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Dideji Kare. 
Visuose karčs frontuose talki- 

ninkai pradėjo pirmyn žengimą, 
o jij priešai, net taip narsus iki 
šiol vokiečiai, vien ginami, net 

prie Verduno francu/.ai nuo jų 
atimė inieijatyvą, jau ir ten ne 

vokiečiai, bet franeuzai mušius 

pradeda. N'ct neutrališkų kraš- 

tų specialistai pradeda jau ma- 

nyti, kad vokiečiams nepasiseks 
paimti Vcrdun, jeigu talkininkai 
visuose frontuose veiks taip ener- 

giškai, kaip iki šiol. Jie mano, 

kad Austrija yra jau galutinai 
įveikta. buk ji negalės jau atsi- 

griebti, nes ikišioliškuose mū- 

šiuose milžiniškus turėjo nuosto- 

lius, vien nelaisviais nuo pra- 
džios rusų ofensyvo ji nužudė 
jau su viršum J50.0G0 kareivių, 
neskaitant užmuštų ir sužeistų, 
kurių buvo, gal, dar daugiau ne- 

gu nelaisvėn paimlų. 
Prancūzai praneša, jog tarp 

Soissons ir Rheims jie išnaikino 
vokiečių grabes ir apkasus ir pa- 
tine t u 1 ą nelaisvių skaitlių. 
Champagne distrikte francuzų 
artilerija išvaikė prie Mont I;cta 
ir Butte Dumesnel besirengian- 
čią atakan vokiečių kariumenę. 
Prie kalvos 304 vokiečiai mėgino 
atakuoti francuzų pozicijas, bet 
su dideliais jiems nuostoliais ta- 

po atmušti kanuolfų šūviais, be 

statymo pavojun infanterijos. į 
Susirėmimas buvo taipgi giriose' 
Avocourt. čia trancuzai veikė' 
rankinėmis granatomis ir nors 

nieko svarbesnio neatsiekė, bet 
daug vokiečių išmušė, kas taip- 
gi yra jau gana svarbiu, nes vo- 

kiečiams pradeda trukti kareivių, 
o visuose ikišioliškuose mūšiuo- 
se jie diclesnii's negu francu/.ai 
nuostolius turėjo. Prie Fleury, 
Vaux, Chapetre ir Chenois girio-^ 
se smarkiai šaudosi abieiu nusiu 
artilerija. 

Išleistame liepos 2 d. raporte 
vokiečiai prisipažįsta, jog fran- 
euzams ir anglams pasisekė dau- 
gdyj vietų persiveržti per pirmas vo-! 
kiečių šaulių linijas. Gynusi 
Šančius vokiečiu kariumenės di- v 

vi'/.ija turėjo pasitraukti j kitas 
jau pirmiau prirengtas pozicijas.! 
Reikia todėl manyti, kad vokie-( 
čiai laukė nepasisekimo, jeigu 
pirm laiko prirengė kitas pozici- 
jas. 

Ant rytinio Meuse kranto fran- 
euzų kariumenė tapo sustiprinta 
ir pradėjo pirmyn žengimą prie 
Froide ir Thiaumont. Vok:cčiai( 
užtikrina, jog jie privertė fran- 
cu/.its atgal trauktis, bet i'rancu-. 
zų raportas nesutinka su voki>( ku. Ginčai eina ypač už Thiau-, 
mont. Francuzai užtikrina, jog 
tą vietą jie nuo vokiečių atėmė, 
vokiečiai gi sako, kad ji yra vo- 

kiečių rankose. Kad ji buvo vo- 

kiečių rankose, tas teisybė, bet 
nėra pamato netikėti francu- 
Z2ms, kad dabar Thiaumont yra 
jų rankose. Prisipažinti vokie- 
čiams prie nepasisekimų yra ne- 

paianiui, nes gyventojai vis 

smarkiau pradeda taikos reika- 
lauti, o talkininkai jos nenori, 
kol vokiečius neišvys iš savo te- 

ritorijos. Todėl Vokietijos val- 
džia nuo piliečiu turi slėpti ži- 
nias apie jos kariumenės nepasi- 
sekimus. Reikia slėpti nepasise- 
kimus ne vien nuo locnų piliečiu, 
bet ir nuo svyruojančių, nežinan- 
čių kurioj pusėj stoti, bet iš pra- 
laimėjimo karės lygiai vokiečių, 
kaip ir talkininkų galinčių pasi- 
pelnyti kraštų, kuriuos dabar 
vien baimė sulaiko nuo įsikišimo 
karėn, bet jie noriu stotų dru-1 
tesniojo pusėn, jeigu tik žinotų 
kuri pusė drūtesnė, kuriai geriau 
sekasi, Įveiktą liūtą ir asilas 
spardo, sako patarlė. Vokietija 
ypač bijosi, kad neatsirastų' 
jveikto liūto rolėj. 

Smarkus mūšiai buvo ir ang- 
liškame fronte, bet ir čia vokie-' 
riams negeriausiai pasisekė. 
Smarkiai mušėsi tarp Acre ir 
Senime. Fricourt ir I.a Boiselle 
distriktuose. Fricourt tapo nuo 

vokiečiu atimtas. Tulus laimč- 
jimus turi anglai ir j rytus nuo 

tos vietos. Smarkiausiai ang- 
lams vokiečiai priešinasi prie La 

Boiselle, bet ir čia, nors paleng- 
va, anglai žengia pirmyn. Čia 
anglai gavo daug amunicijos ir 
iš Anglijos atsiuntė daugiau ka- 
rei \ i u. 

Sommc paupiuose veikė ir 
angliški orlaiviai. Išmestoms 
bomboms išgriauta kelios vokie- 
čiu rankose buvusios geležinke- 
lių stotjs. Susirėmime anglišku 
su 20 vokiškų orlaivių du vokiš- 
ki tapo nušauti, liet trūksta ir 
3 angliškų orlaivių, kurie, tur- 
but, tapo arba išnaikinti, arba 
vokiečiams pateko. Tarp Ancre ir 
Som.me anglams teko 3.500 vo- 

kiečių nelaisvių. 
Dar labjau negu vokiečiams 

nesiseka austrams. Juos muša 
šiauriuose rusai, o pietuose ita- 
lai. Tiroliuj italai muša austrus 
ir lenda vis giliau Austrijos te- 

ritorijon. Tarp Adiga ir Brenta 
italai priėjo prie sudrutintų aus- 

tru pozicijų, kurie smarkiai gi- 
nasi ir tuom tarpu sulaikė italų 
pirmyn žengimą. Aosa klonyj 
italai užėmė Vai Morkia, o pie- 
tuose atakuoja austrų pozicijas 
ir tvirtai laikosi prie Cosmag- 
tiiau. Ant Posina linijos italai 
užėmė Castana ir kalno Calgori 
viršūnę. Jų artilerija smarkiai 
bombarduoja Monte Cimone. 
Sugana klonyj italams teko aus- 

trų pozicijos ant kalno Monte 
Civaron, kur nelaisvėn pakliuvo 
tūlas austrų skaitlius. Prie But 
austrai mėgi.io atakuoti italus, 
bet su dideliais jiems nuosto- 
liais tapo atmušti. Italai paver- 
žė austrų pozicijas prie Zellon- 
kotel, kur pagavo 156 austrus, 
o tame 10 aficierų. Filla dis- 
trikte italų kariumenė traukia 
prie Leopoldkirchen ir kalno 
Graunda, kur yra austrų apka- 
sais sudrutintos pozicijos. 

Mėgino austrai pirmyn žengti 
prie San Michele ir San Martino 
del Corso. Cia austrai vartojo 
bombas su troškinančiais gazais, 
bet tas nieko negelbėjo. Italai 
kontr-ataku nustumė austrus 

atgal ir paėmė 403 kareivius ne- 

laisvėn. Italai atėmė nuo austrų 
Selz-Montfalcone ir kalvas 70 ir 
104. Ten nelaisvėn paimta 660 
austrų. Italų kariumenė žengia 
pirmyn ant fronto tarp Zugna, 
Tortą ir Toppiano. Artilerija 
smarkiai bombarduoja tvirtovę 
Fort Poszzacchio. Prie Pasu- 
bio austrai smarkiai priešinasi 
italų pirmyn žengimui, todėl čia 
dar vis eina smarkus mūšiai. 
Ant Pomia linijos italai užėmė 
Monte Majo ir pietinį šoną kal- 
no Monte Saluggio. Išvijo aus- 
trus iš jų grabių j šiaurius 11110 

i'edescola ir paėmė čia kelias ka- 
nuoles ir daug amunicijos. Ir 
prie Montfalcone italams teko 
kiek austru grabiu ir 106 nelaU- 
viai. 

Balkanuose mūšiai dar nepra- 
sidėjo, bet ten eina dabar poli- 
tiška kova ir talkininkai vis tiki- 
si Rumaniją savo pusėn patrauk- 
ti, o Grekiją bent nuo susidėji- 
nio su talkininku priešais sulai- 
kyti. Grekija prieš talkininkus 
nusilenkė, sutiko demobilizuoti 
savo kariumenę, prašalino talki- 
ninkams neprielankią ministeriją 
ir Atėnų policijos perdėtinj. 

Kusi ja, už susidėjimą su tal- 
kininkais, pasiūlė Rumanijai Bu- 
koviną, kuri yra jau beveik su- 

visu rusų apvaldyta. Ar Ruma- 
nija pasiulijimą priima, dar tik- 
rai nežinia, bet prietikiai tarp 
Rumanijos ir Bulgarijos labai pa- 
gedo. Rubežius tarp Rumanijos 
ir Bulgarijos tapo suvisu užda- 
rytas ir Bulgarijos kariumenė iš 
Macedonijos tapo pergabenta 
prie Rumanijos rubežių. Tas ir 
be formališkos karės palengvina 
talkininkams jų veikimą prieš 
vokiečius ir austrus nuo Saloni- 
kų. Rumanija sutraukė Įfcvo ka- 

riumenę prie Bulgarijos rubežių.j 
Jeigu Rumanija įsikištu karėn 
talkininkų pusėn, ji atsvertų su- 

sidėjusią su Vokietija Bulgariją, 
tąsyk paskutinei galėtų buti 
blogai. 

Ant fronto Azijoj nieko svar- 

besnio neatsitiko. Rods turkai 
giria>i sumušimu rusų Persijoj, 
bet nors tas ir butų atsitikę;, nors 

ten rusai ir butų sulaikyti, kad 
ir kokia jų kariumenės dalis ir 
sumušta, tas neturės didesnės 
svarbos, l'ersija šioje Europos 
tautų karėje nelošia svarbesnės 
rolės, todėl ten ir rusų kareivių 
nebuvo daug. Nei pasisekimai, 
nei nepasisekimai Persijoj, jeigu 
jų nebus kitur, neturės įtekmės 
ant karės užbaigimo ir taikos 
išlygų. 

Daug didesni negu ant itališ- 
ko fronto nepasisekimai austrus 
ir su jais buvusius vokiečius pa- 
tiko ant šiaurinio, taigi ant ru- 

siško fronto. Rusai jau beveik 
suvisu nuo austrų išvalė Buko- 
viną, todėl galėjo ją kaipo dova- 
i.ą, ar už mokės n j už susidėjimą 
karėj sit talkininkais pasiūlyti 
Kumanijai. liet jie ir Galicijoj 
nužengė gana toli į Austrijos te- 

ritoriją, užėmė Kolomyją, esan- 

čią prie perėjimo kalnuose j 
Vengriją. Rusams teko taipgi 
Obertyn. j pietus nuo upės 
Dniestr. Sumušti austrai jau ne- 

sitraukia, bet bėga j pietus ir j 
vakarus. Prie miesto Kolomyja 
buvo vienas iš smarkiausių šioje 
karėje mušiu, kuriame austrai ta- 

po sumušti. 
Vokiečiai pasiuntė pastiprini- 

mą austrų kairiajam sparnui, sto- 
vinčiam Stokliod distrikte, bet 
ne kariumenei ginančiai Austri- 
jos teritoriją, nes linija, ginanti 
Kovelio distriktą. vokiečiams 
yra svarbesnė už Austrijos teri- 
toriją. Jeigu ją nužudytų, tu- 

rėtų trauktis ant viso rvtinin 
karės fronto. 

Nepadeda austrams pirmyn 
žengimu nei taip sumanus ir 
energiškas vokiečių karvedis 
Hinden'burg. Menki jo pirmyn 
žengti mėginimai Rygos distrik- 
te ir vis tose pačiose vietose 
Dvinsko apskrityj yra visai ne- 
svarbus ir tose vietose jis neturi 
pamato girtis kokiais nors svar- 
besniais laimėjimais. Turbut 
svarbesniam veikimui jo kariu- 
mene persilpna. Jeigu sustipri- 
nimui rytinio fronto pasiųsta ka- 
riumenė nuo vakarinio fronto, 
tai matyt ji pasiųsta kitur, bet 
ne sustiprinimui Iiindenburgo 
Lietuvoj. 
MAŽOJI KARĖ SU MEXIKA. 

Vaidai Suvienytų Valstijų su 
Mexika neišnyko ir toliau nenu- 

žengė. Sumobilizavimas valsti- 
jų kariunienės neprivedė prie 
vaidų išrišimo. Laikraščiai vėl 
šukauja. kad karė neišvengiama, 
nes Carranza netik ncnusilenkia, 
bet išdrįsta kaltinti Suvienytas 
Valstijas ir stato joms reikala- 
vimą, kad iš Mexikos atšauktų 
kariumenę. nes ji ten nereikalinga, 
o jeigu nori karės, tai kodėl jos 
nepradeda atvirai? Bet jeigu 
karė neišvengiama, tai ji kils ne 

šiądien ir ne rytoj, nes nors gar- 
siai šukaujama, karėn nei viena 
pusė neprisirengusi, kaip reikia. 

Norinti karės gązdina Suvie- 
nytas Valstijas, kad mexikonai 
gali įsiveržti, nes prie Naujos 
Mexikos rubežių turi sutraukę 
19.000 kareivių. Bet turbut ir 
\lexikos politikieriai gerai nu- 
mano, kad su 19,000 blogai ap- 
ginkluotų ir išrengtų kareivių 
nedaug galima nuveikti. Juk, 
turbut prie Mexikos rubežiti su- 

traukta daugiau valstijų milici- 
jos negu ta mexikonų armija, ne- 

skaitant ten stovinčios regulia- 
riškos kariumenės. Nors valsti- 
jų milicija gal ir negeriausiai vis- 
kuom aprūpinta, bet turbut vis- 
gi kur kas geriau už Carranzos, 
ar Vilios kareivius. 

Todėl galima tvirtinti, kad 
praeis dar ne viena diena, o gal 
ir savaitė, kol vaidai Suvienytų 
Valstijų su Mexika prieis prie 
koki# aors išrišimo. 

Iš Kares Lauko. 
BAISI KOVA APIE 
LUCKĄ. 

Londonas, birž. d.—Sios sa- 
vaitės pabaigoj vokiečiai daugelyj 
vietų pradėjo kontr-atakus ant vi- 
su fronto nuo Rygos net iki Pin- 
sko, kad tokiu budu atitraukti ru- 

sus iš Galicijos, kur austrams da- 
rosi su kiekviena diena vis karš- 
čiau. \ ienoj-k i toj vietoj vokie- 
čiams pasiseka užgriebti po keletu 
šimtų belaisvių, bet^ abelnai pa- 
ėmus, rusai tuos kontr-nlakus at- 

muša. Rusų plianas, kaip matyt, 
yra toks: laikyti vokyčius ant vie- 
tos visoj šiaurinėj fronto dalyj, 
o rie.-ti austrų frontu atgal pie- 
tuose. Pasekmė tokio pliano, jeigu 
jis pasiseks, yra aiški: kuomet ru- 

sai užtektinai užlauš teutonų fron- 
tu pietuose—Galicijoj ir Volyniaus 
gub. apie Lucką, tai visas vokie- 
čių frontas šiauriuose turės pats, 
be mūšio pasitraukti atgal, nes ki- 
taip rusai užeitų jiems iš šono. 

Vokiečiai todcl deda visas pa- 
stangas, kad neprileidus rusų prie 
Kovelio ir ant šio fronto, priešais 
Lucką verda baisiausi kova. 

Korespondentas anglų laikraščio 
Times praneša iš Lucko apie 
baisią kovą, einančią toj fronio 
daly j. 

"Šisai miestas,—sako korespon- 
dentas,—yra tikrasai karės suku- 

rys. Frontas yra tik už kelių my- 
lių nuo šio mi< sto ir per kiauras 
dienas ir naktis girdėtis nesiliau- 
jantis sunkių kanuolių griausmas. 
Per kiauras dienas šito miesto gat- 
vės užia nuo einančių į frontą ka» 
nuolių, vežimų su amunicija ir 
transportų; kitu kelio šonu grįžta 
tušti amunicijiniai vežimai, vežimai 
su sužeistais ir 1.1. Tarp jų gal- 
vatrūkčiais j vieną ir j kitą pusę 
lekioja kurjerai su raportais ant 

mot orcy kliu. 

"Išilgai visą frontą priešingos ar- 

mijos yra sukibę galingan mušiu. 
Nėr valandos, kad nebūtų atako, 
ar kontr-atako. V okiečiai gavo pa- 
stiprinimų ir rusų tolimesnė pir- 
myneiga darosi daug sunkesnė, nes 

vokiečiai desperatiškais kontr-ata- 
kais mėgina juos sulaikyti. 

"Kokios pasekmės išeis iš šito 
mūšio—dar anksti apie tai dabar 
kalbėti; tas priklausys nuo to, ar 

vokiečiai pajiegs sutraukti užtek- 
tinai kariumenės, kad sulaikyti mil- 
žiniškus rusų burius. ] Kovelį, ku- 
ris yra svarbus geležinkelių maz- 

gas, jau atvyko pirmi pulkai Prū- 

sų gvardijos. Sakoma, kad ir pats 
Kaizeris jau pribuvo į šj frontą, 
kad padrąsinti savo armijas prie 
didesnio pasipriešinimo. Lucko gy- 

ventojai pasakojo, kad pasitrauku- 
sieji iš ten vokiečiai žadėjo į 
porą savaičių vėl į Lucką sugrįžti.' 

RUSAI VĖL UŽGRIEBIA 
10,500 TEUTONŲ. 

Petrogradas, birželio 29 d.— 
Rusu kariumenė, kovojanti Galici- 

joj ir Yolvniuje, vakar vcl užgrie- 
bė 10,506 teutonus nelaisvėn. Jų 
tarpe yra 221 oficieras. N ežiu-1 
rint desperatiško austrų pasiprie- 
šinimo, rusai, po vadovyste gen. 
Lečickio, uždavė didelį smūgį au- 

strų armijoms tarp upių Dniestro 
ir Pruto, kur paimta net trjs eilės 
priešo tranšėjų. Apie ta' tapo ofi- 
cialokai rūsti štabo pranešta. 

Volyniuje, ties upe Stokhod, 
smarki kova vis nesiliauja. Tarp 
Dvinsko ir Pinsko vokiečiai mė- 

gino atakuoti, bet rusų ugnis suva- 

rė juos atgal j tranšėjas. 

RUSAI UŽĖMĖ KOLOMYA. 

Petrogradas, birželio 30 d.— 
Rusai užėmė svarbų Galicijos mie- 
stą Kolomyiį, į kurį susibėga 5 ge- 
ležinkeliai ir šeši pliaritai. Austrai 
bėga betvarkėj. Rusų oficialis 
pranešimas skelbia sukančiai: "Mu- 
šis eina netoli kaimo Piftyne, į 
šiaur-vakarius nuo Kuty i^Galici- 

joj). Laike vieno susirėmimo čia 
tapo sužeistas generolas grafas 
Keller. 

"j šiaurius nuo [lūkėtos (ties 
Dvinsku) vokiečiai vakar vakare 

mėgino žengti pirmyn, bet mūsų 
artilerijos ugnis suvertė juos at- 

gal. 
"Seredos vakare lengvoji ir sun- 

kioji Vokiečiu artilerija atidarė 
baisią ugnį ant mušu tranšėjų Ne- 
muno sektore, j šiaur-ryčiusnuo 
Naugardėlb (Minsko gub.): Po 
šios ugnies priedanga priešas per- 
sikėlė per Nemuną ir užėmė miš- 
kus \ rytus nuo kaimo Gneziče. 

"Rusų kairiojo sparno kariumenė 
paėmė šiądien Kolomyą, svarbiau- 
sį geležinkelių centrą Galicijoj. 
Priešas vis traukiasi atgal į vaka- 
rus. 

"į šiaur-vakarius nuo Kimpo- 
luiig (Galicijoj) priešas su dide- 

lėmis jiegomis mėgino daryti už- 

puolimą. Gen. Lečicko armija va- 

ro savo užpuolimų prie labai sun- 

kiu aplinkybių, nes baisus lietus vi- 
siškai sugadino kelius ir taip jau 
buvusius blogame stovyje. 

"1 šiaur-vakarius nuo įpuolimo 
upių Styr ir Lipa ir išilgai linijos 
tarp Brody ir Luck priešas bom- 
bardavo musii pozicijas iš savo 

lengvos ir sunkios artilerijos, o po 
to mėgino pradėti ataką netoli kai- 
mu Gorienki ir Natalice. Musų ka- 
riumenė šaltai leido jiems prisiartin- 
ti prie vieliniu akstinuotų tvorų, o 

j K) to iššaudė juos. 
"Abelnas skaitlius paimtų l'f'ai- 

svėn priešų nuo birželio 6 d. iki 
birželiui 28 d. išneša 212,000. Be- 
laisviai dar vis plaukia.'' 

TURKAI IŠLOŠIA 
IR PRAKIŠA. 

Petrogradas, liepos 1 d.—Už- 
kaukazyj, siilyg rusų pranešimo, 
turkai birželio 28 d. užpuolė ru- 

sus su didelėmis jiegomis netoli 
Gemiscbhan; jie perlaužė rusų 
frontą ir atsidūrė rusų užpakalyje. 
Labai karštas mušis prasidėjo, bet 

rusų kariumenė netrukus atsipei- 
kėjo nuo pirmo turkų smūgio ir 
nuvertė turkus atgal. Vydamiesi 
turkus, rusai padarė jiems didelių 
nuostolių. 

RUSAI VIS SMAUGIA 
AUSTRUS. 

Petrogradas, liepos 2 d.—Gen. 
Lečičkio armija, po nepaprastai 
kruvino susirėmimo šturmu užėmė 

austrų pozicijas apielinkėse į va- 

karus nuo Kolomyos, Galicijoj. Pra- 
nešdamas apie tai, rusų oficialis 
pranešimas dar prideda, kad Šiose 

apielinkėse rusai vėl užgriebė 2,000 

belaisvių. Desperatiški austrų ir 

vokiečių kontr-atakai įvairiose ki- 
tose fronto dalyse tapo atmušti. 

VOKIEČIAI PAIMA 

2,000 RUSŲ. 

Berlinas, liepos 2 d.—'Vokie- 
čiu oficialis pranešimas skelbia: 

G e n. v o n L i n s i-11 geno 
a r mi j a (Šita armija veikia apie 
Kovei): Atakas eina pirmvn. 
Belaisvių skaitlius pasididino ant 

7 oficierų ir 1.410 vyrų. ]vai- 
riose vietose priešo kontr-atakai 
atmušti. 

G e 11. Bot hm e r armija: 
Vokiška ir austro-vengriska ka- 
riumenė šturmavo Yorobjovka 
kalnelį, netoli Tarnopol (Galici- 
joj), kuri rusai nesenai buvo už- 

ėmę; septyni oticierai ir 891 
vyras pakliuvo nelaisvėn, taipgi 
užgriebta 7 kulkasvaidžiai. 

VAKARŲ FRONTAS. 

DIDELIS TALKININKŲ 
UŽPUOLIMAS. 

Londonas, liepos 2 d.—Anglai 
su francuzais pagalios pradėjo 
ilgai laukiamą užpuolimą, Per 
penkias dienas anglų ir franeuzų 
kanuolės varė ba:sų bombardavi- 
mą išilgai frontą 90 angl. my- 
lių (135 verstus) ilgą. Pereitą 
subatą nakčia talkininkai staiga į 
sutraukė baisiausią ugnj ant| 
fronto 25 angl. mylių iš abiejų 

pusių upės Somme. J šiaurius 
nuo šitos upės veikia anglai, į 
pietus—francuzai. Pusiau-aštun- 
tą išryto, subatoj, anglai ir fran- 
cuzai vienu sykiu pakilo eiti 
šturman. Tuoni pačiu laiku tal- 
kininkų kanuolės, pasiliovusios 
pilti ugnį į pirmą liniją vokiš- 
kų apkasų, pakėlė galvas ir pra- 
dėjo pilti ugnį toliaus—vokiečių 
užpakalin, kad tokiu budu ne- 

prileidus sustiprinimų iš užpa- 
kalio. 

Užpuolimas buvo taip smar- 

kus, kad į dvi valandi talkinin- 
kai jau buvo perlaužę vokiečių 
frontą ir užėmė pirmos linijos 
apkasus; čia jų nesustota ir už- 
puolimas eina toliaus linkui an- 

tros vokiečių linijos. 
Londone ir Paryžiuje manoma, 

kad tai yra pradžia milžiniško 
užpuolimo, prie kurio talkininkai 
taip ilgai rengėsi. Patėmytina, 
kad talkininkai pirmu sykiu pra- 
dėjo spausti teutonus iš visų pu- 
sių ant syk: rusai Galicijoj ir 
Yolyniuj, italai ant savo fronto 
ir pagalios talkininkai šiaurinėj 
Prancūzijoj. 

"Kad sulaikyti vokiečius nuo 
siuntimo pagelbos šiton naujo 
mūšio vieton, francuzai pradėjo 
didelius kontr-atakus ties Yer- 
dunu, kur mūšių smarkumas pe- 
reina visus rubežius. 

TALKININKAI LAUŽIA VO- 
KIETĮ; JAU PAĖMĖ 10,000 
BELAISVĖN. 

Londonas, liepos 3 d.—Antra 
diena didelio mūšio ties upe 
Somme—talkininkai vis eina pir- 
myn. Anglai užgriebė labai 
svarbią poziciją—miestelį Fri- 
court sykiu su visa ten buvusia 
vokiečiu kariumene. Francuzai 
užgriebė miestelį Frise prie upės 
Somme. Išviso anglai su fran- 
ouzais jau užėmė 3 miestelius ir 
9 kaimus; anglai užgriebė 3.500 
belaisvių, o francuzai daugiaus 
6,000 belaisvių. Užgriebus pir- 
mą liniją vokiškų tranšėjų, fran- 
cuzams ir anglams teko, anot 

pačių vokiečių žodžių, "daug ka- 
riškos medžiagos," kurios nega- 
lima buvo išvežti. 

Keliose vietose vokiečiai mėgi- 
no kontr-atakuoti, bet ikišiol ne- 

pasekmingai: talkininkai, atimu 

kontr-atakus, veržiasi vis tolyn. 
S u lyg francuzų oficialio prane- 
šimo, francuzai jau įsilaužė dau- 
gelyj vietų į antros linijos tran- 
šėjas. Per ši dvi dieni talkinin- 
kai užgriebė daugiaus negu 50 
augi. bertaininių mylių žemės. 

Francuzai yra jau tik apie 7 
angl. mylios nuo svarbaus stra- 
tegiško miestelio Feronne, kurį 
jie mėgins paimti ir perkirsti vo- 

kiečiams komunikacijos geležin- 
kelius. 

!S SMEK. 
NENORI VIENŲ VOKIEČIŲ 

REGIMENTO. 
New Ycrk. čionykščiai vo- 

kiečiai norėjo karei su Mc>ika 
suorganizuoti čia iš vienų vokie- 
čiu kariumenės regimentą, bet 
tam pasipriešino majoras Mit- 
chell, nes mano, kad tas duotų 
vokiečiams progą visus Ameri- 
koj gyvenančius vokiečius mili- 
tariš-kai suorganizuoti ir jie pas- 
kui galėtų turėti tvirtesne* kariu- 
menę negu patįs amerikonai. 

PERSKYROS AMERIKOJ. 
Washington, D. C. Kunigas 

F. M. Moody pranešė preziden- 
tui Wilsonui, kad šiuose metuo- 
se Suvienytose Valstijose bus 
125,000 apsivedusių porų perski- 
rti, o per 16 metų perskirų buvo 
1.400.000. 

PAKARS 4 PLĖŠIKUS. 

Santa Fe, N. M. Čia turėjo 
but pakarti 4 Vilios kariautojai, 
pakliuvę j amerikonų rankas lai- 
ke užpuolimo ant miesto Colum- 
bus, 

RCOSEVELT NEGAUS 
KARIUMENĖS. 

Washington, D. C. Buvęs 
prezitlen*is Roosevelt atsišaukė 
j prezidentą \Vilsona. reikalauda- 
mas, kad jį generolu padarytų, o 
jis iš savo liuosnorių karei su 
Mexika žadėjo suorganizuoti ka- 
riumenės diviziją. \Yilson, vie- 
nok, nesutiko j «_> reikalvimą iš- 
pildyti. 

IŠTEISINO VOKIETIJOS 
AGENTĄ. 

Nevv York. Teismas išteisino 
pagelbininką garsaus von Pap- 
peno, Hansą Tauseher, kuris bu- 
vo kaltinamas už norą išsprogti 
tiltą vedantį Kanadon ir \\ ie- 
land kanalą. 

EXPLIOZIJA GELEŽINKE 
LIO TRAUKINYJ. 

Oaklanci Cal. Viename va- 

gone traukini? bėgančio iš Og- 
den ats:tiko expliozija, kuri sun- 
kiai sužeidė 8 keleivius. Kadan- 
gi iš to traukinio išlipo 3 mexi- 
konai. tai mano, kad explioziją 
pagimdė j n padėta bomba. Bet 
ką jie su bomba atsiekti norėjo? 
To, turbut, nieks nežino. 

i EXPLIGZIJA DIRBTUVĖSE. 
Kane, Pa. Dirbtuvėse Aetna 

Explosive Co. miestelyj Empo- 
rum atsitiko expliozjia, kuri už- 
mušė 5 žmones, o it> sunkiai su- 

žeidė. Kompanija rūpino talki- 
ninkams expliuduojančias mede- 
gas, todėl nužiuri, buk expliozij$ 
pagimdė Vokietijos tarnai. 

AMERIKOS LAIVYNO 
UŽLAIKYMAS BRANGUS 
Washington, D. C. Suvieny- 

tos Valstijos, nors laivų skait- 
liumi stengiasi savo laivyną pa- 
statyti antroj vietoj, todėl jo 
reikalams skiria milžiniškus pi- 
nigus. Senato komisija patarė 
sekantiems metams laivyno už- 
laikymui skirti $315,826,843, nors 
ir šiems metams paskirta 45 mi- 
lijonai daugiau negu pernai. L'ž 
tr.os pinigus manoma padirbti 10 
dideliu mūšio laivų. 10 didelių 
skraiduolių, 50 torpedų naikin- 
tojų, 58 povandeninius laivus. 
Nesigailint pinigų, galima laivų 
padirbti tiek. kiek jų turi Ang- 
lija, tik vienų laivų neužtenka, 
bet laivams ir žmonių reikia. 
Tų gi Amerikai vis sunkiau 
gauti ir mažesniam laivynui. 

KARIUMENĖS LAVINIMO 
LAUKAI. 

Kai ės ministerija pagarsino 19 
vietų liuosnorių kareivių lavini- 
mui. Dabar, mat, Ameriką ap- 
ėmė prisirengimo dvasia. Bet 
kol prisirengimas apsirubežiuoja 
paradotnis, viskas eina gerai, bet 
kaip tik reikia kareivių, tuoj 
liuosnorių trūksta. 

SIONISTŲ SUVAŽIAVIMAS. 
Newark, N. J. Prasidėjo čia 

suvažiavimas žydų sionistu, tai- 
gi šalininku sutvėrimo žydų vieš- 
patystės. Susirinko delegatai iš 
15 valstijų. Atkako delegatai 31 
draugijos. Suvažiavimą atidarė 
prezidentas sionistų iš Xe\varko, 
Lcon kolin. Sekretorės vietą 
užėmė mergina Yctta Geffner. 
Išrinkta sionistų organizacijos 
viršininkai: prezidentu — rabinas 
Julius Silberfield iš Xe\varko; 
vice-prezidentu Emanuel Fischcr 
iš II' boken; sekretorius M. Ji- 
ling. 

PREZIDENTAS NORI UŽ- 
TARTI UŽ CASEMENTĄ. 
Prezidentas \Vilson mano at- 

siliepti prie Anglijos valdžios 
su prašymu apkeisti ant kitokios 
vietoj mirties, bausmę airių re- 

voliucijos surengėjo Casemento. 
Rodosi, kad bausmė jam bus ap- 
k cista, bet ne dėl prezidento 
\Yilsono užtarimo, tik dėl įtekmin- 
gų an^lu ii jo< laikraščių reika- 
lavimo. Prezidentas \\ i:> n ir 
tiesos neturi kištis į vidurinius 
Anglijos reikalus. 



DIDELIS TABAKO 
SIUNTINYS. 

Prancūzija pirko Suvienytose 
Valstijose 23 milijonus svaru ta- 

bako, kuris tuoj lnis pasiustas 
Prancūzijos tabako ir cigarų 
dirbtuvėms. Prancūzijoj yra ta- 

bako monopolis, ten visos dirb- 
tuvės ) ra valdžios. 

GAISRAI. 
Seattle, Wash. Užsidegė čia 

Piors, kur kraujami buvo laivai, 
gabenanti karės medegą Rusijon. 

R DARBO LAUKO. 
Melrose Park, 111. Sustrei- 

kavo vagonų taisytojai Xorth- 
western Raihvay Co. Dirba ten 

daugiausiai lietuvių ir lenku. 
Streikieriai reikalauja didesnių 

EI Paso, Texas. Sustreika- 
vo čia tarnaujanti ant gatvinių 
karų. kurie reikalauja didesnių 
algų. Dėl streiko čia tapo u/da- 
ryti saliunai. 

ii ViSfe. 
Į] I2D belgiškų universitetų 

profesorių, dailininku, raštininkų 
ir žymių veikėjų atsišaukė j vi- 
sus neutrališkus kraštus su rei- 
kalavimu padėti Belgijai atgauti 
neprigulmysty, kurią vokiečiai 
nori panaikinti ir Belgiją pa- 
glemžti. 

ĮĮ Tūlose vietose Vokietijoj 
vėl buvo smarkios riaušės dėl 
maisto stokos. Smarkiausios bu- 
vo Leipcige. Ten išplėšta 1.800 
maisto pardavimų. Sutraukti iš 
Austrijos kareiviai šaudė j žmo- 

nių pulkus. Karės laiko teisės 
pagarsinta Leipcige ir visame 
Braunsclnvcige. 

# 

[Į Berlino priemiesčio Schoen- 
berg gatvių valymą pavedė mo- 

terims, nors .Vokietijos gatvės 
ištikro yra valomos, bet mote- 
rims moka daug mažiau negu 
mokėjo vyrams: dabar moterims 
moka tik 40 pfenigių už darbo 
valanda, o pirmiaus vyrams mo- 

kėjo po 25 markes savaitei. 

Įj Francuzijos socialistų parti- 
ja 'pritaria karei, kol siekiai, dėl 
kurių ji yra vedama, nebus at- 
siekti : kol nebus nuo vokiečių 
atimtos Francuzijos provincijos 
Alzatija ir Lotaringja, sugrąžin- 
ta savistovystė Belgijos, Serbi- 
jos ir Montenegro. 

Į! Tuomtarpiuis Mexikos pre- 
zidentas Carranza paliuosavo 23 
paimtus nelaisvėn Suvienytų 
Valstijų kareivius, bet pareika- 
lavo paleidimo 30 suimtų mexi- 
konų. Tie, išėmus 3, tapo taip- 
gi paleisti. Tai bent tuom tar- 

pu karei priežastis tapo praša- 
linta, kol neatsiras kas naujo, 
ką laikraščiai kurstymais galės 
panaudoti. 

Įj Mexikos pasiuntinys \Vash- 
ingtone padavė savo valdžios 
protestą užsienių ministeriui 
I,ans>ing prieš elgimąsi Suvienytų 
Valstijų kariumenės, esančios 
Mexikoj. \'iena kariitmenes da- 
lis iš 3,000 kareivių, traukdama 
iš San Geronimo] Valio esą m .išė 
vietinius žmones, plėšė ir naiki- 
no jų nuosavybe. 

ĮJ Berline kariškame teisme 
pasibaigė byla buvusio Vokieti- 
jos socialistų vadovo, Dr. Lieb- 
knecht, atsakomybėn patraukto 
už kritikavimą ir peikimą val- 
džios ir dalyvavimą demonstraci- 
joj. Kaip galima buvo laukti, 
teismas rado Liebknechtą kaltu 
ir pasiuntė ji kalėjiinan 2y£ me- 

to. 

|| Valdžia uždarė vieną iš įtek- 
mingiausių, leidžiamų Berline 
literatišką laikraštį "Tageblatt." 
Nieko panašaus jau nuo senai 
nebuvo. Matyt, kariškoji valdžia 
griebiasi aštresnio prižiūrėjimo] 
ja kritikuojančiu laikraščiu. Tur- 
but, vokiečiams pradeda blogiau 
sektis. 

Į| Paryžiaus laikraštis "Matin" 
praneša, buk Vokietija nuo Švei- 

carijos pareikalavo ir net ultima- 
tum pastatė, kad ji Vokietijai 
jupintų maistą ir medvilnę jos 

—Batchelpr in Arkansat Gazetta. 
JI VISADOS LAIMI. 

Kas laimes, kas pralaimės šioj karėj, o ponia Mirtis vis laimes. Karikatūra rodo Mirtį, 
belošiant šaškų (čekeriu) lo^j—iš vienos puses vokiečiai, iš kitos—talkininkai. 

dirbtuvėms. Bet čia, turbut, ir 
ultimatum nedaug gali gelbėti, 
nes Šveicarija reikalavimo išpil- 
dyti negali: medvilnės ji neturi 
pati, o maisto turi vos sau. Jei- 
gu svetimų kraštu maistą gaben- 
tu Vokietijon, tai talkininkai jo 
Šveicarijon neleistų. Prancūzija 
uždarytų visai rubežių taip, kad 
ten nieko negalima butų įga- 
benti. 

Įj Xors prietikiai Suvienytų 
Valstijų su Mexika pasitaisė, bet 
Mexika sutraukė prie rubežiausį 
apie 40.000 kareivių, kurie val- 
do vedančius Mexikon geležin- 
kelius. 

'j Priklausančiame francuzams 
Šiaurinėj Afrikoj sultanatc Mo- 
rokko, vokiškų agentų sukursty- 
ti, buvo sukilę maurai, bet ke- 
liuose mūšiuose sumušti, 'pasida- 
vė francuzams. 

| 
[j Mušyj Prancūzijoj kanuolių 

šuviu tapo sužeistas į galvą ir 
į kelį Bavarijos kunigaikštis 
I Ieinrich. 

ĮĮ Chinuose tapo apšaukta ne- 

prigulminga provincija Nankung. 

ĮĮ Dėl teismo bausmės 30 mė- 

nesių kalėjimo Vokietijos socia- 
listų vadovo Dr. Liebknecht, 
Vokietijos socialistai išleido at- 
sišauki mtus, kuriuose sako, jog 
Vokietijos priešai yra ne anglai, 
franeuzai ar rusai, bet didieji 
Vokietijos žemvaldžiai ir kapi- 
talistai, su tai* todėl socialistai 
privalo kovoti, o podraug su 

juos remiančia Vokietijos val- 
džia. 

Laikraščiai praneša, buk pre- 
zidentas, negalėdamas -padaryti 
Carranzą savo tarnu, nori Me- 
xikoj naują revoliuciją suke'ti 
ir išvertimą Carranzos pavesti 
Diazui. 

Į| Ir Amerikoj žinomas operos 
giesmininkas, cechas Slezak iš- 
ėjo karėn. Jo brolis likosi už- 
muštas. 

[| Rumanijoj, mieste Galatz 
buvo smarkios riaušės policijos 
su neužganėdintomis iš valdžios 
veikimo žmonių miniomis. Su- 
sirėmime užmušta 14 žmonių, o 

sužeista 35. Paskui suimta net 

keli šimtai žmonių. Buvo ten 
smarkus žmonių protestai dėl 
augstų maisto kainų, k<v gimdo 
gabenimas maisto Vokietijon ir 

Austrijon; gyventojai reikalauja 
uždraudimo išgabenimo. 

jį Užimtuose Lietuvos ir Len- 
kijos kraštuose vokiečiai sunki- 
na išeiviams kelionę Amerikon. 
Valdžia reikalauja, kad norinti 
keliauti ant vietos pirktų šifkor- 
tę. Bet vokiški garlaiviai dabar 
neplaukia Amerikon, o ant vie- 

tos tik jų šifkortes gauti gali- 
ma. -\Iatyt, vokiečiu valdžia no- 

ri vien padėti vokiškoms kompa- 
nijoms pinigus gauti, o ar pir- 
kęs šitkortę galės keliauti, tas 

jai mažai rupi. 

Į| Plėšikai mieste Nogales už- 
puolė biurą \Yells Fargo Ex- 
prcss Co. ir pagriebė $25,000 si- 
dabru. Banditai sulaikė visus 
darbininkus Mcxican Petroleum 
Co. ir viską nuo jų atėmė. Nuo 
kompanijos kasicriaus, važiavu- 
sio darbininkams algas išmokėti, 
atėmė $14.000. 

J| Mexikos kariumenės vadovas 
šiauriuose, generolas Trevino, 
pranešė Carranzai, kad Suvieny- 
tu Valstijų kariumenė traukiasi 
į šiaurius arčiau savo rubežių. 
Ji apleido jau miestus San Bue- 
na Ventura. Las Cruces, Nami- 
quipa ir Santa Clara. Manoma, 
kad amerikonai nori su visu iš 
Mexikos pasitraukti. 

ĮĮ Pasibaigė byla Londono tei- 
sme suorganizavjsio su vokiečių 
pagelba airių sukjlimą Roger 
Casement ir jo padėtojo kareivio 
Daniel J. Bailey. Teismas rado 
Casement kaltu. Už susidėjimą 
su priešu prieš locną kraštą yra 
mirties bausmė, tokia ir tapo 
jam paskirta. Bailey tapo iš- 
teisintas ir jj tuojaus paleido.- 

1! Iš Londono praneša apie 
naują sutarimą Vokietijos su Au- 
strija padarytą 25 metams. Su- 
lyg to sutarimo — Austrija iš- 
sižada savistovystės ir net savo 
ekonomiškus reikalus pasižada 
taikyti prie tokių reikalų Vo- 
kietijos. 

[| Rusijos durnoj pradėjo svar- 
styti klausimą ant visados, ir po 
karei, uždrausti Rusijoj dirbimą 
ir pardavinėjimą degtinės. Kaip 
rodosi, degtinė iš Rusijos bus 
suvisu išvyta. 

jj Vokietijos kariškoji valdžia 
prisakė išsinešdinti visiems civi- 
liškiems gyventojams iš jų už- 
imtu Prancūzijos miestų: Lille, 
Rou!ax ir Turcoying. Kadangi 
panašus paliepimai yra priešingi 
tarptautiškoms teisėms, tai talki- 
ninkai prieš tai pakėlė protestą 
visuose neutrališkuose kraštuose, 
bet abejojama, ar tas ką gelbės 
pas vokiečius. 

|Į Ant salos San Domingo bu- 
vo jau susirėmimas amerikonų 
su sukilėliais, kuriame vienas 
Suvienytų Valstijų kariškų lai- 
vų jūreivis tapo užmuštas. 

|Į Turkija ir Bulgarija įvedė 
gregorianišką kalendorių, o da- 
bar rengiasi tą patį padaryti ir 
Rumanija, kuri prisilaikė julia- 
niško (rusiško). 

|Į Rusijos durna užgyrė ir po 
karei uždrausti Rusijoj leisti 
degtinę ir gėrimus, turinčius 

Į daugiau alkoholio kaip pusantro 
j nuošimčio, taigi net naminį Lie- 
tuvoj dirhamą alų. Užgyrimą 
vienok dar turi patvirtinti vieš- 
patystės itaryba ir caras. J>et ar 

j tas galutinai išnaikįs rusu gir- 
tuokliavimą, galima abejoti. Jei- 
gu nebus galima dirbti alkoholi- 
nius gėrimus atvirai, tai dirbs 
juos slapta v Rusija juk tai slap- 
to veikimo kraštas, nes ten ne 

viską atvirai veikti galima. 

Į| Suvienytų Valstijų užsieniu 
ministerija rengia Vokietijai už- 
klausimu kaip ji nubaudė kapito- 
ną vokiško kariško laivo, 'paskan- 
dinusio garlaivį Essex. Vokic- 
lija prisipažino, kad tas laivas 

ipaskandint?s per klaidą ir žadė- 
jo tai padariusio laivo kapitoną 
nubausti. Bet sužinota, kad ne- 

tik kad jį nenubaudė, bet pa- 
aukštino ir apdovanojo.^ 

Į| Naujasis Chinų prezidentas 
Li Yuan Hung sušaukia Chinų 
parliamentą rugpjūčio i d. Par- 
liamentas turės apdirbti naują 
konstituciją, o kol tas nebus pa- 
daryta, veiks senoji konstitucija. 

|| Berline, laike demonstracijų 
del kariško teismo nubausto Dr. 
Liebknecht, susirėmime su poli- 
cija ant Potsdain pliaciaus sun- 
kiai sužeista dešimts demon- 
strantų, o lengviau net 50. 

I Lieiuva ir Karė. 
ŠVIETIMO DALYKAI 

LIETUVOJE. 
Sulig neoficialiai gautų "Liet. 

Halso" Kopenhagos korespondento 
žinių, Vilniaus Švietimo komite- 
tas, kurio žinioje buvo ir Micke- 
vičiaus vardo universitetas, esąs 
oficialiai uždaryta?. Žmonės sten- 
giasi gauti naują leidimą. 

Mickevičiaus vardo universitete 
iš "Lietuvių Mokslo" dalykų skai- 
tęs M. Biržiška: i) Lietuvos isto- 
riją ir 2) lietuvių literatūrą iki 
1863 m. 

Anot žinių autoriaus žodžių, len- 
kai krykštauja, kad Vilnius ne lie- 
tuvių, bet lenkų. 

Lenkai turi daug mokyklų Lie- 
tuvoje. Pačiame Vilniuje jie tu- 
ri: 4 gimnazijas, 8 miesto mokyklas 
ir mokytojų Seminariją, ūkio ir 
prekybos kursus. Mokinimo dar- 
bu užsiima apie 240 mokytojų; 
mokinių apie 8000. Vilniaus gu- 
bernijoje sulig lenkų laikraščių, 
lenkų mokyklose mokinasi 10.000 

"lenkiukų." Mokyklų viso 131. 
Kauno gub. lenkų mokyklų esą 

22. Anapus Nevėžio vokiečiai len- 
kams neleidžią mokyklų steigti, bet 

ĮTitavėuuose yra jų mokyklėlė. 

Suvalkuose vokiečiai leidžia "Su- 
\valker Nachrichten" laikraštį len- 
ku, vokiečių ir žydu kalbomis. 

AUSTRŲ IR VOKIEČIŲ 
SIENA LENKIJOJ. 

Sulig prof. Rothaugas straip- 
snio \ ienos "Kartegrauscbe Zeit- 
sebrift" laikraštyje laikinuoju že- 
mių pasidalinimu Austrams tekę 
j rytus nuo Vislos Liublino ir Chol- 
ino gubernijos, į vakarus—Radomo 
Kielcų ir dalis Petrakavo guber- 
nijos. Vokiečiai pasiėmę: Kališo, 
Varšavos, Plocko, Lomžos ir Sie- 
dlecų ir dalį Petrakavo guberni- 
jos. Suvalkų gubernija prikergta 
prie Lietuvos ir yra Vokiečių ran- 

kose. Petrakavo gubernijoje sie- 
na einanti Vartos upe, tik vietomis 
truputį išsilenkdama. Be to Pe- 
trakavo gubernijoje, Dombrovos 
apskrityje, vakarų pašalį, kurj pir- 
miau valdė Austrai, dabar atidavė 
vokiečiams ir mainais gavo žemes 
rytu dalyj. Dabar visas Dombrovos 
kietųjų anglių kasyklų plotas yra 
Vokiečių rankose. Nustatytoji sie- 
na, sulig prof. Rothaugas, yra pa- 
rodama pačios gamtos ir nors ji 
yra tik tam kartui nustatyta, bet, 
girdi, turi tvirtą pamatą. 

VILKMERGĖ VISAI SU- 
NAIKINTA. 

Korespondentas laikraščio R a n- 

n e j e U t r o' praneša, kad Vilk- 
mergė, pavietinis miestas Kauno 
gubernijos, esąs beveik visiškai 
vokiečių sunaikintas. Apie tai jam 
papasakojo būrys darbininkų, slap- 
tai perėjusių per vokiečių linijas ir 
dasigavusių iki Minsko. 

Sulyg šitų pabėgėlių pasakojimo, 
vokiečiai dar pereitos žiemos pra- 
džioje pradėjo Vilkmergėj taisyti 
fortifikacijas. Vokiečiai pradėjo 
stiprinti krantus tekančios 

per Vilkmergę upės Šventosios, o 

paskui laipsniškai pradėjo užim- 
dinėti įvairius miesto pakraščius, 
kur padirbo pozicijas kulkasvai- 
džiams. 

viugelis namų vidurmiestyi ir 
pakraščiais visai nugriauta: kiti 
namai pakeisti lyg į mažas tvirto- 

\vėles. Gyventojus iš tokių vietų 
išvarė visiškai. Vietinių gyvento- 
jų vargas, sakoma, neišpasakytai 
didelis. 

VADINA NETEISINGOMIS 

AMERIKIEČIŲ INFORMA- 
CIJAS. 

"Vien. Liet." š. m. 16 mun. įdė- 
jo pasikalbėjimą su p. A. Martum. 
Tame pasikalbėjime p. Martaus 
pasakyta, kad "kaip Amerikoje iš- 
kilo ultra klerikalų partija, vado- 
vaujama kun. Maliausko, taip ir 
tenai, Lietuvoje atsirado šito> pa- 
čios spalvos partija, kuri pradėjo 
varžyti Liet. Draugiją ir Centra- 
linj Komitetą. Tos ultraklerikalu 
partijos vadais tenai iškilo kun. 
Laukaitis ir Vailokaitis." 

Ruginis "Liet. Pal-e" j tai atsa- 

ko, kad A. Martui tas tik taip pa- 
sirodė, kad tie, kurie Liet. Drau- 
gijoje ir Centr. Komiretp darbuo- 

jasi, tokio klerikalų varžymo nėra 

pastebėję; kad tas Martaus tvir- 
tinimas esąs neteisingas, tai matyt 
iš to, jog nei kun. Laukaitis, nei 
kun. Vailokaitis niekuomet nėra 

buvę nei Liet. D-joj. nei Centr. 
Komitete. 

NAUJI GELŽKELIAI 
RUSIJOJE. 

Rusijoje žadama tiesti nauji 
gelžkeiiai: Polockas—Xovogradas 
—Valinskas; Riazanė—Tula—P>a- 
ranavičiai; Bala—-I šėmas—Xe.fte- 

dagas; Novobielicai—Černigovas— 
Prilukai; Černigovas—Kijevas; Or- 
ša—Vorožba; Žavka—Cietkava: 
L" manė—Nikolajevas; Dalginskaja 
—Pomoščnaja ir Fedorovka—Ska- 
dovskas Cliorlai. 

\'isi jie. kaip matyt, traukia lin- 
kui karės fronto. 

JIEŠKO GIMINIU. 

Tamošius Raginis, karės be- 
laisvis, Vilniaus gub.. Švenčionių 
pav., Nauju Daugėliškiu vai., An- 

trųjų Ropiškių kaimo, j ieško savo 

pusbrolio Gabrieliaus Raginio ir 

švogerio Jono Cicėno, kurie gyve- 
na Chicagoje. Adresas toks: Ger- 

many, Tomasz Raginis 2-te Com- 

pagnie, Kriegsgefangenen Lager 
No. i i n Altdamm. 

Parnas Račiūnas, karės belais- 
vis jieško savo švogerio Jono Do- 

bilo ir savo draugo Antano Ma- 
čiunaičio. Jo adresas toks: Ger- 
many, Griegegsfangenen Frantz 
Ratchunas, Kriegsgefangenlager: 
Parchim (Meckl.) Arbeit>lager: 
Bremen 13, No. u 30. 

Antanas Novikas, Mateušo sū- 
nūs jie^ko savo brolio Juozapo No- 
viko, Nikoditno sunaus. Kauno 
gub., Vilkmergė? pa\\, Utenos vals. 
Dulinskių sod. Adresas: Russia, 
g. Petrograd, Nab. R. Moiki, d. 
No. 10, kv. 37., Antanas Novikas. 

Julija Laurynyčia, Motiejaus 
duktė, jicško Juozo Rakštelio, apie 
30 metu amžiaus iš Vilniaus gub., 
Švenčionių pav., Zablotiškės vals. 
Adresas: Russ.a, Novgorodskoi 
gub., g. Cerepoviec, Blagovieščen- 
skaja ul., d. Krasilnikova dla Julii 
Matviejevni Lavriniany. 

Vladislovas Miliukas, karės be- 
laisvis, Vilniaus gub. įr pav., Mus-, 
piku vai., Pospiezi kaimo, j ieško | 
savo pusbrolio Kazimiero Miliuko. 
Adresas toks: Germany, Kriegsge- 
taugenen Lager No. 1, 2-te Com-Į 
pagnie, \Vladislaw Miluk, Alt- 
damm, Deutschland. 

Juozas Saltonas, karės belais- 
vis, Suvalkų gub., Seinų pav., Vei- 
siejų par., Šadziunų kaimo, jieško 

-avo brolio Jono Saltono, gyvenan- 
čio Amerikoje apie 16 metų. Ad- 
.resas: Germany, Altdamm. Kric-f" •>- 

gefangenen Lager No. i, 2 Comp 
Juze f Soltan. 

Marė Mečala. Adomo duktė, 
Vilniaus gub., Švenčionių pav., Za- 
blotiškės vals., Rimošių Kaimo, 
jicško savo dėdės Kristupo Meča- 

^ 

los, apie 50 metų amžiaus, gyveno 
Chicagoje. Adresas: Rus-ia, 
Novgorodskoi gub., g. Čerepoviec, 
Blagovieščenskaja ul., d. Krasilni- 
kova dla Mani Adamovni Meča!o 

(Daugiaus bus). 

bUKAUO SAVO TĖVĄ. 
Ant paj ieškojimo jrr A. < )lsze\v- 

skio Banką, 27 d. birželio mėnesio 
š. m. gavau nuo Vokiečių valdžios 
sekantį atsakymą: 

"Jūsų tėvas Vincentas Vaitiekū- 
nas ir brolienė Emil'ja Vaitiekūnas 
vra gyvi, gyvena Rubežnikų kaime, 
Joniškio parapijoj, Šiaulių paviete; 
tėvas labai >erga—esą- suparaližuo- 
tas: motina gi jau tris metai kaip 
mirus." 

Iš viršminėto pranešimo matau, 
kad jis yra tikrai teisingas, nes sa- 

vo pajieškojiine neklausiau apie 
motiną, nes apie jos mirti jau 
1913 metais žinojau. 

P. Vaitiekūnas. 

Męs žinom tą žmogų. 
Dulkėtas, įvargęs. paraku durnais 

aprūkęs, gražiausiomis vasaiomis 
jevoms bežydint, ilgomis valando- 
mis slankiojo jis apkasų smėlėtais 
grioviais. 

Kraujo virpulio vejamas, sėbrų 
klyksmo skatinanamas, urmu bėg- 
davo priešų eilėsna. 

Pagalios įvargę?, įalkęs, prie 
mirties ir nelaimių "įpratęs,'' jis 
nelaisvėn pateko—nuginkluotas pil- 
ku keliu bekeliavo. 

Tatai ramumas ir atsilys! Len- 
tų kaustytos keturios sienos kaip 
laimė—dangaus sklypelis; žvalgai 
su durtuvais prie šio liūdno rūmo 

kerčių. Knygosna įtrauktas, su 

numeriu ant rankovės,—pats į "nu- 
merį pavirtę?. 

Žiemos šalčiams atėjus, rūbams 
ir avalinei nuplyšus, skarmalais 
kojas apsiviniuojęs, ilgas valandas 
ant lauko bedirba. Rūkyti norint, 
ar šiaip paprasčiausioms išlaidoms 
atsiradus, o pinigų negaunant, savo 

šimelį parduoda turtingesniems. 
Užtai nekartą galima matyti fran- 
euzą ruso kareivio apsiauste. 

Arba amžinai tarj^ sienų užkau- 

stytas. 
Reikia tik suprasti belaisvių lai- 

I skus skaitant, tas jausmas, kuomet 
leidžiama belaisviui oru pasidžiaug- 
ti. Medžių ošimas, grioviu tekan- 
tis vanduo, šipulukai, kelias, dirvos 
ir kalnai jam tokį dabar tveria pa- 
sauli. kokio jis gal but ir savo am- 

žiuje nėra regėjęs. Skubina gy- 
venti. Xes atgalios turės grįžti, 
nes tuoj "numeriu" turės vėl pa- 
virsti. 

Skubėkime daryti belaisviui ma- 

lonumą ! 

Rašykime jam žinių, laišką—su- 
raminkime. Mums, laisvėje gy-j 
veliantiems, rašyti jam kiek 110-: 

rint galima, tuo tarpu jo rašymas 1 

yra aprubežiuotas (Į mėnesį gali-j 
111a keturis atvrukus ar du laišku, 

1.. 1 

lSSUJStlJ. 
\"oIcietijai bei Austrijai nekaip j 

su maistu verčianties, ir belaisviai 
tuo labiau yra visuomet "neda-' 
val^ę." *) Vienok pasiusti be- 
laisviui maisto nieks negina. Pa- 

vadžiu gal but anglai, o dar labiau 
traneuzai. Lagerių pačias frar.cn- 
7:\ dėžėmis užverstas. Jie visuo- 
met reikalauja sau būvio pagerini- 
mo, nes juk jaučiama. Prancūzijoj 
taippat vokiečių belaisvių esama. 

Vienok męs, lietuviai, šitokiu budui; 
kovoti už tnnsų belaisvių būvio pa- Į 
gerinimą negalime. Męs nesam jo-į; 
ki savystovė kariaujanti valstija,'; 

••) Vokietijos lageriuose belaisvio n 

menu susideda iš šitoko: išryto at- 
nešama, visai dienai skyriami, duo-1 
uos 250 gramų, žodžiu, gera riekė : 

nuo pusės svaro. Duona bulbėta ] 
Vokietijoj dabartės valgoma. Juoda' 
kava. Bet su kava sukramtyti tą 
riekę negalima—visa diena priešakyj.11 
Pietums—sriubos torelė, kurion jkre- : 
čiama šaukštu šmotelių, mėsos, be-, 
abejo, pasitaiko "visokios"... Vaka-J 
rienei—ta patį sriuba, ar geriau—sil j 
kė. 

męs tik galim savo brolius, karėje > 

vargstančiu*, nelaisvėn įtekusius, 
šelpti. 

l'žtai neatidėliojant, tuoj, šiandie 
imkime pačto perlaidą ir siųskime 
jam pinigų. Jis ras kur nusipirkti 
sau maisto, rukalo bei drapanų, nes 

prie lagerių yra tam tikrų krautu- 
vėlių, o belaisviui leidžiama ei- 
kvoti j mėnesį tam tikrą pinigų 
sumą, jeigu tik tų pinigų jam kas 
prisiunčia. 

Neatidėliojant sukaustykim dėžę, 
sudėkim džiovintos duonos, pirago 
ar biskvitų, konservų, *) tabokos 
l>ei eiga retų. marškinių, šiltų mar- 

škinių, bei apatinių kelnių, kojinių, 
turistiškų tvirtų batų.—ir siųskime 
tuoj per Amerikos Raudonąjį Kry- 
žių—o tikrai atliksime gražu ir ni- 
lictišką darbą. 

O kiele yra t >kių, kurie vi.-ai ap- 
leisti, išbadėję, visu užmiršti! 

Dešimtjs tūkstančių lietuvių yra 
nelaisvėje. Šimtai moterų su vai- 
kais yra ištremti kaijv) civiliai be- 
laisviai iš Lietuvos Vokietijos gel- 
mėn, šimtai Lietuvių iš Mažosios 
vargsta vargelį Sibire ir Pavolgyje. 

Męs visuomet jdomavom gauti 
žinių, kiek, kur ir kaip lietuvių ne- 

laisvėje gyvenama: skelbėm pavar- 
dės ir jieškojom. Męs nesiliausim 
ir dabar rūpinęsi. 

Sitam karės sukuryje, besiginant ^ 

nuo nelaimių, ištikusių tautą, lie- 
tuviai-belaisviai kaip ir buvo pa- 
miršti. 

Tiesa, jau ir aukščiau buvo daro- 
mos pastangos nelaisviams padėti. 
Šiaip, Šveicarijos Friburge begyve- 
nančių lietuvių steigiama draugija 
"Lituania" >pecialiai lietuviais be- 
laisviais rupinties. lluvo teikiama 
iš čia nors nedidelė, bet širdinga 
pašalpa. Guodžiama-i buvo, kad 
kaip ir užmiršti jie esą. Išskyrus 
Anglijos lietuvius kurie sumetė 
tam reikalui gražaus skatiko. l'u- 
vo spėjama, jog pasiųsti raštai 
Amerikon turėjo žūti kelyje. Kaip 
ištikrųjų—tai nežinia. 

1 eko, beabejo, girdėti ir apie Cen- 
tralj Komitetą. Jojo taipojau nuo 

seniau buvo bandoma belaisvius 
šelpti. Prie Centro- yra Išskyru- 
si Sekcija lietuviais belaisviais rti- 

pinties. Toj Sekcijoj pirmininkau- 
ja p. Kubilius ir dirba Petrogado 
besimokinanti jaunuomenė. Sekci- 

ja iš gaunamų Centro iždo pinigų 
taiso belaisviams siuntinius, o tai- 

pojau renka aukas Rusijos ribo- 
se. Sutaisyti pokai buvo siunčiami 

per Rusų Raudono Kryžiaus Įstai- 
gas, idant siuntiniai butu dalinami 

tarp lietuviu belaisvių sulyg nuro- 

domų adresų. 
Kiek vėliau Centro buvo pa-, 

siųstas viena-; darbininkas Kopen- 
hagon rašančio šiuos žodžius as- 

menyje. Iš daugelio neati lėtinu 

darbų reikalingiausiu betgi išrodė 

lietuvių belaisvių šelpimas. Pradė- 

*) Vienok konservų metalinėse dė 

žčse Vokietinu siųsti n?leid7.iauu. 



ta tarties su pačiu Centru, taipo-1 
jau su Šveicarijos "Lituauia" bei 

j(;> vedėju ktm. Steponaičiu. "Pa-J 
siniokyta," dirbta bei teirautasi Ko-j 
penbagoje esančiuose dvejuose 
Kauduonuosc Kryžiuose vienas—; 
rusų, Rusijos miestų Sąjungos ui.-1 
laikomas; antras—danų, kur da- 
nams pirmininkaujant vienoje da- 
lyje dirba rusai, antroje—vokie- 
čiai. Čionai nebus taipojau pasi- 
gailėta ruimo bei pagelbos ir lie- 
tuviams. 

Dabartyje belaisvių šelpimo rei- 
kalas išrodo -itaip: 

jis, manoma, dus >ukoih emruo- 

tas Kopenhagoje. Lietr.vių Centr. 
Komitetas yra pavedęs reikalinga 
tam tikslui sumą pinigų. Reika-į 
lui esant, bus skiriama ir toliau iš Į 
Centro abelno iždo sulyg išgalės.1 
\ i-ii Sekcijos siuntiniai su paga-' 
mintomis dovanomis bus siunčiami 
čionai, kur jie bus skirstomi po la-į 
gėrius lietuviams belaisviams, Pir-i 
mas diktas dovanų siuntinys jau 

* 

yra atėjęs. 
Pasitarus -u "Lituania" ir josi 

vedėju kun. Steponaičiu, ftrincipia- 
!iai sutikus jam darbą varyti sudė- 

tinai—jis taj>o kviestas Kopenha- 
goj. ir tikimasi atvažiuos. (ii jam 
neatvykus—pasilikus "Lituaniai' 

Friburge—darbas bus varomas su- 

tartinai. Taipojau yra pakviestas 
nuo Centro iš Petrogrado dar vie- 
nas darbininkas. 

Tai šitoki maž-daug paviršutinė 
šios dar tik besimezgančios įstai- 
gos išvaizda. Vienok jinai priva- 
lo gyvuoti tik visuomenės palaiko- 
ma, nes vienas Centrinis Komite- 
tas, kad ir geriausiu norų būda- 
mas, nepajiegs vienas visos naštos 
atkelti. 

Gaunama nuolat iš lagerių vic- 
nas už kitą skausdenis laiškas. Pa- 

šalpos vargšai prašo. Privalom or-1 
ganizotai šelpties. 

Užtai visų, tam reikalui prijau- 
čiančių, meldžiama siųsti aukas ar 

per Amerikos lietuvių laikraščius 

ar tiesiog Koncnhagon. Viešas 
skatikas bus gražiai atskaitoje lai-, 
komas. 

Taipojau visti, turinčių reikalo 

prie belaisvių, ar delci belaisvių 
meldžiama kreipties čionai. Jieš-' 
kant be žinios pražuvusio kareivio, 
reikia pridėti jo pavardė, vardas,' 
pulkas, rata. (Žinant galima !r—j 
gimimo vieta). 

Esantieji "veik-iančiojoj armijoj," ( 
sužeisti bei užmušti bus sujieškomi 
per rusų tam tikras Raudonojo 
Kryžiaus j > taigas; patekę nelaisvėn 

—per vokiečių jstaigas. 
(Užbaiga bus) 

UTSYIAJ AMERIKOJ. 
IŠ HARRISON, N. J. 

Jony varduvės. Birželio 25 d. 
čia keli Jonai sumanė savo patrono 
vardo dieną apvaikščioti su iškil- 
me. Kaip yra paprasta pas lie- 
tuvius, jie parsigabeno kelias bač-1 
kūtes alaus ir linksminosi sau. j 
Besilinksmindami Jonai antgalo su-! 

sipyko ir susipešė. Jie pridirbo 
daug trukšmo, susiplėšė vienas ki- 
tam sikrvbėles ir išsiskirstė lvg po! 0 " I 
karei. Tikras vargas tiems, kurie 1 

leidžia save alui valdyti. Kaip tai | 
bu t y gražu, jei šitie Jonai savo' 
vardo dienoje butu kokj nors gra- 
žtj darbą nuveikę. 

Harrisonietis. j 

IŠ SHENANDOAH, PA. 

Populiare lietuvaitė. Cia vienas 
krutamųjų paveikslų teatras suma- 
nė padirbti savo locnus krutamu* 
paveikslus, statydama? tulą dramą, 
kairioje pinv.ji rolę turėjo lošti po- 
puliariškiausia Slienandoah mer- 

gina, gavusi daugiausiai balsų. 
Pa u gi aus negu 50 Slienandoah 

merginu dalyvavo šiame konteste: 
amerikonių, vokietaičių, lenkaičių ir 
įvairių kitų tautų. Tarp merginų, 
žinoma, buvo nemažas subruzdi- 
mą-: kiekviena norėjo buti "pir- 
miausia." Pagalios skaitymas bal- 
su užsibaigė. 

Kontestą laimėjo lietuvaitė—p-lė 
Marė Dorsevičiutė, kuri gavo net 

55.618 bal'ii. Ji lo<- rolę, užva- 

clintą. "Rutb." 

Iškarpa. 

IŠ CEDAR "RAPIDS, IA. 

Mcterų girtuoklystė. Darbai čia 
eina gerai. Xors šita valstija tapo 
"*ausa," bet girtuoklystė- ypač 

tarp lietuviu moterų, dar labiau iš- 
siplatino. Dabar joms nereikia nei j 
smuklę eiti, nes ekspresininkas at- 

veža tiesiog j namus. Mūsų mo- 

terėles susieina po kelias ir traukia 
sau. Vyrai, parėję iš darbo, randa 
jas tai j) nusigėrusias, kad nei val- 

gyti jos neįstengia pataisyti. 
V ra tokių, ką vaikščioja po kai- 

mynes ir prašinėja degtinės. Ke- 
lios užsiima nei pardavinėjimu 
degtinės ir, sako, gerą foi/.nj padarą. 
Ji >s parsitraukia galionais, dapila 
vandens ir paskui mažomis bon- 
kelėmis pardavinėja, lt* pačios at-i 

sigeria ir dar uždirba. Šitame 
niestelyj lietuvių nėra nei šimto 

šeimynų, o persiskyrusių porų yra 
apie pusė tuzino ir vis ačiu mote- 

rų kaltei. Vyras, parėjęs iš darbo, 
randa pačią girtą ir nenorėdamas 
imi>tis, bijodamas kad nesuareštuo- 

tų, atsižada ir vaikų ir pameta. 
Gražumu susitaikyti negali, taip 
moterįs čia yra pasileidę. (Argi 
vyrai nei kiek nekalti tam?—Red.). 

Darbas čia, kur pasisuki, lengva 
yra gauti; ypatingai skerdyklose 
daug darbininkų trūksta, bet nau- 

jam darbininkui daugiau nemoka 
kaip po 17 centų j valandą, jei 
nori gauti (langiaus, turi su bosu 
derėtis. 

Nesenai Pribuvęs. 

IŠ KEARNEY, N. J. 
Lietuvių Politikos Kliubas. Čia 

nelabai senai yra susiorganizavęs 
kliubas. Kiek esu sužinojęs, šitas 
kiiubas nėra skaitlingas nariais, 
bet nariai visi progresyviai vyrai, 
kuriems rupi pagerinimas lietuviu 
gyvenimo šitame miestelyje. Kliu- 
bas yra bepartyvis ir jo įstatymai 
neliečia narių tikybiniu, ar parti- 
niu jsitikinimų. Kliubą buvo pra- 
dėję persekioti senieji politikieriai, 
bet iki šiolai kliubui gerai sekėsi 
tie persekiojimai atlaikyti ir ma- 

nau, kad galų gale ir tie patįs ku- 
rie kliubą persekioja, prie jo prisi- 
dės. 

Kliubas liepos 15 d. rengia iš- 
važiavimą į Palisades Amuscment 

['arką, X. J. Išvažiavimas bus gat- 
vekariais net iki parkui. Tai yra 
pirmutinis išvažiavimas, rengiamas 
Kearny'ės ir apielinkės lietuvių. 
Palisades yra viena puikiausių pa- 
silinksminimo vietų ant Jludsonoj 
upės kranto priešais puikiausią' 
Xew Yorko miesto dalį. Palisa- 
des žada pralenkti ir Coney Islan- 
dą savo pasilinksminimais ir tyru 
oru. Parkas randasi ant labai aug- 
što kranto ir gražus dideli me- 

džiai suaugę. 

Pilypas iš Kanapių. 

IŠ MELROSE PA P. K, ILL. 

Nušovė lietuvį, Mclrose Park 
birželio 28 d. buvo liūdnas atsitiki- 
mas. Vietinėj karų šopoj birž. 27 
d. įvyko straikas. Vienas vokietys 
unijistas, kurio vardo nežinau, ant 

rytojaus važiavo iš Mayvvoodo 
straHclaužiauti. Lietuvis lironisla- 
vas Talmontas, 24 metų amžiaus 
vaikinas, sutiko jį einant į darbą ir 
nusekė paskui jį. Vokietys įėjo 
į smuklę, o lietuvis paskui jį. 
[ėjęs lietuvis vokiečio paklausė, 
kam jis eina streiklaužiauti; tas 

jam atkirto, kad tai yra jo daly- 
kas. Tąsyk Talmontas, paėmęs, 
vokietį trenkė j asią ir pradėjo ko- 

jomis spardyti. Yokietys, gulėda- 
ma-, šovė Talmontui į pagurkli ir 

pataikė, bet tas iš karščio nutvėrė 
vokieti ir nešėsi laukan dar dau- 
giaus sumušti, bet vokietys antrą 
syki šovė jam į krutinę ir tas ap- 

sipylė kraujais. Antgalo Talmon- 
das paleido vokietj, atsisėdo krėsėn 
ir numirė. Policija vokietį suareš- 
tavo. 

Bronislovas Talmontas Mclrose 
Parke turi du brolius; paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Pasvalio 
parap. 

Liudvikas Sileunas. 

IŠ ELIZABETH, N. J. 
Mirė smuklininkas. Birželio 20 

d. pasimirė antras smuklininkas 
Mateušas Mažeika 53 metų am- 

žiaus. Paliko pačią ir dukterį J ie- 
vą. Paėjo iš Suvalkų gub.. Ruda- 
minos par. Amerikoje pergyveno 
24 metus ir laikė smuklę apie 18 
metų. kur sudėjo dikčiai pinigų. 

Sirpjo apie du motu suviršum; 
prigulėjo prie Šv. Juozapo Dr-jos, 
kuri ir palaidojo jį birž. 24 d. 

Musų parapija žada turėti truk- 
šmo. Birželio 25 d. Mockatt* ša- 

liniukai netoli lietuviu bažnyčios 
dalino plakatus, pranešančius apie 
busimas Mockaus naujas prakal- 
bas. Tas katalikams nepatiko ir 

jie dalinusiems išpėrė kailį. Kas 
iš to išeis, pranešiu kitu žygiu. 

Smuklėse dabar daugiausiai kal- 
bama apie Suv. Valstijų karę su 

Meksika; apie rusus pradeda už- 

miršti. 

Daugelis darbininkų pamctinėja 
darbus ir reikalauja (langiaus mo- 

kesties. 
Dzūkelis. 

Žinios-Žineles. 
Dorrisville 111. 

= Birželio 2. d. mušu apl i tikė- 
ję siautė baisi vėtra su ledais; 
daug blėdies pridirbo, aut ūkių 
(fariuų), bet ir miestuose išlau- 
žė daug medelių. Ledai krito 
pusės svaro didumo; daug Įaugu 
išmušė žmoneliams. 

Musu apliukėj viskas tyku, ra- 

mu. Daug žmonelių be darbo 
vaikštinėja, anglia-kasyklos nedir- 
ba nuo bal. 1 d. š. 111. Daug 
žmonių išvažinėjo j kitus mies- 
telius sau darbo j ieškotis. Ne- 
•kurios kasyklos pradėjo dirbti. 
Gal pradės ir daugiaus už kokio 

laiko, sunku sužinoti. J. J. 

Worcester, Mass. 
=*= Birželio 21 d. L. Vyčių 26 

kuopa laikė pusmetinį susirinkimą 
Šv. Kazimiero par., sveitainėje, 20 

\Vaverly St. Prie kuopos prisi- 
rašė 9 nariai. Nutaria surengti 
gegužines liepos 4 d. Grcen llill 
parke. Gegužinėse dalyvavus viso 
apskričio Vyčiai. Bus visokiu gra- 
žiu žaidimu; loš sviediniu Wor- 
cesterio Vyčiai su Broktono Vy- 
čiais. .Šv. Kazimiero par. Choras 
padainuos keliatą tlainų po Vado- 
vyste p. J. Cižau4co. 

Tikisi turėti daugelį svečių— 
jaunimo iš apielinkės. 

J. Galiauskas. 

So. Omaha, Neb. 
— Tūlas "profesorius" J. P. 

Alekna iš \Vin11ipeg, Man., Kana- 
dos, kuris pačiai garsinasi laikraš- 
čiuos! su mokinimu fotografystės 
darbo, atvykęs čia pasigyrė esąs 
labai turtingu ir norėjo apsivesti. 
Viena mergina p-lė G. pasižadėjo! 
už jo eiti ir jaunavedis greitai bu-» 
vo viską surengęs šliubui, bet nuo- 

taka permainė savo nuomonę ir vis- 
kas suiro. Jaunikis išvažiavo na- 

mon sau vienas. 

Kenosha, Wis. 
= Birž. 24 d. buvo Kenoshos- 

Racinės Susivienytu Draugijų pik- 
nikas naudai nukentėjusių nuo ka- 
rės. Žmonių atsilankė nedaugiau- 
siai. Įplaukimų buvo $282.40; iš- 
laidų $172.35. Gryno pelno liko 
$110.15. Kenoshos komitetas nu- 

tarė pasiųsti vokiečių užimton Lie- 
tuvon 300 rublių. 

Wilkcs Barre, Pa. 
= Geg. 31 d. Moterų (gaspadi- 

nių) Unijos narės statė scenoje p. 
Žemaitės komendiją "Trjs Myli- 
mos" ir kito autoriaus "Žioplių 
Jonelis." Publikos buvo mažai. 

Lavvrence, Mass. 
-- Kuone metus laiko lietuvių 

parapijos parapijonams išstraika- 
vus, atvažiavo iš Scrantono nepri- 
gulmiugas kunigas ir sutverė ne- 

prigulmingą parapiją. 

Waterbury, Conn. 
= Birž. 17 d. Scoville dirbtu- 

vėj iš Juliaus Bunanausko kiše- 
niaus prapuolė $70. Jis buvo pa- 
dėjęs juos drauge su švariais dra- 
bužiais savo pasidedamon skrynu- 
tėm 

Springfield, 111. 
= Springfieldą užpliaupė dau- 

gybė kareivių. Biznieriai iš to 
džiaugiasi, nes jiems daro biznj. 
Darbininkai nusiminę. Bedarbių 
daug: daugumas jau trjs mėnesiai 
kaip nedirba ir "nežino kada pra- 
dės. 

Milwaukee, Wis. 
= Lietuvių čia apie 300 šeimy- 

nų ir apie tiek pavienių. Lietuvių 
draugijų šešios. Lietuviai labai 
išsimėtę. Su parengimais nekaip 
sekasi. Darbai eina gerai daugiau- 
siai prie namų statymo. 

Kad Tautos Neišnyktų. 
Negirdėta savo didumu karė kas- 

dien išrauja iš Europos tautų tuk- 
stančius jaumj vyrų. Žūva kaip 
sykis daugiausiai tokių, nuo kurių 
priklauso tautų diduyias ir jų atei- 
tis. Tautoms j:gT£s$. pavojus su- 

mažėjimo, arba išnykimo. 
Vokiečiai pirmi atkreipė į tai 

atydą. Pradėta žiūrėti j statistiką. 
Pasekmės pasirodė daug reiškian- 
čios. Štai vienam tik L>ėrlino mie- 
ste j<>15 metais gimė 23,420 vaikų 
mažiau negu 1914 metais. Visoj 
Vokietijoj gimimų skaitlius 1913 
buvo C>20,000; sekančiais 1914 me- 
tais buvo jau tik 524,000, o perei- 
tais gimimų skaitlius nupuolė iki 

487,000. Taigi beveik visu trečda- 
liu vokiečių tauta pradeda mažėti. 
Vokietija tirpsta. 

Su francuzais reikalas šiuom 
žvilgsniu negeresnis—gal dar blo- 

gesnis, nes franeuzų yra mažesnė 
tauta, o antra vėl, dar ir prieš ka- 

rę francuzai daug lėčiau platinosi 
negu vokiečiai. 

Karei užėjus, mobilizacija pa- 
ėmė milijonus vyrų tokiame am- 

žiuje, kuriame paprastai vyrai dau- 
giausiai buva tėvais. Pasekmės 
greitai apsireiškė: skaitlius gimimu 
Prancūzijoj pereitais metais beveik 
dvigubai sumažėjo. Atsiminus, 
kad Prancūzijoj ir prieš karę gy- 
ventoju skaitlius neaugo, bet ma- 

žėjo, pasidaro aišku, koks baisus 
likimas laukia Prancūziją. 

Rusijoj pilnos statiskos nėra ir 
todėl sunku padaryti išvadas ir su- 

lyginimus. Rusija—milžiniška ša- 
lis; ramiu laiku jos gyventojų 
skaitlius pasididina kasinėtai, apla- 
mai paėmus, apie ant pusketvirto 
milijono žmonių. Taigi išrodytų. 
kad rusams nėra ko bijoti, kad jų 
tautai grėstų didelis pavojus, nes 

naujų gimimų skaitlius kas metai 
yra visgi didesnis negu metiniai 
karės nuostoliai. Vienok ir Rusi- 
ją karė smarkiai paliečia. Pavyz- 
džiui galima paimti nors vieną 
Maskvos miestą. 1913 metuose 

gimė Maskvoje 54.642 vaiku, 1914 
metuose 54.373. tai yra ant 269 
mažiaus, o 1915 metais—nors tikrų 
skaitlinių dar nėra. bet gimimų 
skaitlius žymiai sumažėjo. 

Jeigu toks pavojus gresia dide- 
lėms tautoms, tai k;j jau bekalbėti 
apie mažesnes tautas—apie tokias 
tautas, kaip, sakysim, belgai, ser- 

bai, lenkai, o ypač lietuviai ? 
Gaila, kad męs neturime po ran- 

ka statistiškų žinių. Jeigu jas tu- 

rėtume, jeigu pasižiūrėtume j skait- 
lines, tai gal mums plaukai ant gal- 
vos stolų ir kiekvieno tėvynainio 
širdis iš gailesties ir rūpesčio už 

tautos likimą susispaustų,—nes tos 

skaitlinės parodytų mums geriaus 
ir už visus argumentus, kaip mūsų 
nedidelė tautelė, tarsi tas ledo šmo- 
telis, pasibaisėtinai tirpsta nuo mil- 
žiniškos ugnies—karės. 

Neturėdami tikros statistikos 

apie lietuvių tautą, pažiūrėkim nors 

paviršutiniai kaip męs, lietuviai, 
stovime ir kas mus laukia. 

Paimsime skaitlines mums prie- 
lankiausias. Prieš karę todėl ga- 
lime skaitliuoti, kad lietuvių tauta 
siekė trijų milijonų gyventojų. 
Aplamas priaugimas gyventojų kas 

metai yra maž-daug lygus dviem 
nuošimčiams. Vadinas ramiu lai- 

ku, prieš karę, lietuvių skaitlius 

Įkas metai priaugdavo ant 60,000 
[ypatų. 

Pažiūrėkime, ką padarė karė. 
'Lietuvoje, kaip ir visur kitur, 
skaitlius vyrų ir moterų yra beveik 
lygus,—vadinas, iš trijų milijonų 
lietuvių buvo apie pusantro milijo- 
no vyrų ir tiek pat jau moterių. 
Šisai vyrų skaitlius galima pada- 
linti j tris beveik lygias dąlis. Vie- 
nas trečdalis yra vaikų ir nepilnai 
,dar suaugusių jaunikaičių; kitas 

trečdalis yra jau pasenusių vyrų, 
ar pilnų senių. Šie du trečdaliu 
tautos plėtojimesi, još didinime ne- 

lošia jokios, ar beveik jokios roles. 
Jie jau nėra produktyviai, negali 
buti tėvais ir tautos gyvenime lo- 
šia pasyve rolę. Liekasi dar vie- 
nas trečdalis—tai vyrai pačiame 
vieke. Jie yra pats tautos stiebas— 
tai naujų gentkarčių gamintojai— 
šeimynų tėvai. Šilas trečdalis iš- 
neša maž-daug 500.000 vyrų. Bet 
kaip syk šito amžiaus vyrai ir yra 
imami karėn. 

* Kiek jų paimta? Lietuva nuo 

pat kares pradžios buvo ugnyj. Jos 
Į vyrai pirmiausiai turėjo stoti ug- 
,11111, nes juos greičiausia galima 
buvo -vumobili/.uot čia pat ant vie- 
tos. 

Žinios įs Lietuvos praneša mums, 
kad nuo ij iki 45 metu beveik vi- 
si tapo pašaukti į savu pulkus. Va- 
dinasi, kaip sykis visas produkty- 
vi Akas tautos elementas tapo nuo 

tautos atskirtas. Skaitlius giminiu 
turėjo bai-iai sumažėti—kaip jis 
sumažėjo, negalima be skaitliniu tik- 
rai pasakyti; vienok vargiai sukly- 
sim pasakę, kad jis turėjo suma- 

žėti daug daugiaus negu per pu- 
sę. Jeigu taip, ta! prieš akis stoja 
baisus paveikslas: kaip jau augš- 
čiau nurodyta, ramiu laiku lietuviu 
tauta augo daugiausiai po 60,000 
ant metu; reiškia, kad palaikyti 
lietuvius nuo puolimo ženivu, nuo 

nykimo, męs turėjome tik apie 60,- 
000 "zoposo" kas metai. h>it;j "zo- 

posą" męs galėtume ir nustoti kas 
mietai, ir nuo to lietuvių tautos 

skaitlius nemažėtu—jis butų vis 
tas pats, stovėtų ant vietos: skait- 
lius gimimų butų lygus skaitliui 

mirimų ir lietuvių tauta vis turėtų 
3,000,000 gyventojų. 

Bet nesunku bus suprasti, kad 
laike šios karės su lietuviais yra 

daug blogiau. Yisųpirmiausiai, gi- 
mimas Lietuvoje turėjo beveik su- 

stoti, nes galintieji buti tėvais kaip 
sykis priklauso prie to skyriaus, 
kuris buvo imamas karėti. Antra, 
didelis jų skaitlius liko užmuštų, 
ar žuvo nuo žaizdų ir ligų. Tre- 
čia, ir tarpe tų, kurie išliko nuo 

karės—ypač tarp vaikų ir senes- 

nio amžiaus žmonių,—mirtingumo 
nuošimtis yra labai didelis—miršta 1 

įs vargo, bado ir ligų. 
Paėmus visas tris šitas priežas- 

tis atydon, bus aišku, kad nuo pat 
karės pradžios tie tijs lietuvių mi- 

lijonai neauga, nei gi ant vietos 
nestovi, bet tikrai mažinasi. Kiek 

mažinasi—dabar sunku pasakyti, 
vienok pavojus tautai yra didelis, 
nes lietuviu tauta yra mažytėlė 
silpna ir didelio "kraujo nuleidi- 
mo" ji ilgai išlaikyti negali. O po 
to kas ją laukia ? Prieš akis pradeda 
apsireikšti mirties paveikslas,— 
šmėkla lietuvių tautos išnykimo... 

Štai kodėl rnusų veikėjai ir švie- 
sesni vyrai yra susirūpinę šiltom 

laiku ir galvoja, kokiu budu tą bai- 
sią šmėklą galima butų prašalinti. 

Jeigu visi lietu vai turėtų šituos 
šaltus faktus prieš akis, jeigu jų 
nepamirštų, galima butų tikėtis, 
kad jie mestų šalin viską,—o ypač 
ginčus ir barnius,—ir sunėrę ran- 

kas krūvon, dirbtų išvien nykstan- 
čios tautos išgelbėjimui. Nes kas- 
gi butų toks begėdis, toks niekšas, 
kuris aiškiai dalykų stovi supras- 
damas, geistų savo tautos pražūties 
arba savo neišmintingais pasielgi- 
mais prie to tautos marinimo pri- 
sidėtų ? 

* * 

Grįžkime vėl prie kilų tautų. 
Kaip matėme, net ir didžiosios tau- 

tos yra dikčiai susi rupinę savo ma- 

žėjimu. 
Įdomu, kad praeityje nekurios 

tautos jau mėgino išrasti kokj nors 

būdą panašaus pavojaus prašalini- 
mui. Ypatingai žymų tuo žvilg- 
sniu pavyzdį paduoda taip vadina- 

moji Trisdešimtmetinė karė. 
\ okietijoj šita karė baisiai suma- 

žino gyventojų skaitlių. Tūkstan- 
čiai kaimų ir miestelių visiškai iš- 

mirė, išnyko kol šita ilga karė 
pasibaigė. Prieš tą karę Vokietija 
turėjo apie 16—17 milijonų gyven- 
tojų, o 1648 metais, kuomet ji pa- 
sibaigė, Vokietijoj buvo vos apie 
4 milijonai gyventojų. Ir tarp šitų 
likusių skaitlius vyrų buvo mažes- 
nis negu moterų: moterų buve 

apie 2j/>, o vyrų tik apie mi- 
lijono. 

Nepaprastas būdas sumanyta 
nykstančios tautos išgelbėjimui. 
Krikščioniškoj viešpatijoj nutarta 
įvesti d v i p a t y s t ė. Daugelyj 
vietų tuomet dvipatystė išsiplatino; 
jos ne tik nepersekiota, bet dar 
prie jos raginta. 

Štai ir prirodymas. Vasario h, 
d. 1^50 m. Nurembergo apskričio 
tarvba priėmė sekančią rezoliuciją: 

"Kadangi laike 30-metinės ka- 
rės gyventojai žuvo nuo kardo, 
ligų ir bado, o Šventosios Rymo 
Imperijos (taip tuomet vadinosi 
Vokietija) interesai reikalauja 
jos atbudavojimo, tai nuo iios 

dienos per 10 metų kiekvienam 
vyrui \ ra leidžiama turėti pu dvi 

[ /.monas." 
\ okicčiai, kaip matome, ir tais 

laikais pasižymėdavo savo nepa- 
prastu "praktiškumu." 

I 
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Dabartiniais laikas, suprantama, 
apie tokias priemones nėr ką nei 
kalbėti. Vienok reik kokiais nors 
budais augantį pavojų sulaikyti. 
Dvidešimtasai amžius turi tuos bu- 
dus išrasti be dvipatystės naudoji- 
mo. 

Koki gi tie budai gali buti? 
Vokiečiai ir franeuzai yra la- 

bjausiai savo tautų likimu susirū- 
pinę. Jie pirmiausiai ir pradėjo 
veikti. Jų veikimas eina dviem 
keliais: iš vienos pusės rūpinamasi 
kuo labjansiai raginti žmones prie 
apsivedimo ir vaikų gimdymo, o iš 
kitos pusės—mokslas rūpinasi kuo- 
labjausiai gimusius vaikus nuo mi- 
rimo apsaugoti. Atsikartoja ana- 

sai bibliškas pasakymas: 
— Veiskitės, dauginkitės ir ap- 

gyvendinkite žemę!. 

Prancūzijoj nuo pat karts pra- 
džios valdžia pasirūpino leisti ka- 
reivius iš pulkų namo "pasimaty- 
mui su šeimyna:" sliubų formališ- 
kumai taippat tapo sutrumpinti ir 
palengvinti. 

Saugojimas vaiku, gimusių laike 

karės, yra viena iš didžiausių fran- 
euzų valdžios rūpesčių. Laike ka- 
rės išleista įstatymas, sulyg kurio 
vaikai ir našlės žuvusių kareivių 
yra imamos ir užlaikomas valdžios 
lėšomis. 

Prancūzijos valdžios rūpestingu- 
mas tuo žvilgsniu nuėjo net taip 
toli. kad išleista įstatymas apie ne- 

legališkų vaikų užlaikymą. 
Vokietijoj globojimas naujagi- 

mių vaikų yra taip pat rūpestingas. 
Niekuomet dar valdžia nėra taip 

vaikų likimu besirūpinusi, kaip da- 
bar. Tam tikslui, tarp kitko, tapo 
įsteigtas "karės našlaičių" institu- 
tas. Šiito instituto veikmė yra ta- 

me, kad turtingesni žmonės ima 
auginti naujagimius vaikus iš ne- 

turtingų tėvų per visą karės laiką. 
Vienam tik Berline per pirmus 9 
karės mėnesius tokiu bildu priglau- 
sta 1,360 vaikų. 

Paskatinimas prie vestuvių ir 

vaikų gimdymo priėjo prie to. kad 
net yra, sakoma, sumanytas įstaty- 
mas, sulyg kurio kiekviena mergi- 
na. neištekėjusi iki .25 metų už vy- 
ro, "turėtų teisę" turėti kūdikį, ku- 
rio užlaikymui valdžia skirtų tokiai 
motinai pašalpą. 

Tokiais ir panašiais budais ka- 

riaujančios tautos ginasi 11110 išny- 
kimo. Avirys. 

I 

Kiiminalistai, sako, 
geri kareiviai. 

Prancūzijos kariumenėj yra taip 
vadinamas "balaillon d' Afrique," 
susidedantis vien iš kriminalistų. 
Šita-; batalijonas tapo suorganizuo- 
tas 1832 m. iš tų, kurie prieš pa- 
šaukimą kariuomenėn buvo sėdėjų 
kalėjime. Toliaus šitan batalijo- 
nan pradėta imti visokie negeistini 
valstiečiai ir ištramos,—vagįs, 
žmogžudžiai ir t. t., su kuriais ge- 
rieji Prancūzijos valstiečiai neno- 

rėjo tarnauti draus," savo tėvynėj. 
Paprastas francvzų batalijonas 

nusideda iš 1000 žmonių, bet šita> 
batalijonas neturi sau paskirto ka- 
reivių skaitliaus. Xuo pačios pra- 
džios karė- šitie kareiviai, vadina- 
mi "Joyeux" ir "Zephrys" vardais 
utvo statomi pavojingiausiose vie- 
lose ir visur jie įgijo sau begalo 
•.arsiu kareivių vardą. Akyvaizdo- 
;e didžiausio pavojaus jie klauso 
iri sakymų savo vado ir pildo kas 
jiems prisakyta. Juos pranešė sa- 

vo narsumu tik vienas kareivių 
korpusas,—Prancūzų Svetimšalių 
.egijonas. t'ž tai visi geriausie- 
ji traneuzų ofeierai varžosi del 
vadovavimo jaisiais. 

Karei prasidėjus, jų buvo pen- 
ki batalijonai—tris stovėjo Tunise. 
) du Marokkoje. Pirmas jų bu- 
rys, atgabentas iš Ai'rikos Francu- 
zijon, susidėjo iš kelių tūkstančių. 
Išlipę Marseillėje rugpjūčio pra- 
rližoje, jie tuojaus nusiskubino 1 »t*l- 

»ijon. Pirmu kartu jiems teko 
susiremti su vokiečiais ties C'bar- 
leroi. Ten juos Prūsų Gvardijos 
būrys apsupo ir padėjimas jų iš- 
rodė liūdnas. Bet jie nenusiminė. 
Savo vėliavą užkabė į žemę, kadį 

I I priešas jos nepagriebtų ir, pasitai- 
sę durtuvus, prasimušė per vokiečių eiles vien savo valios jiega ir nu- 
siniiningu kovojimu. 

iš Belgijos besitraukiant atgal "bataillon d' Afriąue" buvo užpa- kaline kareivijos dalimi. Taigi įvy- kus nn. Hii ties Marna jie atsisuko 
at^al ir vokiečiams baisiai atsiker- 
šino. Sl. (londo pelkėse, arti Reim- 
so jie susidarė su savo senais pažį- 
stamais, Prūsų Gvardijos pulku. 
Jie apsupo savo priešų ir įvykusi 
kova buvo trumpa, nusimininga ir 
karsta. Mušis apsibaigė kitaip 
negu ties Cbarleroi; gvardiečiai ne- 

prasimušė per jų eiles. Jų kaulai 
liko pelkėse. 

Kareivijoms pradėjus apsikasti, 
vokiečiai kelis kartus bandė prasi- 
mušti Paryžiun per Champiegne. 
"Joyeux'ai" pasiskubino pribūti į 
Tracy-le-Yal ir ten stoję į eiles 
sulaikė vokiečius. 

Lapkrityje, 1914 m. jie buve 
prie Ysero kanalo ir ten padėjo 
sulaikyti vokiečius baisiu iu iš- 
mušimu. 

Sausyje 1915 m. batalijonas bu- 
vo lies Soissons, vokiečiams ten už- 
sispyrus prasimušti. Ten mušiui 
pasibaigus, batalijonas pasiųsta j 
šiaurę užimti apkasus priešais "la- 
birintą," tą įdomų ir pjainų apka- 
su tinklą, kurį suplenavo gudrus 
vokiečių inžinieriai. 

Vasario 17 d. šiaurines Afrikos 
brigada užpuolė ir įvarė kylį j vo- 

kiečių parinktiniausias eiles. "Jo- 
vcyx" pastatyta užimtuose apka- 
suose ir pasakyta atlaikyti kontr-ata- 
kus. Ant rytojaus po pragaištin- 
gam bombardavimui rankinėmis 
granatomis, parinktiniai vyrai iš- 
geriausių bavarų pulkų persiskver- 
bė per siauras smilčių maišų sie- 
nas dalinusias "Joyeyx'us" nuo jų 
priešų. Jie atėjo su revolveriu, ar 
kinžalu \ ienoj rankoj ir mėtė bom- 
bas su kita iš krepšio pakabinto 
per petj. [vykusi kova buvo baisi. 
Siauruose apkasuose nebuvo kur 
vartoti šaudyklę, ar durtuvą; ko- 
vojo peiliais, kinžalais, re\olveriais, 
aštriais akmenimis, kumštimis ir 
net dantimis. Bavarai buvo įnirtę, 
bet "Joyeux'ai" dar daugiau. 

Nežiūrint tirštos ugnies užlai- 
dos, zefyrams atėjo pagelbon žtta- 

vų būrys ir tas reginys, kurį jie 
išvydo, buvo neužmirštinu. Pasi- 
likę keli "Joyeux'ai" gyvais, pa- 
silipo ant savo puolusių draugų 
lavonų ir kovojo juokdamies, šū- 
kaudami ir juokus darydami, aky- 
vaizdoje mirties. 

Užpuolikai buvo išvyti, ir Jo- 
yeux" su žuavais nusiviję juos dar 
daugiaus apkasų užėmė. 

Apkasą bevalant, atrasta vienas 
*.?fvras abiem rankom rankinės gra- 
natos nutrauktomi, dantimis j-ikan- 
dęs vokiečiui j gerklę. Tas kinžalą 
jam iki rankenai suvarė, bet žua- 
vas ir numiręs jo gerklės nepaleido, 
kol jo neužsmaugė. 

Kapr Cecaldi. kuris vedė "Jo- 
yeux'us" j daugeli musių, apie juos 
sako taip: 

"Pas juos visuomet yra tyli ener- 

gija, velniška drąsa, domus klau- 
umas. Jie visuomet kovoja juokuo- 
dami. Viduj bombų ir kulkų, 
smarkiau.-iuosc mušiuo=e iie sau 

juokus'krečia. kaip jiems par- 
sieina numirti, tai jie moka mir- 
ti prakilniai." 

Iš šito kriminalistų kareivių pa- 
vyzdžio galima tik vieną išvedimą 
padaryti: kad net didžiausi pikta- 
dcjai yra prakilnumo pilni ir ij 
parodo, kuomet jie gauna proga. 

KUR DAR NĖRA GIRDĖ- 
JĘ APIE KARĘ. 

Rodos nerastum tokio kampelio 
vi-am pasaulyj, kur /.m uus dar 
nebūtų girdėję apie šitą didžiausiu 
pasaulio historijoj karę. 

O vienok yra tokių vietų, kur 
ki šiolei žmonės dar nei negirdė- 

jo, kad šita karė prasidėjo. Ir to- 

kių vietų yra nemažai. 
Apie tai mus užtikrina Louis Pe- 

lier, nary- Paryžiaus geografiškos 
draugijos, >ulyg kurio apskaitlia- 
vimo tokių vietų yra nei mažiau, 
nei daugiau kr.p keturi šimtai. 

Didesnė dalis tokių vietų randa- 
si (irenlandijoi, Siberijoj ir šiauri- 
nėj daly j Aiiaskos. Apie du šimtu 
tokių vietų yra ant salų įvairiose 
did jūrių dalyse. Iš labjau apgy- 
ventų vietų, kuriose dar nėra gir- 
dėję apie karę. galima paminėti 
tik salą Tristan d'Akunia, tarp 
Pietinės Amerikos ir Australijos, o 

taipgi ir pietinę dalj ('gilinės Že 
mės, Pietinėj Amerikoj 



Visi laikraščiui siunčiami rankraS- 
Šiai turi buti pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji pseo-į 
donimaia turi paduoti. Redakcijos žl" 
nial, ir savo tikroj] vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at-1 

siunčiamus) Jai rankraščius trumpinti 
ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina aulo- 

rlul atf?a! jo lčšomls. 
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos poplero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Prūsų lietuviai ir męs. Tūlas 

"Lietuvis Liuteronas" tankiai ra- 

šinėja "Naujienose"' ilgus straip- 
snius apie Lietuvių Liuteronų rei- 

kalu.-,—tikybinius ir politiškus. 
Viename paskutinių savo straip- 
sniu, jis s^t širdgėla nusiskundžia 
ant menanui skriaudų, kurias lie- 

tuviai buk lietuviams liuteronams 

darą. 
Nusiskundžia lygiai ant Didžio- 

sios Lietuvos lietuvių ir ant ame- 

rikiečių. 
Tarp kit-ko, jis, pavyzdžiui, ši- 

taip rašo: 

"Dabartiniam karui prasidė- 
jus, "Viltie.-*" ir "Šaltinio" su- 

fanatizuoti Romos-žemaičiai, 
tikėdamiesi, kad jų "numylė- 
tasis" ruskis sumuš "prūsoką", 
duos lietuviams Romos-katali- 
kams savy valdą, o Prūsų lie- 
tuvius padarys katalikų ver- 

gais, išanksto jau pradėjo "fik- 
sinti" šunprusius. Pridirbo Di- 
džioje Lietuvoje ir Prūsų Lie- 

tuvoje liuteronams labai daug 
šunybių ir nekuriuos jų pri- 
mušė, vien del to, kad jie šun- 
prusiai—atskalūnai. Per jų pa- 
sidarbavimą tapo išsiųsta labai 
daug lietuvių liuteronų (ne 
vokečių ir ne ateivių) iš Ra- 

seinių pavieto, Kauno gub., ir 
iš Suvalkų gubernijos į Si- 
beriją. Apie tai kaip-kada pa- 
tekdavo žinių ir į Amerikos 
lietuvių laikraščius. Bet ame- 

rikiečiai "tautininkai," girdė- 
dami tokį begėdišką Lietuvos 
žemaičių pasielgimą, nei žode- 
liu nenupeikė jų. Bet dar, 
kaip matėsi iš "Lietuvos" ir 
"Vienybės Lietuvninkų" edito- 
rialų, tų laikraščių redaktoriai 
rankas trynė iš džiaugsmo, kad 
dabar jų numylėtam bn t i tiš- 
ka i carui ir jo "padonams" 
taip puikiai sekasi "daužyti 
dantis prūsokams." Prūsų Lie- 
tuva tapo iki pamatų per tuoi 

"civilizuotus" kazokus išdegin- 
ta, o jos gyventojai, kurie ne- 

paspėjo pabėgt, tapo išgabenti 
Siberijon ir jau rasi išmirė 
badu, arba ligomis. Bet musų 
laikraščiams tame nėra nieko 
ypatingo. Gaila tik katali- 
kiškos Lietuvos, o atskalūniš- 
kąją Lietuvą "numylėtasai" 
caras legul naikina... 

Nevien musų tautininkų ir 
klerikalų laikraščiai gėrėjosi iš 
Prūsų Lietuvos sunaikinimo ir 

lietuvių liuteronų persekioji- 
mo, bet jie dar reikalavo, idant 
Prūsų lietuviai už tas visas 

šunybes butų savo priešams 
žemaičiams, ir, ypač jų nu- 

mylėtam carui, dėkingi ir gei- 
stų gyventi po "gerojo" caro 

valdžia. Ypatingai p. Rimka 
rašinėdavo "Tėvynėje" ilgus 
straipnius apie tai. Bet kaip 
tik Prūsų lietuvių atstovai p. 
Vidunas—Storasta ir Dr, V. 
Gaigalaitis griežtai atsakė, kad 
jie nei tų "gerųjų" žemaičių 
savy valdos, nei jų caro ne- 

geidauja, tai ir pasipylė ant 
Prūsų lietuvių, ir aplamai ant 

visų lietuvių liuteronų, biau- 
riausi koliojimai ir apšmeižos. 
"Katalikas" išvadino mus "is- 
gamomis," išperomis ir "kaize- 
rio čebatlaižiais." 

Toliau> maž-daug panašiai ba- 
ra "Vien. Liet.", "Laisvė", "Dar- 
bininkas", tautininkai, Yčas, Ka- 
ruža ir kiti, anot jo, "caro bernai." 

Labai gaila, kad vienas iš musų 
brolių lietuvių-liuteronų panašiai 
kalba. Gaila labjausiai todėl, 
kad tokiuose straipsniuose kursto- 
ma prie aštrios tikybinės neapikati- 
tos. Męs jau ir be to užtektinai 
jos iki šiolei turėjome iš pusės 
nekuriu musų trumparegių fanati- 
ku. 

Tikybinio fanatizmo ir neapikan* 
tos liepsnas reik užlieti, vieton jas 
didinus. Jos niekados prie nieko 
gero neprivedė ir neprives. 

Yiršminėta ištrauka pati savai- 
ini parodo visas pragaištingas fa- 
natizmo puses. Vis vier.a, koks 
tas fanatizmas butu.—ar katalikiš- 
kas. ar liuteroniškas, ar koks ki- 

tas,—jis tuojaus priveda prie tei- 
sybės falšavimo. prie prasimanymų 
pr!e nepamatuotų užmėtinėjimų. 

Kad ir šisai musų p. "Liet. Liu- 
teronas." Jis, sakysime, prieina prie 

tokiu išvadų: kad Didžiosios Lie- 
tuvos lietuviai, anot jo "Romos- 
žemaičiai", geidė, kad caras pada- 
rytu Prūsų lietuvius "katalikų ver- 

gais'"; kad amerikiečių tautininkų 
laikraščių redaktoriai "rankas try- 
ne iš džiaugsmo, kad jų numylė- 
tam (patėnivk "numylėtam") ba- 
tiuškai carui sekasi daužyti dan- 
tis prūsokams; kad amerikiečių 
laikraščiams esą gaila tik katalikiš- 
kos Letuvos, o Prūsų Lietuvą ka- 
ras esą tegul naikina; kad mūsų 
tautininkai ir klerikalai "gėrėjosi" 
iš Prūsų Lietuvos sunaikinimo ir 

1.1., ir 1.1. 

Ar gali buti, kas nors aršesnio, 
neteisi ūmesnio? Mes pripažįstame, 
kad Lietuvoje galėjo buti tulų ne- 

geistinu atsitikimų; sakoma, kad 
vieni kitu.s net skundę. Bet kaip 
galima prieiti prie tokių nesvietiškų 
išvedimų, kad visus lietuvius ap- 
kaltinti, buk jie džiaugiasi iš savo 

brolių, prūsų lietuvių nelaimių? 
Męs norime karštai prieš tai už- 

protestuoti ne tik savo, bet ir visų 
lietuvių vardu. Ar nesidalino Di- 
džiosios Lietuvos lietuviai pasku- 
tiniu kąsniu duonos su nelaimingais 
prūsų lietuviais, ištremtais Rusijos 
gilutnon? Ar nedarė tie patįs lie- 
tuviai interpeliacijos pas rusų val- 
džią palengvinimui prūsų lietuvių 
likimo? Ar nesiuntė amerikiečiai 
savo aukų tiems patiems nuisų bro- 
liams, ištremtiems lietuviams? Ar 
perėmėme męs Prūsų Lietuvos tau- 

tinio atgimimo, kiek galėjome? At- 
sišaukdami svetimoj spaudoj apie 
Lietuvos likimą, ar užmiršome męs 

prie savo nelaimių pridėti ir mušu 

broliu prūsų lietuvių nelaimes? Al 

apart užuojautos ir 'meilės męs, 

kaipo tauta, kadanors ką kitą prie 
Prūsų lietuvių jautėme? 

Ne, ir dar sykį ne! Visuomet 
męs skaitėme ir skaitysim juos sa- 

vo broliais. Jeigu retkarčiais ir ap- 
simainė aštresniais žodžiais atskiri 

asmenįs, tai juk tas dar toli gražu 
ne visa lietuvių dalis. Bet ir tie 
aštresni žodžiai musų spaudoje kil- 

davo ne dėl ko kito, kaip tik to- 
dėl, kad męs visi sykiu norėjome 
buti; kad būdami to paties kraujo 
ir kaulų broliais, męs vienoj šei- 

mynoj norėjome ir norime buti, o' 

nesiskirti, kaip to geidė tuli prūsų 

lietuvių veikėjai. 
Išmintingesnėji, rimtesnėji lietu- 

vių dalis stengiasi visomis jiegomis 
užgesinti, visai išnaikinti tikybinę 
ncapikantą, fanatizmą sulyg savo 

kitaip tikinčių vientaučių. 
Kas jo liepsnas dumia, kas jį 

didina ir lietuvių šeimyną drasko, 
tas jokio nuopelno tautai nedaro. 

Mums labai gaila, kad šitos liep- 
snos su tokiu karščiu išsiveržė iš-po 
plunksnos vieno musų brolių, dar 

gi tokiu laiku, kaip kad šisai karės 
laikas. 

Bukit atsargesni! Tok j pata- 
rimą duoda Dr. Šliupas lietuvių 
draugijoms ir organizacijoms, 
kuomet jis rašo "Ateityje" se- 

kančiai : 

"Važinėdamas po lietuviška' 
naujokyncs Amerikoje su pra- 
kalbomis, patėmijau, kad daug 
trukšmo, ir bereikalingo trukš- 
mo, susirinkimuose ir draugijo- 
se šiandien kelia asmens, kurių 
praeitis labai tamsi yra. Beje, 
po Maskoliškojai Revoliucijai 
1905 m. privažiavo j Ameriką 
daugelis ir tokių žmonių, kurie 
čia gėdisi savo tikros pavardės 
vien todėl, kad ten, Lietuvoje, 
tais metais ar buvo arkliavagiais, 
ar žmogžudomis, padėgliotojais, 
ar kitokiais biauriais prasikaltė- 
liais. Tokie asmenįs, čion at- 

vykę, nuduoda didelius revo- 

liucionierius, darbininkų užsto- 
vus, ar kitokius reformatorius." 

Toliaus jis pataria draugijoms, 
kad jos neįsileistų j draugijas, 
ypač j valdybas ir delegatystc?.. 
ypatų su nežinoma praeitim. Dr. 

Šliupas pataria, kad tokios ypa- 
tos sudėtų "viešą dekleraciją. 
jog jie yra bona fide piliečiai, ne 

arkliavagiai, ne žmogžiulos, ne 

padegi iotoj ai. ne viešo turto... 

vagis ir 1.1." 
Daktaras mano, kad suirutė 

musų visuomenėj, bereikalingi 
įdergiinai, bjauriojimai ir juodi- 
nimai tuomet pas mus pasiliautų. 

Daugelį sykių Amerikos lietu- 
viams jau ateicliuėjo mintis: ka- 
me yra priežastis tų didelių ne- 

sutikimų. tarp musų sėjamų? 
Kitą sykį ištikro išrodo, lyg kad 
svetima kokia jiega betvarkę 
tarp lietuvių sėtų. Bet pirm ne- 

gu tr.i sakvti. reik turėti bent 1 V. 
šiokius-tokius prirodymus. 

Kad tarp lietuviu yra .visokių 

tamsių gaivalų—apie tai galima 
icabejoti (Krakas ir jo draugas 
yra du pavyzdžiu). Lietuviai 
privalo apsisaugoti ir in-jsileisti 
į žymesnes vietas nežinomų 
žmonių. 

Bet kad kiekvienas turėtų su- 

dėti tokią "viešą" dekleraciją, 
kaip kad l)r. Šliupas pataria, 
tai to niekados nebus ir negali 
Inu i. Kas norės tokią "deklera- 
ciją" daryti? Jjj, daryti—<tai jau 
perdidelė panieka teisingiems 
žmonėms. Gerai vienok butų. 

kad draugijos"pirma sužinotų vi- 
są pracitj. visą biografiją tų 
žmonių, kuriems jie paveda vie- 
šus tautinius reikalus. 

"Dilgėlės" — pradėjusios eiti 
juokų laikraščiu, paskui virtu- 
sios j abelnų žinių dvisavaitini 
laikrašti, dajigiaus jau ne- 

beeiti. "Dilgl>uį vieton, jų lei- 
dėjas p. J. Baltrušaitis žada 
leisti mėnesinį žurnalą "Tiesą.'' 
"Tiesa," be abejonės, bus soeia- 
listiškos pakraipos laikraštis. 

i 
s 

Leonas apie Bulotą 
Nuo Redakcijos.—Šių metų pra- 

džioje Lietuvos Gelbėjimo ir Au- 
tomonijos Fondas išsiuntė ant p. 
Petro Leono rankų 10,000 rublių 
nukentėjusiems d ei karės šelpti. 
P-as Leonas praneša L. G. ir A. 
P. raštininkui p. J. O. Sirvydui 
apie tų pinigų gavimą ir podraug 
paaiškina keletą įdomių dalykų 
kurie iki šiolei nc visai buvo ame-' 

rikiečiams žinomi. 
P-as Leonas yra advokatas, bu- j 

vnsis Durnos narys nuo Suvalkų] 
gub. (buvo sykiu su Bulota) ir yra 
Įgijęs visoj Lietuvoj vardą vieno 
iŠ rimčiausių ir bešališkiausių vei- 
kėjų. 

Į jo žodį, laike didelių partijinių 
nesutikimų ir karštų ginčų, Lietu- 
va "visuomet atkreipdavo didelę 
atydą. Jis įgijo sau išmintingo 
Saliam no -vardą,—vardą teisėjo, 
kuris kiekvienai pusei pripažinda- 
vo tą, ko ji būdavo -verta. Kad jis 
retai kada savo nuomonėj klysdavo, 
apie tai liudija jau ir toji aplinkybė, 
kad p. Leonas džiaugiasi šiądien ne- 

maža pagarba tarp visų Lietuvos 

partijų, ir net tarp savo priešų. 
Kadangi viršpaminėtas p. Leono 

laiškas yra labai įdomus, tai jį že- 

miau s perspausdiname ištisai. 

Gerbiamasis Tamista! 

Dešimtį tūkstančių rublių iš Lie- 
tuvos Gelbėjimo ir Autonomijos 
Fondo ir tamistos laišką gavau. 
Siunčiu tris kvitas pinigų priėmi- 
mo: 1) 4,000 rub. Lietuvių Drau- 

gijos nukentėjusiems del karės šelp- 
ti Centralinio Komiteto, 2) 2,000 
rub.—Globos pirmininkės p. Bart- 
kevičienės ir 3) 4,000 rub.—savo 

kvitą. 

Apie šituos pastaruosius 4.000 
rub. meldžiu duoti man nurodymus, 
kam juos išduoti, o kol-kas laikysiu 
savo žinioje. Matai, tamista, drau- 

gijos vardu "Lietuvos Šelpimo 
Draugija," sutvertos musų vientau- 
čių šelpimui po vokiečių, męs čion 

suvis nežinome, užtat ir aš negaliu 
darvti jokių žingsnių, kad tuos 

pinigus jai nusiųsti (Viršminėta 
Draugija yra Vilniuje, jos pirmi- 
ninku yra p. A. Smetona, tačiaus 

Rusijon pabėgę lietuviai, kaip ma- 

tyt, iki tam laikui su ja negalėjo 
susižinoti; amerikiečiai per nentra- 

liškas šalis greičiau apie tai sužino- 

jo. Red.). Liktų tuokart išduo- 
ti juos Lietuvių Draugijos nuken- 

tėjusiems del karo šelpti Centrali- 
niam Komitetui. Aš esmi vice- 

pirmininku Centralinio Komiteto ir 
pirmininku Maskvos Komiteto, ku- 

ris yra savistove draugija. 

Daug Lietuvių Maskvoje. 

Kadangi Centralims Komitetas 
jau yra gavęs daug sumų iš Ame- 
rikos, tai aš melsčiau leisti man 

tnos 2,000 rub. įnešti Maskvos ko- 

mitetui. Maskvoje šelpiame apie 
15,000 lietuvių pabėgėlių; pinigų 
stingame; ypač gi malonu yra tu- 

rėti žymesnių aukų iš savo vien- 

taučių kitų akyse. Dar 2,000 rub. 
Tamistos skiriate gimnazijų ir ki- 

tokių mokyklų palaikymui, studen- 
tų šelpimui etc. Kadangi tuom tar- 

pu įvardintiems tikslams Rusijoje 
męs lėšų maž-daug turime, tai 
melsčiati leisti man tuos pinigus 
laikyti, kaipo pradžią fondo grįži- 
mui pabėgėlių Lietuvon ir t. t. Jau 
paduoti valdžiai registruoti įstatai 
Suvienytos Tarybos, kurią su- 

tverti nusprendė įvykęs Petrogra- 
de lietuvių suvažiavimas; apie tai, 
turbut, jau busite skaitę laikraš- 
čiuose iki gausit mano šį laišką. 

Susitvėrus tai tarybai, aš juos 
atiduočiau jai. Lauksiu atsako į 
du mano meldimu ir pinigus tuom 

tarpu laikysiu savo depozite.— 

Atitaiso Užpuolimus. 

ICaslink abelnų mūsų kivirčų 
šiame momente, ir kaslink "Nau- 
josios Lietuvos" ir "Ateities" už- 

puolimų ant Centro Komiteto, aš 
buvau priverstas šį-tą parašyti 
"Lietuvių Balse." Manydamas, jog 
Tamistos busite mano tą raštą 
skaitę, aš tik šj-tą prie jo pridėsiu. 
Pažymiu, jog jei rasite tikslingu šj 
mano laišką patalpinti laikraščiuo- 
se, meldžiu tai padaryti, aš norė- 

čiau, kad jis butų paskelbtas. 
Tokioje didelėje draugijoje, kaip 

"Lietuviu Draugija nukentėjusiems 
del karo šelpti," kurios mėnesio 
biudžetas dabar didesnis už 400,000 
rub., kuri turi daug skyrių ir įga- 
liotiniu ir kuri šelpia apie 120,000 
pabėgėlių, išblaškytų po įvairias 
Rusijos vietas,—negali neatsitikti 
ir negerų darbų. Bet ne Centrali- 
nio Komiteto ir jo prezidiumo kal- 
tė, jei žmonijoje yra blogo noro 

asmenų. Męs daugiausia tuom 

susirūpinę, kad maža sądarbininkų 
turime ir negalime taukiaus ir ge- 
riaus visur viską prižiūrėti. Bet 
priežiūra visgi yra. 

Dviguba Kontrolė. 

Voroneže įgaliotinis kun. Olšau- 
skis užžiuri labai didelę ukę, nes 

jp žinioje yra keliolika bendrabu- 
čių, kuriuose gyvena arti tūkstan- 
čio mokinių. Reikia jie visi paval- 
gydinti, apvilkti ir t. t. Tai dide- 
lė ukė. Ar daug ten blogo daro- 
ma, tai parodys revizijos komisija, 
kuri dabar savo pareigas ten atlie- 
ka. 

Be draugijos revizijos komisijos 
musų darbas dar bus revizuojamas 
valstybės valdžios, nes iš šitos be- 
veik visus lėšos gaunamos. Juk 
ir Tamistų atsiųstoji auka,—nors 
mums begalo brangi,—bet yra tik 
maža dalelė visos sumos įplaukų ir 
išlaidų. 

Bulota Keršina. 

P-as Bulota ir kompanija butu' 
geriaus padarę, jei butų dirbę, kad 
ir ne Komitete, kiirin jo neišrinko, 
—tai abelnai draugijoje. Vienok 
jis randa geresniu darbu netik ne-j 
dirbti draugijoje, netik ją boiko- 
tuoti, bet dar nuolat ją teršti. Taip 
elgtis jis iškarto pasižadėjo, kuo- 
met netapo išrinktas komitetam 
"Jeigu su manim taip pasielgė, tai 
ir aš tokios draugijos nesigailėsiu" 
—tai jo žodžiai pasakyti man vien- 
kart gatvėje Vilniuje, kuomet mu- 

du skyrėmės kiekvienas sau namon, 
eidami iš kokio tai posėdžio. 

Dėlto kad p. Bulota nebuvo iš- 
rinktas Komitetan—aš savo pasigai- 
lėjimą išreiškiau tam pačiam vi- 
suotinam susirinkime, kuriame Ko- 
mitetas buvo rinktas. Bet neišrin- 
kimas nedali būti keršinimo prie- 
žastim iš visuomenės veikėjo pu- 
sės. O p. Bulota išanksto, 
draugijos d a r b u, nusprendė, 
kad ji blogai, nedorai dirbsianti. 
Tą savo nusprendimą jis ir vykina, 
t. y. draugiją stengiasi diskredi- 
tuoti. ; 

Vienok. jo stengimasi bergždžias. 
Draugija plačiai veikia. Jos kai- 
kurių saudarbininkų blogi darbai, 
kaip tik sužinomi, tuoj prašalina- 
mi. Ir Maskvos komitete, kurio 
biudžetas ir veikimas kur-kas ma- 

žesnis už CentraKnio Komiteto biu- 
džetų ir veikimą, jau negeru darbų 
atsitiko ir dargi iš pusės tokiu as- 

menų, ant kurių, rodosi, galima 
buvo pasitikėti ir kuriais p. Bulota 
tikrai butų pasitikėjęs. 

Abelnai tik žmogus nieko nedir- 

bęs gali idilijoje gyventi, likranie 

?i gyvenime nuolat reikia kovoti 

su blogais darbais. Ir juo dau- 
giaus gerų darbininkų, juo pa-ek- 
mingesnč kova. 

Gaila Žemaitis. 
Labai gaila, ka i prie Lietuvių 

Draugijos nukentėjusiems del ka- 
ro šelpti principialio, b c faktų 
teršimo pritraukta ir mūsų rašti- 
ninkė p. Žemaitė. Blogas jos par- 
tyviško veikimo pasekmes, atsilie- 
piančias ir jos literatiškuose dar- 
buose, pernai pabriežė p. Jablon- 
skis.*) 

Jeigu partyvis veikimas daro 
blogq įtaką j dailės darbą, tai ką- 
jau kalbėti apie tokį spccialį užsiė- 
niimą neteisiai, be faktų, šmeižti 
visą draugiją? Toksai darbas ne- 

dali nekenkti dailės raštininkui, 
liesai skelbti pašauktam. 

Kritika viešuose darbuo.c«e ne tik 
geistina, bet reikalinga, ir mes 

jos geidžiame ir laukiame, bet rim- 
tos kritikos kol-kas dar nesame su- 

silaukę. Vienas kitą kritikuodami, 
anglai, franeuzai, belgai ir kiti ran- 
la galimu bendrai dirbti tėvynės 
naudai, tik męs "košerį" užlaiko- 
me it limpančia liga sergančių bi- 
jomės tų, kurie šiek-tiek kitaip 
įpie kai-ką mintija. 

Saugokitės Liberum Veto. 

Jeigu taip elgsimės, jeigu seksime 
pragaištingą liberum veto,**) 
ai iš šios pasaulio perversmės var- 

gti gyvais išeisime, kaipo tauta. Ir 
sujungtos musų spėkos butų neper- 
stiprios, o padalintos—tai jau su- 

ns silpnos. Uet palengva, rodosi, 
blaivomės, gal ir suvis išsiblaivy- 
sim. 

Tiek tuom tarpu. 
Su augšta pagarba, 

P. Leonas. 

P. S. Kun. Olšauskis ketverto 
arklių nelaiko, bet vieną laiko; jei 
nelaikytų, gal vežėjai brangiaus 
Komitetui atsieitų. Kuomet kun. 
Olšausko šeimininkavimo revizija 
pristatys savo protokolus, tuomet 
turėsime tikras žinias, kas-tai per 
šeimininkavimas. P. L. 
Maskva, 
Mertvyj per. 11-3 
Gegužės 14-27 d. 1916 m. 

L G. ir fl. Fondas 
LIETUVOS GELBĖJIMO SKYRIUS. 

Lakštas 72: 
A. P. Zailskas. Elizabeth, N. J., 

paminėjimui savo varduvių 3.00 
Chicago, III., Progresyvė Muzi- 

kantų Federacija, savo pelną nuo 

dviejų koncertų, per "Kataliko" 
redakciją 43.63 

Cleveland, Ohio, per P. J. Purvio 
prakalbas. Prisiuntė K. Aksomaitis. 
Aukavo šie: S. Jonušis—$1.50. V. 
Staupas, V. Karuža, A. Staugvi- 
la—po 31.00. O. Baltrukonienė, 
J. Klemavičius, A. Kranauskas, K. 
Vinciunas, V. Krušinskas, A. Sa- 
muolis, T. Neura, L. Dubickas, P. 
Kazlauskas, J. Praškevičius, K. Jan- 
kevičius, J. Garmus, F. Ambrazevi- 
čius J. Apsega—po 50c. O. Pe- 
čiuliutė, K. Rakauskas, J. šaltis, 
P. šinauskas, V. Kareckiutė, A. Va- 
lenčius, C. Jokubauskas, J. šūkis, 
A. Mikauskas, J. Marozas, K. Va- 
siliauskas, P. Sutkus, A. Baranau- 
skas, J-. Juraitis, U. Belinas, J. Li- 
pekis, A. Valaitis, K. Bružas, J. Va- 
lenta, S. Sereika, U. Karpavičiūtė, 
I. šuki3, J. Baltakis, J. Grabauskas, 
J. Brazauskas, S. Cerauka—po 25c. 
Vi30 20.90 

Gary, Ind., SLA. 242 kp. per A. 
B. Strimaiti. 54.00. 

Branford, Conn., SLA. 222 kp. 
per A. B. Strimaitj. 3.50. 

Miss Ruth Hazelton, Le Roy, N. 
Vork, per A. B. Strimaitj 1.00 

Viso per savaitę 126.03 
Buvo Lakšte 71 9,577.37 
Viso įplaukė Fondan 9,703.40. 

LIETUVOS AUTONOMIJOS 
SKYRIUS. 

Lakštas 65: 
Paterson, N. J., SLA. 101 kp. per 

[z. Navicką 5.00 
A. P. Zailskas, Elizabeth, N. J., 

paminėjimui savo varduvių 2.00 
Cleveland, Ohio. J. Gritė—$1.00: 

K. Aksomaitis—25c. Viso 1.25 
Viso per savaitę 8.15 
Buvo lakšte 64 1.484.92 
Viso jplaukė Fondan 1,493.07 
Viso per abu Fondu $11,196.47. 

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

*) P. Jablonskis yra žinomas lie- 
uvių kalbininkas ir autorius žinomos 
Krlaušaičio lietuvių kalbos gramati- 
kos. Red. 

**) Liberum V et o—reiškia "aš 
leleidžiu." Tai buvo teisė, kurią tu- 
•ėjo kiekvienas Lenkijos bajoras. Vie- 
las bajoras, sušukdamas "Liberum 

reto," galėjo suardyti visos Karalijos 
Seimą, šita neišmintinga teisė, su- 

yg istorikų nuomonės, labjausiai pri- 
sidėjo prie Lenkijos politikinio pražu- 
vimo. Red. 

Kaip manoma padabinti 
Lietuva ir Lenkija. 

Šveicarijos laikraštyj J o u r 11 a 1 
d c G c 11 e v e tilpo j domus straip- 
snis antgalviu "Ketvirtasai pada- 
linimas." Kalbama apie Lenkijos 
pilną padalinimą, kuriam, esą, pri- 
taria Vokietijos kronprincas, gen. 
Hindenburgis ir kunigaikštis von 

Buelo\v. Jie, sakoma, reikalauja 
pilno padalinimo Lenkijos ir Lie- 
tuvos tarp Vokietijos ir Austrijos. 

Sulyg viršminėto laikraščio gau- 
tu žinių, vokiečiai išpradžių mant 

padaryti iš Lenkijos kaipir nepri- 
gulmingą valstiją—"buferį," kuris 
neva atidalintų Rusiją nuo Vokieti- 
jos, bet kuris ekonomišku ir karišku 
žvilgsniu jylnai priklausytų nuo 

Vokietijos. 
Šita kombinacija vienok nepa- 

tiko Austrijai, o apart to ir gen. 
Hindenburgis, kuris turi dabar mil- 

žinišką įtekmę, nesutiko su tokiu 
"pataptu" Lenkijos ir Lietuvos 
prijungimu prie Vokietijos ir Aus- 
trijos. Jam tame pritarė kronprin- 
cas (busiantis Vokietijos kaizeris). 
Sakoma, kad tokia jų nuomonė 

viešpatauja ir visoj Vokietijoj. 
I 

Austrija nusiuntė savo premierą 
Burianą j Berliną, kad šituos rei- 
kalus apkalbėjus. Pasirodė nau- 

jas projektas, kurj esą dabar Vo- 

kietija su Austrija gvildena. Ši- 
sai naujas projektas esąs toks: 

1) Vo\ietija, esą, gausianti Kur- 

šę ir tą dalį Lietuvos, kur daugu- 
ma gyventoju lietuviai. Likusios 
Lietuvos dalįs busią sugrąžintos 
Rusijai. 

2) Pati Lenkija (10 dabartiniu 

gubernijų) busianti padalinta į dvi 

nelygi dali. Vokietija gaus visą 
parubežinį žemės sklypu su 2)4-3' 
milijonais gyventoju. Austrija 
gaus likusią Lenkijos dalį su 9 Į 
milijonais gyventojų. Vokietija 
gausianti, esą, visą Suvalkų guber- 
niją, kuri bus prijungta prie liku- j 
siu Lietuvos dalių. Apart to, V o-1 

kietija pasiims juostą iŠ Lomžos,! 
Plocko ir Varšavos gubernijų ir 

taip vadinamą Dombrovo-Sosnovi- 

cų rajoną, kuris bus atidalintas nuo 

KaliŠo ir Petrakavo gubernijų. 
Nelaukdama tolimesnių atsitikimų, 
Vokietija jau, kaip žinoma, atidali- 
no Suvalkų guberniją nuo taip va- 

dinamos Lenkų Karalystės ir ad- 

ministracijom reikaluose prijungė 
ją prie Vilniaus apskričio. 

3) Galicija bus padalinta j dvi 
dali. Vakarinė Galicijos dalis, sy- 
kiu su ta Lenkijos dalim, kuri da- 

bar yra austrų užimta, turi sudary- 
ti atskirą vienutę ir ji priklausys 
Austrijai tokiomis pat išlygomis, 
kaip dabar Kroatija priklauso Ven- 

grijai. Gi rytinė Galicijos dalis 

mykiu su C h o 1 m š c i n a t. y. vi-1 
sas rusinais apgyventas rajonas,—! 
bus priskirtas prie Austrijos kaipo' 
paprasta provincija. 

Toki yra austro-vokiečių plianai, 
į bet kad juos įvykdinti, reikia pir-( 

miaus dar karę išlošti, o tai pada- 
ryti, kaip išrodo, yra daug sunkiau 
negu viršminėtus plianus. 

LAIŠKAS Į "LIETUVOS" 
REDAKCIJĄ. 

Gerbiamoji Redakcija! 
Antru kartu esu priverstas tai- 

syti "Lietuvoje" klaidingai per- 
duotą turinį mano prakalbos. 
Abu kartu verčia mane tai dary- 
ti Tamistu korespondentas iš 
Xe\vark, X. J. "Savo prakalbo- 
je Xe\varko miesto iškilmėse, 
girdi, "nupeikė lietuvius, kad jie, 
apvaikščiodami Amerikos miestų 
įsikūrimo sukaktuves, j ameri- 
konus pavirsta"; "eidami gat- 
vėmis sklėščioja vėliavomis, bet 
neatmena, kas Lietuvoje dedas"; 
"nupeikė, kam gėrisi Amerikos 
vėliavomis". Savo prakalboje 
neišreiškiau nei panašios min- 
ties. Man butų pikta ir gėda, 
jeigu nors vienas "Lietuvos" 
skaitytojas įtikėtu į anuos žo- 
džius. 

Savo prakalboje plėtojau šiuos 
sakinius ir mintis: 

1) Gerai, kad lietuviai daly- 
vauja toje iškilmėje ne vien kai- 
po amerikonai, bet ir kaipo lietu- 
viai; 

2) Kur męs negyventume, lie- 
tuvystės neprivalome išsižadėti, x 

bet auklėti privalome ją. 
3^ Lietuvystė—mušu sielai gy- 

vybės šaltinis. 
4) Pas amerikiečius dar ir šian- 

dien atsitinka, jog lietuvis, "po- 
lianderis"—koliojimo žodis. 

5) Privalome pakilti kultūriš- 
kai, bet neišsižadėdami lietuvio 
vardo, tegul mus gerbia kaipo 
lietuvius! 

Papeikiau vien tuos, ką del 
duonos kąsnio, ar del kvailos ne- 
va "fanaberijos," išsižada savo 
kalbos, savo tautos. Tai apie tą 
maž-daug kalbėjau. Tamstų ko- 
respondentas, neįveikdamas su- 

prasti kalbos, griebiasi perduoti 
jos turinį ir net užsigauna. Nuo 
bado, nuo ugnies, nuo visokių kvarabų ir nuo tokių reziu- 
mierių prakalbų apsaugok vieš- 
patie! 

Su gilia pagarba, 
St. Šimkus. 

Mums labai gaila ir nesmagu, kad musų korespondentas taip 
p. Šimkaus kalbos mintį galėjo 
iškraipyti. Nors tvirtai tikime, 
kad tas buvo padaryta be blogo 
noro. bet norėtume priminti mū- 
sų gerbiamiems koresponden- 
tams, kad jie, paduodami žinias, 
butų atsargesni ir tokių klaidų 
nedarytų. Red. 

CHICAGOS AUKA. 
Šiomis dienomis čikagiečiai iš- 

siuntė Lietuvos Gelbėjimo ir 
Autonomijos Fondan per tūk- 
stantį eloliarių aukų nukentėju- 
sių nuo karės šelpimui. Antrasai 
5 LA. Apskritys buvo surinkęs 
per p. Martų arti $1.000, o dabar 
So. Engle\voodo lietuviai prida- 
rė per "Lietuvos" redakciją dar 
£125.00 aukų. kurios tapo per- 
siųstos į L. G. ir A. Fondą. 



Mm Babylonietis. 
(Vertė K. Vairas). 

("I ąsa) 
SUO IR ARKLYS. 

Zadigas iš patyrimo persitik- 
rino, jog pirmasis mėnuo po ves- 

tuviu, kaip yra parašyta zendo 
knygoje, yra tai medaus mėnuo, 
antrasis-gi mėnuo—metelė, Po 
kuriam laikui jis turC-jo pavaryti 
Azorą, kuri taip elgėsi, kad ne- 

galėja bepatikti; po tam jis jtei- 
kojo sau laimės tyrinėjimuose 
gamtos. 

— Xėra laimingesnio žmo- 

gaus,—jis sakydavo,—už filoso- 
fą. skaitanti didelėje knygoje, 
kurią Dievas atskleidžia prieš jo 
akis. Teisybė, kurią jis suseka, 
priklauso jam. jis maitina ir iš- 
kelia augštyn savo dūšią: jis 
gyvena ramybėje; jis nieko ne- 

sibijo nuo žmonių; ir jo pady- 
kusi pati neateis pas jį. kad nu- 

pjovus jam nosies galą. 
Tokiu tai idėjų apimtas, jis 

apsigyveno kaimo namelyje pas 
Eufrato upę. Cia jis nei neban- 
dė rokuoti, kiek coliu vandens 

perbėga j sekundą po tiltu, nė-gi 
nerokavo, ant kiek kubikinių co; 
lių lietaus išpuola per Pelių mė- 

nesj daugiau, negu per Aviu 
mėnesj. Jis niekados nesvajojo 
apie dirbimą šilku iš voratin- 
kliu, nei porcelianas iš sumuštu 
stiklu; jis vyriausiai tyrinėjo 
jvairias augmenų ir gyvūnų ypa- 
tybes; netrukus jis taip išsimik- 
lino, kad matydavo tukstančius 

skirtingų dalykėlių ten, kur kiti 
žmonės nieko nepastebėdavo. 

Vieną dieną jis, vaikštinėda- 
mas pagiryje, pamatė prisiarti- 
nantį karalienės eunuchą, kurį 
sekė keli ofic'erai,—jie visi at- 

rodė labai susirūpinę, lygu žmo- 

nės, jieškantie kokio tai svar- 

baus ir brangaus dalyko. 
— Jaunikaiti,—atsiliepė eunu- 

chas,—ar nematei čia kur-nors 
musų karalienės šunies? 

— Tai buvo kalė,—atsakė Ža- 
di gas. 

— Teisybė, kalė,—tarė euntt- 

chas. 
— Maža kaluke, vižlų veislės, 

—aiškino Zadigas:—ji nesenai 
atvedė šunyčius; ji truputį rai- 
ša ant kairėsės priešakinės ko- 
jos ir turi labai ilga* ausis. 

— Taigi, taigi,—atsakė eunu- 

chas, sula'kydamas kvapą iš 
džiaugsmo, kad atsirado karalie- 
nės kalė,—'kur-gi ją matei? 

— Ne, atsakė Zadigas,—aš to- 

kios kalės visiškai nemačiau ir 
visiškai nežinojau, kad karalienė 
turi kalę. 

Tuo patim laiku.—tikrai taip 
buvo netikusio likimo paskirta, 
—iš karaliaus tvartų pabėgo i 
Babylono laukus gražiausis ar- 

klys. Vyriausias medėjas ir 
kiti valdininkai išbėgo, jo jteško- 
dami su tokiu pat rūpestingu- 
mu. kaip ir tasai eunuchas, jieš- 
kojęs karalienės vižlo. Vyriau- 
siasis medėjas pats atsiliepė j 
Zadigą, klausdamas, ar jis nema- 

tė bėgant pro šalį karaliaus ar- 

klį. 
— Tai yra greičiausis arklys 

karaliaus tvarte,—atsakė Zadigas, 
—penkių pėdų augšcio, su labai 
mažomis kanopomis, uodega pus- 
ketvirtos pėdos ilgio; prie jo žąs- 
lų yra auksiniai knipkučiai, dvi- 
dešimts trijų karatų aukso, gi jo 
padkavos yra sidabrir\ės, tyriau- 
siojo sidabro... 

— Kurion pusėn jis nubėgo,— 
pertraukė pradžiugęs medėjas,— 
kur jisai? 

— Aš jo nemačiau,—atsake 
Zadigas.—ir niekados pirm šios 
valandos nebuvau apie tą arklį 
nieko girdėjęs. 

Vyriausiasis madėjas ir kara- 
lienės eunuchas nei neabejojo, 
kad Zadigas pavogė karaliaus ar- 

ki j ir karalienės vižlą. Tatai nu- 

sivedė jį pas vyHausjjį teisėją, 
kurs nuteisė jį nuplakti rykštė- 
mis ir ištremti visam gyvenimui 
j Siheriją (?). Teismo nuosprendis 
dar nebuvo išpildytas, kaip atsi- 
rado ir arklys ir vižlas. Teisė- 
jams buvo labai nemalonu atšauk- 
ti savo nuosprendį, bet-gi jie pas- 
merkė Zadigą užsimokėti keturis 
šimtus uncijų aukso už tai. kam 
jis pasakojo apie dalykus, kurių 
nebuvo matęs. Tą bausmę jis 
buvo priverstas užsimokėti; kada 
jam pavelyta buvo apeliuoti į 

i vyriausiųjų teisėju tarybą, tad jis 
.šitaip jiems viską išaiškino: 

į — Jus, teisybės žvaigždės, ži- 
i rujos sandėliai, tiesos veidrodžiai, 
įturintie švino švarumą, geležies 
Į kietumą, deimanto žibėjimą ir 

!daugybę aukso ypatybių: kadangi 
man pavelyta kalbėti tokiame pra- 
kilniame susirinkime, tad aš pri- 

įsiekiu Orainado vardu, jog nieka- 
dos nebuvau matęs gerbtino ka- 

jralienės vižlo, nei šventojo kara- 
liti karaliaus arklio. Dalykas bu- 
vo, pagal teisybę, šitaip: vaikšti- 
nėjau pagiryje, kur ir sutikau la- 
bai godotinąjį eunuchą 'r 
šviesiausjjj medėją. Ant smilčių 
pastebėjau gyvūno pėdas, iš ku- 
rių lengva man buvo dasiprotėti, 
jog tai buvo šuns pėdos. Leng- 
vučiai ir pailgi raveliai tarp pė- 
dų liudijo, jog tai butą kalės ir 
jog ji nesenai buvo atvedusi 
Šunyčius, ncsa tie ravučiai ant 

smilčių buvo nuo jos nukarusio 
žemyn tešmens ir papų. Iš kitų 
vos tepastebimų ant smilčių žen- 

klų persitikrinau, jog ta kalė bu- 
vo raiša ant priešakinės kairės, 
nesa mačiau, kad tris jos kojos 
paliko ant smilčių gilesnius pėd- 
sakus, negu ketvirtoji, tad man 

ir buvo aišku, kad gerbiamoj ka- 
ralienės kalė buvo, atsiprašau už 
išsireiškimą, šluba. 

— Kaslink-gi karalių karaliaus 
arklio tebūnie man leista pasa- 
kyti, jog, vaikščiodamas pagiryje, 
pastebėjau arklio padkavų pėdsa- 
kus, lygiais vienas nuo kito tar- 

pais. Tai turi buti toks arklys, 
tariau pats j save, kurs greitai bė- 
ga zovada. Dulkės nuo medžių 
ties keliu, kurs buvo tik septynių 
pėdų pločio, buvo truputį nušluo- 
tos kur-nekur, lygiai per pusket- 
virtos pėdos. Tas arklys, tariau 
pats j save, turi pusketvirtos pė- 
dos ilgio nodegą, kuria mosika- 
vo kairėn ir dešinėn ir tokiu budu 
nušlavė dulkės nuo medžių pale1 
kelią. Prie šakų, kurios buvo 
apie penkias pėdas nuo žemės,' 
pastebėjau, kad lapai buvo tik' 
nupuolę; iš to supratau, jog ar-. 

klys, bėgdamas čia, palietė tuos 

lapus, tad ir pats turėjo buti pen- į 
kių pėdų augščio. Kaslink jo 
auksinių žąslų,—pastebėjau, kad j prie vieno akmens jis trynė savo 

nasrus ir ant akmens pasiliko 
minkšto aukso ženklai. Žodžiu 
sakant, iš ženklų, kokius paliko 
jo padkavos ant akmenų, įspėjau 
j j turėjus tyro sidabro padkavas. 

Visi teisėjai stebėjosi gilum 
Zadigo mokytumu ir protingu- 
mu. Naujiena apie jo protą buvo 
tuoj aus nugabenta pas karalių ir 
karalienę. Apie nieką daugiaus 
ir nekalbėta rumuose, kaip tik 
apie Zadigo išmintį; nors daugelis 
magų buvo tos nuomonės, kad jį 
reikią sudeginti, kaipo raganių, 
tačiaus karalius įsakė valdinin- 
kams sugrąžinti jam anuos ketu- 
ris šimtus uncijų aukso, kurias 
jis turėjo užmokėti, kaipo baus- 
mę. Iždininkas, prokuroras ir 
kiti valdininkai nuėjo pas jį į 
namus, nešdami tuos keturis šim- 
tus. Jie sau visokiems teismo 
ekspensatns pasilaikė tiktai tris 
šimtus ir devyniasdešimtis aštuo- 
nias uncijas; jų tarnai taippat pa- 
reikalavo ir sau šiokio-tokio at- 

lyginimo. 
Zadlgas pamatė, kaip tai kar- 

tais buna begalo pavojinga pasi- 
rodyti daug žinančiu žmogum, 
tad ir nusprendė kitame panašia- 
me atsitikime visiškai nepasakoti 
ką matės ir ką žinąs. 

Tokia proga gan greit pasitaikė. 
Iš kalėjimo pabėgo valstybės ka- 
linys ir prabėgo pro šalį Zadigo 
langu. Zadigas buvo tardomas, 
bet nepasakė nei žodžio. Vienok 
buvo prirodyta, kad jis žiurėjo 
pro langą, kuomet kalinys bėgo. 
Už tą prasikaltimą jis turėjo už- 
simokėti penkis šimtus uncijų 
aukso; ir, pagal mandagius Ba- 
bylono papročius,, jis padėkojo 
teisėjams už jų nuosprendį. 

— Didysai Dieve!—jis sakė 
pats j save:—koki tai nelaimė 
vaikštinėti pas girią, per kurią 
perbėgo karalienės vižlas ir ka- 
raliaus arkly. Kaip tai pavojin- 
ga yra žiūrėti per Irngą! Ir kaip 
tai sunku yra gyvenimo būti lai- 
mingu ! 

(Toliaus bus) 

KODĖL NĖRA LIETUVIŲ? 

Anądien, paėmęs anglų laikraš- 
tį rankom, /turiu—dideli, ilgi su- 

rašai jaunų vaikiniu ir merginu, 
baigusių H i g h S c h o o 1' e s 

(aitgštesnes mokyklas). 
Dvidešimts dvi Chicagos H i- 

g h S c h o o 1' c s išleido šiuos- 
met tukstančius jaunimo su di- 

plomais. Tyčia peržiurinėju var- 

dus mokinių, baigusių tas moky- 
klas. Vokiškos, lenkiškos, itali- 
joniškos, čechiskos. pravardės... 
Ypatingai daug žydiškų pravar- 

džių. J ieškau, ar nerasiu lie- 

tuviškų. Nerandu nei vienos.... 
Ir jautiesi žmogus lyg panie- 

kintas, lyg netikėlis... Gaila ir 
sarmata u i. savo vientaučius. Juk 
Cliicagoje yra, sakoma nuo 50 
iki 70 tūkstančių lietuviu. Yra 

daugybe tokiu, kurie gali savo 

vaikus leisti j augštesnę moky- 
klą. Bet, sakau, šiuosmet nema- 

tyt lietuviškų pravardžių. Dau- 

gelis lietuvių užsiganėdina pa- 

prasta public s c h o o 1' e—ir 
ton gal neleistų, jeigu jų varu 

nepriverstų vaikus mokyklon sių- 
sti. 

Lietuviai! Siųskit savo vai- 
kus bent į H i g h S c h o o 1' e s! 
Duokit jiems apšvietą, kad jie 
lengviaus galėtų sau gyvenimą 
padaryti. Jusų šuneliui, ar mer- 

gaitei suteikta apšvieta daugiaus 
jam, ar jai galbės, negu pasogas, 
ar palikti namai. 

Iš visų jiegų stengkitės duoti 
jiems geresnę apšvietą! 

Senis. 

Skruzdės. 
(Rašo Frankenthal G. \Yeis- 

senburg). 
Skruzdės priklauso prie tos pa- 

čios grupės vabzdžių, ką bitės, 
širšės, žirgeliai ir kitos. 

Kiefkvienas žino skruzdės; jos 
yra randamos visose žemėse ir 
šalyse, pradėjus nuo sausų dy- 
kumų, einant iki drėgnų girių; 
nuo girių juostos kalnuose iki 
žemiausiam kloniui ir žmogaus 
gyvenimuose bei namuose. Joms! 
tarytum visokios aplinkybes yra 
geros ir jos baisiai veisiasi, taip 
kad savo skaitliumi jos viršija 
visus kitus žemės gyvulius. 

Daugelis vabzdžių niekuomet 
nemato savo jaunųjų; kiti gali 
juos matyti, bet nepaiso; treti,' 
'kaip sakysime, bitės ir širšės,! 
savo mažyčiams deda maistą į 
jų išsižiojusius nasrus, bet to- 
lesnių sąryšių su jais neturi. 
Tečiaus skruzdės daro kitaip; 
jos vienos tarpe vabzdžių turi 
ankštus santikius su savo jauną- 
ja karta, pradėjus nuo kiaušinio 
iki subrendimui. Jos tolydžio 
nešioja savo jaunuosius iš vienos 
savo skruzdyno dalies į kitą, be- 
jieškodamos tinkamo laipsnio 
drėgnumo ir šilumos. Šiltuoju 
dienos metu jaunieji nešama ar- 

ti paviršio, ant nakties vėl neša- 
ma gilyn, 'kad paslėpus nuo šal- 
čio. Suaugusios tolydžio valo 
jaunuosius, prižiūrėdamos kiau- 
šinius, kad jie neapaugtų pelė- 
siais, pagelbėdamos jaunytėms 
skruzdėms iš lukšto išsiristi, pa- 
rūpina maistą, valo. didina ir 
pertaiso skruzdyną—žodžiu, at- 
lieka įvairių įvairiausius darbus, 
kad padidinus skruzdyno laimę 
ir patogumą. 

Skruzdės, taip kaip ir bitės, 
yra draugiškos; vadinas, jos gy- 
vena skruzdynais, arba draugijo- 
mis, kur kiekviena atskira skruz- 
dė, dirba ne vien savo labui, bet 
labui visų. Kitaip sakant, jos 
yra priėmę bendraveikvstės prin- 
cipą ; vietoje dirbus priešais sau 

bendras esybes, jos dirba su jo- 
mis. Skruzdžių skruzdynas su- 

teikia tobulesnį komunistinės 
draugijos pavyzdį, negu ji buvo 
kuomet įsteigta žmogaus ir gal 
prieteliškesnį, negu jis kuomet 

įstengs ją suorganizuoti. 
Vienos skruzdžių rušįs veda 

pienininkystės ukius, kitos augi- 
na savo nuosavus javus, o trečios 
dar vis pasilaiko kapitališkame 
stovyje ir laiko vergus. 

Skruz'dinėmis karvėmis yra 
mažyčiai vabalėliai, vadinami as- 

pliid (augalinėmis utėlėmis), ku- 
rie siurbia augalų syvus ir, ačiu 

AMERIKOS KAREIVIAI MĖXIKOJĖ? 
Du vaizdeliai, parodanti, kokioj šalyj prisieitų Amerikos kareiviams kariauti, jeigu karė 

su Mexika įvyktų. Vėliausios žinios, vienok, parodo, kad iš didelio debesio gal but maža lie- 
taus ir kad karė su Mexika vargiai įvyks. 

savo dideliam skaitlingumui, 
dažnai padaro didelius nuosto- 
lius. Jie suiiksto saldu skysčių 
vadinamą medaus rasa, kuris 
skruzdėms labai patinka. 

Yra akyva žiūrėtis į skruzdės, 
kuomet jos medaus rasa renka 
nuo asphidtj. Ateis skruzdė prie 
utėlės, pamažu paplaks ją savo 
ūsais ir toji išleidžia lašą sal- 
džios medžiagos, kurią skruzdė 
greitai surenka. Atkartojusi tą 
kelis kartus, skruzdfc ritasi augalo 
stambu žemyn ir neša saldžią 
naštą skruzdynam 

Kad turėjus geresnes pasekmes 
ir gavus gerą apštį melžiamųjų 
karvių, skruzdės;rudenį surenka 
asphidų kiaušinius, suneša juos 
j savo skruzdynus ir prižiūri juos 
per žiemą. Pavasarį šviežiai iš- 
siritusias asphidines telyčaites 
pienininkės skruzdės neša j ge- 
rą ganyklą—kur ant gluosnių, 
radastų flerumų, kopūstų augalų 
ir tt. Skruzdės drūčiai laikosi 
savo darbo ir pergali daugelį 
kliūčių, joms pastatytų žmogaus. 
Pavyzdžiui, jei gluosnio savinin- 
kas, bandydamas apsaugoti savo 

medį, nutepa degutu rinkę ap- 
link jo kamblį, tai skruzdės per 
tą rinkę nusipila sau taką iš 'že- 
mių. 

Įvairios skruzdės melžia įvai- 
rius asphidus ir tokiu biulu mes 
matome pas skruzdės nuolatai 
laikomą ir panaudojamą gyvūną 
tam tikram tikslui, kaip kad mes 

laikome naminius gyvulius ir tas, 
kiek mums yra žinoma, yra vie- 
nintelis atsitikimas gyvūnų pa- 
saulyj. 

Daugelis pastebėjimų buvo 
teikiama parodymui, kad tarpe 
skruzdžių «r daugelio rūšių aug- 
menų yra kuoankščiausias susi- 
rišimas. Daugelis augmenų ne- 

tik suteikia tam tyčia patogumus 
pritraukimui prie savęs skruz- 
džių, k. v. tinkamas guštoms vie- 
tas, bet ir suteikdami skruzdėms 
patinkamą maistą, saldžius gė- 
lių syvus. Už prieglaudą ir mai- 
stą augmeniniai šeimininkai lau- 
kia nuo skruzdžių apgynimo nuo 

tam tikrų vabzdžių ir kitų gy- 
vulių priešų; todet jų susiriši- 
mas yra bendras pagelbinis. 

Skruzdės piutininkės renka ne 

tik žmogaus pasėtus javus, bet 
ir .pačios juos sėja ir, kaip rū- 

pestingas, geras ūkininkas, jos 
padaro tinkamus ir. tinkamu lai- 
ku prisiruošimus prie sezonų 
permainos. Pavasarį jos pasi- 
renka tinkamą vietą arti savo 

skruzdyno, kur1 nėra jokio užter- 
šimo ir paviršy's lygtis, atokume 
trijų ar keturių pėdų nuo skruz- 
dyno. Pasėję grūdus, skruzdės 
prižiūri ir augina juos, iškerta 
visas kitas žoles, kurios atsiran- 
da tarp jų pasėtųjų; tą pati daro 

aplinkui lauką per visą pėdą, ar 

dvi. Auginamoji žolė puikiai 
auga ir išduoda apščiai smulkių, 
baltų, kietų sėklelių, kurios, po 
mikroskopu padėjus, yra labai 
panašios j ryžius. Joms nusir- 

pus, jas rūpestingai nuima, sė- 

klas nuneša toliaus už lauko ri- 
bų. Grūdams klėtyj sušlapus, 
skruzdės juos išneša ant saulės 
džiovinti, ir nukandžioja diegus, 
jei jie atsiranda. Kai-kurios 
veislCs taipgi kepa duoną iš jų, 
•kad grudai ilgiau išlaikytų. Jos 
grudus sukramto ir padarę iš j u 

mažus plyckelius padeda ant sau- 
lės sudžiūti. 

\*ergės skruzdės priklauso prie 
kitos veislės negu jų ponios. Pa- 
vergiančiosios skruzdės užpuola 
savo silpnesniųjų kaimynių 
skruzdynus ir išsineša jųjų pe- 
rus, kurie paskui išsiperi jų 
skruzdynuose. Todėl šitos 
skruzdės yra gimę vergėmis, o 
kad suaugusios skruzdės butų 
gaudomos vergijon. niekur to ne- 

pastebėta. Su gimusiomis ver- 

gėmis nėra apsieinama blogai; 
jos yra laikomos taip kaipir kad 
jos priklausytų prie tos draugi- 
jos, kurtoje jos atsirado. Jos 
net, tarytum, nenumano, kad jos 
butų iš kitur atėję. Šitos rū- 

šies vergų laikymo priežastimi, 
matomai, yra noras gauti dadė-: 
tinę pagelbą. kad padarius drau-į giją galingesne. 

Vienok esama pavergiančios 
skruzdžių rūšies, kuri yra pra-, 
tusi 'tik tam tikrą apštj darbo 
atlikti sau, o kitos yra net peni- 
mos ir dažnai nešiojamos jų ver- 

gių. Pastarosios, žinoma, taipgi 
atlieka visokį namų darbą, ma- 

žuosius maitina, maistą atneša i 
į skruzdyną ir tt. 

Kuomet didysis skruzdžių ir 

bičių tėmytojas Huber oadėjo 
dėžėn trisdešimts specimenų ši- 
tos paskutinės vergiančiosios, 
skruzdžių rūšies su jų perais ir 
atsarga medaus, bet be vergių, 
tai daugiau kaip pusė jų išdvėsė 
badu greičiau kaip j dvi dieni. 
Kitos buvo pusgyvės, be vieko 
ir tarytum, jokiu budu negalėjo 
sau pasigelbėti. Iluber antgalo 
davė joms vergę. Toji, be jo- 
kios pašalinės pagell>os, padarė 
tvarką, padirbo kambarį .žemė- 
je. surinko j krūvą perus, ištrau- 
kė kelias jaunas skruzdytes, ku- 
rios jau buvo prisirengę išsiristi 
ir išlaikė gyvastį pasilikusioms 
ponioms. 

IVienok reikia pasakyti, kad 
šitas reikalų vedimo būdas pas 
skruzdės yra išimtinis. Apskri- 
tai jos laikosi principo: Viena 
už visas ir visos už vieną. Jos 
griežtai seka biblijos pasakymą: 
Kas nedirba, tas neturi valgyti. 

Bet grįžkime prie kitos įdomios 
veislės, maisto j ieškančių j ų 
skruzdžių tokiose šiltose šalyse 
kaip Brazilija ir vakarinė pusiau- 
jo Afrika. Pastarojoj šalyj jos 
yra vadinamos taipgi vejančio- 
mis skruzdėmis, nes jos, užėmę 
savo įsibriaujamąjį žygį, varo 

pirma savęs visa, kas gyva, pra- 
dedant nuo dramblio, baigiant; 
mažiausiu vabzdeliu, neišski-1 
riant nei žmogaus. Jos nestato į 
namų. neneša skruzdynų ir nesi- 
neša nieko su savim, bet viską 
suėda ant vietos. Paprastai jos 

traukia per girią ilgu nepertrau- 
kiamu šniuru apie dviejų colių 
pločio ir dažnai keliu mylių il- 

gio. Jei jos ateuia ties tokia vie- 
ta. kur nėra meužių pridengimui 
jų nuo saulės, kurios jos negali 
pakęsti, tai jos tuojaus iškasa po 
žeme tunelius, ir visa kariauna 
pereina jiekštomis girion. Joms 
išalkus, ilgas šniūras išsisklei- 
džia girioje j pryšakitię liniją ir 
užpuldamos ėda viską, kas tik 
joms papuola su neatlaikomu 
Įnirtimu. Kas tik gyvas bėga 
joms iš kelio. Liūtas ir gorila 
bėga nuo ja užpuolimo, o juo- 
dieji žmonės nešasi kaip drūti. 
Žaltys, užsmaugęs savo pernagj 
galingomis savo kuno ringėmis, 
palieka ji ant žemės ir nesugrįžta 
prie jo kol apšliaužes apie my- 
lią. ar daugiau aplinkui jis jsitik- 
rina. kad marguojančių skruz- 
džių nėra. Tik tąsyk jis drįsta 
savo pernagį praryti ir rizikuoti 
pavojingu tingaus neveikumo 
laiku, kuri virškinimo aiga pa- 
g'i indo. 

Vejančiosios skruzdės įėję į na- 

mus. išvalo visa gražiai. Bamba- 
tierius suėda kaip bematai. Žiur- 
kės ir pelės veltai šokinėja po 
kambarį. Baisi skruzdžių galy- 
bė užmuša stiprią žiurkę ma- 

žiaus kaip į minutą laiko, o už 

kelių minučių jo- tik kaulai lie- 
ka barkšoti. šitaipos jos apvalo 
vietos gyventojų lindynes nuo 

brudo kelis kartus j metus. 

Ant užbaigos galime pasakyti, 
kad senovės žmonės buvo aky- 
lais tėmytojais ir mylėtojais 
skruzdžių, apie kurias biblijoje 
Saliamono yra pasakyta: 

"Eik pas skruzdės, tu tingini; 
prisižiūrėk jų budui ir išminčiai; 
jos neturi vado, perdėtinio, ar 

valdovo, bet randa sau maistą 
vasarą ir susineša jį piutės me- 

tu." 

Mažėjimas Vandens. 
(Rašo F. J. Ilaskin.) 

Daugumas žmonių mano, kad 
vanduo yra tokis daiktas, kuris 
mažne taippat gausus kaip oras. 
Xet ūkininkas, kurio pasėliai visiš- 
kai priklauso nuo išpuolamo lie- 
taus. skaito ji nesužinomu daiktu, 
vis tiek ar jam geri metai buva, ar 

prasti. liet mokslininkai žino, kad' 
">alis turi tam tikrą ribotą apštį vau-j 
dens, kuris yra jos žemdirbystės 
kapitalu ir taipgi žino, kad jita ap- 
>tis tolydžio einu mažyn. 

Kaip palaikius Suvienytų Val- 
stijų vandene apštį. kitaip sakant, 
suvaldžius tvanus ir vandens pi-® 
jiegą ir tuomi aprūpinus žemdir-j 
b) sies ateitį, yra gal didžiausiu J ekonominiu klausimu, su kuriuo 
Suv. Valstijų žmonės susiduria 
šiandien. 

Yra pastebėta, kad didieji Mis- 
sissippj klonio tvanai, kurie kas 
metai vidutiniškai sunaikina nuo- 

savybę šimto milijonų dolerių ver- 

| tčs, padidėjo ir padažnėjo ypatin- 
Jgai paskutinėje dvidešimtyje metų. 
j Tuoju patini laiku sausmečiai už- 
leina ir didesni ir dažniau. 

Dideli žemdirbystės plotai Va- 
karuose tolydžio praneša apie ne- 

užderėjimą javų del ilgų nepertrau* 
kianių sausmečių, kurie netaip se- 
nai beveik nebuvo žinomi tose 

lyse. 
Sausmečio ir tvano susirišimas 

nuo senai yra žinomas mokslinin- 
kams aplamai. Jie matė, kad dide- 
lės daugybės vandens, nunešamos 
kas sykis vis didėjančiais pavasari- 
niais patviniais, atima žemei van- 

denį, kuris turėtų pasilikti joje 
maitinimui gyvasties. Bet ištyri- 
nėjimai paskutiniais laikais įtikino 
galutinai, kad tikroji apštis van- 

dens žemėje šitoj šalyj žymiai su- 

mažėjo paskutiniais keliais metais 
ir dir vis ji eina mažyi. Toliaus 
jie parodė, kad daugelis didžiųjų 
upių Rytuose, šalo tų, kurios pava- 
sari užtvįsta, yra permainę savo 

tekėjimo budą, palapdamos nere- 

gulerėmis, periodinėmis. Žodžiu, 
nėra jokiu spėjimu, bet priparody- 
tu dalyku, kad Suv. \ alstijos džiū- 
sta ir kad pritrukimas vandens ši- 
toj šalyj yra nuotikis, su kuriuo 
reikia skaitytis. 

Mes kaipo tauta, niekuomet ne- 

turėjome vandens tiek, kiek rei- 
kalavome. Agronomai žino, kad 
vanduo, jei tinkamai pritaisytas 
pjrie žemės, atneša lygiai vieną tūk- 
stantinę dali savo svarumo naudin- 
gais javais ir kad paprastosios že- 
mės savo pilnam derlingumui rei- 
kalauja 60 colių išpuolančio lie- 
taus. 

Bet vidutinis išpuolimas vandens 
Suv. Valstijose yra tik 30 colių. 
Be to dar, šitas lietaus išpuolimas 
yra nelygiai pabaidytas; mažiaus 
kaip pusė mūsų ploto gauna van- 

dens tiek, kad gali buti bent kiek 
vaišinga, o mažne pusė jo negauna 
tiek vandens, kad be drėkinimo ga- 
lima butų javus auginti. 

Tokiu budu matome, kad Suv. 
Valstijos neturi tiek vandens, kad 
jį galėtų eikvoti. TautinH gi žvilg- 
sniu šitas dalykas yra tuomi svar- 

besnis, kad visos tinkamos arti že- 
mės yra paimtos ir dirbamos. Mū- 
sų tautinis augis seksis palaikyti 
ne apgyventojo ploto didinimu, tik 
intensyvesniu mūsų žemių dirbimu. 
Javų gi užauginti daugiaus negali- 
ma be didesnės vandens apšties. 

Atsarginė apštis šalies vandens 
yra užlaikoma žemėje. Šito van- 

dens apštis nuo paviršio žemyn iki 
pirmam šimtui pėdų laipsniškai ei- 

1 na didyn, o toliau s laipsniškai 
imažta, kadangi giliau žemės sudė- 
jimas daugiaus kietas ir neperteka- 
mas. Prisigėrimo lygmala, arba 
tas laipsnis, ties kuriuo žemėje yra 
tiek vandens, kiek tik ji gali jo 
laikyti, yra vadinama "vandens 
lygmala." Augalo gyvybės palai- 
kymas priklauso nuo to, ar šito po 
žeminio vandens rezervoaro turinys 
yra gana arti paviršio, kad jis ga- 
lėtų pasiekti augalų šaknis. Jis 
pasiekia jas gjslelėmis—mat skys- 
čiaus ypatybė yra kilti augštyn ank- 
štomis atvaroinis 1 sulig to paties 
principo, ką ir vaistų lašą paimant 
dūdelėj. Jei vandens, lygmala nu- 

puola iki tokios žemos 
lygmenės, kad vanduo 
gįslėlėmis negali pasiekti augalo 
šaknų, tai žemė tąsyk netinka javų 
auginimui. Tokiu budu vakaruose 
yra daug vietų, kor vandenį galima 
surasti gręžiant šulinius, bet ten 
niekas neauga, nes požeminis vau- 

duo yra perdaug giliai. 
Kad Suv. Valstijų vandens lyg- 

mala pamažu puola žemyn, kad 
žemė džiūsta nuc saulės kaip ker- 
pė, tai tas kuoaiškiausiai parodyta, 
Suv. Valstijų Žemdirbystės Sky- 
riaus nesenai padarytu šulinių ?u- 
rašu. Po visas Suv. Valstijas, ku- 
rios suteikia šitam skyriui žinių 
apie javus, buvo išsiuntinėta blan- 
kus, prašanv žinių apie šulinius. 
Statistika sustatyta iš 11,000 suvir- 
šum šulinių dešimtyje valstijų. 

Svarbiausiu dalyku, kurį šitas 

ištyrimas parodė, buvo tas, kad 
vidutinė šalies žemdirbystės vau* 

lens lygmala, kaip parodyta gily 
be, kurioje vanduo šuliniuose sto- 

vi, dabar yra taip žema, kaip gali 
būti, ir vis dar suteikia drėgnumą 
augalams augantiems ties paviršiu. 
Re to, suviršttm 8ooo šitų šulinių 
lygmalos paduota dviem {vairiais 
laikotarpiais. Jei šalies vandens 
apštis buva normalė, tai visų šuli 
nių lygmala turi pakilti, nes pože- 



miniai takai, kuriais vanduo pa- 
siekia šulinius, nuo vartojimo pa- 

didėja. Vietoje šito buvo surasta, 

kad vandens lygniala yra nupuolu- 
si mažne pusėje šulinių, pasiliko 
ant vietos truputi daugiaus kaip 
pusėje ir pakilo tik 4 nuošimčiuose 

šulinių. 
Vandens apstumo istoriją įvai- 

riose apygardose kartais galima 
apturėti nuo labai senų laikų. Nau- 

jokai perėję per Apalačinius kal- 

nus j Oliio, Kentueky ir Tennessee, 
pirmiausiai imdavo vandenj iš šal- 

tinių. Šitie šaltiniai netrukus daž- 

niausiai išdžiūdavo ir jie pradėjo 
kasti negilius šulinius. Toliaus nc- 

gilųs šuliniai dažnai taipgi išdžiū- 
davo ir parsiėjo kasti gilesnius. 
Dabar vandens lygniala šituose gi- 
lesniuose šuliniuose, arba laikosi 
savo augščio, arba daugelyje atsi- 

tikimų puola žemyn. Tokia tai įdo- 
mi istorija vandens Suv. 
Valstijose daugelyje vidurinių va- 

karų ar,/gardų. 
Kitas davadas didelės atmainos 

šalies vandens atsargoje buvo ap» 
turėtas Suv. Valstijų Geologinės 
Matininkystės tėtnijimu upių tekė- 
jimo. Yra daug pasigaunamų už- 

rašų taip didžiųjų tvanų, taip upių 
pat vinių, bot nei vienas jų neparo- 
do jų tekėjimo susirišimo su lie- 
taus išpuolinni. 

(ieologiniai matininkai surado 

bud;), kuriuomi jie padalino dienas, 
kuriose upės augštis pereina tam 

tikrą laipsnį ant niatuotuvės, pri- 
imt.) normaliu sulig viso metinio 
lietaus išpuolimo. Šitai<pps jie su- 

rado proporciją tarp upės nutekė- 

jimo ir susigėrimo ir šitie užraši- 
nčiim.^j buvo vedami nuo 1885 m. 

iki Ii/yj m. Jie parodo> kad per 
tą laikotarpj tekėjimas daugelio 
upių Rytuose nuo Georgijos iki 
Massachusettso ir nuo Ohio iki 

pakraščiui, tolydžio vis daugiaus 
darėsi periodiškesnis ir neregule- 
resnis. Net tos upės, kurios neuž- 

tvjista, lietui užėjus greitai pakįla 
ir jam perėjus greitai nupnola, j>a- 
rodydamos, kad didelė vandens da- 
lis yra nunešama jūron, vietoje ką 
susigėrus j žemę. 

Girių naikinimas senai jau yra 
skaitomas svarbiausia priežastimi, 
kai]) tvanu, taip vandens atsargos 
mažėjimo. Be abejo, tas yra vie- 
na svarbiausiu priežasčių. Bet gi- 
rių naikinimas nėra vieninteliu 
veiksniu šitame dalyke. Kadangi 
via daugiaus ir daugiaus žemės 

dirbama, tai vis daugiaus ir dau- 

giaus reikalaujama tosios vandens 

atsargos. Taippat pelkės, kuriose 
buvo didelė atsarga vandens, tapo 
išdžiovintos. Žodžiu sakant, mes 

savo vandenj taip išeikvojome, kaip 
ir visus kitus gamtos turtus, ir da- 
bar turime už tai nukentėti. 

Žemdirbystės Skyriaus žemės ži- 
novai pasakoja ūkininkams, kad jie 
patįs tupytų vandenį kiek galė- 
dami—rūpintųsi, kad visas išlyta- 
sis vanduo butų apverstas naudai; 

kad jie neleisti; jam nubėgti. 
Išlaikymas šalies vandens be abe- 

jo didžiumoje priklauso nuo atau- 

šinimo ir užlaikymo girių svar- 

biausiose >alies nuotakumose ir ki- 
lur. Šitas darbas daugiausiai pri- 
klauso Suv. Valstijų girininkystei. 
Yra gerai žinomu dalyku, kad gi- 
ringos šalis sulaiko vandenį, o be- 
ęirė.-e šalyse jis greitai nubėga. 
Bet yra ir kita šito klausimo pusė, 
kuria dabar valdžios mokslininkai 
abai įdomauja. 

Yra žinoma, kad girios lapų 
veikimu išleidžia (langiaus vandens, 
negu plika žemė, apaugusi žo- 

le, ar javais. Todėl yra pripažin- 
ta, kad girios padaro svarbią įtaką 
i šalies lietaus išpuolimą. Sakysi- 
me, debesiai, nešami vėju į šiaurę 
ir vakarus, nešdami vandenį Su v. 

\ alstijų vidžemin, ateina nuo Mek- 
sikos įlankos ir pietinių jurų. Ši- 
tie drėgnumo pilni debesiai didžiu- 
mą savo vandens numeta arti ju- 
ros. Vanduo pasiekia žemę formo- 
je lietaus ir rasos, o vėjai pamažu 
sausėdami, eina toliaus vidžemin. 
Vienok dalį savo nužudyto vau- 

tlens jie vėl pgima, tai iš žemės 
išgaravus. 

Taigi ten, kur yra atvira prerija, 
ar laukai, didelė dalis šito vandens 

pražūva, nubėgdama j juras. Het 
jei vanduo nupuola girtiotoj šalyj, 
tai jis susigeria j lapus, šaknis pa- 
laiko jj ir giria savo gyvu orga- 
nizmu pamažu išleidžia į orą, su- 

grąžindama jj atgal ištroškusiems 
vėjams beveik be nuostolio. Yra 
patirta, kad oras viršum girių yra 
pilnas drėgnumo augštybėje beveik 
5000 pėdų. Iš to matoma, kad jei 
šalyje butų užtenkama apštis gi- 
rių, tai lietus lytų lygiaus ir nebū- 
tų tiek patvinių. Kaip žmonės tik- 

rą girių vertę pamatis, tai jie ne- 

siskubins jas naikinti, kirsdami 
medžius kuralui, ar šulams. 

Tokiu budu matome, kad pava- 
sariniai tvanai yra tik vienu apsi- 
reiškimu tojo padėjimo, kuris tie- 

sioginiu, ar aplinkiniu budu palie- 
čia kiekvieną Suv. Valstijų gyven- 
toją. Tvanai ne tik naikina gy- 
vastį ir nuosavybę, bet jie neša su 

savim šalies žemdirbystės gyvy- 
bės kraują. Sustabdymas Šitų tva- 

nų, užlaikant vandens atsargą yra 
didžiausiu moksliniu ir ekonominiu 
uždavimiu Amerikos žmonių. 

Vėliausios žinios 

RUSAI JAU VENGRIJOJ. 
L o n do n a s, liepos 5 d. Ru- 

sų raitelių patroliai persikėlė per 
Karpatų kalnus ir įsiveržė Ven- 
grijcn pereitą utarninką. Jie nu- 

kirto telegrafų vielas ir išdina- 
mitavo amunicijos ir maisto san- 

krovas. Šitos žinios apie rusų 
įsiveržimą padarė didelį įspūdį 
Viennoj ir Budapešte. Per dvi 

paskutini dieni rusai užgriebė 
dar per 6,000 belaisvių. 

TALKINNIKAI VIS DAR 
EINA PIRMYN. 

Londonas, liepos 5 dieną. 
Trečia diena mūšio ties upe 
Somme užsibaigė tuom, kad 
francuzai paėmė dar keletą kai- 
mų, atmetė vokiečius atgal, ir 
įlaužė vokiečiu antrąją liniją ke- 
liose vietose. Tik 3/± angliškos, 
mylios skiria juos nuo miesto! 
Peronne. Anglams tiek daug 
laimėti nepasisekė, bet ir jie pa- 
mažu eina pirmyn. Vokiečiai 
galvatrūkčiais bruika čia savo re- 

zervas, kad sulaikyti talkininkus. 
Ties Verdunu mūšiai vis siau- 

čia. 

VIETINES ŽINIOS. 
Beethoveno Muzikos Konser- 

vatorijos Antras Metinis Kon- 
certas. Birž. 28 d. v. Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje Bridgeporto 
dalyje pp. Pociai surengė koncer- 
tą savo mokyklos mokinių. Kon- 
certe dalyvavo taip vaikai, taip 
suaugę. Vaikų,—daugiausiai mer- 

gaitės,—buvo apie 8; suaugusių 
16. 

Piogramas susidėjo iš įvairiu 
lengvų kompozicijų ir buvo išpildy- 
tas pianu, smuiku ir giedojimu. 
Visi savo dalis, kaip dcl pradinių, 
atliko labai gerai ir pianistės bei 

giesmininkės apdavanota gėlėmis. 
Iš vaikų labiausiai atsižymėjo,— 

ne tiek geru technikos išpildymu, 
kiek savo drąsumu ir pasitikėjimu 
savimi,—apie 9 ar 10 metų vaiku- 
tis Vytautas Briedis. Be jokio 
drovumo, ar baimės, kad jam ne- 

pavyks, atėjęs atsisėdo prie piano 
ir laisvai sau paleido pirštus per 
klevišius, kaip koks senis pianistas. 
Jo yda buvo tik tame, kad jis gal 
truputį perdaug skubino ir mokyto- 
jas, už scenos stovėdamas, matė 
reikalą jį persergėti. Jis išgirdęs 
mokytojo "Neskubink," greitai 
grįštelėjo galvą atgal ir bc susimai- 
šymo skambino sau toliaus. Publi- 

ka, tą matydama, ėmė garsiai juok- 
tis, o jis, vaikas, tik užkaito visas, 
bet nei tas jo nesumaišė. 

Jis gėlių negavo, bet rankoplojo 
buvo tiek, kad jis antru kartu tu- 

rėjo išeiti, o tas jam, tikrai, verta 

daugiaus, negu gėlių ryšys. 
Programą užbaigė vaikinų ir 

merginų choras iš 16 giesmininkų, 
vedamas p-nios Pocienės; padai- 
nuota p. Petrausko kompozicija 
"Dega ugnįs" ir Rossini'o "lnflam- 
matus" ariją su choru; p-lė Ona 

Rudauskaitė giedojo solo pirmu 
i balsu. 

Choras padarė malonų įspūdį j 
klausytojus. 

Po proįranmi p. Pocius mažes- 

niesiems savo mokiniams padalino 
tam tikrus medalius, paskaitinimui 
jų prie mokinimosi. 

(Tąsa ant 7-to pusi.) 

Pardavinėjamas sulig gerumu \ 
Kuponai, ar premijos niekuomet nebuvo dalinamos su Prince > 

Alberto tabaku, nes jų lėšos parsieitu išrinkti iš tabako. Męs 
žinome iš Prince Alberto baisaus parduodingumo, kad ruky- ! 
tojams patinka gerumas! Nei tautiniai, nei valstijiniai var- 

žymai premijų ir kuponų vartojimo negali turėti veikmės į 
Prince Alberto parduodingumą. 
Gėrėsiesi kiekviena Prince Alberto tabako pypke, nes jis turi j 
puikų skoni ir nekerpa liežuvio ir nedegina gerklės. Kirpu- 
mas ir degumas išimama patentuotu budu, kuriuomi tabakas 
yra padaroma. 

the national joy smoke 

pageidaujamas dėl to, kad jis leidžia vyrams rū- 

kyt kiek tik jie nori ir kaip ilgai jie nori. Prince 
Albert išlaikys visokį ištyrimą, koki tik nedarysi. 

Nusipirk Prince Alberto pakelį šią- 
dien, o pamatysi, kad jis tavo skoniui 

kaip tik tinka. Tąsyk suprasi, kodėl 
jis taip rūkomas kiekvienoj civilizuo- 
toj pasaulio šalyj! Cigarete yra taip 
geras, kaip ir pypkėje. 

Copynaht Uit by 
R. J. Neynold* 
Tobacco (Jo. 

Pirkite Prince Albert tisu. 
rnudoimose medeliuose, 5c; 
raudonos blik-.nts, 10c; rro- 
ro f H/f t svaro blikos hit- 
midoriai ir kristalinio stik- 
lo szaro liumijoriai su k»vt- 
piM dr/giiitojm virių. 

W"'" f/I/MJ.J///'I 
Ant antro tono raudo- 
no* blčšinės jųs skaity 

Procesas, patt-ntuo 
'a* liepos JO d. 1907 m. 
koris privertė tris vyru* 
rūkyti pypkes, kuomet 
vienas rukė pirmiaul 

Apgarsinimai. 
LIGŲ PRAD2IA. 

Devynesdešinrts penki nuošim- 
čiai visų ligui turi savo pradžią 
virškinimo 1AkcįJ£» pasakė prof. 
Cliarcot daugel metų atgal. Iš 
šitų keliu gkfsaift* gydytojo žo- 
džiu yra aišku, kaip svarbu yra 
užlaikyti virškinamuosius orga- 
nus geroj tvarkoj. Todėl, kaip 
tik pastebėsi kokj suirimą savo 
nore valgyti, ar stiprume, tuo- 
jatis bandyk Trinerio Ameriki- 
nį Kartaus Vyno Elixirą. Jis 
greitai ir gerai išvalys vidurius, 
prašalins visus išmetamuosius 
dalykus iš kuno, atitaisys norą 
valgyti, padės virškinti ir su- 

tvers naują energiją. Pilvo, jak- 
1111 ir žarnų ligoje jis visuomet 
padaro gerą veikmę ir suteikia 
palengvinimą. Kaina $1.00. 
Gaunamas aptiekose. Jos. Tri- 
ner, fabrikantas chemikas, 1333 
—*339 So. Ashland A ve., Clii- 
cago, 111. 

Sustirus raumenims, ar suna- 
riams nuo sunkaus darbo, ar ra- 
matii, pirmiausiai dėk karšta Ge- 
nelę prie skaudamos vietos, o 
paskui Įtrink gerai odon Trine- 
rio Lininuentą. Kaina 25c. ir 
50c. aptiekose; per krasa 35c. ir 
60c. 

Pajieškojimai. 
Pajieškau savo brolio Adomo Kup- rinskio, sesers Onos Sebarkienės ir dėdienes Marijonos šidagienės; visi 

gyvena Philadelphioj, Pa. Paeina Ditčiunų kaimo. Maldočanių valsčiaus Raseinių pavieto, Kauno gub. Jie pa- tjs ar kas juos žino teiksites duoti žinią. adresu: 
Jieva Garnienū, 

Box 423, Sandwich, 111. 

Pajieškau draugi; Juozapo Piktor-1 nos Plokščių Sodos ir Leono Vičiulio 
Ubagiškių Sodos abudu Kauno gub. 
Telšių pavieto Salantų parapijos apie 18 metų kaip Amerikoje pirmiau gy- 
veno Chicagoje 111. 

Meldžiu atsišaukti adresu: 
Kazimieras Ktanis. 

46 So. 22nd St. Pittsburgh, Pa. < 

Pajieškau savo sesers Vincusės šal- 
tneraitės i d vyro jos pravardės neži- 
nau. Gyveno Chicagoje To\vn of 
Lake dalyje. 

Atsišaukti adresu; Pavel Eig'rdas 
520 23rd A ve. So. Minneapolis, 

Mlnn. 

Reikalavimai. 
REIKALAUJA: 2 namsargių $14 

kelyklininko, 3 namsargių be jokio 
prityrimo, langu plovėjo $55, viešna- 
minių valgyklininių ir visokių kitu 
darbininkų, gera mokestis; 2 ugna- 
kuriu $G0 ir $76; 2 laukų darbininkų, 
3 smuklinių porterių nųo $12 iki $15; 
2 dirbtuvinių vaikų $10; g^ro dudų 
taisytojų pagelbininkų; 3 vyrų j dirb- 
tuvę; 2 skardininkų 3 sargų. 

SOUTH PARK AGENCY, 
4193 S. Halsted st., Viršui Krasos 

Ant Pardavimo. 
Parduodsira vienas dviejų biznių 

—geležinių daiktų ir vyru apsiren- 
gimų sankrova Melrose Parke, Vie- 
natinė šitos rūšies sankrova, arba 
smuklė Grant Worke (Cicero) prie 
50 ir 12-tos gat. Savininkas negali 
abiejų tinkamai prižiūrėti. Adresas: 

Jos. Stefankie\vicz, 
5001 W. 12th St., Cicero, 111. 

ŠIS LAIKRODĖLIS 
DOVANŲ. 

Kas prisius $3.00 prenumera- 
tos, gaus "Lietuvą" per pusantrų 
metų ir šį lefijcro^lį dovanų. 

Šis yra Higėfšoll Nikelinis 
Laikrodėlis, Visur parsiduoda po 
$1.00, bet jis yra taip geras, kaip 
kitas už $15.^- operai eina, lai- 
ką palaiko teisingai ir yra gua- 
rantuotas vieniems metams. Jeigu 
laike metų pagestų, męs jj sutai- 
sysime uždyką. 

Šitų laikrodėlių turime tik 100 
ant rankos, todėl pasiskubinkite 
nes juos išdalinus daugiau jų 

I neturėsime. 
Yra gera proga gauti gerą 

laikrodėlį uždyką. 
LIETUVA PUB. CO. 

3252 S. Halsted St, Chicago, 111. 

JONAS KŪLIS 

Genei aliukas "Lietuvos" Agentas 

keliauja po visą Ameriką. Kur jis 

atsilankis, ten per j| galima atnau- 

jinti, ar užsirašyti "Lietuvą" arba 

užsisakyti visokių knygų, jam pini- 

gus užmokant išanksto. Už j| mes 

tsakome. Lietuva Pub. Co. 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigusi Lietu- 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted Si 
CHICAGO, ILL 

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

ofisą po 
3325 So. MALSTED ST. 

TEL.fc.PHONt YARDS >834 

% Dr. P. VviEGNER 

Jei nori pamatyti tikrai 

GERĄ TEATRĄ, 
tai ateik \ 

MILDĄ 
3138-42 So. HalstedSt. 
Cia už 5c matysi giažesnį Teatrą, kaip 
vidurmiestyje TOc. 

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

Subatom ir nedeliom 
ICc balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. 
Subatomi ir nedčHotni 2 vai. po pietų. 
Jei nori linksmai pralcsti valanda liuo- 

ro laiko užmiršti savo nesmagumus, tai 
ateik i 

M LDCS-TEATRĄ. 

Nerviški Žmonės 
džiaugeis dažinojus, kad Jų sveikata gali 
fcuti žymiai paderinta ir, kad jų nervų 
eystema bus pastebėtinai sustiprinta t. y., 
jeigu tokie žmonės vartos 

Severa's 
Nervoton 

(Sev-eros Nervotoną) nuo pat prasidėjimo 
jų nervų suirutės. Toji gyduolė yra visiš- 
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairių 
nervų ligų, ji trumpame laike parodys pa- 
vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei- 
daujantį palengvinimą nuo 

proto slėgimo 
insomnijos bei nemigio 
nervų išsėmimo 
histerijos ir nerviškumo. Kruoja ji eo 

Pašykite ir reikalaukite musų cirkuliorių: "Severos Nervotonas" 
—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai. 

Severos Preparatai parsiduoda visur aptiekose. Riikalauk vardo Seve- 
ros, o tuomi apsisaugosi nuo pripavystės. Negalint gauti Severos Prepara- 
tų savo apielinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant: 

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa. 

JUOZAPAS MOZERIS 

aipo "Lietuvos" agentas Cirero, 111. 
r apielinkėse yra jgaliuotas užra- 
inčti "Lietuvį", priimti prenume- 
atą, apgarsinimus ir pardavinėti 
nygas. Lietuva Pub. Co. 

NAUJAUSIS IŠRARDIMAS 
PASAULYJE. 

[aip kožnas žmogus gali turėti ir už- 
ėdyti daugiau pinigų sau ir s£.vo 
[raugams. Rašykite tuoj, puiki knyga 
lykai. Ji atneš jums daug naudos. 

A. K. C. Maigis Co. 
25 E. Main st., P. O. Box 2G. 

Amsterdam, N. Y. 

GERA FARMA. 
20 akrų žemes farma, su trobomis 

visa apsėta, daugybė vaisinių medžių, 
valstijoje Illinois arti Joliet, neper- 
toli nuo Chicago, žemė visa gera ir 
vaisinga, savininkė yra našlė su ma- 
žais vaikais todėl parduoda pigiai, 
kadangi pati neįstengia apdirbti. Da- 
sižinokite A. OLSZENVSKIO BANK. 

ŽEMĖ Į PARDAVIMĄ. 
Langlade Countyje, Wisconsino val- 

stijoj dvi mylios nuo miesto 1C0 akrų 
išskirstos girios; 80 akrų 3 mylios 
nuo miesto; 80 akrų 2 mylios nuo 
miesto. Parduodama po $15 akrui. 

I Išlygos kuogeriausios. W. W. Dreiss, 12911 S. Halsted St. Chicago. 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Baisą' LIETUVIŲ BALSAS rupi.iasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučiu, kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grįžtant tėvynėn neko, kas žemina mūsų tautą. 
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės jucsta ir paruošti kiekvieną lietuvj, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina 

skelbimus-jieškojimus. grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus. 
LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 

3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. S0 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 25 kap.; 1 mėnesiui E0 kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą.'' į užsienius rusų cenzūra nekliudo. 
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 

puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė. 

Adresas: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRAD, BASKOV PER., 29 RUSSiA. 

Nuo Kares Nukentėjusių Lietuvių 
Naudai. 

Gerai žinomas jaunas lietuvių artistas-piešėjas, p. A. J. DULBIS, 
išleido labai dailias atvirutes, kurių paveikslėlis čia įdėtas Visas pelnas nuo 

parduotųjų atviručių yra skiriamas Lietuvos Gelbėjimo Fondui, šelpimui 
nukentėjusių lietuvių nuo karės. 

Atvirutės yra puikiai nudailintos ir atspaustos dvejopos rūšies: 
Viencs yra atspausdintos ant baltos "4 ply Federal Bristol popieros; 
antros yra speciališkai dailės mylėtojams pagamintos ;.r rankomis koloruotos 
8-se spalvose. 

Kainos: Paprastųjų atviručių—2 už 5c.; 6 už 15c., tuzinas už 25c. 
Rankomis spalvuotų: 10c. už vieną; 25c. už 3; 50c. už 6 ir $1.00 už tuziną. 

Užsisakant šias atvirutes, siųskite pinigus šiuom adresu; 

A. OLSZEWSKI 
Pres. 

Lietuva Publishing Company 
3252 SO. HALSTED STREET, .... CHICAGO- ILLINOIS 



VIETINĖS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo 6-to pusi.). 

Bulota pas rusus, l'-as Bulota 

istikro, matyt, neturi laimės; 
*tai kadir pereito nedėldienio 
atsitikimas. Turėjo jis kalbėti 

Chicagos rusams liuli Ilouse 

svetainėje. 
Įdomu, kad čia jis nepasibi- 

JJSVjo rusiško "kunigo" ir sykiu 
sutilpo abudu ant vienos estra- 

dos. Prakalbas neva vedė tasai 

"kun." Pie.škov, kuris yra tokiu 

"kunigu" pas rusus, kaip Moc- 
kus yra pas lietuvius, kitaip ta- 

riant, tik nudavjnėja "kunigą." 
P. Hulota kalbėjo apie karę, 

apie pabėgėlius, apie tai. ką jis 
matė ir t. t. Prakalbos neimsi- 
siekė, ^ali sakyt, visai, 

\ isųpirmiausiai p. i Bulota ir 
čia padarė tarp rimtesniu klau- 

sytojų ne kokį įspūdį savo kei- 
siu papratimu didžiuotis. Pa- 

vyzdžiui, pasakodamas, kaip sun- 

ku buvo gauti tikietus ant gele- 
žinkeli'), p. Bulota išsitaria maž- 

daug panašiai: "Aš Bulota, ad- 
vokatas, ir dar šis-tas ir dar šis- 
tas—o visgi negalėjau gauti." 
("Ja Bulat, častnyj povierennyj 
i ješėio k^je čto, i ješčo koje čto" 
ete), 

Pasibaigus prakalboms buvo 
klausimu. Čia rusiški revoliuci- 
jonieriai ir kairiejie sukėlė tikrą 
skandalą. 

Bulota turėjo progą išgirsti, 
ką ir kaip "prasti žmonės" kalba 
ir kaip jie moka "kritikuoti." 
Bulota, pavyzdžiui, buvo pasa- 
kojęs apie tai, kad ;ž viską, esą, 
kalti Rusijos ministeriai. Tuomi 
pasiremdamas, vienas smarkuolis 
paskui ir lupa maž-daug taip: 
O kam, esą, męs jus Dūmon siun- 
tėm? K<> jus ten darėte? Jus 
su ministeriais draugavote, pa- 
taikavote, o dal/ar ant jų bėdą 
verčiate. Ko jys čia atvažiavo- 
te? Kam jus čia savo snukj ro- 

dote? (Ta i f tiesiog ir pasakė: 
"snukj"—"ro._ų"). 

Bulota, panašius dalykus išgir- 
dęs, pradėjo pusėtinai karščiuo- 
tis ir audenciją barti. Tuomet 
vienas rimtesnis iš pažiūros vy- 
rukai — berods, rusų laikraščio 
korespondentas,—atsistojęs pra- 
dėjo Bulotai skaityti mandagu- 
mo lekciją: .Meldžiamasai, girdi, 
užsilaikykit mandagiau! Čia, 
girdi, yra visi lygus ir t.t... 

Aukų surinkta apie $28.00. 
Kuomet Bulota patarė, kad štai 
"mudu su sviasčcnninku" nusiu- 
si m jas "Bratskomu Otkliku," 
tai tarp klausytojų kilo triukš- 
mas:—Ką? per juodaskvernį?— 
Jaukė radikalai—męs nei juo. nei 
tavim, p. Bulota, netikini; męs ži- 
nom, ko tu čia atvažiavai—kiše- 
nius sau prisikimšti... 

Žodžiu sakant, net bjauru bu- 
vo klausytis, nes jie išdergė kal- 
bėtoją kiek tik lindo. Gavo p. 
Bulota nuo jų šiuo syk beveik 
jaugiau, negu Yčas nuo Bulotos. 

Dar vienas keistumas: p. Bu- 
lota pranešė, kad jis, esą. paskai- 
tvsiąs "lekcijų'' ir kitoms rusų 
organizacijoms—ar socialistų, ar 

kitokioms: neskaitysiąs, esą, tik 
juodašimtiškoms ir klerikališ- 
koms... O čia pat ant estrados... 
popas, ir tai dar "samzovanca3 
popas..." Iš šalies žiūrint, išro- 
do komedija... Z, 

Įvairumai. Lietus pereitą ne- 

dėldienj dikčiai sugadino visus pik- 
nikus, tarp jų ir Antrojo SLA. 
Apskričio pikniką, laikytą N'ational 
(irove, Riverside. Nežiūrint to ap- 
skritys, manoma, nuostolių neturėk, 
nes už daržą, kurio naudojimą pa- 
aukavo p. J. Tananevičia uždyką, 
mokėti nereikės. Tarp svečių ma- 

tėsi Bračuliai, Kibartas, Mockai, 
Balučiai ir užkliuvo net viena de- 
legatė iš Pittsburgo seimo—p-lė 
Karaliūtė. 

— Leveskio prirengiamoji ir 
prekybos mokykla, 3106 So. Ilal- 
sted St., užsidarė pereitą pėtnyčią 
vienam mėnesiui dyklaikio (vaka- 
cijų). Bėgyje pereitu metu mo- 

kyklą lankė dienomis ir vakarai? 
276 mokiniai, tame skaitliuje 27 
merginas. Mokykla vėl atsidarys 
rugpjučio 1 d. 

— Ilgametis "Lietuvos" zeceris 
ir dabartinis Milda Printing House 
savininkas, p. Jonas Pajauskas, su- 

silaukė pirmo sūnaus. Motina ir 
jaunas "įpėdinis" laikosi gerai. 

PIRKITE NAMUS. 
Kiekvienas sveikas darbininkes gali ir privalo turėii 

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

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

užčėdija, o pi.'.ięs namą, nei repasijunta, kaip greitai 
jį išmoka ir turi savo locną namą ir tokį žmogų viri 
guodoja, vadin;. Chicagos ukčsu ir niekas nesibijo su 
juom reikalus turėti, o neturint] vadina randauninku, 
ar burfiingierium, ir su juom nieko bendro nenori turėti. 

Pirkti namą dabar yra geriausias laikas. Kodėl? 
J odėl, kad dabar darbai visur gerai eina, ir toliau žada 
dar gcrir.u eiti. Ir štai kodėl. Amerika dabar turi dau- 
gybę kontraktu su Europa padirbimui amunicijos, auto- 

r>h 11 i u. drabužių, ir kitų dalykų, kurie ims daugiau 
i'U-tų laiko, lokiu budu darbo Amerikoje bus dabar 
daugiau kaip kada nors buvo. 

Sjmct taipgi bus rinkimai naujo prezidento. Be 
a >ejonės bus išrinktas ropublikonas, o kada tik buvo 
republikoniška valdžia, visada Amerikoje buvo geri lai- 

.»'• Taigi ir vėl turėsime gerus laikus, jeigt gausime i c^ublikoi.išką prezidentą. 
Atminkite, kad kaip tik laikai eina geryn, tai ir 

properčių kainos eina augštyn. Ir todėl tai dabar yra gcnau>ias laikas namus pirkti, kol yra pigus, o pas'kid parduoti su geru pelnu, kada kainos pakils. Bet at- 
minkite, kad properč:-" 1 ainos kįla tiktai gerose biznio 
pietose. Geriausia biznio vieta yra tai Bridgeportas. Svarbiausia biznio gatvė yra Halsted. Jei norite ant 
pirktų properčių uždirbti, tai pirkite jas ant Bridge- 
porto, ne laukuose. 

Męs turime pardavimui gerų properčių ir pigiomis kainomis, ant Halsted ir aplinkui, ir parduodame lcng- \esnėmis išlygomis, kaip nuo ko nors kito galėtumėte pirkti. 

Čia Paduodame Tiktai Keletą iš Jų. 
2 1 augšto mūrinis namas ant Emerald aveuue 

arti 29-tos gatvės 2 fliatai po 5 ruimus kiek- 
viename maudyklė, toletai, gazas, neša randos 
$25.00. Kaina $2,500. C 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, 
arti 30-tos gatvės, 6 ruimu pagyvenimas, mau- 
dykle, toiletas, gazas, šiitas vanduo. 2 "ii- 
mai basemente su sinku, neša rnados $20.00. 
Kaina $2,500.'/ 10 2 augštų kampinio mūrinis namas, ant Emerald 
avenue, tarpe 31-mos ir 35-tos gatvių. 2 fliatai: 
vienas 7 ruimų, antras 6 ruimų, toiletai ir vie- 
nas gražus tuščias lotas, neša randos $45.00. 
Kaina $7,000. 14 1 augšto mūrinis namas ant Emerald avenue, arti 35-tos gatvės, 2 fliatai vienas 7 rui- 
mų ir vienas 4 ruimų, i:eša randos $24.00. 
Kaina $2,700. 15 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, 
tarpe 36-tos lr 37-tos gatvių. 6 ruimai, maudyklė, toiletas, gazas ir vienas tuščias lotas, neša ran- 
dos $20.00. Kaina $3,000.' 16 2 augštų murini a namas (naujas) ant Emerald 
avenue, arti 36-tos gatvės, 2 fliatai po G 
ruimus, maudyklė, toiletai, gazas, neša randos 
$40.00, lr sykiu gražus tuščias lotas. Kaina ..$5.000.' 19 2 augštų medinis namas ant Emernld avenue, arti 36-tos gatvės, 2 fliatai po 6 ruimus, neša 
randos $24.00 i mėnesj. Kaina tiktai $2.000. 20 1 augšto mūrinis namas, ant Emerald avenue, 2 
fliatai: vienas 5 ruimų ir vienas 4 ruimų, mau- 
dyklės, toiletni, barnė, neša randos $22.00. Kai- 
na $3,200 24 2 augštų medinis namas, ant Emerald avenue, arti 87-tos gatvės, 3 fliatai: vienas 6 rui- 
mų, maudyklė, toiletas, 2-ras 4 ruimų lr 3-čiaa 3 
ruimų, neša randos $32.00. Kaina $2,500.?, 25 2 augštų medinis namas, ant Emerald avenue, 
arti 38-tos gatvės, 4 fliatai, neša randos $35.00. 
Kaiua $2,500. 26 2 augštų medinis namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos' gatvės, 2 fliatai—vienas C rui- 
mų ir vienas 5 ruimų, neša randos $24.00. 
Kr a $2,400. 27 2 augštų mūrinis namas ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvių, 2 fliatai po 6 ruimus, toile- 
tai, gazas, poreiai, neša randos $29.00 J me- 
nes}. Kaina $3.000 29 2 augštų mūrinis namas, ant Emerald avenue, arti 38-tos gatvės, 2 fliatai. 5 ruimai kiek- 
vienam, toiletai, gazas, neša randos $22.00. 
Kaina $2,000. 20 2 augštų namas, ant Emerald avenue, arti 
38-tc^ gatvės, viena pusė mūrinė lr kita me- 
dinė, 2 fliatai, vienam 6 ruimai o kitam 8 rui- 
mai. Užpakalyjo 2 ruimų fliatas su klozetu, 
neša randos $32.00. Kaina $2,200.'* 

31 2 augštų mūrinis namas prie Emerald ave., 
arti 38 str., 5 pagyvenimai, ir vienu pagyve- 
nimu su daržine namas užpakalyje, išviso 
6 pagyvenimai, kiekviename pagyvenime išei- 
namoji vieta, gazas ir 1.1., duoda $612.00 rau- 
dos i metus. Kalua tiktai $4,500. 

37 2 augštų muriuis namas, ant Union avenue, arti 
31-mos gatvės, 3 fliatai, vienas 8 ruimų, o du 
po 4 ruimus, toiletai, maudyklė, gazas, neša 
randos $40.00. Kaina $3,800. 

38 3 augštų murini* namas, ant Union avenue 
arti 31-mos gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, mau- 
dyklės, toiletai, gazas, akmens frontas, labai 
stiprus ir gražus namas, neša randos $60.00. 
Kaina $6.000. 

39 1 augšto mūrinis namas, ant Union avenue, arti 
32-ros gatvės, 2 fliatai po 4 ruimus, basementas, 
porčiai, 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- 
6a randos $12, išviso atneša randos $68.00. Kai- 
□a $7,000. 

41 2 atJgšty mūrinis namas ant Union avenue, arti 
32-ros gatvės, 4 fliatai po 4 ruimu", akmens fun- 
damentas, neša randos $50.00 i menes). Kaina $5,200. 

42 2 aagštų medinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, noša randos i mėnesį $3?..00. 
Kaina tiktai $2,500. 

43 3 augštt; mūrinis namas ant Union avenue, arti 
33-čios gatvės, 3 fliatai po 6 ruimus, maudyklės, 
toiletai, naujas plinmbingas, didelis basementas 
10 metų senas, neša $60.00 randos J mėnesj. 
Kaina $7,500. 

44 2 auštij medinis namas ant Union avenuo, arti 
33-iios gatvės, 4 fliatai po 4 ruimus, neša ran- 
dos $32.00 i menes], reikia inešti tiktai $500. 
Kaina $3,200. 

k. 0!szewskio Bankoje 
3252 So. Halsted St., Chicago 

NATO ATSPAUSTA 
Apk zeme ir Kitus Svietus. 

Ši knyga pati aiškiai pasako apie savo vertę, nes taip 
dažni jos reikalavimai, nuo žmonių vis ateinanti, mus priver- 
tė vėl ją atspausdint. Šioje knygoje aprašoma APIE ŽEMĘ 
ir kitus svietup, jų būvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, Falbą 
ir kitus sutaisė ŠE,RNAS. Aprašo, kas yra žemė» iš ko jt su- 

sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra saulė, žvaigž- 
dės, mėnulis, planetos, kometos ir kitos retai matomos žvaigž- 
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. Chicago, Illinois 1896, 

pusi. 255 75 
Ta pati apda^ ia $1.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite pinigus šiuomi adresu: 

A. OLSZEWSKI 
PRES. 

LIETUYA PUBLISHIHG CO. 
3252 South Halsted Street, 

Draugijų Atydai 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Vesclijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
Šios dvi salės yra Mildos Teatro name. 
Viena ant antro augšto talpina 300 ypatų. Jo- 

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankietus. 

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

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

B 
b g © Kainos Parsamdymui Sekančios: a ® 
2 — 

VIENA SALĖ. S | § g 
^ o 3 2 
•s § w g 
S 5 5 

$10.00 
14.00 
15.00 
20.00 

25.00 
30.00 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Balam su programų, nevartojant gėrimy... Baviam be programo, gėrimuj vartojant .... Bjliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. 
Baliam be programo, gėrimus vartojant 
Baliam su programų ir gėrimus vartojant Draugiju reguliariškieni mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartj. Jei reikia, gali turėti kuknią virimui, toriel- 
kas, peilius, šaukštus, staltieses ir Lt. už 
prlmokėjimi} $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas saiės savininką: 
A. OLSZEWSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

45.00 
50.00 

5.00 

yra kiekvienos draugijos fundamentas, 
todėl reikia turėti ją gražiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
konstituc jų dirbime. : : : • 

Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
siųskite mums laišką, o męs prisiusime 
kainą. Jeigu dar neturite, o norėtu- 
mėt rengti konstituciją, tai pareika- 
laukite ''sampelių," o męs prisiusime, 
tik malonėkit parašyti kokia draugija: 
kataMfciškn, tautiška ar partijinč. 

t*) 

MILDA PRINTING H6USE 
J. J. Bačiunas ir J. P. Pajauskas 

v Savininkai 

814 W. 33rd St,, Chicago, III. 
'c 

> Telephone Drover 7184 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori 6avo namuose 
linksmai praleisti laikį lr 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
ius, sodus lr puikiausias 
viso svieto vietas, lai nu- 

sipirk Teleskopą bu stere- 

oskopais (5 serijos, 174 vi 
šokio paveikslai) už pačia 

~ 

pigiausią kalną—$3.20. 
Vieno Teleskopo kaina 75c., o & serljij $3.45, b^t perkant sykiu, 

parduodam viską už $3.20. 
Kataliogą Teleskopu, Stereoskopų ir visokiij knygų prIatuntiafti<J 

uždyką. 
Reikalaudami adresuokite Šitaip: 

LIETUVA PUBLISH1NC CO., 
3252 So. Halstsd ctr., Chlcago, III. 

MOJA.. 

TIK KĄ IŠ SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo lietuvišky 
Veliy Bei Velny. 

Pasakos surinktos d-ro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje 
telpa keli šimtai gražių pasa- 
kų, apie rojų (dangų), čyščių, 
peklą; apie giltinę, marą, cho- 
lerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimąsi ir t. t. 
Pasakos užrašytos tokioje tar- 

mėje, kokioje buvo girdėtos. 
Panavėžyj—pagal tarmę pane- 
vėžiečių; Šiauliuose—pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub., 
ir t. t. Chicago, 111. 1915 pusi. 
470 1-50 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

fabrikuose ir privatiškuose namuose 
Reikalaujame 25 vyru po $2.00 } 

dien;}, nuolatinis, svarus darbas dirb- 
tuvės vidui per apskritus metus. 
Nor'nt darbo atsišaukite 

Atlas Employment Office, 
6300 So. Halsted St.p Cliicago, III. 

3rd floor. Room F. 
Telefonas Normai 163. 

% 

Lietuvislos Knygos. 
Apart daugelio j vairių knygų, dar 

galima gauti inauo krautuvėje se- 
kančias knygas: 
1. Amerika. Rinkinys jvairių faktų, 

statistika ir t.t 75 
2. Gludi-Liudi. Naujos eilės Kl. Jur- 

gelionio, 106 pusi 50 
3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 

Nauja knyga iš sryties psycholio- 
gijos. 148 pusi 50 

4. Iš Ko Kjla Melai ir įvairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pu9l 75 

5. Inkvizicija, arba atpirkimas žmo- 
gaus nuo šėtono. Parašė kt:n. 

Dembskis $1.25 
6. Kankintoj/i ir kankintiniai ui 

moks!? $1.00 
7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J. 

Damijonaičio. 119 puti 35 
8. Vadovėlis vokiečių kalbai pramok- 

ti. Labai paranki ir naudinga kny- 
gelė 35 
Į kitus miestus pasiunčiu užsaky- 

i mus. Adresas: 

M. J. DAMIJONAITIS, 
901 West 33rd St., Chicago, 111. 

Phone 
Canal ^ 

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven 
Delivered promptly to you in 
any part of the city. from one 
ofouK22 distributing stations. 

Panaudok Minu tas 
"Tarpe Traukinių" 

^pELEFONAS leidžia keliaujantiems pardavinėto- 
jams panaudoti laiką "tarpe traukinių" su gero- 

mis pasekmėmis. Šituo budu greitai galima pasiekti 
daugelis kostumeriu. 

Bello muitinės linijos yra taipgi gera priemone pa- 
darymui sutartuvių pakelėj, užvaduojant laiką ir be- 
reikalingą kelionę. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Cominercial Department 
Oftiria! 100 



iUOKĘLĮAi. 
RESTAURACIJOJ. 

Ip.v'kę> svečias tarnui: 
— Na, ir ką jus čia man pada- 

vet? 
— Taip, kaip liepėt—pork-čap- 

są... 
— Kaipgi, pork-čapsą!... Ga! 

norėjai pasakyt čebato padą... Sar- 

matytutės su tokia restauracija... 
— A-lc! Ko čia sarmatyties? 

šiądien už puspadžius turi mokėti 

<lo!iarį. 

IR DAR KLAUSIA. 

Atėjo žmogutis pas akių dak- 

tarą: "Ponas daktare,—sako.- su 

mano akimis kas nors neparėdke, 
gal pafi.vytum—nei gazietos nega- 

liinska'cyč.... 
Daktaras ėmėsi egzaminavot li- 

gonio akis. 
Pirmiausia pradėjo mėgint, kaip 

toli jis gali matyt. Pastatė lentą 
kitam gale kambario su mažiukė- 

mis raidėmis is viršaus—o j lentos 

apačią vis didesnės raidės. Pačioj 
apačioj—raidės jau kaip bakanai. 

— Ar gali perskaityt šitą eilutę 
nuo viršaus?—klausia daktaras. 

— Xe, negaliu—atsako dzūkelis. 
— O šitas? — klausia daktaras, 

vodvdamas j apačią j didesnes rai- 
des. 

— Negaliu. 
— Na, tai šitas jau perskaitysi 

—tarė daktaras, rodydamas j pa- 
čias didžiausias. 

— \*c ir šitų negaliu...—atsake 
taip pat dzūkelis. 

— Xa,—susuko daktaras — juk 
nė-i aklas, nemeluok ! 

— Aklas, tai aš akimis neaklas, 
eik čitoč nemoku,-—atsakė pacien- 
tas. 

PRIRODĖ. 
— Aš atnešiau atgal jums ši- 

tuos kiaušinius, ką man davėt šį 
rytą: aš norėjau vištos kiaušinių, o 

man davėt anties kiaušinių—tarė 
nesenai ištekėjusi moteriškaitė, įei- 
dama j gro=crnę. 

— Anties kiaušinių:—sušuko 
groserninkas nustebintas.—Tas ne- 

gali but, poniute: męs anties kiau- 
šinių visai nelaikome. Tamista 
turbut klystate... 

— Visai neklystu,—atkirto jau- 
na ga^padinė, nosutę į viršų ries- 
dama.—Tamista mane neapgausit, 
nes išmėginau: įdėjau kiaušinius 
j vandenį, o jie plaukioja—višta, 
žinai, neplaukioja 

JAUNAS REKRUTAS. 

Anglijos laikraščiai yra. pilni 
įvairių juokeliu apie atsitikimus 
su kareiviais,—nes reikia žinoti 
kad nors karė yra ne juokai, bet 
savo keliu tankiai pasitaiko juo- 
kingų atsitikimų. 

Stai vienas: 
— Ei tu, kiaušį!—sušuko ser- 

žantas (feldfebelis) į visai naują 
rekrutą, nesenai dar pastojusį ka- 
riumenėn.—Rytoj atvažiuoja gene- 
rolas pažiūrėt musų pulko, tai aš 
tikiuosi, kad j visus klausimus pa- 
taikysi kaip reik atsakyti. 

— Šiur, as mėginsiu kuogeriau- 
siai,—atsakė Jurgis. 
— Na, tai žiūrėk—tęsė toliaus 

seržentas,—pirmiausiai jis tavęs už- 
klaus: "Kaip esi senas?", tai tu 

jam atsakysi: "25 metų." Po to 

jis tave užklaus: "Kaip ilgai jau 
tarnauji?"—tu atsakysi jam: '"Tris 
mėnesius," o kada jis pasiklaus: 
"Ar drabužius ir valgj gauni kaip 
reik?" tai jam atsakysi: "Taip, 
abudu yra geri, sir." 

Jurgis per visa. dieną po nosim 
sau murmėjo, ką jis turės atsaky- 
ti generolui, kurio jis savo gyve- 
nime dar niekados nebuvo matęs. 
Ant rytojaus atvyko generolas ir 
musų Jurgis tapo iššauktas prie- 
šakiu. Bet genorolo pradėta klau- 
simai ne tokioj tvarkoj, kaip ser- 

žantas sakė ir išėjo štai kas: 
:— Kaip ilgai tarnauji kariume- 

nėj ?—klausia generolai 
— Dvidešimts penkis metus, sir! 

—atšovė Jurgis. 
Generolas išvertė akis ir sako: 
— \Ycll, tai kaip senas pats esi? 
— Tris mėnesius, sir!— 
Generolas kuone pasiuto iš pik- 

tumo ir suriko: 
— Klausyk, ar tu esi kvailas, ar 

mane už kvailą priimi? 
— Abudu!—sušuko musų Jur- 

gis sulyg to pliano, kaip jį seržan- 
tas išmokino. 

Tcl. Can»il 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Generalis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 W. 23 rd. St. 

Prekybos 
ir Kalbi] 

Dieninė ir' 
"tokarinė. 

čia Kali išmokti Anglų kalbos i.ao pradines 
ligi aukščiausiai, tsžpei Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų!rL»nkųkaibų; Aritmetikos, Augtft. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PclitiJ. 
Ekonomijos, Knygvedystis.DailiarafiCio, Lai- 
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt čii c r. Ii 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAL 

310(5 So,Halsted St.,Chic&& 

PHONE YARLA 2721 

D r. J. JON1KAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St., Chicago. 

Tel. YARDS 1532 

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

Gydo visokias lipas moterių, vaikų 
lr vyrų. Speciališkui gydo limpančias, 
užsisenfejusias ir paslaptingas vyrų 
Ilgas. 

Dr.O.C.HEINE 
D8NTI9TAS 

gflf*Ž-I«gn» 31 Ir lo. Hilifad oi 
diuia **192*0.) X am*, &L 

F. P. Bradchulis 
Attoidey & Counselor at Law 

Lietuvis Advokatas 

30 N. LaSalle St„ C-Icago, 111. 
Slock Eiehangt Bldg., Rooms 1107-1111 

Telephona Franklln 1174 

6yt. 3112 S. Halsted St„ arti 3ku 
Mli(li(inc Var<U3l59 

!__ 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(Mctpci) 
Sutaisė B. K. Balutis 

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

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

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiusimu į namus. 

Reikalaukit pas 

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

CHICAGO, ILL. 

du-kart nedelinis laik- 
raštis 

Eina jau 25 metai 

Itarninkais ir Pėtnyčiomis 
fretromeratametams $2.50 

„ „ pusei meti} $L25 
Adresuoki! taip: 

W. B. BOCZKOVVSKI C0„ 
Mahanoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) 41.00 

Vaiky Draugas arba kaip mo- 

kytis skaityti ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 

Nauja3 Budas mokytis rašyti 
be mokytojo 10c 

Aritmetika moklnimuisi ro- 
kundu, su paveikslais (apda- 
ryta) .36c 

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęj šitą apgarsini- 

mą ii "Lietuvos" ir 11.00 per mo- 
ncy orderj, tai gajs visas 4 knygas 
60c Pigiau. 

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

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (typewriters) 
"New American" už 
$10.00. 

Joigu nori turėti drū- 
tą, pigią ir gerą rašo- 
mąją mažiną, tai pirk 
"New American," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

šo taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos Bietema taip pa- 

prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją i savo ran- 

kas, i:" pirmo sykio su- 

pranta, kaip su ja Ja ra- 

šyti. 
Kataliogą rašomuJy 

mašinų lr visokių kny- 
gų prlslunCIame ūždyk^. -<• 

Agentamo Ir perkupčlar>'8i perkant kelios mašinas, uuuu«m įwrą 
nuoslmt|. 

Reikalaudami adresuokite Sltalp: 
LIETUVA PUBLISHING CO, 

5252 So. Halsted Btr., Ohicajc, ||f. 

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

Ofisas 
1725 West 18th Street 
Tarp Panlina ir Wood»at. 

Pbone tanai 1203 
Va]ando«: 

stc 6:80 iki 12:00 vai ryta lvt?:CO iki 8.00 vaL vak. 
Kedelioma 

ivcti-M iii 12:00 vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W,Harrison Street 

Tel. Austifl/J/ 

Valandos; 

tiktai iki 9:00 klek vieną rytj 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai suč§* dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vy- rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo 130.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $26.00 Iki $60.00 ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. 
Naujas lr truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branglaus. 
Vaiky siutai $2.50 Iki $7.50. 
Skrynios lr valyzal. 

S. GORDON, 
1415 30UTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną, ir vakarais lkl 9 vai. Subatomis esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedeldieniais—iki 6 vai. vakare. 

Nuo l«mos dienos Gegužio=!V\ay, 1916 

RUSIŠKOS LINIJOS LAIVAI 
Pradės vėl Plaukti 

Iš Archangelsko Amerikon 
Kas norite parsitraukti savo gimines iš- 

bėgusius laike kares Rusijon, tai pirkite šifkor- 
tes dabar, kad jie suspėtų ant pirmo laivo plau- kiančio iš Archangelsko į Ameriką gegužio 1 d. 1916 m. 

Šifkortes ir pilną informaciją galite gauti 

A. OL.SZEWSKIO BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Jei norite turi* gerą laikrašti, tat užsisakykite 

"ATEIT!" I 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- I 

tę: Utarninkais, Ketveriais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 

ja dienraštį. 
"ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

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

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 

tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
y[ $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adresas: 

ATEITIS PUBLISHIN6 C0.f 
366 W. Broadway, So. Boston, Maa». 

SUPAŽINDINKITE ANGLUS 
SU LIETUVA, 

platintindami Dro Jono Šliupo 
parašytą anglų kalboje knygą 

LITHUANIA IN 
RETROSPECT AND 

PROSPECT 
išleido Amerikos Lietuvių Spau- 
dos Draugija. Kaina—50 centų. 

SLA., TMD. kuopoms, draugi- 
joms ir knygų platintojams, 
imantiems daugiau 10-ties eg- 
zempliorių, nuleidžiama tam tik- 
ras nuošimtis. Reikalaukite mū- 

sų redakcijoje, arba pas autorių, 
Dr. J. Šliupą, 

|x4i9 No. Main av., Scranton, Pa. 

NEW CITY SAVINGS BANK 
||6oi So. Ashland ave., Chicago. A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. Už sudėtus pinigus niusy bankoj duo- damo čekių knygutę, iš kurios para- šyti čekiai tinka visur. Skolina pini 
gus ant Heal Estate. Perka ir parduo- da namus ir lotus. Išsamdo bankines skrynelės (boxes) po |2.50 metams. Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus J visaB svieto daliB. 

Banko6 Valandos: Panedėliais, se- 
redomis, ketvergais ir subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
S vakaro. 

Phono Drover 6052 

Dr. K. Drangelis 
LIETUVIS DENTiSTAS 

3261 So. Halsted St, Chicago 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina Jau 30-tus metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei mėtų. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50pusolm. 
Pamatimul vieną num. siunčiam dovanai 

Knygų katalogą siunčiame cnt pareika- 
lavimo dovanai. 

J. Jo Pauksztis & Co. 
120-124 Grand Str., 

Brooklyn, N. X. 

wmM 

3252 So. H&lsted Si, CHICAGO, 1LL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

{steigta 1S93 metuose. 
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupininiui nuo vieno Doliario iki didžiausių suunj ir moka u' 
3 procentą metams. 

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

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgecius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir O procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose DanKO-e. 

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsuiio pasporiu* 

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

ias ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir eng\ įausias i 

vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių nega i sią įen 

kančiai savo biznj vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gciai 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 Bankoje atlikti savo reikalus oer laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEWSKl BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Atvadavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME ap.ankytl Ir muaų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
LJtarninkals, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

S Jeigu jmorl 
jNusįpirkti Sau 

Mimaarba £cta 
* Be klapaio, rūpesčio, 
pigiai ir teisingai; ^ndoritisavo Jurta, jfcdirb ti 

* TAI EIK PAS * 

J.JJ(ertmancwicz \ 3133 EMERALD AVE. { 

REIKALAUJA DARBININKIŲ: 
25 šerdžių dirbėjų (core makers); 

taip-pat merginų mokintis šerdis dirb- 
ti. Gera mokestis, nuolatinis darbas, 
jokių kliūčių. 

Chicago Malleable Castings Co. 
12000 So. Racine ave., West Pullman, 

Chicago, 111. 

"D R A U G A S" 

detuvlų Katalikų SavaltiniB Laikraštis 
"Draugo" sandarbininkų 8kaičiuje 

yra rimčiausioji ir žymiausieji lietu- 
vių veikėjai lr rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėj''mo. Visi diencs klau- 
simai yra svaietomi 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., Chlcago, III. 

Carui. 2119 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSIEO ST CHICAG3, ILL 
CORNER Utb STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietnviai dar neturėjo, nesą nebuvo 1 as 

gali tokį išleisti. Greta įdomia! parinktą reikalingi} kalendoriui žinių, 
jame yra keletas skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- 
mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš hlstorijos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. , 

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

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

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

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

TELEFONAS DROVER 703 CHICAUO, II.L 

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

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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