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Dideji Kare. 
Svarbiausiu atsitikimu, imant \T- 

sus karės frontus, yra rusų laimė- 

jimai Armėnijoj ir paėmimas svar- 

biausios turkų tvirtovės Azijoj, 
miesto Krzcrum. Apie nužudymą 
Erzcrum dar turku valdžia tyli, 
bet jau ir Berlinas nelaukia turkų 
prisipažinimo, bet pripažįsta, kad 
Krzcrum teko rusams, tik mažina 

svarbumą to atsitikimo, kad ne- 

atimti turkams drąsos, nes karėj 
toj einu apie Turkijos likimą: jei- 
gu ji karę pralos, išnyks visai kai- 

po neprigulmigas kraštas, išdras- 

kys ją pergalėtojai taipjau, kaip 
šimtas metų atgal išdraskė Lenki- 

ją ir Lietuvą. 
Apie rusų laimėjimą užėmus Er- 

zerum dar oficiališku žinių nėra, 

bet privatiškos žinios gali but kiek 

perdaug padidintos. Oficiališkas 

rusų raportas laimėjimo skaitlinių 
nepaduoda, sako vien, kad tas da- 

bar apskaitoma. Bet nėra atiejo- 
nės, kad tu-o.ų nuostoliai turėjo 
but labai dideli, jeigu jie iš taip 
drūtos tvirtovės, su viskuom ją ru- 

sams atidavę, turėjo bėgti ir pri- 
vertė drauge bėgti ir kariumenę, 
pasiųstą pagelbon užpultai tvirto- 

vei, su kuria, jai bėgant, susitiko. 

Konstantinopoly j valdžia slėpė 
žinią apie Erzerumo nužudymą, 
bet ją išplatino grekai ir ji pa- 

gimdė ten maištus. Mat ir tur- 

kai supranta gerai svarbumą tos 

tvirtovės. 
Jr rusai dabar mažina truputį 

turku nuostolius Armėnijoj: dabar 
juos paduoda ant 100,000 užmuš- 

tais, sužeistais ir nelaisvėn pakliu- 
vusiais, o išpradžių vien nelaisvių 
tokį skaitliu padavinėjo. Bet ir 
100,000 kareivių, tai nemaži nuo- 

stoliai, tas yra didesnė puse gy- 
nusių tvirtovių kareivių. Likučiai 

prie Erzerumo sumuštos kariume- 
nės pabėgo j portinj miestą Tre- 
bizondą, bet kaip dabar tašo, jie 
ir ten nesirengia priešintis, bet pa- 
sirengę be mūšio trauktis, o pasi- 
traukimui turi tik vieną kelią į 
piet-ryčius, o ten stovi jau anglų 
kariumenė, kuri gali bėgančius už- 

pulti iš kito šono. 

N'ors vokiečiai stengiasi pertik- 
rinti, kad paėmimas Erzerumo ne 

svarbus karėj atsitikimas, bet tur- 

but apie tai jie pats kitaip mano. 

Sumušę turkus Armėnijoj, rusai 
patarnavo ne tik anglams, besi- 
irnantiems su turkais Mesopotami- 
joj, bet ir talkininkams Balkanuo- 
se, nes gelbėjimui savo teritorijos 
turkai turėjo atšaukti kariumenę, 
pasiųstą pagelbon bulgarams Bul- 

garijon ir Macedonijon, taipgi 
traukiančią prieš talkininkus prie 
Salonikų. Nepasisekimas Armėni- 

joj suardė plianą užpuolimo ant 

Egypto ir Suez kanalo ir perkir-| 
timo anglams susinešimų su jų1 
svarbiausia valdyba Indijomis, kur 
vokiečių ir turkų agentai stengiasi 
mahometonus sukelti. Dabar apie 
užpuolimą Egvpto negali but nei 
kalbos. 

Mūšiai rusų su bėgančiais tur- 
kai* eina dar vis j vakarus nuo 

Erzercmo. Rusų kariumenč Ar- 
mėnijoj tapo žymiai sustiprinta 
naujai atsiųsta iš Batumo. Viji- 
mą turkų ir visišką jų išnaikinimą 
trukdo vien stoka kam nors tinka- 
mų kelių ir kalnai sniego užpus- 
tyti. 

Rusų kariumenės vadovystę Azi- 
joj paėmė j savo rankas kunigaik- 
štis Nikolai Nikolajevič, kuris iš 
Tifliso- iškeliavo į Erzeru-n. De- 
šinysis rusų kariumenės sparnas 
veja turkus iš pajūrių; j<.m pa- 
deda Juodųjų jūrių rusiškas lai- 

vynas. Rusai užėmė jau Widje 
ir nužengė 12 mylių j vakarus nuo 

Trebizondos, 60 mylių nuo Erze- 
rum. Laivynas nutildė kelias tur- 

kų baterijas, buvusias pajuriuose. 
išgriovė daug tiltų ir tuom apsun 
kino turkams pasitraukimą. Ant 

kairiojo sparno rusai užėmė Koph 
ir nužengė prie Muš ir Ašlat. o 

turkai pabėgo j rytus Diarbekiro 
link. Bėga jie. matyt, j Mcsopota- 

miją. kur yra anglu kariumcnė, to- 
dėl jie gali but įvyti į tarpą dviejų 
priešų kariumenių. 

Pasitraukdami iš Erzerum tur- 

kai ten parengė armėnu skerdynes. 
Už tai armėnai dabar jiems atmo- 
ka užpuldin&lami ant rusų veja- 
mos kariumei'ės. Rusai davė ar- 

mėnams ginklus ir amuniciją ir iš 
jų suorganizavo 50.000 turkų 11c- 

užkenčiančių už jų rengiamas sker- 
dynes keršintojų kariumenę, kuri 
padeda rusams. 

Mesopotamijoj turkų, ar vokie- 
čių orlaiviai mėtė bombas į anglų 
kariumenės stovyklas prie Kut-el 
Amara. bet jos nuostolių nepada- 
vė. Ten stovinčiam anglų genero- 
lui Aylmer iš Indi jų traukia pa- 
stiprinimas, kurio turkai neįsten- 
gia sulaikyti. Rnsai užėmė jau ir 
miestą Vau. 

Padedanti austrams albanai ka> 
talikai užėmė du Albanijos miestu 
Herat ir Lūšna Peleny, 31 mylią 
nuc Avloncs, kurią laiko italai. 
Austrai garsina, buk 200 albanų 
besilaikančių su italais paėmė ne- 

laisvėn. Prie Durazzo prasidėjo 
.jau mušis austrų su italais. 

Ant salos Korfu talkininkai per- 
gabeno likučius serbų kariumenės, 
kuri laikėsi dar Albanijoj. Nau- 
joj vietoj ji bus išnaujo reorgani- 
zuota ir pasiųsta prie Salonikų 
padėti talkininkams. 

Ant 'Austrijos ir Italijos rube- 
žių svarbesniu mūšių nebuvo, nes 

užpustytuose kalnuose sniegas 
trukdo abiejų kariumenių veiki- 
mą. Čia veikia vien artilerija. 
Italai bombardavo austrų pozicijas 
Sugava klonyj, kur paėmė ir mažą 
skaitlių nelaisvių; subombardavo 
taipgi Uggo\vitr ir Carniola. Aus- 
trų orlaivininkai mėtė bombas f 
Ala, bet didelių nuostolių ten ne- 

padarė. Italija Albanijon pasiun- 
tė daugiau kareivių, o į jos pa- 
krantes pasiuntė kariškus laivus 
padėti žemės kariuinenei. 

Nors nuo senai talkininkų laik- 
raščiai rašo apie prisidėjimą prie 
talkininkų Rumanijos, bet su tuom 

prisidėjimu ji nesiskubina, laukia 
svarbesnio talkininkų veikimo. Pa- 
ėmimas Erzerumo, be abejonės 
Rumaniją padrąsino, bet šokimui 
karėn dar to nepakanka. Kad dar 
labjau ją padrąsinus, Rusija renka 
skaitlingą kariumenę Bessarabijoj 
ir su nauja kariumene veržiasi vėl 
Bukovinon, kurią tuoj žada ati- 
duoti Rumanijai, kaip tik ji susi- 
des su talkininkais. 

Rytinėj Galicijoj priešingos ka- 
riumenės veikia vis tose jau vieto- 
se, kuriose jos buvo mėnesis atgal. 

Vyriausiasis talkininkų kariu- 
menių vadovas, francuziškas gene- 
rolas Sarrail atlankė Grekijos ka- 

ralių ir ministerių pirmininką Sko- 
loudes ir, kaip sako, su jais susi- 
taikė ir tokiu budu nesusiprati- 
mai talkininkų suTTrckija tapo pra- 
šalinti. Talkininkai užėmė gele- 
žinkelius ir visus tiltus Grekijoj 
prie Jinlgarijos rubežių. Grekija 
prieš tai rods protestavo, bet už- 
drausti talkininkams negali, nes 

neturi tiek pajiegų, kad galėtų 
elgtis taip, kaip jai patinka. 

Ant šiaur-rytinio karės fronto 
nieko svarbesnio neatsitiko ir, kaip 
rodosi, nieko svarbesnio greitu lai- 
ku ten atsitikti nei nesirengia. Ru- 
sija stengiasi išnaudoti savo laimė- 
jimą Azijoj, siunčia ten iš Euro- 
pinio fronto daugiau kareivių, kad 
nereiktų trauktis iš apvaldyto Er- 
zerum taipjau, kaip turėjo trauk- 
tis iš Przemyslio, kurio paėmimui 
daug kareivių buvo pašvęsta be 
naudos. Vokiečiai gi daugiau ka- 
reivių pasiuntė Francuzijon, tai 

pirmyn žengimui Rusijoj jų liko 
permažai, todėl abidvi priešingos 
kariumenės vien ginasi, vien šau- 
dosi iš kantiolių. Veikia ir orlai- 
viai, bet jų bombos gali viefi pa- 
dėti muš j laimėti žemės kariume- 
nei, bet pats orlaiviai mušiu lai- 
mėti negali, daugiausiai jeigu gali 
atgal nuvyti mažesnes patroles. 

Ant to fronto buvo vien artilerijų 
imtynės Dvinsko ir Rygos fronte, 
taipgi mėtymas bombų į atvirus 
miestus, kokius ir be bombų ne- 

sunku paimti, jeigu jų nieks ne- 

gina. Ant to fronto pereitą savai- 
tę nieko svarbesnio nenuveikta. 

Aut vakarinio karčs fronto, nors 

veikiama smarkiau, bet ir čia n'ci 
viena pusė nieko svarbesnio nenu- 
veikė, nes paėmimo kelių šimtų 
vardų grabių, arba kraterio, taigi 
duobės išmuštos minos ar bombos 
svarbiu vadinti negalima. Mūšiai 
ant to fronto jau beveik nuo metų 
eina beveik vis tose jau vietose, 
nors juose žuva nemažai karei- 
vių. Vokiečiai giriasi paėmimu 
600 vardų anglų grabių Belgijoj, 
o anglai užgina, kad tai neteisybė, 
bet už toki mažmožį ir ginčytfš 
neverta, nes 600 vardų, tai maž- 

daug bus tiek žingsnių. Tokiais 
laimėjimais ir girtis neverta, o 

karę vedančios tautos jau nuo 

metų nieko kito skaitantiems laik- 
raščius beveik nepraneša. Dabar 
vienok laikraščiai užtikrina, jog vo- 
kiečiai rengiasi pradėti pirmyn žen- 
gimą ant vakarinio fronto, o tal- 
kininkai vėl sako, kad jie vien 
lauks vokiečiu užpuolimo, nes už- 
puolantis daugiau kareivių turi žu- 

dyti, negu grabėj besiginantis, tai 
įmanoma, kad vokiečių pajiegos 
greičiau išsisems, negu talkininkų 
ir vokiečiai turės pasiduoti ir tai- 
kos prašyti. Talkininkų gi pajie- 
gos išsisems ne taip greitai, o 

Anglija dar tik pradeda jas karėn 
siųsti. Dabar karalius pašaukė 
kariumenėn visus nevedusius vy- 
rus nuo 18 iki 45 metų. Iš tų 
naujai pašauktų gali susitverti mi- 
lioninės armijos, jeigu kariumenėn 
bus pašaukti ir kolionijų gyvento- 
jai. 

Pereitą savaitę vokiški Zeppelino 
orlaiviai atlankė rytines Anglijos 
pakrantes ir mėtė ten bombas, bet 
jos nedaug nuostolių pridirbo, nuo 

jų daugiausia nukente karėj ne- 

dalyvaujanti, daugiausia moterjs ir 
vaikai. 

Anglijos parliamentas karės ve- 
dimui vėl paskyrė kreditą 420 mi- 
lionų svarų sterlingų $2,100,000). 
Tų pinigų karės vedimui užteks 
iki pabaigai gegužio. 

Iš Karės Lauko 

RUSŲ FRONTAS 

ERZERUMO PAĖMIMAS. 

Petrogradas, vasario 17 d. Ofi- 
ciališkai tapo pranešta apie pa- 
ėmimą didelės turku tvirtovės Er- 
zerumo, Armėnijoj. Rusų karės 
štabas praneša, kad tvirtovė tapo 
paimta šturmu. Tai yra pirmas 
atsitikimas, kad didelė 11* sulyg 
naujausių įtaisymų apginta tvir- 
tovė butų paimta tokiu budu: pa- 
prastai tokios tvirtovės pasiduo- 
davo tik po apgulos. 

Didis kunigaikštis Nikalojus, 
vyriausis vadas rusiškų armijų 
Užkaukazyj, pranešė carui apie 
Erzerumo puolimą sekančiu te-Į 
legramu: 

"Dievas suteikė narsiai Kauka- 
zo armijai tokią didelę pagelbą, 
kad Erzerumas tapo paimtas po 
-penkių dienu negirdėto šturmo. 
Man neišpasakytai smagu pra- 
nešti apie įritą pergalę Justi Im- 
peratoriškai Didybei." 

Erzerumas buvo tvirčiausia 
turkų tvirtovė Azijoj ir apie ją 
kalbėta, kad ji yra nepaimama. 
Ištikro, pati tvirtovė yra kalnuo- 
se, apie i versto augščiaus jū- 
rių paviršio ir nuo Kaukazo fron- 
to yra apginta eile kalnų, per 
kuriuos žiemos laiku beveik ne- 

galima per gilų sniegą pereiti. 
Pačią Erzerumo tvirtovę gina 

18 fortų, kurie yra išmėtyti ap- 
link miestą atstu apie 20—30 
verstų nuo paties miesto. Tvirto- 
vės apgynimui turikai buvo pa- 
statę Erzerume garnizoną iš 100,- 
000 kariumenės ir turėjo dau- 
giaus tūkstančio kanuolių; ta-rp 
jų buvo ir naujausios sistemos 

kanuolės, pargabentos iš vokiškų 
Kruppo dirbtuvių. 

Kadangi Erzeruinas yra vos 

apie 90 verstų nuo. Rusijos ru- 

bežiaus, tai turkai tikėjosi, kad 
ši tvirtovė gali buti apgulta ir 
todėl ji buvo ataskančiai apžiū- 
rėta provijantais ir amunicija. 
Eįrzerumo apgynimas buvo pa- 
vestas į vokiškų inžinierių ran- 

kas, ir jie padirbo antrą žiedą for- 
tifikacijų aplink tvirtovę. 

Taip tvirtovę prirengus, ir tur- 

kai ir vokiečiai manė, kad jai ne- 

gali gręsti pavojus—bent greitu 
laiku. Nežiūrint nepaprastai di- 

delių šalčių ir gilaus sniego, ru- 

sų kariumenė durtuvu šturmu 
[paėmė kalną Kop,—vieną iš stip- 
riausių Erzerumo fortų. Tas 
buvo pirmas smūgis, nuo kurio 
turkus, gali sakyt, apsvaigino. 

Išvijus turkus iš iitos pozici- 
jos, rusų artilerija persi mušė per 
pirmą išlaukinį žiedą turkiškų 
fortų ir savo ugnim, ėmė kitus 
fortus iš šono ir iš užpakalio. Po 
to vienas fortas pradėjo griūti pas- 
kui kitą, tarsi namas iš kazyrų 
pabudavotas. Rusų šturmas bu- 
vo taip netikėtas savo smarkumu, 
kad nieko panašaus šioje karėje 
dar nėra atsitikę. 

Kas atsitiko su turkų garnizo- 
nu, išpradžių nežinota, bet vė- 
liaus paaiškėjo, kad didesnė jo 
dalis spėjo pabėgti, nes tvirtovė 
nebuvo iš visų šonų apgulta. 
Vienok rusams teko apie 1,000 
turkiškų kanuolių, dikčiai belais- 
vių ir nepaprastai dideli sandėliai 
amunicijos ir provijanto, kurių 
turkai neturėjo laiko iš tvirtovės 
išvežti. 

Turkų nuostoliai buvo taipgi 
dideli, nes telegramai praneša, 
kad rusai, užėmę fortus, rado 

juose pilna turkiškų lavonų. Kad 
rusų nuostoliai ttffejo burti taip 
pat nemenki, apie taip nurodo te- 

legramas iš Konstantinopolio, 
kuriame sakoma, kad rusų nuo- 

stoliai per pirmas tris dienas mū- 

šių siekė -į,ooo užmuštų. 
Užėmus Erzerumą, rusai jame 

nesustojo, bet generolo Judenič 
armija pradėjo vvtis turkus, bė- 
gančius betvarkėj i vakarus nuo 

Erzerumo. 
Visi telegramai sutinka su 

tuom, kad Erzerumo bombaravi- 
mas kanuolėmis tęsėsi ne ilgiau 
kaip 36 valandas ir didesnė dalis 
fortų tapo paimta tiesioginiu dur- 
tuvų šturmu. 

Petrograde, aitėjus žiniai apie 
Erzerumo paėmimą, kilo didelės 
demonstracijos ir didis kunigaik- 
štis Nikalojus vėl išaugo didvy- 
riu. 

Rusų laikraščiai, kalbėdami 
apie Erzerumo paėmimą, priduo- 
da didelę svarbą šiam atsitiki- 
m ui. 

Laikraštis Novoje V r e m i a 
sako, kad Erzerumo paėmimas 
turės milžinišką svarbumų, nes 
šita tvirtovė stovėjo ant kryžke- 
lio visit kariškų keliu Armėnijoj 
ir turėjo milžiniškas sankrovas 
amunicijos ir provijantb. Erze- 
rumo puolimas atidaro ru)sam 
kelių j šiaurius linkui svarbaus 
turkų uosto Trebizondo prie Juo- 
dųjų jūrių, o taipgi pasidaro liuo- 
sas kelias į prietus linkui Meso- 
potamijos, kur rusai gali susi- 
jungti su anglais ir išgelbėti ap- 
gultą anglų armiją prie Kut-el- 
Amara. 

Laikraštis R i e č mano, kad 
Erzerumo paėmimas gresia pa- 
vojum visai Mažajai Azijai ir 
net Konstantinopoliui. 

Talkininkų laikraščiai taip pat 
nurodo, kad šios tvirtovės puo- 
limas gali turėti labai svarbias 
pasekmes: pirmiausiai, turkai 
dabar vargiai jau galės manyti 
apie užpuolimą ant Egvpto arba 
Salonikų, Rumarrija, iki šiiolei 
svyruojanti, gali galutinai pasvir- 
ti talkininkų pusėn; talkininkai 
gali pradėiti veiklumą iš Salonikų 
ir Grekija gali stoti jų pusėj. 
Vienok bene svarbiausi pasekmė 
bus ta, kad tut^ca/, be abejonės, 
atšals nuo vokjmiį • ir net gali 
sukelti pusėtinai: <Jidelę bėdą. 
Bulgarija jau pradeda dairytis ap- 
link ir telegrama? praneša, kad 
eina gandas a||e |ai, kad ji nori 

>3? 

su talkininkais taikintis, nes ne- 

turint pagclbos nuo turkų ir sto- 
jus karėn Rumanijai, o esant 
talkininkams Salonikuose, jos 
padėjimas istikro gali buti labai 
pavojingas. 

RUSŲ NUOSTOLIAI 
NEDIDELI. 

Petrogradas, vasario <9 ^ll" 
sit kariškas ofisas išleido sekan- 
tj telegramą apie Erzerumo pa- 
ėmimą. 

"Pilnas sumušimas turkų ir 
baisus jų nuostoliai darosi vis 
aiškesni ir aiškesni. Fortai pa- 
čioje tvirtovėje ir tvirtovės apie- 
lnkės yra pilnos turkiškų lavonų. 

"Turkų armijos likučiai, musų 
armijos vejami, bėga betvarkėj, 
daugelyj vietu į įvairias šalis. 
Smarki sniego pnga nesustabdė 
musų kariumenės užsikarščiavi- 
mo ir ji smarkiai vejasi turkus jų 
pėdomis, naikindama ir belaisvėn 
imdama užpakalines turkų armi- 
jos dalis. 

"Męs užgriebėm Erzerme vi- 
są tvirtovės artileriją ir didelę 
dalį priešo 'laukinės artilerijos, 
amunicijos, ginklų, keletą tuzinų 
automobilių ir pontonų parką. 
Skaitlius kitokio grobio ir skait- 
lius turkiškų kareivių, pr.imtų be- 

laisvei!, dabar yra apskaičiuoja- 
mas. 

"Kariumenė Kaivkazo armijos, 
neatsižvenlgiant sunkių mušiu, 
turi tik nedidelius nuostoflius ir 
yra prisiruošusi prie naujų žy- 
giu." 

IŠSKERDĖ ARMĖNUS. 
Petrogradas, vasario 19 d. Pu- 

siau-oficialė žinių agentūra pra- 
neša. kad kurdai, pirm apleisiant 
Erzerumą, nemielaširdingai iš- 
skerdė tulcstančius armėnų. 

"Miesto fortifikacijas,—sako 
tasai telegramas,— prirengė vo- 
kiškas komandierius Posselt ir 
apie šias fortifikacijas kalbama su 

dideliu -pasigerėjimu, nes jų pa- 
dirbimui buvo sunaudotos visos 
moderniškos priemonės kaip ar- 

tilerijos, taip ir inžinierystės sry- 
tyj" 

RUSAI TRINA TURKUS. 
Londonas, vasario 22 d. Rusų 

armija užėmė visą ežero Van ap- 
skritj. Turkai traukiasi j piet- 
-vakarius ir apleido miestą Bitlis. 
Priešakinės rusų sargybos taipgi 
jau pasiekė apielinkių Trobizon- 
do, prie Juodųjų jūrių. Rusai, 
besivydami turkus, ima dikčiai 
jų nelaisvėn ir užgriebia daug 
ikanuolių ir amunicijos. 

IŠ DVINSKO APIELINKIŲ. 
Petrogradas, vasario 22 d. Ant 

fronto nuo Rygos net iki Buko- 
vinai svarbesnių atsitikimų ne- 

buvo, išskyrus mažesnes kovas, 
minų plaišinimą ir artilerijos 
šaudymą. Valcar išleistas oficia- 
lis rusų pranešimas yra sekantis: 

"Musų artilerija bombardavo 
pusėtino didumo burį vokiškos 
kariumenės prie Schlossbergo, 
netoli Dvinsko ir užėmė jų po- 
zicijas po to, kaip vokiečiai pa- 
bėgo. Prie Alukštos męs išplai- 
šinome penkias minas po vokie- 
čių blokhausais (iš rąstų padirb- 
ta tvirtynė) ir užėmėm krate- 
rius. Desperatiška kova užvirė 
už apvaldymą dviejų priešakinių 
kraterių, bet galų gale męs juos 
užėmėm. 

Vasario 19 d., 11 vai. vakarę, 
musų lakūnai numetė daug tu- 

zinų bombų ant stoties ir miesto 
Buczacz, Galicijoj. Užtėmyta 
didelės įliepsnos." 

ĮVAIRUS TELEGRAMAI. 

NORI GYVENTI, KOL 
KARĖ NEPASIBAIGS. 

Paryžius, vasario 18 d. Ant 
salos Eubea gyvena dabar Ser- 
bijos karalius Petras. Žiūrint ant 

senio, darosi liūdna: jis turi jau 
72 metu amžiaus, beveik apakęs, 
ligotas ir negali be pašalinės pa- 
ramos vaikščioti; nustojęs kara- 
liško vainiko ir priverstas žiūrėti 
j savo šalies išnaikinimą, karalius 
tikrai };ra vertas pagailėjimu 

Vakar jis turėjo ilgą pasikalbė- 
jimą su Associated l'ress kores- 
pondentu, kuriam, tarp kitko, pa- 
sakė, kad jo didžiausiu noru yra 
sulaukti dar tos dienos, kada Ser- 
bijos priešai bus sumušti. "Aš 
renku visas savo pajiegas,—tarė 
senis, išsitiesdamas kareivišku 
budu,—kad dar sykį vesti savo 

vyrus mušiu ir sykiu su jais da- 
lintis pavojum ir sunkenybėmis 
taip, kaip aš tai dariau 40 metų 
atgal Bosnijoj. Aš susilauksiu, 
aš susilauksiu pergalės. Aš ne- 

numirsiu, nesulaukęs savo tėvy-! 
nes pergalės!"—susuko senas ka- 
ralius. 

VOKIETYS GRĄSINA 
AMERIKONAMS. 

New Yorkas, vasario 19 d. Vie- 
reck, redaktorius vokiečių laik- 
raščio F a t h e r 1 a n d, leidžia- 
mo anglu kalboje X.ew Vorke, iš- 
siuntinėjo telegrafu Amerikos 
laikraščiams "persergėjimų," kad 
amerikonai nevažinėtų angliškais 
laivais, nes už dviejų-trijų savai- 
čių bus tas pats, kas buvo su 

L u s i t a n i a, kurią torpedavo 
vokiečių submarinas ir ant kurios 
žuvo daugiaus šimto amerikonų. 

Laikraščiai prisimena, kad ir 
prieš Lusitanijos paskandinimą 
tas pats laikraštis davė panašų 
persergėjimą. 

Kadangi, kaip susekta, F a- 
therland yra arti vokiečių 
valdžios ir gauna iš jos pinigus 
savo užlaikymui, tai j šitą per- 
sergėjimą atkreipiama daug aty- 
dos ir manoma, kad Vokietija 
yra pasiryžusi vėl skandyti pa- 
sažierinius laivus be jų perser- 
gėjimo. 

Vokietija nesenai buvo davusi 
prižadėjimą, kad ji neskandy- 
sianti garlaivių be persergėjimo, 
bet dabar ji paaiškina, kad tas 

palyti tik tokius laivus, kurie ne- 

turės nei vienos kanuolės savo 

atsigynimui. Laivai, turinti ir 
mažiausią kanuolę, bus torpeduo- 
jami be persergėjimo. Tas yra 
priešingu tarptautiškoms teisėms, 
kurios leidžia garlaiviams turėti 
mažas kanuoJes ne užpuolimui, 
bet atsigynimui. 

Tarp Amerikos ir Vokietijos 
vėl kįla audrą, dar smarkesnė ne- 

gu Lusitanijos reikale ir iš \Yash- 
ingtono pradedama kalbėti apie 
tai, kad naujas krizis artinasi ir 
kad Amerika gali pertraukti dip- 
liomatiškus ryšius su teutonais. 
\rokiečių ambasadorius \Yasliing- 
tone. grafa-s von Bernstorf, gali 
bu t paprašytas apleisti Ameriką 
ir keliauti namon, nes jį apkalti- 
nama tame, kad jis slaptais bu- 
dais per Amerikos laikraščius 
mėgina ■sukelti šios šalies žmo- 
nių opiniją priešais Amerikos 
valdžią. 

NAUJI MOKESČIAI 
VOKIETIJOJ. 

Berlinas, vasario 21 d. Vokie- 
čių valdžia turi sumaniusi plia- 
nus įvedimui naujų mokesčių, 
kurie duotų valdžiai apie 500 
milionų markių pelno. Kol kas 
šituos plianus 'laikoma sekrete, 
bet juos pagarsins prieš atidary- 
mą reichstago, kas įvyks kovo 
15 d. 

Manoma, kad didesnė dalis šitų 
laukiamų mokesčių bus nuo pel- 
no, kuris gaunamas iš karės. Val- 
džia pareikalaus, kad apie pusė 
tokio pelno butų atidėta šalin, 
kad valdžia galėtų apkrauti jį 
taxomis. 

VEJA AMERIKONUS 
IŠ SERBIJOS. 

Paryžius, vasario 21 d. Ilavaso 
agentūros telegramas iš Bucha- 
resto praneša: 

"Vokiečių valdžia veja ameri- 
konų Raudonąjį Kryžių iš Ser- 
bijos." 

GREKAI MUŠASI SU 
BULGARAIS. 

Londonas, vasario 21 d. Reu- 
terio telegramas praneša iš Sa- 
lonikų, kad grekų ir bulgarų pat- 
roliai aštriai susikirto ant greko- 
l-bulgariško ru'bežiaus netoli Doi- 
ran pereitą ketvergą, kuomet bul- 

Į 
,garai buvo perėję grekų rubežiu. 
Bulgarai buvo priversti pasi- 
traukti atgal, palikdami du ka- 
reiviu užmuštu. Vienas greky 
kareivis tapo sužeistas. 

DU MILIARDU KARĖS 
VEDIMUI. 

Londonas, vasario 22 d. Vakar 
Anglijos parliamentas užgyrč 
valdžios bilių, kuriame reikalau- 
ta dar 2.100.000,000 doliariu. Iki 
šiolei Anglija, tokiu budu, bus 
jau išileidusi karės reikalams 10 
ir pusę miliardu doliariu. 

RUSŲ DUMA ATIDARYTA. 
Petrogradas, vasario 22 d. Šią- 

dien tapo vėl atidaryti durnos po7 
sėdžiai. Durna turėjo atsidaryti 
pereitą lapkričio mėnesį, bet ca- 
ras tuomet dūmos posėdžius ati- 
dėjo neapribuotam laikui, iš ko 
buvo kilę protestų Maskvoj ir 
kituose miestuose. 

PRISIPAŽĮSTA. KAD 
VOKIETIJOJ BUVO 
RIAUŠĖS. 

Berlinas, via bevelinj telegra- 
fą j Sayville, L. I.. vasario 22 d. 
Dr. Le\vald, direktorius politiško 
departamento Vokietijos vidaus 
reikalų ministerijoj, pasikalbėji- 
me su korespondentu, prisipažino, 
kad Berline ir .kituose miestuose 
buvo demonstracijos, reikalaujan- 
čios taikos ir maisto. Dr. Le\vald 
vienok tikrino, kad demonstraci- 
jos buvo nedidelės ir kad niekas 
laike jų nebuvo užmuštas. Jis 
vienok pripažino, ka riaušių su- 

valdymui reikėjo iššaukti kariu- 
menę. 

ANGLŲ SUBMARINAS 
TIES KONSTANTI- 
NOPOLIU. 

/ 

Londonas, vasario 22 d. Talki- 
ninkų' suhmarinas pereitą utar- 

ninką perėjo per Dardanelių siau- 
rumą, pasiekė Bosforo ir torpe- 
davo šešis transportus, prikrautus 
amunicija. Atsilankymas sub- 
marino ties pačiu Konstantino- 
poliu sukėlė mieste paniką. 

IS AMERIKOS, 
~ UGNIS AMUNICIJOS 

DIRBTUVĖSE. 
Schenevtady, N. Y. Anksti va- 

sario 15 J. užsidegė amunicijos 
dirbtuvės. Xuo ko atsirado ug- 
nis, tikrai nežinia, bet ir čia kal- 
tę mėginama suversti ant vokiškų 
šnipų. 

SUSIAURINO MOTERŲ 
BALSAVIMO TIESAS. 

Springfield, 111. Augščiausias 
vasltijos teismas susiaurino mo- 

terų balsavimo tiesas laike rin- 
kimų. Moteris negalės dalyvau- 
ti prezidento nominacijoj, vardų 
ii precinktų ir valstijos commit- 
teeman'ų rinkimuose, taipgi rin- 
kimuoses delegatų j partijų kon- 
vencijas, bet jos galės balsuoti 
prezidento rinkimuose. 

PADEGĖ ANGLIŠKĄ 
GARLAIVĮ. 

Philade'phia, Pa. Užsidegė^ 
garlaivis Dalton.vplaukiantis iš čia 
Anglijon. Nužiuri vokiškus šni- 
pus. Nuostolių ugnis pridirbo 
ant $150,000. 

PADEGTI LAIVAI. 
Philadelphia, Pa. Anglijos val- 

džia pranešė Amerikos valdžiai, 
jog i mėnesį laiko Amerikos por- 
tuose padegta 6 laivai. Nuosto- 
lių padaryta už 3 imliomis do- 
liarių. 

PREZIDENTAS SIŪLO NAU- 
JĄ AMBASADORIŲ 

RUSIJAI 
Washington, D. C. Vieton pa- 

sitraukusio Amerikos ambasado- 
riaus Rusijai George T. Marve, 
prezidentas nori paskirti buvusį 
Missouri valstijos gubernatorių 
Ravid I. Franccs iš St. Louis. 
Prezidentaujant Clevelandui, 
Franccs buvo vidaus reikalų mi- 
uisteriu. 



NUŽUDĖ KUNIGĄ 
SCHMIDTĄ. 

New York. Sirg-Sing kalė- 

'/ime tapo nužudytas vokietys ka- 

taliku kunigą^ Hans Schtnidt už 

nužudymą savo numylėtinė?? 
Onos Aumucller. Žuvo elektriš- 

koj žudymo kėdėj. 

LAIVŲ GAISRAS. 

New York. (jai^ras išnaikino 

dokuose stovėjusius laivus Hatler 
Castle ir Pacific, l'gnis išdalies 
išnaikino taipgi 25 velkančius 

garlaivius. Nuostolių pridirbo ant 

3 milionų doliarių. Xuo ko at- 

sirado ugnis, to iki šiol susekti 

nepasisekė, bet manoma, kad ją 
padegėjai pagimdė, nes daugelis 
laivų buvo prikrautu amunicija, 
ginklais ir kitokiomis karėj rei- 
kalingomis medegomis ir jas ga- 
'bcno talkininkams, todėl, kaip 
paprastai, — nužiuri Vokietijos 
agentus. 

VOKIEČIAMS UŽ AKIŲ 
UŽBĖGO. 

Wa3hington, D. C. Vasario 
18 d. senatas ratifikavo sutarimą 
Suvienytų Valstijų su N'icaragua, 
•sulyg kurio N'icaragua 99 metams 

perduoda Suvienytoms Valsti- 

joms visas tiesas ant Nicaraguos 
žemės siaurumos, kurią vokie 
čiai norėjo gauti ir per ją nuvesti 
kanalą, jungiantį Atlantiką su 

Padriku; taipgi leidžia Suv. Val- 
stijų laivynui parengti staciją prie- 
Fonscka įlankos už milioną do- 

liarių. Prieš įrengimą laivyno 
.stacijos pakėlė protestą kitos Vi- 
durinės Amerikon republikos. 

KONKURSAS KOMPONIS- 
TAMS. 

Žinomas Chicagoj opero.s gies- 
fnininkas baritonas VVilliam 
,Wade Uinsha\v paskyrė konkur- 
są gyvenantiems Amerikoj mu- 

zikams operos parašymui, kūną 
galima butu perstatyti ir mažes- 

niuose miestuose. Jis reikalauja 
operos be choro, su orchestra 

daugiausia iš 25 muzikantų Ir 

giedorių daugiausia 15. Opera, 
turi buti iš trijų aktų, bet kad 

perstatymas neužimtų daugiau 
2:/ vai. Dovarfa skiriama $1,000 
ir nuošimčiai lošimo penkiems 
metams iki $10,000. 

VĖL ĮGRIUVO POŽEMINIO 
GELEŽINKELIO TUNELIS. 

Nev* York. Vaiartb 19 d. 

jgriuvo čia naujai dirbamas po- 
žeminis tunelis nuo oloj atsiti- 
kusios expliozijos. Expliozija iš- 
metė upėn Kast River 3 darbi- 
ninkus, vieną iš jų užnaušė, kitą 
išgriebė gyvą, o su trečiuoju ne- 

žinia, kas atsitiko. 

KONFISKAVO VOKIEČIŲ 
PAIMTĄ LAIVĄ APPAM. 

'Maršalas valdžios vardu užėmė 
vokiečiu paimtą ir Amerikon at- 

vilktą anglišką garlaivį Appam 
o vokiškus jį dabojančius jūrei- 
vius ir vokietį kapitoną Bergą ant 

k ra n ;o šsodino. 

GAISRAI. 

Mcxia. Texas. Laike mokyk- 
lų parodos užsidegė Mcxia Opera 
House trioba, kurion susirinko 
daug žmonių. Susigrūdime žuvo 
9 žmonės, o apie 50 tapo sužeis- 
tų. Nuostolių ugnis pridirbo ant 
$100,000. 

Fall River, Mass. Viduryj šito 
miesto kilo milžiniškas gaisras, 
kuris išnaikino 15 bloku. Nuo- 
stolius, ugnies padarytus, skaito 
milionais doliarių. 

Midland, Mich. Siautė čia va- 

sario 16 d. gaisras, kuris pridirbo 
nuostolių ant $150,000. 

NELAIMĖS ANT 

GELEŽINKELIŲ. 
Spokane, Wash. Prie South 

Chency susimušė du Xorthern 
Pacific geležinkelio traukiniai. 
Užmušta prie to 5 žmonės, o č 
sužeista. 

t 

Richmomd. KetoH nuo čia iš- 
šoko iš bėgių bėgantis j rytus 
geležinkelio traukinis. Prie to 
14 pasažierių tapo sunkiai apkul- 
tų, o dar daugiau tapo lcngrviau 
apkultų. 

r 

!S DAEBOUUKO. 
Cambridge, Mass. 2,200 dar- 

bininku North and Squire gyvu- 
liu skerdyklų pakelta algos 10% 
ir sutrumpinta darbo laikas. 

Curtisville, Pa. Kasykloap 
X<». 1, 2 ir 3 užgimė čia darbi- 
ninkų streikas. Sustreikavo 1,000 

darbininkų. Tegul, todėl niekas 
čia nevažiuoja darbo j ieškoti. 

Hammond, Ind. Dirbtuvėse 
Steel Standard Co. streikuoja 
dailydės. 

Ū VIS08. 
|Į Petrograde nuo vietos pasi- 

traukė Suvienytų Valstijų amba- 
sadorius George Marye. 

"(I Anglija konfiskuoja procen- 
tines popieras vokiškų bankieriij 
per Hollandiją .siunčiamas Anie- 
ril«jn. 

i| Rumanija uždraudė išgaben- 
ti svetur kviečius, bet Anglijos 
pirktus 500,000 tonu ir Vokieti- 
jos 1.500.000 išleis. 

|| Kaip praneša iš Petrogrado^ 
prie Smorgonės, Vilniaus guber- 
nijoj, tapo pašautas penktasis sū- 

nūs Vokietijos ciesriaus, Tami- 
garkštis Oskar. 

|| Cliiny pakrantėse angliškas 
kariškas skraiduolis Lawrentio 
sulaikė amerikonišką garlaivi 
Cliiua ir nuo jo paėmė 38 juom 
plaukusius vokiečius. 

|j Vokietijoj renka pinigus spe-< 
cialiam fondui, iš kurio sugrįžę 
iš karės kareiviai gaus beprocen- 
tinę paskolą užsidėjimui kokio 
nors jiems tinkamo biznio. 

•' j 
j| Pritrukus mėsos, Lenkijon 

pradėjo gabenti žuvis, ypač daug 
atgabena jūrinių žuvių, kokių 
pirma visai nebuvo, arba buvo 
labai brangios; dabar žuvjs daug 
pigesnės už mėsą, svaras tik 25 
kap. 

Į| Buvęs Amerikos ambasado- 
rius Serbijoj George L. Lorill&rd 
iškeliavo ant salos Korfu, kur 

persikėlė ir Serbijos valdžia. Tas 
rotk). jog Amerika Serbiją dar 
vis laiko neprigulmingu kraštu, 
nors ją vokiečiai apvaldė, bet 

jo* už Vokietijos nuosavybę ne- 

pripažįsta. I 

jj Anglija bijosi airiu sukilimo, 
todėl pradėjo persekioti airius. 
Uždare ten laikraščius. Daro 
kratas namuose, kur, kaip užtik- 

ri.ia poliu ja, rado daug paslėptų 
karabinu ir amunicijos. 

Įį Austrijos sostinė Vienna ati- 
davė varį, taip reikalingą kanu*, 
liu amunicijos dirbimui, nuo sto- 

igo istoriško miesto, ritmo, o jj 
apdengia galvanizuota geležim. 

I! Splyg pranešimo Prancūzijos 
pirklybos ministerio, išgabenta iš 
Francuzijos svetur išdirbiniu sau- 

sio n\ėnesyj už 611 milionų fran- 

ku, taigi ant 278 milionų daugiau 
negu pernai tą patį mėnesį. 

|| Vokiški laikraščiai praneša 
apie išėjusius aikštėn prie kariu- 
menės ėmimo Rusijos valdininkų 
ir daktarų parsidavimus. Už 
paliuosavimus nuo kariumenės 
buk paimta milionai rublių kyšių. 

Ii Garsus Mexiko revoliucijo- 
nieriii vadovas Villa, kurį Ca»- 
ranza tikėjo lengvai paimti, vėl 
atnaujino karę ru Carranza. Su- 
šaukė jis j Casas Grades savo ša- 
lininkus ir prisakė jiems rinkti 
liuosnorius ir traukti prieš Car- 
ranza. 

Įj Grekijos karalius Jurgis, pa- 
sikalbėjęs su gen. Sarrail, kuris 
yra vadu talkininkų armijos Sa- 
lonikuose, pasakė, kad tik dabar 
talkininkai ir Grekija pradeda 
eiti ant gero kelio. 

|( I.aike paskutinio vėtrų Pa- 

Įryžiuj nugriauti dirbtuvių dūm- 
traukiai užbėrė daug žmonių. 
Vėtros buvo smarkiausios prie 
Belgijos rubežių. Ir čia daug 
'monių sužeista. Pylimai tapo 

TURKIJOS ŽEMLAPIS. 
Juoda stora linija parodo frontą, kur turku armijos liko su- 

muštos ir rusai užčmč didelę turkų tvirtovę Erzerum. Dabar 
rusai artinasi prie Trebizondo ir Diarbekr, kur mėgins perkirsti 
geležinkelį linkui Bagdado. 

sugriauti ir didelius laukų plotus 
užliejo vanduo. 

|i Visas žemės paviršiaus saus- 

žemis užima 145,917,426 ketv. 
kiliometrų, o iš to 74,278.832 ketv. 
kiliometrų, taigi didesnė puse, 
yra karės apimta. Ant viso že- 
mės paviršiaus gyvena 1,657 mi- 
lionai žmonių, o iš jų karėj yra 
963.000,000, taigi taipgi didesnė 
pusė. 

|| Į didelius Vokietijos miestus 
skerdimui atgabena labai mažai 
kiaulių. Bcrlinan vasario 19 d. 
atgabeno 4 milionams gyventojų 
tik 274 kiaules, o Hamburgan 
vos tris, nors ten yra apie milio- 
nas gyventojų. Pradžioj gi gruo- 
džio Vokietijoj buvo 20 milionų 
kiaulių. 

|f \Vashingtone gauta žinia, 
buk Vokietija vėl pradėjo savo 

intrigas ispaniškose Amerikos 
republikose ir stengiasi ant salos 
Haiti, republikos, Columbia, Pa- 
raguay, Chili, Nicaragua gauti 
žemės plotus laivyno stovykloms. 
Mėgina nuo Nicaraguos išgauti 
koncesiją nukasimui kįto jun- 
giančio Atlanfiką su Pacifiku ka- 
nalo, kuris darytų konkurenciją 
Panamos kanalui. 

j| Vokietijos Valdžia Berline 
įveda ženklus nuo sviesto. Be tų 
ženklų sviesto nei už di- 
džiausius pinigus nebus galima 
pirkti. 

Valdžia įveda ir didžiausias 
(maximafliŠkas) kainas ikiaulie-j 
nos. Už 100 svarų gyvos kiau- 
lės didieji mėsininkai mokės 120 

markių. 

Į| \ Galveston, Texas, atėjo 
žinia, jog pagarsėjęs Mexiko re- 

voliucionierių generolas, nemo- 

kantis rašyti, buvęs plėšikų va- 

dovas, Zapata tapo Carranzos ka- 
riumenės sumuštas ir su savo 

kariautojais turėjo bėgti į pirma 
prirengtas sudrutintas pozicijas 
prie Agusco, o patį miestą ati- 
davė Carranzos kariumenei. 

ĮĮ Prūsų seime buvo svarsto- 
mas klausimas sumažėjimo gimi- 
mų Prusuose, o del nuostolių 
karėj ir prūsams tai labai svarbus 
klausimas. Jeigu nebus su- 
rasta budo padauginimo gimimų, 
prusai atsiras tokiame jau padė- 
jime, kaip Prancūzija. Dabar 
mirčių skaitlius yra didesnis ne- 

gu gimimų, ypač daug miršta 
žindukų. 

Į| Vo!*»«r'ių laikraščiai spausdi- 
na žinias, gautas iš Italijos, buk 

japonų kariškas laivynas laimin- 
gai atplaukė į Viduržemio jūres 
su dideliu skaitlium orlaivių. 

Nelabai senai du japonų gar- 
laiviai—Yasaka Maru ir Kenko- 
•ku Maru—tapo paskandinti Vi- 
duržemio jūrėse ir sausio 3 d. 
Tokio laikraštis ji j i Shimpo 
paskelbė žinią, kad japoniškų ka- 
riškų laivų eskadra netrukus bu- 
sianti išsiųsta į Suezo kanalą ne- 

Iva apsaugojimui Japonijos preki- 
nių laivų. 

Lietuva ir Karė. 
VILNIUS. 

Lenkų laikraščiai paduoda ke- 
letą žinių apie Vilnių. "Nežiū- 
rint sunlęių laikų,—rašoma laik- 
raštyj "Robotnik Polski,"-^neti- 
kėtas išėjimas rusų "prisidėjo 
prie pasikėlimo lenkų dvasios 
Vilniuje ir energiškai pradėta rū- 

pintis apie sutvėrimą savo locnų 
apšvietos įstaigų." 

įsteigta įvairių lenkiškų mo- 

kyklų ne tik Vilniuje, bet ir pro- 
vincijoj. Šiomis lenkų mokyklo- 
mis rūpinasi tam tikra "mokslo 
komisija." Kadangi trūksta va- 

dovėlių, tai juos apsiėmė priruoš- 
ti prof. Szelągo\vski iš Lvovo 
(Galicijoj1). 

Svarbiausia"1 apšvietos įstaiga 
esąs liaudies Universitetas, vardai 
Adomo Mickevičiaus. Anot virš- 
minėto laikraščio, šisai universi- 
tetas "prmcipjaliai turįs buti ke- 
turia-kailbis" (mokslas turįs buti 
išguldonias lenkų, lietuvių, balt- 
gudžių irtžydų kalbose). Vienok 
esą stoka '"atsakančių pre- 
legentų" ttiom tarpu "liepianti 
apsirubežittoti išgtildinėjimu vien 
lenkų kalboje." 

įdomu, kad visas straipsnis pa- 
rašytas tokioj dvasioj ir tokiu 
tonu, kad išrodo, lyg lenkai skai- 
tytų Vilnių lenkišku taip, kaip 
Varšavą, arba Krokavą. 

PADĖJIMAS IŠVARYTŲ 
VOKIETIJON LIETUVIŲ. 
Lietuvių komitetas 'Lituania," 

įsteigtas Fryburge, Šveicarijoj, 
idant nešus pagelbą esantiems 
vokiečių nelaisvėje lietuviams ka- 
reiviams ir išvarytiems iš Lietu- 
vos Vokietijos žmonėms, laikas 
nuo laiko praneša apie savo dar- 
bavimąsi ir suteikia žinių, gautų 
iš Vokietijos. 

"Išeivių Drauge" (Škotijoj) 
apie tai rašoma sekančiai: 

"Lituanijos" komitetas išsiun- 
tė pagelbą produktais (pradedant 
nuo batų ir baigiant duona bei 
druska) į ITolzmindeno lagerį, 
kur yra per 300-lietuvių; į Min- 
deno lagerį, kur yra 21 lietuvis; 
į Ingolstadt (Bavarijoj?, į Gue- 
tersloh (Westfalijoj) ir į Celle 
5C1110SS. 

Šio komiteto piniginės jiegos 
labai mažos, ir iki naujų 1916 
metų jis išstengė vos už 625 
frankus tos pagefbos pasiųsti. 
Bet, apart to, jis atlieka daug ki- 
to naudingo darbo, rinkdamas ži- 
nias, tarpininkaudamas tarp be- 
laisvių ir lietuvių kitur ir 1.1. 

"Išeivių Drauge" paduodama 
keletas laiškų nuo lietuvių, laiko- 
mų Vokietijoj. Vienas iš Lau- 
ban skamba sekančiai: 

"Lauban'e yra 327 vyrai, 217 
moterių ir. 177 vaikai, išviso 721 
lietuviai. Iš viršminėtų lietuvių 
nei vienas neturi pinigų ir dėlto 
pagelba jiems būtinai reikalinga. 
Už pagelbią, kokia nors ji butų, 
nužemintai dėkavojam vardan vi- 
sų lietuviui'; Seka adresas: Jonas 
Valiulis, No. 439 Kriegsg. Lager 
Lauban Sehlesien, Baracke 3. 

* ii * 

Amberez'e (Bavarijoj), kaip 
rašo Juozas Dovydaitis, yra tik 
8 lietuviai. Pagelba taip pat la- 
bai reikalinga. Jų vardai yra: 
Vincas Samolevas, Kaz. Šimkus, 
Konst. Potašenckas, Bonifacas 
Lukauskas, Jonas Uitys, Klem., 
Kiekliukas, Kaz. Bazilevičius ir. 
Juoz. Dovydaiti®. ' 

Cliemnitz'e (Saksonijoj), kaip 
rašo aficieras Juoz. Alšauskas, 
yra sekanti lietuviai: Juoz. Liut- 
kevičius, Jonas Burišiauskas, 
Ant, Steponaitis, Jurgis Mičet- 
skis, Juoz. Šeidis. 

Regensburge yra 5 lietuviai. 
* * 

Holzmindeno lietuviai įsteigė ir 
mokyklėle savo vaikams. Tarp 
mokinių paminėti šie: Vencevi- 
čiutė Anelė, Januliutė Alena, Ke- 
riutė Liudvika, Rudaitis Juozas, 
Jokšas Iveonas, Petrukiutė Julio- 
na, Dovydaitis Jonas, Čiburkiutė 
Jieva ir Ona, Byčkus Jonas. 
Kaz. Petrauskas, Janulis Juozas, 
Masiliūnas Antanas, Dovydaitis 
Kazys, Jokūbaitis Vincentas, Ma- 
siliūnas Julius. Visi šie vaikai 
yra nuo 9 iki 13 metu. 

sjs !f 

Kun. M. Brundza pranešė iš 
Berlino sausio 4 d. 1916 metų, 
kad visi Seinų vyskupijos kuni- 
gai, paimti Vokietijon, dabar 
grįžta namo. Tik kun. Keblaitis 
ir Rusteika liko Guetcrsloh'e. 

Tarp grįžtančių kunigų pažy- 
mėti: 

Kun. Antosevičius ir kun. Pet- 
rauskas—abudu iš Gargždų, Kau- 
no gub. 

* * 

Į šitą Lituania komitetą verta 
ir amerikiečiams atkreipti dides- 
nė atyda. Kol kas tai yra kuone 
vienatinis komitetas, esantis ncu- 

trališkoj šalyj tuojau s prie pat 
Vokietijos. Jis gali parankiau 
susinešti su lietuviais Vokietijo- 
je ir gali jiems išdalinti pašelpą, 
kurios jie be abejonės reikalauja 
labai. "Lituania" komiteto vedė- 
ju yra kun. A. Steponavičius. s 

PERMĖ. 

Gavęs L. Dr. Central. Komi- 
teto paliepimą, lapkričio 15 d. 
atvažiavau į Permę. Tą pačią 
(įįeną, sekmadienyje, eidamas į 
vietinį kunigą, sutikau pas baž- 
nyčią kelias moteris lietuves. Iš 
jų sužinojau, kad Permėje esą 
40—50 pabėgėlių lietuvių, kad 
vienas jų įsitaisęs čia pat arti 
bažnyčios 'krautuvėlę ir kad ku- 
nigas mokąs lietuviškai. Man 
tai buvo svarbios žinios. Iš 
krautuvninko sužinojau daugiau 
man reikalingų smulkmenų. Tuo 
tarpu atėjo keli lietuviai ir, su- 

žinoję, kad mane L. C. Kom. 
atsiuntė į juos, neturėjo žodžių 
išreikšti savo dėkingumui. La- 
bai nudžiugo, gavę iš manęs ke- 
lis "L. Balso" numerius. Atlan- 
kęs vietinį klebojią, lenku komi- 
teto pirmininką, daug sužinojau 
svarbių sau žinių. Kiek yra 
Permėje pabėgėlių lietuvių ne- 

žinojo nei jis, manė jų busiant 
apie ioo žmonių. Per 15 dienų 
pabėgėlių lietuvių užrašiau 210 

žm. Lankydan.as juos, radau 
30 žmonių gyvenant lenkų ko- 
miteto butuose, 45—komitete 
prie miesto valdybos fupravos), 
o 145—privatiniuose butuose, ku- 
rių kokia trečia dalis tetiko žmo- 
nėms gyventi, kiti gi buvo tik- 

ros lindynės. Dideliu vargu šiaip 
taip suradome žmoniškesnių bu- 
tų. Neteko man matyti, kad kas 
iš lietuvių, galįs dirbti, atsisaky- 
tų nuo darbo. Anaiptol. Ne- 
žiūrint, kad sniego per 1 y2 arš. 
ir šalčio 20 laipsnių, žmonės dar- 
1)o jieško ir daugumas jo rado. 
Uždarbiai čia, lyginant su butų 
ir gyvenimo brangumu, nedi- 

džiausi—90—120 Uap. dienoje. 
Dėl to reikėjo daugeliui užmokė- 
ti už butą, nupirkti malkų ir duo- 
ti pašeipos apatiniams ir viršu- 
tiniams rūbams ir vaistui, įtaisy- 
ti lovos. 

Aprūpinęs šiek tiek Permės 
pabėgėlius, palikau juos savo 

bendrabarbio, Gudino globai, o 

pats gruodžio pradžioje išvažia- 
vau i Solikamsko apskriti, 345 
verst, j šiaury. Ten radau lie- 
tuviu dviejuose bažnytkiemiuose Į 
■—Vsevolodo-Yilva ir Aleksan- 
dro v skoj e. Vsevolodo-Yilvojc 
70 pabėgėlių, \isi lietuviai iš 
Sosto parapijos Panevėžio apskr. 
Vietos komitetas rūpinasi. Visi 
turi darbo. Aleksandrovskojoje 
30 lietuvių, beveik vįsi iš tos pa- 
čios Sosto parap. Cia uždarbiai 
mažesni ir daugumas be darbo. 
Jiems vietos komitetas duoda po 
20 kap. maistui. Abiejuose kai- 
muoses lietuviai gyvena geruos'e 
butuose; už butus žada mokėti 
vietos komitetai. Vsev.-Vilvoje, 
vietos mokytojai padedant, ati- 
daryta mokyklėlė pabėgėliams 
lietuviams. Mokytoja paskirta 
EmiPija Biliunaičiutė. Žmonės 
labai reikalauja kunigo lietuvio, 
knygų, laikraščių. Be galo džiau- 
giasi ir dėkingi, kad L. C. Ko- 
mitetas jų neužmiršo ir atsiuntė 
savo įgaliotinį jiems aprūpinti. 

I Po dviejų dienų manau važiuoti 
į kitas Permės gub. apskritis, 
kur, rodosi, rasiu didesnį lietu- 
Ivių kaičių. 

ALEKSANDROVSKAR 
Jekaterinosl. Gub. 

Rugpiučic 24 d. atvažiavo čion 
kurt. Julijus Narkevičius iš Žemai- 
čių vyskupijos naujosios parapijos 
klebono pareigų pildyti. Jau tru- 

putį anksčiau pradėjo čion plūsti 
lietuviai, bet pradžioje retai kam 
pavykdavo apsigyventi Aleksan- 
drovske, visus grūdo toliau. Visų 
jų padėjimas buvo baisus, pašalpa 
būtinai reikalinga. Klebono rupes- 
niu pernai rugsėjo 27 d. čia at- 
sidarė Lietuvių Draugijos nuken- 

• 

tėjusiems dėl karės šelpti skyrius. 
Pradžioje, beveik visą mėnesj vie- 
nintelė darbininkė Komitete buvo 
Juzė Šmigelskytė nuo Kauno, kol 
klebonui prašant Centralinis Ko- 
mitetas atsiuntė skyriaus vedėja 
kun. Simaną Draugelį, iš Seinų 
vyskupijos. Tuodu nenuilstančiu 
darbininku dieną ir Tlaktį pasišven- 
tę dirbo L. Dr-jos naudai, kur rei- 
kiant klebono patariami ir padeda- 
mi. Skyrius greitu laiku susitvar- 
kė ir padarė daug naudos pabėgė- 
liams. Mieste surašyta daugiau, 
kaip 200 lietuvių, bet yra tikrų ži- 
nių, kad jų yra ligi 300, taigi iš 
viso apie 500 lietuvių, kuriuos glo- 
boja Aleksandrovsko skyrius. 
Valdybą sudaro šie žmonės: 1'/ 
pirmininkas—įsteigėjas kun. klebo- 
nas; 2) pirmininko padėjėjas— 
skyriaus vedėjas djakotias Sitna- 
nas Draugelis; 3) kasininkas— 
bendrabučio priveizėtoja ir šeimi- 
ninkė Juzė Šmigelskytė; 4) sekre- 
torius—mokytojas Jonas Pupkis, 
baigusis Veiverių seminariją Re- 
vizijos komisiją sudaro dvi moky- 
toji,. gavusi skyriaus rupesniu vie- 
tas Aleksandrovsko apskrities vie- 
našėdžiuose pas vokiečių kolonis- 
tus: Vanda Koreniauskaitė ir 

Magdalena Mačytė^ o kandidatu 
Jokūbas Valkiunas, kurpius nuo 

Biržų. 
Skyriaus rupesniu pabėgėliams 

išdalinta daug avalynės, drabužių 
ir skalbinių, duodama butas ir mal- 
kų kurui. Tuo tarpu įsteigta savo 

reikalams dailidžių dirbtuvė ir siu- 
vykla, kurioje darbas duodamas 
siuvėjams namo. Manoma steigti 
siuvvkla-mokykla, arba moterų 
darbų mokykla, nes suaugusių 
mergaičių be darbo ir užsiėmimo 
skaitoma čia ligi 50. 

..Pr. Vie. 

MASKVA. 
Prie Maskvos pabėgėliams šelpti 

Komiteto rugpiučio 11 d. susior- 
ganizavo Mokytojų sekcija, ku- 
rios nariais tuoiaus įstojo esantie- 
ji Maskvoje taip liaudie*, taip 
gimnazijų mokytojai. Šiems išva- 
žiavus, beliko vien liaudies moky- 
tojai. Sekcijos vyriausias užda- 
vinys yra šviesti pabėgėliai: steigti 
vaikams mokyklos, suaugusiems 
vakariniai kursai, paskaitos ir t. t. 
Tais dalykais rūpindamiesi moky- 
tojai padarė 18 susirinkimų. Įstei- 
gta yra Maskvoje ir kitur 8 mo- 

kyklos, kuriose dirba 15 mokytojų 
ir mokinasi apie 600 mokinių. Su- 
augusiems vyriausybės jau leista! 
vakariniai kursai, ir patvirtinti mo-1 

kytojai; neišrištas lieka tiktai butų 
klausimas. Mokytojų sekcija su- S 
tvarkė ir išskirstė pabėgėliams ^ / 
knygynėlius. Kaip jau visiems /li- a 

noma, iš Vilniaus vadovėlių neteko 
išvežti, o tų, kuriuos turėjo \ it- 
kauskvtės knygynas, išvežtas iš 
Kauno, toli gražu neužteko. Dėl 
to atsirado reikalo spauzcliuti nauji 
vadovėliai. Mokytojų sekvija nu- 
tarė atspauzdinti Kl.' Skalbeikos 
elementorių "Kas skaito rašo— 
duonos neprašo" ir, pataisius, Va- 
siliausko "Mu»ų Dirvą." Pasiro- 
dė, kad antriems metams knygos 
neturime, dėlei to nutarta sudėti 
nauja knyga. Tam dalykui atlikti 
išrinkta komisija, kuri savo darbą 
jau padarė: atidavė spauzdinti ne 
tik senus vadovėlius, bet ir naujai 
sudėtą "Vainikėlį." 

(Iš "Liet. Efal."). 

Pranešimas Sulyg Drabužių 
Siuntimo. Lietuvon, 

Šiuomi pranešame, jog Ameri- 
kos Raudonojo Kryžiaus Draugija 
atsisakė siųsti senus drabužius nu- 

kentėjusiems nuo karės, kadangi 
nusiuntimas brangiau apsieina, ne- 

gu drabužiai yra verti. Draugija 
atsakė netik lietuviams, bet abelnai 
visoms tautoms, ir nuo šio laiko 
virti tik naujus drabužius tebus ga- 
lima siųsti per Raudonąjį Kryžių. 
Taipgi patarė mums R. K. Bush 
Tertn. skyriaus pirm. p. Stoub. kad 
siųstume daugiausia šiuos drabu- 
žius: svveaters, blankėtus (paklo- 
des), apatinius rubus ir vilnones 
pančekas. Šiaip marškoniai dra- 
bužiai. sako, mažą verte teturi. 
Todėl, gerb. ir gerbiamosios, pagal 
išgalę pasistengkime siųsti reikalin- 
gus drabužius, nes laukia jų ten 
musų šalantieji žmonės. 

Siunčiant adresuokite vis taip- 
pat: AMERICAN RED CROSS, 
Bush Terminai Building, 20 Broo- 
klyn, N. Y. 

Nepamirškite parašyti FOR LI- 
THUAXIA.\S. ir nuo ko siustą. 

Surašij, kiek ir kokiu drabužių 
išsiųsta, malonėkite prisiųsti Broo- 
klvno Lietuvaičių Komitetui Dra- 
bužiams Rinkti, adresuojant sekre- 
torei Miss P. Jurgeliutei, 307 \V. 
30th Str., Ne\v York, N. Y. Tuo- 
mi pat antrašu kreipkitės ir dėlei 
informacijų. 

Iki šiam laikui į American Red 
Cross Dusli Terminai Buildg., 
Brooklyn, X. Y., prisiuntė drabu- 
žius šios ypatos: 

p. J. SavkroNv, GluSton, Cotm.; 
ponia A. Kaunienė, Bridge\vater, 
Mass.; 
p. M. A. Šamas, Barnstable, Mass.; 
ponia O. Navickienė, Noruood, 
Mass.; 
p. J. A. Brazys, Collinsville, 111.; 
ponia M. Juknevičienė, Flusbing, 
N. Y.; 
ponia T. Rimkienė, Chivago 
Heights, 111.; 
p. J. Milunaitis, Baltimore. Md.; 
p. F. Cibulskas, Ne\v Haven, 
Conn.; 
p. M. \V. Busli, Brooklyn, N Y.; 
ponia A. Mikalauskienė. Brooklyn, 
N. Y.; 
p. Dr-nė A. Bacevičienė Elizabetb, 
N. J.; 
ponia S. J. Mockaitienė, Sbenan- 
doab. Pa.; (Prisiuntė 17 skrynių); 
ponia M. Alytienė, Moterų Kliu- 
bas ir p. J. Žemaitis, iš \Yaterbury, 
Conn.—prisiuntė 6 skrynias. 

Viso bus apie 35 skrynios. 
Reikia pažymėti, kad p. J. Že- 

maitis prisidėjo su didele auka: 
jis iš savo krautuvės paaukavo se- 

kančius naujus drabužius: 17 s\vea- 

terių, 24 vyriškus apatinius rubus, 
r5 PoriJ pančiakų, 5 švarkus, 2 

marškinius 2 poras pirštinių, 109 
poras čeverykų ir tt. 

Butą labai malonu, kad ir kiti 
krautuvninkai pasektų p. J. Žemai- 
čio duosnum.'Į. kaipo pavyzdi. 

Pinigų prisiuntė šv. Katarinos 
dr-tė iš Nonvood, Mass., $19.17 ir 
P. V. Kondrotas iš Cratlleboro. Vt. 
$2.00; viso $21.17. 

Visiems aukotojams ir rinkė- 
jams tariame širdingą ačiū varde 

nukentėjusiųjų nuo karės lietuvių. 
Tikėdamos, jog kiekvienas pri- 

jaučiantis dabartiniam Lietuvos 
žmonių padėjimui iš širdies dar- 
buosis ir šelps vargstančius, paga' 
išgalę, 

Liekame su tikra pagarba— 
Komitetas:— 

Ona Karaliut?, 
J. S. Misevičienė, 

Pety. C. Jurcjeliiit?, 
T. Mačiulienė. 
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IŠ ANSONIA. CONN. 

1000 rubliu auka. Fondų gin- 
čai nepatinka. Apie Bostono 

fondą. Antonijoj, Conn., sau-io 
30 d. 191h 111., 3 valandą po pie- 
tų buvo surengtos prakalbos, ku- 
riose kalbėjo gerb. p. St. Šimkus, 
atstovas Lietuvių Draugijos 
šelpti nukentėjusius nuo karės. 

Pono Šimkaus prakalba, taip 
labai susirinkimą sujudino, jog 
pas kiekvieną klausytoją ašara, 
kaip žirnis, por veidą nuriedėjo. 
Kurgi žmoneliai negriaudisįs, 
kada jiems pilniausia apsako jįj 
brangiosios tėvynes vargus, nelai- 

mes ir jų brolių, seserų, tėvų ir 

motinų netekimą pastogės? Kal- 

bėtojas aiškiai nupiešė visas ka- 

rės baisenybes, kokias nelaiminga 
tėvyne-Liet u va ir jos žmoneliai 

yra nukentėję ir šiądien dar 
tebekenčia. neturėdami nei ma- 

žiausio nusimanymo, kada tam j 
visam bus galas. 

Kalbėtojas sakė: -imtai tūk- 

stančių nelaimingų m tisų brolių 
lietuvių, pamatę, kad jų "bakūžes 

samanuotos," likosį ugnelės pra- 

rytos laike baisiausio susirėmimo 
dviejų milžiniškų armijų, netekę 
nieko, turėjo nešdintis ?u savo 

Šeimynomis, patjs nežinodami 
kur. Pasijuto, kad po daugelio 
dienų ir nakčiit vargingiausios 
■kelionės atsidūrė jiems visai ne-j 

žinomoje vietoje, Rioijos gilu- 
moje, tarp nepažįstamų žmonių, 

Ttnais šimtais ir tūkstančiais 
jų galima priskaityti, kurie be 

geresnio apsirengimo, daugiausia 
alkani bastosi vieta nuo vietos, 
atsiduodami vieiT ant Dievo va-j 
lios. Tie tai nelaimingieji laukia j 
nuo savo brolių- brolių lietuvių 
amerikiečių—pagelbos. Juk at- 

simena jie, kada dar neseniai j 
prieš tą baisiąją karę, jų sūnelis, 
jų diikrelė, jų brolelis, jų seselė, 

jų vyras, jų tėvelis parsiuntė 
jiems iš Amerikos pilnus gražiai 
parašytus laiškus; parsiuntė 
jiems savo gražiai išrodančias 

fotografijas, o dar kaip kurie ir 

po keletą, po keliolika rublių, 
todėl jie ir šiądien vuą vilti yra 
padėję, kad Amerikos lietuviai jų 
nenorės užmiršti tokioje didelėje 
nelaimėje ir varge, kada baisioji 
gihinė-mirtis jiems kas dieną 
pažiūri j akis. 

Teisybė, ji<> neapsivylė, nes 

amerikiečiai,—nors toli gražu ne 

visi,—visgi atjaučia jų vargą ir 

tą didžiąją nelaimę. Sakau, ne 

visi, nes dauguma musų brolių 
visai atsisako nors kiek paaukau- 
ti nukentėjusiems nuo karės save 

broliams, o kiti, kad ir neva au- 

kauja, tai vien tik, kad atstumti 
—nusikratyti tą reikalą. Numes 
25c, arba dešimtuką,—tai jau ir sė- 
di ramtis. "Aš, girdi, jau auka- 

vau, argi neužtenka?" Ir taip. 
kad tik atstumti kolektorių nuo 

savęs. Vienok kaip j nekuriuos J 
pasižiūri—jie galėtų daugiaus, 
ktir-kas daugiaus -paaukauti, kad 
tik jie turėtų širdį ir atjaustu 
tėvynės-Lietuvos ir savo brolių 
tą baisiausį vargą, kuriame jie 
;ioje valandoje yra paskendę. 

Teko patėmyti čia ant vietos, 
laike p. Šimkaus prakalbų, ren- 

kant aukas, kaip vienas dviejų 
namų savininkas, kurio pravardės 
šj kartą neminėsiu, vos-nevos 10 

centų išstenėjo. Sakykit, ar tas 

žmogus atjaučia, nors kiek >avo 

brolių sunkų ir vargingąjį padė- 
jimą? O ant nelaimės (nors di- 
džiausi gėda tai pasakyti) męs 
tokių lietuvių, beširdžių čia Ame- 
rikoje turime ne šimtus, bet tuk- 
stančius. 

Kaip pasirodė, i fQ asmenų An- 
sonijos lietuvių sudėjo >iek-tiėį; 
didesnes aukas, o kiti gi met? 
mažesnes. Musų gi broliai lie- 
tuviai, kurie save vadina socia- 
listais, griežtai užsispyrė ir laike 
p. Šimkaus prakalbų nei vienas 
nieko neaukavo. Mat suvuodė, 
kad ne Į jų "numylėtą" fondą 
surinkti pinigai eis. Tokiems 
žmogučiams jų tėvynės bei lie- 
tuvių vargai, matyt, nerupi, bet 
rupi vien tik jų "fondas." Už 
tai geros valios lietuviai pasi- 
stengė ateiti su didesne auka, 
ne<, kaip matysit iš vardų lita- 
nijos, yra keletas penkinių, de- 
šimtinių ir net dvidešimtinių. 

Laike prakalbų ir dar prieš 
prakalbas, musų gerb. klebonas, 
kun. y. Bukaveckas bažnyčioje 
ir svetainėje laike prakalbų savo 

galingą žodį panaudojo prie pa- 
raginimo dėti aukas, pats su auka 
prisidėjo. Musų kkbonas pilnai 
sutinka rinkti aukas visiems iš- 

vieno ir siųsti jas tiesiog j Eu- 

ropą. neatsižiurint nei i viena 
Amerikos lietuviu fondą. Žmo- 
nėms irgi tas patinka, nes. kaip 
matosi, jau tie fondai visiems 
įsikerėjo, o labjausia tas nepa- 
baigiamas var/.imąsi u/ juo*. 
Tai^i tegul juos Dievai tuos 
fondus! Dirbkime ne fondams, 
bet gelbCkime tėvynę-Lietuvį ir 
savo brolius nelaimėje skurstan- 
čius. 

Kaip matysit, .\usonijos lietu- 
siai, sujudinti gera ir išmintinga 
p. Šimkaus prakalba, šiuo kartu 

gerą auką sudėjo ir su tuom net 

didesnes lietuviu kolionijas toli 
aplenkė. Pats "didy-is" \\ ater- 

!>ury> nedaug ansoniečius šiuom 
kartu pralenkė su savo aukomis 
laike p. Šimkaus ten laikytų pra- 
kalbu. Pas mus surinkta išviso 
$305.22 aukų (Aukautojų surašą 
žiūrėk atskiroj vietoj. Red.). 
Y v. tuo- tai $305.22. pasiųsta va- 

kario 8 d. 1916 m. į Petrogradą 
Lietuvių Draugijai šelpti nuken- 
tėjusiems lietuviams nuo karės 
vienas tūkstantis rubliu. 

Buvo kviečiamus ir kitos vie- 
tinės draugijos prisidėti kartu 
siųsti pinigus i Europą, bet vien 
"Lietuvių Politikos Kliubas" pri- 
sidėjo. 1). K. Vytauto draugija 
ir šviesos draugija at.-isakė, nors 

yra jau seniai iš savo iždų pa- 
skyrę. Mat minėtų draugijų ko- 
mitetuose yra taip vadinami so- 

cialistai, todėl, kaip paprastai, jie 
nenorėjo kartu atikas siųsti. Tai- 
gi pamatysime, kur jie tas aukas 
pasiųs. Tie ponai, komitetai ga- 
lėjo suprasti, kad žmones, pasky- 
rę aukas, nori. kad jos butų pri- 
duotos ten, kur yra paskirtos, o 

ne laikyti pas savo iki toliai, pa- 
kol jiems koks socialistiškas 
laikraštis nurodys, kur jas pa- 
siųsti. Argi jau tie "komitetai" 
nei /tiek nemato, kad šiądien 
Europoje randasi mūsų broliai 
nukentėję nuo karės, o ne Bos- 
tone ar kur kitur? Kam Bostone 
per pusantrų metų laikoma žmo- 
nių aukas ir jų Lietuvon nesiun- 
ciania? Per pusantrų metų gal 
tūkstančiai lietuvių išmirė Lie- 
tuvoj ir Rusijoj dėlei stokos pa- 
šelpos, o žmonių aukos čia Bos- 
tone nežinia kam rūdija. Žmo- 
nės turėtų prieš tai pakelti savo 

protestą, ne-; tas vm n». 

žmoniška. 
•Ansoniečiai pamatys tuos savo 

"geradėjus" ir be abejonės parei- 
kalaus nuo jų pasiteisinimo, už 
jų toki pasielgimą. 

Oi gėda, gėda tiems mūsų lie- 
tuviams, kurie dėlei savo taip že- 
no tikslo stengiasi visados ir 
Visur tokj šventą darbą, kaip šel- 
pimas vargstančių lietuvių, truk- 
dyti. 

Tuom kart tiek! Stengsimės 
msoniečiai dirbti, kad ir vėl su- 
rinkti aukų, o tada irgi išgirsite 
nuo mus žodelį-kitą apie musų 
darbą. 

i Laimingos kloties šauniam pa- 
sidarbavime! Red.). i 

Jonas Tareila. 

Juokai, u z kuriuos verta, kaip 
sakosi, "Kaulus sulaužyti.". Vi- 
sokių '"baikų" redaktoriams ten- 
ka prisiskaityti, bet tokios, kaip 
šita, dar mums neteko g'rdėti. 
štai kas mums rašoma iš Ansonia, 

i Conn.: 
Į "Gyveno pas mane Jonas Kri- 
!Žaliauskas—aut burdo buvo. Iš- 
gyvenęs 5 mėnesius, pabėgo ne- 
žinia kur, nei "gud-bai" nepasa- 
kęs. Išnešė 50 doliarių ir kaip 
sykis tuom pačiu laiko mano vie- 
nam burdingieriui laikrodėlis ne- 

žinia kur dingo. Buvo jis žadė- 
jęs atsilyginti 3 d. vasario, o 4 
d. nuvažiavo j Derby Shalton, 
kur jis turėjo pažįstamų. Nuva- 
žiavo "pasisvečiuoti." Tie, žino- 
ma. ji "pamylėjo." priėmė ir tą 
naktį jis ten pernakvojo. Pažį- 
stamiem-; gi, kaip jie vėliaus pa- 
sakojo, jis štai kaip "apsiznaimi- 
IIU 

Su malonumu,—sakė jis 
jiems,—atvažiavau jus visus pa- 
kviesti Į mano veseilę. Aš nede- 
lioj Genijuos, tai prašau atvažiuot 
paviešėt... 

Tie visi, žinoma, su padėkavo- 
nc priėmė ir pasižadėjo. atva- 
žiuoti. 

Taip minas užstatęs, Križinau- 
skas pradėjo bombardavimą prie 
savo draugų kišenių: 

— Aš turiu dideli rūpesti:— 
sako jis jiems.—Ta veseilia la- 
bai daug kaštuoja—yra reikalų ir 
kaštų: už salv užmokėjau $30 ir 
30 vištų užorderiavau, dar polic- 
monui sumokėjau. Ar nega- 
Jėtut man "pamačyt," broleliai?... 

APPAM IR JO KAPITONAS. 
Du paveikslėliai anglų laivo A p pa m, kurį vokiečiai užgrie- 

bė netoli Afrikos ir atgabeno skersai Atlantiką Amerikon. Vy- 
ras—tai leitenantas Berg, kapitonas, užgriebusis laivą. Ant laivo 
aiškiai matosi vokiečių kariška vėliava (panaši į Kryžeivių vė- 
liavą. 

Vyrai buvo geri. Kaipgi drau- 
gui "nepamačysi," o dar tokiam 

reikale, kaip vestuvės? 
— Tai žinoma, Jonai, kaip 

reik tai reik. Kiek tiktai reikia, 
tai ir duosim,—tie atsakė. 

Dar Joną pavaišino, kaip reik 
lietuviškai—nuo visos širdies, ir 
tas išvažiavo. 

\edelioj, žiūrim, atvažiuoja 
sveteliai. Įėjo į stubą, pasveiki- 
nom,. pradedam šnekučiuotis. 
Man nei galvoj, kam jie atvažia- 
vo. 

Po kokiam laikui tie ir klausia: 
— Kur jūsų jaunasis, kur jųsų 

veseilia ? 
— O kas ženijasi?—klausiu, ir 

visi męs nusijuokem. 
— Nagi Jonas Križanattskas, 

sako jie, nustebinti, kad męs apie 
tą vescilę nieko nei nežinome. 

— Jonas Križanauskas,—sako- 
me męs,—išbėgo ir nei nežinome, 
kur jisai yra. 

Tiems, išgirdus apie tai, net ir 
rankos nusileido. 

Tai tokių "baikit" mat jis pri- 
dirbo. Pasisaugokit, žmonės, 
nuo tokio vyro. Pirmiaus jis gy- 
veno Waterbury. 

S. Steponavičių. 

IŠ PHILADELPHIA, PA. 

"Nejudink mokslo!" Čia atsi- 
lankė jau pagarsėjęs neva "kuni- 

gas" Mockus, kurj žmonės vadi- 
na "Bimbų milijonierium." Daug' 
apie tai rašyti neapsimoka, bet 

apie vieną nutylėti negaliu. Šisai 

vyras atsivežė su savim pilną 
maišą "Šakiu" ir panašiu šlamštų 
ir platina jas tarp žmonių, gir- 
damas ir vadindamas jas mok- 

sliškais raštais. 
Tegul jau sau girtų (kiekvie- 

nas pedliorius savo ta vorą giria), 
bet šituos šlamštus vadinti ''mok- 
sliškais raštais"—tai jau yra įžei- 
dimas apšvietos ir mokslo, ir 
žmonių, nes reiškia, kad šitas 
vyras musų žmones, matyt, skai- 
to tokiais durniais, kad gali jiems 
bile ką kalbėti, o jie vis viena 
nieko nesupras. Visi, kam rupi 
apginti mokslą ir apšvietą, pri- 
valo prieš toki to "(kunigo" pa- 
sielgimą užprotestuoti. Nes jei- 
gu ir toliaus taip eis, tai žodis 
"moksliški raštai" virš tik pa- 
juokimu ir žmonės taip suside- 
moraližuos, kad jie paskui ir ant 
tikrai moksliškų raštų spjaudis. 

Tegul sau kas nori daro biznj 
iš žmonių tamsumo, jeigu kam 

Itas patinka, bet šalin su tokiais, 
kurie savo labai abejotinus kro- 
melius pridengia "moksliškumo" 

, skraiste. 

I Ištikro man kitą syki ateina 
galvon mislis: kodėl nekurie žmo- 

nesunauodja tiek energijos 
geram užsiėmimui, kiek jos su- 

naudoja visokiems triksams. Sa- 
kysim, kad ir šitas "kun." Moc- 

kus. Iš kalbos, matyt, sugabus 
ir iškalbingą* žmogus. 

Jeigu jis visus savo gabumus 
ir visą savto energiją, kurią da- 
bar išleidžia ant tų komedijan- 
tiškų "misijų," sunaudotu geram 
užsiėmimui, tai, žmogus gerą tei- 
singą gyvenimą sau pasidarytų 
ir pagarbos užsitarnautų; o da- 
bar, ar kas ji remia, ar ne—vis 
viena žiuri ant jo, kaip ant ko- 
medijanto, pardavinėjančio pek- 
los plianus, biblijas, inonų kny- 
gas, arba, vieton <tę>, lentgalius Į 
/popierą įvyniotus. 

Toks darbas nėra idėjos dar- 
bas. Ir didžiausis laisvamanis 
tokiai Mockaus laisvamanybei 
negali pritarti, nes tai ne jokia 
laisvamanybė—o tikras balaga- 
nas. Vincas. 

IŠ GRAND RAPIDS. MICH. 
Vakarėlis. Vasario 13 <1. buvo 

vietinės TMD\ kuopos vakarėlis. 
Lošė "Tarnas įpainiojo" ir "Sa- 
liamono Sapnas."' Pasisekė ne- 

blogiausiai. Ypač verta pažymė- 
jimo aficiero pačios rolė, kurią 
lošė p-lė Ona Daukšiutė. Kiti 
artistai taip pat publiką užganė- 
dino. 

TMD. kuopos choras sudaina- 
vo keletą dainelių, užbaigdamas 
tautiškuoju hymnu "Lietuva, Tė- 
vynė Musų!" Čia noriu paste- 
bėti, kad musų miesto lietuviai, 
matyt, dar nežino, kad, giedant 
tautišką liymną, visi privalo at- 
sistoti. Taip daro visos tautos ir 
tuomi išreiškia savo tautos my- 
lėjimą ir pagerbimą. Taip priva- 
lo daryti ir lietuviai, o kas to ne- 

daro, lai tuomi parodo savo men- 

ką išsilavinimą ir menką susi- 
pratimą. Buvo daug tokių, ku- 
rie laike hymno giedojimo buvo 
•prie savo sėdynių prilipę. 

Vasario 15 d. šv. Petro sve- 

tainėj turėjo vakarėlį Vyčių kuo- 
pa. Buvo lošimas, apie kurį nie- 
ko ypatingo negalima pasakyti. 
Už tai galima, šis-tas pasakyti 
apie tuos monoliogfts, kurie pas 
mus įsivyravo. 

Kad tai jau butų 'tik monolio- 
gai, bet tiesiog draipstvmas pur- 
vais kitų partijų. Ir socialistai 
ir Vyčiai tais' nionoliogais atsi- 
žymi ir vieni imt' Acitų mėšlais 
drabsto. O kaip kacki tai ir vieni 
ir kiti tautininkais "gnaibo." 

Pavyzdžiu' ir minėtam vakare 
neišmintingas inpnoflifogistas įtrau- 
kė TMD. kuo])ą\ išgulindamas ją 
"laisvamanių lizdu." (iaila tik 
liežuvio tokiam durnam kalbė- 
jimui. Jeigu vyras paimtų ir 

perskaitytų T,\įp. knygas, tai gal 
jis suprastų, kad TMD. yra ap- 
švietos draugija, o ne koks ten 

/'lizdas." Patariu jam perskai- 
tyti nors paskutinę TMD. knygą 
''"Širdis"—daug ko pasimokytų 
.toks vyrukas ir. nereikėtų iš sa- 

vęs klauno nrieš žmonės daryti. 
| Tautos' Biti. 

IŠ BUTTE, MONT. 
Nelaimė kasykloj. Didelė ne- 

laimė atsitiko čia vasario 14 d., 
kuomet kasykloj Pennsylvania 
kilo gaisras. Kasykloje buvo 
tuom laiku 220 žmonių ir reik 
tik stebėtis kad iš jų žuvo tik 
keliolika, o visi kiti laimingai su- 

spėjo išsigelbėti. Tarp žuvusių 
yra du, kurie savo gyvyby ati- 
davė, kitus gelbėdami,—YYilliam 
Mitchell, formano asistentas ir 
Xeil Brennan, kurie nusileido Į 
pilną gazų kasyklą gelbėti mai- 
nierius. l'o dviejų valandų juo- 
du ištraukta pusgyviu nuo gazo 
ir netrukus abudu mirė. 

Čia yra ir lietuvių, bet iš 
lietuvių ant laimės niekas nežu- 
vo. Tokios nelaimės čia nieka- 
dos nebuvo, išskyrus 1895 me" 

tuose, kada parakas expliodavo 
ir apie 60 žmonių žuvo. J. G. 

IŠ SAN FRANCISCO, CAL. 
Negirdėjo lietuviu kalbos per 

50 metų. Vasario 6 d. čia atsi- 
buvo susirinkimas naujai užsi- 
mezgusios SLA. kuopos. Žmo- 
nių prisirinko pusėtinai. Buvo 
net tokių, kurie čia iki šiolei bu- 
vo visai nematyti ir kurie, kaip 
jie sakėsi, nei nežinojo, kad čia 
lietuviu esama. 

Liet dabar sužinojo ne tik lie- 
tuviai, bet ir svetimtaučiai, ačiu 
p. J. Adams'o pasidarbavimui, ku- 
ris parašė j visus-vietinius anglu 
laikraščius apie čianyksčių lietu- 
vių judėjimą, \ckurie laikraščiai 
įdėjo apie tai net ant pirmų pus- 
lapių. 

Labai malonų įspūdį padarė, 
kuomet sužinota, kad susirinki- 
man atvyko kcletats musų brolių, 
prūsų lietuvių. Viens tarp jų bu- 
vo baptistų pastorius, Kun. Pe- 
traitis, kuris sakėsi, kad negirdė- 
jęs lietuvių kalbos jau net 50 me- 

tų ir kad jam buvo labai smagu 
su savo viengenčiais susieiti. 

SLA. kuopos valdybon išrink- 
ta: J. Adams—pirmininku, J. Sa- 
vickas—pirm. pagel., K. Norkus 
—sekretorium, V. Akriinavieius 
—kasierium, J. Doykus, J. Pagel 
ir J. Bolinskas—išdo globėjais ir 
P. Adams—maršalka. 

Atsinaujinusi kuopa, reik tikė- 
tis. turės gerą pradžią Lai ji 
gyvuoja! 

JMacsak. 

IŠ E. ST. LOUIS, ILL. I 
Biaurus balius. Kitur, ren- 

giant balius, žmonės parenka au- 

kų <avo broliams lietuviams, nu- 

kentėjusiems nuo karės, o pas 
mus tai yra tikrų galvijų, nes kr- 

laip jų pavadinti nei negalima. 
Nesenai čia vieni surengė ba- 

lių. liiivo keletas vedusių ir pa- 
vienių. Pasigamino sau viskės 
ir keletą bačkučių alaus, tai kaip 
nusilakė, tai sukėlė tokias muš- 

tynos, kari visi susikruvino, kaip j 
gyvuliai,—kitas tai gal ir ilgai 
pastalės, kol jo sudaužyta kvai- 
la '^alva suaugs. 

Gėda mums, broliai lietuviai, 
taip elgtis. Ar t;ii mes jau uc 

esame žmonės? Pasilinksminti 
kiekvienam reikia, 1>ct ar tai 
mums prideri susiejus/ kaip 
tiems buliams, tuojaus sau žar- 
nas leisti? 

Lietuvoje mušu broliai, atsi- 
minkit. kokiam padėjime yra! 
Ten juos priešai kraujuose pluk- 

do. o čia męs patjs sau kraują 
leidžiame. Ką ir svetimtaučiai 
turi apie mus pamanyti? Tegul 
mušti kolionijoj bus paskutinis 
toks bjaurus atsitikimas. 

./. liudininkas. 

IŠ TORONTO. ONT. CA- 
NADA. 

Pavyzdingos vestuvės. Vasario 
5 d. atsibuvo Jono Butkaus su p-le 
Ad. šusinckiutė vestuves. Dienoje 
savo vestuvių jaunasis su jaunaja.l 
su savo sveteliais besilinksminda- 
mi, prisiminė ir apie tėvynę Lietu- 
vą ir ios vargus ir sumanė paau- 
kauti savo broliams lietuviams, 
nuo karės nukentėjusiems. Y. Ju- 
saitis jaunavedžių vardu pakalbėjo 
apie tai keletą žodžių ir susirinku- 
sieji svečiai noriai tam sumanymui 
pritarė, aukaudami, kiek kas gili. 

Aukauta sekančiai: Jaunavedžiai 
—$3.50; (i. F. Monger (šveica- 
ras) -3.00: S. Kaplaivis ir M. Di- 
lioms po $1.00; J. Lovvells ir A. 
Atley (anglai) taipgi F. Yolen- 
ciuk po 50c: po 25 centus aukavo 
šie: F. Jusaitis, A. Jurcius, 1*. 

Kriaučiūnas. J. Petraitis, S. Kli- 
miutė, J. llutkus", V. Aštasauskas, 
A. Aštasauskienė, F. Breskus, K. 
Jurčius, V. Jusaitis, A. Jusaitienė, 
EI/. Padolskienė, J. Ivuškevičia, 
N. Cilcius ir V. Dilionis. Viso 
sykiu 5514.00. Atmetus pačto iš- 
laidų joc.. Lietuvos (ielbčjimo 
fondan pasiųsta $13.80. 

Lai Dievas duoda gerą pagyve- 
nimą jaunai porelei, kuri pradėjo 
savo naują gyvenimą geru darbu, 
ir kurie ir savo linksmybės valan- 
doj neužmiršo savo tėvynės ir ne- 

laimingų savo brolių tautiečių. 
V. Jusaitis. 

VARDAN TEISYBĖS—NE- 
TEISYBĖ. 

(ierbiama "Lietuvos" redakcija1 
teiksitės patalpinti Jusų gerb. lai 

kraštyje mūsų keletą žodžių: 
"Lietuvos" Xo. 4-anie tilpo p. 

T. Xcži>tomo visiškai teisinga 
korespondencija iŠ Xe\v Yorko, 
kurioje aprašytas SLA Y apskri- 
čio suvažiavimas, atsibuvęs sau^ sio 16 d. -SLA Centro raštinėje. 
Dėlei tos korespondencijos p. V.1 
K. Račkauskas "Lietuvos Xo. 5 
rašo vardan teisybės neteisingą 
straipsnį. 

1) Ponas Y. K. Račkauskas 
užginčija teisingą p. T. Xežino- 
1110 užmetimą. sakydamas: "Xe- 

tiesa—^Račkauskas ne agitavo ir 
ne uzsipuldinėjo, tik išsireiškė 
savo nuomone ect." Tuom tarpu 
męs, buvusiji tame suvažiavime 
kuopų atstovai, girdėjome, kaip 
p. Račkauskas patarė nenomi-' 
nuoti p. T. Paukšt j. kuris esąs 
nemandagus, nemandagiai išsu- 
reiškiąs SLA. Centro Kom. kri- 
vuilėse ect. 

2) Tiesa.—p. Račkauskas ne- 

sakė. kari T. 1'aukštis yra netei- 

singas. Ponas Račkauskas dar 
daugiau pasakė. P_s Račkaus- 
kas po kelis kartus sakė, kad T. 
Paukštis yra neetiškas (tai yra 
nedoras). Dėlei to p. Račkauskas 
ginčijosi apie pusę valandos su p. 
P. Xorkum, kuris buvo dir.metra- 
liškai priešingas p. Račkauskui ir 
delko prisiėjo minėti net valdžios 
jMiit ynuis, 

3 Ponas Račkauskas sako. k a «.l 
ji> niekur ir niekad nesakęs, kad 
p. nugis, p. I^alis ir trečias uorėje 
patraukti teisman p. Paukšij. 
Męs nežinome, ar ku* kada ir ką 
p. Račkauskas sakė, ar nesakė, 
bet męs gerai žinome, kad sausio 
16 d. SLA. V apskričio suvažia- 
vime p. Račkauskas viešai pasa- 
kė. kad Liet. Selp. Fondą?, tai 
yra p. (ingis, La lis ir kiti norėję 
patiaulvti teisman p. T. Paukštį. 

4 Melas. Toje pat konferen- 
cijoje p. Račkauskas pasakė, kad 
jam, tai yra Račkauskui, pasise- 
kė perkalbėti Liet. šelp. Fondo 
viršininkus ir tuomi pasisekė pra- 
šalinti suirutes. 

5) Labai gražiai p. Račkaus- 
kas kalba, sakydamas: "nepata- 
riau atnaujinti Apysenio suma- 

nymą apie sujungimą sekreto-1 

riatts ir išditiinko urėdų, tik kal- 
bėjau, kad tą klausimą, reikia 
šiaip ar taip užbaigti." 

Stebiamės kaip čia "Lietuvos'' 
rcdakcija nepastebėjo, kad tamė 
punkte j). Račkauskas pats sau 

■priešingas, nes SLA. organe se- 
nai ta-* klausimas nediskusuoja- 
mas,—pamirštas. (Tai ne redak- 
cijos privalumas sekti visas "dis- 
kusijas." Red). 

6) Iš to viso męs matome, kad 
p. Račkauskas vienaip kogferen- 
cijose elgiasi, vienaip kalba, o 

kuomet tas korespondentų pra- 
nešama laikraštin, tuomet p. 
Račkauskas netik vi-ką užginči- 
ja, bet dar korespondentą pasta- 
to negražioje šviesoje ir daro re- 

dakcijai išmetinėjimus. Kokiais 
tikslais p. Račkauskas tai daro, 
mes nežinome: pakanka kad męs 
nustatome faktus. 

Buvę SLA. Y apskričio suva- 
žiavime sausio 16 d. 1916 m. kuo- 
pų atstovai: 

J. Ambraziejus, J. J. Sslikas. 
A. P. Zaitikas, A. Lapinskas. 

Maž-daug panašaus turinio 
raštelius prisiuntė šiame reikale 
dar ir p. P. Sakataustkas bei tas 

pats p. T. Nežinomas. Nenorė- 
dami atkartojimais vietos už- 
imti. juos apleidžiame. Red. 

Paskutinis Mano Žodis. 
Ačiu "Lietuvos" Redakcijai, 

turiu progą tarti sa*'o paskutinį 
šitame ginče žodį ir daugiau ne- 

begaišinsiu "Lietuvos" skaityto- 
jų, nors ir kita tielc mano "netei- 
sybės" liudininkų atsilieptų. 

i. Pasirašiusieji neteisingai ma- 

ne suprato, jei sako, buk aš pa- 
taręs nenominuoti p. T. Pauk- 
ščio. Štai mano paskutiniai žo- 
džiai, pasakyti apie kandidatus į 
iždininkus: "Jei tarp nominuotų- 
jų i SI.A. iždininkus bus M. Bu- 
činskas ir T. Paukšt's, tai aš duo- 
v=iu savo 'balsą už M. Bučinską, o 

jei Bučinskas negaus nominaci- 
jos, aš balsuosiu už T. Paukštį." 
Matoma, ponams J. Ambraziejui 
ir kitiems nebuvo paranku su- 

prasti mano kritiką p. T. Pauk- 
ščio, kaipo visuomenės veikėjo, 
kaip ir p. T. Nežinomam nebuvo 
paranku pranešti mano griežtą 
pasipriešinimą prieš laikraštinin- 
kų (pvzd.jp. Neviacko) kandida- 
tūrą j SLA. iždininkus. Tokie 
korespondentai, aprašydami fak- 
tus, pasirenka tiktai tą. kas jiems 
patinka, bet ne visą, kas yra bu- 

2. Sulyg žodžių "neteisingas" 
ir "neetiškas" prasmės su ponais 
J. Ambraziejum ir kitais, pasira- 
šiusiais drauge su juom, nesigin- 
čysiu, nes ne čia vieta aiškinti 
žodžių prasmę. Tačiaus "neetiš- 
kas" nereiškia būtinai "nedorą:" 
kaip jie sako. Man rodos, kad 
pasirašiusieji,—jei tik jie supran- 
ta žodžių prasmę, greičiau sutik- 
tų Imti pavadintais "neetiškais," 
negu "nedorais." 

3. Mano buvo sakyta, jog iš tii 
ypatų girdėjau apie ketinimą 
skųsti Liet. Oelb. Fondą už ne- 

grąžinimą 'Muigų, nusiųstų p. T. 
Paukščiui Liet. Šelp. Fondo var- 
du, apie tai lrtivo rašyta ir laik- 
raščiuose. Ret niekados nebuvo 
mano sakyta, buk pp. Gugis, La- 
1 i s ir trečias ketina skųsti p. T. 
Paukšt j. 

4. Melas, kurį man primeta, dar 
nėra sutepęs Račkausko lupų; 
jei K. negali arba nenori pasakyti 
teisybės, tuokart jis tyli. bet ne- 

meluoja. Tą tegul atsimena p. 
J. Ambraziejus ir kiti. "Apie mi- 
nimą dalyką kalbėjau su įžymes- 
niais socialistais, ir gal po to 

pasikalbėjimo įtekme teismo ne- 

buvo," tai buvo. maždaug, mano 

žodžiai. Taigi ir T. Nežinomas 
įvnino ką kalbąs, sakydamas apie 
"perprašinėjimus," ir pp. Ambra- 
ziejus su kitais mano -rodžių su- 

prasti nemokljc arba nenorėjo. 
Su L. Š. K. viršininkais jokių' 
santykių nepalaikau. 

5. Atnaujinti galima seną da- 
lyką. jei taip kalbėsime; Apyse- 
nio sumanymas nėra senas, jis 
yra Įstatymu Komisijos rankose 
ir man rupC-jo, kad tas sumany- 
mas hutu šiaip ar taip užbaigtas, 
nes to reikalauja organizacijos 
tvarka, idant <>'kj formališkai pa- 
keltas klausimas formališkai bu- 
tu ir užbaigiamas. 

C). Iš šitų mano paaiškinimo žo- 

džių matoma, kekių faktų nusta- 

tymas runėjo ponams \mbrazie- 

jui, Glikui, Zailskiui ir Lapinskui, 
jie nustatė taip, kaip suprato. Ji 
suprato taip. k.ii:> suprasti mo- 

kėjo,—tačiau s "nescientes non 

peccant." 
Su pa«?nrba. 

V. K. Račkauskas. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi butl pažymėti autoriaus pa- 
rašu lr adreau. Pasirašantieji peei* 

donimals turi paduoti, Redakcijos ži- 

niai, ir savo tikrąjj vard^. 
Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
ir taisyti. 

Netinkamus lalkr.Sčiul rankraSČlus 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- 

riui atąal jo Iromis. 
Reikia visada raSyl' plunksna lr tik 

ant vienon popiero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Mirė Sasnauskas. Lietuviai vėl 

nustojo gabaus tautiečio. Lietu- 

vos laikraščiai praneša apie mirtį 
plačiai žinomo muziko Česlavo 
Sasnausko, mirusio Petrograde 
sausio X d. šių metų. 

"Naujoji Lietuva" apie jj pa- 
duoda sekančių žinių: 

Sausio 5 a. yx/t vai. rytą po il- 

gos širdies ligos Petrograde mi- 
rė mūsų kompozitorius Česlovas 
Sasnauskas. Kas rnusų ne/.ino jo 
kompozicijų, kurias tekdavo gir- 
dėti tur lutti visuose lietuvių va- 

karuose. Daugiau negu 20 metų 
atgal baigęs Petrogrado konser- 

vatoriją liuoso meno dailininko 

laipsmiu Tr būdamas gerai prisi- 
rengęs kompozicijos ir dainavimo 

srytyje, a. a. Česlavas Sasnauskas 
netrukus prie ?v. Kotriivjs baž- 

nyčios gavo vargonininko vietą. 
Tą vietą jis užėmė ir iki paskuti- 
niųjų savo gyvenimo dienų, lieto 
a. a. Č. Sasnauskas buvo ilgus 
metus šv. Kotrinos gimnazijoje 
muzikos ir dainų mokytoju. Č. 
Sasnauskas yra parašęs nemaža 

bažnytinės muzikos veikalų, ku- 

riuos žinovai labai brangina. 
Mums lietuviams jis yra bran- 

gus tuo, kad tai buvo vięnas pir- 
mųjų ir geriausiųjų musų kom- 

pozitorių, kurj Vydūnas pripa- 
žįsta talentingiausiu. 

Paskutiniaisiais metais a. a. 

Sasnauskas buvo pradėjęs leisti 
rinkinį, kuriame turėjo buti iš- 
paųsdinti geriausieji jo darbų 
tvariniai. 

Petrogrado lietuviu visuomenės 
gyvenime paskutiniais metais Č. 
Sasnauskas maža? tedalyvavo: 
kliudė sunki liga, -kuri jį jau se- 

nai kankino. Tii 10 metų atgal 
a. a. C. Sasnauskas veikliai daly- 
vavo vietos lietuvių gyvenime ir 

jų rengiamuose vakaruose tai 
solistu, tai choro verlėjn. C. Sas- 
nauskas mirė dar palygintinai jau- 
nas. tur buti neturėjo net 50 
metų. 

Darbas ir partizantai. Šio laik- 
raščio numeryj 6-ine, kalbėdami 
apie įvykusį nesenai pasitarimą 
tarp tautininkų ir katalikų Brook- 
lyne ir apie galutinį jų tarimasi 
Nevv Yorke (kuriam paskirta 
22 *cT. šio vasario), męs pastatė- 
me klausimą: ar įvyks tarp jų 
vienybė, ir išreiškėm nuomonę, 
kad galės įvykti, "jeigu abiejose 
sriovėse tautiškumas ims viršų 
ant partyviškumo." 

Po pusantrų metų patyrimo 
męs aiškiai matome, kad Ameri- 
kos lietuviams neleidžia susivie- 
nyti krūvon ne kas kitas, tik par- 
tyviškumas, kurį savo partijose pa- 
laiko 'karšti partizantai," ku- 
riems locnos jų partijos rupi dąu- 
giaus negu bendias darbas. Tas, 
berods, yra neužginčinamas fak- 
tas, kurį šiądien jau ne tik "dip- 
lomatai," bet paprasčiausis žmo- 
gus supranta. 

Todėl męs ir pasakėme, kad 
jeigu sriovės nori susitaikinti ir 
bendra n darban sueiti, tai jas 
"turėtų izoliuoti (aitskirti) nuo šio 
darbo savo karštus partizantus, 
kurie iki šiolei visą darbą gadi- 

tf 
no. 

Nors išrodo keista, bet šiuos 
žodžius prisiėmė sau ne kas ki- 
tas, bet "Ateitis," kurios redak- 
torius jau bent dviejuose nume- 

riuose apie tą "izoliaciją" raši- 
nėja. 

Teisybę pasakius, viršminėtus 
žodžius rašydami, męs jokių at- 

skirų ypatų tuom tarpu neturėjo- 
me omenvj. Juo labjaus negalė- 
jome turėti omenyje p. Rimkos, 
kuris Brooklyno pasitarime daly- 
vavo, o juk tas, o ne koks kitas, 
pasitarimas ir atidėjo ant antro 
pliano partijinę politiką, pasta- 
tydamas pirmon vieton bendrą 
darbą. 

Bet, nežiūrint to. "Ateities" 
redakcija, aiškiai taikindama ir į 
mus, išlieja tokią karštą tiradą: 

"Tenemano "izoliatoriai,* kad 
jie gali buti diktatoriais, ir tene- 
įsikalba sau klerikalai, kad juos 
nori kas ten provokuoti, ar turi 
kas prieš juos kas kokią neapy- 
kantą." , 

Jeigu "Ateitis'' skaito save 

į "karštu parti'/antu," kuriatn rupi 
įdaugiaus savo locną politiška par- 
tija, negu bendras darbas, (ko 
męs iki šiolei nemanėme), tai, be 
abejonės, tuomet męs ir apie ją 
tokius pat žodžius pasakytume. 
Jeigu "Darbininkas" ar "Drau- 
gas," ar koks kitas laikraštis, ar 

koks nebūtų veikėjas, yra tos pa 
čios pažiūros.—ir jiems tie žo- 
džiai tiks. Tr tame nėra jokios 
diktatūros iš mušu pusės. 

Viskas, ko męs norime—tai 
kad kaip vieni, taip ir kiti mestu 

politikavę, mestų savo politikines 
tilozofijas varinėję ir imtųsi ben- 
dro darbo Lietuvos šelpime. 

Jeigu "karšti abiejų pusių par- 
tizaritai" mano imtis prie tokio 
darbo,—tai puiku—puikiaus ir ne- 

gali buti. ,Bet jeigu jie visgi nuo 
savo partijmių politikavimų ne- 

nori ir dabar atsisakyti, tai vie- 
natinis būdas, musų manymu, 
numoti ant jų ranka, o griebtis 
aaroo. 

Per pusantrų metų jau politi- 
kauta, ir žmonėms tos partiiinės 
politikos įgriso iki gyvam kaului. 
Žmonės juo toliaus, juo labjaus 
siunčia aukas tiesiog Lietuvon, 
paspirdami koja visus tris fon- 
dus, tarsi norėdami pasakyti: 
"Manėme, kad jųs mums kelių 
parodysit, jųs mums gelbėsite ir 
vienybėn vesite, bet jųs tik už 
savo partijas pešatės—vieni už 
klerikališką, kiti už socialistišką, 
treti už tautišką. Pusantrų me- 

tų keliate tarp Amerikos lietuvių 
anarchiją, vieton juos organizuo- 
ti vienybėn taip svarbiam darbui. 

[Nenorite vienybės, bet norite 
Ižmones pjudyti vienus prieš ki- 
įtus,—tai eikite sau peklon su sa- 

jvo visomis partijomis ir su vi- 
sais savo fondais! Męs apsiei- 

kime ir be jųs."... 
TJp žmonės musų par- 

tizantams gali pasakyti. Taip 
jie jau, kaip minėta, ir daro, 
stumdami šalin visus fondus. 

Į Taip jau padaryta Chicagoj, Mil- 

į waukee, Ansonijoj ir eilėj kitų 
! miestų. 
! Čia tai. iŠtikro, yra "diktatūra" 
ir "izoliacija." Ir męs jai prita- 
riame. Per pusantrų metų męs 
jau prisiklausėm visokių politiš- 
kų teorijų,—ir katalikiškų, ir 
pirmeiviškų, ir socialistiškų—ir... 
o dievai, kaip jos mums įgriso!.. 
Męs, norinve darbo, LIETU- 
VIŠKO BENDRO DARBO! O 
savo tikybines, visuomeniniai-po- 
litikincs ir visokias kitas "man- 
drybes" sukraukit kamaron, užra- 
kykit trimis spintomis ir pastaty- 
kit sargą su šluota, kad jos iš 
ten neišlystų, kol darbas nebus 
-atliktas. 

Tas patarimas kreipiamas į 
visas srioves. 

Trečiųjų tcimas. "Vien. Lie- 
tuvninku" praneša, kad trečiųjų 
teismas tarp "Laisvės" ir "V. 
L." jvyks prie atdarų duriu ko- 
vo pradžioje. Abidvi pusės s>kirs 
po du teisėju, o periktąjį jie pa- 
tįs pasiskirs. 

Šisai "teismas" yra pasekmė 
i ginčų, įvykusių tarp <tų laikraščių 
i sąryšyje su Krako-Mantvydo 
žmogžudyste, papildyta Ne\v Bri- 
taine, kur buvo pernai užmuštas 
kun. J. Žebrys ir jo tarnaitė. 

Kodėl jie nieko nemato. "Dar- 
bininkas" ir kiti tautininkų srio- 
vės priešai rašo savo laikraščiuo- 
se, kad jie nieko nemato Tautinės 
Sandaros pliaitfo|moje: ant 'ko- 
kių pamatų ji sutverta ir kokius 

j idealus ji turi. 
i "Vien. Liet.," į tai atsakyda- 
|ma, aiškina, kodėl jie nemato: 

"Tą neįžiurėjimą męs puikiai 
suprantame. Mat prieš Sanda- 
ros pamatus, prieš jos siekinius, 
idealus nieko negalima pasakyti 
blogo, nieko negalima užmesti. 
Pasakyti gi ką nors gefco irgi ne- 

galima, nes Sandara yra priešin- 
gos sriovės politiška organizaci- 
ja; nieko nesakyti irgi negalima, 
nes gyvenimas perdaug jau ver- 

čia saikyti. Xa, ir sako todėl, 
kad nieko nemato." 

Reik pripažinti, kad "Vien. 
Liet." turbut, teisingai atspėjo. 

Naujas fondas. Tautos Fon-j das pasektningesniam auka rinki- 
mui paskelbė naują sumanymą: su- 

rinkti io-'doliarinėmis $10,000 au-į 
kų. Vadinasi, Tautos Fondas gei-į džia surasti 1.000 žmonių, kurie 
aukautų po $10 kiekvienas ir tuo- 
met susidarytų fondas, kurį jie 
pavadina "$10—$10,000 Fondu." 

Sumanymas giažus ir jo pra- 
I džiai jau turima 20 de^imt-do'iia- 
'rinif. 

Lenku Intrigas! 
'Žvaigždė" talpina ilgą straipsnį 

jau pagarsėjusio kun. K. Prapuo- 
lenio iš Rymo, kjiris, kaip matyt iš 
jo paties straipsnio ir iš lenkiškųjų 
laikraščių, yra tikru pašinu lenkų 
akyse. 

Kun. Prapuolenis ypačiai pagar- 
sėjo ne tik tarp lietuvių, bet ir tarp 
lenkų, savo knyga "Polskic Apo- 
stolstwo \v Litwie," kurią Lietuvių 
Informacijos Biuras Paryžiuje iš- 
vertė ir išleido franeuzų kalboje ir 
kuri alkreipė j save akis visų, ku- 
rie žingeidauja lietuviškai-lcnkišku 
klausimu. 

Šios knygos turinys ir tikslas— 
parodyti istoriškais dokumentais, iš 

pačių lenkiškų šaltinių paimtais, 
lenkinimo politiką Lietuvoje. Šita 
politika buvo labiausiai dvasiški jos 
ir bažnyčios pagelba vedama. 

N'estebėtina, kad tokios knygos 
autorius, dargi popiežiaus šambe- 
liono titule ir kapelionas šv. Sta- 
nislovo bažnyčios Ryme,—čia pat 
po Vatikano šonu,—negalėjo būti 
lenkams pakenčiamas. 

Todėl, anot kun. Prapuolenio, 
prasidėjo prieš jį visa eilė intrigų, 
—pirmiausiai, kad jį patj sumynus 
j purvyną, ir jo įtekmei Ryme už- 

! kirtus kelią. 
Šovinistai lenkai, kurie vis dar 

nenori atsisakyti nuo Lietuvos, kai- 
po savo provincijos, panaudojo 
prieš lietuvius ir prieš kun. Pra- 
puolenį visas savo sunkiausias ka- 
nuolės. 

Žymiausią' rolę tarp Jų lošė Ipo- 
litas Korwin-Milewski, Vilniaus 
gubernijos dvarponis ir rusų Val- 
stijos Tarybos narys, ir antras— 

grafas A. Tiškevičius iš Kretingos, 
j Kauno gub. 

Lenkų Slaptas Memorialas 
Kardinolams. 

Korwin-Mile\vski, kaip tikrina 
kun. Prapuolenis, yra autorium 
lenkų memorialo,—slaptai' įteikto 
Rymo kardinolams francuzų kal- 
boje. Šisai memorialas, išleistas 
vardu "Patemijimai kaslink lietuvių 
bei lenku kalbos vaidų Vilniaus 
vyskupijoje," maža to kad šmeižė 
lietuvius abelnai, bet dar "specia- 
Iiškai stengėsi užkirsti man [kun. 
Prapuoleniui] kelią, "kad ašėti ne- 

patekčiau į kapelionus šv. Stanis- 
lovo bažnyčios Ryme." 

Tame slaptame memoriale—ra- 
šo kun. Prapuolenis—Konvin- 
Milevskis, padaręs lietuvių atgi- mimo vadus,.Rusijos valdžios ša- 
lininkais, pataikūnais ir moska- 
liofilais, patsai, kad pasilikus iš- 
tikimu Ryme, kaip ir kur galėda- 
mas pasirodė tosios valdžios prie- šu. Buvo tai 1913 metais. Išti- 
kus karei Rusijoje, minėtasis 
Korvin—Milevskis, vos tik dar 
metams praėjus, t. y. 21 Rug- 
piučio dieną 1914 m.—vardan 
susirinkusiųjų Vilniuje lenkų 
bajorų, mušė ištikimybės tele- 
gramą Vyriausiam Rusijos ar- 

mijos vadui (Žiur. "Zbior doku- 
mentovv dotyczącvch sprawy pol- 
skiej"—Szwaicarja 1915 r. pusi. 
17)- 

Sugryžęs Rymo (1913 m.), 
kad apdumti lietuviams akis, ir 
neįkišti kailio Rusijoje, kame 
jisai buvo Valstijos Tarybos na- 

riu, Kor\vin—Milevskis, kaipo 
sumanus dipliomatas, išleido 
Vilniuje, lenkų kalboje, savo 

Ryme paduotojo slaptojo me- 
morialo vertimą, įvardinęs jį 
"Uvvagi o Konflikcie jęzvkow 
polskiego i litewskiego w dye- 
cezji wilenskiej, Wilno 1913." 

Rusijoj Viena, o Užsieniuose 
Kita. 

Sulyginus Vilniaus vertimą su 
memorialu francuzų kalboje, jie 
pasirodo panašiais kits į kitą tar- 
si kumsčia į nosį. Lenkų kalbo- 
je, duokim, praleista veik viskas 
kas perdaug užgauna Rusijos 
valdžią, ar meluoja apie lietu- 
vius. Dar-gi patsai Korvvin— 
Milevskis, sutikęs p. Gabrį Vil- 
niuje ir manydamas, jog tai 
franctizas, asmeniškai prisipaži- 
no jam, kad lenkiškasis memo- 
rialo vertimas labai esąs su- 

švelnytu—to regis užtenka! 
Kad dar geriau apsidrausti 

nuo šiokio ar tokio netikėto 
priepuolio, Konvin—Milevskio 
neleista padėti ant francuziško 
memorialo—nė metu, nė vietos, 
kame jisai tapo išleistas ir tik 
gudras Paryžiaus tipograias 
apsuko autorių, padėjęs ant 
paskutinio puslapio, po rody- 
klei, ir tai mažoms raidėmis,— 
jog knyga spausta Paryžiuje 
"L. De Soye, imprimeur, 18, 
rue des Fosses, S—]acqucs V." 
Tų dviejų memorialų dar jiems 
neužteko. Todėl nežiūrint j sa- 
vo viešai išreikštąjj įsitikimą 
Rusijos valdžiai, pasirodžius 
mano knygai "Polskie Apostol- 
st\vo w Lit\vie," Korvin—Mi- 
levskis Įgalioio Romos "Agen-j 
zia Polacca^di Stamoa (Lenkų < 

spaudos agentūra) išleisti aa%- 

jį sav<£ fraĮįįu^Įkalboje dar ir 
italų kalboje ir jau, savaimi, 
su priedaisig Vgjrtimaj. pasirodė 
Ryme 1914 metais įvardytas: 
Osservazioni sjiL conflitto de- 
lle lingue polacozf e lituana fiel- 
la diocesi Vfi vilna,"o priedai 
įdėti su autoriai žinia. 

ii> i, 

Lenkų, Agentūra. 
Tuo, pf t laiku minėtosios 

''Lenkų agentūros Ryme" išleLta 
dar kita speciališkai prieš ma- 
ne ir manąją knygą parašytoji 
maža knygutė fraftcuzų kalbo- 
je: "Legitime defense"—Re- 
ponse a un libelliste antipolo- 
nais recteur de l'eglise de 
Rome" (priderantis atsigyni- 
mas—atsakymas tūlam šmeiži- 
kui lenkų priešui, rektoriui len- 
kų bažnyčios Ryme). 

Visą galima šaltyti, pastaro- 
sios medžiagą ir anosios prie- 
dus lenkų agentūrai suteikė gy- 
venusi s Ryme du metu buk tai 
Teisės mokslo įgyti, Mogilevo 
ant vyskupijos dvasiškis, sulen- 
kėjusis baltgudis, kunigąs Oko- 
lo—Kulak, kaipo lenkų biu- 
ro agentas, rašinėjusis iš Ry- 
mo j Vilniaus "Kurjerą-Litew- 
skį" savo išsvajotuosius melą 
ir nesuomones apie mane. ma- 

no knygą ir apie šv. Stanislovo 
bažnyčią. 

Grafo Tiškevičiaus Misija Ryme. 
Bet tuomi visa istorija toli gra- 

ži neužsibaigia. Lenkai užsispy- 
irė kuti. Prapuolenį išsodinti iš 
Rymo, nes jų politikai jis buvo 
tenai, kaip pašinas po nagu. Kun. 
Prapuolenis toliaus pasakoja ši- 
taip: 

liepig, Dieve, kad to tik už- 
tektu. Bet kur. tau apsieis jo- 
markas sulenkėjimo be lietuvio. 
Sužinoję, kad ašen paskirta"? 
kapelionu prie šv. Stanislovo, 
nutsų Lietuvos lenkai tiesiok 
įdūko. 

Negalėdami nieko padaryti 
namieje, jie išsiuntė tam tikrą 
savo delegatą Ryman paagituo- 
ti, kad ciafiaitinė Dvasiškoji Valdžia m&dęs nepriimtų. De- 
legatu išrinkta sulenkėjusį lie- 
tuvį grapą A. Tiškevičių iš Kre- 
tingos. Piieš ką, kaip ir kame 
šmeižė mąne šisai ponulis—tai 
jo sąžinės dalykas. Tiktai man 
atvažiavusiam Kyman teko su- 

žinoti, kad'1 musų lenkų delega- 
tas, minėtaiis grapas A. Tiš- 
kevičius iš Kretingos nesidrovė- 
jo >net stvertis /ir melo, by tik 
geriau pifuie jgylus, biauriau 
apteršus! Antai:.. Kretingos 
grapo A. Tiškevičiaus, kur tik 
galėta, laidžiota Ryme žinias, 
buk ašen nėsąs Šv. Tėvo šam- 
belionu ir buk ašen patsai sau 

nesąžiniškai prisisavinęs ar pra- 
simanęs šitąją pagarbą!" 

Kuomet, sužinojęs, knr ma- 

nęs užklausta apie panašų skun- 
dą-mėlą, ašen pasisakiau galįs 
parodyti tam tikrus, kuriuos at- 

sivežiau, dipliomus, duotus man 

Popiežių Leono XIII ir Piaus 
X—savaimi paaiškėjo pono gra- 
fo begėdiškasis melas, ir labai, 
labai pasviro visi kiti jojo, už- 
metinėjimai, kuriuos čionai lai- 
dziojo. 

Nežinau, ar mano gyvenime 
prisieis dar man kokį laikiį pa- 
gyventi be nuolataį. daromos man 

pagarbos iš lenkų pusės. Iki 
šiol jie manęs užmiršti dar ne- 

I sugebėjo. Kuomet, pramokęs italų 
kalbos, ašen paleidau vieną-kitą 
straipsnį laikraštyje "La Vera 
Roma," lenkų mestasi prie re- 
daktoriaus, kad ,inano žodžiams 
neduotų vietos—nesa viskas, ką 
ašen paduodu,—melas! 

I 
Įskundė Vatikanui. 

Nieko nelaimėję čioani, šit jie 
ir vėl stvėrėsi melo, man už- 
kenkti. 

Progą viešai, mane apskųsti 
suteikė jiems 28 lapkričio die- 
ną, kuomet J. E. Kardinolas Vi- 
karas įsakė, I^etikijos naudai, 
pamaldas ir rinkliavą visose Ry- 
mo p?rapijinese bažnyčiose. 
Buta tai pirmosios Adventų 
Nedėlios, kuomet, kaip ir visat5 
šventadieniais, 8^ rytmety j e, 
Šv. Stanislovo-'bažnyčioje, ma- 
no paties-buvo-atlaikytos Mi- 
SIUS 5>V. J 

Tik, šit .kokiai savaitei-kitai 
praslinkus, prisiėjo man sužino- 
ti. jogf lefmai '■apskundė mane, 
buk ašen netik ką nepadaręs 
rinkliavos Lenkijos naudai, bet 
dar, ačiu manajai lenkų neapy- 
kantai, nelaikęs nė Mišių šv., ne- 

gi neleidęs'tą d^'ną atidaryti šv. 
Stanislovo '•'bažnyčios! Atsakan- 
čių viršininkų -užklaustas, ašen 
pasiteisinau tuomi, jog rinklia- 
vos ištikrųjų nebūta dėlto, kad 
J. E. Kardinolo-Yikaro jsakyta 
padaryti riiYkliaVą vien tik pa- 
rapijinėse Rymo bažnyčiose, o 
šv. Stanislovo bažnyčia— 
kaip tik ne parapija. Kas link 
nesąžiniško melo, buk mano ap- 
leista tą dieną net ir pamaldos 
šv. Stanislovo bažnyčioje, pasa- 
kiau. kad ašen galiu pristatyti 
liudijimus asmenų, kurie 28 
lapkričio diena klausė mano 
laikytų Mišių šv. toje pat baž- 
nyčioje. Parašus tu maldinin- 
kų italų galėtu surinkti mano 

zakristijonas-italas, kuris juos 

pažįsta, nesą, tai artimiausieji šv. 
Stanislovo bažnyčios kaimynai. Ir tik stebėtis, kad nė vieno len- 
ko bažnyčioje nebūta! 

Aš neesiu lenku priešas, bet ka- 
da žmogus tokius dalykus perskai- 
tai ir po to girdi kaip lenkai lie- 
tuvius vadina "braciais" ir statosi 
lietuvių geradėjais, tai sunku yra 
sutaikinti jų žodžius su jų darbais. 

ŠIMKAUS ATSKAITA. 

P-as Stasys Šumkis, "Lietuviu 
Draugijos Nukentėjusiems dėl 
Karės Šelpti" įgaliotinis, paduo- 
da sekančią atskaitą savo surink- 
tų aukų nuo rugsėjo 16 d. 1915 m. 
iki vasario 10 d. 1916 m.: 

Aaskaita Surinktų Aukų: 
»v. Mikolojaus draugija Pa- 

terson'e (per kun. švagždį) 50.00 
šv. Kazimiero parapijoj, Phi- 

delphia, Pa 38.95 
Camden, N. Y 12.95 

Chester, Pa 61.85 
Per "Lietuvį" iš Rochester'io 

(surinkta Simnlckytės krikšty- 
nuobe) 5.00 

J. Bekeris iš Union City (per 
"Lietuvą") 27.00 

Willam Wenol iš Wrighton, 
N. Y. (per "Letuvą") 5.00 

B. Vaičkus iš Racine (per 
"Lietuvą") 2.00 

B. Kazanauckas iš Chicago's 
(per "Lietuvą") 8.50 

Argentinos lietuviai (prisiun- 
tė F. Dombravas, (per "Lietu- 
vą") 12.00 

Ant. Singley 2.25 
Rochester, N. Y. (prakalbose) 215.15 
Niagara Falls, N. Y. (pra- 

kalbose) 48.40 
Worcester, Mass 242.37 
New Brltain, Conn 46.30 
Skritulskis iš New Britain, 

Conn. 50.00 
56.40 

555.15 
96.15 

265.30 

Union City, Conn 
Waterbury. Conn. 
Manchester, N. Y. 
Ansonia, Conn. .. 

Išviso $1,800.72 
Važinėjant bu prakalbomis 

pirmuoju maršrutu surinkta 
ir paskelbta $7.560.79 

Taigi nuo birželio 1 d. 1915 
m. iki vasario 10 d. 1916 m. 
surinkta išviso $9,361.51 

Atstovo kelionės ir kitokios 
išlaidos (nuo birželio 1 d. 1915 
m. iki vasario 10 d. 1916 m.) $821.00 

Paąjliko rengėjų rankose 
Lawre;\ce, Chicago, Worces- 
ter ir Ansonia $724.51 

Likosi Tautos Fondo sky- 
riuose $5,(>00.00 

Pasiųsta Lietuvių Draugijai $2,5:16.00 

$9,361.51 
Trjs tūkstančiai septyni šimtai pen- 

kiasdešimts rublių ($1,228.12) pa- siųala inžinierio Naruševičiaus vardu, 
jau gauta ir "Lietuvių Balso" 18-me 
numeryje pakvituota. Kai ateis pa- 
kvitavimas kitų—Amerikos Lietuvių visuomenei pranešiu. 

Apie anuos $5,600.00 ir $724.51 teik- 
sis pranešti Tautos Fondas ir Law- 
rence'o, Mass.; Chicago's, 111.; Wor- 
cesterk), Mass. ir Ar sonia's, Conn. 
veikėjai, rengusieji man prakalbas lr 
priėmusieji aukas. 

Lietuvių Draugijos JsflV.otinis 
ST. ŠIMKUS, 
3214 Cedar st., Philadelphia, 

Pa. 

extra. 
TURKŲ NUOSTOLIAI 
PRIE ERZERUMO—40,000. 

Petrogradas, vasario 23 d. 
Sulyg vėliausių telegramų pra- 
nešimo, turkai nustojo prie Er- 
zerumo tvirtovės 40.000 vyrų už- 
muštais, sužeistais ir nelaisvėn 
paimtais. Visu frontu rusai žen- 
gia pirmyn. Turkų armija, ma- 
tomai, yra didžiai sudemorali- 
zuota, nes beveik nemėgina vi- 
sai atsispirti, skubindamasi tik 
ištrukti iš did-kunigaikščio Ni- 
kalojaus nagų. 

CARAS PRIE DŪMOS 
ATIDARYMO. 

Petrogradas, vasario 23 d. 
Vakar, atidarant dūmos posė- 
džius, pats caras dalyvavo jos 
atidaryme.. Rusų laikraščiai pri- 
duoda tam didelę svarbą, nes tai 
yra pirmas atsitikimas, kad ca- 
-as asmeniškai durnoj pasirody- 
tų. Iki šiolei jis niekados to ne- 

darė. Iš to laikraščiai ir veikė- 
jai išveda, kad rusų valdžia yra 
pasiryžusi užmegsti artimesnius 
ryšius su tautos atstovais. 

Paskutinis paleidimas dūmos ir 
vėliaus atidėjimas jos posėdžių 
neapribuotam laikui sukėlė Ru- 
sijoj didelį neužsiganėdinimą. 
Caro atsilankymas dūmoje, kaip 
manoma, sutaikins tautą su val- 
džia. 

Naujasai Rusijos premieras 
Sturmer vėl apreiškė durnoj, kad 
Rusija nesitaikins su Vokietija, 
kol sykiu su talkininkais ji ne- 

įgys pergalės. 

= 
,*1 

Lietuviai Belaisviai Vokietijoj. 
Zemiaus paduodame vardus ir 

pravardes lietuvių, patekusių vo- 

kiečių nelaisvėn ir laikomų įvai- 
kiuose belaisvių lageriuose 
(Kriegsgefangenenlager). šiuos 
surašus paduoda laikraštis "Da- 
bartis" ir todėl ji, o ne męs, už 
jų teisingumą atsako. 

Rady šiuose surašuose savo 

pažįstamų, ar giminių ir norėda- 
mi su jais susirašyti, adresuokit 
taip: Germany, Kriegsgefangen- 
enlager...... (čia įrašykit vardą to 
lagerio, kuriame jųsų pažįstamas, 
ar giminė paduotas),—ir parašy- 
kit jo vardą. 

Karės, belaisvių, stovykloje 
HALBE yra šie lietuviai. 

Romualdas Abramaitis, paof. Jokūbas Adomaviče 
Kasparas Andrikis, paoficieras. 
Antanas Apulskis 
Eduardas Ariuatoviėe 
Domininkas Augštikalnis, paof. Antanas Ambrozaitis 
Ignacas Bočanskis 
Ivanas Bakšis 
Pranas Balis 
Stanislovas Beineris 
Petras Bilijackas 
Juozas Beliakovskis, paof. 
Konstantinas Belskis 
Juozapas Berkis 
Kazimieras Bernatanis 
Ivanas Bičelis, paof. 
Juozas Br&zovskis 
Ignacas Briedis, paof. 
Stanislovas Brinšas 
Antanas Budreckis, paof. 
Pranas Budrikas 
Ivanas Belskis 
Andrejus Bergmanas 
Klemensas Balta 
Vincentas Banys 
Juras Burba, poaf. 
Isidorius Barčas 
Antanas Badkeviče 
Ignacas Bočanskis 
Bronislovas Bruzgalviče 
Augustas Dudėnas 
Antanas Dombrovskis 
Juozas Drebinskis 
Antanas Dumblevskis 
Grigorius Dovnoroviče 
Juozas Dirša 
Vincentas Danalaitis 
Juozas Debeikis 
Viktoras Drungilas 
Juras Dzinkovskis 
Baltramiejus Dumčius 
Pranas Galdikas 
Ivanas Galdikas, poaf. 
Ignacas Gedminas 
Ivanas Gervilius 
Juozas Gineika, paof. 
Ivanas Girdius 
Kazimieras Geršva 
Petras GudaviČe 
Art tinas Gudovski- 
jitozas uabalis 

Juozas Gelžinis 
•Kastulis Gelaitis % 

Ignacas Glušeris 
Juozas Grigoroviče 
Antanas Gadelis 
Antanas Gruzdąs 
Ivanas Gimbulaviče 
Jurgis Jarulaitis 
Juozas Turkštis, paof. 
iDominjkas Jotautas 
Kazimieras Jatičas 
Juras Jaršiunas 
Juozas Jadelis 
Ramualdas Janušis 
Petras Jovaiša, paof. 
Ignacas Jelinskis 
Ivanas Jelinskis 
Tamošius Jagėlo 
Aleksandras Jonaiti- 
Pranas Kairys 
Simonas Kačiulis 
Pranas Kačiušis 
Kazimieras Keturakis 
Liudvikas Klimaviče 
Pranas Kontrimas 
Ivanas Kovalevskis, paof. 
Juozas Kvietkus 
Petras Kudukis 
Feliksas Kupreviče 
Vincentas Keraševiče 
Vincentas Karsokas, paof. 
Antanas Kasdaileviče 
Antanas Karklius 
Simonas Kapustoviče 
Juozas Krunkovskis, paof. 
Pranas KriševiČe 
Nikolajus Kadzis 
Antanas Kašalevskis 
Peliksas Kumbrotas 
Ivanas Kulvelis 
Ivanas Laureikietis 
Juozas Lavrinoviče 
Rapolas Lionas 
juozas j^incie 

Petras Lobanovskis 
Petras Loksikas, pa c-:*. 
Ustinas Loševiėe, paor. 
Simonas Lavkaitis 
Ivanas Laužis 
Pranas Lukovskis 
Konstantinas Lešča, paoJ. 
Ivanas Makarskis 
Antanas Martišius 
Juozas Martyševskis 
Lukošius Matuleviče 
Mikas Mockaitis 
Kazimieras Mockevičius, paof. 
Antanas Milevskis 
Vincentas Milčius, seržantas 
Ivanas Miniaiis, seržantas 
Simonas Miškinis 
Ivanas .Mickevičius 
Ipolitas Modestoviče 
Vladislavas Milaševičc 
Leonardas Mačiukas 
Antanas Mačiulaitis 
Kazimieras Macius 
Konstantinas Marcinianis 
Povilas Mučias 

1 vana> Mače'imskis 
Motiejus Matušaitis, paof. Juozas Nasmoviče 
Jonas Nasvytis paof. Kazimieras Noreika 
Martyna^ Norkus 
Viktoras Novickis 
Juozas Nykartas 
Ivanas OšiuiKis 
Antaiuu- ()bf.ltetiis 
Juozas Petruošis 
Kazimieras Petraviče, felčerio Antanas Piukevičius 
Kazimierai Puodelis 
Stanislovas (iampara. paof. Ivanas Povilaitis 
Kazimieras Povorotnikas Ivanas Prišniontas 
Dominika* Paulovskas, serž. Tvanas Petraitis 
Stanislovas Pacevičius 
Ivanas Pikeiunas, paof. Vincentas Petraitis 
Antanas Petraiti 
Motiejus Pranevičius 
Juozas Rašis 
Lįudvikas Raštaikis 
Kasparas Razmundas, serž. Petras Rudjanec \ incentas Rudzevičius, paof. Antanas Rimkus 
Antanas Rentnikas 
Pranas Rinkevičius, serž. Dominikas Repšius 
Stanislovas Rinkevičius 
Antanas Zarapas, paof. Stanislovas Surva 
Antanas Sandėris 
Nikodemus Šėkas 
Grigorius Šelpa 
Theofilas Šidlovskis 
Antanas Šimkaitis 
Stanislovas Šitnkanis 
Antanas Šimkevičius 
Pranas Šimkus 
Kasparas Šimkus 
Ivanas Šimtukas 
Leonardas šišnevskis 
•tvanas Šiekis « 

Ivanas Šnipas 
Antanas Šiulis 
Feliksas SereikU 
Klemensas Sidorovičius 
Ivanas Zikas r 

Ivanas Šileika 
Juozapas Staševičius, serž. 
Vladislovas Slušnis 
Vincentas Stanevičius, paof. Pranas Stankevičius 
Kazimieras Stančikis 
Mikolas Strockis 
Stanislovas Sungaila 
Ivanas Šmatockis 
Povilas Jr ireikis 
Ivanas Skrodianis 
Ivanas Sacharka 
Kazimieras Sckolovskis 
Liudvikas Šiupis 
Juozas Žilinskis •_ 
Frydrikis Steinertas 
Ivanas Stangvila 
Ludvikas Šiupis 
Leonas Saburas, paof. 
Kazimieras Saburas 
rvnianas sastartas, paof. 
Pranas Stankus 
Petras Zarcevičius, paof. 
Povilas Strušis 
Mikolas Šimkūnas 
Leonas Ševcovas, serž. 
Vaitiekus Šcikis 
Juras Strun-kis, paof. 
Ivanas Stikeraitis 
Vincentas Snapkovskis 
Juozapas Šėmis 
Julijonas Tirylis, paof. 
Bronislovas Trivalas 
Antanas Cepkovskis 
Pranas Čerkas 
Juozapas Tamošaitis 
Juozas Triška 
Antanas Tarvainis 
Juras Čėstna 
Adolfas TilkevuSus 
Jonas Ūdra 
Feliksas Unskis 
Zenonas U-ndžius 
Juozas Vaineris 
Petras Vaišneris 
IIja Vaitkus 
Vladislovas Valentinovičius 
Feliksas Veitas, ?erž. 
Juozapas Veliones 
Vincentas Vileinaitis 
Valerijanas Vilimas 
Jefimas Vitkovskis, paof. 
Vincentas Vladička 
Kazi'nieras Voičialis 
Tamošius Volynec 
Kazimieras Vilgnskas 
Leonas Vasilevskis 
Kazimieras Vaičius 
Juozas Varnas 
Petras Vaičiūnas 
Juozapas Vaičiūnas 
Ambrazas Valiūnas 
Petras Vasiljunas 
Pranciškus Vaičulis 
Kazimieras \ ilinas, paof. 
Kazimieras Ciautis 

Apskrityje Loetzen yra šie lie- 
tuviai : 

J uozas' Aleksynas 
Kazimieras Armanovičia 
Jonas Andrulaitis 
Antanas Bulovas 
Nikodemas Dirginčius 
Pranas Kinatovičius 
Kazimieras Ežerskis 
Stanislovas Gesna 
Povilą Grigaliūnas 
Dominikas Gryšius 
Mvklas Gemutis 
Pranas Jurkus 
Jurgis Kuršys 
Mykolas Kunca 
Jonas Kavolis 

Juozas Išariau 



J ules Verne. 

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE. 
Lietuvių kalbon vertė A. Jakunas. 

(Tąsa.) 

— Jisai iškeliavęs j."* u tris savaitė.-. 
— Ar Ker Karraje yra čia? 
— Xe, bet mes laukiame jojo sugrįžtant kas- 

dien—kas valanda- galėčiau pasakyti. 
— Tai mažas dalykas,—atsakė leitanantas Da- 

von.—Męs norime ne Ker Karraje paimti, bet Ta- 

rną Rochą ir taioogi Tamistą, p. Harte. "Kardas" 

neapleis lagūnos, kol judu nebusite jame. Jeigu jN- 
sai nepasirodytų vėl prie St. George salos, tai jie 
žinos, kad man nepasisekė—ir jie vėl bandys. 

— Kame yra "Kardas," leitenante? 
— Šioje pusėje kranto, šešėlyje, kame jojo ne- 

galima matyti. Ačiu jusų nurodymams, aš ir ma- 

no įgula galėjome atrasti tunelj. Męs laimingai per 

jijj perėjome ir dašimts minutų atgal pakilome prie 
vandens paviršiaus ežere. Du vyru išsėdo su ma- 

nim. Aš pamačiau jus išeinant iš kambario, pa- 

ženklinto ant jusų pliano. Ar nežinote, kame yra 

Tarnas Rochas? 
— Tiktai keletas žingsnių nito čia. Jisai ką 

tiktai aplenkė mane, eidamas j savo laboratoriją. 
— Ačiū Dievui, p. Harte! 
— Amen, leitenante Davon. 

— Lettaiiantas, du vyru ir aš nuėjome ąplin- 
Icui ežerą. Męs netoli buvome nuėję, kaip pama- 

tėme priešai save Tarną Rochą. Pulti ant jojo, 
užrišti burną pirm negu jisai galėjo šuktelt, surišti 

pirm negu jisai galėjo pasipriešinti ir nunešti j tą 

vietą, kame "Kardas" stovėjo—buvo vienos minu- 

tos darbu. 
"Kardas" buvo povandeninė valtis apie dvy- 

likos tonų ir, reiškia, daug mažesnis už Ker Kar- 

raje povandenini laivą taip savo didumu, taip ir 

jiega. Jojo Šriubą varė pora elektros mašinų, ku- 

rios buvo pripildytos elektra—pirm dvylikos valan- 

dų St. George porte. Tačiaus "Kardai" buvo už- 

tektinas, kad paėmus mus iš šio kalėjimo, kad su- 

grąžinus mums laisvę—tą, laisvę, apie kurią aš visai 

netekau vilties. Galop Tarnas Rochas turėjo buti 

išliuosuotas iš Ker Karraje ir inžinieriaus Serko 

nagų. Niekšai negalėtų pasinaudoti jojo išradimu, 
ir niekas negalėtų kliudyti karės laivams išsodinti 
ant salos burį kareivių, kurie užgriebtų tunelj sie- 

noje ir paimtų plėšikus! 
"Kardas" buvo padalintas į tris vandeniui nepriei- 

namus skyrius. Užpakaliniame skyriuje buvo akumu- 

liatoriai ir mašinos, viduriniame skyriuje, pilioto 
užimtame, buvo įtaisytas periskopas, aprūpintas 
akylėmis* per kurias elektriški žiburiai švietė kelią 
per vandenį. Priešakiniame skyriuje Tarnas Ro- 

chas ir aš buvova uždarytu.. 
Mano draugas, nors burna jam liko atrišta, 

dar buvo surištas, ir aš manau, kad jisai žinojo> kas 

dedasi aplinkui. 
Męs skubinotnės iškeliauti ir tikėjomės pasiekti 

St. George salos tą pat naktj, jeigu nepasitaikytų 
kliūčių. 

Aš atidariau duris ir prisidėjau prie lcitananto 

Davon, k u ris ai stovėjo šale vyro įjrie vairo. Už- 

pakalinėje dalyje trjs kiti vyrai, priskaitant inži- 

nierių, laukė leitananto įsakymų paleisti mašinas. 
— Leitanante Davon,—tariau,—aš nemanau, 

kad turėčiau buti tenai su Rochu. Jeigu galiu pa- 

gelbėti Jums pereiti per tunelį, tai prašau naudotis 
manim. 

— Taip, mielu noru matysiu Tamistą prie sa- 

vęs. 
FUtvo lygiai trisdešimts septynios minutos tpo 

aštuonių Žibintuvas metė silpnu šviesą per vanue- 

ni "Kardo" priešakyje. Iš tos vietos, kame męs 

buvome, reikalinga buvo pereiti per lagūną visu 

josios ilgumu, kad pasiekus tunelio. Butų gan 
sunku rasti tuue'į, bet jeigu reikalinga, tai męs ga- 
lime graibyti ežero šonus, kol rasime jj. Kartą, 
anapus tunelio, "Kardas" pakiltų vandens paviršiun 
ir pilni^greitumu plauktų j St. George. 

— Kokioje gilumoje męs dabar esame?—Aš 
paklausiau leitananto. 

— Apie trisdešimts pėdų. 
— Nėra reikalo leistis giliaus,—tariau.—Iš 

to, ką galėjau pastebėti laikė vandens pakilimų, 
reikia manyti, kad męs esame kaip sykis tunelio vi- 

durio niurnoje. 
— Gerai,—leitenantas atsakė. 

Taip, viskas gerai ir aš jaučiau, kad Dievo Ap- 
vaizda kalbėjo šio aficerio lupomis. Ištikrųjų Die- 

vo Apvaizda negalėjo parinkti geresnio darbininko 
savo va^ai pildyti. 

Žiburio šviesoje aš jj apžiurėjau. Jisai buvo 

apie trisdešimties metų amžiaus, šaltas, rimtas, su 

veidu, reiškiančių atkaklumą—tikras anglų afice- 
ras—.kurisai nebuvo daugiaus sujudęs, negu kad 
butų ant laivo Standard, ir darė savo darbą su pa- 
stebėtinu ramumu—aš oet sakyčiau, su mašinos 
tikrumu. 

— Plaukdamas per tuneli, aš jojo ilgumą ap- 
skaičiavau esant apie penkiasdešimts mastų,—jisai 
pastebėjo. 

.— Taip, leitanante, apie penkiasdešimts mas- 

tų nuo vieno galo iki kitam. 
Šioji skaitlinė turėjo buti teisinga, kadangi 

naujasai tunelis, padarytas vienoje lygumoje su sa- 
los krantu, turi trisdešimts penkis mastus ilgumo. 

Buvo įsakyta leisti laivą pirmyn, ir "Kardas' 
pradėjo slinkti labai palengva, bijodamasis susikul- 
ti j krantų akmenis. 

Kartais męs prieidavome prie akmenų užtekti- 
nai arti, kad pamačius jųjų juodą masę priešakyje 
savęs, tačiaus rato pasukimas vėl pakreipdavo mus 

teisingon linkmei). 
# Valdyti povandeninį laivą at- 

darose jūrėse yra gan sunku. Kiek sunkiau yra 
tai lagūnos rubėžiuose! 

Praplaukinėjęs penkias minutas, "Kardas," ku- 
risai laikėsi £pie trisdešimties pėdu gilumoje, ne- 

rado tunelio skylės. 
— Gal hutu geriaus sugrįžti paviršiun,—aš pa- 

tariau.—Tuomet męs galėtume pamatyti, kur esa- 

me. 

— Aš manau, jusų teisybė, p. Harte, jeigu jus 
galite nurodyti, kokioje daug-maž vietoje tunelis 
stovi. 

— Man išrodo, kad galėčiau. 
— Tai labai gerai. 
Atsargumo dėlei šviesa buvo užgesinta. Inži- 

nierius pradėjo varyti pumpas, ir laivas, paliuosuo- 
itas nuo vandens svarumo, tamsoje palengva iškilo 
paviršiun. 

Aš likau savo vietoje, idant galėčiau žiūrinėti 
per stiklus. 

Galop ''Kardo" kilimas pasiliovė, ir periskopas 
išsikišo iš vandens apie pėdą. 

Iš vienos pusės kranto žiburių šviesoje aš ga- 
lėjau matyti Avilj. 

-- Kokia yra Jusų nuomonė?—paklausė lei- 
tenantas. 

— Męs esame pertoli j šiai nus. Tunelis yra 
'vakarinėje urvo dalyje. 

— Ar yra kas nors aplinkui? 
— Nei gyvos dvasios. 
— Puiku, p. Harte. Tai męs laikysimės prie 

vandens paviršiaus, ir kuomet busime tunelio prie- 
šakyje, tai Jus paduosite ženklą, ir męs nusileisime 
žemyn. 

Tai buvo geriausis dalykas, kurį galima buvo 
padaryti. Męs pradėjome vėl slinkti priekin; lai- 
vas buvo atkreiptas link tunelio. 

(Tnliaus bus.) 

Polemika Eilėmis. 
Clevelando "Santaikoj"' tilpo p. I. Sakalo straip- 

snis, kuriame jis nupeikia clevelandiečius ir ame- 

rikiečius—lietuvius ttž tai, kad jie čia linksminasi 
ir šoka, kuomet ten Lietuvoj vargas ir ašaros. Sa- 
vo straipsnj jis užbaigia eilėmis, kurias žemiaus 
paduodame. » 

Po kelių dienų gauname kitą straipsnį nuo 

Clevelando Šokikės, kuriame sakoma, kad clevelan- 
diečiai yra pasipiktinę anuom "Santaikoj" tilpusiu 
straipsniu; kad šokiai jaunimui nieko nekenkia, 
jeigu jie sykiu su tuom ir apie tėvynę nepamiršta 
ir savo straipsnj užbaigia taipgi eilėmis. 

Iš to matyti, kad ko—ko, o poetų Clevelandui 
nestokuoja. Abudu straipsniu praleidžiame, o vie- 

tą duodame tik poetams. 
Pirmiausiai eina atakas, o paskui—kontr-ata- 

kas. 

"Atakas" 
šokie jaunime, nes rousų tėvynė, 
Paversta šiądien į griuvėsius jauf 
Šokim, dainuokim: Sudiev tau gimtine, 
Xes nefomatysiu jau tavęs daugiau. 

Šokie jaunime, nes niusų tėveliai, 
Ką išaugino kaip žiedus visus, 
Gal visi mirė. Ir dingo nameliai, 
Kur motė supo lopšėlyj mažus. 

• 

Šokim šiądieną, nes ant lauko karės 
BroIi§ ne vieno sužeistas vaitoj. 
Gal mintim's šaukia pagelbos prie tavęs 
Ir sudiev sako, mirdamas kovoj. 

Šokite sesės, brangios lietuvaitės, 
J11 sti darželiai gražus Lietuvoj, 
Kur pirmiaus augo rūtos ir našlaitės, 
Šiądien išnyko, lyg giedra audroj. 

.k>kit sesutės, šiądien motinėlė, 
Savo galvelės netur kur priglaust, 
Verkia, dejuoja, žila sengalvėlė, 
Nieks tenai josios nemano užjaust. 

Per okeaną čia į laimės sali, 
Obalsis skurdo, lyg balsas varpų, 
Pagelbos šaukia mųs broliai, kiek gali, 
Iš mus tėvynės, iš plačių kapų. 

Šokim kiekvienas, kas tik turi širdį, 
Ir iš krūtinių lai plaukia daina, 
Tegul nei vienas iš musų negirdi, 
Kad jau tėvynė visa kruvina. 

Šokim ant galo, gal jau ir tėvynė, 
Žengia į grabą mus brangi šaiis, 
Jau sudraskyta visa jos krūtinė, 
Gal liks išplėšta ant amžių širdis. 

I. Sakalas. 

"Kontr- Atakas." 
Šoki.:, drauguti, 
Šokius mylėkie, 
Eikie ant balių 
Ir netingė'kie. 

Šokiai nekenkia 
Musų Tėvynei, 
Dainos nereiškia: 
"Su Diev gimtinei'. 

Šokiai, teatrai, 
Muzika, dainos,— 
Viskas išvieno 
Kišas prie dailos, 

Šokiai ir dainos 
Daugel jaunimo 
Traukia prie savę-į 
Nuo ištvirkimo. 

Šokit, dainuokit 
Poetai, poetės 
Verksnias, vaitojrm's 
Juk yra be vertės !.. 

Clerdtatdo šokike. 

Pašnekelly Kampelis. 
7i8. Kokia pirma1 knyga buvo j 

atspausdinta ^etųyių kalboje? 
(J—sko klausu^a*)^ Pirma lie- 
tuviškoj kalboj atspausdinta kny- 
ga buvo arti k^fettrhv šimtų metų 
atgal> Metų tikrai nežinoma, bet 
tikrai žinoma, kad šešioliktame 
šimtmetyje. 

Sulyg vienų, pirmą syk lietuvių 
kalba pasirodė spaudoj 1533 me- 

tuose, kuomet Vilniuje buvo iš- 
spausdinta "\Vyprawa duszy na 

tamten šwiat" Šita knyga buvu- 
si išspausdinta keturiose kalbose 
lenkų, lotynų, lietuvių ir vokie- 
čių. Tai buvo 200 puslapių di- 
dumo knyga. 

Istorikas Narbutas mini, kad 
jis pats šitą knygą yra matęs. 
Ret Stankewicz savo veikale 
"Bibliografia Lite\vsk;a" mena, 
kad Narbuto nurodymas bene 
bus klaidingas. Iš kitos vėl pu- 
sės kritikas Kraševskio veikalo 
"Wilno" sutinka, kad tokia kny- 
ga galėjusi buti. 

Seniausia knyga, apie kurios 
išleidimą nėra abejonių, buvo iš- 
leista Karaliaučiuje 1545 metuo- 
se. Tai buvo Katechizmas, iš- 
leistas senoviškoj prūsų kalbos 
tarmėj. 

Dviems metais vėliaus (1547 
m.) pasirodė kita knyga lietuvių 
kalboj. Ją parašė Martinas Mos- 
vidius ir jos antgalvis- S. Baltro- 
maičio Hibliofrraf iškos medžia- 
gos rinkinyj paduodamas sekan- 
čiai: 

Catechismusa prasty szadei, 
makslas skaitima raschta yr 
giesmes del kriksczianistes bei 
del berneliu Taunu nauiey su- 

gulditas. Karaliauczui, VIII 
dena meneses'.sausia metu usz- 

gimima Dievą MDKLVII. Isch- 
bruktas Karalauczui per Jona 
Wreinreicha. 

□aa: 
719. Kokis rodis žrnglų kalboj 

ilgiausis? (J. Ądomaičio klausi- 

mas). Męs manome, kad šitas 
klausimas norįj tnup "pagauti." 
Jo žingeidtuno tdelei męs atvirai 
atsakysim, kad tikrai tuom tarpu 
ri ežiai om'<k Anglų "k&lba yra pa- 
garsėjusi tuom, kad ji turi labai 
daug trumpų žodžių. Vienok pa- 
sitaiko joj ne tik ilgesnių, bet net 
ir labai ilgų žodžių. 

Ilgiausis žodis, su kurruom 
mums prsiėjo susidurti, susideda 
net iš 28 raidžių. Štai jis: 

"Proantitransubstantiationist." 
Šiuom vardu vadinama pasekė- 

jai priešų katalikiškos dogmos, 
sulyg kurios duona ir vynas 
eucharistijoj pavirsta j kuną ir 
kraują Kristaus. 

Jeigu kas užtiko ilgesnį žodį 
anglų kalboje—smagu bus apie 
tai išgirsti. 

APIE "NEMOKYTUS" 
ATEIVIUS. 

Sutaisė Kazys Aušris. 
'Suvienytų Valstijų kongrese 

vėl "prikelta iš numirusiųjų" Bur- 
netto bilių, kuris, kaip žinome 
paduoda sumanymą, kad šios ša- 
lies valdžia neįsileistų Amerikon j 
tokių ateivių, kurie nemoka nei 
skaityti, nei rašyti. 

Tai nėra naujas sumanymas. 
Pirmu sykiu toks sumanymas pa- 
sirodė Clevelando laikuose, 1897 
metuose. Prezidentas Cleveland, 
uždedamas ant jo savo v e o, ne- 

praleido jo. Jis vėl tapo įneštas 
ir kongreso užtvirtintas 1912 ir 
1915 metuose, 'bet priezidentai Taf- 
t'as ir VVilson'as ji taipgi v e t a- 

v o. Dabar jis vėl atnaujinimas 
Tas parodo- kad toks ateivystės 
aĮprubežiavimas turi daug šalinin- 
kų. i > ! 

Mums, ateiViamą1, išrodo, kad 
toks sumanymas yrja neteisingas, 
priešingas šioą, šalies laisvei ir 
skriaudžiantis ateivius. Todėl jis 
neprivalo ir nedali Virsti įstaty- 

y. 

Vienok, kiekyiejią^ pinigas turi 
dvi pusi. Kiekvienas klausimas 
taippat turi dvi pusi—gera ir blo- 
gą. Žingeidu todėl yra susipažin- 
ti su tuom, kokius prirodymus turi 
šio sumanymo šalininkai ir ko- 
kius argumentus turi jo priešai. 

Mr. R. S. Fu!ton laikraštyj "In- 
dependent" padaro iš šito klausi- 
mo debetą ir sutraukoje paduoda 
dikčiai gatavų argumentų kaip 
'vienai, taip ir kitai pusei. Mūsų 

lavinimosi rateliai ir debatų bei 
ginčų mylėtojai atras šioje sutrau- 

koje apsčiai medžiagos. 
Pirmiausiai paduosim argumen- 

tus tų, kurie šiam sumanymui 
pritaria- t. y. tų, kurie nori, kad 
"nemokyti" ateiviai nebūtų lei- 
džiami Amerikon. Po to paduo- 
sim argumentas priešingos pusės. 
("Nemokytais" męs vadinsim 
ateivius nemokančius ^skaityt ir 

rašyt). 

Kodėl nereik leisti Amerikon 

"nemokytų" ateivių. 
I. Pirmiausiai "nemokytų" 

ateivių reik neleisti Amerikon to- 

dėl, kad abelnai ateivių Amerikoj 
jau yra daug ir todėl reik jų plau- 
kimą aprubežiuoti. 

"Nemokyti" ateiviai yra tan- 

kiausiai neišlavinti "darbininkai," 
o tokių ir dabar jau yra apie 3 mi- 

lijonai be darbo. Šita bedarbių 
armija dar labiaus padidėtų, kuo- 
met naujai atvykusie ateiviai už- 
imtų vietas senųjų darbininkų. 
JTaigi aišku, kad ir apgynimui jau 
dabar esančių Amerikoj neišlavin- 
tų darbininkų reik apžeboti atei- 
vių plaukimą. 

Amerikonai negali išlaikyti 
konkurencijos su "nemokytais" 
ateiviais« nes šie gyvena blogiau, 
■pragyvena pigiau ir todėl apsiima 
dirbti pigiau. Daugely] vietų jie 
todėl nužemino algas, o kitose 
vietose delei jų negalima išgauti 
augštesnių algų. "Nemokyti" atei- 
viai apsiima dirbti blogesnėse išly- 
gose ir todėl dirbtuvių švarumas, 
sveikotumas nekjla. 

Pagalios "nemokyti" atetiviai, 
abelnai kalbant, yra priešingi dai- 
bininkiškoms organizacijoms. 

II. "Nemokyti" ateiviai yra ne- 

geistini. a) Negeistini jie yra 
fabrikuose ir kasyklose, nes 90 
nuošimčių iš jų yra be jokio amato. 
Jų tamsumas yra našta Amerikos 
darbininkams, nes tokį ateiviai su- 

tinka, idant algos butų sumažintos. 
Jie negali suprasti duodamų jiems 
instrukcijų ir tuomi gadina pat j 
darbą. Kasyklų inspektoriai sako, 
kad nemokyti ateiviai padidina ka- 
syklose nelaimingų atsitikimų skait- 
nu. 

b) Ant farmų nemokyti ateiviai 
taipgi nenoriai eina, o pagalios jie 
tenai taipgi nėra geistini, ir kompa- 
nijos, užsiimančios žemių pardavi- 
nėjimu, yra dikčiai priešingos ne- 

mokytiems ateiviams iš pietinės ir 
rytinės Europos. 

c) Negeistini toki ateiviai nei 
Amerikos visuomenės žvilgsniu j 
jos žiūrint. Kodėl? Todėl, kad 

jie padaugina ir dar labjaus pablo- 
gina taip vadinamus "slums" (ne- 
švarias, blogiausias dalis miestų, 
kur visi žemiausi gaivalai susigru- 
dę gyvena). Baltimorėj ant kiek 
vieno šimto gyvenančių tuose 

"slumsūose" 40 yra nemokytų atei- 
vių, o New Yorke jų išpuola dar 
daugiau, nes—59. 

Toki ateiviai negali suprasti svei- 
katos patarimų ir neprisilaiko šva- 
rumo. Iš "nemokytų"' ateivių btiV& 

perdidelis nuošimtis kriminalistų, 
bepročių ir valkatų. Aštuoniolika 
nuošimčių bepročių yra iš ateivių; 
30 nuošimčių—yra valkatų ; 42 
nuošimčiai yra žmogžudžių. 

Nemokyti ateiviai sunkiai suamc- 

rikonėja, nes jie čia ateina be jokio 
užsiinteresavimo šios šalies gyve- 
nimu, jie nesupranta šios šalies kal- 
bos ir protiškai yra netikę priimti 
Amerikos papročius; daugumas ne- 

mokytų ateivių yra arba nevedę, ar- 

ba palikę pačias Europoj. 
d) Nemokyti ateiviai yra negei- 

stini iš politikos žvilgsnio, nes be- 
veik pusė jų grįžta atgal namo; 

juos lengvai paperka politikieriai ir 
todėl jie prisideda prie korupcijos 
platinimo politikoj; atvyksta jie 
Amerikon be jokio politiško patyri- 
mo ir, negalėdami skaityt, nelengvai 
apsipažjsta su šios šalies politiškais 
klausimais. 

III'. "Nemokytų" ateivių neįlei- 
dimas yra tengz'iausis išrišimas 
ateivystės klausimo. 

Šitas įstatymas apie "nemokytus" 
ateivius sumažins i 11 i t e r a t ų 
skaitlių, nes dabar apie pusė atei- 
vių yra i 11 i t e r a t a i, t. y. nemo- 

kanti nei skaityt, nei rašyt. 
šitas įstatymas įleis tik reikalin- 

gą ateivių skaitlių, nes ateivystės 

komisija gali, sulvg reikalo apsun- 
kint, ar palengvint "egzaminus." 

Šitas įstatymas prigelbės greites- 
niam ateivių suamerikonėjinuti, nes 

mokantieji skaityt greičiau išmok- 
sta amerikonų kallios. Pagalios 
ateivis, kuris išmoks skaityt, idant 
tik pakliuvas Amerikon, gal grei- 
čiaus pastotų šios Šalies piliečiu, 
įvedus tokį įstatymą, Amerikon, 
atvyktų tik geresnė kliasa ateivių 
ir butų pašalinta negeistina atei- 
vių kliasa, o iš "mokytų" ateivių 
butų goresni Amerikos piliečiai ne- 

gu iš "nemokytų." 
To užteks. Kaip matote, šio bi- 

liaus šalininkai turi daugelį svar- 

bių argumentų, kuriais jie savo 

niffomonę paremia. Kiekvieną iš 

viršminėtų klausimų galima plačiai 
išvystyti ir, rodos, kad tokius ar- 

gumentus yra pusėtinai sunku su- 

mušti. 
Sekančiam numeryj paduosime 

antrą pusę šio klausimo ir parody- 
sim, kaip Burnetto biliaus priešai 
viršminėtus argumentus atmuša. 

Kasys Ai išris. 

Margumynai. 
Vanagaitis Gavo Geležinį 

Kryžių. 
"Nauja Liet. Zeitunga." einanti 

Tilžeje, praneša sekančiai: "Gele- 
žiuj Kryžių užsipelnė feldfebelis 
Jonas Vanagaitis, žinomas lietuvių 
veikėjas, kuris dabar prieš Masko- 
lius kovoja." 

Vanagaitis ir amerikiečiams yra 
žinomas. Jis buvo "Birutės" IeT- 
dėju ir du sykius buvo Amerikoj 
savo laikraščiui paramos Jieškoda- 
mas. 

AUKOS IŠ ANSONIA, CONN. 
Laike p. Šimkaus prakalbų, lai- 

kytų sausio 30 d., aukavo sekan- 
čiai (Prakalbų aprašymą skaityt 
korespondencijose;: 

Saliamonas Tiškevičius $ 2.00 
Kazys Andriejaitis 12.00 
Juozas Kazlauskas 1.00 
Juozas Poškevičius 2.00 
J. žila 1.00 
Jurgis Jonila 2.00 
Juozas Volungevičius 1.00 
Alek Kezells 1.00 
Kazys Loda 1.00 
Rožė Stanevičienė .^1.00 
Juozas Brazys 2.00 
Matijošius Paseckas 5.00 
Jonas Siročius 3.00 
Zigmontas žiūraitis 1.00 
Viktoras Bačkis 2.00 
Petras Sabutis 1.00 
Juozas Kasinskas 7.00 
Antanas Poniulaitia 1.00 
Kazys Beržinis 1.00 
Ona Saukienė 2.00 
Antanina Daugelienė 1.00 
Boleslovas Jovaiša 5.00 
Ona Radzevičiūtė 1.00 
Marė Jovaišienė 1.00 
Rožė šalčiuke 1.00 
Pranusė Dovelkiutė 2.00 
Petronė LaukaiHutė 1.00 
Barbora Kulvilaitė 2.00 
Marė Palioniutė 1.00 
Ona Tamošluniutė 1.00 
Vincas Steponkevičius 2.00 
Jleva Stupurienė 1.00 
Vincas Matonis 1.00 
Kazys Doveika 2.00 
Jonas Yapsa 1.00 
Ap. Tareilienė 1.00 
Mag. Verbickienė 2.00 
Marė Paliaukienė 1.00 
Agota Kasinskiutš 1.00 
Stasys Urbelis 5.00 
Antanas Pauža 1.00 
Rožė Stoniutė 2.00 
Antanas Mareina 1.00 
Juozas Loda 1.00 
Juozas ArmondS 1.00 
Juozas Paseckas 1.00 
Juozas Lepeška 1.00 
Jonas Steponavičius 1.00 
Autas Skučas Jr 2.00 
Petras Kanapeckas 5.00 
Petras Pojekala 1.00 
Kazys Najus 1.00 
Domnikas Stupuras 2.00 
Juozas žemaitis 1.00 
Viktoras F. Babonas 2.00 
Prauas Babouas 1.00 
Antanas Dubinskas 1.00 
Sylvestras Taruška G.OO 
Motiejus Klimas 1.00 
Antanas Sabas 1.00 
Juozas Radzevičius 1.00 
Antanas Urbelis 5.00 
Kazys Navakauskas 10.00 
Jonas Kontautas 5.00 
Kazys Ramanauskas 2.00 
Jurgis Vaitkevičius 1.00 
Česlovas Strumila 2.00 
Vytautas Šauklys 2.00 
Bron. Dapkus 2.00 
Stasys Ramanauskas 3.00 
Povilas Šimonis 2.00 
Jonas Masys 2.00 
Petras Šankus 2.00 
Viktoras Kubeckls 2.00 
Juozas Kniulis 1.00 
Xamošius čeplinskas 5,00 
Juozas Juodsnukis 2.00 
Juozas Gigeckas 1.00 
Jonas Tareila Jr 2.00 
Kazys Abromaitis 2.00 
Antanas Sauka 2.00 
Pranas žaltauskas 1.00 
Saliamonai Cimbala 1.00 
Juozas Cerr.auskas 5.00 
Jonas Vailionis 5.00 
Antanas Gudžiunas 2.00 
Jonas Babonas 2.00 
Viktoras Babonas 2.00 
Mikas Jašinskas 1.00 
Julius Jankevičius 1.00 
Žigmontas Jurša 2.00 
Adomas Stanevičius 5.00 
Kun. V. Bukaveckas 7.00 
Stasys Bujauauskas 6.00 
Jonas Tareila 22.00 
A. Kauiila 2.00 

P. Ašmenskas l.Of* 
Antanas Vailionis 2.00 
VI. ArbaMauskas 1.00 
Stasys Gudzlunas 1.00 
Ant. Navakauskas 1.00 
Aleksandra Arbačiauskas 1.00 
Juozas Kreipavičlus 2.00 
Vincas Paseckas 1.00 
Antanas Baranauskas 2.00 \ D. Blčas 2.00 | M. Jankauskienė 1.00 
A. StaSaitls 1.00 
J. Vinmontas 1.00 
Kazys Burkauakas 2.00 
Petras Vailionis 2.00 
Ant. Muraška 1.00 
A. Cimbala 1.00 ^ Antanas Litvinas 2.00 
Kazys Bondžiulis 1.00 
Pranas Juozunas 1.00 
A. Bieliauskas 1.00 
Mateušas čiupas 1.00 
Andrius Zalnleraitis 2.00 

$268.00 
Lietuvių Politikos Kllubns pri- 

dėjo iš savo iždo 25.00 
Smulkesniu auku surinkta ..$12.22 

Ansonijos auka sykiu $305.22 

Kibirkštįs. 
Skaitau gazietose, kad talki- 

ninkai jau beveik du metai, kaip 
laiko vokiečius apsupę. Bet su- 

spausti negali. Gal vokietys nuo 

ežio sau kailį pasiskolino!... 
x=x 

Matau ktin. Kemėšis aut ma- 

nęs nebago pyksta ir sako, kad 
tautininkai katalikus apjuokia, 
nes Jurgis Spurgis kun. Kemešį 
gnaibo. Kad mums, nereikėt 
provotis, tai aš nusileisiu: Jurgis 
Spurgis—tai dar ne "tautinin- 
kai, ir "kun. Kemėšis '—tai dar 
ne ''katalikai.'' Man delnus daž- 
niai niežti,—tai ir grabšteriu, bet 
užtai vis pataikau, o mano je- 
gamastis kaip nori mane grab- 
šterti, tai pataiko—kaip Čarli 
Čaplin pajum ("Drauge" buvo). 
Męs sau ir toliaus baikas vary- 
kim, o tautininkams ir katali- 
kams palikim rimtą biznį. Amen 

X=X 
Dr. Bielskis rašo "Darbininke' 

apie tautininku-katalikų susivie- 
nijimą Lietuvos šelpimui: 

"Kaip matyt, tai abidvi (srio- 
včs) trokšta vienybės, bet kaž- 
kas dar maišosi tarpe ir trukdo 
įvykdinimui tos taip pageidauja- 

1 
mos vienybės."... 

! Kipšas, daktare, maišosi—kip- 
išas! O jis tokios yra veislės, 
'kad jo nei exorcizmais neišvysi, 
'nei "mokslu" .neišmokysi. Tik 
prasta mužikiška lazda gal jami 
geiDetų. 

X=X 
Pernai rašyta laikraščiuose, 

kad iš Chicagos Draugijų Susi- 
vienijimo socialistai padarė čiap- 
suji. Bet nuo to laiko, kaip "iš- 

runijo" jų suprvm-korto slidžia 
Kaitis, kaip iškeliavo smalavirių 
fabrikantas Butkus, ir kaip įstojo 
moterystės stonan prezidentas, 
neli-ko nei čiap-sųji—o vienos tik 
skolos. 

X=X 
Xedyvai, kad rusai, nito dviejų 

metų jau neragavę snapso, taip 
greitai paėmė Krzerumą. Tik 
žiūrėk j vardą ir dabok: juos tur- 
but erzino r u m a s. 

X=X 
Andai lietuvių berneliai dainuo* 

davo: 

Jojatt dieną, jojau naktį 
Niekur nieko neprijojau, 

Tiktai ežerėlį, tiktai ežerėlį! 
Dabar Amerikos katalikai, tau- 

tininkai ir socialistai galėtų ant 
tos pačios natos užtraukti: 

Jojom metus, jojom antrus 
Niekur nieko neprijojom, 

Tik-tai dumblyne-E-lį, tik- 
-tai peštynėles!... 

Jurgis Sjiurgis. 

VIETINES ŽINIOS. 
Mirtų Vainikas. Pereitą nc- 

dėldienį HulI IIousc teatre A. 
Vitkausko teatrališka kuopa sta- 
tė "Mirtų Vainiką." Veikalas 
buvo ytin gražiai pastatytas, (iai- 
la 'tik. kad ir šiuom syk, kaip ir 
paprastai būva su Hull Housc 
teatru, publikos buvo nedaug. 
Matyt, lietuviams šita vieta ar 

nepatinka, ar greičiausiai yra ne- 

paranki. Nors teatrėlis yra vi- 
sai mažas, bet, berods, dar nieka- 
dos jis nebuvo pilnas, kuomet 
jame lietuviai vakarus ar koncer- 
tus rengė. 

Ypatingo pasižymėjimo "Mir- 

tų Vainiko" lošime užsipelnijo 
p. Valančauskas Edvardo rolėje 
ir p-lė Žilvičiutė Janinos rolėje. 

P-as A. Vitkausko, buvusio 
svarbiausioj Vlado rolėje, žino- 
ma, neprisieina lyginti su kitais 

(Tąsa ant 7-to pii.il.) 



REDAKCIJOS ATSAKYPIai. 

p. P. čekštinietis. Apie bažnyčios 
statymą jau buvo minėta pereito nu- 

merio korespondencijoj. Jokios nau- 

jos žinios nesuteikiat, o kaslink to. 
ar aukauti tam sumanymui, ar ne— 

tai kiekvienas daro, kaip jam patin- 
ka. Panašios rities agitacija laikraš- 
tis neužsiima ir toriel ju$ų koiespou- 
clja netilps. 

p. St. Vingilis. Pažiūrėsim, ką su 

į jusi)-, rašteliu bus gaiima padaryt. 
Sunaudosime patj aprašymą. Apašta- 
lams dėl biznio, dar gi su pusėtinai 
neaiškia praeitim, męs nelabai nori- 
me pritarti. 

p. Juoz. Stankevičia. (dedam pa- 
minėjimą. Visako dėti negalime, nes 

tai nėra žinia, bet apgarsinimas, o 

toki privalo but apmokėti ir eina ap- 
garsinimų skyriun. 

p. V. Philadelphijoj. i'un. Schmidt'as 
nebuvo lietuvis. Jis buvo vokletys. 
Apie tai, kad jis buk buvęs lietuviu 
kunigas Mašiotas, prasiminęs save 

Schmidtu, męs pirm.ą syk girdime ir 

manome, kad tai yra neteisybė. Sa- 
vo laiku laikraščiai padavė ir vietą 
Vokietijoj, iš kurios jis paėjo. 

Kitiems, čia nepaminėtiems. Per- 
tiurėsim ir sunaudosim, ką galėsim. 

Apgarsinimai. 
A. VITKAUSKO 

Teatralė Kuopa VVest Side Audito- 
rium, Taylor ir Itacine gatvių kam- 

pas, nedčlioje, vasario (Peb.) 27 d. 
1910 m. rengia didelj Užgavėnių spek- 
taklj-balių. Scenoje statoma "Pilėnų 
Kunigaikštis," 5 veiksmų, 8 atidangų 
iš Lietuvos istorijos veikalas. 

Veikale dalyvauja apie 80 ypatų, 
tame skaičiuje Lietuvos Krivė-Krivai- 
tis. vaidylos, vaidelytės, kareiviai, 
teutonų ricieriai ir 1.1. Rolę Jurgio 
(Margio) los A. Vitkauskas. Pradžia 
lygiai 7 vai. vak. Po spektaklio šo- 
kiai-Balius. Mokiai tęsis iki 2 vai. 
nakties. Laike šokiu skrajojanti kra- 
sa, konfetti, serpantin. žaislai ir. t.t. 
Kainos tikietų nuo 25 centų ir aug- 
MHan. 

Tikietal parsiduoda: J. M. Tanane- 
vičiaus. A. 01szewskio ir Bieržinskio 
lankose ir "Naujienų" redakcijoje. 

A. Vitkausko 
Teatralė# Kuopos Admin. 

GERIAUSIS LIUDININKAS. 

Žmogaus locnas prityrimas yra 
jo geriausi* liudininkas. Męs 
gavome apie tai sekantį laišką: 
"Aš turiu pasakyti, kad Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Elixiras yra geriausis ir pasek- 
mingiausis vaistas pilvui. Aš 
turiu savo locną patyrimą,, nes 

aš daugiaus dviejų metu sirgau 
į pilvu ir mėginau daugelio vaistu 
bet be pasekmių, pakol nepradė- 
jau vartoti Trinerio Amerikoniš- 

ką Kartaus Vyno Elixirą. Aš su- 

kartojau tik keletą buteliu ir jau- 
čiuosi dabar visai gerai. Aš noriu 
rekomenduoti jj kiekvienam. Mat. 

Vojda. Hazleton, l'a." Trinerio 
'Amerikoniškas Kartaus Vyno ILli- 

\iras i-tikro yra geras prepara- 
tas pilvo ir vidurių skausmams, 
paeinantiems nuo gazų, diegliu, 
konstipacijos, nustojimo apetito. 
Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. i 
Triner, Išdirbėjus, 1333—S. [ 
Ashland A ve., Cricago, 111. 

Muskulų ir sunarių sustingi-! 
mas, paeinantis nuo šalčio, sun- 
kaus darbo arba reumatizmo bus 
prašalintas per Trinerio Lini- 
mentą. Kaina 25 ir 50c, su pri- 
siuntimu 35 ir 60 centų. 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

( \I«pei) 
Sutaisė B. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius. kaimus, 
paftas. telegrafus, mokyk- 
las, kelius, geležiukelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenku ir lietuvių ir dauge- 
lį kitu dalykų. 

"Geriausis žcmlapis lietu- 
vių kalboj. — Persistato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie jj visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu j namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL. 

DRAUGUI) REIKALO 
PASILINKSMINIMO VAKARAS 

SU PROGRAMŲ 
Parengtas Liet. Mot. "Apšvietos" 

Dr-jos, nedėlios vak., vasario (Feb.) 
27 d. 1916 m. šv. Jurgio Parap. svet., 
prie 32-ro pl. ir Auburn ave. Svetai- 
nė atsidarys 6 vai. vak. Pradžia 7:30 
vai. vak. įžanga 75c, 50c, 35c ir 25c. 

Programas: 
1. Kalba "Motery Judėjimas." Išpildys 

p. M. Jurelionienė. 
2. Piano: a) Proli die Ominor, Chopin. 

b) En Autumne, M. Mos/.kowski. c) 
Polonaise, E. Mac Dov/ell. Išpildys 
p. A. PociUa. 

3. Dekliamaclja "Paliovė griaut ir 
baubt kanuolčs." P. Vaičaitis. Iš- 
pildys p-lė O. Krasauskaitė. 

4. Duetas "Nokturnas," M. Grodzkl. Iš- 
pildys p-lės E. ir O. fiudauskaitSs. 

5. Monollogas. Išpildys P. širvinskas. 
6. Solo: a) Meilė, A. Aleksandravi* 

žius. b) Springs Awakenlng, W. 
Sanderson. Išpildys p. O. Pocienė. 

17. Styginė Orkestrą. Išpildys Muzikos 
Mylėtojų Ratelis. 

Dovanai šis žodynas 
dėl Tamistos! 

Prisirašyk prie mokslo Angliškos kalbos, musų st>ecUliika korespondencijinė metodą daba.-, 
o apturėsi visai DOVANAI šj I.ietuviškai-Angliška ir Angliškai-Lietuviska žodyną. 

Musų pilnas snei-ialiAka-; kursas Angliškos kalbos, skaitymo ir rašymo prekiuoja $12, a.'*! 
išmokėjimų; Trjs doliariai prisirašant ni pirnvj mėnesį, o sekanti peflki mėnesiai po Sis 
kursą* yra pilnas tavyje dėl išmokimo Angliškos kaltos, ir užtikrinant, kad kiekvienas moki- 
nys išmoks gana greitu iaiku. 

Kiekvienas, kuris prisirašys prie mokslo tuoiaus ir užmokės $9 prisirašydama-, apturės ii 
žodyną už $6. visai dovanai ir kvįta už apmokėta kursą Skalno, taipjau gvarantacija, kad 
butų užtikrintas išmokyme Angliškos kalbos, skaitymo ir rašymo, ir Kad mokykla mokys jį J»rbi ją tolei, kolei jis arba ji visą kur--* jtabaigs ir įšibolK, rtežiurint ant to, kad užimt jain arba jai tris keturis, >šis mėnesius arba dvejus mrtns. I'risiusk pinigus tuojaus—-praaėk inokiutįes <iivo name mirų spetiališka metodą—<j«uk šj didįjį žoayna ui šešis doliariut vitai dovana*. NelavV pali netekti progos. Ohicagiečiai gali mokinties musų klesose dienom u 
arba vakarais. Prisirašantieji dabar, taipjau apturės žodyną dovanai. Siųskite laiškus su pi- nigais arba su pareikalavimais platesr.ii) paaiškinimų j: 

AMERICAN SCHOOL OF LANGUAGES, 
;74i W. 47th St„ arba 731 W. i8th St-, Chic*g«^ W- 

Valandos: Kas dien iki 10 vakaro; nedtidicmait: iki 2 po piett). 

iPajseškojimaž. 
I'ujioškau savo vyro Pranciškaus' 

Cyrtauto. Mane apleido G metai atgal J 
su 3 vaikais. Girdėjau, kad gyveno j Raeine, Vis. Norėliau, kad jis atsi- 
šauktu ir sugrjžtų pas mane. 

Mrs. Mary Cyrtaut, 
1714 McKenley st., Chicago, 111. 

Pajieškau savo švogerlo Antano Į 
Dapkaus iš Kaltinėnų vai., Raseinių 
pav., Kauno gub. Raupėltas, 5 pėdų 
yr 4 colių ūgio, gerai ameriko- 
niškai kalba, dirba fondrėse, molde- 
riauja, vardą permaino j Andy Dap- 
(i». Daugiausia gyveno Indianapolis, 
Ind. Atsišaukti adresu: 

Walter Petrovitc-h, 
Dox 21, Wash. Co., Millsboro, Pa. 

Pajieškau savo vyro Ignaco šaulio 
iš Kulių parap., Telšių pav., Kalino 
gub. Gyveno 12 inetų Herrin, 111.; 
yra 6 pėdų augščio; tamsių plaukų 
su dideliais ūsais. Meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Mrs. Petronelė Šaulienė, 
815 So. Park ave., Herrin, 111. 

Paj'eškau savo brolių Jono ir Petro 
Latozų iš Skaudvilės parap., Rasei- 
nių pav., Kauno gub. Jonas 4 metai 
atgal gyveno South Dakotoj, o Petras 
Kenoshoj, Wis. Turiu labai svarbų 
reikalų. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Adomas Latozas, 
3252 So. Malsted st„ Chicago, 111. 

Pajieškau savo sesers Leonoros 
Kasparavičaitės ir dėdės Ignaco Sau- 
darko iš Paglausčio viens., Pavan- 
denės parap., Telšių pav., Kauno 
gub. Gyvena abudu New Yorke, N. 
Y. Turiu reikalų. Meldžiu atsišauk- 
ti adresu: 

Miss Felicia Kasparavičiūtė, 
124 Tasker st.. Philadelphia, Pa. 

Pajieškau savo du broliu Aleksan- 
dro ir Antano Mikolo Petaraičių, iš 
Kauno gub., Raseinių pav., Naumies- 
čio valsčiaus ir miesto. Apie 15 me- 
tų kaip Amerikoje. Jie patjs, ar kas 
kitas, teiksis pranešti sekančiu ant- 
rašu: 

Emilija Petaraičiutė, 
315 Walnut st., Newark, N. J. 

I Pajieškau savo brolių Antano, Jo- 
no, Alexandros Melinskių, Paorijų 
kaimo, Girsudų vai., Panevėžio pav., 
Kauno gub. Antanas su Jonu gyveno 
Raymond, Wash., o Alexandras Ohi- 
cagoj. Meldžiu atsišaukti adresu: 

William Melinskin, 
Box 66. Van Lear, Ky. 

Pajieškau asvo pusseserės Emilijos 
su vyru; po tėvų pravardė Blaževl- 
čiutė; iš Gutaučių kaimo, Daugailių 
parap., Zarasų pav.. Kauno gub. Ji 
jau 3 metai Amerikoj, 28 m. amžiaus, 
šviesiai getlonų plaukų. Turiu svar- 
bų reikalą. Meldžiu pranešti adresu: 

Povylas Blaževičius, 
181 E. Main st., Amsterdam, N. Y. 

Pajieškau asvo draugo Kazio Si- 
voko iš Putresų kaimo, Balbieriškio 
parap., Suvalkų gub. Gyvena Penn- 
sylvanijos valstijoj. Kas apie j| ži- 
note, meldžiu atsišaukti adresu: 

Simon Baliski, 
P. O. Box 97. Standard, 111. 

Pajieškau savo švogerio Antano Pū- 
kelio iš Pajeznio kaimo, Laukuvos pa- 
rap., Raseinių pav., Kauno gub. Gyve- 
na Mahanoy City, Pa., o apie 15 me- 

tų atgal išvažiavo apie Milwaukte, 
Wis., ar apie Chicago, 111. Amerikoj 
yra apie 23 metus. Atsišaukti ad- 
resu: 

Franciškus Martinkus, 
% B. Marseng, 

2493B Pitkin ave., Brooklyn, N. Y. 

Ar |fųs Kosite? 
Jei taW. tai sustabdykite jį! 
T6i ylįs lengva padaryti, jei 
Jljs imMle 

Severa's 

Kosėjo Nuolatoi. 

"A& pagavau dideli 
Salti ir nuolatos kosi- 
uu, iiarnšo p. W. \Vo- 
osiyn, Weirton, W, 

Va., ir jeigu a* paimda- 
vau stiklą iulto van- 
dens, kosdjimas pasida- 
rydavo labjuus trauk- 
žiojantis. Dirbdamas 
l.lcfinių dirbtuvėje arti 
milžiniško karščio, al 
turėjau gerti vandeni. 
Ai perskaičiau apgarsi- 
nimą apie Severos Bal- 
zamų Plaučiams, ir, it- 
vartojus 25 centų bon- 
kutf, kosulis sustojo, ir 
ai jaučiuos gerai ir 
sveikai." 

alsam for Lungs 
(Severos Ęalzamą, Plaučiams) laiku. Pamėginkite jf nuo 
peršalimu, užkimimo, bronchito, krapo ir kokliušo. Suau- 
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c viscoe aptiekose. 

Skaudėjimai ErutinSje, 
ir įvairus kiti sopėjimai ir skaudėji- 
mai yra greitai išvaromi, trinant po- 
rai SEVEEOS GOTHARD ALIEJUM 
(Scvera's Gothard Oil). .Jisai yra 
puiku* raminantis linimrntas. Kainos: 
25 ir 50c ui bonki). Vieose aptiekose. 

Soveros Medikališkas Kalendorini. 

1910 metams yra dabar gatavas išpla- 
tinimui Juti) aptlekoje, arba tiesiog 
nuo mušu. Tikrai gaukite vieną kopi- 
ją lr laikykite ją parankioje vietoje 
per visus metus. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA 

Reikalavimai. 
REIKALINGAS-geras Lino- 

type operatorius. Atsišaukti tuo- 

jaus j 
Lietuva Publishing Co. 

3252 So. Halsted st., Chicago, 111. 

REIKALINGAS TUOJAUS— 
liet u vys ge^ai pažįstantis lietu- 
vių kalbą ir rašybą, galintis skai- 
tyti korektas. Atsišaukti TIK- 
TAI LAIŠKU. Geistinas iš Chi- 
cago* ar apielinkčs. 

Lietuva Publishing Co. 
3252 So. Halsted st., Chicago, 111. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai dafbo restauracijose, 

fabrikuose ir privatiškuose namuose 
Norint darbo atsišaukite 

Atlas Employment Office, 
6300 So. Hal6ted St., Chicago, III. 

3rd floor. Room P. 
Telefonas Normai 163. 

j Barberys, baigęs mokyklą, pajieško 
darbo barbernėje. Savo darbą, su- 
pranta ir atlieka gerai. Nori gaut 
nuolatjnj darbą. Atsišaukti 

Mr.JoašužtauBklB, ,j 4354 So. Wood .st:, Chicago, 111. 

Reikalingi: 
25 Benč-molderial 
10 Kor-meikerlal 

Nuolatinis darbas, Ilgai einanti džia- 
bai, jokio trubelio. 

Adresuokit: 
Chicago Malleable Castings Co., 

12000 S. Racine Ave., 
West Pullman, Chicago, 111. 

Reikalingas geras, ž'nąs savo dar-' 
bą, buferis. Atsakančiam vyrui geras 
užmokestis. Atsišaukti: 
3310 Auburn ave., Chicago, 111. 

t 
Reikalingas—atsakantis vyras prisi-Į 

dėti prie kerosino pečių dirbtuvės ir 
prižiūrėjimo darbininkų, žmogus turi 
buti mylintis darbą ir nebijoti Ugų' 
valandų. Yra gera proga prie šios Iš-' 
dirbystės prisidėti ir tapti turtingu. 
Taigi, norėdami šią vietą užimti, atsi- 
lankykite, arba rašykite laišką kokįj 
darbą esi dirbęs, ar kokj biznj esi. 
valdęs, kiek turi metų, kaip senai 
Amerikoj, kiek norėtum algos lr kiek: 
pinigų galėtum jdėtl. 

J. Karpis, 
3200 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Reikalaujam kriaučių prie moteriš- 
kų drapanų. Nuolatinis darbas, už- 
mokestis geras. Atsišaukit pat 

Paul Straus & Co., 
2723 W. Madison st., Chicago. 111. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda:—bučernė ir grosernė ! 

2438 W. 45th place. Vieta apgyven-, 
ta lietuviais ir lenkais. Be namo yra į 

irklvs ir vežimas. Parsiuoda labai 
Digiai iš priežasties ligos. Grosernė 
r bučernė randasi naujame narna. 

St. Montvillo, 
>438 W. 45th pl., Chicago, 111. 

Parduodama didelė duonkepykla la- 
jai geroje vietoje; parsiduoda Iš pria- 
iasties neapsidirbimo, nes savininkas 
uri kitą biznj. Atsišaukite pas 

S. Szlepowicz, 
5314 So. Morgan st.» Cbicago, 111. 

50 arklių pajiegos Auto Truck 
jeroj^ tvarkoje visas per naują 
pertaisytas, veža arti du tonu, 
:inka visokiam bizniui, vertas 
£800, parsiduoda už — S300.00 

Šis truckas buvo savasčia 
Furniture štoro, po pardavimui 
itoro jis dabar nereikalingas ir 
užtai parsiduoda pigiai. 

Atsišaukite pas 
DR. J. KŪLIS 

3259 So. Halsted St., 
Telefonas Yards 1532. 

7-nių pasažieirų, 6 cilinderių 
Locomobile Limousinas, model 
1913. Geriausio darbo, geriau- 
sioje tvarkoje, kaip naujas. Yra 
tai geriausia mašina graborio 
bizniui. Verta $2,500.00, parsi- 
duoda už $1,600.00. 

Atsišaukite pas 
DR. J. KŪLIS 

3259 S. Halsted St., 
Telefonas Yards 1532. 

Parsiduoda:—saliunas išdirbtoj vie- j toj per daugelj metų lietuvių apgy-! 
venta. Priežastis pardavimo, savi- 
ninkas išvažiuoja ant farmų. Atsi- 
gaukit: 

Joe Rudowick, 
1441 Wentworth ave., 

Chicago Heights, 111. 

Parsiduoda:—pirmos kliasos mėsi- 
nyčia su namu, daro biznj čia jau 17 
melų. Turiu parduoti iš priežasties 
kitos vaizbos. Geriausiai lietuvia's ap- 
gyventa vieta Chicagoje. Gali taip- 
-pat dadėti grosernę. Ateikite arba 
raftykte: 

Anton Prozsky, 
2856 Emerald ave., ChicagOį 111. 

[DĖK SAVO PINIGUS IR UŽTIK 
rink savo ateiti ant nepaprastai 

produktyvės Arkansas ir Louisianos 
žemės. Daug kolionijų tavo vientau- 
lų jau yra jsteigta tose valstijose prie 
Rock Island Linijų, ir jie turi pasise- 
kimą. Jųs galite atlikti tiek pat ge- 
rai, ir šita žemė parsiduoda nuo $5 
iki $10 už akerj. Musų emigracijos 
biuras gali suteikti jums teisingų ir 
palikėtinų informacijų apie ūkininka- 
vimo galemybę teritorijoje męs tar- 
naujame. Rašykite savo prigimta kal- 
ba j L. M. Allen, Passenger Traffic 
Manager, Rock Island Lines, R00111 
718 La Salle Station, Chicago, 111. (4> 
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RENGIA 

Susiv. Lietuvių Amerikoje 
=ANTRASIS APSKRITIS 

Vasario 29 dieną, Kovo 1,2,3 ir 4 dienas, 1916 m. 

"MILDOS" SVETAINEJE 
3138-40 South Halsted Street 

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE. 
I 

< 

Komitetas rengėjų deda visas pastangas, Jcad padarius šitą BAZARĄ kuopuikiaūsiu-ivairh il- 
siu ir kad atneštų kuodaugiausia pelno, nes visas pelnas yra skiriamas SLA. Prieglaudos Nama i.r. 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nariai gyvenantieji Chicagoje ir apielinkėse, yra širdingai kviečia- 
mi netiktai patjs dalyvauti, bet kad pakalbinti ir kitus dalyvauti. 

Su tikra gilia pagarba, ANTROJO APSKRIČIO VALDYBA- 

Draugijų Atydai. 
Baliams 

Djnkietams 
Šokiams 

Prakalboms 
Mitingams 

Veselijoms 
Puikiausiomis ir Parankiausiomis 

Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
£ios dvi salės yra Mildos Teitro name. 
Vicr.a ant antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- 

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankietus. 

Kiia ant trečio augšto talpina 400 ypatų. Šio- 
je atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai. 

Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
lingesnės publikos, yra parsamdomos abidvi salės. 
Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir 
stalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo 
draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 
augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. v 1 

s 
i § 

O 
Kainos Parsnmdymui Sekančios: £ 5 

VIENA SALĖ 3 P « S 
°o 3 B 
S o w e 
o v <u 

Q <a> 

$10.00 i $15.00 
14.00 | 20.00 
15.00 j 25.00 
20.00 30.00 

Paprastiem šokiam (bfiiam) 
Bal am su programų, nevartojant gėrimų... Baliam be programo, gėrimus vartojant .... Buliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. Baliam be programo, gėrimui vartojant Baliam su programų ir gėrimus vartojant 
Draugijų reguliarišklem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartį. Jei reikia, gali turėti kuknijj virimui, toriel- 
kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už prlmokėjlmą $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halstcd St. Phone Drover 700 

25.00 45.00 
30.00 50.00 

5.00 

PINIGAI 

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 

FARMOS GERIAUSIOS. 
Pirkite šias musų farmas Didžiau- 

sioje Lietuviu Farmeriu KolionijojeĮ Amerikj. Ta kolionija yra per mus 
uždėta 1906 metais ir męs apgyvendi-' 
nome ją, su 3G0 lietuviais farmeriais.! 
Męs esame seniausieji ir didžiausieji j 
Amerikos lietuviai farmų pardavėjai, j Mfs parduodame teisingiausiu budu 
išduodami užvarautuotus popierius! 
Deeds ir Cystus Abstraktus be jokių: 
extra damokėjlmų, Męs turime ši .n-1 
tus visokio didumo farmų parduoti,! 
išdirbtu su užsėtais laukais, su sod-! 
nais, su budinknls. žemė derlingiau-; 
sia, nes maišosi su moliu ir juodžemiu j ir molis su gera smielžeme, maišyta.1 
Geriausia žemė dėl visokiu javų, dar-; 
žoviu, sodnu, pievų ir gyvulių augini j 
mo-ganyklų. Ir turime daugybė že-: 
mės neišdirbtos, geros, kurią parduo-: 
(lame visokio didumo plotais pigioj pc 
$6 akerį ir branglaus ant lengvu iš- j 
mokėjinuj. Kiekvienas gali tokios1 
žemės pasiimti ir mieste dirbdamas | 
išmokėti ir likti farmeriu. Pasisku 
binkite nusipirkti bo prekės greit bus I 

daug augštesnės. Atvažiuokite pas 
mus męs tikrai užtikriname jus, kad 
surasite sulyg savo noro farmų, pirkti. 
Už ką busite mums dėkingi. Kvie- 
čiame v*:u8 miesčionis darbininkus ir 
iznierius atvažiuoti ir apsigyventi pas| 

mus ant farmų tarp navų broliu lietu- 
vių farmeriu. Kuogražiausiame ir j 
6veikiausiarao apgyventame krašte pil- 
na aplink vaikams mokyklų, bažny- 
čių, geležinkelių lr gerų žviravotų ke- 
lių. ApielinUėje turgaunų miestų Scott- 
villės ir portavas miestas Ludington, | 
Michigan. Nusipirkite musų kolloni- 
joje farmas jums taipos patiks ant 
musų farmų gyventi. Apie miestus 
nei mislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmų užtikrintą sau gerą gyvenimą. 
Trumpu laiku farma pati per save iš- 
simokės ir padarfs jus turtingais Į 
kelis metus laiko. Rašyk tuoj, gausi 
lietuvių kolionijos mapą ir kataliogą 
dovanai. Tik įdėkit už 4 centus štam- 
pą dėl prisiuntimo kaštų. 

A. KIEDIS & CO. 
Real Estate 

,'eoples State Bank Building. 
Scottville, Michigan. 

SKAITYKITE "LIETUVĄ.," 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Kugpjučio mėn. perkeliau savo 
ofisą po 

3325 So. 1IALSTED ST. 
TELEPHONE YARDS 583» 

Dr. P. VVIEGNER 

"VARPAS" 
Pirmutinis žadintojas-budintojas lie- 

tuvių tautiškosios dvasios, redaguotas Dr. V. Kudirkos. PILNI KOMPLE- 
TAI 1889-1890-1891 METŲ. Kair.a su 
prisiuntimu $2.50 už vienų metų "Var- 
pą." Visus tris kompletug leidžiu už 
$6.00 su prisiuntimu. 

Kas nori matyti lietuvių tautos jieS- kinius 27 metai tam atgal, matys juos "Varpe." 
Pinigus siųskite ir adresuokte šiaip: 

P. MIKOLAINIS. 
R. F. D. Route 2, Hudson, N. Y. 

Jei nori pamatyti tikrai 
GERĄ TEATRĄ, 

tai steik \ 

MOLDĄ 
3138-42 So. Halstcd St. 
C"ia už 5c matysi gražesnį Teatrą, Ur.ip vidurmiestyje už 50c. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, iOc žemai. 

Subatom ir nedeliom 
IOc balkonas, 15c žemai. 
Prasideda 1 valandą kas vakaras. Subatomi ir nedfliomi J \al. po pietų. 

Jei nori linksmai pratęsti valand) lir > laiko užmiršti savo nesmagumus, tai atei.. j 

MILDOS-TEATRĄ. 

AT Y D AI SOUTH 
CHICAGIEČIŲ. 

Labai pigiai ir ant geru išlygų parsiduoda 2 pagyvenimų medinis 
namas 2957 E. 81 Str. arti Kx- 
change ave., maudyklės, toiletai .vi- 
duryje, neša $25.00 raudos j mė- 
nesį. Galima pirkti su mažais pi- 
nigais, arba labai pis^Tai už 'casli' 
Kreipkitės dėl informacijų 

A. OLSZEWSKI BANK, 
3252 S. Halsted st., Chicago, 111. 

E X T R A 

Parsiduoda medinis uamas su bu- 
čeme ir visaiB bučernei reikalingais 
daiktais. Labai gražus storas ir gero- 
jo lietuvių ir lenkų apgyventoje vieto- 
je. Atsišaukti 1 A. 01szewskio Bank^. 



VIETINĖS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

fltctoriais-mėgėjais: tas butu ne- 

paranku ir jam pačiam, ir mėgė- 
jams. Vis viena, ką jis pas 

mus loštų—jis, turbut, ir ma- 

žiausioj rolėj savo lošimu pri- 
kaltu prie savęs žiūrovų atydą. 
Chicagos artistai-mėgėjai turi di- 

delę progą daug-ko pasimokinti 
scenos srytyje. 

Reik dar pažymėti p. Valan- 

čausko "atsiradimą." Berods, 

jis pirmu sykiu pa>irodė mus u 

scenoje ir, reik pripažinti, ap- 
reiškė pusėtinus sceniškus gabu- 
mus. 

P-lė Žilvičiutė, jau mums pa- 

žįstama lošėja, paskutiniu sykiu 
apreiškė nemažą progresą—reik 
manyti p. Vitkausko reži.sieriavi- 

" mas jau pradeda rodyti pasek- 
mes. 

Kiti artistai sumaniai dapildė 
likusią lošimo dali. Mažytis 

Iš T M D. kuopu gyvenimo. 
Vietinės T Ali), kuopos subruzdo 
veikti. Manoma būtinai atnau- 

jinti Chicagos T M D. apskritį, ir 

šiaip '"'opos pasižymi veiklumu. 
Kuone \ isos kuopos apsčiai nau- 

jų narui gauna. Išleidimas nau- 

jų veikalų paskatino jas prie dar- 
bo. 

Ateinant] neciciaienj (vasario 
27 d.) TMD. 22-ra kuopa nuo 

Brklgeporto laikys savo susirin- 
kimą Aušros svetainėj, 3001 So. 
Halsted t., 2 va!, po pietų. Bus 
dalinama nariams naujai išėjusi 
knyga "Motyna" ir pirmaius iš- 
leista '"Širdis," jeigu jos dar kas 
neatsiėmė. 

Tą pačią dieną (vasario 27 d.), 
8 vai. vakare tovvnlaikiškė TMD. 
27-tą ki'.opa laikys savo susirin- 

kimą A. J. Bieržinskio svetainėj, 
4602 So. Paulina st. Taip pat 
bus dalinamos naujos knygos. 

Vasario 28 d. Metdažio svetai- 
nėj ant West Side, 8 vai. vaka- 
re, ?!sibus TMD. 28-tos kuopos 
susirin»v'mas. VVestsidrečiai pa- 
rengia sykiu ir pasikalbėjimus 
apie TMD. išleita.s knygas. Per- 
eitą kartą buvo toki neva deba- 
tai apie "Širdj," o dabar bus apie 
Strazdo ir Jonylos raštus. Nau- 
ją knygą "Motyną" taipgi tiki- 
masi šiame susirinkime išdalinti. 

] visu.s šituos susirinkimus ga- 
li atsilankyti ir pašaliniai, nepri- 
klausanti prie draugijos. Seni 
gi nariai kviečiami atsivesti nau- 

ju nariu. 

Bazaras. Susivienijimo Lie- 
tuviu Amerikoj Antrasai Apskri- 
tys, prie kurio priklauso Chica- 
gos ir apielinkių kuopos, ateinan- 
čią savaitę atidaro savo bazarą, 
surengtą Mildos teatro svetainė- 
je aut Bridgeporto. 

Bazaras tęsis keletą dienų if 
gryna-* jo pelnas yra skiriamas 
SI.A. Prieglaudos Namų naudai. 

Apie pradžią ir kitas smulk- 
menas skaitykit apgarsinime, 
šiame numeryj. 

Įvairumai. P-as Stasys Tana- 

ncvičia, "Kataliko" manadžie- 
rius, pereitą panedėlj išvažiavo j 
Pittstoną, kur žada atsibūti jo 
vestuvės su p-le Paukšciute, 
SLA. kasieriaus dukterim. Apie 
pradžią kovo jaunavedžiai žada 
sugrįžti Chicagon ir apsigyvens 
ant Emerald a\e., kur jaunave- 
dys jgijo buvusi Al. Bijansko 
namą. 

Jaunavedžiams velijame lai- 
mingo pagyvenimo. 

— Pereitą nedėldienj atsibuvo 
Panų N*. P. šv. M. P. draugijos 
pasilinksminimo vakarėlis šv. 
Jurgio svetainėj. Publikos pri- 
sirinko apsčiai ir linksmai laiką 
praleista. 

— šią pėtnyčią (vas. 25 d.), 
(trinto svetainėj, kampas 93-čios 
ir Dobson ave., pagarsintos ris- 
tynės tat p žinomo lietuvių risti- 
ko Petro Katausko ir Young 
Samson iš Ne\v York. Apart jų 
risis M. Podnbno su Chas. Cal- 
mer. Pradžia ristynių 8:30 vai. 
įžanga nu0 35c. 

— šv. Antano dr-stė iš Cicero 
praneša, kad ji jau turi daugiaus 
pusantro šimto narių ir per $700 
kasoj. Draugija yra pašelp.nė ir 
gyvuoja tik apie 5 metus. Va 
nario 27 d. ji turės savo metin» 
'"rožinį balių" Jukniaus svetainėj 
Draugijos sekretorius yra Juozą? 
Stankevicia. 1522 So. 4Qtli st. 
Cicero, I1L 

V 

PIRKITE NAMUS. 
Kiekvienas sveikas darbininkas gali ir privalo tureli 

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

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

užeėdija, o pir!:ęs namą, nei r.epasijunta, kaip greitai 
jj išmoka ir turi savo locną namą ir tokį žmogų vi i 
guodoja, vadina Chicagos ukėsu ir niekas nesibijo su 

juom reikalus turėti, o neturinti vadina randauninku, 
ar burdingierium, ir su juom nieko bendro nenori turėti. 

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

Šįmet taipgi bus rinkimai naujo prezidento. Bc 
abejonės bus isrinktas republikonas, o kada tik buvo 
republikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 
kai. I aigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeigu gausime 
rcpublikoi.išką prezidentą. 

Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 
pioperčitj kainos eina augštyn. Ir todėl tai dabar yra 
geriausias laikas namus pirkti, kol yra pigus, o paskui 
parduoti su geru pelnu, kada kainos pakils; Bet at- 
minkite. kad properčių kainos kjla tiktai gerose biznio 
\ įetose. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. 
Svarbiausia biznio gatvė yra Ilalsted. Jei norite ant 
pirktų properčių uždirbti, tai pirkite jas ant Bridgc- 
porto, ne laukuose. 

Męs turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis 
Ivainomis, ant Halsted ir aplinkui, ir parduodame leng- 
vesnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte 
pirkti. 

Čia Paduodame Tiktai Keletą iš Jų. 
94 2 augštų mūrinis namas ant 36-tos gatvės, arti 

Auburn ave., 2 pagyvenimai po 6 ruimus, toile- 
tai viduryje> maudyklės, gesas, 9 pėdų base- 
mentas, lotas 25x150, neša randos $432 J metus. 
Kaina $4.500. 

9G 2 augStų mūrinis namas an* Wallace gatvėsf 
arti 32-ros gatvės 4 fliatai: 2 po 4 ruimus ir 
2 po 5 ruimus, toileta^ 5 ruimų fliatuose yra 
po 3 bedrumlus, gesas, didelis basementast ne- 
ša randos $660 i metus. Kaina $5.700. 

98 3 augštų medinis namas ant Wallace gat vės, ar- 
ti 38-tos gatvės, 6 pagyvenimai 3 po 5 ruimus, 
vienas 4 ruimų ir 2 po 2 ruimus, neša randos 
$528.00 i metus, reikia įnešti tiktai $1,000, o li- 
kusius ant išmokėjimų. Kaina $3,000. 

99 3 augštų mūrinis namas ant 33-čio place tarpe 
Morgan ir Halsted gatvių, štoras ir 5 pagyveni- 
mai, neša randos $432.00 i metus. Kaina ..$3.400. 

100 2 augštų mūrinis namas ant Auburn avenue, 
4 fliatai: 2 po 4 ruimus ir 2 po 3 ruimus, neša 
randos $432.00 i metus. Kaina $3,400. 

101 Liiotas ant Biti'erald avenue, tarpe 33-člos ir 
jg4-.top gatvių. Kaina :.. $900. 

102 2 augštų mūrinis namas ant Parnell avenue, 
arti 33-čloa gatvės, akmens fondamentas ir di- 
delis Lasementas, 4 pagyvenimai po 4 ruimus, 
kiekvienam pagyvenime toiletas, maudyklė, ge- 
sas, šiltas vanduo, neša randos $696.00 i metus. 
Kaina tiktai $6,000. 

103 3 augštų mūrinis namas ant 35-to place, 6 pagy- 
venimai po 4 ruimus, neša randos $600.00 į 
metus, galima Jnešti jtktai $1,000, o reštą ant 
išmokėjimų. Kaina tiktai $4,300. 

104 2 augštų mūrinis namas ant 33-čio place arti 
Auburn avenuo, 4 fliatai po 4 ruimus, kiekvie- 
nam yra tolletai ir gesas, neša randos $504.00 
1 metus. Kaina $4,200. 

105 1 augšto medinis namas ant 47-to place arti 
Union avenue, 6 ruimų pagyvenimas, gesas, toi- 
letas. maudyklė, geras basementas, neša ran- 
dos $240.00 j metus, galima pirkti su mažais 
pinigais. Kaina $2,800. 

106 2 medini namai ant 46-tos gatvės, 3 fliatai, mau- 
dyklė ir toiletas. neša randos $360.00 j metus, 
galima jnešti tiktai $500, o reštą. ant išmokėji- 
mo. Kaina tiktai $2,800. 

108 3 augštų mūrinis namas ant 35-to place, tarpe 
įMorgan ir Halsted gatvių, ant pirmo flioro sa- 
llunas ir 4 ruimų pagyvenimas, ant antro ir tre- 
čio flioro iš fronto po 5 ruimus, o iš užpakalio 
po 4 ruimus, toiletai viduryje, gesas, elektrikas, 
lotas 25x147. neša randos $1,270.00 i metus, ga- 
lima įnešti tiktai $500, o likusią sumą ant iš- 
mokėjimų. Kaina to namo $14,500. 

107 3 augštų mūrinis namas ant Parnell avenue, ar- 
ti 35-tos gatvės, 6 pagyvenimai po 4 ruimus, toi- 
letai, 2 maudyklės, neša randos $756.00 { metus, 
labai maži lškaščiai užlaikymo to namo. Reikia 
įnešti tiktai $500.00, o reštą ant išmokėjimų. 
Kaina $6,000. 

109 3 augštų kampinis mūrinis namas, labai geras 
dėl biznio, štoras su bučerne ir 2 pagyvenimai: 
vienas 8 ruimų, o kitas 7 ruimų, didelis base- 
mentas, namas 60 pėdų ilgio, neša randos 
$840.00 j metus. Kaina ...$10,000. 

110 2 augštų medinis namas ant Emerald avenue. 
2 pagyvenimai po 6 ruimus, toiletai, gesas, 
neša randos $30.00 } mėnesj. Kaina ....$2.500. 

.Taipogi turime pardavimui labai pigių ir gerų 
ant lengvų išmokėjimų lotų ir farmų. 

Lotai ant Emerald, Union ir Lowe avenuęf, to- 
rime nuo $650 iki $1,000, o kitose vietose dar 
pigiau. • 

Farma 20 akrų geros Išdirbtos iemfti arti mies- 
to ir geležinkelio. Kaina tiktai $650.00. 

Sekančiame "Lietuvos" numeryje 
rasite tolesnį namu surašą. / 

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

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksmoj praleisti .laiką ir 
pamatyt! svetimų žemių 
mieBtus, gražiausius dar- 
žus, sodus ir puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopą su stero- 
08kopais (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pačia 

—~ 
— pigiausią, kainį—$3.20. 

Vieno Teleskope kaina 75c., o 6 serijų $3.45, 'jpt perkant sykiu. 
parduodam viski} už $3.20. 

Katalioga Teleskopų, Stereoskopų ir visokių knygų prisiunčiamo 
toidyką. 

Reikalaudami adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING COy 

3252 So. Halstsd ctr.( Chlcago, III. 

DIDŽIAUSIS 
Amerikoj "LIETUVOS" Knygynas. 

"LIETUVOS" IŠLEISTOS KNYGOS: 
2116 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškos kalbos, 439 pusi 12-00 

Kietais audimo apdarais 2.50 
2117 ŽODYNAS Angliškai-Lietuviškos kalbos, 835 pusi 3.00 

Gražiaid "Half Morocco" skuroB apdarais. 4.00 
2118 ŽODYNAS Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-LletuviSkos 

kalbų vienoje knygoje. Formatas ir apdarai tokie kaip 
No. 2117. Pusi. 1274 6.00 

2119 ŽODYNAS. Tas pats kaip No. 2118, tik apdarytas pilnai 
(Full Morocco) brangia Mor^-rc skūra 7.00 

2895 Blbliia. *2.50 4 Alium*)* U Kitos Pasakos 35 
95 Gyvemmo .".Vaizdeliai 15 

126 Iš Gyveninio Lietuviškų Vėlių bei Velnių 1.150 Apdaryta. $2.00 
157 Karės:; Laukuose 20 
191 Laikrodininko Atminimai 15 
195 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis I $1.00 

Apdaryta, $1.25 196 Lietuviškoj*. Pasakos Įvairios. Dalis II $1.25 
Apdaryta. $1.50 197 Lietuviškos Pasakos Įvairios. Dalis III $1.25 
Apdaryta. N. jl.50 198 Lietuviškoj Pasakos vairios.} Dalis IV $1.25 Apdaryta.'1,1 $1.50 216 Makaro Sapnas. Apysaka 15 

220 Matlu- Goritij. Pasakojimai. 25 
245 Namelis .ant Volgos. .; 20 
246 Nakvynė 10 
265 Olltipa. Pasaka 25 275 Pagal Įstatymus. 40 286 Pasaka apie Kantrią Aleną 20 287 Pasaka apie Adomą ir Jievą. 10 298 Ponas ir Bernas 15 
305 Pragaro Atgijimas : 10 325 Raistas—The Jungle. 85c. Apdaryta $1.15 327 Revoliucijos žmonės 20 330 Rymaa. Romanas. $1.25. Apdaryta $1.50 340 Sapnai, pasakaitės 20 343 Sidabrinis Kryželis 
351 Simukas ir Magdutė 
409 žmogus Nepliuškis 
485 Pamokslai Išminties lr Teisybės 
496 Robinzonas Kruzius. Morališka Pasaka. '20 600 Akis už Aki, Dantis už DantJ ]l0 642 ConBilium Facultatis *15 656 Dekliatnatorius. 
657 Dėdė Atvžiaavo 
658 Draugas, drama : 
679 Geriaus Vėliaus Negu Niekad 
683 Guminiai Batai. II. Nuo Ausies Lig Ausiei 
722 Jonukas ir Maryits 
737 Katriutės Gintarai 
743 Kunigo Gramulos Raštinyčioje 
760 Lizdas Naminio Liūto 
761 Linksmos Dienos 
771 Medicinos Daktaras, komedija 
773 Migla. Komedija. ... 

774 Mindaugis, Lietuvos Kaialius 
775 Millonai Vaaueuyj 
787 Nastutė, 2 veiksmų Drama 
827 Perskyrų Teisėjas, komedija. 

10 828 Pietro Caruso. 
830 PiršlyboB. Komedija 
831 Pinigų Nėr. Sceniškas Vaizdelis 

10 832 Pirmi žingsniai '.20 837 Pono Pelito Atsilankymas, Komedija 
840 Prieš Vėją. Nepapusi 
867 Sulyg Naujausios Madoe 
8C9 šalaputris. Komedija 
871 šiaurės Karžygiai 
908 Vyrų \tergija, Komedija 

2o 920 žilė Galvon—Velnias Vuodegon '10 922 žmonės. Drama. 
976 Eilėmis ir Proza '25 986 Girtuoklių Gadzinkos. 
937 Gyvybę. 

1014 Keplos Kančios 
1069 Pirmieji žiedai. Eilės 
1080 Revoliucijos Dainos 

jį 1144 Akyvi apsireiškimai Sviete 
25 1145 Apie žemę i rKitus Svietus, Jų BuvJ ir Pąbaigą. '75 Apdaryta. $1.00 1149 Apsirikimai Atmosferoj arba Meteorologija 

Apdalyta. * 

$1.00 1161 BioloJja a|ba Mokslas apie Gyvus Daiktus 40 1182 Dvi Kelion} { Tolimu Šiaurę | |20 1190 Gamtoj Is^rija. 50c. Apdaryta 

BREVIORŽLIAI. 
2912 Brevlorėlis .30 2914 8* T 70 2915 f 
2916 * 

2917 £ 60 
2918 3 f 11-00 

Taipogi "Lietuvos" Knygyne randasi visokios svetimy 
spaudų BietujPiškos Knygos, išleistos Amerikoje ir Europoje. 

Ageatamfe ir perkupčiams duodame gerą nuošimtį. 
Reikalaudami Katalogo, kurį prisiunčiame uždyką, arbo 

siųsdami y.žsg^ymą ir pinigus, adresuokite šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO. 
A. OLSZEWSKI, Pres. 

3252 S0. HALSTED ST„ CHICAG0, ILL 

Bridgeport Clotlig Oo, 
Dabar laikas pirkti pigiai dra- 
panas. Overkautai ir Siutai, 
kurie parsiduoda vo po $28.00 
$26.00, $25.00, yra parduodami 
po $17.50; pigiaus negu mum- 

kaštuoja. Marškiniai, kuriuo- 
parduodavome po $2.00, $1.75 
ir $1.50 dabar tiktai 95c. 
Kepaliušai, kurie parsiduoJavo 
po $2.00, dabar tiktai $1.85. 

Turime numažinę kainas 
—*3""^ kiekvienam departamente. 

Kožnam yra proga pasinaudoti musų tavorų pigumu. Mos 
norime padaryti vietos pavasarinėms drapanoms. Taigi ne- 
praleiskite progos, bet pasiskubinkite, kol yra geras rinkinys- 

* 

Krautuvė atdara: Utarninke, Ketverge 
ir Subatoj iki 9:30 valandai vakare. 

Nedaliomis iki pietų. 

Brtdgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, III. 

.VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neeęame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučč- dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli 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 branghus. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. ętor*d atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vakare. Nedčldieniais—iki 6 vai. vakare. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEWSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 700 CHICAOO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakftre; Utarninkais, Ketveriais 

ir Subatotr.is iki 9 vai. vakare. 

Palaikyk ryšį su 

namais—per Telefoną. 
Kuomet biznis priverčia jus 
išvažiuot iš nanlų ant nakties 
arba ilgesniam laikui, tai sma- 

gu yra žinoti, kad gali susineš- 
ti su namais greitai per 3ell 
toli linijas, vis viena kur ne- 
butum. 
Duok šeimynai žinią apie tai kur esi, kad 
jie, reikaliu esant galetį tave pasiekti. 

Chicago Telephone Company, 
Bsll Telephone Building 

Otfccial 100 

Garsinkites 
"Lietuvoj." 



ŠUORELIAI 
TIKRAS ATSITIKIMAS. 

Ar juokai, ar ne juokai, 'net 
man pačiam pasitaikė t<>k> atsi- 
tikimas : 

Vienam miestelyj tautininkas 
skaito laikrašti "Lietuvos Ūkinin- 
kas," Socialistas, prie jo priėjęs, 
klausia: 

— Kas čia do laikraštis? Mel- 
džiu parodyt! 

Paėmė, pavartė ir sako: 
— Laikraštis puikus, bet man 

jo literatūra nepatinka. 
Tautininkas klausia, kodėl? O 

ta-; jam taip atsako: 
Xa gi matai, kokie literai 

siauri, ilgi—labai sunku skaityt. 
Tautininkas klausia toliau: 
—- Tai meldžiu man paaiškint, 

kas tai yra ta literatūra? 
— Mat kvailys!—išdidžiai rė- 

"žia socialistas, pasididžiuodamas, 
—laikrašti skaito ir nežino, kas 
yra literatūra. 

— Xu, nežinau—tvirtina tauti- 
ninkas. 

— Nu gi literai—tai ir bus li- 
teratūra. Pipiras. 

GILIUKIS. 

— Oi-joi, kad mano pati žino- 
t ii, kur aš vakar vakare buvau. 

— Bet ar tu pat.-? tai žinai? 

TEISINGA.* 
N yrąs: Toji mergina, ką eina, 

yra teisingiausi pasaulyje. 
Moteris: Tai ką tu žinai? 
Vyras: Nagi jai nei bučkio ne- 

galima suteikti, nes ji tuo pačiu 
atmoka atgal. 

NESISTEBĖTUM. 

Netrukus Europos laikraščiuose 
gali pasirodyt toks pajieškojimas: 

"Noriu pasisarndyt ramius, pi- 
gius namelius, mažiausiai 3.000 
mylių atstu nuo Anglijos, Vo- 
kietijos, Austrijos, Rusijos, Pran- 
cūzijos, Turkijos, Italijos, lUtlga- 
rijos ir nuo savo premiero Yeni- 
zeloso. Atsišaukit pas Karalių 
Jurgj, Palociuj, Atėnuose, Greki- 
ja." 

GUDRUS DZŪKELIS. 
■ Pakam šici kauni erulei? 

— Du už kvoderj. 
— O kiek už vienu? 
— Penkiolika cerrftt, 
— Tai duok man tu antrų. 

NA, O KAIP PATS TĄ j 
IŠAIŠKINTUM? 

; Vaikai dažniai užduoda savo 

tėvams tokių klausimų, ant ku- 
1 rių ir Saliamonas ne visados ga- 

lėtų atsakyti. Sykį inaža mer- 

gaitė klausia savo mamos: 
— Mama, ar misijonieriai eina. 

j dangų. 
— Oi žinoma, kad eina, mano 

mažyte,—atsakė mama. 

— C) tie kanibalai, 1 aukiniai 
žmonės, ar taipgi eina?—klausė 
toliaus dukrelė. 

— Xe, jie neina, nes jie j Die- 
Vą netiki. 

— tfet. mama—t^sė toliaus 
mergaitė,—jeigu kanibalas suėda 
milijonierių—tu sakei, kad jie 
ėda milijonierius,—tai kanibalas 
turėtų eiii dangun sykiu su mi- 
sijonierium, arba milijonierius eis 
peklon sykiu su kanibalu. 

KAM ŽIRNIAI REIKALINGI. 

\Vashingtone yra Agrikultūros 
departamentas, kuris pavasarį 
išsiunčia uždyką įvairių daržovių 
ir geliu seklu kiekvienam kas to 
nori. Kongresmanai, kurie nori 
josigerint savo distrikto balsuo- 
tojams visuomet atsiųs jum to- 

kių seklu,—parašykit tik jam apie 
tai laišką. 

Vienas kongrestuanas beveik 
kasdien gaudavo laišką nuo vie- 
no balsuotojo i^ «avr> distrikto ir 
tas vis prašė sC'klu. ypatingai pa- 
braukdamas, kari nepamirštų pri- 
i-imt žirnių. 

Kongresmanas ?iųsdavo-siųs- 
davo, pagalios jam nusibodo ir 
jis parašė tok: laišką: 

"Siunčiu jums dar puse tuzino 
fokelių žirnių, kaip to reikalavo- 
te. S*i. ką jųs ten mėginat su 
tai< žirniais daryt—ar norit visą 
Valstiją žirniais užsodinti?" 

Po kelių dienų atėjo toks atsa- 
kvmas: 

v "Xe, aš jų nesodinu, het iš jų 
vra puiki sriuba. Prisiųskit dau- 
giau !" 

H 

Tcl. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

23C2 S. Leavitt St. Chicago 

:VESK10Pretohos ir Kalbų 

MOKYM Dieninė ir 
Vakarinė 

čia gali JSmokti Anglų kalbos nuo pradinis 
ligi augSčiausiai, tcipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augit 
Matematikoo. Istorijos, Geografijos, Politiž. 
Ekonomijos, Knygvedystis,DailiaraJ<!io, Lai- 
8kų raSyrao, Prekybos teisių ir tt Cia gali 
užbaigti PUBLIC SCKOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

3106 So.Hežsted St,CMcagfl 

FHONE YARCS 2721 

D r. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicago 

Te!. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
u'iaiaenSjusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTISTA* 

flFUIS-HimįM 31 Ir S«. iti, 
(MtMtes MUMm.) x omam. tu. 

F. P. Bradchulis 
Attorncy & Counselor at Law 

Lietuvis Advokatas 

30 K. LaSalla Sl„ C Įsago, III. 
SUck Eichanga Bldg., Roami 1107-111 • 

Teleptaoae Pranklln 117J 

fcji. 3112 S. Halsted SI., arti 31-u 
• cUphotia Y m r <1*3159 

Naujas Išradimas—Spyna be Rakto') 
nUr«ikį» rakto n»4ioti*-n«ra 

M n«i pamosi f. 

{Kaina tpyna kitaip 
rakinti. 

Mūsų naujo išradimo b*, 
raktinės spynos yra padary* 
tos ant neišpainiojamų pa-' 
matų ir yra taip saugios kaip' 
Bankinis Užraktas. Nusipir- 
kęs mūsų naujo išradimo be-' 
raktinę spyną jausiesi saugiau' 
neįu kad palicinoną p rista ty-j 
tum prie savo užrakto, nes jos' 
ilias jokiu budu negalės atra-' 
kyt kaip tik jųs. Nelaukdamas' 
pareikalauk nuo musų pilno' 

ui spynų apraiymo su paveikslais; nusistebėsi* 
dažinojęs kaip tvirtai ir saugiai jos yra padaryį, to* ir pigios. Ui praplatinimą mustį naujo t£» 
raktinio heruktinią spyriduodama didelės vei», 
lis dovanos. Klausk i Stygų. 

Lapkus riifkita liitutilkii Įdidimi mirkę įtukyraik 
Adreauoklt &«taip: 

8ECURITY PADLOCK CO. į 648 W. 31 st 8t. Dipt. A. CMcago, m j 

Phon* Drover 5032 

Dr. K. Dranaelis 
LIETUVIS DENTiSTAS 

3261 So. Halsted S t., Chicago 

DU-KART NEOELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 
(itaminkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
„ pusei metę $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. B0CZK0WSK1 C0„ 
Malianoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) $1.00 

Vaikų Oraugas arba kaip mo- 
kytis skaityti ir rašyti be mo- 

kytojo i 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti 
be mokyti jo 10c 

Aritmetika raokinimuisi ro- 

kundų, su paveikslais (apda- 
ryta) 35c 

Viso $1.60 
Kas ntiiųs iškirpęs šitJj apgarsini- 

mu iš "Lietuvos" ir $1.00 per mo- 
ney orderį, tai taus visas 4 knygas 
60c pigiau. 

P. Mikoiainis, 
R. F. D. Route 2, Hudsori, N. Y. 

Rašomos Mašinos; 
Pigiausios ir guriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t y p e w r 11 e r b) 
"New American" už 
$10.00. 

Joigu nori turėti dru- 
tą, pigią ir gerą rašo-, 
mąją mašiną, tai pirk 

| "New American," o ue- 
eisai'SsI. 

"New American" ra- 
fio taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją J savo ran- 
kas, iii pirmo sykio su- 
pranta, kaip su jaja ra- 
šyti. 

Katallogą rašomųjų 
w .mašinų ir visokių kny- 

gų prisiunčiamo uždyk%. 
Agentams Ir perkupčlai> s( perkant kelias mašinas, duodam gerą nuošlmt|. 
Reikalaudami adresuokite šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO.f 
3252 So. Halsted str., Chlcigc, m. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

misas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wcod»at. 

f bone Canal 1208 
Valandos: 

iic 9:80 iki 12:00 vai ryto 
ttc?£0 iki 8:00 vai. vale. 

ftodčHoma 
tucCiEOikl 12.00vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W,Harrison Street 

Tel. Austin 73/ 

Valandos 

Ūktai iki 8:00 kiek vieną ryt? 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Maglkų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, {tikėdami visokiems magikams ir spiritualistams. Nemažai jaunų vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai uždirbtus pinigus sukišo j pragobelio magiko kišenių. Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygą: "Pa- slaptys Magijos ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptis šviesoje mokslo. Šioje knygoje atrasite visas monų ir burtų paslaptiB ir jas su- prasite, nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir jų darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina eu prisiuntimu 1 namus tiktai 60 centų. Iš kitų vietų užmokesti galima prisiųsti pačto dvicentinėmis markėmis. Adresas: 

N. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd Street, :j Chicago, Illinois 

H M CK IK O J 
L IC TUVIU PlEh'RAV 

VISUOMENES, 
Literatūra: ir hiitilns ilinstraatac Uiknltii 

Amerikos Lietuviu Dienraštis "KATALI- 
KAS" paduoda valiausias žinias apie kari) ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil- 
nas indonuų straipsnių. 

Dienraštis "KATALIKAS" eina tautiš- kai krikščioniškoje dvasioje. 
DIENRAŠČIO KAINA: 

Metams $5,00. 
Pusei metu 3.00. 
Trims minesiams 1.75. 
Dviem mėnesiam 1.25. 
Europoje metams .... 7.00. 

Praneškite savo adresu, o fauilte 
paaliiurSjlmui vien% numeri veltai. 

TA1PPAT UŽLAIKOMA 
Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve 

BĮflKALĄUKITI? KĄTĄI^ 
Rašydami laiSkus ir siųzdami pinigus vi- sados adresuokite šitaip: 

TANANEVICZ PUBLISH1NG CONPANY 
3249-83 South Horfan Street | 

CHICAGO, ILL., U. S. A. 

Jtl norlts turėt girą laikraštį, tat užsisakykite 

"ATEITĮ" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus [ savai- 

tę: Utarninkais, Kctvergais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 
ja dienraštį. 

"ATEITIS" eidama 3 kartus \ sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimu visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių ru-' 

daktorių, ku.iai sandarbininkauja vi- 
sa eile įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik 52.50 me- 
tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
U $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adresas: 

ATEITIS PUBLISHING CO., 
366 W. Broadvvay, So. Boston, Ma«». 

USŲ metodą išmokinsime jųs an- 

glų kalbą labai trumpame laike, 
just] name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Riiyk piaiikinimų. Dovanai 

American School of languages 
731W. 18tfl St. 1741W. 471h St. 

c:iicago, 1LL. 

AR NORI I 
gauti DYKAI dvi peras sztn- | 
kas ir Katalioga visokiu geru 
magi.szku srtuku ir kitokiu 
visokiu dalykn, kuriu tu la- 

I riai nori, o nežino! kur ju gont? 
rJoiįni taip, tai atsiusk savo pil- 
f na įraisT.lcu adres", o asr tuo- 
jau.s ta Katalioga ir tas rztuVas 
tau nusiusiu diuai. Adresuok : 

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS) 

32>1 S. lalsM St, GHICA60, ILL 

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

A. J. BIERZYNSKI, pres. 
Priima bankon pinigus ir moka 3% Už sudėtus pinigus musų bankoj duo- dame čekių knygutę, iš kurios para- šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 

gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankine? 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda sifkortes Ir siunčia pinigus 
) visas svieto dalia. 

Bankos Valandos: Panedėlials, se- 
redomis, ketvergaiB Ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėllomls, utar- 
ninkais ir pėmyCiomis nuo 8 ryto iki 
€ vakaro. 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina |au 30-tus metus. 

Prenumerata $2*00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metij. Anglijo], Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metans; $1.50 pusei m. 
Pamatimul vieną rrum. Siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiane ant pareika- 

lavimo dovanai. 
J. J. Paukaztis &. Co. 
120-124 Grand Stf., 

ccBrooklyn, N. X. 

PIGI FARMA. 
80 akerų puikios žemės parsiduoda 

tik už $2,500. Puiki vieta, tik pusė 
ang. mylios nuo miestelio, žemė der- 
linga, visoki javai auga puikiai; šmo- 
tas puikaus miško. 

Platesnių žinių klauskit per lalšfcus, 
adresuodami šitaip: 

Bol. Stelnonis, 
Box 41, Peacock, Mich. 

i OLSZEffSKIO MM 
3252 So. H&lsted St, CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
•r ., fsteigta 1893 metuose. 

^aldo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

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

SKOLINA 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 Morgecius ir Bondsus, nešančius 4, b ir o procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iikolekiuoja jų pinigus, palikins kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai; 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

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

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias 11* lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be "bankos čekių negali šiądien atsa- 

kančiai savo bizni vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

ne vagis, nė ugnis negali prieiti. 

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

■V. A. ()LSZI:WSKI BANK 
3252 So. Halsted St., - CHICAGO, ILL. 

Atvaitavusiud 18 KITUR IgĘLDŽIAME aplankyti Ir musiį Banką. 
—————— 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedčliais, Seredomis ir Pėtnyčiomls nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Jeigu Nori® 
^Nusipirkti Sau 

Mimaarba £otū 
Be klapaio, rūpesčio, 
pigiai ir teisingai; 

y/lMiritlsavo Jurta, jfedirbti <jfcadiu6, 
TAI EIK PAS 

J.JJ(ertmanowic& 
3133 EMERALD AVE. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, jeigu bu ma 

žals iškasėtais gali Išmokti gerą ama 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu 
rėti ir butl pats ant savęs ponu. Iš 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosas 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso 
koff'o Barber, Hairdressing Ir Mani 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiaus. 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži 
nančlų. 

Męs duodame visokluB darbus Jų 
Jleškantieme. 

"DRAUGAS" 
Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbininkų skaiCiujo 
yra rimčlausiejl ir žymiausieji lietu 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisiu- 
gal. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly 
Be $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienaB nu- 

meris veltui. Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHING CO. 

1800 W. 46th St., Chlcago, iii. 

CanaL 2113 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO ST CHICtSD, ILL 
CORNEF 18tb STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesa nebuvo l.as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinkti] reikalingi) kalendoriui žinių, 
jame yra keletąs skyrių, kuriuese telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš hlstorlJoA, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo (r tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
Jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. New York, N. Y. 

Gyvenimo telefonas Drover 7781. Telefonas Yards 551 it 155 

LIETUVOS APTtEKA. 
Męs iinome, kad lietuvė? moterjs dažnai nusiskundžia, negalinčios gaut norimi; io- 
lig-vaistų Amerikoje. Atsišaukite pas mus, Kau»ite vi^ki; iolig, lašg ir vis-lco, ko jgs 
negaunate anglų aptiekose. Męs labai atsargini išpildomo Lietuvon daktarg receptus. Duodame rodąs. Rašant pas mus, prir-igskite 2c markę. 

Provizorius F. A. JUOZAPAITIS 
3601 S. Hilsted s t., Cor. 36 stM Chlcago, (I). 

M M 11 I JĮ l/MVOJlf Tik-ką išijo iš spaudos Inyga vardu 

L—^ llAUtJH ftillUA* "AMKK1KA". Tai yra rinkinys jvi. V linwn ■ a fi,rT 
riq faktų, žinotinų Amerikoje gyve- 

nantiems ir čion atkelisujantiems lietuviams. S.i.'nko V. K. Kačkauskas, "TĖVYNĖS" 
'redaktorius. "AMERIKA" yra infcrmacijinis veikalas, kokis jau nuo senui buvo pageidaujamas. 
Jame telpa daug reikalingų ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika. 

Knyga didelio formato 6x9 col., 288 puslapių. Kaiua tiktai 7Bc 
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

M. J. Damijonaitis CHICAGO, ILLINOIS. 
P. S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokiu 
knygų, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų krautuvė* katalogo. 
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