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Dideji Kare. 
Svarbumas karės, kaip tai bu-. 

/ vo jos pradžioj, vėl persikėlė 
iš rytu j vakarus, Franctizijon. 
Vokiečiai čia užsimanė atidary- 
ti vėl sau kelią Paryžiun, prie 
kurio karės pradžioj buvo jau 
priėję, be: tapo nuvyti atgal už 

upės M ame. 

Vokiečiai pradėjo mušį į šiau- 
rius nuo tvirtovės Verdu n su; 
300,000 'kareivių; bet kad paim- 
ti nepasisekė, nužudė vien dau- 
gybę 'kareiviu, nors tvirtovės gy- 
nimui francu/.ai daug mažiau tu- 

rėjo kareivių, tai abidvi pusės, iš 
kur tik galėjo, sutraukė pastipri- 
nimą. Dabar, kaip mano, vo- 

kiečiai prie Verdun turi apie 
8oo,o<x) kareivių, o franeuzų ten 

yra 600,000, l>et franeuzai yra 
tvirtovėj, kuri beveik atlygina 
mažesnį kareiviu s'kaitlių. Iš 

Anglijos, sustiprinimui franeuzų 
prie Verdun siunčia daugiau ka- 

reivių. Bet kas-žin ar ta turinti 
franeuzus sustiprinti angliška ka- 
riumenė suspės į laiką ateiti ir 

klausimas, kokia yra ta angliška 
kariu menė. Tokiuose mušiuose. 
C< a i p dabar pradėtas prie Ver- 

dun, tik gerai išlavinti, gerai 
disciplinuoti kareiviai turi vertę, 
nedisciplinuoti žmonių būriai tai 
menka pagelba, toki kartais gali 
net kenkti darydami maišatį ant 

mūšio lauko net disciplinuotų ei- 
lese. 

Iki šiol vokiečiams piie Ver- 
clun gana sekasi, nors tuos lai- 

mėjimus turi milžiniškais nuo- 

stoliais įpirkti. Londono laikraš- 
čiai užtikrina, jog per keturias 
mūšio dienas prie Verdun vokie- 
čiai nužudė 150,000 'kareivių, bet 

nėra abejonės, kad skaitlinė ta 

perdaug padidinta, nes jeigu tiek 

kareivių butu nužudę, prie tvir- 
tovės ir likusi ju kariumenė ne- 

būtų galėjusi užsilaikyti, nes bu- 

tų tai juk pusė mušj pradėjusių Į 
kareivių, o vienok vokiečiams pa-1 

• sisekė franeuzus truputį atgal 
nustumti ir atimti franeuzams 
Verduno fortą Douaumont. 

Berlinas jau gyrėsi, gal be pa- 
mato, raminimui taikos reikalau- 
janičų gyventojų, paėmimu dar 
'kitų trijų Verduno fortų, bet tie 
kiti Verduno fortai ir dabar yra 
franeuzų rankose, net. fortą 
Douaumont franeuzai kontr-ata- 
ku mėgino atgauti ir kaip gaii- 
ma manyti iš prieštaraujančių 
Paryžiaus ir Herlino žinių, išsyk 
tas jiems pasisekė, bet paskui 
vokiečiai, gavę pastiprinimą, vėl 
iš jo franeuzus išvijo ir dabar 
fortas Douanmont yra vokiečių 
rankose ir nuo jo jie gali apšau-l 
<lyti kaimyniškus fortus iš sun- 

kių kanuoliu, kokiu daug .prie 
VcrJun net iš Austrijos par-i- 
gabeno, o kaip žinovai užtikrina, 
Austrijos Skoda didėsės kanuo- 
lės yra geresnės už vokiškas to- 
kias jau Kruppo k<*nuoIes. 

Dabar, kaip praneša iš Pary- 
žiaus ir Londono, vokiečių pir- 
myn besi veržimas truputi susilp- 
nėjo, bet nežinia dėl kokių prie- 
žasčių—-dėt pajiegų susilpnėjimo, 
ar gal vokiečiai stengiasi kitaip 
sutvarkyti mūšio frontą, o perkė- 
limui sunkiųjų kanuoliu j kitas] 
pozicijas reikia laiko. 

F.erlinas gar.-ina, jog ir francu- 
zų kontr-atakai pasiliovė, ne> jie 
kontr-ataku mėgindami atgauti 
vokiečių paveržtą fortą Douau- 
niont, labai daug kareivių nužu- 
dė, nors ne tiek. kiek jų prie 
Verdun nužudė voikiečiai; bet vo- 

keičlų .ten ir buvo daugiau. Vo- 
kiečiams teko fortas Douauniont, 
bet teko vien griuvėsiai, nes vo- 

kiečių sunkiosios kanuolts viską 
f išgriovė, išnaikino; nors fortas 

buvo įrengtas iš plieno ir betono, 
bet ir tokia apsauga negali at- 
stovėti prieš dabartiniu sunkiųjų 
17-colinių kanuolių šuvius, todėl 
dabar ir geriausiai įrengtos tvir- 
tovės nužudė svarbą. Griuvė- 
siu-. forto Douaumont apšaudo 
frnncuzai iš savo sunkių j u ka- 
nuoliu; tą pati daro ir vokie- 
čiai, tai tuoše griuvėsiuose nei 
vokiečiai, nei franeuzai užsilai- 
kyti negali. 

Nors francuzai ramiai priima 
žinią aj>ic nužudymą forto Dou- 
aumont, ramiai žiuri net j gali- 
mą nužudymą tvirtovės Verdun, 
bet anglai kitaip į tai žiuri. 
Anglu karvedžiai ir specialistai 
mano, kad jeigu Verdun tektų 
vokiečiams, tai pavojuje atsiras- 
tu nc tik Paryžius, bet ir Lon- 
donas. Tokia anglu mintis gali 
juos priversti suskubinti siunti- 
mą traneuzams sustiprinimo, kad 
jie pric> milžinišką vokiečių už- 
puolimą atsiremti galėtų. Sulyg 
gi paskutinių žinių, vokiečiai prie 
Verdun tapo franeuzų sulaikyti. 
Tokiu budu apėmęs vokiečius 
džiaugsmo kvaitu'iys buvo visai 
nereikalingas, kaip nereikalingas 
ir žudymas tiek kareivių prie 
veržimo tvirtovės Verdun, ko už- 
simanė vien gavęs ten jau kelis 
kartus kailin, Vokietijos sosto 

j-pėdinis priešais patarimus su- 

maiių vokiškų generolų Hinden- 
burgo ir Mackenseno, kurie nu- 

rodo sunkumą veržimo Yerdun. 
Ir iš t ikro. pildydami ciesoriško 
vaikpalaikio fantazijas vokiečiai, 
nužudę tokią daugybę kareivių, 
apsilpnino save '^ajiegas ant vi- 
so fronto Prancūzijoj. To ypač 
ir geidė franeuzai. 

Vokiečiai mėgino pirmyn ženg- 
ti ir kitose fronto vietose Pran- 
cūzijoj. Sulyg jų užtikrinimo, 
besipriešinimas franeuzų Woevre 
klonyj visai susilpnėjo ypač prie 
Marclicvillc ir jie, vokiečių veja- 
mi, buk bėga Į vakarus, bet pa- 
skui vokiečiai pats prisipažino, 
ka jų besigvrimai, buk jie už- 
ėmė Cbapncuville buvo neteisin- 
gi, tai aišku, jog neteisingas bc- 
sigyrimas ir sumušimu franeuzų 
Woevre klonyj. 

Prancūzai su dideliu smarku- 
mu užpuolė frontą prie Apre- 
mont ir Pont a Mousson. Mu- 
šis eina vos 16 mylių nuo Vo- 
kietijos svarbiausios tvirtovės 
Metz, jau Vokietijos teritorijoj. 

Prie Verdun mūšį veda vyriau- 
siasis Francuzijos ir Anglijos 
karhtmenių vadovas francuziškas 
generolas Joffre. Ten, drąsinti 
kareivius buvo atkakęs ir Vo- 
kietijos ciesorius, bet ir jis nie- 
ko svarbesnio nuveikti neįstengė. 
Kaip sako, savo užpuolmu ant 
Vcrdun vokiečiai norėjo sumušti 
franeuzus, o paffcui tuoj talkinin- 
kams pasiūlyti taiką. Bet kad 
sumušti nesiseka, tai gal prireiks 
ir be sumušimo taikos prašyti, 
nes vokiečiu pajiegos pradeda jau 
išsisemti. 

Iš Prancūzijos ciesorius Wil- 
helnias atkako Į vokiško kariš- 
ko laivyno stotį \Vilhelmshaven 
ir padarė laivyno peržvalgą. Ma- 
noma todėl, kad jis norėjo ir 
laivyną rezikuoti ir jį prieš tal- 
kininku laivynus pasiųsti, jeigu 
pasiseks pamti Yerdun. Kadan- 
gi vienok ant sausžemio Pran- 
cūzijoj vokiečiams nepasisekė 
pilnai franeuzus įveikti, nors ten 
rizikavo savo žemės kariumenę, | tai dabar gal atsinorės rizikuoti lai- 
vyną. nes talkininku laivynas 
yra kur kas drūtesnis. 

Kad padėti franeuzams grum- 
tis su vokiečiais prie Verdun, 
talkininkai pradėjo smarkiau 
veikti ir kituose frontuose. Ru- 
sai smarkiau veikti pradėjo Ga- 
licijoj, Bukovinoj ir Pinsko klam- 
pynių apskrityj, kad iš ten vo- 

kiečiai negalėtų siųsti pastiprini- 
mo kariumenei besimušančiai su 

franeuzais Verdun apielinkėse. 
N'ors kituose frontuose iki šiol 
nieko nenuveikta, bet i.š ten vo- 

kiečiai negali pasiųsti kariumenės 
I'rancuzijon, nes paliktą Rusijoj 
rusai galėtu įveikti ir iš Rusijos 
išvyti ir Vokietijon įsiveržti, ku- 
rie ten galėtų atkeršinti už vo- 

kiečiu neužsipelnantj pagyrimo 
karės vedimo budą, už visus jų 
plėšimus ir naikinimus Rusijoj. 
Talkininkai rengiasi taipgi pra- 
dėti pirmyn žengti tapgi Balka- 
nuose, bet iki šiol ten jų prie- 
šams geriau sekasi. Austrai žen- 
gia Albanijoj vis toliau pietų 
link, u/ėmė tuomtarpinę, turėju- 
il tik menką italų įr su jais 

besilaikančių albanų pulkeli, Al- 

banijos sostinę Durazzo, o ita- 
lai ir albanai persikėlė ant laivų 
ir bus pergabenti į Avloną, kur 
yra didesnės italų pajiegos. Ten 
todėl reikia laukti svarbesnio 
mūšio. 

Azijoj rusai žengia palengva 
vis gilyn Turkijon, o Mesopota- 
mijoj anglai tvirtai laikosi ir 
neužilgo susijungs su rusais. 
Karėn tapo jau įtraukta ir Per- 
sija, taipgi Egyptas, kurin įsi- 
veržė turkų pulkelis. Bet rusai 
Persijoj sumušė turkų kariume- 
nę ir su ja besilaikančius per- 
sus ir artinasi prie sostinės Te- 
herano. Egypte anglai sumušė 
įsiveržusius ten turkus. 

Italai smarkiau veikti pradėjo 
Isonzo fronte. Ten smarkiai vei- 
kia artilerija, dalyvauja jau mū- 

šiuose ir infanterija. Austrai gi- 
riasi, jog prie Goerz ir San Mi- 
cliele jie atmušė -smarkų italų 
užpuolimą. Vokietijoj manoma, 
kad nuo kovo i d., kuomet Vo- 
kietija, kaip apreiškė, be perser- 
gėjimo pradės skandyti pirklių 
laivus, Italija apšauks karę Vo- 
kietijai, ko iki šiol dar nebuvo, 
Italija kariauja vien su Austrija. 
Tąsyk Italija dalj savo kariume- 
nės galės pasiųsti pagelbon fran- 
euzams. Bet tas didelių permai- 
nų atgabenti negali, nes Italija 
ir dabar karėj dalyvauja, o muš- 
dama austrus, neleidžia jiems 
siųsti Francuzijon pagelbą vokie- 
čiams. 

Rusijoj smarkesni susirėmimai 
buvo vien Rygos ir Dvinsko fron- 
te, bet vokiečiai be mūšio trau- 
kia atgal iš Volyniaus ir Gudijos 
toliau nusijrusią j rytus savo ka- 
riumenę. Reikia todėl manyti, 
kad iš Rusijos fronto pasiųsta 
dikčiai vokiečių kareivių Francu- 
zijon, tai likusių neužtenka pa- 
laikymui visos užimtos teritori- 
jos; todėl visą traukiama j va- 
karus krūvon. Vadovų rusų ka- 
riumenės Rygos-Dvinsko fronte 
caras paskyrė pagarsėjusį japonų 
karėj generolą Kuropatkiną. 

Iš Kares Lauko 
• 

VAKARŲ FRONTAS. 

300,000 VOKIEČIŲ ATA- 
KUOJA VERDUNĄ. 

Londonas, vasario 24 d. Didelė 
vokiečių armija po vadovyste Vo- 
kietijos kron-princo (sosto įpėdi- 
nio) pradėjo nepaprastai smarkų 
ataką linkui francuzų tvirtovės 
Verdun. 

Berlino telegramai praneša, 
kad francuzų tranšėjos ant apie 
6 angl. mylių ilgio tapo vokiečių 
paimtos ir vokiečiai šioje vieto- 
je įlenkė francuzų frontą ant 2 

angl. myliu gilyn. 
Mušis verda ant linijos Melan- 

court iki Etain, į šiaurius nuo 

Verduno. Baisiausiai mušis siau- 
čia ant linijos apie 25 vngl. my- 
lias ilgio. 

Tuom pačiu laiku vokiečiai ata- 
kuoja ir įvairias kitas francuzų 
fronto dalis, matomai su tikslu, 
neleisti framruzams atitraukti nuo 

tų vietų kariumenės prie Ycrduno. 
Vokiečių of icialis pranešimas 

-kelbia sekančiai: 
"] rytus nuo upės Meuse męs 

užatafcavome poziciją prie kaimo 
Consenvoye, kurią priešas forti- 
kavo per pusantrų metų visais ži- 
nomais budais. 

"Atakas tapo padarytas ant 
fronto 6 angl. mylių ilgo ir per 
jį įsilaužėme į priešo linijas apie 
dvi myli giliai. Priešas nustojo 
belaisviais daugiaus 3,000 vyrų 
ir daugelio medžiagos, kuri šiuom 
laiku dar negali buti apskaitliuo- 
ta.'' 

Francuzų oficialis pranešimas 
spėja, kad šitas mušis gali išsi- 
vystyti į didelės svarbos žygį. 

VOKIEČIAI STUMIA 
FRANCUZU3. 

Berlinas, vasario 25 d. Vokie- 
čių oficialis pranešimas skelbia 
apie tolimesnius vokiečių laimė-1 
jimus Yerduno apidinkėse« Vo- 

kiečiai užėmė tris kaimus ir pa- 
siekė vietų, kurios yra 'tik 8 angl. 
mylias (apie 12 verstų) atstu nuo 

išlaukinių Vcrduno fortų. Ofi- 
cialis vokiečių pranešimas skam- 
ba šiaip: 

"Pasisekimas, kurį męs Įgijo- 
me j rytus nuo upės Meusė, ta- 

po labjaus išplėtotas. Kaimai 
Brabant, Jlaumont ir Samog- 
neux tapo užgriebti. Visas miš- 
kuotas distriktas j šiaur-vakarius, 
Į šiaurius ir šiaur-ryėius nuo 

Beaumont, o taipgi llerbe miš- 
kas yra musų rankose." 

FRANCUZAI PRISIPA- 
ŽĮSTA, KAD PASITRAUKĖ. 

Paryžius, vasario 25 <1. Francu- 
v.\\ oficialis pranešimas pripažį- 
sta, kad jie pasitraukė iš Bra- 
bant, kad išvengus bereikalingos 
žmonių skerdynės. 

"Apielinkėse j šiaurius nuo 

Verdu 11,—sako šisai pranešimas, 
—kova tęsėsi per visą naktį su 
tuc m pačiu smarkumu išilgai de- 
šinįjį krantą upės Meuse. Dėlei 
■pasiutusio bombardavimo musų 
priešakiniu pozicijų prie kaimo 
Brabant, musų kariumeftė pasi- 
traukė iš to kaimo, prisidengiant 
nakties tamsumu. Atakas prieš 
Samogneau.s tapo atmuštas. 

"Stiprus atakas, kuriame da- 
lyvavo mažiausiai visa brigada 
kariuinenės, tapo padarytas ant 

musų pozicijų miške Caures. Prie- 
šui pasisekė užimti to miško da- 
lį. Męs dar vis laikome jo pie- 
tinį galą-" 

Telegramai praneša, kad ties 
Yerdunu didelė skerdynC ir abie- 
jų pusių nuostoliai yra labai di- 
deli. Vokiečiai atakuoja "vilni- 
mis"—viena eilė po kitos ir su- 

glaustoj formoj. Kulkosvaidžiai 
šienauja be paliovos, ir sakoma, 
kad čieli batalionai kaip, sniegas 
po .lietum tirpsta. 

VERDUNO FORTAS 
PAIMTAS. 

Londonas, vasario 27 d. Mušis 
ties francuzų tvirtove Verdun 
platinasi. Vakar vokiečių šta- 
bas oficiališkai pranešė, kad for- 
tas Douaumont tapo paimtas 
šturmu. Fortas Douaumont yra 
vienas iš svarbiausių Verduno 
fortu šiaur-rytinėj tvirtovės da- 
lyj. Šiądieninis oficialis vokie- 
čių pranešimas skelbia, kad fran- 
euzai penkis sykius kotltr-ataka- 
vo vokiečius, kad atimti fortą 
Douaumont, bet visi atakai tapo 
atmušti. Skaitlius franeuzų pa- 
tekusių nelaisvėn nuo pat šio 
mūšio pradžios siekia 15,000 su- 

lyg vokiečių apskaitliavimo. 
Fortas Douaumont tapo su- 

naikintas šūviais milžiniškų ka- 
nuolių, kurios tapo atgabentos 
nuo Balkanų fronto ir suskaldė 
fortą Į šmotus. 

Apie baisias skerdynes, kurios 
dabar eina aplink Verduną, duo- 
da šiokį-tokj supratimą laikraš- 
čio Daily M a i 1 koresponden- 
tas, kuris telegrafuoja sekančiai: 

"Vokiškas korespondentas sa- 

ko, kad frontas Douaumont forto 
tapo visiškai sunaikintas sukon- 
centruota ugnim iš 17-colinių ir 
12-coliniit kanuolių, kurios su- 

plaišino plienines ir cementines 
koptrlas į šmotelius. Vienas ne- 

tolimas fortas tapo išsproggdintas 
vienos milžinos 'kulkos, kuri pa- 
taikė į magaziną- 

"Prieš ataką šimtai vokiškų in- 
žinierių taisė kelius privežimui 
17-colinių kanuolų. Franeuzų 
belaisviai pasakojo, 'kad baisi ka- 
nuolių ugnis greitai padarė laiky- 
mąsi forte Douaumont negali- 
mu." i 

RUSŲ FRONTAS 

VOKIEČIŲ LAKŪNAI 
VEIKLUS. 

Petrogradas, \asario 24 d. Ofi- 
cialis rusų pranešimas, išleistas 
vakar, skelbia sekančiai:; 

"Keletas vokišku orlaivių nu- 
metė bombas Rygos, Friedrich- 
stadto ir Jakobstadto apsktičiuo- 
se. Apielinkėj Ikskull vokiečiai 
,atidarė pasiutusią ugnj.1 Du zep- 
pelinai skrajojo ties Dvinsku. 

"Ne'tolf Alukštos buvo smarkus 
bombardavimas U abiejų pusių, 
vokiečiai šaudė orines torpedas 
didelio kalibro. Laike nakties 
priešas pasiutusiai bombardavo 
mūsų linijas į vakarus nuo ežero 

Šventojo net iki -ežerui Ilsen. 
"Ant Kaukazo fronto: \ i j imasi 

turkų tebeeina." 

SUSIRĖMIMAI PRIE 
ALUKŠTOS. 

Petrogradas, vasario 27 d. Oii- 
'cialis rusų pranešimas, išleistas 
šiądien, paduoda sekančias ži- 
sias: 

"Smarki artilerijos ir šautuvų 
ugnis pasitaikė Rygos apskrityj. 
Musų artilerijos veiklumas, kaip 
pranešama, buvo pasekmingas- 

"Musų skautai pasekmingai pa- 
darė -drąsų užpuolimą netoli Žade, 
į piet-ryčius nuo Friedrichstadto 
(Kuršėje). Neiššovę nei vieno šū- 
vio, jie užpuolė nekurias vokiškas 
stovyklas ir durtuvais 1111 varstė 
daug vokiečių. 

"Netoli Alukštos atkakli kova 
už apvaldymą nekuriu tranšėjų 
tebeeina." 

RUSAI UŽĖMĖ 
KERMANSHAH. 

Petrogradas, vasario 28 d. Ofi- 
ciali* rirsų pranešimas skelbia se- 
kančiai apie dalykų stovį ant 
Kaukazo fronto: 

"Laike paskutinių kelių dienų 
musų kariumenė smarkiai vijo 
turkus laike pasiutusių sniego 
darganų; taip kad musų karei- 
viai buvo ik' krutinės sniege. 

"Persijoj musų kariumenė iš- 
metė priešą iš visos eilės pozici- 
jų ir užėmė Kermanshah. (Ker- 
masshah yra svarbus miestas 
piet-vakarinėj Persios dalyj). 

ĮVAIRUS TELEGRAMAI. 

SUTRINTI PRŪSIJĄ!— 
ŠAUKIA ASQUITH. 

Londonas, vasario 24 d. Ang- 
lijos premieras Asąuitli, kalbė- 
damas vakar parliamente, parodė 
aiškiai, kad Anglija, lygiai kaip 
ir Rusija, yra tvirtai pasiryžusi 
šitą kare vesti iki tol, kol Vokie- 
tijos kariška galybė nebus su- 
trinkint a. 

"Męs niekados neįkišime atgal 
j makštis kardo,—sakė premie- 
ras,—pakol fielgija,—ir, galiu 
pridėti, Serbija—neatgaus atgal 
ir dar daugiaus to, ką jos pa- 
šventė; pakol Prancūzija nebus 
tinkamai apsaugota nuo užpuoli- 
mo; pakol tiesos mažų Europos 
tautų nebus- pamatuotos ant ne- 

paliečiamų fundamentų ir pakol 
militariškas Prūsijos viešpatavi- 
masy nebus galutinai sunai'kin- 
tas." 

Šitą premicro pranešimą iš- 
šaukė atstovo Sno\vden užklausi- 
mas, ar nc laikas yra pradėti 
taikos tarybas, nes sulyg Snow- 
den'o nuomonės, nei viena pusė 
negali tikėtis pilnos pergalės- 
Snovvden'o nuomonę parėmė dar 
du atstovu, bet kiti parliamento 
atstovai nedavė jiems nei kalbėti. 
Stephen Walsh, darbo partijos 
vardu užginčino Snovvden'ui, ku- 
ris tvirtino, kad jisai kalbas dar- 
bininkų vardu. 

"Talkininkai,—sakė W alsh,— 
negali pradėti taikos tarybų, 'kol 
tigras turi savo nagus Įleidęs 
Belgijos, Serbijos ir Lenkijos 
kunan." 

TURKAI APLEIDŽIA 
TREBIZONDĄ. 

Petrogradas, kovo i d. Telegra- 
mai iš Tiflisn praneša, kad tur- 
kai apleido Trebizondą, prie Juo- 
dųjų jūrių, 'besiartinant prie to 
miesto rusų armijoms iš dviejų 
pusių. 

NUSKENDO DIDELIS 
FRANCUZŲ LAIVAS. 

Paryžius, kovo i d. Pagelbinis 
francuzų skraiduolis Provence 
nuskendo Tarpžemio jūrėse per- 
eitą subatą. Sakoma apie 900 
žmonių žuvo. Ant laivo buvo 
apie 2,000 kariumenės, kurią vež- 
ta, kaip manoma, į Salonikus. 

is mos, 
RINKS AUKAS LENKIJAI. 
Springfield, 111. Gubernato- 

rius Dunne paskyrė komitetą, 
kuris yra įgaliotas rinkti au- 

kas nuo karės nukentėjusiems 
Lenkijos gyventojams. Komi- 
tetan inėjo: R. T. Crane, advo- 
katas Julius F. Smietanka ir 
■kunigas Francišikus \Yojtalewicz 
iš Chicago. Bet nuo karės nu- 

kentėjo įie vien Lenkijos gyven- 
tojai, nemažiau už juos nuken- 
tėjo ir Lietuvos gyventojai, o 

rinkime aukų ypač nuo svetim- 
taučiu lenkai visur stengiasi lie- 
tuviams už akių užbėginėti, sle- 
pia, kad nuo karės ir lietuviai 

nukentėjo ir kad ir jiems pašel- 
pa reikalinga. 

MIRTINAI SERGA MOK- 
SLINČIUS IR IŠRADĖJAS. 
New York. Mirtinai serga ir 

guli čionykščiame vokiškame li- 
gonbutyje pagarsėjęs fizikos pro- 
fesorius, už mokslo pastūmė j imą 
gavęs dovaną iš užrašo Nobelio, 
vuikietis Dr. Ferdinand Braun. 
Jis pagerino Marconi'o bevielinį 
telegrafą- Brann turi 66 metus. 

BLOGA KLAIDA. 
Cartersville. 50 ginkluotų vy- 

ru ir vaikų Įsiveržė j čionykštį 
kalėjimą, iš jo išvilko vieną ten 

sėdintį negrą, nuvilko prie mies- 
to rumo ir ten pakorė. Paskui 
vienok pasirodė, kad jie pakorė 
ne tą, kurį norėjo, bet visai ki- 
tą, kalėjiman pasodintą už visai 
menką prasižengimą. 

JAPONIJA STATO 
REIKALAVIMUS. 

Washington, D. C. Japonijos 
ambasadorius Chind'a atsilankė 
pas užsienių ministerį Lansing 
su reikalavimu paskubinti už- 
baigimą nesutikimų Japonijos 
su Amerika dėl Kalifornijoj už- 
girtų tiesių, kurios draudžia ten 
japonams žemę valdyti. Turbut 
Japonija reikalauja panaikinimo 
Iii teisių. 

UŽBERTI DARBININKAI. 
Boulder, Col. Marshall oloj 

National Fuel Co. kasyklose va- 

sario 24 d. užgriuvo 20 darbi- 
ninkų. Su dideliu vargu pasise- 
kė keturis sunkiai sumankytus, 
bet gyvus iš olos ištraukti. 

LAIVAS NEIŠPLAUKĖ. 
New Yoik. Prirengtas iš čia 

išplaukimui francuziškas pasa- 
žierinis garlaivis Espagne gavo 
anony mišką persergėjimą, kad 
neplauktų, nes kelionėj laukia 
jj nelaimė. Todėl kapitonas nu- 

sprendė neplaukti ir su laivu 
pasiliko porte. 

SULAIKĖ GELEŽINKELIO 
TRAUKINĮ. 

Tacoma, Wash. Šeši vyrai 
sulaikė vežanti Rusijai amunici- 
ją Great Northern geležinkelio 
traukinį ir supjaustė orines 
bremzų dūdas. Du užpuoliku 
pasisekė suimti, kiti pabėgo. 
Suimti yra austrai 'darbininkai 
Sam Ruski ir John Ross. 

UŽSINUODIJO. 
Shelbyville, Ind. Vasario 24 

dieną 700 žmonių, valgiusių pie- 
tus ir vakarienę Indiana Product 
Day užsinuodijo, bet visi tapo 
išgelbėti. Iš kur j valgius pa- 
kliuvo nuodai, tas dabar tyri- 
nėjama. 

PASLAPTA KONFERENCIJA. 
Wa3hington, D. C. Pereitos 

savaitės panedėlyj atsibuvo pre- 
zidento Wilsono konferencija 
senatoriais Kern ir Stone. Dau- 
gelis mano, (kad konferencijoj 
aikštėn išėjo, buk prezidentas 
geidžia karės su Vokietija, nes 

tąsyk Grekija ir Rumanija taip- 
gi stotų talkininkų pusėn. Sių- 
sti Europon Amerikos žemės 
kariumenės nereiktų, bet Ameri- 
ka su savo laivynu turėtų talki- 
ninkams pagelbėti išvalyti jūres 
nuo vokiškų kariškų ir povan- 
deninių laivų ir padėti jiems 

| finansiškai. Kad prezidentas 
nemano visame prieš vokiečius 
nusilenkti, net ten, kur eina 
apie Amerikos garbę, tą rodo 
jo laiškas, rašytas senatoriui 
Stone. 

| GAISRAI, 
j Pittsburg, Pa- Prie .25-tos ir 
l Smailinau St., krautuvėse Union 
iStorage Co. kilo gaisras. Ugnis 
pasirodė didelėj ant 6 lubų trio- 
boj, kur buvo sukrauta daugybė 
kiaušiniu. Užsidegė taipgi pri- 
krauti 6 vagonai Baltimore & 
Oliio geležinkelio. 

GINČAS TARP AMERIKOS 
IR VOKIETIJOS. 

Į ginčą, kuris eina tarp Ame- 
rikos valdžios ir Vokietijos dėlei 
vokiečių pranešimo, kad jie skan- 
dysią visus apginkluotu? pasa- 
žierinius laivus be perspėjimo. įsi- 
maišė ir Suvienytų Valstijų 
kongresas. 

Atstovų hute ir senate kiio su- 

manymas, kad Amerikos valdžia 
perspėtų amerikonus, kad jie to- 
kiais laivais nekeliautų, arba kad 
Amerikos valdžia neišleistų iš- 
plaukti iš savo uostų tokiems 
laivams, kurie turi kanuoles sa- 
vo atsigynimui. 

Kongrese pripažįstama, kad 
Vokietija, grąsinc'ama skandyti 
tokius laivus bc persergėjimo, 
nesielgia sulyg tarptautiškų tei- 
sių, tačiau s nekurie kongresma- 
nai ir senatoriai mano. kad dėlei 
tokio "techniškumo" ir mažmo- 
žio negalima statyti Amerikos 
pavojun, ir geriaus Amerikos pi- 
liečius persergėti apie tai oi'icia- 
lišk.ai ir neišduoti jiemc paspor- 
Itų, jeigu jie tekiais laivais norė- 
tų keliauti. Tokį sumanvma re- 
nna ir Brvan. 

Anądien senatorius Stone šia- 
me reikale parašė 'prezidentui 
laišką, j kuri prezidentas davė 
atsakymą. Prezidento laiškas yra 
be galo svarbus savo turiniu ir 
tomis pasekmėmis, kokias jis ga- li turėti. 

Kongrese buvo susidariusi 
stipri partija, kuri rengėsi užpro- 
testuoti prieš prezidento politiką 
linkui Vokietijos ir išleisti įsta- 
tymą, kuris išpildytų Vokietijos 

| norus,—būtent, kad Amerika, ne- 

paisydama tarptautiškų teisių, 
pripažintų Vokietijai teisę skan- 
dinti apginkluotus pasažieririus 
laivus be persergėjimo. 

Prezidento atsakymas senato- 
riui Stone sako, kad tas yra ne- 
galimas daiktas. Amerika nega- 
li pripažinti teisuotu laužymo 
tarptautiš! ų teisių, juo labjaus 
Amerika negali atimti savo pi- 
liečiams tų teisių, kokias jie 
suiyg tų įstatymų turi. 

"Jokia tauta, nei jokia tautų 
grupė—sako prezidentas—neturi 
teisės laike karės mainyti, arija 
nepaisyti ant principų, kuriuos 
visos tautos už gyrė sumažinimui 
karės baisenybių... Iš savo pu- 
sės aš negaliu si.tikti su tuorn, 
kad Amerikos piliečių teisės bent 
kokiu atžvilgiu butų susiaurin- 
tos. Garbė ir savęs paguodonė 
visos tautos yra palytėta. Męs 
norime ramybės, ir ją palaiky- 
siu! už bent kokią kainą, bet ne 
už kainą garbės"... 

Toliaus prezidentas s;.ko, kad 
nors yra teisybė, kad butų gal 
parankiau nusileisti, bet "yra 
svarbu suprasti—sako preziden- 
tas.—kad jeigu šitame atsitikime 
męs leisim parankumui imti vir- 
šų ant principo, tai neišvengia- 
mai butų atidarytos durjs ir to- 
limesniems nusileidimams. Vie- 
ną syk j atsisakius nuo savo tei- 
sė:, daug kitų pažeminimų tikrai 
sektų ir vi<os tarptautiškos tei- 
sės viena po kitai subyrėtų. 

"Tas, už ką męs ginčijamės 
šiame atsitikime, yra pati esenci- 
ja tų dalykų, kurie padarė iš 
Amerikos neprigultningą tautą. 
Amerika negali nuo tų teisių at- 

sisakyti. nepripažindama tuoin 

pačiu Sovo silpnumo;" ji tuomet 

atsisakytų nuo -avo vietos tarp 
neprigulmiugų pasaulio tautų. 

Prezidento lai-ka< padarė gilų 
Įspūdį, kaip kongrese taip ir vi- 
soj tautoj. 



"Štatui by the President!" 
(Stovėkit su prezidentu \)—yra 
šauksmas daugelio laikraščiu. Ir 

kongresas, "kuris buvo pradėjęs 
prezidentui grūmoti, dabar at- 

įvėso ir jam ranku nepainios. 
Prezidentas turi teisybę. Šiame 

ginče eina ne apie menkniekius, 
bet apie principą. Jeigu atskiras 

žmogus be principo yra nieko 

nevertas, tai tauta, kuri nepa- 
jėgia principo suprasti ir nusto- 

ja savo gero vardo (garbės), yra 
niekam netikusi ir parodo vidu- 

tinio supuvimo ženklus. Ji yra 

panaši tani žmogui, kuris, maty- 
dama.*. po langu plėšiką arba va- 

įri bekalinėjant, bijosi keltis iš 

.šiltos ir minkštos savo lovos, 
l>ct, užsivertęs antklode, sako: 

"tegul ima visiką, tik tegul mane 

nejudina." 
N'ėra abejonės, kad milžiniška 

Am.riko., tautos dalis tvirtai sto- 

vi su prezidentu, kuris su dideliu 

pasišventimu ir atsargumu veda 
Amerikos valtj tarp karės vilnių. 

1 ar aso jis. 

Baltimore, Md. Streikuoja 
darbininkės YVertlieimer Bros. 
cigaru dirbtuvių. Jo.; reikalauja 
geresniu algų. 

fl New York. Sustreikavo, 
dėl atleidimo be priežasties dvie- 

jų mašinistų, mašinistai Special 
Maciūne and Tool Co. Reika- 

laujanirt sugrąžinimo pavarytų 
ir algų pakėlimo. 

1f Philadelphia, Pa. Tapo čia 

apšauktas loriaučių streikas. 
Streikuoja suviršum 10,000 dar- 
bininkų. 

Sioux City. Ia. Skerdyklų sa- 

vininkai C'udahy ir Arniour čio- 
nykšrių skerdyklų darbininkams 
prie jų algų pridėjo Hr/c ir tokiu 
budu kilusiems streikams galą 
padare. 

I' Airijoj, miestuose London- 

dery ir Delfort airiai pradėjo 
vokiečius boikotuoti. Amerikoj 
vienok airiai su vokiečiais lai- 
kosi. 

ĮĮ Pietinėj A istrijoj, Chorva- 

tijoj pasibaisčtir ai siaučia cho-Į 
lera. Cia miršta tūkstančiai 
Omenių, daugiausia moterų ir 
vaiku. 

'j Pagarsėjęs japonų-rusų ka- 
rčj generolas Kuropatkin tapo 
paskirtas vedėju rusu kariume- 
uės siauriniame fronte, tarp R'y- 
gos ir Dvinsko. 

ĮĮ lš Tokio praneša, jog pa- 
skalas apie atsiuntimą Europon 
japoniško laivyno yra neteisin- 
gas. 

Įį Rusija pradėjo su Japonija 
tarybas, nes nuo jos nori at- 

pirkti po Cušuma atimtus savo 

kariškus skraiduolius: 11,000 to- 

nu Tango, 13.500 tonu Sagami 
ir 6,500 Soya. 

Į į Italijoj, netoli Cartona iššo- 
ko iš bėgių vežantis kareivius 
traukinis ir išdalies susidaužė. 
Užmušta prie to 9 kareiviai, o 

sužeista suviršttm 50. 

Į| Ispanija užtraukia paskolą 
100 milionų pesetų (20 milionų 
<Iol,). Iždo mmisteris Urzacz 
dėl to nuo vietos pasitraukė, nes 

jo nuomone, ir be to Ispanija 
turi užtektinai škotų. 

Į} Japonija Anglijoj pakėlė 
protestą, nes Anglijos kariškas 
laivas sulaikė japonišką garlai- 
vį Tenjo ir nuo jo paėmė 9 indiš- 
kus revoliucionierius, spėjusius 
nuo anglų iš Indijų pabėgti. 

Į[ Iš Antivari pranešė, jog dėl 
maisto stokos montenegrai su- 

kėlė maištus. Mieste Antivari 
maištininkai padegė rumą sosto 

įpėdinio. Dėl sniego pusnių j 
Montenegro negalima nieko pri- 
vežti. 

)| Anglija boikotuoja Anglijoj 
ir net neutraiiškuose kraštuose 
esančias vokišflcas firmas. Val- 
džia rengia surašą vokiškų fir- 
mų net Pietinėj Amerikoj, su 

kuriomis Anglijos piliečiai turi 
rengti kokių nors' susinėsimu. 
Anglijos valdžia nuo kokių nors 

susinėsimų išskyrė 11 vokiškų 
firmų Anglijoj, o tarp jų ži- 

nomą Fabero paišelių firmą ir 
Stolhvecko čekaliados firmą- 

|į Carranzos generolo Cavaros 
2,000 kareivių bc mūšio pasidavė 
Viliai. Už tai Zapatos genero- 
las Xavas su 200 kariautojų pa- 
sidavė Carranzai. Maištai Mexi- 
koj vėl atsinaujino. 

Buvęs Suvienytų Valstijų 
prezidentas Rooscveit atlankė 
fraticuzų valdybą Amerikoj, sa- 

lą MartinifĮue, (kur jam francu- 
zai parengė nepaprastai širdingą 
pi ičnr.mą. 

|Į iš Petrogrado praneša, jog 
Pels apiclitVkėse vokiečiai suva- 

rė lenkiškas moteris po rusų 
artilerijos šūviais kasti vokie- 
čiams grabes. 

|| Besilaikančių su italais al- 
banų vadovas Ivssad Paša ita- 
lišku karišku laivu atkako i I 

# # # 
* 

Brindisi, Italijoj. 
I 

ĮĮ Kaip praneša iŠ Italijos, į 
Tarpžemines jūres atplaukė Ja- 
ponijos kariškas laivynas su or- 

laiviais. Plaukė jis per Suezo 
kanalą. 

Šilta* oras ir ankstybas pa- 
vasaris Europoj prikėlė iŠ žie- 
mos miego augmenis, kurie, ypač 
vakarinėj Vokietijoj pradeda jau 
žydėti.' Tarp Heidelbergo ir 
\Vcinhenno, Bodene, žydi mig- 
dalų medeliai. Pfalco kalnuose 
žydi baltos pavasario gėlės. 
\Vachenheimo parke žydi cbiniš- 
kų putinu krūmai. Heidelbergo 
sode žydi jasminai. Tas pats 
yra visuose Vokietijos Reino pa- 
upiuose ir visoj Prancūzijoj. 

Cliinu revoliucionieriai užpuo- 
lė sostinę provincijos Hu-Nau, 
miestą Clvang-Sha, bet tapo su- 
mušti. Nelaisvėn paimtiems re- 

voliucijonieriams nukapojo gal- 
vas. Su' priešų galvomis Clii- 
nuosc didelių ceremonijų neda- 
ro. 

|| Pas! utinės audros, siautu- 
sios vakarinėj Europoj, pasiekė 
taipgi Vokietiją. Perėjo jos ties 
Frankonija, Turingija ir Bava- 
ria ir ten pagimdė potvinius, ku- 
riuose žuvo dikčiai vaikų. Upės 
išsiliejo per krantus ir užliejo 
didelius laukų plotus. Vėtra su- 

griovė naujai įtaisytą Zeppelino 
orlaivių stovyklą mieste Fried- 
riclishafen. 

Lietuva ir Kare. 
LAIŠKAI Į LIETUVĄ. 

P. Aukštuolis, "Lietuvių Drau- 
gijos" įgaliotinis Stokholme (Šve- 
dijoj), siunčia sekantį telegramą 
centraliniui "Lietuvių Draugijos* 
biurui Petrograde: 

Stokholmas. Laiškai tegalima 
siųsti tiktai į šias vokiečių užim- 
tąsias Lietuvos vietas: į Vilnių, 
Kauną, Suvalkus, Gardiną, Pane- 
vėžį, Šiaulius, Vilkaviškį, Augus- 
tavą, Kelmę, Alytų ir Bauską. 

Aukštuolis. 

KAUNAS. 
Kaip iš Kopenhagos pranešama, 

Senku laikraščiais remiantis, iš pat 
pradžių gyvenimas Lietuvoje vo- 

kiečiams užėjus, šiaip susidėjęs: 
| Vokiečiai įėję j Kauną, rado jį 
l beveik tuščią. Pirmieji savo gyvy- 
be apreiškę lietuviai. Spalių mė- 

nesyje, naudodamies likusiais pini- 
gais, gautais iš Tatjanos Komite-| 
to, atidarę kelias pradedamąsias 
mokyklas ir penkias lietuvių gim- 
nazijos klases. 

Dalis lietuvių pedagogų atgaben- 
ta iš Tilžės, gi kita dalis surasta 
vietoje. 

Lenkę kalbos buvę projektuoja- 
ma mokyklose mokyti kaipo nepri- 
valomą dalyką, bet vėliau ji buvusi 
visai iš visų įstaigų pašalinta. Prū- 
sų vyresnybė lietuviams leidusi or- 

ganizuoti mokyklas ir davusi butų, 
rakandų ir t. t. 

Toliau lenkų laikraščiai pasigai- 
lėdami konstantuoja, kad lenkai 
vos tik ro kelių savaičių, tik tada, 
kadi jau Vilnius buvęs remtas, 
griebesi lenkų mokyklas steigti. 

Visi vokiečių vyriausybės įsaky- 
mai, skelbimai leidžiami esą lietu- 

vių ir vokiečių kalbomis. Šiam 
reikalui vokiečiai leidžią dienraštį 
vokiečių ir lietuvių kalbomis. Iš 
pradžių vokiečiai spauzdincUvg ir 

PRIE VERDUNO MŪŠIO. 
t. Parodo Kaizerį (pačiam viduryj) ; šale jo, truputį užpaka- 

lyj—Vokietijos kron-princas, vadas vokiškų armijų apie Verdu- 
ną. 2. Gen. Joffre (iš dešines)—vyriausis vadas visų francuziškų 
armijų ir gen- Castelnau, vadas francuziškų armijų prie Verduno. 
3. Žemlapis Verduno ir aplinkinių fortų, kur siaučia baisiausis mu- 
šis. Juoda stora linija parodo mūšio frontą; vietos tarp juodų li- 
nijų tapo vokiečių užimtos. 

lenku kalba, bet dabar lenkų kalbą 
išmetę. Kauno miesto lenkams 
spausdiną retkarčiais įsakymus ir 
lenku kalba, bet ji esanti tokia 
biauri, kad sunku esą ir turinys 
suprasti. Vyriausybės laikraštis 
esąs redaguojamas vieno lietuvio. 

Nuo savęs galinu pridurti, kad 
esame gavę žinių, jog Suvalkų gu- 
bernijos lietuvių gyvenamose ap- 

skrityse vokiečiai laikosi tokios pat 
tvarkos ir visur lietuviams duodą 
pirmenybę prieš lenkus. Eina gan- 
dai, kad vokiečiai Suvalkų guber- 
niją iš Lenkijos išskyrę. (L. B.) 

VILNIUS. 
Davę tokių žinių apie Kauną, 

lenkai turi kuo ir pasidžiaugti. 
Trečiojoje Lietuvos dalyje drauge 
su Vilnims miestu visai kitaip esą. 
Ten veikiąs lenkų sudarytas "abi- 
vatelių" komitetas. Jame esą 24 
žmonės: 13 lenkų, 5 lietuviai, 4 gu- 
dai ir 3 žvdai. Pirmininku esąs 
St. Kognovcfcis (lenkas), vice pir- 
mininku J. Vileišis, antruoju vice- 
pirmininku d-ras Boguševskis (len- 
kas), sekretorium Kaž. Sviontec- 
kis. 

Miesto durna esanti panaikinta. 
Jos valdyba esanti palikta, kaipo 
pildomoji taryba, galva tebesąs 
Venslavskis, jo padėjėju Niedzial- 
kovskis. Visą valdžią turįs vokie- 
tys burgomistras. 

Vilniuje funkcijonuojanti milici- 
ja. Sodžiuose ir miesteliuose ad- 

ministracija esanti vokiečių. Jai 
saukiami padėjėjais vietos gyven- 
tojai ir kunigai. 

"Abiva'.elių" Komitetui vokiečiai 
ne tik netrukdą darbuoties, bet dar 
praplatinę jo darbo sritį. 

"Abivatelių" Komitetas užsiimąs 
maitinimo dalykais, šelpimu, ir iš 
dalies administracijos reikalais (už- 
tariąs vietos žmonės prieš komen- 
dantūrą, duodąs leidimus išvažiuo- 
ti kitur ir t. t.). Tautu klausimas 
Vilniuje pas vokiečius esąs visai 
normalinis. Vokiečiai neskaudžią 
nė vienos tautos. Visi Komiteto 
įsakymai, net ir pats Komiteto 
antspaudas rašoma penkiomis kal- 
bomis (lenkų, lietuviu, gudų, žy- 
dų ir vokiečių). Vyriausybės įsa- 
kymai esą skelbiami keturiomis 
kalbmois, apleidžiant gudų kalbą. 
Tarptautinė kalba esanti Vilniuje 
pripažinta lenkų. 

Politikos ir partijų gyvenimo 
Vilniuje beveik visai nėsą. 

Vilniuje esanti lietuvių gimna- 
zija su privalomu lenkų kalbos mo- 

kymu ir lenkų gimnazija su lietu- 
vių kalba, bet neprivaloma, nors 

daug jaunuomenės užsirašą jos 
mokyties. (L. B.) 

1 

BIRŽAI, Kauno Gub. 

j Viei^is pabėgėlis iš Birių, kuris 
buvo i|gą laiką po vokiečiais, šiaip 
nupasakojo-apie tą apylinkę, 

j Biržai patys nedaug tenukentė- 
ję. ganiai beveik visi sveiki iš- 
likę, apdaužyti Jansono namai, kur 
buvo inesto mokykla; perpus iš- 
griauni, namai, kur buvo savitarpi- 
nis kredito draugijos bankas. Ba- 
žnyčios išlikusios sveikos. Cerkvė 
visai išardyta šūvių. Gerokai kliu- 
vę ir senovės Radvilų pilies griu- 
vėsiams. Reformatų klebonijos, 
kunigams išbėgus, išgrobtos: kny- 
gos, niekeliai ir visas turtas sunai- 
kintas. 

Nuo Biržų į šiaurę, dauguma 
sodžių sudegę. Ritnkuškiai, Dru- 
seilciai, Braškiai, Medaikiai, Šlep- 
šteliai sudeginti. Tiktai Druseikių 
mokykla stebuklingai sveika išliku- 
si. Gr. Tiškevičiaus Astravo rū- 

mai daug nukentėję nuo armotų. 
Vokiečiai iškapoję puikų dvi.ro 

sodą. 
Žmonių dauguma vari. varomi 

išsikraustę. Turtinga šalis beveik 

tyrlaukiais pavirtusi. Smarkių 
mušiu buvę tarp Parovėjos ir Lig- 
laukių, paskui už Vinkšninių. Pa- 
beržiai, Mažutiškiai visai nenuken- 
icję- 

Vokiečiai, užėmę tą kraštą, pa- 
sirūpinę savo tvarką užvesti. Vi- 
sur pastatę savo policiją, o pasili- 
kusiesiems seniūnams irgi įsakę 
tvarkos žiūrėti. 

Pačiuose Biržuose pasilikęs se-, 
nas pedagogas ir žinomas poetas 
St. Dagilis. Vokiečiams užeinant 
negalėjo išbėgti dėl nesveikatos. 
Vokiečiai atėję tuojaus apiplėšę. 
Atėmę pinigus ir maistą. Kaip da- 
bar jis laikosi, žinių nėra. 

Pasakojama, kad vokiečiai nu- 

tiesę iš Subačiaus j Biržus (49 
varstai) gelžkc'į ir dabar tiesią 
toliau Jakobštato link. 

LIETUVIŲ. DRAUGIJOS 
PRANEŠIMAS. 

Sekoija siuntimo dovanų be- 
laisviams kareiviams pagamino 
jau per 1000 siuntinių, kuriuose 
yra marškiniai, kelnės, tabako ir 
kit. Siuntiniai tuoj bus išsiųsti. 

Registracijos ir Informacijos 
Biuro"" pranešimu, Įregistruota 
apie 30,000 pabėgėlių, išsiųsta 
per 1000 laiškų, duota 200 su 

viršum juridinių patarimų, su- 

jieškota per 300 pabėgėlių. 
Ypač smarkiai eina pabėgėlių 
registravimas pastaruoju laiku, 
kuomet grįžta išsiuntinėtos įga- 
liotiniams kortelės. Darbas fina 

sutartyje su D. K. Tatjanos Ko- 

mitetu, kuriame dirba 3 savieji 
darbininkai. 

Biuro sužinojimui su Lietuva 
pranešimu, gauta per 700 laiškų, 
kurie dar negalima perleisti Lie- 
tuvon dėl daromų vokiečių vy- 
riausybės klinčių. Komitetas 
priima laiškus, perspėdamas, kad 
už laiškų nusiuntimą jis neatsa- 
ko. Tikimasi, kad su Švedų Ko- 
miteto pagalba kliūtys bus pra- 
šalintos. 

Iš bendro pranešimo Centrali- 
nio Komiteto paaiškėjo, kad lie- 
tuvių reikalai yra ganėtinai 
atstovaujami visose vyriausybės 
ir visuomenės Rusijos organiza- 
cijose. Per visą Centr. Komite- 
to darbo tarpą iš D. K. Tatjanos 
Komiteto gauta 705 tūkstančiai 
rub., iš tam tikrosios tarybos— 
1,660 tūkstančių rublių ir gana 
duosnių aukų šiaip iš atskirų žmo- 

nių ir visuomet Amerikoje 
dabar daugiausiai yra susirupinę 
siuntimu aukų užimtojon Lietu- 
von (?). Paaiškėjo, kad organizaci- 
jų tinklas ištiestas ne vien Ru- 
sijoje, bet manoma ir užsieniuo- 
se sudaryti tam tikras tinklas 
atstovaujančių Įstaigų ir žmonių. 
Organizacija jau pradėta—suda- 
rytas Švedų Komitetas, Ameri- 
kon nusiųstas Gabrvs tartis su 

Rockefelerio fondu, (bet jo čia nė- 
ra. "Liet."), neutralinėse šalyje yra 
keli tam tikri Centralinio Komite- 
to įgaliotiniai. 

Paaiškėjo, kad Centralinis Ko- 
mitetas darbuojasi sutartinai su 

atskiromis lietuvių draugijomis, 
kurios šelpia pabėgėlius, būtent: 
su i) Komitetu karės aukoms 
šelpti prie Maskvos Lietuvių Šel- 
pimosi draugijas, 2) Petrapilio 
Lietuvių Draugija nukentėju- 
siems dėl karės šelpti, 3) Už- 
baikalio Lietuvių Labdarybės 
draugija, 4) Rostovo-Nachičeva- 
niaus Lietuvių draugija, 5) "Ži- 
burio" švietimo draugija, 6) 
''Saulės" svetimo draugija, 7) 
"Žvaigždės" švietimo draugija, 
8) Smolensko lietuvių šelpimosi 
draugija ir 9) Odesos Lietuvių 
Komitetu nukentėjusiems dėl ka- 
rės Lietuvos gyventojams šelpti 
prie "Rūtos" lietuvių šelpimosi 
draugijos. 

Be to, pažynKta yra, kad 
Centr. Komitetas vis platesniu 
ratu traukia j savo darbą inteli- 

gentus lietuviui visų pakraipų ir 

sriovių, iš'keldamas aikštėn šel- 

pimo darbo obalsį. 
Nutarta tikslesniam darbui 

prašyti visų savistovių lietuvių 
•draugijų, šelpiančių pabėgėlius, 
atsiųsti savo delegatus j bendrą 

itarimą su Ceutr. Komitetu. 

Nutarta prašyti Žemaičiu vy- 
skupo Pr. Karevičiaus krcipties 
j kunigus, primenant pareigą tei- 
kti moralinę lietuviams pušelp«>. 

Centr. Komitetas, pastebėjęs 
pabėgėliuose didelį nuošimtį ser- 

gančiu chroninėmis ligomis, 
ypač džiova, labiausiai mokslei- 
viu ir inteligentu tarpe, nutarė 
įsigyti sanatoriją. 

C. Komitetas išrinko P. Leo- 
ną pirmininko padėjėju. 

Nutarta daryti Komiteto posė- 
džiai ne rėčiaus, kaip i syki per 
mėnesį. 

NORINTIESIEMS PASI- 
SKELBTI AR SUSIJIE- 

ŠKOTI. 

Visiems, kurie nori per "Lie- 
tuviu Balsą" susijieškoti savuo- 
sius: gimines, pažįstamus ir t. t., 
arba paskelbti savo adresą, kad 
kiti žinotų, pranešame, kati "Liet. 
Balse" skyrium dedamieji (ne 
bendrajame sąraše, kuriame de- 
damos yra tiktai pavardės ir var- 

dai) skelbimai—jieškojimai yra 
mokami—po 10 kap. už smul- 
kaus rasto Cpetito) eilelę, arba 
jos vietą. Kas nori pasiskelbti 
arba j ieškoti, tegu apskaito, kiek 
eilelių užims jo skelbimas, ir tiek 
kartų atsiunčia po 10 kap. kartu 
su laišku, kuriame prašo paskel- 
bti-pajieškoti. Be to. tegu kiekvie- 
nas nurodo, kiek kartų nori. kad 
butų paskelbta (nes ir už antrą, 
trečią ketvirtą ir t. t. kartą rei- 
kia mokėti po tiek-pat. kaip ir 
už pirmą j j.) Tuo bus daug pa- 
lengvintas Administracijos dar- 
bas. Kas neatsiųs reikalingo 
mokesnio ir nieko nepraneš, tų 
laiškus, siunčiamus skelbimus, 
atiduosime tiesiai Pabėgėlių Ra- 
šomajam ir Žinių Teikiamajam 
Biurui prie Liet. Centr. Komite- 
to "Liet. Balse" nepaskelbę. "Lie- 
tuviu Balso" adresas: "Lietuvių 
Halsas." Petrograd, Baskov per 29, 
Russia. 

VISTEBSKAS. 
Vitebske, kaip patyriau gy- 

vendamas čia tris mėnesius, yra 
ytin daug pabėgėliu lietuvių; 
jų čia bus dar daugiau, negu 
lenkų. Kad ir Vitebske. esama 

lietuvių komiteto pabėgėliams 
šelpti, sužinojau tik iš "Liet. 
Balso." Vienok kiek teiravausi, 
kur tas komitetas esąs, taip ir 
nepasisekė jo adreso sužinoti. 
Skaitau ir vietos laikraščius, ku- 
riuose dažnai esti žinių apie lat-i 
vių, lenkų ir žydų komitetų dar-j 
bus, bet apie lietuvių nėra nė j 
žodelio. Lenkai savo pa'bėgėlių 
darbą uoliai dirba per vietos ka- 
talikų bažnyčias. Pažjstu čia ir 
kelis Rygos lietuvių visuomenės 
veikėjus, kurie, rasit, galėtų pri- 
sidėti prie to komiteto darbo, 
bet ir jie lig šiol nežino, kur jis 
esąs ir kaip darbuojąsis. 

Katalikai turi Vitebske dvi di- 
deli muro bažnyči—šv. Antano 
ir šv. Barboros. Pastarosios 
klebonas kun. Rudis, lietuvis. 
Buvau vienoje ir antroje. Abi 
sekmadieniais taip pilnos, kad 
žmonės net spauste susispaudę. 
Visos pamaldos ir giedojimai 
vien lenkiškai. Ir tik šv. Barbo- 
ros bažnyčioje, girdėjau, esąs 
įvestas po visako lietuviškas pa- 
mokslėlis. Žinoma, lietuviai ne- 

gali buti patenkinti tokia bažny- 
čios tvarka; mūsų tautiečių dva- 
sios reikalai turi buti taippat ap- 
rūpinti, kaip lenkų. 

Ne vien pabėgėlių lietuvių čia 
daug, bet daug ir kareivių lietu- 
vių. Tik vienoje 800 kareivių 
komandoje yra 400 su viršum 
lietuvių. Tokiai, kaip dabar, 
tvarkai bažnyčioje esant, lietu- 
viai ir nelabai terangus vaikščio- 
ti bažnyčion. Man rodosi, kur 
kur-ktir, o Vitebsko bažnyčiose 
pirmą vietą turėtų turėti lietu- 
viai, ne lenkai. 

Bj. 

KAMENSKAS. 

Jelcatcrinoslavo gub. 
Šiame bažnytkaimyje yra gele- 

žies fabriku, kuriuose dirba apie 
pora šimtų lietuviu darbininku. 
Diibar pas juos atvažiavo apie 
šimtas pabėgėlių. Visi šitie lie- 
tuviai gyvena čia be jokios pa- 
guodos. Kunigo lietuvio nėra. 

Katalikų bažnyčia, tiesa, yra, bet 
visi kunigai lenkai. Nėra nė in- 

teligentų lietuviu, todėl vargšais 
niekas nesirūpina. Labai butų 
gera. ka<l Lietuviu Draugijos 
Centralinis Komitetas atsiustu 
savo įgaliotini jų padėjimui vie- 
toje ištirti. ("L. B.'') 

ŠIAULIAI. 
"Dabartis" praneša: 

Lietuvių šviesuolių pastango- 
mis įtaisyta buvusios gimnazijos 
namuose 4 kliasų progimnazija, 
kurioje, vokiečių valdžiai leidus, 
kaipo mokomoji kalba, yra var- 

tojama lietuvių kalba. Atida- 
rymu šitos mokyklos visurlau- 
lįiausiai pasidarbavo profesorius 
Dombrauskas. Kauno Romos ka- 
talikų konsistorijos prelatas. 
Mokykloje jau esą apie 100 mo- 

kiniu. daugiausiai turtingų Kau- 
no gubernijos gyventojų vaikai. 

Lietuvos Gelbėjimo Fondo Atskaita. 
LIETUVOS GELBĖJIMO SKYRIUS. 

Lakštas 53: 

Chicago, III., per M. šliką: 
TMD. 142 kp. nuo savo vaka- 
rėlio iš sausio 9 d., pusę pel- 
no $21.51. Taipgi suaukavo: 
A. Malkevičius—$2.00. M. G. 
Valaskas, K. Brasas. P. Au- 
siejus M. šlikas, M. šlikie- 
nė, M. TiMenls, M. Kukurai- 
tis. J. J. Vasiliauskas, J. s. 
Nazelskis, K. Budgienė, A. 
Latonis. B. Liutkevičius-po 
$1.00. A. Sadunas, B. Diliu- 
nas, P. Eaimtas, O. Petrau- 
skaitė, O. Matulionis, V. Te- 
meikis, J. šllpas, J. Puirus, 
J. Stalkus, J. J. Kisielius, J. 
šermukšnis, E. Ramanauskai- 
tė—po 50c. Smulkiu—$9.00. 
Viso gauta $50.51 

Clevelar.d. Ohio., per J. J. Ži- 
linską nuo SLA. 14 kp. pa- 
rengto susirinkimo: A. B. Bar- 
toševičius,—$5.00. J. Rudze- 
vičius, K. Jankevičius, M. Pa- 
liokas, A. Urbonas, J. Bagdo- 
nas, M. švarpa, J. Plerpa, 
A. Laurinčikas, V. Rimanškis, 
J. Zvalskas, P. Baberksis, J. 
J. Žilinskas—po $1.00. J. 
Putinskas, L. P. Baltrukonis, 
P. Paluckas, A. Virbickas, J. 
Pečiulis, K. Petraitis, A. Kra- 
nauskas, P. Šukys. S. Zabor- 
skls, A. Šimkūnas, J. Fiduke- 
vičius. J. Alekna, J. Grite, J. 
M. šernas, J. Montvila, P. Ka- 
minskas, J. Zaunis, T. Niau- 
ra, V. Staupas, P. Urba. P. 
Vilimaltis, J. Petronis, S. Mar- 
tinkevičius. Nežinomas — po 
50c. P. Spudvs—45c. R. Knuo- 
pis, A. Uselevičius, P. Plun- 
gis. V. .Tar,""',cif»*. A T-^"- 

lionis, M. Jtmitukė, E. Rai- 
žienė, K. Vaičionis, A. Malz- 
bertis, P. l'rbonas. J. Lip- 
skis, A. Aksomai t is, J. Tu- 
moša, K. Bagdonas, J. Valen- 
tukonis, B. Stumbrys, K. Gu- 
gis, A. Praškevičius, V. Stu- 
gurys, J. Kolani*. V. Kazlau- 
skas. D. Grigalius, J. Na- 
vickas, D. Klenka, J. Virbyla, 
J. Moskevičius, S. Paliulionis 
— po 25c. Smulkių — $:?.06. 
Viso $33.01 

nuvncsitr, t., per t', retro- 
nj. TMD. 52 kp. vakarienėje; 
P. Danelis. J. Druskis, P. Pet- 
ronis—po 50c. M. Gedraičiu- 
tė, M. Krušaitė, S. Malinau- 
skiutė, S. šlapeli3. IT. Mali- 
nauskiuto, J. Putrimas. J. že- 
maitis. S. Čepas. J. Juronas. 
J. Braknis. D. Jaknis, J. ži- 
gelis, J. Šimkūnas, A. Kaz- 
lauskas—po 25c. Smulkiu— 
45c. Viso $5.45 

Per B. K. Balutį, "Lietuvos" 
redaktorių nuo šių: Vin. šliau- 
teris. Chlcago. 111.—$1.00. 
Chas. Karskis. Discovery. R. 
C. Canada—$3.50. A. Miller, 
Everett, \Vash.—$2.00. A. K. 
Everett, YVasli.—$3.00. F. Ga- 
liausko krikštynose, Toronto, 
Canada—$1.50. Viso $11.00 

Grand Rapids, Mich., por L. 
Braškj, surinkta "Morton 
House:" Leonas Braškis— 
$1.00. B. Gustas. V. Beržinis, 
Isabella Aleksiejutė, Uršulė 
Minkštiniutė, Paulina Rimke- 
vičiūte, P. Skrebe,—po 50c. 
J. Vašbutas, K. Matusevičiū- 
tė, P. Misiūnas. J. Urmezis, 
K. Mečionls, M. Kazlauskas— 
po 25c. 
Nuo TMD. 38 kp. prakalbų: 
M. Žilinskas—$1.10. Jonas 
Besesparis, J. Ribinskas, A. 
Gasparavičius--$1.00. J. An- 
druška—75c. E. Balčiūnas, V. 
Kalenda, B. Jokūbaitis, M. 
Daukšis, P. Varna. F. Greičai- 
tis—po 50c. K. Pašluota, B. 
Gustas, J. Seretavlčius, K. 
Marčinskas, A. Skripka, K. 
Jakimavičuis, D. Greičaitis, 
V. Guoberis—po 2»c. Smul- 
kių 35c. Viso $15.70 

Thorp, Wi8., Lietuvių Ūkinin- 
kų Dr-ja per Taod. Kavaliau- 
sko, $10.00 

Viso per savaitę $130.67 
Buvo lakšte 57 $7.961.39 

Viso $8,092.05 

LIETUVOS AUTONOMIJOS 
SKYRIUS. 

Lakštas 55: 
Clevcland, Ohio, per J. J. ži- 

liuskg.: J. J. Žilinską—$1.50. 
P. Nemura—50c. V. Jankau- 
skas—30c. J. Sulca—25c. Viso $2.25 

Per B. K. Balutį "Lietuvos" re- 

daktorių: Chas. Karskis, Dis- 
covery, B. C.—$1.50. Vin. 
šlip.uteris, C'hicago. 111.—50c. 
Viso $2.00 

Viso per savaitę 
Buvo lakšte 54 
Viso Jplaukė Fondan 

$4.55 
$1,024.70 

1,029.25 

Viso per abu Fondu $9,121.31 
J. O. Sirvydas, 

L. G. ir A. F. Fin. Sekr. 



IIETIIVIIU AMcBIMM. 
Skandalas baltimore. 

MARYLAND. 

Mockaus prakalbos užsibaigia 
kiaušiniais ir teismu. (iavome ke- 

letą korespondencijų iš Baltimore 
apie atsitikimą, kuris j«»kiit budu 
nedaro lietuviams garbės. Ir vis- 
kas atsitiko dėlei to taip vadinamo 
''kunigo" Mockaus "misijų," kurias 
jis čia laikė vasario 16 ir 18 d. 

Viena korespondencija yra para- 

šyta "karšto kataliko," kita gi, kaip 
išrodo, Mockaus užtarėjo. Abidvi 

pilnos tokių pipirų, kad jeigu jas 
suleistum krūvon musų laikraštin, 
tai bijomės, kad galėtų kilti nema- 

žesnis "ermyderis" negu kad kilo 
Baltimore j laike tų misijų. 

Ant laimės vienas koresponden- 
tas prisiuntė mums ir iškarpą iš 

anglų laikraščio. Sita iškarpa šal- 

čiau nušviečia visą skandalą. 
Turėdami žinias is šitų trijų šal- 

tinių, ir jomis pasiremdami, męs 

patį> "pamėginsime" parašyti ko- 

respondenciją. Ji turėtų buti il- 

ga, nes, anot vieno korespondento, 
"kad aprašius nuotikius pereitos 
savaitės ttaltimorėj, reikėtų pa- 

švęsti (langiaus pusės laikraščio.'" 

Stengsimės kiek galėdami trumpin- 
ti. 

Visas skandalas, kuris kaip mi- 
nėta užsibaigė kiaušiniu mėtymu į 
"kun." Mockų ir teismu pas "ma- 

gistratą," kilo kuomet minėtasai 
"kun." Mockus atvažiavo į Halti- 
morc laikyti savo misijų. 

Kas jį kvietė,—męs to nežino- 
me. Korespondentas, palaikantis 
Mockaus priešu pusę, tvirtina, buk 

jj užkvietusi "eieilikų kuopa, pri- 
sidengusi literatiškos draugijos 
vardu." 

Vienok ne tiek svarbu, kas kvie- 

tė—svarbiau, kas atsitiko. 
Minėtasai "kun." Mockus pradė- 

jo savo prakaibsi, kaip jo u/.tarėjas 
rašo, nuo "kritikavimo biblijos.' 
Anot šito korespondento, jis "fak- 
tais prirodinėjo tikėjimo blėdingu- 
mą ir kvailumą." I»et kas jam ir 
Mockaus pasekėjams išrodo "blė- 
dingumu" ir "kvailumu," tas ki- 
tiems tikintiems žmonėms išrodo 
šventenybe ir nepaliečiamu dalyku. 

Laike prakalbų buta kaip vienų 
taip ir kitų ir, žinoma, kad, taip 
dalykams stovint, turėjo kilti skan- 
datas. Mockus esąs labai iškalbus, 
ypač kuomet reikia pajuokti švent- 

raštį ir tikėjimą. 
Savo pasekėjams ji-, be abejo- 

nės, labai patiko, bet tikintiem* 
žmonėms pasirodė, kad panašios 
kaip jie sako, "blevyzgos prieš ti- 
kybą, prieš Dievą ir prieš Kristų' 
yra šventvagystė, kurios pakęsti 
negalima. 

" 

Skandalas pasiekė aug.ščiausio 
laipsnio, kuomet Mockų pradėta 
bombarduoti kiaušiniais ir salėje 
pasidarė tikras jovalas. Antry- 
tojaits teismas turėjo viską iš- 

painioti. 
Mockus turėjo stoti prieš teis- 

mą apskustas blevyzgojime ir 

piktžodžiavime prieš Dievą, o 

Ona Mikniutė ir jos draugė Elz- 
bieta turėjo atsakyti teismui už 

betvarkų užslakymą—Ona Mik- 
niutė už kiauliniu mėtymą, o 

Elzbieta (Thomas) už tai, bivk 
jinai jai gelbėjo. 

Teisme pirmiausiai paklausta, 
ar Mockus ištikro yra kunigu? 

— Kunigu?—pasiklausė Moc- 

kus.—Žinoma, kad aš esu kuni- 

gu, bet ne Rymo-Katalikų kuni- 
gu. Aš niekados nesakiau, kad 
aš buvau Rymo-Kataliku kuni- 
gu. Bei štai mano paliudiji- 
mas/' 

Tuos žodžius sakant, Mockus, 
kaip praneša vietinis anglų laik- 
raštis, išsitraukė "dokumentą," ku- 
riame buvo parašyta, kad 11 metų at- 

gal jis buvo "iššvcntintas" j ku- 
nigus "susaidės," kuri štai kaip 
vadim.si: "American 1F calth 
College and tbe Religious Ilealth 
aml Medica! Soclcty.'' Išvertus 
tas reiškia: "Amerikoniška Svei- 
katos Kolegija ir Religijos, Svei- 
katos ir Medicinos Draugija." 

Anglu korespondentas, nega- 
lėdamas susigraibyti, kas per 
institucija ji turėtu buti. pridu- 
ria po to—"ubatever it is.'' Męs 
taipgi apie tokią "kunigų" dirb- 
tuvę dar neesame girdėję ir ne- 

žinome. kas ji yra. 
Seredos vakare ant Mockaus 

prakalbu atėjo pasiklausyti dr 
jauni vaikinai: Jonas Viučniukas 
ir Tonas Veberiukas, abudu me- 
dicinos studentai Marylando 
Universitete. Buvęs taipgi ir j 

kunigus einąs I*. juras. Juos 
Mockaus užtarėjai Įtaria, buk jie 
atvykę ir prakalbas šii akmeni- 
mis kišeniuosc. Ar tas teisybė. 
lO iš kitu šaltinių nepatvirtina- 
ma. bet jie apskundė Mockų 
blevyzgojime prieš Dievą ir tikv- 
i>ą. .\}>ic tai jie liudijo teisme i.- 
i'u liudijimu pasiremiant, Moc- 
kus, tapo atiduotas Į (irand Jury. 

Sulyg viršminėtų Bučniuko ir 
Veberiuko liudijimų, Mockus to- 
kiu nešvariu dalykų pradėjo kal- 
bėti. kad apie juos negalima nei 
rašyti laikraštyj. Apie Kristaus 
nukryžiavojitną Mockus buk štai 
kaip išsireiškęs; "() dabar apie 
tą pasaką apie Kristų ant kry- 
žiaus! Ar jų s tam tikite? Jeigu 
jis (Kristus) butų turėjęs čian- 
i'ių, tai butų pabėgęs ir jus bū- 
tumėte niekuomet negirdėję tos 

pasakos apie kankinimą."' Apie 
Panelę Švenčiausią jis buk pa- 
sakojęs tokius dalykus, kurių 
laikraštyj negalima talpinti. 

Mockaus advokatas Danicl Jo- 
seph ir jo liudininkai mėgino tei- 
sinti ji tuoin, kad žmonės blogai 
ij supratę ir kad jo užsipuldinė- 
jimai buvę atkreipti ne prieš 
Panelę Sv., bet prieš Judcą. 

Tuomet teisėjas, atsikreipda- 
mas prie Mockaus, tarė: 

— Mockau, kodėl tu savo pra- 
kalbai pasirinkai visus bjaurius 
dalykus, kokius tik galėjai suras- 

ti? Sventraštvj yra daug gero 
-konio ir net gražių išsitarimų, 
l'illy Sunday (didelis anglų pa- 
mokslininkas-reformatorius) ne- 

rlrabsto taip purvais, kaip pats— 
jis turi pusėtinai senso." 

Mockus užkando dantis ir 
nieko neatsakė, ir tuoj aus nu- 

spręsta perduoti jį j Grand Jury. 

Kiaušiniu Istorija. 
Užbaigus su Mockum, teisėjas 

pradėjo nagrinėti skundą prieš 
Oną Mikniutę ir Elzbietą Tho- 
ma> {?). kurios buvo apskustos 
už betvarkų u.'.silaikymą. 

Mikniutė, kaip paduoda anglu 
laikraštis, taip teisinosi: 

Aš buvau prakalbose serc- 

floj ir niekados savo gyvenime 
nebuvau dar girdėjusi tokios 
Cbjaurios) kalbos. Taigi vakar 
vakare, pirm eisiant j prakalbas 
su Elzbieta, aš nuėjau Į groser- 
!ię ir pirkau šešis kiaušinius. Jie 
buvo švieži, pons teisėja-t—pri- 
lurė mergina,—bet aš išsirinkau 
kuoflidžiausius. TY> to aš nuėjau 

prakalbas ir atsisėdau penktoj 
•ilėj nuo fronto. Elzbieta atsi- 
sėdo užpakalyj." 

Po to ji pradėjo pasakoti, ką 
<albėjo Mockus. Kuomet Moc- 
cus sa\o ka'boje priėjo prie pek- 
los, tai tuomet Ona pastatė ausis 
:r pradėjo daboti Mockų. 

— Kur yra pekla?—sušuko, 
anot jos Mockus.—Kaip toli ji 
vra nuo Baltimorės? Aš noriu, 
kad man pasakytum, kur ji yra! 

Čia Mikniutė manė, kad ji ga- 
lėsianti Mockui parodyti, kur yra 
pekla ir taip nupasakojo: 

"Kuomet jis priėjo prie pek- 
ios, tai čia aš ir pa'eidau kiau- 
šinius,—vieną po kito. O aš ga- 
liu mesti, kad žinotum, ir nekurie 
pasiliejo tiesiog ant jo koto. Aš 
manau jis dabar žino, kur yra 
peKia. 

Teisėjas, išklausęs, Onai tokj 
pamokslėlį pasakė: 

— Jcs, aš suprantu, kaip tu j 
dalykus žiuri, ir todėl aš tave nc~ 

kaltinu, ttet. nors aš panaikinu 
skundą prieš tave, aš nevelyčiau 
tau padaryti tą pat kitą syk." 

Elzbieta, kuri pradėjo spiegti, 
kuomet policija, iššaukta "riau- 
šių signalu/' pradėjo veržtis sa- 

lėn. taip pat tapo paliuosuota. 
Apie ją manyta, kad ji buvo 
Onos pagelbitiinkė. 

Korespondentas nuo savęs pri- 
deda. kad skundas už blevyzgo- 
jimą yra Batimorėj nepaprastai 
retai pasitaikantis skundas. Męs 
galime pridėti, kad ir visose Suv. 
Valstijose- toks skundas yra ne- 

oaprastai retas atsitikimas, nes 

reik nepaprastai didelio neprasta- 
burniavimo. idant butų užtektinai 
oamato tokiam skundui bent pa- 
matas padėti. 

IŠ WATERBURY, CONN~ 
"Aido" vakaras. Vasario 17 d. 

teatrališka draugija "Aidas" sta- 
tė scenoje istorišką dramą "Vai- 
delutė, arba Žemaičių Krikštas." 

Musų žmonės dar nėra pripra- 
tę prie istoriškų veikalų, jiem? 
labjaus patinka koki nors juokin- 
gi perstatymai. "Aido" draugi- 
ja yra vienatinė \Vaterburyj 
draugija, kuri mėgina supažin- 
dint lietuvius su jų praeities is- 

torija, staty lama scenoj rimtes- 
nius ir didesnius vaikaitis, kaip 
kad ir \ iešpaminčtasai. 

Abelnai paėmus, šios dramos 
lošimas padarė *4i 1 u Įspūdį ant 

žiūrėtojų. Tarp lošėju vieni at- 

liko savo roles pažymėtinai ge- 
rai, kaip, pavyzdžiui, K. C'ibirka 
vaidvlos rolę. Merginos taippat 
užsipelnė pažymėjimo, ypatingai 
O. Levenauskiutė Rimvydės rolė- 
je, M. Yaitukaičiutė Rūtelės ro- 

lėje ir A. Jurktuiiutė lygytės ro- 

lėje. 
bitais lošėjais "Aido" draugija 

gali pasididžiuoti. 
Buvo ir trukumu—nekurie lo- 

šėjai neišmoko ir nesuprato, ne- 

prisitaikė kaip reik savo rolių ir 
todėl, žinoma, savo lošimu įspū- 
džio nepagerino. Apie juos vie- 
nok gal neverta bus minėti, nes 

kritika dar gali jiems norą visai 
atimti. Verta tik duoti patari- 
mas, kad kiekvienas lošėjas, jei- 
gu jis nori tinkamai atlikti savo 

role, privalo kuonuodugniausiai 
persiimti savo role. Tuomet ne- 

išeitų taip, kad. pavyzdžiui, lo- 
šiant senio rolę, girdisi sveikas, 
drūtas, skambus jauno vyro bal- 
sas. Aktorius, kuris tik išmok- 
sta savo rolę, o nepersiima ja, ne- 

pavirsta tuoni, kuom jis sceno- 

je turi lniti,—niekados negali pa- 
daryt gero įspūdžio publikoj, nes 

jis yra, nelyginant, tik kaip "šai- 
na-katarinka," kuri.-j užsukai ir 

lupk tą patį vienodai, be galo. 
A. K. L-as. 

IŠ SHEBOYGAM, WIS. 

D?rbai ir kiti įvairumai- Dar- 
bai pas mus šiuom laiku eina 
gerai. Kas pribūva, tas darbą 
gauna. Dirbtuvėse smarkiai dir- 
ba ir darbo yra daug. 

Šią žiemą oras čia labai pui- 
kus: sniego buvo labai mažai ir 
labai didelių šalčiu nebuvo. 

Pastaraisiais laikais turėjome 
porą gražu vakarėlių: Birutės 
Ratelis vasario T9 d. buvo suren- 

gęs gražų maskini balių, o vasa- 

rio jo d. moterių draugija suren- 

gė teatrališką perstatymą. Buvo 
sulošta du veikalėliu—"Cigunė" 
ir "Kūmutės."' Vaidinimas labai 
žmonėms patiko. Vietinis kle- 

bonas, kun. V. Slavynas, kuris 
užėmė vietą velionio kun. V. 
Varnagirio, pakalbėjo apie mo- 

terių draugiją, ragindamas mo- 

teris prie draugijos prigulėti. 
J. Kudirka. 

IŠ MILWAUKEE, WIS. 
Prakalbos. S L A. 177 kuopa 

parengė prakalbas vasario 20 d. 
su tikslu, kad suteikus vieti- 
niems lietuviams platesnių žinių 
apie Susivienijimą Lietuvių Ame- 

rikoje. 
Žmonių buvo apie 100. Kal- 

bėtojai buvo iš Chicagos—I)r. 
A. L. Graičiunas ir SLA. II. ap- 
skričio pirm. p. Fr. Kibortas. 

! Jų kalbos žmonėms labai patiko. 
Tarpe kalbų p. M. Kuršinskie- 

nė dekliamavo eiles ir p. M. F. 
Rutkaitė keletą kartų paskambi- 
no ant piano. Dr. A. L. Grai- 
činnas pabaigoje savo kalbos pa- 
ragino. kad kas-kiek galėdamas 
paaukautu nuo karės nukentėju- 
siems lietuviams. Buvo surink- 
ta $4.05, kuriuos žadėjo pasiunsti 

iį Lietuvos Gelbėjimo fondą ir 

j sakė, kad Liet. Gelb. fondas pri- 
• siųs 177-ai kuopai paliudijimą. 
Po viskam buvo įvairus žaidimai, 
kurie žmonėms ir-gi patiko, nes 

nevien jaunimas, bet net ir se- 

niai juose dalyvavo. 
Špykis. 

IŠ SO. SIDE OMAHA. NEBR. 
Viešas susirinkimas. Nedėlioj, 

vasario 20 d., atsibuvo čia viešas 
lietuvių susirinkimas, idant ap- 
kalbėti ir nurodyti reikalingumą 
tapti šios šalies piliečiu kiekvie- 
nam ateiviui, kuris mano čia ap- 
sigyventi. 

Apgarsinimuose buvo pasaky- 
ta, kad "kalbėtojai lankysis iš 
kitur," bet kada nuėjome j nuro- 

dytą vietą, tai iš kitur atvykusiu 
kalbėtojų niekas nematė. Xors 
aš neesu priešingas ir vietiniems 
lietuvių kalbėtojams, bet už ne- 

teisingus apskelbimus verta visgi 
paperkti: humbugais netoli nu- 

važiuosi ir neverta jais naudotis. 
Kalbėtojų buvo net keturi. Pir- 

Imasai kalbėjo p. V. Akromas. 
[antras—p. A. Grautas, trečias—p. 
J. Jonevičius ir ketvirtas—p. A. 

ji kelis. IMrmu-ji tl 
į pasižymėjo nopįpra? 
(bos darkymu. .4colitj 
i nuo' anglu, m'a.skoli'i 
į Patartina panaštcnij 
•jams turėti dauginus®lictuviškrs 
dvasios ir nors šiek-tiek pastudi- 
juoti lietuvių kalboj gramatiką, 
nes užimantis vietą fent estrados 
turėtu kitus pamokiMi, o ik: pat- 
sai dar niusų kalbP kflipir ant 

pajuokos pastatyti. 
\ isi keturi kalbėtojai kalbėjo 

vienokioje temoje, nurodinėdami 
kaip amerikonai su panieka žiu- 
ri j tuos ateivius, kurie neįdo- 
mauja Šios šalies politika, nesi- 

į rūpina savo likimu ir nemoka 
naudotis šios šalies laisve. Ra- 

gino visus lietuvius tapti šios 
šalies piliečiais, kad apsisaugoti 
nuo gręsiančio ateiviams pavo- 
jaus, nes jau ir dabar ateivystę 
mėginama sumažinti.; 

Žmonių buvo visai mažai at- 

silankę. Matomai, dar musų vien- 
taučiai atsiduoda ant Dievo "va- 
lios." suvisu nesirūpindami pa- 
gerinti savo bu v j ir tikisi, kad 
jiems amerikonai viską padarys. 

Lietuvių apsileidimas šiuo 
žvilgsniu aiškus jau iš to, kad iš 
apie 700 So. Side Omalio lietuvių 
(neats ižvelgiant ir Į tau 'kad šio- 
je valstijoje galima balsuoti ir su 

pirmomis popieromis)'.^balsuoto- 
jų yra nedaugiau, kaip apie 70 
lietuvių. Prakalbose Buvęs. 

IŠ TORONTO. ONT., 
CANADA. 

Kolektorių vargai. Čionai yra 
susitveręs komitetas vardu "Są- 
junga". Jo tikslu yra rinkti au- 

kas nuo karės nukentėjusiems 
Lietuvoje... Na, tuom tikslu ir 
aš patekau Į eilę taip vadinamų 
kolektorių aukoms rinkti. Eini 
žmogelis, puškuoji, kiek, galėda- 
mas nutraukdamas sau iš pail- 
sio laiko. 

Bet kas iš to? Štai vargais- 
-negaliais nuo pradžias sausio ir 
vasario mėnesį padarėm tris 
žygius kolektą. ir viso apie $15 
aukų tesurinkom. 

Laike tokiu vizitų prisiėjo 
mums patirti visokių nemalonu- 
mų koJektavime... Nekuriose 
vietose galima žmonėms paaiškin- 
ti, bet kitur ir aiškinimai nieko 
negelbsti. Vasario 20-d. laike 
mūsų tokios vizitos, pasitaikė 
gana stebėtinas atsitikimas. Įžen- 
gus mums j vieną butą, prane- 
šėm, kad esame kolektoriai. 
Žmogelis atsigrįžo ir sako: "Tai 
aš pirmutinis duosiu 50c." ir jau 
buvo beėjęs atnešti. Bet staiga 
prabyla moteris: "Tu, sako, pri- 
valai žinot kam ir ant ko ankau- 
J'-' 

Mat žmogelis manė sau, kad 
tai parapijos kolekta. ką ir patsai 
vėliaus pasakė. Ir taip bc jokio 
pasiaiškinimo nei vieno cento ne- 
aukavo. Tr visas butas, kai su- 

sitarę. nieko neaukauja. Yiensam 
bute 4 šeimynos randasi, tai mo- 

terjs praneša mums, kad visu vy- 
rų nėra namie, nors iš kalno buvo 
gerai žinoma, kad visi yra na- 
mie. 

Tai tokis supratimas pas mu- 

šu lietuvius ir tokia meilė savo 

tėvynės-Lietuvos. Teatras "niekei 
šou" greičiaus išspaus iš jų penk- 
tuką ar kvoderj. negu vargingas 
padėjimas jų brolių, varguose 
skęstančių, po karės šmėkla pri- 
spaustu. Visos tautos likimas to- 
kiems žmonėms nerupi, jie jo ne- 

paiso, nes gal nesupranta. Lai- 
kas jau laikas butų musų žmo- 
nėms susiprasti. Užuojanta. 

IS BALTIMORE. MD. 
Negali susitaikyt. Tuom tarpu 

pas mus Baltimorėje ru-bsiuvių 
darbai eina truput} jjeriau. negu 
kad praeitais metais, liet bedarbių 
netrūksta, kaip ir kituose miestuo- 
se. T v 

Kiek laiko atgal včdėjai vaka- 
rinės mokyklose vardu ''La\vrence 
Ifouse," kur mokinasi; ir nemažas 
skaitlius lietuvių, sumanė, kad lie- 
tuviai suloštų kokį nors scenos 

veikalą mokykloje. Besvarstant 
tą dalyką, pasirodė, kad tinkamiau- 
siu veikalu svetimtaučiams paro- 
dyti butų "Rutvilė."' Atsilankę 
iš mokyklos delegatai i Teatro 
Mylėtojų Draugystę nurodė, kad 
svetimtaučiai labai nori pamaty- 
ti lietuvių kalboj scenos veikalą 
ir paaiškino, kad likęs nuo te- 
atro pelnas bus skiriamas nau- 

dai nukentėjusių nuo karės lietu- 
vių, dalis gi to pelno turėtų bū- 
ti skiriama nutapimui vieno Lie- 
tuvos kunigaikščių paveikslo, 
kuris butų išstatytas svarbiam 
miesto viešam name. Teat. M. 
Dr-ja, išklausius delegatų, su 

mielu noru sutiko pasidarbuoti. 

I'radėjo Teatro Mvlėtoju Drau- 
< » #i > 
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gija darbuotis ir veikti, bet štai 
praslinko apie pora savaičių ir 
atsirado tokiu \ patų, kurios pra- 
dėjo tą darbą trukdyti, lict'drau- 
gija, nepaisydama to trukdymo, 
varė savo darbą pirmyn. Praslin- 
kus dar koletai savaičių, trukdy- 
mo agitacija ne lik kad nesuma- 

žėjo, bet dar pasididino. Trda 
Teat. Myl. Draugija, bijodama, 
kad visas jos triūsas nenueitų vė- 
jais. padėjo tą veikalą j sali ir 
nustojo veikus. 

Praėjus tūlam laikui, iš svetim- 
taučių pusės vėl pakilo tas klau- 
simas. ir vėl augščiau paminėtos 
mokyklos delegatai kreipiasi j 
lietuvius, ši kartą j Konferenci- 
ją Šelpimui nukentėjusių nuo ka- 
rės Lietuvoje, ir u/kviečia Kon- 
ferenciją darbuotis dėl to veikalo 
pastatymo. Konferencija nuo to 
darbo neatsisakė. Išrinkti Kon- 
ferencijos delegatai pirmiausia 
atsilankė i Teatro Mylėtojų Drau- 
giją ir pakvietė bendrai darbuo- 
tis. Pakviesta taipgi ir Ameri- 
kos Lietuvių Atletų Kliubą. prie 
kurio priguli gana daug jaunų 
vaikinu, galinčiu energingai dar- 
buotis. Susivienijus Teat. Mvl. 
Dr-jai su Am. At. Kimbu, vėl 
pradėjo darbas tvarkytis; akto- 
riai, kurie paėmė lošimo roles, 
užsistatč kaucijas. Bet dar ge- 
rai nesusitvarkius, štai ir vėl tarp 
lošėju kilo nesusipratimas: repe- 
ticijose kildavo triukšmai ir bar- 
niai, laikas praeidavo be jokios 
naudos- Negana to,—tuo pačiu 
kartu iškilo nauji nesusipratimai. 
Būdavo kur nors iš kampo kok- 
sai atsiliepia ir nurodo, kad Kon- 
ferencija tokiais darbais turėtų 
neužsiimti. Sako, tegu svetim- 
taučiai sau lošia, jeigu jie taip 
nori. Pamačius, kad nesusipra- 
timai dėl veikalo "Rutvilės" pa- 
statymo nesimažina, atsisakyta 
nuo darbavimosi. Atsisakė taip- 
gi ir Am. Liet. At. Kliubo na- 

riai. 
Bet Teatro Mylėtoju Draugija 

neatsisakė nuo darbo ir darbuo- 

jasi, nežiūrint trukdytoju. Dar- 
bas paskutiniu laiku gerai yra 
sutvarkv las, repeticijos atlieka- 
mos geroj tvarkoj, vadovaujant 
pačiam veikalo autoriui—p. V. 
N'agornoskiui. Kaip matyt, tai 
'"Rutvilė" apie pavasarj bus pa- 
statyta svenoje Šelmis Bernelis- 

IŠ V/ESTFIELD, MASS. 
Turi darbštų kleboną. Turime 

męs darbštų kleboną, kun. K. Va- 
siliauską : aukas renka, kaip ga- 
lėdama*. nori šiuosmet pradėti 
bažnyčią statyti ir šiaip parapijos 
reikalais rūpinasi. Jo rūpestin- 
gumu taipgi susitvėrė čia keletas 
kuopų, kaip ve Vyčių kuopa ir 
•keletas moterių pašel-pinių kuo- 

pelių. 
Darbai pas mus eina neblo- 

giausiai. A. Masaitis. 

NAUJI RAŠTAI. 
Motina ir jos rūpesčiai vaiky 

likimu. Piešinėliai iš /.ooliogijos 
-<u paveikslais. Parašė Dr. A. 
Garmus. Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos leidinys num. 22. Pus- 
lapių 74. Kaina nepažymėta. 

Salomea, llerodienės duktė. 
Drama viename akte. Parašė 
Oscar \Yilde. Iš anglų kalbos 
vertė Negeistinas. So. Boston, 
Mass. "Keleivio" spauda ir lė- 
šomis 1915. Pusi. 59. Kaina 
25c- 

Patarmės Merginoms apie Ly- 
ties Dalykus. Parašė M. JI. San- 
ger. Su paveikslais. Išleido J. 
Stropus, So. Boston, Mass. 1915. 
Pusi. 120. Kaina 50c. 

Valandėlė. Kvartetas sopra- 
nui, altui, tenorui ir bassui. Mu- 
zika Miko Petrausko. Kaina 5c. 

Meilė. Vienam balsui ir pia- 
nui. Parašė A. Aleksandravi- 
čius. Kaina 40c. 

Lietuviškos Dainos. 111 Są- 
siuvinys mišriems balsams (kvar- 
tetams arba chorams). Sutaisė 
Petrau'kų Mikas. Kaina 25c. 
Įtalpa: 1) Gaudeamus. 2) Darbi- 
ninkų Marsalietč. 3) Suktinis 
(maišytas sekstetas"). 4) Kad 
dievuliai duotu. 5) Bijūnėlis. 6) 
Dega ugnj (nekanonizuota fu- 
getta). Išleido Lietuviška Mu- 
zikos Konservatorija, So. Bos- 
ton, Mass. 

TĖMYKIT! 
Ateinančiams "Lietuvos'' nu~ 

meryj tilps spccialis prane- 
šimas advokato Aukštuolio 
iš Sttockholmo apie abelną 
dalykų stovį Lietuvoje po 
vokiečiu. Daug svarbių ir 

žingeidžių žinių. 

sJ 

r 

Lietuviai Belaisviai Vokietijoj. 
Šie lietuviui stovi belaisvių lage- 

ryj A r y s, bet laikinai užsilaiko 
jie įvairiose vietose apskrityj Sens- 
burg: 

J on a s Anužis 
Ambromas Bermonas 
Jonas Barvinskis 
Marcelinas Bajoris 
Jonas Bružas 
Pranas Bendikas 
Simonas Enikis 
Jonas Jurėnas 
Petras Jukna 
Kazimieras K utis 
Leonas Kalotiletas 
l stinas I-e.škunas 
Justinas Miškinis 
Baltramiejus < )zelis 
Antanas Paulauskas 
Konstantinas Remekys 
Juo/.apas Rupsis 
Samuelis Silberis 
Pranas Žtmutis 
\'incentas Tamošaitis 
Antanas Vaivada 
Augustas Yešnianskis 
Antanas Yalentinavičia 
Antanas Vaškelis, paof. 

Apskrityje L y c k: 
Pranas Aidas 
Petras Bušmonas 
Kazimieras Bartuševičia 
Juozapas Bakanas 
Kazimieras Bakulinaitis 
Antanas Dumeika 
Juozapas Dransulys 
Jokūbas Dovydąvičia 
Valerijonas Einarys 
Andrejus Girpa 
Jonas Ješmanlavičia 
Jonas Grominas 
Knrikas Jozefoviėia 
Kazimieras Gintautas 
Ola Klav 
Mykolas Klokis 
Petras Luko.;i\s 
Antanas Lauvinkus 
Juozas Lupaitis 
Vladas Matusevičia 
Stanislovas Miėiulis 
Bronislovas Michalauskis 
Kazimieras Moyzejus 
Benediktas Mieskumis 
Alyzas Madeikus 
J uozas M arči nke v ič ia 
Jonas Navickis 
Pranas Aštrauskis 
Jonas Puodunas 
Juozapas Petinenas 
Blažėjns Pivoravovas 
Konstantinas Strelčiunas 
Aleksandras Sulla 
Jonas Slirvas 
Jurgis Švarcas 
Jonas Zuikys 
Andrejus Tinauskis 
Petras Tojanskis 
Jonas Terelka 
Pranas Vitkus 
Julijonas Voinitovis 
Antanas Vaškevičia 
Albertas Zalickis 
Juozapas locaskis 

Apskrityje Loetzen: yra 
šie lietuviai. 

Antanas Linėjus 
Juozapas I.ašinskis 
Juozapas Leskauskis 

Jonas Xi'kaliunas 
Pranas Mačiulis 
Antanas Medževepris 
'Stanislavas Medeika 
Jonas Močiulis 
Pranas Miramanovas 
Jonas Mašalovas 
Jonas Novoscdovas 
Pranas Nyderis 
Jonas Norbutas 
Jonas N'orvaišis 
Antanas Puštenojus 
Pranas Pailga 
Antanas Petrauskis 
Motiejus Plačius 
Izidoras Pe t rokas 
Augustinas Stunže 
Petras Zavackis 
Juozas Stanis 
Antanas Stujusta 
Mykolas Šveikauskis 
Antanas Šeniulis 
Mykolas šaškus 
Kazys Tarvajenis 
Jonas Upiaputis 
Petras Venckus 
Mykolas Volskis 
Juozas Vasiljevas 
Petras Vasilevičia 
Jonas Vingis 
Jonas Vaitkevieia 
Pranas Vareika 
Mykolas Vasiliauskis 
Jonas Žvigas 
Juris Adomaitis 
Vincentas Adomaitis 
Aleksandras Andronu- 
Aifipovas Alokijonis 
Vincentas Ančerevičin 
Kusma Augustovas 
Kazimieras Anužis 
Stanislovas Bružis 
Juozas Bučkys 
Bernardas Blugis 
Pranas Burauskas 
Aleksandras B u rkauskis 
Jonas Butkevičia 
Stanislovas Bazeris 
Antanas Brazius 
Adomas Butkevičia 
Jonas Balina 
Tuozas Budnis 
Marty 11 as Bo r š v e n sk i s 

Antanas Celkys 
lonas Delidernius 
Petras Damaševičia 
Antanas Firepučas 
Tonas Fabianskis 
Petras Gudauskis 
Antanas Gošva 
Antanas Gerdiminskis 
Kazimieras Grimca 

Stanislovas Gadeikis 
Petras Grigalaitis 
Benediktas Gauriltšikas 
\ aclovas ( iiašis 
Pranas Jasikas 
A1 e k sa n d ra s Ju ral e vy č ia 
Povilas Jakštas 
Jonas Jurka 
Petras Indrulis 
Bronislavas Jokanta 
Klementas Jurgelis 
Petras Janušonieia 
Mykolas Junaitis 
Jonas Jučas 
Martynas Kišis 
Jonas Karlovas 
Antanas Kasparaitis 
Augustinas Kalpokas 
Antanas Krušinskis 
Jonas Kruminas 
Dovydas Klivinskis 
Juozas Kadinas 
Petaras Lokaitis 
Eduardas Lukauskis 
Juozas Levickis 
Baltrus Lakotas 
Povilas Lukaševičia 
Vincentas Lasdauskis 
Motiejus Michailovičia 
Stanislovas Mantovydas 
Kazimieras Matuševicia 
Iranas .Markūnas 
Marijonas Maljonokas 
Mikolas Mazirskis 
Dominikas Mikuckis 
l'etras Mescvičia 
\ ladislovas \ainycia 
I amošius Olišauskis 

Jonas Odinas 
Povilas Pagoreckis 
Simanas Pclagauskis 
Aleksandras Petrauskis 
Pranas Pigalis 
Jonas Petrauskis 
\ aclovas Petroševieia 
K a z i m i era s Pa u la u ski 
Benediktas Pilibaitis 
Aleksandras Paplauski? 
Martynas Plotmon.is 
Silvestras Rudžinskis 
Bronislovas Reicevičia 
Juozas Rimkus 
Aleksandras Rumboltis 
l'etras Rasinus 

1 adas Rukšonis 
Motiejus Stasulaušikas 
Antanas^ Sadolskis 
Juozas Šiska 
Jonas Stechvanavičia 
Pranas Stasevičia 
Karolius Stefanjonis 
Bonifacas Sau ra novas 

Zy{įmautas šliėka 
Antanas Šilonis 
Juozas Šaulys 
\ inceutas Šlyžys 
Juozas Šoulis (Šaulys?) 
Juozas šulpis 
Simanas Skrabis 
Juozas Stėras 
Andriejus Strombergas 
Jonas Zaicevičia 
Jokūbas Špcrė 
Martynas švedn vioia 
Vladislovas Stanevyčia 
Dominikas Tilušaiiskis 
Pranas Tilvikas 
Tadas Čaparas 
Kazimieras C'echanavičia 
Valerijonas Čarneckis 
Petras l'kanis 
Aleksandras Valukevičia 
Dominikas \*isgirda 
Petras Vainauskis 
M j kolas Veitsamas 
Pranas Vaseliauskis 
Adolfas Varnelis 
Myk. Kaz. Vičas 

Geras Zcdis nuo Skaitytojo. 
Tankiai gauname nuo savo 

skaitytojų laišku, kuriuose jie, už- 
jausdami musų darbui, išreiškia 
užsiganėdijimą ir siunčia mums 

padėkas. 

Męs labai esame tokiems skai- 
tytojams dėkingi už jų sąjausmą. 
Žmogus turi daugiaus energijos 
darbuotis, kuomet žino, kad jo 
darbą ir gerus norus žmonės mo- 

ka apkainuoti. Vienok tokius 
skaitytojų laiškus retai—labai retai 
kada talpiname, nes kur juos vi- 
sus ir sutalpinsi? Pagalios išeitų 
tad nori pats save g:rtis, o tas. 

žinoma, nepriderėtų. 
Bet šitas musų skaitytojas pra- 

io, kad jo laiškeli patalpintum 
Negalėdami, dėlei stokos vietos 
viso patalpinti, dedame nors kelis 
-akinius: 

"Laikraščiai, — rašo jis, — yrs 
dvejoki: vieni po kairei pusei, c 

'<iti po dešinei. Vieni temdo, kit 
—šviečia. Aš jų mačiau visokių 
>et man "Lietuva" geriausiai pa- 
'.inka. Tai yra žvaigždė, kuri yrs 
jeram pamate ir teisingą mušt, 
'tnonėms kelią rodo. "Lietuva' 
ra teisingas laikraštis; rasi jame 

rerų istorijų, teisingų pamoki- 
•įinių, naudingų nurody nu. Todėl 
man ji ir patinka." 

M. Tačionis. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi butl pažymėti autoriau* pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pseo- 
donimais turi paduoti, Redakcijos M- 

nlal, Ir saro tikrąJi vardą. 
Redakcija pasilieka sau teisg at 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti 
Ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščiui 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 
riui atgal Jo lėšomis. 

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

Apžvalga. 
Svarbus žingsnis. Šiame nu- 

nieryj skaitytojai ras p. Karu- 
žos straipsnį, kuriame pakelia- 
ma naujas ir didžiai svarbus 
dausimas,—sutvėrimas Lietuvių 
Prekybos ir Pramonės Bendro- 
vės. 

Tas nėra vien trk plikas suma- 

nymas, nes, kaip mums prane- 
šama, jau padaryta ir pirmi žing- 
sniai tokios bendrovės suorgani- 
zavimui. 

Apie tai mums rašo p. Vincas 
AnVbrozevičius iš Nevvark, N. J., 
•dalyvavusia tos bendrovės su- 

manytojų posėdyj, atsibuvusiam 
\Valdorf-Astoria hotelyj, Xew 
Yorke, vasario 22 d.: 

"P-a.s R. Karuža,—rašo p. Am- 

brazevičius,'—įnešė naują suma- 

nymą.,—kad reikia uždėti milži- 

nišką lietuvių kompaniją su Še- 
rais po $10.00, kad galima butu 
surinkti bent 5 milionai doliarių 
išpirkimui Lietuvos lauku, kurie 
gali patekti po karės svetimtau- 
čiams ir kuriuos būtinai reik ap- 
sodinti lietuvais, jeigu norime 
užlaikyti Lietuvą. Ši bendrovė 
taipgi turėtu tikslu išnaudojimą 
'vairių Lietuvos gamtinių turtų 
Ir pramonės bei išdirbystės pa- 
čių lietuvių naudai. 

"Šiam sumanymui pritarta ir 

:apo pradėtas aiktyvis darbas-, 
N'utarta sutverti bendrovė vardu 
"Lithuanian Commcrcial and In- 
ilustrial Co." (Lietuvių Pramo- 
nės ir Prekybos Bendrovė) ir 
jkorporuoti ją Nevv Jersey val- 

stijoj ant $200,000. 
"Tuotn tarpu išrinkta ir provi- 

zionalė organizavimo valdyba, su- 

sidedanti iš II direktorių, j ku- 
rią inėjo: Vincas Ambrozevičia, 
kun. J. Dobužinskas ir Antanas 
Stakneviėia—visi iš Xc\vark, N. 
J.; J. Vilmontas ir J. Yinikaitis 
iš Nevv Yorko; R. Karuža iš Phi- 
ladelphia, Pa.; Dr. A. Bacevieia 
ir kun. B. Žindžius iš Elizabeth, 
N: J.; J. Sirvydas, X. Bučinskas 
ir B. šagaųckas—visi iš Brook- 
lyno. 

"Čia pat susirinkime pasirašyta 
ant $r,5oo ir nutarta parūpinti 
bendrovei čarterį." 

Tolimesnes šio sumanymo 
smulkmenas skaitytojas ras at- 
skiram p. Karužos straipsnyje. 

N'elytint smulkmenų ir paties 
pliano, kuris gali bnti mainyti- 
nas, bet imant vien paties suma- 

nymo idėją, galima drąsiai pasa- 
kyti du dalyku: pirma,-kad suma- 

nymas yra geras u* naudingas, 
ypač šioje valandoje, ir antra, kad 
jisai nėra utopiškas (neįvykdo- 
mas). 

Teisybė, lietuviai dar nėra pri- 
pratę prie didesnių finansinių 
operacijų, jiems trūksta ir prity- 
rimo panašių reikalų vedime. 
Smulkmenos tankiai už4engia 
jiems pat] didįjį tikslą. Jie, dė- 
lei savo trumparegystės, tankiai 
yra panašus vaikinui, kuriam pi- 
giai siūloma pirkti puikų žirgą bet, 
kuris už ausies , įsikrapštęs, sa- 

ko: "Tai—kad jo k«rčiai ir uode- 
ga negarbiniuoti"... 

Smulkmenos, pašaliniai daly- 
kai, "politikėlės" tankiai sugriau- 
davo pas mus ir puikiausius su- 

manymus. Todėl, kad lietuviai 
buvo dar nesuaugę, nesubrendėję 
užtektinai. 

Sumanymai, kaip kad virspami- 
nėtas, yra ženklu, kad pamažu 
męs pradedame kilti aitgštyn, kad 
mūsų apyrėgė pradeda todėl di- 
desnius plotus apimti. 

Nėra abejonės, kad esant to- 
kioj bendrovėj praktiškiems, iš- 
mintingiem? ir teisingiems žmo- 
nėms, sumanymas nepersunkiau- 
sia butų įkūnyti. 

Sriovių susitaikinimas sunkiai 
eina pirmyn. Oalutinas susitari- 
mas tarp tautininkų ir katalikų 
bei klerikalų, turėjusia įvykti va- 

sario 22 d. New Yortce, vos ne- 

pakriko visai. Keliomis dienomis 
prieš susirinkimą Tautos Taryba 
pasiuntė tautininkams pranešimą, 
ikad ji negalinti tartis su tautinin- 
kais, nėsa jie oficialiai neatsto- 

vaują jokios organizacijos. Mi- 
nėtoji Tautos Taryba spyrėsi, kad 

susivienijimas būtinai turįs buti 
taip, kaip Tautos Taryba pati 
viena pirmiaus nutarė—nuo or- 

ganizacijų, ir takiu plianu, kaip 
Tautos Tarybos nustatyta. "Dar- 
•itiinkas" patalpino platų apie tai 
Tautos Tarybos nutarimą, kuriame 
kategoriškai užreiškiama, kad Tau- 
tos Tarybos "nutarta (mažne vien- 
balsiai) nesiusti savo atstovų j 
FJrooklyno suvažiavimą vasario 
22 d." 

Taigi ir suvažiavimas tautinin- 
kų ir katalikų-klerikalų atstovų ne- 

įvyko,—"pasidėkojant Tautos Ta- 
rybos chicaginiams nariams" (žiur. 
''Katalike"), kurie tokiam suvažia- 
vimui buvę priešingi. 

Taip dalykams stovint, buvo aiš- 
ku, kad smulki partijinė politikėlė, 
ant nelaimės, vėl paėmė viršų, nes 
ir prielankiausiai į Tautos Tarybos 
žygį žiūrint, neišvengiamai reikia 
prieiti prie išvados, kad jos atšo- 
kimas atgal paskutinėj prieš susi- 
važiavimą valandoj buvo ne vyriš- 
kas pasielgimas, o jos išvadžioji- 
mai, nors kvietkuotai ir (nauju 
žodžiu tariant) "metodologiškai" 
apdirbti, vienok nėra atsakanti mo- 

mento svarbumui ir neturi savyje 
pertikrinančios jiegos. 

Susivienijimo viltis, gavus tolq 
Tautos tarybiečių pranešimą, žuvo. 
Bet staiga pranešama, kad New- 
arke, kur atvyko kun. Kemėšis su 

keletu kitu kunigu ir katalikiškųjų 
veikėjų, tarybos su tautininkais vėl 

atnaujinta ir privatiškai vesta. 

Dalykus apkalbėjus, katalikai vėl 
pamatė, kad galima ir reik susi- 

vienyti ir telegrafu reikalavo nuo 

Tautos Tarybos įgaliojimų tarties. 
Didžiuma Tautos Tarybos narių 
tokius {galiojimus suteikė, bet ma- 

žuma (sakoma, cliicagiečiai) įga- 
liojimų suteikti negeidė. 

Turint didžiumos Tarybos įga- 
liojimus, tarybos su tautininkais 
vedama toliatis ir sakoma, kad 

susivienijimą tų dviejų sriovių ga- 
lima skaityti jau kaip ir įvykusiu. 

Praeities pavyzdžiais pamokyti, 
męs nenorime tačiaus apie tai spė- 
lioti, kol nepamatysime galutinio 
sutarimo. 

Iš to viso paaiškėjo, kad pas ka- 
talikus vra taip pat dvi partijos: 
vieni (kairesni) nori vienytis su 

tautininkais, kiti (dešinesni) griež- 
tai atsisako, arba politikauja, ma- 

nevruoja užėmimui geresnių dip- 
liomatiškai-taktiškų (partijinių) 
pozicijų. 

Netolima ateitis turės parodyti, 
kuri pusė katalikų tarpe paims vir- 

šų. Nuo to priklausys ir pats 
sriovių susivienijimas. 

It's fine business! "Lietuvoj" 
nesenai buvo pakeltas klausimas, 
kas atsitiko su p. Gabriu, nuo ku- 
rio niekas nieko negirdi ir apie 
kuri Europoje manoma, kad jis 
yra Amerikoj. Buvo išreikšta 
spėjimas, ar kartais kas nors ne- 

paprasto neatsitiko. 
"Ateitis,"—laikraštis aiškiai p. 

Gabriui neprielankus,—atsakyda- 
mas j mūsų spėjimą, patėmijo. 

"Sulyg mus pasiekusiųjų žinių, 
nieko "nepaprasto" su p. Gabriu 
neatsitiko. Jis sau gyvena Euro- 
poje. "susitinka" su asmenimis, ku- 
rie dabar labai "Lietuvos likimu" 
susirupipę ir net "Didžiajai Lietu- 
vai skiriamus laikraščius leidžia." 

įdomi yra ta aplinkybė, kad 
tame pačiame numerye "Ateitis" 
ragina laikraščius, kad butų at- 

sargesni, skelbdami žinias, iš ku- 
rių galima butų sužinoti apie tų 
ar kitų simpatijas dabartinėje ka- 

rėje. P-no Gabrio simpatijos yra 
žinomos, o vienok "Ateitis" duo- 
da sarkastiškus nurodymus, ku- 
rie, jeigu butų teisingi, galėtų 
jkiš-ti žmogų budelio 'kilpon. 

"Laisvė," pasiremdama "Atei- 
ties" tokiu nurodymu, nužengia 
daug toliaus ir sako: 

"O kadangi Didžiajai Lietuvai 
skiriamus laikraščius leidžia Pru- 
są lietuviai, tai numanu, kad Gab- 
rys jau meilinasi prie "prūso." 
Mat, nujaučia, kur vėjas pučia ir 
ne siądien-ryt gal ir visą savo biu- 
rą perkels iš Paryžiaus Berlinan." 

T t' s fine b u s i n e s s! Nėr 
ko sakyti! Kaip sykis tinka laik- 
raščiams... Taip dalykams einant, 
nei Rusijai, nei Vokietijai nerei- 
kėti! nei šnipų užlaikyti: patįs 
musų redaktoriai gali "ne savo 

partijos" žmogų ne tik apjuodin- 
ti jo vientaučių akyse, bet dar ir 
prigelbėtų jo kailį įkišti, jeigu jis 
ištikro butų pavojuje. 

Daugiaus jeigu tie lietuviškai- 
1-vyriško, tai bent žmogiško sen- 

so kaip kam vertėtų turėti... 
* * 

Viršminėtas prajovas yra vie- 
nas- O štai labai panašus ir ki- 
tas: 

Laikraštyj "Naujoji Lietuva," 
Petrograde, buvo rašyta apie gin- 
čus, kurie kilo tarp Petrogrado 
Lietuviu Draugijos pirmininko 
kun. Laukaičio ir tulo p. Sugin- 
to, tos draugijos komiteto rašti- 
ninko. Kun. Laukaitis, kaip pra- 
nešta, "ne visai žinomais keliais 
gavęs kopiją privatinio laiško," 
rašyto p. Sugintui, 'kuriuo pasi- 
remiant kun. Laukaitis, teisingai 
ar neteisingai, prašalino p. Sugin- 
tą iš vietos, kaipo asmenį, norin- 
ti draugijai pakenkti. 

Iš to <lalyko "Dilgelės" štai ką 
daro. 

"Kunigas Laukaitis—šnipas" 
sako jos didelėmis raidėmis ant- 

galvyje, o toliaus štai kaip tei- 
singai savo skaitytojus informuo- 
ja: 

"Jis fkun. Laukaitis]., ėmė grob- 
ti, atplėšinėti kitų tos draugijos ko- 
miteto narių privatiškus laiškus... 
Taip tas šnipas-kunigas atplėšė laiš- 
ką M. Sleževičiaus ras\>> J minė- 
tos draugijos sekretorių studentą A. 
Sugintu." 

Patjs priešai sako, kad į jo ran- 
kas patekęs "ne visai žinomais 
keliais" ir tai ne laišikas, bet "ko- 
pija," o "Dilgelės" nesidrovi iš 
to padaryti "grobimo ir atplėši- 
nėjimo laiškų" ir apšaukia jį "šni- 
pu." Yla iŠ maišo pačiam gale iš- 
lenda. Kun. Laukaitis yra 
Petrogrado Lietuvių Draugijos 
pirmininku, (bet ne Lietuvių 
abelnos Draugijos nukentėju- 
siems nuo karės šelpti, kurios 
pirmininku yra p. M. Yčas). 
"Dilgelės," tyčiai ar netyčiai, ga- 
le savo straipsnio žodį "Petrogra- 
do" apleidžia ir duoda tokį pamo- 
kinimą savo skaitytojams: 

"Protingi ir garbę saugojanti 
žmonės, rodos, daugiaus jau nieko 
bendro neturės su ta šnipų valdo- 
ma "Lietuvių Draugija." 

Męs neesame politiški kun. 
Laukaičio šalininkai, bet gi 
esame priversti pastebėti, kad pa- 
našiai drąsios žinių falsifikacijos 
ir nesąžiningo išvedimo sunku 
kur kitur butų surasti. Bešališ- 
kumu "Dilgelės" niekados nepa- 
sižymėjo, bet šitokio dalyko męs, 
prisipažįstame, nuo "Dilgelių" ne- 

sitikėjome. 

Česlovas Sasnauskis. 
Pereitą savaitę mus pasiekė 'liū- 

dna žinia apie pirmlaikinę mirtį 
musų gabaus ir didžiai užsitarna- 
vusio muziko Česlovo Sasnausko. 

Dabar gauname, platesniu žinių 
apie šitą lietuvių talentą, gimusį ir 
išaugusį neturtingoj Dzūkijos ba- 
kūžėj ir savo triusu prasimušusį j 
pirmas eiles garbingiausių Lietu- 
vos vyrų. 

Apie jo gyvenimą, gabumus ir 
pasidarbavimus daug rišo "Lietu- 
vių Balse" A. Voldemaras, J. Tal- 
lat-Kelpša, Kun. M. Gustaitis, pro- 
fesorius Česnys ir kiti. 

Vargoninko Sunus. 
Paduodame keletą ištraukų iš 

Kun. Gustaičio straipsnio apie ve- 

lioni Sasnauską: 
"Gimęs iš vargonininku šeimy- 

nos [1867 m.], dar mažas bucii- 
mas, vos bespėjo pabaigti prade- 
damąją 4 skyrių mokyklą gimti- 
niame Kapčiamiestyje, tuoj buvo 
tėvų—Tamo ir Karolinos—nukel- 
tas j Naumiestį, Suv. g., pas L. 
Risauskj, savo dėdę, vietos vargo- 
nininką, mokyties muzikos. 

16 metų teturinti jau matome 

Česlovą Gražiškiuose vargoninkau- 
jant. Bet dar negali nuvaldyti pe- 
dalų, tai, vieno kunigo patartas ir 
globiamas, važiuoja į Kauną ir ten 

besilavindamas, gauna labai rimtą 
pakvietimą—užimti vargonininko 
vietą Vilkaviškyje, kame tuomet 
klebonu buvo kun. Juozapas Oleka. 

Jauno, kvėpuojančio pažanga, 
dailininko negalėjo patenkinti ma- 
žo miestelio bažnyčios dailės atiku- 
ras. 

Jis degė, liepsnojo ir veržte ver- 

žėsi j platesnį pasaulį, lig Prome- 
tėjus, jieškodamas šviesos sau ir 
kitiems. Netrukus atsitiko proga. 
Tai buvo rS^omendacija į Dvin- 
ską. 

Baigė Petrogrado Konservatoriją. 
Ir šitą vietą gavęs, nenurimo. 

Laimingoms aplinkybėms susidėjus, 
paliko Petrapilio Šv. Katarinos ba- 
žnyčios vargonininku. Čia ištarna- 
vo 24 metus—lig mirties. 

Šita kanva vaiskiausiomis spal- 
vomis išpintas gyvenimas Petrapi- 
lyje. Cia velionis papildė visus 
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trukumus,Uįlairtlkč daug kuo platų 
išilavinim$ ir giliai išsitobulino mu- 

zikoj. Čia jis'baigė konservatoriją 
ir gavo laisvojo dailininko diplomą 
iš rankų save)1 mylimo ir gerbiamo 
profesoriaus italo Cotogui. Čia 
pabaigė archeologijos institutą, ga- 
vęs tikrojo tos" įstaigos nario var- 

dą, be to buvo Geografijos Draugi- 
jos nariu/ Čili nustatydino savo 

balsą, iš prigimimo ne taip turtin- 
gą, kaip gražų ir malonų. Jo 
klausant, jautei, kad tai tikras, dva- 
sios pagautas, artistas gieda. 

Užrubežyj Augštai Buvo 
Statomas. 

Iš čia—iš Fctrapilio—Sasnauskas 
darė ekskursijas: tai į Varšavą, 
kame įgijo muzikos instituto di- 
plomą, tai Į užsienį bažnyčios mu- 

zikos geriau pažintų—Ryme, Poi- 
tierse, Ratisbonoje, Pragoję ir k. j 
Užsienių autoritetai ir dailės židi- 
niai jį pažino ir apvertino. Taip 
Austrijos imperatorius Pranas Juo- 
zapas apdovanojo jį kryžiumi; 
Prancūzų muziftos akademija intei- 
kė jam pagarbos ženklą—palmę: 
Vokietijoje jo veikalai susilaukė 
rimtos recenzijos ir ištraukti mu- 

zikos kataloguosna. 

Toliaus autorius, aprašinėdamas| 
jo darbštumą, pasakoja: 

"Jis negalėjo nedirbti ir darban' 
sielos nedėti. Kartais vidunak-1 
tyj, visiems miegant, jis keldavos 
iš lovos ir basa pėda skubėdavo iš- 
skambinti melodiją, per sapnus jo 
sieloje gimusią. Skųzdavęsis kar-; 
tais, nešiojąs savyje visus ištisus 
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paveikslus muzikos spalvomis ap-Į 
vilktus; jie slėgdavę jį, kol juos 
tinkamoje formoje išlies ant popie- 
ros, ar bent išskambins fortepijo- 
nu. Ir pastaruoju laiku namiškiai 
dažnai matydavę jį iš miego kėlusį 
bedirbantį. Tai buvo žmogus pil- 
nas vidaus gyvenimo: kur jis ėjo, 
ten apie save šviesą ir grožį sėjo. 
Gi tie dalykai yra bendri visiems 
be skirtumo. Užtat ir velionį dėl tos 

idėjinės sielos lygiai visi gerbė ir 
mylėjo: taip lenkai, su kuriais dau- 

giaus turėjo pareigos reikalų; taip 
rusai, dažniausiai artistai arba 
mokslininkai, nes tai jo buvusi sfe- 
ra, iš kurios retai kada žengdavo 
ant pilkos kasdieninio gyvenimo 
žemės; užvis labiau jj mylėjo lie- 
tuviai, kuriems plakė jo širdis... 
Juoba kad jis buvo labai susival- 
dys ir nepaprasto takto žmogus; 
šalia rimtumo ir atvirumo, jo mo- 

kėta su visais gražiai sugyventi. 
Per Naujus Metus kad vienas 

artimas žmogus paklausė Č. Sas- 
nausko—ko jam linkėti, jis prana- 

šingai atsakė—mirties; jaučiu pa- 
vargusią širdj, nusidirbau... Ilgai 
nereikėjo laukti tos nekviečiamo- 
sios viešnios. Sausio 5 d., naktj 
apie 3—4 valandą pasijuto blogai. 
Tuoj pakvietė savo gydytoją Ser- 
virogą, kuris, pribuvęs 5 vai. rado 
ligonį labai silpną. Liga daktarui 
buvo gerai žinoma—širdies varlė, 
o dabar dėl tos priežasties parali- 
žiaus atakas. Tuoj suteikė širdies 
stiprinančių vaistų. Ūmai page- 
rėjo. Prisiminė ligonis kelias įveik- 
tas panašias atakas ir su viltim 

akyse laukė naujo jos nugalėjimo. 
Daktaras, nujausdamas pavojų, 
budėjo. Apie 8 valandą susyk ve- 

lionis atsimainė: taręs "man bloga," 
patraukė veidą ir... kada gydytojas 
paėmė už rankos, jau pulso nebe- 

buvo—užgeso staiga, kaip užpusta 
žvakė. 

Lengva mirtis—be merdėjimo! 
Kas žino, gal dėlto, kad jau kartą 
—prieš trejetą metų—jisai visas 
mirties apraiškas buvo perėjęs ir 

po ilgos agonijos netikėtai, po ran- 

ka to pą^ies gydytojo, atsipeikėjo. 
Gamta turi savo paslapčių. 

Užtat umai. be skausmų miręs, 
velionis Atrodė ramiausiai besilsjs., 
bemiegąs... Ir kaip tinka jam ta 

apystova!'šalii"kryžiaus ir liepsno- 
jančių žvįkių',1 baltos lelijos su aly- 
vomis... Apffrtkui paveikslai Bet- 

hovenų, Mofartų, Chopinų, užsi- 
mąstę gedi; tilv viens atgimimo an- 

gelas su,Jt'rinuČu šaukia: Ne visas 
numirei, prakilnesnioji Tavo dalis 
bus amžina!."" 

TĖMYKIT! 

Ateinančiame "Lietuvos" nu~ 

meryj tilps specialis prane- 
šimas advokato Aukštuolio 
iš Stockholmo apie abelną 
dalykų stovį Lietuvoje po 
vokiečiu. Daug svarbiu ir 

žingeidžių žinity. 

Naujas Reikalas. 
Projektas Prekybos Bendrijos. 
Dabartinė karė begalo skaudžiai 

atsilieps ant Lietuvos jaunutės ir 

neturtingos dar tikės. Siuitai tūk- 
stančiu 111 usų žmonių kris karės 
lauke, ar nustos gyvasties nuo 

skurdo, ligų ir bado. Šimtai tūk- 
stančių lietuvių, apleidę savo ukes, 
namus,—turtą, elgetauja tarpe sve- 

timųjų. Didžiuma jų žus sveti- 
moj šalyj,—kiti,—sugrįžę j gimti- 
nį kraštą, atras savo triobas—iš- 
degintas, ukes—apleistas ir išterio- 
tas, turtą—sunaikintą ir išnykusį. 
Ir atsiras po karei tušti laukai, ap- 
apleistos dirvos, dykaujanti žemės 
plotai, kurių palaikyti silpni sene- 

liai, našlės ir našlaičiai neišstengs. 
Bus žemės plotai aut pardavimo 
už nupuolusią kainą—gi nuvargin- 
ti lietuviai negalės jų atpirkti. 

Kas atsitiks? Ateis kitataučiai 
suorganizuotais milžiniškais kapi- 
talais—ir už pusdykį išpirks lietu- 
vių žemę, pelnydami milijonus iš 
rnusų vargo. Jau šiandien girdisi 
apie tai balsų. Štai, tūlas vokiečių 
profesorius P. Rolibach,—savo vei- 
kale ''Russland und \vir"—išsitaria, 
'"kad trumpu laiku visas Pabaltma- 
rio kraštas ir Lietuva gali buti tiž- 
koloniztiota vokiečių kolonistais... 
ir tuomi vienu užsimojimu šitas 
kraštas padarytų galingą vokiečių 
žemę." Toliaus, tas pats Rolibach 
išvedžioja, kad ''Lietuvoje yra daug 
valdžios nuosavybės.... neišpasaky- 
tai praskolintų ir nusmukusių... 
lenkam.... ir rusam priklausančių 
dvarų, kuriuos, taikai įvykus, rei- 
kėtų parduoti. Visi rusai savinin- 
kai ir didesnė dalis lenkų liuosu 
noru juos parduotų..." Žinoma,, 
ne kam kitam, bet vokiečiams, ii 
"tuomet visas klausimas galutinojo 
krašto suvokietinimo butų pozity- 
viai užtikrintas." 

Tas pats pavojus gręsia mums, 
nežiūrint to, kokios bus šios karės 
pasekmės. Ar Lietuva liks vokie- 
čiui, ar sugrįžš prie ruso, ar, pa- 
galiaus, įgys sau neprigultnybę— 
vistiek m 11 su nuvarginti žmonės 
neturės tiek medžiaginių pastangų, 
kad atsispyrus prieš svetimtaučių 
kapitalus, kuriuos, išdalies, ja,'u 
pradedama mobilizuoti—ypač Vo- 
kietijoj, kur finansinės įstaigos per 
savo agentus daro smulkmeniškus 
ekonominius tyrinėjimus užgrob- 
tuose kraštuose. Pavojus gręsia 
Lietuvai nuo vokiečių, rusų, lenkų 
ir net... organizuotų žydiškų-ban- 
kierių, kurie, beabejo, neapleis 
progos kad lengvai pasipelnius. 

Lietuvos ekonominio gyvenimo 
sunaikinimas gręsia lietuviams pa- 
vojumi nuosavybės nustoti,—jei 
neužkirsim tam kelio. Kad tą pa- 
darius—turime priešpastatyti sa- 

vus kapitalus, kurie galėtų apginti 
musų žemę, nuisų ekonominį gy- 
venimą nuo svetimtaučių pasikė- 
sinimų. 

Kaip tai padaryti? Musų žmo- 
nes Lietuvoje neturi kapitalų. 
Atlyginimas už nuostolius nuo 

karės, beabejo, daug prigelbės 
žmonėms sugrižti prie normalių 
gyvenimo sąlygų, tojo atlyginimo, 
tačiaus, neužteks, kad apsigynus 
nuo svetimtaučių pasikėsinimų 
Viltis guli Amerikos lietuviuose. 
Amerikos lietuviai, savo didžiu- 
moj būdami tik darbininkais, lie- 
sa, irgi neturi organizuotų finan- 
sinių įstaigų. Turi, tačiaus, musų 
žmonės sutrupintus milijoninius 
turtus, gulinčius kitataučių bati- 
kose. Jei galima butų sutraukti 
bent dalį tų turtų į vietą—tu- 
rėtumėm milijoninę finansinę or- 

ganizaciją, kuri netik apgintų nuo 

pražūties lietuvių ekonominį gy- 
venimą Lietuvoje, bet drauge at- 

neštų milžinišką pelną lietuviams 
amerikiečiams. 

Karei užsibaigus, Lietuvoje tu- 
rės prasidėt naujas, galingas, in- 

temptas gyvenimas. Išdegintus 
namus, išteriotas triobas—reiks 
atstatyti; išpustytas ukes reiks pri- 
sėst prie tvarkos; žodžiu,—visur 
bus veiklumo perteklius. Gyvuliai, 
budavojimui medžiaga, padargai, 
įvairios rūšies įrankiai—bus reika- 
lingai ; žodžiu,—prasidės Lietuvoje 
krutėjimas, apie kokį ligšiol ir ne- 

svajota. Aišku, jog pirklyba iš-' 
bujos iki negirdėtam dar laipsniui, 
—kas užtikrins milžinišką pelną 
kapitalams, pirklybon aidėtiem*. 

Yra dar vienas dalykas. Kaipo 
karės pasekmė Europos pinigai 
puola ir puls dar žemyn, jau 
šiandien galime gaut už dolarį tris 
rublius. Dar už kiek laiko gal 
katėsime gaut už dolarj keturi? j 
rublius. Karei užsibaigus, Euro-j 

pos pinigai vėl pradės kilt prie sa- 
vo seno kurso, ir į kelis metus vėl 
už dolari galėsime gaut tik du rub- 
liu. Tasai reiškia, kad pinigas, in- 
dėtas j Lietuvį tuoj po karei natu- 
rališku budu dvigubai pasididins 
keliu metų bėgyje, nekalbant jau 
apie paprastą iš apvartos pelną. 

Taigi, ar nėra čion lietuviams 
amerikiečiams aiškaus pamokinimo? 
Vietoj laikyti savo sutaupintus pi- 
nigus kitataučių bankose—butų ge- 
rai dėti juos i tokias įstaigas, ku- 
rios verstųsi Lietuvoje. Kiekvie- 
nas dolaris, dabar indėtas j tokias 
įstaigas, trumpame laike galėtų dvi- 
gubai pasididinti, ir apart to dar— 
neštų nepaprastą pelną. 

Reikia mums, lietuviams ameri- 
kiečiams, sutverti milžinišką ben- 
drovę, kuri iš mažų sumų drauge 
sudarytų milijoninį kapitalą, ir su 
tuo kapitalu pradėtų verstis Lietuvo- 
je, kaip tik užsibaigs karė ir bus 
tam tikslui tinkama proga. Rink- 
ti kapitalus, tačiau?, reikia tuoj 
pradėti,—kad, karei užsibaigus, 
buti pilnai prisirengusiems. 

Žemiaus yra paduodamas tokiai 
bendrovei planas ir jos veikimo 
programas. 

Bendrovės vardas galėtų buti: 
"Lietuvių Bendrovė dėl Pre- 
kybos bei Pramonės." (Lithua- 
nian Commercial and Industrial 
Co.) [Ar netinkamiau butų pava- 
dinti "Lietuvių Prekybos ir Pra- 
monės Bendrovė?" "Liet." Red.] 

Kapitalas—leiskim —$5,000,000 
padalintas į šėrus po $10. 

Bendrovės tikslas—pirkinėti, par- 
davinėti ir laikyti savo ižde įvairių 
pramonės bei prekybos įstaigų šė- 
rus ir bondus. 

Bendrovė turėtų but Amerikoj 
inkorporuota,—reiškia—po valdžios 
priežiūra. 

Savo veikimą Bendrovė išplėštų 
beveik išimtinai ant Lietuvos, o 

tik išdalies ir Amerikoj. Bendro- 
vė pati nevarytų jokių biznių, tik 
savo kapitalais pirkinėtų šėrits tų 
įstaigų, kurios besi verstų Lietuvoj. 

Štai veikimo pavyzdis. Prieš 
karę buvo Lietuvoj geležies dirb- 
tuvė ''Vilija" su kapitalu apie 
200.000 rublių. Toji dirbtinė, po 
karei, beabejo, pradės išnaujo sa- 
vo veikimą. Kad pasekmingai 
veikus, "Vilija" turėtų užsiimt 
žemdirbystės mašinų, įvairių ūkiš- 
kų padargų ir šiaip įrankių išdir- 
byste. Bet tam reikalingas kapi- 
talas,—sakysim 1,000,000 rublių. 
Ant vietos kapitalų negalima su- 

rinkti—nėra jų. Taigi Amerikie- 
čių "Lietuvių Bendrovė," matyda- 
ma tame gerą pelnimo progą, ga- 
lėtų indėti t rūkstančius 800,000 
rublių į "Vilijos" reikalą. Gale 
metų, po apskaičiavimui, "Vilija" 
—sakysim, uždirbo 100.000 rublių. 
"Lietuvių Bendrovei" iš to pelno 
pripuola 80,000 'rublių, 'kuriuos 
"Vilija" ir perveda į amerikiečių 
"Lietuvių Bendrovės" iždą. Iš 
tokio pelno Lietuvių Bendrovė 
mokėtų savo šėrininkams dividen- 
das. 

Panašiai veikiant. "Lietuvių 
Bendrovė" dėtų savo kapitalus ir 
j kitas Lietuvos pirklybos, pramo- 
nės ir finansų įstaigas. 

Visų pirmiausiai po karei atsi- 
ras Lietuvoj milžiniškas dvarų bei 
ūkių skaitlius ant pardavimo. Tu- 
rėtų tenai ant vietos susiorganizuot 
tam tikra įstaiga "Žemės išpirki- 
mui ir parceliacijai," kuriai "Lie- 
tuvių Bendrovė" suteiktų kapita- 
lus. 

Išdegintų ir sugriautų miestelių 
bei ūkių atstatymui turėtų irgi už- 
sidėt tam tikra bendrovė, kuri pa- 
imtų į savo rankas plytų, cemento, 
medžio ir šiaip visos budavojimui 
reikalingos medžiagos išdirbystę 
Kapitalas irgi galėtų buti "Lietu- 
vių Bendrovės" suteiktas. 

Panašiai,—javtį gyvulių pirk- 
lybą, duodanti ligsiolaik žydams 
milžiniškus pelnus,—galėtų grjžt 
į lietuvių rankas. Malūnai, liuų 
audyklos, elektrikos ir gelfžies 
dirbtuvės galėtų pradėti savo vei- 
kimą su "Lietuvių Bendrovės" pa- 
rama,—ir pasekmingai plėtotis. 

Žodžiu,—Lietuva, nejutant,—su 
"Lietuvių Bendrovės" pagalba— 
uždėtų saviškiai prekybai ir pra- 
monei tvirtus pamatus,—kas tūk- 
stančiam lietuvių reikštų pelningą 
užsiėmimą namuose ir drauge neš- 
tų milžiniškus pelnus lietuviams 
amerikiečiams. 

"Lietuvių Bendrovė" dėtų su- 

rinktus čionai kapitalus į Lietuvos 
prekybos bei pramonės įstaigas. 
va<J tame, tačiaus, nedaryt apsi- 
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rikimų ir kad kapitalai butų deda- 
mi tiktai į rimtus ir pilnai atsa- 
kančius reikalus,—"Lietuvių Ben- 
drovė" turėtų užlaikyti Lietuvoje 
—Yilinuje—savo agentūrą, ir ša- 
ką, kuri daboti!, kad indedamieji 
kapitalai legališku ir ekonominiu 
žvilgsniu butų užtikrinti. 

Gi Amerikoje "Lietuvių Hcn- 
drovė" turėtų but po visuomenės 
priežiūra, ir musų žymiausi ir pa- 
tyrusic veikėjai turėtų ineiti į jo- 
sios valdybą. 

i Pasilieka kapitalo rinkimo 
klausymas. Kapitalo didumo ne- 

reiktų rubežiuoti. Kuo didesnis 
kapitalas surinktas, tuo pasekmin- 
gesnis butų visas reikalas. Da- 
leiskim, tačiaus, kad $5.000,000 
butų surinkta. Reikštų, tat apie 
20,000.000 rublių—suma, su kuria 
Lietuvoj galima begalo daug nu- 

veikti. Atsižvelgiant gi į faktą, 
kad po karei pinigas Lietuvoje bus 
'abai brangus,—tokia suma leistų 
virsti Lietuvai iš skurdaus ir nu- 

vargusio—j turtingą ir laimingą 
kraštą. Su tos sumos puse gali- 
ma butų drąsiai žiūrėti į musų tau- 
tos ateitj. Pagaliais, reiktų at- 
minti, jog butų tai lietuvių kapi- 
talas, ir visas iš apyvartos pelnas 
grįžtų į lietuvių rankas. Taigi, 
(butų tai kooperacija ant milžiniš- 
kos, t? iltinės skalės. 

Kaip surinkti kapitalu? Visu 
pirmiausiai, reiktų sudaryti orga- 
nizatyvį komitetą, kuriti pakviesti 
visus musų žymiausius ir intek- 

mingiausius įvairių sriovių veikč- 
jus. Potam, reiktų pradėt rinkti 
įžymesnių žmonių subskripcijos 
ant pajamų. Jei surinktų tiek pri- 
žadų, kad galima but kreiptis prie 
valdžios kaslink earterio,—reiktų 
inkorporuoti bendrovę, išrinkti val- 

|dybą irgi iš intekmingiausių vei- 
kėjų—ir pradėti populiarizuoti vi- 
są reikalą. Bažnytinės sakyklos, 
laikraščiai, tam tyčiai pagaminta 
literatūra turėtų išplėšti idėją taip 
plačiai ir giliai, kad kiekvienas su- 

augęs lietuvis amerikietis pilnai 
suprastų tą reikalą. Toksai po- 
puliariząvimas turėtų eiti be pa- 
liovos per metus ar gal ir per po- 
rą metų laiko. Kiekvienas veikė- 
jas, kunigas, kiekvienas musų ban- 

kierius, pirklys ar pramonininkas 
—turėtų tapti tokiai organiza- 
cijai agentu, ragintojum ir agita- 
torium. Didesnės organizacijos— 
abu Susivienijimu—galėtų but 
inkinkyti darban, kad per jų kuo- 

pas priėjus prie platesnė? visuo- 
menės. Žodžiu, agitacija turėtų 
but ilga, nepaliaujanti, intensyvė. 
Ir žmonės, supratę, kad visame 
reikale slepiasi ne tik tautinė, bet 
ir jų individualė—ypatiška—nau- 
da,—pradėtų, pilti savo pajamais 
finansinę tautos tvirtovę. 

Serai turėtų but po $10.00, kad 
kiekvienam butų prieinama nupirk- 
ti. Reikėtų, tačiaus, žmonėse plė- 
toti tą mint], kad kiekvienas lietu- 
vis-amerikietis nusipirktų sau ne- 

mažiau 10 šėrų, arba kad ineštų 
$100.00 j "Lietuvių Bendrovę." Pir- 
kinėt žmonės galėtų kad ir po vieną 
šėrą kas menes]. Darbai Ameri- 

koj dabarties gerai eina ir $100 be- 

veik kiekvienas lietuvis darbininkas 

gali be sunkumo sutaupinti per 
metus. Taigi, dedant tik metini 
sutaupinimą, lietuviai amerikiečiai 
bendrai sudarytų milžinišką, milio- 

ninę sumą Lietuvos apginimui ir 
savo ypatiškam pasipelnimui. Še- 
rus galėtų pirkinėti ir kitataučiai. 

Juk svarbu, kad susidarytų kuodi- 

džiausis kapitalas, todėl—kuo dau- 

giau kapitalo butų sutraukta, tuo 

langiau iš to plauktų Lietuvai nau- 

dos, tuo didesnes operacijas gali- 
na butų daryti, tuo didesnis pelnas 

—dividendą—pripultų šėrininkams. 
R. Karuža• 

JOS PRIETELIAI. 

\'iena lietuvaitė-pabėgėlė, Teo- 
filė Gabrilavičiutė, esanti Mogi- 
levo gubernijoj pati viena tarp 
svetimų žmonių, skundžiasi ant 

>avo vargingo likimo ir taip poe- 
:iškai išreiškia savo tėvynės pa- 
sielgimą : 

"Dabar esu, kaip tas paukštelis 
ant oro ir nežinau, kur apsisto- 
siu—kur mane vėjas nupus. Tu- 
riu dabar tiktai du prieteliu—saulę 
ir mėnulį. Į juos žiuriu ir jiems, 
verkdama, nesiskundžiu, tarda- 
ma: "Tu, saulele, augščiau—tu 
gal matai, kur mano tėveliai ir 

seselės, nes aš biedna negaliu 
matyt savo akimis.". 



Julės Verne. 

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE. 
Lietuvių kalbon vertė A. Jakunas. 

(Tąsa.) 

Kuomet męs buvome apie dvyliką mastų at- 

stu, tai aš padaviau sustojimo ženklą. Kaip tiktai 
elektra tapo sulaikyta, tai '"Kaičias" sustojo, atidarė 
savo rezervuarus ir vėl palengva nuskendo. 

Tuomet šviesa žvalginyčioje vėl liko užiebta, ir 
tenai mušu priešakyje buvo juodas tunelio skritu- 

lis. 
— Tenai jisai, tenai tunelis!—sš surikau. 
Ar nebuvo tai durjs, kuriomis aš rengiausi pa- 

,bėgti iš savo kalėjimo? Ar laisvė nelaukė manęs 

anoje pusėje? 
Palengva "Kardas" slinko link skylės. 
O! Kokia baisi nelaimė! Kaip aš jąją pergy- 

venau! Kaip tai yra, kad aš dar gyvas? 
Silpna šviesa pasirodė tunelio gilumoje, apie 

dvidešimts penkis mastus mušu priešakyje. Pri- 

siartinančioji šviesa galėjo buti ne kas kitas, kaip 
tiktai spinduliai žiburio, esančio Ker Karraje po- 
vandeniniame laive. 

— Povandeninis laivas! Povandeninis laivas! 
—aš surikau.—Leitenante, štai povandeninis lai- 
vas sugrįžta į Apverstą Taurę,! 

— Pilnu greitumu atgal,—paliepė at'iceras, ir 
"Kardas" pasitraukė užpakalin kaip sykis tuom 

laiku, kai jisai rengėsi ineiti tuneliu. 
Viena proga liko. Leitenantas greitai užgesi- 

no šviesą, ir gal žmonės aname povandeniniame 
laive mus nematė. Gal tamsiame lagūnos vande- 

nyje jie musii nepastebės, ir kuomet jųjų povan- 
deninis laivas pakils ir sustos paprastoje savo vie- 

toje, tai męs galėsime išsmukti laukan. 

Męs atbuli prisiglaudėme prie pietines pusės, 
ir "Kardas" rengėsi sustoti, bet veltui buvo musų 
viltįs! Kapitonas Spade matė, kad kitas povan- 
deninis laivas rengiasi plaukti per tunelį, ir jisai 
ruošėsi vytis mus. Kaip galėtų toksai mažas lai- 
vas. kaip "Kardas," atsiginti nuo galingosios Ker 

Karrajc mašinos? 
Leitenantas Davon atsikreipė į mane ir tarė: 
— Eikite atgal j skyrių, kame Tanias Rochas 

yra, ir užsidarykite. Aš uždarysiu antrąsias duris- 
Yra tiktai vilties, kad jeigu povandeninis laivas 
perdurs mus, tai vandeniui neprieinamieji skyriai 
mus palaikys. 

Paspaudęs ranką "leitenantui, kurisai buvo taip 
ramus, kad tartum nebūtų jokio pavojaus, aš nuė- 

jau priekin ir prisidėjau prie Tamo Rocho. 
Uždariau duris ir visiškoje tamsoje laukiau, 

kuom viskas pasibaigs. 
1 uomet as pradėjau jausti didžiausias Kar- 

do" pastangas išvengti priešo, arba jjjį perdurti. 
Aš galėjau jausti jjjj šokant pirmyn, Ikjlant ir ne- 

riant. Stai jisai apsisuko, kad išvengus susidurimo. 
Stai jis pakįla viršun, paskui skęsta j lagūnos dug- 
ną. Ar gali kas nors išsivaizdinti tokią kovą, kaip 
kad šioji, kurioje dvi mašinos, tarsi du jūrių bai- 

sunu, mušėsi šio viduržemių ežero vandens gel- 
mėse? 

Keletas valandėlių praslinko, ir aš pradėjau 
manyti, kad "Kardas" išvengė savo priešo ir sku- 
binasi per tunel(. 

Staiga pasijuto susidurimas. Smūgis, kaip man 

rodėsi, nebuvo labai smarkus, tačiaus aš negalėjau 
vesti savęs klaidon: smūgis "Kardui" teko j kairį- 
jį šooą. Gal jojo šonai atlaikė, o jeigu ne, tai, 
kaip aš maniau, vanduo užlies tiktai vieną jojo 
dalj. 

Tačiaus beveik tuojaus po t^m pasijuto an- 

tras smūgis, kurisai "Kardą," labai smarkiai pa- 
stūmė. Plėšikų povandeninis laivas pakėlė jį ir 
perdūrė. Aš galėjau jausti musų laivą persikrei- 
piant ir skęstant tiesiog žemyn, savo užpakaliu. 

Šisai judėjimas parmušė Tamą Rochą ir mane. 

Paskui pasijautė naujas smūgis, naujo perdurimo 
'balsas, ir "Kardas" ramiai gulėjo. 

Kas po tam atsitiko—aš nežinau, nes apalpau. 
Po tam aš fitžinojau, kad visa tai atsitiko 

daug valandų atgal. 
Vienok aš aiškiai atsimenu, kad mano pasku- 

tinė mintis buvo: 
— Jeigu aš turiu mirti, tai bent Tarnas Ro- 

trhas ir jojo paslaptis žus su mumi, ir Apverstos 
Taurės plčškai neišvengs bausmės už savo kaltes. 

SKYRIUS XV. 
Viltis. 

Kaip tiktai žadas man sugrįžo, aš pasijaučiau 
esąs savo kambario lovoje, kame, kaip pasirodo, aš 
išgulėjau trisdešimts šešias valandas. 

Aš esmių ne vienas. Inžinierius Serko randasi 
arti manęs. Jisai pats prižiurinėjo mane, tačiaus 
ne todėl, kad matytų manyje draugą, aš manau, 
bet todėl, kad matė manyje žmogų, iš kurio lau- 
kiama būtinų paaiškinimų ir nuo kurio paskui, jei 
gu reikalinga, galima nusikratyti. 

Aš dar esmių taip silpnas, kad negaliu žengti 
nei žingsnio. Dar truputis, ir aš bučiau užtroškęs 
tame šiauriame "Kardo" kambarėlyje lagūnos dug- 
ne. 

Ar aš ėsmiti tokiame padėjime, kad galėčiau at- 

sakyti j klausimus, kuriuos inžinierius Serko su de- 
gančiu nekantrumu nori man pastatyti? Taip—ta- 
čiaus aš turiu bitti labai atsargus. 

Pirmoje vietoje, man iduomu, kas atsitiko su lei- 
tenantu Davon ir "Kardo" įgula. Ar šie narsus an- 

glai žuvo? Ar jie yra išgelbėti ir sveiki, kaip mudu 
—nes aš manau, kad Tanias Rochas taipogi liko iš- 
gelbėtas? 

Pirmas klausimas, kuri inžinierius Serko man 
pastato, yra: 

— Ar Jųs, p. Harte, išaiškinsite man, kas atsi- 
tiko? 

Vieton atsakyti jam, ateina miutis pačiam jįjį 
klausinėti. *' 

— O Tanias Roclias?—a.š klausiu. 
— floroje sveikatoje p. Ilarte.—Paskui jisai 

prikergia palimpančiu balsu:—Pasakykit man, kas at- 
sitiko ! 

— Pirmiausiai pasakykite man, kas atsitiko su 

kitais. 
— Kokiais kitais?—atsako Serko, pažvelgda- 

mas piktai j mane. 

—Su tais žmonėmis, kurie užpuolė ant Tamo 
Rocho ir manęs, kurie surišo mus ir nunešė ir užda- 
rė. aš nežinau kame? 

Pamąstęs, aš priėjau prie išvados, kad geriau- 
sia bus nuduoti, kad ant manęs buvo užpulta, pirm 
negu aš žinojau, 'kur buvau, arba kas mano užpuoli- 
kais buvo. 

— Jus sužinosite vėliaus, kas su jais atsitiko 
bet pirmiausiai pasakykite man, kaip visas dalykas 
buvo atliktas. 

Iš jojo grasinančio balso, kadangi jisai jau tre- 
čiu kartu tą klausimą stato, aš suprantu, kokios rū- 

šies įtarimus jisai turi apie mane. Vienok, k^d ga- 
lėjus apkaltint mane susinėsimuose su išlaukiniu pa- 
sauliu, jisai butų turėjęs pagauti mano bertainį. To 
jisai negalėjo padaryti, kadangi bertainis yra Bermu- 
dos valdžios rankose. Aš esmių persitikrinęs, kad 
plėšikai negali turėti nei vieno prirodymo, kuriuom 
galėtu paremti savo įtarimus. 

Po tam aš išpasakoju, kaip apie aštuntą valanda j 
praeitą vakarą aš vaikštinėjau lagūnos pakraščiu; 
kaip Tarnas Rocbas, eidamas, buvo surištas, užrišta 
burna ir užrištomis akimis, jaučiau, kad mane nu- 

nešė ir nuleido j skylę su kita ypata, kuri, kaip man 

pasirodė iš dejavimų, buvo Taniu Rochu; kaip aš 
greitai pasijaučiau esąs kokiame tai laive ir, supran- 
tamai, padariau išvadą, kad tai mūsų povandeninis 
laivas; kaip aš jaučiau jįjį skęstant; kaip pajaučiau 
smugj, kurisai smogė mane į sieną, ir kaip aš jau- 
čiau, kad užtrokštu, ir kaip netekau žado: po to nie- 
ko neatsimenu. 

Inžinierius Serko labai atydžiai klausosi, piktai 
žiūrėdamas ir susiraukęs. Tačiaus jisai neturi nei 
mažiausios priežasties, kuri jam leistų netikėti ma- 

no žodžiams. 
— Jųs sakote, kad trjs vyrai užpuolė ant Jusų? 

—jisai paklausia. 
— Taip. Aš maniau, kad tai iš Jusų vyrų tarpo, 

nes aš nemačiau jųjų ateinant. Kas jie buvo? 
— Svetimtaučiai, kaip tai Jųs galėjote pastebėti 

iš jųjų kalbos. 
— Jie neištarė nei žodžio! 
— Tamista nenumanote jųjų tautybės? 
— Nei trupučio. 
— Ar Tamista žinote, kokiais tikslais jie ątvy- 

ko rrvan r 
— Ne. 
— Kokia yra Justi nuomonė apie tai? 
— Meno nuomonė, inžinieriau Serko? Aš at-> 

kartoju, kad maniau, jog tai buvo du ar trįs jusų 
plėšikų, kurie buvo atėję įmesti mane j lagūną suJvg 
grafo d'Artigas'o įsakymų, ir kad jie darys tą pat su 

Tamu Rochu. Aš maniau, kad, sužinoję jojo pa- 
slaptis—kaip tai buvo, sulyg jusų pranešimo man— 

jums jisai nebuvo reikalingas ir kad todėl jus ren- 

giatės atsikratyti nuo abiejų mudviejų. 
— Tas tai galimas dalykas, p. Harte, kad Ta- 

mista butiun taip manęs!—tęsia Serko pašiepiančiai 
— Aš taip maniau, kol, negalėdamas nuimti ry- 

šio nuo akių, aš nepasijaučiau, kad esmių valtyje. 
— Tai buvo ne valtis, bet tokios pat rųšies po- 

vandeninis laivas, kaip k-ad tasai, kuriuom męs iš- 
plaukiame per tunelį. 

— Povandeninis laivas?—aš sušukau. 
— Taip, ir valdytas /žmonių, kurių tikslu buvo 

išvogti Tamistą ir Tamą Rochą. 
Išvogti mudu?—aš atsiliepiu, vis nuskluodamas 

nustebusiu. 
— Ir,—prikergia inžinierius Serko,—aš norė- 

čiau žinoti, ką Tamista manai apie tą visą dalyką. 
— Ką aš apie jįjį manau? Man rodosi, kad yra 

tiktai vienas tinkamas ir galimas išaiškinimas. Jeįgu1 
jusų urvo paslaptis neišduota—o aš negaliu suprasti, 
•kaip jųs galėtute but išduoti, ar kokią kvailybę butu- 
te galėję padaryti—tai mano nuomonė yra, kad šisai 
povandeninis laivas tyrinėjo jūrių dugną šioje apie- 
linkėje, kad jisai turėjo rasti inėjimą j tunelį, kad 
jisai turėjo išplaukti vandens paviršiun lagūnoje, kad 
jojo įgula, labai nustebinta atsidurusi neapgyventa- 
me urve, pagriebė pirmutines ypatas, kurias užtiko, 
Tamą Rochą ir mane, o gal ir kitus, nes aš, supran- 
tama, nežinau 

Inžinierius vėl susiraukė. 'Ar jisai supranta tik- 
rą vertę to, ką aš jam pasakoju? Ar jisai mano, kad 
aš žinau daugiaus negu pasakysiu? Kaip tenai ne- 

būtų, jisai priima mano nuomonę ir sako: 
— Ištikrųjų, p. Harte, turėjo atsitikti taip, kaip 

Tamista spėjate, ir kuomet ateiviai bandė išeiti per 
tunelį kaip sykis tuom tarpu, kai musų povandeninis 
laivas ėjo per jįjį, tai atsitiko susidūrimas—susidū- 
rimas, kurio įuka ateiviai liko. Tačiaus męs nesame 
tokiais žmonėmis, kad leisti musų artimams žuti mū- 

sų akyse. Šale to, Tamistos ir Tamo Rocho išny- 
kimas liko beveik tuojaus užtėmytas. Dvi tokios 
brangios gyvybės turėjo buti būtinai išgelbėtos. Męs 
stojome darban. Tarp musų vyrų yra daug prityru- 
sųi narių. Jie skubiai užsidėjo naro drabužius ir nu- 

sileido lagūnos dugnan. Jie aprišo virves aplinkui 
"Kardą.".. 

— "Kardą?"—aš sušunku. 
— Tai yra yardas, kurį męs užtėmijome ant lai- 

vo šor.o, kuomet jįjį pakėlėme viršun. Koksai sma- 

gumas mums buvo, kuomet męs radome Tamista 
—teisybė, be žado, tačiaus dar kvėpuojant]—ir galė- 
jome Tamista sugrąžint' prie gyvybės. Ant nelaimės, 
visos musų pastangos su aficierium, kurisai valdė 
''Kardą," ir su jojo įgula buvo be pasekmių. Smū- 
gis atvėrė vidurinįjį ir užpakalinįjį povandeninio lai- 
vo slcyrius, ir tie žmonės užmokėjo savo gyvybėmis 
už nelaimę—užeitą netyčiomis, kaip Tamittfiakote 
-kad atrado paslėptąjį musų urvą. 

(Toliaus bus.) 

APIE "NEflTOkYTUS" 
ATEIVIJUS. 

—tirpti 
Pereitame nugi,cr.yj matėme, 

kokius prirodymus stato šalinin- 
kai Burnetto bilįaųs, kuris nori 
aprubežiuoti ateivystę. 

Siame num^p-j .}pažiurėsiine, 
kokius argumentus turi šio bi- 
liaus priešai. ^ ([ 

Ateivystės apntbežiavimo ša- 
lininkai išstatė tris svarbiausius 
argumentus, kati 

I- A'belnai geistina yra ap. ube- 
žiuoti tolimesnį ateivių plaukimą, 

II. Nemokyti ateiviai yra ne- 

geistini, 
III. Ateivių egzaminavimas 

lengviausia išriša »isą ateivystė 
'klausimą. 

Pažiūrėsime, kaip visus šituos 
argumentus paeiliui galima su- 
mušti. 

I. 
Tolimesnis Ateivystės Varžymas 

Yra Negeistinas. 
Nors biliaus šalininkai išrodi- 

nėja, kad abelnai ateivių yra šioj 
šalyj perdaug, taČiaus tas yra ne- 

teisybė ir todėl ateivystės varžy- 
mas nėra geistinas. Paprastų 
darbininkų nėra perdaug, nes 

ateivių skaitlius didinasi todėl, 
kad jų reikalaujama. Jeigu ne- 

butų ekonominio reikalavimo, 
tuomet nereikėtų ir prastų dar- 
bininkų. 

Ateiviai nesumažina darbinin- 
kų algų, nes algų didumas pri- 
klauso ne vien tik nuo darbinin- 
kų skaitliaus, bet ir nuo darbo 
daugumos. Dvyliktasai Suvie- 
nytu Valstijų cenzas parodo, kad 
algos sulyginamai yra didesnės ir 
bedarbės mažesnės tose vietose, 
kur ateivių yra daugiausiai apsi- 
gyvenusių. Pavyzdžiui, šiauri- 
nėse valstijose, kaip Indiana, 
Kansas ir Misouri, ateiviai suda- 
ro mažiaus negu l,°% yislI gy- 
ventoju, o vienok jęse yra nuo 

47 iki 50 nuošimčių darbininkų 
be darbo kas metai,-f-ar vienu, ar 

kitu metų laiku. 
Iš 'kitos pusės, imkime tokias 

valstijas, kuriose apie ^5% gy- 
ventojų yra ateiviai.—pavyzdžiui. 
Massachusetts, Rliode Island. 
Nc\v York ir Connecticut valsti- 
jas. Šitose valstijose buva tik 
40 nuošimčių darbininkų be dar- 
bo- Valstijos: Xew "lTork, Illinois 
ir Massachusetts, kurios turi di- 
delį skaitlių ateivių, parodo, kad 
tenai darbininkų algos yra ausr- 
štesnės, negu kur kitur. 

Tas pats Suvienytų Valstijų 
cenzas parodo, kad tuose ama- 

tuose, kur ateivių yra daugiau- 
sia, algos yra augščiaus viduti- 
niškų ir bedarbių buva mažiau. 

Kaslink gi abelnų bedarbių, 
kurios laikas nuo laiko apima vi- 
sas valstijas, tai tokių bedarbių 
priežastis randasi giliaus negu 
ateivystėj. 

It. 
Ar Nemokyti Ateiviai Yra 

Geistini. 
Nemokytumas neturi jokių ry- 

šių su geistinumu. Tvirtinimas, 
buk nemokytumas platina šioj 
šalyj skaitlių "pavargėlių," yra 
neteisingas. Amerikos įstatymai 
reikalauja nuo ateivių, idant jie 
atvažiuodami turėtų pragyveni- 
mui užtektinai pinigų, kol darbą 
gaus. Statistika parodo, kad pa- 
vargėlių skaitlius yra nedidesnis 
tarp "nemokytų," negu tarp "mo- 
kytų.'' 

Tvirtinimas, buk nemokytu- 
mas padidina skaitlių kriminalis- 
tų, neišlaiko jokios kritikos. 
Ateivystės Komisija šiame klau- 
sime išrėišikė kaip sykis priešin- 
gą nuomonę, o statistika vėl pa- 
rodo, kad 87 nuošimčiai krimi- 
nalistų moka skaityti ir rašyti. 

Taip pat neteisingas yra ma- 

nymas, buk daugiaus būva be- 
)ročių tarp "rierfiokytų" negu 
'mokytų" ateivių. Ateivystės ko- 
nisija apreiškė,kacl dabartiniai 
ateivystės Įstatymai yra užtekti- 
ni prašalinimujf bepročiu atei- 
vių. j j 

Tvirtinti, katj "mokyti" atei- 
viai yra stipresnio cjiarakteriaus, 
sveikesnio kun# ir padoresni— 
visai nepritinlj#. "Nemok'ytu- 
mas" nieko bendro^?u tuom ne- 
turi. Ex-prezidentas Harvardo 
universiteto, Mr. Elliot, sako, 
kad nemokėjimas 
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įkaity ti-rašy- 
ti rėra ženklas tinginystės, arba 
blogo budo, bet parodo vien tik- 
tai, kad žmogus neturėjo geros 
progos išmokti.-' 

Nemokyti ateiviai paprastai 
paeina iš sveiko ūkininkų luomo 
iš rytinės ir piet-rytinės Euro- 
pos. Mokyti ateiviai ateina dau- 
giausiai iš piet-rytinės Europos 
miestų. Geras buda pasitaiko 
taip .tjerai tam kaimiečių, ka p 
ir tarp miestelėnu. 

Egzaminavimas Nėra Geriausis Į 
Ateivy t tės Klausimo Išrišimas. J 

Egzaminavimas ateiviu vis vic-Į 
na negali išrišti ateivystės klau-į 
sim() nuodugniai. Jis tą klausi- 
mą užgriebia tik paviršiun. Toks 

egzaminavimas dar neparodo 
ateivio gabumo, kaip lyginai ne- 

puri do ir jo durnumo. Nemokė- 
jimas skaityti-rašyti parodo vien 
i.logą tvarką ir blogą valdžios 
surėdymą toj šalyj, iš kurios to- 
kis nemokytas ateivys paeina. 

Idant įgijus gerus ir geistinus 
Amerikos piliečius, reik ne ko ki- 
to, kaip tik atsakantesniu indus-1 
triaiių ir apšvietos įstatymų. 

Tie, kurie ištikro yra negesti- 
ni, kaip, pavyzdžiui: anarchistai, 
daugpačiai, kriminalistai, protiš- 
kai ar kūniškai nesveiki—visi to- 
ki ir dabartiniais įstatymais nėra 

j šią šalį įleidžiami. 
Negeistini apsireiškimai šios ša- 

lies ateivystėje paeina nuo neti- 
kusio industrialio šios Šalies su- 

tvarkymo: tulu laiku ir tūloje 
vietoje staiga susispiečia dau- 
giaus darbininkų negu j u reika- 
laujama. 

Ateiviu egzaminavimas nepra- 
salins taipgi ir didelio susigrūdi- 
mo, kuris viešpatauja nekuriuose 
musų miestuose. Kodėl? To- 
dėl, kad "mokyti" ateiviai pa- 
prastai \elija gyventi dideliuose 
miestuose negu kaimuose, arba 
mažuose miesteliuose. 

Pagalios šitas egzaminavimo 
būdas yra ir nepadoriai-neteisin- 
gas, nes jis įleidžia ateivius iš 

miestų (miestelėnai paprastai 
"mokyti"), o neįleidžia sveikų, 
padorių ateivių-kaitniečių. 

Kazys Aušris- 

PETRAS KRAUČUNAS. 

Iš Europos atėjo žinia apie 
mirtį lietuviu sulenkėjimo laikų 
pirmutinio lietuvio, nepasiduo- 
dančio lenkiškoms vilnims Petro 
Kraučuno. Daugelis laiko pir- 
mutiniu lietuviu Basanavičių, 
bet lygiai jis, Kudirka ir dau- 
gelis kitų visi buvo sulenkėję, 
Petras Kratičunas jau bū- 
damas gimnazistu jautėsi lietu- 
viu. Į 

Petrass Kraučunas gimė kaime 
Papečkiuose, Vištyčio parapijoj. 
Gimnaziją baigė Senapilėj. Pa- 
skui 'buvo Seinų dvasiškoj Se- 
minarijoj. o ją baigęs, kaipo vie- 
nas iš gabiausių seminarijos kle- 
rikų, drauge su kitais trimis, 
tapo pasiųstas Petrogradan į ka- 
talikišką dvasišką akademiją, 
kurią ir baigė, bet baigęs, kuni- 
gu buti nenorėjo, įmetęs ilgus 
•ubus, atkako Varšavon ir te- 

nykščiame universitete išlaikęs 
egzaminą toj pačioj Senapilės 
gimnazijoj, kurią pats lankė ir 
baigė. Ten jis mokino lotyniš- 
kos ir grekų kalbos, taipgi 
tuviškos, kurios lekcijas dah 
nosi su Arminu (Trupinėliu). 
Buvo tai laikai, kuomet rusų 
valdžia, norėdama lietuvius su 
lenkais supjudyti, nors lygiai 
spaudė ir vienus ir kitus, bet 
lietuvius neva glostė. Greitai 
vienok papūtė kitas vėjas. 
Mokslinė valdžia pradėjo kabin- 
tis prie Kraučuno taip, kad jis 
iš gimnazijos turėjo pasitraukti. 
Pasitraukęs, jis prisirašė prie 
teismo ir Kuomet rioKscių ap- 
skrityj truko ganėtinai išlavinto 
rinkimams teisėjo ikandidato, 
valdžia jį paskyrė valsčių teisė- 
ju. Toj vietoj Kraučunas išbu- 
vo kelis metus; ten pas jį daž- 
nai lankydavosi Vincas Kudir- 
ka. Bet kuomet pačiame ap- 
skrityj atsirado tinkamas rinki- 
nams kandidatas, Kraučunas tu- 

rėjo pasitraukti ir vietą užleisti 
žmonių išrinktam teisėjui. Pa- 
skui jis kokį laiką užsiėmė ad- 
vokatavimus enapilėj ir buvo 
lietuviškos kalbos mokytoju te- 
nykšeiose vidutinėse mokyklose. 

Kraučunas buvo vedęs- Pati 
o buvo Armino našlė', kuri taip- 

gi priguli prie pirmutiniu lietu- 
vių inteligenčių moterų ir žy- 
mesnių lietuvių moterų vekėjų. 

Kraučunas sausio 7 d. mirė 
Jaroslavlyje. Tai, matyt, prieš 
vokiečių atėjimą jis Rusijon iš 
Lietuvos pabėgo Taigi matyt 
yra karės auka, nors kareiviu 
niekados nebuvo. 

Kraučunas raštais prie Lietu- 
vos prikėlimo mažai prisidėjo, 
nes pats beveik nieko nerašė, 
bet ji.s kitokiu budu lietuvystei 
patarnavo: jis, kaipo mokytojas, 
auklėjo lietuvių inteligentiją ir 
ne vienam sulenkėjusiam, ar su- 

rusėjusiam Įkvėpė arba sugrą- 

žino lietuvišką dvasią. Jis ren- 

gė lietuviu inteligentiją. 
Amerikoj yra jaunesnis Petro 

Kraučtino brolis advokatas. Ka- 
zys Kraučunas,—bttvusis Immi- 
gracijos inspectorium Alaskoj o 

dabar gyvenantis Scattlc, Wasb. 

KibirkštĮs. 
Gal "Tautos Taryba" nori ne 

tai'kintis, bet tik pasigužinėt 
prieš gavėnią... 

x-x 
Xa, ar aš nesakiau, kad su ka- 

talikais butu lengva susitaikinti, 
bet su 'klerikalais bus daug sun- 

kiau?... 
x=x 

Kovo mėnesis jau pačioj savo 

pradžioj parodo, kad jis reiškia 
ne ką kitą, bet kovą visoj Eu- 
ropoj. 

X=X 
Vokiečiai artinasi prie Yerdu- 

110, o lumvbugiškų daktaru apgar- 
sinimai prie pirmo "Naujienų" 
puslapio. 

X=X 
P-as Gugis turi nors tą satis- 

fakciją, kad apie jo vestuves so- 

cialistai daugiaus rašo negu apie 
prezidento Wilsono vestuves. 

X"~X 
Bulota su Žemaitė važiavo 

Amerikon iš vakarų, važiavo iš 
rytų, ir vis nedavažiuoja. Gal 
galų gale iš dangaus jie plep- 
tels..- 

x=x 
"Keleivis" galėtų palinksmin- 

ti savo skaitytojus įvedimu pas 
save naujo r e g u 1 a r skyriaus 
vardu "Atsiprašymai už apšmei- 
žimą." 

x=--x 
Baltimoriečiai iš Mockaus "mi- 

siju" įgijo tik vieną pasimokini- 
mą,—būtent, kad žalias kiaušinis 
yra taip pat blogas argumentas, 
kaip ir palaidus liežuvis. 

x=x 
Kalbant apie. Lietuvos patro- 

ną, šv. Kazimierą,—kas-žin, ar 

jis lietuviškai bent kalbėti mo- 

kėjo. ("Skiuz, mister, manau, kad 
nebus herezija paklausti). 

x=x 
Michelsonas turi Dievui padė- 

kavot, kad apsiženino (bažnyčioj) 
pirma negu prie "Keleivio" j re- 
daktorius pakliuvo. Kitaip ne- 

bagas butų turėjęs pats savo 

locną karikatūrą "Keleivyj" pa- 
talpint iveton Gugio. 

X=X 
Matai, vainoj tai taip, kaip su 

žmogum: kaip tau užpakalin 
muša, tai tu priešakiu bėgi. Kaip 
ntskis pradėjo turkui iš užpaka- 
lio pilti prie Erzerumo, tai vo- 

kiečiai pradėjo kitu galu grūstis 
į Verduną. 

Aišku, kaip ant delno! 
Jurgis Spurgis. 

Pabegėliy Balsai. 

Jieško giminių. 
Mus prašo pajieškoti sekančiu 

ypatų; 
Kazys Morkis pa j ieško savo 

pusbrolio Juozo Dundulio, paei- 
nančio iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Šaulaičio kaimo. Buk gy- 
vena apie Bostoną. Kazys yra 
dideliam varge mieste Voroneže, 
Rusijoj. Lai atsišaukia šiuom 
adresu: Russia, gor. Voroniež, 
Gatovskaja ul. 16, Kaziui Mor- 
kiui. 

x-x 
Uršulė Petrulienė, esanti dabar 

su sunutn Jonu Maskvoj, pa j ie- 
ško savo vyro Igno Petrulio iš 
Kauno gub., Zarasų pav., Rokiš- 
kio valsčiaus; 1913 metuose gy- 
veno po num. 1607 Ko- Ashland 
Ave., Chicago, 111. 

Moters antrašas: Russia, Mos- 
kva, Selo Bogorodskoje, Teatral- 
nyj vyjezd, doin 8, kv. 2, biežen- 
ke Uršule Petrulis. 

x=x 
Prašo laikraščių. 

Vincas Rudis, gyvenusis pirma 
Meškučiuose, Šiaulių paviete, ra- 

šo laiškelį savo draugui V. Kum- 
pui iš Fiskdale, Mass., ir nusi- 
skundžia ant sunkaus pabėgėlių 
padėjimo. 

"Savo kalbos,—rašo jis,—nei 
žodžio negirdim, apie namiškius 
taipgi nieko ne::inom. Čia (i 
miestą Perm) atvažiuoja vis dau- 
giau pabėgėlių. Atsiųsk mums 

lietuviškų laikraščių, nors senų.| 
Adresas: Russia, gor. Perm, ul. 
Ilol. Jamskaja j Solikamskaja, 19 
iom Tarasova, V. Rudis." [ 

Apie Musj Prie Joniškio. 
I Julionai Andriejunienei rašo jos 
giminaitė-pabėgelė iš Petrogrado 
kelis žodžius a.pic mūšį, buvusį ties 
Joniškiu, Kauno gub. 

j "Buvo labai baisu—rašo ji,—ką- 
j <la tas nelabasis vokietys atėjo. 
Buvo tuomet mušis pas Joniškį 
(Šiaulių pav.) Mušu kaime, Svir- 
pliuose, tai visi šunės pradėjo kauk- 
ti, o žmonės tik bėgioja ir verkia. 
O čia tik šauja... žiuri vienon pu- 
sėn—čia dega, žiuri kiton—ir ten de- 
ga... Durnai—daugiaus nieko nesi- 
mato. Žmonės pradėjo bėgti, ka- 
riumenė visais keliais traukia. 
Ant plento tai net keturios eilės 
ėjo—viduryj žmonės važiuoja, o iš 
kraštų saldotai su abazais. 

"Pirmą syk męs buvom išvažia- 
vę į Rygą. Važiuojant prieš Min- 
taują, j kokius namus tik neineisi 
—visi tušti, nei vieno žmogaus. 
Visos kamados, šėpos, stalai; krė- 
slai, ir visi brangiausi daiktai—vis- 
kas palikta, o gyventojai išbėgę..." 

Jieško Bolių. 
Grasilda Skudrinskienė (Žu- 

kauskaitė) paeinanti iš Kauno 
gub. Raseinių pav., Tolučių so- 

džiaus, ir dabar esanti Yladimi- 
re (Rusijoj) jieško savo dviejų 
krolių, gyvenančių buk Cliicagoje. 
Moteris-pabėgėlė yra dideliam 
varge. Smulkesnes žinias apie 
■tai suteiks Stasys Šimkus, 321.J 
Cedar st., Philadelphia, Pa. 

♦ * 

Gerb. "Lietuvos" Redakcija! 
Esu pabėgėlis. Gyvenu Voro- 

neže (Rusijoj). Padėjimas ne- 

apsakomai sunkus. Turiu Ame- 
rikoje brolį Antaną Svencickj, 
kuris gyveno Baltitnore, Md. 
Męs paeiname iš Suvalkų gtrb*, 
Kalvarijos pavieto, Krosnos pa- 
rapijos, Pediškių kaimo. Jis pats, 
ar kas apie jį žino, teiksis pra- 
nešti man sekančiu antrašu: 
Russia, Voroniež, Gruzovaja ul., 
Xo. 28. Semenu Svencickomu. 

Simas Švencickis. 
Voronežas, gruodžio 29 d. 1915 m. 

♦ * 

Stasys Ancerevičius, paeinantis 
iš šeštakavo, Kalvarijos pav., Su- 
val'kit gub., pajieško savo giminių 

l J. Andrekaičio ir Malažinsko. ku- 
rie gyvena bene Pittsburge. Ance- 
revičius yra dabar Voroneže ir 
jam reik rašyt sekančiu antrašu: 
Russia, gor. Voronei, Gatovska- 

Ija ul. 16, d. Bogdanova, StanisU- 
|vu Ancereviču. 

Margumynai. 
Erzerumą Paėmė Jaunas 

Generolas. 
Prie. greito paėmimo stiprios 

turkų tvirtovės Erzerumo, kaip 
telegramai praneša, labai daug 

'prisidėjo sumanus vadovavimas 
į rusų generolo Judenič. Kapito- 
nas Jean Debrit, Šveicarios ka- 
riškas expertas, sako, kad karišky 
atžvilgiu Erzerumo paėmimas 
yra puikiausis rusų atsižymėji- 

imas nuo pat karės pradžios. Jis 
'didžiai giria sumanumą gen. Ju- 
denič, kuris yra bene vienas ii 
jauniausių Rusijos generolų, nes 
turi tik 33 metus amžiaus, 

i 

$6.00 ui 6o Centų. 
I "Tėvynės Mylėtojų Draugija," 
apšvietos organizacija, leidžianti 
naudingas knygas,—siuosmet žada 
savo narianjs ne mažiaus kaip ui 
$6.oo naujų knygų. 

Dr. A. Zimontas, TMD. prezi- 
dentas, apie tai praneša atsišauki- 
me, kuris nesenai buvo iš- 
siuntinėtas TMD. kuopoms. Tarp 
šitų knygų yra sekančios: "Dva- 
sios Gyvenimo Mechanika," " Tech- 
nikos Stebuklai" ir keli tomai 
"Kulturos Istorijos"—visos knygos 
iliustruotos. 

uc narių prijautimo,—raso pre- 
zidentas,—Centralinė \ aldyba ne- 

galės atlikti šiems metams už- 
briežto darbo. Šiais metais TMD. 
savo nariams nori ir yra pasiryžu- 
si už jų 60 centų duoti apie $6.00 • 
vertės naudingų moksliškų raštų. 
Pagal apskaitliavimą, ka<f sudėjus 
užtektinai pinigų šiems raštams iš- 
leisti, męs, visi dabar prigulintieji 
prie draugijos, turime šiais metais 
prirašyti po 5 naujus narius... To- 
dėl aš į jus, gerbiamieji, dar sykį 
kreipiu savo karštą prašymą. Pa- 
g-elbėkite C entro Valdybai pilnai 
jvykdinti šių metų progranrj—iš- 
leisti l.itcrntiško Komiteto prireng- 
ta* šiems metams raštus,-' 



EXTRA. 

Paryžius, kovo i d. Baisus 
mušis, kuri vokiečiai pradėjo apie 
Verdun tvirtovę vasario 2r d. su 

tikslu paimti tą tvirtovę ir per- 
laužti francuzų frontą, dar vis 
tebeeina. Sulyg francuzišku ap- 
skaičiavimų vokiečiai šiame mu- 

šyj turėjo iki šiolei nustoti apie 
160,000 kareiviu. Vokiečiai spau- 
džia francuzus labai smarkiai, 
bet vakarykštis francuzu prane- 
šimas skelbia, kad vokiečių štur- 
mas šiek tiek tuom tarpu sumen- 

kėjęs nekuriose vietose. Mano- 
ma, kad šisai mušis turės labaf 
dideles pasekmes. 

TIKISI MŪŠIŲ ANT 
RUSŲ FRONTO. 

Petrogradas, kovo i J. 
Pusiau-oficialis pranešimas skel- 
bia apie milžinišką veiklumą už 

pakalyj vokiškojo fronto Rusi- 
joj. Sakoma, vokiečiai turi pri- 
rengę kalnus dideliu kanuolinių 
šovinių ir kad jų nepaprastas 
veiklumas, reškia rengimąsi prie 
smarkios kovos pavasariui atė- 

jus. 
1 Vakarykštis oficialis rusų pra- 
nešimas skelbia, kad Dvinsko 
,apielinkčse, netoli kaimo Gorbu- 
■novka ir i šiaurius nuo Panevė- 
žio geležinkelio, rusai nustumė 
/okiecius atgal. 

VIETINES MOS. 
Bazaras. Susiv. Lietuviu Ame- 

rikos If-ojo apskričio rupesniu 
tapo atidarytas šią savaitę ba- 
zaras Mildos svetainėje ant 

Uridgeporto. Tęsis iki šios sa- 

vaitės galui ir užsibaigs subatoj- 
Rengėjai dikčiai pasidarbavo 

fciame reikale. Suaukauta daug 
įvairiu daiktu, kurie bus išlošia- 
mi. Tarp išlošiamų daiktu yra 
įvairių- \ ra net ir pusėtinai 
brangios vertės, sakoma, esą 
daiktu nuo Si iki $20 vertės. Tarp 
išlošiamų daiktu yra, pavyzdžiui, 
<1 ruknoj am a mašinėlė (^typeuri- 
ter), lotas ir 1.1. 

Pažymėjimo verta p-lės Vik- 

torijos Marcinkevičaitės dovana 
—pust tino dydžio šilkinė lietu- 
vių vėliava su dailiai išsiuvinėtu 
žirgvaX\iu. "Ištroškusiųjų" ži- 
niai galima pranešti, kad viena 
brovarnė paaukavo 25 baik sus 
alaus. Subatoje bus išlošimas 
loto, kurį giliukingas svečias ga- 
li išlošti už 25 centus. Gird. 

"Piltnų Kunigaikštis" scenoje. 
Nedėi'oje, V asario 27 d Westside 
Auditorium'e artiste A. Vitkausko 
teatralė kuopa statė scenoje istoriš- 
ką veikalą "Pilėnų Kunigaikštis." 

Čia vertėtų daug ką pasakyti 
apie paties veikalo istorišką svarbą, 
bet ar galima trumpuose žodžiuose 
tai padaryti? Ne. Lietuviškos 
dainos, išsiilgimas Lietuvos, troš- 
kinu^ pasiekti ją, gyventi Lietuvai 
ir ginti ją nuo priešų, mirti už 

Lietuvą—štai kokius įspūdžius su- 

kelia šis veikalas ir daro patrau- 
kiančiu, brangintinu. 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

REDAKCIJOS A/SAKYMai. 

p. A. Petronis. To negalime pada- 
ryti. LaikrafiCiai netalpina eilių, po 
kuriomis svetimas vardas parašytas. 

p. Nežinomam, So. Range, Mich. 
Jus'.y korespondencijos negalime laik- 
raštin dėti, nes mums nepaduodat nei 
savo vardo, nei adreso. Tokius raš- 
tus redakcija siunčia gurban. 

p. F. Tari*kus. Jusi) prisiųstam 
lal$kelvj n*ra jokių nauju žinių. Laik- 
raštyj jau buvo aprašyta pabėgėlių 
gyvenimas iš to paties mlesteilo. 

p. F. Požėra. Už pranešima ačiū. 
Męs nenorime "gvoltu" mainyti keno 
nors nuomonę. Kiekvienas taip daro 
kaip Jis išmano. Todėl ir ant. ta- 
mistos mes nenorim nei pykti, nei Jus 
kaltinti. Pagyvensite, tai persitikrin- 

«»lte pat;a, kas jusu tikri draugai, o 
kas yra priešai. 

p. Antanas Čiapas, Kenosha. Wis. 
Adresas turėtų but gerus; po pravar- 
dės "Antanas Rimkus" pridėkit "num. 
698,' nes toks turbut bus jo nume- 
ris lageryj. Siųskit registruota laiš- 
ką, tai bent žinosite eigu neaplalkys. 
Surašė jis pažymėtas kaipo buvusi* 
prie 28-os rusų divizijos transporto. 

p. Sargunas. Iškarpų iš laikraščių 
negalime siųsti, nes patįs juos laiko- 
me archyve. "Komentarų" negalėjo- 
me idėti, nes abai U"' Ar negali- 
ma but truii.y'au rašyti, nes su 
Vieta pas mus skupu. 

p. J. A. Baukus. Korespondenciją 
įdėsim į sekanti iinmer). 

pp. Ku—ku, Jubilee, FMikolainis 
ir kiti, čia nepaminėti. Peržiurėsim 
ir sunnudcsim. 

DRAUGIJŲ BE1KAL' J 
DIDELIS IR GRAŽUS VAKARAS 
Liet. l'kininko Draugija rengia gra- 

žu pasilinksminimo vakarą su prog- 
ramų nedėlioj, kovo (March) 5 d. 
1011> m. M. Meldažio svetainėje. 224J 
W. 23rd pl. Pradžia lygiai 5:30 vai. 
vakare. 

Rus vaidinama juokinga komedija 
"Viršaičio Vargai," kurię yra pasi- 
rengęs suvaidinti TMD. 28 kp. Drama- 

tiškas skyrius. TaiDgi ir Stepukas 
pasirodys su savo nauju išradimu 
juoki) skyriuje. Taipgi bus ir pluoš- 
telis gražiu dainelių patiekta atsilan- 
kiusiems. Prie to vakaro neuž- 
miršta ir Lietuvos vargu: viršminėta 
draugija skiria 20-tu nuošimtj nuo 

likusiojo pc-lno naudai nukentėjusiu 
nuo karės lietuvių. 

Tai prie šios progos ir kviečiame 
atsilankyti, ir pamatyti gražu progra- 
mą. o atsilankęs tais pačiais centais 
sušelpsi badaujančius brolius bei se- 
ses Lietuvoje, ir parodysi tikrą bro- 
lybės ir artymo meilę. 

Po programo jvalrųs tautiški šo- 
kiai. įžanga ypatai 25c ir augščia.us. 
Grieš Brolių Sarpalių Orkestrą. 

Kviečia Liet. Ūkininko Dr-ja. 

Pajieškojimas. 
Pajieškau savo švogerio Petro Ben- 

dyko ir s<sers Aleksandros Bendy- 
kienės (po tėvų Juskečiurės). Pirma 
gyveno So. C'hieago, 111. Meldžiu at- 
sišaukti adresu: 

Jonas Juškis, 
230 \Vatsy st., Providence, R. I. 

Pajieškau savo draugės Juzės Va- 
lavičiūtės. Girdėjau, kad atvažiavo 
Amerikon 1013 metais. Kas žinot apie 
ją. ar ji pati, teiksitės atsišaukti ad- 
resu: 

Miss L. Mikalauckait?, 
09 Koster st., So. Manchester, Conn. 

Pajieškau savo švogerio Motiejaus 
Pajaujo ir sesers Agotos Stanislovai- 
čiukės, .Meškabudžio kaimo, Tamoš- 
budžio gmino, Naumiesčio pav., Su- 
valkų gub. Gyveno 3 metai atgal 
Monfreal, Canada, ant Krontect st. 
Turiu svarbų reikalu. Už pranešimą 
atlyginsiu. Taipgi pajieškau draugo 

! Antano Povilaičio. Gyveno Chicagoj 
ir dirbo karšape. Meldžiu atsišaukti 
adresu: 

Krank Stanislovaitis. 

į% Phil Schoper, Calvin. N. Dak. 

Pajieškau savo sesers Magdalenos 
ir švogerio Povylo Palackių. Pirmiaus 
jie gyveno Sheiburn, Ind. Jie patįs, 
ar kas api<> juos žino, teiksis atsi- 
šaukti adresu: 

Mrs. Juze Valdei ienė, 
601 Junio st., Tamacjua, Pa. 

Pajieškau savo pusbrolio Marcijono 
Sruogiaus iš T?učlunų sodos ir kai- 
myno .)ono Adama Mčiaus iš Kemsių 
sodos. Abudu iš žagaras parap., Šiau- 
lių pav.. Kauno gnb. beldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Kazys Devė, 
224 E. 62nd st., Los Angeles, Cal. 

Pajieškau savo vyre Pranciškaus 
Cyrtauto. Mane apleido 6 metai atgal 
su 3 vaikais. Girdėjau, kad gyveno 
Racine, VVis. Norėčiau, kad jis atsi- 
šauktu ir sugrįžtu pus tflane. 

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

Paj'eškau savo broliu Jono ir Petro 

Latozų iš Skaudvilės parap., Rasei- 
nių pav., Kauno gub. Jonas 4 metai 
atgal gyveno South Dakotoj, o Petras 
Kenoshoj, Wis. Tur'u labai svarbų 

Reikalą. Meldžiu atsiv ..ūkti adresu: 
Adomas Latozas, 

(3232 So. Ilalsted st., Chicago, 111. 

Pajieškau asvo pusseserės Emilijos 
su vyru; po tėvų pravardė Blaževi- 
čiutė; iš Gutaučių kaimo, Daugailių 
parap., Zarasų pav.. Kauno gub. Ji 
jau ?, metai Amerikoj, 28 m. amžiaus, 
šviesiai getlonų plaukų. Turiu svar- 

bų reikalą. Meldžiu pranešti adresu: 
Povylas Blaževičius, 

181 E. Maln st., Amsterdam, N. Y. 

Pajieškau savo švogerio Antano Pū- 
kelio iš Pajeznio kaimo, Laukuvos pa- 
rap., Raseinių pav., Kauno gub. Gyve- 
no Mahanoy City, Pa., o apie 15 me- 

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

Pranciškus Martinkus, 
% B. Marseng, 

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

Reikalavimai. 
Reikalingos—merginos sortuoti ir 

buteliuose dėti raugintas daržoves 
(pickles). Ateikit gatavos darban. 
2006 So. Weatern ave., Chicago, 111. 

Reikalaujama—merginos ar moters 
prie namu darbo; gera mokestis nuo 
$5.00 ir daugiau. Atsišaukti pas 

Joseph Wiczlus, 
1721 So. Union ave., Chicago, 111. 

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

M r. Joe šuštauskis, 
1354 So. Wood at., Chicago, 111. 

Reikalingas geras, žings savo dar- 
bą, bučeris. Atsakančiam vyrui geras 
užmokestis. Atsišaukti: 
3310 Auburn ave., Chicago, 111. 

Reikalaujam kriaučių prie moteriš- 
ki! drapanų. Nuolatinis darbas, už- 
mokestis geras. Atsigaukit pat 

Paul Straus & Co., 
2723 W. Madisou b t, Chicago. UI. 

Reikalingi: 
25 Renč-moideriaI 
10 Kor-meikeriai 

Nuolatinis darbas, ilgai einanti džia 
bai, jokio trubelio. 

Adresuokit: 
Chicago Malleable C'astings Cc., 

12000 S. Racine A ve., 
Wegt Pullman, Chicago, 111. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda:—bučernė ir groseruė 

2438 W. 45th place. Vieta apgyven- 
ta lietuviais ir lenkais. Be namo yra 
arklys ir vežimas. Parsiuoda labai 
pigiai iŠ priežasties ligos. Grosernė 
ir bučerng randasi naujame name. 

St. Montvillo, 
2438 \V. 45th pl., Chicago, 111. 

50 arklių pajiegos Auto Truck 
geroje tvarkoje visas per naują 
pertaisytas, veža arti du tonu, 
tinka visokiam bizniui, vertas 

$800, parsiduoda u/. — $300.00 
Šis truckas buvo savasčia 

Furniture Storo, po pardavimui 
storo 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 lšdirbtoj vie- 
toj per daugel} metu lietuvių apgy- 
venta. Priežastis pardavimo, savi- 
ninkas išvažiuoja ant farmų. Atsi- 
gaukit: 

J^e Rudowick, 
1441 \Ventworth ave., 

Chicago Heights, 111. 

Mr. Cloraens Rcduclia, 924 Palmer st., Detroit, Mieli., var- 
tojo Šcveros Vaistą Inksiams ir Kepenims savo keblumams bu 
inksl&is. ir Alni kr> jisai parakė mums: "Ai sirgau daugiam 
netru jjutiantrij motų. Paskui aš guiinojau apie i\ vaistu ir li- 
tą u 'ittvdytan. Todėl ai galiu patarti jį kiekvienam, kuris 
leiga uuo inkšti)." 

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

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

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

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kįlantis dėlei keblumų inkstuose, gelt- 
ligė ir surugęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver- 
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus. 

Remedy 
WT-gl _• A. -j • paprastai eina greta su inkstų lieromis. UZKietei maS lr k""1 P»&elb?ju« gydyme, SEVEHOS 

V^J***■««» gyvybės BALZAMAS (Severa's BaUara 
of T.ife) dažnai jrt pasirodęs pagelbingu padėjėju Sevcros Vaistui Inkstams 
Ir Kepenims. 

Kaina Severe* Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 cenių ir $1.00. 
Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai. 

Savo aptiekoje reikalaukite Severos Vaistq. Joigu Jusų aptiek* jų netu- 
ri, tai užsisakykite tiesiog nuo 

W. F. SEVERĄ C0.f Cedar Rapids, Iowa 

I 
Parsiduoda:- pirmos kliasos mėsi- 

nyčia su namu, daro biznį čia jau 17 
metu. Turiu parduoti iš priežasties 
kitos vaizbos. Geriausiai lietuvia's ap- 
gyventa vieta Chicagoje. Gali taip- 
-pal dadėti grosernę. Ateikite arba 
i as\ k*.e: 

Anton Prozsky, 
2856 Emerald ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda:—hptįelis su visais ra- 

kandais ir jtaisynfeis ant 36 ruimu. 
Biznis geras ir per ilgus metus gerai 
išdirbtas. Kas turi supratimą tame 
biznyje gali padaryti puiluj pinigu. 
Parsiduoda dėlto, kad savininkas turi 
kelis kitus biznius ir negali visur už- 
žiurėti. Kas uori. .pirkti. gali per ke- 
lias dienas p^rąitiki'It, kaip eina biz- 
nis. Atsišauk^; ^ 
1023 W. Madi^m ąf, Chicago. 111. 

Parduodama didelė duonkepykla la- 
bai geroje vietoje; parsiduoda iš prie- 
žasties neapsidirbi mo, nes savininkas 
turi kitų biznį. Atsišaukite pas 

S. Szlepowicz, 
3C14 So. Morgan st., Chicago, 111. 

UŽDYKĄ 
Jo.00 vertės knygų per SO diemj vi- 
siems. kas tik užsisakys pas mus gra- 
mafonų vertės $20.00. Tie gramafonai 
lisur parsiduoda po $25.00 $20.00, aiš- 
kiai ir garsiai grajina. Męs sutarėm 
su kompanija ant 100 gramafonu, to- 
lei męs parduodam pigiau ir dovanų 
duodam už $5.00 knygomis. Prisiųsk 
šiądien orderį ir $20.00. tai męs pa- 
Biųsim gramafonu. ir knygas. Prisiųsk 
markę už 2c atsakymui. Adresuok ši- 
taip: 

J. Ycruszavvicz, 
Boox 696, Easthampton, Mass. 

Tabakas, kurį 
jųs pamylesite 

geriati už viską! 

r Copyright 1111 
by R. J. Heynolda 

Pirkite PrUct AJfcert t (ir ai<»- 
"•» Sc; mUiHi! 

lr'"» klilu 
kiaMtrUI Ir j ifir. kry, ■tikit irlpj virj,B L, „u,. PRINCE ALBERT 

the national joy smoke 
turi skanumą, kuris yra skirtingas nuo bilc rypkčs tabako jųs 
kada rūkėte. Patentuotas procesas, kuriuo jis yra dirbamas, 
sutaiso tai ir nukerta kandimą ir svilinimą. Jus geriau pamy- 
lėsite Prince Albert'ą, nes jis yra taip geras ir taip užganėdi- 
nantis. Jųs galite rūkyti daugybė ir jis nekandžios tavo lie- 
žuvio ir nenuvargins tavo skonies! 

Jus pirkite Prince Albert tuojau ir patįs žinokite, kad ką męs 
jums pasakom yra faktas, nes vyrai visose Suvienytose Val- 
stijose ir visame pasaulyje reikalauja jo, negu kito kokio taba- 
ko. Ir jei jie atranda jį taip geru, jus tikrai neapsivilsite. 
Prince Albert geras pypkei ir cigaretams, 

Įitkllti putii šitos blėilnšs Jusskil. 
ril JTl0,*?" u*P*»*ntuitn ilties 30d.1907, kuris priverti tris rynis ru. R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Win«ton-Salem, N. C. w Mfkis, kur ruki f tnas pirmiau"* 

Didžiausi Lietuviška Bazara 
RENGIA 

Susiv. Lietuvių Amerikoje 
ANTRASIS APSKRITIS 

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

"MILDOS" SVETA1NEJE 
3138-40 South Halsted Street 

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE. 
Komitetas rengėjų deda visas pastangas, kad padarius šitą BAZARĄ kuopuikiausiu-įvairiau- 

siu ir kad atneštų kuodaugiauMa pelno, nes visas pelnas yra skiriamas SLA. Prieglaudos Narna r.£. 

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nariai gyvenantieji Chicagoje ir apielinkėse, yra širdingai kviečia- 
mi netiktai patįs dalyvauti, bet kad pakalbinti ir kitus dalyvauti. 

Su tikra gilia pagarba, ANTROJO APSKRIČIO VALDYBA. 

Draugijų Atydai. 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Vcsclijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
£ios dvi salės yra Mildos Teatro name. 
Vitua 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 kuriu laukiama skait- 
lingesnės publikos, yra parsamdomos abidvi salės. 
Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir 
ttalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo 
draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 
augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

Kainos Parsamdymui Sekančios: 

VIENA SALĖ. i 2 
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15.00 
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$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Bat am su programų, nevartojant gėrimų. Ba.iam be programo, gėrimus vartojant .. Bjliam su programų ir gėrimus vartojant 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. 
Baliam be programo, gėrimus vartojant 25.00 Baliam su programų ir gėrimus vartojant 30.00 Draugijų reguliariškiem mitingam 
Kitoki«m susirinkimam kainos pagal sutartį. Jei reikia, gflli turėti kuknią. virimui, toriel- kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už primokėjimą $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKl 

3252 So, Halsted St. Phone Drover 700 

45.00 
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 farinas Didžiau- 

sioje Lietuvių Farmeriu Kolionijoje 
Amerikj. Ta kolionija yra per mus 
uždėta 1905 melais ir męs apgyvendi- 
nome jį su 3G0 lietuviais farmeriais. 
Męs esame seniausieji ir didžiausieji 
Amerikos lietuviai farmų pardavėjai. 
Męs parduodame teisingiausiu budu Į išduodami užvarantuotus popierius j Deeds ir vystus Abstraktus be jokiij j 
extra damokėlimų. M?s turime šim- j 
tus visokio didumo farmų parduoti,! 
išdirbtų su užsėtais laukais, su sod- 
nais, su budinkais. žemė derlingiau- 
sia, nes maišosi su moliu ir juodžemiu 
ir molis su gera smielžeme, maišyta. 
Geriausia žemė dėl visokių javu. dar- 
žovių, sodnų, pievų ir gyvulių augini- 
mo-ganyklų. Ir turime daugybe že- 
mės neišdirbtos, geros, kurią parduo- 
dame visokio didumo plotais pigioj po 
56 akerj ir brangiaus ?nt lengvų iš- 
mokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti ir mieste dirbdamas 
išmokėti ir likti farmeriu. Pasisku- 
binkite nusipirkti bo prekės greit bus 
daug augštesnės. Atvažiuokite pas 
mus ^ęs tikrai užtikriname jus, kad 
surasite sulyg savo noro farmų pirkti. 
U7 ką busite mums dėkingi. Kvie- 
čiamo visus miesčionis darbininkus ir 
iznierius atvažiuoti ir apsigyventi pas 

mus ant farmų tarp savų brolių lietu- 
vių farmeriu. Kuogražiausiame ir 
sveikiausiame apgyventame krašte pil- 
na aplink vaikams mokyklų, bažny- 
čių, geležinkelių ir gerų žviravotų ke- 
lių. Apielinkėje turgaunų miestų Scott- 
villės ir portavas miestas Ludington, 
Michigan. Nusipirkite musų kolioni- 
joje farmas jums taipos patiks ant 
mpsų farmų gyventi. Apie miestus 
nei mislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmų užtikrintą sau gerą gyvenimą. 
Trumpu laiku farma pati per save iš- 
simokės ir padarys Jus turtingais j 
kelis metus laiko. Rašyk tuoj, gausi 
lietuvių kolionijos mapą ir kataliogą 
dovanai. Tik jdėkit už 4 ceutus štam- 
pą dėl prisiuntimo kaštų. 

A. KIEDIS & CO. 
Real Estate 

Peoples State Bank Building, 
Scottville, Michigan. 

SKAITYKITE "LIETUVĄ." j 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio men. perkėliau savo 
ofisą po 

3325 So. JIALSTED ST. 
TELEPHONE YARDS 5831 

Dr. P. VVIECNER 

"VARPAS" 
Pirmutinis žadintojas budintojas lie- 

tuvių tautiškosios dvasios, redaguota3 
Dr. V. Kudirkos. PILNI KOMPLE- 
TAI 1889-1890-1891 METŲ. Kaina su 
prisiuntimu $2.50 už vienų metų "Var- 
pų." Visus tris kompletus leidžiu už 
$6.00 su prisiuntimu. 

Kas nori matyli lietuviu tautos jieš- kiniuB 27 metai tam atgal, matys juos "Varpe." 
Pinigus siųskite ir adresuol.te šiaip: 

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

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai ateik į 

MILDĄ 
3138-42 So. Halsted St. 
Cia už 5c matysi gražesnį Teatrą, kaip 
vidurmiestyje t*» fOc. 

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

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

Subalomi ir nedėliomi 2 vai. po pietų. 
Jei nori linksmai pralesti valandą lino- so laiko užmiršti savo nesmagumus, tai steik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

ATYDAI SOUTH 
CHICAGIEČIŲ. 

Labai pigiai ir ant geru išlygų parsiduoda 2 pagyvenimų medinis 
namas 2957 E. 81 Str. arti l£x- 
cliangc ave., maudyklės, toiletai vi- 
duryje, neša $25.00 randos j nič- 
nesj. Galima pirkti su mažais pi- 
nigais, arba labai pigiai už 'easii.' 
Kreipkitės dėl informacijų. 

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

E X T R A 

Parsiduoda medinis namas eu bu- 
Cerne ir visais 'jučernel reikalingais 
daiktais. Labai gražus storas ir gero- 
je lietuvių ir lenkų apgyventoje vieto- 
je. Atsišaukti \ A. 01szewskio Bankfc 



VIETINĖS ŽINIOS 
(Tąsa nuo 6-to pusi. 

Lošimas buvo atliktas tikrai ar- 

tistiškai—tai viskas, ką galima pa- 

sakyti. Žymiausios rolės buvo at- 

liktos pp. A. Vitkausko, V. 2ilvi- 

čiutes, Vaitiekūno, Briedžio ir 
Stankūno. Šie vardai patjs u/ sa- 

ve kalba ir niekados publikos, gali 
sakyt, neužvils. 

Publikos buvo daug. ir nėra abe- 

jonės, kad ji buvo užganėdinta. 
Kaz. 

Lietuvis neminuotas į Alderma- 
fius. Pereitą utarninką atsibuvo 
nominacija kandidatu j miesto al- 

dermanus ("primaries"). Pirmu 
syk j šj urėdą kandidatavo lietuvys 
ir gavo nominaciją. Uiomi yra 

Motiejus A. \'abatas, nominuotas 
ant republikonų tikieto 16-oj val- 

doj (ant Xortli Sidc). Ant demo- 

kratų tikitto toj pačioj vardoj yra 
nominuotas lenkas John Szymkovv- 
ski. Kitose "lietuviu vardose" yra 
nominuoti sekantieji kandidatai: 

A n t B r i d g e p o r t o : 4-oj 
vardoj C. E. Alyca (republik.) ir 

J. A. Richcft (dem.) ; 5-oj vardoj 
\V. W. Wilcox (rep.) ir T. A. 
t)oyle (dem.) 

Ant West-Side: 11-oj var- 

doj J. C. Kruse (rep.) ir H. 

Krumdiek (dem.) 
Ant 1 8-0 s gatvės: 20-oj 

vardoj It. Ostrowsky (rep.) ir M. 
Franz (deni.) 

Ant T o w n o f L a k e : 2<>- 
vardoi F. Bushin (rep.) ir T. 
F. Ilyrnc (dem.). 

Vestuves Pereita panedėlį 
apsivedė p. Stasys Tananevičius, 
Kataliko" matiadžierius, su p-le 

Olga Paukščiute iŠ Pittston, Pa. 

Vestuvės atsibuvo namuose jau- 
nosios tėvo, p. Tarno Paukščio, 
kuris yra SLA. ir Lietuviu Gel- 

bėjimo Autonomijos fondo 
kasierium. 

— Ateinantį panedėlį vakarė at- 
sibus šv. Kryžiaus bažnyčioj ant 
Toun o f Lake šliubas p. Alfonso 
Laukaičio su p-le Berta Judei- 
kiute. Jaunasai yra dentisterijos 
studentas, o jaunoji yra duktė ži- 
nomo Chicagos poliečio p. Judei- 
kio ir sesuo Dr. Žimonto žmonos. 
Laimingo pagyvenimo! 

Ristynčs. Pereitą pėtnyčią, 
Orinto svetainėj prie 93-čios ir 
Dobson ave. atsibuvo Petro Ka- 
tausko ristynės su Young Satnp- 
son iš New Yorko, apie kurį sa- 

kyta, 'kad jis esąs geriausis savo 

švaroj ristikas visoj Xe\v Yorko 
valstijoj. }>u\ o žingeidžios ris- 
tynės, nes abudu ristikai yra 
'kaip žaibas greiti. Katauskas 
parito nevvyorkietį pirmu syk į 
26 minutas, antru syk į 17 min. 

Kitoj poroj ritosi M. Podubno 
su Chas. Calireriu. Calmeris 
parito clu sykiu—į 25 ir į 20 mi- 
nučių. 

Netrukus, kaip pranešama, Ka- 
tauskas turi imtis su švedu Louis 
Helmcr; švedas vra, sakoma, 2to 
svaru sunkumo. R. 

Įvairumai. Šią su batą (Kovo 
4 d.) vakare "Vaikų Dieninės 
Globos' draugija rengia patalpi- 
nį balių šv. Jurgio parapijinėj 
svetainėj ant Bridgeporto. Va- 
karo programan įeina dainos, šo- 
kiai ir kiti įvairumai. Dainų 
skyrių išpildys "Birutės choras, 
vadovaujant p. Pociui, ir sekan 
čios solistės: p. F. Gugienė, p-lė 
M. Hofer ir p. M. Viskoškienė. 
Įžanga 25c. 

AR GAUNI DAEAR LAIŠKUS 
NUO SAVO GIMINIŲ Iš 

LIETUVOS? 
Ar žinai, kur dabar yra tavo 

giminės laike šios karėj3 Lietu- 
voje, ir ką jie ten veikia? Ga 
jie vr.i li'kę be pastogės ir bacb 
kenčia;' Ar susirašai su jais, !• 
ar gauni nu d jų atsakymą? 

Jeigu negauni nuo savo gini i 
nių iš Lietuvos jokio atsakynu 
ir nežinai, kur jie dabar yra, fa. 

kreipkis j mus, o męs mėginsi 
me juos pajieškoti per vokiečiy 
vaklžią, ir gal but surasime juo? 
ir atsakymą nuo jų gausime. 

Chicagiečiai gali asabiška: 
kreiptis į mūsų ofisą, o lietuviai 
iš kitų miestelių per laišku.- 
siuom adresu: 

Lietuva Publishing Co., 
3252 S. Halsted St., Chica^o, Iii 

PIRKITE NAMUS. 
Kiekvienas >vcikas darbininkas gali ir privalo tu.rė;i 

savo nanią. 
Kodėl? rodei, kad neturintis namo nei nepasijun* 

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

užeėdija, o pir'.:ęs namą, nei r.epasijunta, kaip greitai 
Ij įstnoKa ir turi savo locną namą ir toki žmogų v i i 
guodoja, vadina Chicagos ukėsu ir niekas nesibijo su 

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

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl5 
I odėl, kad dabar darbai visur gerai eina. ir toliau žada 
dar geriau eiti. fr štai kodėl. Amerika dabar turi dau- 
gybę kontraktu su Europa padirbimui amunicijos, auto- 
mobiliij, drabužiu, ir kitu dalykų, kurie ims daugia i 
iiictu laiko. I okiu budu darbo Amerikoje bus dabar 
daugiau kaip kada nors buvo. 

Sjrnet taipgi bus rinkimai naujo prezidento. Bc 
abejonės bus išrinktas respublikonas, o kada tik buvo 
i epublikoniska valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 
kai. I aigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeigu gausime repubiikoi iską prezidentą. 

Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai iv 
properčiu 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 properčiu kainos kjla tiktai gerose biznio 
\ieto>e. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. Svarbiausia biznio gatvė yra Ilalsted. Jei norite ant 
pirktu properčiu uždirbti, tai pirkite jas ant Bridge- 
porto, ne laukuose. 

Męs turime pardavimui geru properčiu ir pigiomis rainomis, ant Halsted ir aplinkui, ir parduodame leng- 
vesnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte 
pirkti. 

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

Auburn ave., 2 pagyvenimai po 6 ruimus, toile- 
tai viduryjef maudyklės, gosas, 9 pėdų base- 
rnentas, lotas 25x130, neša randos $432 } metus. 
Kaina $4.500. 

96 2 augštų mūrinis namas ant Wallace gatvėst arti 32-roa gatvės 4 fiiatai: 2 po 4 ruimus ir 
2 po 5 ruimus, toiletait 5 ruimų fliatuose yra 
po 3 bedrumius, gesas, didelis basementa?( ne- 
ša randos $660 j metus. Kaina '...$5,700. 

98 3 augštu medinis namas ant Wallace gatvės, 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 jnešti tiktai $1,000, o li- 
kusius ant išmokėjimų. Kaina $3,000. 

09 3 augštų mūrinis namas ant 33-čio place tarpe 
Morgan ir Halsted gatvių, storas ir 5 pagyveni- 
mai, neša randos $432.00 j metus. Kaina ..$3,400. 

I 
100 2 augštų mūrinis namas ant Auburn avenue, 

4 fliatai: 2 po 4 ruimus ir 2 po 3 ruimus, neša 
randos $432.00 j metus. Kaina $3,400. 

101 Liotas ant Emerald avenue. tarpe 33-čios ir 
34-'os gatvių. Kaina $S00. 

| 102 2 augštų mūrinis namas ant Parnoll avenue, 
arti 33-čios gatvės, akmens fondainentas ir di- 
delis basementas, 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 i 
metus, galima jnešti įjktai $1,000, o reštą ant 
išmokėjimu. Kaina tiktai $4,300, 

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

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

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

108 3 augštų mūrinis namas ant 35-to place, tarpe 
Morgan ir Halsted gatvių, ant pirmo flioro sa- 
liunas ir 4 ruimų pagyvenimas, ant antro ir tre- 
čio flioro iš fronto po 5 ruimus, o iš užpakalio 
po I ruimus, toiletai viduryje, gesas, elektrikas, 
lotas 25x147. neša randos $1.270.00 j metus, ga- 
lima jnešti tiktai $500, o likusią. sumg. 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 j metus, 
labai maži iškaščiai užlaikymo to namo. Reikia 
jnešti tiktai $500.00, o reštą ant išmokėjimų. 
Kaina ...$6,000. 

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

110 2 augštų medinis namas ant Emerald avenue, 
2 pagyvenimai po 6 ruimus, toiletai, gesas, 
neša randos $30.00 j mėnesj. Kaina $2,500. 

Taipogi turime pardavimui labai pigių ir gerų 
ant lengvų išmokėjimų lotų ir farmų. 
Lotai ant Kmerald, Union ir Lowe avenues, tu- 
rima nuo $650 iki $1,000, o kitose vietose dar 
pigiau. 

Farma 20 akry geros išdirbtos žemės arti mies- 
to ir geležinkelio. Kaina tiktai $650.00. 

Sekančiame "Lietuvos" numeryje 
rasite tolesni namu surašą. 

A. Oiszewskio Bankoje 
5252 So. Halsted St., Chic&go* 

Teleskopai ir StereoskoMi. 

Jei nori g;u o namuose 
IluksrnaJ praleisti laikij ir 
pamatyti svetimų žemiu 
miestus, gražiausius dar- 
ius, bouus ir puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 
sipirk Teleskopą *>u stere- 

oskopais (5 serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už nučia 

'"■» t- pigiausią lialn?—$3.20. 
Vieno Teleskopo ksina 75c„ o 5 serijų $3.45, Vt ptrkaut sykiu, 

parduodam viską už $3.20. 
Katalicgą lĮelcskopg, Stercoskopų ir visokių knygų prisiunčiame 

uždyką. 
Reikalaudami adresuokite šitaip: 

LIETUVA PUBLISMING CO., 
3252 So. Halstsd ctr., Chicago, 121. 

Dovanai šis žodynas %/ 

dėl Tamistos! 

i 
Prisirašyk prie mokilo Angliškos kalbos, mtisų speciališk* korespondencijinė metodą daba.-, o apturėsi visai DOVANAI šj Lietuviškai-Angliška ir Angliškai-Lietu viską žodyną. Musų pilnas speciališkas kursas Angliškos Kalbos, .skaitymo ir rašymo prekiuoja $12, a.:t išmokėjimų; Trįs noliariai prisirašant už pirmą mėnesį, o sekanti netiki mėnesiai po $2. Sis kursas yra pilnas sivyje dėl išmokimo Angliškos kalbos, ir užtikn.iam, kad kiekvienas moki- 
nys išmoks gana g.-eitu iaiku. 

Kiekvienas, kuris prisirašys prie mokslo tuojaus ir užmokės $9 prisirašydamas, apturės šj žodyną už $6, visai dovanai ir k\ita už apmokėta kursą iškalno, taipjau gvarantacija, kad butų užtikrintas išmokyine Angliškos kalbos, skaitymo ir rašymo, ir kad mokykla mokys jį arba ja tolei, kolei jis arba ji visa kursą pabaigs ir išmoks, nežiūrint ant to, kad užims jam arba jai tris, keturis, šešis mėnesius arba dvejus metus. Prisiusk pinigus tuojaus—pradėk mokintirs savo name mūsų speciališka metodą—gauk šj didįjį žodyną už šešis doliarius visai dovanai. Nelauk-—ęali netekti progos, Chicagiečiai gali mokinties musų klcsose dienomis arba vakarais. Prisirašantieji dabar, taipjau apturės žodyną dovanai. Siųskite laiškus su pi- nigais arba su pareikalavimais platesnių paaiškinimų į: 

AMERICAN SCHOOL OF LANGUAGES, 
1741 W. 47th St„ arba 731 W. i8th St-, Chicago, 111. 

Valandos: Kas dien iki 10 vakaro; nedėldieniais: iki 2 po pietų. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- dym% 60% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužiuB pas mus. Vy- rams lr vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 150.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $26.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.ou ir brangiau. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiau*. Vaikų siutai $2.60 iki $7.00. 
Skrynios ir valyinai. 

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

Storas atdaras kasdieną lr vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 
atdaras lkl 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare. 

Dr. G. jiVJ. Glaser 
šiuomi apreiskiu pagodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeportd; praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą, ir gyveni- 
mą ) savo locna namą po numeriu 

3149 SJ. Ą^>rgan St. 
Kerti *2-ros gatvės. 
Telefonas Ya^ds 687. 

Mano ofisasfSprur^ntas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas! jog perbiama publika 
ir tollaus mand»refhs, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 

tj. Esiu specialistas Ilgose vaiku, mo- 
terų ir vyrų uįtrBendintose ligose. 
Darau visok'ą operaciją. 

: Dr. G. tM. Glaser 
3149 So. Morgan St. 

Kertė 32-ros gatvės. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, fabrikuose ir prlvatiškuose uamuose 

Norint darbo atsišaukite 
Atlas Employment Office, 

6300 So. Halsted St., Chicago, III. 
3rd floor. Room P. 

Telefonas Normai 163. 

BUK PATS SAU BOSU IR LAIMĖK 
turtą—kam dirbt mieste, kuomet 

jus galite eiti ukininkauti su savo 
vientaučiais ant pietinių žemių. Ra- 
šyk tuojau reikalaudamas informacijų 
apie kolionijas, suorganizuotas prie 
Rock Island linijų Arkanse ir Loui- 
Bianoje. Mfi galime parodyti kelią J 
pasisekimą žmogui su mažai pinigų. 
Laukai išduoda du derliu metuose. 
Puikus minkštas klimatas, geras van- 
duo, užtektinai lietaus; geros preky- 
vietės. Męs pagelbėsim jums apsi- 
rinkti vietą. Rašyk prigimta kalba į 
L. M. Allen, Passenger Traffic Mana- 
ger, Rock Island Lines, Room 718 
La Saile Station, Chicago, 111. (5> 

Dabar laikas pirkti pigiai dra- 
panas. Overkautai ir Siutai, 
kurie paraduodavo po $28.00, " 

$26.00, $25.00. yra parduodami 
po $'7.50; pigiaus negu mums 

kaštuoja. Marškiniai, kuriuos 
parduodavomc po $2.00, $1.75 
ir $1.50 dabar tiktai 95c. 

Kepaliušai, kurie parsiduodavo 
po $2.00, dabar tiktai $1.85. 

Turime numažinę kainas 
kiekvienam departamente. 

Kožnam yra proga pasinaudoti mūsų tavoru pigumu. M\\s 
norime padaryti vietos pavasarinėms drapanoms. Taigi ne- 

praleiskite progos, bet pasiskubinkite, kol yra gera? rinkinys* 

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

Nedėliomis iki pietų. 

Bridgeport Clothmg Co. 
3246-3248 So. Kalsted St. Chicago, UI. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEWSKIO BANKE) 
3252 So. HALSTED 5T. 

TELEFONAS DROVER 700 CHICAOO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarnlnkais, KetvergaU 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 

Tūkstančiai Doliariij 
išleidžiama per žmones išgirdimui garsin- 
gų dainorių ir muzikos. 

Jųs galite visa tai išgirsti savo locmtose 
namuose tie jokių i skaičių ant mūsų žino- 
mų "Special' fonografų, kuriuos męs par- duodame už sy\ us pinigus, arba ant mūsų leguliariškų fonografu, kuriuos męs pa; duodame ant i>tnokėjimų 

Po $1.00 į Mėnesį 
24 Dainos dykai. 

Parašykit mums ir mes tuojaus išsiusi- 
me jums absoliutiškai DYKAI musų ka- 
talioga sykiu su pilnomis smulkmenomis, kurios išaiškina iums. kaip jųs galite gau- ti pamėgininu UŽDVKĄ per 3 mėnesius. 

Royal Fhonograph Go, 
80- xh Ave., Dept. E. 

NEW YORK, N. Y. 

Telefonuoja Orderį ant $68,000 
G. NTAS gerai žino automobilių išdirbėjo 
nesenai davė orderį padirbimui automobilių uz 

$68,000 per Long Distance Telefoną. 
Kiekvienu dieną vis ątiga skaitlius biznierių, kurie vartoja Long 
Distance patarnavimu Bell Systemo telefonų, ką nors pirkdami 
ar parduodami. 

Bell linijos eina Į visas šalies dalis, pasiekdamos 70.000 vietų 
lr suteikdamos noapribuotaa progas biznio praplatinimui. 

Kiekvienas Bell telefonas yra Long Distance Teleūma*. 

Skaitykite Lietuvą- 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Buiidinj 

OtficU! 100 



UOKELM!. 

JAUNAS BIZNIERIUS. 

Mokytojas veda aritmetikos lek- 

tij;i ir klausia vaiko: 
— Jonuk! Sakysim, tu nori 

pastatyt namą už 2,000 doliarių, 
o turi pusantro tūkstančio dolia- 

rių, tai ką tu padarytum? 
-- Aš manau, kad turėčiau ap- 

siženyt -u mergina, kuri turi 500 
doliarių pasogo,—atsake Jonukas. 

GERAS UGNIAGESYS. 
Vieną syk atvažiavo kaimietis 

j miestą ir nuėjo Į asekuracijos 
ofisą, nes norėjo "inšiuryt" nuo 

ugnies »avo namus ir kluoną. 
Valdininkas klausia pas ii: 
— <) kokias priemones jus sa- 

vo kaime turite gaisrų gesini- 
mui? 

Kaimietis pasikasino pakau.šyj, 
patupčiojo nuo vienos kojos ant 

kitos, paskui atsakė: 
— Priemones męs, vadinas, 

turime tokias, kad kaip kada pas 
mus lietus lyja. 

IRGI GERADĖjAS. 
'I" c i s ė j a s areštantui: Ar tu 

turi ką pasakyt savo pasitci-iini- 
mui? 

A reštantas: Taip, jusu 
mylista. Aš prisipažįstu, kad aš 

csiu ir vagis ir valkata, bet jusų 
mylista turit buti man dėkingas 
už tai, kad aš čia csiu ir tovlel 

palcisit mane lengvai. 
Teisėj a s: Kaip tai aš tu- 

riu bu t dėkingas? 
Areštą n tas: O matote 

taip! Sakysim, kad męs visi va- 

giai išeitum ant streiko ir pasi- 
darytum teisingais žmonėmis, 
tai ką tada jus, teisėjai, darytu- 
mėt—netektut tada džiabo. 

Teisėjas supykęs: TIm—pen- 
ki metai kalėjimo. 

AUKSAS IR AUKSAS. 

— Klausyk, pasakyk man, kaip 
tai atsitiko, kad Jurgis jau ne- 

vaikščioja su Onyte? Juk jis 
sakydavo, kad Onytė—tai kaip 
tikras auksas mergina. 

— Taip, jis sakė "kaip tikras 
auksas," bet dabar, matai, jis 
surado merginą, kuri nėra kaip 
tikras auksas, bet turi tikrą 
auksą. 

VOKIEČIAI PAĖMĖ VIRŠŲ 
ANT ANGLŲ. 

Nuo vieno iš mušu skaitytoju 
męs gavome laišką, i.š kurio 'ma- 

tome, kad vokiečiai "subytiuo" 
anglus. Štai laiškas: 

Orh. Redakcija: 
Mačiau "Lietuvos" 8-me nu- 

meryj "Pašnekėlių Kampelyj" 
užklausimą, kok-^ yra ilgiausis 
angliškas žodis ir padavėt žodį 

Proantitransubstatiationist." Il- 

gesnio angliško žodžio aš neži- 
nau, bet 1910 metuose Philadel- 

phijos laikraštyj "The Evening 
Bulletin" aš užėjau vokišką pra- 
vardę, kuri yra bent du sykiu il- 

gesnė už aną žodį. Tada išsiėmė 
viena vokietuke laisnj vestuvėms 

ir jos vardas buvo paduotas toks 

ilgas, kad dabar ant žemlaipio vo- 

kiečiai galėtų juom apstatyt visą 
shvo rubežių nuo talkininku. Štai 
jis (pirmiau negu sikaitysi, malo- 

nus skaitytojau, gerai atsikosėk, 
seiles nuryk, giliai ir gerai kvapo 
krutinėti įtrauk) Dabar 

_ pradek: 
Miss Emmaleano Nickermocker- 
lockcrbackerhockersteinalanter- 

clager. 
Jeigu ji taip ilgai gyvens, kaip 

ilgą pravardę turi, tai susilauks 
Matuzalio amžiaus. 

Su pagarba, 
Alex. S—skis- 

REIKALINGAS TUOJAUS- 
lietuvys gerai pažįstantis lietu- 
viu kalbą ir rašybą, galintis skai- 

tyti korektas. Atsišaukti TIK- 
TAI LAIŠKU. Geistinas iš Chi- 
cagos ar apielinkės. 

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

REIKALINGAS—geras Lino- 

type operatorius. Atsišaukti tuo- 

jaus į 
Lietuva Publishing Co. 

3252 So. Halsted st., Chicago, 111. 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statejas. 

2302 S. Leavitf St. C-bicago 

EVESKIO M65 
UOKYKSA Dieninė ir 

Valiarinė 
čia gali išmokt! Angių kalbos mo pradinis 

lig! augMlausiai, teipgi Lietuvi;], Vokiečių, 
Rasų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politiš. 
Ekonomijos, KnygvcdysUs.DalliaraMio, Lai- 
6kų raSyrno, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, H1GH SCROOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. 

3106 So.HeJstęd St.,Chic&fo. 

PHONE YARGS 2721 

D r. J. JONiKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan ftM Ckicago. 

Tel. YAROS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halstcd St., Chicago, III. 

Gydo visokia8 ligas moterių, vaiku 
ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
užsiflenėjusiaa ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNT18TAS 

EMS-Imoh 31 Ir 8a. fUMdnt 
(fifmau MųMm.) X CIUiM, *L 

F. P. Bradchulis 
Attorney & Coaaselor at La* 

Lietuvis Advokatas 

30 N. LaSalle St„ C icago, Iii. 
SUck Ezchangs 61d?., Roomi 1107-11H 

Tetopkono Hraoldla 1174 

6}t. 3112 S. Halstsd SI., arii 31-.no 
'eitphone Varda 3159 

Naujas Išradimas—Spyna be Rakto) 
Naraikia rakto naiiotia-nara 

ką nei pamasti. 

iKožni »pjn» kitaip 
ukimi. 

Musų naujo išradimo bc- 
raktinis spynos yra padary- 
tos ant neišpainiojamų pa- 
matų ir yra taip aau^ios kaip 
Bankinis Uirakias. Nusipir- 
kęs musų naujo išradimo be- 
raktinę spyną jausiesi saugiau 
negu kad palicmoną pristaty-j tam prie saro užrakto, nes jos 
kitas jokiu budu negalės atra- 
kyt kaip tik jųs. Nelaukdamas' 
pareikalank nuo musų pilno' 

t>) spynų apraiymo su paveikslais; nusistebėsi' 
dažinojęs, kaip tvirtai ir saugiai jos yra padary- j 
tos ir pigios. t/i praplatinimą rnusu naujo iš- 
radimo be aktinių spyną duodama didelis ver- 
iė.i dovanos. Klausk iilyjĮų. 

liiikis raiykilt littutiikai [Aidimi mtrkf ataakymuf* 
Adreauokit titaip: 

SECURITY PADLOCK CO. 

| 648 W/ 31at st-, .""P1;,';. CUicago,1^ 

Phone Drovtr S052 

Dr. K. Dranoelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

3261 So. Halsted St., Chicago 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTI S 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Petnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

„ pf pusei metę $1.25 
Adresnokit taip: 

W. B. BOCZKOWSKI COM 
Mahanoy Cit/, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) $1.00 

Vaikų Draugas arba kaip mo- 

kytis skaityti ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 
N-jujas Budas mokytis rašyti 

be mokytojo 10c 

Aritmetika mokinimuisl ro- 

kundi), uu paveikslais (apda- 
ryta) 35c 

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šit* apgarsini- 

mu ii "Lietuvos" ir ?1.00 per mo- 

ncy orderį, tai gaus visos 4 knygas 
60c pigiau. 

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

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t S p e w r i t e r s) 
"New American" už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti dru- 
t?), pigig. ir porą rajo- 
mąj^ masiną., tai pirk 
"New American," o ue- 

eigailžsi. 
"Ne\v American" ra- 

60 taip graliai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
patmęs j:j J savo ran- 
kas, it" pirmo sykio su- 
pranta, ka'o su ja ja ra- 
šyti. 

Kataliog? rašomųjų 
— inasmŲ ir visokiu kny- 

gų prisiunčiamo uždyką. -» 

Agentams ir perkupčiai.«. perkant kelias mašinas, duodam ger^ nuošimtį. 
Reikalaudami adresuokite Šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO, 
3252 So. Halsted 6tr., Chicagc, in. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tfirp Paulina ir Wood»at. 

Fbone Canal 1203 
Valandos: 

Iii 6:SOiki 12:00 vai ryto 
j.n'i.'fcO iki 8.-00 vai. vak. 

Nadelioms 
tcc 9 it iki 12.-00 vai ryto 

Rezideucija 
* 

5208 W .Harnson Street 
Tel. Austin 73/ 

Valandos; 

tiktai iki 9:00 kiekvienąrytį 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
■ 1 -llll ll»l K—P 

(Knyga išrodanti Paslaptis Magikų). 
Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, įtikėdami visokiems magikamB ir spirituall8tani6. Nemažai jaunų vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai 

uždirbtus pinigus sukišo j pragobūlio magi ko kišenių. Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygą.: "Pa- 
slaptys Magijos ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptis šviesoje mokslo. Gioje knygoje atrasite visas monu ir burtų paslaptis ir jas su- 
prasite, nes aiškiai aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir jų darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina su prisiuntimu j namus 
tiktai 60 centų. 

Iš kitų vietų užmokestj galima prisiųsti pačto diMceutinėmis markėmis. 
Adresas: 

N. J. Damijonaitis* 
901 West 33rd Street, t! Chicago, Illinois 

Nuo 1-mos dienos Gegužio-May, 1916 

RUSIŠKOS LINIJOS I/AIVAP 
Pradės vėl Plaukti 

Iš Archangelsko Amerikon 
Kas norite parsitraukti savo gimines iš- 

bėgusius laike karės Rusijon, tai pirkite šifkor- 
tes dabar, kad jie suspėtų ant pirmo laivo plau- 
kiančio iš Archangelsko į Ameriką gegužio 
1 d. 1916 m. 

Šifkortes ir pilną informaciją galite gauti 

A. OLSZEWSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Jei norite turėt girą lalkraifį, tat užslsakykltt 

"ATEITĮ" 
"ATEITIS"' išeina 3 kartus į savai- 

tę: lltarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 
ja dienraštį. 

"ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa eilū įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 
tams ir $1.50 pusei metų. Į užrubc- 
žį $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adresas: 

ATEITIS PUBLISHIN6 C0„ 
366 W. Broadway, So. Boston, Mas*. 

USŲ metodą išmokinsime jųs an- 

glį} kalbą labai trumpame laike, 
jusų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Riijrk puiikinimų. Domui 

American School of Languages 
731W. 18!h St. 1741W. 471h St. 

CHICAGO, !LL. 

AR NORI 
gauti DYKAI dvi geras sstu- 
kas ir Katalioga Tisokiu geru 
magiszku sztuku ir kitokin 
visokiu dalyko, kuriu tn la- 

J hai nori, o nežinai kur ju gauti 
I Jeipu taip, tai atsiusk savo pil- 
na \r ūisr.ku adreea, o ase tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dikai. Adresuok: 

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS) 

S2611. laisM st, CHI0A60,1LL. 

|NEW CITY SAVINGS BANK 
,4601 So. Ashland ave., Chicago. A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. Už sudėtus pinigus mūsų 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 bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. Parduoda iifkortes ir siunčia pinigus i visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Fanedšliais, se- 
redomis, ketvergais lr subatomls nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomls nuo 8 ryto lkl 
6 vakaro. 

Užslr&šyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 matamr; $1.50 pusei m. 
Pamatimul vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalog| siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Grand Str., 

Brooklyn, N. X. 

PIGf 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 latSfus, 
adresuodami šitaip: 

Bol. Stelnonis, 
Boz 41, Peacock, Mich. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta 1S93 metuose. 
Valdo kelesdešimts bagociausiu Budinku ant Bridgeporto. 

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

SKOLINA pinig us pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

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

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

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

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Batikoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali šioje Bankojc atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 So. Halsted StM CH1CAGO, ILL. 

Atvairavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti ir mūsų BanAą. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedeliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis nuo 3 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

0 Jeigu Nori<_ %Nusįpirkti Sau 

Narna arba £bZa 
Be klapato, rūpesčio, 
pigiai ir teisingai; 

čmAoritisavo Jurta, j&kUrbti ęjfea&tud, 
* TAI EIK PAS 

<J.JJ(ertmafwuwL 
3133 EMERALD AVE. 

PILNAI DARBO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, jeigu bu ma- 

žais iškaščiais gali išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosaa 
visoj pasaul}'j. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 
curlng Mokykla, 1202 Penn ave., Pltts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausl 
mokykla apielinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokluB darbus Jų 
Jlečkantiema. 

"DRAUGAS" 
lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" sandarbinlnkų skaičiuje 
yra rimčiausioji ir žymiausieji lietu* 
vių veikėjai i f rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių lš draugijų lr vi- 
suomenės judėjimo. Visi dienos klau- 
simai yra svarstomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažlurėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chlcago, III. 

CcnaL 21IS 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO ST CH1CA60, ILL. 
CORNER IStb STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALFNDORIAUS lietuviai dar neturSjc, nesa nebuvo l as 
gali tokį išleisi' f reta įdomiai pririnktų reikalingų kalendoriui iinių, jame yra keletąs skyrių. kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš hlstorljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo ir ttt S.L. A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytoji) 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 
|o. 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 ir 155 

LIETUVOS APTIEKA. 
Męs iinome, kad lietuvės moterjs dažnai nusiskundžia, negalinčios gaut norimų žo- 
lių-vaistų Amerikoje. Atsišaukite pas raus, gausite \1-k4; zoiių, lašų ir vi;-ko, ko jųs 
negaunate anglų aptickose. Męs labai atsargiai išpildome Lietuvos daktarų receptus. Duodame rodąs. Rašant pas mus, prisiųskite 2c markę. 

Provizorius F. A. JUOZAPAITIS 
3601 S. Hslsted st., Cor. 36 «t.f Chlcago, III. 

jpt —■ Mkl Ali Į M Al ̂ 1 A | Tik ką išėjo iš spaudos knyj'.a vardu IMSTNAUJA RNluA. 
nantiems ir čion atkeliaujantiems lietuviams. S ako V. K. Katkau kas, "TĖVYNĖS" 
redaktorius. "AMERIKA" yra informacijinis veikalas, kokis jai. nuo senai btivo pageidaujamas Jame telpa daug reikalingų ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika. 

Knyga didelio formato 6*9col., 288 puslapių. Kaina 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 kny^ų krautuves katalogo. 
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