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Dideji Kare. 
At-iu^ti Francuzijon rusai, ku- 

riu skaitliu paduoda aut 250,000, 
tapo jau pa.viu.sti j nuišius ir jie 
uztmč grabes Ihampagne fronte, 
o buvę ten franeuzai tapo kitur 

pai-sųsti, turbut prie \ enlun, ktir 

vokiečiu kariumenė tapo žymiai 
sudrutinta ir nuolatai griebiasi 
ofensyvo, nes paėmimą Yerdur. 
laiko svarbiausiu kares tikslu. 

Rusų pat roles turėjo jau progą 
su vokiečiais susitikti, o neužiigo 
turės progą susiremti ir dides- 
niuose muštuose. K s ant i Prancū- 

zijoj rusu kariumenė bus sunau- 

dota -ustiprinimui franeuzų linijų 
Somme fronte, j Prancūzijos pur- 

tą Brest atplaukė nauja rusų ka- 

riumenė, tik nežinia, kiek karei- 
viu čia atkako. Ta naujoji rusų 
kariumenė eis sustiprinti eiles jau 
j nuišius pasiustų rusų Francuzi- 

joj. 
Ant vakarinio fronto ne vien 

anglai ir franeuzai pradėjo smar- 

•kią ofensyva, bet net belgai, nors 

vokiečiai manė, kad juos galuti- 
nai įveik?, pradėjo pirmyn žengti, 
išnaujo suorganizavę savo kariu- 

menę. Kadangi vokiečių kariu- 
meiiė iš Belgijos tapo kitur pa- 

siųsta, tai belgams ofensyva ga- 

na sekasi, nors iki šiol smarkiau 
veikia tik artilerija, bet laukiama, 
kad greitai ir belgų infanterija 
Fliandrijoj pradės smarkiau veik- 

ti. 
šiuom tarpu fraucuzų ofensyva 

truputį susiljmėjo Somme distrik- 

tc, nes jie is čia didesnę dalį sa- 

vo kariumenės pasiuntė prie \ er- 

eliui, o prie Somme savo vietoj 
pastatė rusus, bet tame fronte, 

smarkiau veikia anglai. Jie ke- 

liose vietose prasimušė jau per 
antrą vokiečių atsigynimo liniją 
ir artinasi prie trečios išvijo vo- 

kiečius iš kelių vietų. Faėmč tū- 

lą kanuolių ir kulkasvaidžių skait-l 
lių ir 2,000 vokiečių kareivių ir! 
pradėjo atakuoti trečią vokiečių 
atsigynimo liniją. Angliška Afri- 

kos kariumccnė išvijo vokiečius su-j 
visu iš Delville girios ir įsiveržė 
į priemiesčius Martinpinch ir Po- 

zieres. Sujungta anglų ir frau- 

cuzų kariumenė prisiartino jau vi- 

sai prie miesto ( ombles kur iki 

biržeilo 1 d. buvo didėji vokiečių 
" kariumenės ir didžiojo štabo kva- 

tiera. j pietus nuo Somme upės 
vokiečiai su visu smarkumu už- 

atakavo fraucuzų pozicija-, ir iš- 

pradžių jiems pasisekė atimti La 

Maisonette ir Biach es, bet paskui 
kontr-ataku franeuzai juos iš tų 
abiejų vietų išvijo, nors vokiečiai 
dar neprisipažįsta prie nužudymo 
Biaches, bet prie nužudymo La 

Maisonette ir jie prisipažįsta. 
Ant fronto prie Sotume vokie- 

čiams atsiuntė naujas pagerintas 
kanuoles, bet nei jos neįstengia 
talkininkų ofensyvo sulaikyti. Tal- 
kininkai persitikrino, tą patvirti- 
na ir paimti nelaisvėn vokiečiai, 
kad kaizeriui pradėta jau trukti 

taip gerai išlavintų, kaip karės 
pradžioj, kareivių. Dabar jau vo- 

kiečiai nesimuša taip narsiai, kaip 
karės pradžioj. Turbut geriausių- 
jų Vokietijos kareivių pradeda 
jau trukti, nes didesnė jų dalis žu- 
vo ikištobškuose mūšiuose. Ir ant 

vokiškų orlaivių laivyno talkinin- 

kų lavynas ima jau viršų. Pasku- 
tiniu dienu susitikimuose anglai 
nušovė 7 vokiškus aeroplianus. 
Talkininkų aeroplianai mėgina jau 
dalyvauti ir mūšiuose žemės ka- 

rinmenių. N'eusileidžia jie iki 300 
pėdų ties priešų kariumene ir iš 
orlaivių mėto j kareivių eiles bom- 
bas ir šaudo iš mašininių kara- 
binų ir tokiu budu žemės kariu-' 
nicnei padeda mušti priešą. 

Prie Yerduti vokiečiai dar vis 
griebiasi smarkaus ofensyvo, nors 

prie to laba: daug kareiviu žudo. 
Ir pereitą savaitę vokiečiai keliose 
vietr.«e užpuolė franeuzų pozici-j 
jas, bet visi jų užpuolimai tapo 
atmušti. Paskui franeuzai griebė-( 
st ofcmvvo ir išvijo vokiečius iš 
pirmos jų atsigynimo linijos j 
piet-vakarius nuo Tiaumont. Ant 

to^ fronto linijos smarKųs ir.usiai 
eina toliau bc svarbesnių pasek- 
mių. 

Žinoma, tuose mūšiuose abidvi 
pusės žudo daug kareivių, bet, 
kaip užtikrina talkininkai, vokie- 
čiu žuva daugiau, o jie su savo 

1 raugai s negali tiek kareivių pa- 
tatyti, kiek jų gali talkininkai 

pasiųsti skerdimui. liet ir talki- 
ninkų nuost >liai yra nemaži, Ulo- 
nai. kad žuva daug aficierų, ku- 
riuos urnai išmokinti negalima, o 

nemokanti aficierai daro klaidas 
ir per tai nekarlą mušiuose gali 
Jaugiau blogo negu gero padaryti. 
Anglija aficierų labai daug nužu- 

dė, jų jai gal greitai pritrukti 
Ir pinigų karti išleidžia daugiau- 
siai. Todėl ne tik Prancūzija, bet 
ir Anglija atsisakė Rusijai pa- 
skolinti pinigų, nes abidvi sau jų 
daug reikalauja. 

()ficialis anglų raportas paduo 
da, jog nuo pradžios liepos anglai 
paėmė nelaisvėn 189 vokiškus afi- 
cicrus ir 10,779 kareivius; atėmė 

jieir.s 12 sunkių kanuolių ir 37 
lauko baterijas. 

Rodosi, kad greitu laiku Por- 

tugalija atsiųs savo kariumenę 
Prancuzijon pagelbon talkinin- 
kams. Ji turi išsiuntimui 250,000 
kareivių, karei prirengtų ir aprū- 
pintų viskitom, kas reikia. Karę 
Portugalija Vokietijai jau senai 
apšaukė, bet jo- nebuvo pradėjusi, 
ties kariumenė nebuvo karei pri- 
rengta, Vokietija gi kariumenės 
Portugalijon pasiųsti negalėjo, nes 

jos pakrantes daboja ne tik Portu- 

galijos, bet taipgi Prancūzijos ir 

Anglijos laivynai, kurie butų ga- 
Įėję paskandyti gabenančius ten 

vokiškus kareivius laivus. Bet 
Portugalija padėjo talkininkams 
Afrikoj, kur apvaldė dalį vokiškų 
kolionijų Dabar veik visos vo- 

kiškos kolionijos lygiai Afrikoj, 
kaip Australijoj ir Azijoj, jau 
Vokietijos priešų apvaldytos, kolio- 

nijų ji jau neturi, visas nužudė, 
kokias turėjo. 

Ant piet-vakarinio karės fronto 
italali gana pasekmingai žengia vis 
giliau Austrijon. Įsiveržę pirma 
Itailjon austrai tapo iš visur išvyti. 
Austrija iš J talijos buvo pasiren- 
gusi pasiusti Cialicijon kariume- 

nę, kur smarkiai veržiasi rusai, 
bet dabar tą pirmutinį padavadiji- 
mą atšaukė, nes ir prieš italus ne- 

užtenka stovinčios ir jau nepasi- 
sekimų sudemoralizuotos kariume- 
nės. Ant viso itališko fronto ita- 
lai nužengė toliau; nors ir ne- 

daug, bet ir tas rodo, kad italai 
ima viršų ant austrų ir kad jie 
neįstengia priešų nulaikyti. Boin 
klonyj italai užėmė miestą Vanzi. 
Ant visos fronto linijos eina smar- 

kus mūšiai. Nors austrai smar- 

kiai priešinasi, bet italai palengva 
ima ant jų viršų. 

Italijos kariški laivai bombarda- 
vo Austrijos pajūrių miestus. 
Darė tą ir orlaiviai, bet nedaug 
nuostolių pridirbo. Bet austrai gi- 
riasi, kad jų povandeninis laivas 
paskandino vieną Italijos torpedų 
naikintoją. Bet torpedų naikinto- 
jai maži lavai, įveikimas tokio 
nedaug reiškia. 

l'osina klonyj austrai mėgino 
pirmyn žengti, bet jų užpuolimai 
visur tapo atmušti. 

Ant Balkanų nieko svarbaus ne- 

atsitiko. N'uo seniau laukiamas 
čia talkininkų ofensyvas dar ne- 

prasidėjo, bet vėl laukiama Ru- 

manijo-i karėn įsikišimo talkininkų 
pusėj. Bulgarija, nors karę talki- 
ninkams apšaukė, bet iki šiol nie- 
ko prieš juos neveikia, pasiganė- 
(lino vien apvaldymu tos Serbijos 
dalies, kokią jai Austrija paimti 
le'.džia. Talkininkai, turėdami 
svarbesniu.' reikalus, apie Bulga- 
rijos užsilaikymą iki šiol mažai 
rupi na-i. Bet sulyg paskutiniu 
iš ten ateinančiu žinių, tarp Bul- 
garijos kariumenėa vis aiškiau ap- 
sireiškia nenoras stoti prieš rusus, 
kurie išliuosavo Bulgariją iš tur- 

kų gana sunkaus jungo. Kaip 
dabar nuolatai Turkijoj būva ar- 

menų skerdynės, taip prieš 1877 m. 

turkai skersdavo bulgarus. Daž- 
nai bulgarų kariumenėj pasitaiko 
maištai. P.uvo jau atsitikimai, 
kad kareiviai šaudė i savo aficic- 
rus, nenorėdami jų klausyti. 

Nei Azijoj, nei Kaukazo fron- 
te nieko svarbaus neatsitiko, nors 

maži susirėmimai dažnai pasitai- 
ko. Sukilę arabai ima viršų ant 

turkų. Jie pagarsino Arabijos vi- 
sišką nuo turkų neprigulmystę. 
Paėmė ir paskutinį šventą maho- 
metonų miestą Mekką, o ten bu- 
vusį 2,500 turkų kareivių garni- 
zoną nelaisvėn paėmė. Rusai taip- 
gi giriasi savo laimėjimais Meso- 
potamijoj ir Kaukazo fronte. 
Svarbesnis rusų laimėjimas yra tai 
užėmimas svarbaus iš strategiško 
atžvilgio miesto Baiburt, Turkijos 
Armėnijoj. Rusams teko 
turkų pozicija Čurok apskrity j; 
jie sumušė turkus prie Mamakba- 
tan ir Mush. 

Ant viso karės fronto Rusijoj 
taipgi eina smarkus mūšiai, lygiai 
prie Rygos, kaip prie Baranovi- 
čių, Smorgonės ir Lucko. Nors 
vokiečiai aiškina tulus nepasise- 
kimus, kaip paprastai jie daro, 
vien -strategiškais pasitraukimais, 
bet greičiausiai negalėjimas atsi- 
laikyti verčia juos trauktis ir ati- 
duoti rusams tas pozicijas, už 
kurias pirma daug kareivių gyvas- 
čių ir kraujo aukavo. Tas jau ro- 

do, kad tos dabar apleidžiamos po- 
zicijos ne taiĮfc jau menkos yra ir 
iš strategiško atžvilgio. 

Negalėdami prieš rusus atsilai- 

kyti, austrai vis smarkiau reika- 

lauja at>kiros taikos. Ket už- 

baigus kare austrams, vieni vo- 

kiečiai jos vesti negalėtų, turėtų 
taikytis ir priimti sunkias išlygas. 
Ypač karės už Vokietijos reika- 
lus, kuri gali Austriją j prapultį 
nuvesti, nenori vengrai. Dabar 

praneša, buk šalininkas visisko 

Austrijos vokiečiams pasidavimo 
Austrijos ministerių pirmininkas 
Burian pasitraukia nuo vietos už- 

sienių ministerio, o jo vietą už- 

ims šalininkas Vengrijos savi-sto- 

vystės grafas Andrassy, kuris ne- 

pritaria vokiečių partijai Austri- 
joj, o jeigu Austrija karę laimėtų, 
vokiečiai susidrutintų Austrijoj 
ir jie butų tikrais Austrijoj po- 
nais, nors jų yra mažuma. 

Smarkus mūšiai rusų su vokie- 
čiais ir austrais eina Volyniaus 
distrikte prie Lucko. Prie Ostro- 
vo rusai keliose vietose nustumė 
vokiečius atgal. Didesni mūšiai, 
bet be svarbesnių pasekmių buvo 
taipgi j pietus nuo Rygos, ežero 
Naroč ir Smorgonės apielinkėse. 

Vokietijos ciesorius nuo kariu- 
meuės '/adovavimo prašalino 6 sa- 

vo generolus, kurių veikimas jam 
nepatiko. Didinasi nesutikimai 
tarp kariumenės vadovo Hinden- 
burgo ir štabo perdėtinio generolo 
Falkenliayn. Hindenburgui 'svar- 

besniu rodosi įveikimas rusų, todėl 
reikalauja kariumenės daugiau, 
Falkenliayn mano, kad įveikimas 
francuzų yra svarbesniu, todėl ir 
Prancūzijos Hindenburgui kariu- 
menės nesiunčia. Vaidai tarp kar- 
vedžių ir dagi taip svarbioj ka- 
rėj, kaip dabartinė, yra blogu 
ženklu. 

Iš Kares Lauko, i 
RUSAI PRALAUŽIA VO- 

KIEČIŲ LINIJĄ 3 VIETOSE. 

Londonas, liep. 17 d.—Su dide- 
liu smarkumu ru*ai, atnaujinę gu- 
limą vakarinėje Lutsko pusėje, 
nuginė vokiečius per upę Lipa, 
Vengruose ties Transylvanijos 
siena Karpatuose išvijo austrus 
ir Kirlababos miesto ir supurtė 
vokiečių tvirtumas Rygos sektore. 

Rusai uždavė vokiečiams tris 
sunkius smugius. Berlinas ofi- 
cialiai pripažįsta, kad vokiečių ka- 
reivijos turėjo trauktis anapus Li- 

pos, 20 mylių nuo Lutsko į vaka- 
rus. 

Karpatuose rusai nužengė 20 

mylių pirmyn nuo Kimpolungo 
j vakarus, jų paimtasis miestas 
Kirlababa, stovintis 40 mylių nuo 

Radautzo į pietvakarius aru Ku- 

manijos sienos, apgina vieną svar- 

biausių praėjimų Karpatuose ir jo 
paėmimas atidaro rusams tiesų 
kelią Vengrijon. 

Rusų nužengimas Yolynijoje iki 
Lipa upės privertė vokiečius per- 
taisyti savo frontą plačiu ruoštu 
ir atgabeno naują, pavojų Kove- 
liu.i, kuris daugiau kaip savaitę 
laiko buvo laikinai apsaugotas, 
rusus sulaikius Stockhodo upės 
linijoj. 

RUSAI VĖL PAIMA 13000 

BELAISVIŲ. 
Volynijos sektore rusai paėmė 

vėl arti 13000 belaisviu mūšyje, 
kuris privertė vokiečius trauktis. 
Vokiečiai didelius sustiprinimus 
pasiuntė Kovelių, kad pasiprieši- 
nus rusu gulimui ant svarbiausio 
gelžkelių centro ir tvirtovės. 

Rusu paskutiniai laimėjimai pa- 
stato pavojtm tvirtovę Vladimir 
Volynski. 

Kovelio puolimas vidurinėms 
viešpatystėms butų p<trbloškiamu 
smugiu, visiškai sugriaujančiu j 11 

pienus. Lembergo apginimui par- 
sieitu turėti apsčiai kareiviu, ke- 
lias didžiojon Lietuvių Brasčiaus 
tvirtovėn butu atdaras ir visas l'i- 
nos apielinkės užpakalis atsidurtų 
pavojuje, priversdamas vokiečius 
trauktis atgal. 

Rusams, matyt, netrūksta amu- 

nicijos. Dono. Urato kazokai, 
švieži, jauni milžinai iš Sibiro 
ir kitur kovoja kaip gaidžiai vie- 
nas kitą lenkdami. 

Neskaitant karės suiminių, ku- 

rių nuo ofensyvo pradžios pri- 
skaitoma apie 275,000, rusai pa- 
ėmė didelius nuonrus gyvastimis. 
Overseas News Agentūra savo 

pranešime iš Jierlino, sulvg Petro- 
grado žinių sako, kad nuo liepos 
1 d. rusai išmušė priešo 14,900 
oficierų ir 248,000 kareivių. 

KAROLYI VEDA VENGRŲ 
TAIKOS REIKALAVIMĄ. 

Londonas, liep. 18 d.—Sulyg pra- 
nešimo iš Budapešto Londono laik- 
laikr. Morning Post Kun.-štis M. 

Karolyi atsisakė nuo Vengrų Ne. 
prigulmybės Partijos pirmininky- 
stės ir žada tverti naują partiją, 
kuri reikalausianti tuojautinio 
Vengrų susitaikymo su savo prie- 
šais su Vokiečių ir Austrų leidi- 
mu, ar be jo. Kun-čio Karolyio 
taikos partija prasidėsianti su 70 
Vengrų parlamento narių. 

TALKININKAI ATGAUNA 
32 MIESTU. 

Londonas, liep. 17 d.—Talki- 
ninkai Picardijoj dabar atgavo 32 
miestu ir kaimu ir juose atrado 
viso vieną žmogų ramiųjų gyven- 

toju, kurie prieš vokiečių apėmi- 
mą dirbo ten žemę. Francuzų 
kareiviams įėjus, jis buvo pasislė- 
pęs rūsyje Belloy-En-Santcrrc. 
Jis pasakoja, kad birž. 25 d. vo- 

kiečiai, laukdami talkininkų ofen- 
syvo, prisakė visiems pasiliku- 
siems ramiesiems gyventojams 
šalį apleisti. 

VOKIEČIAI NUSTOJA VIL- 
TIES. 

Rotterdam, liep. 17 d.—Vokie- 
tijos žmonės yra labai susirūpi- 
nę. Kelios dienos atgal Berline 
nebuvo nei vieno, kuris butu ma- 

nęs, kad anglu kareivijos rimtai 
pradės varytis. Dabar Vokietijos 
žmonės taip išrodo lyg kad nau- 

jas priešas butų prieš juos atsi- 
radęs. Jų ištikimiausi aiškintojai 
ištisus mėnesius pasakojo, kad 

Anglijos kariauna yra popierinė. 
Dabar nuotikiai vokiečių visuo- 
menei parodė, kad popierinė ka-| 

riauna pavirto didele išlavintu ka- 
reiviu kareivija, kuri jų pačių ge- 
riausias kareivijas gena tarytum ii 

nepaimamų pozicijų. 
Todėl žmonės yra nusiminę it 

tas valdžią labai rūpina. Berline 
jau pradeda kalbėti, kad jų gele- 
žinė siena vakaruose gali buti su- 

griauta. 
Visa didžiuma Vokietijos žmo- 

nių jau senai nustojo vilties, vo- 

kiečių laimėjimo ir tik laukė grei- 
to susitaikymo, manydami, kad 
talkininkai pails, bcimdami jų li- 

nijas. Bet kuomet talkininka pa- 
ėmė antrąsias vokiečių linijas, 
pradedama tikėti, kad vokiečių 
kareivijoms gali buti riestai. 

Amer. 

PORTUGALŲ KARIAUNA 
PASKIRTA KAREI. 

Londonas, liep. 17 d.—Gauta 
čia žinių, kad portugalų valdžia 
yra aprūpinusi kariauną visa kuo, 
kas reikalingu kovoj ir kad šita 
kariauna laukia tik paliepimo 
ateiti anglams ir franeuzams pa- 
gelbon Prancūzijoj. (Taikos laiku 
-portugalų kariuomenė susideda iš 

30,000 kareivių, bet karės laiku 
josios stiprumas siekia 100,000 
ir 120,000 kareivių, o su atsarga 
gali padaryti mažiausiai 250,000). 

TALKININKAI TIK PER 
1 MYLIĄ NUO COMBLES. 

Londonas, liep. 16 d.—Anglo- 
francu/.ų karei vijos dabar tik per 
1 mylią atstu nuo Combles, ku- 
ris prieš liep. 1 d., pirma talki- 
ninkų ofensyvo pradžios buvo 

vokiečių centru šitame sektore. 
Francu/ai atgavo La Maison- 

nette ir Biaches, Somme sektore, 
kuriuos vokiečiai buvo paėmę. 

Nuo Verduno j šiaurryčius 
franeuzai padarė nemažą pažan- 
gą j vakarus ir pietus nuo Fleu- 
ry. 

Champaign sektore su francu- 
zais drauge stojo kovon prieš 
vokiečius ir rusai, ar atvažiavusieji 
Francuzijon iš Vladivostoko. Ru- 
su veiklumas šitame sektore gali 
reikšti staigu vietinį ofensyvą, ar 

gal perkėlimą dalies franeuzu ka- 
riumenės Champagne, kur pa- 
vojus yra ties Verdune. 

VOKIEČIAMS TRŪKSTA 

KAREIVIŲ? 

Vokiečiai yra stipriai pastatyti 
ant Sonune augščiau Peronne po 
apsauga upės ir pelkėtų jos kran- 
tu. Francuzams užsispyrus u py 
pereiti, parsieis .smarkiai susirem- 
ti ir gal dideli nuostoliai turėti. 

Bet anglų ir franeuzu kareivi- 
jos yra pilnai įsitikėję į viena ki- 

tą ir bendras ofensyvas yra kas- 
dieniniu dalyku, ypač matant, kad 
vokiečiams nauja atsarga neatei- 
na pagelbon. Iš laiškų, užrašų ir 

užsisakymų atrastų pas suimtus 
vokiečiu kareivius yra matyt, kad 
vokiečiai puola dvasia. Tarp su- 

imtų popierių yra gen. von Štei- 
no raportas peržiūrėjimo vokie- 

čių antrosios linijos apie birže- 
lio vidurį. 
Jame nusiskundžiama, kad apkasai 
yra pilni vandens ir apskritai blo- 

game stovyje, ir jų neužtenka ir 

kad kareiviai tame sektore yra 
niekam neverti tinginiai; jis rei- 

kalauja greito pataisymo. 

RUSAI SULAIKO MASINIUS 
ATAKUS. 

Petrogradas, liep. 16 d..—Sulyg 
rusų oficialių pranešimų: Yolyni- 
joje, Ostrovo ir Gubino apielin- 
kėse rusai sulaikė vokiečių smar- 

kius atakus glaustomis eilėmis ir 

privertė vokiečius trauktis atgal, 
kad nedavus rusams užeiti jiems 
iš šono. Apie Rygą rusai taipgi 
turėję pasisekimų. Mūšiuose pa- 
Vntta su viršum 3,000 belaisvių. 
Oficialis pranešimas sako: 

"Volynijoj nuo Sviniusky j piet- 
ryčius (Lutsko apygardoje) prie- 
šas glaustomis eilėmis bandė ata- 

knoti keliose vietose. Smarkiais 
'atgaliniais atakais męs atmušėme 
'juos ir varome toliaus. 
| "Daugelyje sektorų Ostrovo ir 
Gubino apieli'ikėse mes atmušėme 
priešą, nežiūrint jo atkaklaus be- 
s:laikymo ir jis su paskuba pasi- 
trauki1, pabūgęs, kad jo neapsup- 
tume. Vienas niusii pulku paėmė 
vieną sunkią ir vieną lengvą bate- 
riją. Taipgi, paėmėme daug ka- 
nuolių. Viso belaisvių šituose 
mušiuose suėmėme suviršum 3,000. 

"Ant dešiniojo musų Rygos po- 
zicijų sparno, palaikomi artileri- 
jas nuo žemės ir juros, padarėme 
tulą pažangą vakarinėje Kemmer- 
110 pusėje. Likusiame fronte bu- 
vo vietinių susirėmimų, kurie ne- 
perkeitė visuotino stovio." 

RUSAI ATVARYTI ATGAL. 

Berlines, liep. 16 d.—Austro- 
Vengrų oficialis pranešimas iš 
\ icnnos, datuotas liepos 15 d., sa- 
ko: 

"Rusu būriai pietvakarinėj 
Moldavas pusėj buvo išblaškyti. 
Arti Jablinca žvalgai suėmė apie 
200 belaisvių. 

Arti Delatyno, Karpatų kal- 
nuose, veiklumas padidėjo. Prie- 
šo žvalgai, įėjusieji Delatynan, ta- 
po atvaryti atgal. Pietvakarinėj 
Delatyno pusėj rusų atakas nepa- 
vyko dėl mūsų šūvių.'' 

RuSAI PAIMA BAIBURTĄ. 
Petrogradas, liep. 16 d.—Rusų 

kareivijos turku Aiueniijoje štur- 
mu paėmė miestą Baiuurtą. Bai- 
burt yra 65 myliose nuo K r ze rū- 

mo j šiaurvakarius ir apie 60 my- 
liu nuo Juodųjų Jurų uosto Tre- 
bizondo į pietus. 

ITALAI PAIMA MIESTĄ 
VANZI. 

Rymas, licp. 16 d.—Italų ufi- 
cialis pranešimas sako, kad ne- 

žiūrint smarkių perkūnijų, buvo 

smarkių mušiu italų su austro- 

vengrais Posina klonyj. Italai 
keliose vietose turėję pasisekimų 
ir paėmę miestą Yanzi. Praneši- 
mo tekstas tokis: 

"Posinos ruožu smarkus susi- 
rėmimas eina toliau nežiūrint 
smarkios perkūnijos, kuri kenkia 

artilerijai. Mūsų kareivijos šiek- 
tiek nužengė priekin ant pietinių 
Sogli Bianchi p.išlaitsčių, j pietus 
nuo Borcola ir Corno di Coston 
ir Boin klonyj, kur užėmėme 

Vanzi, ant šiaurinių Mont llellu- 
gio pašlaisėių." 

SLAPTA PRIETAISA PADE- 

DA TALKININKAMS VAL- 

DYTI ORU. 

Dompierre, Pikardija per Lon- 

doną, liepos 13 d.—Pirmutiniu ši- 

tame fronte matomu reporteriui 
dalyku yra virtinė didelių balionų 
—be žiūrono gali suskaityti šešio- 

lika. Toliaus jis mato veikian- 
čias baterijas. Viršuj jų orinės 
telefono stotis kabo anapus vo- 

kiečių šūvių pasiekimo. 
Vokiečių pusėje nei vieno ba- 

liono nematyti. Nuo ofcnsyvo 
pradžios penkiolika buvo sude- 

ginta ore tik talkininkams žino- 

momis priemonėmis. Vokiečių ar- 

tilerija liko, taip sakant, be akių, 
nes talkininkai paėmė viršų ant 

oro, kaip anglų ir francuzų oficie- 
rai tvirtina. Vienok tas yra tiesa, 
kad nuo čia vokiečių aeroplianai 
retai kada besimato, kuomet fran- 

euzų lakūnai tolydžio skraido. 

Šitame didžiajame ofensyve tal- 
kininkų lakūnai parodė dramatin- 
gą ir stebėtiną naujienybę. Už- 
puolimuose franeuzoi ir anglai la- 
kūnai veikia iš vieno su pėstinin- 
kais. Jie skrieja viršum mušiau- 
kio nedaugiau kaip C100 pėdų aug- 
štybėje, o drąsesnieji nuskrinda 
viršum kariaujančių kariaunų ne- 

daugiau kaip 300 pėdų angštybėje. 
Šitie lakūnai ženklai«s pasako 

francuzų artilerijos telefonuočiams 
tikrą vokiečių kanuolių padėjimą 

a 

1 

... 
IL' ir vietas vokiečių karcivijų, lau- 

kiančių francuzų užpuolimo. Jie išsistato ilidclin pavojuti u/.gavi- 
mo bombomis jų pačių kanuolių, 
bet, kaip oficierai pa-akoja, nei 
su vienu nelaimė dar neatsitikus. 

Orinės Torpedos Pasekmingos. 
Prancūzai dideliu plotu išdirbo 

savo orines torpedas, kurios yra 
užtaisomos smarkesniu sprogalu 
negu didesniojo kalibro bomba. Ši- 
tos torpedos galima numesti už 
pusės mylios ir yra šaujamos su 
tokiu greitumu, kad vienai dar 
esant ure, jau kita vamzdį aplei- 
džia. 

Kaimas Dompierre vargiai yra kuomi daugiau, kaip vardu. Cia 
statomas vokiečių pasipriešinimas, kai]) ir visuose kituose apiclinkės 
kaimuose, tarytum, buvo kuouo- 
liausK Kapinėse rakstai buvo pa- naudoti kaipo apsauga nuo bom- 
bų, o geležiniai aptvarai aplink kapus kaipo barikados. 

Prancūzai nustatė savo kanuo- les į Curlu kapines ir pusę valan- 
dos šaudė, kol vokiečių drutvietes 
sutruškino 

IS AMERIKOS, 
j LAIVYNO KANUOLĖS LA- 

KŪNAMS ŠAUDYTI. 
Washington, liep. 17 d. Laivy- no sekretorius Daniels šiandien 

paskelbė, kad kiekvienas Suv. I Valstijų laivyno laivas netrukus 
bus aprūpintas geriausiomis pa- 

I šaulyje šaudyklėmis lakūnams šau- 
Įdyti." 
Į Šaudyklės sumanyt s kontr-ad- Imirolo Jos. Strausso. Jos yra la- 
bai pajiegios ir galima iš jų šau- 
ti oran 90 laipsnių kerte dau- 
giaus kaip 5 mylių augštin, taip kad š:tos šaudyklės suvis pasie- kia orlaivi visokioje augštybėje. Du nauji Suv. Valstijų laivyno 
laivai Pennsylvania ir Nevada jau 
aprūpinti šitomis šaudyklėmis. 
Kiti 18 žadama aprūpinti. 

SURADO VAIKŲ PARALY- 
ŽIAUS BAKTERIJAS. 

New York. Laikraščiai pra- 
neša, jog vienas New York gy- 
dytojas surado dabar epidemiš- 
kai siaučiančio Amerikoj vaikų 
paralyžiaus bakterijas. \ ra to- 
dėl viltis, kad bus surastas ir tin- 
kamas vaistas, būdas, kaip t.ą 
ligą gimdančias bakterijas nai- 
kinti, arba bent jas nevodingo- 
mis padaryti. 

UŽ "DEUTSCHLAND" NORI 
NUBAUSTI AMERIKĄ. 

Washington, D. C. Kadangi 
Suvienyt'' Valstijų valdžia ne- 

nori klausyti protestų Anglijos 
ir Krancuzij s ir nesulaiko at- 
kakusio čia vokiško povandeni- 
nio laivo Deutschland, leidžia 
jam Amerikoj prisikrauti gumos 
ir nikelio, ko vokiečiams labai 
trūksta, tai Anglija nori suvisu 
uždrausti gabenti Amerikon gu- 
mą ir nikelį. Tą Amerika pa- 
justi turėtų, nes ji gumą gaunu 
vien iš Anglijos, o nikelį iš Ka- 
nados, kuri. kaipo Anglijos val- 
dyba. noriai Anglijai patarnaus. 
Tąsyk Amerikoj, taip kaip ir 

Vokietijoj, pritruktų nikelio ir 
gumos, o tos medegos pramonėj 
svarbią rolę lošia. 

SUDRASKĖ REKINAS. 
Matawan, N. J. Rekinas pra- 

rijo besimaudantį įlankoj Rari- 
tan i>ay 12 metų vaiką, o atėjusį 
jam pagelbon 24 metų Stanley 
Fisher taip sunkiai sužeidė, kad 

jis ant kelio ligoninėn numirė. 
Ta pati žuvis paskui užpuolė 
Juozą Dunne ir taip sunkiai su- 

kandžiojo, kad jam reikėjo koją 
nupjauti. 



DAUG YRA NORINČIŲ 
POVANDENINIU LAIVU 

VAŽIUOTI. 

Baltimore, Md. Urėtuos gar- 
laivių kompanijos Lloyd, kuriai 

priguli atkakęs Amerikon povan- 
deninis laivas "Deutschland" 
užtikrina, jog atsišaukia daug 
amerikonu, norinčių Kuropon ke- 

liauti tuom laivu ir už kelionę 
siūlo didelius pinigus—nuo r.ooo 

iki 50,000 dol. Yrą mat gana 
amerikonų, žinoma turtuolių, no- 

rinčių rizikan savo gyvastį sta- 

tyti. Juk talkininkų kariški lai- 
vai ir prieš Amerikos milijonie- 
rius re spėk to neturi, jie, jeigu 
tik Deut-elilandą patiks, paskan- 
dys ji ir su Amerikos milijonie- 
riais. j. 

EXPLIOZIJA PARAKO 
DIRBTUVĖJ. 

Ttinidad, Col. Išlėkė j pa- 
danges viena dalis krautuvių 
I'ont r!e Nemours Po\vder Co., 
esanti mieste Augusta, netoli 
lAgudar. Kjcpliozija pridirbo 
daug nuostoliu visose apiclinkė- 
se. 

EXPLIOZIJA. 
Nc\v York. Vienoj I'.rooklyno 

mėsos pardavinėj expliodavo 
amoniako rezervuaras. F.jcplio- 
zija sugriovė triobą ir užmušė 
7 žmones, o apie 30 sunkiai su- 

žeidė. 

TĖVYNĖ NE PRIEŠŲ 
KRAŠTAS. 

Cleveland, O. 700 milicijos 
kareiviu, gabenamų iŠ rytų, su- 

stojus čia traukiniui, išlipę prie 
Uroadvvay ir K. 9 gatvės, griebė- 
si plėšimo ir daužymo artimų 
pardavimų. Daug reikėjo darbe* 
suvaldymui tų tėvynės apginėjų. 

TRENKĖ PERKŪNAS. 

Niagara, N. Y. Liepos 13 <1. 
trenkė perkūnas j įtaisas Sęmit 
Solvvay Co. ir pagimdė expliozi- 
ją, kuri daug nuostoliu pridirbo 
ir sužeidė daug darbininkų ir 
įtaisas išgriovė. Trįs iš sužeistų 
darbininkų mirė, bet yra dar 
daugiau mirtinai sužeistų. 

LENKŲ DELEGATAI 
WASHINGTONE. 

Washingtone, pas prezidentą 
atsilankė lenkų delegatai iš Cbi- 
cagos po vadovyste advokato 
Smulskio ir Piotrovvskio prašyti 
pagelbos vargstantiems lenkams. 
Bet, žinoma, lenkų delegatai pre- 
zidentui neminėjo, kad labjau 
negu lenkai vargsta Lietuvos 
žmonės, nes Lietuva dar labjau Į karės išnaikinta. Prezidentas 
žadėjo padaryti viską, ką galės, 
tik nežinia, ką jis galės pada- 
ryti. 

SUNAUDOJIMAS NIAGAROS 
f VANDENS PUOLIMO. 

Niagara Falls, N. Y. Thomp- 
son l'grter Cataract Co. mano 

sunaudoti pajiegą Niagara van- 
dens puolimo be sunaikinimo 
puolimo. Ji už 100 milijonų 
doliarių nori ant 100 pėdų pa- 
kelti upės vandenį. Sulyg to 

budo, gauta butų- pajiega 2 mi- 
lijonų garinių arklių. 

PRASIKALTĖLIAI PABAIGĖ 
MOKSLĄ. 

Lawrence, Kas. 30 kalinių 
valstijos pataisos namų pabaigė 
mokslą žemdirbystės kolegijoj. 
Tas, be abejonės, jiems atgabęs 
nemažą naudą, pabaigus bausmę 
ir namus apleidus. 

VĖTRA. 

Atlanta, Ga. Baisi vėtra, ki- j lusi liepos 14 dieną, vėl daug: 
blogo pridirbo Pietinės Karoli- 
nos ir Georgijos pakrantėse iki 
Charleston. Išnaikino telefonu 
ir telegrafų vielas ir taip daug 
nuostolių pridirbo, tik apie tai 
(žinių negalima gauti. 

1 KEROSINAS ATPIGO. 

Lima, O. Texas Oil Co. (ji 
yra dalis Standard Oil Co.) nu- 

mažino kerosino kainą ant 10c. 
nuo bačkos. 4 

Haskell, N. J- DuPont parako 
dirbtuvėse expliodavo nitro-gly- 
cerinas. Expliozija užmušė 4 
žmones, vieno trūksta, o apie 
9*. tapo sužeistų. 
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GEN. VON EINEM. 
Didžiausiu anglų vienos dienos laimėjimu nuo jų ofensyvo pradžios liepos i d. buvo pa- 

ėmimas trijų kaimų jiems beeinant linkui svarbiausio gelžkeliu centro Bapaume, kurį, kaip 
manoma, anglai nori pasiekti. Žemlapis paroJo anglų liniją prieš Hep. i d. kada žengimas 
prasidėjo, ir laimėjimą padarytą stipriu vienos dienos nužengimu. Karės pradžioje vokiečiai 
kiek galėdami slėpė vardus generolų, vedančių įvairiuose vakarų fronto sektoruose, bet 

< dabar Sužinota, kad gen. von. Einem, kurio čia parodyta paveikslas, yra labai atsižymėjęs 
opozicijoje franeuzų ir anglų ofensyvui. Jis yra senas kareivis iš franeuzų karės su vokie- 
čiais 1870-1 m. 

KEROSINO PRODUKCIJA. 
Lima, O. Per pirmą šių metu 

pusmetj Suvienytose Valstijose 
prisemta kerosino 168 milijonai 
bačkų, tame 12 milijonų bačkų 
prisemta valstijose Pcnnsylvania, 
Oliio ir Indiana. Pennsylvania 
valstijoj prisemta ant 2,500,000 
bačkų mažiau negu pernai, o 

Oliio ir Indiana ant 250,000 bač- 
kų mažiau. 

GAISRAI. 

New York. Užsidegė Suvie- 
nytu Valstijų arsenalas prie 35 
gatv. Ugnis išnaikino visą ten I 
siulčtą karės medegą. Nuostolių 
padaryta ant pusės milijono do- 
liarių. Prie gelbėjimo tapo su- 

žeisti keli gesintojai, o vienas 

žmogus užmuštas. 

IŠTEISINO. 

Waukegan, 111. Čionykštis 
teismas išteisino studentą Illi- 
nois universiteto \Yitliam Orpet, 
kuris buvo kaltinamas nunuodiji- 
mc mdkinės augštesnėsės mo- 

kyklos, merginos Marion Lam- 
bert. Teismas rado Orpetą ne- 

kaltu ir tuojaus jj paliuosavo. 

IŠGELBĖJO PASKENDUSIO 
LAIVO ĮGULĄ. 

Charleston, N. C. Įgula pa- 
skendusio Suvienytų Valstijų lai- 
vyno laivo Ilector ir gabenami 
kareiviai tapo išgelbėti; trūksta 
vien 6 žmonių. Žmones išgelbč- 
jj j nelaimės vietą atkakęs gar- 
laivis Cyprus. 

MILICIJOS MUŠIS. 

Presidio, Texas. Prie Mcxi- 
kos rubežiu amerikoniški mili- 
cijos kareiviai tarp savęs gana 
smarkiai susimušė, nes mat vie- 
ni ir kiti manė, kad prieš juos 
stovi mexikonai ir slepiasi krū- 
mynuose. 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
PIRKLYBA. 

Pereituose metuose Suvieny- 
tos Valstijos savo prekių svetur 

išsiuntė už $4,345,000,000, sveti- 
mu parsigabeno tik už $2,180,- 
000,000. Daugiausiai svetur iš- 
siųsta amunicijos ir karės mede- 
gų: vien amunicijos svetur iš- 
siųsta už milijardą suviršum do- 
liariti. 

TALKININKAI LAUKIA 
VOKIEČIŲ SUBMARINOS. 

Baltimore, Md. Talkininkų 
kariški laivai renkasi jūrėse prie 
Baltimorės, jie laukia išplaukimo 
atkakusios čia vokiškos submari- 
nos Deutschland. Submarinos 
kapitonas Koenig sako, jog pre- 
kių Amerikon ir iš jos važioji- 
mui Vokietija rengia ir milžiniš- 
kus Zeppelno orlaivius. Didelių 
suhmarinų prekių važiojimui vo- 

kiečiai dabar dirbdina v.i90kiose 
laivų dirbtuvėse net 80. Baltir 

I 

morės laikraščiai praneša, buk 
vienas Deutschlando jūreivis ga- 
vo siuntinį, kuri atidargs, viduryj 
rado bombą. 

MEDŽIONĖ ANT RĖKINŲ. 
New York. Kadangi New 

Yorko ir New Jcrcsy .pakrantėse 
atsirado žmones ryjančios žuvįs 
r&kinai ir nuo jų nukentėjo jau 
keli žmonės, tai parengė aut jų 
medžionę. Vienas žvejų laivas 
pagavo vieną rėkiną sverianti 
450 svarų. Bet jūrėse yra čia 
jų daugiau, plaukioja ne vien 
pavieniai, bet ir čieli jų pulkai. 

NEĮLEIDO BUVUSIO VENE- 
ZUELA PREZIDENTO. 

New York- Garlaiviu Yanbar, 
iš Trinidad su savo pačia atkako 
čia buvęs Venezuela prezidentas 
generolas Cipriano CaisJ.ro, bet 
porto valdžios nei jam, nei jo 
pačiai neleido ant kranto išlipti 
ir abudu išgabeno ant Ellis Is- 
land, kur sulaiko ateivius. 

Jacksonville, 111. Liepos 15 d., 
važiuojant automobiliniu skersai 
geležinkeli, užbėgo traukinys, 
automobilių sudaužė, o iš juomi 
važiavusių 5 užmušė, o vieną 
sunkiai sužeidė. 

I 
Brooklyn, N. Y. Laike gais- 

ro vienuose namuose sudegė Ar- 
tliur Miller, jo pati ir 3 dukteris, 
o daugelis viršutiniu gyvenimų 
gyventojų, iššokę per langus, 
sunkiai apsikulč. 

Butler, Ind. Važiuojant sker- 
sai geležinkelio automobilium, 
užbėgo traukinys ant automobi- 
lio ir užmušė Ottovvą D. Carey, 
jo pačią ir du vaiku. 

AUDRA IR DEBESIŲ 
PRAPLYŠIMAI. 

Asheville, N. C. Liepos 16 d. 
šitose apielinkėse siautė audra 
su debesių praplyšimais, kurių 
pagimdyti potvjniai pridirbo nuo- 

stolių ant 10 milijonų doliarių. 
Žuvo laike audros ir 5 žmonės. 

MIRĖ MILIJONIERIUS. 
Geneva, Wis. Mirė čia nuo 

širdies ligos uždėtojas Ilarris 
Trust banko, milijonierius N. W. 
ITarris. Paliko jis turtus vertės 
20 milijonų doliarių. 

IS CARBO LAUKO. 
Duluth, Minn- Šitame dis- 

trikte streikuoja 20,000 geležies 
kasyklų darbininkų. 

LaSalle, 11L Cia ir Oglesby,! 
111., streikuoja jau nuo 9 sa- 

vaičių cemento dirbtuvių darbi- 
ninkai. Ten, padėti šerifui, tapo 
pasijau* 6 karimnenre regimeu-į 
tas. ' 

fi Miivvaukee, Wis. 4.000 dar- 

bininkų čionykščių cigarų dirb- 
tuvių sukėlė streiką. Jos reika- 
lauja didesnių algų. 

IŠ VISOS, 
ĮĮ Vokiečių valdžia Lietuvei 

uždraudė, nors ten buvo, taip 
kaip ir Vokietijoj, mada, nešioti 
"lazdas. Todėl keliu einanti ne- 

turės kuom nei nuo šunų gintis. 
Vilniuje vokiečiai uždarė: mu- 

zeum, knygyną, archyvą buvu- 
sio universiteto, centrai} ir ba- 
jorų archyvus ir bažnytini kny- 
gyną. 

Buvusios pavasaryj šalnos ne- 
mažai soduose ir laukuose nuo- 

stolių pridirbo. Vyšnios ir sly- 
vos daugelyj vietų tapo suvisu 
išnaikintos. Šalnos nemažai už- 
kenkė ir bulvėms. 

|| Varšavoj tapo nužudyti Ru- 
sijos piliečiai: Stanisla\v l'fnar- 
ski, Aleksander Bvstrzycki, Sta- 
nislavv Ilan už nešiojimą revol- 
verio; Lcon Skoniccki už šni- 
pystę. 

|| Vėtra išgriovė Austrijos sos- 
tinės priemiestį Josephstadt. 
Užmušta 31 žmogus, o sunkiai 
apkulta suviršum 100. Išgriauta 
ten daug triobų. 

|| Japonija, nenorėdama apsi- 
leisti Suvienytoms Valstijoms, 
skubiai drutina savo karišką lai- 
vyną. Dabar dirbdina 4 mūšio 
laivus didžiausios rūšies, arba 
taip vadinamus super-dread- 
noughts. Naujiems laivams pa- 
skirta 125 milijonai doliarių. 

Į] Exchange Telegraph prane- 
ša, jog vokiečiai siunčia Ameri- 
kon kitą pirklinį povandeninį lai- 
vą, tik kitas plauks Pietinėn 
Amerikon. Mieste Rio de Janei- 
ro laukia vokiško submaęino už 
10 dienų. 

|| i6 metų Anamo karalius 
Duy Tąn, dėl sukilimo prieš 
franeužus, tapo nuo sosto nu- 
mestas. Jo įpėdiniu franeuzai 
paskyrė kunigaikštį Bun Dao. 
Sukilimas tapo greitai suvaldy- 
tas. 

Į| Maskvoj teismas nubaudė 
34 lenkus ir lietuvius už prigu- 
lėjimą į Lenkijos ir Lietuvos 
social-demokratų partiją: du pa- 
siuntė Siberijon, o kitus kalėji- 
mai! 2 metams. 

|Į Airijoj, mieste Cork, pulkai 
žmonių traukė gatvėmis ir tyčio- 
josi iš angliškų kareivių ir dau- 
žė langus rekrutavimo biurų. 
Lipinėjo parašus- "Lai gyvuoja 
republika." Tik atkakusi kariu- 
menė demonstrantus išvaikė, po- 
licija to padaryti neįstengė. 

|| Ispanijoj sustrekavo tarnau- 
janti ant, geležinkelių ir per tai 
traukinių bėgiojimas Šiaurinėj 
Ispanijoj snvisu pasiliovė, Ge- 
ležinkelių stotis užėmė kariume- 
11 ė. 

|| Dėl geležinkelininkų streiko 
Ispanijoj visas tas kraštas pasta- 
tytas tapo po karės laiko teisė- 
mis. 

|| Naujasis Cliinu prezidentas 
Yan llung panaikino telgramų 
cenzūrą, kuri ten gana aštri bu- 
vo. 

|| Japonija savo sostinėj ren- 

gia pastatyti puikų, už 7 milijo- 
nus yenų rūmą parliamentui. 

|| Berline ir Johannesthal, dėl 
teismo bausmės, uždėtos ant so- 

cialistų vadovo Liebknechto, su- 
streikavo 55,000 darbininkų amu- 

nicijos dirbtuvėse. 

II Sitlvg atėjusių į EI Paso ži- 
nių, garsus Mexikos banditu va- 

dovas Yilla su savo padėtojais 
prisiartino prie miesto Chihua- 
luia ir pareikalavo jo pasidavi- 
mo. Komendantas forto Bliss 
gavo žinią, jog generolas Tre- 
vino pasitraukė nuo Carranzos, 
Buk atsisakė Carranzai tarnauti 
ir 750 kareiviu garnizono mieste 
Ojinaga. 

|| Prancūzijos prezidentas 
Poincare, laike apvaikščiojimo 
franeuzu tautiškos dienos, savo 

viešoj kalboj apreiškė tarp kit- 
ko, jog dabar franeuzai kovoja 
už buvimą, ar nebuvimą Europos 
tautų. Toliau pasakė: męs rei- 
kalaujame, kad priešai pasitrauk- 
tų iš jų užimtų dabar provincijų 
ir paveržtų 4^ metai atgal ir at- 
sakančio atlyginimo už Prancū- 
zijos sunaikinimą. 

|| Galicijoj pasimirė vienas iš 
j žymesnių rusiniškų raštininkų— 
Įlvan Franko. Jis rašė ir len- 

|kiškai. Gimęs jis ^56 metuose. 

|| Iš Mexikc>s praneša, buk tuli 
Carranzos aficierai nori jj nuo 

| prezidento vietos numesti, o jo 
į vietoj pastatyti generolą Pablo 
Į Gonzales. 

|| Italijos laikraščiai reikalau- 
ja apšaukimo karės Vokietijai 
už Italijos įžeidimą. INIat ban- 

i kams Vokietijoj prisakyta neiš- 
mokėti pinigų italams, o juose 
apie 20.000 italų turi milijonus 

'markių padėję. Iki šiol karės 
Italijos su Vokietija nebuvo, ji 
karę tik su Austrija vedė. 

|Į Dėl streiko geležinkelininkų 
Ispanijos valdžia įvedė telegra- 
mų cenzūrą. 

jj Snlyg paskutinio suskaity- 
1110 Japonija, su valdyboms Ko- 
rca ir Ęormosa, turi 71 milijoną 
gyventojų. Pačioj Japonijoj yra 
55 milijonai gyventojų. Japonija 
yra beveik tirščiausiai apgyven- 
tas žemės kraštas; ant ploto ket- 
virtainės mylios gyvena ten po 
400 žmonių. 

I 
|| Juodosiose jūrėse rusiškas 

submarinas paskandino 26 vo- 

kiškus laivus. 

|j Vokietijos ciesorius nuspren- 
dė prašalinti nuo vadovavimo 
kariumenės 7 savo generolus. 
Penki iš jų visai iš kariumenės 
pasitraukia, o du nuo karės fron- 
to perkelti pačion Vokietijon, 
kur generolams dabar nėra kas 
veikti. 

|| Suvienytos Valstijos atšau- 
kė uždraudimą gabenti Mexikon 
ginklus, amuniciją, maistą ir 
drabužius. 

JIEŠKO GIJUSIŲ. 

JIEŠKO GIMINIŲ. 
Pečiulis Bronislovas, karės be- 

laisvis Vilniaus gub. ir pav., Ma- 
ldų vai., Golbo viensėdžio j ieško 
savo giminių Amerikoje. Adre- 
sas: Germany, Kriegsgefange- 
nenlager Sprottau, Bronislcnvas 
Peculis, III, 1499. 

Miškinis Simas, belaisvis Kau- 
no gub. jieško savo draugų taip- 
gi Kauno. gub. Benedikto Ma- 

uno ir Anupro Kazlauską, abu 

gyveno N.e\v Vorkc, ir Stanislo- 
vo Gleižnio, kurio gyvenimo vie- 
ta jam nėra žinoma. Adresas: 
Germany, 'Kriegsgetangenensen- 
clung Altdanun, Lager i, Semen 
Miškinis. 

Hemingaila Kajetonas, karės 
belaisvis j ieško savo brolio Pra- 
no Remingailos, Kauno gub., 
Raseinių pav., Kelmės miestelio, 
Noriušių dvaro, paskutinį laiką 
gyveno Chieagoje. Adresas: 
i iermany, Kriegsgefangenenscn- 
dung Altdamm, Kajttan Remin- 
gaila 2-tė Conip. Lager i. 

Girijotas Julius, Natiškių kai- 
mo, Kauno gub., jieAko savo bro- 
lio Fortūnato ir giminių; jis yra 
belaisvėje nuo spal. 30 d. 1914 
m. Adresas: Germany, Sclinci- 
deini'thl, Kriegsgef. Lager 2, Bar. 
67 No. 35765 Juliau Giriotas. 

Tranauskis Jonas, belaisvis, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Laižu- 
vos miestelio j ieško savo švoge- 
rio Prano Barvidžio. Adresas: 
Germany, Sclmcidemulil, Lager 
2, Bat. 9, Cotnp. 4, No. 14102. 

Žilinskas Mamertas, karės l:e- 
laisvis, Kauno gub., Ki/.ių parap. 
Pakutavėnų kaimo, j ieško savo 

brolio Petro, kuris metai Ameri- 
koje ir pusbrolio Antano su pus- 
sesere Valerija Matrikių, brolis 
gyveno Chicagoje 335 Ivensing- 
ton A ve. Adresas: Germany, 
Kriegsgef. Mamert Schilinski. 
Gefangenenlager Altdamm No. 
1, 16 g. 

Kartonas Stanislovas karės 
belaisvis, Kauno gub., jieško sa- 

vo pusbroliu Jurgio ir Mikolo 
Kartonų, kurie gyveno Pittsbur- 
ge, Pa. Adresas: Germany, Sta- 
nisla\v Kartan, Kriegsgef.—La- 
ger Soltau in Ilannover Lager, 
Kommandantur 197. 

Kolelis Kazimieras, karės be- 
laisvis j ieško savo brolių Gabrie- 
liaus ir Boleslovo, Juozapo sūnų; 
daug laiškų rašęs pas pačią na- 

mon, Petrogradan, Maskvon ir 
Amerikon, bet ai lakymo nega- 
vęs. Adresas: Germany, Preus- 
sich Ilolland Gepruft Xo. 12, 
Kazimir Josipo\vič Kolek. 

Radiiukynas Edmundas, Su- 
valkų gub., Kalvarijos pav., Kro- 
kialaukio vals: Gluosnykų k. 
j ieško savo giminių. Adresas jo 
toks: Russia, g. Moskva, Silves- 
trov per. Xo. 26, Litovskij Ko- 
mitet Edmund K. Radziukynas. 

Radžiūnas. Juozas,, pabėgėlis 
nuo karės j ieško savo broliu Ju- 
liaus, Jono ir Konstantino, Su v. 

gub., Kalvarijos pav., Gulbiniš- 
kių k. Jo adresas: Russia, g. 
Karačev, Orlovskoi gub., Bolšaja 
Dvorianskaja ul., d. Kuzniecova 
Josifu Radžiukvnasu. 

Tinteris Jonas, Antano sunus, 
Kauno gub., Panavėžio apsk., 
Linkuvos vai., Šikšnių k., j ieško 
savo pusbrolių lYtro ir Juozo 
Dauparų. Jo adresas: Russia, 
207 piecliotnij zapasnoi polk, 2 

roti, igo vzvoda Ivanu Tinteri- 
su. 

Burbulienė Marijona, Kauno 
gub., Ukmergės pav. Fagovos 
parap. jicško savo vyro Juozapo 
Burbulo; yra sunkiame padėji- 
me ir nori greitos pagelbos. Ad- 
resas: Russia, g. Arei ..ngelsk, 
Troickoi prosp., Ribnaja Promiš- 
lennost. Marija Burbulova. 

Jakaliunas Juozas, Kauno 
gub., Vilkmergis pav., Kovarsko 
par., Mažilių sod. jieško savo 

brolių Jono ir Mikolo; yra sun- 

kiame padėjime. Jo adresas: Ru- 
ssia, g. Archangelsk, Cholmogor- 
skaja ul., No. 12, Josifu Jakaliu- 
nasu. 

Šlikas Martynas, karės belais- 
vis j ieško savo pusbrolio Prano 
Miškinio ir tikro brolio Adomo 
^liko. Jo adresas Germany, Scb- 
leisen—Neuhammer Kriegsge- 
fangenener Martin Schlikas, 14 
Comp., 6 Abteilung. 

Skupas Antanas, karės belais- 
vis, Kauno gub., Panavė/.io pav.. 
Daršiškių k., jieško savo broliu 
Jurgio ir Jono S'mpu. Jo adre- 
sas: Germany, Neuhammer, 
Kri-egsgefangener Anton Skupas, 
15 Comp., 4 Abteilung. 

Garšva /.etanas, karės belais- 
vis. Kauno gul>., Panevėžio pav., 
Maldažanu vals., Pabujos k. j ie- 
ško savo brolio Jono Misiaus. 
Adresas: (lermany, Postpriiiuug- stelle Kdtr. des C*cf. Lager. A rys A. I'>. 'J". No. i. An ton Gar- 
šva. 115 piechotni \Viascmski 
polk, 5 R ta. 

Cergialis Jonas, karės belais- 
vis daugiau kaip metai laiko, j ie- 
ško savo uošvio I.angino Meilu- 
čio, arba A1 įkaičio, Kauno gub., 
Panevėžio pa v., Velžėnų vai. Ad- 
resas toks: Germany, Neuham- 
mer am Queiss i. Gefangenen 
Kompagnte 2 korporal, Ivtfan 
Tschergalis. 

I Venevičia Jenas, karės belais- 
vis j ieško Vincento ir Juozapo 
Globų gyvenusių Chicagoje Ad- 
resas: Germany. Schneidemiihl, 

j hvan \Yenewitsch No. 13197, 
į Rota 2. 

Nakvasas Juozas, karės belais- 
vis jieško savo broli) Motiejaus 
Nakvaso gyvenusio Chicagoje— 
Kensingtonc. Adresas: Germa- 
ny, Schleiscn Neuhammer, 
Ivriegsgefangener 14 Comp. y 
Abteilung Osip Nak\vas. 

Laurynaitis Jonas, karės be- 
laisvis nuo rugp. mėn. 1914 m., 
Kauno gub., Raseinių pa v., Tau- 
ragės .vai., Gaurės viensėd., jie- 
ško Jono Gaidausko ir Juozo ir 
Onos Dilbų, vienas Molupių 
k., kiti du Gaurės vienasėd., vi- 
si Kauno gub. Adresas: Germa- 
ny, Neuhammer am Queiss 2 

Gefangenen Comp. 6 Abteilung, 
hvan La\vrinaits. 

Kutka Domininkas, Trano su- 
nūs. karės belaisvis, Kauno gub. 
ir pav., Žvirių kaimo jieško Juo- 
zo Kuchanskio, Jono sunaus. 
Adresas: Germany, Neuhammer 
am Queiss, 2 Gefangenen Comp. 
6 Abteilung Dominik Kutko. 

Franciška ir Emilija Žakevičai- 
tės, Kauno gub., Šiaulių pav., Ak- 
menės par., j ieško savo brolių 
Pranciškau?, Aleksandro ir Jono 
Žakevičių, kurie gyvena Chicagoje. 
Adresas: Russia. g. Riažsk, Rja- 
zanskoi gub., Pokrovskaja ul., d. 
33, Fr. Žakcvičova. 

Atvažiavusi Sirvydiene 
Pasakoja apie Lietuva 

Po ilgos ir didelei vargingos ke- 
lionės, ant laivo New Amsterdam 
atkeliavo j Ne\v Yorką ponia Sir- 
vydiene su trejetu vaikų. 

Ponią Širvydicnę (žmona bu- 
vusio "Vienybės Lietuvninkų" re- * 

daktoriaus) .^u visa jos šeimyna 
pasitiko ponas Vincas Daukšys, 
valdiškas utlkas ant prieplaukos 
Elis lsland ir iš tenai vi>i 5 nu- 

sidavė S. L. A. Centro raštinėn. 
Cia ponia Širvydienė papasakojo 
gana įdomią, bet verksmingą isto- 
riją. Ponia Širvydienė Subačių 
(Kauno gub.) apleidus dar balan- 
džio mėnesyj ir vos ne vos per 
Prusus ir Berlyną, iš ten per llo- 
landiją gavusi prieš penkiolika 
dienų ant laivo New Amsterdaiu 
ištrukti. 

Mačiusi daug didelio vargo, bet 
ne mažiau nei pati nukentėjusi. 
Per sekmines turėjusi žmona su 

vaikučiais per vi-ą dieną su pusė 
svaro duonos (ant visų keturių) 
apsieiti! 

Lietuvoj esąs baisus reginys: 
visi žmonės per alkę, nudriskę ir 

nuskarę. Valdžia oficialiai pa- 
skyrusi po / svaro duonos ant 

žmogaus, bet daugumas apsieina 
ir be to: nes nėra kur ir pusę sva- 

ro pirkti nei kitokiu bildu gauti. 
Iš pradžių, sako, vokiečiai bu- 

vę nei šio nei to, bet dabar jau 
esą įniršę, žiaurus. Netiktai su 

užkariautaisiais apsieiną ne kuo- 
švelniausia, bet ir su savaisiais 
kareiviais, kurie ne žiaurumo, 
bet greičiau svmpatijos yra už- 

sipelnę. Su sužeistaisiais vokie- 
čiu karišką vyriausybė apiseinan- 
ti tiesiog barbariškai. Pavyzdžiui, 
su/eisti kareiviai, kurie šiaip taip 
dar gali kojas pavilkti negauna 
p ei aut liek susimylėjimo, kad to- 

kj vargšą bent iki ligonbučio pa- 
vežtu. Pasibaisėtinas reginys ma- 

tant žmones tai raišus, tai suban- 
dažavotoms kojoms, rankoms, gal- 
va besivelkančius i ten, kur mato. 



"Kartį'"—ponia Širvydienė to- 

liau pasakojo—"užėjo pas mus į 
grįčią oficieras ir šeši kareiviai. 
Pu jš jų kali įėjo lietuviškai. Apie 
tuodu ir papasakosiu. Palaukę 
iki kiti išsiskirstė tie du lietuviš- 
kai kalbantis kareiviai pradėjo 
skųstis apie «avo -kurdų padėjimą. 
U/klausti ar teisybė, kad už riau- 
šes Pilviškiuose daug žmonių su- 

šaudė, at-a!<ė, kad tikra teisybė ir 

pridūrė, kad Kaune tas pats atsi- 
tiko: daug žmonių už pasiprieši- 
nimą sušaudė. Taip prasitarę ka- 
reiviai meldė niekam apie tai 
toliau nepaj\asakoti, nes vyriausy- 
bė išgirdus kažinka galėtų pada- 
ryti." 

Sirvydienė toliau papasakojo, 
kad maistas, jeigu ir gaunamas tai 
labai brangus: pūdas žirnių—12 
markių, svaras lašinių 2 markės ir 

panašiai. 
Bcrlinc, p-nia Širvydienč pasa- 

koja, duonos nei re-tauracijose 
negalima pirkti; vietoj duonos, 
girdi, duoda kokių ten blynukų. 

Žodžiu viskas, apie ką tik p-ia 
širvydienč ne papasakojo, darė 

liūdną įspūdį. Vokietijoj, girdi, 
miestuose konduktoriais ant 

tramvajų inoterįs, raštinėse—mo- 
terį s, kur nepažvelgsi matai mote- 

ris arba vaikus ir senius—nuska- 
rusius. 

Tūli vokiečiai bandę p-ią Sir- 

vydienę pertikrinti, kad kart* jau 
beveik laimėta ir kad diena po die- 
nia ir—vokiečių viršus! 

A. Dip. 
("Ateitis") 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IŠ V/ATERBURY, CONN. 
"Susipratėlių veikimas."— 

Liep. ii d. 8 vai. vakare buvo 
sušauktas susirinkimas tautinių 
draugijų besirūpinančių Lietuvos 
Gelbėjimo ir Autonomijos fon- 
dais. Dar 1914 m. SLA. 11 

kuopa, atsišaukdama į tautines' 
draugijas padavė sumanymą, kad j trįs daljs visų surinktų pinigų 
butų skiriamos nukentėjusiems 
nuo karės šelpti, o ketvirta Au-( 
tonomijos fondui. Tautinės drau- 
gijos su tuo sumanymu sutiko,' 
atsiuntė savo atstovus ir visos 

stojo prie darbo. Darbas ėjo 
gana pasekmingai. Musų "su- 
sipratusieji" pamatę tai, pradėjo! 
nerimauti ir pradėjo patįs pirštis; 
pirma įsiprašė patįs, paskui įpir-; 
šo savo chorą ir antgalo priėmė 
kokios ten J)arb. Lit. D-jos dele- 
gatus. 

Jau pirmiaus jie visaip bandė 
niekinti Autonomijos Fondo dar- 
bą ir atkalbinėti nuo jo visus, bet 
visas j u trusas neturėjo jokio pa- 
sisekimo. Žmonės laikėsi [vaduo- 
to pamato ir jie nevaliojo varo-Į 
mą darbą sugriauti. Bet prisi- 
dėjus darbininkų partijos atsto- 

vams ir jiems patiems draugijose 
(pasidarbavus, jie gavo daugiaus, 
sau šalininkų ir pasijuto net tiek 
stipriais, kad savo įnešimuose pa- 
davė grieštus reikalavimus, kad 
Autonomijos Fondas butų at- 

mestas. 

Pažangesnieji ir nepolitikie- 
riai, matydami kurlink reikalai i 
yra tempiama, apleido susirinki-j 
mą ir parsiėjo skaityti reikalą už- 

baigtu. Ačiu pasidarbavimui 
"susipratėlių" su konferencijos į 
pirmininku Matu, kuris vos savo 

vardą sugeba pasirašyti, visas 
gražus darbas pairs, liet jei ir 

pairs, tai tas turėtų būti pamo- 
ka tautininkams ateityje, kad 

prie jokio viešo darbo šitų, taip 
vadinamų, susipratėlių nereikia į 
įsileisti. 

Delegatų konferencijoje, per- 
šaukus delegatų vardus, pasiro- 
dydavo, kad delegatų nuo tauti- 
niu draugijų daugumo nėra. To- 
kiu Inidu susipratėliai gaudavo 
progą į veikėjus įsiskverbti, o jei 
kuris pasirodydavo dar perlėtas, 
tai vietoje jo tuojaus būdavo iš- 

renkama kitas smarkesnis iš jau- 
nu. nervu tu Mambos pasekėjų, 
ar "Šakes"—"Kardo" platintojų. 

Aukščiau minėtame susirinki- 
me Matas, kaipo pirmininkas, iš- 
duoda savo raportą ir praneša, 
kad su viso komiteto pritarimu 
buvo atkartota "Marija Magda- 
lictč." Povilaika atsistoja ir sa- 

ko. kad jis. nors yra prie komi- 
teto, jokio pasitarimo neturėjęs 
stilyg to nutarimo. Matas jam 
atsako, kad. girdi, negalima bu- 
vo su tavim tartis tau Pittsburge 
esant. 

I no tarpu Povilaika viso Fitts- 
burge buvęs tik vieną savaitę. 
Povilaika savo keliu sakė. k^d 
tikietų kaina buvo perdidelė ir 

kad bereikalo buvo kviestas Ba- 

gočius Flavijaus rolei, kuri.-} ga- 
lėjo atlikti vietinis Šteinis. 

1' .iselaitis paaiškino, kad Ma- 
tas pakvietė Bagočių, kaipo gar- 
sų (Kuomi?) žmogų, kad dau- 
giaus žmonių patraukus. Bet jei 
jo garsuma matuosime vakaro I 

m* -♦ * <tm j pelnu, tai jis bus nekoks, Pelno i 
liko vos $7, o Bagočiui už rolės 
atlosimą reikėjo užmokėti $15. 

Toliaus ėjo raportas apie ren- 

giamus debatus p. Šimkaus su 

p. Bulota liepos 18 d. Buvo per- 
skaitytas p. Bulotos laiškas, ku- 
riame jis reikalauja prisiuntimo 
$40 kaipo dalies lėšų išanksto 
pirma liep. 14 d. Povilaika atsi- 
stojęs ėmė sakyti, kad tai tik 

pajuoka iš p. Bulotos pusės; kad 

jis buvo pats susirinkime, žino 
kas jj kviečia ir dabar mumis 
nepasitiki. Bet Matas j tai pa- 
sakė, kad pinigai p. Bulotai jau 
pasiusti, i'ovilaika ėmė vėl pro- 
testuoti prieš tai, sakydamas, kad 
tą gali nuspręsti tik visas komi- 
tetas ir kad nusprendimui šito 
dalyko šita konferencija tyčia 
buvo sušaukta. Matas, matomai, 
buvo kaltas, bet jis pasakė, kad 

jei tie pinigai prapultu, tai jis 
juos sugrąžjsiąs iš savo kišė- 
niaus. Tuomi tas klausimas ir 

užsibaigė. 
Toliaus buvo skaityta įnešimas 

TMI). 5 kuopos, kuri protestuo- 
ja prieš Laskevičiaus nelegalį 
reikalavimu atlyginimo už užlai- 
kymu d-ro Šliupo ir Bagočiaus 
iš praėjusio viešo susirinkimo. 

Ramanauskas nurodė, kad tos 

sąskaitos negali Imti apmoka- 
mos, nes Bagočius tą pačią die- 

ną atsiėmė ir galėjo pats už 
savo pragyvenimą užsimokėti, o 

d-rą Šliupą Laskevičius nusivedė, 
nes pats jj norėjo pavaišyti. O 
kas atsieina pp. Bulotų, tai buvo 
tam laikas pareikalauti, kuomet 
buvo surinkti pinigai ir kuomet 
jis pats čia buvo, bet ne dabar! 
suubagautais pinigais tas sąskai-| 
tas mokėti. 

Laskevičius tąsyk atsistojęs 
paaiškino, kad jis nereikalavo tų 
sąskaitų apmokėjimo, bet kuo- 
met komitetas po kelis sykius 
[ rašė, kati jis paduotu atskaitą 
ir žadėjo užmokėti, tai jis ir pa- 
davęs ją. Sekretorius Aidulconis 
tą užgynė, sakydamas, kad apie 
jokią užmokestį nebuvo kalbos. 
Laskevičius už tai jj pavadino 
melagium, o tas pareikalavo, kad 
jis savo melagių atsiimtų ir iš to 

kilo trukšmelis. Čia Povilaika, 
įsikišęs, pasakė, kad tas sąskai- 
tas turėtų užsimokėti pats p. 
Bulota, o ne męs; jei, girdi, męs 
tas sąskaitas apmokėsime, tai 
draugijos bus neužganėdintos. 

Kįla ginčai; vieni sako, kad 
reikia laukti p. Bulotos; kiti sa- 

ko, kad atmesti tą dalyką visai. 
"Susipratėliai," eidami už savo 

konfratą, rėkia, kad reikia už- 
mokėti. Paduodama įnešimas 
balsuoti, bet jau beveik pusė de- 
legatų išsiskirsčiusi. Įnešimas 
priimta ir balsuojama: 10 balsų 
už ir 10 balsų prieš. Pirminin- 
kas atsisako spręsti ir balsuoja-! 
ma išnauja; dabar balsavimo pa-, 
sėkmės vėl lygios: ii prieš ii už, 
bet kažkas patėmija, kad už mo- 

kėjimą. 12 balsų. Tuomi susi- 
rinkimas pasitenkina ir sutinka, 
kad už p. Bulotų ir p. Žemaitės 
užlaikymą butų užmokėta po $3 
į dieną. 

Ealutos debatams yra nusam- 

dytas policistas, paskirta keli ko- 

respondentai ir nutarta pakviesti 
p. Račkauską, ar ką kitą iš New 

Yorko, kuris visus debatus užra- 

šytų žodis žodi n. Jokių klausi- 
mu davinėti niekam nebus lei- 

džiama; taippat nebus nei balsa- 
vimo, nei sprendėjų. 

Kaip tas viskas atsitiks, maty- 
sime. 

Nenuorama. 

IŠ NEW PHILADELPHIJA, 
PA. 

Liepos 8 d. J. Kenna salėj buvo 
prakalbos, surengtos vietinės SLA. 

kp. p. Martui. J. Šlypaila, kp. 
pirm., perstatė susirinkusiems p. 

Martų, kuris kalbėjo apie karė> pa- 
liestųjų lietuvių vargus. Klausyto- 
ju akyse pasirodė ataros. Laike 

kalbos, tūlas Maikė P., neva socia- 
listas kasžinką po nosia murmėjo, 
bet jį Martu* nuramino. 

Renkant p. Martui aukas, tuom 

tarpu keliatą žodžių pratarė j su- 

sirinkusius vietinis, J. Lietuvnin- 
kas. Jis "barėsi" ant kunigų, kad 
jie nekunigą kalbėtoją neįleidžia į| 
parapijos salę. Heto jis ra&inol 
aukauti 1 ulą kenčiantiems Lietu- 
voj u. 

Nuo šių prakalbų, apmokėjus vi- 
sas išlaidas, liko $16.00. Po pra- 
kaitui, pritariant p. Martui, likusi 
sutvęrtas aukų rinkimo komitetas 
iš 7 ypatų ; kotratetas, surinkęs kiek 

aukų, siųs L. (j. ir A. Fondams. 
Sis komitetas vėliaus ketina sutver- 
ti A L. T. Sandaros kuopą. P. 
Marti:* apsilankė čia pas savo se- 

nus pažįstamus. Puvo ir pas vie- 
tos kleboną kun. Matulaitį. Jiems 
kalbant apie Lietuvos laisvo, kuni- 
gas tiesiog pa«akė, kad jie, suprask 
klerikalai, kitokios Lietuvos neno- 

ri, "kaip tik katalikiškos.'' Girdi: 
Jeigu Lietuva nebus katalikiška, tai 
tegul visai žųsta." 

Nors minėtame klausime vienas 
kunigas nei tiek nereiškia, kiek jū- 
rėse lašas vandens, bet visgi ma- 

tyt, ko klerikalai velija Lietuvai. 

Koresp. 

IŠ SELTZER CITY, PA. 

Martaus prakalbos. Liep. ii d. 
atsilankė ir j musų kaimelį A. 
Martus. Jis laikė prakalbą lauke, 
ant žalio kanelio ir kalbėjo du 

syk. Žmonių prisirinko (liktas bū- 

rys, daugiau moterų negu vyrų. 
Vyrai, matyt, nelabai nori prakal- 
bų klausytis. 

Pirmą kartą jis kalbėjo apie ka- 
rę Lietuvoje ir apie mūsų tėvų, 
brolių, ir seserų vargus. Paskui 
buvo renkamos aukos nukentėju- 
siems nuo karės mus tėvams bro- 
liams ir seserims. Apie aukas net 
sarmata ir minėti. 

Beveik iš šimto žmonių sukolek- 
tavo pinigų vos $4.10. Kalbėda- 
mas antru kartu kalbėtojas ragino 
žmonės j>įo karės grįžti į Lietuvą 
ir ten užsiimti kokia pramone, ar 

ūkini!»--yste. Pase&mingesniam au- 

kų rinkimui jis patarė išsirinkti 
komitetą ir eiti per stubas ir rinkti 
aukas. Jo patarimas buvo priimtas 
ir koiTiitetan buvo išrinkta šitie: 

Prezidentu M. Matulis, Sekre- 
torium J. Kirtiklis, Kaserium J. 
Rumbavičius. Šitas komitetas ban- 

dė eiti per biznierius aukų rinkti 
šitam taip svarbiam dalykui, bet 

pasekmės buvo labai prastos. 
Du biznieriai davė po vieną do- 

liarį, o trečias—smuklininkas vie- 

toje duoti ką, išvadino rinkėjus 
vagimis ir kitokiais nedailiais var- 

dais. Taip aukų rinkimas ir pa- 

sibaigė. Viso aukų surinkta $6.iq 
Vietinis. 

Iš EASTON, PA. 

Pabėgo. Tulą laiką čia buvo 
gyvenęs nekoksai Kazys Stašin- 

skas—Paukštys. Iš Lietuvos jis 
paėjo iš Žemaitaičiu kaimo, Kau- 
no pavieto. Amerikoj iki šiolei 
sakėsi gyvenęs Philadelphijoj ir 

Baltitnore, M d. 
Nesenai jis iš Easton visai ne- 

tikėtai prasišalino nežinia kur. 
Išvažiavime neimtu nieko ypatin- 
go, bet jam išvažiavus, keletas 

vietinių žmonių pradėjo skųstis. 
Nusiskundžia A. Cvirka, kuriam 
Stašinskas esą už "kurdą" neuž- 

mokėjęs, nusiskundžia taipgi ir 
krautuvninkas F. Malkevičius, ku- 
riam pabėgėlis irgi nėra atmokė- 
jęs už paimtas prekes. Bet la- 

bjausiai už visus nusiskundžia 
K. Judivkis, kuris tiesiog įtaria 
ir kaltina viršminėtą Stašinskj, 
kad tas paėmęs jam 220.00. Visi 
šitie vyrai dabar jieško to pabė- 
gėlio ir siūlo net atlyginimą už 

tai, kas praneš apie jo dabartinį 
buvimą. Stašinskas esąs apie 5c. 
metų amžiaus, vidutiniško ugio, 
mėlynų akių; truputi neprigirdi. 
Lietuviškai gražiai kalba, o an- 

gliškai ir lenkiškai po truput], 
K. Judickas. 

IŠ V/ESTFIELD, MASS. 

Iš TMD. kuopos gyvavimo 
Šių metų balandžio 3 d. čia susi- 
tvėrė TMD. kuopa ir prisirašė 
prie jos gana didelis skaitlius 
narių; bet musų klebonui pradė- 
jus musų kuopą šaukti bedievių 
draugyste, daugumas narių atsi- 
metė nuo kuopos. Kuopoje liko 
ir užsimokėjo savo mokestis tik 
11 narių. Prie šitų pradėjo pri- 
sirašyti kiti ir dabar kuopa turi 
20 narių. 

Šita musų kuopa liep. 9 d. su- 

rengė pikniką. Nors kunigas iš 
sakyklos atkalbinėjo savo para- 
pijomis, kad jie neitų bedievių 
piknikan, bet parapijonai jo at- 

kalbinėjimo neklausė ir TMD. 
kuopos piknikas labai gražiai nu- 

sisekė. Buvo gera muzika, jau- 
nimas gražiai padainavo, visi gra- 
žiai pasilinksmino ir pelno kuo- 

dai liko suvirs $50. 

Į Dabar TM DgTkttpja nutarė pa- 
'sisanulyti svo^iff? parsitraukti 
laikraščių ir inokttt% kokius vei- 
kalus pastatyti^cčnojc. 

Tuo tarpu šita .kuopa rengia 
antrą pikniką lkp. 23 d. ir kvie- 
čia visus j jį atsilankyti. 

Piknike buvęs. 
m —y—— 

IŠ HARI^1S0$, N. J. 
PrakaJb&jlmas su atvažiavusia 

iš Lietuvos.—Atvažiavo & Lietu- 
vos pas savo vyrą čia seiliau gy- 
venusi p. Ludvika Kasinavičienė. 
Ji buvo nuvažiavusi j Lietuvą bir- 
želio mėnesyj, 1914. Ji nuvažiavo 
i savo tėvyškę Vilniaus gub., Tra- 
kų pav., penkiuose varstuose nuo 

\ arenos miestelio. Tėvyškėj be- 
būnant jai teko daug vargo pama- 
tyti, bet dar (langiaus jo pamatė, 
kuomet jai reikėjo nuo vokiečiu 
bėgti. l'-ni Kasinavičienė labai 

nenorėjusi apleisti savo tėvyškės, 
bet kazokai, atėję sakė, kad ji tu- 

rinti savo namus apleisti, jei ji su 

savo vaikučiais nori gyva išlikti. 
Man užklausus jos, ar jie labai 

žiauriai elgėsi su žmonėmis, juos 
iš namų varinėdami, ji man atsa- 

kė, kad ne; girdi jie gražumu 
[stengėsi išaiškinti, kad yra pavo- 
jinga ant vietos pasilikti. 

Ji apleido savo tėvyškę su dviem 
mažom savo mergaitėm, kurias 
buvo nusivežusi iš Amerikos, ir 
ją nuvežė j Tverės miestą. Ten 
ji išgyveno apie tr'.s mėnesius po 
priežiūra lietuvių ir lenkų komite- 
to nukentėjusiems dėl karės šelpti. 
Į Tverę josios žmogus pasiuntė jai 
iš Amerikos laivakortę ir ji, ap- 
turėjusi ją, leidosi važiuoti Ame- 

rikon. Atvažiavus į Archangel- 
ską jai prisiėjo šeši mėnesiai lauk- 
ti iki laivai galės plaukti į Ame- 

riką. Archangelske begyvenda- 
ma turėjo daug vargo kęsti su ma- 

žomis mergaitėmis. Per tą laiką 
ji buvo priversta sau ir mergai- 
tėms gyvenimą darytis darbu. Už- 
darbiai Archangelske, girdi, ne- 

blogi ; kaikurios moterjs padarą po 
75 rublius j mėnesį, tik tame mie- 
ste esą vyrų labai maža, o žulikų 
labai daug; žulikai, daugiausiai, 
nuo Varšavos. Jie, girdi, važinė- 

ja miestas nuo miesto ir apgau- 

dinėja komitetus. 
Cia aš paklausiau p. Rasimavi- 

čienės, kaip draugijos, ar gelbsti 
pabėgėlius? Į tą ji atsakė, kad 

Draugija nukentėjusiems nuo ka- 
rės šelpti, lenkų ir lietuvių komi- 
tetai labai darbuojasi, važinėja vi- 
sur ir gelbsti pabėgėlius visokiais 
budais, taip pinigais, taip drabu- 

žiais. 
Archangelske lietuvių buvę ne- 

daug; daugiausiai latviai ir lenkai 
ir lenkų komitetas labai darbuoja- 
si. Buvo taipgi atvažiavęs ir lietu- 

vių komitetas, klausinėdamas, ar 

yra lietuvių ir, radęs nedirbančių, 
gelbėjo juos kiek galėjo. 

Apie Austrijos belaisvius, kurie 

jai teko matyti Tverėje, tai jie ten, 
girdi, visur vaikščioja liuosi ir 

jiems taip patikę Rusijoj, kad jie 
visai nei nemano j Austriją grįžti. 

Kalbėjęs su ja. 

Žinios-Žineles. 
Jefferson, N. J. 

— Šita vieta yra savotiška sody- 
ba, kur didmiesčių turčiai vasaros 

karščius praleidžia. Aplinkui de- 
besis remiantieji kalnai; tarp jų 
yra \\'asliingtono kalnas 7000 pėdų 
augščio ir ant jo viršūnės yra vieš- 
butis Smith llouse. Užvažiavimas 
ant kalno ima porą valandų ir at- 

sieina $4. 

Levviston, Me. 
= Le\viston su 32.000 gyvento- 

jų upė atskirtas nuo Le\vistono 
Auburno su 16000 gyventojų. Mie- 
gas labai gražus, apaugęs medžiais 
ir oras sveikas. Iš pramonių dau- 

giausia čia audyklos. Darbininkų 
beveik trūksta. 

Waterbury, Conri. 
= Geri laikai; dirba labai gerai 

ir galima užsidirbti ir užsidirba, tik 

daugumas uždirba pinigus ne sau, 
o smulkėms. Jie džiaugiasi, kad 
turi progą "paūžti." Kažin, ar ne- 

iteis ir kitokie laikai? 

Detroit Mich. 
= Paskutiniu laiku čia privažia- 

vo žmonių tiek, kad bustų trūksta. 
Važiuoja vis pas p. Fordą gerumų 
j ieškodami, o tie, kurie pas j j pa- 
dirba metus, pamato, kad Jie jau 
savo sveikatą palydėjo. Bet p. 
Fordo apsiskelbimai yra skambus 
ir žmonės kimba prie jjų kaip prie 

'medaus. 

•"t *» 

Worcester, Mass. 
= Žįmiausia čionykščių lietuviu 

ypatybe yra muzikališkumas; maž- 
nc kiekvienoje šeimynoje jaunimas 
lavinasi muzikoje ir dainose. Pra- 
mogose jaunimas kas sykis vis dau- 
giaus išpildo programų dalis. 

Des Moines, Iowa. 
= Čia iuionės <lar labai įsitiki*- ^ 

ję j stebuklingus gydytojus. Ypa- 
tingai vienas ūkininkas iš \Viscon- 
sino valstijos turi čia didelį užsiti- 
kėjimn; jis visokias ligas gydo su 

plėstrais. 

Youngstown, O. 

=Mašinistų, straikas, prasidėjęs 
gcg. i d. dar vis tebestraukia. 
StraikuojanČių skaitlius siekia j 
1300; straikas apima 11 dirbtuvių. 

St. Charles, 111. 
= Degtinę čia yra pamėgę ne 

tik vyrai, bet ir moterįs. Moterjs 
geria neapsileisdamos vyrams. 
Turbut jos jieško lygių teisiu. 

New Britain, Conn. 
— Lietuvių smuklių čia kaip 

grybų po lietui ir kiekvienai eina 
biznis. .Mūsiškiai šelpia nukentė- 
jusius nuo karės .savo brolius sto- 
vėdami prie baro. 

Pittston, Pa. 
== Kazimieras Stelakis apie 40 

metų amžiaus parėjęs namon y ir- 

tas, užklupo miegančią .savo pačią 
ir išmetė ją per langą iš 25 pėdų 
augščio. Nors žmona neužsimu-1 
šė, bet sunkiai susižeidė. 

Suokalbiu sukurys Ramiojoj Suomijoj 
Suomija tai karės mjslys,—sako 

Daily Ncws koresp R. C. Long. 
Nors ji yra Rusijos provinci- 
ja, bet savo žmonių j rusų mū- 

šius nesiunčia, o vokiečiai ją lai- 
ko neutrališka šalimi. Drezdene 
buvo suareštuotas suomis pirklys 
pavarde Bostrotn, įtartas rusų šni- 
pu, bet sužinojus, kad jis yra suo- 

mis, tuojaus jis paleista ir paliuo- 
suota nuo visokių varžymų deda- 
mų ant priešo valdinių; kadangi 
jam truko pinigų namon parva- 
žiuoti, tai jam davė pirmos klesos 
gelžkelio bilietą iki Stockholnio. 

Helsingfors yra centru galingos 
gernianofilų propagandos, kurią 
veda tai nepasiganėdinusieji suo- 

miai, tai vokiečiai žvalgai. "Švedo- 
manų" partija, kuri daug priešin- 
gesnė rusams negu "Fennomanų" 
partija, nesislepia su savo užuo- 
jautomis ir kasdien kalba apie tai, 
kas bus vokiečiams atėjus. At- 
sargesnieji sako, kad suomiai yra 
šalčiausi žmonės Europoje ir Du- 
blino anarchjos at-ikortojimas yra 
visai nelaukiamas. 

Helsingfors yra ramus ir buvo 
ramus nuo pat karės pradžios. 
Vienintelis skirtumas tarpe dabar- 
tinių ir taikos sąlygų yra tas, kad 
prieš general-gubernatoriaus Sei- 
no biaurų ir labai nešvarų "rumą" 
prie Plečiaus bulvaro vietoje vie- 
no kareivio, stovi du, ir kad sma- 

gumų jieškotojams neleidžiama 
lankytis ant Sveaborgo salų. kur 
yra tvirtovė, teoriniai apginanti 
miestą, bet ištikrųjų yra tik gra- 
žum vaizdu jūron iš Brunno par- 

ko. 
Trimi dienomis prieš mano at- 

važiavimą, sako minėtas korespon- 
dentas—du vokiečiai šnipai suim- 
ta ant laukutines neaptvirtintos 
Aleksandro salos, pietų pusėje nuo 

aptvirtintųjų. Juos bevedant til- 
tu tarp didžiausių salų, vienas jų 
šoko į jurą, bet sargai jj nušovė, 
o kitas šoko bėgt kulkoms švil- 
piant aplink, bet jam neradus kur 
pasislėpti už valandos surado jj 
pasislėpusį urve. llelsingforie- 
čiai, išgirdę šaudymą Brunno par- 
ko pašlaisjėse, nubėgo pažiūrėti, 
ar vokiečiai neateina ir po to il- 

gai buvo pasakojama, buk vokie- 
čiai buvo padarę lengvą užpuoli- 
mą. 

Tokie trukšmai, kaip šitas, daž- 
nai atsitinka, bet garnizonas į juos 
nekreipia domos. Laivyno oficie- 
rai pasakojo šitam koresponden- 
tui, kad Helsingforsas "yra geriau- 
siai apsaugotas nuo užpuolimo už 
visus Baltijos miestus, kadangi 
tarp Pilikų salučių kyšančių aplin- 
kui, vandenjs nusėta minomis ma- 

žiau kaip per varsnas viena nuo 

kitos. Užpuolimas nuo sausumos 

vargiai yra rengiamas; miestas gi 
pats stovi ant pussalio ir jis leng- 
va apginti. 

Rusija čai užpuolimo, matyt, 
nesibijo; josios puikus 22 kariau- 
nos korpusas, kuris čia stovėjo ra- 

miuoju laiku buvo pasiustas j Ry- 
tų Prūsiją rugpjučio mėn. 1914 m. 

po pralaimėjimui ties Tannenber- 
gu ir po to apie jį daugiaus negir- 
dėt. Gen.-gubern. Seinas vis ne- 

paliauja kaltinęs suomių neloja- 
liškume, bet kiti rusų viršininkai 
ir policija sako, kad suomių sukj- 
limo nėra ko bijotis ir kad, jei iš- 
tikro taip butų, kaip vokiečių pro- 
klamacija skelbiu: "męs ateiname 

Suomiją išliuosuoti,'' tai suomiai 
nenudegs savo pirštų. 

Už vokiečius ir prieš rusus pro- 
paganda Ilelsingforse yra stip- 
riausia; ji taipgi stipri Aboje. 
Silpniausia ji yra nešvediniuose 
Suomijos miestuose tokiuose kaip 

iTammerfors. Propaganda lauku- 

tinę savo paramą gauna iš Stock- 

holnio ir išdalies tiesiog iš Vokie- 
tijos. Stockholme mažne visa 
konservatyvioji laikraštija, veda- 
ma "aktyvištų*' karės žurnalų, 
skelbia, kad "žygis ant retrogra- 
do," kuris gali Imti surengtas šią 
vasarą, daug palengvės, vokiečiams 
p^r smurtą išlipus ant šiaurinio 
Suomijos užlajos krašto. Tąsyk 
parsieitu užpulti ant Helsingforso 
ir užimti visa pietinė Suomija. 

Prof. Kjellen sako, kad "tūluo- 
se atsitikimuose Švedai gelbėsią 
suomiams. Tas atsitikimas bus tą- 
syk, kuomet suomiai galbės vo- 

kiečiams. 
Švedijoje straipsniai ir broŠiu- 

ros šitoje temoje apsireiškia kas- 
idien. Jie yra gabenami Suomijon 
:per šiaurinę Suomijos sieną. Cia 
įgalima gauti brošiūros tokiais ne- 

kaltais užvardžiais kaip, sakysime, 
j "Italijos romanas," ar "Vaikų 
skaitymo knyga." Iš Vokietijos 
siunčia straipsnius prof. Rohrbach. 
Manu ir kiti, tvirtindami, kad Ru- 
sijos sumušimas nebus pilnas, jei 
Suomija, nebus nuo Rusijos at- 

plėšta. Vokiečiai ir švedai slapta 
Įgabeno dešimtis tūkstančių knyge- 
lės švedų kalba, užvardžiu "Ryss- 
lands Forfall" (Rusijos griuvi- 
mas). Joje skaisčiomis spalvomis 

Ipiešiama Suomijos ateitis, jei ji 
pagelbės sukilimu. 

Mažne ant kiekvienos salų gru- 
pės į vakarus nuo čia yra vokie- 
čių agentų. Salos, salutės ir uo- 

los nesuskaitomos: kartais jų yra 
šimtai dešimties ket. mylių plote 
ir tik vietinis styrininkas žino ka- 
nalus ir povandenines uolas. Vie- 
nu žvalgų tikslų yra ištirti kana- 
lus. Jie pasisamdo suomį styri- 
ninką vokiečių tarnystei. Šitas 
nusidėjimas yra taip baudžiamas; 
kaip ir šnipystė. Raumoje p. j 
Long girtlėjo du vokiečius ar švei- 
carinius vokiečius buvus už taii 
nudėtais. 

Helsingforse vokiečiai šnipai į 
taipgi veikia apsimesdami švedais,; 
ar švedais suomiais. Šnipai atė- 

ję čia tuojaus bando turėti santi- 
kius su skaitlingais buvusiais se- 

natoriais, ar profesoriais, kurie 
yra nuskausti. Vienas jų išdavė 
vokietį, kuris atėjo pas jj su pro- 
pozicija išlaipinimo kariuomenės 
su tą išlyga, jei suomiai tautos 
vadovai pažadės sukelti bent jo,- 
ooo vyrų. Vokietys pasakė, kad 
jis suomių nenori kaipo organi- 
zuotos kovojančios pajiegos, tik 
kad jie išsiblaškytų po visą, Suo- 
miją, perkirstų kelius ir neleistų 
jų sujungti. Tas, girdi, Rusiją 
pastatytų į neišeinamą padėjimą, 
o vokiečių laivynas įsilaužtų į Suo- 

mijos užlają, kuri ligšiol yra ap- 
sėta minomis ir tokiu budu Ru- 
sija negalėtu pasiusti juromis ka- 
riuomenės Suomijon. 

Suomis, kuriam .šita propozicija 
buvo padaryta, palnigo sukįlimo ir 

pranešė policijai, kad vokictys bu- 
vo buvęs pas jj; bet vokictys pas- 
pruko Jis kelias savaitės slapstė- 
si didžiausiame miesto viešbuty j 
Sociestatshus ir niekam neatėjo j 
galvų apie tai, kad jis tenai gali 
buti. 

Helsingforsas grieštai skiriam 
nuo kito dalelio Suomijos miesto 
Tammerforso. 1 Ielsmgforsiečiai 
iki vienam yra Rusijos priešinin- 
kais, Tammerforse gi užuojautos 
maišytos ir stengiamasi išvengti 
visa to, kas rišasi su karė, išski- 
riant šoviniu dirbimų ir jais aprū- 
pinimą amerikiniu bud u. 

Žodžiu, Tainmerfors yra ameri- 
kinis miestas; švedai-suomiai va- 

dina j j "Amcrikastad." Jis yra vi 
sai naujas, gatvės tiesios su tik- 
sliais gatvetarpiais ir varomas 

elektra. Jo 40,000 gyventojų yra 

Imažne visi tikri suomiai. Švedų 
elementas yra tiek silpnu?, ka<l 
;:et laikraščio negali palaikyti, bet 
yra kiek rusu, karės nuotikių atvy- 
tų. 

Pulkininkas Suchotin, atsių-tas 
iš l'etragrado užžiurėti karės kon- 
traktus, pasakojo, kad tammerfor- 
siečiai užimti tik "karės dalimis." 
Miesto audėjystės pramonės buvo 
sustoję po keliu dienų karei pra- 
sidėjus, bet iš Petrogrado pradė- 
jo ateidinėti karės užsisakymai. 
Rusijos neprisirengimui apsireiš- 
kus, užsisakymai padidėjo ir dabar 
visas miestas bruzda-dirba lx>m- 
bas, šaudykles, patronus, unifor- 
mus ir Krepsuis kareiviams. 

Algos pakilo 135 nuoš.; dešim- 
tyje fabriku nėra neivieno bedar- 
bio; be s i varta čia tokia gora, kad 
estai pabėgėliai, atėjusieji iš ana- 

pus Suomijos užlajos pereitą ru- 

denj, visi susispietė Tammerforse. 
Kainos yra augštos ir gyvenimo 
sąlygos blogos—penkias savaites 
miestas buvo be cukraus—bet tru- 
kumai privertė darbininkus taupyti 
ir padėliai batikose auga. 

Šitos sąlygos ir politika palaiko 
tamn.ierforsiečius sulyginamai ra- 
miais. Visur kitur politikinis ne- 
siganėdindimas vis dar stiprus, 
friuomieti nesenai pasiuntė priva- 
tinius pasiuntinius l'etrogradan 
prašyti rusų liberalų jdėti Dūmos 
liberalio bloko reikalaujamų refor- 
mų programan pilną Suomijos 
Konstitucijos ir teisotųt teisių ata- 

steigimą. Liberalai negalėjo to 

padaryti. Jie Įdėjo j savo pro- 
gra.: ą kaipo <) punktą "Nusilei- 
dimą Suomijai." bet suomiai mato 

tą perdaug neaiškum. 
Tuojautiniu llelsingforso suo- 

mių reikalavimu yra pfa^alinimas 
gen. Seino. kuri-, kaip jie iako. 
yra daug aršesnis už garsųjį Bob- 
rikovą. tik jam trūksta ano gu- 
drumo ir kokios nors politikos, iš- 
skiriant klaidingą suomių persta- 
tymą nelojališkais. 

Gintaro Rinkimas 

Gryno gintaro daugiausiai sutei- 
kia siaura apie 150 mylių ilga že- 
mės juosta Baltose jurose, atskirta 
nuo šaunios Kuršo ušlaja. ties tuo 
daiktu, kur Nemunas Įteka jūron 
ir kur ties Nemuno įtaka stovi Vo- 
kietijos uostas Klaipėda, Memeliu 
vadinamas. Visu šituo jurų pa- 
kraščiu gintarą vilnis išplauja ant 
kranto iš jurų. liet 1883 m. šitoje 
juros kojoje atrasta ir gintaro ka- 
bykla. Kaip kasyklą taip visą ju- 
ros pakraštį Vokiečių valdžia yra 
paėmusi savo monopolin. Už ka- 

syklą ji užmokėjo 10,000,000 mar- 

kių. 
Juros pakraščiu gintaras yra 

randamas didesniais ir mažesniais 
šmotais, [domus yra gintaro rin- 
kimi'S. Jo eina rinkti valdžios sar- 

gų prižiūrimi dideli ir maži, 
jurai mtslugus. Tas atsitinka 
du sykiu į dieną. Jura nuslugsta 
visu pakraščiu pier pusę, ar dau- 
giaus mylios nuo krašto ir lieka 
sausa žemė, užteršia daiktais, vil- 
ui ų išmestais. Jurai tiuslugus, vi- 
>11 pakraščiu sargai muša į varpus, 
duodami rinkėjams žinoti, kad lai- 
kas eiti rinkti. Rinkėjai, vyrui 
moterįs ir vaikai, išbėga būriais ir 
iki kelių nuogomis kinkomis vaikš- 
čioja po palikusį dumblą, gintaro 
jieškodami. Tarp jų yra sargai ir 
akylai juos daboja, kad jie atradę 
nejsikištų kur gintaro sau. Kada 
jura vėl ima kilti, sargai pradeda 
mušti į varpus ir rinkėjai turi grįž- 
ti kraštan. Kurie rinkėjai yra silp- 
nesni, sargai tuos prižiūri, kad ji< 
nepasiliktų, ir jei kuri- nepajiegia 
bėgti, tam prigelbsti. Antgalo tik- 
am pavojui užėjus, garsiai sugau- 
džia varpai ir visi kas gyvas turi 
neštis kraštan kaip, drūta*. Šitaip 
praleidžiama gintaro beiješkant iš- 
tisos šešios valandos. Nelaimė, kur 
antplūdis kurį pagauna, atsitinka 
labai retai. 

SMULKUS IŠAIŠKINIMAS. 

Advokato pati.—Tai sakai ta- 

vo klientas išteisintas už užniušy- 
stę. Kokiu pamatu? 

Advokatas.- Beprotyste. Mę. 
parodėme, kad jo tėvas kadaisi; 
išbuvo du metu beprotnamyj. 

Adv. pati.—Ret jis nebuvo l>e 

protnamyj. k;}? 
Advokatas. Taip. Jis buve 

daktaru tenai, bet m^s neturėjo- 
me laiko išvesti t^ j aikšty. 



Via! laikraščiui siunčiami rankraž- j 
Clal turi butl pažymėti autoriaus pa-j 
rašu ir adresu. Pasirašantieji psau-; 
donimais turi paduoti. Redakcijos ii-j 
nlal, Ir sžfro tlkrąjj vardą. 

Redakcija pasilieka sau teisę at- 

siunčiamus Jai rankraščius trumpinti j 
Ir taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto- 

riui atgal Jo Ičšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 

ant vienos popfero pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Aukų rinkimo tvarkymo reika- 

le.—"Kataliko" redakicija, pasa- 
kinsi, kad aukų rinkimo darbas 

nukentėjusiems nuo karės Lietu- 

voje yra v.ienu prakilniausiu dar- 

bu ir vienu svarbiausių dienos 

klausimų, primena, kad tas darbas 

toli gražu nėra tinkamai sutvar- 

kytas, žiūrint j ji kuodidžiausios 
surinkimo sumos ir kuomažiausių 
lėšų panešimo žvilgsniais. 

Redakcija, pagyrusi dvi musų 

kolionijos: So. Fnglevvood'o ir 

\Vest Sidės, už jų darbštumą ir 

tikrą tėvynainišką atsidavimą tam 

darbui, apie ydas šitame darbe ji 
rašo taip: 

Pas mus yra įsiviešpatavęs! 
paprotys, ar 'mada/ kviesti kal- 

bėtojus kaip galint iš toliaus. 
(.lai tasai paprotys ir turi savy- 

je geru pusių kaslink didesniu 
aukų sumų surinkimo tose pra- 
kalboje, kuriose dalyvauja tie 

iš tolį pakviesti kalbėtojai, bet, 
sulyginant surištas su tuom di- 
desnės i.šlaidus ir surinktųjų 
aukų perviršių, galima abejoti, 
ar ištikrųjų toksai aukų rinkimo 
sutvarkymas yra naudingas. 
Niekas nesakys, kad praktiška, 
jei aukų bus surinkta, sakysi- 
me, ant $10.00 daugiatJS, o kal- 

bėtojo pakvietimas kaštuos ko- 
kia $15.00, ar kartais net ir dau- 

giau*. Rengėjai turės sulygina- 
mai deficito $5.00, ar daugiaus. 

Kita kenksminga aukų rinki- 
me pusė, nors tai nemalonu pa- 
sakyti, yra daugumas "svečių" 
iš užjurio. Jųjų užlaikymas lė- 

šuoja lai aį daug. Jeigu šiek- 
tiek ir daugiaus aukų jųjų pa- 
gelba surenkama, tai vienok 
visų nesutikimų ir peštynių pa- 
didėjimas ir tuomi padaugini- 
mas žmonių neužsiti'kėjimo pa- 
čiu aukų rinkimo darbu ) ra to- 

kiais blogumais, kurie jokiu bu- 
du negali buti atsverti tariamo- 
mis geromis tų "svečių" veiki- 
mo pusėmis. 
IŠtikro, tai yra geras pastebėji- 

mas. l'as mus yra įsigyvenęs to- 

ki s nelemtas paprotys vis laukti 

paraginimo nuo kitų; męs, taip 
sakant, tik tolai vežimą traukia- 
me, kol mus kas nors pavarinėja; 
nėra pavarinėtojo, tai ir susto- 

jame. Kalbėtojai, svečiai gali bū- 

ti geru daiktu, bet svarbiausiu da- 

lyku męs esame patįs—visa lietu- 

vių visuomenė ir ji privalėtų nc 

nuo kitų paskatinimo sau laukti, 
tik pati savo darbininkus paska- 
tinti. Ir šituo žvilgsniu męs pil- 
nai sutinkame su "Kataliko" re- 

dakcijos iniciatyva: Aukų rinki- 
mo darbą pavesti vietos draugi- 
joms. Tas butų ir ckonomingiaus 
ir pasekmingiaus. Be to mes iš- 
vengtume visų tų tuščių ginčų, 
kurie pas mus turi vietą dėl au- 

kų rinkimo. 

Musų socialistai ir socialistai. 
''Vien. Liet.," parodžiusi, kaip Ita- 
lijos socialistai derasi su popie- 
žiumi ir kunigais tuoju tikslu, 
kad greičiaus karę užbaigus ir 
taiką įvykdžius, rašo taip: 

Vaainasi, kad atsiekti savo 
siekinį, Italijos socialistai jun- 
giasi su klerikalais, su jc/.uitias. 
Netik, kad jungiasi, bet jie nu- 

stoja veikti prieš klerikalus, už- 
giriu popiežiaus pastangas link 
įvyk lininio taikos. Ir to dar 
negana, jie remia popiežių ir 
pažymi, kad popiežiaus dalyva- 
vimas konferencijoje priduotų 
tyro idealizmo spalvą. 

Musų gi socialistai, kartu ir 
"Ateitis," ne tik ką neparemia 
kokį nors veikimą kartu su po- 
piežiumi, bet net ir atsilankymą 
musų atstovo p. R. Karužos 
Romoje skaito didžiausiu pra- 
sižengimu, misterija. Tuom 
tarpu tos pačios šalies, Italijos, 
socialistai net geidžia, kad po- 
piežius tame reikale imtų daly- 
vumą. Tai matome, koks yra 
skirtumas tarp mųs socialistų ir Europos (Italijos) socialistų. 
Ką pirmieji vadina didžiausiu 
prasižengimu, darbininkų par- davimu, tą antrieji vadina tyru 
idealizmu. 

Iš to aišku, kad Italijos so- 
cialistai išnaudoja visus orotin- 

gus kelius, kad tik priartinti tą 
pageidaujamą taiką, tai yra, kad 
atsiekti tą, ko jie geidžia. 

Ką gi mus socialistai daro? 
Jie visur įneša suirutę. Kuo- 
met mus visai tautai grasia pra- 
žūties pavojus, jie negali sueiti 
nei su kuom vienybėn, kad gel- 
bėti tautos likimą. Kada kiti 
socialistai veikia su popiežiaus 
pagalba, mus socialistai net bi- 
josi ir kalbėti apie bent kokj 
Lietuvos išliuosavimą per po- 
litiką. 
Tas, ištikro, keista, kad mustt 

socialistai, statydami politiką 
augščiau vi sako kito kovos įran- 
kio, čia ją visai atmeta, sakydami, 
kad jiems butu pažeminimas veik- 
ti drauge su klerikalais. Bet to 

visgi negalima sakyti apie visus 

lietuvius socialistus. Gi męs tu- 

rime Lietuvoje tokiu socialistu, 
kurie ue tik daro, ką jie gali, drau- 

ge su kitais, kad savo nelaimin- 
giems broliams pagelbėjus, bet ir 

amerikiečiu socialistų pasielgimą 
visa širdžia apgailauja. 

Rockefellerio Fondas lietuvių 
nešelpia.—P-nas A. .Martus birž. 
28 d. laišku kreipėsi prie Rocke- 
fellerio l'V>ndo, norėdamas suži- 
noti, ar Rockefellerio Fondas ne- 

apsiimtų savo lėšomis pasiųsti ke- 

lių daktarių ir slaugytojų iš Ame- 
rikos į Lietuvą ir ten, Kaune ir 

Vilniuje savo lėšomis atidaryti 
labdaringąsias gydymo jstaigas. 
F'.e to jis užklausė, ar tas yra tie- 
sa, kaip tarpe lietuviu yra kalba- 

ma, kad Rockefellerio Fondas 

duodąs pagelbą lietuviams. 

Į šitą paklausimą dr. Jeromc D. 

Greene, Rockefellerio Fondo var- 

du, atsakė taip: 

Atsakyman į jusų laišką iš 
birželio 28 d. turiu pasakyti, 
kad Rockefellerio Fondas netu- 

ri galės siųsti daktarus ir slau- 
gytojas Kuropon gydymui ser- 

gančių ir sužeistų. Aš bijau, 
kad męs negausime užtikrini- 
mo, jog Amerikos daktarams 
ir slaugytojams bus leista Lie- 

tuvoje veikti. Musų buvo ti- 
kėtasi, kad pasekminga' išeiga 
tarybų dėl pagelios Lenkijai 
suteiks budus, kuriuos męs 
taipgi galėsime pritaikyti ir prie 
lietuvių, bet, nelaimėn, pasek- 
mingos tarybų išeigos nesulau- 
kėme. Todėl aš tik tiek galiu 
tamistai patarti: laišku kreiptis, 
j musų Karės Pašelpos Komi- 

sijos Direktorių jo vyriausiame 
biure Europoje, prašant jo, kad 
jis artimiausioje ateityje at- 

kreiptų savo domą j šita daly- 
ką. 
Iš šito atsakymo yra aišku, kad 

Rockefellerio Kondas ligšiol šelpė 
tik lenkus ir lietuviai jokios pa- 
šelpos iš jo negavo. 

KO JIE NORI? 

"Naujienų" redakcija ir ypatin- 
gai p. Grigaitis, yra taip atsidavę 
p. Bulotos misijos teisinimui, kad,1 
beveik, neturi laiko kuo kiti. užsi- 
imti. Šitie p. Bulotos advokatai, 
samdyti, ar patįs jam įsipiršę, su 

visa savo retorika iš kailio neriasi 

besistengdami parodyti savo skai- 

tytojams, kad Pį Bulotos agitacija 
prieš Liet. Draugijos darbą yra la- 

bai svarbiu visuomenės reikalu. 
P-nas Grigaitis šitame nueina net 

taip toli, kad sako, jog tie ''laik- 

raščių redaktoriai, kurie lieja tulžį 
ant p. Bulotos ir ^'.naitės už jų 
kalbas ir straipsnius, parodo visiš- 

ką savo visuomeniškų pareigų ne- 

supratimą, arba gryna veidmai- 

nystę." 
Kitaip sakant, jie nesupranta, ar 

dedasi nesuprantą, kad p. Bulotos 
darbas Amerikoje yra tik sveika 
kritik«. 

P.ct jei tas yra taip, tai kodėl jis 
ligšiol Amerikos lietuvių laikraš- 
čiuose nei vienos eilutes nėra para- 

šęs Amerikos lietuvių žiniai nei su- 

lyg savo kelionės tikslo, nei sulyg 
jo tvirtinamų faktų teisingumo? 
Kaip žinome, ligšiol tą viską jis lei- 
do papasakoti arba p. Žemaitei, ar- 

ba "Naujienų" redakcijai. Bet 

"Naujienų" redakcija negali lietu- 
vių visuomenės informuoti sulyg tų 
dalykų, kurių ji pati nežino, o p. 
Žemaitės u/taravimas p. Bulotos 
taip nedaug jo poziciją pateisina, 
kad nėra verta nei minėti. Ji daug 
geriaus jam pasitarnautų, jei, norė- 
dama jam gera padaryti, pasiganė- 
dintą tik jam kelinių sulopymu,— 
jei jau ji, kaip ji pati sako, jam lo- 
po kelines. Ji savo pastabose, kaip 
ir p. Bulota pasakodamas savo šal- 
tus "faktus," randa tik klerikalus 

kaltais; jos teisinamas pirmeivis 
Bulota, kaip tas motinėlės suneli-s, 
niekur nieku nekaltas. Tuo tarp,u 
męs žinome, kad jis atvažiavo čia 
tik savo blogy norų varomas: at- 
kęranti tiems, kurie jo nepripaži- 
no pirmu žmogum. 

A.Š nesakysiu, kad tie žmonos, 
ant kurių jis savo kalbose kalnus 
verčia, yra be dėmės. Jie turi savo 

apsirikimus ir silpnybes taip kaip 
ir kiti. Sutinku su tuo, kad klai- 
dos reikia pataisyti. Bet jei teisy- 
be ir priešininko geri norai yra ty- 
čia iškraipoma, kad atsikeršinus, tai 
to jokiu butlu negalima pavadinti 
pataisomuoju darbu. P-nia Žemai- 
tė pasakoja, kad klerikalai pirmei- 
viu- i.š draugijos išmetę už ausų. 
Tuo tarpu p. Martus, kuris pats 
prie tos draugijos daug pasidarba- 
vo ir todč-1 gerai žino, kas draugi- 
joj dėjos, pasakoja, kad pirmei- 
viai patjs davė iniciatyva Vilniaus 
Draugiją suardyti, manydami, kad, 
naują komitetą sutverus, jiems teks 
pirmvstė. Vienok, kaip matome, 
jie apsiriko tame. Ir tas visai ne- 

įstabu, jei pirmeiviai tame tik tiek 
buvo gudrus, kiek p. Bulota. Kaip 
negudras p. Bulota, parodo p. Mar- 
taus pasakojamas faktas. Martus, 
nuvažiavęs Lietuvon, norėjo gauti 
iš valdžios leidimą viešose vietose 
žmonėms paskaitas skaityti, supa- 
žindinimui jų su Amerika. Su ši- 
tuo reikalu jis kreipėsi prie p. Bu- 
lotos, prašydamas jo padėti jam ši- 
tą leidimą išgauti. Ir ką p. Bulota 
jam pasakė? Yc ką: 

"Kaip senai Lietuva yra po rusų 
valdžia, dar niekas tokio leidimo 
nėra gavęs ir aš galvą savo duosiu 
nukirsti, jei lokis leidimas bus gau- 
tas."—P-nas Martus minėtą leidi- 
mą gavo ir turėjo teisę iš p. Bulo- 
tos reikalauti, kad jis duotų jam 
savo galvą nukirsti. Taigi, kaip 
matome, p. Bulotos galva yra labai 
pigi. Ji ne tik nuveda jį prie ne- 

gerų darbų, prie bereikalingo ker- 
što, bet dar ir nieko nežino. Ir va 

šitą nežitiėlj, kerštuolj p. Grigaitis 
ir jo draugai laiko dideliu autori- 

tetu, aiškina jo prakilnius tikslus, 
teisina jo nepateisinamą darbą—ar 
tas nėra keista? Ko tie ereradėiai 
nori ? 

Šitas klausimas, ištikto, tinka 

statyti ne p). Bulotai, kuris ligšiol 
dar nei vienu žodžiu nėra atsiliepęs 
į mus nei viename laikraštyj, bet 

p. Grigaičiui ir jo pasekėjams, ku- 
rie taip garsiai jo vardu kalba. 

Taigi, ko p. Grigaitis nori? 
Jis sako, kad jam rupi Lietu- 

vos visuomenės labas ir ypatingai 
tu, kurie yra labiausiai nuskriausti 
—Lietuvos liaudies labas. Pasižiū- 
rėkime, ar tas taip yra. Jis sako, 
kad Lietuvių Draugijai pirmoje 
vietoje stovi politika; kad karė, nu- 

kentėjusių šelpimo reikalas yra jai 
daugiau įrankis prie tikslo, negu 
tikslas. 

Aš nesakysiu, kad tie žmonės, 
kuriems šitas yra prikišama, tikrai 
butų liuosi nuo to; kad jie šelpimo 
darbą dirbdami, negeistų iš jo ko- 
kių patogumų, ar garbės sau; su- 

tinku, kad jie turi šitas silpnybes ir 
kad jos gal yra vertos kritikos. 
Bet tie faktai, kuriuos p. Grigaitis 
priveda, neparodo, kad jie butų 
perdaug kaltais. Pirmiausiai męs 
negalime iš nieko reikalauti, kad 
jis nesektų savo įsitikimais. Tai 
yra neatimama teisė kiekvieno žmo- 

gaus. Jei dabartinis Cent. Komi- 
tetas yra daugiaus prielankus kle- 

rikalams, kaip pirmeiviams, tai tik 
dėlto, kad jis taip yra įsitikinęs. Jis, 
sakysime, yra įsitikinęs, kad pabė- 
gėliai katalikai negali apsieiti be 
kunigo ir bažnyčios ir, sekdamas 
savo įsitikinimu, juos aprūpina ku- 
nigu ir bažnyčia. Ar čia gali bū- 
ti kokia jo kaltė? Pabėgėliai pa- 
tįs to reikalauja. 

P-nas Grigaitis sako, kad Lie- 
tuvių Draugija apleidžia didesnę 
pusę pabėgėlių, kuomet ji šimtus 
tūkstančių rublių leidžia dalykams, 
su karės aukų gelbėjimu neturinčių 
beveik nieko bendra—kaip sanato- 

rija, gimnazijos, mokytojų kursai, 
technikos ir kitokie skyriai." 

Ar ištikro ji apleidžia tą didesnę 
pusę pabėgėlių, tai dar yra didelis 
klausimas. Męs neturime žinių, kur 
ir kiek pabėgėlių nei darbo, nei pa- 
.elpos negauna. Galbūt, kad jų yra 
bet jei ir yra, tas dar neparodo 
lraugijos nenorėjimo juos -sušelp- 

ti. Pono Leono laiške skaitėme, 
jo patarimą amerikiečiams, kad 
jie rūpintųsi daugiaus likusiais 
Lietuvoje kaip pabėgėliais, nes, 
girdi, pabėgėlių padėjimas yra 
maždaug aprūpintas. Tas paro- 

do, kad Li K* 'iu -Draugijai nėra 
pirmoje vietcjje politika. Apie gim- 
nazijų, sanatorijos steigimą, besi- 
rupinimą atsteigimu Lietuvos po 
karei męs negalime daug kalbėti, 
nes mačai žinome apie tuos veiki- 
mus. Tas, ką p,.sJJulota apie juos 
kalba iš saįp piktos širdies ir be 
jokiu prirodjfmjjiįcturi vertės. No- 
rint tą darbą kritikuoti, reikia jį 
gerai žinoti.. 

Antgalo ir žinodami, nežinau, ar 

mes turime moralę teisę daryti tuos 

užmetimus Centr. Komitetui, ko- 
kius daro p. Grigaitis įr jo talka. 
Gi p. Grigaitis sako: "Lietuviu 
Komitetas yra didelė, plačiai išsiša- 
kojusi organizacija; jisai taippat, 
kaip ir pradžioje Liet. Draugija, 
šildosi oficialūs Rusijos prielanku- 
mo spindžiuose. Iš Tatjanos Ko- 
miteto ir iš kitur jam plaukia to- 

kios milžiniškos pinigu sumos, kad 
jo budžetas siekiąs iki 400,000 rub- 
liu kas mėnesis." Vadinas, tie pi- 
nigai, kuriuos Centr. Komitetas lei- 
džia gimnazijoms pagal savo nu- 

žiūrėjimą, tinkamais, ar netinka- 
mais budais, yra jo paties surasti 
ir p. Grigaitis, ar kas kitas, neturi 
jokios teisės jam pasakoti, ką jis, 
•su jais turi padaryti. 

liet man nc tas rupi. Daug kas 

yra bereikalingai ir ne vietoj kalba- 
ma. Visų nesupaisysi. Vienok p. 
Grigaitis yra savo partijos vadovas 
ir'todėl reikia manyti, kad jis ta 

savo tuščia kalba nori ką atsiekti.! 
Ir kogi jis nori?—Ar kad šelpimo 
darbas butų geriatis sutvarkytas? 
Visai nc. Jis tik nenori, kad "šita 
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j u (darbininkų) klesos nevidonų 
šaika (klerikalai) užsirioglintų Lie- 
tuvai ant sprando." Taigi jam 
taipgi ne brolių šelpimas, tik poli- 
tika rupi ir ji>s mano, kad jiems 
(Liet. Dr-jai), reikia "daryti, kas 

tik galima," kad jie neužsirioglintų 
Lietuvai ant sprando. 

Taigi p. Grigaičio norai labai aiš- 
kus. Vietoje klerikalų, jis pats no- 

ri užsisėsti Icn, kur jau 'sykį sėdėjo 
ir už tą sėdėjimą dar ligšiol d-ras 

Šliupas jį drugiu pakrato, retkar- 
čiais primindamas jam reikalingu- 
mą atskaitą išduoti. 

Ar jis gali pasakyti, kad Lietu- 
vai bus lengviaus, kaip jis užsisės 

jai ant sprando? 
Taip-sau Žmogus. 

Papeikimo Rezoliucija 
A. Bulotai 

Jau beveik du metai laiko, pra- 

bėgo, kaip ten už vandenyno mū- 

sų tėvynę Lietuvą ištiko karės au- 

dra, ir pradėjo naikinti viską, kas 
tik jai ant kelio papuolė—griauti 
gyventojų namus, ir naikinti čielus 
kaimus. Žmonės—gyventojai pa- 

puolė tokion nelaimėn, kokios nie- 
kados dar nebuvo matę, nes likosi 
be pastogės ir kąsnio duonos, išva- 

ryti iš tėvynes... 
Kad gelbtėi nelaimėn papuolu- 

sius savo vientaučius Lietuvoje, 
ten susitvėrė Lietuvių Draugija 
nukentėjusiems dėl karės šelpti; ir 

ši drja pradėjo plačiai veikti po 
[Lietuvą nuo karės pradžios, ir iki 
šiai dienai, globoja, maitina, ir vie- 
nu žodžiu—šelpia tukstančius lie- 
tuvių pabėgėlių, ir rūpinasi jų liki- 
mu. 

Bet štai pasigirdo, kad atvažiuo- 

ja Amerikon A. Bulota, ir buk su 

reikalais rinkti aukas nukertėju- 
siems nuo karės. Pagirtinas £ai bu- 

tų darbas. Bet deja. Vos tas žmo- 

gus spėjo išlipti iš laivo, tuoj pra- 

dėjo niekinti, šmeižti tą Draugiją, 
ir diskredituoti jos vardą, kad jai 
užkenkus. 

Todėl, kadangi A. Bulota tik 
ką įkėlęs koją Į šią šalį, buk su tik- 
slu rinkti aukas nukentėjusiems 
nuo karės, bet tuomi pačiu sykiu 
pradėjo šmeižti tokią įstaigą kaip 
Liet. Draugija nukentėjusiems dėl 
karės šelpti, ir: 

Kadangi, pjonas A. Bulota dabar, 
važinėdamas po Suv. Valstijas, 
stengiasi diskredituoti Lietuvių 
Draugijos yardą, matomai tik dėl 

savo garbė;—turėdamas onvmyj, 
kad "jeigu su manim taip pasielgė, 
tai ir aš tokios draugijos nesigai- 
lėsiu''.—(Draugija neišrinko jį j 
komitetą); todėl męs, bepartyvės 
organizacijos, SLA. 77-tos kuopos 
nariai, pagirdami kiekvieną drau- 
giją, ar jstaigą, kuri šelpia, arba 
stengiasi šelpti, nukentėjusius nuo 

karės musų vientaučius Lietuvoje, 
—savo pusmetiniame susirinkime j 

2 d. liepos šių metu vienbalsiai iŠ- 
nešėmė A. Bulotai nešą papei- 
kimą, pasmerkuami tą Bulotos 
nešverų darbą, kurį jis savo mi- 

sijcse mėgina atlikti. 
Vardan //-tos kuopos SLA. 

P. A. Deltuva. 
Sekretorius. 

Rockfjrd, 111. 

Atsiminimai iš Kares 
( Tąsa ii pereito numerio). 

Mušis ties Lukošeičiais. 

Firmų sykiu buvome po vokie- 
čiu apie 3 ar 4 savaites. Vokiečiai, 
užgriebę musų apielinkes, varė ru- 

sus toliaus. Bet tas neilgai jiems 
sekėsi. Rusų kariumenė suątojo 
išilgai upės Mūsos ties Mintauja 
ir čia ne tiktai kad vokiečius su- 

laikė, bet pradėjo juos varyti at- 

gal. lievarant vokiečius atgal, bu- 
vo daug susikirtimų. Vienas iš di- 

desniu susikirtimų buvo ties Luko- 

saičių kaimu, tarp Kuršėnų ir 

Gruzdžių. 
Iš abiejų pusių šiame mūšyje 

dalyvavo daug kariumenės: buvo 

pėstininkų, artilerija ir kavalerija. 
Mušis prasidėjo apie 9 vai. išryto 
ir tęsėsi per visrį dieną, net iki 7 
vai. vakare. Lukošaičių kaimas bu- 

vo patekęs tarp dviejų ugnių—ru- 
sai buvo iš vienos pusės, o vokie- 
čiai iš kitos kaimo pusės. Delei to 

visas kaimas labai nukentėjo: visas 
kaimas šūviais sudeginta ir suar- 

dyta—liko tik dvi ar trįs triobelės, 
stovėjusios kaimo pasu!)j. 

Pavakarėj tą dieną vokiečių Rau- 

donojo Kryžiaus vežimai, o taipgi 
ir jų transportai zovada pradėjo 
lėkti nuo mv^io fronto per <nu>ų 

kaimą. Iš to supratome, kad ru- 

sai ima viršų ir vokiečiai gelbsti 
savo kailį. Taip ir išėjo. 

_ # 

Vokiečiai ištikro buvo bjauriai 
ties Lukošaičiais sumušti. 

Mūšio laukas. 

Antrytojaus teko buti ant mu>io 

lauko. Lukošaičių kaimo degėsiai 
dar ruko. 13aisi regykla! Kur dar 
vakar stovėjo gražus kaimas, šią- 

dien tik griuvėsiai ir degančios na- 

mų liekanos. Tarp rūkstančių rą- 

stu ypač aplink namų kampus, s>- 
kiu su rąstais -smilko ir apdegusie 
žmonių lavonai... Tai vokiečių ka- 
įeiviai... Jie narsiai gynėsi nuo ru- 

su. sulindę į namus arba užsislėpę 
už užukampių. Daug jų čia krito 
ant vietos,—tų likimas buvo leng- 
vas. Daug baisesnis likimas pati- 
ko tuos vokiečius, kurie buvo kai- 
me sunkiai sužeisti. Lengviau su- 

žeisti galėjo pasitraukti užpakalin, 
o šitie nelaimingi, kritę tarp namų, 
tai ir sudegė gyvi... Rusų karei- 
viai dabar rankiojo lavonus nuo 

mūšio lauko ir čia pat juos laidojo. 
Tą pačią naktį vokiečiai tapo 

smarkiai sumušti ir Šiauliuose. Ru- 

sai ir iš ten juos išginė. 
Pamenu, kaip pro musų kaimą 

bėgo iš-po Šiaulių sumušti vokie- 
čiai. Nemaloni, šiurpuliais per- 
imanti regykla!.. Bėga visais ke- 
liais ir laukais... Be ginklų, be ke- 

purių. basi, su suplėšytomis ranko- 
vėmis ir drapanomis, kiti kruvini, 
sužeisti... Žiūrėdamas į juos, pa- 

sakytum, kad tai pamišėlių pulkai, 
išbėgę iš pamišėlių namų, bėga kur 

akįs neša. Visi, matyt, buvo išal- 

ky—daugelis prašė duonos ir klau- 
sė kelio ant Kuršėnų. Sakė, kad 
esame kelias dienas nevalgę. 

Vokiečiams susirėmus su rusais 
ant viso fronto nuo Mintaujos iki 

Šiaulių, pradėjo skubintis vokiškos 
rezervos saviems į pagelbą. Bet ir 

sustiprinimai nieko vokiečiams 
šiuom sykiu negelbėjo—rusų butą 

stipresnių ir vokiečiams jie dikčiai 

kailį sudirbo. Sumušti vokiečiai 

pasitraukė iki Kuršėnų ir norėjo 
laikytis už upės Ventos—musių 
frontai tankiausiai bėga išilgai 
upių, nes mat už upės yra daug 
lengviau gintis. 

Kazokai dirba. 

Įdomu, kad šiltose mušiuose pir- 
mu sykiu mums teko matyti au- 

strus. Jų daug dalyvavo mūšyje 
ties Šiauliais,—buvo pėstininkų ir 

raitelių, bet visi oficierai buvo vo- 

kiški. 
Antrytojaus po mūšio pasigirdo 

triubų balsas. Tai vokiečiai, triu- 
bydami, rinko savo išsiblaškiusius 
laukuose, giriose ir krūmuose ka- 
reivius. O kazokai tuom tarpu 
taipgi nesnaudė, mažais pulkeliai.- 
jie, sakytum kaip tie "cįončai," iš- 
leisti paskui zuikius, skersai ir išil- 

gai lakstė po laukus ir kaimus, gau- 
dydami iškrikdytus, sumuštus vo- 

kiečius. 
Laike šitų medžioklių buvo daug 

mažcmių susikirtimų, šaudymų 
Taip jie maišėsi vieni su kitais per 
visą dieną. 

Vokiečiai, prakišę muŠį, buvo 

įširdę. Pamenu, u/.jojo į Naujų 
"Ruvclių palivarkėlį vokiškas pul- 
!kininkas su keliais savo kareiviais, 
(iąsdino žmonės, patarė bėgti "į sa- 

vo šalį." 
-- l'us čia didelis mušis—sakė 

jis,—ir pamykit, kad dabar męs ne 

kaipo prieteliai, bet kaipo neprie- 
teliai pas jus ateisim. Jeigu pa- 
kliusyt j mitsų rankas, tai nesi- 
griaudinkit paskui... 

Tokį pamokslą jis mums rėžė. 
Dct neilgai jis jį sakė—ir užbaigti 
jam nepasisekė. Vos tik buvo jie 
vidun j stubą įėję ir šinielius nu- 

simetė, štai galvatrūkčiais atlėkė 
vokiškas žvalgas, šaukdamas: 

— Kazokai! kazokai!... Ten 
už bažnyčios stovi!.. 

Ištikro kazokų pulkelis—apie 50 
i> viso—medžiojo pakrikusius vo- 

kiečius. Yokiškan. žvalgui nepri- 
siėjo du syk savo pranešimo atkar- 
toti. Pulkininkas, išgirdęs tą baisu 
vokiečiams žodį "kazokai," sykiu 
su savo palydovais, sugriebę ant 

greitųjų, ką galėjo, iššoko iš namų, 
—ant arklių ir pasileido galvatrūk- 
čiais bėgti. Kazokai paskui juos!.. 
Girdėjau vėliaus, kati apie Kuršė- 
nų stotį vieną vokietį vis gi pagavo. 

Tą dien, apie 3 vai. po piet, pa- 
sirodė jau labai dideli kazokų bū- 
riai ir jie dikčiai išsisklaidžiusių 
vokiečių išgaudė. Čia gal nepro- 
šalį bus paminėjus, kad kazokų vo- 

kiečiai baisiai bijo. Tą galima bu- 
vo patėmyt kiekvieną sykį, kuomet 
tik kazokų vardas buvo paminėtas. 
Ir ištikro. tie kazokai yra nepapra- 
sti kareiviai—į muši, jie, sakytum, 
kaip antis į baln, lenda; nagus sau 

krempta ir dantimis griežia, keikia 
ant ko svietas stovi, jeigu jiems 
vokietis išspruksią.... liet 

Į kitu sykiu gal turėsiu progą pla- 
čiau papasakoti apie tai, ką savo 

akimis esu matęs. Dabar grįžšime 
prie tolimesnės pasakos. 

Mušis ties Kuršėnais. 

Kazokams nugrynijus laukus, 
dar tą pačią naktį ir antrytojaus 

j išryto pasirodė pirmi rusų pėstinin- 
j k u būriai. Jie tuojaus pradėjo ap- 
sikabinėti išilgai upės Ringuvos. 
Apsikasė ties Antoniškio ir ties Ru- 
velių palivarkais. Nedaug jų bu- 
vo—g:d apie 150 vyrų. 

Antrvtojaus vokiečiai, stovėjusie 
anoj pusėj upės, sumanė išpasalų 
šituos rusų kareivius apeiti ir, užė- 

jus iš užpakalio, juos 
užgriebti. liet vokiečių plianai ga- 
lų gale nepavyko: jiems nepasisekė 
persikelti per upę; rusų kareiviai 

negalėdami jų gerai įžiūrėti, buvo 
išpradžių paskaitę juos saviškiais, 
bet paskui pamatę, koki svečiai ren- 

giasi pas juos viešnagėti, pradėjo 
smarkiai šaudyti ir tie, nieko ne- 

pešę, pasileido atgal. 
Po tam* rusų pradėjo vis dau- 

giau ir daugiau eiti. Po piet jie 
jau buvo čia su visa "šyla"—atė- 
jo čieli keturi pulkai, atdundėjo 
taipgi artilerija—lengvoji ir sun- 

kioji. 

Sunkioji rusų artilerija užėmė 

poziiejas ant /.astarčių dvaro lau- 
kų,—ant kalnelio prie vieškelio, o 

lengvąsias kanuoles susistatė ant 

Šekščių dvaro lauko, užsikreipus 
už Paringio dvaro miškelio—apie 
kokį verstą nuo Kuršėnų geležin- 
kelio stoties. Vokiečių artilerija 
stovėjo šitoj pusėj Kuršėnų, apie 
Micaičius. 

Prasidėjo mušis už apvaldymą 
Kuršėnų .stoties. Atkaklus tai buvo 
mušis ir tęsėsi jis tri> dienas.. 
Žymią rolę lošė jame Kuršėnų 
bažnyčia. Vokiečiai įtupdė j jos 
bokštą savuosius žvalgus, kurie tė- 

mijo vokiškų kanuolių šaudymo pa- 
sekmės ir pataisydavo jų ugnį, jei- 
gu ji nešė pertoli, ar perarti. Per dvi 
l'.eni rusai bažnyčios nekliudė, bet, 

matyt, jie pagalios patėmijo, kad 
vokiečių ugnis per gerai pataiko ir 
kad kasnors ją "kėravina." Trečią 
dieu rusai, gavę tikrą žinią apie 
tupėjimą vokiškų žvalgų bokšte 
paleido šuvius. Bokštai nugriuvo.] 
o bažnyčia sudegė. 

Kuršėnų miestelis nto >;.to mu« 
šio labai nukentėjo. V okiečiai vi- 
s;į miestelio dalį nuo stotie^ pusės 
sudegino—girdi, reikėjo jiems "nu- 
čystyti savo kanuolėms poziieją." Kita miestelio dalis išliko. 

Kuršėnų miestelio gyventojų da- 
lis išbėgiojo i miškus, slėpdamiesi 
nuo kanuolių ugnies. Vienok dalia 
žmonių užsiliko miestelyj. Apie juos negalima daug gero pasakyti. Daugelis jų užsiėmė plėšimu turto 
tų žmonių, kurie pabėgo į miškus. 
Susitaisė šaikos mauruderų, kurie, 
kaip tie įrankiai ant stervlpnnc 
soko ant palikto ir nesaugojamo 
žmonių turto: kas ką sugriebė, tas 
vogė, plėšė, j nieką neatsižvelgda- 
mas, Tas negražus atsitikimas 
liudyja apie stoką kulturiškumo 
lar[> mūsų žmonių. 

Ar ir kitose vietose taip atsitik- 
davo—to nežinau, bet Kuršėnuose 
tas atsitiko ir už tai turėtų buti 
tikra jiems gėda. ttet. kaip pama- 
tysime vėliaus, daugeliui iš jų ne- 
išėjo tas ant gero ir nekurie susi- 
laukė «už tai daugiau negu gėdos. 

Baudimas plėšikų. 
Po trijų dienų smarkaus mūšio 

rusai vėl skaudžiai sumušė vokie- 
čius, kurie turėjo apleisti Kuršė- 
nus ir atšoko atgal išsykio ant 25 
ver tų, nusitraukdami ant Luokės. 

Rusams užėmus Kuršėnus, sugrį- 
žo vėl miestelin ir rusų policija. Pirmas policijos darbas buvo iš- 
gaudyti tuos besąžiniškus plėšikus, 1 kurie, naudodamiesi kitų žmonių 
nelaimėmis, užmiršo ap,ie dorą ir 
žmoniškumą ir pavirto į žvėri-s. 
Su plėšikais policija elgėsi aštriai, 
be jokios mielaširdystės: kiekvie- 

nas, kurį sugavo beplėšiant kitu 

Į žmonių turtą, arba tuos, pas ku- 
riuos rasta svetimas turtas (pa- 

jprastai jie teisindavosi, kad, girdi, 
jiems vokiečiai tai "padovanoję), 
—visus tokiu> suimta ri atiduota 
po karišku teismu, o tas ilgu ce- 

remonijų nedarė: daugelis gavo 
kalėjimą pažinti, o kiti tapo net ir 
mirties bausme nubausti. 

j Buvo, pavyzdžiui, toks atsitiki- 
mas: 

I Naujuose Ruveliuose vokietys 
kareivis, užėjęs j tvartą, "pasiėmė 
sau" Pildaviėiaus kumelę, Kumc- 

! lės buta raišos, tat vokietys nusi- 
vedė ją toliaits ir, užėjęs pas kai- 
myną Ryškų, paėmė jo du arkliu, 
o raišą kumelę jam paliko. 

Kuomet sugrįžo rusai, kumelės 
savininkas, sužinojęs apie ją, norė- 
jo ją nuo Ryškaus atsiimti. Tas 
neduoti... 

j — Nei aš tavęs, nei tavo kume- 
lės—sako jis nepažįstu... 

Į O šelmis ppžino, ne.-, kaip sa- 

kyta, jiedu buvo kaimynai, l'ra- 
Įsidėjo ginčas. Čia įsimaišė rusų 
kareiviai. Liepė, kad Ryšius ku- 
melę atiduotų savininkui. Turėjo 
atiduoti, bet vėliaus j:s įskundė 
uriadninkui (viršaičiui), kad 
esą rildavičius paėmęs nuo jo ku- 
melę ir dar esą briką pavogęs. 

Atsibeldė uriadninkas j Ruve- 
litis, bet kuomet sužinojo kame 
dalykas, i:ii Ky.kų čia pat ant vie- 
tos dikčiai apdaužė. Maža to. Cia 
išėjo tai])gi aikštėn, kad tasai Ryš- 
kus apipiešė piemc'ienuką, atimda- 

jmas nuo jo du rubliu pinigų ir 
laikrodėlį (Lietuvoj jau yra ir to- 

kių piemenukų, ką laikro lėlius tu- 

ri). Ryškus vėl gavo baisiai už 
tai mušti; urėdninkas sustatė pro- 
tokolą ir nusivežė Ryškų Į Kuršė- 
nų kalėjimą, sakydamas; 

j — Rusiu ne aš, jeigu tave už 
tokius tavo darbelius nepakars... 

! Kas su juom atsiliko—nežinau, 
nes daugiaus man neteko apie jį 
girdėti; vokietis gavo didelių pa- 

stiprinimų ir vėl pradėjo rusus 

smarkiai spausti. 
Antras vokiečiu užpuolimas. 
Po rusais išbuvome apie tris sa- 

vaitės. Turėjome stiprią viltį, kad 
rusai, šiuom sykiu geriaus prisi- 
rengę, ne tik vokiečių toliaus ne- 

leis, bet ir visai juos i^ Lietuvos 

išvys. 
Teisybė, vokiečių daugiau* nete- 

ko matyti, bet vokiečių ne tik ne- 

išvyta iš Lietuvos, bet jie dar gi- 
liaus Lietuvon pradėjo veržtis. 

Šiuom sykiu vokietis atėjo su visa 
"šyla." Rusai greitai vėl pradėjo 
trauktis atgal ir apleido Kuršėnus. 

Tuomet rusai jau paliepė visiems 
/monėrus trauktis atgal. Kas ne- 

klausė geruoju, gaudavo ir nalia.'- 
:os paragauti. 

(Toliaus bus) 



Dabartinis šelpimo stovis ir reikalas 
Nuo Redakc.jo.-slsul straipsnis atėjo nuo vieno žinomu lietuviu veikėju ir tapo išsiųstas iš Kopenhagono, 

*' e nu-sv»eCiama dau.^ svarbių klausimu, apie kuriuos męs, amerikiečiai, ild žjolet nežinojom. 

I žemus Lietuvą, vokiečiams, buvo dvi gene- 
roliški draugiji: t.) šelpimo nukentėjusiems nuo 
karės komitetas, kurio viršaičiais buvo p. Smetona 
ir knn. Dogelis ir 2.) I'ilieeių komitetas, kuris su- 

sidėjo iš 2\ reprezentantų nuo visti Lietuvos tau- 

tysčių, bet diduma ir vadovai jame buvo lenkai. 
Abu šiuodu komitetu buvo pasilikusiu dar iš 

rusų laikų, buvo rusų užtvirtinti, ir vokiečių val- 
džia kol-kas juodu abudu toleravo. Vokiečių val- 
džia vienok tu >j pat pradžioj apreiškė, kad ji visas 
siunčiamas j Lietuvą aukas n ri kontroliuoti maž- 

daug taip, kad su valdžios žinia ir per valdžią pa- 
reitų paselpinėms draugijoms pinigai, kad su val- 
džios žinia ir nurodymu butų perkami už tuos pi- 
nigus (kiek galint užsieniuose) valgomieji daiktai 
ir paskui lietuvių ir kitų atstovų (kaip vc burg- 
mistrų, parapijose kunigų) kartu su valdžios at- 

stovais, kad tie daiktai butų žmonėms dalinami. 

* Žmonės netiki valdžia. 
(lai vokiečiu valdžia turėjo ir gerus noius, bet 

Lietuvos gyventojai prie rusu pratę patįs šelpimo 
dalykus vesri, Į tokią rokiečių propoziciją žiurėjo 
su neužsitikėjimu. 

Jie kalbėjo taip: "Gerai—vokiečių urėdinin- 
kai kartu su mūsų atstovais tyrinės žmonių padė- 
jimą, patirs kurie turi kiek daugiau ištekliaus, kon- 
fiskuos rėdui, žmonėms dalys duoną ir silkes, o 

ims nuo jų paršiukus ir avitkus..." 
Komitetai, ypač Piliečių Komtetas, dar buvo 

pradėję su valdžia dirbti, bet darbas nėjo, nes ne- 

rado pas žmones nė pritarimo, nė užsitikėjimo. 
Lietuviai dar kalbėjo rėdo atstovams, kad su ke- 
liais skatikais, kuriuos jie savo tarpe surenka, arba 
gali ir iš pašal o kur gauti, jie gali aprūpinti tik 
sunkiausius žmonių vargus. Tokioje prasmėje, kaip 
nori vokiečių valdžia, jie galėtų veikti tik taila. 
įeigu turėtų iš kur-nors didetę nuolatinę pašalpą, 
—sakysime po milijoną arba bent po bertainj mi- 

lijono markių mėnesiui; šiaip gi butų tik lašas di- 
delio ažero vandenyje.... 

Vokiečių valdžia Piliečių Komitetą iš dvidešim- 
ties keturių, kaipo generalj komitetą Vilniaus ir 
Kauno gubernijai panaikino, pakeisdama ji tik ke- 
turiais asmenimis: vienas lenkas, vienas lietuvis, 
vienas baitrusis ir vienas žydas ir tai komitetas ne 

visam apnvbiui, o tiktai Vilniaus miestui. 
Veik parėjo eilė ir ant šelpimo komitetų. Tei- 

sybė, Šelpimo Komitetai nepanaikinti, bet jų veik- 
mė lokalizuota, t. y. Vilniaus komitetas gali veikti 
tik Vilniuje, Kauiro-Kaune, Šiaulių—-Šiauliuose, 
Lydos—Lydoje ir 1.1. Kad daugiausia kiekvienas 
gali veikti tik savo distrikte—Vilniaus, Suvalkų, 
Žemaičių ir Lydos distrikte. 

I asimatęs. pabaigoje kovo mėnesio Berline su 

lietuvių atstovu p. Steputaičiu, aš jam pranešiau, 
kad Lietuvos (leneralis Komitetas Šveicarijoj turi 
šiek-tiek ištekliaus ir klausiau, kuom ir kaip jis ga- 
1Ccij Lietuvos varguolius sušelpti. 

— Labiausia,—atsakė p. Steputaitis,—dabar, 
pavasaryj, Lietuvoje trūksta gyvulių ir sėklos. 
Tegul siunčia sėklas krci/.ų (pavietu) amtman- 

nams (viršininkams) ir prašo kacl išdalintų lietu- 

viams, tai jie išJalįs.... 
— C) per Lietuviškąjį komitetą—ar galima? 

—klausiu. 
—• Vilniaus komitetas yra tik Vilniui, Kauno 

Kaunui ir t. t. Jiems galima pat"ta siųsti tik iki 
800 markių ir tai ne kaipo komitetams, o tik jų 
viršininkams, kaipo privačioms ypatoms. 

—• O per Ost—Bank Vilniuje? 
— Per banką galima siųsti ir didesnes sumas, 

bet tik privatiškoms ypatoms: Jei valdžia patirs, 
kad pinigai eina organizacijoms, gal (!) neleisti.... 

pasakė p. Steputaitis. 
Valdžia nori viską savo rankose turėti. 

Iš šito pasikalbėjimo buvo man aišku, kad vo- 

kiečių valdžia generališkos veikmės musų komitetų 
nepripažįsta, nori visus kontroliuoti, arba—dar dau- 

giau,—nori .šelpimą pati vesti. 
Cia aš patėmijau p. StcputaiČiui, kad vokiečių 

valdžia su lietuviais nesielgia taip, kaip su kitomis 
tautomis. Kodėl, sakau, lenkai gali persiųsti pinigus 
iš Šveicarijos Lenkiškajam Vfiniaus komitetui? Ko- 

dėl žydai persiunčia pinigų sumas žydų komitetams? 
Ponas Steputaitis atsa'cė: 
Kas lenku komitetams perduoda pinigus? *). 

Tai yra "stratbar" (užginta po bausme)! 
I'irm keleto mėnesių amerikiečiai siuntė per p. 

Gaigalaičio rankas Lietuvos varguoliams 1,000 dolia- 
ru. Aš grie/tai reikalavau, kad pinigai butų perduo- 
ti ne kam kitam, tik Lietuviškajam komitetui. Klau- 
siu p. Stcputaičio, kas atsitiko su tais pinigais? 
Sako:—"Perdavėme Lietuviškajam Komitetui!" 

įtikėjau p. Saeputaičb žodžiam?, bet man apie 
tuos pjinigus iki š'ol nCra aišku, nes vienas pasaky- 
mas su kitu kaip ir nesutinka. 

Tokiu budu musų šelpimo draugijos Lietuvoj 
išblaškytos. Susinešti jos, žinoma, susineša, vienok 

susinėsimas yra užgintas ir sunkus. Kiek turėjo dar 

pinigų iš rusiškųjų laikų, tai tais ir gyvena. Man 
bebūnant Kaune, vokiečiai atvarė ten iš vienos para- 
kvijos nuo Ilukštos kunigą ir keliasdešimt žmonių, 
Nuvargę, sušalę išalkę.... Lietušikojo Kauno ko- 

miteto narys p. P.anaitis padalino kiekvienam po du 
rubliu. Xr.pirk-i ką ir pada!Įsi—tai tik tuom tarpu, 
o gyvo pinigo ginties nuo alkio užteks mūsų žmogui 
ilgai. 

— "Na, na, užtemijo kitas, komiteto narys kun. 
Dambrauskas, po du rubliu ar tik neperdaug. Kažin 

kaip ilgai užteksime taip bedalindami, dar bus dau- 

giau vargo, o ar greit iš kur daugiau pašalpos gau- 
sime, nežinia." 

Taip ir bi va. Vargų dar labjaus pasididino, c 

išteklius visai s tmažėjo. 
Lenkai ir Lietuviai. 

Lenkai, kai]) žinoma, turi savo gcneralj komi- 

tetą Vevcv, Šveicarijoj, po vadovyste lenkiškųjų me 

cenasų—SienkevičaiiiK, Padorevvskio ir kitų. Ter 

*) (t. y. perduoda pinigus be valdžios žinios). 

plaukia visos dovanos ir visos jų kolektos. S u lyg 
senosios nuomonės po lenku vardu daugumas su- 

prasdavo ir lietuvius. Lenkai lai jautė ir, prisibi- 
jodami, kad lietuviai neimtu šaukti pašalpos Į pa- 
saulį, patjs nuo savęs, žadėjo siųsti per piliečiu ko- 
m i tetą Lietuvos varguoliams po 50,000 frankų kas 
mėnuo. 

Kaip žadėjo taip rugpjučio mėn. pereitų 
metų ir siuntė, ir iki dabar siunčia. Iš tų pinigų lie- 
tuviškai kalbančiosios visuomenės reikalams buvo 
skirta tik vienas trečdalis. Kaip žinia vienok, Len- 
kiškasis Vilniaus komitetas lietuviams nieko tedavė, 
paniatuodamos titotni, kad reikalaujanti pašalpos lie- 
tuviai gali tiesiog kreipties j jų komitetą. 

Turėdama po 50,000 frankų iš Ycvey, apart to 

gaudama dar daugelį tiesioginių aukų, Lietuvos len- 
kų saujelė valdė diktokais pinigais. Lietuviai pra- 
dėjo lenkiškąją Lietuvos komitetą kaltinti, kad jis 
nevien tik ką savuosius t. y. lenkus šelpia (nors pi- 
nigai yra skiriami visiems šalies gyventojams), bet 
už tuos surinktus badaujančių pašalpai pinigus stei- 

1 gia Lietuvoje dar lentviškas mokyklas, lenkiškas prie- 
glaudas ir t. p., kurtos turį aiškų tikslą lietuvius len- 
Kinti. 

Būdamas Šveicarijoj pirm poros mėnesių, aš užė- 

jau į Lenku Geiicralį komitetą ir kalbėjau tame da- 

lyke su komiteto sekretorium dr. Osuchovvskiu. Jis 
pasakė, kad dėlei Lietuvos, jie, kaip matote, turį ge-^ 
rus norus, pinigus siunčią asmenims, kurie jiems, 
rodosi atsakančiausieji l.aip administratorius Michal- 
kie\vicz ir t. t. Jei ten esą kokie vietiniai nesutiki- 
mai, tai jie už juos neatsaką; pagalios jie darą taip, 
kaip jiems išrodą geriausia ir iš savo elgimosi ir už 

pinigu skirstymą prieš nieką neprivalą atsakyti. 
Kalbėjausi tame dalyke su kitais Šveicarijos 

lietuviais ir buvome besitaria, kad męs, lietuviai, 
prie lenkiškųjų, arba lenku vardu surinktųjų pinigų 
neturime jokios pretenzijos, tik tegul lenkai pasauliui 
neskelbia, buk jie dali pinigų duoda ir Lietuvai; te- 

gul sako, kad duoda Lietuvoje gyvenantiems len- 
kams 1 

Lietuviškasis Generalis Komitetas Šveicarijoj, į 
kurį jncina ir dauguma Lietuvos dvarponių, pradėjo 
tuom tarpu tarpininkauti, pradėjo su lenkų komitetu 
tarties, žadėjo dalyką pataisyti. Ar pataisė ir kiek— 
negavau patirti? 

Perskaitęs laikraščiuose, kad popiežius paskyrė 
Šelpimui Lietuvos vorguolių 10,000 lyrų ir patyręs, 
kad pinigai yra pasiųsti Gniezno arcivyskupui, aš 
rašiau lietuviškiemsicms prūsų atstovams pp. Stepu- 
taičiui ir Gaigalaičiui, kad jie malonėtų apie tai pra- 
nešti Kauno ir Seinų diacezijų administratoriams, 
klane tie pasirūpintų, kad šitie pinigai nepatektų vie- 
nam pralotui Michalkievvicz'iui ir Vii. lenkiškajam 
komitetui. V/, kiek laiko gavau nuo p. Gaigalaičio 
atsakymą, akd rašęs tame dalyke į Kauną ir gavęs 
n-až-daug tokį atsakymą: kad pinigai, skiriami Lie- 
tuvos gyventojų pašalpai, esą bus suvartoti tik Šel- 
pimo dalykams, kad gal lenkai pirma ir vartodavę 

1 pinigus savo tautiniems tikslams, bet dabar valdžia 
yra šelpimo dalykus taip sutvarkiusi, kad tas Jau- 

jgiaus neatsikartotų... 
Aršiau negu rusų kalėjime. 

Kaip iŠ laikraščių jau žinoma, Vokietijoj duona 
žmonėms yra parduodama tik i>o miera ir kas kart 
vis mažiau; sviestas po miera, taukai, cukrus—po 
miera; mėsa tik paskirtomis dienomis. Dažniausia 
nei prigulinčios porcijos negauni. 

Valgiai restauranuose ir privatiniuose namuose 

taip kaip 'bc uždaro, nedateklius. Cia pavalgai čia 
vėl nori valgyt. Vienas rusas, revoliucoinierius, liuo- 
sai gyvenąs. Berline, man pasakojo, kad tokį valgį, 
kokį jis dabar gaunąs pensionate, Rusijoj gaudavęs 
tik bebūdamas kalėjime. 

Aš čia noriu pasakyti, kad jeigu dabar Vokieti- 
joje žmonės, kurie ir turėtu už ką valgio nusipirkti, 
o turi kęsti nedateklių, tai ką kalbėti apie bėduolius, 
kurie pinigų neturi? O viskas juk neišpasakytai 
brangu! Ir Lietuvoj, nors rubežius uždarytas, nors 

išvežti iš užimtųjų vokiečiais kraštų valgius drau- 
džiama, bet valdžia ten pati viską ima, rekvizuoja, 
taip kad ir ten maisto nėr ir viskas brangu. Vokie- 
čiai, kurie pabaigoje žiemos ir pavasaryj yra buvę 
Lietuvoj, pasakoja apie neišpasakytą žmonių vargą. 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus komisija, kuri 
pradžioje pavasario važinėjo po Lenkiją ir Lietuvą, 
pranešė, kad idant nors kiek palengvinus žmonių 
vargus tuodviejuose kraštuose, reikėtų turėti bent 

pusantro milijono doliarų mėnesiui. Ta komisija 
ištyrė, apskelbė apie žmonių vargą ir išvažiavo. Sa- 
koma, kad dalinime aukų ir ji nesutikusi su vokiečių 
valdžia. Komisija, mat, taip kaip ir rausti 1 omitetai, 
nori pati tyrinėti, valdžia to nenori. Vokiečiai nori, 
kad komisija pirktų dalinamuosius valgius neutralėse 
šalyse, o to nenori leisti entente (talkininkų) val- 
stijos. Taip musų žmonės ir vargsta ir alksta. 

Tuoj po Amerikos Raudonojo Kryžiaus Lietuvoj 
atsilankymo aš nuėjau į Amerikos ambasadą ir pa- 
klausiau, kaip dalykai stovi. Man pasakė taip kaip, 
pirmą kart, pirmą metą,—kad Vokietijos valdžia pati 
esą apsiima aprūpinti boduojančius. 

Prašykit, reikalaukit! 

Pradėjau prašyti, kad dėl Dievo meilės ką nors 

darytu, kad žmonės baduoja, ligos :uos pjauna. Ki- 
tos tautos, žydai, lenkai, vokiečiai Lietuvoje gyve- 
nantieji visgi yra nors šiek-tiek šelpiami, o lietuvių 
niekas nežino, niekas nesusimyla. Mr. Grue, užsi- 
imąs tais dalykais Berlino ambasadoje, man atsakė: 
"Jus patjs privalote atsišaukti j visuomenę! Ar jus 
neturite nieko Amerikoje, kurs galėtu krcipties į 
Amerikos RotulonąjĮ Kryžių, į Rockiellerio Fondą?.. 
Žiūrėkite, kaip žydai susiorganizavę, darykite ir jus 
taip!' Čia Mr. Grue davė man adresą žydų šelpimo 
nuo karės Lietuvoje ir Lenkijoj nukentėjusių komi- 
teto ir pasakė, kad aš ten galėsiąs daugiau kiek apie 
Lietuvos padėjimą patirti. 

(Pabaigi bus) 

Albert O'Hara, ii meui iš 
Matawan, N. J., kuris papasako- 
jo reporteriui, ką jis jautė, kaip 
jį rekinas užgavo. Jis buvo van- 

denyj arti kito vaiko Lester Still- 

wel!, kuomet tą rekinas parmu- 
šė ir Suplėšė. Girdi, kažkas su- 

davė man į dešinę blauzd-į ir 

jutau kažką kieta ir slidu. Pa- 

jutau kažką kieta ir slidu. Pa- 

žiurėjau vandenin ir pamačiau 
rekino uodegą. Paskui išgirdau 
Stillvvellio riksmą, bet man atsi- 
sukus jo jau nebuvo. Kiti vai- 
kai taipgi buvo vandenyj ir matė 

rekiną; buvęs mažiausiai 10 pč dų ilgio. 
DEDA DINAMITĄ REKINO BESIVAIDOMAN VANDENIN 

ALBERT OHARA, REKINO UŽGAUTAS UODEGA. 

Iš Keliones po Europą -- Atskaita. 
Pereito balandžio pradžioje, 

kaip žinoma, 'Rusijos lietuviai 
prisiuntė amerikiečiams telegra-i 
ma užkvietiiną dalyvauti rengia- 
moj i gegužio Stockholme lietu- 
viu konferencijoj. F.iiekmčje, 
A LTS. ir Gelbėjimo Fondas in- 
galiojo mane važiuoti Europon, 
kad kiek galint išyrus tenai lie- 
tuvių reikalus, surinkus žinių ir 
atradus tinkamiausius budus kuo- 
pasekmingiausiat nukentėjusią 
nuo karės Lietuvą šelpti. Kad 
tuos tikslus atsiekti, išvažiuojant, 
buvau sau uibriežęs pieną įsigau- 
ti į Rusiją bei užimtąją Lietuvą 
ir laiškais apie viską kuoplačiau- 
siai informuoti ingaiiavusią ma- 

ne visuomenę. Atvykus j Euro- 
pą, pasirodė, jog net vieno nei 

kito negalima buvo išpildyti. Eu- 

ropoj dabartės taip viskas cen- 

zūros suvaržyta, kad apart trum- 

pų atviručių anglų, ar franeuzų 
kalbose, nieko beveik negalima 
rašyti, jokių raštų iš vieno krašto 

į kitą negalima vežti, — viskas 

konfiskuojama. Su važiavimu j 
Rusiją, ar Lietuvą—dalykai taip 
virto, kad tasai pasirodė bereika- 
lingas. Taigi, pirmieji mano pie- 
nai turėjo suvis persimainyti. Ne- 
žiūrint, tečiaus, tų visų sunkeny- 
bių, pasistengiau atlikti uždėtąjį 
ant manęs uždavinį ant tiek pil- 
nai ir teisingai, ant kiek, sąly- 

įgoms ir aplinkybėms daleidžiant, 
galėjau. 

Iš New Yorko išvažiavau ba- 

landžio 19 d. Skandinaviškos Li- 

nijos laivu „Frederich VIII, — 

apie ką buvo pranešta telegrama 
Petrogrado lietuviams. Laiko 
buvo užtektinai, kad pribuvus 
Stockholman 1 gegužio, — te- 

eitus, Anglijos pakraščiuose mū- 

sų laivas per dvi dieni anglų val- 

džios buvo sulaikytas delei smulk- 
meniškos bagažo kratos. — taip 
kad Stockholman atvykau 3 die- 

ną gegužio. Stockholme radu p 

p. J. Augštuolj, J. .Savicką ir J. 
Jurkuną, iš kurių sužinojau, jog 
šale jų, 1 gegužio Stockholme 
buvo dar Durnos atstovas M. 
Yčas ir inžinierius T. Naruševi- 
čius iš Maskvos, — bei jie su 

savo ypatiškais reikalais išvažia- 
vo jau j Londoną. Toliaus paaiš- 
kėjo, jog Rusijos lietuviams suži- 

nojus iš telegramos, kad aš tik 

vienas, važiuoju iš Amerikos ir 

drauge, atradus kviečiamai kon- 

ferencijai tūlas kliūtis, — nu- 

spręsta buvo atidėti pastarąją 
tolesniam laikui, gi mane tuo 

tarpu. Lietuvių Draugijos Centra- 
linis Komitetas ingaliojo nuo sa- 

vęs yažiitoti su p. -M. Yču (tuo- 
met rusų Parliamentarės Delega- 
cijos nariu) per V akarinę Euro- 

pą ir drauge apsilankyti Ryme 
pas Šventąjį Tėvą „lietuvių 
dienos" išgavimui (diena, kurioj 
viso pasaulio katalikų bažnyčiose 

butu padaryta kolekta lietuvių 
nukentėjusių nuo karės naudai). 
Taigi, kad tą reikalą atlikus, to- 

liaus, kad pasimačius su gyve- 
nančiais Vakarinėj Europoj lie- 
tuviais-veikėjais ir, pagaliaus, 
kad dalyvavus atidėtoj nekuriam 
laikui konferencijoj, pasiūlyta 
man sutikti pp. Yčą ir Naruše- 
v ičių Londone ir paskui jau 
drauge su pirmuoju keliauti. — 

Matant visame tame užmanyme 
geriausią progą tinkamai savo už- 

davinį atlikti, — išvažiavau j 
Londoną. Londone turėjome ma- 

žą susirinkimą, kuriame, apart 
mus, dalyvavo dar atstovai iš 
Londono lietuvių kolonijos, Glas- 
govvo (Scotland) lietuvių koloni- 
jos ir iš Šveicarijos. Ten nu- 

sprendėm platesnę konferenciją 
atlikti Šveicarijoj, kur. sužinojo- 
me, jog rengiasi pribūti ir Ame- 
rikos lietuvių-katalikų atstovai— 
dr. J. Bielskis ir kun. Bartuška, 
grįždami iš užimtos Lietuvos. 

Konferencija įvyko Lozannoj, 
26 gegužio ir tęsėsi iki i birže- 
lio. Apart kitų, dalyvavo joje se- 

kanti Šveicarijos lietuviai: kuni- 
gai: V. Dzimidavičius, J. Puric- 
kis, O. Steponaitis ir A. Viskan- 
tas, ir pp. St. Šatkauskas, J. Tu- 
mėnas ir J. Gabrys. Protokolas 
savo laiku, beabejo bus 'paskelb- 
tas laikraščiuose. Svarbiausius 
nutarimus tečiaus čionai primin- 
siu. Štai jie: 1) sudaryti ir pa- 
laikyti Vakarinėj Europoj ko- 

mitetą iš 5 ypatų (išrinktų iš 

Europos ir 'Amerikos lietuvių), 
kuris rengtųsi prie ateinančios 
taikos, rinktų taikai reikalingą 
medžiagą apie lietuvius, tvarkytų 
visus lietuviškus reikalus susiri- 

nkančius su kitataučiais, kontro- 
liuotų informavimo darbą ir ša- 
lę to visko, butų, taip sakant, 
tarpininku tarpe Amerikos ir Eu- 
ropos lietu vau 2) sutvarkyti ki- 

itataučių informavimą, apie lietu- 
.vius paimant po visuomenės kon- 
trole dabartinį p. J. Gabrio ve- 

damą Informacijos Biurą; 3) su- 

tvarkyti lietuvių kareivių šelpimą, 
vokiečių belaisvėje, remiant tam 

fikslui užsidėjusią Fribourge 
Šveicarijoje, organizaciją 
„Lithuania4) toliaus,—išneš- 
ta pageidavimą, kad susidarusi 
Rusijoj iLetuvių Jungtinė Tary- 
bą (j kurią ineina visų sriovių 
atstovai) kuoplačiausiai iš]>lestų 
savo veikimą tarpe Rusijos lietu- 
vių; 5) išnešta apgailestavimas, 
kad Amerikos lietuviai dar nepri- 
ėjo prie tarp-sriovinio susiprati- 
mo,—papeikta tuos elementus, 
kurie delei partyvinių tikslų, 
kliudė tam susipratimui ir išreik- 

šta pageidavimas, kad tvarka ir 

visų sriovių žmoniškas sugyveni- 
mas kuogreičiausiai pas Ameri- 

kos lietuvius įvyktų. šale to, 

sugrįžusieji iš Lietuvos katalikų 
atstovai—I)r. I>ielskis ir kim. 
Bartuška, suteikė daug svarbių 
žinių apie užimtos Lietuvos da- 
bartini padėjimą. 

Konferencijai užsibaigus, norė- 

jau tuoj važiuoti Ryman. Italų 
konsulis Šveicarijoj, tečiaus, at- 
sisakė duoti man savo leidimą.— 
ir turėjau pasilikti Šveicarijoj. 
Audienciją p*s Popiežių turėjo 
vienas p. Yčas ir, rodos, išėjo pa- 
sekmingai, nes Šventasis Tėvas 
ypatiškai prižadJjo lietuviams 
dieną—taip, kaip tai lenkai tu- 

rėjo. Tuo tarpu aš, išbuvęs Švei- 
carijoj porą savaičių, išgavau pa- 
galiaus reikalingą leidimą išva- 
žiuoti. Važiuoti j Rusiją nebuvo 
jau tikslo, nes apie Rusijos lie- 
tuvių santikius pilnai sužinojau 
iš sutiktų Vakarinėj Europoj Ru- 
sijos lietuvių. Kaslink užimtos 
Lietuvos,—nuodugnus lietu vių- 
katalikų atstovų pasidarbavimas 
suteikė užtektinai žinių, kaip tai, 
pasirodis iš jų oficialės atskaitos, 
Todėl a k y v a i z d oj e 

visų tu sunkenybių, su kuriomis 
suriktas dabar keliavimas po Eu- 

ropą abelnai gi j užimtąją Lietuvą 
-patingai,—nebuvo jau tikslo man 

tenai keliauti. Taip, kad skai- 
tant savo darbą užbaigtu liepos 
i dieną sėdau mieste Bor- 
deaux ant francuzų kom- 

panijos laivo La Touraine, ir pa- 
sukau Amerikos linkui. Tiek, 
trumpais, bendrais ruožais, apie 
kelionę. 

Dabar grįžtu prie to, ką pasise- 
kė man sužinoti Europoje apie 
lietuvių reikalus. Rašysiu tuo 

tarpu apie tai irgi trumpai, nes 

įtikiu, jog nekartą dar prisieis 
man plačiau apie minimus čion 
dalykus viešai atsiliepti, todėl, 
bus užtektinai laiko plačiau pasi- 
aiškinti. Aprašinėsiu dalykus, 
suprantamn, taip, kaip man jie 
atrodė, stengsiuos, tečiaus, buti 
tame kiek galint bešališkas. De- 
lei patogumo padalinsiu savo me- 

džiagą j sekančius skyrius: i) 
Lietuviai Rusijoj; 2) Lietuviai 

IVakarinėj Europoj; 3) Lietuviai 
I užimtoj Lietuvoj. 

Rusijos lietuviu veikimas — 

pabėgėlių šelpimo ir tatitiškai- 
kukuriško plėtojimosi srityse— 

j spiečiasi specialiai tam tikslui 
! įsteigtose, ar nuo seniau gyvenan- 
! čiose organizacijose, būtent Lie- 
tuvių Draugijos Centraliniame 

! Komitete, Maskvos Draugijoj, 
| retrogrado Draugijoj, Smolens- 
rko Draugijoj. Odesos Draugijoj, 
Į ir k. Iš tų, Centralinis Komitetas, 
| Maskvos Draugija ir Petrogrado 
Draugija, lošia svarbiausią rolę, 
drauge atliekant daugiau 90 7° 
viso darbo iš kurio daugiau kaip 
pusė pripuola#Centraliniam Komi- 
tetui gi atliekamoji dalis Mas- 
kvos ir Petrogrado Draugijoms 
po lygiai. Pastarosios dvi drau- 

gijos nors savo darbą varo daugiau 
ant vietos, t. y. šelpia tuos pabė- 
gėlius, kurie apsistojo Maskvoj 
ar Petrpgrade. -Gi Centralinis 
Komitetas išplėtojo savo veikimą 
labai plačiai—inet už Rusijos ru- 

bežių (Stockholmo komitetas \o- 

penhagene ir Fribourge, Šveicari- 
joj ingaliotiniai). Tarpe tų pa- 
minėtų organizacijų eina gan 
smarki rivalizacija, ginčai — 

daugiausia asmeniškos rūšies. Ne- 

žiūrint, tečiaus to, paviršutini!- 
mai yra palaikomi ir kaip — 

Petrogrado ir Maskvos draugijos 
sutinka priiminėti valdžios teikia- 
mu pašalpą per Centraliuio Ko- 
miteto tarpinikystę (nors be tos 

tarpininkystes ir galėtų apsieiti). 
Ahelnai, vengiama yra tokiu pa- 

sielgimų, kurie galėtų lietuvius 

kompromituoti kitataučių akyse. 
Paminėtos veikiančios sorganizaėi- 
jos perleido jau per savo iždus 
kelis milijonus rublių šelpimo 
reikalams. (Jalima iš to suprasti, 
jog veikimas yra laba1' platus ir 

reikalaujantis daug žmonių-dar- 
bininkų. Vienas Centralinis Ko- 
mitetas, kad tinkamai vaiyti savo 

darbą, priverstas yra samdyti 
apie 800 darbininkų, kurie tam 

darbut visą laiką pašvenčia. To- 
kios sąlygos tautiška kultūriš- 
ka svarba guli 'tame, kad tarpe 
tų samdytų darbininkų randasi 

daug 'inteligentų, kurie, neatra- 

dus sau tarpe savųjų tinkamo už- 

siėmimo, privertsi buvo išsiblašky- 
ti tarpe kitataučių, — gi da- 
bartės. dirbant saviškiens, jsi- 
traukia j visuomeniškąjį gyveni- 
mą ir po kare? f Lietuvą sugrį- 
žus, bus begalo naudingų ele- 

mentų musų tautiniame gyveni- 
me. Minimose veikiančiose orga-j 
nizacijose. — Petrogrado Drau- 

gijoj viešpatauja klerikališkas 

elementas, Centraliniam Komitete 
— tautiškai-konservatyvis, Mas- 
kvos Draugijoj — tautišk&i-libe- 
rališkas. Socialistai-pirmeiviai 
laikėsi ligšiolai nuošaliai nuo or- 

ganizuoto visuomeniško darbo ir, 
besispiečiant apie „Naująją Lie- 
tuvą", stovi kaipo opozicija prieš 
visą orgitiizuotą veikimą. Bandy- 
mai, tečiąus, buvo padaryti su- 

traukti visus tuos besitrinančius 
elementus į bendrą tautinj veiki- 
mą ir pasekmėje, kovo m. pra- 
džioje, Rusijos lietuviu suvažiavi- 

įme Petrograde buvo įsteigta taip 
vadinama „Jungtinė Taryba" — 

1 vyriausia jstaiga,, kurios uždavi- 
nys—tvarkyti visų Rusijos lic- 

1 tuvių visuomenini gyvenimą. I'a- 
Igal paskutines žinias, j Jungtinę i Tarybą sutiko jstoti ir socialis- 
tai-pirmeiviai. Tarybos įstatai 
buvo paduoti valdžios užtvirtini- 
mu ir, pradėjus tai organizacijai gy- 
vavimą, visi Rusijos lietuvių gyve- nimo tvarkymas yra dalykai be- 
prašaliiui, užleidžiant vietą rim- 
tam, vaisingam darbui. 

Pabėgėlių Šelpimas ir jų gyve- nimo tvarkinimas yra dalykai be- galinės musu tautai svarbos ir už- 
sipekii pilniausios visų lietuviu 
paramos. Veikiančios Rusijoj or- I ganizacijos, tečiaus, kaip man te- 
ko ištirti, pilnai jau apgalėjo pir- mutinius sunkumus ir šiandien 
turi jau maž-daug tinkamai su- 

! organizuotą darbą, kuris dalei- Idžia pasekmingai varyti kaip šel- 
pimo taippat kulturos plėtojimo veikimą, nereikalaujant jau taip labai pašalinės paramos. Darbas bus tuo pasekmingesnis, kuomet Jungtinė Taryba praktiškai pra- dės savo veikimą. Yra tai, te- čiau?, jau naminis Rusijos lietu- viu dalykas. Galima tik tai pa- briežti, jOg Rusijos lietuviai šia- me laike jau gali apsieiti be Ame- rikos pagalbos ir tą paskutinę reikia pakreipti ten, kur jinai yra daug reikalingesnė. 

(Pabaiga bus) 

| sir Roger Gasemento žodis 
Airiu maištuolių vadas pripa- žintas kaltu pardavystėje, pa- klaustas, ar jis turi kuo pasitei- .senti šitaip pasakė: 

j "Jei męs, airiai esame kariami 
kaipo žmogžudžiai, šaudomi kai- 
po maištininkai ir kaltinami kaipo piktadariai už tai, kad męs myli- me Airiją, tai man ištikro yra garbė buti maištuoliu, linksma atiduoti paskutinį kraujo lašą už 
sukįlimą. 

"Airiams liepiama mirti už 
Flandriją, GaHipolį, ar Mesopo- 
tamijos dykumos sklypą, su pa- 
žadėjimu, kad jie gal gausią sa- 
vyvaldą po savo mirčiai. Bet 
jei jie užsimano padėti savo gy- vastis už savo pačių prigimtąją šalį. tai juos vadina pardavikais. 

"Aš protestuoju prieš šito tei- 
smo jurisdikciją, nes jis nėra 
mano tautiečių teismų. Aš pro- 
lestuoju prieš panaudojimą se- 
110, 565 meto anglų statuto, ku- 
riuomi kėsinamasi atimti airiui 
garbė ir gyvastis už jo prisiriši- 
mą prie savo žmonių. 

"Anglijos valdžiai, anglų pada- 
rytiems įstatymams Airijoje, pa- 

1 peikimu yri. 'as, kad ji bijo pati- 
kėti airių valia ir laikosi prieš 
jų valią; kad toj i valdžia įgyta 

j ne sulyg tiesos, t ik sulyg perga- 
lės. Pergalė neduoda teisės; ji 
negali parodyti ciesorystinės ga- 
lybės žmonėms, pas kuriuos yra 
protas, apsiskaitymas ir pajauti- 
mai. Su šituo be teisės, pergalės 
įstatymu aš atsiliepiu į savo tau- 

tiečių protą, apsiskaitvma ir i»a- 

jautimus. 
"Męs matėme Konstitucijinę 

kariauną atsisakant klausyti kon- 
stitucijines valdžios, o mums bu- 
vo pasakojama, kad pirmiausia 
airiu priederme yra ton kariau- 
non stoti. Jei mažosios tautos 
yra pirmutiniu atsižiūrėjimo da- 
lyku, tai aš nematau priežasties, 
kam Airija turėtų lieti kraują u z 

kokius kitus, o no savo žmones. 
"Jei tas yra pardavyste, tai aš 

nesigėdiju prie jos prisipažinti 
Čia pat. Jei unijistai pasiskyrė 
sau kelią, kuris, jie manė, nuves 

juos geron pusėn, tai, antra ver- 

tus, aš žinojau, kad manasis ve- 

da tamsion. Mes abieji tame 

neklydome. Todėl man geriaus 
patinka sėdėti čia pardaviko suo- 

le kaip buti mano kaltintojų vie- 
toje. 

"Savyvalda yra musų teisė. Ti 
yra neatimama iš musų, ar davi- 
nėjuma mums taip kaip ir teisė 
prie gyvasties, ar šviesos, prie 
saulės, ar pavasario gėlių.*' 



VIETINES JINIOS. 
PATAISYTAS MOKYKLŲ 

KURSAS. 

Peržiūrėtas ir superintendento 
Shoop surengtas mokslo kursas 

pradinėse mokyklose tapo priim- 
tas Švietimo Tarybos mokyklų 
vedimo komisijos. Sulyg jo bus 

mokinama: 
Aritmetika nuo kindengarteno 

iki aštuntam skyriui; istorija bus 

jvestata anksčiau ir bus daugiaus 
atkreipta (lomos j ją. (ieografija: 
ketvirtame skyriuje: mokslas apie 
namus ir miestą; penktame— 
mokslas apie pasaulį prastoje for- 

ynoje; šeštame-mokslas apie Suv. 

Valstijas, su svetimomis šalimis, 
jeptintame ir visuotina geografi- 
ja aštuntame. Istorijos, geogra- 

fijos ir matematikos visuose sky- 
rhiose. 

Pramoniniai kursai pašv^s vie- 

šą ir bertainj valandos kasdien 

pramoniniam darbui, 2-}į valandos 
akademiniam darbui ir i valandą 
Vasdien fiziniam švietimui, mu- 

"••.ikos mokslui ir abelnam darbui. 

NAUJA CHICAGOS PRIE- 
PLAUKA. 

•Nauja Cbicagos miesto prie- 
plauka Micbigano ežere ties 
*lrand Ave. yra didelė ir puiki, 
pramogos vieta. Ji įsikiša ežeran 

\!\ mylios, nuo jos yra gražu žiu- 

•eti įplaukon ir prieplauka pati 
fra puikiu reginiu žiūrint iš val- 

"}ks ežere. Vienas pasilsinis tro- 

Sčsys ties ežeriniu prieplaukos 
jalu turi 660 pėdų ilgio; jame be 

jasilin'ksminimo patogumų yra 
mditorija su 4000 sėdynių. Ties 

.kraštiniu jos galu yra didysai na- 

tnas, kuriame randasi visos kan- 
teros. Tarpe šitų dviejų namų 

$ina vienas šale kito pasažierinis 
$r prekinis trobesiai, kiekvienas 

•'2,340 pėdų ilgio ir 10 pėdų pločio. 
Visas tas pataisymas miestui at- 

siėjo $4,000,000. Pereitą nedel- 
lienj šitą prieplauką aplankė 122,- 
XX) žmonių. 

SAKO PRIGĖRĖ DĖL NE- 

PRIŽIUKĖJIMO. 
'Naujoje miesto maudynėje ties 

Clarendon A ve. per savaitę lai'ko 
dviem prigerus, apsižiūrėta, kad 
penki gyvybės sargai tai maudy- 
nei nėra išlaiką reikalaujamų kvo- 

timų. Koronierius Iloffman ma- 

no, kad šitų prigėrimų butų buvę 
išvengta, jei tie sargai butų gerai 
apsipažinę su savo pareigomis. 

Beprotis 6 nušovė, 4 sužiedė. 
Iš proto išėjęs negras Bob Mc 
Intyre 320 N. Irving ave., savo 

namuose liep. 18 d. nušovė 6 
imi nės, tarp jų vien;} policistą ir 
4 sužeidė. Jis pradėjo šaudyti 
j praeinanačius 4:30 ryto. Sale 
gyvenanusieji vyras su pačia 
Knox'ai išėjo pažiūrėti, kas daro- 
si ir abu tapo nušauti. Po to iš- 

ėjo pažiurėti skersai gatvę gy- 
venusi Obcrmcyer, kurią jis taip- 
gi nušovė. Apie 7 vai. ryto su- 

bėgo apie roo policistų ir su di- 
namitų išnešę užpakalinę, namo 

dalį—mat kitaip negalėjo prie pa- 
dūkėlio prieiti—ir ji rado sužei- 
sta. J j tąsyk suėmė ir nuvežė 

•ligoninėn, ir ten jis numirė. .Sa- 
ko buvo pakvaišęs jau nuo kelių 
mėnesių. 

Lakics valandos. Paraiškus 
*y veninio vai/dinvs su pagelba 
žaismės, muzikos ir šokio bus pa- 
rodamas Stanford Parke, Jet'fcr- 
son. l'nion ir P»arber gat. penk- 
tadienio vakarą liep. 21 d. par- 
ko vaikų ir mergaičių. 

LIETUVA MIRŠTA BADU IR 

ŠAUKJA PRIE AMERIKOS 

LIETUVIŲ. 
Chicagos Liet. Visų Sriovių 

Draugijos, Kliubai ir Kuopos ma- 
inius nepamiršti i-mos dienos 
Rugpjučio (Augusto) ir prisiųsti 
susirinkiman \,6 du savo atstovus 
ir pirmininką. 

Susirinkimas atsibus "Aušros" 
svetainėje, 30-1 a ir Halsted gat. 
Visų sriovių atstovai yra laukia- 
jni atsilankyti, lyginai ir laikraš- 

či it reporteriai. Laikraščių re- 

daktoriai yra ipso facto atstovai 
be mandatų. 

Dėlei nežinojimo visų Chica- 
£Os Draugijų, Kliuhų ir Kuopų 
antrašų, laiškai su u/kvietimu ne- 

bus siųsta. 
Laikinė valdyba, 

Dr. A. L. Graičiunas, Pirm. 

F. K. Strzyncckis, Sekr. 

Vėliausios žinios 
Paskutinės žinios praneša, kad 

anglai laimėjo iooo j^rdų linijos 
iš vokiečių, eidami ant Bapaume. 
Francuzai atmušė vokiečių už- 

puolimus arti Peronne ir ant 

Negyvo Žmogaus kalvos ties 
Verdunu. 

Italai stumia austrus toliaus, 
ypatingai Pasub'o sekotre, kaip 
sako pranešimai iš Rymo. 

Rusai nuvarė vokiečius ana- 

pus Lipa upės, kuri kliudė jiems 
pasiekti svarbiausią gelžkelių 
centrą Kovei. 

Vokiečių nuostol-V vakariame 
fronte apskaitomi ant 150,000. 
Kaizeris tikisi laimėti ir sako, 
kad su tokiais žmonėmis kaip 
jo, pralaimėjimas nėra galimas. 

NAUJI RAŠTAI. 
Susivienijimo Lietuvių Ameri- 

koje istorija. Nuo 1886 iki 1915 
m. Išleista SLA. lėšomis, "Tėvy- 
nės" spauda, 1916 m. 

Aptiekonus.—Juokažaislė vie- 

noje veikmėje, Prašė M. M o rė- 

ti j s. Sulietuvino P. N. Spauda ir 

lėšos "Vien. Lietuvninkų" 1916 
m. 

Darbininkai, Vienykimės ir kas 

tai yra socializmas? Parašė F. 

V. "Darbininko" leidinys No 5. 
Spauda "Darbininko" 1916 m. 

Katalikų Bažnyčia ir Demo- 
kratizmas.. Parašė kun. Tanias 

Žilinskas. Spauda "Darbininko" 

1916 m. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 
Parap—ui. Visai nematome, kad iš 

tamistos pasiskundimo butų kokia 

nauda tamistai, ar kitiems. Kas nori 

kg. nuveikti, tas veikia, o nedejuoja. 
Patartume to laikytis fr tamistai. 

Tamistos raštelio nedėsime, 
K. Ak—č'ui. Tamistos straipsnį 

apturėjome. Ačiu, suvartosime. 
J. J. Z—kui.—Tamistos du rašte- 

lius gavome pervėlat jdėjimui j šitą 
numerj, todėl jdėsime juodu kitan. 
Ačiu. 

Kaz. Vid—ku'. Tamistos atsaky- 
mą skaitome grynai asmenišku da- 

lyku ir todėl negalime jo dėti laik- 
raštin tarpe viešų dalyki;. 

Apgarsinimai. 
PERSIDIRBJMAS IR PARSI- 

RUPINIMAS. 

Žmonės sugriūva ne nuo per.-,i- 
! dirbimo, tik nuo parsirupinimo ir 

nereguliario gyvenimo. Jiems ru- 

pi padaryti daugiaus negu jie gali 
ir už tai gauna atlyginimą. Jie 
nužudo norą vagyti, nemiega ir 

sunyksta kunti ir protu. Visiems 
tokiems žmonėms męs patariame 
imti Trinėrio Amerikin] Karčiojo 
Vyno Kliksyrą. Šitas puikus vais- 
tai pagelbsti sutaisyti sunykusj kū- 

ną, nes jis palaiko vidurius mink- 

ytais, paakstina norą valgyti, pa- 

| 'aiso virškinimą ir sustiprina kū- 
ną. Jis yra patartinas nuo kietų 
viduriu ir jo painių—nerviškumo, 
nesmagumo \x> valgiui, išpustų vi- 

j durių, pageltimo, galvos skaudėji- 
mo, nerviškumo. Kaina $1.00. 
Aptiekose. Jos. Triner, iš<lirhėjas 
ir chemikas, 1333—1339 So. Ash- 
land Ave., Chicago, II.1 

I 

Nuo ramatų, neuralgijos, sąna- 
riu sustyrimo reikia Trincrio Lini- 

luientą gerai jtrinti skaudamon vie- 
ton, arba suvilgyti juomi flenelę, 
uždėti ant skaudomos vietos ir 
sau-u bandažu aprišti. Kaina 25c. 
ir 5 oc. aptickose. Per krasą 
35 ir 60c. 

CHARLES P. KULP IR KO. 
1607-09-11 S. State St., Chicago, III. 

Švinininkystės ir Apšvildymo 
DAIKTAI. 

MĘS PARDUODAME KIEKVIENAM 

Pajieškojimai. 
Pajieškau savo brolių Kazimiero 

ir Adomo Juknų, Purplių sodos, Lai- 
žuvos parap., Šiaulių pav. Kauno 
giib. Atsišaukti adre?»t: Į 
Peter P. A. Jukno 316, 2 Company 
218 Batalion, Sarcee Camp, Calgery, 
Alta, Canada. 

Pajieškau savo draugo Kazimiero 
Savicko Nomininkų kaimo, Gruzdžių 
vals., Šiaulių pav., Kauno gub. Gy- 
veno r>uquesne, Pittsburge, Pa., da- 
bar girdėjau yra Ghicagpje. Atsi- 
šaukti adresu: 

Jurgis Godlevskis, 
2124 Forbes St., Pittsburg,-Pa. 

Pajieškau savo draugo Juozapo Pil- 
kausko, atvažiavusio iš Argentinos. 
Gyveno Sioux City, Iowa apie 2 me- 
tai tam atgal. Atsišaukti adresu: 

Aleksas Janulis, 
1532 E. 33rd St., Cleveland7"b. 

Pajieškau Felikso Juo/.apaifio Sau- 
ginu kaimo, Šiaulių pav., Kauno gub 
Atsišaukti adresu 

A. U. Bogden, 
Colton, Oregon. I 

Reikalavimai. 
Reikalauja merginos prio darbo lie- 

tuviu viešbutyj. Mokėjimas anglij 
kalbos nereikalingas. Mokestis gera. 
Adresas toks: A. Draginis, 400 So. 
Spring St., Beaver Dam, \Vis. 

REIKALAUJA DARBININKIŲ: 
25 šerdžių dirbėju (core makers); 

taip pat merginu mokintis šerdis dirb- 
ti. Gera mokestis, nuolatinis darbas, 
jokių kliūčių. 

Chicago Malleablc Castings Co. 
12000 So. Racine ave., \Vest Pullman, 

Chicago, III. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra darbo vyrams ir mote- 

rims restauracijose, fabrikuose ir pri- 
vatiniuose namuose; užmokestis yra 
geriausia, kokia yra mokama Chica- 
goje. Vyrams $2.50 j dieną, nuo 
25c. iki 30c f valandą. Adresas toks 

Atlas Employment Office, 
j6300 So Halsted St., Chicago, 111. 
3rd PI., Room F. Tel. Normai 1C3 

Reikalauja šerdžių dirbėjų—vyrų lr 
merginų. Nuolatinis darbas. Kreip- 
tis pas Chicago Malleable Castings 
C.o., ]20th St. ir So. Racine Ave., 
West Pullman, Chicago, 111. 

Reikalauja moters, ar merginos 
prie namų darbo. Turi skalbti ir 
prosyti. Ant ūkės dirbti nereikia. 
Šeimynoje 4 maži vaikai, šeimyna 
vokiečiai liuteronai. Algos {8 j sa- 
vaitę. Vanduo ir gazas name. 

Į flichard Hanke, Belmont 9250. Des I Plaines, 111. 

Ant Pardavimo. 
\ 

Parduodama vienas dviejų biznių —geležinių daiktų ir vyrų apsiren- 
gimų sankrova Melrose Parke. Vie- 
natinė šitos rųšies sankrova, arba 
smuklė Grant Worke (Cicero) prie 
50 ir 12-tos gat. Savininkas negali 
abiejų tinkamai prižiūrėti. AdresaB: 

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

ŽEMĖ Į PARDAVIMĄ. 
Langlade Countyje, VVisconsino 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. 
Išlygos kuogeriausios. W. W. Dreiss, 
2911 S. Halsted St. Chicago. 

Aš nepriguliu prie jokios kompa- 
nijos, tik parduodu PARMAS, kurias 
ūkininkai patįs man priduoda. Dėlto 
aš galiu PIGIAU PARDUOTI. Aš 
esu kiekvieną subatą tarp 5 ir 7 vai. 
vakare "Naujienų" ofise, 1840 So. 
Halsted St. Iš ten išvažiuojame j Michigano valstiją. Suvažinėjimas j ten ir atgal $4.00. Rašykite, arba ateikite i "Naujienų" ofisą. 

M. VVaienčius 

NAUDOKITĖS PROGA! 
Parsiduoda labai pigiai 2 lotai ties Union Ave. ir 19-ta gat. Apielinkė 

apgyventa lietuvių ir lotai prie pat lietuvių bažnyčios. Vieta tinka vi- sokiam bizniui, bet geriausiai tiktų aptiekai. Pasiskubinkite, kad ne- 
tektų svetimtaučiams. Artesnėms ži- 
nioms reikia kreiptis adresu: 

J. Globis, 
1610 N. Lincoln St. 

Reikalauja Darbininkų. 
prie kelių vedimo Vermilliono apskrityj, Illinois valstijoj, apie Catlino ir Hoopestono miestus, kur dabar eina darbas. Darbas 
tęsis visą vasarą ir rudenį. Gera užmokestis ir gera stovykla. 

Atsinešk šitą apskelbimą su 6avim. 

GRANITE CITY LIME & CEMENT CO. 

Granite City, 111. 

"] 

'Pagalvok apie tai' 
]Ilinojaus gelžkeliai tarnauja kiek- 

viemtfn valstijos vyrui, moteriai ir vai- 
kui, ar tai veždami juos iš vienos vie- 
tos kiton, ar gabendami jiems maistą, 
drabužį ir kitas reikmenis. 

Kad šitą važbą padarius veikesne, 
ekonomingesne ir patinkamesne pačiam 
sveikam, gelžkeliai reikalauja paties. 
sveiko prisidėjimo. 

1 Ilinojaus gelžkeliai nori, kad Ta- 
mist a butum užganėdintas jų teikiamu 
pasitarnavimu. 

Jie mato, kad pats sveikas esi jų 
buvimo priežastim. 

fu besi varta turi bu t i paties sveiko 
tarnu, paties vežiku, paties kraujamuo- 
ju arkliu. , 

Duodamas jiems darbą pats esi pa- 
daręs gel žkelius. 

Dabar [Pagelbėk juos Pagerinti 
Gelžkeliai reikalauja tavo kritikos 

ir patarimų. 
Ką tu galėtum patarti, kad gelžke- 

lius padarius c Įaugi aus patinkamais tau 
ir tavo apygardai? 

Parašyk gi man laišką apie tai 
dabar. 

ANDERSON PACE, Manager 
Bureau of Railway Publicity of Illinois 

38 So. Dearborn St., Chicago 

SA1 TY ITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
LIETUVIŲ BALSAS rupijas! 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 svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, o nesigabenti grįžtant tėvynėn neko, kas žemina 
musų tautą. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
viena lautos ir lėvynfs meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvi, 
kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grjžtų 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 kuopigiausla kaina 
ękelbimus-jieškojimus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda 
surasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažjstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
3 rb. 90 kap.J C mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 4D kap. UŽSIENIUOSE metams 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui £0 kap. Skyrium 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laiškm gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" 
j užsieniui 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. 

Nerviški Žmonės 
džiaugeis dažinojus. kaJ jų sveikata gali 
buti žymiai pagerinta ir, Kad jų nervų 
systema bus pastebėtinai sustiprinta t. y., 
jeigu tokie žn.-učs vartea 

Severais 
Nervoton 

(Scveros Nervoton.*}) nuo pat prasidėjimo 
jų nervu suirutės. Toji gyduolė yra visiš- 
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairių 
nervų ligų, ji trumpame laike parodys sa- 
vo stiprinimo jtekmę. Ji suteiks pagei- 
daujantį palengvinimą nuo 

proto slėgimo 
insomnijos bei nemigio 
nervų išsėmimo 
histerijos ir nerviškumo. RtStuoj, „ M 

Rašykite ir reikalaukite musų eirkuliorių: "Severos Nervotonas" 
—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai. 

Severos Preparatai parsiduo<?.; visur nptirkosp. Heikalauk vardą Sev«- 
toš, o tuomi apsisaugosi nuo prigavyatės. Negalint gauti Severo* Prepara- tų savo apielinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant: 

W. F. SEVERĄ CO., Codar Rapide, Iowa. 

KAS RADO? 

Liepos 9 d. š. metų TMD. <?■> kp. 
ir SLA. 182 kp. šeimyniškame pikni- 
ke ant Double Jellis kalnelio p. P. 
Janulienė pametė auksinę apyrankę 
(branzalietą) $20 vertės. Kas radęs 
jai sugrąžjs gaus $5 dovanų. Adre- 
sas: Mrs. Petronė Janulienė, 843G 
Vincennes Ave., Chieago, 111. 

ŠIS LAIKRODĖLIS 
DOVANŲ. 

Kas prisiŲs $3.00 prenumera- 
tos, gaus "Lietuvą" per pusantrų 
metų ir šį laikrodėlį dovanų. 

Šis yra Ingersoll Nikelinis 
Laikrodėlis, visur parsiduoda po 

|$i.oo, bet jis yra taip geras, kaip 
kitas už $15.00. Gerai eina, lai- 
ką palaiko teisingai ir yra gua- 
rantuotas vieniems metams. Jeigu 

Į laike metų pagestų, męs jį sutai- 
sysime uždyką. 

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

Yra gera proga gauti gerą 
laikrodėlį uidyką. 

LIETUVA PUB. CO. 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

JUOZAPAS MOZERIS ... 

kaipo "Lietuvos" agentas Cirero, 111. 
ir apielinkėse yra jgaliuotas užra- 
šinėti "Lietuvą", priimti prenume- 
:at?, apgarsinimus ir pardavinėti 
knygas. Lietuva Pub. Co. į 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

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

lis svieto ir parduoda 
Šiikortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt. 
Jei vasaros laike yra per karkta, tai atei- 
kite į MILUOS TKATK.Ji, o iia rasite 
visiausi.1 vieta, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesnį Teatrą negu vidurmiestyje. 

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

Subatom ir nedėliom 
ICc balKtna?, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. Subatomi ir ncdčliomi 2 \al. po pietį). 
Jei liuosame laike nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nesmagumus, tai 
ateik į 

MILD03-TEATRĄ. 

J0N44 KŪLIS 

Geaera'iškad "Lietuvos" Agentas 

keliauja po vis? Ameriką. Kur jis 

atsllankis, ten per j| galima atnau- 

jinti, ar užsirašyti "Lietuvą," arba 
•J f) 

užsisakyti visokių knygų, jam pini- 

gus užmokant išanksto. Už ji mes 

tsakome. Lietuva Pub. Co. 

šios atvirutės tinka visokiame reikale: kaip tai susirašinėjime, taįp ir visokiems pasveikinimams, 

Ij »" J C*. J 

Nuo Karės Nukentėjusių Lietuvių 
Naudai. 

Gerai žinomas jaunas lietuviu 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 rųšies: Vienos yra atspausdintos ant baltos "4 ply'' Federal Bristol popieros; antros yra speciališkai dailės mylėtojams pagamintos ir 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 $r.oo už tuziną. Užsisakant šias atvirutes, siųskite pinigus šiuom adresu: 

A. OLSZEVVSKI 
Pres. 

Lietuva Publishing Company 
3252 SO. HALSTED STREET •• CHICAGO. ILLINOIS 
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"Iš Vargi] Padanges" 
Gana ilgą laiką męs buvome 

liovęsi rašyti laikraščiu *ua apie 
belaisvius. Teisybę sakant, nebu- 
vo nė kaip rašyti: iš 1). Britanijos 
aukos bu^'o apsistoję plaukti, gi :š 
Amerikos nė nepradėjo—ką gi ta- 
tai gelbės rašinėjimas belaisviams, 
arba apie liclaisvius, jei juos ne- 

galima šelpti ? 

išrodė, jog męs turėsime pasi- 
likti kurčiais į jų .šauksmus gelbė- 
ti ir apskritai jiems pašalpos siun- 
tinėjimą pertraukti; žodžiu, j viską 
jynnota ranka. liet štai atvyko 
pas mus gerai žinomas lietuvos 
visuomenei veikėjas J Jonyla ir 
apsakė visas baisėtu bes, kttrios 
randama pas lietuvius—belaisvius. 
Ką męs iš belaisvių laiškų tik pa- 
viršutiniai galėjome spėti (laiškai 
cenzūruojami), jis apsakė vaizdin- 
gai, ką pats yra matęs ir girdėjęs. 
Kareivių belaisvių padėjimas yra 
blogesnis tai tų, ką būriais eina 
blogscnis tai tų, ką būriais eina 
prie darbo (čia nekalbama apie 
tuos, kurie dirba pas ukininkus) : 

virėjoms, kurios apsiima viršmi- 
nėtiems belaisviams darbininkams 
valgius gaminti, valdžia duoda po 
dvi marki per dieną už kiekvieną 
ir paskui per pirštus žiuri į tai, 
kaip anos juos maitina. 

Sunkus belaisvių padėjimas yra 
prie/a.šcia, kad karkuric bando pa- 
bėgti, nors žino, kad už tokį ban- 
dymą laukia mirtis, ar kita sunki 
bausmė; tas liudija, jog jų gyve- 
nimas nesaldesni* už mirt]; ar ko- 
kią aštrią bausmę. Žinoma, yra 
vietų, kur belaisvių padėjimas pa- 
kenčiamas. 

Labiausiai skundžiasi belaisviai 
dėl valgiu stokos. Jie gauna po 
25° granui duonos dienai ru- 

ui svaro), be to išryto dažniausiai 
i uolos kavos, pietums torielį zu- 

pės, j kurią įkrečia valgomąjį 
šaukštą piaustytos mėsos, vakare 
vėl župės, arba silkę. Tai ir vis- 
kas! Kartais skundžiasi belais- 
viai dėl drabužiu stokos. Ue to 

pažymėtina, jog su ru-ų pavaldi- 
niai i Vokietijoj siurksčiau elgia- 
masi negu su franeuzais, ar an- 

glais. 
Šveicarijoj gyvenantieji lietu- 

viai ir svečiai, pasitarę paskutinė- 
mis dijnotuis apie liūdną belaisvių 
padėjimą, mušė telegramas į įvai- 
rias šalis pas savuosius Jeigu 
musų broliai ir dabar nepasisku- 
bįs su aukomis belaisviams, tai ne 

mušu bus kaltė už jų (belaisvių) 
vargus ir pražūtį. Prisiuntė, tei- 
sybė, D. Britanijos lietuviai arti 
Ivicjų tūkstančių frankų, l>et ką 
:as reiškia keliolikai tūkstančių 
išsklaidytų po Vokietijos ir Aus- 
trijos plotus. 

Kuru J. Strikas rašo 4—II—16 
iš Holsminden..."Jau Jums žino- 

Tavo Pinigai Perka KoW? 

Copyrltht ĮSU 
tiy R. J. Rejmolda 

Tobacco Co. 

v\\ 

Kokybe buvo vieninteliu pamasinimu siū- 
lant vyrams rūkyti Prince Albertą. Ku- 

ponai, ar premijos niekuomet nevartota 

prie jo. Prince Alberto jokiu budu ne- 

gali paliesti tautiniai, ar valstijiniai var- 

žymai vartojimo kuponų, ar premijų, nes 

jojo apsiskaitymu visuomet būdavo ko- 

ky lx* ! 

Kaip tik uždegsi Prince Alberto ta 

baką, tuojaus patirsi, kaip daug patinka 
jo liuosumas nuo kirpimo ir deginimo, 
kurie yra prašalinami patentuotu budu, 

Lkuriuomi jis yra padaromas. 

jjRlNCE, 
Albert 

Ant užpakalinio Prince Albert 
pakučio šono yra parašyta: 
'Process Patented July JO, 1907.' 
Prince Albert yra parduodamas 
risur raudonuose maišiukuose 
5c.; raudonose skardinėlėje 
10c.; svaras ir pusė skardies 
drėkytuvėj, o svaras krispoli- 
riio stiklo drėkvtuvėj kempine 
drėkinamais Ralais, kurie uitai- 
stovyje. 
ko tabaką visuomet puikiame 

the national joy amoke 

yra tai tokis tabakas, prie kurio tau norė- 

sis priprasti, nes jo gali rūkyti daug ir. 
kiekvienas pakutis patiks tavo skoniui 
kas sykis vis daugiaus. • 

Nusipirk Prince Alberto ir pabandyk tuo- 

jaus cigarete, ar pypkėj—nes jis yra toksf 
geras, kad tu gailėsiesi, jog pirmiaus to 

nežinojai. 
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO„ Wmiton-5akm, N. C 

ma, jog pas mus y ta avi mokykli: 
vaikams ir suaugusiems, kuriose 
darbuojamės mudu su p. \ elyku 
kiek mus jiegos išneša; tečiau var- 

das mums dėl rankvedžių ir mal- 
daknygių stokos. IX'i rankvedžiu 
ir maldaknygių rašiau Kun. \ ran- 

kai, Tilžės klebonui, kad jis at- 

siu-tų iš Tilžės arba pasistengtu 
pargabenti i> Kauno...ir prisių.-tų 

[Jums sąskaitą, kaip jau rašėte. 
Jeigu jums striuka su pinigais, tai 
ar negalėtumėte atrasti pagelbą 
pas mušu broliu- Amerikoj. Daik- 
tus, kuriuos mums prisiunčiate I 1 

daliname daugeliui (suvirs 250) 
žmonių, taip kad nedaug tenka 
kiekvienam, bet ir už tai esame 

Į Jums labai, labai dėkingi, nes 

'žinome, kai davėte pagal savo pa- 
1 j iegas. 

Aš prašyčiau Jūsų komiteto sių- 
sti į kelintus laikus po ryšelį val- 
gių musų mokytojui p. Vclykui 
kurs nuo ryto ligi vakarui darbuo- 
jasi saviesiems; savo lėšų jis ne- 

turi, taipgi pritiktų, kad nors tokiu 
bu du atsidėkavoti jam už tikrai 
beroišką pasišventimą, saviesiems. 
Jis to nereikJauja, bet aš už ji 
prašyčiau.... Dviejų mokyklų vė- 

limas daro išlaidas: popiera ir ki- 
ti reikalingi dalykai; jeigu galima 
prašytume atsiųsti kokią 30 mar- 

kių... Rūpinamės mokyklomis ne 

įtik dėlto, kad suteikti saviškiams 
japšvietos truputį, bet taipgi dėlto, 
kad gelbėti juos nuo liude-io ir 
juodų minčių, kurios paprastai 
persekioja pasiliekančius nelaisvė- 
je. Nesigailėkite laiko ir darbo, 
kad kuodidžiattsią pagelbą suteikti 
belaisviams, o Dievas Jums atly- 
gįs." I'asilieku—kun. J. Strikas. 

Matome iiš šio laiško (ir iš ki- 
tų), jog reiktu sušelpti p. Vely- 
kas už jo prakilmj pasišventimą; 
žinome iš kitu belaisviu laiškų, kad 
su kilti. J. Striko krutinę labai blo- 
gai yra, taig' ir jį rc'ktų šiaip 
taip gaivint; žinome taipgi kitus 
belaisvius bemerdėjančius jau..., tc- 
čiau kas iš to, jei mušu rankos 

| tuščios!! ?... 
Pataria kun. Strikas "nesigailėti 

nė la:.ko nė darbo, kad kuodidžiau- 
sią pagelbą suteikti belaisviams." 
Jau męs nuo seniai taip darome: 
visą laiką ir darbi/ išimtinai pa- 
h'cnciame belaisvių ir tėvynės 
apskritai dalykams. Tik gaila, kad 
čia Švcicarrjok nntšų permaža 
yra. Belaisviai tai tik dalelė to vi- 
suomeninio darbo, kurs mm už- 
krito ant mūsų pečių, tarsi sunki 
našta. Gera, kad atvyko "Centr. 
Komiteto" iš Petrogrado atstovas 
p. S. Šalkauckas, iš kurio tikimės 
daug pagelbos. Kaip butų gera, 
kad daugiau veikėjų atvyktu čio- 
nai ! 

F. Grigaitis rašo 4-II-16 iš Cel- 
lelager: "Širdingai dėkoju už 
siuntinius... Melsiu Aukščiausio- 

Į jo už visus savo geradarius. Ma- 

no sveikata eina geryn. Aš esu,, 
iš Šiaulių pavieto, Kauno guber.. 

pasir. Grigaitis. 
Tadas Steponas (iŠ Gargždų— 

Telšių—Kauno) rašo 9-10-16 iš 
Ccllelager, jog jis buvęs tri> mė- 
t>ėsitis ligoninėj, silpnas esąs ir rei- 
kalaująs pagell/js. Kitų laiškų 
gautų nuo belaisvių nė nededame, 
ne- turiniu labai panašus: visur Į maldavimas pagelbos. 

(.avomc laiškų iš Amerikos, ku- 
riuose prašoma nusiusti žinias Lie- 

.. 

įtuvon, arba pa j ieškoti tenai ką 
nors iš giminiu. Atsiprašome, jog 
neturėjom laiko visiems rašinėti 
apie laiškų gavimą. Šiuomi gi 
pranešame, jog koki tik laiškai 
gaunama, rūpinamasi pasiųsti juos 
|pagal nurodymą. Lietuviškai ra- 

šyti laiškai neina, taigi, verčiame. 
'"Lituania'os" Komitetas. 

Fryburgąs 
28-II-16 

XP>. Laiškus, pinigus ir daigtus: 
prašome siųsti šiuo adresu: K u n. 

A. Steponavičius. Albertinum, 
l;ribourg, Sttisse. 

JUOKELIAI. 
y 

NE TAS PATS. 
Jaunas politikierius:—Sakyk 

meldžiams, kas politikoje vadina- 
Ima pardaviku? 

Senas politikierius:—Tas, kuris 
apleidžia musų partiją ir eina prie 

j kitos. 
Jaun. Polit.—Xa, o jei kas ap- 

leidžia savo partiją ir ateina prie 
mūsiškės? 

Sen. Polit.—Na, o jei kas ap- 

sėliu. 

LENGVAI PATAISOMA. 
I 

Jis (atsidusęs).'—Visame pasau- 
lyj turiu tik vieną sau draugą-—ta- 
vo šunj. 

1 Ji.—Jei tau jo negana, tai ko- 
dėl negauni sau kito šunies? 

f 
JAM TIK LIKUČIAI TEKO. 

Naujas pamokslininkas kaimi- 
nėje apielinkėje, norėdamas susi- 
pažinti su savo parapijonais ir pa- 
tirti kaip jis jiems patinka, susi- 
liko vieną seną ūkininką, kurio 
veidas išrodė jam matytu pereitą, 
sykį bažnyčioje ir jis susistabde-s 
jį paklausė: 

— Geradėjau, kaip mano pa- 
mokslas pereitą nedėldienį pati- 
ko? 

— Negaliu pasakyti, kunigėli, 
nes man nebuvo progos nuspręsti. 
Matote, tiesiai prieš mane sėdėjo 
dvi senos kūmos su kitomis savo 

draugėmis ir jų burnos taip buvo 

plačiai atdaros, kad kiekvienas ge- 
resnis pamokslo žodis joms 'kliu- 
vo tiesiog j žaptus ir mane pa- 
siekė tik patįs likučiai, kurie bu- 

vo labai prasti. 

NAUJAI ATSPAUSTA 
Apie Žeme ir Kitus Svietus. . 

Ši kiryga pati aiškiai pasako apie savo vertę, nes taip 
dažni jos r|ifcaiavimai, nuo žmonių vis ateinanti, mus priver- 
tė vėl ją atspausdint, šioje knygoje aprašoma APIE ŽEMĘ 
ir kitus svietus, jų buvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, Falbą 
ir kitus sutaisė {ŠERNAS. Aprašo, kas yra žemė» iš ko ji 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 apdaryta $1.00 

Užsisakant šią knyga, siuskite pinigus šiuomi adresu: 

A. OLSZEWSKI 
PRES. 

LIETUVA PUBLISHING CO, 
32&S Syti] Halstcd Slral 

Draugijų Atydai. 
Baliams 

Bankictams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
V eselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
£ips dvi salės yra Mildos Teatro name. 
Viena -ant antro aug.:to talpina 300 ypatų. Jo- 

amcpkijiiškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankiėttfe.? 

vjpjf i- 
Kita ant trečio augšto talpina 400 ypatų. Šio- 

je atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai. 
/ 

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

i a 

Kainos Parsamdymui Sekančios: S S 
2 

VIENA SALĖ. § S 5 1 o O 3 _ 

x a u fl 
2, " o 

$10.00 
14.00 
15.00 
20.00 

25.00 
30.00 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Batam su programų, nevartojant gėrimų... Ba/iam be programų, gėrimus vartojant .... Bjliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. Baliam be programo, gėrimus vartojant Baliam su programų ir gėrimu3 vartojant Draugijų reguliariškiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartį. Jei reikia, gali turėti kuknig. virimui, toriel- 
kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už 
primokčjimg. $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės p3"s 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 

KONSTITUCIJ 
yra kiekvienos draugijos fundamentas, 
todi'-i reikia turėti ją gražiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
konstitucijų dirbime. : : : : 
Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
l^skite mums laišką, o męs prisiusime 
kąirif' Jeigu dar neturite, o norėtu- 
mėt rengti konstituciją, tai pareika- 
laukite "sampellų," o męs prisiusime, 
tik malonėkit parašyti kokia draugija: 
katalikiška, tautiška ar partijinė. 

MILDA PRIMINIS HOUSE 
J. J. Bačiunas ir J. P. Pajauskas 

Savininkai 

814 W. 33rd St., Chicago, III. 
n ^elephone Drovcr 7184 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

>■»/ "" 

Jei nori savo namuose 
linksmai praleisti laik^ Ir 
pamatyti svetimų žemių 
miestus, gražiausius dar- 
ius, sodus lr puikiausias 
v'so svieto vietas, lai nu 

sipn?: Teleskopą bu stero 
oskopaia (5 serijos, 174 vl 
sokie paveikslai) už pačia 

"——' ~ 

pigiausią kalną—$3.20. 
Vieno Teleskopo kaina 75c., o 6 serijų $3.45, 'j^t ptrkant sykiu. 

parduodam viską už $3.20. 
Kataliogą Teleskopų, Stereoakopų lr visokių knygų prlBlunčkune 

uždyką. 
Reikalaudami adresuokite 3ltalp: 

LIETUVA PUBLISHING CO 
22oč So. Halstsd ctr., Chicago, III. 

NAUJAI 
AtspaustA 

TIK KĄ IŠ SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo lietuviški; 
Veliy Bei Velny. 

Pasakos surinktos d-ro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje 
telpa keli šimtai gražią 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- 
veziecitj; Šiauliuose—pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub., 
ir t. t. Chicago, 111. 1915 pusi. 
47° l-5<> 
Audimo apdaruose 2.00 
Užsisakant šią knygą, siuskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. 01szewski 
Prcs. 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Turime pilnai darbo restauracijose, 

fabrikuose ir privatiškuose namuose 
Reikalaujamo 25 vyru po $2.00 | 

dieną, nuolatinis, švarus darbas dirb- 
tuvės vidui per apskritus metus. 
Nor'nt darbo atsišaukite 

Atlas Employment Office, 
6300 So. Halsted St., Chisago, I!'. 

3rd floor. Room F. 
Telefonas Normai 163. 

Liet. Knygų Krautuvė. 
Apart daugelio {vairių knygų, dar 

gulima gauti mano krautuvėje se- 
kančias knygas: 
1. Amerika. Rinkinys (vairių faktų, 

statistika ir t.t., 28S pusi 75 
2. Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara- 

biškos istorijos, su paveikslais ir 
audinio apdarais. 704 pusi. $2.25 

3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 
Nauja knyga iš srytles psycholio- 
gijos. 148 pusi 40 

4. Iš Ko Kįla Melai ir {vairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 75 

5. Inkvizicija, arba atpirkimas žmo- 
gaus nuo šėtono. Parašė kun. 
Dembskis. 352 pusi $1.25 

6. Kankintoj/ ir kankint i niai 
mokslą. 184 pusi. $1.00 

7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J. 
Damijonaičio. 119 pu^l 35 

8. Vadovėlis vokiečių kalbai pramok- 
ti. Labai paranki ir naudinga kny- 
gelė 35 
l kitus miestus pasiunčiu užsaky- 

mus. Adresas: 
M. J. DAMIJONAITIS, 

goi West 33rd St., Chicago, 111. 

BEER 

Phone 
Canal 9 

Phone Befoce Eleven 
Delivered Before Seven 
Delivered promptjytoyou in 
any paft of the cit y, fcom cne 
ofouK 22 distributing stations. 

K 
fvSfl 

lACONVENIENCB WH1LE AUTOMOBiUNGl 

UOMET turi "kliūtį" kc- 
1 • 

_ • VI 

lionėje, pašaukus per tele- 
foną pribus pagelba kuotrum- 
piausiu galimu laiku. 

Jei kartais negalima sugrįžti paskirtu 
laiku, tai Bello apmokamosios linijos bus 

parankiausiu tarplnimku namiškių nu- 

raminimui. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commeraal Department 
Official 100 



AUKOS MUK. NUO HARĖS.' 
SURINKTOS PER A. I'APTŲ 

WF.ST SI D E. 
7. 7. Miokevičia. $20.00 
M. J. Tanan«vi<~ia 10.00 

I)r. A. K. Rutkauskas 5.00 

Lnike prakalbų (,'hernausko St. 

Paul Tubatls 3.00 ! 
V. Kinkls 1.00; 
K. I'ovilicnis 1.00, 

S. Mik'.ilaitis 1.00 
O. Naverdaufekiunė 1.00 
i}. V^ncku:» 1.00 
St. Vasillus 1.00 j 
(langelis 1.00: 
K. Morkus 1.00 j 
J. F. Radzius 2.00 
A Paulus 1.00 j 
K. Katufis 2.00 

Smulkiu aiik'i 8.60 
M. Mfldažlo svetainėje'laike pra- j 
kalbų surinko 26.36 

Viso ant WKST S1DK 
surinkta $S5.96 

IS s^ra^o aukautoju pinigai liko j 
pas R. /aurą, West Side Draugijos 
Ižd. 

ENGLEWOOD. 
Bankans St. 

A. Kubiliunaa $1.00 
P. Kubiliunaa 1*®® 
V. Galiskas 1-®® 
J. Leveckas 1-®® 
V. Bernatavičius 1-®® 
B. Janulis I-®® 
J. Macklcius 1-®® 

į J. Kaupas 1.00 į 
J. jHrtiilis 10® 
J. Kaupas, 2-is 100 
J. Ka/.ei>ieikis 1-®® 
B. BuderU' 1®® 
Ona Baukie.'ė 1-®® 
J. Kapacius 1-00 
A. iMikaitis 1-00 

Smulkių aukų 10.35 
Viso ENGLEWOOD surinkta $U5.35 

INDIANA HARBOR, IND. 
J. Surkidia 2.00 
J. Kondrauskis 2.00 
S. J. Barzdys 2.00 
J. Varnelis 2.00 
P. Barbo 1.00 
K. Ostreikis 1.00 
J. Bružas 1.00 
V. Kacziua 1.00 
P. Maiakauakia 1.00 
K. Jaretkus 1.00' 
J. Batarka 1.00; 
S. Genoauskis 1.00 
J. Ragalis 1.00 
J. Giazauskia 1.00 
J. Arelis 1.00 
K. Stapanovicz 1.00 
J. Jakaitis 1.00 
Ez. Zenis 1.00 
S. Judia 1.00 
P. R. Vaaulis 1.00 
F. A. J\vanow 1.00 

Smulkių aukij 8.59 
Viso INDIANA HARBOR 

surinkta 33.59 
SOUTH CHICAGOJE. 

J. Tiijonia 2.00 
Pet. Semaitis 1.00 
Jos. Silgaiis 1.00 

Smulkių aukų 1.C0 
Viso surinkta $5.60 

GARY, INDIANA. 
J. Juaitia 1.00 
K. Nugnienė 1.00 K. Poskevičienė 1.00, H. Vudvinaifia 1.00' P. Tainos/.unas 1.00 

Smulkių aukų 2.25 Viso surinkta iTO.K 
(Tolians bus) 

NEATIMTI LAIŠKAI KRASOJE: Maliszewski Mlkolas 
Meizia A n tonas 
Nausėdas Feter 2 
Fetrutia Franciaka 
Uudzynakl Jchn 
Barkaucka J. 
Bartuaka Feter 
Jarvia E. 
Kogua Jadvyga 
Kun. M. Krawcziinaa 

MARGUMYNAI 

1SPANTJ KAM$TI\'t PRA- 
il/OAĖ. 

Ispanijoje svarbia pramone yra kamštinių medžių auginimas. Tai 
savotiški ar/uolai, kurie auga pras- 
čiaušioje žemėje, bet jie ne nepa- kenčia šalčio ir jiems reikalingas ppjurio oras ir tam tikra augštybč. Šitie aržuolai auga visu Ispanijos 
pakraščiu, šiauriniu Afrikos pa- kraščiu ir šiaurine l'arp/emio ju- 
ros pakrante. 

Medis turi dvi ž.ievi, kurių vir- 
šutinė nuplėšiama naudojimui. 
Kamščio gerumas priklauso nuo 
jo minkštumo ir švelnumo. Ar- 
žuolaičiui sulaukus dešimties me- 
tu, viršutinę jo žievę nuo pažemio 
augštyn nuplėšia per dvi pėdi. 
Tąsyk medis turi apie penkis co- 
lius skersumos ir apie 6 pėdas iki 
šakų. Nuluptasis luobas yra be 
vertės. Apatinė žievė yra kraujo 
raudonumo ir jei ją perskėlus, ar 
pažeidus, tai medi.s miršta. 

Po aštuonių, ar dešimties metų 
viršutinė žievė atauga vėl ir tąsyk 
medžiui nulupama nuo apačios 
augštyn per keturias pėdas, šitas 
luobas esti labai stambus ir jis 
yra panaudojamas tinklinėms plu- 
<lf ms. 

Už dešimts metu po to medžiui 
kas metas nuplėšiama laukutinė 
žievė per dvi pėdi, pradėjus nuo 

apačios augštyn iki medis sulau- 
kia keturių. ar penkių dešimtų 
metų: paskui galima plėsti žievė 
kas dešimts metų nuo apačios iki 
sakų. 

Tel. Canal S39S 

J. G. Mezlaiszkis 
Ciencralis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 W. 23 rd, St. 

B/ESKIO M5 
^MOKYM 

Ciū ęali išmokti Anglų kalbos nuo pradinės 
ligi rupiausiai, teigei Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt. 
Matematikos. Istorijos. Geografijos, Politifi. 
Ekonomijos, Knygvedystčs.Dailiara&io, Lai- 
škų rafiymo, Prekybos teisių ir tt. Cia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKTBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. * 

3106 So.Halsted St.,Chic^ 

PHGNfc VARR8 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

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 ligas moterių, vaikų 
ir vyrų. Speciališkai gydo limpančias, 
užsisent'jusias ir paslaptingas vyrų 
ligas. 

DR. O. C. H EI N E 
DHNTISTAS 

OFISAS: Kainp. 31 ir Sc. HalstedSt. 
/ Gyvenimas virš Aptiekus). GHICAGO. 

F. P. BRADCHULIS 
ATTOPNEY & CDUNSELOR AT LAVV 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLfi St., CHICACiO 
STOCK EXCHANOE BLOG. ROOMS 1107-11 U 

Telcphorc Franklio 1173 

GYV.: 3112 S. HiLSTED ST., ARTI 31sf ST. 
TELEPHONE YARCS 3)59 

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS 

(M«p«) 
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, rubežiu tarp 
lenki; ir lietuvių ir dauge- 
li kitų dalyk.]. 

į "Geriausis žemlapis lietu- 
vių kalboj. — Perslstato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie jį visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu j namus. 

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

CHICAGO, ILL, 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 

Utarninkais ir PėtnyČiamis 
Irenomcrata metams $2.59 

„ ęf pašei meti] $125 
Adresuokit taip: 

W. B. B0CZK0WSKI C0.f 
Mabanoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) 

Vaikų Draugas arba kaip mo- 

kytis skaityti ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 

Niujas Budas mokytis rašyti 
be mokytojo 10c 

Aritmetika mokinimuisi ro- 

kundij, su paveikslais (apda- 
ryta) 35c 

Viso $i.eo 
Kas atsiųs iUtirp<s šit* apgarsini- 

me iš "I-ietuvos" ir JI.00 per mo- 
tu* orderį, tai gaus visas 4 knygas 
60c pigiau. 

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

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios lr geriau- 

sios rašomosios maši- 
nos (t y p e w r 11 e r s) 
"New American" už 
$10.00. 

Jeigu nori turėti dru- 
*3. pigią lr gorų. rašo- 

mąją mašiną, tai pirk 
MNew American," o ne- 

sigailėsi. 
"New American" ra- 

lio taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos Bistema taip pa- 
prasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją 1 Bavo ran- 

kas, if. pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jąja ra- 

šyti. 
Katallopią rašomųjų 

mašinų lr visokių kny- 
gų prlsiunCltrae uždykg. •« 

Agentams Ip perkupčlai/9, jjerKant kelias mašinas, (Juodam gerą 
nuošimtį. 

Reikalaudami adresuokite iitalp: 
LIETUVA FUBLISHING CO„ 

S252 5>o. Halsted 8tr.# Chicaįo, |||. 

D-re Maria Dowiatt-$ass 
Moterų ir vaiku ligų specialisto 

uisas 

1725 Wcst 18th Street 
larp Paulina ir Wood»at. 

F tone Cacal 1208 
Valandos: 

Iii 8:£(i iki 12:00 7*1 ryta 
t-ti 1 :C0 iki b.-00 va.1 vali, 

Ncdelioms 
tnc G:£C iki 12.-00 vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W ,Harrison Street 

TeL Austin 737 

Valandos 

tiktai Iki 9:00 Įtiek vieną ryt! 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai suC6- 

dymį 50% ant Tamstos pinigŲ, nusiperkaot sau drabužius paa mus. Vy- 
rams ir vaiknims padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 ilcl 
$50.00 už pusę kainos. Truputėlj nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 an: 
orderio darytus siutus parduodame po $5.oo ir brangiau. 

Naujas ir (.ruputėij dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branglaus. 
Vaikų siutai $2.60 iki $7X0. 
Skrynios ir valyzai. 

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

štoras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Neričldieniais—iki 6 vai. vakare. 

LAIVAI RUSIŠKOS UNIJOS 
Dabar jau plaukia reguliariškai 

Iš Archangelsko Rusijos i Ameriką 
Kas norite parsitraukti savo gimines, iš- 

bėgusius laike karės Rusijon, tai dabar galite 
siųsti sįfkortes, o jie saugiai atvažiuos pas jus 
Amerikon. 

Šifkortcs ir pilną informaciją gausite 

A. 0L5ZEWSKI0 BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, III. 

Jei norite turėt |irą Itikraitį, tai užslsakykita 

"ATEIT!" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- 

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- 
žį $.150 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adretas: 

ATEITIS PU8LISHIN6 C0„ 
366 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

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, 
limantiems daugiau 10-ties eg- 
zempliorių, nuleidžiama tam tik- 
ras nuošimtis. Reikalaukite mū- 

sų redakcijoje, arba pas autorių, 
Dr. J. Šliupą, 

1419 No. Main av., Scranton, Pa. 

NEW CITY SAVINGS BANK 
į|6ox So. Ashland ave., Chicago. A. J. BIERZYNSKI, pre«. 

Priima bankon piuigus lr moka 3'/e. Už sudėtus pinigus musy bankoj duo- dame čekių knygutę, iš kurios para- šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Iteal Estate. Perka ir parduo- da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| vi^as svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedčliais, se- 
redomis,. ketvergais lr subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėllomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 

j t vakarą 

Phon» Drova r 5052 

Dr. K. Dranaelis 
LIETUVIS DENTiSTAS 

3261 S«. Halsted St, Cblcago 

Užslraiyk sau ar savo pažjstamlems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 30-tul lietus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei matų. Kanadoje$2.50 melams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams ;r$ 1.50 puset m. 
Pamatirr.ul vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. Pauksztis & Co. | 
120-124 Orand Str., 

Brocklvn, N. X. j 

r? 

A. 0LSZEVSS1D 
u 3252 So. Halsted S t., CHICAGO, 1LL. 

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Batika Clucašoi®* 
{steigta 1593 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgepor o. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
\pn^\\i PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus an & 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgeuus ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. ~ 

ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ių pinigus, paliktus kitose lankose. 

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
# 

SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir 8reit.ai' 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pa.pon 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, ,i- las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir enguat 

vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių ncga i bią 
kanriai savo biznį vesti. 

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentaliskus raštus gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

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

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Halsted St., - CHICAGO, ILL. 

Atvairavusius IŠ KITUR MĘLDŽIAME aplankyti ir musiį Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedeiiomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

I Jeigu Nori 
♦Nusipirkti Sau ^ 

Neima arba £bta 9 Be klapaio, rūpesčio, 

r 
EIK PAS 

u.JJ(ert/na/icuwz 
3133 EMERALD AVE. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Rugpjučio ra e n. perkeliau savo 
ofisą po 
3325 So. UALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS i8is 
D r. P. VVIEGNER 

"D R A U G A S" 

Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 

yra rimčiausioji lr įžymiausieji lietu- 
jvių veikėjai lr rašytojai. Jame pa- 
duodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėj'mo. Visi dienes klau- 
simai yra sva:$tomi rimta! ir teisin- 
gai. 

Prenumerata Amerfkoje $2.00 me- 
lams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. i Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
meris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUELISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

CanaL 21IS 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYT0JA3 

1749 SO. HALSIEO ST CHICAGJ, ILL 
CORNER IStta STREET 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, ncsa nebuvo l as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktu reikalingi] kalendoriui iiaii], jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus Lbai naudingi pasiskaity- mai: apysakos, eilės, straipsniai 1$ hlstorijos, hyglenos, drau- 
gljln'o gyvenimo Ir tt. S.LA. Kalendoriu'o rasite straipsnius geriau- 
sių rašytojų amerikiečių. v 
v "S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 

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

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

JUOZAS A. AMBROSIUS 
Attorney At Law 

LIETUVIS ADVOKATAS 

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

TELEFONAS DROVER 703 CHICAGO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarnlnkais, Ketvergai* 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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