
Jau susirgo plaučių uždegimu ir 

dissenterija. Stoka gero van- 

dens taipgi kankina kareivius. 
'Mat net tokia maža karė kaip su 

Mexika, tai visgi ne vaikų siau- 
smas. Svetimam krašte karei- 
viams pradeda ir maisto trukti, 
nes įsiverpdami Mexikan, mai- 
sto jie su savim mažai paėmė. 
Kalba, buk amerikoniški karei- 
viai pradeda jau bėgti iš kariu- 
menės. 

KUMŠTYNĖS. 
New York. 25 kovo dieną at- 

sibuvo čia kumštynės tarp besi- 

kumšciojanėių cbampionų dru- 

tuolių Jess \Yillard ir Franko 
Moran. Nors kumštynėse \Vil- 

lanl nusilaužė pirštą, bet kovą 
vedė šu sveikąją ir ją laimėjo. 
Žmonių buvo 13.000; už ižengą 
surinkta $150.000. Iš to \Villard 
g^una 47,500 dol., o Moran $23,- 
oco. 

VĖTRA. 
Siautusi 22 kovo d. vėtra daug 

nuostolių pridirbo ne vien Chi- 

cagoj. bet visoj Illinois ir kai- 

myniškose valstijose. Prie Ma- 
rion, Ind. vėjas n u putė Clover 
Leaf pasažierini traukitij. Čia 
sužeista daug žmonių. Mieslelj 
.Bear vi tie, netoli Kankakee, veik 
su visu išgriovė. Neužgauto na- 

mo neliko, o visai sugriauta 10. 

Čia sužeista daug žmonių. 

NEMERGIŠKAS MERGINOS 

IŠRADIMAS. 
San Francisco, Cal. Besidar- 

buojanti čianyksčiame universi- 
tete mergina lenkė Rudovvska, 
kaip praneša laikraščiai, išrado 
naują sprogstančią medėgą daug 
•stipresnę už visas iki šiol žino- 
mas tokias medegas, stipresnę ir 
už dinamitą. 

IŠDEGĖ MIESTAS. 
Paris, Tcx. 21 kovo d. krautu- 

vėse Long Transportation Co. 
nuo nežinomos priežasties atsi- 
rado ugnis, kuri greitai išsipla- 
tino visame mieste ir veik visą 
ji išnaikino. Pietinė mesto da- 
lis su visu išnaikinta. Nuosto- 
lius skaito milijonais. Žmonių 
Tods ne žuvo, bet už tai tūkstan- 
čiai jų neteko pastogės. 

Greensboro, N. C. Ugnis veik 
su visu išnaikino tttrintj dideles 
medvilnės dirbtuves, miestelį 
Spray, turintį 6000 gyventojų. 

Grand Rapids, Mich. Kilęs 
gaisras dirbtuvėse Crisvvell Fur- 
niture Co. pridirbo nuostolių ant 

150,000 dol. 

San Antonio, Cal. Kilo čia 
\Valthall namuose gaisras. Na- 
mai sudegė, o juose sudegė šeši 
žmonės, o tame 3 moterys. 

Augusta, Ga Kil<js iš nežino- 
mos priežasties gaisras miesto 
viduryj pridirbo čia nuostolių 
mažiausiai atit 2 milijonų dolia- 
rių. 

Nashvllle, Teim Vaikas įme- 
tęs ugnį į krūvą sausos žolės, 
buvusios ant tuščio ptiaciaas, 
pagimdė dicfelj gaisru, kuris siau- 
tė kelias valandas. Ugnis išnai- 
kino 35 namų blokus. Nuostolių 
pridirbo ant 2 milijonų doliarių. 
Sudegė apie 600 namų. 3000 
žmonių neteko pastogės. 

Freeport, 111. Kaime WinsIow 
sudegė galvijų tvartas, o juose 
vienos hollandiškos veislės 60 

karvių. Ugnį pagimdė žaibas. 

Tulsa, Okla. Arti Drum Right 
gaisras užgriebė 12 kerosino sė- 

myklų ir išnaikino tukstančius 
kerosino bačkų. Nuostolių pa- 
daryta ant milijono doliarių. 

IŠ DARBO LAUKO. 
ff New York. Kc'o 22. Di- 

desnių algų judėjimas gelžkely- 
stės tarnybėje pasiekė ir bėgia- 
sakius (svvitchmen) ant trylikos 
gelžkelių. Jie reikalauja aštuo- 
nių valandų darbo dienos: kad 
dabartinė alga už 10 valandų 
darbo dieną butų mokama už 8 
valandas ir kad viršlaikis butų 
apmokamas laiku.ir puse. 

f Danville, 111. Kovo 22 d. 
[VVabasli gelžkelio bendrovei su- 
tikus pakelti 15c. ] dieną, sekcijos 
darbininkai susitaikė ir grjžo 
j>rie darbo. Jie buvo reikalavę 

pakėlimo 20 centu j dieną. Pir- 
miaus jie' gaudavo po $1.50 į 
dieną. 

r Uteubenville, Ohio. Kovo 22 

d. Kiltis maištui Modcin Coal 
Co. Kasyklose Parrette, O. trys 
darbininkai tapo sužeisti ir 10 

areštuotu. Sakoma, kad 500 
ginkluotų darbininkų atėjo ant 

bendrovės žemės ir reikalavo, 
kad dirbantieji darbininkai prisi- 
dėtų prie unijos. Bendrove tele- 
fonu pranešus apskričio val- 
džioms. o toji atsiuntus gerą 
apštj deputatų ir taip inkilo riau- 
šės. 

r Chicago, 111. kovo 24 d. Nevv 
Vorko ir Chicagos finansininkai 
slapta supirko kiekvieną sprindį 
Michigano ežero pakraščio nuo 

rytinio Gary krašto einant j 
Michigan City. Indianoje. Vie- 
ni pasakoja, kad šita žemė yra 
supirkta ( pastatymui didžiulio 
fabriko neprigulmingam plieno 
susijungimui, kiti sako, k?.»l ši- 
tą žemę nupirko spekuliantai, 
tikėdamiesi, kad apie tą vietą 
bus valdžios statomas naujas 
šarvinės geležies fabrikas. Pir- 
kėjai žemės savininkams mokėjo 
baisiai augštas kainas už žemę. 

Garės plieno fabrikuose darbai 
eina dieną ir naktį, o Illinojaus 
Plieno B-vė ten-pat padidino 
domnų skaičių nuo iki 12; be 
to ji užbaigė naują $1,000,000 
benzolio fabriką. Yra laukiama, 
kad dabartinis Garyje dirbančių 
darbininkų skaitlius, (20.000) per 
metus laiko pasidvigubins. 

f New York. Pasekmės su- 

važiavimo Xevv Yorke kietųjų 
anglių savininkų ir Suv. Am. 
Kasyklų Darbininkų atstovų ne- 

bus nei naujos, nei įdomios. Yra 
spėjama, kad kasyklų savininkai 
pakelsią mokestj darbininkams 
IO%, bet laikraščiai sako, kad 
jie pakels 5%. Greičiaus reikia 
įtikėti laikraščiams, kadangi pa- 
kėlimas 5% apskritai sutinka su 

kapitalistų politika sulig algų. 
Jie lengvai gali išrinkti juos iš 
"'padidinto pajiegumo", t. y. iš 
darbo įtempimo ir kelis kartus 
daugiaus paskaičius vartotojui. 

Pajiegumas kietųjų anglių 
apielinkėse yra padidintas ap- 
tinkiniu budu, jvedus darbinin- 
kams atlyginimo aktą. Šitas 
įstatymas, kuris yra pripažintas 
Suv. Kasyklų Darbininkų virši- 
ninkų, reikalauja fizinio išegza- 
minavimo. Tie, kurie neišneša 
pastatyto saiko, yra atmetami. 
Prie aplinkinio šito įstatymo vei- 
kimo tik tiems bus leista dirbti, 
kurie galės daugiausiai vieko | 
padėti. Šitas įstatymais fizinį už- 
registravimą taipgi padaro kaip- 
ir bertillonine sistema, panaudo- 
jama kalėjimuosįe prasikaltėlių 
registravimui. Jis bus puikia 
pagelba įtraukimui darbininkų 
j uodą ja n surašan. Dabar ang- 
liakasys, negaudamas vietos vie- 
noj kasykloj, permaino savo pa- 
vardę ir gauna ją kitoj. Bet kaip 

ijis galės permainyti krutinės, 
j juosmens storį, rankų ilgį, ir 
Į 1.1.? Darbo įstatymai stebuklus 
daro—darbo nenaudon. 

r Niagara Falls, N. Y. Sustrei- 
kavo 200 darbininkų Internatio- 
nal Paper Co. Jie reikalauja pa- 
kėlimo ant 20% jų algų. 

r Argo, III. Streikas darbinin- 
kų Corn Product Co. artinasi 
prie galo. Kas dieną tūlas dar- 
bininkų skaitlius grįžta prie dar- 
bo. 

is mm, 
ĮĮ Prancūzai Įsitaisė daug ge- 

resniu s negu visi ikišioliški 
aeroplianus ir dėlto dabar vokiš- 
ki Zeppelinai nelekia Francuzi- 
jon. Naujieji orlaiviai yra iš 
aliuminiaus. Jie daug 'greitesni 
už orlaivKls kitų kraštų, gerai 
šarvuoti ir kįla augštin daug 
greičiau negu Zeppelinai. 

Į| .\nglija pradėjo tarybas su 

Japonija apie išplatinimą ir su- 

drutinimą šitų tautų ryšio. Jau 
sutarta šitų tautų apie palaiky- 
mą sargybos ant Dklžiojo oceano. 

|| 27 kovo Paryžiuj prasklėjo 
konferencijos talkininkų mini- 
sterių pirmininkų. Žinoma, jie 
kalbėjo apie karės vedimo ir tai- 
kos plianą, bet-jie programo ta- 

rybų negarsina. Paryžiun atka- 
ko ministerių pirmininkai ir žy- 
mus karvedžiai Anglijos, Itali- 

jos, Belgijos ir Serbijos, taipgi 
Rusijos užsienių, ministeris ir 
caro adjutantas generolas 2i- 
jlinsky. 

i || Airijos sostinėj Dubline vo- 

kiečiams prilauki airių organi- 
zacija Sunn Fein surengė prieš 
Angliją didelę demonstraciją. 
Demonstracijos buvo taipgi mie- 
ste Tellamorc. Čia tris žmonės 
tapo sužeisti. 

| || Paryžiuj pasimirė garsiau- 
sias Prancūzijos autorius tragi- 
kas Mounet-Sully. Jis ypač at- 

sižymėjo lošime Shakespearo 
dramų. 

Į| Pabėgėliai iš Mexikos, at- 
kakę j El Paso, atgabeno žinią, 
jog ant gyvulių augintojų far- 
mos netoli rubežiaus Me.siko 
banditai užmušė 3 amerikonus, 
vieną moterį ir du vyru, far- 
mą išdegino, o galvijus sau pa- 
ėmė. 

j Italijos mokslinčiai, univer- 
sitetų profesoriai, dailininkai, 
muzikai ir laikraštininkai nuta- 
rė su visu pasiliuosuoti nuo vo- 

kiečių įtekmes, su jais nieko 
bendro neturėti. 

jį Išvytas Portugalijos kara- 
lius Marutei sugrįžo tėvynėn ir 
pasisiūlė stoti karinmenėn ir eiti 
karėn su apšaukusiais Portuga- 
lijai karę vokiečiais. 

Į Iš Rymo praneša, jog nuo 
bado ir ligų išmirė ketvirta da- 
lis Serbijos gyventojų. Prieš 
karę Serbija turėjo 5 milijonus 
gyventojų, o dabar liko tik 4 
milionai. 

| Vadovas įsiveržusios Mexi- 
kan Suvienytų Valstijų kariu- 
menės, generolas Pershing pa-Į 
reikalavo daugiau kariumenėsJ 

I nes su ta. kokią jis turi, ne- 

įstengia palaikyti ryšių tarp at-' 
skirų kariumenės dalių. Karės1 
ministerija siunčia Mexikan vie-Į 
ną infanterijos regimentą. Susi-' 
nešimai įsiveržusios kariumenės 
telegrafu tapo su tėvyne per- 
traukti. nes telegrafas per ne-' 
atsargumą pačių Suvienytų Val- 
stijų kareivių tapo pagadytas. 
Žuvo Mexikoj jau du .amerikonų 
aeroplanai, nes apie juos nei jo- 
kių žinių nėra. 

Į| Popiežius Benediktas atsi- 
sakė rinkti aukas produktais ir 
laiktais nuo karės nukentėju- 

siems Lenkijos gyventojams, nes 

i tokias aukas austrai ir vokie- 
fčiai sau- paima. Popiežius pata- 
ria rinkti vien pinigus ir tik če- 
kius Lenkijon siųsti. 

|Į Amerikone Karolina \Yil- 
son, 'kurį norėjo ant vietos per- 
sitikrinti apie Lenkijos padėji- 
mą, kelionei mėgino Bcrlino už- 
sienių ministerijoj gauti leidimą, 
bet gavo atsakymą, jog leidimo 
gauti negali, nes dabar svetimų 
kraštų piliečiai, ypač moterys į 
vokiečių užimtus Rusijos kraš- 
tus keliauti negali. Matyt, vo-; 
kiečiai bijosi, kad svetimi nesu- 

žinotų apie vokiečių elgimąsi 
tuose kraštuose. 

ĮĮ Talkininkai pranešė belgams, 
serbams ir montenegrams, jog ir 
jų atstovai bus pakviesti į tai- 
kos tarybas, kuomet jos prasi- 
dės; ir jie galės ten išreikšti sa- 
vo reikalavimus ir geismus. Bus! 
į tarybas pakviesta ir Japonija. 
Karė nepasibaigsianti,, kol Bel- 
gija, Serbija "ir MdfiteUegro ne- 

bus nuo priešų išvalytos. 

|Į Prie Trinidad, Mexikoj, Car- 
ranzos kariumenė sumušė dalį 
Vilios banditų. Užmušta ten 18 
Vilios kariautojų, pergalėtojams 
teko 16 a-rklių. 

|Į Chinų ciesorius Juanshikai 
pagarsino, jog persitikrinęs, kad 
ne visi piliečiai geidžia sugrąži- 
nimo monarchijos, todėl sugrą- 
žina. kaip pirma buvo, republi- 
konišką tvarką ir pats iš cieso- 
riaus persikeičia į prezidentą. 
Mano, kad tuom pasibaigs kilu- 
si Chinuose revoliucija. 

|| J San Antonio. Texase, at- 

ėjo žinia, buk Carranzos gene- 
rolas Hezzera su savo 2000 ka- 
reivių perėjo į Vilios pusę. 

|| Sugrįžo kariumenėn ir pa- 
ėmė vadovystę rusų kariuments 
vienas iš gabiausių Rusijos ge- 
nerolu, generolas^ Ruzsky. Jis 

SENIAUSIS VOKIEČIŲ GENEROLAS. 
Grafas von Haeseler turi 80 metų ir dalyvavo 
Franko-Prūsiškoj karėj 1870 m. Jis gelbsti 
dabar savo patarimais vokiečių kronprincui, 
kuris stengiasi paimti Verduną. 

clcl ligos buvo nuo vadovystės 
pasitraukęs. Ruzs.cy yra vadovų 
'kariumcnės Dvinsko distriktc. 

I 

|| Uėl karės Prancūzijoj pri- 
truko stiklo ne tik langams, bet 
taipgi butelių ir sklėnyčių, nes 
tie Prancūzijos kraštai, kur bu- 
vo stiklo įtfirbtuvės, dabar yra 
vokiečių rankosp, taipgi Belgi- 
joj. iš kuriqą Prancūzija sau stik- 
lą gabendavo. Daugelis Pary- 
žiaus vyno ir alaus pardavimų 
parduoda gėrimus tik tokiems 
pirkėjams, kurie atsineša savo 
stiklus. Už šinjįįą stiklinių 'bute- 
lių dabar reikia mokėti 35 fran- 
kus. bet neužilgio ir už tokią 
kainą, nebus galima gauti. •L j 

] Rusijos žemdirbystės mini- 
sterija mano visoj Rusijoj, kol 
traukiasi karė, įvesti ^priverstiną 
pasninką du kartu savaitėj. No- 
rima uždrausti seredoms ir pėt- 
nyčioms pardavinėti mėsą ir 
skersti gyvulius, 

|| Atkakę Ryman lenkų atsto- 
vai Roman Dmovvski ir grafas 
Broel-Plater atsilankė ir pas po- 
piežių. Popiežius nuo savęs 
jiems davė 20.000 lirų nukentė- 
jusiems nuo karės Lenkijos gy- 
ventojams. Yra tai jau ketvirta 
popiežiaus auka lenkams. 

Susirinkime organizuotų 
Hollandijos jūreivių nutarė neiti 
tarnauti ant laivų, kol Hollandi- 
jos valdžia neišreikalaus nuo | 
Vokietijos apsaugojimo gyva- 
sties neutrališkų kraštų jūreivių. 

[| Iš Rymo praneša, buk vokie- 
čiai rengiasi išgabenti Vokieti- 
jon perdėtinį Belgijos katalikų 
bažnyčios kardinolą Mercier, ku- 
ris išrodinėja vokiečių žiaurumus 
Belgijoj papildytus. Del to prie- 
tikiai tarp popiežiaus ir Vokieti- 
jos valdžios yra labai 'įtempti. 

Į| Švedijos sostinėj Stockhol- 
me suareštavo trįs socialistiškų 
laikraščių redaktorius. Juos kal- 
tina už agitavimsį prieš valdžią. 
Minėti laikraščių redaktoriai kal- 
bino darbinfnkua pakelti visoj 
Švedijoj visuotiną streiką, jeigu 
Švedija mėgintų .kokioj nors pu- 
sėj dabartinėn karėn įsikišti. Vie- 
nas iš suareštuotų fedaktorių yra 
vienu įtekmingesnių parla- 
mento atstovų. 

i' "j? 

|| Įsiveržęs Mexikan Suvieny- 
tų Valstijų ( generolas l'ershing 
apvaldė svarbiausią ten geležin- 
kelį Nortlnvesterat. 

|| Chinudse '• gubernatorius 
rovincijos TTrumptsi, sužinojęs, 
kad tuli kariu menės oficierai su- 

įarė jį užmušti,' pasikvietė 10 

joficicrų pas save- į svečius ir vi- 
siems liepė galvas nukapoti, kas 
ir tapo išpildyta. 

Į| Silezijoj, netoli Myslovicų | 
anglių kasyklose atsitiko explio- 

zija. kuri užmušė 20 darbininku, 
o daug jų sunkiai sužeidė. 

ll Su lyg paskutinių žinių, pa- 
skalas apie perėjimų su 2000 
Carranzos kareivių generolo 
Hezzera yra neteisingas. 

ĮĮ Airijos sostinėj Dubline po- 
licija ir kariumenė išgriovė pen- 
kias spaustuves. Mat tos spau- 
stuvės spausdino priešingus 
Anglijos valdžiai kurstančius 
prieš ją raštus. 

Lietuva ir Kare. 
LIETUVIŲ DR-JOS AMATŲ 

MOKYKLA JEKATERI- 
NOSLAVE. 

Paskutinėmis dienomis Jeka- 
terinoslave atidaryta Liet. Dr- 
jos Centr. Kom. n. d. k. š. ama- 

tų mokykla su sekančiais sky- 
riais: kalvių, šaltkalvių (slieso- 
rių), katilių, stalių, knygų tai- 
symo. kurpių, siuvėjų. 

[ visus skyrius priimami moki- 
niai ir mokinės nuo 15 iki 25 
metu amžiaus. Neturtingiems 

1 pabėgėliams lietuviams mokslas 
ir visas laikymas dykai. 

Bemoksliams ir mažamok- 
sliams steigiami vakariniai kur- 
sai. Juose bus mokinama lietu- 
vių ir rusų kalbos—skaityt) ir 
rašyti, aritmetikos, dailaraščio, j 
piešimo ir braižymo. j Visiems i^okiniams amatinin-i 
kams tam tikri lektoriai: inži- i 
nieriai, technikai, arba šiaip ama-' 
tų žinovai—skaitys kiekvieno I 
amato teorijos lekcijas. 

Netrukus bus- atidaryta pabė- 
gėliams lietuviams skalbykla. \ 
ją tomis pat sąlygomis, kaip į 
amatų mokyklą, bus priimami 
mokiniai ir mokinės mokintis 
prosinimo. 

LIET. DR-JOS CENTR. KOM. 
N. D. K. Š. ATVIRAS 

LAIŠKAS. 

Vyriausiam Visų Rusų Že-' 
mietybių įgaliotiniui Kun-ščiui 
G. E. Lvovui ir Visų Miestų Są- 
jungos įgaliotiniui V. Čelnoko- 
vui. 

Visų Rusų Žemietybių ir Visų 
Rusų Miestų Sąjungų belaisvių 
skyrius 1915 m., lapkričio 28 d. 
rašto 3690-voju num. kreipėsi į 
Lietuvių Draugijos Ccntralinj 
Komitetą nukentėjusiems del ka- 
rės šelpti—žinių apie pabėgėlius, 
leisdamas drauge anketos lapą. 
Tame lape pabėgėlių tautos skir- 
stomoje lentelėje nėra "lietuvių" 
eilutės. * 

Biurokratai lietuvių gyvena- 
mąją šalį ilgai laikė "nuo amžių" 
rusų kraštu, tikėdamiesi ilgainiui 
surusinsią lietuvius. Tuo tikslu 
jie tarp kita ko stengėsi visokiais 
budais ignoruoti lietuvius atski- 
ra tauta esant. Tečiau rusinimo 
politikos tebuvo tik tokie vaisiai, 
kad daugelis lietuvių sulenkėjo. 

Nebūtų noro manyti, kad to- 
kios visuomenės organizacijos, 
kai]) Visų Rusų Žemietybių ir 
\ isų Miestų sąjungi, eitų ta po- 
litika. Blogiausiai norėtume pa- 
manyti, kad žmogus, sudėjusis 
lentely. mažai yra susipažinęs su 
karės lauko dalies istorija, ge- 
ografija ir etnografija. 

Sumanytosios anketos vaisiu- 
mi, kurioje nėra tam tikros "lie- 
tuvių" eilutės, bus, kad daugelis 
lietuvių Įrašyti bus lenkais del 
to, kad jie vienos su jais katalikų 
tikybos. 

Taigi anketa nesuteiks žinių, 
pagerinti pabėgėlių dalies lietu- 
vių buityje, ko anketa nori, be 
abejo, visiems pabėgėliams: pa- 
vyzdėiui, nebus žinoma, ar rei- 
kalinga vienoj e-ki toj e vietoje at- 
skira lietuvių vaikams mokykla, 
ir 1.1. f 

Galingi visuomenės organiza- 
ciji—Visų Rusų Žemietybių ir 
Visų Rusų Miestų Sujungi—ga- 
lėtų per savo vietos komitetus 
padėti savo anketą lietuvių or- 

ganizacijoms sužinoti pabėgėlių 
lietuvių reikalus. Parodytoji an- 
ketos yda pagalbos viltį daro 
problematinga. 

Liet. Dr-jos Centr. Komitetas 
n. d. k. š» negali neparodyti an- 

ketos lapo nepiluumo, duosian- 
čio negeidžiamų vaisių ir nuo- 
lankiai prašo V. Rusų Žemiety- 
bių ir V. Rusų Miestų Sąjungų 
vyriausių ir visų vietos komi- 
tetų. darant anketą, skyrium re- 

gistruoti pabėgėlius lietuvius. 
Centr. Kom. Pirmininkas 
Valstybės Durnos narys: 

M. Yčas. 
Centr. Kom. Sekretorius: 

baronas S. Šilingas. 

LAIŠKAS IŠ KARĖS LAUKO. 

Kodėl nieko nerašai, brol? Tu, 
taip sakyti, esi žinių centre. Ga- 
lėtumei, rodos, visą naujienų 
maišą papilti. Bet jus, turbut, 
visi esate baisiai užversti dar- 
bų. Todėl aš ir neantsipuolu. 
Galiu net pats ši tą papasakoti— 
kaip žiemą pozicijos atrodo. Bet 
visų-pirma—su Naujais Metais, 
kurie, rasi. bus įdomiausi visame 
šimtmetyje. Aš tik norėčiau, 
kad tie metai greičiau sugrąžin- 
tų mus prie ramaus gyvenimo. 

Sunku sau įsivaizdinti, kadir 
šiandieną. Xuo pat ryto lig iš- 
nakčių siautė neapsakoma pū- 
ga. Rodos, milijonai raganų 
švaistosi šluotomis po laukus, 
keldamos sniego debesius; švil- 
pia tik. staugia aplinkui ir žeria 
sniegu—negalima net nosies pa- 
rodyti. Bet pozicijos—stovykla 
gyva—sargyba negali nei mi- 
nutai atsitraukti: ką galima ži- 
noti. rasi, vokiet's yra susitaręs 
su raganomis, norėdamas netikė- 
tai mus užpulti, ypač kad jiems 
buvo pavėjui. 

Kaip šmėklos stovi kareiviai 
viršum apkasų sargyboje ir ko- 
voja su vėtra. Jie apdaryti bal- 
tais. ilgais apsiaustais. Jei jiems 
vietoje šautuvo duotumei dalgį, 
tai kiekvienam kinkos utnai su- 

drebėtų. tokią stovvlą sutikus. 
Pasitikėdami sargybos jautru- 

mu. visi kiti stcvykių gyvento- 
jai sulindę į apkasų lindynes. 

Apkasų linija raitosi kalniu- 
kais. pakalnėmis, krūmais, ba- 
lomis. eina per plentą, siekia už 
upės ir eina zigzagu toliau. 

Fuga veikiai prinešė apkasus 
sniego lig pat viršaus. Tranšėjų 
visai nebesimato, pasislėpė po 
sniegu ir susilygino su laukais, 
tartum nieko čia nebūta. Karei- 
viai visai jau po sniegu ir tik 
rūkas ir kibirkštys iš "zemlian- 
kų" kaminų liudija, kad stovyk- 
los tebėra gyvos. 

Dygliuotos vielų tvoros prie- 
šais liniją kyšo iš sniego, duo- 
damos jaukumo visiems. Pozi- 
cijų užpakalyj ir priešakyje jau- 
čiama skurdi karės letena. Ne- 
matyti nei gyvos dvasios. Var- 
nos ir tos stengiasi laikytis at- 
stu nuo pirmosios linijos. Pir- 
miau čia buvo puikus viensė- 
džiai, dabar jų nebepažinsi. Tik 
sodelis, kuriame daug artileri- 
jos šovinių išvartytų medžių, 
sienų griuvėsiai ir šiokie tokie 
namų baldų likučiai rodo, kad 
kitados butą čia nemenko ūkio. 
Netolimais viduryje lauko stovi 
sparne išskėtusi piaunamoji 
mašina, sniego apnešta; ten ku- 
liamosios mašinos lokomobilis. 
Per dirvas kaip gyvatė išsidrie- 
kusios apkasų linijos.- Iš kaiku- 
rių viensėdžių beliko tik vienas 
vardas ir plytų kupetos. 

Liūdna gamta aplink apkasus, 
yiršum .ios šėlsta žiemos vėtra.' 

Bet pasibaigė audra, apkasuose 
pfask'Ma smarkus darbas—snie- 
go valymas iš apkasų. Beregint 
apkasai lenda iš sniego, kaip ru- 
dens grybai. Jei atadrėkis—vėl 
naujas darbas: vanduo liejasi iš 
visų pusių. Sunku jis beišsemti. 
PakuTus krosnį, kaip pirtyje pri- sirenka garų. Užėjo šaltis—ap- kasai vėl sustingo, sausa ir 1.1. 

Tokios pas mus tokelės; darbo 
nemažiau kaip ir pas jus tenai, 

("Liet. Bar'). 

BELAISVIŲ BALSAI PER 
ŠVEICARIJĄ. 

Marijona Ališauskienė iš Holz- 
mindeno (Hannover) rašo lapkr. 
31 d. 1915 m.: "Aš esu iš Skriau- 
džių parap., Suvalkų gub.; c^u 
37 metų. Man, mano vyrui ir 8 
mažiems vaikučiams buvo įsa- 
kyta prieš mušį pasitraukti. Po 
mūšio uš pagrįžau namų pažiū- 
rėti; tuomet aš buvau suimta 
ir čionai atgabenta. Aš esu visai 
nekalta ir man, motinai, pasilikti 
be vaikų labai sunku. Rašykit 
komendantui... kad mane palei- 
stų." 

Iš ten pat Veronika Alvikie- 
nė: "Aš esu su 10 mėnesių su- 
numi čia nelaisvėje, paimta iš 
Gryblaukių kaimo, Skaudvilės 
par., Kauno gub., kur liko mano 
ūkis ir 3 maži vaikai: 8; 6 ir 3 
metų. Mano vyras karėj. Pra- 
šau pasirūpinti mano paliuosa- 
vimu." 

Sausio 4 d., 1916 m. kun. 
Brundza rašo jau iš Berlyno: v 

"Mielasai Drauge! Mes visi Sei- 
nų vyskupijos kunigai esame pa- leisti ir važiuojame namon. Gne- 
terslyje iš lietuvių liko tik kun. 
Keblaitis ir Rusteika. Kun. Ka- 
tilius ir gi važiuoja drauge. Aš 
esu sveikas ir dabar laimingas ir ramus. Dėkoju už visus siun- 
tinius..." 

Pasklido gandas, kurį ir laiškai 
patvirtina, jog lietuvius belai* 
svius skirsto prie ūkio darbų 
Vokietijoj. Tai yra liūdna del 
belaisvių dvasios dalykų. Pla- 

, čiai dabar kalbama apie reika- 
lingumą lietuvių kapelionų, kad 
jie apvažiuotų belaisvių būkles 
,ir aprūpintų dvasios reikalais. 
ITečiau nė šimtas kapelionų ne- 

įįstengs aplankyti visų, jeigu bus 
i išskirstyti prie ūkio darbų. Iš 
'Hojzmindeuo jau paleisti 5 lie- 
jai viai namon. 

LIETUVIAIAMERIKOJ, 
IŠ CLEVELAND, O. 

Apskritas lietuvių judėjimas. 
[Ačiu pasidarbavimui p. K. Ak- 
jsomaiėio, susitvėrė A. L. T. San- 
daros kuopa kovo 2 d. ir ji jau 
rengia paskaitą su prakalbomis 
balandžio 15 d. supažindinimui 
Clevelando lietuvių su A. L. T. 
S. tikslais ir mieriais. 

T.M.D. 20 kp. rengia paskaitą 
su prakalba balandžio 16 d. su- 

pažindinimui lietuviu su TMD. 
tikslais ir uždaviniais. Taip-pat 
rengia TMD. 20 metų sukaktu- 
vių apvaikščiojimą su prakalbo- 
mis, teatru ir 1.1. Į šitą apvaikš- 
čiojimą žada kviesti kalbėtoju 
T.M.D. pirmininką drą A. Zy- 
montą ir dar kitą kokį. kuris 
tai»pgi yra pasidarbavęs TMD. la- 
bui. Šitas sukaktuvių apvaikš- 
čtojimas žada įvykti rugsėjo, ar 

spalio mėnesyje šių metų. 
Kovo 12 d. Amerikos Lietuviu 

Piliečių Sąjungos pirma kuopa 
turėjo prakalbas. Kalbėjo p. P. 
J. Purvis ir J. \V. Reynolds, mie- 
sto tarybos narys. 

Purvis aiškino, kam Amerikos 
Lietuvių Piliečių Sąjunga reika- 
linga. Jis nurodė, kad tokia są- 
junga lietuviams daug reiškia 
kad ji suveda juos j vienvb'ę, pa- 
mokina politikos dalykų ir mes 
pargrįžę Lietuvon, apie tuos da- 
įlyktis nusimanydami, busime pa- 
geidaujamais žmonėmis. 

Antras kalbėtojas J. W. Rey- 
nolds aiškino, kodėl ateiviams 
privalu patapti piliečiais ir ko- 
dėl piliečiams privalu dalyvauti 
politikoje. 

Ačiu šitoms prakalboms prie 
L. P. S. A. prisirašė 9 nauji 
nariai. 

Antru kartu P. J. Purvis kal- 
bėjo toliaus apie politikos svar- 

bumą. Jam pabaigus kalbą, pa- 
sipylė klausimai, bet iš jų buvo 
tik keli geri; visi kiti klausimų 
statytojai į lomavo tai kunigais, 
tai biblija, tai kunigo gaspadine, 
tai socialistais, o tas publikai 
buvo neįdomu. 



Lietuviu Dienoj, kovo 5 d. au- 

lai nukentėjusiems dėl karės 
Lietuvoje :;urinkta $503.90. Nuo 
jžangos ir baliaus pelno liko 
$ 190.00. Viso tą dieną pinigų 
tam tikslui pasidarė $693.90. 

Didžiausia surinktų pinigų da- 
li.? teko T. F., paskui L. (!. F.; 
po tai L. Š. F. ir mažiausia L. 
A. I\ 

Pinigai žadama išsiųsti šį nič" 

nesj. 
J. J. Žilinskas. 

IŠ DETROIT, MICH. 

Dailės Mylėtoju D-ja ir socia- 
listai. 19r3 m. pavasarį čia buvo 

sutvertas jaunimo ratelis "Lai- 

svė" po L \V. \Y. ėarteriu. Bu- 
vo surinktas mišrus choras ir 

buvo lavinamasi dainuoti, lošti 
ir t. t. Het nepoilgatn del ne- 

darbės ratelis apmirė. n.; 14- 

]9'5 ui. jis'vėl mėgino veikti, 
bet jau po f.SS. 157 kp. ėarteriu 

(mat tuomet bu ta 2 kuopų, pasi- 
dariusių iš vienos). Teciaus nei 
tas negelbėjo; ratelis kaip ne- 

veikė iki to, taip ir po tam. 

Ilgainiui minėta LSS. kuopa su- 

sivienijo su LSS. 116 kp. ir mer- 

dėjantis ratelis likosi sau vie- 
nas. 

1915 m. pabaigoje pas ratelie- 
čins radosi noras susivienyti su 

susitvėrusia liepos mėn. Dailės 

Mylėtojų Draugija. :>itos drau- 

gijos buvo mieriu lavinti jauni- 
mą ir vedusius scenos mene, gie- 
dojime ir muzikoje. { ją galėjo 
prigulėti kiekvienas l>e skirtu- 
mo amžiaus ir pažiūrų. Taigi 
su ja rateliečiai norėjo susivie- 

nyti, bet kadangi "Laisvės"' ra- 

telio sekretorius K. Stankus ir 

jo kasininkas, P. /.elinkauskas, 
buvo priešingi D. M. D-jai, tai 

jiedu nubėgo j LSS. 116 kp. su- 

sirinkimą ir ratelio turtą be jo- 
kios teises paaukojo kuopai. 

Susitvėrus i). M. Dr-jai, atsi- 
rado dveitas socialistu, kurie 
ėmė visaip draugiją šmeižti, ypač 
per "Laisvu", sakydami, kad Ši- 
ta draugija bus pavojinga so- 

cialistų veikimui. 

Bet visi šmeižimai nuėjo nie- 
kais ir D. M. D. veikimas ėjo 
gana pasekmingai; ji surengė 
apie penkis teatrališkus vakarus, 
vieną šeimynišką, pradėjo lavin- 
ti chorą, kuriam gerai sekėsi, ir 
jau turėjome progą pamatyti jj 
viešai scenoje. Publika irgi pra- 
dėjo skaitlingai lankytis j jos 
vakarus. Visos kitos draugijos, 
kurios pirmiaus surengdavo, nors 

ir po vieną vakarą į metus, da- 
bar aptilo ir D. M. D. vietą už- 
leido. 

Nuo visa j.o minėtiems vyru- 
kams, socialistams, pradėjo vėl 
pakaušiai niežėti, kad tik kaip- 
nors DM D. pakenkus. Pirmiau- 
siai jie pradėjo atkalbinėti LSS. 
116 kp. narius, prašydami jų iš 
jos išstoti ir joje neveikti, nes, 

girdi, socialistams nepridera sve- 

timose organizacijose darbuotis, 
Pagaliaus šitiems keliems nenuo- 

ramoms vyrukams pavyko pa- 
traukti savo pusėn visą soc. kuo- 

pą. Kuopa pasiuntė juos, kai- 

po delegatus, j I)MD. su pasiu- 
linimu jai susivienyti su kuopos 
mirštančiu dramos "skyrium", 
vasarą sutvertu, ir veikti po kuo- 
pos globa, arba, kaip jie sakė, 
po raudonu (dar tik vaidintu- 
vėje esančiu) vėluku. Mat D. 
AI. I). turi jau apie $150,00 pi- 
nigu. tai butų geras kąsnis. 

Bet delegatams atėjus j D. M. 
D. susirinkimą ir paaiškinus su- 

sivienijimo projektą, pasirodė, 
kad vienytis negalima jokiu bu- 
du. Viena, dailės draugija ne- 

gali huti po kuopos valdžia, nes 

politikos organizacijos ir dai- 
lės draugijos visai kiti tikslai. 
Antra, jokia dailės šaka negali 
pripažinti partijos, jei ji nenori 
susiaurėti. 

Šitokios nuomonės laikosi be- 
veik visi nariai. Taigi delega- 
tai. matydami nieko nepešią. tuos 
draugijos narius, kurie ir prie 
kuopos priklauso, išvadino dvi- 
galviais, dviveidžiais, vienokį vei- 
dą rodančiais kuopai, o kitokį 
draugijai. 

Nors tie ir teisinosi, kad jie 
kuopoje veikia kaipo kuopos na- 

riai, o dailės draugijoj kaipo dai- 
lė.' draugijos nariai, bet delega- 
tų negalėjo tame įtikinti. 

\tgai vintą T. M. D. 68 kuopa 
pradeda veikti gana smarkiai. 

Pastaruoju laiku susitvėrė 
Progresyviojo Moterų Susivieni- 
jimo kuopa. Geriausios kloties! 
Matysime, ar moterys stums kuo- 

I 

J pa prie progresyviškumo, ar 

j kuopa moteris. Tėmytojas. 

IŠ BALTIMORE, MD. 
Tautiniu organizacijų veiki- 

,mas. Kovo 8 d. gauta laiški." 

|iš Maskvos nuo p. Leono, ku- 
riame rašoma, kad baltimoriečių 
auk-', antras tūkstantis rublių 
skiriamas pabėgusiems nuo ka- 
rės lietuviams, jau yra priimtas, 

Nukentėjusių del karės lietu- 

vių gelbėjimo komisijos (konfe- 
rencijos) susirinkime kovo 13 d. 
nutarta pasiųsti trečią tūkstan- 

tį rublių tuo pačiu adresu; Ko- 
misijos kasininkas, pildydamas 
susirinkimo nutarimą kovo 18 
d. pasiuntė trečią tūkstantį rub- 
lių per American Express C'o.: 
11/ 1000 rublių užmokėta $330.00. 

P-as P. Leonas savo laiške 
pataria rūpintis lietuviais, liku- 
siais vokiečių užimtoje Lietu- 
voje; jis rašo, kad jie apie pasi- 
likusius ant vietos lietuvius ne- 

gauna jokių žinių. 
^ituo tikslu išrinkta komisija, 

kuri rūpinsis sujieškoti d-rą J. 
Basanavičių ir kreipsis prie Ma- 
žosios Lietuvos veikėjų, kad su- 

žinojus apie likimą musų vien- 
genčių likusių po vokiečiu. 

Ūmu laiku tautininkai žada 
surinkti ketvirtą tūkstantį rub- 
liu. (jeresuiam sužadinimui bal- 
timoriečių jie nutarė pasikviesti 
kalbėtoju p. S. Šimkų. 

Halandžio 24 d. tautininkai iš- 
vieno su katalikais rengia Tag 
Day; surinktos aukos bus dali- 
namos 'J'antos ir Lietuvos Gel- 

bėjimo Fondams pagal rinkėju 
skaitlių. Katalikai, norėdami su- 

daryti didesnį savo rinkėju skait- 
lių, siūlo dovanas tiems, kurie 
sukvies ncniažiaus 50 rinkėjų, o 

rinkėjams žada vakarienę iškelti. 
Tautininkai nutarė jais neap- 

sileisti ir varo savo agitaciją, 
kviesdami visas tautines drau- 
gijas dalyvauti Tag Dav darbe 
su visais savo nariais. Apie šitų 
lenktynių pasekmes pranešiu ki- 
tu kartu. 

Am. Liet. .Tautinės Sandaros 
vietinė kuopa žada sutverti dai- 
nininkų chorą. Teisybė, daini- 
ninkų Baltimorėje netrūksta, tik 
labai gaila, kad pas mus nesi- 
randa chorvedžio. Butų gerai, 
kad kas, nusimanantis apie choro 
vedimą, apsigyventų Baltimorė- 
je ilgesniam laikui. 

Ig. Naruševičia. 

IŠ WEST FRANKFORT, ILL. 
Nelaimė kasyklose. Kovo 13 d. 

Chicago \Yilmington Franklin 
Coal Co. kasykloje 1 num. pa- 
tiko baisi nelaimė lietuvį Joną 
Skeheikį. Kompanijos darbinin- 
kas (molderman) paleido tuš- 

Či;j karą į ruimą, kur šale kelio 
stovėjo J. Skebeikis. Karas nu- 

sivertė nuo bėgių ir prispaudė 
J. Skebeikį prie anglies sienos, 
mitrindamas jo dešinę ranką ir 
nu'lauždamas šešis šonkaulius. 
Nelaimingąjį tuojaus nuvežė li- 

goninėn. J. Skebeikis paeina iš 
Kauno gub. T. K. Pan-is. 

IŠ SPRING VALLEY, ILL. 
Darbai sumažėjo; žmonės ge- 

ria- Nieko nauja pas mus nėra. 
jei bent tas, kad darbai, per 
žiemą ėjusieji gerai, dabar su- 

mažėjo, o žmonės baisiai geria. 
Geria vvrai. o nuo in neaisilie- J u 

ka nei moterys. Negana, kad 
i patys girtuokliauja, tai dar ir 
mažus vaikus, pas kuriuos jie 
yra, nugirdo, kad jie geriau mie- 
gotu. Nevedusieji vyrai, kaip 
painia užmokestį, tai po tris die- 
nas smuklės neapleidžia. 

Pakalbėti čia dažnai atvažiuo- 
ja šv. Bėdos kolegijos mokslei- 
viai ir daug ko žmones pamoki- 
na. het vis. rodosi, nėra to gana. 
Ateinančiais metais kaikurie vir- 
šui minėtos kolegijos moksleiviai 
žada apsigyventi čia ir iš čia 
kolegiją lankyti. Tas butų gerai; 
jie galėtu daugiaus pasidarbuoti 
mūsų tarpe. 

Reikia pasidžiaugti, kad turi- 
r. e gerą kleboną, kun. A. Deg- 
snj, kuris su parapijonais gra- 
žiai sutinkia. Vargonininkas, ku- 
ris sugrįžo iš \Yestvillės, taipgi 
yra geras žmonėms. 

Taigi viskas butų gerai, tik 
mums patiems reikėtų daugiaus 
.iarbuotis ir savo gyvenimu rū- 

pintis. Spring. 

IŠ DAYTON, OHIO. 
Daytono lietinių visuomenės 

aukos nukentėjusiems nuo karės 
Lietuvoje, surinktos nuo sausio 

[23 d. iki kovo mėnesiui 1916 m.i 

|Aukavo šitie; 

Tli. Skackauskas $2.50; K. Jo- 
cius $2.00; A. J. Keidošiits ir 
P. Dombrauskas po $ 1.50; J. 
l'rbonas $1.25; J. Augustauskas, 
K. Paulauskas, M. Adomaitis, I'. 
Skackauskas, V. Povilaitis, S. 
Pilotas, J. Lisauskas ir J. Pu- 
žauskas visi po $1.00; J. Xa- 
varauskas 75c.; 1). Zupkus, J. 
Pilotas, A. Lukoševiče, V. Po- 
lišauskas, J. Danielius, M. Za- 
kcvičiutė, V. Yarkalas, 15. Na- 

ginius, A. Marcijoniutė. A. bu- 
kaitis, V- Keidošius, P. Tulu- 
šienė ir S. Mockevičius visi po 
50c.: K. Morkūnas 45c.; A. Še- 
škevičius ir A. Skackauskas po 
35c.; B. Juškevičiūte 28c.; S. Ru- 
žauskas, S. Morkevičius, S. Za- 
karevičius,. K. Butkiutė, A. Ku- 
dirka, A. Šeškevičius, K. bu- 
kaitis, J. Daugėliutė, J, Kava- 
liauskas, V. Ši inkus, K. Tulau- 
skas, P. Platukis, K. Vareikiutė, 
J. Sakalas, K. Vareikas, P. Ma- 
jauskas, A. Andriušis, A. Ka- 
maitis, A .Kamaičiutė, K. Zup- 
kus, J. Augustauskas, M. Bar- 
tasiunienė, P. Yackus, K. Juš- 
kevičienė, J. Yalickis, S. Adams 
ir J. Skackauskas visi po 25c.; 
P. Laurinaitis ir K. Mildaris po 
20c.; M. Palaikiute, J. Lisaus- 
kas, O. Stravinskienė ir K. Juš- 
kevičius visi po 10c.; O. Cius- 
tainiutė 5c. Viso labo aukų per 
tą laiką surinkta $33.03. Lėšų 
pasidarė $2.00. Atėmus lėšas pa- 
siųsta L. G. ir A. fondan per 
Sek. J. O. Širvidą, kasininkui T. 
Paukščiui, Pittstone, Pa., $31.03. 

Sekr. K. Jocius. 

IŠ SIOUX CITY, IOWA. 
Nelaimė namuose. Kovo 19 

d., 2 vai. ryto užsidegė čia Mi- 
kolo Bilkevičiaus namai ir jis 
pats liepsnose sudegė, o jo pati, 
16 mėnesiu dukrelė ir pačios se- 
suo Dapkevičienė, kurios namai 
taipgi nesenai sudegė, liko be 
namu. Po sudegimui Dapkevi- 
čienė buvo atsikrausčius pas se- 

serį su tais daiktais, kokie nuo 

ugnies liko, o jos vyrą nuvežė 
ligoninėn, kur jis ir dabar yra. 

Bilkevičienė su mergaite ir 
Dapkevičiene prisiglaudė pas sa- 
vo pusseserę Vakulskienę. 

Ugnis Bilkevičiaus namuose, 
kaip spėjama, užsidegė nuo lem- 
pos ekspliozijos. Bilkevičienė 
pabudusi pamatė durnus troboj, 
prižadino seserį ir pasiėmus mer- 

gaitę bėgo j vyro kambarį, bet 
kambarys buvo pilnas durnų ir 
jos negalėjo Bilkevičiaus priža- 
dinti. Ugnį užgesinus jį rado 
įsisukusį į antklodę ir gulintį 
asloje. 

Jonas Ardininis, Bilkevičiaus 
draugas, biauriai apdegė rankas 
bemušdamas langą, kad Bil'ke- 
vičiit išgelbėjus. 

Bilkevičius paėjo iš Kaimo 
gub., Ukmergės pa v., Anykščių 
par., Niūronių sod.; Amerikoj 
išgyveno apie 8 metus* Trys me- 
tai kaip apsivedė. Kovo 20 d. 
tapo palaidotas katalikų kapinė- 
se, kur kun. Cibulskis pasakė 
graudų pamokslą. 

Velionis pritylėjo prie Šv. 
Jono Krikšt. Dr-jos, kuri jį ir 
palaidojo. Jonas Zabulionis. 

ANGLŲ PAGARBA 
LIETUVEI. 

Šią savaitę apturėjome iškar- 
pą iš anglu dienraščio "Beloit 
Daily Nevvs" už kovo 18 d. š. m., 
kuriame to laikraščio redakcija 
su dideliu pasigėrėjimu ir pagy- 
rmu aprašo to miesto gyvento- 
jos, ponios Marijonos Vaičiulai- 
tienės gerą bjuJą ir nepaprastus 
sugebumus. Manydami, kad ši- 
tas aprašymas bus įdomus muaų 
skaitytojams, čia paduodame jį 
lietuvių kalboje. Redakcija rašo 
taip: 

"Beloit yra miestas tik su 20,- 
000 gyventojų, bet jame yra dvi- 
dešimties devynių tautų žmo- 
nių. kurie dirba viename fabri- 
ke. Su nemaža šitų žmonių da- 
limi Marijona Vaičiulaitienė gali 
susikalbėti jų pačių kalba. Ji 
gana gerai vartoja dvyliką kalbų: 
anglų, vokiečių, slovakų, vengrų, 
lenkų, italų, rusų, bulgarų, lie- 
tuvių. žydų, čekų ir olandų. 

"Poni Vaičiulaitienė kartais 
buna daugiaus negu lingviste, ar 

perkalbėtoja. Ji yra savininkė 
ir pilietė, besilaikanti įstatymų, 
apšvietos, tikėjiminės pakantos 
ir patriotizmo. Beto ji pareiškia 
tautą tautai, svetimšalį' ameri- 
kiečiui ne tik kalbiškai, bet ir 
temperamentiškai. nes ji. matyt, 
yra visuotino budo. diplomatė iš 
prigimties, sugebanti atmesti vi- 
sokius smulkius tautybinius skir- 
tumus, kuomet to svarbus drau- 

gijos principai reikalauja. Ji (su 
favo vyru Petru) turi keturis 
namus ir sankrovą; turi dvi duk- 
teris ii sūnų viešose mokyklose, 
o prie teisėjo C. 1). Rosa teisė- 
javimo ji buvo ofieiale perkal- 
bėto ja Beloito miesto teisme. 

šioj tautinės netikrunios va- 

landoj, kuomet Europos valdovai 
kišasi į amei'fkieęį^ įstaigas, 
kuomet tautinės gaidos slūgsta 
ir teka aršiai ir daugiakalbė de- 

mokratybė yra statoma pavojun, 
Marės Vaičiulaitienės gyvenimas 
ir būdas atsistoja priešais mus 

dideliu nuveikimu ir linksmu pa- 
žadėjimu. šešiolika metų atgal, 
be pažinimo anglų kalbos ir be 
apšvietimo ji buvo paleista Castle 
Cardene. Pagalbą. kurios josios 
šeimyna reikalavo^, buvo atsa- 

kyta josios dėdės Kanadoje; ją 
agentas nuviliojus į kasyklų apy- 
gardą 1 Ilinojuje;•tas nuviliojimas 
turėjo vieną smagumą,—jis davė 
Marei Petrą. Ji apsivedė ten ir 

apie už metų laiko persikėlė 
\Visconsino valstijon ant ūkės. 
Sunkenybės ėjo viena po kitai. 
Jie su vargu sudarė pinigų sėk- 
lai nupirkti. Nusipirko palai- 
kiausią sėklą, pasėjo ir sulaukė 
gausios piutės. Menkos sveika- 
tos verčiami, ji ir jos vyras aš- 
tuoni metai atgal atvyko Beloi- 
tan ir, ačiu savo spulumui, tau-, 
punmi, malonumui ir sumanu- 
mui, praturto. Josios gyvenimas 
reiškia pasisekimą nežiūrint tų 
kliūčių, kurios pabaido nevieną 
čiagimj amerikietį. 

Pas ja netrūksta skonio papei- 
kimui daugelio beapšvietinių pa- 
pročiu pas Amerikos moteris; 
rors ji yra katalikė, bet turi ga- 
na pakantos siusti savo duktciį 
j protestonų sekmadienio mokyk- 
lą; ji turi gana teisingumo, kad 
patapus tikrąja visuomenės ve- 

dėja. Nesenai 'vienai slavei už- 
klydus mieste, ji ją-'priėmė pas 
save į namus ir laikė septynis 
mėnesius dykai. 

"Josios vaizdi kalba peršviečia 
jos netikrą pažinojimą anglų 
kalbos. Kalbėdama apie tulus 
tingimus ukininkus, jai žinomus 
\\ isconsino valstijoj, ji pasakė. 
"Dievas turėtų juos nubausti ne- 

užaugimu javu". Ji pasilieka ne- 

tik tipu, bet ir individu. 
"Ji savo vyriausią dukterį, ku- 

ri yra augščiausioje augštesnės 
mokyklos klesoje, žada leisti j 
Beloito kolegiją; jaunesniąją 
dukterį, mokinti muzikos ir na- 

minio mokslo, o vienatinį sunų 
leisti į isconsino universitetą 
žemdirbystės mokintis." 

Iš šito, kadir trumpo, apra- 
šymo galima matyti, kad p. Vai- 
čiulaitienė yra tikrai užsipelnusi 
sau pagarbą ne tik nuo anglų, 
bet ir nuo pačių lietuviu. Ypač 
už jos pavyzdingą auklėjimą sa- 

vo vaikų. 

Žinios-Žinefes. 
So. Omaha, Neb. 

== Tapo supirkta drabužių už 

$50.00 nukentėjusiems del karės 
lietuviams ir pasiųsta Brookly- 
nan, X. Y. Aukota tam tikslui 
iš .t. ir A. F. $31.50; Moterų 
Šviesos Dr-ja, $8.50 ir Šv. P. 
Ražaneavos Moterų Dr-ja $10. 

O. Žalpienė. 

Cambridge, Mass. 
= Vietos klerikalai šeiminin- 

kavusieji TMD. 36 kp. pridirbo 
kuopai skolų, nemokėdami už or- 

ganą ir prisiuntimą Strazdo Raš- 
tų bei Širdies,* iš kuopos pasi- 
traukė ; kuopos nariai atmokfji- 
mui tos skolos turėjo dėti po 
30c. Antgalo, pamatę, kad jiems 
bus negražu ir ypatingai, kad 
jie būdami kuopos nariais, daug 
knygų gaus, vėl sugrįžo kuo- 
pom 

n; : A 

Newark, N. J. '< 

= Nc\varkiečiai šiemet rengia 
ap vaikščiojimą' 250 metų sukak- 
tuvių nuo \ewarkc miesto jku- 
rimo; šiton ijšJcilmėri pakviesti 
dalyvauti su dainomis ir šokiais 
ir lietuviai. Lietuviai priėmė pa- 
kvietimą ir žada surengti chorą 
iš 100 asmenų ir 50 porų šoki- 
kų. Lietuviai gaus atskirą die- 
ną birželio mėnesyje. 

Wilmerding, Pa. 
= Kovo t2 d. Įvyko 3-ėiojo 

SLA. apskričio suvažiavimas. 
Suvažiavime dalyvavo 18 dele- 
gatu nuo 8 kuopų. Iš raporto 
naaiškėjo. kad per metus laiko 
tame apskrityj susitvėrė 3 nau- 

jos kuopos ir prisirašė 500 nau- 

h nariu, daugiausiai pasidarbuo- 
jant pačioms kuopoms. 

Kenosha, Wn. 
= Jaunimo draugija, "Biru- 

.ė" statė scenoje veikalą ''Gena- 
vaitė", iš ko turėjo gryno pelno 
>200.45. Šita draugija turi apie 
250 nariu ir $1.521 pinigų pasi- 
dėjus bankon. 

Shenandoah, Pa. 
— Užsidegus dentisto Rooney 

namuose nuo gazinio šildytuvo 
sprogimo ugnis išsiplėtė ir sude- 
gė keli lietuviu namai, tarp j-u 

j teisėjo Birštono, fotografo Jo- 
no Drižo, Križinausko ir Jasi- 
ko. Namai sudegė taip, kad rei- 
kės nauji statyti. 

Minersville, Pa. 
= Daugelis žmonių serga, o 

maži miršta. Žmonės dirba sun- 
kiai. bet uždirba mažai. Kurie 
turėtų pinigų, tie juos prageria, 
ir už butą nemoka. "Skvajieriai" 
išsijuosę dirba kol surenka sko- 
las už pragyvenimą. Daugelyje 
vietų alus ir degtinė neišeina iš 
namų. 

Gilberton, Pa. 
—«• Užsidegė Kaulo Subovi- 

čiaus namas; jnamiavusieji ten 
Feliksas ir Juozas Marcinkevi- 
čiai bandė ugnį gesinti, bet du 
syk užsidegė ant jų drapanos ir 

jie 'baisiai apdegė. Abudu tapo 
nugabenti Aslilando ligoninėn. 
Blėdis gaisro padaryta didelė. 

Peru, 111. 
= "Čia yra tik viena lietuviu 

šeimyna ir todėl pas mus yra su- 

tikimas. nes nėra su kuo peštis 
ir bylotis," rašo informuotojas. 

Waterbury, Conn. 
= Kaikurie daiktai labai pa- 

brango: duona net dviem treč- 
daliais brangesnė, mėsa taip- 
pat; druska kuone pusę tiek: 

pienas po du ir tris centus ant 

kvortinės bonkos. Už anglis 
reikia mokėti nuo $9.00 iki $9.50 
tonui. Sako, kad tam kaltas 
"žiemos nenuoseklumas". Gal- 
būt. 

Dodson, La. 
= Lietuviu kolionija vis au- 

ga didyn. Ūkininkai daugiau- 
siai augina medvilnę, cukrines 
nendres, saldžiąsias bulves, tur- 

tingesnieji augina gyvulius. Lie- 
tuviai ir anglai t.eria žemės sa- 

vininkų kuopą tikslu pritraukti 
daugiaus gyventojų. 

Easton, Pa. 
= Ča yra daugiau tūkstančio 

lietuviu. Nekurie jų yra susi- 
dėję į draugijas ir darbuojasi, 
šviečiasi; bet nemaža yra ir to- 

kių. kurie visai atsitolinę nuo 

viešųjų reikalų ir savo laiką daž- 
niausiai praleidžia prie alaus 
stiklo. 

Waterbury, Conn. 
— Miesto valdžia išleido pa- 

liepimą, kad visi smuklių savi- 
ninkai. išėmę leidimus svetimais 
vardais, patys kaipo nepiliečiai 
negalėdami jų gauti, privalo tuo- 

jaus savo smukles uždaryti. Ne- 
piliečiai negali net patarnauto- 
jais buti smuklėse, ar gėralus 
išvežioti. 

Vokučiy Užimtuose Rusijos 
Kraštuose Neramu. 

Lenkiškas laikraštis leidžia- 
mas Mihvaukee "Kurjer I'olski" 
gavo žinią, apie neramumus vo- 

kiečių užimtuose Volyniaus 
kraštuose. Vokiečių ir austrų 
plėšimai jų užimtuose kraštuose 
prieš juos sukėlė gyventojus. 
Susitvėrė ten jau keršintojų 
liuosnorių pulkeliai, kurie už- 

puldinėja ant mažesnių vokiečių 
ir austrų stovyklų, pertraukia 
jų susinėsimus ir pri vežimą rei- 

kalingų daiktų. Tarp pulkų 
Ihtosnorių veikiančių Volyniaus 
gubernijoj ir Pinsko apskrityj, 
kurių vadovu yra Sabunie\vicz 
ryšių nėra, jie veikia skyrium, 
bet austrams ir vokiečiams daug 
nesmagumų daro. Kadangi su- 

sideda iš vietinių, gerai kraštą 
pažįstančių žmonių, tai vokie- 
čiai jų išgaudyti negali. Vieni 
pulkeliai maži. susideda iš 50 
prastai apginkluotų žmonių, bet 
yra ir turinti iki 2,000 žmonių, 
kurie, reikalui užėjus skirstosi 
j mažus. Jie nebūva vienoj vie- 
toj ilgai, bet mėtosi nuolatai iš 
vienos vietos kiton, todėl vo- 

kiečiai negali jų niekur apsupti, 
nei prispausti. Susirėmimuose su 
vokiečiais pagarsėjo 3 didesni tų 
liuosnurių pulkeliai Volyniaus 
gubernijoj ir <iardino: Topolnic- 
kio, Zablotkos ir ()gromczyko, 
žinoma pravardės jų yra 1 c t i k 
ros. 

Topolnickio pulkelis susidėjo 
iš pradžių tik iš 40 vyrų. jo pa- 
dėtojais buvo Banvinski ir 
Przednost, kurie dabar turi at- 
skirus savo pulkelius. Topoliiic- 
kio partija dabar susideda, iš 
1500 vyrų; jis pats turi 50 me- 

tų; yra tai pabėgėlis iš Kališo 
gubernijos. Jis su pačia ir duk- 
terim gyveno miestelyj Lukomla. 
Atėję čia vokiečiai. pačią užmu- 
šė. o dukterį suteršė ir nežinia 
kur išvežė. Topoli niek i už tai 
tą pačią dieną nušovė du vokišku 
oficieru, o paskui pabėgo į gi- 
rias. Giriose susitiko su pana- 
šiais vokiečių nuskriaustais ir 
rinko tokius aplink" save. 

Viename susirėmime su nuvi- 
liotais j klampynes vokiečiais, 
Topolnickio šaika išmušė 127 
vokiečius. Čia žuvo visi vokiški 
olicierai. Tas pasisekimas atga- 
beno Topolnickiui daugiau liuos- 
norių. 

Zablotko ir jo partija pagar- 
sėjo taipgi Yolyniaus gub. Jisl 
ypač moka gaudyti mažesnes 
vokiečių kariumenčs dalis. Vo- 
kiečiai rengė jau ant jo medžio- 
nių daug, bet sugauti neįstengė. 
Ginitį jis Pinsko klampynių ap- 
skrityj, todėl jas geriau negu jo 
gaudytojai pažįsta. Į jo rankas 
pakliuvo vokiečių regimento 
štabas. Zablotko visus štabo 
oficierus pakorė. Kankina jis 
vokiečius netikėtais užpuolimais. 

Pulkelis Ogromczyko visą va-1 
sąrą laikėsi giriose vakarinės da- 
lies Kovelio pavieto. Jis turi 
net artileriją, kuri susideda iš 
clviejų nuo vokiečių atimtų kul- 
kasvaidiių. Iš svarbesnių Og- 
romczyko darbų reikia paminėti 
sudeginimu vokiečių išsiuntimui 
prirengto šieno: jo sargus ka- 
reivius išmušė. Jis pagavo vo- 

kiečių amunicijos transportą. 
Kanuolėms amuniciją paskandi- 
no, o karabinams sau paėmė. 
Prie kaimo Police jis apsiautė 
pulkelį vengriškų raitelių ir visus 
kareivius išmušė. Pie kaimo Vo- 
loszki, netoli Kovelio Ogrom- 

išdegino vokiečių maisto 
krautuves. Po tam vokiečiai pa- 
siuntė skaitlinga kariumenę 
gaudyti Ogromczyko partiją, bet Į ji taip pasislėpė giriose ir klam- 
pynėse. kad vokiečiai surasti ne- 

galėjo. 

Archangelsko Portas. 

Užsidarius Rusijos Baltiko por- 
tams, nes visus daboja drūtesnis 
\1okietijos kariškas laivynas.1 
Rusija tr*po kaipir atskirta nuo 

Europos; jos susinėsimai tapo 
pertraukti. Jai prisiėjo jieškoti 
susinešimams su kitais kraštais 
kitos vietos. Dabar pagarsėjo 
'portas Archangelsk, iš kurio 
rusiški keleiviai ir Amerikon at- 
kanka. o pirma jisai buvo visai 
užsnūdęs, portas per pusę me- 

tų buvo užšalęs, todėl laivai iš- 
jo negalėjo išeiti, nei iš kitur 
jin ateiti ir pats miestas nlačioi 
Rusijoj nei jokios rolės nelošė. 
Dabar jis iš syk pastojo pasaulio 
miestu, aprūpinančiu reikalus 
visos Europinės Rusijos. įsitai- 
sė kelis ledų laužytojus, kurie 
laužo ledus ir laiko portą atvi- 
ru laivu plaukimui tol, kol tas 
yra galima. Dabar Archangelsk 
kaslink skaitliaus jo portan 
ateinančių laivų ir atgabenamų 
prekių konkuruoja net su Xe\v 
Yorku. Miestan suplaukė 50.00c 
žmonių. Visas gyvenimas per- 
sikeitė. Atsidarė daugybė krau- 
tuvių: suvažiavo iš viso pasau- 
l;o agentai ir tarpininkai. Pa- 
dirbta elektriškų karų linijos, 
žiburiai ir miegantis miestas 
pabudo ir gyventi pradėjo. 

Tuoj ledams išnykus iš visų 
pasaulio kraštų plaukia čia su 

svetimoms prekėms dideli ir ma- 
ži laivai. Juos čia iškrovę, krau- 
na tą. ką Rusija turi išgabeni- 
mui. Dideli garlaiviai su pre- 
<ėms ir pasažieriais plaukia re- 

<u1iariškai An-glijon ir *iš ten 
ateina. Tapo įsteigta ir rusiš- 
kai amerikoniška garlaivių lini- 
ja. kuri palaiko nuolatinius su- 

sinėsimus su Xc\v Yorku. Čia 
iteina norvegiški garlaiviai, taip- 
gi iš kitų neutrališkų kraštų. 
°orte neužteko vietos daugybei 
ateinančių laivų, tcdel padirbo 

kitą uostą, kuriame sukrauja 
ypač medžius ir lentas. Iš čia 
Anglijon ir Francuzijon gabena 
taipgi kviečius ir kornus, ką pir- 
miaus išgabendavo per Juodųjų 
jurų portus. Pereituose nietuo- 

(se iš Archangelsko išgabeno 15 
milijonų pudų vien kviečių. Ru- 
denyj. kuomet portas užšala, 
Baltosiose jūrėse vandenį laužo 
rjj ledų laužytojų, kurie r!<i pa- 
baigai gruodžio ir upy išvalo 
nuo ledo; įstengia išvalyti ir 
portą, kuris yra gana tolokai 
nuo jurų; stengiasi portą atviru 
palaikyti iki sausio pabaigos, ką 
redo jau tas, kad dar patetj lapk- 
ričio iš Anglijos Archangelskan 
išplaukia garlaiviai, kurie nori 
ir sugrįžti Anglijon, taigi jie ti- 
ki, kad portas bus nuo ledo iš- 
valytas. Sausio pabaigoj jūrės ir 
portas užsidengia taip storu le- 
du. kad jo ir ledų laužytojai iš- 
laužyti neįstengia. 

Žinoma, tas krutėjimas Ar- 
changelsko porte netoli Ledinių 
jurų gali laikytiesi tik prie da- 
bartinių aplinkybių. Pasibaigus 
k&rei, kuomet atsidarys paran- 
kesni 1 Jaltiko portai, Archan- 
gelskas užmigs vėl ir miegos, 
kaip miegojo prieš karę. 

Ar Alkoholis Visuomet Kenkia? 
Amerikos svaigalų priešai už- 

tikrina. jog svaiginanti gėrymai, 
kaine ir kiek jų kas nevartotų, 
visuomet yra vodingi; vodingi 
jie esą net tuomet, kuomet juos 
kaipo vaistą kas vartoja. Yra 
gana ir daktarų, kurie svaigalų 
priešų nuomonę paremia ir sten- 
giasi jiems patarnauti; bet ne- 
trūksta ir daktarų prisilaikančių 
priešingos nuomonės ir tai gal 
garsesnių už fanatikams tarnau- 
jančius. kurie pripažįsta, kad kai- 
po vaistas alkoholis pasekmin- 
gai gali ir privalo buti vartoja- 
mas. Tie daktarai pripažįsta, 
jog alkoholis yra greitai ligonį 
sudrutinantis vaistas. Daugelyj 
atsitikimų sunkiose ligose alko- 
holį reikia laikyti gyvasties pa- 
laikytoju. nes jis palaiko širdies 
ir nervų veikimą ir gendantį kū- 
ną saugoja ir palaiko. 

Ir kaipo maistas suaugusiems, 
žinoma vartojant jį mieroj, alko- 
holis neveikia blogai; jis. taip 
kaip ir viskas, jeigu vartoti per 
mierą, gali užkenkti ir užkenkia. 
Daugelis daktarų mano. kad 
jiems ne vieną sunkiai sergantį 
ligonį vien su alkoholiu pasise- 
kė nuo mirties išgelbėti, kuomet 
reikėjo silpno ligonio gyvybę pa- 
laikyti iki krizio, po kurio jau 
gyvybė ima ant ligos viršų. 

Apie alkoholį kaij)o vaistą ir 
jo naudingumą prie gydymo tū- 
lų ligų. neseniai tilpo straipsnis 
specialiame mediškame Londono 
laikraštyj "London Lancet". Pa- 
taria medicinoj alkoholį vaitoti 
toki garsus Anglijos daktarai, 
kaip; Dras F. McColl, profeso- 
rius Glasgowo universiteto, Dras 
Regius. Sir James Erichton, Sir 
Dyce Ruek\vorth, Sir Thomas 
Frase, Sir \Y. Go\vers, Sir \Y. 
Benett, taipgi daugelis žymių ir 
garsių vokiškų ir franeuziškų 
daktarų. 

Vokietijos Biidzč'čs, 

Vokietijos iždo ministeris vėl 
nuo parlamento pareikalavo ka- 
rės vedimui kredito pusės mili- 
jardo markių. Tiek pinigų mi- 
nisteris tikisi surinkt, uždedamas 
ant žmonių naujus mokesčius ir 
užtraukdamas vėl paskolą. Mi- 
nisteris ramino tautos atstovus, 
buk karės išlaidos dabar yra ma- 

žesnės negu pernai, kuomet mė- 
nesiui reikėjo po 2 milijardų 
markių. Anglijos karei išlaidos 
esančios 50% didesnės. Mini- 
steris apskaito, buk talkininkai 
karei kas dieną išleidžia po 240 
milijonų markių, o Vokietija tik 
110 milijonų. 

Ministeris apreiškė, jog karė 
pagimdė pasididinimą viešų skolų 
nuo $317 milijonų pernai iki 
Į>575 milijonų šiemet. • Nors j 
paprastas išlaidas nejtrauktos iš- 
aidos karei, bet deficito šiemet 
laukiama 480 milijonų markių. 
Privatiški užčėdijimai. kaip už- 
ikrino ministeris, Vokietijoj di- 
linasi; nuo karės pradžios Vo- 
kietijoj j taupomąsias kasas pa- 
lėta 500 milijonu markių, o 

Prancūzijoj sumažėjo iki $^6 mi- 
ijonų. taip bent apskaito Vo- 

rietijos iždo ministeris. 



Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 
čiai turi butl pažymėti autoriaus pa- 
rašu lr adresu. Pasirašantieji paeu* 
donJraais turi paduoti, Redakcijos ti- 
ntai, lr sa»o tikrąjį vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at 
olunčUunua jai rankraščius trumpinti 
lr taisyti. 

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

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos poptero puačs, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Juo toliaus girion, juo dide-| 

snis tankumynas Nuo pat ka- 
rės pradžios pas amerikiečius 
lietuvius nebuvo jokios tvarkos, 
—sakytum,* kokia pikta dvasia 

musų vieš.ąjį gyvenimą apsiautė, 
atėmė musij veikėjams protą ir 

padarė tikrąjį "orasy-house" (pa- 
mišėlių namą), kur kiekvienas 
sau "sienomis" vaikščioja. Bet 
•kas svarbiausia—tai tas, kad iš 

to politiško pamišimo musų 
Amerikos lietuviai ne tik kad 
nesitaiso, bet dar giliaus bren- 
da: juo toliaus, juo labjaus be- 
tvarkė ir chaosas pas mus auga, 
ir visam tam galč nesimato. 

Štai p. S. Šimkus, kuri^ prie 
sunkiausių išlygų visgi surinko 

badaujančių lietuvių šelpimui 
kelioliką tūkstančių doliarių au- 

kų, dabar priverstas yra pasiliau- 
ti «savo darbą varęs. "Saviejie" 
ėdė, kol neišėdė..r Už ką, kodėl? 
Del politikos,—todėl, kad jis 
nenorėjo šokti, kaip parti j filiai 
politikieriai griežė... Linksmas 

apsireiškimas tiems, kurie gei- 
džia šiokios-tokios tvarkos, šio- 
kios-tokios vienybės... 

Toliaus. Reik siųsti Lietuvon 
delegatus, kurie galėtų visų lie- 
tuvių vardu kalbėti. Klerikalai 
nutaria siųsti du—kun. Bartušką 
ir Dr. Bielskj. Tie kreipiasi prie 
Susivenijimo Lietuvių Amerikoj. 
Duokit, sako, mums nuo savęs 
įgaliojimu, kad galėtume ir jųsų 
vardu kalbėti. Gerai, atsako, 
SLA. valdyba. Męs duosim, bet 
ir męs norim pasiųsti sykiu vie- 

ną delegatą... fartijinė politika 
vėl iššiepia dantis: "Ne, sako, 
jųsų delegato mums nereikia, 
mums reikia tik jųsų paliudiji- 
mo... Ir po to ta pati politika vis 
aukauja apie vienybę.,. 

■Toliaus. Bostone beveik nuo 

dviejų metų rudyja socialistų 
fondan surinktos aukos,—apie 12 

tūkstančių doliarių. Tie $12,000 
iki šiolei nenušluostė nei vienos 
ašaros Lietuvoje,—.ries jos rudyja 
Bostone. Plačioji visuomenė ne- 

paiso, kokiai partijai, ar kokiai 
įstaigai tas aukas reik siųsti. 
Visuomenė tik nori, kad tos 
aukos butų sunaudotos žmonių 
šelpimui—vis tiena: ar Rusijoj 
tarp pabėgėlių, ar taip likusių 
Lietuvoje. Socialistai to balso 
neklausė ir aukų nesiuntė. 

Atvažiuoja to fondo pakviestas 
>,p. Bulota. Tikimasi, kad jis ne- 

leis toms aukoms toliaus rudyti 
Bostone. Socialistų laikraščiai 
praneša, kad jis juos pagyręs už 
aukų nesiuntimą, kad jis buk 
pasakęs, jog aukos bus reika- 
lingesnės po karei—kada reikės 
lietuvius atgal gaibenti iš Rusi- 
jos.—'"Ką. ar lavonus gabenti, 
kuomet ir jų jau nebus?"—lo- 
giškai klausia p» Z. Jankauskas 
"Ateityj". 

Ištikro p. Bulotos nienamasai 
pasakymas apie "gabenimą po 
karės" išrodė pusėtinai keistai 
daugeliui amerikiečių. Tuos 
menamus p. Bulotos žodžius iš- 
platino jj kvietusieji socialistai. 
"Ateitis", kurios redaktorius sa- 

kosi apie tai kalbėjęsis su p. 
Bulota, užtikrina mus, jog tai 
esą vien tik "paskalos, nesutin- 
kančios su tikrenybe". Bet. kaip 
ištikro p. Bulota žiuri j tai? 
"Ateitis" aiškina sekančiai: 

Musu pasikalbėjime "parga- benimo." teisingiau, Lietuvos 
atstatymo reikalą gerb. A. Rulo- 
tą laiko labai svarbiu Halvlni 
bet jis visai nemano, kad tai bu- 
tu svarbesnis (lal)kas už maiti- 
nimą alkstančiųjų. Priešingai, 
mano, kad Lietuvos atstatymas 
turėtų buti oaiemtas ne auka, 
bet savitarpines Pašalpos pama- 
tu. o amerikiečiai turėtų tam 
reikalui dabar jau kapitalus 
koncentruoti ir oaskui Lietuvos 
7:r»r>"ėms pagelbėti įsigyti p it/aus ffl. kredito. 4 

Prisipažįstame, kad iš šito 
"paaiškinimo" nieko nesupran- 
tame. J?/»iykas darosi dar pai- 
nesnis. negu jis buvo ir išvada 
lieka ta pati. kad dabar aukų 
nereik siusti, bet "kapitalus kon- 
centruoti" čia Amerikoj. 

fe s.' m r-:RT^jtr 

"Per pasiuntinius vilkas ne- 

sotus",—todėl ir šitą klausimą 
ir savo pažiūras pats pasiunti- 
nys turėtu aiškiai išdėstyti. Ki- 

taip galės buti nesusipratimų ir 
dar didesnė betvarkė... 

Tcdiaus. P-as Bulota buk 
griežta' pasakęs, kad, anot "Atei- 
ties", delei "rimtų priežasčių" 
jis negalėsiąs kalbėti ten, kur 
surinktos aukos butų siunčia- 
mos Lietuvių Draugijai, arba per 
centralinį lietuvių komitetą. 
Kuomet nei pats p. Bulota ne- 

užginčija, jog minėtos įstaigos 
yra šiądien (ir per visą laiką 
praktiškai buvo) vienintelėmis 
Lietuvos šelpimo įstaigomis, at- 
likusiomis šiek-tiek stamb/estiį 
darbą, tai atviras tų draugijų 
boikotas daugeliui ir geriausios 
\ alios amerikiečių išrodo ypa- 
tiškumo reikalu,—bent kol jie 
neišgirs tų "rimtų priežasčių", 
kurios visgi turėjo buti paskelb- 
tus anksčiau negu pats boiko- 
tas. 

Toliaus. Bostone socialistai 
sutveria iš amerikonų komitetą 
Lietuvos šelpimui. Už kelių, 
dienų klerikalai ten pat padaro 

į tą patį. Du komitetu tam pa- 
Jiam mieste. Dabar lietuviai 
vieni kitus kolioja. Amerikonai 
turės išversti akis ir turės nusi- 
spjauti ant lietuvių kvailos, idio- 
tiškos partiijnės politikos, kuri 
ne tik saviems žaizdas daro, bet 
tas savo locnas dvokiančias žaiz- 
das dar ir svetimtaučiams rodo. 

Ir taip kas diena—tai vis nau- 

jas skandalas ar skandalėlis. 
Juo toliaus girion, juo didesnin 
tankumynam.. 

"Amerikos Lietuvis" pačiu 
laiku prisimena teisingus Dr. 
Graičuno anuomet per "Lietu- 
vą" pasakytus žodžius musų 
taip vadinamiems vadams: "At- 
sisakykit—Rezignuokit!" Prie to 
galima tik dar pridėti: "Arba 
pasitaisykit—kitaip istorija jus 
prakeiks!..." 

Obalsis ir įrankiai. "Darbinin- 
kas" nenustoja vilties, kad nors 
dabar vienybė tarp lietuviu ir pra- ^ 

nyko, l>et gal dar galima bus jon 
sueiti. Jis rašo: 

Blogiausia vienybe vis keletą 
karty yra geresnė už geriausius 
erniyderius, kovas ir nesutiki- 
mus, kuriuose tiek daug, o ypač 
lietuvių bereikalingai gaišinama 
laiko ir energijos.. 

Dėlto nenustokime broliai vil- 
ties, kad vienybė įvyks, ir ruoš- 
kim kožnas kiek galėdami vie- 
nybei medžiagą ir kuotankiausiai 
gvildenkime vienybės klausimą 
ir kelkime aikštėn tuos klausi- 
mus, kuriuose manoma, kad męs visi galėtumėm bendrai veikt. 
Tuonii męs geriaus susiprasime 
vieni su kitais ir pamatysime, 
kad vienybė galima—tiktai rei- 
kia gerų norų, pilietiškos drą- 
sos, na ir—biskj daugiaus meilės. 

O kol-kas, tai varykime vieny- 
bės darbą iš apačios, stengkimės 
kuodaugiausiai bendrai veikt 
stengkimės kiek galint vengt 
vieni kitus užkabinet, erzint, kir- 
šint; pasistengkime savo brolių 
darbuose daugiaus atidos at- 
kreipt j gerąją pusę, o susilauk-' 
sime pageidaujamų rezultatų 
Ir kas kart arčiau žengsime lin- 
kui vie.iybės. 
Gražiaplunksnis "Darbininko" 

rasėj as jau tiek sykių savo gražia- 
žodžiavimu lietuvius apvylė, kad 
nelabai norėtume tikėti nei šiems 
gražiems žodžiams, kuriems nieko 
primesti negalima. Viskas ko reik, 
tai tik kad juos kun. Kemešis teik- 
tųsi praktikoj išpildyt. 

Bet kaip praktikoj jie pildomi, 
įpie tai nurodo mums "Katalikas," 
kurio dabartinis savininkas buvo 

(turbut ir dabar yra) toj pačioj 
katalikų fondo komisijoj, prie ku- 
rios ir "Darbininko" redaktorius 
priklauso. Jis rašo: 

"Kas daro bedie.'ius? Patįs 
vadinamieji mūsų vado/ai. Štai 
viename Tautos Fondo Tomisi- 
jos nariu susirinkime, apkalbant 
bėgančius reikalus, patsai Tau- 
tos Fondo pirmininkas, | Dr. 
Rutkauskas, ''Darbininko'' re- 
daktoriaus adjutantas. "Liet."] 1 atsistojęs, išsireiškė: Girdi, jei- 
gu kas eitų priešais mumis, arba 
apšauktų mumis klerikalais, tai 
tokj žmogų apšauksime laisva- 
maniu. ir užbaigtas kriukis." 
Kaip matyti, taip ir elgiamasi." 
Taigi obalsis butų gražus, tiktai 

darbai išrodo visai pfe! O jeigu 
taip, tai gali per v; 4 gyvenimą 
lakštingala čiulbėti; ir nei raršo ka- 
tino neužžavėsi. 

Kam tas? ''Kovoje" randame 
straipsnius stambiais antgalviais: 
"Vylingirjgai išgautos aukos-eina 
'Draugo' dienraščiui" ir "V ilties 
pinigais prismaugia Kataliko 

j dienraštį." 

Pirmame šių straipsniu "Kovos" 
redakcija, sužinojus, kad "Drau- 
gas" žada virsti dienraščiu ir jo 
redaktorium žada buti kun. A. Mi- 
liauskas, rinkusls iki šiolei aukas 
"Vilčiai," išveda, kad tos aukos 
"eina Draugo dienraščiui." I 
kun. Maliausko lupas "Kova" įde-( 
da tokį sanprotavimą: 

"Juk Amerikos lietuvių tarpe 
bedievybė dar labiau išsiplatinu- 
si, negu tarp lietuvių, gyvenan- 
čių anapus vandenyno; juk 
Amerikos lietuvių kunigai yra 
•praradę miniose savo intekmę 
dar aršiau, negu Lietuvoje ar 

tarp pabėgėlių. Ir Amerikos 
lietuvių dvasiškai naudai kuni- 
ginis dienraštis yra labiau rei- 
kalingas, negu lietuviams euro- 

piečiams. Todėl dieviškiausias 
dalykas bus, jeigu pinigus, su- 

rinktus "Vilčiai," pavartosime 
išleidimui "Draugo" dienraščio." 
Męs griežtai esame papeikę kun. 

Maliausko "metodologiją" sulyg 
budo aukų rinkimo "Vilčiai," męs 
nieko gero nesitikime lietuviams 
iš kun. Miliausko busimojo re- 

dagavimo,—atpenč, iš to, ką męs 
jau matėm, męs esame palinkę 
spėti, kad jis užvirs musų Ameri- 
kos lietuvių gyvenime tokią "ko- 
šę," kokios nei vienas iki šiolei dar 
nėra užviręs, bet męs taippat griež- 
tai norime ir "Kovos" užklausti: 
kokiais nurodymais pasiremdama, ji 
tokius tvirtinimus daro? 

Męs nemanome, ir netikime, kad 
tas butų teisyibė, ką "Kova" tvir- 
tina, nes ji jokių prirodinimų ne- 

duoda. O jeigu tas nėra teisybė, 
tai reik nepamiršti, kad kaip sykis 
panašios rūšies kaltinimai varo 

musų žmonės vienus prieš kitus 
"ant peilių." Kas iš to bus? Ko 
męs susilauksime, tokiais ginklais 
kovodami, kad ir prieš didžiausius 
savo priešus ? " 

Pataisymas. Pereitam nume- 

ryj, darydami ištraukas iš "Pažan- 
gos"' apie "Kun. A. Maliausko po- 
lemikų bergždutną," klaidingai mi- 
nėtą straipsnį priskaitėme kun. 
Kemešio pluksnai. Pasirodo, kad 
tai buvęs kun. Augustaičio, dabar- 
tinio "Pažangos" redaktoriaus, 
straipsnis, kaip apie tai rašo pats 
kun. Maliauskas "Drauge." Šiuo- 
mi norime minėtą klaidą atitaisyti. 

LAIŠKAS | REDAKCIJĄ. 
Lausanne, Šveicarijoj, 

Yas. 29 d. 1916 m. 

Gerbiamieji! 
Iš paskutinio '"Lietuvos" nume- 

rio patyriau, kad žingeidavot, kas 
su manim atsitiko. Ačiū! Su 
manim nieko blogo, kol-kas, neat- 
sitiko, nors galėjo atsitikti... Į 
Ameriką, kol-kas, dar negalėjau 
vykti, nes neužbaigiau dar susi- 
rašinėjimų su Rockefellerio komi- 
sija Belgijoj, nuo kurios priguli 
pripažinimas reikalingumo Lietu- 
vai pašalpos. Du delegatu to ko- 
miteto, sugrįžę ,iš LenkijoSi ir 
Lietuvos, pripažino milijoną 
doliarių Lietuvai ir Lenkijai: da- 
bar visais galimais kelais dirbu, 
idant Lietuva gautų atskirai nuo 

lenkų pašalpą- gal ir pasiseks iš- 
gauti Lietuvai porą milijonų-fran- 
kų kas mėnuo; mane šiame reikale 
remia Berno ir Londono rusų pa- 
siuntiniai. 

Amerikiečiams apie tai savam 

laike rašiau ir siunčiau kopijas 
raportų, siųstų Rockefellerio fon- 
dui, ragindamas amerikiečius pa- 
remti mano akciją [veikimą], bet 
tik nesenai tapo man pranešta vie- 
tinė krasos, kad visi mano ap- 
drausti laiškai (4 ar 5) tapo sek- 
vestruoti [užgriebti] anglų ir 
.francuzų. Kas atsitiko su neap- 
draustais laiškais—nežinau,' nes 

apie jų sekvestravimą nepraneša. 
Lenkai nori mus suėsti be drus- 

kos po vokiečių g-loba... Darbo 

šioj politikos dirvoj be galo. Pra- 
neškite amerikiečiams, mano pa- 
žįstamiems, kad esmi gyvas ir 
sveikas. Dirbu dabar daugiaus 
negu kada nors! 

Su pagarba, 
Juozas Gabrys, 

Villa Messidor av. Elysee, 
Lausanne, Suisse. 

ATYDA! 
Nuo sekančio numerio 
pradės eiti "Lietuvoje" 

"LIETUVIAI PABĖGĖLIAI 
RUSIJOJE". 

Tai yra pirmas panašios 
rūšies veikalas,—svarbus Ir 

labai žingeidus. 
Taipgi tilps daugiaus 

vardų lietuvių belaisvių, ir 
daugelis kitų jdomių žinių. 
Agentai lai užsisako iš- 
kalno daugiaus numeriu 

"LIETUVOS" ADMIN. 

Iš ^aisves—Paryžiun. (1 rijų pabėgėlių, pasakojimas) 'Vi 
Pabėgti karės laiku iš nelaisvės 

į savlosius-^nėra" baikos, bet vis- 
gi 1)ent žinaV; kact'bėgi "atgal" ir 
su "savaisiais" siisitiksi, o jie jau 
pagelbės. Bet bėgti iš nelaisvės 
dar toliaus nuo įsąvųjų; į svetimą 
šalį, pas žmonės, kurių ir nesu- 

pranti ir susikalbėti negali—tai 
jau ištikro sunkus dalykas. Šios 
karės laike, vienok, tas gana tan- 
kiai pasitaiko: rusų belaisviai, tan- 
kiai mėgina pabėgti iš sunkios vo- 

kiečių nelaisvės. Tankiausiai bė- 
ga Francuzijon, kur taippat reikia 
pirmiausiai persivogti per vokiečių 
frontą. Ką toki pabėgėliai išken- 
čia, vargiai galima kaip reik api- 
pasakoti. Rusų laikraščio R a n- 

n e j e U t r o korespondentas iš 

Paryžiaus duoda žingeidų aprašy- 
mą apie pabėgimą trijų rusiškų 
kareivių iš nelaisvės. Vieno pabė- 
gėlio buta ruso, kito lenko, trečias 
buvo latvys. Lenkas pakliuvo ne- 

laisvėn Karpatuose, o rusas su 

latviu—ties Šiaulių miestu, Lietu- 
voj. 

Korespondentas šiaip aprašinė- 
ja: 

* * 

Sutikau aš juos ant didelių bul- 
varų Paryžiuje. Vienas buvo pil- 
noj rusų kareivio formoj, bet su 

francuzišku karišku kryžium ant 
krutinės; kitas buvo francuzų ka- 
reivio formoj, bet su mandriai nu- 

kreipta ant šono rusiška kepure, o 

trečias buvo apsirengęs ne tai ita- 
lioniškoj tip tai francuziškoj for- 
moj. Suprantama, visi trjs buvo 
"be liežuvio,"—vadinas, nei žodžio 
francuziškai nemokėjo. Būriai 
žmonių ant bulvarų dyvijasi, klau- 
sinėja : 

— Kas jie peryieni? Iš kur jie 
čia atsirado 3 r 

— Kaipgi,—na| rusai, žinoma. 
Iš nelaisvės išsigelbėjo. 

Užeinu su. jais j restauraciją, 
kur visi anfcimųs, žinoma, akis iš- 

vertę žiuri. v! ; 1' 

— Ar seiiai pabėgot?—klausiu. 
— Ne, ve tik apie keletas dienų, 

kaip čia pribuvom. 
— Ir jau1 lcVyžium apdovanojo? 

Taip,—ilž pabėgimą. Šią- 
dien gavau,—atsakė tasai, kuris 
buvo pilnoj rusiško kareivio for- 
moj. 

Jis, kaip pasirodo, iš Kostromos 
gubernijos (Rusijos gilumoj), bu- 
vusis ten prieš karę darbininku 
fabrike. Antrasai, pas kurį liko 
tik rusiška kepurė—latvys, o tre- 

čiasai, apsiredžiusis pusiau fran- 
cuziškai-pusiau italijoniškai, kaip 
pasirodė, buvo lenkas. 

Lenkas pabėgo iš austrų nelais- 
vės, o rusas su latviu—iš vokiečių 
nelaisvės. 

Visi nonai pasakoja, lcų. pergy- 
veno ir kaip pabėgo. 
Lenkas pasakoja savo istoriją. 

Jisai dalyvavo Karpatų mušiuo- 
se ir Karpatų kalnuose pakliuvo 
austrų nelaisvėn. Penkis mėnesius 
išbuvo lageryj. 

— Oi, ten baisiai kaip blogai 
buvo. Blogiausia—kad badavome. 
Duottą duodavo tokią, kad pasaky- 
tum visai tuščia... 

— Kaip tai, vadinas,—"tuščia"? 
—klausiu. 

— Kad taip gyvas,—visai 
tuščia. Duoda tau duonos,—na, 
pažiurėjus, išrodo, nieko sau, tik 
lyg pasenus. O kaip perlaužti—tai 
byra, kaip smiltįs (pieskos), arba 
ir visai, kaip dulkės... Na, ir ne- 
turi ką j burną dėt. Jie tą neva 

duoną iš Kukuruzų ir piaulų 
(griežlių) darydavo." O potam— 
ligos sugriebė?' Ypatingai tifas, ar- 

ba karštligė, žmbnes kirto... 
Nusiuntė jį austrai prie italų 

fronto kelius taisyti, tranšėjas kas- 
ti. i'1 

Penėt nef/ęhėjd, o dirbt tai už 
du liepdavo; Sumanė jis bėgti. 

Ant nelaimės—bepasisekė: prieš 
pat rytą pataikė ant austrų patru- 
lio. Jį ant keturių parų po areštu 
pasodino ir jUit še^ių valandų j re- 

težius apkalė.r n 
— Aš jums pasakysiu—pasako- 

jo lenkas—tai ne' baikos. Bet še- 
šios valandos—ne amžis. 

Jis antru sykiu bėgo—ir vėl ne- 

pasisekė. Dar ant dešimts parų 
po areštu pasodino ir per tris die- 
nas po dvi valandas "pakabinda- 
vo,"—vadinas pusiau lyg pakarda- 
vo oran. 

Bet ir tas jo nepataisė. Vėl bė- 
go trečiu sykiu—ir pabėgo. Dvi 
dieni po kalnus ir po girias tran- 
kėsi. Priėjo prie upės. Kas čia 

daryt? Juk negrįši algai! Reik 
upę perplaukt. Jis nusirėdė, dra- 
bužius susirišo pundelin, virvele 
perrišo, pundėlį ant pečių, galų 
virvelės j dantis, ir pasileido plauk- 
ti. Priplaukė iki upės vidurio— 
pradėjo vanduo jį nešti. Jis pra- 
dėjo dirbti rankomis iš v;sų s^ėkų, 
kad vanduo nenuneštų. Reikėjo 
pundelį su drabužiais paleisti. Ačiu 
Dievui, perplaukė! 

Bet išlipus ant kito kranto, pasi- 
rodė plikas,—kaip kad naujagimis 
kūdikis. O reik žinot, kad tai bu- 
vo gruodžio mėnesyj!... 

— Kaip čia padarius? Šalta— 
net baisui Kaip ylomis per kuną 
veria. Visas drebu. Dantįs kala. 
Bet nėr ko mislyt, pasileidau bėgti. 
Kaip ilgai taip plikas bėgau, ir pats 
nežinau. Matau—patrulis (sargy- 
ba). Pradėjau rėkti: ''Rus, Rus!" 
O kaip pribėgau, puoliau ant kelių 
ir vis rėkiu: "Rus, Rus!"... Bet 
matau, kad juos nugąsdinau. Ma- 
tyt, už pamišėlį paskaitė. 

Bet suprato, kad rusas. Vienas 
italas tuojaus nusivilko šinielių ir 
man ant pečių užmetė. Nuėjome. 
Atvedė į kokį tai namą. Ten, va- 

dinas, oficieras. O mane krečia, 
kad net baisu. Noriu pasakyt: 
''Rus," bet negaliu. Dantįs kala 
tarsi kulkasvaidis šaudo. {pylė 
man burnon stiklelį konjako. 
Palengvėjo. Aš rodau, kad dar 
man duotų. Kitą įpylė, pats jau 
išgėriau. Prašau, kad dar duotų. 
Ofioieras ir kareiviai juokiasi. 
Tariasi, matyt, tarp savęs—duoti, 
ar neduoti. Davė. Aš taip visą 
butelį ir ištriubijau. O paskui tai 
jau ir nepamenu kas buvo. Tur- 
btit, ten pat ir užmigau. Bet, ma- 

tai, padariau, kaip norėjau: pabė- 
gau nuo prakeiktų neprietelių. 

Na, o kas toliaus—tai jau vis- 
kas aišku.... Gavo man drabužių, 
į patį Rymą nuvežė, ten pas musų 
konsulį, o iš ten atsiuntė mane 
čia, į Paryžių. Kazarmėse štai 
draugus sutikau... Dabar "špacie- 
ruojame".... 

• * 

Lenko draugai, rusas ir latvys, 
nemažiau už lenką nelaisvėj iš- 
kentėjo, bet jų pabėgime nebuvo 
tokiu istorijų. 

Juos paėmė nelaisvėn apie Šiau- 
lių miestą (Kauno gub.) ir nuo 
to laiko jiedu nepersiskyrė. 

— Tas pasitaikė birželio mėne- 
syj,—pasakojo rusas. Iki rube- 
žiaus pėsčius varė, nieko valgyt 
nedavė. Vakelėj obuolį nusiskini, 
tai ir buk užganėdintas. Akmeni- 
mis j mus mėtė. Kuomet j vago- 
nus mus pasodino, tai davė kiek- 

1 
vienam po pusę svaro duonos ir 

po silkę, o vandens, kaip tyčia, 
nei lašo. 

Vežiojo juos iš lagerio į lagerį. 
— Visur tas pats. Vokietys aš- 

trus. Mažiausia kame prasikaltai 
—prie stulpo riša. O maitino blo- 
gai. Buizą gamino iš supuvusių 
neskustų bulvių. Kiek sykių pra- 
šydavome, kad' nors paskustų. 
Virdavo buizą mūsiškiai, rusai, 
bet vokiečiai neleisdavo. Taip, 
neskustos, sako, ekonomiškiau iš- 
eina. 

Rusas paminėjo apie kokį ten 
miestą, kur jis lageryj buvo, bet 
aš jokiu budu negalėjau sugriebti, 
apie kokį miestą jis kalbėjo. 

— Miestas,—pasakojo jis,—la- 
bai gražus, nėr ko# sakyti. Tiktai 
nikčemnas. Nieko jame nėra. 
Duonos nėr?. Kas iš mūsiškių pi- 
nigų turėjo, tai į krautuvėles siųs- 
davo, bet ten nieko negalėjai pirk- 
ti. Kai duonos nusipirkti norėjai, 
tai kokių ten kortų reikalaudavo... 

Paskutinis jų lageris buvo mies- 
te Saarburge, netoli nuo francu- 
zų rubežiaus. Ten išbuvo mėnesį, 
o paskui į frontą išsiuntė. 

— Apie mėnesį paditfbėjova, ke- 
li;j taisėm, paskui okopus kasėme. 
Vėl girdime iš kanuolių pilįi. Mie- 
godavome vienam kaime, kluotje. 
Męs žinojome, kad čia jau Fran- 
cuzija, tiktai pačių francuzų ne- 
buvo. Vis vokiški kareiviai. Na, 
tai męs dirbome, net ir "pasistoro- 
■davome," nors mus nepenėdavo. 
O galvoj vis viena mintis—pabėgt. 

Netoli nuo kaimo buvo miškas, 
matyt *buvo, kad didžiausis. Tai 
męs tuojaus ir suuodėm, kad ten 
ir bus. vadinatj. frontas. Vadinas, 
ten ir francuzai, musų draugai. 

Prie jų reikia prisigriebti. Su- 
silaukėm tamsios naktelės, na ir 
atsargiai iš kluono išlindome. Pa- 

sileidom miškan, Ėjome visą nak- 
tį. Kai išgirsim kokį balsą, tai 
tuoj aus prie žemės, ir gulim. Kaip 
męs per pozicijas persivogėm, to 
ir pai> nesuprantu. Kai pradėjo 
švisti, tai išsirinkom kur miškas 
tankesnis ir ten sulindom. 

Stovim, nei nepasijudinam. Ne- 
ilgai prisiėjo laukti. Žiūrim, fran- 
ciui] patrulis. Kadgi nusidžiaug- 
įsim! Bėgam pirmyn, rankas aug- 
štyn iškėlę ir rėkiam: "Kamarad, 
Rus! Kamarad, Rus!" ("Draugas, 
rusas.) 

Apie tai męs pirmiaus, kada oko- 
pus kasėme, buvome kalbėję. Pa- 
sakojo, kad taip reikia rėkli. Na, 
mus pas nučalstvą nuvedė. Tie 
kall)a į mus, o męs nei žodžio ne- 

suprantam. Davė valgyt Tuom 
laiku ir rusiškas oficieras atėjo. 

Jis, vadinas, frarrcuzų oficieras, 
t. y. franeuzų formoje, bet pats 
jis rusas. Žinoma, susikalbėjome. 
Męs, ką žinojome, tai jam ir iš- 
pasakojome. Pagyrė mus. O vis- 
gi dar netiki mums.... Stebiasi, 
kad nepašovė. Žinoma, galėjo ir 
taip buti. Matyt, Dievas nenorėjo. 
Ir tai tą naktį, kuomet bėgom, bu- 
vo taip tamsu, kad nors akin durk.J Na, o franeuzai linksmi, kad pabė- 
gom. Štai ir kryžium apdovanojo. 
Greitai, >ako, į Rusiją mus siųs. 
Juk jau per 30 žmonių mūsiškių 
čia prisirinko. Visi, kaip ir męs, 
iš nelaisvės pabėgo... 

Lietuvos Rybežiai. 
Kur baigias lietuviai, o praside- 

da svetimtaučiai: leukai, gudai, 'at- 
viai,—tas klausimas turėtų mums 
dabar rūpėti, nes galima susilaukti 
tokios valandos, kad reikės aiš- 
kiatis nustatyti Lietuvos sienas. 
Musų šiaurės siena su Latvija yra 
jau senai nustatyta Kauno ir Kur- 
šo gubernijų sienomis, kurios ir 
toliau gali tokios pat pasilikti. 
Kablesnis yra klausimas su nu- 

statymu musų sienos su lenkais 
ir gudais. Su lenkais susiduria 
suvalkiečiai lietuviai. Musų siena 
su mozūrais Suvalkų gubernijoje 
pastarais metais vis dėlto gan pa- 
aiškėjo. Lietuviai gyvena nuola- 
tos Marijampolės, Vilkaviškio, 
Kalvarijos, Naumiesčio apskrityse 
ir Seinų apskrities didumoje. Sei- 
nų miestas dar pasilieka lietuvių 
apgyventame plote. Natūrali siena 
čia butų Augustavo perkasas tarp 
Nemuno ir Vislos-: Vokiečiai, gir- 
<ičti, čia ir išvedę pietų lietuvių 
krašto sieną. Toliatis lietuvių tau- 
tos siena reikėtų vesti nuo Drus- 
kininkų j rytus j Lydos miestą, iš 
čia j Ašmeną, o nuo Ašmenos mies- 
to į žiemius Dvinsko link. Nuo 
uvinsko j pietus eina eilė didžiųjų į 
ežerų, pradedant nuo Drukšės lig j 
Medelių ežero Švenčionių apskri- 
tyje. Ta ežerų eilė ir galėtų buti 
Lietuvos natūrali rytų siena, kuri 
skirtų mumis nuo Gudų. Tokiu 
bu d u Lietuvon turėtų jeiti paminė- 
tosios Suvalkų žemės apskritys, vi- 
sa Kauno gubernija, Vilniaus gu- 
bernijos šios apskritys: Trakų, Vil- 
niaus, Švenčionių, dalis Ašmenos 
ir dalis Lydos apskričių. Prūsų 
Lietuvoje lietuviams priguli dalis 
Įsrutės apskr., Gumbinė, Šilokar- 
čiatnos ir Tilžės apskritys iki Ne- 
muno įtakos. Nuo Nemuno jtakos 
lietuviai gyvena Baltijos juros pa- 
kraštyje iki Palangos miesto. Pa- 
langa grynai lietuviškas miestelis. 
Dar už Palangos apie penkius vers- 
tus gyvena žemaičiai prie juros pa- 
kraščio Liepojos link. Tokiu budu 
lietuviai turi išeigos j Baltijos ju- 
rą apie io. mylių jos pakraščiu. 
Surinkus krūvon visas lietuvių ap- 
gyventas žemes, susidarytų visai pa- 
dorus plotas, maždaug tokio didu- 
mo, kaip Bulgarija, kaip Belgija 
su Olandija draug, pagalios ne- 

daug mažesnė už Angliją (be Airi- 
jos ir Škotijos). Lietuvos padė- 
jimas taippat labai patogus preky- 
bai, viduryj tarp Prūsų ir Rusijos, 
netoli Baltijos juros su savąja išei- 

ga į ją. 
Apie Lietuvos vidurio gyvento- 

jus, kurie tebekalba lietuviškai, nė- 
ra ką ginčyties,—aišku, kad jie vi- 
si v ra lietuviai. Bet dar yra lietu- 
vių, kalbančių lenkiškai ir gudiškai 
(baltarusiškai). Lenkiškai kalban- 
čių lietuvių daugiausia yra \ įlmaus 
apylinkėse, taippat tarp Vilniaus 
ir Kauno, Xėr'es (Vilijos) pau- 

piais. Lenkai, kaip patį Vilniaus 

uiiestą, t'iip ir \ ilniaus apskritį str 
dalimi Švenčionių savinasi sau j' va- 
dindami tuos kraštus savo' pakraš- 
čiais. iačiau kalbančiu lenkiškai 
znioniu \ ilniaus, Švenčionių; tuo 
labiaus Ukmergės, Zarasų, Rasei- 
ni* ^skntyse, jokiu bndu negali- 
,!la vadinti lenkais, nes jie nėr,* 
lenkai nei savo kilme, nei savo bu 
dM, tiū savo ekonomiškais reika 
lais. 

V ilniaus. Švenčionių, Zarasų ap 
skrityse vietų pavadinimai dar tebė 
ra grynai lietuviški. Žmonių pa 
\ ardės arba grynai lietuviškos, su 
as, us, anis galūnėmis, arba su aiš 
kiai nutrauktomis "naujosios ma 
dos" galūnėmis. Patys šių krašti 
gyventojai, kaip valstiečiai, taip i: 
ba j arai, visuomet save vadino ii 
tebevadina lietuviais. Tiktai pas- 
kutiniais metais, lenkams pradėjus 
vesti po šiuos kraštus savo agita- 
cija. pradėjo sakyties esą "palu> 
kais! Tačiaus per Didį i Į Lietu- 
vių Seimą 1905 metais buvo atvykę 
keliolika atstovų "lietuvių, kal- 
bančių lenkiškai' ir viešai apreiškė 
esą tikri lietuviai ir nori eiti išvien 
su lietuviais. 

Kad tik Lietuva imtų šiek-tiek 
gauties ekonominiai ir kultūriniai, 
tie visi musų "paliokai," kaip ma- 

tant, virstų lietuviais, kaip tik pa- 
mat\ tų, kad buti lietuviais yra ko- 
kia nors nauda. 

\ ilniaus sulenkėję lietuviai nie- 
kur nesusiduria su Lenkijos gyven- 
tojais, bet yra nuo jos atskirti lie- 
tuvių ir gudų. 

Taigi kitaip susitvarkius Lietu- 
vos ir I^enkijos sienoms, kas be abe- 
jonės j vyks, karui pasibaigus, Vil- 
niaus "lenkai" liks dar labiaus nuc 

Lenkijos atskirti ir turės virsti ar- 

ba lietuviais, arba gudais. 
Kai-kurie \ ilnių laiko ne lietu- 

\ įsku miestu ir norėtų jj dovanoti 
gudams, bet tai butų neteisinga ir 
nesąmoninga. Vilniaus lietuviai 
niekuomet negali atsižadėti. Vil- 
nius yra įkurtas Lietuvos Karaliaus 
Gedimino. Vilnių statė, puošė Lie- 
tuvos karaliai, kunigaikščiai. Vil- 
niaus Katedroje ilsis kunėi didžiau- 
sio Lietuvos apgynėjo ir jos orga- 
nizatoriaus Vytauto ir kitų Lietu-' 
voo veikėjų. \ ilniaus miesto kiek- 
vienas kampelis ir jo apylinkių pa- 
vadinimai primena, kad čia lietu- 
vių viešpatauta. 

Dar tebėra gyvų žmonių, kurie 
atmena, kaip pačiam Vilniaus mies- 
te pirm kelių dešimtų metų (prieš 
1863 m.) nuolat buvo girdžiama 
lietuviškai kalbant po gatves, tur- 
gus. 

Dabar Vilniuje tebegyvena ma- 

žiausia 20,000 lietuvių. Patsai Vil- 
nius jungiasi gelžkeliu su Kaunu, 
neabejotinu Lietuvos centru, kurio 
reikalai surišti daugiau su Vaka- 
rais, negu su Rytais. Vilnius eko- 
nominės ir dvasinės kulturos žvilg- 
sniu yra Lietuvos, ne Gudų mies- 
tas, kaip sakysim Minskas. 

Vilniuje pastaruoju laiku buvo 
pradėję spiesties lietuvių inteligen- 
tai, laikraščiai, draugijos. Vilniuje 
turės buti lietuvių universitetas, 
kaip seiliaus jo čia buta. Senovės 
Vilniaus univeritėto mokiniai: Ad. 
Mickevičius, ir daugel kitų rašyto- 
jų ir mokslininkų vadino save 

lietuviais, aprašinėjo ir tyrinėjo 
lietuvių praeitį, ja didižavos ir 
gėrėjos ir troško atgaivinti savo 
tauta. 

babar, užėjus kalboms apie Lie- 
tuvos- atgaivinimą, jos savyvaldybę, 
negalima išskirti nei Vilniaus mie- 
sto, nei Vilniaus lietuvių, nors ir 
pamiršusių savo kalbą. Vilniaus 
lietuviai nors ir sulenkėję, vis dėlto 
yra gryni lietuviai. Jie nėra kokie 
atėjūnai iš Lenkijos, bet čiabuviai 
gyventojai, nuo amžių Lietuvoje 
gyvenę. Todėl lenkų pretenzijos, 
Vilnių ir Vilniaus lietuvius prisi- 
skirti sau, neturį jokio pamato it 
yra visai neteisingos. 

Juk lenkai nenori atsižadėti su- 

vokietėj usių Šląsko ar Poznanės 
savo tautiečių, ir męs tatai pripažį- 
stame visai teisingu dalyku. Užtai 
ir męs lietuviai nematome jokie 
reikalo atsižadėti ir atiduoti sve- 

.imiemsiems savo tikrų tautiečių gy- 
venančių Lietuvos pakraščiuose 
nors tie musų tainięčiai ir buti; 
kiek primiršę savo tėvų kalbą. Ji; 
visi kiti reikalai tebėra susipynę 
tžvis labiaus su lietuvių viduric 
reikalais, todėl apie tą lietuvišk; 
;avo branduolį turi spiesties ir Lie 
:uvos pakraščiai. 

("Liet. Bal"). 



VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE. 
Lietuvių kalboti verte A. Jakunas. 

(Tąsa.) 

— Grafas d'Artigas prigavo Tamistą,—aš šau- 

kiu,—kaip jisai prigavo ir daug kitų. Po šiuom var- 

du yra pasislėpęs vienas baisiausių niekšų, kuomet 
nors matytų Pacifiko ir Atlantiko jūrėse. Tai yra 
plėšikas, išmaudytas prasižengimuose—tai yra bai- 
siusis Ker Karraje! 

— Ker Karraje!—atsiliepia Tarnas Rochas. 

įdomu, ar šisai vardas nepadarė j jįjj įspū- 
džio, jeigu jisai atsimena, kuom yra žmogus, kurisai 

tą vardą nešioja. Jeigu jisai padarė įspūdį, tai tik- 

tai valandėlei. 
— Aš nežinau šio Ker Karraje,—jisai taria, ro- 

dydamas į duris, kad aš išeičiau.—Aš pažįstu tiktai 

grafą d'Artigas'ą. 
— Tame Roche,—aš užsispirtu paskutinėje pa- 

stangoje,—grafas d'Artigas ir Ker Karraje yra viena 
ir ta pati ypata. Jeigu šisai žmogus nupirko Ta- 
mistos paslaptį, tai tiktai tuom tikslu, kad užtikrinus 
sau saugumą už savo prasikaltimus ir kad įgijus 
priemonę naujiems prasikaltimams pildyti. Jisai yra 
šių piratų vadu. 

— Piratų ?—sušunka Rochas, kurisai, man jįjį 
prispiriant, vis labiaus susierzina.—Tikraisiais pira- 
tais yra tie, kurie drįsta mar. grasinti net šioje slapy- 
vietėje, kurie bandė tai padaryti su savo "Kardu"— 
nes Serko man viską papasakojo—kurie bandė iš- 

vogti iš mano namų tai, kas man priguli', kas yra 
tiktai teisinga mano išradimo kaina. 

— Ne, Tame Roche, piratais yra tier kurie už- 

darė Tamistą šiame Apverstos Taurės urve, kurie 

panaudos Jtisų proto dovaną, kad urvą apgynus, ir 

kurie atsikratys nuo Tamistos, kaip tiktai jie bus pil- 
nai išgavę paslaptis. 

Čia Tarnas Rochas pertraukia m&nė. Kaip ro- 

dosi, jisai neklauso, ką aš sakau. Jisai turi nusista- 

tęs mintį keršinimo, kurį gabiai išnaudojo inžinierius 
Serko ir kuriame jojo neapykanta susiliejo iki to, kad 
išstūmė visa ką kita. 

— Banditais,—jisai, grieždamas dantimis sako, 
—yra ■ tie, kurie paniekino mane neišklausę, kurie 

neteisybę ir nužeminimą metė į mane, kurie varė ma- 

ne iš šalies i šalį tuom tarpu, kai aš jiems siuliau 
viršenybę, įsigalėjimą, visagalingumą!' 

Tai yra amžinoji pasaka neapvertinto išradėjo, 
kuriam neatbojamieji, arba pavyduoliai atsako suteik- 
ti išgalę išbandyti jojo išradimus, užmokėti kainą, 
-kurią jisai jiems pastato. Aš tai žinau gerai—ir 
taipogi žinau, kaip perdedama daugelyje panašių at- 

sitikimų. 
Tačiaus nėra laiko ginčytis su Tarnu Rochu 

Mano prirodymai visiškai paskendo Ker Karraje ir 

jojo sėbrų monuose. Pasakydamas jam tikrąjį 
grafo d!Ariigas'o vardą ir pasmerkdamas Rocho 
akyse šią gaują ir josios vadovą, aš tikėjausi ištrauk- 
ti jįjį iš jųjų įtekmės ir duoti jam suprasti kriminalį 
galą, kurį jie turėjo omenyje. Mano viltis buvo 
tuščia. Jisai netiki man. Ir galop, kas jam darbo, 
ar plėšiko vardas yra grafas d'Artigas, arba Ker 
Karraje? Ar jisai, Tarnas Rochas, nėra Apverstos 
Taurės valdovu? Ar jisai nėra savininku šių turtų, 
•sukrautų per dvidešimts metų žmogžudystėmis ir 
plėšimais ? 

Neturėdamas ką sakyti tokio doriško išsigimi- 
mo akvaizdoje ir nežinodamas, kaip sujudinti šią 
sužeistą ir užkietėjusią širdį, aš pasisuku link durių. 
Man lieka tiktai pasitraukti. Kas turės buti, tas 

bus, nes ne mano galėję yra sulaikyti tą baisią ne- 

laimę, kuri ištiks į keletą valandų. 
Tarnas ftochas daugraus nepastebi manęs. Ro- 

dosi, kad jisai užmiršo, jog aš čia esmi. Jisai pra 
dėjo savo darbą, nenumanydamas, kad jisai nevie- 
nas. 

Yra tiktai vienas būdas prašalinti neišvengti- 
nąją nelaimę. Man mestis ant Rocho, atimti iš jojo 
jiegą bloga daryti—smogti jįjį—užmušti jįjį—taip, 
užmušti jįji! Tai mano teisė—tai mano pareiga! 

Aš netmi" ginklo, bet ant artimos lentynos ma- 

tau meletą įrankiu—kaltą ir plaktuką. K^s neleis 
man išmušti jam snieginis? Kartą jisai negyvas, 
aš gi-liu tiktai sumušti stiklinaites, ir jojo išradimas 
miršta drauge su juom. Karės laivai gali prisiartin- 
ti, išsodinti savo kareivius ant salos, sunaikinti Ap- 
verktą Taurę savo bombomis. Ker Karraje ir jojo 
gauja bus išmušta iki paskutiniam vyrui. Ar galiu 
aš abejoti apie žmogžudystę, kuri sulaikys tiek daug 
prasižengimų? 

Aš prieinu prie lentynos ir pratęsiu savo ranką 
prie kalto. 

Man tai darant. Tarnas Roclias atsisuka. 
Kirsti pervėlu. Ištiktų muštynė. Triukšmas ir 

jo riksmas butų išgirsta, nes netoliese dar yra ke- 
letas plėšikų. AŠ net dabar galiu gi i dėti vieną pri- 
siartinant ir turiu tiktai užtektinai laiko pabėgti, jei- 
gu nenoriu, kad mane pamatytų. 

Tačiaus aš darau paskutinį bandymą sukelti 
jame patriotizmo jau imą. 

— Tame Roche,—aš tariu,—salos akyvaizdojc 
stovi karės laivai. Jie atvyko, kad sunaikinus šią 
landynę. Gal virš vieno jųjų plevėsuoja francuzų 
vėliava. 

Jisai žiuri j mane. Jisai nežino, kad rengiamasi 
užpulti ant Apverstos Taurės, ir aš pirmutinis prane- 
šiau jam apie tai. Jojo veidas temsta, ir akįs užsi- 
dega. 

— Tame Roche, ar jus drįstumete šauti į savo 
šalies vėliavą—j trispalvę vėliavą? 

Jisai pakelia savo gal'ą, krato jąją nervingai ir 
su paniekinančiu pamojimu taria: 

— Ką jųs manote žodžiais "savo šalies?" Si- 
mone Harte, aš daugiaus neturiu' savo šalies. Pa- 
niekintas išradėjas savo šalies neturi. Kur jisai ran- 

da prieglaudą, tenai jojo tėvynė! Jie nori paimti tai, 
kas yra mano. Aš1 ginsiuos, ir nelaimė, nelaimė 
tiems, kurie drįs užpulti ant manęs I 

(Toliaus bus.) 

■ Lieiuviai Belaisviai Vokietijoje. 
Šitie Lietuviai randasi belaisviu stovykloje Ohrdruf. 

J'ardas, kaimas, gubernija. 
Črblis, Alexsander, Smelin, Kurland. 
Mainenis, Stanisl., Pošosy, Kauno 
Markucki, Stefan, Medenčiki, Kauno 
Skiotis, Stanisl. Podborniki, Kauno 
Bojvits, Franz, Dedvejik, Kauno 
Miklovaicž, Feodor, Juškajče, Kauno 
Stunsc, Ustin, Davnare. Kauno 
Žemaitis; Anton, Trokine, Kauno 
Koslovski. Večeslav, Palatisty, Kauno 
Sapriskonis, Nierušancy, Kauno 
Raspost, Ivan, Nierušancy, Katino 
šipkin, Josef, Nierušancy, Kauno 
Jurenič, Jegor, Kupir, Podolsk 
Moghaikis, Josef, Orlechatka, Kauno 
Ranovski, Vladisl., Kaimi, Kauno 
Klivinski, Ludvig, Viviluški, Suvalkų 
Belaisviu stovykloj Bautzen randasi šitie Lietu- 

viai : 

Dsialtovas, Josef, Potassinie, Suvalkų 
Diakos, Kazimir, Misniuny, Vilniaus 

"■ Budsinovski, Vincent. Szawkiany, Kauno 
Judka, Paul, Sobacevek, Kauno 
Kananjattski, Stanisl., Kovinsk, Suvalkų 
Matus, Franz, Jewniaty, Kauno 
Moškovski, Andreas, Ketigalo, Kauno 
Narkevič, Josef, Libau, Kurland 
Miškinis, Johann, Vilkmergė, Kauno 
Petraitys, Stanislaus, Kaunas 
Podjeris, Ivan, Pupli, Suvalkų 
Pymša, Franz. Rudyšky, Kauno 
2et>ris, Juri, Polo\v, Kauno 
Šymkun, Johann, Solė, Kauno 
Venis, Josef, Strupy," Suvalkų 
Visocki, Georg, Remygola, Kauno 
Zepcitys, Josef, Giečtoryšky, Suvalkų 
Stovykloje "Grafemvohr" randasi šitie Lietu- 

viai: 
Tamulenas, Matvej, Birži, Kauno 
Račkovski, Jan., Rudavki, Suvalkų 
Albrecht, Anton, Tauragė, Kauno 
Najalis, Martin, Ostrow, Suvalkų 
Poidochas, Fcliks, Sereiksi, Kauno 
Močakunas, Franz, Jančuny, Kauno 
Radšilo, Ivan, Šiloboly, Suvalkų 
Valuška, Lavrenty, Velandži, Kauno 
Valenis, Ivan, Kurtyncy, Kauno 
Gailus, Peter, Vilkajczy, Kauno 
Belaisvių stovykloje "Schloss Ilassenberg" 

randasi šitie Lietuviai: 
Kudirkov, Josef, Aleksotą, Suvalkų 
•Nekutis, Anton, Wolins, Rytprus 
Stuldinski, Josef Wilkiszken, Rytprus. 
Michailovsfki, Sebast., Možiszlc'en, Rytprus 
Degrevič, Johann Vilki, Kaune. 
'Koslovski, Silvester, Lasosna. Grodno. 
Karagodas, Aleksander, Bolsi Rujka 
Gailius, Josef, Tauroggeti 
Ilivicki, Jovei, Slonitn. 
Stovykloje Mannheim randasi šitie Lietuviai: 
•Naraškevič, Osip. Dohkoniški, Kauno 
Rabaševski, Ivan, Podbiržė, Kauno 
Rudminas, Osip, Kaupanaj, Kauno 
Tcmašunas, Peter, Jurgelanje, Kauno 
Boga, Anton, Podžej, Kauno 
Macajtis. Andrėj, Dojny, Kauno 
Siekis, Thomas, Sedschi, Kauno 
Lajpa, Andrėj, Kurlandija 
Tomson, Fritz, Ekow, Kurland 
E\ving, Johann, Stopeli, Lifland 
Gwosdja\v, Andrėj, Szercz, Minsko 

Belaisvių stovykloje Stargard (Poin.) randasi 
šitie Lietuviai: v 

Lajtzan, Julian,'Lujany, Kauno > 

Mikolajun, Vlad., Plekiški, Vii n. 

Mikolajun, Julian, Plekiški, Viln. 
Masticki, Stan., Tvorkovizy, Gard. 
Mališevski, Cypr., Podlesnija, Kauno 
Mizdiris, Dominik, Veverša-.iski, Kauno 
Meneikis, Osip, Nevutz, Kurland 
Meškis, Izidor., Gaigoli, Vilniaus 

s iNainoris, Franz, Badanki, Katino 
Pompotis, Foma (Gawrilow) Pornipotis Vil- 
niaus 
Poška, Osip, Lunkani, Kauno 
Petkevicz, Viktor, Novilckiški, Vilniaus 
Pamugainis, Michail, Alytus, Vilniaus 
Sacharko, Ant., Sasenskalniški, Gardino 
Subko, Fed. Ivan, Staro Bjurisowo, Gardino 
Smelevicz, Jan, Do\vgirdancy, Vilniaus 
Alelichšte, Kaz., Milonzy, Kauno 
Billat, Karl-Ustin, Kemiely, Vilniaus 
•Bėrutės, Osip, Dowgilajčy, Kauno 
•Doruškevič, Iw. Silv., Szifkjany, Kauno 
Dogšewicz, Mich., Sadvorzy, Viln. 
Demjanjuk, Grig., Korybisk,- Gardino 
Gedsevič, Mat v., Nowo-Siady, Kauno 
Greičman, Anton, Szarneli, Kauno 
Jankovski, Kaz., Venosova. Kauno 
Jankevicz, Peter, Juriany, Kauno 
Jliszka, Bened., Jerusalim, Kurland 
Junsevicz, Kaz., Poskovzišne, Viln. 
Jakubinetz, Mich., Merkiški, Viln. 
Jarošunas, Vlad., Keljatišl'i, Kauno 
•Kesjunas, Osip, Mičiuny, Kauno 
Lojko, Franz Josef, Oserody, Minsko 
Šokis, Kazim., Matuliszki, Kauno 
Sinkus, Joan, Kalno-Besze, Kuri. 
Šilkas, Franz, Gajšuny, Kauno 
Rubšis, Stanisl., Krokli, Kauno 
Remšus, Viktor, Kinmajcy, Kauno * 

Trukšnis, Konst., Puknisdci, Kauno 
•Vancovicz, Ivan, Milenzy Kauno 
Vaskunovicz, Ignaty, Bolše-Solečunki, Vilniaus 
Varšicki, Anton, Oslova, Gardino 

Naujoj Afigiijos 
TsoliniRky Suvažiavimas. 

(Protokolo (Ktžbaiga). 

J. Tautiškas klausimas. 
Tautų ir ^yalstyjaių nesuprati- 

mai rišami ne pet\kares ir krau- 
jo praliejimai, bet tarptautinio 
tribunalo (teism#). Kiekviena 
tauta turi turėti teisę spręsti apie 
savo tikimą ir vidurini susitvar- 
kymą. 

Lietuvai visiška laisvė arba 
bent autonomija etnografijos ri- 
bose su įsteigiamuoju seimu Vil- 
niuje, išrinktu visuotinu, lygiu, 
tiesiu ir slaptu. balsavimu ir su 
teise federacijos ryšiais jungtis 
su kaimynų tautomis (pav. su 

latviais, jeigu sutiktų, ar kt.). 
Mažumos tautų teisės yra ly- 

gios su visos valstybės, ar auto- 
nomiškos v ie natos gyventojų tei- 
sėmis ir jų skirtinieji kulturos 
bei dvasios reikalavimą! paten- 
kinama proporeionaliai sulyg jų 
skaičiais. 

šis pats dėsnio turi buti pri- 
taikinta ir Amerikoje, t. y. Ame- 
rikoje lietuvių ir jų kalbos teisės 
visose valstybės ir visuomenės 
įstaigose turi buti lygios su visų 
kitų ateivių teisėmis. 

II. J isuomcnis gyvenimas 
ir politika. 

Būdami Amerikos gyventojais 
męs turime dalyvauti šalies poli- 
tikoje, idant galėtume patjs pri- 
sidėti prie pagerinimo savo bū- 
vio ir apginti savo reikalus kai- 
po žmonių su atskira kalba ir 
kultura ir kad tuo budu pasto- 
ti naudingais patjs sau ir šiai 
šaliai. Dėlto darbuosimės toje 
linkmėje, idant musų atkeliau- 
jantis broliai tuojau pastotų 
Amerikos piliečiais, taipgi kad 
patsai lietuvių imigracijos tvar- 

kymas pereitų j lietuvių visuo- 
menės rankas. 

Šiaipgi męs pripažįstame; pil- 
ną lygybę prieš įstatymus visų 
gyventojų, neskiriant nei iasės, 
nei tautos, nei tikybos, nei kil- 
mės, ne! lyties; '> 

Pilną tikėjimo ir sąžinės lais- 
vę, taipgi laisvę spaudos, žo- 
džio, susirinkimų,, susidraugavi- 
mų; 

Demokratišką valstybės, vals- 
čių, parapijų ir kitų visuomenės 
draugovių sutvarkymą, su ly- 
gių, Amerikos iie(tuvių organi- 
zacijų (SLA., LAF.. ALTS., 
SLRKA.) ir 'Tarptautinės lygos 
dėl Teisių ir Laisvės įgalioto 
atstovo Dr. J. Šliupo įteiktą me- 

morar/Jumą užrubežiniij reikalų 
komisijai vasario 24 d. 1916 m. 

svarstant atstovų Farro ir Lon- 
dono rezoliucijas, išreiškiame 
pageidavimą, kad Mr<ssachusetts 
valstijos kongresmanai, kuomet 
ateis laikas, paremtų Farro ir 
Londono rezoliucijas, kuriose 
reikalaujama, idant Suvienytų 
Valstybių atstovas busimame tai- 
kos kongrese stovėtų už tai, kad 
pavergtosios tautos gautų pilną 
politikinio apsisprendimo teisę; 
taipgi išreiškiame pageidavimą, 
kad Suvien. Am. Valstybių at- 
stovas busimame taikos kon- 

grese priimtų domon Dr. J. 
Šliupo įteiktą memorandumą 
apie Iietuvių^tautos padėjimą ir 
stovėtų už tai, idant lietuviai, 
taipgi latviai, lenkai, rusinai, Če- 
kai ir kitos pavergtosios tautes 

gautų politišką autonomiją su tei- 
se liuosai pasirinkti sau valdy-^ 
mosi formą taipgi sulyg noro 

jungti: federacijos ryšiais su 

i' kaimynų tautomis." 
Ši rezoliucija visų buvo vien- 

balsiai priimta ir nutarta vaka- 
re pasiūlyti viešam susirinkimui 
per prakalbas, kas ir buvo at- 
likta. Tą pačią dieną, apie 600 
žmonių dalyvaujant, rezoliucija 
buvo vėl priimta visų vienbal- 
siai. Anglų kalbon išvertus, kaip 
ji pasiųsta kongresmanams ir 
vietos laikraščiams, rezoliucija 
skamba šitaip: 

RESOLUTION. 
The branches and members 

of tlic Lithuanian National 
League of America in New 
England held a convcntion dur- 
ing the day and a mass meet- 
ing in the eveningMof March 12, 
1916 in Dahlgren Ilall, South 
Boston, Masš., attended by 
about 600 personš, who hearing 
an announcemerrt of the me- 

morandum referring to condi- 
tions of Lithuanian nation, pre- 
sented by Dr. J. Šliupas, repre- 
sentative of 'the Lithuanian Or- 
ganizations of Amfctica, (Lithua- 
nian Allianee?.r>f America, Lithu- 
anian Autonorny ,,^und, Lithua- 
nian National' League of Ame- 
rica, Roman 'Čatholic Lithuanian 
Alliance of America) and Inter- 
national League for Eąuity and 
Freedom to the Committee of 
Foreign Affairs on February 24, 
1916, in connection with hearing 
of resolutions presented by J. J. 
Farr and M. London, expresses 
the desire that the Congressmen 
of Massachusetts would, when 
the time comes, support J. J. 
Farr's and M. London's Resolu- 
tion, reąuiring from the United 
States a represantative i n the 
coming Bkace Congress for sup- 
porting the oppressed nations' 

reąuireinents and granting them 
full deciding. political rights; al- 

so expressed i (lesire that Dr. 
J. Šliupas' tendered memoran- 
(Inin receive the attention ct the 
t'nited Stutes Representative iti 
the coming Peace Congress and 
that lie use all honorable means 
to the end tliat the Lithuanians, 
also Lettish, Polish, Ruthenian. 
Bohenrian and othcr oppressed 
nations be given politfcal auton- 

omy with the right to determine 
f«>r themselves their form of 
(iovcrnnient and to freely unite 
in federal relations with the 
neighboring nations. 

12. Rinkimas ALTS. Naujo- 
sios Anglijos Apskričio Valdy- 
bos. a) Didžiuma halsų išrink- 
ta šie asmenįs: pirm. K. Jur- 
geliunas, iš Boston, Mass.: vice- 
pirm J. Sekevičius iš I^wrence, 
Mass.; sekretorium J. Kerdie- 
jus iš Boston, Mass.; finansų 
sekr. ir kasininku A. Ramanaus- 
kas iš Lasvrence, Mass.; orga- 
nizatorium M. Šalčius iš VVorces- 
ter, Masss. 

13'. Svarstoma Kew I-Iaven'o 
ALT. Sandaros kuopos įnešimas 
apie surengimą maršruto vienam 
gabiam kalbėtojui. Nutarta su- 

rengti ir kalbėtoju pakviesti Dr. 
J. Šliupą. Tą darbą pavesta at- 
likti Naujosios Anglijos apskričio 
komitetui. 

14- {nešta klausimas apie rin- 
kimą aukų atskirose kolionijose 
per 'Tag Day" Lietuvos šelpi- 
mui, drauge su katalikais ir kle-. 
rikalais. Kadangi atskirose vie- 
tose gali buti j vairių aplinkybių 
ir santiktų, tai palikta kuopoms 
kiekviename atskirame savistoviai 
spręsti, prisilaikant Philadelphi- 
jos suvažiavimo nustatytų prin- 
cipų apie blokus ir šiame suva- 

žiavime priimtos dekleracijos 
"(punkto apie santikius su kito- 
mis sriovėmis). 

15. [nešta sumanymas pareng- 
ti maršrutą ką-tik iš Europos 
atvažiavusiam A. Bulotai su tuo 

tikslu, kad aukos eitų per Lie- 
tuvos Gelbėjimo ir Autonomijos 
Fondą. Iš nasikalbėjimo paaiš- 
kėjo, kad Bulotą parsikvietė L. 
šelpimo Fondas savo lėšomis ir 
tuo tarpu buk yra sutarta, kad 
Bulota vistiek kur ir kam ne- 

kalbėtų, aukos turi eiti per L. 
?elpimo Fondą. Nežiūrint to, 
apskričio komitetui paventa A. 
Bulotą pakviesti su prakalbomis 
ir Liet. Gelbėjimo ir Autonomi- 
jos Fondui. Jeigu pasirodytų 
kad A. Bulota su Žemaite iš- 
tikrųjų galėtų kalbėti vien Šel- 
pimo Fondui, tuomet j jį bus 
galima žiūrėti tik kaipo į Šelpi- 
mo Fondo pasamdytą žmogų. 

16. Pakelta klausimas, ar ne- 

būtų galima šiame dalyke susi- 
vienyti su Šelpimo Fondu. 
Esantis svečių tarpe "Keleivio"! 
redaktorius J. B. Smelstorius sa 

ko, kad, kaip jis mano, vienybė 
galima ir reikalinga, tik tautinin- 
kai turėtų "pa'aisyti savo klaidą," 
padarytą Brooklyno seime, ir vėl 
j Šelpimo Fondą sugrįžti tomis 
pačiomis sąlygomis. Plačiai ap- 
kalbėjus dalykus pripažinta, kad 
ir su socialistų globoj esančiu 
Šelpimo Foudu tarianties reikia 
laikytis principo, nustatyto Phila- 
delphijos seimo ir išreikšto šio 
suvažiavimo rezoliucijose. Apie 
jokį "grįžimą" negali nei kal- 
bos buti, o jei kas galima, tai 
tik susidėjimas kaipo lygus su 

lygiais. A. Bulotai prakalbas 
galima rengti bendrai su Šelpimo 
Fondu, bet rengiant bendrai, su- 

renkamos aukos dalinama per 
pusę—pusė eina per Gelbėjimo 
Fondą, o kita pusė per Šelpimo 
Fondą. 

i/. Kalbama apie Lietuvos at- 
statymu po karės ir su tuo su- 

rištą naujai, besiorganizuojančią 
Prekybos ir Pramonės Bendrovę. 
Suvažiavimas pritaria Lietuvos 
atbudavojimo reikalui, bet pla- 
čiau apie tai nekalbėta dėl vėlybo 
laiko, dėl stokos, aiškesnių žinių 
apie projektuojamos bendrovės 
plianą ir tikslą. 

18. Kalbama apie sekantį 
Naujosios Anglijos ALT. San- 
daros apskričio suvažiavimą. Nu- 
tarta: jeigu priklausys prie ap- 
skričio bent 10 kuopiu, tai kuopų 
atstovai turės buti su mandatais, 
bet iš vietų, kur kuopų dar ne- 

būtų, su sprendžiamuoju balsu 
galės dalyvauti ir pavieniai ALT. 
Sandaros nariai, jeigu išanksto 
kreipsis į apskričio komitetą. 

19. Sekantis suvažiavimas nu- 
tarta laikyti Bostone. Laiką pa- 
skirs N. A. apskričio komitetas. 

20. Apskričio komiteto išlai- 
doms padengti sumanyta parink- 
ti aukų. Čia pat sudėjo: 

K. Galinaskas 25c., Ponai Šo- 
lomakai 50c., M. Šalčius 50c., 
B. Bernotait" 50c., F. Viraks 
30c., J. Rimka roc.. X 50c., S. 
Stasiulis 25c., S. Mockus $1.00, 
P. Norkus 25c., J. Balionis 25c., 
P. Kazlauskas 25c., P. Bartke- 
vičius 25c., J. Baniulis 25c., J. 
Večkys 25c., A. Rimka $1.00, 
Z. Jankauskas 50c., K. Jurgeliu- 
nas 50c., S. E. Vitaitis 25c., P. 
Čiras 50c., J. Tamulevičia 25c., 
J. Tuinila 50c., S. Norkūnas 20c., 
S. Šleinvs 25c., J. Žemantaitis 
50c., P. Dumša 25c., G. Me- 
džiaušius 25c., A. Jankūnas 25:0., 
S. Čiaupa 25c., Fr. Rupkelis $r, 
N. Gėtidrolis $1.00. K. Sangai- 
la $1.00, K. Pratapas 50c.. X 
10c.. J. M. Naviackas 50c., 
T. Šarkus 25c.. T. Pėža 40c., 
J. Klimas ęcrc.. A. Niaura <;oc., 
A, P, Naujokaitis 50c.,, E, Kuz- 

mauskas 50c., J. Velička 50c., 
A. Ivaškevičius $i.oo, M. L. Va- 
siliauskai* 20c.. K. Žibikas 25c. I 
A. Klimarauskas 10c., A. Rama- 
nauskas 50c., J. Palionis io<\, 
J. Dragašius 10c., A. K. Xe- 
viackas 25c., X 10c., J. Indėlas 
io<\, A. Žvitigilas 25c., X 10c.,1 
X 5'c., P. Saliute 50c., F. 
Markevičia 5c., X 25c., J. Se- 
ko vičius 50c.. J. Kerdiejus $1.00. 

Viso $23.10. 
21. Suvažiavimas uždaryta! 

6:45 val* vakare. 
Suvažiavimo pirmininkas 

S. II. I itaitrs, 
Sekretorius /. Sekeiičius, 

Rezol. Komisijos Sekr. 
A. Rimka. Į 

Viešas Žodis. 
Kai kas gal dar atsimena mano 

barnius Chicagoje su vienu iš Tau- 
tos Fondo vyriausybės. Galop su- 

sitaikyta. Paskiau, važinėjant su 

prakalboms, užtikau to paties as- 

mens rašinėtus laiškus, kur tyčia, 
melagingai buvo iškraipyti faktai, 
kad už ką tai kenkti man. Ne 

taip senai kitas iš Tautos Fondo 
vyriausybės sako man:—visuome- 
nė nerimauja, duokite atskaitų. 

Sakau,—pasiųsta.—Ar negalite 
pilnesnių ?—Pilnesnių ? Man rodosi, 
jog mano atskaitos taip smulkios, 
jog nei vienas atstovas taip smul- 
kiai (net išlaidas) atskaitų neskel- 
bė. Bet, kad, sako, "nerimauja" 
tai pasiryžau skelbti dar smulkiau. 
Paskelbiau sumas, dienas ir ban- 
kus per kuriuos mano surinkti pi- 
nigai pasiųsta. Tai buvo paskelb- 
ta porą savaičių atgal. 

Dabar štai 33 "Darbininko" 
num. tilpo straipsnis, apie Tautos 
Fondą, kuriame minimas taipogi aš 
ir mano surinktos aukos. Kalba- 
ma apie Ansonia, Conn. Girdi, 
ansoniečiai, nutardami aukas siųsti 
stačiai Lietuvon per Šimkų, paro- 
dė savo nesubrendimą ir nesusi- 
pratimą. "Šimkus aukas sau, gir- 
di, kad ir nepasilaikys (o gal?), 
bet Tautos Fondo valdyba taipogi 
moka ir žino kam pinigus pasių- 
sti." Stebisi, kad klebonas ne- 

prieštaravęs. 
Yisupirmiausia čionai reikia šitą 

pataisyti. 1) Ansonijos lietuviai 
tą 1000 rublių Lietuvių Draugijai 
pasiuntė patįs, ir man tik kvitą 
prisiuntė. 2) Kada "Darbininkas" 
rašė: "Šimkus pinigų sau, žinoma,j 
nepasiliks, pasiųs," jis žinojo iš 
mano atskaitos, jog tie pinigai jau 
pasiifsfi. Galėčiau pateisinti ir An- 

sonijos kleboną. Jisai toli gražu 
nesielgė taip, kaip "Darbininkas" 
rašo, nė "neprieštaravo." 

Ansonijos klebonas "areštavo" 
visus 1$ inėjimą dešimtukus ($40 
suvirsimi) ir, nežiūrint ant protes- 
tų ir aiškinimų, tuos pinigus pasi- 
liko ir žadėjo atiduoti kokiam tai 

knygynui... 
Taigi Ansonija, kaipo pavyzdys, 

"Darbininko" redaktoriui nelabai 
pritiko. Bet man svarbiausia jo 
norai. Aš aiškiai pamačiau, jog 
prieš mane žmonės siundomi, jog 
tie kurie per mane, kaipo Lietuvių 
Draugijos įgaliotinį, siunčia aukas, 
aiškiai vadinami nesusipratusiais, 
nesubrendusiais.. Jokiomis atskai- 
tomis, matyt, aš "Darbininko" re- 

daktorių ir kitų jo prietelių ncinti- 
kinsiu, nes jiems rupi visai kas ki- 
ta! jiems svarbiausia, kad "Tau- 
tos Fondo valdyba taipogi žino 
kam pinigus pasiųsti." 

Dabar man visiškai paaiškėjo iš 
kur plaukia tie šaltiniai ''visuome- 
nės nerimavimu."... 

Tat turiu garbę Amerikos lietu- 
vių visuomenei pranešti, jo^' i) 
nemokėdamas ir nepajiegdamas 
kovoti prieš tokius minių kiršini- 
mus; 2) negalėdamas ir Teorėda- 
mas pasiduoti partijos arba atski- 
rų politiškų herštų spaudimui, pri- 
verstas ėsu nuo šios dienos saro 

darbą (aukų rinkimą nukentėjusiai 
Lietuvai) paliauti dirbęs. 

St. Šimkus, 
Lietuvių Draugijos įgaliotinis. 
Philadelphia, Pa. 23 d. Kovo 

1916 w. 

NUO ALT. SANDAROS 
CENT. VALDYB. ŽODIS. 

Tautininkų seimas laikytas 1 

ir 2 d. sausio Philadelphijoje, 
įsteigė Amerikos Lietuvių Tau- 
tinę Sandarą su tikslu jvesti or- 

ganizaciją vidurinės—arba tau- 

tininkų—sriovės eilėse. Seime 
dalyvavo kuone visi įžymiausi 
Amerikos rytų lietuviai veikėjai, 
seimo nusprendimams pilnai pri- 
tarė jžymiausi Amerikos vakarai 

lietuviai veikėjai. Seimo nutari- 
mai, todėl, yra ir turi buti ridan- 
čiais visus Amerikos lietuvitts- 
tautinrnkus. 

Ct kaslink tų nutarimu, pri- 
minsime čion tik kai-kuriuos 
svarbiausius. Ir taip—r) Vie- 
nai platformos punktu: "Pir- 
miausiu, aukščiausiu,—vadovau- 
jančiu musų sriovės idealu yra 
lietuvystė,—t. y. tautūko savy- 
stovumo palaikymas....'' 2) A. 
L. T. Sandara yra pripažinta už 
vienintelę vidurinės sriovės kul- 
turiškai-politišką organizaciją. 
3) "A. L. T. Sandaros Centro 
Valdyba išpildo seimo nutarimus 
ir rūpinasi bėgančiais reikalais 
iki sekančiam seimui4) Sei- 
mas atrado reikalingu sudaryti 
konliciją, ar bent bloką su kitoms 
sriovėms dėlei bendro tautinio 
veikimo, kuriam tikslui išrinkta 
specialė komisija. 

Taigi, Ame'rikos lietuviai-tau- 
tininkai, oficialiai įgaliodami da- 
bartinu A. L. T. Sandaros Cen- 
tro Valdybą veikt' tautininkų 
sriovės vardu kulturiškai-politiš- 
koj dirvoje.—suteikė jai tame 

augščiausj ir sprendžianti balsą. 
Besivadovaujant seimo nutari- 

mais, A. L. T. Sandaros Centro 
Valdyba tuoj ėmėsi darbo. Tai- 
kinimosi komisija užmezgė tary- 
bas su katalikų-klerikalų ir socia- 
listų sriovėmis, iš kurių pastaroji 
—tuoj atsisakė jungtis į bendrą 
tautinį darbą. Su katalikais-kle- 
rikalais, nors tarybos ir sunkiai 
ėjo, visgi buvo kiek vilties susiar- 
aiJnti,—ir A. L. T. Sandaros C. 
Valdyba, nežiūrint katalikų vadų 
viliojimų ir užganėdininėjimų,— 
prisilaikant obalsio, kad "pirmiau- 
siu, augsčiausiu,—vadoj au j ančių 
musų sriovės idealu yra lietuvy- 
stė,"—vardan tos lietuvystes iš vi- 
sų jiegų ir stengėsi atsiekti abiejų 
sriovių susiartinimą. 

Tarybos sunkiai ėjo, ir galų ga- 
le A. L. T. Sandaros Centro Val- 
dyba priversta buvo jas per- 
traukti.—Svarbu čion tik patėmy- 
ti, kad A. L. T. Sandaros Centro 

Valdyba niekuomi neprasižengė 
prieš savo įgaliotojus—tautininku 
sriovę,—kad elgėsi pagal visuome- 
•nes norą ir. nors turėjo teisę nu- 

spręsti dalykus pagal savo nuo- 

žiurą,—visame kame taikėsi prie 
tautininkų visuomenės upo. 

Kaipgi elgtasi tautininkų eilėse? 
Visuomenė—solidarizavosi su A. 
veikimu. Tai galima buvo patirti 
L. T. Sandaros Centro Valdybos 
iš musų žymiausių laikraščių upo, 
iš ypatiškų pasikalbėjimų,—iš laiš- 
kų ateinančių Centran. Netaip— 
su kai-kuriais vadovais. Vienas 
jųjų, p. A. Rimka, "Ateities" re- 

daktorius,—neužganėdintas Phila- 

delphijos Seimo nutarimais, išsyk 
sistematiškai pradėjo juos griauti 
(žiūrėk "Ateityj"' nuo Naujų Me^ 
tų iki paskutinių dienų). Seimo 
paskirtai Taikos komisijai pradė- 
jus savo darbą, p. Rimka "Ateity- 
je" pakėlė išsyk agitaciją už blo- 

ką su socialistais, gi jiems atsisa- 
kius dėtis su mumis blokan,—pra- 
dėjo kliudyti tautininkų-katalikų 
blokui. Pagaliaus, kuomet mirk- 

telėjo susitaikinimo kobirkštėlė 

(taika—galų-gale neįvyko)—.p. 
Rimka išdrįso mesti ant A. L. T 
Sandaros Centro Valdybos apkal- 
tinimą, jog "kad jungties su ka- 
talikais klerikalais, buvo pasiryžę 
išsižadėti ir savo draugų ir bran- 

giausių idealų."—Jei atminsim, 
jog C. V. varant tarybas su kata- 
liku sriove, visuomet pabrėždavo, 
kad mūsų sriovė galės ineiti j ben- 
drą tautinį darbą su katalikais tik 
savo visatoj (patvirtinimui, žiūrėk 
A. T.. T. Sandaros pirmininko pa- 
aiškinimą, tilpusj "V. L.'! No. 9), 
ir jog tarybose musų pusėje va- 

do ravo obalsis: "pirmiausiu, augš- 
čiausilt, vadovaujančiu musų srio- 
vės ideaiu yra lietuvystė," tai aiš- 
kiai atspėsime, ant kiek teisingi 
p. Rimkos užmetimai ir ką p. Rim- 
ka palaiko už "brangiausius idea- 
lus." 

Negana to, p. Rimkos iniciaty- 
va, ar bent kitų iniciatyvos prita- 
rimu, 12 kovo Bostone buvo su- 

šauktas A. I.. T. Sandaros Naif- 
jos Anglijos Apskričio suvažiavi- 
mas. Visųpirmiausia. kaslitvk to 

suvažiavimo suvis nesikreipta pr:c 
Centro Valdybos, pasielgta sau- 

vališkai ir pasinaudota Sandaros 
firma, kad atsiekus pašalinius tiks- 
lus. Bet ištikrųjų, reikia stebėtis, 
kuomet skaitai to suvažiavimo pro- 
tokolą. Centro Valdybai duoda- 
ma pamoka, rezoliucijos formoje 
"kad tarianties su kitomis sriovė 



.njs koalicijos komisija prisilaiky- 
tų rezoliucijų užbrėžtu Pliiladel- 

pliijo:; visuotiname suvažiavime 
i ir 2 d. sausio," metant tuo buriu 
ant tos komisijos šešėlį, nors ko- 

misija savo darbuose tų rezoliuci- 

jų kaip tik ir laikėsi. Toliaus, pa- 

peikta A. L. T. Sandaros palinki- 
mą sujungti tautininkų draugijas 
j \ieną ryšį, ir vietoj to, išnešta 

rezoliucijų eilė kaslink nuo pama- 
tų A. I.. T. Sandaros uždavinių 
ir tikslų perkeitimo. Pagaliaus, 
pavesta apskričio komitetui kviesti 

p. A. Bulotą su prakalbomis Liet. 

Gelbėjimo ir Autonomijos Fondui, 
dalyką apie kurį gali spręsti tik 
A. L. 1. Sandaros Centro Valdy- 
ba, tai viena, gi antra, kuomet 

Pliiladelphiios Seime buvo išnešta 

rezoliucija pagilianti Lietuvių 
Draugijos ir jos Centralio Komi- 
teto veikimą, p. Bulota atvažia- 
vo į Ameriką su tiks'u diskredi 

tuoti tos draugijos veikimą. 
Prie to visko, p. K'.mka prade- 

jo aiškiai, taip sakant, flirtuoti su 

Dr. Šliupu, užgiriant jo visus pas- 
kučiausius išsitarimus, kurstant jį 
prieš Sandaros Centro \ aldybos 
darbus, rengiant, kad prisigerinus, 
apskričio vardu, daktarui prakal- 
boms maršrutą, tą viską su aiškiu 
tikslu prišlieti daktarą prie savo 

užmanymu ir su noru įgyti sau 

tuo didesnj autoritetą, kad kenkus 
Sandaros Valdybai. Pasekmėje, 
daktaras vienoj vietoj jau išsitarė 

diskredituojančiai apie du Centro 

valdybos nariu, žemindamas tuomi 

jų autoritetą (žiūrėk "Tėvynė" 
No. 10). 

Jei A. L. '1'. Sandarą manoma 

padaryti pastovia organizacija (o 
tokie, beabejo, yra visu Amerikos 

lietuvių-tautininku norai), toksai 
dalyku stovis negali buti paken- 
čiamas. Tautininkų visuomenė, iš- 
rinkdama dabartinę A. L. T. San- 
daros Centro Valdybą, tuomi ir 
išreiškė jai savo užsi tikėjimą. 
Prieš tą nesitikėjimą tiei vienu 
žingsniu ligšiolai-k dar neprasi- 
žengta. reiškia nei vienas tikrasai 
tautininkas neturi teisės žeminti 
ir. griauti jos autoriteto. Nuomo- 
nėse skirtis galima. Juk išlikrųjų 
nuisij eilėse viešpatauja nuomonių 
gana aiškus mandagumas, tasai, 
tačiaus, neišteisina skaldymo dar- 
bo. I.'/tatai, A. L. T. Sandaros 
Centro Valdyba pasiryžo šutomi, 
kreiptis prie tautininkų visuome- 
nes, kad pastaroji savo opinija pa- 
smerktų aukščiau išdėstytus opo- 
zicijos darbus, kenkiančius A. L. 
T. Sandaros piėtojimuisi. 

Pasilieka ištarti kelis žodžius 
kašlink A. L. T. Sandaros Centro j 
Valdybos pažiūrų ir veikimo budo1 
♦ ,.. šiame momente. \ įsupirmaiusia, I 
ką tik užbaigtų tarybų klausime! 
Centro \ aldyba papeikia ir pa-' 
smerkia katalikų sriovės vadų! 
bandymus kištis j mūsų sriovės 
naminius reikalus,- -kas apsireiškė 
paskutinių kelių savaičių bėgyje, 
katalikų presos akcentavimu mū- 

sų sriovėje dviejų krypsnių, peiki- 
me vienų,--gyrime kitų, žodžiu, 
negeistiname pas mus šeimininka- 
vime. Daugiausia dėlei tos prie- 
žasties tarvbos ir turėjo but per- 
trauktas, nes mūsų sriovė galėtų 
sueiti su katalikais Į bendrą tauti- 
ni d«rbą tiktai savo visatoj, o ne 

kitaip. .< 

Tolinus, Centro 'Valdyba, įsi- 
tikrinus, kai šiame momente apie 
taikiuimąsi su kitomis sriovomis 

negali but kalbos, nusprendė ne- 

jicškoti kilos orientacijos, bet vie- 
toj to, varyti savo organj^atyvį 
darbą. I žtatai artintis su socia- 
listais tlčlei bendro tautinio vei- 
kimo dabartinė A. L. T. Sandaros 
Centru \ aldyba nedalei s. 

Prie p! A. I»ul0t03 A. L. T. 
Sandaros Centro Valdyba atsine- 
ša kaipo prie žmogaus dirbančio 
socialistu Šelpimo Fondui, todėl, 
tuo žvilgsniu, ypatingi i remti jo 
negali, tuo labiau, kad p. A. Bulo- 
ta yra pasiryžęs diskredituoti Lie- 
tuviu Draugiją ir josios O'ntralį j 
Komitetą, kuriu darbams tautiniu-j 
ku sriovė užjaučia. Nuošaliai to 

tačiaus, aukų rinkimo reikale A. 
L. T. Sandaros Centro Valdyba 
atsineš prie p. A. Kulotos toleran- 
tiškai. 

Baigiant A. T,. T. Sandaros 
Centro Valdyba išreiškia pageida- 
vimą, kad visi tautininkai labiau 
ko-ordinuotųsi musų srioves or- 

ganizavime ir kad vengtu bergž- 
džių ginčų ir vaidu, kurie tik kliu- 

doĮfyusij sriovės pietoj imiuYi. 
jmĘr Romanas Karvivė, 

'A. L. T. S. Pirmininku 

PAKVIETIMAS. 
Šiuoiui kviečiame visus Xe\v 

Yorko ir Xevv Jersey veikėjus, 
prijaučiančius Amerikos Lietu- 
viu Tautinei. Sandarai j Xe\v 
V'oilo apskričio suvažiavimą. 
Suvažiavimo tikslai: apkalbėti 
bėgančius reikalus, surasti pla- 
tesnius kelius agitiiviniui už San- 
darą, sutverti apskriti ir tt. 

I'r >granias bus paskelbtas vė- 
liau. Suvažiavimas atsibus ne- 

dėlioję Balandžio 2 d., 191O m. 

p. P. Draugelio svetainėje, 73 
Grand Str., Brooklyn, X. Y. Pra- 
džia ant 10 v. iš ryto. 
Sus. reng. komitetas: 

J. Ambraziejus. 
K. Jankevičius. 

B. Ščegauskas. 

JONAS KŪLIS 
Generališkas "Lietuvos" Agentas 

keliauja po visą Ameriką. Kur jis 
afsfiankis, ten per ji galima atnau- 
jinti, ar užsirašyti "LIeiuvą" arba 
užsisakyti visokiu knygų, jam pini- 
gus užmokant isanksto. Už jj mes 
atsakome. Lietuva Pub. Co. 

PRANEŠIMAS. 
Siuomi pranešame giminėms ir pa- 

žystamiems, kad kovo 15 d. S. m. 
persiskyrė su siuo pasauliu Kazimie- 

; ras Guokas. po trumpos 3 dienų ligos. 
Kovo 16 d. jis tapo palaidotas Lie- 
tuviu šv. Kazimiero kapirėse. Jo 
palaidojimu užsiėmė jo brolis Ado- 

j mas. 

Velionis buvo doras ir darbštus 
vaikinas; Jis dirbo tėvynės ir visuo- 
menės labui kiek jis galėjo ir jo pa- 
vyzdingas gyvenimas ilgai pasiliks 
atmenamu.. Prigulėjo prie dviejų 
pašelpinlų draugijų—Lietuvos Ūkinin- 
ko ir Broliu ir Seserų D-jos Amerikoj. Amerikoje Išgyveno du metu; bu- 
vo dar jaunas 22 metų amžiaus. Pa- 
ėjo iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Smilgių vai., Ttimlškių kaimo. Paliko dideliame nuliudime Amerikoje brol) Adomą, Lietuvoje tėvą ir tris seseris. 

Lai biina jam lengva ši svetima žemelė. 
Norintieji gauti platesnių žinių apie velioni, lai kreipiasi j brolj Ado- 

mą Guoką, 2349 So. Oakley ave„ Chicago, III., arba j Lietuvos Ūki- 
ninko Dr-jos raštininką, J. Raugevi- fią, 2050 W. 22rd st., Chicago, 111. 

Apgarsinimai. 
NORMALĖ SPALVA. 

Aleivienas žino, kad kartais at- 
rodo jam, jog jo veidas nėra geros 
spalvos, lyg kad pageltęs, pabalęs, 
ar pamėlęs. Tąsyk reikia daryti 
kas-nors tuojaus, kari nepasidarytų 
aršians. To priežastimi matomai 
hns tas, kad viduriai neveikia kaip 
reikiant. Visų pirmiausiai paimk 
Trinerio Amerikinio Karčiojo Vy- 
no Eliksyro ir vartok jį nuolatai. 
Tas atves viską vėl j normalį stovį. 
Skilvys ir virškinamieji organai 
pradės veikti kaip reikiant. Su- 
grįš noras valgyti, viskas bus tin- 
kamai suvirškinama ir veidas at- 

gaus san tinkamą spalvą. Gauna- 
mas aptiekose. Kaina $1.00. Jos. 
Triner, išdirbėjas 1333*1339 S. 
Ashland Ave. Chieago. 

Atsimink, kad nėra geresnio 
vaisto skausmo prašalinimui, kaip 
Trinerio Linimentas. Pamėgink 
pašutinti skaudamą vietą, o paskui 
sutrink gerai Trinerio Linimentu 
ir žiūrės, kas is to išeis. Kaina 

25c. ir 50c., krasa. 35c. ir 60c. 

OMUCIJU REIKUL'J 
OiDELIS VAKARAS. 

Viešojo knygyno p. v. Chicagos 
miesto dalyj Nedėlioje, balandžio 2 d., 
1916 m. M. Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd PI. Jžanga 25c. ypatai 
ir augščlau. Prasidės 4 vai. po pietų, 
žymesnieji Dram. Ratelio artistai sta- 
tis scėnoje veikalą "Be šulo". Mu- 
zika broliu Sarpalių. Po programui 
nokiai, skrajojanti krasa ir 1.1. Kvie- 
čia visus Komitetas. 

Paj ieškojimas. 
Pajieškan savo draugo Antano Be- 

leckio, Kauno gub., Šiaulių pav., Lū- 
kės parap., Rapolių sod., 7 metai 
kaip Amerikoje; pirmiaus gyveno 
Buck Mountain, Pa. Turiu prie jo 
svarbų reikalą. Atsišaukti adresu: 

Rafolas Stungurys, 
95 Hollister st., Rocbester, N. Y. 

Pajieškau saro draugų Masjacko 
Sweyo ir Juozo Szvedo, abu gyveno 
Londone, o dabar Amerikoje. Mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

Juozas Valaitis, 
23 Alma st., New Norlh Roard, 

Hoxion N. London, England. 

Pajieškau savo draugo Konstan- 
tino Kaišino, Kauno gub., Šilelio 
vol., 7 metai atgal gyveno Ctaica- 
goje; o dabar girdėjau gyvena VVis- 
consine ant ūkės. Atsišaukti adresu: 

Ffahk Sprindis. 
P. O. Box 6C5, Oglesby, I1L 
I 

tMfrtf PLAUKU 

[ARGIJL SPECIALTIES Co. 
I Philadelphia. Pa. 

Dil Moterių ir Vyrų Plaukų Stiprintojas 
"DERMAFUGA" 

Jis įsigėręs j skalpą, prašalina pleiskanas, ap- maišo skalpos niežėjimą priduoda audiniams 
naujos gyvybės ir spėk), kartu suteikiant 
skalpai ir plaukams sveik? padėjimą. 

Jei jtisiĮ plaukai slenka, rašykite reikalau- 
dami t;; puikią knygute ir gyduolių ištyrimui, 
įdėdami 10 centų sidabru, arba krasos ženk- 
leliais, dėl apmokėjimo lėšų pe*.siuntimo. 

ARGI I„ SPECIALT1ES CO„ 
P. O. l)ox 37, Philadelpkia Pa. 

Pajieškau švogerių Karaliaus ir 
Stepono Masgelių, Vilniaus gub., 
Traku pav„ Merkinės parapijos. Dva- 
ra'aukio sod. Seniau gyveno Du 
Bois, Pa. Turiu labai svarbų reikalą. 
Jie natys ar kas kitas malonėkite 
pranešti adresu: 

S. Kvaratiejus, 
91 Franklin st„ New Britain, Conr., 

Pajioškau savo švogerio ir sesers 
St. MonstaviČių, pirm dviejų: mettj 
gyveno Collinsvillėje, 111* ir ten, gir- 
dėjau. laikė saliuną. Jie patys ar 
kas kitas malonėsite pranešti ad- 
resu: 

Mikolas ščefanovič (Mike Stephen) 
213 Grand ave., Beloit, Wis. 

Pajieškau savo pusbrolio Benedik- 
to Kiaunės, iš Kauno gub., Krakia- 
navos miestelio. Panevėžio pav. Jis 
pats, ar kas kitas malonės pranešti 
adresu: 

Ignacas Kiaunė, 
22 Corey st., Amsterdam, N. Y. 

Pajieškau savo pusbrolio Prano 
Gailio, Kauno gub., Telšių pav., Al- 
sėdžio vol., žvirblatių kaimo. Yra 
buvęs Petrograde muzikantų koman- 
doj, o dabar randasi kur nors Illi- 
nois valstijoj. Jis pats ar kas ki- 
tas malonėkite duoti žinią žemiaus 
pasirašusiamjara. Taipgi meldžiu at- 
sišaukti ir draugų bei draugių mer- 
ginų—parapi jonkų: 

Steponas Noreika, 
86G Bank st., Waterbury, Conn. 

Pajieškau savo švogerio Jono Rel- 
pečkos, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pavirž.ų kaimo, metai atgal gyveno 
Brooklyne, N. Y. Jis pats ar kas 
kitas malonės pranešti adresu: 

Frank Grigas, 
Box 441, Vandergrift, Pa. 

Pajieškau savo pusbrolių Jurgio 
Gačio ir Antano Šeškevičiaus, abudu 
iš Kauno gub. ir pav., Rumšiškių, 
par., Rumšiškių miestelio. Jie pa- 
tys ar kas kitas malonės pranešti 
adresu: 

Antanas Gagas, 
238 Clark PI., Eli/.abeth, N. J. 

Pajieškau darbo keptuvėje už antrą 
darbininką. Esu kepėju 10 metų, ne- 
geriu ir išpildau savo darbą. Turiu 
28 metus amžiaus. Gailu dirbti ir 
pirmo darbininko darbą, bet neno- 
riu. Kalbu lietuvių, lenkų ir rusų 
kalbomia. Mano adresas toks: 

J. Žtiko\vski, 
4358 So. Wood st., Chicago, 111. 

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

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

Pajieškau trijų pusbrolių ir pusse- 
serės—Onos, Juozapo, Jono ir Sta- 
nislovo MelinaviCių. Seniausia apie 
30 metų. Paeina iš Kauno gub., Ra- 
seinių pav., šilelės miestelio. Du 
metai atgal gyveno C'hicagoje, 111. 
Jie patjs, ar kas kitas malonėsite 
pranešti adresu: 

Mrs Nellie Getz. 
Big Lake, Wash. 

Reikalavimai. 
REIKALAUJA DARBININKŲ. 

Turime pilnai darbo restauracijose, 
fabrikuose ir privatiškuoBe namuose } 

Reikalaujame 25 vyru po $2.00 | 
dienį, nuolatinis, švarus darbas dirb- 
tuvės vidui per apskritus metus. 
Nc'nt darbo atsišaukite 

Atlas Empioyment Office, 
6300 So. Halsted St., Chicago, III. 

Srd floor, Room P. 
Telefonas Normai 163.' 

Reikalaujame karu dirbėjų, vidaus 
darbininkų. $2.00 į dieną; taip-pat 
darbininkų j Gary, lnd. 24c. ir 26c. 
valandai, ugniakurys $16, indų plo- 
vėjas $35 j mėnesj ir valgis. 

ViešbuCio darbas $20—$30, kamba- 
rys ir valgis, vyro prie kelyklos daik- 
tams, 2 vaikų amato mokintis, smuk- 
linių porterių, viešbučio namsargio 
$40 mėnesiui. Tvartlninko $15, ve- 
žimų plovėjo $16, laukų darbinin- 
ko $30. 

Dvorak Empioyment Otfices 
4193 Bo. Halsted st, Augšči&u kraąoi 

Mr. Clemens Raduelia, 821 Palraer et., Detroit, Mieli., var- 

tojo Sevdfp» Vaistu Inkstams ir Kepenims khvo kėblumums su 
inkfctals. ir.ttai ki) jisai parašfi muuiH: "Ak sirgau daugiang 
no (i "puiiajįrų metg. Paskui ufc sužinojau upie 6į vaistu ir Ii- 
!:sn išgydymas. Todėl aS galiu patarti ji kiekvienam, kuris 
eerga nu». lukštų." 

t-i 

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

Severa's Kidney and Liver 
1 (Severos Vaistą Inkstams ir Kepe- 

h AVtlA/IVf nims) kad pasiekus kelio i sveikatą. 
JImvMivUy Ligą nurodo inkstų arba pūslės už- 

■ degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš- 
to šlapuratf; skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos iv 
galvos skaudėjimas, kįlantis dėlei keblumų inkstuose, gelt- 
lige ir surugęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver- 
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus. 
ITVĮ-* J -»» paprastai eina greta su inkstų lizomig, U ZKietei im flS ^ kad pagelbėjus gydyme, SEVEEOS VMUVVVjUUtAO GYVYBĖS BALZAMAS (Severa's Balsam of Life) dažnai yra pasirodęs p&gelbingu padėjėju Severos Vaistui Inkstams ir Kepenims. 

Kaina Soveres Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 centų ir $1.00. Kaina Severos Gyvybės Balaamo: 76 centni. 

Savo aptiekoje reikalaukite Sevcios Vaistų. Jeigu Jusų uptieka jų neti- ri, tai užsisakykite tiesiog nuo 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai ateik j 

MILDĄ 
3138-42 So. HalstedSt. 
C i a už 5c matysi gražesni Teatrą, kaip 
vidurmiestyjc i't SOc. 

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

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c *emai. 
Prasideda 7 vąland* kas vakaras. 

Subatomi ir iidįaTiouii 2 vai. po pictu- 
Jci nori linksmai pratęsti valandą lijo- ko laiko užmiršti savo nesmagumus, tai ateik i 

MILDOS-fFATRĄ. 

Ant Pardavimo. 
Parduodama prieinama kaina val- 

gomų daiktų sankrova su namu tirš- 
tai lietuvių ir lenkų'apgyventoje vie- 
toje. Artesnėms žinioms kreiptis adresu: 3201 Normai ave. 

Pigiai parsiduoda namas „dviem gyvenimais po 6 kambarius, šalę lo- 
tas, ir gera karve su šviežiu pienu: 
gera ganykla aplinkui, 'oras geras, greitai atsišaukit: Juozas Savickis, 54 E. 95th st., Burnside. 

Parsiduodama bučernė ir groseruė 
lietuvių ir lenkų apgyventoje vietoje 732 W. 19 st. Biznis gerai išdirbtas 
per daug metų. Priežastis'*' pardavi- 
mo: savininkas turi du biznius. At- sišaukti adresu: M. R. Narvid, 3312 So. Halsted st., Ciiicago, 111. 

| ATYDAI SOUTH 
CHICAGIEČIŲ. 

Labai pigiai ir ant gerų išlygų 
parsiduoda 2 pagyvenimų medinis 
namas 2957 E. 81 Str. arti Ex- 
change ave., maudyklės, toiletai vi- 
duryje, neša $25.00 raudos j mė- 
nesį. Galima pirkti su mažais pi- 
nigais, arba labai pigiai už 'cash.' 
Kreipkites dėl informacijų. 

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

FARMOS GERIAUSIOS. 
Pirkite šias mūsų farmas Didžiau- 

sioje Lietuvių Parmenu Kolionijoje 
AinerlkJ. Ta koflonija yra per mus 
uždėta 190R metais Ir męs apgyvendi- 
nome ją. su 3C0 lietuviais farmerials. 
Męs esame seniausieji ir didžiausieji 
Amerikos lietuviai farmų pardavėjai. 
Męs parduodame teisingiausiu budu j 
išduodami užvarantuotus popierius i 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokiu 
eitra damokėjimų. Męs turime šinv 1 
tus visokio didumo farmų parduoti.l 
Išdirbtų su užsėtais laukais, su soū j nais, su budinkais. žemė derlingiau- į 
sia, nes maioosi 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, geros, kurią parduo- 
dame visokio didumo plotais pigioj po 
$6 akerj ir branglaus ant lengvų iš- 
mokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti Z!ir mieste dirbdamas 
Išmokėti ir likti' farnieriu. Pasisku- 
binkite nusipirkti bo jJrekės greit bus 
daug augštesn«& Atvažiuokite pas 
mus męs tikraioJižtikviname jus, kad 
surasite sulyg sąyo npro farmų pirkti. 
Už ką busite mums ,dėkingi. Kvie- 
čiame visus miesčionis darbininkus ir 
iznierius atvažiuoti It apsigyventi pas 

mus ant farmų tarp savų brolių lietu- 
vių farmerių. Kudgražiausiame ir 
■veikiausiame apgyventame krašte pil- 
na aplink vaikatos mokyklų, bažny- 
čių, geležinkelių ir gerų žviravotų ke 
lių. Apielinkėje turgaunų miestų Scott- 
villės ir portavas miestas Ludington, 
Michigan. Nusipirkite musų kolioni- 
joje farmas jums taipos patiks ant 
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 j 
kelis metus laiko. Rašyk tuoj, gausi 
lietuvių kolionijos mapą ir kataliogą 
dovanai. Tik įdėkit už 4 centus štam- 
pą dėl prisiuntimo kaštų^ 

A. KIEDIS A C6. 
Real Estate 

^eople# State Bank Building, 
_ Scottviįle, Michigan. 

GERIAUSIA IR PIGIAUSIA ZEME, 
farmos visokio didumo, parduodama 
lengvomis išmokestimis su mažu jmo- 
kėjimu. žeme visa dirbama; pasi- 
skubinkite. Adresas: 

C. K. Bali. 
R. R. 1, Kennedy, Minn. 

1G0 akrų ukė. lllinojuj; 5 akrai 
vaisinių medžių sodo, 5 akrai ganyk- 
los, apaugusios aržuolais, visa kita 
žemė dirbama; viskas auga; vanduo 
geras; žemė visa aptverta. Namas 
7 kambariais ir kitos trys trobos 
gerame padėjime; su gyvuliais ir vi- 
sais ūkio padargais; parduodama pi- 
giai ir lengvomis išmokestimis arba 
galima išmainyti ant miestinės, nuo-! 
savybės, jei toji išneša ūkės vertę 
ir geroj vietoj. Adresas: 

Chicago Realty Sales Co., 
Room 35, 154 W. Randolph st. 

Į Chicago, 111. 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigusi Lietu- 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 Soutb Halsted St 
CHICAGO, ILL 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio mėn. perkeliau savo 

ofisą po 

3325 So. HALSTED ST. 
TELEPHONE YARDS 583» 

Dr. P. VVIEGNER 

Ar Numanai Perkeičiamųjų R? idžių Svarbą? 
Ar kuomet pagalvojai upie patogumą galėjimo rašyt 1 rašo- 

mąja mašinėle keliomis kalbomis? Tas reiškia, kad ant jos kaip bematai gali pakeisti lietuviškas raides vokiškomis, angliškas l'ran- 
cuziškomis, ar kokios kitos kalbos raidėmis. 

Net Jei nereikalauji jvairių kalbų raidžių, tai visgi yra patogu turėti dideles plačias raides, mažąsias romėniškas, rašy- tąsias, arba itališkąsias—by kokios dvejos visuomet yra ant ma- šinos, o kitos tuojaus indedamoh. 

MULTIPLEX HAMMOND yra vienintelė rąžomoji gaunama 
ma.šina, kurioje šitos tuojautinės permainos gali butl padaromos. 

Vfeikimas Multiplexo yra Automatinis ir ar klevišiu suduosi 
smarkiai, ar lengvai jmušimas yra visuomet vienoda6. 

liammond Typevvriter Co. 
Chicaginis pardavinėjimo ofisas: 

189 Wcit Madison St., 
CHICAGO, ILL. 

Dirbtuvės ir Namų ofisas: 

6gth St. & East River, 
NEW YORK CITY. 

"BIRUTES" 
'Gavėnios Koncertas 

Pašvęstas didžiojo kompozito iaus 

A. A. ČESLOVO SOSNAUSKIO 
ATMINČIAI «r 

Nedelioje, Balandžio=April 9, 1916 
8 valandą vakare 

Švento Jurgio Parapijinėje Svetainėje, 
Prisidėkite prie pagerbimo atminties mirusiojo lietuvių 

kompozitoriaus ir dainiaus. 
Numeruotas sėdynes galima pirkti ižanketo M. J. Dami- 

jonaičio krautuvėje prieš Sv. Jurgio par. Bažnyčią. 

Antrų Metų 
BEETHOVENO KONSERVATORIJOS 

.MOKYTOJŲ KONCERTAS 
Įeyks 

Subatoj Balandžio 1 Dieną 
8»tą valandą vakare 

Sv. Jurgio Parap. Svetainėje. 

Tabakas, kuris 
negali kąsti. 
Prince Albert yra padirbtas 
patentuotu procesu, kuris pra- | 
šalina kandimą ir svilinimą ir 
suteikia jums puikiausią pyp- 
kės rūkymą, prie kurios kada 
nors prikišote briežuką. 

Copyright 111* by 
R. J. Reynoldt 
Tobacco Co. 

the national joy smoke 

yra puikiai paskanintas ir saldus. Jis yra ilgai degan- 
tis ir vėsus ir jis užganėdina kiekvieną rūkymo pa- 
geidaujantį. Nei jokis kitas tabakas nėra taip padir- 
bamas, kaip Prince Albert. Štai dėlko visų tautų ir 
skonių vyrai pasiskiria jį. Jokis kitas tabakas neuž- 
ganėdina jų taip gerai. 

Jus rūkykite Prince Albertą pypkėje arba su- 

sisukite cigaretą, nes jis yra geras nežiūrint 
to, kaip jųs jį vartojate. Ant priešingos pu- 

"ės svnrne 
t'trrtue rrice .1100:4 ztsttr, raudonuo- 
se maišeliuose Sc; raudonuose blf- 

šiufsr 1 Or; s:-a o ir f*us$s sraro blč- 
kos humidoriuose ir svaro krys- 

talimo sliklo hu midornicsc su 
kempine-drčgintojo virai* 

R J. REYNOLDS 
TOBACCO CO. 

YVinston-Salem, N. C. 

jįjs skaitysite: Pro- 
resas patentuotas 
liepos 30, IVO7. kū- 
lis privertė tris vy- 

rus rūkyti pypkę, 
kur pirmiau rukė 
vienas. 

8§l$lį 



VIETINES JINIOS, 
RAŠYKITĖS LIETUVIAIS! 

šiomis dienomis prasidėjo Chi- 
cagos mokyklų cenzas. Žiūrėki- 
te, kad jųsų vaikai butų užrašy- 
ti lietuviais, o ne lenkais, ar ki- 
tais. 

Koncertas. Lietuviškoji Betho- 
veno Konservatorija i d. balandžio 
vakare rengia savo metinį konccr-i 
tą šv. Jurgio svetainėje. 

Koncerte žada dalyvauti vien 
tik konservatorijos mokytojai.] 
Šiame koncerte žada pirmu sykiu 
pasirodyti nauja ir, sakoma, gabi 
lietuviu pianistė p-lė F.. Makariu- 
tė. Prie įdomesniu numerių gali- 
ma tai(>gi priskaityti nesenai išleis- 

tą p. Aleksandravičiaus naują dai- 
ną ''Meilė," kurią atliks p. Pocie- 
nė, pačiam kompozitoriui akom- 

paujojant. 
lkethoveno konservatorija atlie- 

ka nutzikalės dailės 9 rvty j e svarbų 
darbą, platindama tarp lietuvių 
jcunos kartos muzikos meną. 
Siuom laiku, kaip t 

teko girdėti, 
konservatoriją lanko apie 70 mo- 

kinti]. 
Yiršminėto koncerto smulkų 

programą žiūrėkit apgarsinimuose 
Šiame numery j. 

Iš So. Englewood. Šios kolio- 
tjijos lietuviai pasižymėjo didžiau- 
siu darbštumu rinkime aukų nuo 

karės nukentėjusiems. Lietuvos 
Gelbėjimo ir Autonomijos Fondo 
komitetas buvo surengęs fėrus, ta- 

čiaus jie nelabai pavyko, nes poli- 
cija įsimaišė ir reikėjo juos atidė- 
ti, kol nebus išgautas reguliariš- 
kas policijos leidimas. f 

; Vietinė T AI D. 65 kuopa netru- 
kus turės susirinkimą, idant ap- 
£,Varsčiaus, kaip pasekmingiau rink- 
ti aukas tam pačiam tikslui. 

.Nuo šių metų pradžios iki kovo 
20 d. vietinis komitetas surinko 
su pagelba kitų vietinių draugijų 

Yra ir dar daugiau aukų priža- 

Su aukomis mums sekasi, bet 
su parapijos reikalais nesiseka, j 
Čia mėginama sutverti parapija,! 
bet vis negalima to reikalo atlikti J 
Sakoma, kad komitetas nėra atsa-; % 
kautis ir todėl, net daugelis rimtės-Į 

ria ir ant mitingų nesilanko. Pas-, 
kutinį mitingą atlankė tik apie 25; 
ypatos, nors komitetas gyrėsi, kad j 

jis esą turįs surašęs apie 400 
v• • J 

ypatų, norinčių parapijos, kas įrgr' 
#ėra teisybė, nes čia vargiai tiek 
žmonių išviso bus. 

Senis. 

Nuo Town of Lake. Vietinės 
lietuvių bažnytinės draugijos, kaip 
inatyt, nelabai sutinka su vietiniu 
klebonu, kun. A. Skripka. Apie 
fai liudija ilgas pliakatasj kurį 
vlraugijos pereitos seredos vakare 

išplatino, šaukdamos susirinkimą 
Jcetvergo vakare j Davis Square 
J'ark svetainę. Atsišaukimą iš- 
leidžia minėtų draugijų komitetas, 
kuris,. sako, kad klebonas buk ne- 

norįs. išduoti atskaitų ir kad baž- 
nytinė valdžia to komiteto reika- 
lavimams nepritaria. Komitetas 
lankėsi pas a re i vyskupą, bet nieko 
nepešęs. J komitetą įeina: Jonas 
Yiskontas, J. Katauskis,, J. Letu- 
kas, Ant. Brudžiaskas, A. J. Ka- 
reiva, Jurgis Brazauskas ir M. 
Ambrozevičia. 

Šisai komitetas skelbia, buk jie 
sužinojo nuo Diecezijos valdžios, 
kad "ji nori Bažnyčią uždaryt." 

X. Y. 

Įvairumai. "Independent So- 
ciety of Artiste" (Xeprjgulmvnga 
ArtisĮKį Draugija) ateinančią savai- 
tę, balandžio 4 d, atklaro paveikslų 
parpdą Ohio Building, ant kampo 
Wabash ir Congress gatvių, (2- 
ros IuIjos). Parodoj dalyvauja ir 
lietuvis daijininkas, p. J. Šileika, 
turis išstato keletą savo paveikslų. 

Šita draugija yra naujai susi- 
tvėrusi draugija, remianti ypatin- 
gai jaunesnius artistus. P-nas Ši- 
leika išrinktas taipgi j jos pildomą- 
ją išĮrybą. 

— 36-tą SLA. kuopa ant Bridge- 
porto laikys savo mėnesinį susirin- 
kimą Ši ateinantj nedėldienį, 2 d. 
balandžio, Aušros svetaincj, 3001 
So. Halsted st. apie 1 vai. po piet. 

Kiekvienas narys privalo pribū- 
ti. nes bus daug reikalų dėl ap- 
svarstymo; v'"' 

PIRKITE NfllHUS. 
Kiekvienas sveikas darbininkas gali ir privalo turčii 

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

ta, kaip jo sunkiai uždirbti pinigai sudyla ir nieko ne- 
tJžčėdija, o pir!:ęs namą, nei r.epasijunta, kaip greitai jį išmoka ir turi savo locną namą ir toki žmogų vi*i 
guodoja, vadina Chicagos ukėsu ir niekas nesibijo 
juom reikalus turėti, o neturintį vadina randauninku, 
ar buroingierium, 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- 
mobilių, drabužių, ir kitų dalykų, kurie ims daugiau 
metų^ Jaiko. Tokiu budu darbo Amerikoje bus dabar 
d a iigjau kaip kada nors buvo. 

Šjmct taipgi bus rinkimai naujo prezidento.' Be 
abejonės bus išrinktas respublikonas, o kada tik buvo 
republikoniška valdžia, visada- Amerikoje buvo geri lai- kai. laigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeigu gausime republikoi.i.ską prezidentą. 

Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 
p r op erčių kainos eina augštyn. Ir to<lėl tai dabar yra geriausias laikas namus pirkti, kol yra pigų*, o paskui parduoti su geru pelnu, kada kainos pakils. Bet at- 
minkite, kad properčių kainos kila tiktai gerose biznio 
uetosc. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. Svarbiausia biznio gatvė )rra Halsted. Jei norite ant 
pirktų properčių uždirbti, tai pirkite jas ant Brįdge- porto, ne laukuose. 

ie % IV- 

Męs turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis kainomis, ant Halsted ir aplinkui, ir parduodame leng- vesnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte rvi r*L»f « 

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

32-ros gatvės, 2 fliatai po 4 ruimus, basementas, porč'iai, gazas, neša randos $25.00. Kaina ..,.$2,800. 

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

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

50 2 augštu mūrinis namas ant Calumet avenue, 
arti 36-tos gatvės prie gražaus bulvaro, 2 flia- 
tai po 8 ruimus, maudyklės, gesas, neša ran- 
dos $42.00 į mėnesj. Kaina $3,800. 

51 2 augštu medinis namas ant Emerald/avenuė, 
arti 34-tos gatvės; 4 fliatai po 4 ruimus, base- 
mentas, toiletai, gazas, neša randos $40.00 } me- 
nes). Kaina $3,500. 

53 3 augStų mūrinis namas ant Union avenue arti 
34-tos gatvės, 5 fliatai po 4 ruimus, vienas 5 
ruimų «r vienas 3 ruimų, toiletai, gesas, geras 
namas ir gerai ištarytas, neša randos $75.00 j 

S8-200. 

63 2 augštų iš fronto 40 pėdų murinia, o užpakaly- 
je 60 pėdų medinis, namas, ant Halsted street 
arti 37-tos atvės, lš fronto ant pirmo flioro yra 
saliunas ir užpakalyje 10 ruimų, ant 2-ro flioro 
''Hali" lr 5 ruimų pagyvenimas, gesas, elektri- 
kas, toiletai viduryj", neša randos i mėnesj 
$:12.00, reikia Įnešti $3,000. Kalni tiktai ..$10,000... 

59 3 augštų mūrinis nam©5 ant Emerald avenue, 3 
fliatai po 6 ruimus, toiletai viduryje, maudyk- 
lės, genas, neša $44.00 randos } mėnesj, $1,000 
cash, o rešta ant išmokėjimo. Kaina $4,500, 

60 2 augštų naujas medini* 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 panėdke lr 
nereikalauja taisymo, neša $58.00 randos į 
mėnesj. Kaina tiktai S5.200. 

41 2 augštų mūrinis namas ant Uni&n avenuę, arti 
$2-ros gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, akmens fun- 
damentas, neša randės $50.00 i mėnesi. Kdfna $5,200. 

62 2 augštų mūrinis namas-naujas, akmens frontas 
ant Union avenue, arti 33-čios gatvės, trįs flia- 
tai: 6, 5 ir 3 ruimų, šildomas šiltu vandeniu. 
Elektrikas, gesas, maudykles, pastatytas pagal 
paskutinios mados technikos, neša randos J mė- 
nesi $77.00. Kaina ..i... $8,500. " 

42 2 augštų medinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, neša randos f mėnesi $33.00. 
Kaina tiktai $2,500. 

r" 
/;»», s 58 2 augštų mūrinis biznio namas ant akmens fun- 'Ą[- damento ant pirmo flioro saliunas ir "Hali," ant 

antro flioro 2 pagyvenimai, neša randos $160.00 
i mėnesi, randasi gerai apygvc»Coje,ttetuvių,ir 
lenkų vietoje Melrose Parke, iii. Kaina ,.$25,000. 

43 3 augštų mūrinis namas ant Union avenue, arti 
33-Cios gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, maudyklė*, V ; toiletai, naujas pliumbingaa, didelis basementas 
10 metų senas, neša $60.00 randos j mėnesį. Kaina '.... ,.$7,500. 

49 2 vienodi 3 augštų mūriniai namai ant Bmerald 
avenue, arti 32-ros gatvės, po 3 fliatus kiek- vienam, kiekvienas fliatae turt ■ po 5 gražius 
ruimus, toiletai, gesas, palikta vieta .dėt man- 
dyklių, katros labai pigiai ir gerai galima įves- v ti, neša po $45.00 randos { mėnesi, galima pirk- ti sykiu už .$8,500. Atskirai vieną {nešdamas $500 už ........... .$4,300. 

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

Sekančiame "Lietuvos" numeryje rasite tolesnį namų surašą. 

A. Olszewskio Batikoje 
3252 So. H&lšted St., Chic&go* 

Teleskopai ir Stereoskopai. C?>! t>» " * 

W .7 

Jei nori dayo namuose 
linksmoj praleisti laiką ir 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, -ražiausius dar- 
ius, sodus ir puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 

sipirk Teleskopą su Btere- 

oskopais (5 serijos, 174 vi- 
sokio paveikslai) už pačių 
pigiausią Kainą—53.20. 

Vieno Teleskopo kaina 75c., o 5 btIJu $3,45, bpfc perkant sykiu, 
parduodam viską už $3.20. 

Kataliogą Tejteskapų, Stereoakopų ir visokių knygų prisiunClame 
uždyką. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETŪVA PUBLISHINC CO., 

8252 So. Halstsd ctr., Chicago, III. 

Draugijų Atydai 
Baliams 

Bankietams 
Šokiams 

Prakalboms 
Mitingams 

Veselijoms 
Puikiausiomis ir Parankiausiomis 

Yra Dvi Naujos 
MILDOS SALES Ik t-m 

salės yra Mildos Teatro name. 
ant antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 

bankiėtus. 
Jlį, Rata. ant trečio augšto talpina 400 ypatų. Šio- 

je atšibUVa didesni baliai, bankietai ir šokiai. 4 
t; n>. 

Didesniem baliam, ant kurių laukiama skait- 
linge'shės rpublikos, yra parsanjdomos abidvi salės. Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir 
stalai svečiam pasėdėti, smigiai1 ir ramiai su savo 
draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 
augštesnėje salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

6 
a i 

$10.00 
14.00 
15.00 
20.00 

25.00 
30.00 

>x 

$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

Kainos Parssmdymul Sekančios: S Q 
0 — * 

VIENA SALĖ. gal| 1 1 o o ai! 
^3 01 O 
S -2 £ Q 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Balam su programų, nevartojant gėrimų... Baliam be programo, gėrimus vartojant Buliam su programų ir gėrimus vartojant 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. Baliam be programo, gėrimus vartojant Baliam 4u programų ir gSrimus vartojant Draugijų regullariškiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartį. Jei reikia, gali turėti kuknią, virimui, toriel* kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. ui pr'mokėjim^ $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVS.'I 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

45.00 
50.00 

5.00 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! Mę» neesame bankleriai, bet męs gvarantuojame Tamstai BuSė- dymą.50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius paB mu». Vy- rams ir vaikcaras 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 siutuB parduodame po $5.00 ir brangiau. Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiaut. Vaikų siutai $2.60 iki $7.E>0. / 
Skryniba ir valyzai. 

S. GORPON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Storas atdaras kasdiena ir vakarais iki 9 vai. Subatomis eBtt atdaraB iki 11 vai. vakare. Nedėldteniais—iki 6 vai. vakare. 

Dr. G.M. Glaser 
Kl I.U šiuoiai aprąiąkiu ..pagodotai viauo- 

meniai, jog esu, seniausias gydytojas ant Bridgeport^ praktikuojant per 22 
metus, perkėliau, aavo ofisą ir gyveni- 
mą { savo locn% namą po numeriu 

3149 Sw Morgan St. 
Kert8I(82-roi flatv8s. 
TelefonšB Yfcrds 687. 

aii %ef 
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymą,* Vfejus ligonius steng- siuosi užganč(Įi/iti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas>-..jog gerbiama publika ir toliaus maną regi£, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tj. Esiu speciąĮįstaę ligose vaikų, mo- 
terų ir vyrų ir užsendintose ligosa. 
Darau visokią operaciją. 

Dr. Q. M. Glaser 
3149 So. Morgan St. 

Kertė 32-ros gatvės. 

Didelė farma, 2040 akelių žemės, 200 akerų dirbamos žemės; upė eina netoli nuo stubos. žemė gera, su juodžemiu n.aišyta; tvoros visur ge- ros, pintinės. Barnė didelė, 100 pė- dų ilį o. ir. 35 pėdų pločio, tik ant pusių ir sailos 14 Ir 30 pėdų. Namas nemažas, tik nėra pamurintas. 6 ku- melės, 5 karvės ir 10 vasaros telu- kų. Parduosiu su viskuo tik už 8,000 doliarių: pusę pinigų jmokėt iš kalno, o kita lai bus išmokestimis. Į metus gali padaryti pelno $1.000. Pardavimo priežastis: viena mote- 
'is beliko—negali varyti farmos biz-1 
lio. Norėdami platesnių žinių, pri- dėkit dvi marki ir rašykit pas: į J. P. Bratenas, Summit City, Mich. 

Reikalauja Darbininkų, nevedusių | j-yrų nesenesnių kaip 35 metų kasti 
žemes septynis mėnesius, po 10 va- 
landų į dienų Wisconsine ant ūkių, už $217.00 ir pragyvenimą. Turi buti 
įlaivųs ir nuolatiniai darbininkai. 

Ed. Reichenbach, Jeffersou, Wu- 

Pavasarinis Atidarymas. 
M tisų krautuvė yra pripildyta 

naujosios mados Siutais ir pa- 
vasariniais Kautais taip, kad 
kiekvienam galime pritaikyti 
kaip užsisakymu darytą. Musų 
kainos nuo $10.00 iki $^o.oo, ge- 
riausių materijų ir garantuojame 
spalvą visų drapanų. Jei pas 
mus pirktas netinka, tai mes ap- 
mainome. arba pinigus sugrąži- 
name. Taigi gali likėti, kad nc- 
hu^ prigautas. 

Musų krautuvėje randasi vyru ir vaiku apredalaf. taipgi •pilna eilė auksinių daiktų. 
Krautuvė atdara: Utarninke, Ketverge ir Subatoj iki 9:30 valandai vakare. 

Nedėliomis iki pietų. 
VIENA KAINA VISIEMS. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, 111. 

Olszevvskio bankos name. 

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Lawr 

LIETUVIS ADVOKATAS 
(A. OLSZEVVSKIO BANKE) 

3252 So. HALSTED ST. 
TELEFONAS DROVER 700 CHICAGO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarninkais, Ketvergali 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 

Tūkstančiai Doliariti išleidžiama per imones išgirdimui garsin- gų dainorių ir muzikos. 
Jųs galite visa tai išgirsti savo locauose- namuose be iokių iškascilj ant iniuų rino- 1111} "Special' fonografų, kuriuo^inęs par- duodame ui gyvus pinigus, arba ant inusij reguliariškų fonografu kuriuos męs par- duodame ant išmokėjimų 

Po $1.00 į Menes j 
•24 Dainos dykai. 

Parašykit mums ir męs tuojaus išsiu;: mf jums absoliutiškai DYKAI niusų ka- taliogą sykiu su pilnomis smulkmenomis, kurios išaiškins iums. kaip jųs galite gau- ti pamėginim% U?. D Y KĄ per 3 mėnesius. 

Royal Fhonograph Co. 
80 4th A ve., Dept. E. 

NEW YORK, N. Y. 

Tolimojo Atstumo Patarnavimas 
C EIMYNOS nariui Pietuose smagiai susirgus, norėta 

gauti slaugytoja ,iš Rytų miesto jo slauginimui. 
Penktadienio vakarą šešiose tolimuoju atstumu suži- 
nota. kacl toji slaugytoja tšvaž'avusi už daugelio mylių kitan miestan1 Rytuose. 

v 

Antruoju tolimuoju atstumu gauta slaugytoja, o trečiuoju re- zervuota jai Pullmano vagonas vidunakčio traukinyj ir taip ji pasiekė ligonį anksti septlntadienio rytį. 

Tokiame greitame reikale Bellinės Sistemoj visuotinumas drau- ge su jos darbininkų jstengumu padaro patarnavimu galimu. 
Kiekvienas Bellinis Telefonas yra tolimojo atstumo Telefonu. 

Chicago Telephone Company 
Bsll Telephone Buildin? 

Official 100 

Skaitykite Lietuva. 



Kibirkštįs. 
"Naujienos" yra vieninteli* lie- 

tuviškas dienraštis!—džiaugiasi 
"Naujienos" ties "Kataliko" kapu. 
Jes vienintelis lietuvių laikraštis, 
kuriame (langiaus apga vingų dakta- 
r 11 apgarsinimų negu bile ko kito. 

X=—X 
Kad daoar tai ir kunigai jau 

Scitoki. Ana, 'būdavo kam mirus, 
jie nuobažniai, tikrai katalikiškai 
£icda "Rcquiescat in pace," o d«.bar 

Darbininkas" apie "Kataliką" ra- 

šydamas, klerikališkai gieda: "Ko- 
jas užvertė."... Tfu, tu su tokia 
nuobažna anti tona!... 

x=x 
Kaip tik niemčius pradeda iš 

fronto sit franeuzų bartis, tai ruskis 
iš užpakalio, nuo kuknės, tuojau*, 
pradeda didelj gvolty kelti. 

X-X 

Negalima Kryme sanitarijų bū- 
davot ant kaulų žmonių nuo bado 

mirusių! -sako Bulota. 

Nei socialistų fondo auginti Bos- 

tone -dėlei tos pačios priežasties... 
X-X 

Išrodo, kad lengviau.s buvo Bu- 
lotai atvažiuoti Amerikon, negu 
bus pertikrinti amerikiečius, kad 

lietuvių Draugijos nariai Dr. Ba- 

sanavičius, Žmuidzinavičius, Leo- 
nas ar Yčas-v ra klerikalai ar da- 
vatkos. Jurgis Spurgis. 

JUOKELIAI 
NEPATAIKĖ. 

Sandarbinmkas atnešė savo nau- 

jos apysakaitės rankraštį į redak- 

\ ciją. Redaktorius perskaitė ir sa- 

ko: 
— Manau, kad netiks... Kodėl 

jųs niekados nepadarote savo apy- 
sakaičių v?ip, kad jos butu teisin- 

gos suiyg gyvenimo? 
t 

— Na, o ko šitai apysakaitei 
trūksta?—klausia sandarbininkas. 
—Kur ji yra neteisinga sulyg tik- 
rojo gyveninio. 

— Kur neteisinga?—sako redak- 
torius.—O-gi štai! Tamista rašai, 
kad 'Pasigirdo šūvio balsas, ii 

tuoj aus po to gatvė pradėjo niršėti 
♦ nuo poliemonų.".. 

SUPRATLYVAS VAIKAS. 
Motina tankiai mokino savo vai- 

kus energiškumo: "Vaikeliai,—sa- 
1.3 ji,-—gyvenime sekasi tiktai 

, tiems, kurie su užsispyrimu nori 
atsiekti savo tikslo." 

i Vieną nedėldicnj mažas Jonukas, 
atėjęs pas mamą, prašo, kad jam 
duotų centą. 

— Jonuk, kiek sykių jau tau sa- 

kiau šiądien, kad negausi cento, 
tai kam tu man vis galvą džiovini ? 

— To lei," kad mama pati sakė, 
Jog tiktai tas gali atsiekti savo tik- 
slą, kas su užsispyrimu vis mėgina 
jj atsiekti. 

AR SUPRANTI, KAIP TELE- 
GRAFAS VEIKIA? 

Per vieną kaimą Turkijoj val- 
džia pervedė telegrafo liniją. 
f— Ką ^i šita viela (dratas) ant 

stulpu reiškia?—klausė nustebinti 
to kaimo gyventoju; kurie nieka- 
dos savo gyvenime dar nebuvo ma- 

tę nei girdėję apie telegrafą. 
— Tai yra telegrafas,—paaiški- 

no seniausis kaimo vyras, kuris bu- 
vo ir išmintingiausiu tarp jų.— 
Per šitą vielą—aiškino jis toliaus 
—galima pasiųsti žinią tiesiog iš 
čia net j Konstanti.iopolj. 

Tamsus kaimiečiai nenorėjo ti- 
kėti. 

— Tas yra negalimas dalykas, 
—sakė jie,—kaipgi žinia gali bėgti 
išilgai šitą vielą? 

Seni- tuomet pradėjo mislyt, kaip 
Čia tą stebuklą kaimiečiams išaiš- 
kinti. Pagalios tarė: 

— Įsivaizdinkit sau Šunį, kuris 

yra l>egalo ilgas ir kurio uodega 
yra ištiesta taip, kaip šita viela 
ant šitų stulpų. Įsivaizdinkit da- 
bar sau, kad šita uodega yra taip 
ilga, kad ji siekia nuo musų kai- 
mo net iki Konstantinopolio. Ar 

suprantat ? 
— Suprantant!—vienu balsu at- 

sakė kaimiečiai. 
— Na, tai gerai! Tai dabar, 

sakysim, kad aš imsiu ir įgnybsiu 
jo uodegą čia, musų kaime. Ar 

"tada suo nesulos Konstantinopoly j ?i 
— Žinoma 1—sušuko kai;»iiečiai, į 

kuriems tuomet ir paaiškėjo, kaip, 
telegrafas veikia. 

Tcl. Cana! 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Gcueralis 

Kontraktorius ir 
Namų Statėjas. 

2123 W, 23rd.St. 

LVESKIOPrelsybos ir Kalbų 
MOKYM Dieninė ir 

Vakarine 
Cit. gali ižmotfi Anglų kalbos nuo pradines 

ligi augSčiausiai, teipgl Lietuvių, Vokiečių, 
Rasų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AiigSt. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politiš. 
Ekonomijos, Kaygvedystes J)aillaraMio, Lai- 
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, RiGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. * 

3106 So.Halsted St.,Chica& 

PHONE YARCS 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St, Chicago. 

T«l. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
3259 So. Halsted St., Chicago, Iii. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
užsisenejusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 
L. 

Dr.O.C.HEINE 
DBNTLSTA* 

ym-Impti 31 Ir 8». Balrid nt 
KrtaiMM.) X CDUli KL 

F. P. Bradchulis 
Attoniey & Coanselor at Law 

Lietuvis Advokatas 
30 N. LaSalla StM C įsago, III. 

fclick Ezehango Bld;., Roorcu 1107-11U 
Telephone PraalcUa HM 

6)i. 3112 S. Hafsted SI., arti JI-i) 
tcicphun* V«rtU3l59 

Naujas Išradimas—Spyna be Raktai 
ftoraikla rakio nailotia-nara 

M nai pamasti. 

Kai** spr«* kitaip 
rikiuoti. 

Mu.-.ą naujo išradimo b«* 
raktinės spynos yra padary- 
tos act neišpainiojamų pa- 
matą ir yra taip aoojgioskaip 
Bankinis Uiraktas. Nusipir- 
kęs musų naujo išradimo he- 
raktinę spyną jausiesi saugiau 
negu kad palicmoną pristaty-1 
tum prie savo užrakto, nes jos 
kitas jokiu budu negalės atra-' 
kyt kaip tik jqs. Nelaukdamas 
pareikalauk nuo musų pilno' 

tų spynų aprašymo su paveikslai*; nusistebės]' 
dažinojfs, kaip tvirtai ir saugiai jos yra padary- 
tos ir pitrios. Ui praplatinimą musiį naujo iš- 
radimo be r aktinių spyną duodama didelis ver* 
i&s dovanos. Klausk išlygų. 

Lalikgt riiykiti littuilikii ĮdMinl rsitkj tlukfmal. 
Ariresuokit iitaip: 

SECURITY PADLOCK CO. 
648 W. 31 st St. Dipt. A. Chlcago, 1H\ 

Phon* Drovor 5082 

Dr. K. Dranoelis 
LIETUVIS DENTiSTAS 

3261 So. Balsied St, Chicago 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RASTIS 

THB SUWU^ 
Eina jau 25 metai 

Utaminkais ir Pėtnyciamis 
F r enumer ata metams $2. S 0 

„ „ pusei metą $L25 
Adresuokit taip f' 

W. B. B0CZK0WŠKI CO., 
Mafaanoy 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 

Naujas Budas mokytis rašyti 
be mokytojo 10c 

Aritmetika mokinimuisl ro- 

kundu, su paveikslais (apda- 
ryta) .35c 

Viso $1.60 
Ka* atsiųs iškirpę* *it4 apgarsini- 

mu i* "Lietuvos" ir $1.00 per ino- 

ncy orderį, tai gaus visas 4 knygas 
60c pigiau. 

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

Rašomos Masines. 

gų prisiunCIatae tiidyką. 

Pigia įaica ir geriau- 
sios rašomosios maši- 
nos (t y p e w r i t e r s) 
"Ne-w American" už 
$10.00. > 

Joigu nori turėti drū- 
tą, pigią ir gerą. rašo- 
mąją mašiną, tai pirk 
"New Americau," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

£o taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs Ją | savo ran- 
kas, i:" pirmo Bykio su- 

pranta, kaip su Jąja ra- 

šyti. 
Kataliogą rašomųjų 

mašinų lr visokių kny- 

agentams ir perkupčiai. e, perkant kelias mašinas, duodam gerą 
nuošimti. 

Reikalaudami adresuokite Šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO, 

8252 So. Hatsted str., Chicigc, |J|. 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 

Ofisas 
1725 Wcst 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood»aL 

t tone Canal 1203 
VaJaudos: 

TVt 8:JiO iki 12:00 vai ryto 
l\t7.10 iki 8:00 v*L vate. 

Ked&lioms 
inc £> £0 iki 12,-OOvaL ryto 

Rezidencija 
5206 W .Harrison Street 

Tel. Austifl73/ 

Valandos: 

tiktai Iki 9:00 kiekvienu ryt| 

Paslaptys Magijos ir Spiritizmo 
(Knyga Išrodanti Paslaptis Magikų). 

Daugelis lietuvių dar labai save vilioja, Įtikėdami visokiems magikams lr spiritualistams. Nemažai jaunų vyrukų, nepatyrusių, savo visus sunkiai 
uždirbtus pinigus sukišo j pragobėlio magiko kišenių. 

Užtai nesiduok bent ant toliau savęs išnaudoti, nusipirk knygj: "Pa- 
slaptys Magijos ir Spiritizmo," kurioje iSrodama visos paslaptis šviesoje 
mokslo, šioje knygoje atrasite visas monų ir burtų paslaptis ir jas su- 
prasite. nes aiškiai aprašytos lr paveikslėliais parodytos slaptybės ir Jų 
darymo budai. Knyga yra 262 puslapiu, kaina su prisiuntimu i namus 
tiktai 60 centų. 

Ia kitų vietų užmokesti galima prisiųsti pačto dvicentinėmis markėmlB. 
Adresas: 

M. J. Damijonaitis,} 
901 West 33rd Street, :: Chicago, Illinois 

Nuo 1-mos dienos Gegužio-May, 1916 

RUSIŠKOS LINUOS LARAI " 
Pradės vėf Plaukti 

Iš Archangelsko Amerikon 

Kas norite parsitraukti savo gimines iš- 
bčęusius laike karės Rusijon, tai pirkite šifkor- 
te.s dabar, kad jie suspėtų ant pirmo laivo plau- 
kiančio iš Archangelsko j Ameriką gegužio 
1 d. 1916 m. 

Šifkortes ir pilną informaciją galite gauti 

A. OLSZEVVSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, UI. 

Jai norite turėt gir; laikraštį, tai užsisakykite 

"ATEITĮ" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarninkais, Ketvergais ir Suba- j 
tomis ir darbo žmonėms pilnai atsto- 
ja dienraštį. 

"ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa eile įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik *2.50 me- 
tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
žį $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunfiiame dykai. Adrtsas: 

ATEITIS PUBLISHIN6 CO., 
366 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

naHDHMBHEMB 
USŲ metodą iimokinsime jųs an- 

glų kalbą labai trumpame laike, 
jost} name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Niiyk pniikinimiį. Oovanil 

American School of Languages 
731W. 18th St. 1741W. 471h St. 

CHICAGO, ILL. 

{DĖK S\VO PINIGUS IR UŽTIK-' 
rink savo ateitį ant. nepaprastai 

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

NEW CITY SAVINGS BANK 
|l6o i So. Ashland^ a ve., Chica^o. 

A. J. BIERZYNSKI, pres. 
Priima bankon pinigus ir moka C%. Už sudėtus piuigus mūsų bankoj duo- 

dame čekių knygutę, iš kurios para- šyti čekiai tinka vit,ur. Skolina pini- 
gus ant Keal Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 "metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
{ visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėlials, se- 
redomis, ketvergais ir subatomia nuo 
8 ryto lkl 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina |au 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadai* $2.50 metams; 
$1.25 pusei mataį. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusol m. 
Pamatimul vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 
J. J. Pauksfctis & Co. 
120-124 Grand Str., 

Brooklvn, N. X. 

Parduodama farma 20 akrų; po 
mišku, o 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- 
stimis. Atsišaukti adresu: 

B. Gollnick, 
5339 So. Paulina et., Chicago, 111. 

i 6LSZEVSEI0 Biffii 
3252 So. Halsled Si., CHICAGO, ILL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
V M L i j ~ 

!steigta 1893 metuose. 

a 0 *clesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka uz jaos 
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 lYLorgeuus ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
'ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuva, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus 

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

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 

kančiai savo biznį vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš .kitų miestų ir farmų gali šioje Bankojc atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

M A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 So. Halsted St., - CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MĘLDZIAME aplankyti Ir musų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto Ik! 9 vakaro 
Paneč'iliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vaka-o" 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

'<0 Jeigu Nori_ ^Nusipirkti Sau 

Narna<urba £cta 
Be klapaio, rūpesčio, 
pigiai ir teisingai; 

cm&uritisavoJurta, JZAdirJbtt c,JžadtM, 
TAI EIK PAS 

J.JJ(ertma/icwwz 
3133 EMERALD AVE. 

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

žais iškaščiais gali išmokti gerą ama- 
tą; kur tik tinka ten gali darbą tu- 
i€ti ir buti pats ant savęs ponu. Iš- 
mokęs barzdaskutystės, busi liuosaa 
visoj pasaulyj, llašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdresalng ir Mani- 
curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitts- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausl 
mokykla aplelinkėje. Pasiklausk ži- 
nančių. 

Męs duodame visokius darbus jų 
Jieškantiema. 

"DRAUGAS" 
lietuvių KataJiftų Savaitinis Laikraštis 

"Draugo" aandarbininkų skaičiuje 
yra rimčlausieji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai ir rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėj'mo. Visi dienos klau- 
simai yra svajBtomi rimtai ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
tams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 

meris veltui. Adresuokite: 
DRAUGAS PUELISHING CO. 

1800 W. 46th St.f Chlcago, III. 

Carui. 211) 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTEO SI CHICASJ, ILL 
CORNER 181 h STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesa nebuvo l as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui iinių, jame yra keletąs skyrių, kariuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš hlstorljos, hyglcnos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L. A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šiallals, 240 puslapių, didelio formato Ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. New York, N. Y. 

Gyvenimo telefoias >Drovcr 77bl. Telefonas Yards SS1 ir 155 

LIETUVOS APTIEKA. 
Męs tinome, kad lietuvės moterjs dainai nusiskundžia, negalinčios gaut norimų žo- 
lių-vaistų Amerikoje. Atsišaukite pas mus, gausite visk); žolių, lašų ir visko, ko jų* 
negaunate anglų aptiekose. Męs labai atsargiai išpildomo Lietuvos daktarų receptus. Duodame rodąs. Rašant pas mus, prisiųskite 2c markę. 

Provizorius F. A. JUOZAPAITIS 
3601 S. Hilstod st., Cor. 36 st.f Chicago, III. 

ff Al Ali IJĮ I# Al \į f% A I Tik ką iiJjo ii spaudos knyga vardu L^r NAUJA KNiuA 
nantiems ir čion atkeliaujantiems 1 i e tu ▼ i a m s S.i ;nko V. K. Račkauskas, "TĖVYNĖS" 
redaktorius. "AM.ERIKA" yra informacijinis reikalas, kokis jau nuo senai buvo pageidaujamas. Jame telpa daug reikalingų ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika. 

Knyga didelio formato 6x9col., 288 puslapių. Kaina tiktai 75c 
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas: 

M. J. Damijonaitis °°'w 3cHiS?oo.e.Yu.No.s. 
P. S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui b. L. A. Norint kitokio 
knygų, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų krautuvės katalogo. 
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