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Dideji Kare. 
Ilgai Išsitraukiantis svarbiausias 

iš ikišioliškų mušiu, mušis prie 
Verdun dar vi> neužbaigtas ir dar 
vis negalima įspėti, kuri pusė ji 
laimės, nors 611 lyg paskutiniu ne- 

oficiališkų žinių franeuzai ten pra- 

deda jau imti viršų ant vokiečių, 
liet kad vokiečiai ten, iš kur tik 

gali, traukia savo kariumenei su- 

stiprinimą, tai vi-gi sunku įspėti,, 
kas galutinai gali mūšį laimėti.' 
Kiek prie Verdun vokiečiai turi; 
kareivių, to jie negarsina, bet ži- 

nia, kad ten tapo pasiųsta į mū- 

šius retai siunčiama ir visa V okie- 

tijos gvafdija, 100,000 geriausių 
\'okietijos kareivių. Francuzų 
skaitlių prie Verdun vokiečiai ap- 

skaito ant 540,(X)o kareivių; pats 
franeuzai, suprantama, žinių nepa- 

duoda apie savo pajiegų tvirtumą, 
nes iš jų vokiečiai galėtų pasinau- 
doti. 

Mūšiai vienok prie Verdun, >u 

mažomis pertraukomis traukiasi 

.toliau, bet jie turės pasiliauti, nes 

tokiose baisiose skerdynėse, kokios 

ten eina, abidvi pusės nužudytų 
savo kareivius, o be kareivių juk 
ir karės vesti negalėtų. Jau ir 
dabar karę vedančioms tautoms ne- 

lengva mušiu padarytas spragas J 
užkimšti, jau dabar reikia kariume- 

1 

nėn šaukti nesielgusius vaikus ir 
^ 

silpnus senius. I 

Paskutiniuose laikuose vokiečiai 
vėl su visu smarkumu atakavo 

francuzų linijas prie \'aux ir Dam- 

loup, bet nieko neatsiekė, priešin- 
g;:i, jų užpuolimas su dideliais 

jiems nuostoliais tapo atmustas. 

l'rie Montrevillo franeuzai pagavo 
vokišką orlaivį. Eina smarkios 

artilerijų imtynes taipgi j šiaurius 
nuo Rheims, prie N'e ivillc, Godat' 
ir Ville aux l'ois. Prie St. Mi- 

hiel franeuzai subombardavo vokic-' 
čių maisto krautuves. 

Veikė smarkiau ir abiejų pusių 
orlaiviai. Prancūziški orlaivininkai 
subombardavo geležinkelio stacija Į 
SabJons tvirtovėj Metz, amunicijos 
krautuves Derut/e, orlaivių staciją 
Chatteau Salins; metė taipgi bom-1 
bas j geležinkelio rumą Melhauscn 
ir į orlaivių staciją llabshcin\ vie- 

nas francuzų ir 3 vokiški orlaiviai ta- 

po išnaikinti, o 3 franeuziški or-! 
laiviai taip drūčiai tap< pagadinti,' 
kad turėjo nusileisti vokiečių teri-; 
torijoj ir, žinoma, vokiečiams te- 

ko. 
Kaip praneša iš Herli^o, prie La 

l»assee vokiečiai atgavo anglų pa- 
veržtas grabes,. Anglų artilerija 
bombardavo vokiečių užimtą miestą 
Lens. 

Iš Londono praneša, jog bai- 
susis mušis prie Yerdun nors ne-J 
pasibaidė, bet čia laimė palengva 
krypsta franeuzų pusėn, bet vokie- 
čiai, čia nužudę tokią daugybę ka- 

reiviu, nenori išsižadėti vilčių, to- 

dėl dar gal kelis kartus mėgįs ant 

prapulties siunti savo kareivių pul- 
kus. Sekančią vien savaitę laukia- 
ma užsibaigimo mūšio prie Verdun 
ir ten arba vokiečiai paims tą 
tvirčiausią franeuzų tvirtovę, arba 
turės trauktis ne vien nuo jos, bet 
nešdintis per rubežių Vokietijon ir 
užsiimti gynimu savo tėvynės \ ie- 
toj sapnuoti apie svetimų kraštų 
užgrobimą. Iš I lollandijos prane- 
ša, jog vokiečiai iš visų kitų 
frontų, iš kur tik gali, siunčia ka- 

riumenę prie Yerdvtn; kviečia ir 
su Vokietija susirišusias tautas sių- 
sti ten pagelbą. bet kad ir tų tau- 

tų padėjimas negeriausias, tai nuo 

jų didesnės pagelboa ir laukti ne- 

gali, jos pačios turi gintis nuo j 
jų kraštą įsiveržusių priešų, nes ir 
jiems gręsia ne mažesnis pavo- 
jus negu vokiečiams prie Verdun. 

Prie Verdun franeuzai jau ne- 

laukia vokiečių užpuolimų, bet pats 
užpuola vokiškas pozicijas apielin- 
kėse Mort Honime. Vokiečiai už- 

tikrina, jog tie užpuolimai iki šiol 

jokiu pasekmių neatgabeno užpuo- 
likams. Vokiečiai gyrėsi, buk 
jiems teko kalva Mort Home, bet 
franeuzai užtikrina, kad vokiečių 
rankose yra vien mažas ir tai ne- 

turintis svarbos tos kalvos šmote- 
lis. 

Į vakarus nuo Meusc vokiečiai 
nėgino toliau žengti, bet mėgini- 
ikį vienos šviežios kariumenės di- 
vizijos franeuzai atmušė mašininė- 
nis kanuolėmis. 

Smarkiai ėjo artilerijų imtynės- 
aipgi iJourrus giriose, bet be svai': 

>csnių pasekmių. 
\'okiski orlaiviai vėl atlankė 

Vngliją ir Dover ir kituose ryti- 
įiuose miestuose mėtė bombas, ku- 

*ių expliozija užmušė keliolika vai- 
<ų ir moterų. 

Svarl>csni mūšiai prasidėjo ir ant 
-iaur-rytinit> karės lauko, taigi Ru- 

sijoj ir (ialicijoj. Ir Rusijoj ant 
riso fronto nuo Bessarabijos iki 
Dauguvai smarkiau veikia abiejų 
pusių artilerijos. Prie L'scieško 
rusai užpuolė tiltą ir paėmė dalį 
vokiškų grabių. 

Nors vokiečiai visuomet gyrėsi 
savo laimėjimais Rusijoj, bet tur- 
imi ne jie mušius laimi. Ir dabar 
jir giriasi atmušimais rusų užpuo- 
limų, bet iš pačių užpuolimų ma- 

tyt. kad vokiečiai Lietuvoj traukia- 
mi atgal. Mūšiai buvo Vilniaus 
apielinkėse, taipgi prie Yidžų ir 
Postavų, iš kur rusai 
buvo jau senai su visu vokiečių 
išstumti. Jeigu tose vielose galėjo 
buti mūšiai, tai aišku, kad ten 
rusai vėl atėjo, o jeigu atėjo, tai 
iš jų vokiečius turėjo j vakarus, 
firčiau Prūsų rubežių nustumti, tai- 
[,'i kad bent tose apielinkėse ne 

vokiečiai, bet rusai laimi, nes ki- 
taip rusai negalėtu sugrįžti ten, 
iš kur jau buvo išvyti. Reikia 
manyti, kad ir iš Rusijos vokiečiai 
Jikčiai savo kariumenės pasiuntė 
prie Yerdun. 

Rusai pradėjo atakuoti vokie- 
čius ant viso fronto j pietus nuo 

Dvinsko, nuo ežero Navač iki Dri- 
5 ve tų. Vokiečiai laukė čia užpuo- 
limo ir gerai prisirengė, todėl už- 

puolimą atmušė. Vokiečiai užtik- 
rina, jog apielinkėse Navač ant 
mūšio lauko rado net 9,270 už- 

muštų rusų, o vokiečių nuostoliai, 
kaip jie garsina, buvo visai menki. 

Ant Kaukazo fronto, taigi Ma- 
žojoj Azijoj, nieko svarbesnio ne- 

atsitiko. Rusų kariutnctiė stumia 
turkus vis toliau j piet-ryčius, bet 
turkai niekur smarkiau pasiprie- 
šinti nemėgina. Talkininkų laivy- 
nai Azijos pusėj bombarduoja 
Turkijos pajūrių miestus. Rusų 
kariumenė žengia vis giliau ir Per- 

sijoj. 
Ant Balkanų nieko svarbesnio 

neatsitiko. Bulgarų liuosnoriai 
peržengė Grckijos rubežių, bet ta- 

po reguliariškos Grekijos kariu- 
menės išvyti. Francuzai, vydami 
vokiečių kariumenę, peržengė Grc- 
kijos ru/>ežių ir jos pusėj užėmė 
miestus Ilap ir Mazadat. Austrų 
kari u menė artinasi prie Avlonos, 
kur turės susimušti su ginančiais 
nueitą italais. Grckija pagarsino, 
jog sau paima pietinę Albanijos 
dalį, taigi Epyrą. Bet ji tai galėjo 
padaryti Italijai leidžiant. 

Ant A ustro-Italijos rubežiaus 
italai vis gana smarkiai veikia ant 

Isonzo fronto. Atakuoja jie aus- 

tru pozicijas prie San Michclc ir 

I'odgora. Ant viso fronto nuo 
Tolmino iki jūrių italai atakuoja 
austrų pozicijas. Italai užėmė 
kraštus kalno San Mivhelc, aus- 

trai laikosi dar jo viršūnėj. Svar- 
besnių vienok mūšių čia nebuvo. 

Iš neutrališkų Balkanų tautų 
dar nei viena karėn neįsikišo, bet 

neužilgo turės tas aikštėn išeiti. 
Kaip iš Londono praneša, Runia- 
nija jau sumobilizavo 450,000 ka- 
reivių ir laukia vien pabaigos mū- 

šio prie Yerdtin, jeigu tik fran- 
cnzai ten įstengs atsilaikyti, stos 

talkininkų pusėn. Geležinkeliai su- 

laikė žmonių ir frachtų vežiojimą, 
nes visi traukiniai paimti gabeni- 
mui kariumenės. Ir Grekija su- 

laikė telegrafiškus susinėsimus su 

Vokietija, Austrija, Bulgarija ir 
Turkija. Ir tas rodo, kad ir Gre- 
kija prie ko nors svarbaus rengia- 
si, ką turi slėpti nuo vidurinės 
Europos tautų ryšio. 

SUVIENYTOS VALSTIJOS 
IR MEXIKA. 

Suvienytu \"; lstij« kariumenė 

įsivcrxč jau Mexikan gaudyti be- 
gėdiškiausią Mexikos banditą, kar- 
štai Suvienytu Valstijų prieš buvu- 
sį prezidentą J įnertą remiamą ir 
šelpiamą neva generolą Yilla. Su- 
vienytų Valstijų kariumenė, veda- 
ma generolo Pershingj Hužengė 
jau 110 mylių Mexii«lfl| gau- 
domo Vilios pajiegų iiępSliko. Kur 
yra pats gaudomas Vilki; apie tai 
prieštaraujančios ateina žinios. 
Manoma, kad jis nestos j didesnius 
mušius su Suvienytų Valstijų ka- 

riumene, bet išskirstys savo ka- 
riautojus gerai jam žinomuose Sier- 
ra Madres kalnuose, kur gati 
gintis net kelis metus, jeigu jo ne- 

išduos amerikonams locni pasekė- 
jai, nes už išdavimą, ar užmušimą 
paskirta gana didelė dovana. 

Carranzos kariumenė rods nesi- 

priešina Įsiveržusiems ameriko- 
nams, bet su jais neveikia išvie- 
no, iš ko moka pasinaudoti gau- 
domas Villa. Su Viliu laikosi ir 

kitas bandytų vadovas, vos savo 

pravardę mokantis pakrevėžioti 
taipgi neva generolas Zapata, jam 
pritaria taipgi revoliucijonierių va- 

dovas Felix Diaz. 

T EI Paso, Texas, atėjo žinia, 
buk \ ilia iš trijų pusių tapo ap- 
stotas: uito pietų ir rytų laiko j j 
Carranzos generolai, o nuo šiaurių 
Suvienytų Valstijų kariumenė. 
Yilla turėjo jau susirėmimą su 

Carranzos kariumene apielinkėse 
Xamiquipo, bet kaip susirėmimas 
pasibaigė, apie tai nėra žinių. 
Generolas Pershing turi taipgi še- 
šis orlaivius, ko Yilla, žinoma, ne- 

turi. 

Žinoma, Suvienytos Valstijos 
įveiks Vilią ir jj pagaus, jeigu 
nepasiseks jam pabėgti, jeigu nie- 
kas tvirtesnis j maišatį neįsikiš. 
Daugelis mano, kad įsiverždamas 
į Suvienytas Valstijas, Yilla pilelė 
vien galingesnių norus, kurie gei- 
džia Suvienytas Valstijas Į kokią 
nors maišatį įtraukti. Manoma, 
kad Yilla buvo ar Vokietijos, ar 

Japonijos papirktas. 

Iš Kares Lauko. 

VAKARŲ FRONTAS. 

VOKIEČIAI VĖL 
ATAKUOJA VERDUNĄ. 

Londonas, kovo 21 d. Vokie- 
čiai vėl padarė naują ir galingą 
užpuolimą, šiuom kartu j vaka- 
rus nuo upės Meuse, tarp Ava- 
court ir Malancourt. Sulyg ofi- 
cialio francuzų pranešimo, šisai 

užpuolimas pasibaigė dideliais 
nuostoliais vokiečiams. Nauja 
vokiečiu kariumenės divizija, 
partraukta iš kitų frontų, šiame 
užpuoli ne dalyvavo. Vokiečiai, 
atakf.odami, vartojo degantj 
skystymą. Vienoj vietoj, Į rytus 
nuo Malancourt miško, vokie- 
čiai truputj pasistūmė pirmyn. 
Vokiečių atakas prie Pipirinių 
kalnų tapo atmuštas. Prancūzai 
;buvo padarę ataką prie kaimo 

[Vattx, bet nepasekmingai. 

SMARKUS MŪŠIAI 
PRIE VERDUNO. 

Londonas, kovo 17 d. Milži- 
niškas vokiečių užpuolimas, ku- 
rj jie vėl atnaujino ties Vcrdunu, 
ir vėl tapo franeuzų atmuštas. 
Oficiališki vokiečių ir francuzų 
pranešimai kaslink mūšio prie 
Le Mort Homme (Negyvo Žmo- 
gaus kalnelis) yra vienas kitam 
prieštaraujanti. Vokiečiai ap- 
skelbė, kad jie tą svarbų kalną 
užėmė, o francuzų pranešimas 
griežtai tvirtina, kad tas yra ne- 

teisybė. Pasirodo, kad vokiečiai 
yra užėmę tik nekurias vietas pa- 
kalnėj. Francuzų pranešimas 
apie muši šioj vietoj šiaip kal- 
ba : 

Į "Į vakarus nuo upės Meuse, 
po smarkaus bombardavimo išil- 
gai frontą Bethincourt-Cumieres,, 
vokiečiai po piet padarė galingą 

ataką ant musų pozicijų ant Lc1 

Mort llonimc. 
"Šturmuojančios minios, ku-J 

rios ėjo kaip vilnįs, negalėjo už- 

griebti jokių pozicijų ir tapo su- 

varytos atgal j Corbeaux mišką, 
kur musų artilerijos sukoncen- 
truota ugnis pridirbo jiems nuo- 

stolių." 
Prie fortų Douaumont ir Vaux 

artilerijos 'bombardavimas ciia 
su dvigubu smarkumu, bet pės-' 
tininkų atakų iki šiolei nebuvo." Į 
FRANCUZAI ATMUŠA 
VOKIEČIUS. 

Londonas, kovo 20 d. Vokie- 
čiai vakar vėl pradėjo užpuldi- 
nėjimus ant šiaur-rytinio fron- 
to aplink Verduno tvirtove. 
Ypatingai smarkiai atakuota 
frontas tarp fortų Vaux ir Dam- 
lou. Sulyg franeuzų pranešimų, 
atakas nenusisekė ir vokiečiai ta- 

po atmušti. Šiądien .mūšio smar- 

kumas žymiai sumažėjo. 
Prancūzai praneša apie smar- 

kų kanuolių šaudymą j šiaurius 
nuo Rheimso. 

RUSŲ FRONTAS 

IŠVAIKĖ VOKIEČIUS. 
Petrogradas, kovo 17 d. Ru- 

sų štabas vakar išleido sekantį 
oficialj pranešimą: 

"Vokiečių orlaivis pasirodė 
apiclinkė<e Friedrichstadto, bet 
pranyko, kuomet musų kanuo- 
lės atidarė ugnį- Smarki kanuo- 
lių ugnis buvo netoli Jakobstad- 
to (Kurše). 

"Musų artilerija išvaikė stip- 
rų priešo konvojų apielinkėse 
Alu'kštos ir Panevėžio geležin- 
kelio. Tarp ežerų Medmus ir 
Demmen męs pasekmingai ap- 
šaudėme priešo kolhimnas. 

"Į pietus nuo upės Pripet ir 

Galicijoj. upės Stripa apielinkė- 
se, musų patroliai tarėjo pasek- 
mingų susirėmimų su priešo pa- 
troliais. "Kaukazo fron- 
tas : Vydamiesi turkus, męs vėl 
užgrie'bėm dar 21 turkų oficie- 
rą nelaisvėn." 

RUSAI VEIKLUS 
GALICIJOJ. 

Berlinas, ko\o 18 d. Oticiališki 
austru pranešimai skelbia apie 
jbesididinahtį rusų veiklumą ant 

Galicijos fronto. Pranešimas 

skamba sekančiai: 
"Ant fronto armijų generolas i 

Pflanzer-Baltin ir gen. Boelim- 
Ermolli buvo padidėjęs veiklu- 
mas artilerijų iš abiejų pusių. 
Rusų atakai j šiaur-ryčius nuo 

Kozlovo, prie upės Stripa, tapo 
atmušti. Pasekmingi patrolių 
susirėmimai pasitaikė. Į vakarus 
nuo Tarnopol (taipgi Galicijoj) 
austro-vengriška kariumenė įsi- 
veržė j priešakines rusų pozici- 
jas ir užgriebė 67 kareivius, ir 
vieną kulkasvaidj. 

ANT KURŠO FRONTO. 

Petrogradas, kovo 18 d. Rusų 
oficialis pranešimas paduoda se- 

kančias žinias: 
"Mušti artilerija pasekmingai 

bombardavo priešo pozicijas į 
piet-ryčius nuo Ikskul ir apie- 
linkėj, Tomsdorf, Dvinsko ap- 
skrityj musų artileristai išvaikė 
maršuojančią priešo kariumenės 
koliumną j piet-vakarius nuo kai- 
mo Garbunovka. 

"Apielinkese Dalsen salos la- 
bai smarkus artilerijų susirėmi- 
mas turėjo vietą. Žemiaus 
Dvinsko, apielinkese Alukštos, j 
rytus nuo Panevėžio kelio, prie- 
šas mėtė rankines granatas, už- 

taisytas nepaprastai; smarkiais 
sprogalais." 

RUSAI NUŽUDĘ 9,500? 
Londonas, kovo 201 d. oficialis 

vokiečių pranešimas, vakar pa- 
skelbė apie didelį rusų užpuoli- 
mą, kuris buk buvęs padarytas 
ant vokiškojo frontp Viiniaus 
gubernijoj, į pietus nuo Dvin- 
sko. Rusų užpuolimas, anot šito 
pranešimo, tapo piln&i atmuštas 
[ir rusai nustoję 9,5bo kareivių 
Ivien tik užmuštais, f domu, kad 
apie taip dideli užpuolimą iki 

p •— 

P 
>iolci nieko ir pačių vok-^.ij ne- 

buvo minėta, o rusu oficiališkuo- 
>e pranešimuose ir dabar nieko 
;ipie tai nesakoma. Vakarykščiai 
vokiečių ir rusų oficialiai prane- 
šimai skamba sekančiai: 

V o k i c č i ų pranešimas: 
"Laukiamasai rusų atakas ant 
fronto tarp Drisvėtos ežero 

(Zarasų pav., Kauno gub.) ir 

Pastovių (Vilniaus gub.) ir iš 
abiejų pusių ežero Naroč (Vilu. 
gub.) prasidėjo su didžiausiu 
smarkumu, bet priešas tapo visur 
atmuštas su nepaprastai sunkiais 
nuostoliais. Triesais mūsų pozi- 
ciją iš abiejų pusių ežero Naroč 
męs priskaitėm 9,270 užmuštų 
rusų-. Musų nuostoliai buvo 
ma/.i. 

Rusų pranešimas: "Ry- 
gos sektore priešas atidarė pu- 
sėtiną artilerijos ugnį ant tilta- 
galio pozicijų prie Ikskull ir to- 
liaus Į pietus. Jakobštato apskri- 
tyj buvo artilerijos kova šiauri- 
nėj dalyj. Vidžių apskrityj (Za- 
rasų pav., Kauno gub.) musų ar- 

tilerija bombardavo vokiečių 
tranšėjas. Priešas mėgino užpul- 
ti mus netoli kaimo Medziany ir 

j pietus nuo Everecz, bet tapo 
atmuštas." 

RUSAI NUSKANDINA 
LAIVĄ SU BENZINU. 

Petrogradas, kovo 20 d. Va- 
kar kariškas rusų štabas apskel- 
bė sekantį oficiali pranešimą apie 
dalykų stovį Juodose jūrėse ir 
ant Ukaukazio fronto. 

"Juodose jūrėse, netoli Bulga- 
rijoj krantų, mūsų torpediniai 
laivai nuskandino garlaivį, pri- 
krautą benzino. Po to jie tapo 
nepasekmingai užpulti priešo or- 

laivių, kurie numetė 8 bombas. 
Tas nesulaikė musų torpedinių 
laivų, kurie nuėmė nuo skęstan- 
čio 'garlaivio jo Įgulą. 

"Užkaukazio frontas:—Męs 
užgriebėm dar dvi kanuoli. vy- 
damiesi turkus apielinkėse Ma- 
ma Natun'o. 

RUSAI PRADEDA 
SMARKIUS ATAKUS. 

Londonas, kovo 21 d. Smarki 
kova prasidėjo ant rusų fronto, 
ypatingai ant jo dalies i šiaur- 
ryčius nuo Vilniaus. Oficiališki 
pranešimai iš ilJerlino skelbia, 
kad visi rusų atakai tapo at- 
mušti su dideliais nuostoliais; 
rusų oficiališkitosc pranešimuo- 
se, vienok, parodoma, kad rusai 
yra šį-tą laimėję. 

Sulyg kariškų expertų nuomo- 
nės šisai naujas rusų užpuolimas 
yra daromas su tikslu, kad ati- 
traukti vokiečius nuo Verduno, 
arba bent neleisti vokiečiams 
traukti kariumenės nuo rytinio 
fronto j Francuziją. 

Telegramas iš Berlino šiaip 
nupasakoja apie pradžią šito ru- 

su užpuolimo: 

"Tarp ežerų Dirsvetos ir Yiš- 
nevskoje rusų artilerija pradėjo 
taisytis pereitą pėtnyčią, o pės- 
tininkų atakai prasidėjo subatoj 
iš ryto išilgai visą dalį šito fron- 
to. 

"Į šiaurius nuo Postovių mie- 
stelio (Vilniaus gub.) ir keliose 
kitose vietose didelės rusų divi- 
zijos auštant mėgino padaryti 
netikėtą ataką be artilerijos pri- 
rengsimo, bet buvo lengvai atmuš- 
tos. Dviem valandoms vėliaus 
rusų artilerija pradėjo pasiutusi 
bombardavimą vokiškų pozicijų, 
ypatingai j pietus nuo ežero Yiš- 
nevskoje ir j šiaurius nuo Pas- 
tovių. Nežiūrint to, šio šaudymo 
pasekmės buvo nepaprastai ma- 

žos. 
"Po to rusų pėstininkai šoko 

pirmyn tankiais būriais ir kuo- 
met jie prisiartino, vokiečių kul- 
kasvaidžiai padarė tarp jų bai- 
sią pjūtį. Rusai krito krūvomis. 
Xei vienas iš jų nepasiekė vo- 

kiškų vielinių pinklių, nors lini- 
jos yra viena nuo kitos nuo 80 
iki 400 jardų atstu. 

"Į pietus nuo ežero Maroč, kur 
vokiečių linija yra Įlinkusi ir ga- 
lima padaryti kryžiavą ugnį, pri- 
skaityta 3,000 užmuštu rusų." 

Vokiečių oficialis pranešimas 
nėra taip iškalbus, kaip kad augš- 

čiau paduotasai privatiškas te- 

legramas. Oficialis vokiečiu pra- 
nešimas sako: 

"Nežiūrint sunkiu nuostoliu, 
rusai vakar atkartotinai ataka-! 
vo su stipriomis jiegomis iš abie- 
jų pusiu Pastovių miestelio, tarp 
ežerų Naroč ir Dirsvetos (Dir- 
svetos miestelis yra Kauno gub.. 
Zarasų pav.). Apielinkėj Vidžių 
(Zarasu pav.J vokiškoji kariu-j 
menė pasistūmė pirmyn, nustum-Į 
dama atgal nekurias priešo divi-f 
zijas, kurios dar VlS fnėgino iŠ-! 
silaikyti savo poZ)^)J9->c arti mū- 

sų fronto po saVO atako vakar 

išryto. Vienas oficieras ir 280 

kareivių, priklausančių j septy- 
nis atskirus pulkus, tapo paimta 
nelaisvėn." 

Rusu oficialis pranešimas kal- 
ba sekančiai: 

"Vokiečių pulkas mėgino per- 
silaužti per mūsų linijas apie- 
linkėse ežero Kanger (Kuršėje), 
bet tapo išvaikytas per musų ug- 
nį. Buvo smarkus artilerijos ir 
pėstininkų susirėmimai keliose 
vietose j pietus nuo Dvinsko 
distrikto. 

"Męs atmušėm su musų ug- 
nim priešo mėginimus į pietus 
nuo Dirsvetos ežero. Męs štur- 
mavome ir paėmėme Yelikoje 
Selo, Į rytus nuo Tvercč. j pie- 
tų t: nuo to paties miesto męs už- 
griebėm 2 kulkas\ aidžių,, atmuš- 
dami priešo atakus. 

"Musų kariumenė užėmė Za- 
napsez ir dalj priešo tranšėjų ne- 

toli Ostro\vliany po susirėmimo 
tarp ežerų Naroč ir Yišnevskoje. 

"Galicijos frontas:—Ant upės 
Dniestro musų kariumenė, pa- 
remta artilerijos ugnim, smar- 

kiu atakų užėmė tūlas tranšėjas 
ir tiltagalio pozicijas j rytus nuo 

Michalce." 

ĮVAIRUS TELEGRAMAI 

PERMAINA RUSIJOS. 
KABINETE. 

Londonas, kovo 19 d. Išleista- 
me caro ukaze pranešama apie 
tai, kad A. Chvostov, vidaus rei- 
kalų ministeris, rezignavo nuo 

savo vietos. Nesenai paskirtas 
premieru B. Sturmer dabar už- 
ima vietą ir vidaus reikalų mi- 
nisterio. 

[Chvostov buvo žinomas kai- 
po atžegareiviškų Rusijos ele- 

mentų atstovas, bet Sturmer. 
kaip pranešama, buvęs taip-pat 
didelis atžegareivis, todėl dide- 
lių permainų nuo šito pakeiti- 
mo laukti negalima. Tankus mi- 
nisterių mainymas Rusijoje, vie- 
nok, parodo, kad vidurinėj Rusi- 
jos politikoj eina smarki kova 
tarp liberališkų ir reakcijonieriš- 
kų gaivalų]. 

ADMIROLAS TIRPITZ 
REZIGNAVO. 

Berlinas, kovo 17 d. Oficialo- 
kai patvirtinta žinia apie rezig-į 
navimą Vokiečiu laivyno minis-Į 
terio, admirolo von Tirpitz, pa-1 
garsėjusio tuom, kad jis pra- 
dėjo smarkią kovą submarinais. 
Von Tirpitz'o rezignavimas pa- 
darė nemažą įspūdį visoj Vo- 
kietijoj. Tikra priežastis rezig- 
navimo yra nežinoma, vienok iš 
pusiau oficiališkų šaltiniu, skel- 
biama, buk kaizeris YVilhelmas 
esąs priešingas, kad submarinai 
skandintų visus, ir neapginkluo- 
tus, laivus,—ypač neutrališkų 
šalių laivus. 

Iš Uitos vėl pusės Vokietijos 
valdžia, patvirtindama Tirpitz'o 
rezignaciją, pasiskubino visuome- 
nei pranešti, kad submarinai ir 
toliaus kariausią be nusileidimo, 
kaip kad ir iki šiolei kariavę. 
Von Tirpitz'o vieton paskirtas 
admirolas von Capelle—matyt iš 
su vokietėj usių franeuzų paei- 
nantis. 

NEUŽSIGANĖDINIMAS 
VOKIEČIŲ PARLAMENTE. 

Berlinas, kovo 17 d. Iš naujo 
atsidariusiame vokiečių reichsta- 
ge pirmu sykiu nuo karės pra- 
džios apsireiškė neužganėdinimas 
valdžios užrubežine politika. 
Valdžiai priešinasi net tie, ku- 

ric ją pirmiau® atkakliai rėmė. 
Valdžia todėl nusprendė panai- 
kinti uždraudimą kaslink apkal- 
bėjimo valdžios politikos ir se- 

kančios savaitės pėtnyčią pa- 
skyrė išaiškinimui tautos atsto- 
vams valdžios užrubežinės poli- 
tikos. 

GEN. GALLIENI 
REZIGNUOJA. 

Paryžius, kovo 18 d. < len. < ial- 
lieni, franciui] karės ministeris, 
apleido savo urėdą iš priežasties 
blogos sveikatos. Jo vieton pa- skirtas gen. Roquc. 

(len. (iallicni atsižymėjo išgel- 
bėjimu Paryžiaus nuo vokiečių 
rugsėjo mėnesyj 1914 metu. kuo- 
met jis buvo vyriausiu generolu 
Paryžiaus armijų. 

Gen. Gallieni yra gimęs 1849 
metuose, taigi turi jau 66 metus 
amžiaus. Jis yra žinomas kaipo vienas iš gabiausių Francuzijos 
generolų. Jam rengiasi daryt/ 
operaciją. 

AUSTRAI ATMUŠA 
ITALUS. 

Berlinas, kovo 17 d. S u lyg atė- 
jusių Berlinan žinių iš \ iennos, italai desperatiškai atakuoja au- 
strus išilgai upės Is«..nzo fron- 
to. bet austrai tvirtina, kad visus 
atakus jie atmuša. 

Italų oficialis pranešimas skel- 
bia. kad labai narsi kova eina 
apielinkėse < Joriu tvirtovės ir 
toliaus i pietus, ant Carso aukš- 
tumų. kur austrai buvo atakavę italus, tačiaus taip pat tapo at- 
mušti su dideliais nuostoliais. 

KANADA IMA 
PASKOLĄ. 

New Yorkas, kovo 17 d. Mor- 
gano bankinė firma pranešė, kad 
Kanados valdžia veda tarybas 
su Suvienytų Valstijų bankic- 
riaiš užtraukimui paskolos. Pa- 
skolos didumas dar nėra nusprę- 
stas. tačiaus sakoma, ii busianti 
apie 75 milijonų doliarių. 

CHOLERA BELGRADE. 
Londonas, kovo 17 d. Teleg- 

ramas iš Atėnų praneša, kad bu- 
vusioj serbų sostinėj Belgrade 
pradėjo siausti cholera. Kas- 
dien suserga po 50 žmonių. 

ANGLIJOS PRINCAS 
EGIPTE. 

Londonas, kevo 20 d. Anglijos 
^o-to įpėdinis, princas Malis, 
atvyko j Egyptą. Jaunasai prin- 
cą.? nuo pat karės pradžios bu- 
vo prie angliškos armijos Fran- 
ciui joj ; dabar jis Įgijo r angį 
kapitono ir tapo priskirtas prie 
generalio anglų štabo. 

PIENININKAI DARO PAVO- 
JŲ RETAILINEI SISTEMAI. 

Ūkininkai, pienininkai ir visi 
kiti priklausą prie Pieno lšdir- 
bėjų Susidraugavimo žada įsitai- 
syti Cliicagoje milžinišką retai- 
linę pieno pardavinėjimo sis- 
temą. het nepriimti Chicagos pa- 
skaidininkų siūlomų kainų. Ši- 
tą ultimatumą pieninkai davė ko- 
vo 18 d. po jų visuotinant susi- 
rinkimui Elgine, 111. 

Kaip vienas žymus pieninin- 
kas sako, Išdirbę jų susidrauga- 
vimas turi apsiginamojo išdo 
$250,000 ir mažne neapribotas 
finansines versmes. 

Dabartinė kainų sutartis tarp 
išdirbėjų ir ipaskaidininkų bai- 

giasi kovo 31 d. 

KARIITMENĖS PADIDI- 
NIMAS. 

Washington, D. C. Kongresas 
priėmė sumanymą padidinti Su- 
vienytų Valstijų kariumeno iki 
119.000 kareivių. Nedidelė tai 
visgi bus kariumenė, bot Ame- 

rikoj ji gali užtekti, nes čia tvir- 
tų kaimynų nėra, bot atsirčmi- 
mui prieš Europos tautas, arba 

Japoniją tokia kariumenė visgi 
menka. Tš tos padidintos ka- 

riumenės apie (V\ooo kareivių 



bus sunaudota gaudymui Mexik< 

plėšiko Vilios. 

DIDELIS PIRKLIŠKAS 
LAIVYNAS. 

Detroit, Mich. Žinomas kasyk- 
lų savininkas Ed\vard N. Brei 

tung, drauge su kitais kapita- 
listais, rengiasi supirkti visus 

Amerikos ir kitų kraštų portuose 
pasislėpusius prieš karę austei; 
ir vokiečių laivus ir suorganizuo- 
ti milžinišką pirklių laivyną. To- 

kių laivų, kaip sako, yra apie 
4,800. 

ŽUVO KASYKLŲ SAVI- 
NINKAS. 

Ironwood, Mich. Savo locnosc 

kasyklose tapo nuo augštai nu- 

puolusios medžio pliauckos už- 

muštas savininkas Iromvood ka- 

syklų kapitonas Richards. Tu- 

rėjo jis 35 metus. Matyt olos 

buvo negerai įtaisytos. 

SUAREŠTAVO LENKŲ 
KUNIGĄ. 

Dupoint, Pa. Suėmė čia len- 

kų kunigą Eduardą Gucva, ku- 

rio parapijoj buvo kruvinos muš- 

tynės. Po muštynių teismas lie- 

pė kunigui, kad neerzinti jo ne- 

norinčių žmonių, išvažiuoti, bet 

kunigas nepaklausė, l.'ž neklau- 

symą teismo ,is ir tapo suinftas 
ir atsakomybėn patrauktas. 

MOTERŲ BALSAVIMO 
TEISĖiv 

Washinpton, D. C. Šioje se- 

sijoj bus kongresan įneštas klau- 
simas pripažinti moterims bal- 

savimo teisės. Klausimas tas bus 

svarstomas 28 kovo dieną. 

IŠARDĖ PYLIMĄ. 
Sioux Falls, S. D. Sioux upė 

išsiliejo per krantus ir išardė 

saugojantj laukus pylimą. Van- 
duo užliejo didelius lauku plo- 
tus ir žemdirbiams daug nuo- 

stoliu pridirbo. 

PRAŠALINO DAUG .TAR- 

NAUJANČIŲ. 
Sp*ingficld, Iii. Iš 28 tarnau- 

jančių menkaprocių namuose El- 

gine užveizda prašalino 21. Gal 
but, kad tu tarnaujančių buvo 
ten perdaug. 

NETINKAMA DOVANA. 
Columbus, N. M. Vadovas 13 

Suvienytu Valstijų kariumenės 

regimento, pulkininkas Slocum 

paskyrė $30.000 dovanų už galvą 
Mexiko neva revoliucijonierių 
vadovo Vilios. Gal tokios dova- 
nos palengvinti sugavimą, bet 

jos visgi netinkamos, nes de- 

moralizuoja žmones. 

REPORTERIAI TURĖS PATS 
ATSAKYTI. 

Prasidėjus mažutei karei Me- 

xikoj laikraščių reporteriams ap- 
reikšta, kad jie pats turės atsa- 

'kyti už savo telegramus ir ko- 
respondencijas prieš teismą. Iki 
šiol jie turėjo atsakyti, jeigu ką 
jžeidė, nuo dabar gi turės at- 

sakyti ir už teisingumą žinių, 
laikraščiams pasiųstų. 

NARSUS STUDENTAI. 
Champagne, 111. 155 studentai 

valstijos universiteto sutvėrė 
liuosnorių legijoną. Turbut jie 
nori Mexikaa eiti Vilią gaudyti, 
arba su japonais muštiesi, jeigu 
jie norėtų naudotiesi iš įsikišimo 
Amerikos j maišatį Mexikoj. 

MEXIKONIŠKA EXPE- 
DICIJA. 

San Antonio, Tex. Ameriko- 
niška kariu menė, Mexikon įsi- 
veržusi gaudy'i Vilios ir Zapa- 
tos banditus, ružengė jau iro 

mylių Mexikos teritorijoj. Men- 
ka ta karė reikalauja kas dieną 
vidutiniokai po 40,000 dol., bet 
jų nuo Mexikos Suvienytos Val- 
stijos, turbut, neatgaus. 

UŽMUŠĖ DU AMERI- 
KONU. 

Galveston, Tex. Atkakę čia 
pabėgėliai iš Mexikos, atgabeno 
žinią, jog aplinkinėse Torreon 
mexikoniški banditai užmušė du 
amerikonu farmeritt. Mat mie- 
ste buvo surengtos demonstraci- 
jos prieš amerikonus kurių Me- 
xikos gyventojai, labiausiai ne- 

kenčia. 

TEISMAS NUBAUDĖ LENKŲ 
KUNIGĄ. 

Dupont, Pa. Už sukurstymą 
parapijonų ir nepaklausymą tei- 
smo, kuris liepė išvažiuoti, len- 
kų kunigas Gucva tapo nubau- 

stas 5<x> dol. arba mėnesiams 
kalėjimo. Atsakomybėn patrauk- 
ti yra dar 74 parapijonai, kunigo 
šalininkai. 

i SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
GINKLŲ UŽSAKYMAS. 

Laikraščiai praneša, buk Su- 
vienytos \'alstijos dar prieš su- 

sivaidijimą su Mcxika keturiose 
dirbtuvėse užsteliavo daug gink- 

i 1 it ir amunicijos, daugiau net 

negu reiktų karei su Mexika ir 
daugiau negu reiktų badartinės 

ikariumenės apginklavimui. The 
Remington Arms Co. gavo už- 
sakymą padirbti 2 milijonu kara- 
binų. Xuo Eddystone Amuni- 
tion Co. pareikalauta 2.500.000 
kanuolėms šūvių, nuo Baldwine 
Locomotive Co. 1,000.000 prie- 
kalų, o nuo Midvale Steel Co. 
pareikalauta visokių ginklų ir ka- 
rės reikmenų. Tie ginklai ir ka- 
rės reikmenys, matyt, užsakyti ne 

prieš Mexiką, bet prieš galin- 
gesni už ją galimą Suvienytų 
Valstijų priešą. 

100 METŲ MIESTO SU- 
KAKTUVĖS 

Pittsburg, Pa. Miestas apvaik- 
ščiojo šimtmetines sukaktuves 
nuo savo užsidėjimo. Drauge su 

tuo m pašventino ir kampinį ak- 
menį -naujo pavieto namo. 

MONTENEGRAI AMERIKON 
Buvęs Montcngro ministerių 

pirmininkas Radovič atkako Ry- 
man apkalbėti su ambasadorių 
kaip geriausiai ir lengviausiai 
butų pergabenti Amerikon iš sa- 
vo tėvynės pa» ėgusius monte- 
negrus ir čia uždėti pabėgėlių 
kolioniją. Bet tą klausimą ne- 

pakanka aptarti vien Monte- 
negro ministeriui ir ambasado- 
riui, bet reikia aptarti ir su 

Suvienytų Valstijų valdžia, ku- 
ri gali užsimanyti visai neįleisti 
Montenegro pabėgėlių. 

SUDEGĖ VAIKAI. 
Saginaw, Mich. Schmidto na- 

muose, netoli nuo čia, kilus gai- 
srui, sudegė keturi jo vaikai. 

Keyser, W. Va. Ant farmos 
netoli nuo čia sudegė farmeris 
l;ont ir penkiatas jo vaikų. 

I 

So. Baltimore, Md. Fabrikų 
distrikte siautė čia gaisras, kuris 
pridirbo nuostolių ant pusės mi- 
lijono d'-liarių. I 

iŠ OAEBO LAUKO. 
\\ Chicago, 111. Prie \V. 49thį 

St. ir So. Oakley Avc. straikuoja 
IOO '"Patent Vulcanitc Roofing 
Co." darbininkų. Tūlam W. R. 
VVinn pasikėsinus straiklaužiau- 
ti, straikininkai jį pašovė į koją; 
delci to vieną straikininkų poli- 
cija suareštavo. 

Darbininkai sustraikavo kovo 
14 d., pareikalaudami pakėlimo 
mokesties nuo 17c. iki 25c. į va- 

landą. 

Chicago, 111. Kovo 18 d. 
N'orthucstern gel/.kelio 125 sek- 
cijos darbininkai sustraikavo, rei- 
kalaudami pakėlimo mokesties 
nuo $1.65 j dieną iki $2.20 j die- 
ną. Jie nėra organizuoti ir jiems 
išlaimėti straikas yra sunku. 

Pullman, 111. Kovo 16 d. Iš 
1500 darbininkų dirbančių Pull- 
mano Vagonų B-vės fabrike 500 
išėjo straikan. Jie reikalauja 25c. 
j valandą ir daugiaus darbo; iki 
išėjimui į straiką jiems mokėta 
po 20c. ir 21c. j valandą. 

Darbininkams išėjus į strai- 
ką, fabriko superintendentas L. 
Kramer pasiuntė žinią apie tai 
Kensingtono policijos viršinin- 
kui Thomas Cronin'ui, prašyda- 
mas jo atsiųsti -policiją fabriko 
apsaugojimui. Policijos virši- 
ninkas surinkęs pasiuntė visą po- 
licijos atsargą straiko vieton, 
bet straikininkai yra ramus. 

Fabriko superintendentas at- 
sisako darbininkų reikalavimus 
išpildyti. 

r Hegewisch, 111. Kovo 16 d. 
YVestern Steel Car and Foundry 

-vės fabrikuose su viršum 3000 
darbininkų dirba vagonus Rusi- 
jai. 250 darbininkų plieno dar- 
bų skyriuje sustraikavo, reika- 
laudami 15c. j valandą daugiaus. 
Po dešimts minučių straikavi- 
mo bendro*# pakėlė 10c. į va- 

landą daugiaus ir darbininkai su- 

kike. Jie gaudavo 19c. | va- 

—Kirby in Now York World. 

BARŠKANČIOJI GYVATĖ. 
Karikatūra perstato Meksikos revoliucijonieriŲ-plėšiką gen. Vilią 
kaipo pavojingą barškančiąja gyvatę, kurią Dėdė Šamas rengiasi 
lazda užmušti,—suprask, pasiuntė kariumenę sugauti gen. Vilią. 
Skait. apie tai politiškose žiniose. 

landą, dabar gauna 29c. už tą 
pati laiką. 

r Argo, 111. Šio miestelio fab- 
rikų savininkams atsisakius dar- 
bininkų reikalavimus išpildyti, 
streikininkai nusprendė nepasi- 
duoti ir įvyko tikra jų kova su 

sargybiniais. BesiŠaudant iš re- 

volverių, keli streikininkai tapo 
sužeisti. Kadangi streikas pra- 
dėjo Įgyti grasią išvaizdą, tai ta- 

po Argon pasiųstas šerifas Trae- 
ger tvarkos žiūrėti. Šerifas pa- 
tyręs, b*,., sargybiniai, kurių 
bendft>vė sakosi turi visą 1000, 

apsaugojimui 500 darbininkų, 
kurie grj/.o prie darbo, nueina 
nuo bendrovės žemės ir muša 
streikininkus, pasakė, kad jis pri- 
vatinius sargybinius prašalinsiąs 
ir jų vieton pastatysiąs deputa- 
tus fabrikus daboti. 

Streikininkai nutarė toliaus 
vesti streiką Am. Darbo Federa- 
cijos vardu. 

Franklin, Pa. Mašinų raktų 
unija vienbalsiai nutarė surengti 
streiką dirbtuvėse Chicago Pneu- 
matic Tool Co. ir Producers 
Supply Co. Darbininkai reika- 
lauja 8 vai. darbo dienos. 

1f Ashland, Wis. American 
Charcoal and Iron Co. ant 11% 
pakėlė algas 200 darbininkų ir 
priima dar kita tiek naujų dar- 
bininkų; 

f Hoboken, N. J. Sustreikavo 
5000 dokų darbininkų Hobokene 
ir Jersey City. Jie reikalauja 
30c. už darbo valandą. Dabar 
gauna tik 25c. 

Buffalo, N. Y. Streikuoja čia 
5,500 mašinistų. Jie reikalauja 
8 valandų darbo dienos ir 40c. 
už darbo valandą. 

Sioux City, Iowa. Kovo 16 d. 
Mažne visas 1000 darbininkų, 
straikavusių Cudahy 'skerdyklo- 
se, išstraikavę nuo kovo 13 d. 
sugrįžo prie darbo. Už kelių va- 

landų po sugrįžimui apie dvi- 
dešimts mėsininkų apleido dar- 
bą, bet kiti neprisidėjo prie jų. 

ii VISI, 
Į| Pasitraukė dėl menkos sveika- 

tos Prancūzijos karės ministeris, 
generolas Gallieni. Jo vietą užėmė 
generolas Rogue. 

|Į Karės ministeris Boher pagar- 
sino, jog kovo 15 d. Suvienytų 
Valstijų kariumenė peržengė Metri- 
kos rtibežių. Mexiko valdžios ka- 
riumenė hiekuom žengimo netruk- 
dė, priešingai, Carranzos genero- 
lai gavo prisakymą veikti išvien. 
Sti 5,000 kareiviu generolas Persh- 
ing peržengė rubežių prie Colum- 
bus. Pulkininkas Dodd įsiveržė 

per rubežių j vakarus nuo Colum- 
bus. 

|Į Amerikonai bėga iš Mexiko,j 
iš miesto Torreon. Suvienytu Val- 
stijii konsulius pavedė konsuliatą 
angliškam viee-konsuliui, o j>ats 
su 40 amerikonų rengiasi išvažiuoti 
i Suvienytas Valstijas; miaste liko 
tik 11 amėrikohu. 

Ii: t.. 

|| I Douglas iš Mexikos atėjo 
žinia, buk mieste Cabullona Car- 
ranzos kariumenė sukėlė riaušes, 
jie užmušė savo vadovą. Vilios 
šalininkai saviorganizacijos centrą 
sutvėrė mieste Ensenada. Čia bi- 
josi, kad' Vilios šalininkai nepa- 
rengtų amerikonų skerdynių. 

|Į•'Užmuštas tapo žymus bulgarų 
veikėjas Ticoff, vienas iš svar- 

biausių Vokietijos ir karaliaus vo- 

kiškas politikos šalininkas. 

įĮ Portugalija žada pasiųsti pa-j gclbon talkininkams Francuzijon 
100,000 kareivių ir kelias baterijas 
artilerijos. 

ĮĮ Sekdama Vokietijos pavyzdį, 
ir Austrija apreiškė karę Portuga- 
lijai, bet ir vienai ir kitai nelengva 
bus ten kariumenę pasiųsti, nes jos 
toli nuo Portugalijos. 

Į| Maskvoj banko krautuvėse ra- 

do paslėpta 300,000 pudų cukraus. 
Cukrus tas prigulėjo turinčiam dik- 
čiai cukraus dirbtuvių grafui Mu- 
sin-Pnškin. Matyt, slėpdamas cuk- 
rų, kurio Rusijoj trūksta, jis no- 

rėjo pakelti cukraus kainas. 

Į| Priešais Columbus, Mexiko 
pusėj, Vilios banditai užmušė pen- 
kis gyvulių augintojus. 

1 EI Paso atėjo žinia, buk Car- 
ranzos generolas Luis Gtitierrez ap- 
siautė bėgantį j pietus Vilią. Ti- 
kimasi jj nelaisvėn paimti. 

Ii Paskutiniuose laikuose Vokie- 
tija nužudė kelis savo generolus: 
užmuštas tapo Bavarijos generolas 
Graf: mirė \Vuertembergo gene- 
rolas Lotterer. 

|| Angttjos valdžia prisakė gerai 
peržiūrėti atsiųstas iš Amerikos 
avižas, nes pasirodė, jog avižose 
buvo panašus į avižas plieno šmo- 
teliai primaišyti. Nuo tokio paša- 
ro gaišta kareivių arkliai. 

Į| A»^trijoj,> išgyvenusi 86 metus, 
pasimirė viena-iš žymesnių Austri- 
jos apysakų rišėjų baronienė Ma- 
rie votį fEbner-Eschenbach. 

: M! 
Įj Austrija konfiskavo serbų nuo- 

savybę vertą -550 milionų kronų, 
buvusią Bosnijoj, Hercogovinoj ir 
Chorvatijoj. 

I| Turkijos sultanas, nežinia dėl 
kokios priežasties, uždarė parlia- 
mentą neaprubežiuotam laikui. 

|| Austrija sulaikė už 2 milionu 
frankų Šveicarijoj Rumanijos pirk- 

t ii vaistų ir kitokiu mediškų reik- 
menų. 

|Į Ryme pasimirė propagandos 
prefektas kardinolas Girolano 
Maria < iotti. išgyvenęs 82 metu. 

|| Suvalkijoj Įvesta prievarta mo- 

kyklų lankymo. Valsčiai turi pri- 
žiurineti, kad visi vaikai mokyklas 
lankytų. Pačiame mieste Suval- 
kuose vaikų turinčių mokyklas lan- 
kyti yra: lenkų 800, žydų 900, pro- 
testam: 65. 

|| Mexikoj, mieste Monterev ge- 
ležinkelio traukinyj sprogo grana- 
tai ir kitokia kanuolėms amunici- 
ja. Užmušta prie to 14 kareivių 
ir 10 civilistų. Daug kareivių ir 

civilistų sužeista. Užmušti ir su- 
žeisti yra vien mcxikonai. Ex- 
pliozija išardė 100 vardų geležin- 
kelio. 

|| Taupomosios kasos Austrijoj 
priima dabar ne vien pinigus, bet 
ir visokius auksinius daiktus ir 
moka pusę procento palukėnų dau- 
giau negu paprastai. 

|| Prancūzijoj žuvo vienas iš žy- 
mesnių franeuziškų orlaivininkų, 
kunigaikštis Decazes. Jis nušovė 
vieną priešų orlaivį, bet kitas jį 
užmušė ir orlaivį uždegė. 

|| Turkijos karės ministeris E11- 
ver Paša, apie kurio užmušimą 
garsino * '.kraščiai, visai sveikas 
sugrįžo Konstantinopoliu. Jis per- 
žiūrinėjo Turkijos kariumenės li- 
nijas Syrijoj, Palestinoj ir Ara- 
bijoj. 

|| Chinuose, provincijoj K\van- 
tung, 5,000 chiniškų ciesoriaus ka- 
reivių perėjo į revoliucijonierių pu- 
sę. 

Ii Iš Rymo praneša, buk Bulgj.- 
rija siivisu pertraukė pirkiybą su 

Rumanija ir net svetur uždraudė 
gabenti per Bulgariją iš Rumunijos 
kokias nors prekes. 

|| Serbijos sostinėj Belgrade 
smarkiai pradėjo siausti cholera. 

|Į Vokietijoj kavos galima pirkti 
tik po- pusę svaro nedegintos, de- 
gintos jau visai nėra. 

|| Kaip praneša iš Mexikos, Vil- 
ią savo irariumenę išskirstė į ma- 

žus pulkelius ir nemano su ameri- 
konais stoti j didesnius mušius, bet 
gerai jam pažįstamuose kalnuose 
Sierra Madres alsins juos dažnais 
užpuolimais. 

|| Bulgarijos karaliaus rume So- 
fijoj rado daug nežinia kieno pa- 
dėtų bombų. 

|| Suvienytų Valstijų pripažintas 
Mexikos prezidentas Carranza pa- 
žada netrukdyti įsiveržusiems 
\Iexikan amerikonams gaudyti Vil- 
ią, bet reikalauja, kad Amerikos 

kariumenė aplenktų Mexiko mies- 
tus, j juos neitų. 

j| Rusijos valdžia vėl mėgina pa- 
siskolinti vieną miliardą doliarių. 
Palūkanų siūlo 5% taigi, labai 
daug. Paskola turi but užmokėt;, 
j dešimtj metų. 

[j Buvęs Rusijos karės ministe- 
ris Suchomlinov tapo atsakomybėn 
patrauktas. J j kaltina, buk vien 
per jo apsileidimą Rusijos kariu- 
menė neturėjo ginklų ir amu- 

nicijos karės pradžioj. 

j| Profesoriai filozofijos fakul- 
teto Rymo universiteto atsišaukė j 
užvaizdą su reikalavimu prašalinti 
nuo vietų visus vokiškos kilmės 
universiteto profesorius. Buvo ten 
du vokiečiai profesoriai. 

Į] Susinėsimai telegrafu Grekijos 
su Vokietija, Austrija, Bulgarija 
ir Turkija tapo pertraukti. 

Lietuva ir Karė. 
žinios apie lietuvius belaisvius 

Vokietijoje. Lietuviu draugija 
"Lituania'' (pirmiaus buvusi Rū- 
ta) l-'ryburge, Šveicarijoj, iš ko- 
respondencijų su belaisviais lie- 
tuviais sužinojo, jog Gutersloh'o 
mieste \'estfalijoje yra 12 kuni- 
gu iš Seinų vyskupijos: Sauru- 
saitis, Virbalio kleb.; Juozas 
Šmulkštys, Plutiškių kleb.; Balt- 
rušaitis ir Navickas, abu iš Pa- 
jevonio; Naujokaitis, Virbalio 
vik.; Juoz. Katilius. Smalėnų 
kleb., išis vėliau buvo paskirtas 
kapelionu prie belaisvių Minde- 
ne. kur yra apie ioo lietuvių); 
Vlastauskas,' Jaminų kleb., Rut- 
kauskis, Štabino kl.; M. Brun- 
dza, Šunskų vik.; Keblaitis. Su-1 
dargų kl.; Katliauskis. Lipsko' 
kl.; Rastkaiiskis, Barglavo vik. 
Taip-pat du kunigu iš Kauno 
vyskupijos: Bakrėnas, kl. ir 
Didžgalvis vik.. abudu iš Gargž- 
dų. Iš viso ten vra 20 kunigų 
belaisvių. Ccllės mieste (Han- 
nover, \'ok.) yra kun. Špakevi- 
čitis. Kauno vysk. ir kun. Mot. 
Petrauskis, Vižainio vik.: tuip- 
pat kun. \*. Astasevičius, Seinų 
vyskupijos. 

Kun. Strikas. Kauno vysk., 
yra Holzmindene (Hai.vivere), 
kur yra 300 lietuvių belaisvių; 
čia-pat yra lietuvių belaisvių mo- 

kykla. kur mokinasi 31 vaikas; 
jos mokytoju yra M. Velykas. 

Kun. J. Šmulkštys jau prieš 
kokj mėnesį rašė. jog laikinu 
Seinų vyskupijos administrato-' 
riumi esąs kun. dekan. Dobryla, 
\ ilkaviškio kleb.: kun. Puodžiū- 
nas esąs Pajevonyj, nes "Liud- 
vinavo nesą." 

P. \ aliulis iš Laubano miesto 
(Schlesien, Vok.) rašo gruod. 12 
d. 1915 m., jog tenai yra 721 
(327 vyrai, 217 moterų ir 177 
vaikai) lietuvis belaisvis, kurie 
jau nuo pusės metų neturi pro- 
gos atlikti lietuviškai išpažinties. 

Aspkritai, kaip kunigai, taip 
ir pasauliniai rašo minėtai drau- 
gijai, kad toji rūpintųsi juos 
paliuosuoti ir pasiųstų drabužių 
ir valgių (sakysime, rudeni at- 

varę Holzmindenan 150 lietuvių 
basų ir apskurusių). Del belai- 
svių paliuosavimo šitą draugija 
koresponduoja su Rymu per kun. 
Prapuoleni ir su kai kuriais kitų 
Europos valstybių vyskupais. 
Del medžiaginės pagelbos drau- 
gija siuntė atsišaukimą ir dau- 
gelį žinių Amerikos ir D. Bri- 
tanijos lietuviams. Iš Londono 
ir Mančesterio jau gauta apie 
1000 frankų ir suteikta belais- 
viams pašalpa duona, drabužiais, 
Miy^uiius ir t. r. 

Sužinota taipgi, kad mirė šitie 
Seinų vyskupijos kunigai: kun. 
Augustaitis, Pesis, Ant. Katilius, '< 

Seirijų klebonas; Vlarl. Zienius, 
Liubavo vik.; Jurg. Staugaitis, ' 
Fanem. kleb.; V*. Kudirkevičia, 
Kolno dėkan. ir Naujokaitis, 1 

Plokščių vik. Ar tos žinios tik- 
ros. nėra užtikrinama. Apie kun. 1 

Ant. Šmulkštį, Liudvinavo vik., 
yra visokių paskalų: tai miręs, 1 

tai vėl nemiręs. ' 
Paskutinėmis dienomis pasi- | 

rodė viešai kito lietuvių komiteto 
veikimas Šveicarijoje (Comite 1 
General de secours pour les j 

vietimes de la guėrre en Lithua- 1 
uie). Prie šio komiteto įpriguli < 

kunigai: A. Steponavičius, VI. £ 

Dzimidavičius. Juoz. Purickis ir 
\risfkontas ('Vilniaus vysk.).j Į jj 
priguli taip-pat užjaučia Lietuvos lt 
reikalams Lietuvos dvarininkai, p 

Komiteto ir jo valdybos susirin- 
kimus lanko nesenai atvykęs ii 
Petrogrado "CYntralinio Komite- 
to nuk. del. k. šelp." įgaliotinis 
ulv. St. Šalkauskis. 

Dvasiniai pabėgėlių reikalai. 
Nusistovėjus žiemos kares sie- 

nai vienoje vietoje, nauju palie- 
gėlių 'bangų nebcplusta. i'irmiau 
pabėgusieji, vieni vienur, kiti ki- 
tur. aprimo vienoje vietoje. Ta- 
da iškilo daugiausia dvasios šel- 
pimo reikalas, dvasios peno sto- 
ka. Negana steigti mokyklą, ne- 

gana, 1 ad ji butų lankoma, rei- 
kia dar. kad ji tinkamai, butų 
aprūpinta knygomis, vadovėliais 
ir kitais mokslo įrankiais; rei- 

i k:a dar. kad ir tie. kuriems nebe- 
tenka eiti j mokyklą, turėtų kuo 

j pasiguosti ir savo protą bei sie- 
li lą sustiprinti. Pajusta didelis 
Į knygų trukumas, ypač maldų 
I knygų ir mokykloms mokslo va- 

idovėlių. Kad butų užtenkama 
knygų ir vadovėlių, gal turėtu- 
me grynai tautinių mokyklų, ku- 
riose visa butų mokinama gim- 
tąja kalba. Dabar trūksta net 
elementoriaus vaikus rašto pa- mokinti. Visas lietuvių turtas, kuri ) nedaug tebuvo, liko Lietu- 
voje ir dabar jaučiama didesnis 
trukumas raštų negu jis buvo 
prieš karę. Taigi tuoju tikslu 
prie Centr Liet. Draugijos Ko- 
miteto išdygo Dvasios Reikalų Sekcija, kuri. kiek galėdama, tu- 
ri užkišti visas spragas: parū- pinti ne tik elementorių, maldų knygų, bet ir visai gimnazijai reikalingų knygų. 

Darbas jau pradėtas, rašo 
''Lietuvių Balsas." Dalis jo jau 
padirbta, o kitas varomas to- 
liaus. Kad jis butų tikslesnis, 
per Kalėdų šventes. Dvasios Rei- 
kalų Sekcijos iniciatyva, Voro- 
neže buvo susiėjęs pedagogų bū- 
relis darbui aptarti ir kaiku- 
riems klausimams, ypač su knygų ir vadovėlių leidimu surištiems, 
apsvarstyti ir išrišti. Šito peda- 
gogų būrelio nutarimai yra to- 
kie : 

Voronero pedagogų nutarimai. 
Sulig pradedamosios mokyklos. 

1. Pradedamoji mokykla turi 
būti visiems vaikams prieinama 
ir visų lankoma. 

2. Ji turi padėti visašali.ško mo- 
kiniu auklėjimo pagrindą, supa- 
žindindama juos su praktikos gy- 
venimu, ir ruošti j darbą sava- 
rankius dorus žmones, mylin- 
čius savo kraštą. 

Tam tikslui prieiti mokykla 
lavina vaikų protą, valią, vaidin- 
tuvę, žadina jų domą, pastabu- 
mą. akylumą, auklėja etikos (do- 
ros) ir estetikos (grožio) jau- 
smus. dėdama j savo programą 
ir dainas, žaidimus, paišymą, ir 
semia dėstomą vaikams medžia- 
gą iš artimo mokiniui gyvenimo, 
taikydama ją prie praktikos rei- 
kalų. 

3. Pradedamoje mokykloje tu- 
ri buti šie mokslo dalykai išdė- 
stomi: religija, skaitymas, rašy- 
mas, aritmetika, teikiama paty- rimu iš geografijos, istorijos, 
liigijenos. gamtos mokslų; mo- 
kinama dainuoti, paišyti, rankų 
larbelių ir žaidimų. 

4. Mokslo dalykams dėstyti lera gimtoji kalba. 
5. Pradedami jai mokyklai rei- 

kėtų skirti pradžiai 4 metų kur- 
sas. 

6. Kiek kuriems mokymo me- 
tams skirti valandų savaitėje, 
turėtų nustatyti tam tikra komi- 
sija. 

7. Mokymo ir mokyklos rcika- 
ui turėtų buti steigiami prie pa- 
*ių mokyklų knygynėliai, kuriais 
galėtų naudotis ne tiktai moki- 
įiai, 'bet ir šiaip žmonės, išėję 
Pradedamosios mokyklos kursą. 

8. Kad išėję pradedamosios 
nokyklos kursą neatvirstų be- 
uoksliais, turėtų buti organizuo- 
amos kartojamosios mokyklos, 
>ent sekmadieniams atidaromos. 

9. Pradedamųjų mokyklų du- 
•ys nemokomu metu turėtų buti 
cuoplačiausiai atidai^ Inos į\i 
ioms pamokoms ir paskaitoms. 

10. Kad ir religija galėtų buti 
nokinama taip, kaip to reika- 
auja pagrindiniai pedagogikos 
>rineipai. 

n. Dabartiniu karės metu roi- 
;ia Sutinai stengtis suteikti vi- 
iems pabėgėliu vaikams pr ■/;; 
ankyti pradedamąją mokyklą, 
•rganizuojant ją. kiek galima, 
ugščiaus išdėstytais reikalavi- 
nais. 
Tolesniam liaudies švietimui 

inka ir lietuvių aplinkybėms pri- 
alomos—augštesnio laipsnio 



pradedamosios mokyklos su ama- 

tji mokslo uždaviniu. 

Šiaulių apskritys dabar. 

Sausio 17 d. vokiečiu laikraš- 

tyje "Rerlincr Tageblatt" buvo 

ilgas straipsnis apie Šiaulius. 
Korespondentas laiko jį derlin- 

giausiu iš visu Kauno apskričiu. 
Nežiūrint to, kad per karę jis 
daugiausiai nukentėjo, ka;l visa 

žemi; surausyta. išduobiu ir ap- 

kasi išraikyta, bet gyvenimas 
jau vėl imąs gautis ir valstiečiai 

jau ret d- bar c-ą pasituri. Šiau- 

liuose dabar esą apie 5000 gy- 

ventoju. Daugumas grjžta iš 

Vilniaus ir kitų miestų, kur bu- 

vo išbėgioję, anuotoms griau- 
nant. Malūnai, kurių Šiaulių ap- 

skrityje esą labai daug, bei per 

karę daugumas buvę išgriauta, ar 

sugadinta, dabar jau vėl ėmę 
malti. Tauragės nelikę nei ped- 
sakio. 

Kazanė. 

Kazanės gubernijon atgaben- 
ta šimtas tūkstančių pabėgėliu. 
Mieste apsigyveno su viršum 10 

tūkstančių, lame skaičiuje apie 
400 lietuviu. Miesto pabėgėlių 
tarpe pradėjo siausti dėmėtoji 
šiltinė, kilusi del įvairių prieža- 
sčių. iš dalies dcl didelio susi- 

kimšimo vienon vieton ir nešva- 
rumo. Norėdama sumažinti pa- 
bėgėlių skaičių, vyriausybe pra- 

dėjo gabenti juos j sodžių*, ypač 
tuos. kurie nesirūpina, ar nenori 
sau darbo rasti. Lietuviai dar 
sveiki ir negabenami, bet neno- 

rinčius dirbti ir apsimetančius 
sergančiais gali išvežti, (lyveni- 
mui sodžiuose gauna 10 kap. die- 
nai. 

Svarbiausia lietuvių komiteto 

įstaiga tai vaiku bendrabutis, kur 

gyvena 45 vaikai. Surinkti iš 

įvairiu vietų. be šiltų drabužių 
ir autuvo, visi apskretę ir ap- 
skurę. dabar šiltai aptaisyti ir 

vaikščioja mokyklon. Pastaruo- 
ju laiku pasisekė pradėti mokin- 
ti net amatų. 10 mokinasi krep- 
šių pynimo. 5 batų siuvimo ir 2 

čemodanų, portpiedų ir panašių 
dalykų dirbimo. 

Vidurinių mokyklų jaunuome- 
nės nedaug, apie 10 su viršum 

žmonių. Visi kiti pabėgėliai tai 
darbo žmonės. Pastarųjų tarpe 
įėjo niadon žaidimai su dainavi- 
mais, kuriais pabėgėliai negali 
atsidžiaugti. 

Samara. 

Samaros pabėgėlių skaičius 
siekia 18 tūkstančių. Jų tarpe 
lietuvių yra 500 su viršum. 

t'"ia yra katalikų bažnyčia, ku- 

rioje ir lietuviai turi savo gim- 
tąja kalba pamaldų—sekmadie- 
niais ir šiaip šventėmis rvtą 9 
vai. Lietuviai, susirinkę, pagieda 
ražančių. valandas, šv. bieve. 
Po visa ko, vietos klebonas pa- 
sako pamokslą. Samaroje yra 
du kunigai lietuviai. 

Liet. Draug. Centralinio Ko- 
miteto rupesniu atidarytas L. 
l)r. nukentėjusiems d. k. š. sky- 
rius. Yra trys bendrabučiai pa- 
bėgėliams ir vaikams prieglau- 
da. Taip-pat yra mokykla, ku- 
rioje mokinasi 50 su viršum vai- 
*kų. 

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS. 
Kainos daiktams mokamos 

Tilžėje vas. to d.: sūrio svaras 
1.20—1.60 mk.; sviestas, 2.20— 

2.40 mk.; jautienos svaras 1.20— 

140 mk.; veršiena, 0.90—1.30 
mk.; av iena, 1.30 mk.; geros ke- 
penų dešros, 1.(>0 mk.; kiauši- 
niai 20 pfen. vienas; vištos nuo 

3.50 iki 4.00 mk.; žąsys, svaras 

1.60 mk.; antys 1.60 nik. sv.; 
gyvos lydekos 1.20 mk. svarui. 
Sienas—dobilai, liucerna, 7.5c .nk. 
centneriui: pievos šienas 6 mk. 
centneriui. 

Karės ministeris Tilžės mote- 
rims pavedė gerą apsti vilnų, 
patardamas joms pančiakas ka- 
reiviams nerti. Kareivių namiš- 
kiai ir pačios gauna už nunėri- 
mą poros pančiakų 80 pfenigių. 

Vidaus ministeris pranešė, kad 
toms moterims, kurių vyrai kai- 
po Vokiečių kareiviai tapo paim- 
ti rusų nelaisvėn, bus mokama 
pašalpa iki karė pasibaigs ar- 
ba iki pareis žinia, kad jie ne- 

laisvėje mirė. 
Valdžia prisakė Štatsanvaldy- 

rtėms, kad tie. kurie javus suše- 
ria gyvuliams, butų baudžiami 
aštriaus, nes iki šiolai pelnas iš 
javų sužėrimo gyvuliams buvo 
didesnis, ne^u uždėtosios bau- 
smės. 

Pritrukus pašaro gyvuliams 
pirkliai pradėjo apgaudinėti lau- 
kininkus visokiais budais; jie su- 

lai- » niekam netinkamu daiktu 
ir už tai atlupa didelius pinigus. 
Pa\.. jie primala kavos lupenų, 
kurios neturi jokios maitinamos 
vertės ir prašo po 15. >8 markių 
centneriui: \ ienas parda\ inėjo 
pašarui miltus, kuriuose buvo 40 
nuo.", maltų akmenų, ir ėmė 25 
markes už rentnerj. 

Alus ir degtinė Prusnose, nors 

labiau pabrango, kaip kiti daik- 
tai. bet žmonės nepaisydami to 

dar labiau juos geria. Taip-pat 
mėgsta lankyti krutamuosius pa- 
veikslu-—kinematografus. "Nau- 
josios Lietuviškos Ceitungos" 
bendradarbis apie tai rašo ši- 
taip: 

"N'orint degtinė ir alus taip 
bais pabringo, kaip retai kits 
kok< ta voras, tai tačiau apiera- 
voja jų vergai noringai savo 

pelną, bile tais protą aptemdan- 
čiais nuodais apsisvaiginti ĮLfal. 
Tas pats dėsties su teatrais ir 

kinematografais". 
Paveikslai menki, o aktorių 

dainos tokios netikusios, kad vie- 
nas oficieia< atėjęs teatran taip 
pasipiktinęs, kad, anot rašė jo, 

"save klausties turėjęs, ar tai 
jau policijos nėr, kuri tok j už- 
vedimą, kurs tikras nujuokimas 
musų kareivių, nedraudžia." 

Tš to matyt, kad net ir geli- 
žinė Vokiečių valdžios ranka 
nevalioja sau tinkamos ir šaliai 
reikalingos tvarkos palaikyti ir 

nuopuolio kirminas griaužia drau- 
giją visomis pusėmis. 

LIETUVIAI AMERIKOJ, 
IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
T.M.D. susirinkimas; trečiųjų 

teismas. Kovo 12 d. buvo čia 
T.M.D. 58 kp. susirinkimas. De- 
Iri rinkinio miesto aldermonų ir 
miesto majoro ir del visu drau- 
gijų atstovų susirinkimo šv. Jur- 
gio svetainėje susivienijimui dar- 
be šelpimo nukentėjusių del ka- 
rės; narių susirinko neperdau- 
giausiai. 

Pirmiausiai buvo svarstomas 
Centro Yaldvbog atsišaukimas. 
Nariai pritarė C. Valdybai, pa- 
sižadėdami gauti kiek galint 
daugiau 58 kuopai narių. 

Po tam buvo dalinamos 11a- 

-iams knygos. Nariai gavę po 
:gzcmpliorį puikios knygos **'Me- 
iną", labai džiaugėsi gauta do- 
/ana. Mažne visi nariai užsimo- 
kėjo iš aug:"to po $1.00 ir atei- 
įanoiais metais tikimi gauti dar 
geresnes dovanas. 

Kovo 10 d. Simano Daukanto 
svetainėje prie atdarytų durų 
buvo Simano Daukanto Dr. tre- 

jiųjų teismas. Buvusis tos drau- 
gijos pirmininkas p. V. Juškai- 
is skundė buvusį kasininką p. 
\. Teličėną už išeikvojimą $10. 
draugijos pinigų; bet paaiškėjo, 
kad kaltinamasis tik tuomi nu- 

sidėjo. jog jis apie išleistus pi- 
nigus nepranešė pirmame dr-jos 
susurinkime. 

Vienas TėvynieSių. 

Partijų bandymas surasti kp- 
lius bendram darbui. Kovo 12 d. 
buvo konferencija visu trijų sro- 

viu atstovų šelpimo reikalais nu- 

kentėjusių dcl karės. Apkalbos 
dalyku buvo reikalas sueiti vi- 
soms trims srovėms j krūvą ir 
surengti Grand Rapids mieste 
Lietuviu Dieną rinkimui aukų 
nukentėjusiems del karės Lietu- 
voje. Surengus tokią dieną ga- 
rima butų nemaža aukų surinkti 
tam tiKslui, tik vargas su tomis 
musų srovėmis, kad jos savo 

tarpe jokiu budu negali susitai- 
kyti. Kadir dabar: suėję po pie- 
tų kalbėjo, svarstė, ginčijosi ir 
nieko nenutarė, palikdami va- 
karui. Vakare suėję atkartojo tą 
patį—'pasiginčijo ir nieko nenu- 
veikė. Visi laikosi prie savo, nei 
vienas nenori nusileisti, kiekvie- 
nas traukia, kaip tie Krilovo pa- 
sakos Gulbė, vė/vs ir lydeka: 
viens oran. kits atgal, trečias 
vandenin, ir visuomenės reika- 
las stovi ant vietos. 

Y ienas sako, kad surinkti pi- 
nigai reikia siųsti Bostonan: ki- 
tas sako. kad gerai butų ir 
Brooklynan pasukus, o trečias 
šaukia, kad jei aukos nebus siun- 
čiamos Cbicagon ir jų negaus 
pačiupinėti dr. Rutkauskas, tai 
tegul jos verčiau Grand Rapidsc 
supusta. 

Iš tokių ginčų aiškiai yra ma- 

tomas vienas dalykas: kad mum; 

Į nerupi sušelpinias mu.su broliu 
Lietuvoje ir mes nenorime jiems 

Įkanrias palengvinti, ar mušu šalį 
Lietu v:i išgelbėti. 

Iš Širvcdžiu Ririynelio. 

Susitverė A. L. T. Sandaros 

kuopa. Kovo 12 cL.susitvėrė Am. 
1 -it't. Taut. Sandaros kuopa, j 
kurią prisirašė daugiaus kaip de- 
šimts narių. \" i s i nariai u/.simo- 

kėjo metines duokles ir po 5c. 
kuopos reikalam* Kuopos val- 
dvbon išrinkta šitie: pirm. J. 
Fiesusparis; ju pagelbininku P. 
Petrila, nu ta r. rast.. V. Gobe- 
ris; fin. rašt.. J'. Graičaitis, ka- 
sininku, M. Šilinskas, globėju, 
L. Braškis; marš., K. Pašluosta. 

Šita kuopa susitvėrė ačiu pasi- 
darbavimui, ypatingai J. Besu- 

ispario. A. M. Virbalis. 

IŠ SIOUX CITY, IOWA. 
Vakarėliai; žodis juos aprašu- 

siam. Kovo 5 d. šv. Kazimiero 
Į)arapijos svetainėje buvo vaka- 
rėlis Šv. Kazimiero dienos pami- 
nėjimui. Kun. klebonas M. Ci- 
bulskis buvo manęs parodyti 
krutamuosius paveikslus, bet, 
mašinai sugedus, tas nebuvo ga- 
lima padaryti. Tokiu budu va- 

karo programas susidėjo iš (lie- 
dorių Choro dainelių ir deklia- 
macijii. 

Choras kaip del pirmo sykio 
sudainavo labai puikiai keletu 
tautiškų dainelių, o potam p-lė 
T. (iervickiutė padekliamavo gra- 
žias eiles; po jos maži vaikučiai 
taipgi gražiai pasakė eiles. Žmo- 
nių buvo prisirinkus pilna sve- 

tainė; seni ir jauni, visi gra- 
žiai linksminosi drauge. Vaka- 
rėlis taip visiems patiko, kad bu- 
vo sutarta ir kitas tokis, užga- 
vėniu vakarėlis surengti kovo 
7 d." 

] antrą vakarėli taipgi susi- 
rinko pilna svetainė; buvo dai- 
nos ir žaismės ir visi gražiai link- 
sminosi. 

Bet štai paimu '"Naujienų" 62 
num. ir matau, kad tūlas Tilvi- 
kas jj išpeikia sakydamas, kad 
ten susirinko tik senukai ir ke- 
lios senmergės, šitas korespon- 
dentas, kiek tėmijau, visuomet 

j užsipuldinėja tai ant katalikų. 
tai ant tautiečiu. Ko jis nori 

iiš jų nežinau, bet žinau, kad be- 
reikalingas prisikabinėjimas yra 
negeras darbas. Yra -socialistų, 
kurie laikosi savo pusės ir moka 
kitus pagerbti, bet socialistai 
Tilviko rūšies nieko daugiaus ne- 

žino, kaip kitus apkalbėti. Su- 
:itikę jie tave pirmiausiai klau- 
sia: ką šiandien kunigas kalbė- 
jo—ar nepasakojo, kad Dievas 
yra, bet kur jis jį malė? Toliaus 
klausia, ką katalikai šneka, pa- 
sakyk. sustatysi m ir dar nuo sa- 

vęs pridėję pasiųsime j laikraš- 
čius; katalikai nemoka rašyti ko- 
respondencijų ir nuisn bus tei- 
sybė. 

Tai viskas, kas tokiam kores- 
pondentui rupi, neteisybę rašyti 
ant kitų. Katalikai tuomi ne- 

Įužsiima ir jie nereikalauja gė- 
jdintis. Bet Tilvikui ir kitiems jo 
i rūšies korespondentams tai gėda 
ir patiems skaityti savo melagin- 
gas korespondencijas. 

Kelmyno Pempė. 
Cudahy pakuotuvčs darbinin- 

ku straikas pasibaigė; Armouro 
skerdyklų darbininkui išvesti 
straikan nepavyko. Kovo 15 d. 
vakare Cudahy pakuotuvčs dar- 
bininkai, pastraikavę tris dienas, 
paklausė šv. Antano Omahos lie- 
tu viii parapijos klebono kun. J. 
Jonaičio ir straiko vedėjo Ed. 
Fayne ir nutarė ant rytojaus 
grįžti prie darbo. Tai jau bus 
trečias sykis bėgyje trijų savai- 
čių laiko, kaip jie tokį nutarimą 
daro. Išėję j straiką pirmu sy- 
kiu, jie reikalavo pakėlimo 1110- 
kesties; tuomet straikavo Cu- 
dahy ir Armouro darbininkai 
Savaitė laiko atgal Cudahy fab- 
riko darbininkai išėjo j straiką 
dėlto, kad superint. Dan Camer- 
011 atstatė senus darbininkus ir 
priėmė naujus. Bet šitie nesu- 

sipratimai lengvai davėsi praša- 
linti. 

Trys dienos atgal, pirmadienyj 
visi Cudahy pakuotuvčs darbi- 
ninkai vėl išėjo straikan del pa- 
varymo nuo darbo kelių darbi- 
ninku, kurie buvo veiklus pirme- 
sniuose straikuose. 

Kovo 15 d. į masinį susirinki- 
mą atėjo apie 400 straikininkų. 
Siraiko vedėjas Payne patarė 
susirinkusiems išrinkti komisiją, 
atstovaujančią įvairius pakuotu- 
včs skyrius ir pasiųsti ją pas už- 

'veizdą Munphy ir sup. Camer- 

T\ < .*« 

on, kad sužitu"»ju<r*ar bendrovė 
išpildis darbininkų reikalavimus 
ir priims at^tatytug* darbininkus 
atgal, ar ne. lv*uniįsija tapo iš- 
rinkta ir jon buvo paskirti kun. 
Jonaitis ir kun. Cibulskis; kun. 
Jonaitis buvo komisijos pirmi- 
ninku. 

Šita k miisijgp sužinojo, kad 
bendrovė sutinka vieną darbinin- 
ką priimti atgal tuojaus, u kitus, 
kaip bus vieta. 

Iš pirmo darbininkai atmetė 
bendrovės tokias išlygas, bet 
kun. Jonaičiui ir straiko vedė- 
jui Payne patarus, kad jie. nors 
maža beuždirba, bet būdami ne- 

organizuotais negali straiko lai- 
mėti, straikieriai paklausė ir su- 

grįžo prie darbo, 
Pasikėsinimas išvesti j straiką 

Armouro darbininkus nepavyko. 
Koresp. 

IŠ NEWARK, N. J. 
Liet. Tautos Fondo atstovai 

važiuoja Lietuvon: Liet. Preky- 
bos ir Pramonės D-jos valdybos 
susirinkimas. Tautininkų bandy- 
mas sudaryti bloką su kunigais, 
matyt, visas nuėjo niekais ir apie 
tai. turbut, nei rašyti* nėra reikalo. 

Dabar pranešu, kad nuo kata- 
likų partijos Liet. Tautos Fondo 
važiuoja Lietuvon du pasiunti- 
niai; jų važiavimo tikslu yra iš- 
tirti tikrą dalykų stovi Lietuvo- 
je. Pasiuntiniais yra Kun. Vin- 
cas Bartuška iš M t. Carmelio, 
Pa. ir Dr. J. J. Bielskas iš Hart- 
fordo, Conn. Važiuoja jie Liet. 
Tautos Fondo lėšomis. Išvažiuo- 
ja kovo d. Skandinavų linijos 
laivu llellig ()lav. Pirmiausiai 
jie važiuos Cbristįanijon, iš ten 

j Stoekbolmą. Švedijoje, pas Lie- 

tuvių Šelpimo Komisiją; paskui j 
Daniją. Vokietiją ir Kauną. 
Tam tikslui jie gavOj diplomati- 
niu keliu reikalingus dokumentus 
— konsulių paliudijimus, tarp jų 
ir vokiečių ambasados leidimą su 

vokiečių ambasadoriaus paliudiji- 
mu. 

Jie buvo pasireųgę važiuoti ko- 
vo 4 d., bet jų paspirtai ir pa- 
liudijimai nebuvo sudaryti. 

Kovo 13 d. Xe\varke turėjome 
Liet. Prekybos ir Pramonės 
Draugijos Valdybos susirinkimą. 
Daugiausiai buvo svarstyta čar- 
terio reikalai. Buvo nutarta kad 
dalis nebūtų mažesnė kaip $50. 

V. Ambrozevičia. 

IŠ HARRISON, N. J. 
"Suamerikonėjęs" lietuvis. Ste- 

buklai darosi ant žemės, ir gana... 
J r suprask tu čia, žmogau, visas 
gamtos paslaptis!... štai, iš žąsies 

'niekados nepadarysi kalakuto, kad 
i ir dievai žino kaip mėgintum: kas 
'žasis-tai žąsis, o kas kalakutas, tai 
I kalakutas... iiet su žmonėmis bu- 
va kitaip. Štai anie šeši metai at- 

gal atvažiavo Amerikon lietuvis: 
sveikas, nieko sau vyras—tikras 
berniokas, kokių Lietuvoj netrūk- 
sta. Žinoma, kitaip nekalbėdavo, 
kaip tik lietuviškai; angliškai nei 
žodžio nemokėjo, kad jam ir j snu- 

kį duotum. Pastojo vyras "ame- 
rikanckon kariumenėn" ir po trijų 
metų pargrįžo. Xa, ir pasidarė 
stebuklas: amerikoniškai kalba 
brač, kaip kad vyras su pagedu- 
siais dantimis riešutus kramtytų. 
Išmokti angliškai kalbėti—yra fain 
dalykas, bet su šituom vyru pasi- 
darė taip, kad besimokindamas 
amerikoniškos kalbos, gavo parali- 
žaus liežuvyj ir.... visai pamiršo lie- 
tuviškai kalbėti. Ne tik lietuvišką 
kalbą pamiršo, bet net ir savo tėvą 
pamiršo: Lietuvoj jis vadinosi, 
kaip ir visi lietuviai vadinasi, o 

čionai išėjo koks ten Sullivan, Pe- 
tcrs, iiouson..—ir žinok dabar 

žmogus kas jo tėvas buvo,—čigo- 
nas, airis, žydas ar lietuvis!... 

Yra tokių kvailu lietuviu, kurie, 
tamsus būdami Lietuvoj,:mano, kad 

pravardės mainymas; ar savo kal- 
bos išsižadėjimas, padarys juos 

į augštesniais, o nežino toki neišma- 

nėliai, kad ir patįs, •svetimtaučiai 
ant tokių žiuri, kaip aiit beždžio- 
nių, kurios kitus; painėgdžioja. 
Kesisarmatyk savųjų! 

Tikras Lietuvis. 

IŠ WEST LYNN, MASS. 
Kad surengus naudingus fo- 

rus, kurių pelnas butu skiriamas 
sušelpimui nukentėjusių nuo ka- 
rės lietuvių, reikalinga visų pa- 
gelba. Vasario 14 d. buvo iš- 
rinkta po du atstovu iš kiek- 
vienos organizacijos apsvarsty- 
mui to. kokiu būdu galima fėrus 
parengti. Šitie atstovai laikė sa- 

vo susirinkimą ir nutarė sušauk- 
ti masinį susirinkimą su prakaį- 

bomis kovo 5 d., kad kaip galint 
daugiausiai pritraukti žmonių 
prie šio dalyko, t. y. fėrų. 

Pirmiausia kalbėjo p. Česnu- 
levičius iš Montello. Jis gerai 
paaiškino fcietuvos badaujančiu 
žmonių -padėjimo sunkumą ir jo 
baisumą ir 1 ie)»ė visiems nepa- 
miršti jų sušelpti. Po jo kalbė- 
jo p. F. J. Bagočius apie tą 
patį dalyką, tiktai daug giliau iš- 
aiškino. Yi<i žmonės jo kalba 
gėrėjosi, ne.;, beveik, iš kiekvie- 
nos ypatos buvo išspausta aša-i 
ros. Jis taip jausmingai ir gy- 
vai Įėjo j tą dalyką, kad rodos 
ir matosi tie biedni žmoneliai iš- 
varyti iš namų' j svetimas vie- 
tas. Tokios kalbos visi nori 

klausyties ir kiaušy ties. Pabai- 
gus, buvo renkamos aukos tiems 
nukentėjusiems nuo karės žmo- 
nėms ir uždengimui lėšų. pradė- 
jus fėrus. Aukų. surinko J. Ski- 
raičiutė (iš So. Bostono), O. ir 
P. Žvingilurtės, pp. F. J. Bago-» 
čius, K. Česnulevičius ir J. Pau- 
likonis, $90.03. Niekada, kiek 
atmenu, tiek daug aukų susirin- 
kime Lynno lietuviai nėra su- 

n n ko. 

K. Šidlauskas pasakė keletą 
žodžiu kaslink Šelpimo Fondo. 
Trunipai tą viską pasakė ir da- 
rodinėjo fondo darbą. 

Kad biski permainius progra- 
mą. keturios lietuvaites: J. Ški- 
raiautė, M. Krakauskiutė ir se- 

seris Žvingiliutčs sudainavo 
"Vilti." 

Užbaigė vakarą musii kalbė- 
tojas F. J. Bagočius. Šį kartą 
pajuokino publiką ir davė vi- 
siems progą nusišluostyt ašaras, 
kurios buvo išlietos po pirmos jo 
gailingos kalbos. 

Su jo pagalba išrinkta šioji 
valdyba: pirm.—K. Preytis, 
(Preitis lietuviškai), vice-pirm.— 
V. Černiauskas, prot. rašt.—O. 
Žvingiliutė, t'iu. rašt.—L. Bo- 
rysas, kas.—J. Putriusj kasos 
klobėjai—A. Bingelis ir J. Pi- 
gaga- 

Kolektavimo komitetas išrink- 
tas iš 20 ypatų: M. Krakauskiu- 
tė. M. Preitienė, P. Čvingiliutė. 
K. Kairevičiutė, M. Alukonis, A. 
Cianaprauckienė. J. Kazlauskas, 
Rokas Bingelis, M. Adlis, T. 

Bingelis, J. Benkus. J. Jacuns- 
kns. J. Pūtis, P. Bakanauskas. 
D. Palčiauskas, M. Balukonis, 
M. Balkus, J. Diniša, M. Yaice- 
navieia ir K. Sirbikas. 

Aukautojų vardai bus praneš- 
ta vėliau. Tikiu kad kiekvienas 
stengsis darbuotis fėrų rengime. 

(Rinkimas aukų nukentėju- 
siems del karės yra pavyzdingas 
ir gražus darbas, bet tokius au- 

kos neprivalo rudyti Bostone: 
jos turi buti pasiųstos Lietuvon, 
kur jos yra reikalingos tiems, 
kieno naudai jos yra renkamos. 
!Aukautojai privalo to reikalauti. 
Lietuvos Šelpimo fondas beveik 
per du metu laiko pas save su- 

rinktas žmonių aukas ir niekur 
jų nesiunčia. Mtisų manymu, 
tas yra negera, nes aukos nebus 
reikalingos tiems, kurie badu iš- 
mirs ikLtam laikui, pakol bos- 
toniškis fondas prisirengs jas iš- 

siųsti. Red.) Ona Žvingiliutė. 

IŠ GREENCOURT, ALTA. 
Gaisras; žmonių užsiėmimas 

žiemą. Vasario 25 d. naktį už- 
sidegė vieno anglo sankrova, kur 
buvo ir krasa. Viskas fudegė, 
Savininkas su savo darbininkais 
buvo išvažiavę Į vakaruškas Lo- 
niroje. Ugnis padarė daug nuo- 

stolių savininkui. Nukentėjo del 
to ir aplinkiniai gyventojai, nes 

sankrovai sudegus dabar turės 1 

toliaus važiuoti kiton. 
Žiema čia labai šalta. Sniego 

buvo trys pėdos gylio, bot per 
paskutines dvi savaites oras bu- 
vo gražus ir sniegas kažin kur 
dingo. Mus. lietuviu esame čia 
tik du. Ūkininkai žiemos laiku 
daugiausiai užsiima medžiokle: 
stirnas ir briedžius medžioja mė- 
sai. o vilkus, lapes, šeškus ir dau- 
gybę kitokių žvėriukų—pelnui. 

K. F. Chicks. 

Žinios-Žinelčs. 
Lowell, Mass. 

= Nesenai čia buvo LSS. 203 
kuopos diskusijos, tėmoje, "Ar 
katalikas gali buti socialistu". 
Klausimą iš diskusavus nubal- 
suota. kad esą negali. 

Racine, Wis. 
= Kovo 12 d. SLA. 100 kp. 

furęngė paskaitą. Skaitė ją Kl. 

Jurgelionis iš Cliicat^t>s. i' iskai- 
tos tema: Popiežinės politikos 
galybė. Paskaita esą nusisekė. 

Enst Chiccgo, 111. 
Ea s t e 11 i c a g i c č i a i sumanė 

jsteigti kooperatyvu sankrovą. 
Kovo 12 d. tuo tikslu buvo pa- 
rengtas viešas susirinkimas su 

prakalbomis, bet pasižadėjusieji 
kalbėtojai—A. I'ctratis ir P>. R. 
Jasulis, nepribuvo. 

Kcnosha, Wis. 
= Kovo 7 d. K. G. tapo pa- 

smerktas kalėjnnan prie sunkių 
darbu nuo vienų iki penkių me- 

tų. Jis nuskriaudęs A. P. ant 
S 145.00. 

K. G. tik 3 metai Amerikoj, 
yra ->3 amžiaus, paeina iš Kau- 
no gubernijos ir nieko nežinojo 
daugiaus kai]) smuklę. 

Jamcstown, N. Dak. 
= Šioje apielinkėje ūkininkai 

nežmoniškai išnaudoja darbinin- 
kus. Už mažiausj dalykėli jie 
atskaito iš algos, dažniausiai vi- 
sai algos neatiduoda. Teismuo- 
se darbininkas neranda teisybės 
—sako valdininkai bijo užrūstin- 
ti balsuotojus ir šiltų vietų ne- 

tekti. 
Uždarbiai geri—po $3.50 ir 

$4.50 Į dieną. 

Philadelphia, Pa. 
= T. Fondo skyriaus valdy- 

ba surengė apvaikščiojimą Lie- 
tuvių Dienos. Šv. Kazimiero d.' 
Buvo užkviestas kalbėtojas 
Pennsylvanijos universiteto pro-1 
fesorius (?) M. M. Slikas. Aukų į 
tą dieną surinkta $123.50. 

Freeland, Pa. 
I = Kovo 4 d. bv. Kazimiero 

parapija apvaikščiojo savo glo-' 
bėjo šventę. Nors parapija su- 

sideda iš lietuvių ir lenkų, bet J pasidėkojant diplomatiškiems ku- 
nigo Inčiunos gabumams, viskas 
vedama tvarkoje ir kaip lietu-' 
viai. taip lenkai yra užganėdinti. 

Necariicum, Ore. 
— Niekas nepamena šioje apie- 

linkėje tokio storio sniego, kokis 
buvo šią žiemą, Ūkininkai dau- 
giau kaip mėnesi laiko turėjo 
laikyti galvijus tvartuose, o pa- 
šaro galvijams buvo maža. Snie- 
go buvo 4 pėdos storio. 

VVanamie, Pa. 
«= Kovo 2 d. vielinės parapi- 

jos naudai surengta teatras ir 
koncertas. Nesant vietinių lo- 
šėjų. parsitraukta 25 merginos iš 
Sugar Xotch. Pa. Lošta "Aniolas 
su Sparnais". Parapijos prezi-, 
dentas. pypkę įsikandęs, vaikščio- 
jo po svetainę ir prašė svečių 
užsilaikyti ramiai. Pelno nebu- 
vo nei lošėjoms užmokėti. 

Raymond, Wash. 
= Sis miestelis nepratusiam 

atrodo labai keistai: trobos ir 
gatvės stovi nuo žemės 8 pėdų 

l augštyje. Mat upėj vanduo kas j 

24 valandos pakjla ant 10 pėdų;' 
tąsyk visas miestelis išrodo plu- 
kančiu ant vandens; vandeniui 
nuslugus. \isas išrodo iškeltu. 

Bridgeport, Conn. 
= Vienose vestuvėse pilna 

alaus, degtinės ir svečiu. Po šliu- 
bui jose jaunamartę sutinka jo- 
sios pirmutinis. Ji šoka jam ant 
kaklo ir apsikabina. Vyras ją 
kolioja. Ji sako jam eiti sau ša- 
lin Vyras susirūpina ir nuėjęs 
smukiai savo rupesnį degtinėj 
prigirdo, paskui grį/.ta atgal drą- 
sus, bet josios pirmutinis jam 
bonka galvą perskelia. Jis su- 
kelia "revoliuciją". Už tai jj nu- 

veda nuovadon; ten jis išsimie- 
ga ir už tai užsimoka $22.80. 

Graži gyvenimo pradžia. 

ŽYDAI LIETUVOJ 
IR LBNKIJOJ. 

Lenkijos ir Lietuvos žydų dar- 
bininku organizacija Bund ir 
apskritai žydai ne be reikalo gė- 
riuosi ir lai/ėsi vokiečiams. Jie 
mat su vokiečių pagelba tikėjo 
ir tiki savo tikslą atsiekti. Da- 
bar Bundo skyrius Lenkijoj, žy- 
dų mokytojai Varšavoj ir mieste 
Lodtaipgi žydų sočiai demok- 
ratu partija, kuri valdant ru- 

sams iaikėsi slapta, atsišaukė j 
Vokietijos ir Austrijos valdžias, 
su reikalavimu įvesti žydų žar- 
ęon;j kaipo mokinimo kalbą 
(žargonas yra tai sudarkyta vo- 

kiška kalba) j Lenkijos mokyk- 
[as; kur lik yra žydų mokinių 

o 

dauguma, tai]) kad ir krikščio- 
nys mokytųsi /ydų /.argono, kurį 
vartoja vien Rusijos ir Galici- 
jos /ydai. Kadangi Lietuvos ir 
Lenkijos miestuose ir mieste- 
liui >sc, išėmus vien Yaršavą 
Kelcus ir Krakovą, yra /ydų 
gyventojų dauguma, tai mies- 
tuose mokyklos turėtų buti žy- 
diškos su žydišku žargonu ir 
mokintojai turėtų buti žydai, nes 

ne/ydai žargono nemoka. To- 
kiu budu miestai pavirstų j žy- 
diškus, o -kiti, lenkai ir lietuviai, 
galėtų gyventi ir veikti kai- 
muose. kur nėra tiek progos kul- 
tūriškai besidarbuoti, kaip mie- 
stuose. nėra kaimuose nei tokių 
kultūriškų Įstaigų. Tokiu budu 
kaimuose gyvenantįs krikščionys 
pultų kalturiškai. o žydai, turin- 
ti miestuose savo įstaigas, kiltu 
augštyn, krikščionys pasekti jti 
negalėtų ir žydai turėtu pastoti 
Lenkijos ir Lietuvos valdonais 

Nejstabu todėl, jeigu ypač 
lenkai taip bijosi išplatinimo žy- 
dų teisių ir juo toliau, juo la- 
biau žydų nekenčia, priešinasi, 
kiek tik gali. išplatinimui žydi: 
teisių. Juk Lenkijoj yra jau žy- 
dų daugiau negu 15^ viso gy- 
ventojų skaitliaus, tai lenkai n')- 

ri, kad bent pusė žydų kitur iš- 
sinešdintų ; miestuose juk kaip 
kur yra 80' žydų. 

Nežinia vienok, ar Vokietijos 
ir Austrijos valdžios sutiks iš- 
pildyti žydų reikalavimus. Žy- 
dų žargonas juk nei Vokietijoj 
pačioj, nei Austrijoj nepripažin- 
tas kalba ir jo ten j mokyklai 
neleidžia, tai abejotina, ar jt 
leis vartoti Lenkijoj ir Lietu- 
voj. Greič'ausiai žydiškose mo- 

kyklose. vietoj žydų žargono 
Įves vokišką kalbą ir jos tapi 
ne žydiškos, bet vokiškos, padėi 
vokiečiams vokietinti kitaip kal- 
bančius krikščionis. 

Su reikalavimu įvedimo žar- 
gono j miestų mokyklas gal žy- 
dai mėginimus daro. Jeigu ta: 

pasisektų, gal jie. su vokiečit, 
protekcija statytų ir kitus rei- 
kalavimus. l'ik vokiečiai pat^ 
žydus nelabai myli, tai gal ne- 

panorėti lengvinti atsiekimą jų 
tikslo. 

TAURŲ LIKIMAS. 
Karė blogiausiai atsiliepia ant 

vien Lietuvoj užsilikusių Balt- 
bokščio giriose didžiausių Euro- 
pos žvėrių taurų. Plotas. kur 
buvo taurai, apima 900 ketv. 
verstų. Žvėrys buvo apsaugoti 
už užmušimą vieno buvo pask:.- 
ta 900 rub. bausmės. Bet. žvė- 
rių buvo ten vos 000. Dabai 
Baltbokščio girias laiko vokie- 
čiai. Vokietijos valdžia pasiun- 
tė ten specialistą ir tas ištyrė 
kad iš buvusių Baltbokščio gi- 
riose prieš karę Ojo taurų likc 
tik 200. Dabar ir Vokietijos val- 
džia griebiasi apsaugojimo liku- 
čių žvėrių, tik kasžin ar ne per- 
vėlai, kuomet \iko tik trečdalis 
prieš karo buvusio skaitliaus 
Rods tų žvėrių giriose kunigaikš- 
čio Pless yra ir Vokietijoj: 3c 
ant ploto 11,000 "hektarų. Buvc 
jų dar ir Kaukazo kairiuose, bei 
ten jau jų, turbut. nėra. ne< 

nieks jų nuo kelių metų nematė 
Žvėrys tie niekam b!ogo nedaro 
Vra tai dideli jaučiai su apžėlu- 
siu kaklu. Naikina juos del mė- 
sos neišmintingi žmonės, kaif 
išnaikino nemažai daug tatpg 
niekam nekenkiančių gamtoj 
tvarinių. 

ALIEJUS NAIKINA MIGLĄ 
Kad aliejus nutildo jitriu vil- 

nis, tas seniai žinoma, ir laike 
audros vilniu raminimui nekartą 
laivai iš aliejaus pasinaudoja 
Dabar venok patėmyta. kad alie- 
jus išblaško ir miglą, kuri taip- 
gi laivams yra pavojinga; ta? 

patėmyta \ isai neseniai ir tai ne- 

tyčia. 
Laike smarkios vėtros ir tirš- 

tos miglos vežanti aliejų lai va 

tapo taip pagadinti, kad aliejus 
ištekėjo ant vandens ir pasiro- 
įlė, kad ties ta vieta išnyko ir 
migla, 'kuri pirma labai tiršta 
buvo. Tas pats patėmyta jau 
heliuose atsitikimuose, kuomet 
laike tirštos miglos aliejus j jū- 
res ištc-kėjo. Tolesni tirinėjimai 
tą patėmijimą patvirtino. Bet 
to, kas iki šiol susekta, dar ne- 

pakanka padarymui galutinų iš- 

vedimų. Gal but, kad aliejus iš- 
jlaško vien tūlų veisiių nr^to, 
let ne kiekvieną, liet klausimas 
:ai labai svarbus, nes <!e! mig- 
os žuvo jau daug laivų, o su 

ais žuvo ir žuva nemaža žmo- 

įiu. 



Viai laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi buti pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pseu- 
donimais turi paduoti, Redakcijos il* 
nial, Ir savo tikroj} vardą. 

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

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina aui> 
rlui atgal Jo lgšomls. 

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

Tautininkų pozicija, Ir vėl ne- 

pasisekė suvesti krūvon visu mū- 

sų srovių. Ir vėl negalima ben- 

dro darbo vesti Lietuvos šelpi- 
mo ir jos politiškos laisvės iš- 

kovojimo reikaluose. 
Socialistai iš-pat pradžių pa- 

sakė, kad jie "iš principo" į jo- 
kią talką neis. Iš jų laikraščių 
aišku, kad jie vienytųsi su tau- 

tininkais tik vienam tikslui,—tai 
"kad nustelbti klerikalizmą." 
Aišku, kad tautininkams rupi 
dabar Lietuvos šelpimas ir jos 
laisvė daugiatis negu "naminiai" 
reikalai ir toji partijinė kova. 

Vienytis šiuom laiku vien tik 

tam. kad "nustelbti kitą srovę"— 
yra menkutis tikslas šiais laikais, 
kuomet visos Lietuvos likimas 
kabo ant plauko. Kol tautinin- 
kai nematys prakilnesnio tikslo 
pas socialistus, apie "vienybę" 
su jais negali buti nei kal'bos. 

Iš kitos vėl pusės mūsų klerika- 

lai, kaip išrodo, turi mierius taip 
pat panašius j socialistų. Jų 
vadai norėtų vienytis su tauti- 
ninkais, bet tik su tais, kurie 
jiems pagelbėtų sutruškinti jų 
taip vadinamąją "bedėvybę" 
(terminas labai neapribuotas ir, 
kaip praktika parodė, labai tam- 

prus). Aišku, kad ir čia tauti- 
ninkai negalėjo sutikti, nes ga- 
lų gale ir čia vėlgi yra tikslas, 
neatsakąs šios dienos tautiniems 
reikalams. 

Tautininkai nori dirbti tau- 

tos darbą, o jų prieteliai iŠ de- 
šinėsės ir iš kairčsės nori susi- 
vienijimo ne tiek tautos darbui, 
kiek partijiniara darbui. Jeigu 
tautininkai priimtų arba vieną, 
arba kitą pakvietimą, jie nusto- 

tų buti tautininkais. To tauti- 
ninkai negali priimti. Ir kuomet 
jie nepriima, vieni juos pašie- 
pia, kad jie buk lendą "klerikalų 
bučiun", kiti gi tvirtina, kad jie 
išsigando ir ''pasislėpė už Bulo- 
tos pečių".., ("Darbininkas"). 

Tegul nei klerikalai, nei socia- 
listai savęs nesuvedžioja. Tau- 
tininkai nepadarė ir nepadarys 
nieko panašaus. Jų pozicija yra 
aiški: jeigu tikrai rforite dirb- 
ti tautos darbą, sako jie, męs 
mielu noru eisime vienybėn,— Į 
arba su vienais, arba su kitais,— 
jeigu gi manote tik politikauti 
ir savo pigų partijinj darbą dirb- 
ti, tai "važiuokite sveiki,"... Bet 
visados atmykit, kad kuomet tik 
jųs apsigalvosit ir tikrai pano- 
rėsit tikrą tautos darbą varyti, 
męs niekuomet nuo to nesiša- 
linsim; męs užmiršim savo par- 
tijinius reikalus, bet reikalauja- 
me, kad ir jųs tą pat j padarytu- 
mėt! 

Taip dalykams stovint, ne- 

daug gelbės nei pašiepimai, nei 
piktumai, nei plūdimai, nei er- 

zinimai su kurstymais. 

"Apsivylė". Buvo '"tikri tauti- 
ninkai" tyrai mylintieji Lietu- 
vą,—ir vėl jų nėra. Taip mano 

"Darbininkas," kuris rėžia tokį 
pamokslėlį: 
k 

Taip, tas naujas typas tauti- 
ninkų jau pasirodė, bet, galvą 
^kyštelėjęs, apsidairęs, išsigando ir 
vėl pasislėpė. Užteko Rimkai 
pagrasinti, kad atsiskirsiąs, pa- 
barti, kam jie gerbia tik krik- 
ščioniškus principus, kodėl lygiai 
aiepagerbia laisvamaniškų ;—užte- 
ko pasirodyti Bulotai su draugė- 
mis—ir jau musų tautininkų vėl 
nebėra. Galima butų paskelbti 
jų pajieškojimą. Mums tačiau 
rodos, jog jie pasislėpė už Rim- 
kos ir Bulotos pečių... 

Visi Lietuvos tautiečiai, ar jie 
katalikai, ar protestonai. susi- 
spietė ir dirba gražiai Lietuvių 
Draugijoje, geibi Lietuvą nuo 
pražūties, Amerikos gi tautinin- 
kai eina ranka rankon su tos 
Draugijos šmeižikais [suprask su 
Bulota ir jo draugėmis]. To fak- 
to ilgai nepamirš Lietuva. 

Reik, ištikro, stebėtis "Darbi- 
ninko" nepaprastam drąsumui: 
arba jis skaito tautininkus neiš- 
manėliais kūdikiais, arba jis tos 
pačios nuomonės yra apie kata- 
likų visuomenę, jeigu po to viso, 
kas atsitiko nuo BrookJyno susi- 

važiavimo, jis drįsta panašius 
nonsensus rašyti. "Žydas muša 
ir žydas rėkia"—tai yra "Dar- 
bininko" dabartinė pozicija. 

Jeigu istikro norima vienybės, 
tai klerikalų vadas lai įsideda sau 
drūčiai galvon štai ką: negali 
būti vienybės, kol patentuoti kle- 
rikalai. vadovaujanti, aut nelai- 
mės, plačiąja kataliku visuomene, 
neatsisakys nuo sa\o šachrajiš- 
kos. pilnos intrigų politikos. Su 
katalikais tautininkai sueitų vie- 
tivbėn į 24 valandas (tas pasi- 
rodė dalyvaujant pirmam suva- 

žiavime kun. Dobužinskiu P 
Staknevičiui). 

Ant nelaimės, kaip minėjome, 
toki asmenįs tarp katalikų, ma- 

tomai, nieko nereiškia, nes ten 

vadovystės vadeles užgriebė į 
savo rankas politikanai, arba vy- 
rai su renegatų reputacija. Su 
tokiaifc ir Šv. Petras danguje var- 

giai susitaikyti galėtų. 
Arba katalikų visuomenė tu- 

ri pasirūpinti, kad jų oligarchiš- 
ki vadai užimtų griežtai kitokį 
frontą, arba nėr ko laiką gaišin- 
ti panašios rūšies "taryboms", 
nes tas butų ne kas kitas, kaip 
tik tuščias grudimas <anden« 
piestoje. 

Teisybė! Mums visuomet ma- 

lonu pažymėti ir "atiduoti kre- 
ditą" net ir savo priešams, kuo- 
met jie teisybę pasako. 

Kun. Kemėšio redaguojama 
"Pažanga" apgailestauja dėlei 

pagarsėjusio kun. A. Maliausko, 
"Vilties" atstovo, pasielgimu. 
Atvykęs Amerikon, jis pradėjo 
rinkti aukas laikraščiui "Vilčiai." 
Amerikiečiai jį subarė. Jis iš- 
vadino juos tamsunais, šmeiži- 
kais, bedieviais, etc., bet vienur 
kitur pradėjo aukas rinkti ir nuo 
karės nukentėjusiems. Neilgam 
tas buvo. "Kas atsitiko vėliaus, 
kad dabar kun. A. Maliauskas 
renka vėl vien tik "Vilčiai," męs 
nežinome."—rašo "Pažanga" ir 
kun. Maliausko pasielgimą ji to- 
liaus taip apvertina: 

Męs neabejojame, kad Teikia 
krikščioniškai Lietuvai rimto, 
krikščioniškai-tautiško laikraščio 
męs žinome, kad "žmogus tie 
vien tik duona yra gyvas," męs 
rėjnėme ir remsime gerb. kun 
A. Maliausko misiją, bet mums 
visgi keistai atrodo, kada Lietu- 
va šiądien reikalauja duonos, ka- 
da jisai pats >avo prakalbose šau- 
kia, kad Tėvynė miršta badu, 
ir nuvargintą badaujančią Lietu- 
vą piešia, baigdamas gi prast 
duoti aukų Vilčiai. 

Kun. A. Maliauskas, norėda- 
mas 'bnti nuoseklus ir sekti savo 

"metodoliogiją," turėtų išvadinti 
ir "Pažangą" sykiu su kun. Ke- 
mešiu laisvamaniais, šmeižikais, 
kvailiais etc.,—taip. kaip jis tą 
padarė su "Lietuva," kuri pana- 
šią nuomonę išreiškė jau senai. 

Xekokią nuomonę minėtoji 
"Pažanga" turi ir apie kun. Ma- 
liausko raštiškus gabumus, sta- 

tydama jo straipsnius "pavyzdžiu 
bergždžios polemikos," kuri ir 
"taip įtemptus santikius f tarp 
sriovin] dar labjau padarytų ne- 

galimais, nepakenčiamais." 
Nors švelnioj formoj, bet "Pa- 

žanga" visgi nesidrovi kun. Ma- 
Iiauskui pasakyti, kad, nežiūrint 
".paklaidų," kurias, anot "Pažan- 
gos,"' yra padarę tautininkų laik- 
raščiai ("Tėvynė," "Lietuva" ir 
"Vien. Lietuvninkų"), negali- 
ma tų laikraščių vadinti "tam- 
suoliais, nežinančiais nč ABC iš 

psycholiogijos, liogi'cos, metodo- 
liogijos, šmeižikais, blogos va- 

lios žmonėmis etc, etc." 
"Pažanga" visa tai teisingai 

pastebėjo tuom laiku, kada ėjo 
tarybos dėl bloko. Męs tik bi- 
jomės, kad tie teisybės žodžiai 
vėl nebūtų užginti, kuomet blo- 
ko sutvėrimas nepavyko. 

Naujos Anglijos sandariečiiį 
suvažiavimas. Šiame numeryje 
telpa to suvažiavimo protokolas. 
Svarbiausia jo dalis—tai taip va- 

dinamoji "dekleracija," kurioj 
išdėstyta tas pats programas 
kurio p. Rimkai nepasisekė per- 
vesti Philadelphijos susivažiavi- 
me. 

Tai yra kopija taip vadinamų 
Lietuvos demokratų partijos, su 
kuria Amerikos tautininkai ne 

visame kame solidarizuojasi ir 
kurios programas visgi neatsako 
ypatingoms Amerikos tautininku 
gyvenimo sąlygoms. 

Jeigu šita "dekleracija" yra 
patarimas visai Sandarai, tai 

|prieš tai nieko negalima turėti: 
Į visa Sandara gali aptarti ir pri- 
imti, arba atmesti visus pata- 

r 
' rimus, koki lik būva paduodami. 
"Deklc racijoj" lačiaus yra po 
tinkleliu paslėptas -savo rūšies 
"ultimatumas", kad neva Naujos 
Anglijos sandarieeiai pristos prie 
Sandaros tik tokiomis išlygomis, 
kokius paduotos minėtoj dekle- 
racijoj. 

"Atciiis", kurios redaktorius 
yra minėtos dckleracijos auto- 
rium, taip ir kalba, kviesdama 
tverti kuopas nc abelnais San- 
daros nustatytais pamatais, bet 
pamatais, kuriuos nustato mi- 
nėta "dekleracija." nors, kai]) sa- 

kyta, tos ''dekleracijos" pamatų 
.tautininkų Sandara dar netik kad 
neužgyrė, bet nei nesvarstė. Pa- 
našią taktik.-j mums prisieina dar 
pirmu sykiu pastebėti. 

Męs pritariame švelniam ir 

draugiškam tonui, kuriuo tokios 
radikališkos permainos mėginama 
daryti. Tokiu pat draugiškuoju 
tonu norime pasakyti ir savo nito- 

monę, būtent kad jeigu tas nėra! 
atviras "buntas." tai pamašios rū- 
šies ''ultiniūtimai" ir pakvietimai, 
kokius daro "Ateitis," taiso to- 
kiam "buntui" dirvą. Kad tokia 
taktika laužo partijos discipliną— 
tas aišku ir l>e aiškinimų, nes 

"dekleracijoj" iškalno apsisaugo- 
jama prieš didžiumos nutarimus 
ir faktiškai nutariama jiems ne- 

pasiduoti. 
Męs visgi tikime j demokratijos 

pamatinį principą, kad sąmonin- 
gos didžiumos balsas privalo vieš- 
patauti. Męs neabejojame, kad 
visi tautininkai sutinka pamati- 
niuose principuose. Ne visi gal 
sutinka priemonėse, kuriomis tie 

principai privalo buti išreiškti, t. 

y. tie visi sutinka su tulu progra- 
mų. Didžiumos balsas tokiame 

1 

atsitikime privalo buti sprendžian- 
tis. Svarbus yra principai—ne 
programas, kuris, anot pačios 
"Ateities", nusistato ne "deklera- 
cijotnis," bet pačiu gyvenimu. 

Mes atvirai pasakome, kad męs 
geidžiame vienos čielos partijos, o 

ne partijos viduj kitos partijos. 

Išvažiavo Lietuvon. Kovo 16 
i d. išvažiavo Lietuvon du Tautos 
Fondo pasiuntiniai: kun. V. Bar- 
tuška ir Dr. J. Bielskis. Tu mie- 
riu yra atlankyti Lietuvą "po 
vokiečiu" ir sužinoti, kaip ten 

dalykai stovi. 
Prieš išvažiavimą Europon, 

kaip rašo "Vien. Liet.", pasiun- 
tiniai buvo kreipęsi prie Susiv. 
Liet. Amerikoj valdybos, prašy- 
dami nuo jos įgaliojimo, gauti šį- 
tą iš Rockefellerio fondo, taeiaus 
tas buk patemijęs, kad delegatai 
ne visus lietuvius atstovaują. S. 
L.A. sutiko duoti įgaliojimą, jei- 
gu ir nuo S.L.A. bus paskirtas 
vienas atstovas. Tie atsisakė, 
parodydami, kad Tautos Fondui 
reikalingas tik tautininku įgalio- 
jimas. bet ne atstovas. 

Tai dar vienas gražus pavyz- 
dėlis kvailos lietuviškos politi- 
kėlės. i 

Iš organizacijų. "Tėvynėje" 
skelbiama pasekmes nominacijų 
j Susivienijimo Lietuvių Ameri- 
kos valdybos urėdus. 

Rinkimai šioje didžiausioje lie- 
tuvių tautiškoj organizacijoj vi- 
suomet sukelia nemažai žingei- 
dumo. 

Prezidento urėdan sulyg dau- 
gumo balsų lyderiu yra F. Ži- 
vatkauskas, gavusis 912 balsų. 
Antruoju iš eilės yra Stasys Ge- 
gužis iš Shenandoah, Pa. su 342 
balsais. Kl. Jurgelionis, delei 
kurio kandidatūros darbavosi 
Žagaras ir 'visi socialistiški laik- 
raščiai, sukrapštė vos 331 balsą. 
Visais atžvilgiais žiūrint, Į šj urė- 
dą geriausiai tinka Stasys Ge- 
gužis, geras tėvynainis ir nuo 

ilgų metų uolus veikėjas darbi- 
ninkų unijose. P-as Živatkau- 
skas. nežiūrint jo mažesnių ne- 

dateklių, taipgi užsitarnauja no- 

minacijos. P-110 Jurgelionio kan- 
didatūra. musų nuomone, yra 
mažiausiai SLA. naudinga, nes 
viešasai gyvenimas jau pilnai ap- 
reiškė, kad jam stoka reikalin- 
giausios šiam urėdui ypatybės.— 
būtent takto, žmoniško užsilai- 
kymo. 

Yice-prezidentuosna lyderiu 
yra P. Mikolainis su 440 bal- 
sais; po jo seka J. Baltrušaitie- 
nė su 235 balsais. F. Živatkau- 
skas su 148 balsais ir P. Ki- 
bartas su 143. 

Didžiausią .krūvą iš visų kan- 
didatų kokiam nebūtų urėdui; 
gavo A. Pi. Strimaitis, išnaujo, 
nominuotas j sekretoriaus urėdą.' 
Nariai nepadarė klaidos, suver-j 

jsdami jam net 1870 balsų. K!-! 

tais kandidatais1'j šį urėdį yra 
M. Vokietaitis (Oj bal.) ir J. S. 
Vaškevičius' (37 bals.). 

Tanias Paukštis, da'bartinis S. 
L.A. išdininkas, yra beveik taip 
pat populiariškas; 'kaip ir p. Stri- 
maitis. Jo'^kriMi nedaug ma- 

žesnė už Strimišfčio krūvą, nes 

gavo 1.441 balsą, kuomet kiti 
kandidatai mppriuulgo nei prie 
200: J. Neviaėkas gavo vos 188, 
J. Skritnlskas—172 ir A. J. Bier- 
/.inskas—157 balsus. 

Daktaro-kvotėjo urėdan Dr. J. 
Šliupas yra lyderiu su 1,569 bal- 
sais: po. jo toli iš užpakalio se- 

ka Dr. Matulaitis su 296 balsais 
ir Dr. Baltrušaitienė su 159. 

Į ižd3 globėjus nominuota su- 

lyg balsų daugumo iš eilės: T. 
Astramskas (942 bal.), 1\. Va- 
rašius (867), J. M. Danielius 
(173), M. J. Damijonaitis (168), 
S. Tananevičius (165), V. Am- 
brozevičins (108) 'ir R. Karu- 
ža (100). Kiti kandidatai turi 
mažiaus 100 balsų. 

Šią sąvaitę suplaukė daug žinių 
apie bėgančius reikalus: svečių 
atvykimas Amerikon, lietuvių 
delegacija \Vashingtonan, tauti- 
ninkų suvažiavimas Bostonan ir 
1.1. Todėl šiame numeryj priver- 
sti buvome sutrumpinti, ar aplei- 
sti nekuriuos laikraščio skyrius. 

JIESKO ŽMONIŲ VADOVĖ- 
LIAMS PAGAMINTI. 

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
Literatiškasai Komitetas tos 

draugijos organe "Vien. Lietuv- 
ninku" paskelbė sekantį pakvie- 
timą : 

J ėvyriės Mylėtojų Draugija 
pasiryžo galimai greičiausiu lai- 
ku išleisti įvairių amatinių vado- 
vėlių, kurie musų žmonėms yra didžiai reikalingi ir labai pagei- 
daujami. 

Literatiškasai TMD. komitetas 
geistų dar šiais metais prirengti 
spaudai bent lceletą reikalingiau- 
sių vadovėlių, kad ateinančiais 
metais galima butų pradėti juos 
spausdinti'. Kadangi visi trįa 
Literatiškojo komiteto nariai turi 
daug įvairaus' darbo, ir mažai 
laiko, tai sutaisymu viršminėtų 
vadovėlių jie patįs, bent šiuom 
laiku, užsiimti negali ir todėl 
j ieško tinkamų žmonių, kurie 
panašų darbą atlikti galėtų. Rei- 
kalingi yra toki žmonės, kurie 
galėtų bent kokio amato vadovėlį 
sutaisyti, arba iš kitų kalbų tin- 
kamai išversti (anglų kalboje, 
pavyzdžiui, yra daug labai geių 
vadovėlių). Už darbą TMD. 
tinkamai apmokės. 

Visi, kurie jaučiasi, kad g.- 
lėtų bent kurio amato vadovėlį 
prirengti, teiksis tuojaus atsi- 
šaukti į TMD. Literatiškąjį Ko- 
mitetą, to komiteto pirmsėdžio 
sekančiu antrašu: B. K. Balutis, 
325J So. Halsted St., Chicago, 
111. 

Atsišaukiantieji šiuom tarpu 
teiksis tik pranešti, kokio amato 

vadovėlį jie apsiimtų pagaminti. 
Apie tolimesnes išlygas Lit. Ko- 
mitetas susinės su atsišaukusiais 
asmeniškai. 1 

TMD. Literatiškasai Komitetas. 

VAKARŲ LIETUVIŲ MO- 
TERŲ BALSAS. 

Mes, So. Omalios moterys, 
Šviesos Moterų D-jos narės, at- 

sišaukiame Į plačiąją Amerikos 
lietuvių visuomenę, pasiti'kėda- 
mos, kad musų balsas pasieks 
vientautes ir vientaučius ir, mu- 

sų maldaujami, prisidės prie ap- 
švietos platinimo darbo. 

So. Omalios lietuvių moterų 
Šviesos D-jos narių tikslu yra: 
kiek* galint pačioms šviestis ir 
dalintis žiniomis su kitomis se- 

sutėmis. Geriausiu švietimo šal- 
tiniu yra knygos, tačiaus mes turi- 
me ti'k viena kitą knygelę, ku- 
rių vidutiniam apsišvietimui, to- 

li gražu, nepakanka. Delei ne- 

turto mes; Šviesos D-jos narės, 
esame priverstos atsišaukti j vi- 
suomenę ir prašyti nuo jos pa- 
gelbos. u v r 

Taigi ptašome laikraščiu re- 

daktorių, knygynų draugijų, kim- 
bu. musų jintel;i£entų, darbininkų 
ir, žodžiu,,, visų veikėjų ir ge- 
ros valios vientaučių paaukauti 
moterų kiiygyritf įsteigimui atlie- 
kamų knygelių. Mes esame tos 

nuomonės,*'kadn visi. kurie prie 
to knygyrrB įsteigimo prisidės, 
bus prisidėję [frie apšvietos pla- 
tinimo tarpe musų moterų. 

Musų laikraščių leidėjams pri- 
sidėjus su auka knygele, Švie- 
sos Moterų D-ja prižada atsily- 
ginti platindama jų laikraščius. 

Pasarga. Visų aukavusių pra- 
vardės bus viešai laikraščiuose 
pagarsintos. Meldžiame siųsti 
knygų Šviesos Moterų D-jos 
Knygynui šiuo adresu: 

Mrs Ona Žalpienė. 
3014 R. St., S. Omaha, Ncbr. 

Nauji Svečiai iš Lietuvos. 
Dar nei vienų svečiu atvažia- 

vimas iš Lietuvos Amerikon ne- 

apsiėjo be "audros". Net visos 
Lietuvos gerbiamojo Dr. Basa- 
navičiaus atsilankymas sukėlė 
savo laiku tokius ergelius, kurie 
nesuteiktu garbės jokiai ci\ ili- 
zuotai tautai. Negeriaus atsitin- 
ka ir šiuom laiku, kuomet Ame- 
rika susilaukė atvykimo p. Bu- 
lotos ir p. Žemaitės. Laikraščių 
nuomonės ir pažvalgos į juos 
pasirodo griežtai (pasidalinę. 

Tame dar nebūtų didelės bė- 
dos, nes šiame pasaulyj dar nėra 

gimęs toks giliukingas asmuo, 
kuris visiems įtiktų. Bet bėda 
yra tame, kad" musų laikraščiai,— 
o tuom labjaus paprasti žmo- 
nės,—nemoka tinkamai savo nuo- 

monės išreikšti, nesugebi jos 
žmoniškai nusaikuoti. Pavyzdžiu 
gali būti, kad ir šitų "vėliausių 
svečių" atvažiavimas. 

Jeigu paimsime "Draugą" ar 

"Darbininką", tai išrodytų, kad 
pas mus atvyko ne kas kitas, 
bet tik kuone didžiausi Lietuvos 
priešai. Nes, ištikro, tik pasi- 
klausykim. kaip, pavyzdžiui, 
"Darbininkui" šių svečių atva- 
žiavimas i-rodo: 

"Kada Lietuvoje organizavosi 
visa rimtoji lietuvių visuomenė 
šelpimui nukentėjusių nuo karės, 
kada "Lietuvių Draugija" su- 
traukė j bendrą darbą visus 
veikliuosius lietuvius, tame skai- i 
čiuje net rimtesniuosius pirmei-j vius ir socialistus (pav. adv. A. 
Janulaitį), kada savo dideliais' 
nuveiktais darbais įgijo pagar-' 
bą net ir pas kitataučius—tada 
saujalė nenuoramų, nekenčiančių 
viso kas primena katalikystę, ne- 

galinčių atsisėsti ir bendrai pa- 
dirbėti ant vieno suolo su ku- Į 
nigu—atsiskyrė, ėmė steigti sa-l 
vas draugijas garsiais vardais iri 
tuščiu turiniu. Visą ką anie 
(Lietuvių Draugija) veikė—šitie 
(saujalė pirmeivių, socialistų),! 
šmeižė, peikė ir darė kliūtis. 

Dabar ta nenuoramų—nutautė- 
lių saujalė siunčia net tris savo 

atstovus prašyti aukų iš ameri- 
kiečių lietuvių. Šitie atstovai 
iš pirmų žingsnių ėmė šmeižti 
Lietuvių Draugiją, kad ji esanti 
klerikališka. kad riebiai apmo- 
kanti savo "cinovninkus." 

Kuomet p. Bulotos, išlipant 
jam New Yorke, paklausė socia- 
listai, ką jis mano aipic tai, kad 

jų fondas nesiuntė aukų "Lietu- 
vių Draugijai", tai jis, anot 

"Laisvės", atsakęs: "Ir gerai pa- 
darėte, labai gerai padarėte"... 

Tas duoda "Darbininkui" pro- 
gą spėti, kad Bulotos ir Žemai- 
tės važinėjimas po Ameriką bus 
pašvęstas "Lietuvių Draugijos" 
šmeižimui. 

Uždavinys, — rašo "Darbinin- 
kas,"—ištikrųjų neužvydėtinas: 
važinėti po visą Ameriką vien 
tam, kad šmeižti visą, ką Lie- 
tuva yra padariusi savęs išsigel- 
bėjimui nuo pražūties. Tai nu- 

tautėlių-išsigimėlių darbas. 

"Draugas".—kitas kunigų laik-' 
rastis,—yra maž-daug tokios pat 
nuomonės, nors jis išsireiškia 
daug švelniau ir dar abejoja, ne- 

gut šitie nauji svečiai taip elg- 
sis, kaip socialistų laikraščiai 

pranašauja. Vienas dalykas ta- 

čiaus ir "Draugui", kaip jis sako, 
"aiškiai atrodo", t. y. kad "at- 
važiavusieji svečiai bus kitokios 
rūšies, negu lik šiol buvusieji." 

Iš kitos pusės socialistiškųjų 
laikraščių nuomonės yra neku- 
riais atžvilgiais tikrai įdomios. 
Svečius kvietė Amerikon socia- 
listų rankose esantis Lietuvos 
Šelpimo Fondas. Nežiūrint to, 
Škotijos socialistų laikraštis 
"Rankipelnis" griežtai savo laiku 
išsireiškė prieš Bulotą, tvirtinda- 
mas, kad ir jis esąs kuone tiek 
pat vertas, kaip kiekvienas bur- 
zuazas. 

Tokios pačios nuomonės, ma- 

tomai, buvo ir Amerikos socia- 
listų organas "Kova", kuris pri- 
lygino p. Bulotą prie turkų sul- 
tano. (Apie tai buvo jau minė- 
ta viename iš pastarųjų "Lietu- 
vos" numerių). 

Kiti socialistų laikraščiai, kaip: 
"Laisvė", "Naujienos" ir "Ke- * 

leivis", nors pirmiausiai prime- 
na. kad "svečiai" nėra jų par- 
tijos žmonės, bet visgi jie esą 
jiems artimiausi ir todėl juos 
reikia remti. Kitų socialistų nuo- ; 
monė greitai įvarė šerengon ir ! 
"Kovą", kuri j dvi savaiti laiko 
stebuklingiausiu budu apsisuko \ 
pilnu ratu aplink ir paskutinia- i 

me savo numeryje išreiškė jau \ 
tokiį p'ai'i'uią į atvykusius sve- | 
čius,—pažiurę, kuri gali buti ge- s 

ra kopija visu socialistiniai laik- 
raščiu nuomonės: 

Nors nei vienas i> gerbiamųjų 
svečių nėra socialistų organiza- 
cijos narys, tačiaus socialistai vi- 
sur juos sutinka su pagarba ir 
remia jųjų darbą. 

Dabartiniai svečiai yra mums 
artimesni ir gerbtinesni už vi- 
sus lietuvių svečius, kurie kada 
atvažiavo pas mus po revoliuci- 
jos metui. 

Jįe yra žymus visuomenės vei- 
kėjai, kurie savo vardo nesu- 
teršė nešvariais politikieriavi- 
mais, kurie nesulaužė savo gar- 
bės žodžio duoto visuomenei. 
Kaipo tokiais, socialistai pilnai 
pasitiki gerbiamaisiais svečiais ir 
linki pasisekimo jųjų darbe dėlei 
sušelpimo ištremtųjų, alkstančių- 
jų ir vargą kenčiančiųjų lietu- 
vių. Šęjpimo darbe socialistai 
yra bepartyviŠki. Juk ir žmo- 
nių kentėjimai ir žmoniškume 
jausmai yra bej>rtijiniai. 

Męs tikimės išgirsti iš gerb 
svečių daug žinių ir daug teisy- 
bės, ko be jųjų atsilankymo gal 
butume negavę sužinoti. 

Visuose socialistų laikraščiuo- 
se galima pastebėti raginimas 
svečių, idant jie pasakytų Ame- 
rikos lietuvių visuomenei "teisy- 
bę",—švelnus svečių kurstymas 
prie užsipuolimo ant "Lietuvių 
Draugijos". Tas raginimas yra 
taip pas visus vienmintis, kad 
net išrodo, jog pas socialistus 
šitas dalykas laikomas svarbe- 
sniu negu ".pats aukų rinkimas. 

Tautiškieji laikraščiai tuom 

tarpu dar nepasakė savo galuti- 
nio žodžio, vienok nėra abejo- 
nės, kad ją nuomonės skirsis 
nuo viršminttų nuomonių. Tau- 
tiečiai jokiu budu nesutiks pri- 
mesti šiems svečiams "nutautė- 
lių-išsigimėlių" vardą. Ir Bulo- 
tos ir Žemaitės lietuvystė yra 
neabejotina ir senai priparody- 
ta. Jie jau nc nuo šiądien lietu- 
viams žinomi ir čia ne v'eta ir 
ne reikalas apie tai kalbėti. Jų 
nekurie pasielgimai karės iššauk- 
tu momentu, be abejonės, yra ne- 

kuiiais atžvilgiais kritikuotini, ta- 

čiatis štempelis "nutautėlių-išsi- 
gimėlių", kaip mums išrodo, yra 
siaurai partijinės neapykantos 
padaras. 

Iš kitos vėl pusės, milžiniškai 
tautininkų didžiumai bus akyva 
pamatyti ir persitikrinti, ar p. 
Bulota šiuom svarbiu istorišku 
momentu bus Amerikoje tik sa- 

vo, taip sakant, partijos žmogum, 
ar lietuvių tautos veikėju, pla- 
čioj ir tikroj to žodžio prasmėje. 
Męs turejome čia "partijos žmo- 
nes,'' kaip kun. Tumą su Ol- 
šausku, ir Lietuvos veikėjus ne- 

surištus partijų vadžiomis, kaip 
Dr. Basanavičių ir atstovą Yčą. 
Ir vienus ir kitus tautininkai mo- 

kėjo tinkamai priimti, apkaino- 
ti ir pagerbti, ir svarbiausiai to- 

dėl, kad jie, •būdami čia, sten- 

gėsi buti cementu, kuris visus 
lietuvius rištų krūvon tautos 
įlarbuosc ir kiek galėdami vengė 
[juti tuom kirviu, kuris skaldytų 
ir be to jau nestiprų Amerikos 
lietuvių visuomeniškąjį kamieną. 

Nors ir iš vienos ir iš kitos 
hlies šiuos naujuosius svečius ir 
curstoma ir užsipuldinėjama. 
idant pasinaudoti jais saviems 
lartijiniams reikalams, tautinin- 
kai. kaip pirma stovėjo, taip ir 
labar stovės: jie nori juose ma- 
:vti tiktai savo viengenčius, Lie- 
:uvos veikėjus, dirbančius savo 

ėvynės labui.—be ypatingų šurkš- 
:umų, bc ypatingų asmeniškų 
smailumų, bet atsistojusius augš- 
:iau smulkių, pigių kasdieninio 
gyvenimo prajovų. 

Tokiais Amerikos tautininkai 
:ikisi naujus svečius matyti ir 
caipo tokius juos sveikina. 

!š Pasikalbėjimu su Ponu 
Bulota ir Ponia Žemaite 
Kovo ii d. vakare, pas p. M. 

Bučinską (^Brooklyne) susirinko 
jurelis svečių; jų tarpe dalyva- 
,-o ir t ik-k.-į atvažiavę iš Euro- 
>os socialistų fondo pakviesti 
svečiai: p. A. Bulota, p-ni Že- 
naitė ir p-ni Bulotienė. Vaka- 
■ėlis buvo ne formališkas, bet 
ris viena svečiai veikiai gavo 
)rogą pasikalbėti ir apie politi- 
cą. ypač apie atvažiavusių sve- 

riu tikslą. Intervievveriais buvo 
).p. Sirvydas, Karuža ir Lutkau- 
ikas, pi atsakinėjo p. Bulota ir 
)-ni Žemaitė, kartais juos da- 
)ildė p. t'ruseika. ypač kada ėjo- 
i kalba apie socialistų kvietimą 

atvažiuoti šiuos svečius j Ame- 
riką. 

Žemiau einanti klausimai ir 
atsakymai yra paduoti liuosoje 
formoje, bet perduodanti galimai 
tikriausį pašnekos turinį. 

Klausimas : Malonu butų žinoti tamstų atkeliavimo tik- 
slu. Ar tiesa, kad mes supratom, 
jog tamstos atvažiavote aukų 
rinkti? 

Atsakymas : Mes atva- 
žiavome, nes buvome kviesti Lie- 
tuvos Šelpimo Fondo. 

K 1. : Bet visgi tamstos žada- 
te važinėti su prakalbomis ir ra- 
ęinti žmones, kad dėtų aukas 
gelbėjimui nelaimingų Lietuvos 
žmonių? 

A t. : Mes laikysime prakal- 
bas, bet mes nenorime vartoti 
tokių būdų. kaip girdėtis varto- 
ja kiti kalbėtojai, kad sugriau- 
dinti žmones iki ašarų ir gauti 
kuodaugiau aukų (čia. matomai, 
buvo alliuzija ant p. St. Šimkaus, 
Lietuvių Draugijos atstovo.— 
Širv.). 

K1. : Jeigu tamstos nedėsite 
svarbos ant žmonių sugriaudini- 
mo delei gavimo aukų, tai ant 
ko remsite savo prakalbas? 

A t. : Mes laikysimės tik nu- 

rodymų j šaltus ir gyvus faktus, 
<as dal ar tarpe lietuvių Euro- 
poje yra. 

Kl. : Ar tamstos manote, kad 
dabar nereikalinga yra lietuvių 
vienybė ir kad aukų rinkimas 
butų daromas bepartiviškai? Pa- 
veizdan, kada l)r. Basanavičius 
rinko aukas Tautos Namui, mes 
bepartiviškai dirbdami, į trumpą 
laiką tukstančius surinkom. 

A t. : Tas priguli nuo to, kaip 
j tai žiūrėti. Mes Europoje da- 
bar to padaryti negalėjome, nes 

kunigai su davatkomis nusmel- 
kė visus pirmeiviškus elementus, 
išpradžių prisidėjusius į Lietu- 
vių Draugiją. 

Kl.: Mes kalbame apie tai: 
ar ne atrodo tamstoms, kad lie- 
tuviams amerikiečiams reiktų 
šitame dideliame tautos klausi- 
me dirbti iš vieno? 

At.: Kaszin begu galima; 
jeigu jus sakote, kad jusų socia- 
listai delci partiviškumų nuo jū- 
sų atsiskyrė, tai jie išteisinami 
tuo, kad jiems davė partivišku- 
mo lekciją Lietuvos klerikalai. 

Kl.: Ar tamstoms atrodo, 
kad musų socialistai yra išteisi- 
nami. jeigu jie seka Lietuvos 
klerikalų nepagirtiną taktiką? 
Kodėl jie neseka geresnės tak- 
tikos, kaip va belgų, franeuzų, 
vokiečių, anglų ir kitų tautų, 
kurios šioje valandoje turi šelpi- 
mo fondus bepartiviškus? 

At. : Jus labai giliai siekiate. 
Reikia suimti daugiaus aplinky- 
bių, kad atsakyti, ar jie turi 
tiesą. 

Kl. : Kaip tamstos išaiškinate 
tą faktą, kad daugelis įžymių 
pirmeivių žmonių dirba Lietu- 
vių Draugijoje, jų tarpe Šilingis, 
Janulaitis ir daugybė kitų? 

A t. : Reiktų pasakyti apie 
juo., kad jų pozicija neaiški. 

K1. : Ar tamstos norėtumėt 
užmesti kį-nors politiškai repu- 
tacijai p. Silingio, su kuriuomi 
mes iki karės pradžios susira- 
šinėjome, ir žinojome jį kaipo 
'aušrinietį" ir pažangiausi de- 
moKratą r 

A t. : Jųs iškreipiate mani} žo- 
džius (p. Bulota suko). Užduo- 
kite klausimus tiesiai ir neiš- 
kreipkite. Atminkite su kuo šne- 
kate: aš esu advokatas,—Bulota, 
advokatas!... Aš nieko neužmetu, 
bet paskutiniai atsitikimai daug 
ką permainš, taipgi buvo permai- 
nos ir žmonių nuomonėse. 

K1.: Ką tamstos manote 
apie Janulaičio užreiškimą j 
amerikiečius per socialistų laik- 
rašti "Dilgėles,'' kad "Lietuvos 
socialistai svarstė ir atrado, jog 
dabar galima dirbti visiems lie- 
tuviams iš vieno"? 

A t. : Abejotina dar apie tą 
laišką. Reiktų dar pasiteirauti, 
kas tą laišką parašė. 

Kl. : Kaip tai! Ar tamsta ma- 
note pasakyti, kad tą laišką ga- 
lėjo kas kitas parašyti ir pasira- 
šyti už Janulaitį? Juk "Dilgėlių" 
leidėjas yra artimas draugas Ja- 
nulaičio ir galėtų jo raštą iš 
tūkstančių išskirti. 

A t. : Galėjo visaip būti. Pa- 
galiaus Janulaičiu irgi negalima 
užsitikėti. 

K1. : Kaip tai tamsta (j p. 
Bulotą) būdamas socialistu, ne- 

galite užsitikėti kitais tų pakrai- 
pų žmonėmis? 

A t. (p. Bulota j p. Sirvydą): 
kas jums davė tiesą mane vadin- 
ti socialistui? Aš esu Bulota o 



tie socialistas. Aš esu "darbie- 
tis" (trudovik). 

K 1. : (Sirvydas) Persiprašau. 
Bet tamsta susirašinėjote tik su 

socialistais ir ant jų kvietimo 

pribuvote Amerikon, nors žino- 

jote, kad nies Amerikoje turime 
iš viso tris fondus. 

A t. : Mes nieko apie kitus 
fondus nežinojome. Mums kas 
ten iš Amerikos šitaip parašė: 
"Atvažiuokite Amerikon. Turi- 
me jau $ro,ooo surinkę. Atva- 

žiuokite." Aš (sako p. Bulota) 

parodžiau laišką p-iai Žemaitei: 
"Poniute! Naujas dalykas! Va- 

žiuokim Amerikon. Tenai jau 
yra $10,000 surinkta, tik nežino 

kur siųsti." Ir štai vat tokiu bu- 

du ir atvažiavome. 
K 1. : Tamstos juk rakinėjo- 

te (p-ni Žemaitė) laiškus ameri- 

kiečiams, kad nesiųstu aukų per 

Lietuvių Draugiją, tai reiškia, 

kad visgi nunianėt. jog čia yra 
ir kiti fondai, kurie tuos pinigus 
siunčia. Argi tad negalėjote su- 

sirašyti su daugesniu amerikie- 

čių lietuvių veikėjų, ir apie šitą 
viską plačiau pasiteirauti? 

A t. : Aš neprivalėjai! (sako p. 

Bulota) rašinėti į amerikiečius. 

Galima buvo ir j mane rašyti, 
nes aš visgi estni Bulota! 

K 1. : Ar nėra tamstij kivirčai 

delei Lietuvių Draugijos kokio 
asmeniško pobūdžio? 

A t. : Kada kunigai susivedė 
daugybę davatkų į Lietuvių 
Draugijos susirinkimą, tai mums 

nebuvo ką daryt, ir atsiskyrėme. 
Kiti bandė kompromisus daryt, 
bet ne aš (sako p. Bulota). Aš 

pasakiau: "Aš esu Bulota ir— 

taškas!" (Reiškia—užbaigta). 
K 1. : Kas tie tokie buvo, ku- 

rie su Lietuvių Draugijos kursu 
nesutiko? 

A t. : Buvo visuomeniečiai, 
darbiečiai, demokratai ir bepar- 
tiviški. 

K 1. : Bet Lietuvių Draugijo- 
je matome ir p. N., kuris juk 
yra socialdemokratas? 

A t. : N. nėra socialdemokra- 
tas, Aš (pats (sako p. B<ulota) 
esu socialistas ir žinau, ką sa- 

kau. 
K1. : Kaip tamstos manote 

apie da'bartinj Lietuvos padėji-1 
mą: ar jis suteikia mums kokią 
nors viltj, kad mūsų tauta išliks 

gyva? i 
A t. : Nėra taip baisus pade- j 

jimas, kaip titli pas jus hvsteriš-j 
kai nupasakoja. 

Kl. : Ar ilgai tamstos manote 

prabūti Amerikoje? 
At.: Nežinia; tas prigulės 

nuo daugelio aplinkybių. 
J. O. Širvydas. 

lūluviy Delegacija 
WashiDgtone. 

Mūsų lietuviai, arba geriaus 
pasakius—mūsų politikieriai, ne- 

matydami toliaus savo locnos no- 

sies, moka vien peštis už savo po- 
zicijas, už savo vpatos "garbę," 
už "dryžąsias kelines," kaip Ku- 
dirka sakydavo. Kitos mažesnės 
pavergtos tautos stato visas sa- 

vo jiegas, stengdamosi išnaudoti 
šį svarbų istorijos momentą ir 

pasiliuosuoti iš-po galiūnų prie- 
spaudos, c* pas mus viskas po se- 

novei : viei.i kitus vaikom, vieni 
kitus gaudom, nelyginant, 'kaip 
tas šuo, mėginantis savo locną 
uodegą dantimis sugriebti... Pui- 
kus vodevilius!.. 

Vienatinis tuo žvilgsniu išėmi- 
mas gal yra t<">j pastangoj, kurią 
lietuviai, kaipo išeiviai, padarė 
\Vashingtone prieš Suv. Valstijų 
kongresą. Čia visgi lietuviai bent 
užregistravo savo balsą savo tau- 

ios nauuai. 

Vasario 24 ir 25 dienas Suvie- 
nytų Valstijų Kongresas paskyrė 
išklausimui prispaustų Europos 
tautelių halso. Tuom pačiu laiku 
duota balsas ir taip vadinamiems 
•pacifistams, tai yra žmonėms, už- 
tarau janttems taiką. Šių balsų 
išklausimui kongresas paskyrė 
specialę komisija, susidedančią iš 
aštuonių senatorių ir aštuonių 
kongresmanų. 

Pavergtųjų tautų delegatai pri- 
buvo \Vashingtonan nuo žydų. 
lenkų, čechų. ukrajiniečių ir lie- 
tuvių. 

Lietuvių delegacija šiam reika- 
lui atlikti susitvėrė laike žinomo 
tautininkų susirinkimo Ne\v Yor- 
kc vasario 22 d., kur turėjo susi- 
važitioti W*.ldort-Astoria hotelin 
tautininkų ir klerikalų atstovai 
sutvėrimui block'c. Sutverti blo- 

ck'o, kai«> žinoma, nepasisekė, nes 

klerikalai atsisakė prisiųsti savo 

atstovus, bet keletas ju veikėju 
priva-tiskai dalyvavo. 

Pasinaudojant šita proga, l)r. 
Šliupo buvo sumanyta išrinkti lie- 
tuvių delegaciją \Vashingtonan. 
( ją Įėjo Dr. Šliupas, R. Karuža, 
l)r. A. Bacevičius, Pr. Živatkaus- 
kas, P. S. Yilmontas, J. S. Vasi- 
liauskas, Dr. J. A. Skladauskas ir 
Jurgis Kazakevičius. 

Vasario 24 d., apie 10 valandą 
išryto prasidėjo kongreso komi- 
sijos posėdis. Delegatų nuo pa- 

| vergtųjų tautų pribuvo daugiaus 
dviejų šimtų. Kalbėtojų užsire- 
gistravo išviso 36,-bet gavo progą 
kalbėti tik 12, nes laikas posėdžių 
,tapo aprtrbęžiuotas: per abi dieni 
tapo paskirta tik keturios valan- 
dos laiko išviso. Tad kiekviena 
tauta turėjo apsirubežiuoti gali- 
mai trumpiausiu lai'ku. 

Dauguma kalbėtojų reprezenta- 
vo socialistų grupas. Įdomu čia 
bus pastebėti, kad kitų tautų so- 

cialistai aiškinosi prieš šią komi- 

siją, jog jie tautybę pripažįsta ir 
už tautų buvį kovoja; jie pripa- 
rodinėjo reikalingumą savistovy- 
bės tautų surištų federacijos ry- 
šiais. 

Toliaus kalbėjo delegatai, nuo 

taikos partijos. Tula moteris iš 
Brooklyno, kalbėdamas apie da- 
bartinę karę. štai kaip, tarp kit-ko 
išsireiškė: "Męs buvome pasiti- 
kėję, kad nekaltu žmonių kraujo 

| liejimą sustabdys krikščionybė,— 
bet tame apsivylėm; buvome pa- 
sitikėję, kad socializmas galės tas 
skerdynes sulaikyti, bet ir čia a»p- 
sivylėme. Taigi šiądien lieka vie- 
natinė viltis—Suv. Valstijų žmo- 
nės ir Suv. Valstijų demokratiš- 
koji valdžia." 

Už vis labjau mokėjo visame 
kame savo reikalus reklamuoti 
žydai,—vis vien ar jie butu socia- 
listai, ar kitoki. 2ydn atstovas 

Dr. Httr\vich, socialistas iš New 
Yorko, prabilo šiais žodžiais: 
"Gentlemonai: Aš reprezentuoju 
keturis tūkstančius doliarių."... Ir 
komisija, ir publika negalėjo su- 

silaikyti nuo juoko. Bet įspūdis 
liko. kad be doliario jokio darbo 
negalima atlikti. Vėliaus Dr. 
Ilurvvich paaiškino, kad jis atsto- 

vauja 4,000 narių tūlos socialistų 
gi upos. 

Lietuvių delegacijos vardu kal- 
bėjo Dr. J. Šliupas. Kalbėjo įga- 
liotas vardu Susivienijimo Lietu- 
vių Amerikoj, Susivienijimo Lie- 
tuvių R. Kat. Amerikoj ir Ame- 
rikos Lietuvių Tautinės Sanda- 
ros. 

Dr. Šliupas, į trumpą laiką 
(kalbėtojams buvo leista kalbėti 
tik po io minučių) perstatė komi- 
sijai lietuvių tautos reikalus", nu- 

plėšdamas lietuvių prispaudimą 
po Rusijos ir Vokietijos jungu. 
Papasakojo, kaip Vokietija išplėšė 
lietuviams kalbą, išvarydama ją 
iš mokyklų, kaip rusu valdžia per 
40 metų buvo užgynusi spausdin- 
ti lietuviams jų prigimtoje kal- 
boje netik įvairius raštus, bet net 

ir maldaknyges. Toliaus nurodi- 
nėjo, kaip lietuviai, nepasiduoda- 
mi nuožmiai priespaudai, per sun- 

kią kovą atgavo savo spaudą ir 
po to stropiai pradėjo kelti savo 

tautą* visais galimais budais: j 
trumpą laiką įsteigė apie 50 laik- 
raščių. sutvėrė Mokslo ir Dailės 
draugijas, suorganizavo keletą 
bankų, pramonės draugijų ir fa- 
brikų savo tautos gerbūvio padi- 
dinimui. Remdamasis tokio tau- 

tiško gyvumo apsireiškimais, Dr. 
šliupas išrodinėjo, kad lietuvių 
tauta gali ir turi teisę savistoviai 
gyvuoti ir kad Suv. Valstijos, už- 

laraujančios pavergtąsias tautas, 
privalo užtarti taipgi ir lietuvių 
autą 'busiaučiame po karės taikos 
<ongresc. Pabaigus prakalbą, 
congreso komisijai tapo įduotas 
letuvių vardu memorandumas, po 
<uriuom pasirašė visi viršminėti 
'ietuvių delegatai. 

Kadangi savo kalboje Dr. Šliu- 
pas užtarė lygiai ir latvius, kal- 
bėdamas apie Lietuviškai-Lat- 

iškę respubliką, tai tas užgavo 
!enkus. Vėliaus po sesijai Dr. 
Kulikovveki, lenkų delegatas iš 
Chicagos, užsipuolė dėlei to ant 

Dr. Šliupo: 
— Tami^ta^—sušuko jis,—ne- 

turėjote teisės savintis žmonių, 
kure jums nepriklauso. Ką-gi 
męs turime daryti su baltgu- 
džiais? 

— Latviai yra lietuvių broliai, 
—atsakė jam Dr. Šiiupas,—ir aš 
turiu teisę kalbėti jų vardu, tu- 

| rėdamas nuo ju įgaliojimą. Su 

! 
balt gūdžiais jus, ponai lenkai, da- 

rykite taip, kaip jums patinka. 
Užbaigdamas šj keletą patėmi- 

jimiĮ. noriu pastebėti, kad norin- 
tieji susipažinti su įduotais komi- 
sijai tautu mcmorandamais ir su 

visomis ten laikytomis prakalbo- 

mis, gali kreiptis yrie savo kon- 
gresmamj, kurie ^ždy'ką prisius 
kiekvienam reikalaujančiam at- 

spaudiįvtus ^pie tai pamfletus, nes 

visi kongreso ir komisijų posė- 
džiai žodis-žodin yra spausdina- 
mi kongreso rekorduose. 

Jjnrgis t, Kazakevičius. 

Naujos Anglijos Tautininkų Suvažiavimas. 
PROTOKOLAS. 

Susivažiavimą atidarė rengi- 
nio komisijos narys S. K. Vitai- 
tis. Sekretoriauja J. Baniulis. 
Pakviesta buvo kalbėti A. Rim- 
ka, A. Ramanauskas, Z. Jan- 
kauskas. Visi kalbėjo apie su- 
važiavimo tikslus ir organiza- 
vimą Sandaros. A. Rimka pri- 
minė apie svarbą, kad šis su- 
važiavimas pritartų bei pareng- 
ty rezoliuciją dėlei Dr. J. Šliu- 
po perstatytų lietuvių reikalų 
Washingtone, D. C., kuri butų 
įteikta Mass. valstijos kongres- 
monams. Pakviestasis p. P. 
Norkus iš Brooklyno kalbėti 
Šiuo tarpu atsisako, nes jis to- 
liau, kaip prieis laikas kali ėtis 
apie bloką, paaiškins reikalus, 
kuriuos jis žino. 

2. Užsiregėstravusių delegatų 
sąrašas: 

1) Stasys Yitaitis, So. Boston 
2) Stasys Norkūnas, Boston 
3) Stasys Mockus, Boston 
4) Kazys Pratapas, Boston 
5) Petras Bartkevičius, Cam- 
bridge, Mass. 
6) Ant. Bartkevičius,. Cambri- 

j dgc 
7) Košt. Galinauskas, Cambri- 
dge 
8) Ant. Vaisiauskas, Cambri- 
dge 
9) P. Norkus, Brooklyn, N. Y. 
10) Žibikas, Boston, 
u) Velička, Boston, 
12) J. Kazmauskas, Boston, 
13) Albinas Rimka. Boston, 
14) J. Kerdiejus, Boston, 
15) Ant. Ramanauskas, Law- 
rencė, 
16) Alex Vaitkus, Montello 
17) Jonas Balionis, Montello, 
18) Andrius Jankūnas, Nor- 
wood, 
19) Petras Kazlauskas, Mon- 
te! lo, 
20) J. Baniulis. Boston, 
21) J. Žemantaitis, Boston, 
22) Stasys Šleinis, Montello, 
23) George A. Romon, Boston, 
24) Ant. Naujokaitis, Boston, 
25) Kazys Vileišis, Boston, 
26) J. Večkys, Haverhill, 
27) Petras Čiras. Haverhill, 
28) Z. Jankauskas, Laurence, 
29) J. Sekevičius, Lawrenee, 
30) J. Indėlas, Laurence, 
31) J. Žukauskas, Lawrence. 
32) Jurgis Dragašius, Boston, 
33) Ant. Žvingilas, Boston, 
34) Jieva Žvitigilienė, Boston, 

*35) Juoz. M Neviadkas, Bos- 
ton, 
36) Mykolas Vasiliauskas, Bos- 
ton, 
37) Jonas Palionis, Boston, 
38) Jonas Tuinila, Boston. 
39) V. Tamulevičia, Salem, 
Mass., 
40) K. Sangaila, Boston, 
41) Jonas Pėža, Noruood, 
Mass., 
42) Pius Plioplis. Boston. 
43) N. Gendrolius. Boston, 
44) A. Hermanovičia, Boston, 
45) Jurgis Kedas, Boston, 
46) K. Jurgeliunas, Boston, 
47) \'. Visminas,. Cambridge, 
Mass. 
48) J." Medžiaušius, Montello, 
Mass., 
49) P. Dumšius, Roxbury, 
Mass., 
50) Juozas Pakarklius, Nor- 
\vood, 
51) Ant. Neviackas, Norvvood, 
52) M. Šalčius, \Vorcester, 
Mass., 
53) B. Bernotaitė, Worcester, 
54) S. Jakubauskas, Boston, 
Po pietų sesijos užsiregistravo: 
55) St. Čiaupa, iš Montello, 
'56) A. Klimarauskas, Boston. 
57) K. Lukšis. Boston, 
58) A. Ivaškevičius, Boston. 

Pastaba. Be užsiregistravu- 
siu delegatų buvo daug svečių 
ir posėdžių metu salėje buvo 
nuo 100 iki 150 asmenų. 

2. Suvažiavimo prezidiumo 
ir reikalingų komisijų rinkimas, 

a) Rinkimas vedėjų. 
Kanditatais: S. E. Vi'.aitis, 

J. Večkys iš Haverhill, Mass. 
ir K. Jurgeliunas. Dauguma 
balsų palikta suvažiavimo ve- 

dėju S. E. Vitaitis, b) jo pagel- 
bininku K. Jurgeliunas. 

c) Suvažiavimo raštininkais 
kandidatais: J. Kerdiejus ir 
J. Sekevičius. Pirmuoju rast. 
22 balsais lieka J. Sekevičius 
—antruoju 21 balsu J. Kerdie- 
jus. 

d) Presos komisija vien- 
balsiai: J. Baniulis, K. Jur- 
geliunas. A. Rimka. 

e) Rezoliucijų komisija: 
P. Norkus, Z. Jankauskas, A. 
Rimka. 

f) Maršalka išrinktas K. 
Pratapas. 

4. įnešimas posėdį per- 
traukti p rietu laikui. Didžiu- 
ma balsų atmesta. 

5. įnešimas dėlei svečių. 
Nutarta, kad svečiai gali gau- 
ti patariamąjį balsą. 

6. Bloko klausimas. 
a) P. Norkus kalba, kad 

"blokas" tarp katalikų kleri- 
kalų ir tautininkų negalimas, 
nes jie. kaip patirta, nori būti 
viršesni už tautininkus. O 
kita, kad Tautos Fondas siun- 
čiąs du atstovu j Lietuvą ir 
.pirm to kreipęsis į Rodke- 
fellerio Fondą dėl piniginės 
pašalpos, bet minimasai Fon- 
das pa'tėmijęs, kad ant Tautos 
Fondo prašymų pažymėta vis 
"lietuviai-kaflajikai," taigi 
Rockefellerio Fondas užklau- 
sęs, kodėl nėra meldimo var- 

du visų lietuvių. Tada siun- 
čiamieji atstovai kun. Bartus- 
ka ir Dr. Bielskis prašė įga- 
liojimo nuo SLA. SLA. cen- 
tre pasakyta, kad įgaliojimas 
bus galima duoti, jeigu prie 
kun. Bartuškos ir Dr Bielskio 
bus ir SLA. atstovas. Bet 
kataliku klerikalų Tautos Ta- 
rybos delegatai SLA. atstovą 
priimti atsisakė—jie nori" tik 
įgaliojimo. Žinoma, io iiems 
neduota. Ant galo P. Norkus 
papasakojo dar apie "bloko" 
memorandumą ir kt.. ir pa- 
briežė, kad su kataliku kleri- 
kalais ar kuom kitu susivieny- 
ti nėra jokios vilties. 

•b) A. Rimka kalba apie 
pirmąjį "koalicijos" suvažiavi- 
mą 30 d. sausio Brooklyne, 
N. Y. ir toliau apie antrojo 
"bloko" (vas. 22, 23 ir 24 d. 
suvažiavimą .ir jo pasekmes ir 
išreiškė, kad jei ateityje eiti 
blokan su katalikais, klerika- 
lais arba kuo nors kitais, tai 
nieko nelieka, kaip tik laikytis 
Philadel'phijos, pa. suvažiavi- 
mo nustatytos taisyklės—kai- 
po lygus su jlygiais. 

P9 pranešimų iškjla gana 
didelės ir karštos diskusijos, 
kuriose ima dalyvumą dauge- 
lis delegatų. Nevienas pa- 
briežia. kad koalicijos komi- 
sija, tardamosi su Taut. Ta- 
rybos atstovais, Nusileido dau- 
giau negu galima. Rezoliuci- 
jų komisijai pavesta parengti 
rezoliuciją, kuri, paskiau pri- 
duota, ,skambėjo šitaip: 

"Męs Naujosios Anglijos 
sandariečiai suvažiavę kovo 
12 d. Bostonan, paaiškėjus da- 
lykams, reikalaujame, kad ta- 
rianties su kitomis sriovėmis 
koalicijos komisija prisilaiky- 
tų rezoliucijų, užbriežtų Phi- 
ladelphijos visuotiname suva- 

žiavime sausio 1 ir 2 dieno- 
mis, t. y., kad laikytųsi prin- 
cipo "lygus su lygiais." 

Rezoliucija buvo priimta 
vienbalsiai. 

7. Pusė po vienai sesija 
uždaryta. 

Sesija II. 

8. Atidaryta pusė po dvie- 
jų. Vardošaukis. 

9. Korespondencijų skaity- 
mas. a) Nuo J. Pakarklio 
iš Norwood, Mass. laiškas, ku- 
riame pažymima, kad jei kleri- 
kalai nenori gerbti visų tauti- 
ninkų, tai su jais ir nesi vieny- 
ti. 

10. Toliau pradėta svarsty- 
ti klausimas apie santikius su- 

kitomis sriovėmis. Besvar- 
stant, atėjo rezoliucijų komi- 
sija ir per sekretorių A. Rim- 
ką pranešė, kad ji turi paren- 
gusi visą, dekleraciją, kame 
yra paliesta ir kalbamasai 
Klausimas. 

Nutarta tuojau skaityti dek- 
leraciją. Perskaičius priimta 
apsvarstymui su pastaba, kad 
šis suvažiavimas išreiškia sim- 
patiją lietuviu visuomeniškai- 
politikiniai organizacijai, o ne 

draugijų federacijai, kuriai tuo 

tarpu dirva 'dar nepribendrusi, 
ir reikalinga' pirmiau patiems 
geriau susitvarkyti. 

Svarstant papunkčiui, dekle- 
racija priimta ijiti.sai rezoliucijų 
komisijos recjakdjoj su mažais 
papyldimais. Visi punktai pri- 
imta vienba^ai, išskiriant porą, 
prieš kuriuos buvo po vieną bal- 
są. Dekleracija galutinoj re- 

dakcijoj skamba ,£it kaip: 
Į \tl 

Naujosios Anglijos Sandariečių 
dekleracija. 

Męs esatie _ įsitikinę, kad 
Amerikos lietuvių tarpe yra 
pribrendusi dirva visuomeniniai 
-politikinei organizacijai, kuri, 
remdamos plačiais demokratiz- 
mo pamatais, gintų lietuvių tau- 

tos ir plačiųjų darbo minių— 
liaudies—reikalus. Teisybe, 
Amerikos lietuviuose >ra visuo- 
meniniai poluikinių organizaci- 
jų, bet viena jų auklėja ne de 
mokratijos, bet teokratijos—gy- 
venime kunigų luomo—idealus 
ir yra žinoma kaipo klerikalinė, 
O antra —socialistų, kuri apsi-1 

rubežiavusi vien darbininkų- 
samdininkų reikalavimas. Mums 
gi reikia organizacijos, kuri ru- 

pinius visit darbo žmonių—t. y. 
tokių, kurie patjs sau duoną 
užsidirba, vistiek ar jie samdo- 
si pas kitą, tiesiu ir slaptu bal- 
savimu v imi pilnamečių ir pilna- 
teisių gyventojų—vyrų ir mote- 
rų. 

Moterų teisių lygybę: 
Reikalą priverstino pradinio 

mokymo: 
lšguldomąją kalbą—mokinių 

prigimtąją. 
III. Darbo žmonių reikalai. 

Ilgiausios darbo dienos nu- 
statymas, prisilaikant 8 vai. dar- 
bo dienos normos, ir minimum 
užmokesnis, kuris turi buti toks, 
kad žmogus galėtų žmoniškai 
pragyventi. 

Streikų ir "'pikietavimo" lais- 
vė. 

Visuomenės lėšomis apdraudi- 
mas nuo ligų, senatvės, sužeidi- 
mų. 

Vaikų ir moterų sveikatos ap- 
saugojimas. 

Žemės ūkio valdyme—dirbi- 
mo ir naudojimo principas (že- 
mę valdo tie, kurie ją dirba ir 
iš jos gyvena. Lietuvoje žemės 
davimas bežemiams ir mažaže- 
miams iš tam tikslui sudaryto 
(ir dabar t. v. karališkųjų, val- 
džios ir kt. žemių, kurias Lietu- 
vos seimas tam tikslui paskirs) 
autonomiškos Lietuvos fondo. 

.Nacionalizacija ir municipali- 
zacija visuomenės naudojamų 
įstaigų, ar ūkio šakų, k. a. miš- 
kų, ežerų, gelžkelių ir kitų susi- 
nėsimo įrankių, šviesos ir jie- 
gos šaltinių ir kt. 

Progresyvė mokesnių sistema 
nuo turto, pajamų, pelno ir pa- 
laikų. 

Sistematinis netiesiųjų mokes- 
nių' panaikinimas nuo plačiųjų 
minių vartojamų dalykų. 

Darbo biurai, inspekcijos, dar- 
bininkų ir darbdavių nesusipra- 
timas tirinėti ir. jei abeji sutin- 
ka, rišti komisijos. 

IV. Santikiai su kitomis sriovė- 
mis ir organizacijomis. 

Visos sriovės ir partijos turi 
pilną teisę gyvuoti ir laisvai savo 

idėjas plėtoti. Bendriems tautos 
ar kt. reikalams atlikti galima 
tartis ir jungtis su visomis ir 
su bile kuria partija ar sriove, 
bile tik jungimosi ar tarimosi 
tikslu išstatytas dalykas nesi- 
priešina demokratizmo ir pri- 
imtosios konstitucijos dėsniams 
ir patsai jungimasis nepanau- 
dojama musų nenaudai. Kg 
dėl organizacijų, tai SLA. ir 
TMD. skaitome visuomeninė- 
mis visur pažangiųjų, be parti- 
jų skirtumo, lietuvių organiza- 
cijomis, ir jas męs iš širdies 
remdami taipgi žiūrime, kad ir 
ateityje jos pasiliktų fieparty- 
viškomis pažangiosios Am. l»e- 
tuvių visuomenės apšvietus, su- 

sišelpimo ir kuturos organiza- 
cijomis. 

V. Taktika. 
Priklausydami ALT. Sanda- 

rai, jeigu ji galutinai priims vi- 
suomeniniai politikinės organi- 
zacijos formą tokiais arba pa- 
našiais principais bei pamatais, 
ir dalyvaudami joje autonomiš- 
kos vienatos teisėmis, jeigu ji 
pavirš vien organizacijų fede- 
racija męs, savo keliu, ant vie- 
tų dalyvausime įvairiose apšvie- 
tos, susišelpimo, kulturos, dai- 
lės ir kt. draugijose, taipgi uni- 
jose, kooperacijose ir kt., tver- 
sime naujas, jeigu kur jų truks, 
rengsime paskaitas, prakalbas, 
taisysime kursus, steigsime mo- 

kyklas, knygynus, leisime įvai- 
rius spaudinius, knygas, lape- 
lius ir tt., ir tt. 

Visiems šitiems dalykams ge- 
riau gyveniman įkūnyti išren- 
kame Naujosios Anglijos ap- 
skričio komitetą, kuriam taipgi 
pavedame: i) pranešti ALT. 
Sandaros centrui šituos musų 
nutarimus ir 2) patarti, kad 
kaip galint greičiau butų vi- 
suotinas. ALT. Sandaros su- 

važiavimas, kuris išreikštų ar 

ALT. Sandara bus visuomeniai 
politikinė organizacija ar drau- 
gijų federacija. Męs iš savo 

pusės stovime už visuomeniniai 
-politikui? organizaciją. 

Kol tas klausimas galutinai 
neišrišta, Naujosios Anglijos 
apskričio komitetą jgaliojame: 
a) rūpintis agitacija ir tvėrimu 
naujų kuopų čia nustatytais vi- 
suomeniniai politikiniais pama- 
tais; rūpintis visais kitais rei- 
kalais taipgi sušaukti kitą Nau- 
josios Anglijos sandariečių ar 

jų kuopų atstovų suvažiavima. 
n. Priimta svarstyti dieno- 

tvarkės punktas apie Lietuvos 
laisvės klausimą. Dėl stokos 
laiko šio klausimo plačiau negvil- 
denta, tik priimta A. Rimko: 
paduotas sumanymas, (paremti 
Dr. J. Šliupo pasidarbavimą 
"VVashingtone. gi«iunčiant Mass. 
valstijos kongresmanams šią 
rezoliuciją: 

Rezoliucija. 
"Naujosios Anglijos ALT. 

Sandaros kuopų ir narių suva- 
žiavimas, laikytas kovo 12 d. 
1916 m. Dahlgren Hali, S. Bos- 
ton, Mass., išklausęs pranešimo 
apie ar savystoviai uždarbiauja 
iš savo amato ar užsiėmimo 
(profesijos) ir nucs&vtts dar- 
bo jrankiais ant savo žemės ar 

kt.—reikalais ir drauge auklėtų 

lietuviu tautinę kulturą t>ci sto- 
vėtų lietuvių tautos reikalų sar- 

gyboje. 
Tokia organizacija galėtų bū- 

ti Amerikos Lietuvių Tautini! 
Sandara. liet įsteigiamasis 
ALT. Sandaros suvažiavimas, 
buvęs Philadelphia, Pa. sausio i 
ir 2 d. 1916 in., aptarė ir nustatė 
pozicijų tiktai j bendruosius lie- 
tuvių tautos reikalus, ir tai dar 

i labai paviršium ir nepilnai (vi- 
siškai nepaliesta lietuvių reikalai 
Amerikoj, santikiai su kitomis 
tautomis ir tt.), o j kasdienio 
gyvenimo klausimus visai neat- 

sakyta. lieto, patjs organizaci- 
jos pamatai toki, kad ALT. San- 
darą daro daugiau draugijų fe- 
deracija, o ne visuomeniniai po- 
litikine organizacija. Suvažiavi- 
mo. išrinktoji programos projek- 
tui parašyti komisija ligšiol vei- 
kimo neapreiškė, ir dėlto visiškai 
nežinia, nei kaip atskiruose atsi- 
tikimuose pasielgti, nei kaip i ka 
žiūrėti. 

Del šių visų priežasčių Nau- 
josios Anglijos sandariečių (jau 
organizuotų) ir jiems prijau- 
čiančių (dar oficialiai neįstoju- 
sių, bet pasiryžusių įstoti) žmo- 
nių suvažiavimas išreiškia pagei- 
davimą, kad ALT. Sandaros pro- 
gramos komisija ir centro val- 
dyba kaij) galint greičiau paruoš- 
tų projektą programos, iš ku- 
rios butų aiškiai matyti, kokią 
vietą ALT. Sandara užima kitų 
organizacijų tarpe (ar yra drau- 
gijų federacija ar visuomeniniai 
politikinė organizacija; jei vi- 
'suom. politikinė organizacija, 
tai kaip ii žiuri į pamatinius 
politikos ir žmonių gyvenimo 
klausimus). 

Męs neesame priešingi nei 
vienai organizacijos .formai. 
l>et jeigu ALT. Sandara plė- 
totųsi ir pavirstų draugijų or- 

ganizacijų federacija, tai męs 
išreiškiame pageidavimą, idant 
butų palengvintas įstojimas (su- 
maži»* a mokesnis į centro iždą 
ir kt.) savystovėms draugijoms, 
kliubams ir kt. ir kad ALT. 
Sandara, nesikišdama į į stojan- 
čių organiazcijų vidurinę tvar- 

ką nei jų politikinė spalvą, tik 
rūpintųs bendraisiais lietuvių 
kultu ros reikalais ir pažangos 
plėtojimu. 

Męs esame pasiryžę veikti ne 
tik kulturos, bet ir politikos dir- 
voje. Dėlto, jeigu ALT. San- 
dara pavirstų vien draugijų or- 

ganizacijų federacija, męs, da- 
lyvaudami joje autonomiškais 
pamatais kaino Amerikos lietu- 
vių organizacijų sąjungoje ar- 

ba federacijoje, organizuosi- 
mies šiais visuomeniniai politi- 
kiniais dėsniais. 

(Užbaiga bus). 

Kaip Išrodyty Žvaigždės Kru- 
vinuose Fa/aiks'uose. 

(Garret P. Serviss.j 

Be abejo, jųs esate matę kruta- 
muosius paveikslus, padarytus nuo 

gelžkelio traukinio Pavyminiai 
seką viens po kitam atsimušimai 
ant fotografinės filmos, iš kurių 
visas paveikslas esti padaromas, 
vra nuimami tokiais trumpais lai- 
ko protarpiais, o paskui parodomi 
akims taip sparčiai, kad jie susilie- 

ja j bėganti žemvaiždžio reginį, 
kuris atrodo bėgančiu pro žiūrėto- 
ją tuoju patim greitumu, kuriuo jis 
keliauja priešingon pusėn. 

Bet kuomet męs pasižiūrime nuo 

savo žemės Į dangų, tai męs esame 

lygiai tokiame pat padėjime, ką ir 
pasažierius traukiny j, išskiriant 
tiek, kad dangaus skliautas yra be- 
galo nutolęs ir dėlto męs nepate- 
mijame musų pačių judėjimo. Čia 
nematome pralekiamų telegrafo 
stulpų, nejaučiame žemės dundėji- 
mo ties bėgių sudurimais, ar svie- 
dimų vidaus linkui ties staigiais 
užsisukimais, kurie pasakytų mums, 
kad męs skriejame per žvaigždžių 
žemę greitumu penkių dešimtų tūk- 
stančiu mylių j valandą. 

Bet mums reikia tik įsivaizdinti 
krutamasis dangaus paveikslas, su- 

sidedąs iš eilės fotografijų, nuimtų 
viena po kitai už daugelio metų, 
paskui parodyti akims greitoj se- 

kamybėj, kad jis pataptų jaučiamu 
žemės judėjimo daiktams ir malo- 
niu atrodomo palengvu žvaigždžių 
bėgimo vaizdu, pad irom u musų že- 
mės skritulio skriejimu linkui didė- 
lės žvaigždės Vegos šiauriniame 
Paukščių Kelio Krašte. 

Gal užtektų turėti šimto metų 
protarpį tarpe sekamųjų fotografi- 
jų ir parodyti jas akims, sakysime 
po šešias j sekundą. Tąsyk j vie- 
ną sekundą męs pamėtytume tą pa- 
tį kertinį žvaigždžių nušokimą, kurį 
žemės judėjimas šiaurės linkui pa- 
daro per 1,600 metų. 

Taigi, per 1.600 metų žemė 

("drauge su saule, kuri po teisybei 
yra musų dauginio traukinio gar- 
vežiu) nukeliauja šiaurės linkui 
apie 700,000/v*>.000 (septynis šim- 
tus bilijonų) mylių, taip kad žiu- 

□ 

rėdami j mūsų didįjį krutamąjį pa- 
veikslą j>er šešias dešimts minučių, 
męs pastebėtume pasekmes padary- 
tas žemės padėjimo permaiia, sie- 
kančia 2,520,000,000,000,000 (2 
k vad rali jonus, 520 trilijonų) my- 
lių,—atmainą, kuri reikalauja 
5,760,000 metų laiko, nors nmsų 
kinematografas suglaustų ją į vie- 
ną valandą. 

Bet keliaudama šitokį tolumą 
(daleidus, kad jos niekas nenu- 

kreips j šalį), žemė iš savo vietos, 
kurią ji užima šioj valandoj, nu- 

keliautų, kur-nors paties Paukščių 
Kelio vidun. (Paukščių Kelią 
vadina dar Pieno Kelių). Ir šitą 
baisią kelionę beatliekant, visa dan- 
gaus išvaizda matoma nuo žemės 

mainytųsi iš vienos formos kiton, 
kaip besi vyniojanti panorama. 

Gadynes suglaudęs j sekundas 
musų kinematografinis paveikslas, 
padarytų didžiosios panoramos pa- 
veikslą aiškiai matomu ir išeiga to 
butu tokia, kad męs matytume 
dangų ne stovinčioj išvaizdoj, kaip 
jis dabar yra, bet pilnu judėjimo. 

Męs atroddytume esą vidui bai- 
sios ugninių lustelių audros. Iš- 
pirmo jie atrodytų puolančiais vie- 
non pusėn taip kaip sniego plekai 
matomi per bėgančio traukinio lan- 

gą. liet prisižiūrėję geriatis, męs 
pastebėtume, kad vieni jų lekia 
skersai aplamą judėjimą, kiti net 

atgal puola, kaip žiemos audro; 
snieguolės šoninio, ar pryšakitiic 
vėjo pagautos yra blaškomos į vi- 
sas pusės, nors aplamrs audros ta- 

kas pasilieka tas pats. 
Šitas judėjimo susimaišymas iš- 

eitų iš žvaigždžių taip vadinami; 
''tikrųjų judėjimų," kadangi judė- 
jime yra ne tik viena musų sault 
su savo palydove žeme, bet ir viss 

žvaigždžių begalė. Męs einam< 
vienon pusėn. Vienos žvaigždė' 
eina taipgi ton pusėn, bet kitos ki- 
ton. Tūkstančiai jų plaukia galin- 
gomis sriovėmis ir dvi svarbiau- 

sios žvaigždžių sriovės, kurios yra 

patėmytos, atrodo beveik visai prie- 
šingos viena kitai. 

X. 

IŠ PASKAITOS PROFESO- 
RIAUS LAUGHLIN. 

Chicagos universiteto profeso- 
rius J. La\vrence Langhlin skai- 
tė lekciją universiteto profeso- 
riams ir studentas apie dabar- 
tinę karę ir jos pabaigą; prie to 

pridėjo savo pranašystas. Pro- 
fesoriaus nuomone. į tris metus 

karės, karę vedančios tautos nu- 

žudys j5 milijonus vyrų ir per 
tai centralės Europos viešpaty- 
sčių išsisems pajiegos ir jos tu- 

rės pasiduoti ir taikos melsti. 
Karė pasibaigsianti po trijų ka- 
rės žiemų praleistų grabėse. 

Sulyg prolesoriaus apskaity- 
mo: pirmuose karės metuose, 
nuo i rugpjūčio dienos 1914 m. 

Lki 1 rugpjučio 1915 m. Anglija 
sumobilizavo 3.400.000 kareivių, 
o nužudė 400.000, o 1 rugpjučio 
1915 m. turėjo 3 milijonų tinka- 
mų ir viskuom aprūpintų karei- 
vių. 

Francuzija sumobilizavo 4 mi- 
lijonus kareivių, o nužudė 1.400,- 
300, i rugpjučio turėjo 2.<>oo,- 
XX). 

Rusija sumobilizavo 5 mili- 
jonus, nužudė 3.500.00. tai 1 

rugpjučio turėjo 1.500.000. 
Italija sumobilizavo 1.000.000, 

nužudė 200.000, tai 1 rugpjučio 
turėjo 800.000 kareivių. 

Iš viso talkininkai sumobili- 
zavo per tuos pirmus karės 111c- 

tus 13,400.000 kareivių, o nu- 
žudė per tuos metus 5.500.000 
kareivių, tai po metų karės lau- 
ke turėjo 7 milijonus. 

Vokietija su mobilizavo 6.700,- 
x>o kareivių, nužudė 2.400,000, 
Lai pradžioj antrų karės metų 
turėjo 4,300.000. 

Austro Vengrija sumobilizavo 
5,000.000, o nužudė 2,400.000, 

turėjo 2,600.000 kareivių. Tai iš- 
tiso Austrija ir Vokietija (liūl- 
iai ijos ir Turkijos, taipgi Ser- 
bijos, Montene;*Į*!> ir Belgijos 
<aipo menkų, profesorius \ isai 
neskaito) 1 rugpjūčio turėjo 6,- 
)oo.ooo kareivių. 

Xuo -i rugpiličio 1915 m. iki 
i rugpjūčio 1916 111. karę vedan- 
čios tautos sumobilizuos: Ang- 
lija sumobilizuos dar 2.500.000. 
nužudys (skaitant nuostolius 
<aip iki šiolai 1.000.000. tai liks 
ai 4.500.000 kareivių. Franeu- 
iija sumobilizuos dar 250.000. 
111 žudys 1.400.000. tai liks T.450.- 
>x>. Rusija sumobilizuos, ties 

:uri iš ko. 6.000.000. nužudys 
5.000,000, tai liks jai 4.500,000. 



Italija sumobilizuos 400.000, nu- 

žudys 2(k"),000, tai 1 ik^ jai 1,000,- 
000. Tai iš visu talkininkai su- 

mobilizuos <lar 9,150.000 karei- 
vių, nužudys 5/*00.000, tai 1 

rugpjučio turės jie dar 11,540.- 
000. 

Vokiečiai iki tam laikui galės 
sumobilizuoti 1,000,000, nužudys 
2.400,000, tai liks jiems 2.<>oo,- 
000. Austrija sumobilizuos 200,- 
OOO, nužudys 1,800,000, tai liks 
jai 1,000,cxx). Iš viso tokiu budu 
Austrija ir Vokietija dar sumo- 

bilizuos 1,200,000, nužudys 4,- 
200,000, tai liks joms 3.900,000 
kareiviu, su kuriais negalės at- 
siremti prieš 11,450,000 talki- 
ninkų, todėl, ar nori, ar nenori, 
turės talkininkams pasiduoti; taip 
bent pranašauja prelegentas, Chi- 

cagos univer. profesorius; jis 
mano, kad prie tokio kareivių 
trukumo vokiečiams ir austrams 
nepagelhės nei Turkija, nei Bul- 
garija, nes jos mažai kareivių 
gali pastatyti. 

EXTRA. 
RUSAI SUMUŠA 
AUSTRUS IR VOKIEČIUS. 

Londonas, kovo 22 d. Ant 
abiejų galu ilgo fronto rusai lai- 
mėjo žymias pergales. Ant fron- 
to tarp Dvinsko ir Vilniaus rusai 
privertė vokiečius pasitraukti j 
pietus nuo ežero Naroč; netoli 
kaimo Bucitiški rusai užėmė prie- 
šakines vokiečiu tranšėjas. Šionvs 
rusų armijomis vadovauja gen. 
Kuropatkin. 

Galicijoj rusai užėmė svarbią 
austrų poziciją prie Uscieczko, 
kurią austrai atkakliai gynė per 
šešis mėnesius. Austrai ir vokie- 
čiai prisipažįsta prie šitų pralai- 
mėjimų. 

Iš Persijos pranešama, kad ru- 
sai užėmė miestą Ispahan, seną 
Persijos sostinę. Iš Rymo pra- 
nešama, kad rusai atvyko ties 
Trtb'zondu ir pradėjo to miesto 
apgulimą. Ant visų frontų rusai 
atakuoja. 

VAKARŲ FRONTAS. 
Vokiečiai bombardavo Esncs 

if kalną 304, bet franeuzu ugnis 
neleido atako padaryti. Berlinas 
praneša, kad vokiečiai paėmė 
2,500 franeuzų netoli Avancourt. 

GANDAI APIE TAIKĄ. 
Iš Washingtono eina gandas, 

kad Vokietijos kancleris kalbėies 
su Amerikos pasiuntiniu Berly- 
ne apie karės užbaigimą. 

REDAKCIJOS ATSAKYMai. 
i 

K. Jociui. Jusu prisiųstąją atskaitą, {dėsimo j sekant) numer). 
J. J. Žilinskui. Apie buvusias pra- 

kalbas Just) mieste jau kiti rašė ir 
todėl mes tą dali lft jusu rašto iš- 
metame; kitas žinias sunaudosime 
kitam numeriui. AČhi. 

J. Sargunui. Jusi) pasiimtoji tema 
reikalauja gero istorijos pažinimo; 
pas jus jis yra silpnas ir todėl jusų lŠvedim?i yra khidingi. Nedėsime. 
Butij gerlaus, kad tamlsta rašinėtu- 
me apie sau žino:rrsniiH dalykus. 

VIETINES mm. 
Žmogžudyste ant Norlh Side. 

Pereitą subatą lietuvių kolionijoj 
ant Nortli Side pasitaikė baisi 
tragedija: Cecilija Cesauckienė, 
gyvenusi prie 3562 VVabansia av. 

tapo užmušta, o jos užmušėjas 
Wm. Gustidas guli ligotibutyj 
su kulka galvoje, kurią jis pats 
sau jsivarė. 

Tragedija yra pamatuota mei- 
liškais ryšiais. Cecilijos vyras, 
sirgdamas, ilgą laiką išgulėjo li- 
gon'butvj. Tnam laiku pas ją 
prasidėjo lankytis Wm. Gustidas, 
28 metu vyras, gyvenusis pas Pa- 
liulienę. 1645 VVabansia ave. 

Sugrjžus Česauskui namo iš 
ligonbučio, Cecilija norėjo nusi- 
kratyti nuo Gustido 'kavaliera- 
vimo." Kuomet tas nepaklausė, 
fi liepė jį suareštuoti 12 d. kovo. 

; Istorija užsibaigė tuom, kad jsi- 
1 mylėjusis Gustidas pereitą suba- 
tą nušovė Česauckienę ir pats 

•save mėgino nužudyti, ivaryda- 
jmas kulką sau galvon. 

Adttcos nuo karės nukentėju- 
siems. Smagu patėmyti, kad vis 
daugiaus atsiranda draugijų, ku- 
rios savo vakaruose nepamiršta 
ouo karės nukentėjusių. Jokia 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 
l 

SUSIRINKIMAS. 

Antras Daytono Lietuviu Vi- 
suomeniškas susirinkimas nuken- 
tėjusiems iuii> karės šelpti bus 
kovo 26 d. 7 vai. vakare, A. J. 
Keidošiaus svetainėje, 202 Xr. 
Troy sl. Susirinkimas bus su 

prakalbomis ir deklamacijomis. 
Taipogi bus perskaityta tie žmo- 
nės. kurie kiek yra aukavę. Vi- 
sus lietuvius, vyrus ir moteris 
kviečia atsilankyti komitetas: 

Pir;n. A. J. Keidošius, 
Sekr. K. Jocius. 
Kas., P. Dambrauskas. 

RUSIJA LEIDO VAŽIUOTI 
AMERIKON. 

Karei prasidėjus. Rusijos val- 
džia neleido nė vyrams nė mote- 
rims išvažiuoti Amerikon nė j 
kitus užrubežius, taip kad nė 
vyrai negalėjo parsigabenti sa- 
vo pačias iš Europos nė vaikus, 
nė tėvus, nieko. 

Dabar Rusijos valdžia, nuo 

i d. šio mėnesio suteikė liuosy- 
bę visiems tiems, kurie nepri- 
klauso prie kariumenės, važiuoti 
Amerikon ar kur nori. Taigi 
dabar moterys su mažais vaikais 
ir vyrai \ irs 45 metu gali gauti 
nuo valdžios užrubežinius pas- 
portus ir važiuoti Amerikon pas 
savo gimines. Dabar galima at- 
važiuoti iš Rusijos per Švediją, 
o nuo 1 d. gegužio 1916 111. ga- 
lės važiuoti ir ant Rusiškų laivų 
iš Archangelsko. Šitkortes ga- 
lima gauti 

A. 01szewskio Banke, 
3252 S. Halsted st., Chicago, 111. 

PRANEŠIMAS. 
siuomi pranešame giminėms ir pa- 

žystamiems, kad kovo 15 d. s. m. 

persiskyrė su šiuo pasauliu Kazimie- 
ras Guokas. po trumpos ?, dienų ligos. 
Kovo 16 d. jis tapo palaidotas Lie- 
tuviu šv. Kazimiero kapinėse. .To 
palaidojimu užsiėmė jo brolis Ado- 
mas. 

Velionis buvo doras ir darbštua 
vaikinas; jis dirbo tėvynės ir visuo- 
menės labui kiek jis galėjo ir jo pa- 
vyzdingas gyvenimas ilgai pasiliks 
atmenamu. Prigulėjo prie dviejų 
pašei pini ų draugijų—Lietuvos Ūkinin- 
ko ir Brolių ir Seserų 1>Job Amerikoj. 

Amerikoje Išgyveno dir metu; bu- 
vo dar jaunas 22 metų amžiaus. Pa- 
ėjo 15 Kauno gub., Panevėžio pav., 
Smilgių vai., Rimiškių kaimo. Paliko 
dideliame nuliudlme Amerikoje brolj 
Adomų, Lietuvoje tėvų ir tris seseris. 

Lai buna Jam lengva ši svetima 
žemelė. 

Norintieji gauti platesnių žinių 
apie velionf, lai kreipiasi } brolj Ado- 
mų Guoka, 2349 So. Oakley ave., 
Chicago, 111., arba j Lietuvos Ūki- 
ninko Dr-jos raštininką, J. Raugevi- 
ėių, 2050 W. 23rd st., Chicago, 111. 

i 

Apgarsinimai. 
NEDAMAITINAMI VAIKAI. 

Kaibatrie vaikai tartum po tė- 
vų pačiu akiu nyksta, nors jiems 

|duodama kuogeriausi galimi daik- 
tai. Jok:s maišais, jokie gardu- 

jmynai nesužadina pas juos noro 

'valgyti. Tąsyk yra reikalinga 
'greita pagclba. Visų pirmiausiai 
reikia apžiūrėti ir išvalyti jų dan- 
tys ir neleisti jų viduriams už- 
kietėti. Duok jiems Triuerio 
Amerikinio Karčiojo Vyno Elik- 
syro nuolatai tam tikrais ymiais, 
o pamatysi kaip greitai jų svei- 
kata pradės gerėti. Tas pats yra 
su suaugusiais. Norint duoti 
jiems prideramą peną, reikia, kad 
maistas butij gerai suvirškinamas 
ir viduriai neužkietėtų. Trine- 
rio Amerikinis Karčiojo Vyno 
Eliksyras užlaiko virškinamuo- 
sius organus gerame veikimo 
stovyje. Gaunamas aptiekose. 
Kaina $f.oo. Juozas Trineris. 
1333"1339 Ashland ave., Chi- 
cago, 111. 

Trinerio Linimentas yra išti- 
kimas vaistas nuo ramatinių 
skausmų raumenyse ir sunariuo- 
se. Nelauk kol skausmas bus ne- 

pakenčiamas. bet laikyk šitą pui- 
kų vaistą visuomet po ranka ir 
vartok ji kaip tik pirmutiniai 
simptomai apsireiškia. Kaina 25c 
ir 50c. Per krasą 35c. ir 60c. 

! Pajieškojimai. 
Pajieškau aavo pusseserių Liudvi- 

nos ir Anastazijos Dargaičių. Jos 
yra dukters Juozo Dargio, Kauno 
gub., Telšių pav., Gadunavo vol.; 
abi yra ištekėjusios. Jos pačios ar 
kas kitas teiksir, man pranešti. 

Domicėlė Dargaitė. 
11313 Coe Pi., Seattle, Wash. 

^■ARGI^SPECIALTIES Co. 

yĮjjjjBžSlŽžBi Philndelpliia. Pa. 

D?1 Moterių ir Vyrų Plaukų Stiprintojas 
"DERMAFUGA" 

.Ii:; isigiręs j skalpu, prašalina pleiskanas, ap- maišo skalpos niežėjimu priduoda audiniams 
naujos KyvvbiH ir spėk), kartu suteikiant 
skalpai ir plaukams sveik) padėjim;). 

Iri jutų plaukai slenka, rašykite reikalau- 
dami tą puikia knygute ir gyduolių ištyrimui, 
iilčdnmi 10 ccutij sidabru, arba Urasos ženk- 
leliais, drl apmokėjimo lėšų persiuntimo. 

ARGI f. SPECIALU KS (O.. 
P. O. I!ox 37, Pbiladelpliia Pa. 

PajleSkau darbo keptuvėje už antrą 
darbininką. Esu kepėju 10 metų, lie- 
pteliu ir išpildau savo darbą. Turiu 
-8 metus amžiaus. Galiu dirbti ir 
pirmo darbininko darbą, bet neno- 
riu. Kalbu lietuvių, lenkų ir rusų 
kalbomis. Mano adresas toks: 

J. Bukovskv, 
4358 So. Wood st., Chicago, 111. 

Pa j ieškau savo draugų Domininko 
Daunio iš Latvelių ir Juozapo Kep- 
šio, Rimšių, abudu Šiaulių pav., Kau- 
no gub. Gyveno Repšls \Vaterburyj, 
Conn., išvažiavo į Californiją; Dau- 
nls, Oglesby, III., išvažiavo j Cherry, 
111. Atsišaukti adresu: 

Ben. Gricius 
16P.4 N. \Vood st. Chicago, 111. 

Pajieškau savo gero pažystamo 
Aleksandro Budrio, paeina nuo Ya- 
duoklių. Pirmiau gyveno Pittsburghe, 
Pa. Atsišaukti adresu: 

Frank Pikšrius, 
1525 Penn ave., Pittsburgh, Pa. 

Pajieškau Kazimieros Koclianskie- 
nšs, iš Šiaulių miesto ir Konstanti- 
no Srogiaus iš Lipaičių, Meškučių 
apielinkės. Turiu j juos svarbu rei- 
kalą.. Alsišaukti adresu: 

Wm. Kumpis, Piskdale, Mass. 

Pajieškau Kazimiero ir Franciš- 
kaus Vasiliauskų; Telšių pav., Kau- 
no gub., Varnių miestelio. Dirbo ka- 
syklose Indianos valstijoje. Atsišauk- 
ti adresu: 

T. Tomkus, 
212 S. Chambers st., Sioux City. Tovva. 

Pajieškau savo draugo Juozapo Ši- 
leikos, Atkočių kaimo, Deltuvos par., 
Ukmergės pav., Kauno gub. Gyveno 
trys metai atgal Kenoshoj, Wis. Tu- 
riu j ji svarbų reikalą. Atsišaukti 
adresu: 

Clias. .T. Mitchell 
245 Baufil st., St. Paul, Minn. 

Pajieškau savo brolio Mykolo Mi- 
linluko, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Naujamiesčio vol., Upytės parap., 
Tarnagalės kaimo, 14 metų Amerikoj; 
daugiaus gyvenęs Chicagoj. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ad- 
resu: 

Stanislava Miliniukė 
Eox 21, Millsboro, Wash. Co., Pa. 

Pajieškau Antano Bleliako, Anu- 
pro Bieliako ir Juozapo Kunciaus, 
visi is Kauno gub., Zarasų pav., 
Tauragnų vol.. Utilgės sod. Jie patys 
ar kas kitas malonėsite pranešti ad- 
resu : 

Fred Runcc, 
5772 Inverness st., Vancouver, B. C. 

Pajieškau trijų pusbrolių ir pusse- 
seres—Onos, Juozapo, Jono ir Sta- 
nislovo Melinavifių. Seniausia apie 
30 metų. Paeina iš Kauno gub., Ra- 
seinių pav., ftilelės miestelio. Dti 
metai atgal gyveno Chicagoje, 111. 
Jie patjs, ar kas kitas malonėsite 
pranešti adresu: 

Mrs Nellie Yetz, 
Big Ivakc, Wasli. 

I Pajieškau savo seserų Marijonos 
ir Zuzanos Jomantukių, Kauno gub., 
Raseinių pav., Raudonės vol., kaimo 
Naukaimio. Marijona apie 10 metų 
Amerikoj, buvo ir rodosi yra Pitts- 
burghe. Pa. Zuzana, po vyru Kli- 
maitienė, apie 2% metų Amerikoj, 
rodosi yra C'liicagoj. Jos pačios, ar 
kas kitas malonėkite duoti žinią ad- 
resu: 

Antanas Jomantas, 
j 797 Bank st., Waterbury, Conn. 

Reikalavimai. 
Reikalinga mergina prie nar»i dar- 

bo, prie uia/os šeimynos. Atsakan- 
čiai merginai mokėsime $5.00 i sa- 
vaitę. Atsišaukti 

A. Žukauskas, 
3310 So. Halsted st., Chicago, 111. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

fabrikuose ir privatiškuose namuose 
Reikalaujame 25 vyru po H-00 j 

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

Atlas Employment Office, 
6300 So. Halsted Chicag*, III. 

Srd floor. Room P. 
Telefoną* Normai 

•=% 
Mr. Clcmcne Raduclia, 824 Palmrr st-., T>Ptroit, Mich., Tar- 

toj«rJ3cveros Vaistų Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
i n k »fii s, Ir Stoi k.-) jisai para&ė mums: "AS sirenų daugiaus nuiro puDautrtj metų. Pankui ii sužinojau apie i'.į vaisių ir li- 
kai lig) (Ji tas. Todėl aš galiu patarti jį kiekvienam, kuris 
serga mJTinkstij." 

Ar Jiin|s Skauda Nugara? 
Tai j ieškokite priežastie?. Skaudėjimas gali bati ki- 
lęs dėlei iukstij netvarkos, ir todėl imkite 

Severa'sKidneyandLiver 
(Severos Vaistą Inkstams ir Kepe- 
nims) kad pasiekus kelio j sveikatą. 

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

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kilantis dėlei keblumu inkstuose, gelt 
ligė ir sumigęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver- 

tę pataisyme lovos slapinimo pas vaikus. 

Reiedy 
ITVĮ .« i.—«« paprastai eina creta bu inkšti} lieorais, LZKieteiimaS ir kR<1 cydyrac, SEVEROS 

GYVYBES BALZAMAS (Severa'fi Balsam 
o f Life) dažnai yra pasirodęs pagelbingu padėjėju Suvtros Vaistui Inkstams ir Kepenims. 

Kaina Severcs Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 centu ir $1.00. Kaina Severoa Gj-Tybės Balzamo: 75 centai. 

Savo aptiekoje reikalaukite Severoa Vaisty. Jeigu Just} aptieka jų netu- ri, tai uigisakykito tiesiog nuo 

W. F. SEVERĄ C0., Cedar Rapids, Iowa 

f 
Reikalaujame ištikimu vyru po vi- 

sas lietuvii) apgyventas apygardas; 
geriems laikams sugrįžus, visiems 
darbo yra užtenkamai ir biznis gerai 
eina. Mes turime, labai gerą. progą 
užtikimam vyrui. Norintis pasidar- 
buoti liuosu laiku—nedėliomis, va- 
karais. nemezdamas dienos darbo, 
gali pasidaryti gražaus pinigo grei- 
tu laiku. Mes išmokinsime šito dar- 
bo. Adresuokite: 

The Chicago Realty Sales Co. 
lloom 35, 154 W. Randolph st. 

Chicago. 111. 

Ant Pardavimo. 
BARBER sh6p J pardavimą. Vie- 

ta sena, kiekvienas gali padaryti Bau 
gers.i pragyvenimu. Turiu parduoti 
trumpu laiku. v 

Jonas Valentinavičius, 
C07 W. 123rd st\, \V. Pullman, 111. 

Parsiduoda grosernė, biznis eina 
gerai, geroje vietoje, 5 dideli pagy- 
venimui kambariai, randa $20 \ mė- 
nesį. Priežastis pardavimo—dvi mo- 
terl-savininki ne išgali bizni apeiti. 

A. Marciniak, 
917 W. 31 st. v Tel. Drover 6715 

> v *• J* 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai steik į 

MILDĄ 
3136-42 So. Halsted St. 
Cia už 5c matysi craiesnj Teatru, kaip 
vidurmiestyje r* 50c. 

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

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

Subatomi ir nedčliomi 2 vai. po pietų. 
Jei nori linksmai pralcsti valanda lino- so laiko užmiršti savo nesmagumus, tai ateik i 

MILDOS-TEATRĄ. 

FARMOS GERIAUSIOS. 
Pirkite šias musų farmas Didžiau- 

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikj. Ta kolionija yra per mus 
uždėta 1905 metais ir męs apgyvendi- 
nome ją su 360 lietuviais farmeriais. 
Męs esame seniausieji ir didžiausieji Amerikos lietuviai farmų pardavėjai. Męs parduodame teisingiausiu budu 
išduodami nžvarantuotus popierius 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra damokčjimų. Męs turime šim- 
tus visokio didumo farmų parduoti, 
išdirbtų su užsėtais laukais, su sod- 
nais. su budinkcis. žemė derlingiau- 
sia, nes maišosi su moliu ir juodžemiu 
ir molis su gera smielžeme, maišyta. 
Geriausia žemė dėl visokių javų, dar- 
žovių, sodnų, pievų ir gyvulių augini- 
mo-ganyklų. Ir turime daugybė že- 
mės neišdirbtos, ąeros, kurią parduo- 
dame visokio didino plotais pigioj po 
$6 akerj ir brangiaus ant lengvų iš- 
mokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti ir mieste dirbdamas 
išmokėti ir likti5'farmeriu. Pasisku- 
binkite nusipirkti1 bo prekės greit bus 
daug augštesnės'.i; Atvažiuokite pae 
mus męs tikrai yįtikrinama jus, kad 
surasite sulyg savp noro farmų pirkti. 
Už ką busite mums dėkingi. Kvie- 

•čiame visus miesčionis darbininku*; ir 
iznierius atvažiuoji ir apsigyventi pas 

mus ant farmų tarp savų brolių lietu- 
vių farmerių. JKuogr&žiausiame ir 
Bveikiausiame apgyventame krašte pil- 
na aplink vaikams mokyklų, bažny- 
čių, geležinkelių ir ger« žviravotų ke- 
lių. Apielinkėje tlurgauuų miestų Scott- 
villės ir portavas miestas Ludingtoa, 
Michigan. Nusipirkite musų kolioni- 
joje farmas jums taipos patiks ant 
musų farmų gyventi. Apie miestus 
nei mislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmų užtikrintą- sau gerą gyvenimą. Trumpu laiku farma pati per save iš- 
simokės ir padarys jus turtingais i kelis metus laiko. Rašyk tuoj, gausi 
lietuvių kolionljos mapą ir kataliogą dovanai. Tik jdėkit už 4 centus stam- 
pę dėl prisiuntimo kaštų. 

A. KIED1S L CO. 
Real Estate 

| ,'eoplcs State Bank Buildinj^ 

ATYDAI SOUTH 
CHICAGIEČIŲ. 

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

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

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

I ! ! Pranešimas ! ! 
Šiucmi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio mėn. perkėliau savo 

ofisą po 

3325 So. HALSTED ST. 
TELEPHONE YARDS >8ii 

D r. P. VVIEGNER 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mapa) 

Sutaisė B. K. Balutis 
> 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk- 
las, kolius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuviu ir dauge- 
li kitu dalykų. 

"Geriausia žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Perslstato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie jj visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 

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

CHICAGO, ILL. 

Antrų Metų 
8EEIH0VEN0 KONSERVATORIJOS 
MOKYTOJŲ KONCERTAS 

l»yks | 
Subatoj Balandžio 1 Dieną i 

8-tą valandą vakare 

Šv. jurgio Parap. Svetainėje, j 
iSi m a 

A. VITKAUSKO Teatralė Kuopa 
NED., KOVO=MARCH 26, 1916 

ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINEJE 
Prie 33-čios gatvės 

Rengia Spektaklį. Bus vaidinama: 

'GENAVA1TE' 
Drama 8 atidengimuose. Pertaisyta A. Vitkausko 

Rolę Goliaus atliks artistas A. VITKAUSKAS. 
VEIKIANTIEJI ASMENS: 

P-lės Aleksandravičiūte, L. žilvlčiutė, V. žllvičiute, P-ai Vaitiekūnai, Vitkauskas, Valančauskas, San- kur.38, Mačulis, širvinskas ir kiti. 
šitas veikalas buvo loštas 23 sausio S. m. Chicagoje, bet nuolatiniai reikalavimai atkartoti šį veikalą, verčia mus užgdlėdinti Gerbiamu Publiką ir mes, tikėdamiesi, kad šj sykį atlankys dar didesnis skaičius žiūrėtojų, todėl mes del publikos patogumo lošime šj veikalą 

DU SYKIU Į VIENĄ DIENĄ Pirmą sykį pradžia lygiai 3:30 v. dieną. Antrą—8 v. vakare. Kainos bilietų po 25c, 35c, 50c ir 75c. Nors yra labai dideli iškaščiai, bet mes nepaisydami į tai duodam progą, pamatyt plačiai publikai šį gražų veikalą. 
Kadangi tas veikalas bus statomas paskutini syk}, tikimės, kad gerb. publika atsilankys į šį Spektalilį kuoskaitlingiausia, idant pamatyti veikalą "GENAVAITfi." Teatralės Kuopos Adm. 

marumas su msmu^p- 

r 
... \ Beliepsnis Kopimas Tiesiog Pečiuje 

STEBĖTINA, nauja, vidutiniškos kainos aliejine prie- 
taisa su atskirtu pečium, kurisai gali buti vartojamas 
Beliepsniam Kepimui! Kepa ir apkepina palengva ir 

greit, kaip tik jums reikalinga! Tik uždarykite silpninto- 
jo,, uždarykit liepsna, ir turit "Pečiu Beliepsniam Kepimui." 

Jųs pamatysite, kad jie visi yra at- 
sidėtini, lengvi vartojimui, lengvi 
prižiūrėjimui. Degėjai uždegami vie- 
•/%if nu tiriciuko palytėjimu ir tuo- 
jf jaus reguliuojami. NEW PER- 

» FECTION yra pastovių papro- 
čių aliejiniu pečium-—užtekti- 
nai hilumos—visuomet gatuvag 
kaip gazas. 

"Dabar Aptarnauja 2,000,000 Namų" 
Parsiduoda ui vidutiniškas kainas geleiinžiP, rakandų, dppartaincntinf'Ro ir abelnose krautu* 

v$S6, arba kur tik jųs pamatote NAUJOS TOBLL\ BRS MfiROIN^ (Ncw I'erfection Giri), 

Para.itykite šį stebčtinn \EW 
PEIiFECTION Pečių pas sa- 
vo krautuvninką. .Tis tū- 
li jįjį dviejuose didiiir.uo- T} 
se kaip ir daugelį kitų ' 
NE\V PERFECTION Ke- 
pamųjų Pečiu. 

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 



VIETINĖS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

ifratigystė turėtų neišdrįsti ret.gti 
baliaus, ar vakaro, jeigu ji nema- 

no skirti bent dalies pelno nu- 

kentėjusiems nuo karės savo bro- 

liams. Gražų pavyzdį duoda ir 

Tėvynės Mylėtojų Draugystė Xo. 
2. iš VVest Pullniano, kuri, su- 

rengusi Užgavėnių vakarėlį, lai- 
ke vakarienės surinko $12.10 
aukų. 

Aukauta sekančiai: Po $1.00— 
Juozapas Kilas, Otto Shuksta, 
P>. Sluz, Kaz. Zu be. Jonas Ka- 

sananskas, K. Mačulskis ir St. 
Sereikas. Po 50c.: A. Skačkau- 
skas, A. Davjotas, P. Mikolaitis, 
J. (iurlikas, Zofija Jasulaitikė, 
J. Zu'be, A. Vainauckas ir K. 
Davnaravič. Po 25c.: F. Karec- 

kis, P. Kareckis, L. Strogis, J. 
Zilevič; J. Wojtkie\vicz— to cen- 

tų. Viso $12.10. Aukos nusiųstos 
'per A. Olševskio banką Lietu- 

, vos Gelbėjimo Fondo kasieriui, 
Tarnui Paukščiui. 

Nebizniavas biznierius. Ferci- 

ką nedcldienj teko užeiti Į Pilscn 

Auditorium svetainę, kur "Nau- 

jienos" rengė savo "jubilejų". 
Jubilejus—kaip jubilėjus,—vaka- 
ras su prakalbomis ir šokiais, 
kaip ir kiekvienos draugystės. 
Visos prakalbos buvo pačių sa- 

vęs isgyrimui. Hutu dar tiek to 

ir su tuom: tegul sau girtasi. 
Bet kam kitus laikraščius už- 

gaulioti? Kiti laikraščiai, girdi, 
ėsą del biznio, o mušti tai tik 
idėjai dirba. Man čia ir atėjo 
galvon: dar negirdėjau, kad koks 
nors kitas, kad ir "bizniavas" 
laikraštis, rengtų balius, o "Nau- 

jienos", nors ir sakosi nebiznia- 
vos, bet kas metai rengia biznia- 
vę balių. Tai kiekvienas gali su- 

prasti, kad nebizniavos "Naujie- 
nos"' dar bizniškesnės ir už n2- 

va bizniavus laikraščius. Kaip 
► 

nori taip zalatyk, bet ylos mai- 
še nepaslėpsi. Tr nėr ko slėpti, 
ba kiekvienas tą supranta. Tai 
kam dar kitus pirštais badyti? 

» Draugas del visų. 

"Genovaite'' turi pasisekimą. 
Ateinantį nedėldienį, kovo 2f> d., 
Vitkausko teatrališkoji kuopa s ta* 

>'■ tys šv. Jurgio svetainėj dramą 
% "Genovaitę". Šita drama buvo 
** statyta 23 d. sausio ant West 

Side ir turėjo toki milžinišką pa- 
sisekimą, kad nutarta ją atkarto- 
ti dar sykj.—šiuoin tarpu ant 

Bridgeporto. Dramos turinys at- 

sako gavėnios laikui ir žmonės, 
kurie delei gavėnios nelanko šiaip 
jau teatrų, gali tikrai būti šituom 
voilialu užganėdinti. 

Veikalas bus statomas du sy- 
kiu cą pačią dieną: po piet ir 
vakare. Smulkmenos apgarsini- 
me. 

Įvairumai. Pereitos sąvaitės 
ketverge, šv. Jurgio bažnytinėj 
svetainėj atsibuvo ristynės tarp 
Petro Katausko ir švedo Louis 
Helnier. Švedas buvo suėjęs lai- 

žybosna, kad jis paris Katauską 
du syk j vieną valandą. Žiūrint 
j jo didumą, jis galėjo lengvai 
tą padaryti, nes švedas sveria 
210 svaru. Bet, matai, ristynėse 
sveria n c tiek taukai, kiek raume- 

nįs ir todėl švedas ristynes pra- 
kišo, nes neparito Katausko nei 
sykio. Po to jis iššaukė Katau- 
ską ristis "iki galui".—vadinas, 
kuris kurį paris du sykiu iš trijų. 
Katanskas pasiulijimą priėmė. 
Ristynės įvyks kada nors vė- 
liaus. 

Prieš tai pasirodė dar viena 
pora ristikų—J. Šimkus su M. 
T.ivvan. Šimkus yra naujas lietu* 
vių ristikas, prigulintis prie Bal- 
tos Rožės Liet. Kliubo. ir. sako- 
ma. iš jo galės išsidirbti geras 
ristikas. Šiuom sykiu jis parito 
savo priešą j 24 ir j 20 minučių. 

Rep. 
— "Lietuvos" agentas, p. Jo- 

nas Kūlis, išvažiavo iš Cihcagos 
j k:tas valstijas su laikraščio 
reikalais. 

— P. Žilinskas, žinomasai lie- 
tuvių drutuolis, nesenai pusėtinai 
tapo apibraižytas, kuomet ant jo 
netikėtai užvažiavo automobi- 
lius. Dabar jis jau pasitaisė. 

— Tėv. Myl. Draugijos 22-os 
kuopos ant Bridgeporto susirin- 
kimas atsibus nedėlioj, kovo 26 d. 
Aušros svet.. 3001 So. Halsted 
6t., apie 2 vai. po piet. 

PIRKITE NAMUS. 
Kiekvienas sveikas darbininkas gali ir privalo turėri 

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

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

užčėdija, o pir'.ręs namą, nei r.epasijunta, kaip greitai 
jj išmoka ir turi savo locną namą ir toki žmogų vi:i 
guodoja, vadina Cliicagos ukėsu ir niekas nesibijo su 

juom reikalus turėti. o neturintj vadina randauninku, 
ar buraingierium, ir su juom nieko bendro nenori turėti. 

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

Šjmct taipgi bus rinkimai naujo prezidento. Be I 
abejonės bus išrinktas republikonas, o kada tik buvo J republikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- } 
kai. I aigi ir vėf turėsime gerus laikus, jeig'i gausime 
republikoi.išką prezidentą. 

Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 
properčių kainos eina augštyn. Ir todėl tai dabar yra 
gei iau.^ias laikas namus pirkti, kol yra pigus, o paskui.I 
parduoti su geru pelnu, kada kainos pakils. Bet at- 
minkite, kad properčių kainos kila tiktai gerose biznio 
\ictose. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. 

garbiausia biznio gatvė yra Halsted. Jei norite ant 
pirktų properčių uždirbti, tai pirkite jas ant Bridge- 
porto, ne laukuose. < 

^ 
Mes turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis | kainomis, ant Halsted ir aplinkui, ir parduodame leng- I 

vesnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte 
pirkti. 

Čia Paduodame Tiktai Keletą iš Ą 
39 1 augato mūrinis namas, ant Union avenue, arti 

32-ros gatvės, 2 fliatal po 4 ruimus, basementas, 
porčiai, gazas, neša randos $25.00. Kaina ....$2,800. 

40 3 augštų inurinis namas ir basementas, ant 
Union avenue, arti 31-mos gatvės, 3 fliatai po 6 
ruimus, toiletai, maudyklės, gazas; barnia atne- 
ia. randos $12, išviso atneša randos $68.00. Kai- 
na $7,000. 

47 2 auštų medinis namas ant Union avenue, arti 
44-tos gatvės, 2 fliatai po 5 ruimus, neša ran- 
dos $30.00 i mėnesj. Kaina .....$3,000. 

60 2 augštų mūrinis namas ant Calumet avenue, 
arti 36-tos gatves prie gražaus bulvaro, 2 flia- 
tai po 8 ruimus, maudyklės, gesas, neša ran- 
dos $42.00 j mėnesj. Kaina $3,800. 

51 2 augštu medinis namas ant Emerald avenue, 
arti 34-tos gatvės; 4 fliatai po 4 ruimus, base- 
mentas, toiletai, gazas, neša randos $40.00 i mė- 
nesj. Kaina $3,500. 

53 3 augstų mūrinis namas ant Union avenue arti 
34-tos gatvės, 5 fliatai po 4 ruimus, vienas 5 
ruimų ir vienas 3 ruimų, toiletai, gesas, ,%cas 
namas ir gerai ištaisytas, neša randos $7b.OO } 

*. mėnesį. Kaina $8,200. 

63 2 augštu is fronto 40 pėdų mūrinis, o užpakaly- 
je 60 pėdų medinis, namas, ant Halsted street 
arti 37-tos atvės, iš fronto ant pirmo flioro yra 

* 

saliunas ir užpakalyje 10 ruimų, ant 2-ro flioro 
"Hali" ir 5 ruimų pagyvenimas, gesas, elektri- 
kas, toiletai viduryje, neša randos j mėnesj 
$122.00, reikia {nešti $3,000. Kaina tiktai ..$10,000... 

59 3 augštų mūrinis namo# ant Emerald avenue, 3 
Viiatai po 6 ruimus, toiletai viduryje, maudyk- 
lės. gesas, neša $44.00 randos j mėnesj, $1,000 
cash, o rešta ant išmokėjimo. Kaina $4,500, 

60 2 augštų naujas medinis namas ant Lowe ave- 
nue, geras dėl biznio, nes yra ant kampo. 4 
fliatai: 2 po 6 ruimus ir 2 po 4 ruimus kiek- 
vienam fliate yra toiletas, maudyklė, gesas, 
basemente yra laundry, labai geram parėdke ir 
nereikalauja taisymo, neša $58.00 randos į 
mėnesj. Kaina tiktai $5,200. 

41 2 augštu mūrinis namas ant Union avenue, arti 
32-ros gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, akmens fun- 
damentas, neša randos $50.00 j mėnesj. Kaina $5,200. 

62 2 augštų mūrinis nanias-naujas, akmens frontas 
ant Union avenue, arti Sočios gatvės, trjs flia- 
tai: G, 5 ir 3 ruimų, šildomas šiltu vandeniu. 
Elektrikas, gesas, maudyklės, pastatytas pagal 
paskutinios mados technikos, neša randos į mė- 
nesj $77.00. Kaina $8,500. 

42 2 augštu medinis namas ant Union avenue, arti 
33-člos gatvės, neša randos j mėnesį $33.00. 
Kaina tiktai $2,500. 

58 2 augštu mūrinis biznio namas ant akmens fun- 
damento ant pirmo flioro saliunas ir "Hali," ant 
antro flioro 2 pagyvenimai, neša randos $160.00 
J mėnesi, randasi gerai apygventoje lietuvių ir 
lenkų vietoje Melrose Parke, iii. Kaina ..$25,000. 

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

49 2 vieriodi 3 augštu mūriniai namai ant Emerald 
avenue, arti 32-ros gatvės, po 3 fliatus kiek- 
vienam, kiekvienas fliatas turi po 5 gražius 
ru mus, toiletai, gesas, palikta vieta dėl mau- 
dyVlių, katros labai pigiai ir gerai galima įves- 
ti. neša po $45.00 randos j mėnesj, galima pirk- 
ti sykiu už $8,500. 
Atskirai vieną jnošdamas $500 už $4,300. 
2 austų medinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, neša ran- 
dos $32.00 j menes,j, reikia inešti tiktai $500. 
Kaina $3,200. 

Sekančiame "Lietuvos" numeryje 
rasite tolesnį namu surašą. 

i A. Olszewskio Bankoįe! 
3252 So. Halsted St., Chicago' Į 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori savo namuose 
linksmai praleisti laiką ir 

pamatyti svetimų žemių 
miestas, gražiausius dar- 
ius, sodus lr puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopą bu stero- 

oskopais (5,.serijos, 174 vi- 
sokie paveikslai) už pačią 
pigiausią Kainą—53.20. 

Vieno Teleskopo kaina 75c., o 6 seriJu $3.45, perkant sykiu. 
parduodam viską už $3.20. 

Kataliogą ^eleekopų, Stereoakopų ir visokių knygų prisiunčlame 
uždyką.% 

Reikalaudami adreauokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

1252 So. Halsted ctr., Chlcago, III. 

Draugijų Atydai. 
Baliams 

Bankietams 
Šokiams 

Prakalboms 
Mitingams 

Veselijoms 
Puikiausiomis ir Parankiausiomis 

Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
't If 

šios >dvi salės yra Mildos Teatro name. 
.Viena ant antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- 

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankietus. 

Kita ant trečio augsto talpina 400 ypatų. Šio- 
je atšibtfva didesni baliai, bankietai ir šokiai. 1 .n 

Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
linge^nė^, publikos, yra parsamdomos abidvi salės. 
Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir 
stalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo 
draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 

augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa siiokti 

Kainos Parsamdymui Sekančios: 

B 
i: o 

c 5 

VIENA SALĖ. ia O o ii •* S o .2 
i/J Q 

$10.00 
14.00 
15.00 
20.00 

<CQ 

$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

25.00 
30.00 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Balam su programų, nevartojant gėrimų... B^iam be programo, gėrimus vartojant i... Bjliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

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

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

45.00 
50.00 

5.00 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męt neesame bankierial, bet męs gvarantuojame Tamstai suCė- dym» 60% ant Tamstos pinigu, nusiperkam sau drabužius paa mus Vy. rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30 00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.t,ti ir brangiau. Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branalaua. Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdieną lr vakarais iki 9 vai. Subatomis esti atdaras iki 11 ral. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vaka-e. 

iii 

Dr. G. M. Glaser 
? si 

šiuoml aprei^kiu ;pagodotal viaoo 
meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeportp,. praktikuojant per 2< 
metus, perkėliau, savo ofisą ir gyveni 
mą i savo loeną namą po numeriu 

3149 Sb: Mbrgan St. 
Kertft ^2-ro's gatvės. 
Telefonas Y&rds 687. 

Mano ofisas tapruplntas naujausiais 
budais gydymo... Visus ligonius steng 
siuosi užganėdinti kaip lr lig šiol, 
Pasitikėdamas, Jog gerbiama publika 
ir toliaus mana rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Esiu specialistas ligose valkų, mo- 
tery ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 

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

Kertė 32-ro« gatvė* 

Didelė farma, 2040 akerių žemės, 200 akerų dirbamos žemės; upė eina netoli uuo slubos. žemė gera, su juodž miu maiSyta; tvoros visur ge ros, pintinės. Barnė didelė, 100 pė- dų il; o ir 35 pėdų pločio, tik ant pusių ir sailos 14 ir 30 pėdu. Namas 
nemažas, tik nėra pamurintaa. 6 ku melės, 5 karvės ir 10 vasaros telu- kų. Parduosiu su viskuo tik už 8,000 doliarių: pusę pinigų irnokėt iš kalno, o kita lai bus išmokestimis I metus gali-padaryti pelno $1.000 Pardavimo priežastis: viena mote 
•is beliko—negali varyti farmos biz lįiio. Norėdami platesniu žinių, pri 'dėkit dvi marki ir rašykit pas: 

J. P. Bratenas, Summit City, Mieli 

Reikalauja Darbininkų, nevedusių 
vyrų nesenesnių kaip 35 metų kasti 
žemes septynis mėnesius, po 10 va 
landų i diena Wlsconsine ant ūkių. 
už $217.00 ir pragyvenimą. Turi buti> 
)laivųs ir nuolatiniai darbininkai 

Ed. Reichenbach, Jefferson, Wis. 

Dabar laikas pirkti pigiai dra- 
panas. Overkautai ir Siutai, 
kurie parsiduodavo po $28.00, 
$26.00, S25.00, yra parduodami 
po $17.50; pigiaus negu mums 

kaštuoja. Marškiniai, kuriuos 
parduodavome 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 musų tavorų pigumu. Męs norime padaryti vietos pavasarinėms drapanoms. Taigi ne- 
praleiskite progos, bet pasiskubinkite, kol yra geras rinkinys* 

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

Nedėliomis iki pietų. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, UI. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney Ai Law 

LIIETUVIS ADVOKATAS 

(A. OLSZEVYSKIO BANKE) 
3252 5o. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 703 CHICAOO, ILL 

Ofiso Valandos; 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketvertai* 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 

Tūkstančiai Doliarių išleidžiama per žmones išgirdimui garsin- gi) daniorių ir muzikos. 
Jųs salite visa tai išgirsti savo locnuosc 

..amuose be jokių iškaši-ių ant musų žino- mų "Special fonografų, kuriuos męs par- duodame už gyvus pinigus, arba ant tmi.stj reguliariškų Tonoffrafi). kurtuos męs par- duodame ant išmokėjimų 

Po $1.00 į Menes j 
24 Dainos dykai. 

Parašykit mums ir męs tuojaus išsiusi- me jums absoliutiškai DYKAI musų ka- te talioga sykiu su pilnomis smulkmenomis. ™ 

kurios išaiškins iutrs. kaip jųs salite gau- ti pamėginima UZDYKį per 3 mėiresius. 

Roya! Fhonograph Co. 
P 80 4th Ave., Dept. E. 

NEW YORK, N. Y. 

"Atlik tą per Telefoną" 
Yra geri žodžiai prisegt kur sale rašomojo stalo. 

Kuomet be išvažiavimo iš miesto tarytum 
negali apsieiti— 
Kuomet nori pasiekti užumiestėj gyvenaatį 
kostumerį— 
Kuomet vieuas daugybės tavo besivartos 
reikalų reikalauja lavo atsidėjimo kokiame 
tolimame mieste ar miestelyj— 

Tąsyk pagalvok, ar tu negali užvaduoti laitą ir lėšas, pasinaudodamas Beil'o skambiomis 
linijcmiš. 

Kiekvienus BcU!ni3 Telefonas yra Tolimojo Atstumo 
Telefonu 

Chicago Telephone Company 
Bsl! Telephone Building 

Official 100 

Skaitykite Lietuvą. 



O, KAD JĮ VELNIAI TĄ 
DZŪKĄ!... 

Eina mandras Jurgis Halcius 
£atvc ir dairosi. Žiuri ant \ ienos 

t u vc ̂  lang<» para as: 

"Viską parduodam aut mastu. 

»rba vujlaktų." 
(.) krautuvėje buta visokių ta- 

rom ir daiktų. Kalčiau* buta di- 
delio štukoriaus. 

— Palauk,—sako sau Jurgis,— 
i;,;.!; Vit aš šitan k romeli n ir pa- 
ii'ifizysiu iš to kromelninko. 

Įeina jis krautuvčn ir klausia: 
— Ragėjatt an lango, kad par- 

luodzi viskų an vuolakiu, ar cic- 
a? 
— Tiesa, atsako krautuvininkas. 
— Tai duok man vuolakcį pic-; 

no 

Krautuvininko taipgi nekvailo1 
butą. Pasižiūrėjęs ant svečio, jis 
nuėjo, atsinešė honką pieno, at-j 
kimšo, Įkišo pirštą pietum ir pas- 
kui pertraukė pienuotu pirštu per 
stalą lygiai mastą, arba kaip dzū- 
kai vadina "vtiolaktį." 

— Te,—sako,—tau tavo vuo- 

lakcis!... 
Mti.su mandruolis pamatė, kad 

krautuvininkas nėra toks durnius 
ir kad jis užšoko, kaip toji dalgė 
ant akmens, bet nenorėdamas pats 
likti durnu, klausia: 

— O pakam bus šita vuolakcis? 
— Auksinas!—atkirto tuojaus 

akimirksnvj krautuvininkas (Auk- 
sinas— 15 kapeikų). 

— Tai gerai—rėžia dzūkas—su- 

vyniok man L. 
Ar krautuvininkas po to grie- 

bėsi už šluotos, apie tai istorija 
nieko nesako, bet dzūko buvo 
viršus, ir gana. 

KAIP TAI BUVA. 

Karės laiku, kuomet stovintis 
ant sargybos karrlvis smirdi nakčia 

ką .įors prisiartinant, tai klausia: 
"Kas ten?". Paprastai atsakoma 
"Savas," arba "Draugas." 

Stovi du jauni kareiviai ir kal- 
basi apie savo naują ofieierą. 

— Tai ką tu manai apie mušu 

naują ofieierą? 
— O, kas jj ten supras? Per- 

eitą naktj, stovėdamas ant sargy- 
bos, aš klausiu: Kas Ptu?, o jis 
sako "Draugas,"—o šiądien, žiū- 
rėk nei pažint manęs nenori." 

KODĖL TAFTAS YRA TOKS 
STORAS. 

Buvusis prezidentas Taftas yra 
nepaprastai storas žmogus. Sykį 
jis, sakoma, papasakojo tokią is- 

toriją apie save: 

"Aš pažinau vieną vaiką Xew 
Havene, Conn., (jis ten dabar yra 
profesorium). Vaikas buvo pri- 
pratus krimsti sau nagus. Veną 
dien vaiko mama, pagavusi jj 
kremtant nagus, sako: 

— Klausyk, jeigu tu nesiliausi 
krimtęs nagu, ar žinai, kas su ta- 

vim atsitiks? 
— Ne, nežinau,—atsake vaikas, 

—o kas? 
— Tu išsipusi, kaip balionas ir 

paskui sprogsi!—atsakė mama. 

Vaikas patikėjo savo mamai ir 
pasiliovė krimtęs nagus. Perėjo 
upie mėnuo laiko po tani ir man 

teko užriti pas jo tėvus sveriuosna. 
Vaikas pažiurėjo-pažiurėjo ant ma- 

nęs ir, eidamas šalin, sako: 
— "Aha, Jus kremtate savo na- 

gus !.... 

GUDRUS BIZNIERIUS. 

Amerikoj yra išsiplatinęs saky- 
mas, kad kiekvienas vaikas gali 
išaugti j šios šalies prezidentus, 
įstikro, vienas iš didžiausių Ameri- 
kos prezidentu, A. Linkolnas, buvo 

gimęs šulužusioj bakūžėj ir paėjo 
i z labai neturtingų tėvų. 

Amerikonai tuomi labai didžiuo- 
jasi ir turi teisę didžiuotis, liet 
žiūrėkit, kas syk j atsiti co. 

Mokytojas vienos vakarinės mo- 

kyklos, kurią lankė suaugusie 
vaikai, aiškino, kad jauniems 
reik turėti ambiciją, tai yra 

pasiryžimą vis augščiau gyvenime 
siekti. 

— Ar tu žinai,—sako mokyto- 
jas vienam berniokui—žydeliui 
apie 15 metų amžiaus,—kad kiek- 

vienas jaunikatis šioje šalyje turi 

progą likti prezidentu? 
■ą-— Ar ištikro?—klausia gudrus 

žydelis. Paskui pagalvojęs kiek 

pradūrė: 
Sei, aš parduosiu tamistai 

•avo "čansą" už 10 centų. 

Te!. Cana! 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statė]as. 

2302 S, Leavilt St. Cbicago 

Prekybos 
ir Kalbų 

Dienine ir 
Vakarinė 

Čia cali iSmo'dl An^lų kalbos nuo prailnSs 
li£i augSčiausiai, tcipgl Lietuvių, Vokfelių, 
Rusų Ir Lenkų kalbų; Aritmetikc;, Aa^St. 
Matematiko!, Istorijos, Geografijos PolitiS. 
Ekonomijos, Kny.TYcdystos.Daiihraačio, Lai- 
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHGOL, HIGH SCHOOL Ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. * 

į P H C it E YARL& 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St., Chicago, | 

Tol. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias lipas moterių, vaikų 
ir vyrij. Speciališkal gydo limpančias, 
užsisentijusias ir paslaptingas vyri; 
ligas. 

! 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTJ3TA# 

yiSAS-Irnpn 31 Ir ft. Batritfnt, 
dumm Mvuii) x cikam, m. 

F. P. Bradchulis 
Attoraey & Counselor at L 

Lietuvis Advokatas 
30 N. LaSalle St„ C įsago, Iii. 

> Slcck €zchango Bldg., Rooms 1107-11U 
Telephom Pruklla >171 

; £)«. 3112 S. Halsted Si., arti 31-n) 
uuphun* Yard*Ji5V 

Naujas Išradimas—Spyna be Raloo'i 
Naraikia rakta ne*i«tie-n«ra 

kf n«i pamesti. 

Koina ipyn» kitaip 
rakinni. 

Mušt} naujo išradimo be- 
raktines upynos yra padary- 
tos ant neišpainiojamų pa- 
matų ir yra taip saugios kaip 
Bankinis Uirakias. Nusipir- 
kę* mūsų naujo išradimo be- 
raktinę spyną jausiesi saugiau 
negu kad palicmoną pristaty- 
tam prie savo užrakto, nes jos 
kitas jokiu budu negalės atra- 
kyt kaip tik jųs. Nelaukdamas 
pareikalauk nuo musų pilno 

lų spynų apraiyino su paveikslais; nusisiybžsi 
d.ižinojęs, kaip tvirtai ir r.flugiti jos y:a padary- 
tos ir pizios. Vi praplatinimą mustį naujo iš- 
radimo beraktinitį .įpyniį duodama didelis vcr» 
tis dovanos. Klausk išlygą. 

Laiikua raiykiti littmiikti įdėdami mirkt tt*ikrmu!( 
Adrosuokit šitaip: 

SECURJTY PADLOCK CO. 
848 W. 31 at St. Depl. A. Chlcago, !l) 

Phone Drover 5052 

Dr. K. Drangslis 
LIETUVIS DENTISTAS 

3261 So. Halsted S t, Chicago 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir Pėtnyčiamis 
Prenumerata metams $2.50 

„ pusei meti} $L25 
Adresuokit taip: 

W. B. BOCZKOWSKI CO., 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) $1.00 

Vaikų Draugas arba kaip mo- 

kytis skaityti ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 

N jujat Budas mokytis rašyti 
be mokytojo 10c 

Aritmetika mokinimuisl ro- 

kundų, su paveikslais (apda- 
ryta) .35c 

Viso $1.60 
Ka< atsilj* iškitpęs Sitį apgarsini- 

mi ii "Lietuvos" ir $1.00 per mo- 

ncy orderį, tai gaus visas 4 knygas 
60c pigiau. 

P. Mikolainis, 
R. F. D. Route 2, Hudsort, N. Y. 

Rašomos Mašinose 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t y p o \v r i t e r b) 
"New American" už 
$10.00. 

Joigu nori turėti dru- 
tfj. pigia ^ sora rašo- 
mąją maš'ng, tai pirk 
"New American," o ne- 
sigailėsi. 

"New American" ra- 
60 taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs j!} i savo ran- 

kas, it pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jaja ra- 

šyti. 
Kataliog» rašomųjų 

mašinų ir visokių kny- 
gų prisiunčiamo uždyk*. ^ 

Agentams ir perkupčiar/s, perkant kelias mašinai, Juodam gerg 
ruoSimtJ. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

3252 So. Halsted »tr.f Chisage, m. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodjat, 

Itonc Canal 1203 
Valandos: 

ii 19:80 iki 12:U0v»lryto 
xvc 7:C0 iki b:00 v%i. vali 

Išedėlioma 
tuo C £G iki 12:00v&L ryto 

Rezidencija 
5208 W,Harrison Stfcct 

Tel. Austiii 73/ 

Valandos: 

tiktai iki 9:00 kiekvieną ryt| 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuvių dar labai savo vilioja, (tikėdami visokiems mugikams 
ir apiritualistams. Nemažai jaunų vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkia1 
uždirbtus pinigus sukišo j pragobėlio magiko kišenių. 

Užtai nesiduok bent aut toliau savęs išnaudoti, lusipirk knyg^: "Pa- 
slaptys Magijos ir Spiritizmo," kurioje išrodama visos paslaptįs šviesoje 
mokslo, šioje knygoje atrasite vi3as monų ir burtų paslaptis ir jas su- 
prasite, nes niškiai- aprašytos ir paveikslėliais parodytos slaptybės ir jų 
darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina su priaiuntimu į namus 
tiktai 60 centų. 

Iš kitų vietų užmoke: tJ galima prisiųsti pačto dvicentinėmis markėmis. 
Adresas: 

M. J. Damijonaitis, 
901 West 33rd Street, :: Chicago, Illinois 

Nuo 1-mos dienos Gegužio=lVlay, 1916 

RUSIŠKOS LINUOS' LAIVAI 
Pradės vėl Plaukti 

Iš Archangelsko Amerikon 

Kas norite parsitrauki! savo gimines iš- 
bėgusius laike karės Rusijon, tai pirkite šifkor- 
tes dabar, kad jie suspėtų ant pirmo laivo plau- 
kiančio iš Archangelsko Į Amerika gegužio 
1 d. 1916 m. 

Šifkortes ir pilna informaciją galite gauti 

A. OLSZEYVSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Jei norlta turit gerą lalkraštj, lai užsisakykite 

»ATE8T|" 
"ATEITIS" iSeina 3 kartus j savai- 

tę: Utarninkais, Ketveriais ir Suka- 
tomis ir darbo žmonėms pilnai atsto- 

ja dienraštį. 
"ATEITIS" eidama 3 kartus j sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa cilo įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik £2.50 me- 
tams ir $1.50 pusei metų. Į i..„rube- 
y.[ $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adresas: 

ATEITIS PUBLISHIUG C0.f 
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

USŲ metodą išmokinsime jųs an- 

gių kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.liiykpuiikinir.'ij. Dovanai 

American School of Languages 
731 W. 18tb St. 1741W. 471h St. 

CHICAGO, ILL. 

DEŠIMTS MILIONŲ AKRŲ NEPAJU- 
dintos žemės Arkansas ir Louisiana 

laukia gyventojų. Dešimts mėnesių 
ganyklos atdaros, užtektinai lietaus; 
javai duoda nuo penkių iki penkioli- 
kos tonų maieto ir pašaro ant akro, 
nereikalinga galvijams pastogė ir ne- 

apribuotas mėsos reikalavimas yra tai 
pelnas. Geras laukas pvle Rock lsland 
Linijų nuo $3 iki $10 už akrą. Męs 
Buteiksime jums bešališkas ir patikėti- 
nas informacijas apie ūkininkavimo 
patogumus teritorijoje męs tarnauja- 
me. Rašyk savo prigimta kalba } L. 
M. Aller.. Pascsr.ger Traffic Manaser, 
Rock lsland Lines. Room 718 La Salle 
Station. Chicago, Ui, (3) 

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ave., Chica^o. 

A. J. BIERZYNSKI, prcs. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. Už Budėtus pinigus mušu bankoj duo- 
damo čekių knygutę, iš kurios para- šyti čekiai tinka visur, budina pl^i 
gus ant Iieal Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
j visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
tedomis, ketvergais ir subatomia nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nodėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 

Į 6 vakaro. 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei inetij. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei mtttj. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 

Pamatimul vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. Pauk&ztis & Co. 
120-124 Grand &ir., 

i) Brooklyn, N. X. 

Parduodama farma 20 akrų; po 
mišku, 5 akrai; dirbamos 15 akrų. 
Arti miestelio, 10 minučių eiti. že- 
mė labai gera, ne akmenuota. Par- 
siduoda už $1000.00: $500.00 turi 
įmokėti pinigais, o likusius išmoke- 

Įstimie. Atsišaukti adresu: 
E. Gollnick, 

15339 So. Paulina st., Chicago.. 111. 

a. movau 
„ 3252 So. Halsted Si., CHICAGO, 1LL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chica?oje. 
Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagociausiu Budinku ant Bridgeparto. 

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

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

išmokesčių. 
-PERKA ir parduoda Morgeuus ir Bondsus, nešančius 4, o ir o procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkoi tes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

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

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 

kančiai savo biznj vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitu miestų ir farmų gali šioje Baiikoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu; 

A. OLSZEVVSKl BANK 
-3252 So. halsted St., - CH1CAGO, ILL. 

&tvažkavusii>3 IS KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir muatį Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Su ba tom i s nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedėliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro! 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Jeigu J»Iori« 
fusipirkti Sau 

MuMIarba /sOtU * 
Be klapato, rūpesčio, 
pigiai ir teisingai; #nėurittsavoJuirta,. &k£ir3U <3čo&tu4,! 

TAI EIK PAS 

J.JJ^tmanowwz\ 3133 E M ERALD AVE. f 

PILNAI DAREO VISIEMS. 
Kodėl esi nenaudingu, jeigu su ina- 

iais iškaščiais gali išmokti gorį ama- 
tg; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
rėti ir buti pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosaa 
visoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovauai. Nosso- 
koffo Barber, llairdressing ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Ta. Seniausi ir atsakančiausl 
mokykla apleliukėje. Pasiklausk žl- j nančių. 

Męs duodame visokius darbus jųj Jleškantlemu. 

"D R A U Q A S" 
Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" saridarbininkų skaičiuje 
yra rimčiausieji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai i: rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėj'mo. Viai dienos klau- 
simai yra sva.'stomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 

tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
B9 $3.00 metams, $1.50 pu^J. metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chlcago, III. 

Ganai. 211S 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

ILL 
CORNER 181 h STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
191G metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, ncsa nebuvo l as 
pali tokį išleisti. Greta įdomiai parinkti} reikalingu kalendoriui žinių, jame yra kcletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: cpysakos, eilės, straipsniai iš historljos, hygieuos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šiallais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L..A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningi; agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. Ne\v York, N. Y. 

Gyvenimo telefonas Drovcr 7781. Telefonas Yards 551 ir 155 

LIETUVOS AP7IEKA. 
Męs ii.iome, kad lietuvės moterjs dažnai nusiskundžia, negulinčios šaut norimų i> 
lių-vaistų Amerikoje. Atsišaukite pas mus, gausite v žolių, lašų ir vi>-lco, ko jųa 
negaunate anglų aptieko«e. Męs labai atsainiai iipildome Lietuvos daktarų receptus. Duodame rodąs. Rašant pas mus, prisiųrkitr 2c markę. Į 

Provizorius F. A. JUOZAPAITIS 
3601 S. H Isted st., Cor. 36 et., Chisaso, III. 

£r ~~~—-■ Ik] J| E | | J| B# |l \S įį> f Tik-V:j išijo iš spaudos knyga vardu NAUJA KNtfuA'< yr» rmk.nys įvai- llr—**4*. Iin¥»n amiv U <*■■"! 
rių faktų, žinotinų Amerikoje gyve- nantiems ir čion atkeliaujantiems 1 i e t u v i a m s S nko V. K. Račkauskas, "TĖVYNES" 

redaktorius. "AMERIKA" yra informacijiuis veikalas, ..ok:» jau nuo senui buvo pagc.dauja-nas. Jame telpa daug reikalingų ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi A:u. lietuvių statistika. 
Knyga didelio formato 6x9col., 2S8 puslapių. Kama tiktai 7Bc 

Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

M, J. Damijonaitis 901 w ^.h^Vo'L^o.h. 
P. S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui i>. L. A. Norint kitokuj knygų, reikalaukite ii mano lietuviškų ku>£ų krautuvė* katalogo. 
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