo.— 

vyras prašnibždėjo. 
— Dabar bėgk aplinkui -kamba- 

rį dešimti kartų, aš noriu ištirti ta- 
vo širdį ir plaučius, 

— Jau ne,—vyras atsakė,—aš 
geriaus busiu nevedeiiu. 

— Nevedėliu.V-Užklausė gydy-j 
tojas, nesupratęs, ką kandidatas j. 
polieistus minavoja. 

— Taip, nevedėliu.—Atsakė ■* y- 
r2s. —Kokį ryšį šitos beprotiškos 
komedijos turi su apsivedimo lais- 
niu, aš norėčiau žjnot? 

Mat, vyras pataikė ne į tą de- 
partamentą. 

REDAKCIJOS AfSAKYfcu. i 
p. D. S (Pocatello,. Idaho). Vienas 

raštelių galės tilpti. Antrojo ne- 
spėjome peržiūrėti. 

p. J. Z. (Sioux City, lowa). Eilutės 
silpnos. Netinka. Grąžiname atgal. 

p. p. 9k—as (Rumford, Me.). Ana- 
me laikraštyje tilpo korespondencija. 
Tenai turėtų bifH irBatsakymas | ją. 
Pasiųskite atsakymą pam laikraščiui. 
Jeigu tenai netilptų* -tuomet galima 
butų "Lietuvoje" patalpinti, nors i 
luos ginčus męs Jienorčtume. leistis. 

p. Pašešupio .-Kar^jas. Rankrašti 
kiek vėliaus peržiūrėsime. 

p. Amūras. ^U.-jUžjaučiame ne- 

laimingame priekyje. Linkime vei- 
kaus atsitaisymo. 

čia neminėtiems. ^Peržiūrėsimo ir 
kas galima bus,' sunaudosime. 

>ns \ 

Apgarsinimai. 
ATMAINA OFE. 

Atmaina ore, rodos, turi dide- 
le įtekmę j kai-kuriuos žmones, 
ypaČ tuos, kurie *kenčia nuo reu- 

matizmo ir neuralgijos. Bet męs 
[randame tai anl^tų, kurie yra 
| \p*irgę kokia nors betvarke virš- 

kinime. jie nustoja savo apetito 
ii miego, kenčia nuo koktumo ir 
dažnai net vėmimo, taipogi nuo 

kitokių trukilėsių. Visoms to- 
kioms ypatoms mos patartume 
Trineno Amerikonišką Kartaus 
Vyno Elixirą, kaipo pasitikėtiną 
palengvinimą. Rodosi, tartum 
žarnos atsisaKė dirbti ir atmatų 
akumuliacija užnuodijo kraują. 
Trinerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras veikiai išvalo žar- 
nas ir priduoda joms naują jie- 
ęą. Jisai suteikia sve'ką apeti- 
tą ir pagelbsti virškinime. Kai- 
na $1.00. Aptiekose. jos. Tri- 
ner, Manufacturer, 1333-1339 So. 
Ashland Ave., Chicago. 

Raumehjs, sunkiu <larbu nu- 

vargintos, tuiėtų buti trinamos 
Triner's Liniment'u. Kaina 25 
ar 50c., per pačtą 35 ar 60c. 

Randa. Išrandavoju 3 kambariu 
flatą tinkuotojui, kuris nusimano apie 
staliorystę arba stalioriui ant 37-tos 
Ir Halsted gatvių. Randa yra $8.00. 
A.a neimsiu rundos pinigų, kuriuos 
ęalėsi atidirbt prie namų. 

Isaac Anderson Loeb, 
3uite 322 Ashland Block 

Telephone Randolph 671 

Ant išmainymo jtavo vertės gerame 
padėjime Gary, Ind. 6 lotai ant Chi- 
cagos loto ir stubos vertės iki $3,000. 
Kiekvienas lotas turi skyrium abstrak- 
tus ir yra gvarantuoti per Chicago 
Title ant Trust Company. Priežas- 
tis mainymo, aš parvažiavau i Chica- 
go gyvent ir vistiek mislinu pirkti 
stubą; tiž tai, kas mainys su manim, 
gaus daugiau vertės, negu iš savo 
stubos. 

Adresuok pas mano agentus: 
Chas. Urnich & Co. 

Room 35, 154 W. Randolph St., 
Chicago, III. 

Town of Lake Savings Bank 
Joseph J. Eitas, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St., Chicago. 
Priimame pinigus J Banką užčėdi- 

Jiraul nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečiu procentą ratomls 
ant metų. Siunčiame pinigus 1 vi- 
EuS svieto dalis pigiai, greitai ir tei- 
singai, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par- 
duodamo šifkortes aut visų linijų | 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką lr 
Europą. 

Musų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo- j da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatiškal tr 
per laiškus. Tik kreipkitės vlršmln§- 
tu antrafiu. .m I 

Geras arklys ant pardavimo. ; 
t Parsiduoda arklys—vienas arba su 

Vežimu ir pakinkiais, iš priežasties į 
vartojimo mašinos. Kam reikalinga, 
greitai atsišaukit. Perkantis bus už- 
ganėdintas. 
3:314 So. Morgan st. Tel. Yards 5770. j 
NAUJA LIETUVIŲ ŪKININKŲ KO- 

LIONIJA ŽENDIRBYSTĖS STU- 
DENTO YRA ORGANIZUOJAMA. 

Nauja Lietuviu Ūkininku Kolioni- 
ja žemdirbystės studento yra organi- 
zuojama Rusk County, "VVisconsine. 
Vieta yra parinkta tarpe upelių ir 
nuolaidžiose vietose, netoli mokyklos, 
toliausiai—3 mylios. Taipgi miestelis 
randasi nuo 5 iki 8 mylių tolymoj. 
Tame miestelyje yra dvi dirbtuvėlės, 
kur žiema galima gauti darbą. 

Tegul skaitytojas supras, kad ta 
žemė yra kelmynas, kada (ai nudegęs 
miškas. Yra akmenų ant jos. Išva 
lymas žemės vietomis yra nesunkus 
bet vietomis reikalaus darbo. Bet iš- 
valius ją, sunku bus rasti geresnes 
žemės. Kainos žemės yra nuo $15 iki, 
$18 už akrų. Reikalaujam vieno ket- 
virtdalio j mokėti nuo karto. 

Po irma rašykite laišką, kad tikrai 
suprastumėte apie vertę siūlomos že 
mės kol nevažiavus apžiūrėti. Aut- 
rašas. 

D. B. Pratapas, 
437 W. Dayton st. Madison. Wis. 

Paieškojimai 

Pajieškau savo vyro, Kazimiero 
Stadalninko, kurs pabėgo prieš kar? 
j Vokietiją, paskiau iš ten nuvyko 
Amerikon. Paliko mane su keturiais 
mažais vaikučiais. Išgyveno su ma- 
nim Bellshillyj ir Palac^ (Scotlande) 
16 metų. Kas sužinotų. meldžiu pra- 
nešti ant žemiau paduoto adreso: 

Ona Stadalninkienė, 
16 Douglas Place, Hamilton Palace 

Coliery. by Bothwell, Scotland. 

Pajieškau savo draugu Juozapo ir 
Vincento Jurgaičių, paeina iš Šiaulių. 
Kauno gub. Turiu labai svarbų rei- 
kalą, meldžiu atsišaukti adresu: 

Petras šiaulis, 
Box 164, Oglesby, 111. 

J 

Nuo niežy, sa3ų, dedervinių, 
parstupo užainuodijimo. "sault 
rheum", įvairiu pučkelių ir 
vasarinių išbėrimų. 

SEVERA'S 
MEDICATED SK1N SOAP 

(Severos Gydanti* Odini* 
Muilai.) 

p nikus tat muilai visos 
tolmynoi nariui. 

KaStuoja 25 centui. 

Severa's 
Skin Ointment 
(Scveros Odine Mostis) yra puilcas tepalas. Ji apsaugoja ir pa- 
liuosuoja oda nuo biaurinančiu ir skaudančiu iSbėrimų. Kašt. 50c. 

SEVERA'S TAB-LAX. 
Cukrinis Liuosuoto.ias. 
Malonus ir veiklus 
Vaikams ir Suaugu- 
siems. 

Kaštuoja 10 ir 25c. 

VANDENIUOTAS ISBERIMAS. 
"Malonėkite pagarsinti mano 

laiškeli, kuriame pranoiu, kad So- 
veros Odinė Mostls gydė mano 

skaudamu koji|, kuri ilgą laiką 
buvo ištinusi ir apiberta raude- 
uiuoUis išbėrimais. Patepus ke- 
letą kartų, koja iigyjo. Per 10 
metų kentėjau !r nei Europos 
daktarai negalėjo pagelbėti." 

Mnthyas Kotas, 
Rox 53, Silverhill, Alt. 

Jusų Rptiekorius užlaiko visokius Severos Preparatui. Būtinai rei- 
kalaukite Hevcros. Neimkite jokių užvaduotojų. Negalėdami gauti užsisa- 
kykite tiesiai nuo 

W. F. Severą Co. 
,w *• ^ 

PINIGAI i 
Geriausiai, greičiausiai ir 

pigiausiai 
Persiunčia Pinigus į Lietu- 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A. OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

MILDA-TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 

Turi geriausią pasisekimą. Kas nakt 
pilnas žmonių. 

Kodėl? 
Tod-l, kad duoda geriausius vai- 

dinimus už pigiausias kainas. 
Už 5c čia pamatysi gražesni Teatrą, 

kaip vidurmiestyje už 50c. 

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

Subetom ir nedėliom 10c bal- 
konas, 15c žemai. 

Prasideda 7 valandą kis vakaras 
Subatomi ir nedilioaii 2 vai. po pietį}. 

Jei nori linksmai praleisti valandą 
liuoso laiko, tai ateik 

MILDOS-TEATRĄ. 

Pajieškau savo brolio Jono Tamo- 
šausko, paeinančio iš Gustonių kai- 
mo. Naujamiesčia valačiaus, Panevė- 
žio pav., Kauno gub. Aš esu tavo 
brolis Mykolas; jau du metai kaip 
atvažiavau iš Lietuvos. Meldžiu at- 
sišaukti adresu: 

Mr. M. Tamošauskas, 
910 W. ?.2nd pl., Chlcago, 111. 

Pajieškau savo tėvo Petro Suba- 
čiaus, Vilniaus gub., Traku pav., 
Kruonio vol., Pauliankos kaimo. Apie 
13 metu gyveno Amerikoj. Rodosi, 
kad buvo Schuylkill'o paviete, Penn- 
sylvanijoj. Jis pats, ar kas kitas, 
malonėkite duoti -žinią, adresu: 

Juozas Subačius, 
789 Bank st., \Yaterbury, Coun. 

Pajieškau Jurgio Shilingio, pirmiau 
gyvenusio K. St. Louis, 111., o pasku- 
tiniame laike Benion, 111. Turiu rei- 

kalą. Malonėkite pranešti, arba jo 
paties atsišaukti ant šio .adreso: 

J. N. Ziczkus, 
457 Coli ave. E. St. Louis, Ui. 

Pajieškau savi dviejų draugų Jono 
Venckaus ir Prano Lazdausko, Ak- 
menės valsčiaus, Šiaulių pav. Pir- 
iniaus gyveno Bostone. Norėčiau su- 

sirašyti. Meldžiu atsišaukti adresu: 
Prank Lewis, Big Lake, Wash. 

Reikaiavimai. 
Reikalinga .—keletas gerų vyrų 

užėmimui agentystės. Agentai, dirb- 
dami 8 valandas dienoje, gali už- 
dirbti nuo $30 iki $100 į savaitę. 
O agentai, dirbdami 2 ar 3 valan- 
das vakarais, gali uždirbti nuo 10 
iki 30 dol. į savaitę. Taigi, no-j 
rėdami šią vietą užimti atsiliepkite.1 
rašydami lietuviškai, arba atšilau- i 

kvkite nuo 9 iki 12 vai. dienos' 
laiku: 

The Kerosene Specialty Co. 

Reikalingas:—geras vyras, kuris ga-j 
lėtų dasidėti $2,000 prie geros kom-! 
panijos ir butų tinkantis dėl prižiu- j 
rėjimo šapos ir darbininkų. Gora al- j 
ga ir geras pelnas nuo įneštų pinigų.1 

Kerosene Specialty Co., 
817 Jackson Blvd., C'hicago. III. j 

Ant Pardavimo. 
Jeigu esi geras darbininkas ir nuo-į 

latai dirbi, rašyk j mus, o mę>s dykai 
pasiųsime tamstai patarimą, kaip ga- 
li uždirbti dar daugiau pinigu vaka- 
rais ir nedėldieniais, pasidarbuojant 
po kelias valandas i; neapleidžiani 
savo dieninio darbo. Darbas yra leng- 
vas ir malonus dėl išmintingi; vyrų,' 
katrie nori savo laiką sunaudoti pats 
sau ant pelno ir uždarbio. 

Adresuokite: 
The Chicafco Realty Sales Co.. 

Room 35, 154 W. ^andolph St.,' 
Cliicago. III. 

Parsiduoda;—pigiai parsiduoda ge-j 
neral store uolaktinių ir kitokių ta- 

vorų. Apie 20 metų senas biznis: 
lietuviais apgyventa vieta. Parsiduo- 
da pigiai dėiei senatvės ir mankos: 
Bveikatos savininko. 
602 W. 37th st. Cbicago, 111. i 

Parsiduoda du pianu:—inauugaiiy 
piano-player'is, Fischer'io išdirbinio, 
su 83 klavišėmis, $42.00 dėžė su 51 
rytiniu muzikos, aplamai po $1.00 
kiekvienas; kaštuoja $860.00, parsi- 
duoda uė $525.00. Antras: Kiniball 
pianas, kaštuoja $300.00. parsiduoda 
už $160.00. 

Atsišaukti pas: 
P. Sarpalius, 

3259 So. Halsted st. Chicago. 111. 
Tel. Drover 5602. 

Parsiduoda:—saliunas geroje \ieto- 
je lietuviu apgventa, arti naujai pa- 
statytu Trane dirbtuvių. Savininkas 
turi kit^i biznĮ. Atsišauki;: 
4622 So. Western ave., Chicago. 111. 

Parsiduoda:—pigiai parsiduoda gro- 
sėmė ir bučernė, jeigu kas greit no- 

rėtų pirkt. Didelis skiepas ir 6 dide- 
li kambariai dėl pagyvenimo. 
732 VV. 31st st., Chieaį;o, UI. 

Parsiduoda:—pigiai parsiduoda bar 
berne; geroj vietoj: randos 8 dol. 
Atsišaukit vakarais: 
3303 Auburn ave., Chicago, IU, 

AR NORI PIRKTI UKĘ? 
Kam reikia po anglių kasyklas m- 

-o sveikatą baigti; kam reikia po gy- 
vuliu pjovinyčias, po nešvaru orą sau 

grabo jieškoti: kam reikia karštą ge- 
leži nešti, kad ant ūkės yra sveikes- 
nis, linksmesnis ir įurt'ngesnis gyve- 
nimas, negu mieste. Užsiplrk 40 ak- 
ru žemės Naujoje Lietuvių Ūkininkų 
Kolionljoje, VVisconsine. llž tiek že- 
ųh's teikia įmokėti nuo $150 iki $200, 
nes akras žemės parduodama nuo 

$15 iki $17.50. Mažai pinigų turint, 
daugiau žemės nereikia pikrti, nes 

Naujoje Kolicnijoje ant tiek žemės 
galima išmaitinti 10 karvių, -1 arklius 
ir daug kitų mažųjų gyvulių, išdir- 
bęs tokią žemę mažiausiai gali gaut*, 
parduodamas, $100 už akrų. Taifci 
dabar bedarbės metuese žmogus dau- 
giau gali uždirbti, pirkęs tokios že- 
mos, negu mieste geriuusj darbą tu- 

rėdamas. ilgai nelaukęs rašyke laiš- 
ką klausdamas platesnių aprašymų. 

D. B. Pratapas. 
437 W. Dayton St., Madison, Wis. 

F A R M O S 
ant kurių 

Kiekvienas Gali Buti Neprigulmir.gu 
ir Pasiturinčiu 

lietuviškoje kolionijoje apie Dodson, 
Louisiana, uekurie iš lietuviu turės 

per $2,000.gryno pelno šj rudeni. .Ii'1 
nesenai pradėjo tenai uklninlc.utl. 
Kiekvienas paii apie t.ii persitikrinti, 
nuvažiavus ir pamatęs lietuvius tenai 
gyvenančius. Mušu išdirbta želio yra 
derlinga ir išduoda trejis javus per 
metus. Oras yra vienas iš geriausių 
ir sveikiausių Suvienytose Valstijose. 
Męs neužlaikomc jokių agentų ir to- 
dėl išdirbtas farmas parduodame pi- 
giau negu kiti gali parduoti miškus. 
Jeigu jums nusibodo dirbti fabrikuo- 
se, atsišaukite per laišką ar yp .tUkal 
pas mušu atstovų: 

C. Kasputis, 
3246 So. Hatsted Si., Chicaęjo. III. 

Telepbone Drover 3514. 
J. J. STOVALL & SONS 

FARMA PIGI FARMA 
Didžiausioj Lietuvių Kolionijcj \Vis. 

80 akrų žemės netoli nuo iriesto; že- 
mė gera, juodžemis su moliu; 50 akrų 
lygios, 30 akrų kaluuotos, 1 namas. 
1 geras tvartas. Kaina tik ?$50. 
Jmokėt $300. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės pas 

Chac. Zekas & Co. 
127 N. Dearborn St., Room S'JS, 

Chicago, III. 
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i. MEWSKI8 B4HE 
3252 So. Halsted Si., CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo keiesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

SKQLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausia^ būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 
kančiai savo biznį vesti. 

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentaiiškus raštus gerai ir pigiai. 
PARŠAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankojet prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kit;ų miestų ir farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

pfyi n>/Wl i j Ji■■ r.i< r. .•-:L #Ij61ftiltv 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St, - CHICAGO, ILL. 

Alvatiavualua IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir muiij Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
(Jtarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedeliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedčliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

FARMŲ PIRKtJAMS DOVANA. 
Dideliu farmų listas dovanai, Di- 

džiausioj Lietuvių Kolionijoj, su ap- 
rašymu daugybės farmų pardavimui, 
Išdirbtų, su budinkais, sodnais, gyvu- 
liais ir neišdirbtos žemės parsldurja 
pigiai r ant lengvu išlygų; žemė ge- 
riausi ką randas viso} Amerikoj, ne-j 
toli nuo dideliu miestų ir gerų mar-, 
ketų; Jeigu mr/iai pirkt, rašyk laišką 
tuojaus, su .užklausimu farmų listo. Į 

Chas Zekas & Co. 
127 N. Dearbcrn 9t., Room 808. 

Chicago, II?. 

Parduodama mūrinis namas prie! 
Parnell av. ir 35-tor, gat., trimi aug- 
štais ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $500 reikia (nešti, o lik'is! 
ruma lengvomis išlygomis. AtetfrvjV 
i? reikia A. 01szewsklo Bankon, 3Žo2 
F-. Halsted «t. 

FARMŲ PIRKĖJAI KREIPKITĖS 
PR1E MANĘS. 

Aš suteiksiu geriausią rodą, kaip 
nusipirkti farmą nuo pačių savininkų. 
Aš, gyvendamas lietuviu kollonijose, 
būdamas pats fartnerlu ir štornlnku. 
Ir užlaikydamas vasarnamius, taip 
daug žmonių atsilanko pas mane ir 
taip daug dažinau visokių farmų ant 
pardavimo su triobomla, sodais, gy- 
vuliais ir padarais ant lengvų ismo- 
kesčių. Platesnėms žinioms kreipki- 
tės laišku. 

ANTANAS ZABELA, 
Peacock, Mich., Box 1, Lake County. 

Ant parandavojimo:— puikus Sto- 
ras au gyvenimo kambariais, Sale 
banko ir prie pat lietuviškos ba/ny- 
Člor—kur yra didelis žmonių perėji- 
mi ». Vieta tinka kriaučiui, drapanų, 
aprėdalų ar čeverykų sankrovai, bar- 
bėriui, laikrodininkui ir kitam biz- 
niui. Randa pigi ir garu šildoma. 
Elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
Jieškai geros vietos bizniui, tai .čia 
raai. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley ave., Chlcago, Iii. 

DIDELI PINIGAI ANT DVIVAISCS 
ŽEMĖS. 

čia yth proga dėl uždarbaujančlo 
pagerint savo buv} fsigyjimu ukėa. 
Mažas jmokėjimas nupirks Tamstai 
ukę Arkansaa ar Loulslanos valstijo- 
se, kur iš Europos žmonės randa di- 
delę laimę ant Iš po nukirstų raiškų 
žemės, kuri parsiduoda nuo $12 iki 
f]§ už akrą. Pasakyk mum Tamstos 

autystę ir pavelyk mum duot Tam- 
jtal nurodymus apie Tamstos vien- 
ęenČiuB, kurie rado laimę tose valsti- 
iose lengvo klimato stovyje. Reika- 
lauk šiądien pilnų nurodymų. 1:. M. 
Allen, P. T. M. Rock Island Lines, 
Room 718 La Šalie Station, Chicago. 

(2) 

PARDAVIMUI FARMOS. 
Parsiduoda farmos. Jeigu manai Į 

pivkt gabalą žemės, ar pradirbtą far-j 
.ną, tai kreipkis pas raus asabiškal, ar| 
iaišku, ir gausi listą, aprašanti dauge- 
lį mažų r didelių farmų, katras męs 
turime pardavimui arti Chicagos, ir 
kitų miestų. 

Sunaet Land A. Colonizatfon Co., 
(Not Inc.) 

B2 W. Washlngton St. Room 224 
Chicago, III. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudinga, jeigu su ma- 

žais iškaščiais gali išmokti gerą ama- 

tą; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutyates, busi liuosas 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 
euring Mokykla, 1202 Penn ave„ Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausi 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BIERiYNSKI, pru.• 
Priima bankon pinigus lr moka 3%. 

Už sudėtus įtaigus musų bankoj duo- 
dame čekiu knygutę, lš kurios para- 
šyti čekini tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (bores) po $2.50 metami. 
Parduoda šifkortea ir siunčia pinigus 
t visas svieto dalia. 

Banko* Valandos: Panedčlials, se- 
redomis, ketvergai b fr subatomis nuc 
8 ryto iki 3 vakaro; nedėlionrfs, ntar- 
niokais lr petnyčiomis nuo * r>to Cd 
C vakarą 

FARMOS GERIAUSIOS FARMOS: 
Pigiai parduoau geriausias gatavas 

farmas su budinkais, sodnais užsėtais 
javais; turiu visokio> didumo farmy. 
žemi—molis su juodžemiu ir molis su 
smiltimis maišyta, derlingiausi žemė; 
pirmo sorto visokiems javams lr šie- 
nams lr sodams. Turiu daugy b? 

farmų neišdirbtų žemių labai pigiai 
parduodu ant lengvų išmokėjimų, 
žemė atsakančiai gera. Didžiausioj 
Amerikoj lietuvių farmerlų kolionijoj 
kur aš jau esu pardavęs 320 farmų 
lietuviams aplink miestą Šcottville, 
Mason County, Michigan. Kuris yra 
turtlngiausis farmeriu miestas visame 
sta^e Mich. Viduryj derlingiausių ir 
gražiausių, lygių laukų keliai žviruotl 
(plentai). Upės ir ežerai pilni žuvų. Šcottville yra lietuvių koliouijos ceu- 
tru; randasi arti prie Michigan ežero 
portavo miesto Ludington. Turime 
geriausią transportaciją vandeniu—lai- 
vais ir geležinkeliais; turime turgus, 
javų melnyčias, bankas, bažnyčias, 
geriausias mokslaines ir visas" viga- 
das. Ilgai nelaukdamas atvažiuok pas 
manęs J Šcottville, Mich., nš turiu 
geriausių žemių su moliu, juodžemiu 
Ir maišytų žemių, geriausio gatunko, 
kokių gali rasti Amerikoj. Apgyven- 
tame gražiaiisiamu krašte nusipirkęs 
nuo manę* farmą, pats ir tavo šeimy- 
na džiaugsis ir tapsi bagotu farmeriu. 
Norinti plrktt gerų farrr.ų rašykite 
tuoj, gausite žemlapi (mapą) lietuvių 
kolonijos ir farmų katalogą. Adresas: 

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Buliding, 

Šcottville, Michigan. 

Ar skaitei seniausiu ir rimtą populia- 
riškai-mokslišką. mėnesini laikrašti 

"LAISVOJI MINTIS" 
Laisvoje Mintyje kas *ienegis telpa 

straipsnių iš iyairių mokslų, politikos, 
religijos, sociollogijos ir socialio klau- 
simo ėryčių. 

Laisvoji Mintis tarnauja Amerikos 
lietuviams jau penkis matus. 

Laisvoji Mintis yra labai didblio 
formato magazinas ir trumpoje atei- 
tyje mano dar padidėti. 

AUTOMOBILIAI. 
Parsiduoda:—Puikiausia Locomo- 

blle Llmosinas, 6 cilinderių, 50 a^k* 
lių spėkos, 7 pasažieriams, brangiau- 
sio darbo, geriausiame padėjime, 
taip kaip naujas. Kaštavo $6,750, 
parsiduoda už $1,800. Turintis ši 
automobilių gauna pirmenybę vi- 
suose pagrabujse, parodose ir tL 

Taipgi parsiduoda Welch Detroit 
7 pasažierių tourlng automobilius 
gerame padėjime, tvirta mašinerija, 
gali važiuoti kad ir prasčiausiais ke- 
liais. Kaštavo $3,500, parsiduoda 
už $500. Atsišaukit pas 

Dr. Kūlis, 
2259 So. Halated gat, TeL Yards 1532 

Teleskopai ir Stereoskopai. 
iiu.u,U 

Jei nori savo namuose 
linksniai praleisti laiką ir 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 

aus, sodus ir puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopą su stere- 

oskopais (5 serijos, 174 vi- 
sokio paveikslai) už pačią 
pigiausią kainą—$3.20. 

vieno reiesKopo Raina 75c., o 5 strijų $3.45, bet perkant sykiu, 
parduodam visktį. už $3.20. 

Kataliogą. Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiame 
uždyką. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLiSHING CO., 

3252 So. Halsted str., Chicago, III. 

KUR GAUTI "LIETUVĄ". 
Galima gauti kiekviena savaitę 
"Lietuvą" už 5c. iiose vietose: 

CHICAGO, ILL. 
"Aušros" skaityk., 3149 S. Kalstcd »t 
J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oaktey ai'. 
A. Dargis, 726 W. 18th st. 
Naujienos Publ. Co., 

1840 So. Halsted st. 
J. Drasdauskas, 10806 Wabash ave. 
Ant. Kasperas, 3416 Auburn av. 

Zig. Mickevičia. 2342 S. Le&vitt st. 
M. J. Tananevlčia, 670 W. 18th st. 
Mike Valaskas, 349 Kenslngton av. 
M. A. Vabol, 1700 N. Ashland av. 
Juozas Žitkus, 628 W. 18th st. 

BALTIMORE, MD. 
A. Deguti*, 112 N. Green st| 

BROOKLYN, N. Y. 
Ant Jankauskas, 65 Hudson av. 
Balt. Juozupavlčius, 222 Grand st. 
J. Derengowski,- 166 Grand st.| 
Ant. Rochockl, 8' Grand st. 
M. Balauskas, 119 Grand st. | 
A. Grudzlnski,v 184 Grand st. 

CLEVELAND, OHIO. 
P. Šukys, 2120 3t. Clair av. | 

il 

ELIZABETH, N. J. 
Dom. Boczkus, t 

211 First st. 

LAVVRENCE, MASS. 
A. Ramanauskas, 101 Oak st. 

LOWELL, MASS. 
A. Jankauskas, 131 Ė. Merrlmack st. | 

MONTELLO, MASS. 
B. P. M iszkinis, 35 Arthur st. | 

NEW HAVEN, CONN. 
K. A. Makarevich, 255 Wallace st. ] 

PATER30N, N. J. 
Atkins Bros., 273 River st. | 

PHILADELPHIA, PA. 
M. A. Ignotas, 1028 So. 2nd st. 

PORTLAND, OREG. 
Bovvman News Agency. 

UTICA, N. Y., 
W. S. Tarczynski, 18 Charles st. | 
A. Vilčinskas, 95 Lafayete st. j 

WORCESTER, MASS. 
M. Paltanavičia, 15 Millbury st 

WATERBURY, CONN. 
K. Ch. Kažemėkas, 785 Bank st. 

WAUKEGAN, ILL. 

Jos. Matulėnas, 1408 Lincoln av. 

T. M. Baron, 1320 So. Lincoln st. 

SHENANDOAH, PA. 

T. Kryžanauskas, 102 E. Centre st. 

BOSTON, MASS. 
J. Ramaszkievvicz, 115 Balen st. 

MECHANICSVILLE, N. Y. 

J. Gaida Box 741. 

SO. OMAHA, NEB. 

A. Zalpis, 3013 R. tt. 

NEWARK, N. J. 

W. A. Leazczynskas, 
196 New York av. 

\ 
HARTFORD, CONN. 

J. Milauskas, 23 Sheldon st. 

NORWOOD, MASS. 

J. Jarosavičicfei 1048 Wasbington st. 

iii 
PITTSBURGH, PA. 

J. A. Ignotai / 46 So. 22 si. 

Baltrušaitis Bros., n 2029 Fifth av. 

-'t. "f 

MONTELLO, MASS. 
Charles Tamtiltewicz, Box 108. 

lis ri\ » 

E. CAMBRIDGE, MASS. 

P. Bartkevlčia, &77 Cambridge »t. 

seąttlC WASH. 

Echert News Agency, 
N. E. fcgr.^irst & VVash. sts. 

CįANADA. 
Panama PaciflĮ $tfws Age-icy, 

r f Vancouver, B. C. 

"Lais. Min." kiuna metams $2.00. 
metų 1.00. 

Pavienia numeris 20c. 
Siųsk 20c kad Ir krasaženkli? is, tuoj 

gausi "Laisvosios Minties" riebą nu- 

merį. Adresas: 
"LAISVOJI MINTIS" 

2627 Calumet Ave. Chicago, III. 

NEMOKĖK RANDOS 
SAVO VISĄ AMŽIŲ, BET 

GYVENK SAVO NAME. 
Šitie Nauji Mūriniai Namai (6 ii viso) ant 

i pagyvenimų randasi ant \Vest 23rd Place. 
tarpe Leavitt St. ir Hoyne Avc., Chicago, 111., 
Tik Vienas Mokas nuo Lietuviškos Aušros 
Vartų Bažnyčios ir mokslainės. I.abai paran- 
kiai į visas strytkarių linijas ir tik du blokai 
nuo viršutinio geležinkelio tElevated Road). 
Tiktai nuo 10 iki 15 miliutų ėjimo į didžiau- 
sius nuolat dirbančius fabrikus užlaikančius 
suvirs 25,000 darbininkų. 

Nusipirk vieną iš šitų Naujjų Mūrinių Na- 
mų, kurie parsiduoda ant labai- lengvų išlygų. 
Randos pinigais išmokėsi namą. Busi gaspa- 
dorius, nieko nebijosi ir nereikės nuolatai 
kraustytis, daryti sau bereikalo lėšas ir gadin- ti s.ivo daiktus. 

Tamistos draugai ir pažįstami, turėdami ma- 
žiau pinigų, pirko namus ir šiądien gerai sto- 
vi. Ar duosi save pralenkti? Ar neatsibodo 
j kito kišenių pinigus dėti ? Todėl nelauk nieko, 
bet pirk sau vieną iš šitų naujų mūrinių nainų 
ant t pagyvenimų, pakol dar neišparduoti. 

Šitie namai yra pastatyti ant lotų, turinčiu 28 pėdas pločio ir 125 pėdas ilgio. Namas 
nuo namo atsiskyręs 6 pėdom ir puse, todėl 
turi užtikrinimą, kad niekas niekad neužstatys 
ir neatims šviesos ir oro, kas labai tankiai at- 
sitinka su namais, pastatytais ant siaut ų lotų, 
turinčių tik 24 arba 25 pėdas pločio. 

Šitie namai yra pastatyti iš geriausių mate- 
rijolų ir geriausio darbo. Viskas yra gva- 
rantuota—gausi ant rašto užtikrinimą—ko jo- 
kis kontraktorirs neduoda. Kožnam name yra 
3 randos po 4 ir 5 kambarius. Visi miego- 
jimo kambariai (Bcdrtimai) yra dubejtavi, di- 
deli ir ruimingi. Kogeriausios maudynės ir 
sinkos. Naujausios mados gazu ir pečium šil- 
domi vandeniniai boileriai. Labai puikios sie- 
nose inbudavotos šėpos su prancūziškais zer- 
kolais. Oazas ir elektriką visuose kambariuose. 
Visi kambariai dailiai išmalevoti, o seklyčios 
(frontinės) puikiai išpopieruotos. Ane vi«ų 
langų yra užtraukos ir firaukom karčiukės, ir 
daugelis įvairių kitų įtaisymų. Geriausiai yra 
viską matyti savo locnomis akimis, o persi- 
tikrinsiu kad šitie namai yra pastatyti, kad 
laikytų per amžius, o ire tik ant trumpo laiko. 

Pirkdamas vieną iš šitų naujų nutrinių 
namų, gausi geresnį namą negu pats galėtum 
pastatyti ir užčėdysį mažiausiai septynis šim- 
tus doliarių ir neturėsi rūpesčio nei klapato 
su kontraktoriais. Nusipirksi ir kraustykis, 
išlvgo.. taip lengvos, kad nėjusi kaip namą 
išmokėsi. Visos gatvės išcementuotos ir ap- 
mokėtos—nėra jokių mokesčių. Visi, kurie 

Eirko mano pastatytu--, namus yra užganėdinti, 
usi ir Tamsta pilnai užganėdintas. Jeigu 

niekad nieko ropradėsi, tai niekad nieko ne- 
turėsi. šiądien yra geriausia diena pradėti. 
Dėlei platesnių žirjų kreipkitės asmeniškai ar- 
ba raštu į: 

JONO BA6DZIUN0 BANKA, 
2334 S. Oakley ii., kampas 23 PI., Chicago, III. 
Bankinės valandos nuo 8 ryto iki 9 vakare. 
Neoėliomis nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. po piet. 

PHONE CROVER4147 

D r. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Asilanl Ave., CLfcago. 

Naujas Savaltln's Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviskas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę Įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. puB<?l metų. 

"Ateiti" ižloiiinėją bendrovė, in- 
korporuota ant 125,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
ti". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adresuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Bruadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

Geriausia dovana draagams Lietuvoje 
yra liutuvių katalikų « 

savaitinis laikraštis 

"DRAUGAS" 
'DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
riH gyvenimą, suteikia daug skaity- 
mo iš visuomenės, politikos, litera- 
tūros, gyvenimo, ir y n geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, iaip ir Lietuvoje. 

Ru|į cMzura "MlUflį" [ Liatuvą Inltltili 
"DRAUGAS" atsltloi ait. S2, pasil n. $1: 
UžsIibImm mlms 19, pusti reelu $1.60 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 46th St., Chlcago, III. 
* T«l«phoii* Orovcr 6114 

MOKYKIS BARBERY8TI8. 
Męa išmokiname šio lengvo, šva- 

raus ir greitai išmokamo amato J ke- 
lias trumpas savaites; geriausi {ren- 
gimai; expertai mokina; Jranklai su 
teikiama; darbas kiekvienam žmogui: 
ateikite pamatyti mus arba rašyki!t 
uždyką. gaunamoms informacijoms. 

BURKE BARBER SCHOOL, 
610 W. Madiaon «U Chlcago, IM 

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

dymij. 507c, ant Tamatos pinigų, ausiperkant sau drabužius pas mus. Vy- 
rams Ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 lkl 
$50.00 už pusę kainos. Trupūtėlj nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant 
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiaus. Vaikų siutai $2.50 lkl $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

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

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki D vai. Subatomls esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare. 

So. Halsted Furniture House 
3224-26 So. Halsted St. 

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų 
(Furniture] Krautuvė Chicagoje. 

Geriausis laikas pirkti 
naminius daiktus (Fur- 
niture) j>avasaryj, kuo- 
met šeimyninkė visus 
namus valo. Reikalau- 
dami gražių ir tvir.ų 
stalų, kėdžių; komodų, 
pas mus didziausį pa- 
lovų, sofų, divonų ir 

^visokių kitų name rei- 
kalingi] daiktų, rasite 
sirinkimą. 

Laoai gražus ir pigus kūdikiams vežimėliai (Baby Car- 
riages). Musų ledaunės (Ice Boxes) yra žinomos, kaipo 
ilgiausiai palaikančios ledą. 

Šį pavasarį parduodame viską nužemintomis kainomis. 
Ateikite pažiūrėti ir persitikrinti, kad niekur taip pigiai ne- 
pirksite, kaip pas mus. Musų prekės gvarantuotos, pa- 
tarnavimas greitas ir mandagus. 

Reikalaujantiems parduodame lengvais savaitiniais ir mė- 
nesiniais išmokėjimais. 

Krautuva atidaryta vakarais: 
U tani inkais, Ketvergais ir Snbatoms. 

South Halsted Furniture House 
Telcphone Drover 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. % 

Rašomos Mašinos. 

gų prislunčiame uždyką. 

Pigiausios ir geriau- 
sios rašomosios maši- 
nos (t y p e w r i te r s) 
"New American" už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti drū- 
tą, pigią ir gerą, rašo- 
mąją mašiną, tai pirk 
"Ne\v American," o ne- 
sigailėsi. 

"New American" ra- 
šo taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją i savo ran- 

kas, iš pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jaja ra- 

šyti. 
Kataliogą rašomųjų 

mašiną ir visokių kny- 

Agentams ir p£rkupčiar.:t, perkant kelias masinas, duodam gerą 
nuošimtį. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

3252 So. Halsted a t r., Chicago, III. 

Rusiškas 
Lietuvos Rejenlališkas Biuras 

, GERIAUSIAI PADARO: 
Rusiškas Dovierennastls, Aktus pirkimo, pardavimo, išran- 
davojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje- 
-Rusijoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon- 
■Rusijon ir visokius kitus rejentallškus raštus padaro ge- 
rai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir pinigus, 
paliktus Rusiškuose Bankuose. 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dykai. 

Dėlei informacijos Chicagiefiiai kreipkitės asabiškal, o iš 
kitų miestų raštu adresuojant: 

UETUVOS REJENTALISKAS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, III. 

Biuro 
Valandos 

4 

Nuo 8 ryto iki C vakaro. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis nuo 8 ryt.* iki 9 vaka- 
ro. Nedėlioml nuo 9 ryto iki 1 po piet'j. 

DR K. DRANGELIS1 
r^JįS^.VSSSZS.,* 
1211 b. KiIiM !l. Ckwtct.HI. 

rri*us£ PUyrtkto ItotĮ 

T«l. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 3259 80. Halsttd St.f Chlcago, U L 

Gydo visokias ligas moteri'j, vaikij ir vyrų. SpocialiSkai gydo limpančius, u t. 
•iseaCjusias ir pMlapting&s vyry ligų 



D-re Maria Dowiatt~Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1725 West 16th Street 
Tarp Paulina ir Wood2at. 

t bene Canal 1203 
Valandos: 

i rt 8'SO iki 12:U0 va', ryte* 
lic 7X0 iki 8:00 vaL vale. 

Nedalioms 
tuo 9X0 iki lJJiOOvaL ryto 

Rezidencija 
5208 W\Harrison Street 

Tel. Austin737 

V alandoa: 

tiktai iki 0:00 kiekvieną ryc-Į 

Dabar Jau Galima 
Atvažiuot iš Lietuvos 

ir į Lietuvą. 

Šifkortčs atvažiuoti iš Archan- 

gelsko į Chicagą kaštuoja $71.00 
Išvažiuoti iš Chicagos į Petro- 

gradą (Peterburgą) $64.60 
Kelionė ima tik 13 dienu per 

vandenį. 

šifkortes ir pasportus gausite 

A. 01szewskio Bankoje 
3252 So. Halsted St. Chicago. 

PAVASARIS 
ARTINTAS pavasaris ir kiekvienas rūpinasi 

* 

apie save; tai ir męs rūpinamės, kad už- 

ganėdintume mūsų kostumerius su musii 

t:.vorai-. Reikalaudamas pirkti siutų ar 
1 

kitu aprėdalų ateik pas mus ir matysi, ką 
gali gauti už savo pinigus. 

SIUTAI NUO $5.00 iki $30.00 
Visokiu spalvų ir padaryti pagal naujau- 
sią madą. J'as mus pirksi, pirkinys ne- 

tiks—męs apmainysim, arba pinigus su- 

grąžinsim. ■k. 

Taipgi prosinam visą metą DYKAI 
i Pas mus pirkusiems 

Storas Atdaras Vakarais < 

Utarnittke, Ketverge, Subatoj, 
Nędeliomis ligi pietų. 

Bridgeport Clothing Co, 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, III. < 

<h;it: reiškia gyvenimo kovoje ui pirmybę. Tiems, kuriems stokuoja turtingo raudo- 
no kraujo,— kurių iryvyMs energijai yra /erta 'lėlei negalėjimo tinkamai suvirškinti 
jųjų mJit-H—joki.. tonikas nesulygina stt 

i u/|.ll«i<i kraujo ir sutvarko nervus, suteikdamas silpniems ir pailsusiems nau- 
jos gyvyliės Ir jiegos. Jeigu gyvenimo džiaugsmas nėra pi!-ai su jumis, niekas 
n-irali jums pagrlhėti 'įauginu, kaip Šiitai stebuklingas tonikas. Užsisakykite dčž^ 
išsyk. Telefonuokite Calumet 5401. Turėkite jj pristatytą šiądien. Apsisaugokite 
padiiliiniij. Parašykite mums dėlei knygutės "Kminent Physlcians of tlie VV'cst." 

WT<AV3Y MAUT MARROVV DEPT., CT CAGO. 

Bell S J8SJJ System 

Telefono Patarnavimas Ta- 
mistos Naujoj Rezidencijoj. 
Jeigu Tamista kraustysis šį pavasarį, ten 
bus daug reikalų telefono patarnavimo ant 
Tamistos naujojo adreso. 

Šauk Official 100 
» ( Uždyką) 

ir paduok mum įsakymą perkraustyt Tamis- 
tos telefoną. Męs užprašome duot mum3 30 dienų 
pasargą ant kraustymosi užsakymų tarp balandžio 
l5-tos ir birželio l^-tos. 

Nauja Telefono Knyga 
Eis Spaudon Gegužio 15-tą. 

Jeigu Tamista paduosi savo vardą dabar,' tai 
v.irdss ir naujas adresas bus atspaustas sekančioj 
telefono knygoj. 

Chicago Tel^phone Company 
Bell Telcphone Building 

Clommercial Department 
G&cial 10-i 

Jau Išėjo Iš Spaudos 
MILŽINIŠKAS VEIKALAS 

TIKĖJIMU ISTORIJA 

Visas veikalas sudaro 1086 puslapius gražaus ir 
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlin- 
gais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jį 
daug vaizdingesniu. 

Šią milžinišką knygą parašė, bendradarbiaujant vi- 
sai eilei kitii mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje 
mokslininkas D. P. Chantepie de la Saussaye. Lietu- 
vių kalbon vertė J. Laukis. 

Šioje knygoje skaitytojas ras pilną apžvalgą visų 
tautų tikėjimų-religijų, pradedant nuo seniausių amžių 
ir baigiam dabartiniais laikais. 

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmo- 
gus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pa žval- 
gos e, kol ^alop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė- 
jimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant 

delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne- 
galima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip 
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti 
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje. 
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu lietuviškai 

parašytu veikalu toje šakoje. 
? Knyga yra didelio formato, gražiais tvirtais ap- 
darais, nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso 
titulu ant nugaros. 
Kaina tiktai $5.00. Sulyginus su veikalo didu- 

mu ir jojo svarba, kaina yra be galo maža. 

Kiekvienas skaitantis save apšviestu ir norintis 
buti inteligentišku lietuviu privalo būtinai perskaityti 
šią knygą. 

Reikalavimus Siųskite Antrašu: 

Lietuva Publlshing Corapany 
A. OLSZCVVSKI, Pres. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

; AMER|i<05X^ 
LIETUVIU DIENR/tvm 

►/ VISUOMENES, \ 
Literatūros ir Politikos iliustruotai LvikraStii 

Amerikos Lietuvių Dienraštis 'iCATALI- 
KAS" paduoda vėliausias žinias npio kari) ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil- 
nas indomių straipsnių. 

Dienraštis "KATALIKAS" eina tautiš- 
kai krikščioniškoje dvasioje. 

DIENBAiCIO KAINA: 
Metams $5.00. 
Pusei metų 3.00. 
Trims mSnesiams 1.75. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.00. 

Franeikite savo adresu, o gausite 
pasižiūrėjimui vieną numeri veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kningij ir Muzikos Krautuve 
REIKALAUKITE KATALOGO 

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi- 
sados adresuokite šitaip: 

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY 

3240-83 South Morfan Street 
CHICAGO, ILL., U. S. A. 

GAMTOS ISTORIJA 
Pajil Pov. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga 3 dalyse: I dalyje 

telpa aprašymas įvairių gyvulių; II dalyj—aprašymas visokiu augalų; 
III dalyj—apie akmenis Ir žemę. Trumpai ir suprantamai išaiškina gam- 
tos istoriją, aiškesniam supratimui telpa 126 paveikslėliai: žmonių, pauk- 
ščių, gyvulių, žvėrių, žuvų, vabalų, žolių, augalų, akmenų ir t.t. 

Gamtos istorija yra labai žingeidi ir kiekvienam žmogui reikalinga pa- 

žintl^. Gamta—tai visų gyvūnų motina, todėl męs jų privalome geriau- 
[ Biai pažinti—studijuoti gamtos mokslus. Kas nepažjsta gamtos, jos jBta- 

tymų, tas nesitaiko prie gamtos, ir tokis neilgai gyvena, nyksta ir žuva. 

Užtai reikia pažinti gamtą, jos gražumų ir paslaptis;,. Knyga Gamtos 

Istorija yra gražiai ir aiškiai atspausta, 210 pusi. Popleros viršais. Kai- 

Ta pati drūtais audimo viršais 75c. 
Norėdami gauti šitę knygą, kneipkitės krautuvėn: 

M. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd str., Chicflgo, Ui. 

eveskio rsr 
Dienine ir AlAlfVlf I A 
Vakarine MUlVlIiLfl 

MOKINAMA: 
sngiiį miia nuo pri- 
tinu iki auglčiaostal 
ArttiMtlka 
Augšitso. Ilatsmaiika 
Iftarlįa, Geografija 
PiHtUka Ekonomija 

lietuvių 
Vokiečių 
Rasų ir 
Lenkų 
Kiypidysti Sražratt. 
Lalčko rašymas 
Prekybos tilsit Ir tt. 
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b 
G. Leveskis, Vedėjas Mokyklos 

106 So. HaSsted StM Chicsgo. 

TELEPHONE ®ROVER7215 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicago, III. 

Tel. Canal. 2118 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED ST CHICAGO, ILL. 
CORNER ISth STREET 

ŠOKIŲ MOKYKLA 
Pirmas lietuvių šoklų mokytojas 

Amerikoje 
Prof. Julius šilkauskas. 

Mokinu šokti val- 
ės, two step ir vi 
sokius kitokius šo- 
kius. Lietuvių jau- 
nimas kviečiamas 
lankyties kas dieni] 
ir vakarais. 

"uu u »«" -i" >di. Auresas: 

3113 So. Halsted St., Chicago, III. 

DU-KART NEDELIN1S LAIK- 
RAŠTIS * 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

„ „ pusei meti} $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. BOCZKOVVSKI C0M 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA! 
Crrtvetika nritrliMtoskalbitn v 

ky tifbe mokytojo(apdaryta)S 1.09 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
tu skaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 153 

Naujas Budas mokytis rašyti b3 

mokytojo 10a 
Aritmetika mokini m uisi rokun- 

«hi, bu paveikslais (apdaryta)..35c 
Vliofl760 

Kas alsins iSltirpes šita apgarsi- 
nimais "Lietuvos" ir $1.00 per 
money order:, tai gaus visas 4 
kDygasCOc. pigiau. 

P. Mikolai uis 
Bos 62 New York Gitj 

į TOBULAS KEPIMAS 

p> I VST E KAS keptas antNew Perfedion Oil Cook-Slov yra minkštas !r 0 pulkus. 
New Pcrfection turi spccialę kepyklą tai kopturas, kuris yra patalpinta; toliaus nuo liepsnos, bot galinantis visą šilumą. kepina abi pusi vienu 
kartu. Visas kepsnio skonis yra užlaikytas. 

Per/ectioit 
iOiLCook-stpve 

reiškia lengviaus dirbt ir vėsią, čystą virtuvę turėt. 
Padirbtas su 1,2, 3 ir 4 degėįais. 
Visuose geležiniuose ir departamentiniuose kr&uiuvese. 

STANDARD OIL COMPANY 
<AN INDIANA CORPORATION) 

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI HEPRI6UU PRIE 

S. L. A. 
Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesi, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje. 

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
> A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr. 

307 W. dOth St., New York City. 

<• *r ^ ^ *•" 'ii v t* iji ••'* -T ^»,»* f 'r ̂  

Tel. Canal 5393 ? 

J. G. Mezlaiszkis | 
Generalis « 

K jntr a\torius ir % 
N imu Statėjas. 

2302 S, Leavitt SI. Cliicjgo | 

Tel. Cinai 4052 | 
Dr. fl. K. Rutkauskas 
2302 S. Leavitt St. Kampas 23-čios gat | į 

CHICAGO, IL L. 

Telefonas Humboldt 4532 

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

menei, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 j 
metus, perkėliau savo oflsg. ir gyveni-! 
iuą į savo locn;} namų, po numeriu' 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 22-ros gatvės. 
Telefonas Yards G87. 

Maco ofisus aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligc-aius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig Siol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toli".*u6 mano rems, esiu namie ant i 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
t j. Esiu specialistas ligose vaiki;, mo- 

terų ir vyrų ir už6endiuto6o ligose. 
Darau visokiu operaciją. 
Lituosi s" papnrba 

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

Kerti 32-ro3 catvė*. 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 melams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 

Pamatimul vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Urand Str., 

Brooklyn, N. X. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTISTAS 

fflUS-hmpit 31 ir So. Haltftd iii 
(tyvNtau rtiiųtJUM.) X UCCAN, HL 

Mokiname Angliškai 
Visose dalyse Amerikon ir Kanado* 
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas sali iSmok- 
ti Angliška kalba, labai <1 umpuine laike, ?ioe mo- 

kyk. 09 naujausia ir tobulinfcmusia metodą. Moki- 
name per laiskus, visoje » alyee, už labai maža at- 
lyginimą; tcipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti tfreitai Anglu kalba, &t*ik ar 
raiyk platesniu žiniij. 
Am*rletun Sehool ot Lanfntte* 

i/4i ir. 4/tn strui, ; : MKaįc, u. 

LięiuifiSku Knygų Krautuvė, 
Mylėtojai gerij kningų. norinti 

išluvinti savo protą ir išsimokinti 

anglišką 1 alb.-j, kviečiami pirktic 
Knygas i> mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant ulsakymo. Scenos mylė- 
tojų rateliai imdamf kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuvė adara kas vakaras. 

15 kiti^ miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu kat»!ogą dykai. Adre : 

M, J DAMIJONAITIS 
901 Wesi 33-rd Si., CHIGAGO, ILL. 

F. P. Bradchuiis 
/ttorney & Coauselor at Li* 

•I IN KllVJKCtuS 

£0 N. USilIi SI., C ha jo Iii. 
iicu (ichen^ Biri*., Rocm 11J7-1III 

Icleptionu Franklin U71 

6y*. 3112 S. Haistad St., arii 31-a j 
leUpfionc Varda jisv 

LIETUVIŲ LIUTERONU 
AT YDAI. 

Iš priežasties europinės karės 
dabar negalima gauti jokių kny- 
gų iš luiropos. P>et mes da turime 

po keletą lietuvišku liuteroniškų 
maldaknygių ir giesmių knygų -a- 

vo krautuvėje, ir pa^ pas mus da 

galite jų gauti. 
Į Todėl, kurie reikalaujate minė- 
tu knygų, tai pasiskubinkite, kol 

I jų turime, nes šioms išsibaigus ne- 

gausite niekur, kol karė nepasi- 
baigs. Rašykite urnai, o prisiusime 
kataliogrj. 

LIETUVA PU B. CO.. 

^252 S. Halsted str., Cbicago, UI 
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